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Wstęp

Motywacja, założenia i cele badawcze rozprawy

Pierwszy teoretyczny opis fal powierzchniowych przedstawił w 1885 roku Lord
Rayleigh [1]. Wyznaczył on prędkość oraz polaryzację fali rozchodzącej się na powie-
rzchni półnieskończonego izotropowego ośrodka sprężystego. Badania Lorda Ray-
leigha znacząco przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat rozchodzenia się
fal sejsmicznych oraz do rozwoju metod badawczych wykorzystywanych w sejsmo-
logii [2]. Zainspirowany pracami Lorda Rayleigha Augustus E. H. Love pogłębił
ówczesną wiedzą na temat dynamiki powierzchni opisując dodatkową polaryzacje
fali powierzchniowej[3]. Odkrycie fal występujących na granicy dwóch izotropowych
ośrodków sprężystych (fal międzywierzchniowych) przez Roberta Stoneleya w 1924 r.
[4] oraz powojenne prace m.in. Maurice’a Anthony’ego Biota [5] i Denosa C. Gazisa
[6, 7] opisujące fale powierzchniowe na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni o geo-
mterii cylindrycznej otworzyły nową furtkę do badania i analizy głębszych warstw
skorupy ziemskiej oraz profilowania formacji skalnych zwanej ang. sonic logging bę-
dącej obecnie jedną z podstawowych technik pomiarowych używanych w inżynierii
geologicznej. Na przełomie lat 70’tych i 80’tych pojawiły się pierwsze prace doty-
czące badania szyn kolejowych za pomocą fali Rayleigha [8, 9]. Obecnie nieinwazyjne
techniki pomiarowe (ang. NDT - Non Destructive Testing) [10] wykorzystujące fale
prowadzone (ang. GWT - Guided Wave Testing) stanowią ważne narzędzie używane
do kontroli jakości oraz do badania defektów materiałów przemysłowych np. szyn
kolejowych, rur, przewodów czy konstrukcji budowlanych [8, 9, 11, 12]. Z czasem
badania wzbudzeń powierzchniowych objęły inne dziedziny wiedzy, a techniki uzy-
skiwania dobrze scharakteryzowanych powierzchni kryształów doprowadziły do po-
wstania całej gałęzi fizykochemii zwanej nauką o powierzchni (ang. surface science).
Bieżący postęp technologii oraz miniaturyzacja urządzeń pozwoliły znaleźć coraz to
nowsze zastosowania aplikacyjne fal powierzchniowych (oraz innych zjawisk przypo-
wierzchniowych) w postaci detektorów podstawowych parametrów fizycznych (ang.
Surface Acoustic Wave Sensor - SAWS)[13, 14] takich jak: temperatura, wilgot-
ność, promieniowanie ultrafioletowe, pole magnetyczne (z wykorzystaniem warstwy
wierzchniej), lepkość. Ze względu na mały rozmiar oraz niski pobór mocy z po-
wodzeniem są one wykorzystywane m.in w obecnych telefonach komórkowych lub
mikroczujnikach. Zamianę fazy ciekłej w gazową można osiągnąć za pomocą atomi-
zerów wykorzystujących zjawisko fal prowadzonych (powierzchniowych lub fal odbi-
tych od powierzchni)[15, 16], a w robotyce, medycynie i mikromechanice używa się
bardzo precyzyjnych miniaturowych silników sonicznych [17], które nie wytwarzają
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Wstęp

pola magnetycznego zaburzającego układ. W przypadku urządzeń elektrycznych o
małych rozmiarach ma to kluczowe znaczenie.

Szeroka gama zastosowań fal powierzchniowych w codziennym życiu pozwala
stwierdzić, że omawiana dziedzina fizyki pomimo tego iż została zapoczątkowana na
przełomie XIX i XX wieku oraz jest oparta na teorii sprężystości, wciąż się rozwija.
Większość badań materiałowych i rozwiązań teoretycznych skupia się na własno-
ściach długożyjących prawdziwych fal powierzchniowych (ang. True Surface Waves),
tylko po części uwzględniając zjawiska rezonansów powierzchniowych (ang. Leaky
Waves, Pseudo Surface Waves, Surface Resonanses), tj. wzbudzeń o skończonym
czasie życia. Zakrzywienie powierzchni oraz wyłożenie materiału warstwą wierzch-
nią wpływa na istnienie właśnie takich rezonansów oraz rezonansowej całkowitej
konwersji modów (zob. 2.2 oraz 3.1). Wzbudzenia te nie są jeszcze do końca prze-
badane oraz scharakteryzowane. Częstości rezonansów leżą w pasmach radiacyjnych
fal objętościowych nadając im charakter fal naddźwiękowych, z drugiej strony mogą
także znajdować się poza pasmem radiacyjnym z prędkością mniejszą od prędkości
najwolniejszej objętościowej fali poprzecznej (rezonanse poddźwiękowe) [18]. Krzy-
wizna powierzchni oraz wyłożenie powierzchni warstwą wierzchnią przyczyniają się
również do istnienia wektorów falowych odcięcia, które określają maksymalną dłu-
gość fali mogącej rozchodzić się na powierzchni materiału, analogicznie do przerwy
wzbronionej w półprzewodniku. Głębsze poznanie tych zjawisk pozwoli udoskonalić
obecną technologię wykorzystującą wzbudzenia powierzchniowe, umożliwi stworze-
nie nowych urządzeń oraz usprawni analizę wyników pochodzących z różnego rodzaju
metod pomiarowych opierających się na dynamice powierzchni.

Zawartość i układ pracy

W niniejszej pracy przedstawiony został teoretyczny opis dynamiki powierzchni
oraz wpływ krzywizny, w konkretnym przypadku wydrążenia cylindrycznego, na
dynamikę powierzchni i złącza dwóch izotropowych ośrodków sprężystych. Przeana-
lizowany został szeroki zakres parametrów materiałowych, w którym możliwe jest
występowanie fal i rezonansów powierzchniowych oraz innych zjawisk związanych
z istnieniem powierzchni, m.in. takich jak konwersja modów w odbiciu i przejściu
tj. pojawienie się fal odbitych lub przechodzących o innych polaryzacjach niż fala
padająca oraz brak konwersji modów przy odbiciu od granicy ośrodka. Opisany jest
również wpływ pokrycia takich powierzchni cienką warstwą wierzchnią, z uwzględ-
nieniem szerokiego spektrum parametrów sprężystych materiałów włącznie z zysku-
jącymi od lat 80-tych XX w. coraz większe zainteresowanie i zastosowanie prak-
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tyczne auksetykami, tj. materiałami o ujemnym współczynniku Poissona. Materiały
te zwiększają swe rozmiary poprzeczne przy rozciąganiu. W porównaniu do konwen-
cjonalnych materiałów auksetyki mogą odgrywać istotną rolę przy projektowaniu
nowego typu urządzeń. Wymienia się je także wśród materiałów mogące posłużyć
za protezy tętnicze. Ciekawe, że w istnienie materiałów auksetycznych wątpiono aż
do roku 1986 [19], mimo, że fakt stabilności izotropowych ośrodków sprężystych w
zakresie ilorazu Poissona −1 < ν < 0 był znany od już w XIX w.

Praca składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale wprowadzone zostały
podstawowe pojęcia oraz metodologia związana z dynamiką nieograniczonych prze-
strzennie ośrodków ciągłych, by następnie ukazać wpływ powierzchni na istnienie
fal, rezonansów powierzchniowych oraz takich zjawisk jak całkowita konwersja mo-
dów czy brak konwersji modów. Rozdział ten ma na celu zapoznać z podstawowymi
narzędziami teoretycznymi do badania wzbudzeń powierzchniowych: funkcja odpo-
wiedzi liniowej, lokalna gęstość stanów, macierz dynamiczna i jej diagonalizacja.
Drugi i trzeci rozdział są połączone ze sobą tematycznie. W rozdziale drugim scha-
rakteryzowana jest fala Rayleigha na powierzchni płaskiej oraz opisane są takie zja-
wiska jak całkowita konwersja modów i całkowite odbicie od powierzchni w pełnym
zakresie współczynnika Poissona z uwzględnieniem parametrów charakterystycznych
dla auksetyków. Wykazano istnienie związku zjawiska całkowitej konwersji modów
i braku konwersji modów z rezonansami i antyrezonansami powierzchniowymi. Na-
stępny podrozdział dotyczy wpływu pokrycia płaskiej powierzchni materiału sprę-
żystego cienką warstwą wierzchnią o zerowym module zginania znaną z podręcznika
Landaua [20]. W rozdziale tym podano opis wpływu pokrycia warstwy wierzchniej na
istnienie fal i rezonansów powierzchniowych oraz rezonansowej całkowitej konwersji
modów. Ostatni podrozdział tej części pracy dotyczy istnienia fal zlokalizowanych
na powierzchniach rozdziału dwóch ośrodków (fal międzywierzchniowych) na pła-
skim złączu dwóch izotropowych ośrodków sprężystych. Przedstawiony jest w nim
obszar występowania międzywierzchniowych fal Stoneleya w pełnym zakresie para-
metrów sprężystych oraz wyznaczone są warunki występowania zjawiska całkowitej
transmisji fal przez złącze wraz z kątami padania fali w zależności od jej polaryzacji.
Rozdział trzeci zawiera wpływ krzywizny na rozchodzenie się fal powierzchniowych,
a dokładniej opisuje dynamikę wewnętrznej powierzchni wydrążenia cylindrycznego.
Przedstawione są tu relacje dyspersji dla jedynej prawdziwej fali powierzchniowej i
rezonansów powierzchniowych (pseudo-Rayleigh) oraz rezonansowej całkowitej kon-
wersji modów na wewnętrznej powierzchni wydrążenia cylindrycznego dla parame-
trów sprężystych uwzględniających materiał auksetyczny. Opisane są również fazy
Airy’ego w zależności od współczynnika Poissona. Następny podrozdział dotyczy
wyłożenia cylindrycznej powierzchni warstwą wierzchnią analogiczną do tej która
została scharakteryzowana w rozdziale drugim. Ostatnia podrozdział opisuje war-
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tości wektorów falowych odcięcia dla modu pełnosymetrycznego na cylindrycznym
złączu dwóch izotropowych ośrodków sprężystych.
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1
Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

Ogólne równania ruchu ośrodka sprężystego wiążą gęstość pędu ρüi z niejednorod-
nościami tensora naprężeń σij oraz zewnętrzną siłą Fi oddziałującą na układ. Do-
kładniej, siła wywierana na infinitezymalny element objętości przez otoczenie tego
elementu jest równa dywergencji tensora naprężeń, czyli sile napięć wewnętrznych
ośrodka sprężystego. Dodatkowo należy uwzględnić zewnętrzne siły Fi działające na
całą objętość tego elementu [20].

ρüi = ∂σij
∂xj

+ Fi. (1.1)

Równanie to przybiera konkretną postać, gdy znany jest związek między napręże-
niem a odkształceniem materiału tzn. tzw. relacja konstytutywna [20]. W przypadku
ośrodków sprężystych relacja konstytutywna wyraża proporcjonalność naprężenia i
tensora małych odkształceń, czyli tzw. uogólnione prawo Hooke’a:

σij = Cijklεkl, (1.2)

gdzie

εij = 1
2

(
∂ui
∂xj

+ ∂uj
∂xi

)
, (1.3)

a Cijkl jest tensorem 4-rzędu i nosi nawę tensora stałych sprężystych (elastycznych)
lub także tensora sztywności. Posiada on 81 składowych (i, j, k, l = 1, 2, 3), jednak ze
względu na symetrię w przestawianiu wskaźników, liczbę niezależnych składowych
można zredukować do co najwyżej 21. Symetria ośrodka prowadzi do dalszej reduk-
cji niezależnych stałych sprężystych. ”Większa”i ”mniejszaśymetria przestawiania
indesków stałych sprężystych pozwalają przedstawić go w postaci dwuwymiarowej
macierzy (6× 6) w tzw. notacji Voigta [20, 21].
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Rozdział 1. Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

1.1 Fale objętościowe w nieograniczonym przestrzen-
nie ośrodku izotropowym. Powierzchnie po-
wolności

Przyjmując zgodnie z liniową teorii sprężystości, że wszystkie wychylenia elemen-
tów ośrodka są małe w porównaniu z rozmiarami rozpatrywanego ośrodka, do opisu
ruchu wystarczy tensor małych odkształceń (1.3). Należy założyć także, że rozpa-
trywany ośrodek sprężysty jest nieograniczony przestrzennie, wykazujący niezmien-
niczość translacyjną ciągłą (bądź dyskretną). W takim ośrodku, zgodnie z twierdze-
niem Blocha [22] mogą rozchodzić się płaskie fale harmoniczne o ogólnej postaci:

~u (~r, t) = A~e (~r, t) e−iωt+i~k·~r, (1.4)

gdzie u (~r, t) to wychylenie ośrodka w chwili t oraz w punkcie ~r, ω to częstość (ko-
łowa) fali, a ~k jest wektorem falowym zgodnym z kierunkiem rozchodzenia się zabu-
rzenia. Wektor ~e jest wektorem polaryzacji i jego wymiar odpowiada liczbie stopni
swobody komórki elementarnej danego materiału, a w przypadku ośrodka ciągłego
jest on równy wymiarowi przestrzennemu. A to amplituda wychyleń ośrodka.

Podstawiając założenie falowe (wave ansatz) (1.4) do równania ruchu (1.1) otrzy-
muje się następujące równanie wyrażone za pomocą operatorów liniowych

M̂klul = Fk, (1.5)

gdzie

M̂kl = ρδkl∂tt − ∂iCijkl∂j (1.6)

nazywany jest operatorem akustycznym, ∂tt jest podwójnym operatorem różniczko-
wym względem czasu, a δkl to delta Kroneckera. W tej postaci równanie uwzględnia
niejednorodność stałych sprężystych.

Zakładając, że wszystkie rozwiązania równania ruchu są funkcjami opisującymi
falę płaską w postaci (1.4), a także fakt, że na ośrodek nie działa żadna siła ze-
wnętrzna Fi = 0, można zapisać równanie (1.5) w formie równania wiekowego (se-
kularnego) za pomocą operatora w reprezentacji macierzowej:

M~e = c2~e (1.7)

lub
Mklel = c2el, (1.8)

gdzie
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Rozdział 1. Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

Mkl = ρω2 − kiCijklkj. (1.9)

Operator akustyczny w reprezentacji macierzowej nazywany jest macierzą dyna-
miczną lub też macierzą propagacji, której wymiar jest równy liczbie stopni swobody
układu, a w przypadku ośrodka ciągłego macierz Mkl (1.9) ma tyle wymiarów ile
przestrzeń. Wartościami własnymi tej macierzy są kwadraty prędkości fazowych c2,
ρ jest gęstością ośrodka, a wektorami własnymi są wektory polaryzacji ~e.

Wszystkie przedstawione wyniki w niniejszej pracy dotyczą izotropowego ośrodka
sprężystego tj. jednorodnego materiału, dla którego równanie ruchu (1.5) jest nie-
zmiennicze względem obrotów osi układu odniesienia. W tym przypadku tensor
stałych sprężystych posiada 12 niezerowych składowych, które można zapisać za
pomocą dwóch niezależnych parametrów i przedstawić w poniższej formie:

Cijkl = E

(1 + ν)

(
ν

(1− 2ν)δijδkl + 1
2 (δikδjl + δilδjk)

)
(1.10)

gdzie ν to współczynnik Poissona, E to moduł Younga.

Wyrażając tensor naprężeń σ za pomocą parametrów Lamégo dla jednorodnego
nieograniczonego izotropowego ośrodka sprężystego:

σ = 2µε+ λtr(ε)I, (1.11)

równanie ruchu (1.1) można przedstawić w prostszej postaci:

µO2~u+ (λ+ µ)OO · ~u = ρ~̈u, (1.12)

gdzie stała elastyczna λ = Eν
(1−2ν)(1+ν) nazywana jest pierwszym parametrem Lamégo,

natomiast stała µ = E
2(1+ν) to moduł ścinania, zwana również modułem Kirchhoffa,

oznaczanym w literaturze poprzez literę G.

Rozwiązanie równania ruchu w ośrodku izotropowym

Analiza wektorowa pozwala na zapisanie każdego niezerowego wektora w postaci
sumy dwóch wektorów, przy czym jeden wektor przedstawia gradient pewnego ska-
lara φ, drugi natomiast rotację pewnego wektora ~ψ:

~u = ~ul + ~ut = Oφ+ O× ~ψ. (1.13)

Takie postępowanie prowadzi do rozłożenia wektora wychyleń ~u na część bezwirową
~ul oraz część bezźródłową ~ut. Uwzględniając taką postać wektora wychyleń (1.13)
w równaniu ruchu (1.12) uzyskuje się dwa równania falowe:
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Rozdział 1. Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

∂2φ

∂t2
= c2

lO
2φ

∂2 ~ψ

∂t2
= c2

tO
2 ~ψ

. (1.14)

Pierwsze równanie związane jest z falą sprężystą o polaryzacji podłużnej i pręd-
kości cl w której cząstki przemieszczają się wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali,
równolegle do wektora falowego ~k. Dotyczy ono części bezwirowej wektora wychy-
leń, a ośrodek pod wpływem propagacji fali podlega na przemian zagęszczeniu i
rozrzedzeniu. Oprócz fali podłużnie spolaryzowanej istnieją także dwie polaryzacje
poprzeczne, których wektory wychyleń ośrodka są prostopadle skierowane w sto-
sunku do kierunku wektora falowego ~k i związane są z częścią bezźrodłową wektora
wychyleń. Prędkości fal poprzecznych ct są mniejsze od prędkości fali podłużnej cl
w ośrodku niepodlegającym zewnętrznym naprężeniom, a ich wzory można zapisać
za pomocą parametrów sprężystych następująco:

ct =
√
µ

ρ
=
√

E

2 (1 + ν) ρ, (1.15)

cl =
√
λ+ 2µ
ρ

=

√√√√ (1− ν)E
(1 + ν) (1− 2ν) ρ. (1.16)

W ośrodku nieograniczonym przestrzennie mogą rozchodzić się fale płaskie o rze-
czywistych składowych wektora falowego ~k, natomiast rozwiązania o zespolonych
wartościach składowych wektora ~k byłyby niefizyczne, ponieważ opisywałyby roz-
wiązania w których amplitudy rosną wykładniczo do nieskończoności. Równanie
(1.7) oraz (1.14) wprowadza jeszcze ważną zależność pomiędzy wektorem falowym
~k a częstością fali ω, nazywaną relacją dyspersji bądź związkiem dyspersyjnym. Re-
lacja dyspersji dla każdej polaryzacji wynosi odpowiednio:

ω2 = c2
l

(
k2
x + k2

y + k2
z

)
lub ω = cl|~k| (1.17)

dla fal podłużnych, oraz

ω2 = c2
t

(
k2
x + k2

y + k2
z

)
lub ω = ct|~k| (1.18)

dla fal poprzecznych.

Ze związków dyspersyjnych (1.18) i (1.17) można skonstruować powierzchnię sta-
łej częstości nazywaną również powierzchnią powolności (ang. slowness surface) [23].
Najlepiej przedstawić ją w przestrzeni wektorów falowych poprzez końce wszystkich
wektorów spełniające warunek ct,l|~k| = ω0 = const. W przypadku izotropowego
ośrodka sprężystego w trzech wymiarach istnieją trzy powierzchnie powolności, jedna
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Rozdział 1. Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

zawiązana jest z polaryzacją podłużną, dwie pozostałe z polaryzacją poprzeczną. Ze
względu na brak anizotropii, powierzchnie te mają kształt sfer. Sfery odpowiadające
falom poprzecznym mają największy promień ze względu na mniejszą prędkość fa-
zową rt = ω0/ct, dlatego powierzchnia powolności fal podłużnych leży wewnątrz sfer
fal spolaryzowanych poprzecznie (rys.1.1).

Rysunek 1.1: Powierzchnie powolności izotropowego ośrodka sprężystego. Parame-
try: ω0 = 1 [Hz], ρ = 1 [kg/m3], E = 1 [N/m2], ν = 0.3 (cl = 1.16024 [m/s],
ct = 0.620174 [m/s] .)

1.2 Ośrodek ograniczony przestrzennie. Wzbudze-
nia powierzchniowe

Rozważając ośrodek sprężysty ograniczony powierzchnią, leżącą przykładowo w
płaszczyźnie (X,Z), można wektor falowy ~k rozłożyć na składową równoległą oraz
prostopadłą do tej powierzchni. Wartości składowych będą równe odpowiednio:
k‖ =

√
k2
x + k2

z oraz k⊥ = ky. Zakładając, że wektor falowy fal objętościowych roz-
chodzących się w ośrodku jest rzeczywisty oraz biorąc pod uwagę związki dysper-
syjne (1.18) i (1.17) można wyznaczyć obszary na płaszczyźnie

(
ω, k‖

)
dla których

składowa prostopadła k⊥ dla fal o polaryzacji podłużnej jak i poprzecznej pozostaje
rzeczywista:

ω − clk‖ > 0 (1.19)

oraz

9



Rozdział 1. Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

ω − ctk‖ > 0. (1.20)

Obszar te nazywa się pasmami radiacyjnymi odpowiednio podłużnych oraz poprzecz-
nych fal objętościowych.

Istnienie powierzchni sprawia, że ośrodek przestaje być translacyjnie niezmien-
niczy w kierunku prostopadłym do powierzchni. W warstwie przypowierzchniowej
mogą istnieć wzbudzenia typu (1.4) z rzeczywistą wartością prostopadłej składo-
wej wektora falowego k⊥ = k

′
⊥, k

′
⊥ ∈ < opisujące fale objętościowe. Możliwe są

jednak także wzbudzenia z czysto urojoną wartością składowej prostopadłej wek-
tora falowego k⊥ = ik

′′
⊥, k

′′
⊥ ∈ <, pod warunkiem, że k′′⊥ > 0 i rzeczywistą, do-

datnią wartością częstości ω = ω
′
> 0, ω

′ ∈ < (rys.1.2). Urojona wartość k⊥

zapewnia wykładniczy spadek amplitudy w kierunku materiału, a rzeczywista war-
tość ω zapewnia nieskończony czas życia takiego wzbudzenia. Rozwiązaniom takim
można nadać fizyczny sens fal zanikających wgłąb ośrodka, tzw. prawdziwych fal
powierzchniowych (ang. True Surface Waves). Takie stany powierzchniowe zanikają
wykładniczo wgłąb ośrodka na odległość rzędu długości fali. Ponieważ w pasmach
radiacyjnych dla każdej wartości wektora falowego równoległego do powierzchni ist-
nieje przynajmniej jeden rzeczywisty wektor własny prostopadły do powierzchni,
prędkość fazowa prawdziwej fali powierzchniowej jest mniejsza od prędkości najwol-
niejszej fali objętościowej. Na wykresie relacji dyspersji rozwiązania te znajdują się
poniżej radiacyjnych pasm fal objętościowych.

Rysunek 1.2: Fale sprężyste na granicy ośrodka sprężystego.

W obecności powierzchni dopuszczalne są także rozwiązania dla których ω = ω′+
iω′′ oraz k⊥ = k′⊥+ ik′′⊥ przyjmują wartości zespolone, gdzie Im(ω) = ω

′′
, ω

′′ ∈ <.
Uwzględniając związki dyspersyjne (1.18) i (1.17) oraz zespolone wartości ω i k⊥
otrzymuje się wyrażenie ω′ω′′ = c2

t,lk
′
⊥k
′′
⊥, które ze względu na znak pozwala wy-
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Rozdział 1. Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

różnić możliwe rozwiązania. Ponieważ zawsze składowe częstości muszą spełniać
warunek: ω′ > 0 i ω′′ < 0 implikuje to dwa rozwiązania: a) k′⊥ > 0 i k′′⊥ < 0
reprezentujące wzbudzenia powierzchniowe odchodzące od powierzchni wgłąb ma-
teriału, których amplituda rośnie w przestrzeni wraz z y → +∞, ale za to maleje
w czasie (dlatego takie rozwiązania przyjmujemy za fizyczne), b) k′⊥ < 0 i k′′⊥ > 0
odpowiadają wzbudzeniom przychodzącym z rosnącą przestrzenną amplitudą drgań
wraz ze zbliżaniem się do powierzchni. Czas życia τ takich wzbudzeń jest odwrotnie
proporcjonalny do urojonej części częstości kołowej τ ∼ 1/ω′′, takie fale nazywane
są rezonansami powierzchniowymi (ang. surface resonances) lub też falami ciekną-
cymi (ang. leaky waves, pseudo surface waves) ponieważ ich energia ”wycieka”wgłąb
ośrodka poprzez fale objętościowe. Rezonanse powierzchniowe, które na wykresie
relacji dyspersji znajdują się w paśmie fal objętościowych nazywane są rezonan-
sami naddźwiękowymi (ang. supersonic resonances), natomiast te które znajdują się
poniżej pasma fal objętościowych noszą nazwę rezonansów poddźwiękowych (ang.
subsonic resonances) [18, 24].

Wzbudzenia powierzchniowe stacjonarne lub rezonansowe są kombinacjami linio-
wymi fal cząstkowych o polaryzacji podłużnej i poprzecznej.

u (~r, t) =
(
AT ~eT (~r, t) eikTy y + AL ~eL (~r, t) eikLy y

)
e−iωt+ikxx+ikzz. (1.21)

gdzie AL oraz AT są stałe.

1.3 Lokalna gęstość stanów

Jedną z metod służących do opisu dynamiki układu fizycznego jest zbadanie jego
odpowiedzi na działanie zewnętrznej siły oscylującej f(t) = f0(ω)e−iωt z zadaną
częstością ω. Ponieważ każdy układ fizyczny, którego równania ruchu są liniowe,
można przedstawić jako zbiór oscylatorów harmonicznych, ilość energii przekazy-
wanej układowi w jedostce czasu można interpretować jako liczbę drgań własnych
układu przypadającą na jednostkę częstości dla wybranego stopnia swobody. Wiel-
kość ta nazywa się lokalną gęstością stanów, a do matematycznego opisu tej wielko-
ści służy funkcja Greena [24, 25], której użyteczność można przedstawić na prostym
przykładzie jednowymiarowej struny tłumionej poprzez oscylator harmoniczny. To
jest oscylator harmoniczny dołączony do struny bezdyspersyjnej, jego równanie ru-
chu jest identyczne z równaniem ruchu oscylatora harmonicznego tłumionego [26].

Poprzeczne drgania własne struny podlegają relacji dyspersji ω = cky, dodatkowo
struna o gęstości liniowej ρl na jednym końcu przypięta jest do oscylatora o częstości
własnej β oraz naprężeniem struny T .
Warunki brzegowe (1.22) takiego układu można zapisać jako:
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Rozdział 1. Podstawy dynamiki ośrodków sprężystych

∂2u

∂t2
= −β2u+ T

ρl

∂u

∂y
+ f(t), y = 0 (1.22)

Opisując wychylenia oscylatora jako u (t) = u0 (ω) e−iωt powyższe równanie (1.22)
da się przedstawić w dziedzinie częstości:

u0 (ω) = G (ω) f0 (ω) (1.23)

gdzie G (ω) jest funkcją Greena, którą można zapisać w postaci ilorazu amplitudy
wychylenia u0(ω) do amplitudy siły wymuszającej f0(ω).

G (ω) = u0 (ω)
f0 (ω) = 1

β2 − ω2 − iγω
(1.24)

dla γ = T/ρlc.
Urojona część funkcji Greena

Im(G(ω)) = γω

γ2ω2 + (β2 − ω2)2 (1.25)

odpowiada lokalnej gęstości stanów i jest proporcjonalna do pracy wykonanej nad
układem przez siłę wymuszającą w ciągu jednostki czasu. Na wykresie jest ona zilu-
strowana w postaci krzywej Lorentza o szerokości połówkowej γ (rys.1.3). Gęstość
stanów osiąga maksimum gdy częstość zewnętrznej siły oscylującej jest równa czę-
stości własnej układu ω. Szerokość połówkowa γ funkcji Im(G(ω)), zadanej przez
równanie (1.25), jest odwrotnie proporcjonalna do czasu życia τ takiego wzbudzenia
powierzchniowego γ = 1/τ . Dlatego gdy γ → 0 funkcja Im(G(ω)) staje się deltą
Diraca, a czas życia takiego wzbudzenia jest nieskończony. W takim przypadku ma
się do czynienia z prawdziwą falą powierzchniową. Sytuacja gdy γ 6= 0 odpowiada
rezonansom powierzchniowym, które charakteryzują się niezerową urojoną wartością
częstości ω′′. Część rzeczywista Re(G(ω)) odpowiada natomiast mocy biernej, ana-
logicznie do mocy biernej układu elektrycznego. Jest to ilość pracy wykonana przez
siłę wymuszającą na układzie w czasie 1/4 okresu, a potem zwrócona przez układ w
następnej ćwiartce. Mimo, że Re(G(ω)) i Im(G(ω)) są związane relacją Kramersa-
Kroniga przedstawione są one w pracy na rysunkach ze względu na interpretację
fizyczną. Piszemy o tym szerzej w pracy [24].
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Rysunek 1.3: Lokalna gęstość stanów jednowymiarowej struny tłumionej przez oscy-
lator harmoniczny (Im(G(ω)) - linia zielona) oraz moc bierna - (Re(G(ω)) - linia
czerwona). Parametry: γ = 2, β = 10.
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2
Dynamika płaskiej powierzchni

izotropowego ośrodka sprężystego

W rozdziale tym przedstawione zostaną zjawiska falowe, dotyczące fal objętościo-
wych, jak i powierzchniowych zachodzące na granicy oraz na złączu dwóch izotropo-
wych ośrodków sprężystych o geometrii płaskiej. Ciągłość ośrodka, a więc brak wy-
różnionej skali wielkości i płaska geometria wprowadza bezdyspersyjność układu,
oznacza to, że prędkość fazowa w ogóle nie zależy wektora falowego ~k. Natomiast izo-
tropowość ośrodka sprawia, że prędkości fazowe fal objętościowych są takie same we
wszystkich kierunkach przestrzennych. Bezdyspersyjność oraz izotropowość układu
znacząco uproszczają równania ruchu układu z powierzchnią.
W pierwszym podrozdziale 2.1 przedmiotem rozważań będzie dynamika niepokrytej
powierzchni izotropowego ośrodka sprężystego oraz zjawiska zachodzące na granicy
takiego układu w zależności od jego parametrów sprężystych. Następny podroz-
dział 2.2 będzie poświęcony dynamice ośrodka pod wpływem wyłożenia powierzchni
cienką warstwą wierzchnią. W ostatnim podrozdziale 2.3 opisana zostanie dynamika
złącza dwóch płaskich izotropowych ośrodków sprężystych, a w szczególności zakres
występowania fal na granicy rozdziału ośrodków (tzw. fal międzywierzchniowych)
oraz odbicie i przejście fal objętościowych przez złącze takich ośrodków w zależno-
ści od ich polaryzacji i parametrów sprężystych. Wszystkie rozpatrywane ośrodki
w tym rozdziale będą opisywane w układzie kartezjańskim z powierzchnią leżącą
w płaszczyźnie (X,Z). Parametrami sprężystymi takiego ośrodka sprężystego będą:
gęstość - ρ, współczynnik Poissona - ν oraz moduł Younga - E. Warto zwrócić
uwagę, że geometria płaska jest przybliżeniem krótkofalowym układów z krzywizną
powierzchniową.

2.1 Niepokryta powierzchnia

Celem niniejszego podrozdziału jest matematyczny opis i charakterystyka najważ-
niejszych zjawisk zachodzących na granicy najprostszego modelu, tj. izotropowego
ośrodka sprężystego ograniczonego płaską powierzchnią. Powierzchnia nie podlega-
jąca zewnętrznemu naprężeniu (bądź wyłożeniu) będzie stanowić referencyjny model
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sprężystego

do dalszych rozważań.
Należy zwrócić uwagę, że drgania ośrodka podlegają równaniu ruchu (1.1), w takim
ośrodku mogą rozchodzić się fale objętościowe podlegające relacji dyspersji (1.18)
oraz (1.17), jak i również wzbudzenia powierzchniowe będące kombinacją liniową fal
cząstkowych (1.21) z odpowiednimi znakami prostopadłej składowej wektora falo-
wego k⊥. Nieobciążona lub/i niepokryta powierzchnia narzuca warunek brzegowy,
który zakłada że na układ nie działają żadne zewnętrzne siły, dlatego należy przyjąć,
że naprężenie ścinające jak i normalne do powierzchni znika (jest równe zero), stąd
równanie warunku brzegowego ma postać: σxy = σyy = σzy = 0.

2.1.1 Odbicie fal objętościowych na granicy ośrodka

Na początku przeanalizowane zostanie zjawisko odbicia fal objętościowych od gra-
nicy ośrodka. Fale o polaryzacji poziomo-ścinającej nie mieszają się ze strzałkowymi
z powodu symetrii, dlatego można je rozpatrywać oddzielnie. Ich odbicie jest zatem
zawsze spekularne, tj. kąt odbicia jest równy kątowi padania. Polaryzacja strzał-
kowa zawiera zarówno polaryzację podłużną jak i pionowo-ścinającą. Dla ułatwienia
uwzględniona zostanie tylko polaryzacja strzałkowa, tj. tylko fale których wektor
wychyleń leży płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni (X, Y ). W tej płaszczyźnie
może rozchodzić się fala podłużna oraz jedna fala poprzeczna. Problem ten dobrze
jest przedstawić na wykresie powierzchni powolności w przestrzeni wektorów falo-
wych, równoległych oraz prostopadłych do powierzchni (kx, ky), ilustruje to rys.2.1.
Fala objętościowa rozchodząca się w ośrodku pada na granicę ośrodka pod kątem
θ = arcctg

(
kT,Ly

kx

)
, dla określonych wartości składowych wektora falowego ~kT,L, gdzie

indeksy T, L oznaczają odpowiednio falę padającą o polaryzacji poprzecznej oraz po-
dłużnej. Fala padająca o określonej polaryzacji (np. poprzecznej) odbija się na ogół
jako kombinacja fal o różnych polaryzacjach. W przypadku ośrodka izotropowego
część energii może odbić się w postaci fali poprzecznej, a część w jako fala podłużna,
zjawisko to nosi nazwę konwersji modów. Odbiciem fali płaskiej od powierzchni rzą-
dzą prawa zachowania wynikające z symetrii: prawo zachowania energii (częstości)
oraz równoległej do powierzchni składowej wektora falowego (pędu) kx. Z tego po-
wodu końce wszystkich wektorów falowych fal odbitych leżą na powierzchni powol-
ności dla tej samej częstości co fala padająca, oraz na tej samej prostej prostopadłej
do powierzchni. Ponieważ wszystkie fale padające jak i odbite są rozwiązaniami
równania ruchu ośrodka nieograniczonego przestrzennie, dlatego też rozwiązania te
podlegają relacji dyspersji (1.18) i (1.17), a składowa wektora falowego prostopadła

do powierzchni jest równa kT,Ly = ∓
√√√√ω2

c2
t,l

− k2
x odpowiednio dla fali poprzecznej (T )

oraz podłużnej (L) (rys.2.1), gdzie znak „−” dotyczy fal padających, natomiast znak
„+” opisuje fale odchodzące (odbite) od powierzchni.
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Rozdział 2. Dynamika płaskiej powierzchni izotropowego ośrodka
sprężystego

(a) Dla padającej fali poprzecznej pod kątem
θ = 30◦

(b) Dla padającej fali poprzecznej pod kątem
θ = 40◦

Rysunek 2.1: Powierzchnie powolności oraz wektory falowe fal odbitych od płaskiej
powierzchni ograniczającej izotropowy ośrodek sprężysty gdy falą padającą jest fala
poprzeczna. Parametry: ω = 1[Hz], ρ = 1[kg/m3], E = 1[N/m2], ν = 0.3 (ct =
0.62017[m/s], cl = 1.1602[m/s]).

W przypadku polaryzacji strzałkowej składowe wektora wychylenia takiego ośrodka
można zapisać jako kombinację liniową cząstkowych fal objętościowych, padających
oraz odbitych [23]:

ux = ALSin(θLin)ei(kxx−kLy y) + ATCos(θT in)ei(kxx−kTy y)

+BLSin(θLout)ei(kxx+kLy y) +BTCos(θTout)ei(kxx+kTy y)

uy = −ALCos(θLin)ei(kxx−kLy y) + ATSin(θT in)ei(kxx−kTy y)

+BLCos(θLout)ei(kxx+kLy y) −BTSin(θTout)ei(kxx+kTy y)

, (2.1)

gdzie AT , AL są amplitudami wychyleń fal padających (przychodzących) odpowied-
nio pod kątami θT in oraz θLin, BT , BL są amplitudami wychyleń fal odbitych (od-
chodzących) odpowiednio pod kątami θTout oraz θLout. Wobec relacji konstytutywnej
(1.2) warunek brzegowy zakładający znikanie naprężeń na powierzchni da się zapisać
za pomocą tensora odkształceń:

σxy = 2µεxy = 0

σyy = (λ+ 2µ)εyy + λεxx = 0
(2.2)

gdzie εxx = ∂ux
∂x

, εyy = ∂uy
∂y

oraz εxy = 1
2(∂ux

∂y
+ ∂uy

∂x
).

Z układu równań (2.2) można zatem wyznaczyć zależność pomiędzy amplitudą
fal padających i odbitych. Po kilku uproszczeniach układ ten dobrze jest zapisać w
formie macierzowej:

ÃL

 −2k
L
y

kx
kTy
kx

2
− 1

+ ÃT

1− kTy
kx

2

−2k
T
y

kx

 =

 −2k
L
y

kx
1− kTy

kx

2

1− kTy
kx

2
2k

T
y

kx


B̃L

B̃T

 = M ~̃B (2.3)

gdzie ÃT,L = AT,Lkxct,l
ω

oraz B̃T,L = BT,Lkxct,l
ω

to znormalizowane amplitudy fal pada-
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jących oraz odbitych. Korzystając ze związków dyspersyjnych każdy kąt fali odbitej
θout można wyrazić w funkcji kąta padania θin.

Z powyższej zależności (2.3) można wyliczyć stosunek amplitud fal odbitych do
amplitudy fali padającej, tj. amplitudowe współczynniki odbicia, o określonej pola-
ryzacji w zależności od kąta padania. Wartości bezwzględne stosunku tych amplitud
ilustruje rys.2.2.a oraz rys.2.2.b.

(a) Dla padającej fali poprzecznej (b) Dla padającej fali podłużnej

Rysunek 2.2: Amplitudowe współczynniki odbicia fal objętościowych w zależności od
kąta padania. Parametry sprężyste ośrodka: ρ = 1 [kg/m3], E = 1 [N/m2], ν = −0.3.

W przypadku fali padającej o polaryzacji poprzecznej (rys.2.2.a) można wyróżnić
kilka charakterystycznych punktów w zależności od kąta padania θ. Powyżej kąta
θc ≈ 51.667◦ bezwzględna wartość amplitudy fali o polaryzacji poprzecznej pozo-
staje stała oraz równa jedności. Kąt θc nazywany jest kątem krytycznym, jest to kąt,
powyżej którego nie może już się odbić fala o polaryzacji podłużnej, wynika to z
relacji dyspersji (1.18) i (1.17) oraz z faktu, że w ośrodku izotropowym nie podlega-
jącym zewnętrzym naprężeniom prędkość fazowa fali poprzecznej jest mniejsza od
prędkości fazowej fali podłużnej (powierzchnie powolności rys.2.1). Składowa wek-
tora falowego równoległa do powierzchni dla poprzecznej fali padającej pod kątem
θc jest równa długośći wektora falowego odbitej fali podłużnej, tj. jest równa pro-
mieniowi powierzchni powolności. Z tego względu dla kątów powyżej θ > θc zgodnie
z relacją dyspersji składowa prostopadła do powierzchni fali podłużnej musi przyj-
mować wartość urojoną przez co nabiera charakteru fali zanikającej wgłąb ośrodka.
Dla takich kątów fala podłużna transformuje się w tzn. falę prowadzoną (ang.grazing
wave, guided wave) [27] (rys.2.1.b), jednak w przeciwieństwie do fali powierzchniowej
wzbudzenie takie nie jest drganiem własnym ośrodka, lecz występuje dzięki istnieniu
fali padającej. Zależność kąta krytycznego od współczynnika Poissona dla ośrodka
izotropowego przedstawia rys.2.3.
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Rysunek 2.3: Kąt krytyczny padającej fali poprzecznej w zależności od współczyn-
nika Poissona dla izotropowego ośrodka sprężystego.

Jak widać na rys.2.2.a dla pewnych kątów padania poprzecznej fali padającej zni-
kają amplitudy fal odbitych o tej samej polaryzacji (linia czerwona). W przypadku
padającej fali poprzecznej są dwa takie kąty, jeden dla θ ≈ 24.74◦, oraz kąt zaraz
poniżej kąta krytycznego θ ≈ 51.60◦. Podobnie rzecz się ma w przypadku padającej
fali podłużnej przedstawionej na rys.2.2.b, tam również można wyróżnić dwa kąty,
jeden o wartości: θ ≈ 32.24◦, drugi natomiast o wartości: θ ≈ 87.50◦. Zjawisko, w
którym fala po odbiciu zmienia w całości swą polaryzację, nosi nazwę całkowitej
konwersji modów (ang. total mode conversion)[27]. Wartości kątów dla których ist-
nieje całkowita konwersja modów zależą od współczynnika Poissona rozpatrywanego
materiału, taką zależność ilustruje rys.2.4 oraz rys.2.5.

Powyżej pewnej wartości parametru ν = 0.263 zjawisko całkowitej konwersji mo-
dów dla fal objętościowych nie zachodzi. Można natomiast zauważyć, że gdy dopuści
się możliwość istnienia zespolonej części składowej wektora falowego prostopadłej do
powierzchni ky, to wówczas taka fala, o amplitudzie rosnącej w miarę zbliżania się
do powierzchni także przechodzi pod pewnym kątem w falę odbitą, nadal rosnącą w
głąb materiału, o całkowicie zmienionej polaryzacji. Kąt ten został zaznaczony na
rys.2.4. Ze względu na to, że składowa prostopadła wektora falowego jest zespolona
kąt ten ma także część urojoną, która posiada informację o zaniku zaburzenia w
przestrzeni, co zilustrowano na rys.2.5. Zgodnie z relacją dyspersji wzbudzenie ta-
kie musi także posiadać zespoloną częstość ω = ω

′ − iω′′ , gdzie urojona część jest
odwrotnie proporcjonalna do czasu życia wzbudzenia, co sprawia że amplituda fali
zanika w czasie. Zjawisko całkowitej konwersji modów oraz rezonansowej całkowitej
konwersji modów zostały przedstawione na poniższym wykresie w pełnym zakresie
współczynnika Poissona.
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Rysunek 2.4: Kąty padania dla których występuje całkowita konwersja modów (czer-
wony oraz brązowy kolor - konwersja fali podłużnej na poprzeczną, niebieski oraz
turkusowy - konwersja fali poprzecznej na podłużną), oraz rezonansowa całkowita
konwersja modów (ciemno-zielony kolor - konwersja fali podłużnej na poprzeczną,
jasno-zielony kolor - konwersja fali poprzecznej na podłużną) w zależności od współ-
czynnika Poissona izotropowego ośrodka sprężystego.

Rysunek 2.5: Urojona część kątów padania dla których występuje rezonansowa cał-
kowita konwersja modów w zależności od współczynnika Poissona izotropowego
ośrodka sprężystego.
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Rysunek 2.6: Znormalizowane częstości fal, dla których zachodzi całkowita konwersja
modów oraz rezonansowa całkowita konwersja modów w zależności od współczyn-
nika Poissona.

Odwrotnym zjawiskiem do całkowitej konwersji modów zachodzącym na płaskiej
niepokrytej powierzchni jest brak konwersji modów. Oznacza to, że jedyną falą odbitą
jest fala o tej samej polaryzacji co fala padająca. Energia fali padającej po dobiciu
nie rozprasza się poprzez konwersję na inną polaryzację, inaczej mówiąc amplituda
odbitej fali o przeciwnej polaryzacji jest równa zero. Ma to ważne znaczenie dla
konstrukcji falowodów. Na rys.2.2.a w przypadku padającej fali poprzecznej wartość
kąta dla którego zachodzi brak konwersji modów wynosi zawsze θ = 45◦ niezależnie
od parametrów sprężystych materiału. Dla fali padającej o polaryzacji podłużnej
przedstawionej na rys.2.2.b kąt ten wynosi odpowiednio θ = 64.34◦. Kąt padania
dla którego zachodzi brak konwersji modów fali padającej zmienia się wraz z warto-
ścią współczynnika Poissona tak jak na rys.2.7.

Widać, że zjawisko braku konwersji modów w przypadku podłużnej fali padają-
cej występuje tylko w zakresie materiałów auksetycznych, czyli takich gdzie współ-
czynnik Poissona jest mniejszy od 0 [28]. Częstość tego zjawiska jest zawsze równa
ω =
√

2ctkx (rys.2.6).
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Rysunek 2.7: Brak konwersji modów w zależności od współczynnika Poissona.

2.1.2 Fale powierzchniowe

Symetria zwierciadlana względem płaszczyzny strzałkowej sprawia, że na pła-
skiej powierzchni izotropowego ośrodka sprężystego mogą rozchodzić się niezależ-
nie wzbudzenia powierzchniowe spolaryzowane w płaszczyźnie strzałkowej (syme-
tryczne względem płaszczyzny strzałkowej) i wzbudzenia powierzchniowe poziomo-
ścinające (antysymetryczne względem tej płaszczyzny) spolaryzowane w płaszczyź-
nie powierzchni. Fala Rayleigha [1] zlokalizowana jest przy powierzchni ośrodka, a jej
polaryzacja jest eliptyczna i leży w płaszczyźnie strzałkowej, elementy materiału po-
ruszają się po elipsie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
W ośrodku, w którym nie istnieje tarcie wewnętrzne takie wzbudzenie powierzch-
niowe ma nieskończony czas życia. Częstość fali powierzchniowej da się wyliczyć
przyrównując do zera wyznacznik macierzy M z równania (2.3). Należy wziąć po
uwagę, że w przypadku fal powierzchniowych składowa wektora falowego prostopa-
dła do powierzchni była czysto urojona i opisywała fale odchodzące od powierzchni,

zatem ky = ik
′′
y dla k′′y > 0, gdzie zgodnie z relacją dyspersji k′′T,Ly =

√√√√k2
x −

ω2

c2
t,l

. Na

wykresie relacji dyspersji fala powierzchniowa leży poniżej pasma radiacyjnego fal
objętościowych (rys.2.8).

Prędkość takiej fali zależy od parametrów sprężystych ośrodka. Co ważne fala Ray-
leigha istnieje dla wszystkich wartości tych parametrów. Na rys.2.9 zostały przed-
stawione znormalizowane częstości prawdziwej fali powierzchniowej w zależności od
współczynnika Poissona. Prędkość fazowa fali powierzchniowej rośnie wraz ze wzro-
stem współczynnika Poissona i zbliża się do pasma objętościowych fal poprzecznych
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dla materiałów nieściśliwych (ν = 0.5). Na powierzchni izotropowego ośrodka sprę-
żystego istnieje również w zasadzie fala powierzchniowa o polaryzacji poprzecznie-
ścinającej tzw. fala Love’a [3], lecz nie jest to w istocie falą powierzchniową, gdyż
składowa wektora falowego prostopadła do powierzchni jest rzeczywista, więc am-
plituda pozostaje stała w całej objętości. Fala ta jest falą objętościową „muskającą”
powierzchnię (ang. skimming wave) [29, 30, 31]. Na płaskiej powierzchni fala to
rozchodzi się z prędkością cLove = ct równą fali poprzecznej.

Rysunek 2.8: Relacja dyspersji jedynej prawdziwej fali powierzchniowej - fali Ray-
leigha (linia czerwona) w izotropowym ośrodku sprężystym. Parametry: ρ =
1 [kg/m3], E = 1 [N/m2], ν = −0.3.

Rysunek 2.9: Znormalizowane częstości prawdziwej fali powierzchniowej (linia czer-
wona) na płaskiej powierzchni izotropowego ośrodka sprężystego w zależności od
współczynnika Poissona.
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2.1.3 Lokalna gęstość stanów

Na wykresach 2.10 oraz 2.11 została przedstawiona lokalna gęstość stanów, czyli
ilość przekazanej energii do układu przez zewnętrzną siłę oscylującą przyłożoną do
powierzchni odpowiednio w kierunkach X oraz Y dla wybranych wartości współ-
czynnika Poissona ν.

Rysunek 2.10: Lokalna gęstość stanów dla stanów powierzchniowych spolaryzowa-
nych w kierunkach X dla całego zakresu ilorazu Poissona.

Rysunek 2.11: Lokalna gęstość stanów dla stanów powierzchniowych spolaryzowa-
nych w kierunkach Y dla całego zakresu ilorazu Poissona.
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Poniżej granicy pasm radiacyjnych (ω/(ctkx) < 1) występują maksima charakte-
rystyczne dla prawdziwych fal powierzchniowych sztucznie poszerzone przez dodanie
do częstości małego, dodatniego przyczynku urojonego. Wartości tych częstości dla
poszczególnych współczynników Poissona pokrywają się z czerwoną linią z rys.2.9.
W paśmie fal objętościowych (ω/(ctkx) > 1) na rys.2.10 istnieją maksima, które
leżą w pobliżu dolnej granicy pasma objętościowego fal podłużnych, a pozycje tych
maksimów pokrywają się z rzeczywistą wartością częstości ω′ = Re(ω) zjawiska
związanego z całkowitą konwersją modów. Dla ν > 0.263 maksimum staje się coraz
łagodniejsze i przesuwa sie w stronę wyższych częstości zgodnie z rys.2.9 (poma-
rańczowe okręgi), co jest oznaką istnienia rezonansowej całkowitej konwersji modów
[32] o charakterze fal cieknących, tj. z zespolonymi wartościami częstości oraz wek-
tora falowego prostopadłego do powierzchni ky. Analogicznie na rys.2.11 widać także
globalne minima odpowiadające rzeczywistym częstościom całkowitej konwersji mo-
dów. Dla dodatnich wartości ilorazu Poissona (ν > 0) na rys.2.10 globalne minimum
lokalnej gęstości stanów występuje dla znormalizowanej częstości ω/(ctkx) =

√
2.

Odpowiada to częstości braku konwersji modów poprzecznej fali padającej na gra-
nicę ośrodka (pomarańczowa linia na rys.2.6). Dla materiałów auketycznych (ν < 0)
na wykresie lokalnej gęstości stanów spolaryzowanej w kierunku X nie widać dla tej
częstości żadnego charakterystycznego punktu. Na wykresie lokalnej gęstości stanów
dla polaryzacji Y (rys.2.11) dla wartości ω/(ctkx) =

√
2 występują minima lokalne

w przypadku ν > 0, natomiast w gdy ν < 0 częstości braku konwersji modów fali
padającej charakteryzują się lokalnymi maksimami. Do tej pory dane literaturowe
nie zawierają opisu braku konwersji modów na podstawie analizy lokalnej gęstości
stanów. Jest prawie regułą, że maksimum lokalnej gęstości stanów spolaryzowanej
wzdłuż powierzchni odpowiadają minima lokalnej gęstości stanów spolaryzowanych
prostopadle do powierzchni.

2.2 Wpływ pokrycia cienką warstwą wierzchnią
na dynamikę powierzchni izotropowego ośrodka
sprężystego

W tym rozdziale przedstawione zostaną równania ruchu płaskiej powierzchni izo-
tropowego ośrodka sprężystego, omówionego w poprzedniej części rozprawy, pokry-
tego możliwie najprostszym modelem cienkiej warstwy wierzchniej (w skrócie okre-
ślanym mianem „wyłożenia”) na wzór przybliżenia cienkiej płyty/powłoki przed-
stawionej w książce Landaua i Lifszyca [33]. W tym przybliżeniu moduł zginania
powłoki jest równy zeru. Zatem można przyjąć, że wkład do zmian energii w ta-
kiej powłoce wnoszą tylko odkształcenia podłużne w płaszczyźnie powłoki (X,Z).
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Przybliżenie to było stosowane m.in. w modelowaniu mechaniki naczyń tętniczych
[34, 35].

Rysunek 2.12: Wyłożenie izotropowego ośrodka sprężystego cienką warstwą wierzch-
nią

Równania ruchu samej cienkiej płyty można sformułować w przybliżeniu, zakła-
dając że na odosobnioną warstwę nie działa żadna siła zewnętrzna σiyny = Fy = 0,
gdzie ny jest wektorem skierowanym wzdłuż normalnej do powierzchni i jest równo-
legły do osi OY . Wówczas warunek brzegowy opisujący naprężenia na brzegu płyty
można zapisać jako: σiy = 0⇒ σxy = σyy = σzy = 0. Zakładając, że grubość płyty h
jest bardzo mała w porównaniu z jej rozmiarami poprzecznymi, można przyjąć, że
naprężenia wzdłuż osi OY w całej objętości płyty są bardzo małe, w przybliżeniu
równe zeru: σiy = 0. Korzystając z ostatniego założenia oraz relacji konstytutyw-
nej (1.2) można przyjąć, że również odkształcenia w całej objętości także są równe
zero εiy = 0, co pozwala zapisać wyrażenia na naprężenia w kierunkach płaszczyzny
płyty:

σxx = Em
1− ν2

s

(εxx + νsεzz),

σzz = Em
1− ν2

s

(εzz + νsεxx),

σxz = Em
1 + νs

εxz,

(2.4)

gdzie Em to moduł Younga materiału z którego wykonana jest powłoka, a νs to
współczynnik Poissona wyłożenia, który w układach dwu-wymiarowych przyjmuje
wartości w granicach od −1 do 1.

Siłę działającą na jednostkę objętości membrany można wyrazić w postaci:
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Fm
x = Es

1− ν2
s

∂2ux
∂x2 + Es

2(1 + νs)
∂2ux
∂z2 + Es

2(1− νs)
∂2uz
∂x∂z

,

Fm
y = 0,

Fm
z = Es

1− ν2
s

∂2uz
∂z2 + Es

2(1 + νs)
∂2uz
∂x2 + Es

2(1− νs)
∂2ux
∂x∂z

,

(2.5)

gdzie Es = hEm to powierzchniowy moduł Younga.

Wykorzystując 2-gie prawo Newtona można zapisać równania ruchu płaskiej po-
wierzchni pokrytej cienką warstwą. Na taką nieskończenie cienką powłokę działa siła
wywierana przez podłoże. Siła ta odniesiona do jednostki powierzchni jest równa
masie jednostki powierzchni pomnożonej przez jej przyspieszenie:

ρs
∂u2

i

∂t2
= Fm

i + τi, i = x, y, z (2.6)

gdzie ρs = hρ jest gęstością powierzchniową, ρ jest gęstością na jednostkę objętości
materiału, z którego wykonana jest warstwa wierzchnia, h to grubością warstwy, Fm

i

- siła na jednostkę objętości płyty, τi = σ
(p)
iy ny to siła pochodząca od podłoża, gdzie

σ(p) jest naprężeniem wywieranym przez objętość podłoża.
Analogicznie jak w przypadku niepokrytej powierzchni opisanej w rozdziale 2.1.2,
polaryzacja strzałkowa jest rozprzężona z polaryzacją poziomo-ścinającą. Macierz
M powstała z równania (2.6) rozpada się na dwie podmacierze, gdzie jedna podma-
cierz jednostkowa M1×1 opisuje fale powierzchniowe poziomo-ścinające, natomiast
podmacierz M2×2 o wymiarach (2 × 2) opisuje polaryzację strzałkową i jest ona
superpozycją fal cząstkowych poprzecznie oraz podłużnie spolaryzowanych.
Postacie podmacierzy M1×1 oraz M2×2 opisane są w dodatku A.

2.2.1 Polaryzacja poziomo-ścinająca: wzbudzenia powierzch-
niowe, lokalna gęstość stanów

Rozwiązując równanie det(M1×1) = 0 oraz zakładając istnienie urojonej czę-
ści wektora falowego prostopadłego do powierzchni ky = ik

′′
y można wyprowadzić

warunki na istnienie prawdziwej fali powierzchniowej na płaskiej izotropowej po-
wierzchni wyłożonej cienką warstwą. Taka fala powierzchniowa może istnieć w płasz-
czyźnie powierzchni, z wektorem wychyleń ośrodka u(~r, t) prostopadłym do wektora
propagacji fali gdy spełniony jest warunek:

cts =
√

Es
2ρs(1 + νs)

< ct =
√

E

2ρ(1 + ν) =
√
µ

ρ
, (2.7)

gdzie cts jest prędkością objętościowych fal poprzecznych w warstwie wierzchniej
spolaryzowanych w płaszczyźnie warstwy, a ct jest analogiczną prędkością w pod-
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łożu.

Na potrzeby przedstawienia szerokiego zakresu materiałów spełniających okre-
ślone warunki, na poniższych wykresach przyjęte zostały następujące zredukowane
parametry sprężyste: c̃t = ct/ct, c̃ts = cts/ct, ρ̃ = ρ/ρs.
Na wykresie przedstawionym na rys.2.13 relacja dyspersji fali powierzchniowej w
granicy krótkofalowej dąży do asymptoty opisanej równaniem:

ω = ctskx +
c2
t

√
1− c2

ts

c2
t

2cts
ρ

ρs
. (2.8)

Rysunek 2.13: Relacje dyspersji fal i rezonansów powierzchniowych dla ośrodka sprę-
żystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji poziomo-ścinającej gdy cts < ct.
Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 0.447214, ρ̃ = 20[1/m].

Natomiast w granicy długofalowej prędkość fazowa fali powierzchniowej zagina się
i zrównuje z prędkością fazową poprzecznych fal objętościowych podłoża. Krzywa
dyspersji w granicy kx → 0 styka się z prostą opisaną równaniem ω = ctkx sta-
jąc się falą „muskającą”. Oprócz rozwiązania z rzeczywistą wartością Re(ω) istnieje
także rozwiązanie, w którym częstość jest czysto urojona (zielona lina przerywana
rys.2.13). Wzbudzenie takie nie oscyluje w kierunku prostopadłym do powierzchni.
Rozwiązanie to ostatecznie znika w punkcie kc = c2

tρ

c2
tsρs

, gdzie staje się niefizycz-
nym rozwiązaniem, ponieważ amplituda fali rośnie do nieskończoności w objętości
ośrodka.

Na wykresie lokalnej gęstości stanów dla kx = 5 [1/m] widać ostre maksimum dla
częstości równej częstości fali powierzchniowej.
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Rysunek 2.14: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla pola-
ryzacji poziomo-ścinającej dla ośrodka sprężystego wyłożonego cienką warstwą gdy
cts < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 0.447214, ρ̃ = 20[1/m], k = 5 [1/m].

W sytuacji gdy cts > ct zilustrowanej na rys.2.15, występuje tylko rezonans po-
wierzchniowy ze skończonym czasem życia oraz z zespoloną wartością prostopadłej
składowej wektora falowego kTy . W granicy fal długich rezonans posiada czysto uro-

joną częstość poniżej kb = 1
2
ρ
ρs

√
c2
t

c2
ts−c2

t
. Powyżej tej wartości część rzeczywista czę-

stości staje się niezerowa i w granicy krótkofalowej dąży do relacji dyspersji opisanej
wzorem:

ω = ctskx −
ic2
t

√
c2
ts

c2
t
− 1

2cts
ρ

ρs
. (2.9)

Wykresy 2.16 oraz 2.17 przedstawiają lokalną gęstość stanów odpowiednio dla
wektora falowego kx = 4 [1/m] i kx = 25 [1/m] w przypadkju gdy cts > ct. Patrząc
na rys.2.15 widać, że dla kx = 4 [1/m] istnieje tylko rezonans powierzchniowy z
czysto urojoną wartością częstości. Na wykresie gęstości stanów przedstawionej na
rys.2.16 przed granicą pasma objętościowego widać jedynie charakterystyczne mak-
simum rzeczywistej części funkcji odpowiedzi [24]. Dla kx = 25 [1/m] (rys.2.17)
maksimum urojonej części funkcji odpowiedzi leży w paśmie fal objętościowych
(ω̃max = 49 [1/m]) i niemal pokrywa się z rzeczywistą wartością częstości z wykresu
relacji dyspersji (Re (ω̃) = 48.73 [1/m] - linia przerywana). Szerokość połówkowa tej
krzywej jest odwrotnie proporcjonalna do czasu życia takiego wzbudzenia i odpo-
wiada odwrotności części urojonej częstości.
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Rysunek 2.15: Wykres relacji dyspersji rezonansów powierzchniowych dla ośrodka
sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji poziomo-ścinającej gdy cts >
ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 2, ρ̃ = 20[1/m].

Rysunek 2.16: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla pola-
ryzacji poziomo-ścinającej dla ośrodka sprężystego wyłożonego cienką warstwą gdy
cts > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 2, ρ̃ = 20[1/m], kx = 4 [1/m].
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Rysunek 2.17: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla pola-
ryzacji poziomo-ścinającej dla ośrodka sprężystego wyłożonego cienką warstwą gdy
cts > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 2, ρ̃ = 20[1/m], kx = 25 [1/m].

2.2.2 Polaryzacja strzałkowa: wzbudzenia powierzchniowe,
lokalna gęstość stanów

Rozwiązując równanie det(M2×2) = 0 można otrzymać związki dyspersyjne opi-
sujące dynamikę pokrytej powierzchni w płaszczyźnie strzałkowej. Dla każdych pa-
rametrów sprężystych zarówno podłoża jak i warstwy wierzchniej istnieje prawdziwa
fala powierzchniowa, której prędkość w granicy długofalowej dąży do prędkości fa-
zowej fali Rayleigha na niepokrytej powierzchni. Ilustrują to wykresy 2.18, 2.21 oraz
2.24 (linia czerwona). Jej częstość w granicy krótkofalowej zmienia się wraz ze wzro-
stem wektora falowego równoległego do powierzchni kx zgodnie ze wzorem:

ω = clct

√
2ρ

ρs(c2
l + c2

t )
k1/2
x . (2.10)

Pierwiastkowa zależność częstości od wektora kx jest wynikiem zerowego modułu
zginania w stosowanym tu modelu pokrycia cienkowarstwowego.

W przypadku gdy cls < ct, zilustrowanym na rys.2.18, gdzie cls =
√

Es
ρs(1−ν2

s ) jest
prędkością fal podłużnych w warstwie wierzchniej, istnieje również wysokoczęsto-
ściowy mod fali powierzchniowej spolaryzowanej strzałkowo. Mod ten charaktery-
zuje się wektorem falowym odcięcia (ang. cut-off wave vector), tj. wektorem falowym
oznaczającym najdłuższą możliwą falę propagującą się na powierzchni. Wartość wek-
tora falowego odcięcia wyraża się wzorem:
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kfl = ρ

2ρs
1

1− c2
ls

c2
t


√√√√1− c2

t

c2
l

+

√√√√1− c2
t

c2
l

+ 4
(

1− c2
ls

c2
t

) . (2.11)

Gdy długość fali powierzchniowej maleje (dla kx →∞) częstość jej drgań zależy od
wektora falowego zgodnie z następującym wzorem asymptotycznym:

ω = clskx + ρ

2ρs
clsct

√
c2
l − c2

ls

clct −
√

(c2
l − c2

ls) (c2
t − c2

ls)
. (2.12)

Poniżej wektora odcięcia (2.11) wysokoczęstościowa fala powierzchniowa prze-
kształca się we wzbudzenie o skończonym czasie życia, świadczy o tym ujemna war-
tość Im (ω̃). W granicy długofalowej jej prędkość fazowa dąży do prędkości objęto-
ściowej fali podłużnej. Cząstkowa fala podłużna tego wzbudzenia ma ujemną wartość
części rzeczywistej wektora falowego prostopadłego do powierzchni kLy i opisuje falę
przychodzącą z rosnącą amplitudą wraz ze zbliżaniem się do powierzchni. Po odbiciu
wzbudzenie zmienia polaryzację na poprzeczną i zanika w czasie τ = 1/ω′′. Można
powiedzieć, że wzbudzenie to odpowiada rezonansowej całkowitej konwersji modów
(RCKM) analogicznie jak w przypadku niepokrytej powierzchni zilustrowanej na
rys.2.6.

Rysunek 2.18: Wykres relacji dyspersji fal rezonansów powierzchniowych dla ośrodka
sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy cls < ct.
Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 0.755929, ρ̃ = 20[1/m], gdzie c̃ls = cls/ct.

Spoglądając na rys.2.19 przedstawiający lokalną gęstość stanów dla kx = 40 [1/m]
widać, że maksimum charakterystyczne dla prawdziwej fali powierzchniowej umiej-
scowione jest poniżej pasm radiacyjnych fal objętościowych dla ω̃ = 26.93 [1/m].
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Rysunek 2.19: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla ośrodka
sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy cls < ct,
a) kierunek X b) kierunek Y. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 0.755929,
ρ̃ = 20[1/m], kx = 40 [1/m].

Rysunek 2.20: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla ośrodka
sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy cls < ct,
a) kierunek X b) kierunek Y. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 0.755929,
ρ̃ = 20[1/m], kx = 80 [1/m].

Istnieje także maksimum gęstości stanów znajdujące się w paśmie radiacyjnym fal
poprzecznych dla częstości ω̃RCKM = 43.25 [1/m] (oznaczone przerywaną pionową
linią) odpowiadające rezonansowej całkowitej konwersji modów. Maksimum istnieje
zarówno dla zewnętrznej siły przyłożonej w kierunku X jak i w kierunku Y . Na
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wykresie gęstości stanów (rys.2.20) dla kx = 80 [1/m] widać dwa charakterystyczne
maksima prawdziwych fal powierzchniowych.

W przypadku gdy cl > cls > ct zilustrowanym na rys.2.21 pojawia się dodat-
kowy rezonans powierzchniowy (ciemno-zielona linia przerywana) opisujący rezo-
nansowe fale cząstkowe odchodzące od powierzchni, ze składowymi prostopadłymi
do powierzchni: Re(kTy ) > 0 oraz Re(kLy ) > 0. Wraz z kx → 0 rezonans ten staje
się poddźwiękowy i zanika w punkcie kd. Nie istnieje również wysokoczęstościowy
mod prawdziwej fali powierzchniowej, zamiast niego jest rezonansowa całkowita kon-
wersja modów leżąca blisko pasma fal podłużnych w granicy fal długich, a wraz z
kx →∞ dąży do asymptoty danej wzorem (2.13).

Rysunek 2.21: Wykres relacji dyspersji fal i rezonansów powierzchniowych dla
ośrodka sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy
cl > cls > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 1.69031, ρ̃ = 20[1/m].

Na wykresach 2.22 i 2.23 przedstawiona jest lokalna gęstość stanów dla wybranych
wartości wektora falowego, odpowiednio kx = 2 [1/m] i kx = 40 [1/m]. Warto zauwa-
żyć, że dla kx = 2 [1/m] częstość rezonansowej konwersji modów Re(ω̃RCKM) =
3.8[1/m] leży minimalnie powyżej granicy pasma podłużnych fal objętościowych
ω̃cl = c̃lkx = 3.74[1/m], które charakteryzują się ostrym maksimum w kierunku X

oraz minimum w kierunku Y lokalnej gęstości stanów.
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Rysunek 2.22: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla ośrodka
sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy cl > cls >
ct, a) kierunek X b) kierunek Y. Parametry: cl > cls > ct. Parametry: c̃t = 1,
c̃l = 1.87083, c̃ls = 1.69031, ρ̃ = 20[1/m], kx = 2 [1/m].

Rysunek 2.23: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla ośrodka
sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy cl > cls > ct,
a) kierunek X b) kierunek Y. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 1.69031,
ρ̃ = 20[1/m], kx = 40 [1/m].

Ostatni przypadek tj. cls > cl > ct przedstawia sytuację, gdy podłoże wyłożone
jest sztywnym pokryciem, a w szczególności, gdy prędkość fal podłużnych w warstwie
wierzchniej jest większa od wszystkich prędkości fal objętościowych podłoża. Na wy-
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kresie relacji dyspersji zilustrowanym na rys.2.24 widać, że w granicy krótkofalowej
rezonans powierzchniowy jak i rezonansowa konwersja modów leżą blisko siebie z
prędkością fazową równą cls, mod rezonansu (ciemno-zielona linia przerywana) dąży
do asymptoty opisanej wzorem (2.13). W tym przypadku wektor falowy kd opisu-
jący zanik rezonansu po stronie długofalowej jest przesunięty w stronę mniejszych
wartości w porównaniu z przypadkiej opisanym na rys.2.21.

Rysunek 2.24: Wykres relacji dyspersji fal i rezonansów powierzchniowych dla
ośrodka sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy
cls > cl > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 3.38062, ρ̃ = 20[1/m].

Poniżej zobrazowany został wykres lokalnej gęstości stanów dla kx = 20 [1/m].
Dla zewnętrznej siły przyłożonej w kierunku X istnieje maksimum gęstości stanów,
które pokrywa się z rzeczywistą częstością rezonansu powierzchniowego Re(ω̃R) =
66.67[1/m].

36



Rozdział 2. Dynamika płaskiej powierzchni izotropowego ośrodka
sprężystego

Rysunek 2.25: Lokalna gęstość stanów Im(G(ω̃)) i moc bierna Re(G(ω̃)) dla ośrodka
sprężystego wyłożonego cienką warstwą dla polaryzacji strzałkowej gdy cls > cl > ct,
a) kierunek X b) kierunek Y. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 3.38062,
ρ̃ = 20[1/m], kx = 20 [1/m].

ω = clsk +Re(A) + iIm(A) (2.13)

gdzie

A = ρ

2ρs


clsct
√
c2
l
−c2

ls
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√
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−c2

ls)(c2
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−c2
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−iclsct
√
c2
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−c2

l

clct+
√

(c2
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−c2

l )(c2
ls
−c2
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gdy cls > cl

. (2.14)

∗ ∗ ∗

Pokrycie płaskiej powierzchni warstwą wierzchnią sprzyja istnieniu dodatkowych
wzbudzeń powierzchniowych. W zależności od parametrów wyłożenia mogą istnieć
trzy prawdziwe fale powierzchniowe. W przypadku polaryzacji strzałkowej wysoko-
częstościowa fala powierzchniowa kończy się wektorem odcięcia (2.11), a jej konty-
nuacją w paśmie fal objętościowych jest rezonansowa całkowita konwersja modów.
Pokrycie sprawia również, że na powierzchni istnieją rezonanse powierzchniowe cha-
rakteryzujące się zespoloną prostopadłą składową do powierzchni wektora falowego.
Rezonanse powierzchniowe jak i rezonansowa całkowita konwersja modów objawiają
się na wykresach lokalnej gęstości stanów w formie maksimów o szerokości połów-
kowej odwrotnie proporcjonalnej do czasu życia takich wzbudzeń.
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2.3 Złącze dwóch płaskich ośrodków izotropowych.

W tym podrozdziale opisana zostanie dynamika płaskiego złącza dwóch izotropo-
wych ośrodków sprężystych. Złącze to zbudowane jest z dwóch półnieskończonych
ośrodków opisanych w rozdziale 2.1, połączonych ze sobą płaskimi powierzchniami
oraz pozostających ze sobą w kontakcie. Na początku podrozdziału przedstawione
zostaną warunku brzegowe takiego układu by następnie zbadać występowanie fal
zanikających przy oddalaniu się od powierzchni rozdziału oraz takie zjawiska jak
całkowita konwersja modów, brak konwersji modów w odbiciu czy całkowita trans-
misja w zależności od parametrów sprężystych rozpatrywanych ośrodków. Badanie
dynamiki fal sprężystych na granicy materiałów ma kluczowe znaczenie m.in. w geo-
fizyce przy badaniu warstw skalnych czy w oceanografii i sejsmologii do opisu fal
rozchodzących się pomiędzy wodą a dnem oceanu [27, 36].

2.3.1 Warunki brzegowe, równania ruchu

Podobnie jak w przypadku materiału ograniczonego płaską powierzchnią w ma-
teriałach złącza mogą rozchodzić się fale objętościowe podlegające relacji dyspersji
(1.18),(1.17), gdzie prędkości fal podłużnych oraz poprzecznych, zależą od parame-
trów sprężystych poszczególnego ośrodka. Niech parametry pierwszego ośrodka będą
oznaczone odpowiednio: ρ1, E1, ν1, drugiego natomiast ρ2, E2, ν2.

Istnienie złącza wymaga by naprężenie σiy występujące na powierzchni jednego
i drugiego ośrodka były sobie równe. Należy założyć również, że wzdłuż złącza nie
dochodzi do rozerwania, a także że materiały nie mogą się wzajemnie przenikać.
Wychylenia ośrodków u(1) oraz u(2) w miejscu złącza muszą być sobie równe. Można
zatem zapisać warunki brzegowe w poniższej postaci:



u(1)
x = u(2)

x ,

u(1)
y = u(2)

y ,

u(1)
z = u(2)

z ,

σ(1)
xy = σ(2)

xy ,

σ(1)
yy = σ(2)

yy ,

σ(1)
zy = σ(2)

zy .

(2.15)

Gdy na złącze (granicę złącza) pada fala spolaryzowana w płaszczyźnie strzał-
kowej, pochodząca z pierwszego ośrodka, wtedy wektor wychylenia pierwszego ma-
teriału można zapisać analogicznie jak w przypadku (2.16). Wychylenia drugiego
ośrodka stanowią tylko fale odchodzące o amplitudach BT2 i BL2 odpowiednio dla
fali i polaryzacji poprzecznej oraz podłużnej:
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u(2)
x = BL2Sin(θLout)ei(kxx−k

L2
y y) +BT2Cos(θTout)ei(kxx−k

T2
y y),

u(2)
y = −BL2Cos(θLout)ei(kxx−k

L2
y y) +BT2Sin(θTout)ei(kxx−k

T2
y y).

(2.16)

Równania warunków brzegowych (2.15) można zapisać w formie macierzowej
(2.17) analogicznie jak w przypadku (2.3). Poniższe równanie macierzowe przed-
stawia zależność między amplitudami fal padających AT1 i AL1 a amplitudami fal
odbitych od złącza BT1 BL1 i przechodzących przez złącze BT2, BL2.
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(2.17)

gdzie parametr g oznacza iloraz modułów Kirchhoffa g = µ2/µ1. Wektor ~̃B opi-
suję amplitudy fal odchodzących od złącza materiałów. Składowe wektora falowego
prostopadłe do powierzchni pierwszego materiału opisane są przez kT1

y oraz kL1
y ,

drugiego materiału przez kT2
y oraz kL2

y .

2.3.2 Zakres występowania fal Stoneleya

Na płaskiej powierzchni niepokrytego izotropowego ośrodka sprężystego opisanego
w rozdziale 2.1, prawdziwe fale powierzchniowe występują w pełnym zakresie para-
metrów sprężystych. W przypadku złącza dwóch takich materiałów również istnieje
wzbudzenie rozchodzące się wzdłuż powierzchni rozdziału z zanikającą wykładniczo
składową wektora falowego prostopadłą do powierzchni po obydwu stronach złącza.
Wzbudzenie takie nazywane jest falą Stoneleya [27]. Jednak zakres występowania ta-
kiej fali międzywierzchniowej na płaskim złączu jest ograniczony do wąskiego prze-
działu parametrów sprężystych rozpatrywanych materiałów [27, 37]. Rozwiązania
opisujące powierzchniowe drgania własne takie jak fale Stoneleya można otrzymać
przyrównując wyznacznik macierzy dynamicznej M z równania (2.17) do zera i
uwzględniając urojone wartości oraz odpowiednie znaki składowych Im(kL,Ty ) odpo-
wiadające falom odchodzącym od powierzchni rozdziału.

Rysunek 2.26 prezentuje zakres występowania fali międzypowierzchniowej w za-

39



Rozdział 2. Dynamika płaskiej powierzchni izotropowego ośrodka
sprężystego

leżności od parametrów sprężystych dwóch płaskich ośrodków izotropowych. Na osi
poziomej oznaczono iloraz gęstości, natomiast oś pionowa wyraża iloraz pierwszych
parametrów Lamégo µ (modułów Kirchhoffa) materiałów złącza. Linie ciągłe za-
kreślają obszar występowania fali Stoneleya, dany kolor linii odpowiada określonym
wartościom współczynnika Poissona [37].

Należy się spodziewać, że w przypadku ν1 = ν2 zakresy występowania fali Stone-
leya będą symetryczne na wykresie podwójnie logarytmicznym (rys.2.26) względem
punktu P = (1, 1), ponieważ zamiana materiałów lub ich obrót nie powinna wpły-
wać na występowanie wzbudzenia międzywierzchniowego. Środek symetrii wykresu,
czyli punkt P = (1, 1) odpowiada sytuacji gdy oba materiały mają tę samą impe-
dancję charakterystyczną ct1ρ1 = ct2ρ2 fal poprzecznie spolaryzowanych. Dla takiego
zestawu parametrów fala Stoneleya nie powinna istnieć, ponieważ wtedy cząstkowe
fale poprzeczne nie „czują” powierzchni rozdziału i traktują cały układ jako jeden
nieograniczony ośrodek sprężysty.

Rysunek 2.26: Obszar występowania fali Stoneleya dla wybranych wartości współ-
czynnika Poissona.

Najszerszy zakres parametrów gęstości oraz modułów Kirchhoffa µ dla występo-
wania fali Stoneleya istnieje gdy mamy do czynienia z materiałami auksetycznymi.

2.3.3 Odbicie fal na granicy ośrodków

Fala objętościowa padająca na granicę dwóch ośrodków sprężystych na ogół prze-
kształca się w kombinację cząstkowych fal objętościowych odchodzących od złącza,
tj. fal odbitych oraz fal przechodzących. Liczba cząstkowych fal odchodzących zależy
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od parametrów sprężystych materiałów złącza oraz od kąta padania fali o określo-
nej polaryzacji. Tak samo jak w przypadku płaskiej półnieskończonej powierzchni,
opisanej w rozdziale 2.1.1, odbiciem i przejściem fal przez granicę rozdziału rządzi
prawo zachowania energii (częstości) oraz prawo zachowania składowej wektora falo-
wego równoległego do powierzchni. Na rysunku 2.27 zilustrowana jest sytuacja gdy
na złącze pada fala objętościowa spolaryzowana pionowo-ścinająco.

Rysunek 2.27: Powierzchnie powolności na granicy dwóch izotropowych ośrodków
sprężystych. Parametry: ρ1 = 1 [kg/m3], ν1 = −0.3, E1 = 1 [N/m2], ρ2 = 1 [kg/m3],
E2 = 1 [N/m2], ν2 = 0.3, θ = 24.2◦.

Parametry ośrodka jednoznacznie definiują kąt krytyczny θc fali padającej. Gdy
kąt fali padającej θ < θc, wówczas fala może się odbić jako fala prowadzona wzdłuż
granicy rozdziału powierzchni.

Rozwiązując równanie (2.17) można otrzymać stosunki amplitud fal odbitych do
amplitudy fali padającej o określonej polaryzacji w funkcji kąta padania. Na po-
niższych wykresach (rys.2.28 oraz rys.2.29) są przedstawione współczynniki odbicia
oraz transmisji odpowiednio dla padającej fali podłużnej oraz poprzecznej.
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Rysunek 2.28: Amplitudowe współczynniki odbicia oraz załamania w zależności od
kąta padania fali spolaryzowanej podłużnie na złączu dwóch ośrodków. Parametry:
ρ1 = 1 [kg/m3], ν1 = −0.3, E1 = 1 [N/m2], ρ2 = 1 [kg/m3], E2 = 1 [N/m2], ν2 = 0.3.

Rysunek 2.29: Amplitudowe współczynniki odbicia oraz załamania w zależności od
kąta padania fali spolaryzowanej poprzecznie na złączu dwóch ośrodków. Parametry:
ρ1 = 1 [kg/m3], ν1 = −0.3, E1 = 1 [N/m2], ρ2 = 1 [kg/m3], E2 = 1 [N/m2], ν2 = 0.3.

2.3.4 Całkowita konwersja modów i brak konwersji modów
w odbiciu

Na wykresie 2.28 można zaobserwować, że w przypadku podłużnej fali padają-
cej pod kątem θ = 45.7◦ znika amplituda odbitej fali o polaryzacji poprzecznej.
Zjawisko to jest analogiczne do zjawiska braku konwersji modów występującego na
płaskiej powierzchni, opisanego w rozdziale 2.1.1. Jednak w tym przypadku nie cała
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energia pozostaje w pierwszym ośrodku w wyniku odbicia. Część tej energii prze-
chodzi przez złącze do drugiego ośrodka poprzez odchodzące fale objętościowe.
W przykładzie rozpatrywanym na rys.2.29 dla fali padającej o polaryzacji poprzecz-
nej widać analogiczne zjawisko występujące dla kąta padania θT in = 34.16◦, gdzie nie
istnieje fala odbita o polaryzacji podłużnej. Natomiast dla dwóch kątów: θT in = 24.2◦

oraz θT in = 46.67◦ istnieje zjawisko analogiczne do całkowitej konwersji modów, w
którym to odbija się tylko fala o przeciwnej polaryzacji.
Można się spodziewać, że wartość kątów dla tych dwóch zjawisk będzie się zmie-
niać wraz ze zmianą parametrów sprężystych materiałów. Na poniższych wykresach
przedstawione są wartości kątów padania w zależności od współczynnika Poissona
drugiego materiału ν2 odpowiednio dla fali padającej o polaryzacji podłużnej oraz
poprzecznej.

Rysunek 2.30: Zjawisko całkowitej konwersji modów w oraz braku konwersji modów
w odbiciu w zależności od kąta padania fali spolaryzowanej podłużnie. Parametry:
ρ1 = 1 [kg/m3], ν1 = −0.3, E1 = 1 [N/m2], ρ2 = 1 [kg/m3], E2 = 1 [N/m2].
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Rysunek 2.31: Zjawisko całkowitej konwersji modów oraz braku konwersji modów w
odbiciu w zależności od kąta padania fali spolaryzowanej poprzecznie. Parametry:
ρ1 = 1 [kg/m3], ν1 = −0.3, E1 = 1 [N/m2], ρ2 = 1 [kg/m3], E2 = 1 [N/m2].

Na rys.2.30 oraz rys.2.31 brak zjawiska konwersji modów w odbiciu występuje w
całym zakresie współczynnika Poissona drugiego materiału, a dla pewnych wartości
ν2 leżących po stronie auksetyków występuje nawet dla dwóch kątów padania za-
równo dla fali o polaryzacji podłużnej jak i poprzecznej. Zjawisko całkowitej konwer-
sji modów istnieje w węższym zakresie wartości ν2, jednak istnieją takie przedziały
gdzie to zjawisko także istnieje dla dwóch kątów padania.

2.3.5 Całkowita transmisja

Charakterystycznym miejscem na wykresie 2.31 jest punkt przecięcia się dwóch
linii (czerwonej oraz zielonej) opisujących brak konwersji modów w odbiciu oraz
całkowitą konwersję modów w odbiciu. Punkt ten odpowiada współczynnikowi Po-
issona o wartości ν2 = 0.42942 dla fali poprzecznej padającej pod kątem θ = 26.68◦.
Oznacza to, że istnieją takie parametry sprężyste materiałów oraz kąt padania fali
mniejszy od kąta krytycznego θ < θc, że żadna fala sprężysta - nawet cząstkowa fala
prowadzona - nie odbije się od złącza materiałów. Cała energia zostanie przekazana
do wnętrza drugiego materiału. Zjawisko takie nosi nazwę całkowitej transmisji i
zostało zobrazowane w przestrzeni wektorów falowych na wykresie powierzchni po-
wolności rys.2.32.
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Rysunek 2.32: Zjawisko całkowitej transmisji dla fali spolaryzowanej poprzecznie.
Parametry: ρ1 = 1 [kg/m3], ν1 = −0.3, E1 = 1 [N/m2], ρ2 = 1 [kg/m3], E2 =
1 [N/m2], ν2 = 0.42942, θ = 26.68◦.

Ten przypadek zilustrowany został również na rys.2.33 przedstawiającym ampli-
tudowe współczynniki odbicia oraz załamania w funkcji kąta padania. Widać, że dla
θ = 26.68◦ amplitudy fal odbitych, odchodzących do pierwszego materiału są równe
zeru.

Rysunek 2.33: Amplitudowe współczynnika odbicia oraz załamania w zależności od
kąta padania fali spolaryzowanej poprzecznie. Parametry: ρ1 = 1 [kg/m3], ν1 =
−0.3, E1 = 1 [N/m2], ρ2 = 1 [kg/m3], E2 = 1 [N/m2], ν2 = 0.42942.
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2.3.6 Zakres występowania całkowitej transmisji

Zjawisko całkowitej transmisji powiązane jest z jednoczesnym występowaniem
braku konwersji oraz całkowitej konwersji modów w odbiciu dla określonych para-
metrów sprężystych ośrodków oraz kąta i polaryzacji fali padającej (przychodzącej).
Można zatem spodziewać się, że zjawisko całkowitej transmisji także będzie zależeć
od kąta padania fali oraz od parametrów sprężystych ośrodków.

Obszary występowania całkowitej transmisji warto porównać z obszarami wystę-
powania fali Stoneleya (rys.2.26) i przedstawić na wspólnym wykresie zależności
pierwszych parametrów Lamégo od ilorazu gęstości materiałów ρ1/ρ2.
Poniżej wykresy przedstawiające obszary występowania całkowitej transmisji dla fali
padającej o polaryzacji poprzecznej (rys.2.34) oraz odpowiednie kąty padania fali
(rys.2.35).

Rysunek 2.34: Obszar występowania całkowitej transmisji (pojedyncza linia niebie-
ska dla wybranych współczynników Poissona, krok co 0.05ν2), obszar turkusowy -
zakres występowania fali Stoneleya dla ν1 = −0.999, ν2 = −0.999
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Rysunek 2.35: Kąty padania fali poprzecznej dla całkowitej transmisji (pojedyncza
linia niebieska dla danego ilorazu Poissona, krok co 0.05ν2).

Na rysunku 2.34 można zauważyć, że zjawisko całkowitej transmisji występuje
w górnej części wykresu. Obszar ten jest ograniczony dwiema prostymi: pierwsza -
zielona linia przerywana - oznacza miejsce gdzie oba materiały mają tę samą impe-
dancję charakterystyczną dla fal poprzecznych, tzn. ct1ρ1 = ct2ρ2, druga - czarna linia
przerywana - jest wyznaczona poprzez kąt krytyczny, tj. wraz z ρ1/ρ2 → ∞ kąt θ
pod którym pada fala na granicę materiałów dąży do kąta krytycznego θc. Dla θ > θc

przechodząca fala podłużna zamienia się w falę prowadzoną, czyli w wzbudzenie z
urojona prostopadłą składową wektora falowego. Zakres występowania całkowitej
transmisji zmienia się wraz ze zmianą współczynnika Poissona drugiego materiału.
Zaczynając od wartości ν2 = 1/3 (leżącej przy zielonej linii) do ν2 = 0.5 wraz ze
wzrostem ilorazu parametrów Lamégo (modułów Kirchhoffa) µ1/µ2 do nieskończo-
ności. Wykres 2.36 ilustruje zmianę ilorazu parametrów Lamégo oraz kąta padania
wraz ze zmianą współczynnika Poissona drugiego materiału ν2 dla ρ1/ρ2 = 0.9. Kąty
padania zmieniają się od wartości θT in = 0◦ dla ν2 = 1/3 i rosną dla materiałów
nieściśliwych ν2 → 0.5 osiągając maksymalną wartość θT in = 45◦.
W dolnej części wykresy widać również „ogon” wychodzący z punktu P = (1, 1)
obejmujący zakres parametrów od ν2 = 1/3 do ν2 ≈ 0.4. Interesujące jest rów-
nież to, że obszary występowania całkowitej transmisji nie zależą od współczynnika
Poissona pierwszego materiału ν1.
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Rysunek 2.36: Zjawisko całkowitej transmisji: a) Zależność ilorazu pierwszych para-
metrów Lamégo µ1/µ2 od współczynnika Poissona ν2, dla poprzecznej fali padającej.
b) Wykres zależności kąta padania poprzecznej fali padającej od współczynnika Po-
issona ν2. Parametry: ρ1/ρ2 = 0.9

W przeciwieństwie do padającej fali poprzecznej obszar występowania całkowitej
transmisji dla padającej fali podłużnej zmienia się w wraz ze zmianą współczynnika
Poissona pierwszego materiału ν1. Na rys.2.37 przedstawione zostały obszary dla
ν1 = −0.3. Na osi pionowej oznaczono iloraz parametrów sprężystych dwóch ośrod-
ków c2

l1ρ1 = c2
l2ρ2 analogicznie do padającej fali poprzecznej µ1/µ2 = c2

t1ρ1 = c2
t2ρ2.

Na wykresie zaznaczone zostały wartości współczynnika Poissona drugiego ma-
teriału zawierające się w przedziale od ν2 = −0.67 do ν2 = 0.1. W tym przy-
padku obszar występowania całkowitej transmisji ograniczony jest trzeba liniami.
Zielona linia wyznacza równą impedancję charakterystyczną fal podłużnych mate-
riałów: cl1ρ1 = cl2ρ2. Czarna linia przerywana wyznacza kąt krytyczny θc padającej
fali podłużnej, istnieje on gdy cl1 > cl2. Niebieska linia przerywana wyznacza obszar
równych prędkości fal podłużnych: cl1 = cl2.

Kąty padania fali podłużnej dla których występuje całkowita transmisja zilustro-
wano na rys.2.38. Wartości kątów mogą się zmieniać od θ = 0◦ do θ = 90◦.
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Rysunek 2.37: Obszar występowania całkowitej transmisji dla padającej fali podłuż-
nej. Krok co 0.025ν2.

Rysunek 2.38: Kąty padania fali podłużnej dla całkowitej transmisji. Krok co 0.025
ν2.

Poniższe zbiorcze wykresy przedstawiają obszary występowania całkowitej trans-
misji dla fali padającej poprzecznie oraz podłużnie spolaryzowanej w przypadku gdy
ν1 = 0.2,−0.3,−0.5. Na rysunkach zaznaczone są również zakresy występowania fali
Stoneleya.
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Rysunek 2.39: Obszar występowania całkowitej transmisji dla padającej fali po-
przecznej oraz podłużnej dla ν1 = 0.2 z uwzględnieniem zakresu parametrów dla
istnienia miedzywierzchniowej fali Stoneleya: ν1 = −0.3, ν2 = −0.15. Fala podłużna,
krok co 0.06ν2.

Rysunek 2.40: Obszar występowania całkowitej transmisji dla padającej fali po-
przecznej oraz podłużnej dla ν1 = −0.3 z uwzględnieniem zakresu parametrów dla
istnienia miedzywierzchniowej fali Stoneleya: ν1 = −0.3, ν2 = −0.15. Fala podłużna,
krok co 0.025ν2.
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Rysunek 2.41: Obszar występowania całkowitej transmisji dla padającej fali po-
przecznej oraz podłużnej dla ν1 = −0.5 z uwzględnieniem zakresu parametrów dla
istnienia miedzypowierzchniowej fali Stoneleya: ν1 = −0.3, ν2 = −0.15. Fala po-
dłużna, krok co 0.05ν2.

W przypadku ν1 = −0.3 oraz ν1 = −0.5 obszar całkowitej transmisji fal podłuż-
nych przesuwa się w górę wykresu oraz częściowo pokrywa się z parametrami właści-
wymi dla istnienia międzywierzchniowej fali Stoneleya. Wspólny obszar tych dwóch
zjawisk występuje wyłącznie dla materiałów o ujemnym współczynniku Poissona ν2.

Na poniższym rysunku 2.42 przedstawione są prędkości fazowe poszczególnych
wzbudzeń powierzchniowych oraz objętościowych dla materiałów złącza, których
parametry znajdują się w obszarze istnienia fali Stoneleya oraz zjawiska całkowitej
transmisji.
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Rysunek 2.42: Zredukowane prędkości fazowe poszczególnych wzbudzeń złącza
dwóch materiałów izotropowych w przypadku istnienia fali Stoneleya oraz całko-
witej transmisji. Parametry: ρ1/ρ2 = 0.4, µ1/µ2 = 0.41435, ν1 = −0.3, ν2 = −0.2.
Prędkości wzbudzeń: cs = 0.969419 [m/s] (zredukowana prędkość fali Stoneleya),
cl1/ct1 = 1.27475, ct2/ct1 = 0.982531, cl2/ct1 = 1.28643, ctt/ct1 = 1.28756 (zreduko-
wana prędkość propagacji całkowitej transmisji).

W tym przypadku kąt padania fali podłużnej dla której istnieje całkowita trans-
misja wynosi θ = 81.9139◦. Współczynniki amplitudowe odbicia oraz załamania
zilustrowane są na rys.2.43.

Rysunek 2.43: Współczynniki amplitudowe całkowitej transmisji. Parametry: ρ1 =
0.4 [kg/m3], E1 = 1 [N/m2], ν1 = −0.3, ρ2 = 1 [kg/m3], E2 = 2.75819 [N/m2],
ν2 = −0.2 (ρ1/ρ2 = 0.4, µ1/µ2 = 0.41435).
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∗ ∗ ∗

Na płaskim złączu dwóch izotropowych ośrodków sprężystych istnieje między-
wierzchniowa fala Stoneleya, a zakres jej występowania jest największy dla mate-
riałów o ujemnych współczynnikach Poissona, tzw. auksetyków. Oprócz istnienia
fali propagującej na granicy i zanikającej wgłąb materiałów, złącze oraz parametry
ośrodków wpływają na sposób rozpraszania się objętościowych fal sprężystych na
granicy złącza. Fala objętościowa padająca na złącze pod kątem mniejszym od kąta
krytycznego zawsze „przekazuje” swą energię do drugiego materiału pod postacią
przechodzących fal objętościowych. Może ona również podlegać zjawiskom całkowitej
konwersji modów oraz braku konwersji modów w odbiciu. Zjawiska te charaktery-
zują się brakiem odpowiednich fal cząstkowym po odbiciu od złącza, a przykładowe
kąty pod którymi te zjawiska zachodzą zostały przedstawione na rysunkach 2.30
oraz 2.31. Bardzo ciekawym zjawiskiem występującym w układzie złącza jest całko-
wita transmisja, gdzie cała energia jest przekazywana do wnętrza drugiego ośrodka.
W pracy zostały przedstawione obszary występowania takiego zjawiska oraz kąty
padania dla przykładowych parametrów ośrodków w zależności od polaryzacji fali
padającej. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały, które wykazują współist-
nienie zjawiska całkowitej transmisji oraz fali Stoneleya. Ich właściwości mogą zostać
wykorzystane do produkcji falowodów oraz przetworników międzyplastycznych (ang.
IDT - interdigital transducer).
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3
Dynamika wewnętrznej powierzchni

cylindrycznego wydrążenia w izotropowym
ośrodku sprężystym

Niniejszy rozdział dotyczy dynamiki powierzchni i złącza izotropowych ośrodków
sprężystych tylko i wyłącznie w geometrii cylindrycznej. Zakrzywienie powierzchni
sprawia, że układ staje się dyspersyjny, tzn. że prędkość fazowa wzbudzeń powierzch-
niowych lub międzywierzchniowych zależy od wektora falowego (długości fali) roz-
chodzącego się zaburzenia, a relacja dyspersji takich wzbudzeń opisywana jest przez
funkcję nieliniową. Jest to związane z tym, że wydrążenie „wprowadza”, albo wręcz
„narzuca” skalę długości wyznaczoną przez promień wydrążenia. W przypadku geo-
metrii cylindrycznej ma to szczególne znaczenie dla długości fali porównywalnej
z promieniem cylindra. W granicy krótkofalowej krzywizna powierzchni odgrywa
mniej istotną rolę i relacja dyspersji takich wzbudzeń dąży do relacji dyspersji dla
geometrii płaskiej, która została przedstawiona w drugiej części tej pracy w rozdziale
2 i posłuży jako układ odniesienia dla geometrii krzywoliniowej. W analogii do pierw-
szej części, na początku przedstawiona zostanie dynamika wewnętrznej powierzchni
pustego cylindrycznego wydrążenia w izotropowym ośrodku sprężystym, następnie
opisany zostanie wpływ wyłożenia takiej powierzchni cienką warstwą wierzchnią.
Ostatni podrozdział dotyczy falowych wektorów odcięcia fal Stoneleya wydrążenia
cylindrycznego wypełnionego innym materiałem sprężystym.

3.1 Wewnętrzna powierzchnia pustego wydrąże-
nia cylindrycznego

Dynamika wewnętrznej powierzchni cylindrycznego wydrążenia w izotropowym
ośrodku sprężystym jest bardzo interesującym zagadnieniem, który można spotkać
w najróżniejszej skali wielkości, począwszy od geofizyki i sejsmologii [38, 39] po-
przez defektoskopię ultradźwiękową [40], w biologicznych układach takich jak tęt-
nice oraz żyły [34, 35, 41], a także w mikro i nano skali, gdzie ze względu na bu-
dowę materiałów porowatych zastosowanie geometrii cylindrycznej jest przydatne
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w badaniu właściwości takich układów [42, 43, 44]. Dane literaturowe na temat
wzbudzeń powierzchniowych dotyczą głównie charakterystyki prawdziwych fal po-
wierzchniowcych tj. fal, które przy pominięciu tarcia wewnętrznego wykazują nie-
skończony czas życia. Krzywizna powierzchni zezwala także na istnienie pewnych
wzbudzeń powierzchniowych o skończonym czasie życia, czyli tzw. rezonansów po-
wierzchniowych, które nie występują na niepokrytych powierzchniach o geometrii
płaskiej [45, 46, 47, 29]. W rozdziale tym przedstawiona jest dynamika wydrążenia
cylindrycznego w pełnym zakresie ilorazu Poissona, uwzględniając parametry mate-
riałów auksetycznych [28, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54]. Oprócz relacji dyspersji fal oraz
rezonansów powierzchniowych, opisane zostaną fazy Airy’ego, polaryzacja fal oraz
całkowita konwersja modów. W ostatnim podrozdziale przedstawiona jest lokalna
gęstość stanów w ciągłym przedziale wektora falowego. Wszystkie obliczenia w tym
rozdziale będą przedstawione w cylindrycznym układzie współrzędnych.

3.1.1 Równania ruchu

Równania ruchu obszarów poza-powierzchniowych znajdujących się w objętości
ośrodka podobnie jak w przypadku płaskiej geometrii (rozdz.2), można zapisać w
postaci wektorowej ~u i rozdzielić na część bezwirową oraz część bezźródłową, zadane
przez (1.13), opisujące ciśnieniowe oraz ścinające fale objętościowe (1.14).

W przypadku cylindrycznej geometrii zastosowane zostały potencjały opisane
przez Gazisa [6, 7]

φ = f(r)cos(nθ)e−iωt+ikzz,

ψr = gr(r)sin(nθ)e−iωt+ikzz,

ψθ = gθ(r)cos(nθ)e−iωt+ikzz,

ψz = gz(r)sin(nθ)e−iωt+ikzz,

(3.1)

gdzie n nazwane jest indeksem azymutalnym i parametryzuje liczbę węzłów na ob-
wodzie cylindra przyjmując wartości całkowite: m = 2n, gdzie m to liczba węzłów.
Funkcje f(r) oraz gi(r) dla i = r, θ, z, spełniają równanie Bessela, które można
zapisać w postaci operatora zadanego przez poniższe równanie:

Bn,x =
(
d2

dx2 + 1
x

∂

∂x
−
(
n2

x2 − 1
))

(3.2)

działającego na funkcje (3.3)
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B̂n,kLr r
(f) = 0,

B̂n,kTr r
(gz) = 0,

B̂n+1,kTr r(gr − gθ) = 0,

B̂n−1,kTr r(gr + gθ) = 0.

(3.3)

Ogólnymi rozwiązaniami równań (3.3) są funkcje w postaci kombinacji liniowej
funkcji Bessela pierwszego i drugiego rodzaju: AJn(x) + BYn(x). Rozwiązania te
wygodniej zapisać w postaci funkcji Hankela:

H(1)
n (x) = Jn(x) + iYn(x),

H(2)
n (x) = Jn(x)− iYn(x),

(3.4)

gdzie funkcja H(1)
n odpowiada falom o symetrii cylindrycznej odchodzących od osi

r, natomiast H(2)
n odpowiada falom przychodzącym, wędrującym ku osi r = 0.

Ostatecznie funkcje potencjałów φ i ~ψ można zapisać używając funkcji f(r) oraz
gi(r) dla i = r, θ, z, w postaci:

f(r) = A0H
(1)
n (kLr r) +B0H

(2)
n (kLr r),

gr(r) = A1H
(1)
n+1(kTr r) +B1H

(2)
n+1(kTr r),

gθ(r) = −A1H
(1)
n+1(kTr r)−B1H

(2)
n+1(kTr r),

gz(r) = A3H
(1)
n (kTr r) +B3H

(2)
n (kTr r),

(3.5)

gdzie kLr oraz kTr opisują składowe prostopadłe do powierzchni wektora falowego od-
powiednio podłużnej i poprzecznej fali cząstkowej.
Ze względu na niezmienniczość cechowania można przyjąć, że jedna składowa po-
tencjału ~ψ może być wyrażona jako kombinacja dwóch pozostałych: gr = −gθ.

Wektor przemieszczeń ~u w cylindrycznym układzie współrzędnych posiada skła-
dowe zdefiniowane następująco:

ur = ∂φ

∂r
+ 1
r

∂ψz
∂θ
− ∂ψθ

∂z
,

uθ = 1
r

∂φ

∂θ
+ ∂ψr

∂z
− ∂ψz

∂r
,

uz = ∂φ

∂z
+ 1
r

∂(rψθ)
∂r

− 1
r

∂ψr
∂θ

,

(3.6)

a korzystając z (3.6) można również zapisać dwuwymiarowy tensor odkształceń w
układzie cylindrycznym
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εrr = ∂ur
∂r

,

εrz = 1
2

(
∂ur
∂z

+ ∂uz
∂r

)
,

εrθ = 1
2

(
∂uθ
∂r
− uθ

r
+ 1
r

∂ur
∂θ

)
,

(3.7)

oraz składowe tensora naprężeń działające w kierunku osi cylindra:

σrr = 2µεrr + λ

(
∂ur
∂r

+ ur
r

+ 1
r

∂uθ
∂θ

+ ∂uz
∂z

)
,

σrz = 2µεrz,

σrθ = 2µεrθ.

(3.8)

Równania (1.13), (3.3) i (3.6) prowadzą do liniowej zależności pomiędzy amplitu-
dami potencjałów Ai, Bi a wychyleniami

um = Ume
−iωt+ikz, m = r, θ, z (3.9)

tak, że

Um =
∑

l=0,1,3
BmlAl, m = r, θ, z (3.10)

gdzie macierz Bml jest macierzą przejścia opisującą zależność pomiędzy wektorem
wychyleń a potencjałami. Jej postać podana jest w dodatku A.

3.1.2 Wzbudzenia powierzchniowe

Tak samo jak w przypadku płaskiej geometrii (rozdz.2.1) tak dla geometrii cylin-
drycznej wzbudzenia powierzchniowe są kombinacją cząstkowych fal objętościowych.
Warunki brzegowe wymagają by naprężenia na wewnętrznej powierzchni wydrążenia
(3.8) znikały, a dokładniej:

σmr = 0, m = r, θ, z dla r = a, (3.11)

gdzie a jest promieniem cylindra.
Warunek brzegowy (3.11) da się również wyrazić za pomocą jednorodnego układu

równań liniowych dla wpółczynników Al (lub Bl) korzystając z (3.10)

∑
l=0,1,3

MmlAl = 0, (3.12)

elementy macierzy Mml podane są w dodatku A.
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3.1.3 Prawdziwe fale powierzchniowe

Poszukiwanie prawdziwych fal powierzchniowych o nieskończonym czasie życia,
tak jak w przypadku płaskiej geometrii, polega na znajdowaniu rozwiązań równania
wiekowego det(M) = 0 dla rzeczywistych częstości ω, uwzględniając urojoną wartość

oraz odpowiedni znak składowej radialnej wektora falowego kT,Lr =
√√√√ ω2

c2
T,L

− k2
‖,

która opisuje fale odchodzące od osi cylindra. Składowa równoległa do powierzchni
wektora falowego k‖ jest kombinacją składowej azymutalnej oraz osiowej wektora
falowego: k‖ =

√
k2
θ + k2

z .

3.1.3.1 Relacje dyspersji

Na rysunku 3.1 przedstawione zostały relacje dyspersji dla indeksu azymutalnego
n = 0..5 w pełnym zakresie współczynnika Poissona z charakterystycznymi punk-
tami wektorów falowych odcięcia (zielone kółka) oraz fazami Airy’ego (trójkąty i
linia czerwona). Biorąc po uwagę fakt, że prędkości fazowe fal objętościowych zmie-
niają się wraz ze zmianą współczynnika Poissona, częstość na osi pionowej została
zredukowana i wyrażona w jednostkach bezwymiarowych, aby prędkości poprzecz-
nych fal objętościowych dla wszystkich ν były równe 1.
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Rysunek 3.1: Relacje dyspersji prawdziwej fali powierzchniowej dla n 6 5 w całym
przedziale współczynnika Poissona ν ∈ (−1, 0.5) z krokiem co 0.1ν. Punkty przegię-
cia (fazy Airy’ego) zaznaczone czerwonymi trójkątami, wektory odcięcia - zielonymi
okręgami.
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3.1.3.2 Wektory odcięcia

Na zakrzywionej wewnętrznej powierzchni cylindrycznego wydrążenia może pro-
pagować się tylko jedna prawdziwa fala powierzchniowa dla każdej wartości indeksu
azymutalnego n. Relacja dyspersji takiej fali powierzchniowej dąży asymptotycz-
nie do relacji dyspersji fali Rayleigha (rozdz. 2.1.2) w granicy fal krótkich. Z drugiej
strony, wraz z wektorem falowym k‖a dążącym do zera, częstość fali powierzchniowej
zrównuje się z częstścią poprzecznej fali objętościowej, tzn. relacja dyspersji „łączy”
się z pasmem radiacyjnym fal objętościowych w punkcie kcoa zwanym wektorem fa-
lowym odcięcia. Oznacza to, że w takim układzie nie mogą propagować się fale o
długościach większych niż 2π/(kcoa). Wektory odcięcia istnieją dla wszystkich war-
tości liczby n, z wyjątkiem n = 1 [55, 56], czyli dla tzw. modu zgięciowego, gdzie wraz
z wektorem falowym k‖a dążącym do zera, częstość fali również dąży do zera. Taki
mod nazywany jest także modem akustycznym. Dla modu zgięciowego w granicy
długofalowej prędkość fali powierzchniowej zrównuje się z prędkością poprzecznej
fali objętościowej. Dla nieskończenie długiej fali takie wzbudzenia sprowadzają się
do przesunięcia całego układu, co nie wymaga żadnej energii (niezmienniczość trans-
lacyjna). W przypadku pozostałych wartości n układ jest zdeformowany w granicy
k‖a→ 0, co tłumaczy istnienie wektora odcięcia. Wartość wektora odcięcia dla n = 0
rośnie wraz ze wzrostem współczynnika Poissona, jak widać na rys.3.2.

Rysunek 3.2: Falowy wektor odcięcia w zależności od współczynnika Poissona dla
n = 0

Na rys.3.3 zostały przedstawione wartości wektora odcięcia dla wybranych warto-
ści współczynnika Poissona. Jego wartość również rośnie wraz ze wzrostem indeksu
azymutalnego n dla n > 1, by w granicy dla dużych wartości n funkcja kcoa(n, ν) dą-
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żyła do asymptoty b(ν)n. Współczynnik nachylenia asymptoty b(ν) można otrzymać
rozwiązując równanie:

b(ν)4

4(1 + b(ν)2) = 1 +

√√√√1 + b(ν)2

(
1− c2

t

c2
l

)2

. (3.13)

Zależność współczynnika nachylenia b(ν) od parametru Poissona ν została przed-
stawiona na wykresie 3.4.

Rysunek 3.3: Wektory odcięcia jako funkcja n dla pełnego zakresu współczynników
Poissona.
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Rysunek 3.4: Zależność współczynnika nachylenia asymptoty b(ν) od współczynnika
Poissona ν.

3.1.3.3 Fazy Airy’ego

Relacja dyspersji prawdziwych fal powierzchniowych w ośrodku o geometrii cy-
lindrycznej posiada charakterystyczne punkty przegięcia dla n 6 5, czyli miejsca w
których zeruje się druga pochodna funkcji ω(k‖a), a prędkość grupowa w tych miej-
scach posiada ekstremum (minimum). Zjawisko to nazwane jest z fazą Airy’ego. Dla
tych wartości wektora falowego paczka falowa propaguje się z dużą amplitudą [55],
gdyż w tym punkcie występuje szczególnie mała dyspersja. Jak wynika z wykresu 3.5
w przypadku n = 0 oraz n = 1 wartość wektora falowego związanego z fazą Airy’ego
rośnie gwałtownie po stronie materiałów auksetycznych. W przypadku materiałów
o dodatniej wartości ν minimum prędkości grupowej niewiele się zmienia. Dla n = 5
wartości „wektorów Airy’ego” leżą blisko wartości wektorów odcięcia i wykazują cie-
kawe zachowania w okolicy ν = −1. Natomiast dla n > 5 nie znaleziono żadnych faz
Airy’ego.
Dla n = 1, 2, 3, 4, funkcje kAirya(ν) posiadają minima, odpowiednio dla ν = 0.33,
0.18, 0.08 i −0.09. Koncentracja energii w punkcie fazy Airy’ego jest bardzo duża
ze względu na małą dyspersję.

63



Rozdział 3. Dynamika wewnętrznej powierzchni cylindrycznego wydrążenia
w izotropowym ośrodku sprężystym

Rysunek 3.5: Wartości wektorów falowych związanych z fazami Airy’ego jako funkcja
ν dla n 6 5

3.1.3.4 Polaryzacja

Fala Rayleigha rozchodząca się na powierzchni płaskiego izotropowego ośrodka
jest spolaryzowana eliptycznie, tzn. wektor przemieszczenia prostopadły do powierzchni
uy jest przesunięty w fazie o π/2 w stosunku do wektora przemieszczenia równole-
głego do powierzchni ux [57]. W przypadku geometrii cylindrycznej stosunek wekto-
rów wychyleń prostopadłych oraz równoległych do powierzchni ur/uz w granicy krót-
kofalowej dąży asymptotycznie do polaryzacji fali Rayleigha na płaskiej powierzchni
dla wszystkich wartości n. Wartość ur/uz zmienia się wraz ze zbliżaniem się do gra-
nicy długofalowej, aż do momentu osiągnięcia maksymalnej, skończonej wartości w
punkcie wektora odcięcia kcoa. W przypadku modu zgięciowego dla n = 1 stosu-
nek ten dąży do nieskończoności w granicy fal długich, fala ta staje się poprzeczną
falą objętościową. Dla, n = 0 jak zostało pokazane na poniższym rysunku nie ma
polaryzacji ścinającej uθ/uz, w pozostałych przypadkach dąży ona do zera wraz ze
wzrostem wektora falowego.
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Rysunek 3.6: Stosunki wychyleń ośrodka ur/uz, uθ/uz, uθ/ur dla ct = 1, ν =
−0.5, 0, 0.3. (a) n = 0, (b) n = 1, (c) n = 2. Przerywane linie oznaczają wychy-
lenia fali Rayleigha na płaskiej powierzchni.
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3.1.4 Rezonanse powierzchniowe, konwersja modów

Pierwiastki równania wiekowego (3.12) det(M) = 0 odpowiadają także zespolo-
nym wartościom częstości ω = ω′ − iω′′ dla rzeczywistej wartości znormalizowanej
składowej wektora falowego równoległej do powierzchni k‖a. W przeciwieństwie do
płaskiej geometrii w przypadku geometrii cylindrycznej istnieją rozwiązania repre-
zentujące rezonanse powierzchniowe ze znakiem odpowiadającym odchodzącym fa-
lom cząstkowym Re(kTr ) > 0 oraz Re(kLr ) > 0. Oprócz rozwiązań dla fal cieknących
istnieją także rozwiązania rezonansowej całkowitej konwersji modów dla których:
Re(kTr )Re(kLr ) < 0.

Rysunek 3.7 przedstawia relacje dyspersji rezonansów powierzchniowych dla ω =
ω′ − iω′′ z odchodzącymi wektorami prostopadłymi do powierzchni Re(kTr ) > 0
i Re(kLr ) > 0, dla n = 0, 1, 2, 3 i dla współczynnika Poissona ν = 0.3. W przy-
padku n = 0 istnieje rozprzężenie dwóch polaryzacji. Pierwszy to pełnosymetryczny
mod osiowo-radialny (linia czerwona), natomiast drugi to mod torsyjny (zielona
przerywana linia). Oba mody w granicy fal krótkich zbliżają się do relacji dyspersji
charakterystycznej dla powierzchni płaskiej, a ich czas życia wydłuża się do nieskoń-
czoności, przez co wzbudzenia te dla dużych k‖a stają się niefizyczne. Mod osiowo-
radialny zbliża się asymptotycznie do relacji dyspersji spolaryzowanej strzałkowo
fali Rayleigha na powierzchni płaskiej, jednak jego polaryzacja jest przeciwna do
polaryzacji fali Rayleigha, tzn. cząsteczki materiału poruszają się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara po elipsie. Takie mody „pseudo-Rayleigha” istnieją dla parzy-
stych wartości n. Mod torsyjny dąży natomiast do modu poprzecznie-ścinającego,
który w płaskiej geometrii jest falą „muskającą” o prędkości fazowej ct poprzecznej
fali objętościowej. Mody torsyjne istnieją dla wszystkich wartości indeksu azymutal-
nego. W granicy fal długich oba rezonanse stają się naddźwiękowe, a ich czasy życia
znacząco się skracają. Dla n > 0 pojawiają się rezonanse naddźwiękowe, których
prędkość fazowa dążą do granicy fal objętościowych podłużnie spolaryzowanych, a
dla n = 1 w okolicy k‖a = 1.5 istnieje charakterystyczne sprzężenie/skrzyżowanie
modów (ang. cross-over). Liczba rezonansów zwiększa się wraz ze wzrostem indeksu
azymutalnego n.

Na wykresach 3.8 oraz 3.9 są przedstawione relacje dyspersji rezonansowej cał-
kowitej konwersji modów odpowiednio Re(kTr ) > 0 i Re(kLr ) < 0, gdy przycho-
dzący rezonans podłużny odbija się jako rezonans poprzeczny oraz Re(kTr ) < 0 i
Re(kLr ) > 0. W przypadku wydrążenia cylindrycznego zjawisko to zachodzi tylko i
wyłącznie dla zespolonych częstości, analogicznie jak dla przypadku na rys.2.6 dla
ν > 0.263. Przeciwnie do przypadku płaskiej powierzchni, zjawisko to nie jest odwra-
calne, tzn. rezonansowa całkowita konwersja modów fali podłużnej na poprzeczną
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występuje dla innych częstości niż w przypadku konwersji fali poprzecznej na po-
dłużną. Powodem jest to, że układ cylindryczny nie jest niezmienniczy względem
odwrócenia r → −r (występuje to jednak w granicy dla dużego promienia cylindra
r). Ciekawa sytuacja związana jest ze zjawiskiem rezonansowej całkowitej konwer-
sji modów poprzecznej-na-podłużną dla n = 0 (ciągła linia niebieska na rys.3.9).
Wzbudzenie staje się coraz bardziej długożyjące, część urojona Im(ω) zmierza do
zera dążąc do granicy fal długich, by w końcu „zaniknąć” i następnie kontynuować
jako całkowita konwersja podłużna-na-poprzeczną (przerywana linia czerwona na
rys.3.8).
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Rysunek 3.7: Relacje dyspersji rezonansów powierzchniowych na powierzchni cylin-
dra dla n = 0, 1, 2, 3, ν = 0.3 oraz dla znormalizowanej prędkości ct = 1 [m/s]
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Rysunek 3.8: Relacje dyspersji rezonansowej całkowitej konwersji modów na po-
wierzchni cylindra dla n = 0, 1, 2, 3, ν = 0.3 oraz dla znormalizowanej prędkości
ct = 1 [m/s]. Dla Re(kTr ) > 0 i Re(kLr ) < 0.
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Rysunek 3.9: Relacje dyspersji rezonansowej całkowitej konwersji modów na po-
wierzchni cylindra dla n = 0, 1, 2, 3, ν = 0.3 oraz dla znormalizowanej prędkości
ct = 1 [m/s]. Dla Re(kTr ) < 0 i Re(kLr ) > 0.
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3.1.5 Lokalna gęstość stanów

Przykładając oscylującą siłę do wewnętrznej powierzchni cylindrycznej można
zbadać lokalną gęstość stanów układu. W takim wypadku naprężenia (3.11) przy-
łożone do powierzchni przybierają postać:

σrr (z, θ, t) = frcos (nθ) e−iωt+ikz

σθr (z, θ, t) = fθsin (nθ) e−iωt+ikz

σzr (z, θ, t) = fzcos (nθ) e−iωt+ikz
, (3.14)

a warunki brzegowe można zapisać jako:

µ
∑

l=1,2,3
MmlAl = −fm m = r, θ, z. (3.15)

Uwzględniając (3.10) można zapisać wektor amplitudy wychyleń um, dla m =
r, θ, z, w formie:

~u = −B [µM]−1 ~f = G~f, (3.16)

gdzie macierz G jest macierzą funkcji Greena.
Wykresy relacji dyspersji przedstawione na rysunkach 3.7, 3.8 oraz 3.9 otrzymane
w wyniku rozwiązania równania wiekowego, można porównać z wykresem gęstości
stanów zilustrowanym na rys.3.10. Składowe macierzy ηii = Im (Gii), dla i = r, θ, z,
są funkcjami odpowiedzi układu na zewnętrzną siłę oscylującą przyłożoną w trzech
kierunkach przestrzennych r, θ, z cylindrycznego układu współrzędnych. Poniższe
wykresy przedstawiają lokalną gęstość stanów w ciągłym zakresie równoległej skła-
dowej wektora falowego k‖a ∈ (0, 5) obejmującej wartości z przedziału fal długich.
Dla składowej r w przypadku n = 0 (rys.3.10.a) widać szerokie maksimum rezo-
nansowe dla bardzo długich fal, w szczególności w granicy k‖a = 0. W przypadku
modu zgięciowego (n = 1) (rys.3.10.b) maksimum rezonansowe przesunięte jest w
stronę niskich częstości. Dla n > 1 (rys.3.10.c,d) prawdziwa fala powierzchniowa
przekształca się w rezonans, który wraz ze wzrostem indeksu azymutalnego n prze-
mieszcza się w stronę wyższych częstości. Dla składowej z w przypadku n = 0 wi-
dać dużą odpowiedź układu w okolicy granicy pasma fal podłużnych, by następnie
zmierzając wraz z k‖a do zera, tzn. jeszcze dłuższych fal, napotkać na anty-rezonans
(minimum gęstości stanów) które ostatecznie przekształca się w rezonans w k‖a = 0.
Dla większych wartości n > 0 widać w granicy długofalowej przesunięcie rezonansu
w stronę wyższych częstości, szczególnie w porównaniu z polaryzacją w kierunku
r (rys.3.10.h). Polaryzacja w kierunku θ dla n = 1 ukazuje maksimum gęstości w
granicy fal długich dla niskich częstości. Dla n > 1 podobnie jak w przypadku po-
laryzacji w kierunku r prawdziwa fala powierzchniowa gładko łączy się z gęstością
stanów rezonansu i w granicy długofalowej maksimum gęstości stanów podąża w
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stronę większych częstości.

Rysunek 3.10: Lokalna gęstość stanów: Im(Grr(ω)) (a, b, c, d), Im(Gzz(ω)) (e, f, g,
h), Im(Gθθ(ω)) (i, j, k, l) dla n = 0, 1, 2, 3, ct = 1 [m/s], ν = 0.3.

Wykres gęstości stanów dla modu osiowo-symetrycznego n = 0 w zależności od
współczynnika Poissona ilustruje rys.3.11. Dla materiałów nieściśliwych (rys.3.11.a)
widać wyraźne maksima gęstości stanów dla składowej radialnej blisko pasma po-
dłużnych fal objętościowych dla małych wartości k‖a, a także w granicy fal długich.
Natomiast w przypadku siły przyłożonej wzdłuż składowej z dla materiałów nieści-
śliwych widać minimum gęstości stanów przed granicą pasma fal podłużnych, które
za pasmem przekształca się w maksimum. Zmierzając z współczynnikiem Poissona
w stronę materiałów auksetycznych maksimum gęstości stanów leżące blisko pasma
fal podłużnych się powiększa.
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Rysunek 3.11: Lokalna gęstość stanów: Im(Grr(ω)) (a, b, c, d), Im(Gzz(ω)) (e, f, g,
h), Im(Gθθ(ω)) (i, j, k, l) dla n = 0, ν = 0.4999, 0,−0.6,−0.9999, ct = 1[m/s].

∗ ∗ ∗

Cylindryczna geometria sprawia, że na wewnętrznej powierzchni wydrążenia mogą
propagować się prawdziwe fale powierzchniowe o długościach fali mniejszych od
2π/kcoa. Falowy wektor odcięcia kcoa zmienia się wraz ze zmianą współczynnika
Poissona oraz jest zależny od indeksu azymutalnego n (rys.3.3 oraz rys.3.4), z wyjąt-
kiem modu zgięciowego dla którego kcoa = 0. Krzywizna podłoża sprawia również,
że związek dyspersyjny prawdziwej fali powierzchniowej jest nieliniowy i posiada
punkty przegięcia zwane fazami Airy’ego dla n < 6. Wektory falowe dla których
występuje faza Airy’ego osiągają największą wartość dla materiałów auksetycznych.
Może mieć to szczególne znaczenie w sejsmologii, ponieważ pakiety falowe powodują
największe zniszczenia podczas trzęsień ziemi, a jak wiadomo najłatwiej propagują
się fale o niskich częstościach, z tego względu auksetyczne materiały utrudniałoby
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rozchodzenie się takich destrukcyjnych fal. Powierzchnia cylindryczna sprzyja także
istnieniu licznych wzbudzeń o skończonym czasie życia, tj. rezonansów powierzchnio-
wych, a także rezonansowej całkowitej konwersji modów. Wzbudzenia takie istnieją
w pasmach radiacyjnych fal objętościowych.

3.2 Wpływ pokrycia cienką warstwą wierzchnią
na dynamikę powierzchni

W tym rozdziale opisany zostanie wpływ wyłożenia wewnętrznej powierzchni cy-
lindrycznej, omówionej w poprzednim rozdziale 3.1, cienką warstwą wierzchnią, ana-
logiczne jak w rozdziale 2.2. Należy również zwrócić uwagę, że dynamika cylindrycz-
nej powierzchni wyłożonej cienką warstwą jak i płaskiej pokrytej powierzchni po-
winny wykazywać podobieństwo w granicy krótkofalowej.

Równanie ruchu warstwy powierzchniowej przybierze postać analogiczną do rów-
nania (2.6):

ρs
∂u2

p

∂t2
= Fm

p + τp, p = r, θ, z. (3.17)

W takim przypadku można zapisać analogicznie do (2.5) siłę działającą na jed-
nostkę objętości warstwy wierzchniej:

Fm
r = − Es

a2 (1− ν2
s )

(
∂uθ
∂θ

+ ur

)
− νsEs
a2 (1− ν2

s )
∂uz
∂z

,

Fm
θ = Es

a2 (1− ν2
s )

(
∂2uθ
∂θ2 + ∂ur

∂θ

)
+ Es

2(1 + νs)
∂2uθ
∂z2 + Es

2a(1− νs)
∂2uθ
∂z∂θ

,

Fm
z = Es

(1− ν2
s )

(
∂2uz
∂z2 + νs

a

∂ur
∂z

)
+ Es

2a2(1 + νs)
∂2uz
∂θ2 + Es

2a(1− νs)
∂2uθ
∂z∂θ

,

(3.18)

gdzie a jest promieniem cylindra.

Macierz dynamiczna spełniająca równanie brzegowe będzie kombinacją macierzy
dynamicznej M niepokrytej powierzchni cylindrycznej, macierzy Ms pochodzącej
od warstwy wierzchniej oraz macierzy przejścia B:

∑
l=0,1,3

[
µM + MsB + ρsω

2B
]
ml
Al = 0, m = r, θ, z. (3.19)

Postać macierzy Ms otrzymanej z (3.18) jest podana w dodatku A.
Wzbudzenia powierzchniowe będą rozwiązaniami spełniającymi poniższą równość

z odpowiednią prostopadłą do powierzchni składową wektora falowego:

det
[
µM + MsB + ρsω

2B
]

= 0. (3.20)
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Dla n = 0 podobnie jak w przypadku płaskiej geometrii polaryzacja osiowo-
radialna jak i polaryzacja torsyjna jest rozprzężona przez symetrię, z tego względu
oba przypadku będą rozpatrywane osobno.

3.2.1 Fale Powierzchniowe. Polaryzacja torsyjna dla n = 0

Polaryzacja torsyjna w układzie cylindrycznym dla n = 0 jest analogiczna do po-
laryzacji poziomo-ścinającej na płaskiej powierzchni (rozdz.2.2.1). W przypadku gdy
cts < ct także występuje prawdziwa fala powierzchniowa i w granicy fal krótkich dąży
do tej samej granicy opisanej równaniem (2.8). Natomiast w granicy długofalowej w
układzie cylindrycznym występuje wektor odcięcia opisany poniższym wzorem:

kco =
√√√√2ρ
ρs

1(
1− c2

ts

c2
t

) 1√
a

(3.21)

Poniżej wektora odcięcia kco = 7.07[1/m] przedstawionym na rys.3.12 fala po-
wierzchniowa przekształca się w poddźwiękowy rezonans powierzchniowy.

Rysunek 3.12: Relacja dyspersji torsyjnej fali i rezonansu powierzchniowego dla n =
0 dla cts < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 0.447214, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m].

Wykres 3.13 przedstawia lokalną gęstość stanów wydrążenia cylindrycznego wy-
łożonego cienką wartstwą w porównaniu z wydrążeniem bez wyłożenia. Widać, że
dla wybranych k‖ = 3, 5[1/m], które znajdują się poniżej wektora odcięcia pojawia
się maksimum w Re(G(ω)) [24]. Dla k‖ = 10[1/m] powyżej wektora odcięcia jest
ostre maksimum Im(G(ω)) charakterystyczne dla prawdziwej fali powierzchniowej,
tak jak na rys.2.14.
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Rysunek 3.13: Lokalna gęstość stanów Im(Gθθ(ω̃)) i moc bierna Re(Gθθ(ω̃)) dla
pełnosymetrycznego modu n = 0 dla cts < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 0.447214,
ρ̃ = 20[1/m], k‖ = 3, 5, 10[1/m], a = 1[m].

W przypadku gdy cts > ct podobnie jak dla przykładu przedstawionego na rys.2.15
istnieje tylko rezonans powierzchniowy, jednak w tym przypadku poniżej wartości
kb rezonans nie znika, lecz odradza się w granicy fal długich, a punkt zaniku kb jest
przesunięty w stronę niższych wartości w porównaniu do kb z rys.2.15.

Na rys.3.15 przedstawiony jest wykres lokalnej gęstości stanów Im(G (ω)) oraz
mocy biernej Re(G (ω)) w porównaniu z modelem bez wyłożenia warstwą wierzchnią
dla wybranych wektorów falowych równoległych do powierzchni.
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Rysunek 3.14: Relacja dyspersji torsyjnego rezonansu powierzchniowego dla n = 0
dla cts > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 2, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m].

Rysunek 3.15: Lokalna gęstość stanów Im(Gθθ(ω̃)) i moc bierna Re(Gθθ(ω̃)) dla
pełnosymetrycznego modu n = 0 dla cts > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃ts = 2, ρ̃ =
20[1/m], a = 1[m], k‖ = 2, 4, 10[1/m].
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3.2.2 Stany powierzchniowe. Polaryzacja osiowo-radialna dla
n = 0

Pokrycie wewnętrznej powierzchni cylindra warstwą o małej sztywności cls < cl

generuje istnienie dwóch prawdziwych fal powierzchniowych dla polaryzacji osiowo-
radialnej. Sytuację tę można porównać z analogicznym przypadkiem występującym
na powierzchni płaskiej dla polaryzacji strzałkowej przedstawionym na rys.2.18. Jed-
nak w przypadku cylindrycznego wydrążenia niskoczęstościowy mod (quasi-Rayleigh)
posiada wektor odcięcia. Oba wektory odcięcia dla wysoko i niskoczęstościowego
modu można wyliczyć z równania:
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t
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(3.22)

Wysokoczęstościowa prawdziwa fala powierzchniowa zamienia się w rezonansową
całkowitą konwersję modów: zamiana podłużnej polaryzacji na poprzeczną. Gdy
relacja dyspersji zbliża się do pasma objętościowego fal podłużnych (blisko k‖ =
1[1/m]), charakter konwersji modów zmienia się na przeciwny, mianowicie pada-
jący rezonans poprzeczny podlega konwersji na rezonans podłużny (brązowa linia
ciągła, wstawka na rys. 3.16). Dla wektora odcięcia kco = 56.8[1/m] część urojona
częstości dąży do zera i fala staje się prawdziwą falą powierzchniową promieniującą
energię w paśmie fal objętościowych [53]. Niskoczęstościowy mod powierzchniowy w
punkcie kco = 1.87[1/m] przekształca się także w rezonansową całkowitą konwersję
modów podłużną-w-poprzeczną, stając się wzbudzeniem poddźwiękowym, który na-
stępnie zanika w granicy fal długich. W tym przypadku istnieje również rezonans
powierzchniowy (ciemno-zielona linia przerywana) z rzeczywistymi składowymi wek-
tora falowego prostopadłymi do powierzchni opisującymi odchodzące cząstkowe fale
objętościowe, Re

(
kT⊥
)
> 0 oraz Re

(
kL⊥
)
> 0.

Na wykresie lokalnej gęstości stanów spolaryzowanych osiowo Im(Gzz(ω)) widać
maksima w paśmie fal objętościowych dla wektora falowego poniżej wektora falowego
odcięcia górnego modu powierzchniowego, odpowiadające rezonansowej całkowitej
konwersji modów. Zaznaczone są one również na rys.3.16 pomarańczowo-białymi ko-
łami. Na rys.3.18 oraz rys.3.17 przedstawione są lokalne gęstości stanów odpowiednio
dla polaryzacji w kierunku z oraz r.
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Rysunek 3.16: Relacja dyspersji fal i rezonansów powierzchniowych dla pełnosyme-
trycznego modu n = 0 dla cls < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 0.755929,
ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k = 1, 5, 40, 80[1/m].

Rysunek 3.17: Lokalna gęstość stanów Im(Grr(ω̃)) i moc bierna Re(Grr(ω̃)) peł-
nosymetrycznego modu n = 0 dla cls < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083,
c̃ls = 0.755929, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m] k‖ = 1, 5, 40, 80[1/m].
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Rysunek 3.18: Lokalna gęstość stanów Im(Gzz(ω̃)) i moc bierna Re(Gzz(ω̃)) peł-
nosymetrycznego modu n = 0 dla cls < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083,
c̃ls = 0.755929, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 1, 5, 40, 80[1/m].

Sytuację gdy spełniony jest warunek cl > cls > ct przedstawioną na rys.3.19
można porównać z opisanymi już wynikami dla pokrycia na płaskiej powierzchni zi-
lustrowanymi na rys.2.21. W porównaniu z płaską geometrią dolny mod prawdziwej
fali powierzchniowej (quasi-Rayleigh) kończy się wektorem odcięcia i przekształca
się w rezonansową konwersję modów podłużną-na-poprzeczną. Mod leżący powyżej
pasma fal podłużnych płyty clsk‖, analogicznie jak w przypadku przedstawionym
na rys.2.21 związany jest z rezonansową całkowitą konwersją modów (podłużna-na-
poprzeczną) by następnie w granicy fal długich część urojona ω znikała do zera. Mod
ten odradza się jako zjawisko rezonansowej całkowitej konwersji, w której rezonans
poprzecznie spolaryzowany po odbiciu od powierzchni przekształca się w rezonans
podłużny. W tym przypadku istnieje również rezonans powierzchniowy, który zanika
w punkcie kd, a następnie odradza się w granicy fal długich.

Na rysunku 3.20 oraz rys.3.21 przedstawione zostały lokalne gęstości stanów dla
polaryzacji odpowiednio w kierunku r oraz z.
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Rysunek 3.19: Relacje dyspersji fal i rezonansów powierzchniowych dla pełnosy-
metrycznego modu n = 0 dla cl > cls > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083,
c̃ls = 1.69031, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m].

Rysunek 3.20: Lokalna gęstość stanów Im(Grr(ω̃)) i moc bierna Re(Grr(ω̃)) peł-
nosymetrycznego modu n = 0 dla cl > cls > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083,
c̃ls = 1.69031, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 1, 2, 10[1/m].
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Rysunek 3.21: Lokalna gęstość stanów Im(Gzz(ω̃)) i moc bierna Re(Gzz(ω̃)) peł-
nosymetrycznego modu n = 0 dla cl > cls > ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083,
c̃ls = 1.69031, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 1, 2, 10[1/m].

Ostatni przypadek cls > cl dotyczy sytuacji gdy prędkość fali podłużnej płyty
jest większa niż prędkość podłużnej fali objętościowej podłoża, co zostało pokazane
na rys.3.22. W porównaniu z pokryciem na płaskiej powierzchni przedstawionym na
rys.2.24 prawdziwa fala powierzchniowa kończy się wektorem odcięcia przechodząc
następnie w rezonansową całkowitą konwersję modów. Górny mod (jasno-zielona
linia ciągła), odpowiadający całkowitej rezonansowej konwersji modów (podłużna-
na-poprzeczna) dla małych k‖ staje się modem długo-żyjącym. Gdy urojona część ω
osiągnie zero w punkcie k‖ = 1.145[1/m], wówczas opisywany mod przekształca się
w paśmie fal objętościowych w rezonansową całkowitą konwersję modów z rezonan-
sem poprzecznym przechodzącym w rezonans podłużny. Maksima lokalnej gęstości
stanów (pomarańczowo-białe punkty) pokrywają się z relacją dyspersji rezonansowej
całkowitej konwersji modów dla małych wartości wektora falowego, by ostatecznie
powyżej k‖ = 5[1/m] pokryć się z rozwiązaniem dla rezonansu promieniującego w
oba pasma fal objętościowych (ciemno zielona linia przerywana). W porównaniu do
płaskiej powierzchni, rezonans powierzchniowy również w granicy fal długich po-
siada niezerową częstość.
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Wykresy lokalnej gęstości stanów dla wybranych wartości k‖ w kierunku r oraz z
zostały przedstawione odpowiednia na rys. 3.23 i rys.3.24.
Na wykresach 3.25, 3.26 oraz 3.27 przedstawione są wyniki lokalnej gęstości stanów
i mocy biernej modu zgięciowego (n = 1) dla przypadku gdy cls < ct ilustrującego
sprzężenie osiowo-radialnej oraz torsyjnej polaryzacji.

Rysunek 3.22: Relacja dyspersji dla pełnosymetrycznego modu n = 0 dla cls > cl.
Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 3.38062, ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m].
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Rysunek 3.23: Lokalna gęstość stanów Im(Grr(ω̃)) i moc bierna Re(Grr(ω̃)) pełnosy-
metrycznego modu n = 0 dla cls > cl. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 3.38062,
ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 3, 5, 10[1/m].

Rysunek 3.24: Lokalna gęstość stanów Im(Gzz(ω̃)) i moc bierna Re(Gzz(ω̃)) pełnosy-
metrycznego modu n = 0 dla cls > cl. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 3.38062,
ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 3, 5, 10[1/m].
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Rysunek 3.25: Lokalna gęstość stanów Im(Grr(ω̃)) i moc bierna Re(Grr(ω̃)) modu
zgięciowego n = 1 dla cls < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 0.755929,
ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 5, 20, 70[1/m].

Rysunek 3.26: Lokalna gęstość stanów Im(Gzz(ω̃)) i moc bierna Re(Grr(ω̃)) modu
zgięciowego n = 1 dla cls < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 0.755929,
ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 5, 20, 70[1/m].
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Rysunek 3.27: Lokalna gęstość stanów Im(Gθθ(ω̃)) i moc bierna Re(Grr(ω̃)) modu
zgięciowego n = 1 dla cls < ct. Parametry: c̃t = 1, c̃l = 1.87083, c̃ls = 0.755929,
ρ̃ = 20[1/m], a = 1[m], k‖ = 5, 20, 70[1/m].

3.2.3 Zależność wektorów falowych odcięcia od promienia
cylindra dla polaryzacji osiowo-radialnej modu pełno-
symetrycznego (n = 0)

W sytuacji gdy istnieje mod wysokoczęstościowy, tj. dla cls < cl, wartość wektora
odcięcia zmienia się wraz ze zmianą promienia cylindra a. Zależność ta została poka-
zana na rys.3.28. Dla dużych wartości a długość fali powierzchniowej staje się mała
w porównaniu z promieniem wydrążenia, dlatego wraz z a → ∞ wektor odcięcia
dąży do wartości odpowiadającej płaskiej geometrii (2.11). Wraz ze zmniejszaniem
promienia, czyli a→ 0, wektor odcięcia dąży do asymptoty zadanej równaniem:

kasmpt small a =

√√√√√√
c2
ls

c2
t

(1− ν2
s )− 1

1− c2
t

c2
ls

1
a
. (3.23)
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Rysunek 3.28: Wykres log-log wektora odcięcia dla wysokoczęstościowego modu peł-
nosymetrycznego (n = 0) w zależności od promienia a cylindra. Parametry: c̃t = 1,
c̃ts = 0.447214, ρ̃ = 20[1/m].

Na wykresie 3.29 przedstawiona jest zależność wektora odcięcia od promienia a

dla modu niskoczęstościowego. W granicy dużego promienia jego wartość dąży do
zera wzdłuż asymptoty opisanej równaniem kc−o = b/a gdzie wartość parametru b

można wyliczyć z poniższego równania:

2i
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ib
√
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l

)
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(
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√

1− c2
t

c2
l

) = 0. (3.24)

Dla małych promieni wydrążenia cylindrycznego istnieją dwa rodzaje zachowań
w zależności od parametrów sprężystych warstwy pokrywającej oraz podłoża.
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Rysunek 3.29: Wykres log-log wektora odcięcia dla niskoczęstościowego modu pełno-
symetrycznego (n = 0) w zależności od promienia cylindra a. Parametry: γ = 0.99
(linia czerwonia), γ = 1.04 (linia turkusowa).

Jeśli γ > 1, gdzie:

γ = c2
ls

c2
t

(
1− ν2

s

)
, (3.25)

to wartość wektora odcięcia dąży do nieskończoności tak samo jak dla wysokoczęsto-
ściowego modu opisanego równaniem (3.23). Natomiast gdy γ < 1 wartość ta dąży
do nieskończoności znacznie wolniej, zbliżając się do asymptoty opisanej równaniem
(3.26):

kasmpt small a low =
√√√√√2ρs

ρ

1
1− c2

ls

c2
t

(1− ν2
s )

1√
−a · ln(a)

. (3.26)

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku istnienia wysokoczęstościowej fali po-
wierzchniowej tj. dla cls < ct wartość γ w wyrażeniu (3.25) jest zawsze mniejsza od 1,
co oznacza, że niskoczęstościowy mod dąży do nieskończoności zgodnie z równaniem
(3.26). Oznacza to również, że wektory falowe odcięcia dwóch fal powierzchniowych
nie mogą zmierzać do nieskończoności według tego samego równania. Gdy nie ist-
nieje mod wysokoczęstościowy, tj. w sytuacji gdy spełniony jest warunek cls > ct lub
równoważnie ν2

s > 1− 2ρEs
ρsE

(1 + ν), mogą istnieć dwa zachowania wektora odcięcia.
Wówczas zdąża on szybciej do nieskończoności zgodnie z (3.23) gdy c2

t

c2
ls
> (1− ν2

s )
(lub równoważnie, gdy 2ρEs

ρsE
(1 + ν) > 1), w przeciwnym wypadku zmierza on do
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nieskończoności zgodnie z równaniem (3.26).

∗ ∗ ∗

Wyłożenie wewnętrznej powierzchni wydrążenia cylindrycznego w porównaniu z
pokrytą płaską powierzchnią wpływa na istnienie wektorów odcięcia, których za-
chowanie zostało opisane w zależności od promienia a cylindra. Zakrzywienie po-
wierzchni wpływa również na przekształcanie rezonansowej konwersji modów po-
laryzacji podłużnej-w-poprzeczną na poprzeczną-w-podłużną w granicy długofalo-
wej. Rezonanse powierzchniowe dla małych wartości składowej równoległej do po-
wierzchni wektora falowego charakteryzują się niezerową częstością zespoloną.

3.3 Złącze cylindryczne dwóch izotropowych ośrod-
ków sprężystych

Cylindryczna geometria powierzchni, zarówno w przypadku niepokrytej jak i wy-
łożonej cienką warstwą innego materiału, ma wpływ na istnienie wektorów odcięcia
prawdziwej fali powierzchniowej. Nie inaczej jest w przypadku cylindrycznego złącza
dwóch izotropowych ośrodków sprężystych. Należy zwrócić uwagę, że często w lite-
raturze [58], w szczególności w literaturze geofizycznej, falami Stoneleya nazywane
są fale na granicy ciecz-ciało stałe [59, 60]. Z tego względu często można spotkać się
z publikacjami stwierdzającymi, że w złączu cylindrycznym nie występują wektory
falowe odcięcia fal Stoneleya dla modu pełnosymetrycznego, jednak dotyczy to tylko
złącza ciecz-ciało stałe. Zgodnie z definicjami zawartymi w [27] fale na złączu ciecz-
ciało stałe określane są mianem fal Scholtego, w niniejszej pracy fale na granicy ciało
stałe-ciało stałe nazywane będą falami Stoneleya.

W rozdziale tym przedstawione zostaną równania złącza zilustrowanego na rys.3.30.
Wyliczone będą wartości wektora odcięcia w zależności od parametrów sprężystych
takiego złącza.
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Rysunek 3.30: Cylindryczne wydrążenie w materiale izotropowym wypełnione innym
materiałem izotropowym.

3.3.1 Równania ruchu złącza. Warunki brzegowe

Analogicznie jak w przypadku płaskiego złącza przedstawionego w rozdziale 2.3 na
parametry złączą składają się parametry sprężyste dwóch materiałów. Niech ośrodek
sprężysty o parametrach ρ1, ν1, E1 będzie wypełnieniem cylindrycznego wydrążenia.
Drugi ośrodek oznaczony będzie parametrami sprężystymi ρ2, ν2, E2. Tak samo jak
w przypadku płaskiego złącza ośrodki te nie podlegają rozerwaniu oraz nie ślizgają
się po sobie.

Równania dynamiki wewnętrznego wypełnienia można sformuować analogicznie
jak w przypadku wydrążenia cylindrycznego, podanego w rozdziale 3.1, tzn. za po-
mocą potencjałów cylindrycznych [61, 62, 58] z tą różnicą, że funkcje potencjałów
opisujące tylko fale odchodzące od złącza w kierunku osi będą zadane za pomocą
funkcji Bessela Jn następująco:

f (1)(r) = A
(1)
0 Jn(kLr r),

g(1)
r (r) = A

(1)
1 Jn+1(kTr r),

g
(1)
θ (r) = −A(1)

1 Jn+1(kTr r),

g(1)
z (r) = A

(1)
3 Jn(kTr r).

(3.27)

Warunku brzegowe będą analogiczne jak w przypadku płaskiego złącza (2.15),
tzn.
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co w ostateczności prowadzi do macierzy M , dla której miejsca zerowe wyznacznika
det(M ) z odpowiednimi wektorami falowymi prostopadłymi do powierzchni, dają
częstości fal Stoneleya.

Na wykresie 3.31 przedstawiona została prędkość relacja dyspersji fali Stoneleya
w cylindrycznym złączu dwóch izotropowych ośrodków sprężystych w zależności
od zredukowanego wektora falowego równoległego do powierzchni. Należy zwrócić
uwagę, że cylindryczne wypełnienie jest obiektem ograniczonym przestrzennie, co
oznacza, że mogą w nim rozchodzić się fale bardzo krótkie od osi do międzywierzchni,
które po odbiciu interferują ze sobą i przeobrażają się w fale stojące. Dlatego też
pasmo fal objętościowych opisuje pasma fal objętościowych płaskiego złącza, odpo-
wiadające także pasmom fal objętościowych cylindrycznego wypełnienia w granicy
dużych k‖a. Na rys.3.32 pokazana jest prędkość fazowa fali Stoneleya w cylindrycz-
nym złączu.

Rysunek 3.31: Relacja dyspersji fali Stoneleya dla cylindrycznego złącza dwóch izo-
tropowych ośrodków sprężystych. Parametry: ν1 = 0.25, ρ1 = 1 [kg/m3], E1 =
1 [N/m2], ν2 = 0.25, ρ2 = 10 [kg/m3], E2 = 9.09091 [N/m2]
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Rysunek 3.32: Prędkość fazowa fali Stoneleya dla cylindrycznego złącza dwóch izo-
tropowych ośrodków sprężystych. Parametry: ν1 = 0.25, ρ1 = 1 [kg/m3], E1 =
1 [N/m2], ν2 = 0.25, ρ2 = 10 [kg/m3], E2 = 9.09091 [N/m2]

3.3.2 Wektory falowe odcięcia dla modu pełnosymetrycz-
nego

W granicy krótkofalowej relacja dyspersji fali Stoneleya dla złącza cylindrycznego
dąży do relacji dyspersji analogicznej fali dla złącza płaskiego. Należy się spodzie-
wać, że w granicy k‖a → ∞ zakres występowania fal Stoneleya w tym przypadku
będzie taki sam jak na rys.2.26. Wraz ze zbliżaniem się do granicy długofalowej na-
leży się natomiast spodziewać istnienia wektora falowego odcięcia.

Na rys.3.33 zilustrowano wektory falowe odcięcia dla fal Stoneleya na cylindrycz-
nym złączu dwóch izotropowych ośrodków sprężystych w przypadku modu pełnosy-
metrycznego n = 0 dla ν1 = 0.25 oraz ν2 = 0.25.
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Rysunek 3.33: Wykres log-log-log wektora odcięcia dla pełnosymetrycznych (n =
0) fal Stoneleya na złączu cylindrycznym w zależności od parametrów sprężystych
materiałów złącza.

Największe wartości wektorów falowych odcięcia występują na granicach obszaru
występowania fal Stoneleya. Najmniejsze wartości występują natomiast w przypadku
gdy stosunek prędkości poprzecznych fal objętościowych w materiałach złącza jest
równy jedności, tj. ct1 = ct2.

∗ ∗ ∗

Teoretyczne wyniki dotyczące propagacji fal powierzchniowych na powierzchni
cylindrycznego wydrążenia w materiale sprężystym mają szeroki zakres zastoso-
wań. Zapewne najmniejszymi obiektami, w których można spodziewać się takich
wzbudzeń są mikro- i nanopory, które są obecne w pewnych materiałach sztucznych
(MCM-41) [43] i naturalnych (azbest) [63]. Zadziwiająca jest regularność kołowych
przekrojów takich porów. Jest ona najczęściej wynikiem wypłukiwania z matrycy
wałeczkowatych układów molekuł, np. micelli ciekłokrystalicznych. Jak wykazano
w pracy [44] stosunek odległości międzyatomowych w takich materiałach do pro-
mienia porów pozwala w pewnym zakresie stosować przybliżenie sprężystych ośrod-
ków ciągłych. Uzyskano wartości wektorów falowych odcięcia dla indeksu azymu-
talnego n < 6 w zależności od temperatury. Wyznaczona została również zależność
faz Airy’ego od temperatury dla n = 0, 1. Dla n < 5 wartości te leżą w obszarze
stosowalności przybliżenia ośrodka ciągłego. Interesującym wynikiem jest również
przewidywanie istnienia dwóch modów powierzchniowych o polaryzacji strzałkowej
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Rozdział 3. Dynamika wewnętrznej powierzchni cylindrycznego wydrążenia
w izotropowym ośrodku sprężystym

(zob. rys 5. w [44]) w fazie ciekłej wody, podczas gdy w fazie stałej (lód polikrysta-
liczny) przewidywany jest tylko mod analogiczny do fali Rayleigha (zob. rys 9. w
[44]).

Wykonanie analizy zakresu występowania fal Stoneleya i Scholtego pozwoliło roz-
szerzyć te badania na przypadek całkowitego wypełnienia porów krzemionki MCM-
41 wodą oraz lodem (praca w przygotowaniu). Wstępne wyniki wskazują, że para-
metry sprężyste układu lód-krzemionka leżą poza obszarem występowania fal Sto-
neleya. Jednakże, gdy woda wypełniająca pory jest w stanie ciekłym, istnieje fala
Scholtego dla układu omawianego w pracy [43]. Otrzymano również prędkości fal
Scholtego w układzie woda-krzemionka dla modu pełnosymetrycznego (n = 0) oraz
modu zgięciowego (n = 1).
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Zestawienie najważniejszych wyników rozprawy

Niniejsza praca przedstawia otrzymane w przybliżeniu ośrodka ciągłego przewi-
dywania dotyczące prawdziwych fal powierzchniowych oraz zjawisk zachodzących
w pasmach fal objętościowych w kilku najważniejszych dla zastosowań praktycz-
nych układach z powierzchniami zewnętrznymi i powierzchniami rozdziału. Poniżej
streszczam najbardziej moim zdaniem znaczące wnioski i obserwacje wynikające z
przeprowadzonych obliczeń.

Płaska niepokryta powierzchnia izotropowego ośrodka sprężystego

• Związek całkowitej konwersji modów oraz braku konwersji modów z występo-
waniem maksimów oraz minimów w lokalnej gęstości stanów.

Płaska powierzchnia izotropowego ośrodka sprężystego pokryta cienką
warstwą wierzchnią

• Istnienie prawdziwej fali powierzchniowej o polaryzacji poziomo-ścinającej gdy
prędkość cts propagacji w warstwie pokrywającej jest mniejsza niż prędkość
objętościowej fali poprzecznej ct. Silny rezonans powierzchniowy w przeciwnym
wypadku;

• Istnienie dwóch prawdziwych fal powierzchniowych o polaryzacji strzałkowej
gdy prędkość propagacji fali podłużnej cls w warstwie pokrywającej jest mniej-
sza niż prędkość objętościowej fali poprzecznej ct. W przeciwnym przypadku
istnieje tylko mod niskoczęstościowy oraz silny rezonans powierzchniowy;

• Wyznaczenie wzoru na wektor falowy odcięcia modu wysokoczęstościowego;

• Kontynuacja modu poza wektorem falowym odcięcia jako rezonansowa całko-
wita konwersja modów z charakterystycznymi maksimami w lokalnej gęstości
stanów;

• Wyznaczenie asymptot dla zachowania prawdziwych fal powierzchniowych w
granicy krótkofalowej.
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Płaskie złącze dwóch izotropowych ośrodków sprężystych

• Wyznaczenie obszarów parametrów sprężystych oraz kątów padania, przy któ-
rych występuje: i) brak konwersji modów ii) całkowita konwersja modów w
odbiciu dla wybranych parametrów sprężystych złącza;

• Wyznaczenie obszarów parametrów sprężystych oraz kątów padania dla wystę-
powania całkowitej transmisji w zależności od polaryzacji padającej fali obję-
tościowej. Stwierdzenie niemożliwości wystąpienia analogicznego całkowitego
odbicia (w sensie wszystkich zerowych współczynników przejścia w odróżnieniu
od konwersji na cząstkowe fale powierzchniowe. Całkowitym odbiciem czasem
nazywa się to ostatnie zjawisko.).

Cylindryczne wydrążenie w izotropowym ośrodku sprężystym

• Wyznaczenie relacji dyspersji dla jedynej prawdziwej fali powierzchniowej wraz
z wektorami falowymi odcięcia w pełnym zakresie współczynnika Poissona;

• Wyznaczenie faz Airy’ego dla jedynej prawdziwej fali powierzchniowej w zależ-
ności od współczynnika Poissona oraz indeksu azymutalnego n. Stwierdzenie
niewystępowania faz Airy’ego dla indeksów azymutalnych n > 5;

• Wyznaczenie relacji dyspersji rezonansów powierzchniowych oraz zbadanie ich
związku z rezonansową całkowitą konwersją modów. Ilustracja przykładowych
przebiegów lokalnej gęstości stanów.

Cylindryczne wydrążenie w izotropowym ośrodku sprężystym pokryte
cienką warstwą wierzchnią (różnice z porównaniu z płaską geometrią).

• Istnienie wektora falowego odcięcia modu powierzchniowego dla polaryzacji
poziomo-ścinającej. Kontynuacja modu poza wektorem odcięcia jako rezonans
powierzchniowy;

• Istnienie wektora falowego odcięcia niskoczęstościowego modu powierzchnio-
wego dla polaryzacji strzałkowej. Kontynuacja modu poza wektorem odcięcia
jako rezonansowa całkowita konwersja modów;

• Wyznaczenie wyrażenia na obliczanie wektorów odcięcia prawdziwych fal po-
wierzchniowych;

• Wyznaczenie wartości wektora odcięcia w zależności od promienia cylindra dla
nisko oraz wysokoczęstościowego modu powierzchniowego;
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• Istnienie skoku wartości wektora falowego odcięcia w zależności od parametrów
sprężystych materiału wyłożenia oraz podłoża dla małych promieni wydrąże-
nia.

Cylindryczne złącze dwóch izotropowych ośrodków sprężystych

• Wyznaczenie wektorów odcięcia w pełnym zakresie parametrów sprężystych
(dla określonych wartości współczynnika Poissona) dla pełnosymetrycznego
modu osiowego (n = 0).

Perspektywy dalszych badań

Uzyskane wyniki wskazują w jaki sposób można rozszerzyć zakres badań na ma-
teriały anizotropowe. Jednym z istotnych powodów anizotropii jest poddanie mate-
riału naprężeniom. Aby otrzymać parametry zjawisk omówionych w tej rozprawie:
częstości prawdziwych fal i rezonansów powierzchniowych oraz kompleksu zjawisk
związanych z konwersją modów należy użyć tych samych metod, lecz zastosowanych
do inkrementalnych naprężeń i odkształceń nałożonych na przyłożone naprężenie
statyczne („małe na dużym”) przy uwzględnieniu anizotropii tensora stałych sprę-
żystych. Pierwsze tego rodzaju wyniki przedstawiono w pracy [64], gdzie jednak z
powodu specyficznego wyboru polaryzacji w stosunku do osi naprężenia anizotropia
nie pojawiła się w sposób jawny.

Jednym z ważnych wyników niniejszej rozprawy jest przewidzenie występowa-
nia fal powierzchniowych w pustych i wypełnionych porach materiałów sztucznych
i naturalnych [44] . Dotychczas nie spotkałem się z analizą danych doświadczal-
nych pod tym kątem. Być może wynika to ze słabości efektu: istnienie wzbudzeń
powierzchniowych tylko w niewielkim stopniu modyfikuje skomplikowany na ogół
przebieg gęstości stanów. Zatem następnym ciekawym wyzwaniem jest wypracowa-
nie metod detekcji i ilościowej analizy skutków występowania fal powierzchniowych
na powierzchni nano- i mikroporów.
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A
Zestawienie form macierzy użytych w pracy:

Podmacierz dynamiczna M1×1 płaskiej powierzchni pokrytej cienką warstwą:

M1×1 = ρsω
2 − k2

xEs + ikty
E

2(1 + ν) (A.1)

Podmacierz dynamiczna M2×2 płaskiej powierzchni pokrytej cienką warstwą:

M11 = ρsω
2 − Esk2

x + ikLy
E

1+ν ,

M12 = ρsω
2 − Esk2

x + E
1+ν (ikTy − i

k2
x

kTy
),

M21 = ρsω
2 + iE

(1+ν)(1−2ν)

[
(1− ν) (kLy )2

kx
+ νkx

]
,

M22 = −ρsω2 − ikx E
1+ν .

(A.2)

Macierz przejścia pomiędzy potencjałami a wychyleniami w układzie cylindrycz-
nym:

B11 = kLr
(
nH1

n(akLr )
akLr

−H1
n+1(akLr )

)
,

B12 = ik‖H
1
n+1(akTr ),

B13 = n
a
H1
n(akTr ),

B21 = −n
a
H1
n(akLr ),

B22 = ik‖H
1
n+1(akTr ),

B23 = −kTr
(
nH1

n(akTr )
akTr

−H1
n+1(akTr )

)
,

B31 = ik‖H
1
n(akLr ),

B32 = −kTr H1
n(akTr ),

B33 = 0.

(A.3)

Macierz dynamiczna cylindrycznego wydrążenia w izotropowym ośrodku spręży-
stym:
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M11 = 2akLrH1
n+1(akLr ) + (a2(k2

‖ − (kTr )2) + 2n(n− 1))H1
n(akLr ),

M12 = 2ik‖a(akTr H1
n(akTr )− (n+ 1)H1

n+1(akTr )),
M13 = 2n(n− 1)H1

n(akTr )− 2akTr nH1
n+1(akTr ),

M21 = 2n(1− n)H1
n(akLr ) + 2akLr nH1

n+1(akLr ),
M22 = −ik‖kTr a2H1

n+2(akTr ),
M23 =

(
2n(1− n) + a2(kTr )2

)
H1
n(akTr )− 2akTr H1

n+1(akTr ),
M31 = 2ik‖kLr a2(nH

1
n(akLr )
akLr

−H1
n+1(akLr )),

M32 = a2((kTr )2 − k2
‖)H1

n+1(akTr )− akTr nH1
n(akTr ),

M33 = ik‖naH
1
n(akTr ).

(A.4)

Macierz dynamiczna cylindrycznego wydrążenia w izotropowym ośrodku sprężystym
wyłożonego cienką warstwą wierzchnią:

Ms11 = − Es
a2(1−ν2

s ) ,

Ms12 = − nEs
a2(1−ν2

s ) ,

Ms13 = − ik‖νsEs
a(1−ν2

s ) ,

Ms21 = − nEs
a2(1−ν2

s ) ,

Ms22 = −
Es

(
n2

a2(1−νs)
+
k2
‖
2

)
1+νs ,

Ms23 = − ik‖nEs
2a(1−νs) ,

Ms31 = ik‖νsEs
a(1−ν2

s ) ,

Ms32 = ik‖nEs
2a(1−νs) ,

Ms33 = −
Es

(
n2
2a2 +

k2
‖

1−νs

)
1+νs .

(A.5)
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B
Streszczenia publikacji autora, których wyniki są omawiane w niniej-

szej rozprawie:

• P. Sobieszczyk, M. Gałązka, D. Trzupek, and P. Zieliński. Impulse and reso-
nance response in systems showing secular and leaky excitations. Acta Physica
Polonica, 124(1):1020–1024, 2013.

Abstract: A model consisting of a string embedded in an elastic medium and
terminated by a harmonic oscillator has been studied in the frequency and time
domains to elucidate the physical effects of supersonic and subsonic leaky waves as
well as that of true surface waves. A supersonic leaky wave manifests itself by a
resonant maximum of the local density of states within the band of bulk waves and
by an anomalous dispersion of the real part of the frequency dependent response
function. The time domain impulse response then contains mainly resonant contri-
bution from the poles of the response function in analogy to ordinary resonances.
True surface waves show generally analogous behaviour. Here, however, the phe-
nomenon is governed by dissipation mechanisms different from the radiation into
the bulk. An important difference is that the impulse response contains equilibrated
contributions due to the poles and due to the stop frequency gap in the case of true
surface waves. The main manifestation of a subsonic leaky wave, i.e. a surface reso-
nance with the frequency situated in the stop gap, is a sharp peak of the real part
of the frequency-dependent response function just at the bottom of the bulk waves
band. This is in certain analogy with a large reactive power in electric circuits. A
strong destructive interference of the resonant part of the impulse response with the
part due to the gap makes the time domain response fast attenuated.

• Paweł Sobieszczyk, Mirosław Gałązka, Dominik Trzupek, and Piotr Zieliński.
Propagation of surface waves and surface resonances along cylindrical cavities
in materials with any allowed Poisson’s ratio - part I: Clean inner surface.
Phys. Status Solidi B, 252(7):1595–1604, 2015.

Abstract: The dynamics of the inner surface of an infinitely long circular-
cylindrical cavity in an isotropic elastic medium is studied in the whole range of

109



Dodatek B.

the Poisson’s ratio including negative values characteristic of auxetic materials. The
existence of the unique long-lived propagation mode (true surface wave, TSW) has
been confirmed on the clean surface with the following properties: (i) existence of a
low frequency cut-off for all the azimuthal indices n except for n=1 (flexural mode),
(ii) polarization tending to that of the Rayleigh wave in the short wavelength li-
mit, (iii) Airy phases (inflection points of dispersion curves) for n < 6 that shift
towards short wave region when the Poisson’s ratio becomes negative. A number
of propagation modes with complex frequencies, i.e., with finite life times (surface
leaky waves, pseudo surface waves) are found. The torsional leaky mode transforms
into the skimming shear-horizontal wave (Love wave) in the short wavelength limit.
An axial–radial leaky mode, similar to the Rayleigh wave but with reverse elliptical
polarization turns out a physical solution except for extremely short wavelengths. A
strong radial component of the longitudinal resonance occurs at wavelengths com-
parable to the cavity’s radius especially in the incompressible limit.

• Paweł Sobieszczyk, Mirosław Gałązka, Dominik Trzupek, and Piotr Zieliński.
Propagation of surface waves and surface resonances along cylindrical cavities
in materials with any allowed Poisson’s ratio - part II: Thin-walled coating.
Phys. Status Solidi B, 252(7):1605–1614, 2015.

Abstract: Propagation of infinitely-lived true surface waves (TSW) and of the
evanescent surface resonances (pseudo surface waves, PSW) on the inner surface of
a cylindrical cavity in an elastic medium coated with a thin elastic membrane is
studied. An analogous flat surface with the same coating is considered as a reference
system. The dispersion relations of the true surface waves and of the surface resonan-
ces are shown to depend on the interplay between the sound speeds in the substrate
and in the covering layer. The short-wavelength limit of the excitations in the cavity
is checked to be consistent with the case of the flat surface. Analytical expressions
are obtained for the cut-offs and for the asymptotic behaviors of the excitations in
the long-wavelength and short wavelength limits. The local surface densities of states
(LDOS) as well as the real parts of the Green’s functions, i.e., analogues of the reac-
tive power, are calculated. The most eminent anomalies of LDOS, which correspond
to the longitudinal resonance, are shown to be located close to the apparently spu-
rious roots of the secular determinant of the surface equations of motion. The roots
correspond generally to the total conversion of the longitudinal to transverse bulk
waves. These roots show cut-offs, where the life time of the longitudinal resonance
increases to infinity. For still lower wave vectors the maxima of LDOS follow the
lines of total conversion transverse-to-longitudinal with finite life-times. The radius
dependence of the cut-off wave vector in the small-radius limit for a fully symmetric
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torsional mode is 1/
√
a and for a fully symmetric high-frequency axial–radial TSW

follows a 1/a behavior, whereas the analogous dependence for a quasi-Rayleigh sur-
face wave is proportional to 1/

√
−aln(a) except for a certain range of parameters,

where the high-frequency TSW does not exist.

• Paweł Sobieszczyk, Marcin Majka, Dominika Kuźma, Teik-Cheng Lim, and
Piotr Zieliński. Effect of longitudinal stress on wave propagation in width-
constrained elastic plates with arbitrary Poisson’s ratio. Phys. Status Solidi
B, 252(7):1615–1619, 2015.

Abstract: The Helmholtz wave equation is derived for longitudinal waves in
an elastic plate of arbitrary thickness placed in a rigid gantry ensuring a constant
width. The whole range of Poisson’s ratio allowed for isotropic elastic media constra-
ined in this way is considered. The wave speed is shown to increase under a constant
longitudinal compressive stress applied to the front face of the plate and to decrease
when the applied stress is tensile. The effect is most pronounced for zero Poisson’s
ratio and it vanishes for the limiting permitted values, i.e., 1 or -1. The reported
results also describe the combined effect of longitudinal stress and Poisson’s ratio
on the wave speed. These findings provide guidelines for designing devices aimed at
a passive control of propagation of longitudinal waves in thin-walled structures.

• Paweł Sobieszczyk, Aleksandra Pajzderska, Dominika Kuźma, Marcin Majka,
and Piotr Zieliński. Effect of water deposition on the surface dynamics of
mesopores in MCM-41. Phase Transitions, 89(4):425–435, 2015.

Abstract: The surface acoustic waves in empty cylindrical pores in the amor-
phous silica MCM-41 as well as in the same pores partially filled with water are
studied with the use of a continuum model. The model is shown to be adequate to
predict dispersion relations, cut-off wave vectors and the Airy phases for the secular
surface waves of the lowest azimuthal indices n. Quantitative predictions are presen-
ted both in the liquid and in the polycrystalline solid phase of water. Two sagittal
surface waves exist when water is in the liquid phase. The phase transition to the
solid phase (ice) results in the disappearance of the high-frequency mode. All the
effects occur in the Terahertz frequency region.
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