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1 Bevezetés

A szerkezeti anyagok rugalmas és plasztikus deformációjának modern
elmélete a diszlokáció fogalomkörére épül. A vizsgálatok eredményes
voltát nagymértékben befolyásolja a kidolgozott matematikai apparátus
és a használt modellek jósága, elméleti tisztasága. A dolgozat célja a
legújabb matematikai apparátus bemutatása és használhatóságának il-
lusztrálása. A levezetések egy része olyan újszerű elemeket tartalmaz,
amik közelebb visznek a megoldásokhoz és megkönnyítik azok geometriai
interpretációját.
Nagysűrűségű diszlokációhálózat esetén nagyon hasznos közelítésnek

bizonyul az ún. folytonos eloszlású diszlokációs tér használata. A leírás
természetes módon magába foglalja az egyedi, diszkrét diszlokációkra
elemi módszerekkel kiszámított eredményeket is.
A diszlokáció fogalmát kristályos struktúrák vizsgálatára vezették be,

eredetileg oly módon, hogy a diszlokációt egydimenziós képződménynek
és a hozzárendelt Burgers-vektort a rácsvektorok diszkrétsége miatt, dis-
zkrét értékűnek tételezték fel. Ha ragaszkodunk a diszlokációs vonal
kiterjedés nélküli képzetéhez, az utóbbi követelmény szükségszerűen adódik
a fizikai helyzetből. Azonban akár kristályosnak tekintjük a közeget,
akár kontinuum modellben gondolkodunk, azonnal ellentmondásokhoz
jutunk az ilyen módon megalkotott diszlokációfogalom használatával.
Kristályos közegben fizikailag és matematikailag is nyilvánvaló, hogy a
diszlokáció nem lokalizálható egy "geometriai" vonalra, hanem egy elég
nehezen meghatározható, de véges kiterjedése van. Kontínuum mod-
ellben a feszültségmező és az energiák kiszámításakor azonnal divergens
integrálok lépnek fel, amelyeket csak a diszlokáció magjának mesterséges
kirekesztésével lehet megszüntetni.
Folytonos eloszlású diszlokációs mezők használata mind a két el-
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lentmondást feloldja, valamint lehetővé teszi nagy tömegű diszlokáció
egyidejű leírását, ami atomi számításokban nagy nehézségekbe ütközne.
Meg fogunk adni olyan diszlokációdefiníciót, ami kézenfekvő módon nem
egy végtelen vékony vonalhoz rendel egy Burgers-vektort és így a számítá-
sokban nem lépnek fel divergenciák.

2 A klasszikus diszlokáció fogalma

Legyen szakadásmentes, deformálatlan közegünk P pontjának három
Descartes-koordinátája xi, ahol i = 1, 2, 3. Végrehajtva egy tetszőleges
deformációt, a P pont az x′i koordinátájú helyre kerül. Ekkor az ui =
x′i − xi vektormezőt elmozdulásmezőnek nevezzük. Ha az anyag nem
szakad el és végtelen nagy feszültségek nem lépnek fel benne, az ui
vektormező deriválható kell legyen. Ez, természetesen nem köthető ki
szigorú matematikai értelemben, mert a lim∆xj→0

∆ui
∆xj

határérték, az
anyag molekuláris, kristályos szerkezete miatt nem tekinthető matem-
atikai limesznek. Ugyanezen okból viszont, mindig felvehető egy olyan
deriválható vektormező, amelyik az atomi helyeken, rácspontokban illeszkedik
a valódi elmozdulásokra. Rácspont közti helyeken csak átlagértékeket
vehetünk figyelembe, amelyeknek helyessége csak az atomi közelítésben
végzett számolással ellenőrizhető
Legyen Tij = ∂iuj az elmozdulásmező derivált tenzormezője. Azon-

nal adódik, hogy a közeg deformációs állapotát már a Tij tenzormező is
meghatározza, hiszen Tij-ből egy egyszeresen összefüggő tartományon az
anyag uj elmozdulásmezője egy merevtest elmozdulás erejéig meghatározható.
Bizonyítás: legyen uj és u′j két különböző vektormező, amelyekre

∂iuj = ∂iu
′
j = Tij. Ekkor ∂iuj − ∂iu′j = ∂i

(
uj − u′j

)
= 0, amiből adódik,

hogy uj − u′j = Cj konstans vektormező.
Az uj vektormező a Tij = ∂iuj tenzormező vonalmenti integráljaként

állítható el̋o, hiszen Tij az első indexében a Young-tétel miatt rotáció-
mentes: εklm∂lTmj = εklm∂l∂muj = 0. Tehát

uj (r) =

∫ r

r0

Tijdxi,

ahol r jelöli az xi koordinátájú helyet.
Tetszőleges Tij tenzormező nem lehet vektormező deriváltja. A szük-

séges és egyben elégséges feltétel az ún. St-Venant feltétel, (továbbiak-
ban STV). Az STV különös el̋onye, hogy a Tij tenzornak csak az Sij =
T(ij) szimmetrikus részére ad kikötést, ami már egy merevtest forgatás
erejéig meghatározza az Aij = T[ij] antiszimmetrikus részt is. Ez azért
fontos, mert a test lokális deformációs állapotát a klasszikus kontinuum-
mechanika szerint az Sij tenzor írja le. További megjegyzésig feltételez-
zük, hogy az előforduló függvények bírnak a szükséges deriválási tulaj-
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donságokkal. A levezetett összefüggések ugyanis azonnal általánosíthatók
a függvények disztribúcióként történő értelmezésével, ahol a deriválási
tulajonságok automatikusan adottak.
1. Állítás: Tij tenzormező akkor és csak akkor állítható el̋o uj vek-

tormező Tij = ∂iuj deriváltmezője alakjában, ha

(1) ∂kAij = 2Ωkij

és
(2) ∂[lΩk]ij = 0,

ahol Ωkij = ∂[iS j]k.
1. Bizonyítás (a): (1) szükségessége.
Írjuk fel kétszer az ∂kSij tenzormezőt az indexek megfelel̋o cseréjével

∂kSij = ∂k∂(iu j),

∂iSkj = ∂i∂(ku j)

és vonjuk ki egymásból az egyenleteket. Kettővel történő osztás után
írhatjuk:

Ωjki = ∂[kS i]j =
1

2
∂j∂[ku i] =

1

2
∂jAki,

amit bizonyítani kellett.
Ezzel beláttuk, hogy Sij már meghatározza ∂iAlk-t, ami viszont Alk-t

egy konstans, antiszimmetrikus tenzor(mező) erejéig megadja. Ez mint
tudjuk, csak egy merevtest forgatást jelent.
1. Bizonyítás (b): (2) szükségessége és elégségessége, ha (1) fennáll.
Ahhoz, hogy Tij = ∂iuj alakban álljon el̋o, szükséges és elégséges,

hogy minden rögzített j index értékre

∂kTij = ∂iTij,

azaz
∂[kT i]j = 0

legyen (rotációmentesség).
Fejtsük ki a bal oldalt

∂[kT i]j = ∂[kS i]j + ∂[kA i]j =
1

2
[∂kSij − ∂iSkj + ∂kAij − ∂iAkj]

=
1

2
[∂kSij − ∂iSkj + ∂iSjk − ∂jSik − ∂kSji + ∂jSki] = 0

valóban fennáll, ha az (1) feltétel fennáll. Ez azt jelenti, hogy meg kell
keresnünk az (1) feltétel fennállásának elégséges feltételét.
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(1) szerint szükséges, hogy

Ωjki =
1

2
∂jAki

alakban legyen el̋oállítható. Ehhez viszont az szükséges és elégséges,
hogy Ωjki első indexében rotációmentes legyen, azaz

∂[lΩ j]ki = 0,

ami éppen a (2) feltétel.
Tekintsük most egy test egyszeresen összefüggő tartományát. Ennek

lokális deformációs állapotát a klasszikus mechanikai képben az Sij sz-
immetrikus tenzormező határozza meg, és ezentúl ezt fogadjuk el, mint
alapvető fizikai mennyiséget a test állapotának jellemzésére. Felmerül a
kérdés, hogy az adott Sij tenzormező milyen mértékben határozza meg
az eredeti elmozdulásteret.
Állítás: ha adott Sij szimmetrikus tenzormező kielégíti STV-t, tehát

el̋oállítható Sij = ∂(iu j) alakban, akkor az uj vektormező egy merevtest
elmozdulás (eltolás + elforgatás) erejéig meghatározott.
Bizonyítás: legyen u1

i és u
2
i két olyan vektormező, amelyekre

Sij = ∂(iu
1
j) = ∂(iu

2
j).

Ekkor tekintsük a
ũi = u1

i − u2
i

mezőt és készítsük el ennek a szimmetrizált deriváltmezőjét:

S̃ij = ∂(i ũ j) = 0,

amiből
∂jÃli = 2∂[l S̃ i]j

miatt
∂jÃli = 0

adódik. Mivel a három index független, ennek az egyenletnek csak a

Ãij = Cij

konstans tenzor lehet a megoldása, ahol Cij tetszőleges antiszimmetrikus
tenzor. Továbbá a

∂iũj = S̃ij + Ãij = Cij

egyenlet megoldása most már ũj-re:

ũj = Cijxi + x0
j
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lehet, ahol x0
j tetszőleges konstans vektor. Ez a megoldás nyilvánvalóan

x0
j -vel történő eltolást és Cij-vel történő elforgatást jelent.
Láttuk tehát, hogy a test lokális állapotát az Sij szimmetrikus ten-

zormező egyértelműen jellemzi. Feltételezve, hogy a közegben csak rövid
hatótávolságú erők hatnak, az Sij tenzor egyértelműen kapcsolható a Pij
feszültségtenzorhoz, akár a Hooke-tenzor segítségével lineáris közelítés
esetén, akár egy tetszőleges funkcionális kapcsolat által, nagy deformá-
ciók (nem lineáris közelítés) esetén. Erről a kapcsolatról feltehetjük,
hogy helyfüggést csak az anyag inhomogenitása miatt tartalmaz. Tehát:

Pij (xk) = Pij [xk, Slm (xk)] ,

ahol az explicit xi-függés lokális anyagi tulajdonságokkal megadható.
Homogén közeg esetén xi explicite nem szerepelhet.
Ezek szerint ha a Pij mezőt megadjuk a hely függvényében, a de-

formációs állapot ebből egyértelműen kiszámítható. A deformációs ten-
zormező kiszámítása azonban még homogén közeg, lineáris közelítésében
sem egyszerű. A probléma részben a koordinátarendszer rossz választása
miatt lép fel, nevezetesen, hogy külső Descartes-koordinátarendszerünkben
a test pontjai elvándorolnak a deformáció során. Így ha adott az Sij (xk)
függvény, az nem az xk helyen fogja jellemezni a test deformációját,
hanem az Rk (xi) = xk + uk (xi) helyen. Így az xk helyen a lokális
deformációt a Dij = Sij (R−1 (xi)) függvény adja meg. Ha most már
adva van Sij (xk), az alább megadott módon megkereshetjük az ui (xk)
függvényt, amiből kiszámíthatjuk Ri (xk)-t és annak R−1 (xk) inverzfüg-
gvényét. Ennek segítségével előállíthatjuk a deformációs állapotot a
külső koordinátarendszerben leíró Dij tenzormezőt. Ezt felhasználva
el̋oállíthatjuk Pij-t.
Mindez azt mutatja, hogy a legszerencsésebb dolog Sij-t választani

alapmennyiségnek, annak ellenére, hogy ez tulajdonképpen explicite nem
mérhető. Ha pl. Pij-t mérnénk és ebből próbálnánk visszakeresni az
eredeti elmozdulásmezőt, az sokkal nehezebb feladat lenne.
Mindezek a nehézségek nem lépnek fel akkor, ha olyan kicsi elmoz-

dulásokat tekintünk, amelyeknél az xi ≈ xi + ui (xk) közelítés elfo-
gadható. Ekkor a klasszikus rugalmasságtan egyenleteit nyerjük pl.
az egyensúly feltételi egyenletéből. Ha a fenti közelítés nem használ-
ható, az egyenlet elveszti lineáris jellegét és csak numerikus módszerek
használatával van remény a megoldásra. A nehézségeket el lehet kerülni
a későbbiekben ismertetendő ún. belső koordinátarendszer használatá-
val, ahol a közeghez fogjuk rögzíteni a koordinátarendszert.
Ezen kitérő után vizsgáljuk meg, hogy Sij (xk)-ból hogyan állítható

el̋o az uj (xk) elmozdulásmező, amiből szerves módon fog következni a
diszlokációk természetes definíciója.
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Ha Sij kielégíti SVT-t, akkor létezik olyan Aij, hogy

∂kAij = 2∂[iS j]k.

Így Aij egy egyszeresen összefüggő tartományon előáll

Aij =

∫ xm

x0m

2∂[iS j]kdxk

alakban, ahol az integrálás tetszőleges vonal mentén végezhető és az
értéke az x0

m választásától függően egy konstans, antiszimmetrikus tenzor
erejéig adott. Aij el̋oállítása után

Tij = Sij + Aij,

amiből

uj =

∫ xm

x̄0m

Tijdxi,

hiszen Tij = ∂iuj. A végeredményben x̄0
m választása egy konstans vektor

bizonytalanságot eredményez.
Vizsgáljuk ezek után a

Jmn =

∫
dxkΩkmn

integrált. Ha egy zárt hurokra végezzük az integrálást, egyszeresen össze-
függő tartományon az SVT biztosítja, hogy

Jmn =

∮
dxkΩkmn = 0

legyen. Ha azonban a tartomány nem egyszeresen összefüggő, pl. a
legegyszerűbb esetben hiányzik egy tórusz szerű rész, vagy végtelen tar-
tomány esetén egy, a végtelenbe tartó csőszerű rész, a helyzet megvál-
tozik. Az eredmény alapvetően eltérő lehet annak függvényében, hogy
az integrálási út megkerüli-e a kirekesztett tartományt, vagy nem. Ha az
integrálással nem öleljük körül a kirekesztett tartományt, akkor Jmn = 0
lesz, ha azonban a tóruszt áthurkoljuk, az integrál Jmn értéke általában
nem lesz zérus, hanem

Jmn = Fmn

antiszimmetrkikus tenzorral lesz egyenl̋o, minek az értéke független az
integrálási úttól és jellemző az adott tóruszra valamint a körülötte létre-
jött deformációs mezőre. Definíció szerint az ilyen tóruszt diszkliná-
ciónak nevezzük, amit jellemez az Fmn ún. Frank-tenzor. Mivel Fmn
antiszimmetrikus, egyszerűbb helyette az

Fi = εimnFmn
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vektorinvariánst használni. Ennek neve Frank-vektor.
Tegyük fel, hogy Fi = 0, ekkor Tij egyértelműen számítható ki Jij-vel.
Vizsgájuk meg a

Jj =

∫
dxkTkj

integrált. Zárt hurokra ugyanaz mondható el, mint az el̋oző esetben. Ha
áthurkoljuk a tóruszt lehet, hogy Jj = Bj 6= 0 adódik. Ez a Bj vektor
ugyancsak független az integrálás útjától és csak az Sij mezőre jellemző.
Definíció szerint ekkor a tóruszt diszlokációnak nevezzük és a Bj vektor
a hozzá tartozó Burgers-vektor.
Ha Fj-t ésBj-t ilyen módon definiáljuk, eltekinthetünk minden önkényes

vágási művelettől, ami az egyéb definíciókban fellép és ugyanakkor ter-
mészetes lehetőséget nyújt a további általánosításokra.
Most belátjuk, hogy a fenti definíciók megfelelnek a klasszikus, vágás-

sal és a vágási felületek egymáshoz viszonyított elmozdulásával megadott
definícióknak. Vegyünk egy tartományt amelyből kirekesztünk egy Γ
hurkot. Ennek keresztmetszete látható az 1. ábrán.

1. ábra

Legyen S felület olyan, hogy Γ a kontúrja. Vegyük fel az S felület
egyik oldalán az x1

k és x
2
k pontokat, a másik oldalán pedig az el̋obbiekhez

közel rendre az x̄1
k és x̄

2
k pontokat. A "közel" jelentése az, hogy végül tet-

szőlegesen közelíthetjük őket egymáshoz. Legyen az ilyen módon egysz-
eresen összefüggővé tett tartományon x0

k rögzítésével definiálva

Tik (xn) =

∫ xn

x0n

Ωjikdxj + Sik (xn) , (1)

ahol tudjuk, hogy∮
Ωjikdxj =

{
0, ha az út nem döfi át a vágási felületet
Fik, ha az út átdöfi a vágási felületet

.

Ekkor az elmozdulásmező:

uk (xn) =

∫ xn

x0n

Tikdxi.
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Vizsgáljuk meg az integrált az ábrán látható hurokra képezve. Mivel
az integrálási út végig megszakítás nélküli anyagban fut és nem ölel át
kirekesztett tartományt, az értéke zérus. Bontsuk fel az integrálási utat
négy részre:∮

Tikdxi =

∫ x2n

x1n

Tikdxi+

∫ x̄2n

x2n

Tikdxi+

∫ x̄1n

x̄2n

Tikdxi+

∫ x1n

x̄1n

Tikdxi = 0. (2)

A vágást két oldalról közelítve a felülvont és a síma pontokkal x̄1
n → x1

n,
x̄2
n → x2

n, a Tik-t el̋oállító (1) integrál határétékben azt adja, hogy

Tik (x̄n) = Tik (xn) + Fik.

Az egyenletet tovább integráljuk∫ x̄2n

x̄1n

Tik (x̄n) dxi =

∫ x2n

x1n

Tik (xn) dxi+

∫ x2n

x1n

Fikdxi =

∫ x2n

x1n

Tik (xn) dxi+Fik·
(
x2
i − x1

i

)
.

A (2) körintegrálban a második és negyedik tag kiszámítható:∫ x̄2n

x2n

Tikdxi = uk
(
x̄2
n

)
− uk

(
x2
n

)
,∫ x1n

x̄1n

Tikdxi = uk
(
x1
n

)
− uk

(
x̄1
n

)
.

Mivel ezek a vágás menti relatív elmozdulást jelentik az x1
n és az x

2
n

helyeken, azt kapjuk, hogy

uk
(
x̄1
n

)
− uk

(
x1
n

)
= uk

(
x̄2
n

)
− uk

(
x2
n

)
+ Fik ·

(
x2
i − x1

i

)
.

Tehát a felület két oldala mereven elcsúszhat és Fik-nak megfelel̋oen
mereven elfordulhat egymáshoz képest. Így a tórusz Fik diszklinációs
értékkel bír. Ha Fik = 0, akkor a relatív elcsúszásra azt kapjuk, hogy

uk
(
x̄1
n

)
− uk

(
x1
n

)
= uk

(
x̄2
n

)
− uk

(
x2
n

)
=

∫ x̄1n

x1n

Tikdxi = Bk

konstans vektor, ami éppen a Burgers-vektor. Ha Fik 6= 0, akkor a
Burgers-vektor definíciója nem egyértelmű.

3 Folytonos diszlokációeloszlás

Tekintsünk egy olyan Sij-vel jellemzett deformációs mezőt, amelyben
számos tóruszt rekesztünk ki. Ezek szigorúan diszlokációk legyenek, azaz
Fik-juk legyen nulla. Részletesen:∮

Ωkmndxk = 0 minden esetben.
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Az ilyen módon adódó Tik mezőre legyen∮
Tikdxi = Bk

a megfelelő tóruszok áthurkolása esetén. Terjesszük ki ezek után a Tik
tenzormező érelmezését a tóruszok belsejére is és ezzel párhuzamosan,
feltéve, hogy a vizsgált tartományunk elég sűrűn tartalmaz diszlokáció-
vonalakat, közelítsük ezek diszkrét vonalait folytonosan elosztott Burgers-
vektorú nyalábokkal. Ez a lépés analogonja annak, ahogy az elektromág-
nességtanban a diszkrét áramokról áttérünk folytonos áramsűrűségekre.
A különbség abban jelentkezik, hogy itt eggyel magasabb rendű menny-
iségek jelennek meg. Definíció szeint tehát legyen βik diszlokációsűrűség
tenzormező, amely felületi integrál formájában állítja el̋o az össz-Burgers-
vektor értéket a következő módon. A 2. ábrán látható Γ kontúrú S
felületet sok diszlokáció vonal döfi át.

2. ábra

Ezek diszlokációértéke rendre BS
k . Az elkent βik diszlokációsűrűség

tenzormező legyen olyan, hogy∑
S felület

BS
k =

∫
S

βikdSi.

Ugyanakkor ∑
S felület

BS
k =

∮
Γ

Tikdxi

és így ∮
Γ

Tikdxi =

∫
S

βikdSi.

A Stokes-tétel szerint∮
Γ

Tikdxi =

∫
S

εijn∂iTjkdSn,

tehát ∫
S

(εijn∂iTjk − βnk) dSn = 0.

9



Ezt megkövetelve minden S-re, azt kapjuk, hogy

εijn∂iTjk = βnk. (3)

Az így kiterjesztett értelmű Tjk tenzort disztorziós tenzornak nevez-
zük. Egyenletünk azt jelenti, hogy a disztorziós tenzor rotációja egyenl̋o
a diszlokációsűrűséggel. Azonnal következik a βnk tenzormező divergen-
ciamentessége

∂nβnk = 0.

Ez a Burgers-vektor megmaradásának lokális alakja. Vizsgáljuk az (3)
egyenlet további vonatkozásait. Az egyenlet megsérti STV-t, ami nem
probléma, mivel Tij-t kiterjesztettük a tóruszok belsejére is, amit STV
megsértése nélkül nem lehet megtenni. Ellenkező esetben, mivel a tar-
tományokat egyszeresen összefüggővé tettük, ez azt jelentené, hogy nincs
jelen diszlokáció és a probléma egyszerű rugalmasságtani peremfeladattá
válik. Az STV megsértése nemcsak integrális, hanem differenciális alak-
ban is tárgyalható. Írjuk fel STV differenciális alakját. Ha Sij szim-
metrikus tenzormező deformációs tér, akkor fenn kell álljon, hogy

∂[k|∂[mSn]|l] = 0.

Plasztikus deformáció, pl. diszlokáció jelenléte legegyszerűbben úgy
jellemezhető, hogy feloldjuk ezt a követelményt. Egyszerűsítés céljából
bevezetjük az antiszimmetrikus tenzor helyett, annak vektorinvarián-
sát, amivel csökkenthetjük az indexek számát. Ezt a következő egy-egy
értelmű megfeleltethetőség teszi lehetővé:

Vi = εimnAmn; Amn =
1

2
εmniVi,

ahol Amn antiszimmetrikus tenzor és Vi (axiál)vektor.
STV helyett így írhatjuk, hogy

εkjlεimn∂j∂mSnl = ηki 6= 0, (4)

ahol az ηki tenzor az ún. inkompatibilitási tenzor. Azon a tartományon,
ahol ηki 6= 0, valamilyen plasztikus deformáció van jelen. A definícióból
adódnak a következő tulajdonságok:

ηki = ηik; ∂nηnl = 0.

Vizsgáljuk meg milyen kapcsolatban áll az ηki tenzor a diszlokációsűrűséggel,
hacsak diszlokációk vannak jelen.

(3) szerint
εijl∂iTjk = βlk,

10



amiből
εnmkεlij∂i∂mTjk = εnmk∂mβlk.

Az összegző indexek felcserélésével kapjuk az eredményt

εnmkεlij∂i∂mSjk = ε(n|mk∂mβ|l)k,

azaz
ε(n|mk∂mβ|l)k = ηnl.

4 Affi n tér

Miel̋ott hozzálátnánk az (3) és (4) egyenlet megoldásához, elvégezzük
azt a fogalmi általánosítást, amely lehetővé teszi teljesen általános ko-
ordinátarendszerek használatát. Mivel eddig Descartes-koordinátákat
használtunk, minden vektorindexet alulra írtunk. A továbbiakban azon-
ban, áttérünk a szokásos alsó index - kovariáns, felső index - kontravar-
iáns komponens jelölés használatára. Így természetesen az indexegybee-
jtés is csak különböző helyeken szerepl̋o indexek között lehetséges.
Korábban szóltunk azokról a matematikai feltételezésekről, amelyeket

a rugalmas közeg leírására elfogadunk. Most ezt a következő pontosabb
feltevéssel helyettesítjük. Rugalmas és plasztikusan deformálódni képes
közegünket háromdimenziós differenciálható sokaságnak fogjuk tekin-
teni. Ez azt jelenti, hogy minden pontjának van olyan lokális környezete,
amely leképezhető a háromdimenziós euklideszi térre. Az anyag belső
deformációs állapotának jellemzésére feltételezzük, hogy megadható a
sokaságon egy Γ k

ij affi n kapcsolat, amely lokális mérésekkel, legaláb-
bis elvben, meghatározható. Ennek értelmében az anyag egy ξ pontján
áthaladó L vonalat, egy azt tartalmazó kis hengerrel együtt kiemeljük.
Megnézzük, hogy eredeti vonalunk milyen alakot vesz fel szabad, erő-
mentes állapotában. Ha ez egyenes lesz, akkor az eredeti görbe geo-
detikus vonalnak tekinthető. Ilyen módon lokálisan megkereshetők a
geodetikus vonalak, amelyek már definiálják a Γ k

ij affi n kapcsolatot.
Vegyünk ezek után a közegben egy ξ ponton áthaladó kicsiny, zárt

görbét. Ha körbejárjuk ezt a ξ pontból elindulva, általában azt találjuk,
hogy a megfelel̋o érintő térben nem zárt görbét kapunk, hanem egy ξ̄k

koordinátájú helyre érkezünk. Az eltérés mértéke

ξk − ξ̄k = S k
νµ df

νµ,

ahol df νµ a körlaphoz rendelt bivektor, S k
νµ pedig az ún. csavarodási

tenzor, ami a tér jellemzőiből így áll elő:

S k
ij = Γ k

[ij] .
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Γ k
ij -ról tudjuk, hogy geometriai objektum, de nem tenzormennyiség.
S k
ij -ról viszont már könnyen belátható, hogy tenzor. A csavarodási
tenzornak ez az alapvető tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a diszloká-
ciósűrűséggel azonosíthassuk abban az esetben, ha csak diszlokációk
vannak jelen. Ekkor S k

ij -ra megkötéséket kell tenni. Ugyancsak Γ k
ij

megadásával definiálható a sokaság Riemann-görbületi tenzora:

R k
ijl = 2

(
∂[iΓ

k
j]l + Γ k

[i|mΓ m
|j]l
)
.

Ha nem Γ k
ij -val, hanem S k

ij és R k
ijl megadásával kívánjuk a teret

jellemezni, ezek között természetesen kapcsolat kel fennálljon. Többek
között, behelyettesítéssel meggyőződhetünk arról, hogy

R l
[ijk] = 2

(
∇[iS

l
jk] − 2S m

[ij S l
k]m

)
. (5)

Az egyenlet jobb oldalát rövidebb alakra hozhatjuk a következő, Cartan
által bevezetett differenciáloperátorral. Legyen egy p indexében antisz-
immetrikus tenzor Ai1i2···ip . Ekkor definíció szerint a∇p operátor hatása:

∇p
[kA i1i2···ip] = ∇[kA i1i2···ip] + pS m

[ki1
A|m| i2···ip].

Erre az operátorra fenáll a Stokes-tétel alábbi általánosítása∫
Ai1i2···ipdf

i1i2···ip =

∫
∇p

[kA i1i2···ip]df
ki1i2···ip ,

ahol a jobb oldalon egy p+1 dimenziós tartományra, a bal oldalon pedig
az ezt körülölel̋o p dimenziós felületre kell integrálni. Látható, hogy a∇p

operátor terünkben a divergencia operátorának felel meg. A (5) egyenlet
ezzel az

R l
[ijk] = 2∇2

[iS
l

jk]

alakot ölti. Ahhoz, hogy S k
ij diszlokációsűrűséget írjon le szükséges,

hogy egy kis zárt tartomány felületén az össz áthaladó diszlokációszám
zérus legyen. Ebből következik a lokális egyenlet:

∇2
[iS

l
jk] = 0.

Vezessük be a sokaságra azt a metrikus tenzort, amely megadja a
közeli pontok közti távolságnégyzetet

ds2 = gijdx
idxj.

Tekintve, hogy ezt a gij-t ugyanazon euklideszi térbe való beágyazással
határoztuk meg mint Γkij-t, ezért igaz marad, hogy

∇igkj = 0,
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ahol ∇i még Γ k
ij szerint értendő.

Bevezetve a gik-hoz rendelhető görbületi tenzort:

K l
ijk = 2

(
∂[i

{
l
j]k

}
+
{

l
[i|m
}{

m
|j]k
})

,

ahol {
l
jk

}
=

1

2
gim (∂jgkm + ∂kgjm − ∂mgjk)

a Christophel-szimbólum. Összevetve R i
ijk -t és K

i
ijk -t nyerjük, hogy

R i
ijk = K i

ijk + 2∇1
[iT

i
j]k − 2T l

[i|mT
m

|j]k , (6)

ahol
T k
ij = S k

ij − S k
j i + Skij

csak S k
ij -tól függ.

Kihasználva az S k
ij , R

l
ijk és K l

ijk -ban található antiszimmetrikus
indexpárokat, lecsökkenthetjük a független indexek számát. Legyen

K̃ij =
1

4
ε̃ilmε̃jknKlmkn,

S̃ij = ε̃imnS j
mn,

η̃ijR = −1

4
ε̃ilmε̃jknRlmkn,

η̃ijS =
1

2
ε̃ilmε̃jkn

(
∇1

[l|Tm]kn − T[l|pnT
p

|m]k

)
,

ahol ε̃ilm jelöli a teljesen antiszimmetrikus egységtenzor általános megfelel̋ojét.
Az új jelölésekkel a (6) egyenlet:

K̃ij = −
(
η̃ijR + η̃ijS

)
. (7)

Tekintsük most a kis deformációk esetét és legyen koordinátarendsz-
erünk Descartes-rendszer. Ekkor elhagyhatjuk a ∼ jelet. Olyan lineáris
közelítést fogunk alkalmazni, amelyhez feltesszük, hogy a gij = δij + hij
felbontásból származó hij-ben magasabb rendű tagok elhanyagolhatók.
Ekkor azt kapjuk, hogy

ηijS =
1

2
εikl∂k

(
δ j
l S

m
m − 2Sjl

)
Ha most behelyettesítünk az (7) egyenletbe, az

εijkεlmn∂j∂mhkn =
(
ηilS + ηilR

)
. (8)
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összefüggést nyerjük. Ezzel párhuzamosan adódik még, hogy

∂iη
il
R = 0.

A (5) egyenletből pedig

η
[ij]
S =

1

2
εijk∂lS

l
k,

valamint
η

[ij]
R + η

[ij]
S = 0

adódik.
Lássuk ezek után, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni

ezekből az általános egyenletekből. Kondo nyomán a deformációs ten-
zorra a következő általános definíció adható:

εij =
1

2
(̊gij − gij) , (9)

ahol g̊ij a közeg ún. külső metrikája. Ez azt jelenti, hogy pl. közegünk
nyilván egy euklideszi térben van elhelyezve, de ebben a térben felve-
hetünk tetszőleges koordinátarendszert és g̊ij az ehhez a koordinátarend-
szerhez rendelt metrikus tenzor. gij pedig az el̋obb megadott ún. belső
metrika, amelynek, legalábbis elvbeli, megkeresése hasonló módon történ-
het, mint a Γ k

ij affi n kapcsolat megkeresése.
A (9) egyenletből g̊ij-t kifejezhetjük

g̊ij = 2εij + gij.

Ha az így kapott g̊ij-ből képezzük a hozzá tartozó Riemann-tenzort, an-
nak zérust kell adnia, mert a külső terünk euklideszi. Ez az általánosított
St-Venant-feltétel.
Ha feltételezzük, hogy közegünkre, mint egészre, nemcsak lokálisan

létezik egy feszültségmentes állapot, akkor a belső és a külső metrika
egybeesik és ez választható euklideszinek. Tehát

ds2 = δijdx
idxj.

Ha ehhez képest most végrehajtunk egy deformációt a közegen, azt
kapjuk, hogy ξ pontunk új koordinátái:

xi = δijξ
j + ui

(
ξl
)
,

ahol ui az elmozdulásvektornak tekinthető. Képezzük ebben az új rend-
szerben g̊ij-t. Ez a tenzorok transzformációs szabályai szerint δij-ből
számíthatȯ

g̊ij = δij + 2∂(iu j) + ∂iul∂luj,

14



ahol gij = δij miatt uj = uj. Kapott eredményünket a (9) egyenletbe
helyettesítve

εij = ∂(iu j) + ∂iul∂luj.

Ezt szokás linearizálás után εij = ∂(iu j)-vel helyettesíteni.
Térjünk vissza a (8) egyenlethez. Ebből új deformációs tenzorunk

segítségével adódik a már korábban ismertetett egyenlet:

εijkεlmn∂j∂mεkn = ηil,

ahol
ηil = ηilS + ηilR

jelölést használtuk. Ilymódon eljutottunk az inkompatibilitási tenzor
geometriai értelmezéséhez.

5 Az egyenletek megoldása

Vizsgáljuk ezek után a fenti egyenletek megoldását, valamint ezzel párhuzamosan
a feszültségmezőt. Bevezetve a σij feszültségtenzort, a következő egyen-
letrendszer fogja leírni a közeg állapotát:

εijkεlmn∂j∂mεkn = ηil,

σij = Cijklεkl,

∂iσ
ij = −f j,

ahol εkn a deformációs tenzor(mező), ηil a plasztikus deformációkat létre-
hozó forrássűrűségtenzor, Cijkl a Hooke-tenzor és f j a külső tömegerősűrűség.
Ezeknek az egyenleteknek a megoldását a peremfeltételek ismeretében
kísérelhetjük meg.
Ha a közeg végtelen és a végtelenben eltűnő megoldást keresünk, a

helyzet viszonylag egyszerű, mert a Green-függvényt könnyű megtalálni.
Bonyolultabb peremfeltételek esetén megpróbálhatunk megfelel̋o Green-
függvényt keresni, vagy ami ezzel lényegében egyenértékű, olyan ho-
mogén megoldásokat keresni, amelyek hozzáadásával megoldásunk illeszked-
het a peremfeltételekhez. Megemlítjük, hogy létezik egy általánosabb
megközelítése is a problémának, amely szerint a deformációs tenzort a
megfelelő projektorokkal divergencia- és örvénymentes részekre bontjuk.
Tekintsünk egy tisztán rugalmas esetet, amikor csak külső erők hat-

nak. A megfelelő egyenletrendszer:

εijkεlmn∂j∂mεkn = 0,

σij = Cijklεkl,

∂iσ
ij = −f j.
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Kiejtve σij-t

εijkεlmn∂j∂mεkn = 0,

∂iC
ijklεkl = −f j.

Az első egyenlet automatikusan kielégül ha εkn = ∂(kun). A megoldandó
egyenlet így:

∂iC
ijkl∂(ku l) = −f j.

Mivel tudjuk, hogy Cijkl = Cijlk, a szimmetrizálás elhagyható és ho-
mogén anyageloszlás esetén írhatjuk, hogy:

Cijkl∂i∂kul = −f j. (10)

Az egyenlet megoldását ul = ulm ∗ fm alakban keressük, ahol ulm az
egyenlet Green-függvénye, ∗ jel pedig konvolúciót jelöl. Behelyettesíve a
(10) egyenletbe

Cijkl∂i∂kulm ∗ fm = −f j.
Mivel a konvolúció-operáció egysége a következő:

Ej
m = δjmδ (x) ,

kapjuk, hogy
Cijkl∂i∂kulm = −δjmδ (x̄) .

Ennek az egyenletnek a megoldását Fourier-transzformációval tudjuk
el̋oállítani. Ha

ũlm
(
k̄
)

=

∫
ulm (x̄) e−ix̄k̄dx̄

a (10) egyenlet transzformáltja az alábbi lesz:

Cijklkikkũlm
(
k̄
)

= δjm. (11)

Ez az egyenlet lineáris algebrai egyenlet, ami elemi úton megoldható
ũlm-re. Bevezetve a Ajl = Cijklkikk tenzort és megkeresve ennek inverzét
Bkm-et, kapjuk, hogy

BjkA
jlũlm = Bjkδ

j
k,

amiből
ũkm = Bmk.

Az ulm Green-függvény ezek után az inverz Fourier-transzformációval áll
el̋o:

ulm =
1

(2π)3

∫
Bmle

ik̄x̄dk̄.
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Homogén, izotróp közegben a Hooke-tenzor az alábbi alakot veszi fel

Cijkl = λδijδkl + µ
(
δikδjl + δilδjk

)
,

ahol λ és µ az ún. Lamé-féle állandók. Ebben az esetben az integrál
leegyszerűsödik a következő módon. A (11) egyenletbe helyettesítve:

(λ+ µ) kikjũjl + µδijk2ũjl = δil,

amiből azt kapjuk, hogy

ũij =
1

µ

(
δij
k2
− λ+ µ

λ+ 2µ

kikj
k4

)
.

Behelyettesítve az inverz Fourier-transzformáció képletébe:

uij (x̄) =
1

8πµ

(
2

r
δij −

λ+ µ

λ+ 2µ
∂i∂jr

)
,

ahol r =
√
xixi.

Második lépésben vizsgáljuk egyenletrendszerünk azon speciális megoldását,
amely külső erőforrások nélkül, kizárólag a belső hibák folytán jön létre,
tehát:

εijkεlmn∂j∂mεkn = ηil, (12)

σij = Cijklεkl, (13)

∂iσ
ij = 0. (14)

Kröner bizonyította, hogy egy szimmetrikus Sij tenzormező egyértelműen
felbontható a következő alakban:

Sij = ∂(iu j) + εlki ε
mn
j ∂l∂mTkn,

ahol Tkn szimmetrikus tenzormező és uj vektormező. A (14) egyenlet
miatt ezek szerint σij el̋oáll

σij = εiklεjmp∂k∂mΨlp

alakban, ahol Ψlp szimmetrikus tenzormező, amit feszültségfüggvénynek
nevezünk. A (13) egyenletet átalakítva kapjuk, hogy

εkn = C̄ijknσ
ij,

ahol C̄ijkn a Cijkl tenzor inverze az alábbi értelemben

C̄ijmnC
ijkl = δkmδ

l
n.
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Végül behelyettesítve a (12) egyenletbe:

εijkεlmn∂j∂mC̄pqknε
pstεquv∂s∂uΨtv = ηil.

Az egyenlet általános megoldása elvezet a dipol és örvény jellegű hibák
általános leírásához.
Példaképpen vázoljuk a homogén esetre érvénye megoldást.
Vezessük be Φij-t úgy, hogy

Ψij = 2µ

(
Φij +

λ

λ+ 2µ
Φk
kδij

)
legyen. Behelyettesítve a

∂l∂
l∂k∂

kΦij = ηij

egyenletet kapjuk a
∂jΦ

j
i = 0

mellékfeltétellel. Ennek a megoldása

Φij (r̄) = − 1

8π

∫
ηij (r̄′) (r̄ − r̄′) dr̄′.

Az eredeti általános egyenletrendszer megoldása a fenti két speciális
megoldás összegeként állítható el̋o.
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