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STRESZCZENIE: W niniejszej pracy poruszone zostaną dynamiczne aspekty zachowań auksetyków. Auksetyki są materiałami o ujemnej 

liczbie Poissona czyli zachowują się w następujący sposób: jeśli są rozciągane powiększają swoje wymiary w kierunku prostopadłym do 

kierunku działania siły rozciągającej, natomiast podczas ściskania wymiar w co najmniej jednym z kierunków prostopadłych do działania 

siły ściskającej zmniejsza się. Występowanie zjawiska auksetycznego generowane jest przede wszystkim poprzez uzyskanie odpowiedniej 

struktury geometrycznej zapewniające ujemny współczynnik Poissona. Odpowiednia geometria jest następnie poddana badaniu 

symulacyjnemu w celu potwierdzenia ujemnego współczynnika Poissona, a także obciążeniom statycznym i dynamicznym w celu 

wieloaspektowego zbadania zachowania struktur auksetycznych. Elementy zbudowane z materiałów o auksetycznych geometriach często 

wykazują nadzwyczajne właściwości w stosunku do materiałów o dodatnim współczynniku Poissona.  
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1. Wprowadzenie 

Materiały auksetyczne posiadają ujemny współczynnik 

Poissona, który wyliczany jest za pomocą wzoru jako 

stosunek odkształcenia poprzecznego do podłużnego 

w osiowym stanie naprężenia: 
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Gdzie: εn – odkształcenie poprzeczne, εm – 

odkształcenie w osi m, prostopadłej do kierunku n odkształ-

cenia poprzecznego. 

Na rys. 1a)  oraz 1b) przedstawiono różnicę pomiędzy 

materiałem o ujemnym i dodatnim współczynniku 

Poissona. 

 
 

Rys. 1. a) materiał nieauksetyczny,  

b) materiał auksetyczny [1] 

Istnieje bardzo dużo geometrii, które wykazują 

właściwości auksetyczne. Jedną z powszechnie znanych 

jest struktura plastra miodu z wklęsłym kątem (ang. re-

entrant honeycomb). Na Rys. 2. Podano wygląd tej 

struktury oraz zachowanie podczas obciążenia. 

              

Rys. 2. Struktura zmodyfikowanego plastra miodu z kątami 

wklęsłymi [2] 

 

Istnieją również struktury z trójkątami z wcięciem oraz 

struktury gwiazdowe (Rys. 3.), a także struktury, których 

elementy pod wpływem działającego obciążenia odwijają 

się i zawijają, tzw. chiralne (Rys. 4.). 

 

     

Rys.3. Struktury strzałkowe i gwiazdowe [3] 

 

 
Rys. 4. struktura chiralna z a) okręgami w węzłach,  

b) prostokątami w węzłach [3] 

 

Zmultiplikowane struktury o kształtach jak w powyższych 

rysunkach mogą stanowić rdzeń kompozytu ograniczonego  

dwiema warstwami: górną i dolną.  

 

2. Obliczenia numeryczne 

Kompozyt o auksetycznym rdzeniu zostanie poddany 

harmonicznemu obciążeniu, wtedy wektor przemieszczeń 

można zapisać w postaci:  
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Następnie równanie Naviera przyjmuje postać: 
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Wielkością, która opisuje dynamiczną odpowiedź 

kompozytu jest współczynnik utraty przewodzenia drgań 
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(ang. Vibration Transmission Loss) [4-9], który liczny jest 

za pomocą poniższego wzoru: 
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gdzie: τϑ – współczynnik przewodzenia drgań, wyrażany 

z kolei za pomocą równania (6): 
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gdzie: Lt, Lb – długość kompozytu, u – przemieszczenia 

zależne od położenia i częstości drgań, t – oznaczenie 

okładziny górnej, b – oznaczenie okładziny dolnej 

kompozytu. 

 

3. Modelowanie, symulacje i wyniki 

Zamodelowano kompozyt z okładzinami dolną i górną 

i wewnętrzną warstwą auksetyczną. Kompozyt wykazywał 

właściwości auksetyczne dla pewnych tylko dla pewnych 

parametrów geometrycznych modelowanej pojedynczej 

komórki, gdzie parametr geometryczny wynosił 0.3. Rys. 5 

przedstawia opisywany model kompozytu. 

 

 

Rys. 5. Model kompozytu z auksetycznym rdzeniem 

 

Na Rys. 6 Przedstawiono wykres współczynnika VTL 

w zależności od częstotliwości. Dla parametru 

geometrycznego d2 równego 0.3, który wykazuje 

auksetyczność, stwierdzono największe wartości tego 

współczynnika. Z kolei na Rys. 7. Widać przebieg 

pierwszych dwudziestu częstości własnych badanej 

struktury, gdzie z kolei model z auksetycznym rdzeniem 

wykazywał najmniejsze wartości. 

 

 

Rys. 6. Współczynnik utraty przewodzenia drgań 

 

 

Rys. 7. Wykres częstości własnych 

 

4. Podsumowanie 

W pracy zostały ukazane pewne wielkości opisujące 

dynamiczne zachowanie materiałów. Następnie przebadano 

struktury auksetyczne i nieauksetyczne pod kątem 

zdefiniowanych wielkości. Stwierdzono, że materiały 

auksetyczne wykazują lepsze właściwości izolacyjne niż 

materiały nieauksetyczne. 
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