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(2008), 1347-1361 (mój udzial procentowy: nie mniej niż 50%)
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Wprowadzenie

W cia̧gu ostatnich dwudziestu lat zostal osia̧gniȩty znacza̧cy postȩp w modelowaniu
i analizie matematycznej różnych procesów wystȩpuja̧cych w zjawiskach kontaktowych
miȩdzy cialami odksztalcalnymi. W rezultacie wylonila siȩ, szybko rozwijaja̧ca siȩ obecnie, matematyczna teoria mechaniki zjawisk kontaktowych, przed która̧ cia̧gle stoi wiele
otwartych problemów, dotycza̧cych istnienia i jednoznaczności rozwia̧zań, ich stabilności
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i asymptotyki. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie krótkiego przegla̧du
rezultatów, które czȩściowo przyczynily siȩ do rozwoju tej teorii. Dotycza̧ one inkluzji operatorowych i nierówności hemiwariacyjnych, a zostaly zawarte w pracach skladaja̧cych siȩ
na mój dorobek naukowy, w szczególności na rozprawȩ habilitacyjna̧.
Matematyczne modelowanie zagadnień kontaktowych mechaniki jest dziedzina̧ żywa̧
i uprawiana̧ w wielu ośrodkach ze wzglȩdu na wcia̧ż otwarte problemy matematyczne. Szereg
matematycznych modeli zagadnień kontaktowych wykorzystuje wypuklość funkcjonalów
energii i prowadzi do teorii nierówności wariacyjnych, która zostala zapocza̧tkowana w latach sześćdziesia̧tych ubieglego wieku. Byla i jest ona rozwijana przez grupȩ matematyków,
do której należeli i należa̧ m.in. S.S. Antman, C. Baiocchi, H. Brezis, F.E. Browder,
A. Capelo, G. Duvaut, G. Fichera, A. Friedman, P. Hartman, D. Kinderlehrer, H. Lewy,
J.L. Lions, E. Magenes, G. Stampacchia i inni. Nierówności wariacyjne, bazuja̧ce na wypuklych funkcjonalach energii, maja̧ precyzyjne znaczenie ﬁzyczne. Wyrażaja̧ one zasadȩ
wirtualnej pracy lub mocy, wprowadzona̧ przez Fouriera w 1823r. Prototypami zagadnień
brzegowych prowadza̧cych do nierówności wariacyjnych sa̧ m.in. zagadnienie SignoriniegoFichery oraz problem tarcia w teorii sprȩżystości.
Wiele zjawisk ﬁzycznych nie daje siȩ jednak opisywać przy pomocy wypuklych
potencjalów. Zrodzilo to konieczność uogólnień teorii nierówności wariacyjnych. Takie
uogólnienie z wykorzystaniem teorii Clarke’a zaproponowal w latach osiemdziesia̧tych
XX wieku P.D. Panagiotopoulos. Zapocza̧tkowal on teoriȩ nierówności hemiwariacyjnych
znajduja̧ca̧ zastosowania w modelowaniu zjawisk ﬁzycznych wystȩpuja̧cych m.in. w mechanice i inżynierii, gdzie rozważanie bardziej realistycznych praw konstytutywnych
i/lub warunków brzegowych prowadzi w naturalny sposób do niewypuklych i niegladkich
potencjalów (patrz Panagiotopoulos [16, 18] oraz Naniewicz i Panagiotopoulos [15]).
Nierówności hemiwariacyjne opieraja̧ siȩ na pojȩciu uogólnionej podróżniczki w sensie Clarke’a funkcji spelniaja̧cych lokalny warunek Lipschitza (patrz Clarke [4], Chang
[2]). Dziȩki zastosowaniu uogólnionej podróżniczki możliwe stalo siȩ rozważanie niewypuklych i niegladkich funkcjonalów energii, co doprowadzilo do badań niemonotonicznych
i wielowartościowych praw rza̧dza̧cych zjawiskami ﬁzycznymi. Rezygnacja z wypuklości
jest ważna, ponieważ pozwala obja̧ć szersze klasy zagadnień matematycznych i zwiȩksza
możliwości zastosowań do problemów, które byly badane do tej pory tylko na drodze
eksperymentów numerycznych. Zjawiska kontaktowe opisywane przez uklady równań
różniczkowych cza̧stkowych z wielowartościowymi i niemonotonicznymi prawami w postaci
podróżniczki Clarke’a nie byly dotychczas szeroko badane w literaturze światowej. Uzyskane
wyniki matematyczne dotycza̧ce nierówności wariacyjnych i hemiwariacyjnych oraz metod
wariacyjnych dla zagadnień niegladkich i niewypuklych pozwolily lepiej zrozumieć rolȩ wypuklości lub jej braku w konkretnych zjawiskach mechanicznych.
Nierówności hemiwariacyjne, bȩda̧ce uogólnieniem nierówności wariacyjnych, sa̧ bardzo intensywnie badane ze wzglȩdu na liczne zastosowania w wielu dziedzinach ﬁzyki,
mechaniki, inżynierii i ekonomii. Znajduja̧ one wiele zastosowań w konkretnych zagadnieniach mechaniki, np. przy opisie zachowań cial sprȩżystych, lepkosprȩżystych i materialów
z krótka̧ lub dluga̧ pamiȩcia̧. Nierówności hemiwariacyjne modeluja̧ zjawiska ﬁzyczne, dla
których prawa konstytutywne lub jednostronne warunki brzegowe sa̧ opisywane przy wykorzystaniu niewypuklych i niegladkich funkcjonalów energii. W wielu sytuacjach prowadzi to
do rozważania równań ﬁzyki matematycznej z operatorami wielowartościowymi, co z jednej strony komplikuje matematyczny sposób badania tych problemów, zaś z drugiej strony
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pozwala na precyzyjne modelowanie i rozwia̧zywanie zagadnień, które dotychczas byly
problemami otwartymi. Badania dotycza̧ce zarówno poszukiwania modeli opisuja̧cych kontakt ciala lepkosprȩżystego ze sztywnym podlożem, jak i nierówności hemiwariacyjnych, do
których takie modele prowadza̧, sa̧ z matematycznego punktu widzenia niezwykle interesuja̧ce i frapuja̧ce oraz maja̧ duże znaczenie praktyczne.
Choć pierwsze prace w latach osiemdziesia̧tych, dotycza̧ce nierówności hemiwariacyjnych, mialy charakter inżynierski, to jednak ze wzglȩdu na zastosowania w mechanice i ekonomii, teoria nierówności hemiwariacyjnych jest dziś systematycznie rozwijana
i stanowi ważny obiekt zainteresowań matematyków w wielu ośrodkach na świecie, np.
Australia (Gao), Chiny (Guo, Huang, Liu, Lu, Peng, Xiao, Zhou), Czechy (Haslinger,
Jarušek, Outrata), Finlandia (Miettinen), Francja (Adly, Dinca, Goeleven, Motreanu, Sofonea), Grecja (Filippakis, Kyritsi, Papageorgiou, Stavroulakis), Irlandia (O’Regan), Korea
(Ha, Park), Niemcy (Carl), Polska (Denkowski, Gasiński, Naniewicz, Zagrodny), Rumunia
(Barbu, Bocea, Costea, Kristály, Matei, Rǎdulescu), Slowacja (Bock, Lovišek), USA (Hu,
Kuttler, Le, Mordukhovich, Shillor), Wȩgry (Kurutz), Wlochy (Degiovanni, Marano), itd.
Zjawiska lepkościowe zwia̧zane z kontaktem cial odksztalcalnych spotykamy na co dzień.
Rola tych zjawisk wzrasta, gdy opisujemy np. materialy kompozytowe, znajduja̧ce zastosowania w wielu dziedzinach techniki, m.in. w budownictwie, w technice lotniczej i astronautyce, w przemyśle środków transportu, w produkcji maszyn itd. (patrz Panagiotopoulos
[17]-[21], Naniewicz i Panagiotopoulos [15], Shillor, Sofonea i Telega [25], Sofonea, Han
i Shillor [26]). Wiele zagadnień, w których wystȩpuje tarcie, pojawia siȩ w przemyśle
i życiu codziennym. Zjawiska kontaktu klocków hamulcowych z kolami pojazdu, opon
z powierzchnia̧ drogi, tloków z oslona̧ cylindra silnika, obuwia z powierzchnia̧ chodnika czy
kontaktu plyt tektonicznych sa̧ tylko prostymi przykladami. Jednocześnie bardziej zlożone
modele, uwzglȩdniaja̧ce np. efekty cieplne, zniszczenie materialu, przyleganie itd., moga̧
slużyć wyjaśnianiu znanych zjawisk oraz przyczyniać siȩ do odkrywania nowych.
Jednym z zadań niniejszego opracowania jest zbadanie modeli matematycznych,
maja̧cych swoje źródla w opisie zjawisk kontaktowych mechaniki, w których w sposób
naturalny wystȩpuja̧ warunki brzegowe i/lub prawa konstytutywne, które można uzyskać
przy pomocy niewypuklych i na ogól nieróżniczkowalnych potencjalów, zwanych w takim
przypadku superpotencjalami. Okazuje siȩ, że różne zjawiska kontaktu można modelować z wykorzystaniem wielowartościowych i niemonotonicznych zwia̧zków w postaci
podróżniczki Clarke’a funkcji lokalnie lipschitzowskich. Zwia̧zki te opisuja̧ uogólnione prawa
miȩdzy naprȩżeniem normalnym i normalna̧ skladowa̧ przemieszczenia lub prȩdkości oraz
miȩdzy wektorem naprȩżenia stycznego i styczna̧ skladowa̧ przemieszczenia lub prȩdkości.
Ze wzglȩdu na niemonotoniczność praw kontaktowych modele matematyczne formuluje siȩ
jako nierówności hemiwariacyjne lub uklady nierówności hemiwariacyjnych. Należy podkreślić, że otrzymane w rozprawie wyniki wnosza̧ rzeczywisty wklad w rozwój analizy wariacyjnej, a w szczególności teorii nierówności wariacyjnych i hemiwariacyjnych oraz teorii
metod wariacyjnych dla zagadnień niegladkich i niewypuklych.
W kolejnych rozdzialach niniejszego autoreferatu zostana̧ omówione rezultaty otrzymane w pracach skladaja̧cych siȩ na rozprawȩ habilitacyjna̧. Nacisk bȩdzie polożony na
calościowy opis zagadnień, zaś szczególowe sprecyzowanie wszystkich zalożeń zostanie pominiȩte. Autoreferat omawia różnego typu inkluzje operatorowe i nierówności hemiwariacyjne, podaja̧c w rozdziale 2 glówne rezultaty o istnieniu i jednoznaczności rozwia̧zań.
Zastosowania tych wyników zawiera rozdzial 3, dotycza̧cy wybranych zagadnień mechaniki
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kontaktu. W rozdziale 4 omówiono pozostaly dorobek naukowy, przybliżaja̧c glówna̧ tematykȩ prac habilitanta niewchodza̧cych w sklad rozprawy habilitacyjnej.

2

Inkluzje operatorowe i nierówności hemiwariacyjne

Rozprawa habilitacyjna pt. ”Nierówności hemiwariacyjne i ich zastosowania w zagadnieniach kontaktowych mechaniki” sklada siȩ z jednotematycznego cyklu sześciu publikacji
[A1]-[A6]. Należy podkreślić, że wszystkie zagadnienia, wystȩpuja̧ce w tych pracach, maja̧
swoje źródla w konkretnych problemach mechaniki teoretycznej. Poniżej przedstawiony
zostanie krótki przegla̧d rezultatów otrzymanych w pracach [A1]-[A6]. Glówne wyniki
dotycza̧ nastȩpuja̧cych zagadnień:
1. istnienie i jednoznaczność rozwia̧zania zagadnienia Cauchy’ego dla ewolucyjnych
inkluzji różniczkowych rzȩdu pierwszego i drugiego ([A1, A2, A4, A5]),
2. zależność rozwia̧zań ewolucyjnych inkluzji rzȩdu drugiego od parametrów ([A5]),
3. istnienie i jednoznaczność rozwia̧zania ewolucyjnych inkluzji z operatorem odpowiedzialnym za historiȩ ([A4, A6]),
4. istnienie rozwia̧zań nierówności hemiwariacyjnych ([A1, A2, A4, A5, A6]),
5. modelowanie i analiza zagadnień kontaktowych w teorii sprȩżystości i lepkosprȩżystości ([A1-A6]).
Podstawowym pojȩciem wykorzystywanym w sformulowaniu nierówności hemiwariacyjnych jest pojȩcie uogólnionej podróżniczki funkcji lokalnie lipschitzowskiej, wprowadzone
przez Clarke’a (patrz [4]). Dla lokalnie lipschitzowskiej funkcji φ : X → R, określonej na
przestrzeni Banacha X, deﬁniujemy uogólniona̧ pochodna̧ kierunkowa̧ funkcji φ w punkcie
x ∈ X w kierunku v ∈ X wzorem
φ0 (x; v) = lim sup
y→x,λ↓0

φ(y + λv) − φ(y)
.
λ

Uogólniony gradient funkcji φ w punkcie x ∈ X jest podzbiorem przestrzeni dualnej X ∗
określonym nastȩpuja̧co
∂φ(x) = { ζ ∈ X ∗ | φ0 (x; v) ≥ ⟨ζ, v⟩X ∗ ×X dla każdego v ∈ X },
gdzie ⟨·, ·⟩X ∗ ×X oznacza dualność miȩdzy X i X ∗ . Zauważmy, że dla funkcji różniczkowalnych w sposób cia̧gly uogólniony gradient redukuje siȩ do zbioru jednoelementowego, zlożonego z pochodnej funkcji. Ponadto, dla funkcji wypuklych, uogólniony gradient
pokrywa siȩ z pojȩciem podróżniczki w sensie analizy wypuklej (por. [4]).
Praca [A1] stanowi nowatorskie podejście w teorii ewolucyjnych nierówności hemiwariacyjnych w przestrzeniach Banacha. Podejście to polega na skojarzeniu z nierównościa̧
hemiwariacyjna̧ pewnej ewolucyjnej inkluzji operatorowej zawieraja̧cej niemonotoniczne
i wielowartościowe odwzorowanie w postaci podróżniczki. Celem pracy [A1] jest zbadanie
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istnienia slabych rozwia̧zań dla ewolucyjnych nierówności hemiwariacyjnych rzȩdu drugiego.
Inkluzje ewolucyjne, skojarzone z nierównościami hemiwariacyjnymi, sa̧ postaci
 ′′
 u (t) + A(t, u′ (t)) + Bu(t) + ∂J(t, u(t)) ∋ f (t) p.w. t ∈ (0, T )
(P1)

u(0) = u0 , u′ (0) = v0
oraz
(P2)

 ′′
 u (t) + A(t, u′ (t)) + Bu(t) + ∂J(t, u′ (t)) ∋ f (t) p.w. t ∈ (0, T )


u(0) = u0 , u′ (0) = v0 ,
∗

gdzie A : (0, T ) × V → V ∗ i B : V → V ∗ sa̧ ustalonymi operatorami, ∂J : (0, T ) × Z → 2Z
oznacza odwzorowanie wielowartościowe wyznaczone przez podróżniczkȩ Clarke’a lokalnie
lipschitzowskiego funkcjonalu J(t, ·) : Z → R, t ∈ (0, T ), 0 < T < +∞, V ⊂ Z ⊂ H ≈
H ∗ ⊂ Z ∗ ⊂ V ∗ sa̧ ustalonymi przestrzeniami Banacha oraz H ∗ , Z ∗ i V ∗ sa̧ przestrzeniami
dualnymi odpowiednio do H, Z i V .
Inkluzje operatorowe (P1) i (P2) można zapisać odpowiednio w sposób równoważny
jako nierówności hemiwariacyjne postaci
 ′′
 ⟨u (t) + A(t, u′ (t)) + Bu(t) − f (t), v⟩V ∗ ×V + J 0 (t, u(t); v) ≥ 0
∀ v ∈ V , p.w. t ∈ (0, T )
(HVI1)

′
u(0) = u0 , u (0) = v0
oraz
(HVI2)

 ′′
 ⟨u (t) + A(t, u′ (t)) + Bu(t) − f (t), v⟩V ∗ ×V + J 0 (t, u′ (t); v) ≥ 0
∀ v ∈ V , p.w. t ∈ (0, T )

′
u(0) = u0 , u (0) = v0 ,

gdzie ⟨·, ·⟩V ∗ ×V oznacza dualność miȩdzy V i V ∗ . Glównymi rezultatami pracy [A1] sa̧
Twierdzenia 4 i 5, które podaja̧ warunki wystarczaja̧ce istnieniu slabych rozwia̧zań dla
zagadnień (P1) i (P2). Warunki te obejmuja̧ pseudomonotoniczny i koercytywny operator A, liniowy i dodatni operator B oraz lokalnie lipschitzowski funkcjonal J, którego
podróżniczka spelnia odpowiedni warunek wzrostu. Ponadto twierdzenia te dostarczaja̧
informacji o regularności rozwia̧zania. Warto zauważyć, że w pewnych sytuacjach (por.
np. zalożenie (H1 )) rezultaty o istnieniu rozwia̧zania maja̧ charakter lokalny. Glównym
narzȩdziem wykorzystywanym w pracy jest rezultat o surjektywności wielowartościowego
operatora pseudomonotonicznego w przestrzeniach Banacha. Rezultat ten w przypadku
operatora jednowartościowego pochodzi od Lionsa [13] i zostal uogólniony w pracy Papageorgiou, Papalini, Renzacci [23] na przypadek operatorów wielowartościowych.
Dowód Twierdzenia 4 sklada siȩ z trzech kroków. Najpierw, zakladaja̧c zwiȩkszona̧ regularność warunku pocza̧tkowego, zagadnienie (P1) sprowadzamy do inkluzji ewolucyjnej
rzȩdu pierwszego. Nastȩpnie wykorzystuja̧c wspomniane twierdzenie o surjektywności
z pracy [23], otrzymujemy istnienie rozwia̧zania inkluzji operatorowej rzȩdu pierwszego. Jest
to możliwe, ponieważ operator wielowartościowy w inkluzji rzȩdu pierwszego ma wlasność
L-uogólnionej pseudomonotoniczności. W ostatnim kroku, korzystaja̧c z gȩstości wlożenia
odpowiednich przestrzeni Banacha, usuwamy zalożenie o zwiȩkszonej regularności warunku
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pocza̧tkowego, uzyskuja̧c istnienie rozwia̧zania inkluzji w sytuacji ogólnej. Analogicznie
dowodzimy twierdzenie o istnieniu rozwia̧zania zagadnienia (P2). Odnotujmy, że jednoznaczność takiego rozwia̧zania można otrzymać przy silniejszych zalożeniach dotycza̧cych
operatora A i funkcjonalu J, np. jeżeli operator A jest silnie monotoniczny i funkcjonal
J spelnia warunek zrelaksowanej monotoniczności (por. Stwierdzenie 16). Wspomniana
jednoznaczność rozwia̧zania nierówności hemiwariacyjnych jest poża̧dana w analizie numerycznej zagadnień kontaktowych mechaniki.
Wyniki pracy [A1] uogólniaja̧ rezultaty prac dotycza̧cych hiperbolicznych nierówności
hemiwariacyjnych z jednowymiarowymi potencjalami (por. m.in. Panagiotopoulos [20],
Panagiotopoulos i Pop [22]) na przypadek funkcjonalów o wartościach w przestrzeniach
wektorowych, co pozwala na zastosowania otrzymanych wyników do pewnych klas zagadnień mechaniki kontaktu. Należy podkreślić, że inkluzje operatorowe i nierówności
hemiwariacyjne rozważa siȩ w przestrzeniach Sobolewa o wartościach wektorowych, co
umożliwia zastosowania do zagadnień kontaktowych mechaniki, bowiem wielkości ﬁzyczne takie jak przemieszczenie, prȩdkość, przyspieszenie sa̧ wektorami. Ponadto do opisu
zagadnień mechaniki kontaktu czȩsto stosuje siȩ funkcjonaly calkowe, które sa̧ skojarzone z wielowartościowymi i niemonotonicznymi prawami w postaci podróżniczki,
wystȩpuja̧cymi w warunkach brzegowych typu (5) i (6) (por. rozdzial 3). Wybrane zastosowania nierówności hemiwariacyjnych (HVI1) i (HVI2) w mechanice kontaktu zostaly
dokladniej opisane w kolejnym rozdziale.
Praca [A2] koncentruje siȩ na ewolucyjnych inkluzjach operatorowych rzȩdu drugiego
i dynamicznych nierównościach hemiwariacyjnych. Glówny nacisk polożony jest na modele matematyczne opisuja̧ce dynamiczne zagadnienia kontaktowe teorii lepkosprȩżystości.
Praca przedstawia jednolite podejście do tych modeli, pozwalaja̧ce na uogólnienia dotychczas znanych rezultatów (por. Chau, Han, Sofonea [3], Migórski [14], Rochdi, Shillor, Sofonea [24]). Ścisly opis matematyczny tych modeli wymaga wprowadzenia abstrakcyjnej
inkluzji rzȩdu drugiego postaci
 ′′
 u (t) + A(t, u′ (t)) + Bu(t) + F (t, u(t), u′ (t)) ∋ f (t) p.w. t ∈ (0, T )
(P3)

u(0) = u0 , u′ (0) = v0 ,
gdzie A : (0, T ) × V → V ∗ jest operatorem nieliniowym, B : V → V ∗ jest operatorem linio∗
wym i F : (0, T ) × V × V → 2Z jest odwzorowaniem wielowartościowym. W szczególnych
przypadkach zagadnienie (P3) redukuje siȩ do problemu (P1) lub (P2). Warto podkreślić,
że motywacja̧ badania inkluzji (P3) sa̧ zagadnienia mechaniki kontaktu, których nie można
sformulować w postaci inkluzji (P1) lub (P2) i które wymagaja̧ wprowadzenia operatorów
postaci podróżniczki wzglȩdem dwóch zmiennych. Istnienie rozwia̧zań zagadnienia (P3)
(por. Twierdzenie 2) można uzyskać metodami analogicznymi do tych, użytych w pracy
[A1].
Inkluzja ewolucyjna (P3) stanowi punkt wyjścia do badania dynamicznych nierówności
hemiwariacyjnych bȩda̧cych slabymi sformulowaniami zagadnień kontaktowych. Dla ilustracji możliwych zastosowań, rozważmy obszar Ω ⊂ Rd reprezentuja̧cy cialo lepkosprȩżyste
i wielowartościowa̧ funkcjȩ F nastȩpuja̧cej postaci
(∗)

F (t, u, v) = SR∗ ∂J(t, R(u, v)),
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gdzie S : Z ∗ × Z ∗ → Z ∗ , S(z1 , z2 ) = z1 + z2 , R(u, v) = (γu, γv), γ ∈ L(Z, L2 (ΓC ; Rd ))
1
δ
d
2
d 2
jest operatorem śladu, Z =
∫ H (Ω; R ), 2 < δ < 1, J : (0, T ) × (L (ΓC ; R )) → R jest
dany wzorem J(t, u, v) =
g(x, t, u(x), v(x)) dΓ, ΓC ⊂ ∂Ω oraz ∂J jest podróżniczka̧
ΓC

Clarke’a funkcji J(t, ·, ·) ze wzglȩdu na parȩ dwóch ostatnich argumentów. Postać funkcji
podcalkowej g : ΓC × (0, T ) × Rd × Rd → R zależy w zastosowaniach od lokalnie lipschitzowskich potencjalów, opisuja̧cych niemonotoniczne warunki na powierzchni kontaktu ΓC
ciala lepkosprȩżystego z podlożem (por. rozdzial 3).
W przypadku, gdy odwzorowanie wielowartościowe F jest postaci (∗), zagadnienie (P3)
prowadzi do nastȩpuja̧cej nierówności hemiwariacyjnej
 ′′
⟨u (t) + A(t, u′ (t)) + Bu(t) − f (t), v⟩V ∗ ×V +


∫


+
g 0 (t, u(t), u′ (t); v(x), v(x)) dΓ ≥ 0 ∀ v ∈ V , p.w. t ∈ (0, T )
(HVI3)

ΓC



u(0) = u0 , u′ (0) = v0 ,
gdzie g 0 (x, t, u, v; w, z) oznacza uogólniona̧ pochodna̧ kierunkowa̧ funkcji g(x, t, ·, ·) dla
(x, t) ∈ ΓC × (0, T ) w punkcie (u, v) ∈ Rd × Rd w kierunku (w, z) ∈ Rd × Rd .
W nierównościach hemiwariacyjnych modeluja̧cych zjawiska kontaktowe postać operatorów A i B zależy od praw konstytutywnych opisuja̧cych wlasności cial lepkosprȩżystych.
W szczególności dla materialów lepkosprȩżystych opisywanych prawem Kelvina-Voigta,
operatory A i B w nierówności (HVI3) odpowiadaja̧ odpowiednio nieliniowemu operatorowi lepkości oraz liniowemu operatorowi sprȩżystości. Zauważmy, że operator A może
zależeć od czasu i modelować sytuacjȩ, gdy wlaściwości lepkościowe materialu zmieniaja̧ siȩ
w czasie np. w zależności od temperatury, która odgrywa wtedy rolȩ parametru. Podobnie
możemy interpretować zależność superpotencjalu g od czasu.
Glównymi wynikami pracy [A2] sa̧ rezultaty o istnieniu i jednoznaczności rozwia̧zania
nierówności hemiwariacyjnych modeluja̧cych różne zagadnienia mechaniki kontaktu. Istnienie rozwia̧zania dla nierówności (HVI3) jest konsekwencja̧ istnienia rozwia̧zania dla zagadnienia (P3). W sytuacji, gdy odwzorowanie wielowartościowe F nie zależy od zmiennej u,
praca podaje warunki na istnienie rozwia̧zania globalnego. Przy dodatkowych warunkach,
obejmuja̧cych zalożenia o silnej monotoniczności operatora A(t, ·) i zrelaksowanej monotoniczności podróżniczki ∂J(t, ·), można otrzymać jednoznaczność rozwia̧zania nierówności
hemiwariacyjnej (por. Stwierdzenie 16).
Dynamiczne zagadnienia kontaktowe w teorii lepkosprȩżystości byly obiektem intensywnych badań (patrz np. monograﬁe Duvaut i Lions [8], Han i Sofonea [10], Kikuchi
i Oden [11], Panagiotopoulos [18], Shillor, Sofonea i Telega [25]). Praca [A2] pozwala ujednolicić podejścia do zagadnień lepkosprȩżystych mechaniki kontaktu. W konsekwencji uzyskujemy rezultaty znane wcześniej w literaturze, dotycza̧ce glównie nierówności wariacyjnych,
które sa̧ skojarzone z potencjalami wypuklymi. Z drugiej strony, praca [A2] dostarcza
nowych wyników egzystencjalnych dla dynamicznych nierówności hemiwariacyjnych, które
dotychczas nie byly dostȩpne w literaturze. Warto nadmienić, że nowe rezultaty pracy
[A2] znajduja̧ zastosowania do opisu dynamicznych zagadnień kontaktowych teorii lepkosprȩżystości z wielowartościowymi i niemonotonicznymi warunkami brzegowymi takimi
jak niemonotoniczny warunek normalnej zgodności, uproszczone prawo tarcia Coulomba,
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niemonotoniczny warunek normalnej tlumionej odpowiedzi, prawo lepkiego kontaktu z tarciem typu Tresca, warunki kontaktu lepkiego z potȩgowym prawem tarcia, warunek normalnej tlumionej odpowiedzi z zależnym od czasu prawem typu Tresca, warunek normalnej tlumionej odpowiedzi z potȩgowym prawem tarcia, niemonotoniczny warunek tarcia
typu Coulomba oraz prawa typu zig-zag, generowane przez potencjaly niewypukle. Ponadto
otrzymany wynik egzystencjalny można wykorzystać do uzyskania rozwia̧zań dynamicznego zagadnienia kontaktu dwustronnego z zależnym od czasu warunkiem tarcia typu Tresca
(por. Wniosek 22). Wymienione prawa sa̧ czȩsto wykorzystywane w modelowaniu zjawisk
kontaktowych w praktyce inżynierskiej (por. np. Panagiotopoulos [19, 20]).
Inna klasa zagadnień jest rozważana w pracy [A3]. Sa̧ to problemy homogenizacji
(uśredniania) dla ukladów opisywanych stacjonarnymi nierównościami hemiwariacyjnymi.
Zagadnienia te polegaja̧ na modelowaniu ośrodków niejednorodnych, np. posiadaja̧cych
strukturȩ okresowa̧ lub warstwowa̧. W takich sytuacjach celem homogenizacji jest przybliżanie (zastȩpowanie) niejednorodnego materialu ośrodka przez (hipotetyczny) material jednorodny. Z matematycznego punktu widzenia takie przybliżanie oznacza asymptotyczna̧ analizȩ rozwia̧zań nierówności hemiwariacyjnych. Wlaściwymi narzȩdziami do
przeprowadzania takiej analizy sa̧ teorie G-, H- i Γ-zbieżności (por. De Giorgi [6, 7], Spagnolo [27], Dal Maso [5], Allaire [1]).
Pojȩcie G-zbieżności dla eliptycznych i parabolicznych równań różniczkowych cza̧stkowych rzȩdu drugiego zostalo wprowadzone przez Spagnolo w 1967r. w oparciu o idee zasugerowane przez De Giorgi. Ogólnie mówia̧c, G-zbieżność cia̧gu operatorów różniczkowych
oznacza zbieżność cia̧gu rozwia̧zań odpowiedniego zagadnienia różniczkowego do rozwia̧zania zagadnienia odpowiadaja̧cego operatorowi granicznemu, jeżeli ustalimy odpowiednie
warunki pocza̧tkowe lub brzegowe i stosowne topologie. Motywacja ﬁzyczna dla rozwoju
teorii G-zbieżności pochodzi z problemów homogenizacji pojawiaja̧cych siȩ w mechanice
i teorii potencjalu. Uogólnieniem pojȩcia G-zbieżności na przypadek macierzy i tensorów
niesymetrycznych jest pojȩcie H-zbieżności, wprowadzone przez Murata i Tartara w latach siedemdziesia̧tych XX wieku (por. [9, 28]). W pracy [A3] wykorzystujemy deﬁnicjȩ
H-zbieżności tensorów rzȩdu czwartego, pochodza̧ca̧ od Allaire’a [1].
Celem pracy [A3] jest zbadanie asymptotycznego zachowania siȩ cia̧gu rozwia̧zań
stacjonarnych nierówności hemiwariacyjnych postaci
∫
( 0
)
(HVI4)ϵ
⟨Aϵ ε(u), ε(v)⟩H +
jν (uν ; vν ) + jτ0 (uτ ; vτ ) dΓ ≥ ⟨f, v⟩V ∗ ×V ∀ v ∈ V
ΓC

przy ϵ → 0, gdzie {Aϵ } ⊂ L∞ (Ω; Mα,β ), Mα,β jest zbiorem α-koercytywnych symetrycznych tensorów rzȩdu czwartego, których odwrotności sa̧ β-koercytywne. Dla każdego
ustalonego parametru ϵ > 0, zagadnienie (HVI4)ϵ stanowi wariacyjne sformulowanie modelu kontaktowego w teorii liniowej sprȩżystości z wielowartościowymi warunkami brzegowymi w postaci podróżniczki. Glówne rezultaty pracy [A3] to twierdzenie o istnieniu
i jednoznaczności rozwia̧zania problemu (HVI4)ϵ przy ustalonym parametrze ϵ > 0 (patrz
Twierdzenie 5) oraz rezultat dotycza̧cy asymptotycznej analizy zagadnienia (HVI4)ϵ , gdy
ϵ → 0 (por. Twierdzenie 12, Wniosek 14). Istnienie rozwia̧zań nierówności (HVI4)ϵ można
uzyskać szukaja̧c rozwia̧zań skojarzonej inkluzji operatorowej postaci
(P4)ϵ

Aϵ u + γ ∗ ∂J(γu) ∋ f,
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∫
gdzie operator Aϵ : V → V

∗

dany jest wzorem ⟨Aϵ u, v⟩V ∗ ×V =

Aϵ ε(u) · ε(v) dx dla
∫
2
d
u, v ∈ V oraz funkcjonal J : L (ΓC ; R ) → R ma postać J(w) =
(jν (x, wν (x)) +
Ω

ΓC

jτ (x, wτ (x))) dΓ dla w ∈ L2 (ΓC ; Rd ). Istnienie rozwia̧zań dla inkluzji (P4)ϵ uzyskano
w pracy jako konsekwencjȩ twierdzenia o surjektywności koercytywnego operatora pseudomonotonicznego. Podano również warunki, przy których każde rozwia̧zanie inkluzji (P4)ϵ
jest rozwia̧zaniem nierówności hemiwariacyjnej (HVI4)ϵ (patrz Twierdzenie 5). Przy dodatkowych warunkach o regularności potencjalów jν i jτ oraz zrelaksowanej monotoniczności ich podróżniczek, udowodniono jednoznaczność rozwia̧zania zagadnienia (HVI4)ϵ .
Nastȩpnie, przy zalożeniu H-zbieżności cia̧gu operatorów Aϵ do operatora A0 , wykazano,
że cia̧g rozwia̧zań {uϵ } zagadnienia (HVI4)ϵ posiada podcia̧g slabo zbieżny w H 1 (Ω; Rd )
do rozwia̧zania nierówności hemiwariacyjnej (HVI4)0 odpowiadaja̧cej operatorowi A0
(por. Twierdzenie 12). Oznacza to, że zbieżność cia̧gu rozwia̧zań jednorodnych zagadnień Dirichleta dla operatorów Aϵ pocia̧ga za soba̧ zbieżność cia̧gu rozwia̧zań zagadnień
z wielowartościowymi i niemonotonicznymi warunkami brzegowymi w postaci podróżniczki.
Z mechanicznego punktu widzenia powyższa analiza asymptotyczna polega na zasta̧pieniu
makroskopowych wlasności wysoce niejednorodnego ośrodka modelowanego przez operatory
Aϵ , poprzez ośrodek jednorodny, którego wlasności sa̧ opisywane przez graniczny operator
A0 . W szczególności rezultat o asymptotyce dla nierówności hemiwariacyjnej (HVI4)ϵ (patrz
Uwaga 13) można z powodzeniem zastosować do badania ośrodków o strukturze okresowej.
W zagadnieniach kontaktowych mechaniki ważna̧ rolȩ odgrywaja̧ modele uwzglȩdniaja̧ce
historiȩ badanego procesu. W sposób naturalny rozważa siȩ wiȩc zagadnienia dla materialów
z krótka̧ i dluga̧ pamiȩcia̧. Te ostatnie prowadza̧ do modeli matematycznych zawieraja̧cych operatory calkowe. W pracy [A4] badane sa̧ ewolucyjne inkluzje operatorowe rzȩdu
drugiego, zawieraja̧ce operatory calkowe typu Volterry, postaci

∫ t

′′
′

C(t − s)u(s) ds + γ ∗ ∂J(t, γu′ (t)) ∋ f (t)
 u (t) + A(t, u (t)) + Bu(t) +
0
(P5)
p.w. t ∈ (0, T )



′
u(0) = u0 , u (0) = v0 ,
gdzie A : (0, T ) × V → V ∗ jest operatorem nieliniowym, B : V → V ∗ i C : (0, T ) ×
V → V ∗ sa̧ operatorami liniowymi, i ∂J oznacza podróżniczkȩ Clarke’a funkcjonalu
J(t, ·) : L2 (ΓC ; Rd ) → R dla t ∈ (0, T ). Ponadto w pracy badane sa̧ ewolucyjne nierówności
hemiwariacyjne skojarzone z zagadnieniem (P5) oraz dynamiczne zagadnienia kontaktowe
z tarciem teorii lepkosprȩżystości.
Glównym celem pracy [A4] jest podanie rezultatów o istnieniu i jednoznaczności
rozwia̧zań dla inkluzji typu (P5) (por. Twierdzenie 2.1) oraz dla odpowiadaja̧cej jej
nierówności hemiwariacyjnej i skojarzonym zagadnieniom kontaktowym. Dowód istnienia
rozwia̧zań inkluzji ewolucyjnej uzyskano w oparciu o wcześniejsze rezultaty z pracy [A2]
(Twierdzenie 2), dotycza̧ce inkluzji operatorowych bez operatora calkowego i zastosowanie
twierdzenia Banacha o punkcie stalym odwzorowania zwȩżaja̧cego. Istnienie i jednoznaczność rozwia̧zania otrzymano dla nowej klasy inkluzji ewolucyjnych z operatorem typu
Volterry, w których podróżniczka spelnia warunek zrelaksowanej monotoniczności. Konsekwencja̧ tych wyników jest twierdzenie o istnieniu rozwia̧zania calkowo-różniczkowej
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nierówności hemiwariacyjnej rzȩdu drugiego, a także twierdzenie o jednoznaczności tego
rozwia̧zania przy dodatkowych zalożeniach o regularności superpotencjalu. Opis rezultatów uzyskanych w pracy [A4] dla dynamicznych zagadnień kontaktowych dla materialów
lepkosprȩżystych zostanie podany w rozdziale 3. Należy podkreślić, że w matematycznej
teorii nierówności hemiwariacyjnych, metoda opisana w pracy [A4] jest podejściem nowym
i pozwala uzyskać wcześniejsze rezultaty (por. np. Han i Sofonea [10], Shillor, Sofonea
i Telega [25], Naniewicz i Panagiotopoulos [15], Panagiotopoulos [18]) o istnieniu i jednoznaczności rozwia̧zań dla zagadnień kontaktowych jako przypadki szczególne. Ponadto
teoria ta dalej jest rozwijana przez Kulig i Migórskiego [12].
Asymptotyczne zachowanie siȩ rozwia̧zań ewolucyjnych inkluzji rzȩdu drugiego jest
badane w pracy [A5]. Rozważamy tutaj inkluzjȩ operatorowa̧ postaci
 ′′
 ϵu (t) + A(t)u′ (t) + Bu(t) + M ∗ ∂J(t, M u(t)) ∋ f (t) p.w. t ∈ (0, T )
(P6)ϵ
√ ′

u(0) = u0 ,
ϵu (0) = v0 ,
gdzie ϵ > 0 jest malym parametrem, operatory A(t) : V → V ∗ , t ∈ (0, T ), B : V →
V ∗ sa̧ liniowymi i cia̧glymi odwzorowaniami przestrzeni Banacha w jej dualna̧, operator M : Z → L2 (ΓC ; Rd ) jest liniowy i cia̧gly, M ∗ oznacza operator sprzȩżony do M , ∂J(t, ·)
jest podróżniczka̧ Clarke’a funkcjonalu J(t, ·) : L2 (ΓC ; Rd ) → R oraz f, u0 , v0 sa̧ ustalone.
Inkluzja (P6)ϵ jest abstrakcyjnym modelem równań ruchu, wynikaja̧cych z zasady zachowania pȩdu. W równaniach ruchu zmienna u reprezentuje przemieszczenie ukladu. W zagadnieniach mechaniki ciala stalego równanie ruchu postaci mu′′ − Div σ = f0 opisuje ewolucjȩ
stanu ciala w czasie pod wplywem sil zewnȩtrznych o gȩstości f0 , gdzie m jest masa̧ ciala
i σ jest tensorem naprȩżenia.
W wielu przypadkach zagadnień mechanicznych, gdy sily zewnȩtrzne wolno zmieniaja̧
siȩ w czasie, a reakcja ukladu jest wzglȩdnie powolna, przyspieszenie ukladu opisywane
przez skladnik inercjalny u′′ jest male i zaniedbywalne. W takich sytuacjach równanie ruchu
jest przybliżane, w każdej chwili czasu, przez równanie równowagi postaci − Div σ = f0 ,
a zagadnienie dynamiczne jest aproksymowalne przez model quasi-statyczny. Ścisla analiza matematyczna takich sytuacji prowadzi do badania asymptotycznego zachowania siȩ
równań ruchu, gdy skladnik inercjalny zmierza do zera. Praca [A5] zawiera analizȩ wariacyjna̧ modeli, która obejmuje rezultaty o istnieniu i jednoznaczności slabych rozwia̧zań oraz
wyniki o cia̧glej zależności rozwia̧zania od parametru.
Celem pracy [A5] jest zbadanie zachowania siȩ cia̧gu rozwia̧zań inkluzji ewolucyjnej
(P6)ϵ przy ϵ → 0. Przy każdej ustalonej wartości parametru ϵ wykazano istnienie rozwia̧zania problemu (P6)ϵ , stosuja̧c podejście analogiczne do tego zastosowanego w pracy [A1]
i opartego na teorii operatorów pseudomonotonicznych. Glównym rezultatem [A5] jest
Twierdzenie 13, podaja̧ce warunki wystarczaja̧ce, przy których cia̧g rozwia̧zań (P6)ϵ jest
zbieżny, w odpowiednich topologiach, do rozwia̧zania inkluzji ewolucyjnej rzȩdu pierwszego
postaci
{
A(t)u′ (t) + Bu(t) + M ∗ ∂J(t, M u(t)) ∋ f (t) p.w. t ∈ (0, T )
(P6)
u(0) = u0 .
Wynik ten stanowi nowe matematyczne uzasadnienie szeregu prac inżynierskich, badaja̧cych quasi-statyczne zjawiska kontaktowe w oparciu o heurystyczne modele dynamiczne,
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w których przyspieszenie danego ukladu jest zaniedbywalne. Ponadto w pracy [A5] otrzymano rezultat o regularności rozwia̧zania zagadnienia (P6). Warto podkreślić, że zagadnienie graniczne jest inkluzja̧ rzȩdu pierwszego, zatem uklad zmienia swój charakter z hiperbolicznego na paraboliczny. Powyższe wyniki zostaly zastosowane w pracy do zbadania
quasi-statycznej nierówności hemiwariacyjnej, opisuja̧cej zjawisko kontaktowe z warunkami
normalnej podatności i tarciem w ośrodkach lepkosprȩżystych (Twierdzenie 17). Opis tego
zagadnienia kontaktowego bȩdzie przedstawiony w rozdziale 3.
Należy zauważyć, że quasi-statyczne modele kontaktowe, opisywane w literaturze przez
równania i nierówności wariacyjne, byly przedmiotem intensywnych badań, porównaj m.in.
monograﬁe Duvant i Lions [8], Han i Sofonea [10], Shillor, Sofonea i Telega [25], Sofonea,
Han i Shillor [26]. Wedlug mojego stanu wiedzy, rezultat dotycza̧cy zagadnienia quasistatycznego jako problemu granicznego dla ewolucyjnej nierówności hemiwariacyjnej jest
nowy i jest pierwszym tego typu w literaturze.
Celem pracy [A6] jest podanie nowych rezultatów o istnieniu i jednoznaczności
rozwia̧zań dla pewnej klasy inkluzji operatorowych i nierówności hemiwariacyjnych oraz
zastosowanie tych wyników do analizy quasi-statycznych zagadnień kontaktowych. Badana
w pracy inkluzja operatorowa jest postaci
(P7)

A(t, u(t)) + (Su)(t) + γ ∗ ∂J(t, γu(t)) ∋ f (t) p.w. t ∈ (0, T ),

gdzie A : (0, T ) × V → V ∗ i S : V → V ∗ sa̧ operatorami nieliniowymi, V = L2 (0, T ; V ), ∂J
oznacza podróżniczkȩ w sensie Clarke’a funkcjonalu J(t, ·) : L2 (ΓC ; Rd ) → R, t ∈ (0, T ).
Przykladem operatora S w zagadnieniu (P7) jest operator postaci
( ∫ t
)
(∗∗)
(Sv)(t) = R t,
v(s) ds + v0
dla v ∈ V, p.w. t ∈ (0, T ),
0

gdzie R : (0, T )×V → V ∗ spelnia warunki: R(·, v) jest mierzalny dla każdego v ∈ V i R(t, ·)
jest lipschitzowski dla p.w. t ∈ (0, T ) oraz v0 ∈ V . W szczególności do tej klasy operatorów
należy operator typu Volterry, rozważany w pracy [A4]. Zauważmy, że wartość operatora S
postaci (∗∗) w chwili czasu t zależy od wartości argumentu w calym przedziale [0, t]. Z tego
powodu operatory typu (∗∗) nazywamy operatorami historii, a zagadnienie (P7) inkluzja̧
zależna̧ od historii, w odróżnieniu od inkluzji zależnych od czasu, gdzie operator zależy
jedynie od aktualnej wartości rozwia̧zania w danym momencie.
Dowód istnienia rozwia̧zań inkluzji (P7) (Twierdzenie 4) opiera siȩ na znanym rezultacie o surjektywności dla operatorów pseudomonotonicznych. Jednoznaczność rozwia̧zania
dla zagadnienia (P7) wynika z rezultatu o cia̧glej zależności rozwia̧zania od prawej strony
inkluzji (Lemat 3) i twierdzenia Banacha o punkcie stalym. Otrzymane twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności dla inkluzji operatorowej zależnej od historii jest pierwszym tego
typu rezultatem znanym w literaturze.
Struktura inkluzji (P7), zawieraja̧cej operator podróżniczki, pozwala także na otrzymanie nowych rezultatów dla pewnej klasy nierówności hemiwariacyjnych zależnych od historii (Twierdzenie 6). W konsekwencji praca [A6] dostarcza narzȩdzi, które moga̧ być wykorzystane w badaniu quasi-statycznych zagadnień kontaktowych mechaniki, modelowanych
przez nierówności hemiwariacyjne. Ciekawym przykladem takiego zagadnienia jest quasistatyczny model zagadnienia kontaktowego z tarciem dla materialu lepkosprȩżystego.
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Slabe sformulowanie tego problemu prowadzi do nierówności hemiwariacyjnej, w której
niewiadoma̧ jest wektor prȩdkości. Wiȩcej informacji na temat tego modelu kontaktowego
zawiera rozdzial 3.
Warto zauważyć, że prace [A5] i [A6] stanowia̧ dwa alternatywne podejścia do
problemów quasi-statycznych i zawieraja̧ pierwsze rezultaty egzystencjalne dla quasistatycznych nierówności hemiwariacyjnych. Otwiera to nowa̧ drogȩ do badania modeli
z niemonotonicznymi i wielowartościowymi warunkami brzegowymi w postaci podróżniczki.

3

Zagadnienia kontaktowe mechaniki

Matematyczna teoria mechaniki kontaktu, która obecnie dynamicznie siȩ rozwija, zajmuje
siȩ modelowaniem zjawisk kontaktowych w oparciu o podstawowe prawa ﬁzyki. Calościowe
badanie zagadnień kontaktowych korzysta z wiedzy z analizy funkcjonalnej, metod wariacyjnych, teorii równań różniczkowych cza̧stkowych i analizy numerycznej.
W niniejszym rozdziale przedstawimy przykladowe nowe rezultaty uzyskane w rozprawie, dotycza̧ce wybranych zagadnień kontaktowych, które opisywane sa̧ przez niemonotoniczne i wielowartościowe warunki brzegowe w postaci podróżniczki. Wyniki dotycza̧ce
statycznych i quasi-statycznych modeli kontaktowych z potencjalami wypuklymi sa̧ dostatecznie dobrze opisane w literaturze (por. [8, 10, 11, 16, 18, 25, 26]), natomiast modele dynamiczne z potencjalami niewypuklymi wcia̧ż wymagaja̧ dalszych wnikliwych badań.
Podstawowym zagadnieniem w matematycznej teorii mechaniki kontaktu jest kwestia
istnienia rozwia̧zania. Jest to problem nietrywialny, gdyż zagadnienia kontaktowe zwykle
sa̧ nieliniowe z powodu wielowartościowych warunków brzegowych, nawet gdy prawa konstytutywne w nich wystȩpuja̧ce sa̧ zależnościami liniowymi. Przedstawimy poniżej jednolite podejście do wybranych modeli kontaktowych w oparciu o inkluzje operatorowe
i nierówności hemiwariacyjne. Glówna̧ nowościa̧ tego podejścia jest fakt, że prawa kontaktowe sa̧ wielowartościowe i niemonotoniczne. Przedstawione poniżej modele obejmuja̧ kilka
typów warunków brzegowych rozważanych wcześniej np. w pracach [3, 8, 10, 16, 24, 25].
Otrzymane wyniki pozwalaja̧ uzyskać rozwia̧zania m.in. nastȩpuja̧cych wybranych problemów mechaniki kontaktu:
1. dynamiczne zagadnienie kontaktowe dla materialu lepkosprȩżystego z krótka̧ pamiȩcia̧
([A1], [A2]),
2. dynamiczne zagadnienie kontaktowe dla materialu lepkosprȩżystego z dluga̧ pamiȩcia̧
([A4]),
3. quasi-statyczne zagadnienie kontaktowe z tarciem dla materialu lepkosprȩżystego
([A6]),
4. quasi-statyczne zagadnienie kontaktowe z warunkami normalnej podatności i tarciem
w ośrodkach lepkosprȩżystych ([A5]).
Czȩść rezultatów opisanych w poprzednim rozdziale, dotycza̧cych inkluzji różniczkowych
i nierówności hemiwariacyjnych jest ściśle powia̧zana z zastosowaniami w matematycznej
teorii mechaniki kontaktu. Wszystkie zagadnienia, wystȩpuja̧ce w pracach [A1]–[A6], maja̧
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swoje źródla w konkretnych problemach mechanicznych. Poniżej pokażemy w jaki sposób
ich sformulowania prowadza̧ do nierówności hemiwariacyjnych, rozważanych w rozdziale 2.
Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia oznaczeń i przedstawienia modelowego zagadnienia kontaktowego mechaniki.
Niech Ω ⊂ Rd bȩdzie ograniczonym obszarem z brzegiem lipschitzowskim Γ (d = 2, 3
w zastosowaniach). Zakladamy, że brzeg Γ dzieli siȩ na trzy rozla̧czne czȩści ΓD , ΓN i ΓC ,
przy czym miara ΓD jest dodatnia. Wektor normalny zewnȩtrzny do Γ oznaczamy przez ν,
a przestrzeń tensorów symetrycznych rzȩdu d przez Sd ≈ Rsd×d . Niech
u )= (ui ) bȩdzie wek(
torem przemieszczenia, σ = (σij ) tensorem naprȩżenia, a ε(u) = εij (u) zlinearyzowanym
∂u
∂ui
+ ∂xji ), i, j = 1, . . . , d. Do opisu zależności
tensorem odksztalcenia, gdzie εij (u) = 21 ( ∂x
j
praw kontaktowych na brzegu ΓC bȩda̧ slużyć skladowe normalne i styczne, odpowiednio
wektora przemieszczenia/prȩdkości oraz naprȩżenia, zdeﬁniowane nastȩpuja̧co
vν = v · ν,

v τ = v − vν ν,

σν = (σν) · ν,

σ τ = σν − σν ν.

Rozważmy modelowe zagadnienie kontaktowe mechaniki nastȩpuja̧cej postaci.
Problem P: Znaleźć przemieszczenie u : Ω × (0, T ) → Rd i naprȩżenie σ : Ω × (0, T ) → Sd
takie, że
u′′ (t) − Div σ(t) = f 0 (t) w

Ω × (0, T )

(1)

σ(t) = A(t, ε(u′ (t))) + Bε(u(t)) w

Ω × (0, T )

(2)

u(t) = 0 na ΓD × (0, T )

(3)

σ(t)ν = f N (t) na ΓN × (0, T )

(4)

−σν (t) ∈ ∂jν (t, u′ν (t)) na ΓC × (0, T )

(5)

−σ τ (t) ∈ ∂jτ (t, u′τ (t)) na ΓC × (0, T )

(6)

u(0) = u0 , u′ (0) = v 0

w

Ω.

(7)

Równania (1)-(7) maja̧ ścisle uzasadnienie mechaniczne. Równanie (1) jest równaniem
ruchu (w przypadku dynamicznym) lub równaniem równowagi (w przypadku stacjonarnym). Drugie równanie, stanowia̧ce prawo konstytutywne, opisuje wlasności materialu,
z którego zbudowane jest cialo zajmuja̧ce obszar Ω. Równanie (2) modeluje wlaściwości
ciala lepkosprȩżystego z krótka̧ pamiȩcia̧, gdzie A : Ω × (0, T ) × Sd → Sd jest nieliniowym operatorem lepkości, a B : Ω × Sd → Sd jest liniowym operatorem sprȩżystości. Do
pelnego opisu zjawiska potrzebne sa̧ warunki brzegowe (3)-(6) oraz warunki pocza̧tkowe (7).
Zależności (5) i (6) opisuja̧ niemonotoniczne i niegladkie warunki kontaktowe za pomoca̧
podróżniczki Clarke’a superpotencjalów lokalnie lipschitzowskich jν : ΓC × (0, T ) × R → R
i jτ : ΓC × (0, T ) × Rd → R.
W celu przedstawienia sformulowania wariacyjnego zagadnienia
(1)-(7), wprowadzamy
}
{
2
d
2
d
1
przestrzenie H = L (Ω; R ), H = L (Ω; S ) i V = v ∈ H (Ω; Rd ) | v = 0 na ΓD
z iloczynem skalarnym ⟨u, v⟩V = ⟨ε(u), ε(v)⟩H . Niech (u, σ) bȩdzie para̧ funkcji gladkich,
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spelniaja̧cych warunki (1)-(7), v ∈ V i t ∈ (0, T ). Wówczas z równania ruchu (1), po
zastosowaniu wzoru Greena, otrzymujemy
∫
′′
⟨u (t), v⟩V ∗ ×V + ⟨σ(t), ε(v)⟩H = ⟨f 0 (t), v⟩H + σ(t)ν · v dΓ.
Γ

Warunki brzegowe (3) i (4) implikuja̧
∫
∫
∫
σ(t)ν · v dΓ =
f N (t) · v dΓ +
Γ

ΓN

(σν (t)vν + σ τ (t) · v τ ) dΓ,
ΓC

a z warunków brzegowych (5), (6) i deﬁnicji podróżniczki Clarke’a mamy
−σν (t)vν ≤ jν0 (t, u′ν (t); vν ),

−σ τ (t) · v τ ≤ jτ0 (t, u′τ (t); v τ )

∫

Sta̧d

∫

jν0 (t, u′ν (t); vν ) dΓ,

σν (t)vν dΓ ≥ −
∫

ΓC

na ΓC × (0, T ).

ΓC

∫

jτ0 (t, u′τ (t); v τ ) dΓ.

σ τ (t) · v τ dΓ ≥ −
ΓC

ΓC

Z powyższych zwia̧zków otrzymujemy nastȩpuja̧ca̧ nierówność hemiwariacyjna̧, która jest
slabym sformulowaniem zagadnienia (1)-(7).
Problem PV : Znaleźć przemieszczenie u : (0, T ) → V takie, że
 ′′
⟨u (t), v⟩V ∗ ×V + ⟨A(t, ε(u′ (t))) + Bε(u(t)), ε(v)⟩H +




∫

( 0
)


′
0
′

+
j
(t,
u
(t);
v
)
+
j
(t,
u
(t);
v
)
dΓ ≥

ν
τ
ν
ν
τ
τ

ΓC












≥ ⟨f 0 (t), v⟩H + ⟨f N (t), v⟩L2 (ΓN ;Rd )

∀ v ∈ V, p.w. t ∈ (0, T )

u(0) = u0 , u′ (0) = v 0 .

Wprowadzamy nastȩpuja̧ce operatory i odwzorowania:
A : (0, T ) × V → V ∗ ,
B : V → V ∗,
J : (0, T ) × L2 (ΓC ; R d ) → R,

⟨A(t, u), v⟩V ∗ ×V = ⟨A(t, ε(u)), ε(v)⟩H

(8)

⟨Bu, v⟩V ∗ ×V = ⟨Bε(u), ε(v)⟩H
∫
J(t, v) =
j(t, v) dΓ

(9)
(10)

ΓC

j : ΓC × (0, T ) × Rd → R,
f : (0, T ) → V ∗ ,

j(x, t, ξ) = jν (x, t, ξν ) + jτ (x, t, ξτ )

(11)

⟨f (t), v⟩V ∗ ×V = ⟨f 0 (t), v⟩H + ⟨f N (t), v⟩L2 (ΓN ;Rd ) (12)

oraz oznaczamy przez γ : V → L2 (ΓC ; Rd ) operator śladu. Wówczas otrzymujemy
nastȩpuja̧ce zagadnienie Cauchy’ego dla ewolucyjnej inkluzji operatorowej rzȩdu drugiego.
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Problem Pinc : Znaleźć u ∈ V = L2 (0, T ; V ) takie, że u′ ∈ V, u′′ ∈ V ∗ oraz
{ ′′
u (t) + A(t, u′ (t)) + Bu(t) + γ ∗ ∂J(t, γu′ (t)) ∋ f (t) p.w. t ∈ (0, T )
u(0) = u0 , u′ (0) = v 0 .
W oparciu o Twierdzenie 5 z pracy [A1], przy stosownych zalożeniach, otrzymujemy, że
problem Pinc ma rozwia̧zanie. Korzystaja̧c z faktu, że każde rozwia̧zanie inkluzji operatorowej Pinc jest rozwia̧zaniem skojarzonej z nia̧ nierówności hemiwariacyjnej, wnioskujemy,
że problem PV posiada rozwia̧zanie.
Dynamiczne zagadnienia kontaktowe dla ciala lepkosprȩżystego moga̧ być rozważane
z różnymi warunkami brzegowymi na brzegu ΓC (patrz np. [10], [25]). Przykladowo, jeżeli
uwzglȩdnimy zależności miȩdzy odpowiednimi skladowymi przemieszczenia i naprȩżeń,
postaci
−σν (t) ∈ ∂jν (t, uν (t)) na ΓC × (0, T ),

(13)

−σ τ (t) ∈ ∂jτ (t, uτ (t)) na ΓC × (0, T ),

(14)

to wówczas, analogicznie jak dla modelowego zagadnienia (1)-(7), otrzymujemy slabe
sformulowanie problemu (1)-(4), (7), (13)-(14) w postaci nierówności hemiwariacyjnej
 ′′
⟨u (t), v⟩V ∗ ×V + ⟨A(t, ε(u′ (t))) + Bε(u(t)), ε(v)⟩H +




∫

( 0
)



+
jν (t, uν (t); vν ) + jτ0 (t, uτ (t); v τ ) dΓ ≥


ΓC
(15)




≥ ⟨f (t), v⟩V ∗ ×V ∀ v ∈ V, p.w. t ∈ (0, T )






u(0) = u0 , u′ (0) = v 0 .
Zauważmy, że nierówność hemiwariacyjna (15) odpowiada problemowi (P1) i przy zalożeniach Twierdzenia 4 z pracy [A1] posiada ona slabe rozwia̧zanie.
W matematycznych modelach zagadnień kontaktowych mechaniki można rozważać
różne materialy, zarówno lepkosprȩżyste z krótka̧ pamiȩcia̧, jak również lepkosprȩżyste
z dluga̧ pamiȩcia̧. Te ostatnie rozważane sa̧ w artykule [A4]. Wlasności ciala lepkosprȩżystego z dluga̧ pamiȩcia̧ można opisać prawem konstytutywnym postaci
∫ t
′
σ(t) = A(t, ε(u (t))) + Bε(u(t)) +
C(t − s)ε(u(s)) ds,
(16)
0

gdzie A jest nieliniowym operatorem lepkościowym oraz B i C sa̧ liniowymi operatorami
sprȩżystości i relaksacji. Wariacyjne sformulowanie zagadnienia (1), (3)-(7), (16) przy
wprowadzonych oznaczeniach (8)-(12) oraz
C : (0, T ) × V → V ∗ ,

⟨C(t)u, v⟩V ∗ ×V = ⟨C(t)ε(u), ε(v)⟩H

prowadzi do nastȩpuja̧cej nierówności hemiwariacyjnej.
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Problem: Znaleźć przemieszczenie u : (0, T ) → V takie, że

∫ t

′′
′

⟨u (t) + A(t, u (t)) + Bu(t) +
C(t − s)u(s) ds, v⟩V ∗ ×V +



0

∫


( 0
)

+
jν (t, u′ν (t); vν ) + jτ0 (t, u′τ (t); v τ ) dΓ ≥ ⟨f (t), v⟩V ∗ ×V
ΓC



∀ v ∈ V, p.w. t ∈ (0, T )






u(0) = u0 , u′ (0) = v 0 .

(17)

W oparciu o Twierdzenie 5.1 z [A4], przy stosownych zalożeniach, wnioskujemy, że
nierówność hemiwariacyjna (17) posiada slabe rozwia̧zanie. Rezultat ten otrzymujemy stosuja̧c abstrakcyjne Twierdzenie 2.1 z [A4] o istnieniu i jednoznaczności rozwia̧zania inkluzji
operatorowej typu (P5).
Ciekawym przykladem, pokazuja̧cym zastosowanie rezultatów z pracy [A6] jest quasistatyczny model zagadnienia kontaktowego z tarciem dla materialu lepkosprȩżystego,
którego klasyczne sformulowanie jest nastȩpuja̧ce.
Problem: Znaleźć przemieszczenie u : Ω × (0, T ) → Rd i naprȩżenie σ : Ω × (0, T ) → Sd
takie, że
− Div σ(t) = f 0 (t) w

Ω × (0, T )

(18)

σ(t) = A(t, ε(u′ (t))) + Bε(u(t)) w

Ω × (0, T )

(19)

u(t) = 0 na ΓD × (0, T )

(20)

σ(t)ν = f N (t) na ΓN × (0, T )

(21)

−σν (t) ∈ ∂jν (t, u′ν (t)) na ΓC × (0, T )

(22)

−σ τ (t) ∈ ∂jτ (t, u′τ (t)) na ΓC × (0, T )

(23)

u(0) = u0

w

Ω.

(24)

Wariacyjne sformulowanie zagadnienia kontaktowego (18)-(24) prowadzi do nastȩpuja̧cej
nierówności hemiwariacyjnej
⟨A(t, ε(u′ (t))), ε(v)⟩H + ⟨Bε(u(t)), ε(v)⟩H +
(25)
∫
)
( 0
jν (t, u′ν (t); vν ) + jτ0 (t, u′τ (t); v τ ) dΓ ≥ ⟨f (t), v⟩V ∗ ×V ∀ v ∈ V, p.w. t.
+
ΓC
′
Uwzglȩdniaja̧c warunek
∫ t pocza̧tkowy, wprowadzaja̧c wektor prȩdkości w = u i korzystaja̧c
ze zwia̧zku u(t) =
w(s) ds + u0 dla t ∈ [0, T ], otrzymujemy
0

(∫ t
)
⟨A(t, ε(w(t))), ε(v)⟩H + ⟨Bε
w(s) ds + u0 , ε(v)⟩H +
∫
+

(26)

0

(

)
jν0 (t, wν (t); vν ) + jτ0 (t, wτ (t); v τ ) dΓ ≥ ⟨f (t), v⟩V ∗ ×V ∀ v ∈ V, p.w. t,

ΓC
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gdzie szukana̧ wielkościa̧ jest wektor prȩdkości w. Otrzymana nierówność hemiwariacyjna (26) zależy od historii, która̧ modeluje operator S : V → V ∗ dany wzorem
(∫ t
)
⟨(Su)(t), v⟩V ∗ ×V = ⟨Bε
w(s) ds + u0 , ε(v)⟩H .
0

W konsekwencji, stosuja̧c rezultaty dotycza̧ce abstrakcyjnej inkluzji typu (P7) zależnej od
historii, przy pewnych warunkach otrzymujemy istnienie slabego rozwia̧zania zagadnienia
(18)-(24) (por. Twierdzenie 6 w [A6]).
Alternatywne podejście do quasi-statycznego zagadnienia kontaktowego z warunkami
normalnej podatności w ośrodkach lepkosprȩżystych zostalo przedstawione w pracy [A5].
Zagadnienie to jest opisane w nastȩpuja̧cy sposób.
Problem: Znaleźć przemieszczenie u : Ω × (0, T ) → Rd i naprȩżenie σ : Ω × (0, T ) → Sd
takie, że
− Div σ(t) = f 0 (t) w

Ω × (0, T )

(27)

σ(t) = A(t)ε(u′ (t)) + Bε(u(t)) w

Ω × (0, T )

(28)

u(t) = 0 na ΓD × (0, T )

(29)

σ(t)ν = f N (t) na ΓN × (0, T )

(30)

−σν (t) ∈ ∂jν (t, uν (t)) na ΓC × (0, T )

(31)

−σ τ (t) ∈ ∂jτ (t, uτ (t)) na ΓC × (0, T )

(32)

u(0) = u0

w

Ω,

(33)

gdzie, jak poprzednio, A jest operatorem lepkości, B operatorem sprȩżystości, a superpotencjaly jν i jτ sa̧ z zalożenia funkcjami lokalnie lipschitzowskimi wzglȩdem ostatniego
argumentu. Wariacyjne sformulowanie zagadnienia (27)-(33) prowadzi do nierówności hemiwariacyjnej rzȩdu pierwszego, odpowiadaja̧cej problemowi typu (P6). Stosuja̧c rezultaty
z pracy [A5] dotycza̧ce asymptotycznego zachowania siȩ rozwia̧zań inkluzji ewolucyjnych
rzȩdu drugiego, otrzymujemy istnienie rozwia̧zania quasi-statycznej nierówności hemiwariacyjnej skojarzonej z zagadnieniem (27)-(33) (por. Twierdzenie 17 w [A5]).
W celu ilustracji praw kontaktowych przedstawimy poniżej proste przyklady. Dotycza̧
one praw wia̧ża̧cych skladowe styczne wektora prȩdkości lub przemieszczenia ze skladowymi
stycznymi naprȩżeń. Analogiczne przyklady można również podać dla zwia̧zków zawieraja̧cych skladowe normalne tych wektorów. Przyklady te potwierdzaja̧ znaczenie teorii
nierówności hemiwariacyjnych zastosowanej do mechaniki kontaktu.
Przyklad 1 Prawo Coulomba suchego tarcia.
Tarcie jest zjawiskiem powszechnie wystȩpuja̧cym w przyrodzie i maja̧cym istotny wplyw
na charakter pracy ukladów mechanicznych. Sila tarcia przeciwdziala ruchowi i wystȩpuje
w przypadku ukladów poruszaja̧cych siȩ (tzw. tarcie kinetyczne) lub w ukladach, w których
ruch jest potencjalnie możliwy, ale jeszcze do niego nie dochodzi (tzw. tarcie statyczne).
Prawo tarcia Coulomba w wersji statycznej zapisujemy w postaci
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∥σ τ ∥Rd ≤ Fb ,

σ τ = − Fb

u′τ
,
∥u′τ ∥Rd

gdy u′τ ̸= 0 na ΓC × (0, T ),

(34)

gdzie dodatnia funkcja Fb ∈ L∞ (ΓC × (0, T )) jest graniczna̧ wartościa̧ tarcia statycznego.
Prawo tarcia (34) można zapisać w postaci (6) z potencjalem danym wzorem
jτ (x, t, ξ) = Fb (x, t) ∥ξ∥Rd

∀ ξ ∈ Rd , p.w. (x, t) ∈ ΓC × (0, T ).

(35)

W tym przypadku podróżniczka Clarke’a funkcji jτ (x, t, ·) pokrywa siȩ z podróżniczka̧ tej
funkcji w sensie analizy wypuklej i dana jest wzorem

ξ=0
 Fb (x, t) B(0, 1),
∂jτ (x, t, ξ) =
 Fb (x, t) ξ ,
ξ ̸= 0,
∥ξ ∥Rd
gdzie B(0, 1) oznacza domkniȩta̧ kulȩ jednostkowa̧ w Rd .
Przyklad 2 Zregularyzowane prawo tarcia Coulomba.
Zregularyzowane prawo tarcia Coulomba otrzymujemy modyﬁkuja̧c potencjal (35), który
nie jest funkcja̧ różniczkowalna̧ w zerze. Taka modyﬁkacja jest poża̧dana glównie z numerycznego punktu widzenia. Przykladowo można przyja̧ć, że
−σ τ = Fb √

u′τ
∥u′τ ∥2Rd + ρ2

na ΓC × (0, T ),

(36)

gdzie ρ > 0 jest parametrem regularyzacji. Warunek kontaktowy (36) może być napisany
równoważnie w postaci (6) z potencjalem danym wzorem
(√
)
jτ (x, t, ξ) = Fb (x, t)
∥ξ∥2Rd + ρ2 − ρ
∀ ξ ∈ Rd , p.w. (x, t) ∈ ΓC × (0, T ).
Przyklad 3 Prawo kontaktu z warunkiem normalnej podatności.
Prawo kontaktu z warunkiem normalnej podatności można w ogólnej postaci zapisać
nastȩpuja̧co
−σν = kν pν (uν ) na ΓC × (0, T ),
(37)
gdzie pν jest funkcja̧ nieujemna̧ znikaja̧ca̧, gdy jej argument jest ujemny i kν jest dodatnia̧
funkcja̧, tzw. wspólczynnikiem sztywności podloża. Zalóżmy, że kν ∈ L∞ (ΓC × (0, T ))
i pν : R → R jest funkcja̧ cia̧gla̧ oraz rozważmy funkcje gν : R → R i jν : ΓC ×(0, T )×R → R
dane wzorami
∫ r
gν (r) =
pν (s) ds, jν (x, t, r) = kν (x, t) gν (r) ∀ r ∈ R, p.w. (x, t) ∈ ΓC × (0, T ).
0

Wtedy ∂gν (r) = pν (r) oraz ∂jν (x, t, r) = kν (x, t) ∂gν (r) = kν (x, t) pν (r), zatem prawo (37)
można zapisać w postaci (13). W szczególności w literaturze można znaleźć warunek (37)
dla pν (r) = r+ lub
{
r+ ,
r≤δ
pν (r) =
δ,
r > δ,
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gdzie r+ = max {0, r} i δ jest dodatnim wspólczynnikiem odpowiadaja̧cym za zużycie lub
twardość powierzchni kontaktu.
Przyklad 4 Prawo kontaktu z niemonotonicznym warunkiem normalnej podatności.
Rozważmy niewypukla̧ funkcjȩ gν : R → R bȩda̧ca̧ minimum dwóch funkcji wypuklych, tzn.
gν (r) = min{g1 (r), g2 (r)}, gdzie g1 (r) = ar2 i g2 (r) = a2 (r2 +1) dla r ∈ R, a > 0 oraz funkcjȩ
jν : ΓC × (0, T ) × R → R taka̧, że jν (x, t, r) = kν (x, t) gν (r), gdzie kν ∈ L∞ (ΓC × (0, T )),
kν > 0. Wówczas

ar,
|r| > 1



2ar,
|r| < 1
∂gν (r) =
[a, 2a] ,
r=1



[−2a, −a] ,
r = −1,
wtedy ∂jν (x, t, r) = kν (x, t) ∂gν (r) generuje prawo postaci (13), bȩda̧ce wielowartościowym,
niemonotonicznym prawem typu zig-zag, wystȩpuja̧cym w zagadnieniach kontaktowych.
Przyklad 5 Niemonotoniczne prawo Winklera.
Niech gν : R → R bȩdzie niewypukla̧ funkcja̧ dana̧ wzorem gν (r) = min{g1 (r), g2 (r)}, gdzie
{
k0 2
0,
r<0
dla r ∈ R,
g1 (r) =
e
oraz
g2 (r) =
k0 2
r , r≥0
2
2
e > 0 jest pewna̧ mala̧ stala̧, a k0 > 0 jest wspólczynnikiem Winklera, opisuja̧cym
wspólczynnik podatności podloża. Wówczas podróżniczka Clarke’a funkcji gν wyraża siȩ
wzorem

r ∈ (−∞, 0) ∪ (e, +∞)
 0,
k0 r,
r ∈ [0, e)
∂gν (r) =

[0, k0 e] ,
r = e.
Warunek −σν (t) ∈ ∂jν (x, t, uν ) = kν (x, t) ∂gν (uν ) postaci (13) jest zadany przez superpotencjal jν (x, t, r) = kν (x, t) gν (r) i ma ciekawa̧ interpretacjȩ ﬁzyczna̧. W obszarze, gdy
uν < 0, czyli gdy kontakt nie wystȩpuje, napiȩcie normalne jest zerowe. Dla niewielkich przemieszczeń uν ∈ [0, e) kontakt jest idealny, opisywany prawem liniowym postaci
−σν = kν k0 uν . Jeżeli przemieszczenie normalne osia̧ga pewna̧ krytyczna̧ wartość uν = e,
wówczas nastȩpuje zniszczenie podloża i naprȩżenie normalne może przybierać dowolna̧
wartość z przedzialu [0, kν k0 e]. Natomiast gdy uν > e, to wtedy σν = 0 i sytuacja taka ma
miejsce w obszarze, gdzie podloże uleglo destrukcji.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że w ﬁzyce, technice i ekonomii istnieje cale bogactwo zagadnień, które do wlaściwego opisu używaja̧ praw wyrażonych w postaci nie tylko
równań, ale także inkluzji. Podstawowym źródlem ograniczeń nierównościowych sa̧ ogólnie
rozumiane prawa równowagi, zarówno ﬁzycznej, jak i ekonomicznej natury. Zastosowane
w rozprawie podejście, które wykorzystuje nierówności hemiwariacyjne, jest nie tylko naturalnym i matematycznie jednolitym podejściem do tego typu problemów, ale stanowi
jednocześnie bardzo użyteczna̧ podstawȩ do ich analizy numerycznej.
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5. Omówienie pozostalych osia̧gniȩć naukowo - badawczych.

4

Dorobek naukowy poza rozprawa̧ habilitacyjna̧
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P8. S. Migórski, A. Ochal, Boundary hemivariational inequality of parabolic type, Nonlinear Analysis Series A: Theory Methods and Applications, 57 (2004), 579-596.
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P14. S. Migórski, A. Ochal, Nonlinear impulsive evolution inclusions of second order, Dynamic Systems and Applications, 16 (2007), 155-174.
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73 (2010), 1221-1238.
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P29. S. Migórski, A. Ochal, M. Sofonea, Analysis of lumped models with contact and
friction, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, 62 (2011), 99-113.
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Publikacje [P1]-[P36] dotycza̧ glównie zastosowań równań różniczkowych i inkluzji operatorowych w matematycznym modelowaniu zagadnień ﬁzyki i mechaniki. Otrzymane w
pracach rezultaty dotycza̧ nastȩpuja̧cych problemów:
1. zagadnienia kontaktowe w teorii sprȩżystości i lepkosprȩżystości ([P1], [P10], [P11],
[P15], [P22], [P27], [P28], [P36]),
2. zagadnienia kontaktowe w teorii piezoelektryczności ([P16], [P21], [P23], [P24], [P25],
[P26], [P30]),
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3. zagadnienia kontaktowe dla materialów sprȩżysto-lepkoplastycznych ([P19], [P20]),
4. statyczne i ewolucyjne nierówności hemiwariacyjne dla równań Naviera-Stokesa ([P9],
[P13]),
5. nierówności hemiwariacyjne typu parabolicznego ([P5], [P8], [P17]),
6. zagadnienia sterowania optymalnego dla problemów kontaktowych mechaniki ([P2],
[P3], [P5], [P6], [P17],[P35]),
7. matematyczne modelowanie innych zagadnień mechaniki i ﬁzyki ([P4], [P14], [P18],
[P29]),
8. monograﬁa ([P32]).

1. Zagadnienia kontaktowe w teorii sprȩżystości i lepkosprȩżystości
Niegladkie zagadnienia kontaktowe sa̧ rozważane dla cial sprȩżystych w pracach [P15],
[P27] i dla cial lepkosprȩżystych w artykulach [P1], [P10], [P11], [P22], [P28], [P36]. Do
opisu zjawiska kontaktu miȩdzy cialem a podlożem wykorzystano prawa konstytutywne
postaci:
σ(t) = Bε(u(t))
(38)
dotycza̧ce zagadnienia kontaktowego w teorii sprȩżystości,
σ(t) = A(t, ε(u′ (t))) + B(ε(u(t)))
dla dynamicznego zagadnienia w teorii lepkosprȩżystości,
∫ t
σ(t) = B(t, ε(u(t))) +
C(t − s)ε(u(s)) ds

(39)

(40)

0

bȩda̧ce lepkosprȩżystym prawem z dluga̧ pamiȩcia̧. W powyższych równaniach u jest
przemieszczeniem ukladu, σ, ε(u) sa̧ tensorami odpowiednio naprȩżenia i odksztalcenia,
A jest operatorem lepkości, B oznacza operator sprȩżystości oraz C jest operatorem relaksacji. Zauważmy, że gdy A = 0 w (39) lub C = 0 w (40) to odpowiednie prawa konstytutywne redukuja̧ siȩ do prawa konstytutywnego teorii sprȩżystości (38).
Celem pracy [P15] jest zbadanie istnienia rozwia̧zania hiperbolicznej nierówności hemiwariacyjnej bȩda̧cej slabym sformulowaniem dynamicznego zagadnienia teorii sprȩżystości
z wielowartościowym prawem w postaci podróżniczki. Podano warunki, przy których problem Cauchy’ego dla skojarzonej ewolucyjnej inkluzji operatorowej posiada rozwia̧zanie. Istnienie tego rozwia̧zania otrzymano w oparciu o metodȩ znikaja̧cej lepkości.
Liniowe prawo Hooke’a wykorzystano w pracy [P27] w matematycznym modelu antyplaskiego zagadnienia teorii sprȩżystości. W problemie kontaktowym rozważono wielowartościowy warunek brzegowy w postaci podróżniczki Clarke’a, który zależy od calkowitego
poślizgu. Wariacyjne sformulowanie tego zagadnienia prowadzi do eliptycznej nierówności
hemiwariacyjnej. W pracy otrzymano nowe rezultaty o istnieniu slabego rozwia̧zania
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rozważanej nierówności oraz podano warunki gwarantuja̧ce jednoznaczność rozwia̧zania.
Dowody opieraja̧ siȩ na wynikach dla abstrakcyjnych inkluzji operatorowych w przestrzeniach Banacha.
Dynamiczne zagadnienia kontaktowe z konstytutywnym prawem Kelvina-Voigta dla
materialów lepkosprȩżystych zbadano w pracach [P1], [P10], [P11], [P22], [P36]. W
artykulach [P1], [P36] rozważono potencjaly wypukle, prowadza̧ce do nierówności wariacyjnych, podczas gdy prace [P10], [P11], [P22] dotycza̧ niemonotonicznych i niegladkich
praw kontaktowych zadanych przez superpotencjaly lokalnie lipschitzowskie. Wariacyjne
sformulowania tych ostatnich zagadnień prowadza̧ do nierówności hemiwariacyjnych typu
hiperbolicznego. Warto zauważyć, że praca [P10] podaje rozszerzenia wyników otrzymanych
w [A1] na przypadek, gdy skladowa styczna tensora naprȩżenia zależy od przemieszczenia
i prȩdkości. Umożliwia to matematyczne modelowanie zagadnień kontaktowych, w których
wspólczynnik tarcia, zależny od poślizgu, może zmieniać siȩ wraz ze skladowa̧ styczna̧
przemieszczenia.
Praca [P11] wykorzystuje teoriȩ operatorów pseudomonotonicznych i zawiera rezultaty
egzystencjalne dla ewolucyjnych inkluzji operatorowych rzȩdu drugiego. Rezultaty te zastosowano do jednostronnego zagadnienia kontaktowego teorii lepkosprȩżystości. Kontaktu
dwustronnego ciala lepkosprȩżystego z podlożem dotycza̧ prace [P1], [P36], w których
badane sa̧ modele z prawem Coulomba oraz praca [P22] opisuja̧ca antyplaskie zagadnienie
z tarciem. W pracach tych zbadano istnienie i jednoznaczność rozwia̧zania hiperbolicznych
nierówności wariacyjnych i hemiwariacyjnych, stosuja̧c rezultaty dla operatorów pseudomonotonicznych i twierdzenie o punkcie stalym.
Celem pracy [P28] jest zbadanie zagadnienia kontaktowego dla ciala lepkosprȩżystego
z dluga̧ pamiȩcia̧, którego sformulowanie wariacyjne jest nierównościa̧ hemiwariacyjna̧
z operatorem typu Volterry, opisuja̧cym historiȩ zależna̧ od przemieszczenia. Podano
warunki gwarantuja̧ce istnienie i jednoznaczność slabego rozwia̧zania rozważanego zagadnienia oraz opisano przyklady superpotencjalów niewypuklych, które spelniaja̧ te warunki.
2. Zagadnienia kontaktowe w teorii piezoelektryczności
Materialy piezoelektryczne należa̧ do klasy materialów dielektrycznych, które wykazuja̧
pewne odksztalcenia w odpowiedzi na przylożone pole elektryczne (efekt prosty) oraz polaryzacjȩ dielektryczna̧ w odpowiedzi na odksztalcenia mechaniczne (efekt odwrotny). Materialy piezoelektryczne znane sa̧ od dawna, ale dopiero ostatnio znalazly zastosowania
w technologii materialów inteligentnych. Nowe modele matematyczne zjawisk kontaktowych
w mechanice ośrodków piezoelektrycznych zostaly zbadane w oparciu o teoriȩ nierówności
hemiwariacyjnych w pracach [P16], [P24], [P25] dla procesów dynamicznych, [P30] dla procesów quasi-statycznych oraz [P21], [P23], [P26] dla zjawisk statycznych.
Równania konstytutywne, które la̧cza̧ wlasności mechaniczne i elektryczne materialów
piezoelektrycznych można zapisać w postaci
{
σ = Aε(u′ ) + Bε(u) − P ⊤ E(φ)
D = Pε(u) + βE(φ),
gdzie A i B sa̧ operatorami lepkości i sprȩżystości, P jest tensorem piezoelektrycznym,
E(φ) = −∇φ oznacza natȩżenie pola elektrycznego φ, D jest indukcja̧ elektryczna̧
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oraz β jest tensorem przenikalności elektrycznej. Istotnym wkladem wyżej wymienionych
prac w matematyczna̧ teoriȩ mechaniki kontaktu i teoriȩ piezoelektryczności jest analiza
wielowartościowych i niemonotonicznych praw kontaktowych uwzglȩdniaja̧cych zarówno
prawa tarcia, jak i warunki przewodności elektrycznej. Prawa te można wyrazić w postaci inkluzji zawieraja̧cych uogólniona̧ podróżniczkȩ w sensie Clarke’a niewypuklych
i nieróżniczkowalnych superpotencjalów. Przykladami praw modeluja̧cych zjawiska kontaktu sa̧ nastȩpuja̧ce zależności: uklad


−σν ∈ hν (φ − φ0 ) ∂jν (uν − g0 )
−στ ∈ hτ (φ − φ0 , uν − g0 ) ∂jτ (uτ )


D · ν ∈ h(uν − g0 ) ∂j(φ − φ0 )
badany w pracy [P26] oraz uklad


uν = 0
−στ ∈ hτ (φ − φ0 ) ∂jτ (uτ )


D · ν ∈ ∂j(φ − φ0 )
modeluja̧cy kontakt dwustronny, rozważany w pracy [P23].
Matematyczne modele dynamicznych zagadnień kontaktowych dla materialów piezoelektrycznych zbadano w pracach [P16], [P24], [P25]. W artykulach [P24], [P25] otrzymano
nowe wariacyjne sformulowania tych zagadnień w postaci ukladu dwóch nierówności hemiwariacyjnych oraz udowodniono istnienie i jednoznaczność slabych rozwia̧zań. Dowody sa̧
oparte na abstrakcyjnych rezultatach dla ewolucyjnych inkluzji operatorowych w przestrzeniach Banacha. Ponadto w pracy [P16] zbadano model la̧cza̧cy wlasności lepkosprȩżyste
i piezoelektryczne materialu z wlasnościami adhezyjnymi powierzchni kontaktowej.
Udowodniono istnienie slabego rozwia̧zania zagadnienia matematycznego, sformulowanego
jako uklad zlożony z nierówności hemiwariacyjnej typu hiperbolicznego, zależnego od czasu
równania eliptycznego i równania różniczkowego zwyczajnego, modeluja̧cego przyleganie na
powierzchni kontaktu. Warto podkreślić, że w zagadnieniu rozważanym w pracy [P25] przewodność elektryczna może zależeć od tzw. calkowitego poślizgu, co stanowi ważny i nowy
element w zaprezentowanym podejściu.
Analizȩ quasi-statycznego zagadnienia kontaktowego dla materialów piezoelektrycznych
przeprowadzono w pracy [P30]. Wykorzystano nieliniowe prawa konstytutywne i wielowartościowe warunki kontaktowe w postaci podróżniczki. Slabe sformulowanie tego zagadnienia
prowadzi do ukladu dwóch nierówności hemiwariacyjnych zależnych od historii. W oparciu
o wyniki pracy [A6] uzyskano rezultat o istnieniu i jednoznaczności slabego rozwia̧zania
badanego zagadnienia.
Statyczne zagadnienia kontaktowe mechaniki, uwzglȩdniaja̧ce efekty piezoelektryczne
zbadano w pracach [P21], [P23], [P26]. Podano slabe sformulowania modeli matematycznych, przeprowadzono ich analizȩ wariacyjna̧ i otrzymano nowe rezultaty o dobrym
postawieniu tych zagadnień. Warto zauważyć, że prace [P21] i [P23] obejmuja̧ problemy
kontaktu dwustronnego, a prace [P21] i [P25] podaja̧ rezultaty dotycza̧ce antyplaskich zagadnień kontaktowych z tarciem dla materialów piezoelektrycznych.
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3. Dynamiczne zagadnienia kontaktowe dla materialów sprȩżysto-lepkoplastycznych
Dynamiczne zagadnienia niegladkiej teorii sprȩżysto-lepkoplastyczności rozważane sa̧
w pracach [P19], [P20]. Model matematyczny opisuja̧cy kontakt pomiȩdzy odksztalcalnym
cialem a podlożem opiera siȩ na sprȩżysto-lepkoplastyczym prawie konstytutywnym postaci
∫ t
′
σ(t) = A(t, ε(u (t))) + B(t, ε(u(t))) +
G(s, σ(s) − A(s, ε(u′ (s))), ε(u(s))) ds,
(41)
0

gdzie A jest operatorem lepkości, B operatorem sprȩżystości, a G jest funkcja̧ konstytutywna̧ opisuja̧ca̧ lepkoplastyczne zachowanie siȩ materialu. Prawa konstytutywne postaci
(41) wystȩpuja̧ w modelach reologicznych i opisuja̧ materialy maja̧ce wlaściwości sprȩżyste,
lepkościowe i plastyczne (por. np. [10, 25], [P32]). Zauważmy, że gdy G = 0, to prawo konstytutywne (41) redukuje siȩ do prawa konstytutywnego teorii lepkosprȩżystości z krótka̧
pamiȩcia̧. W rozważanym w pracy [P19] modelu, zjawisko kontaktu z tarciem jest opisywane przez wielowartościowe i niemonotoniczne warunki brzegowe w postaci podróżniczki
Clarke’a superpotencjalów lokalnie lipschitzowskich. Wariacyjne sformulowanie tego zagadnienia prowadzi do ewolucyjnej nierówności hemiwariacyjnej. W pracy podano
warunki gwarantuja̧ce istnienie i jednoznaczność rozwia̧zania tej nierówności hemiwariacyjnej (Twierdzenie 4.1). Dowód opiera siȩ na rezultatach dotycza̧cych abstrakcyjnych
ewolucyjnych inkluzji rzȩdu drugiego oraz twierdzeniu o punkcie stalym odwzorowania
zwȩżaja̧cego. Wstȩpna̧ wersjȩ tych wyników zawiera praca [P20] zaprezentowana podczas
The Fifth World Congress of Nonlinear Analysts.
4. Statyczne i ewolucyjne nierówności hemiwariacyjne z operatorem NavieraStokesa
Prace [P9], [P13] dotycza̧ nierówności hemiwariacyjnych dla równań Naviera-Stokesa z niestandardowymi warunkami brzegowymi. W pracy [P9] zajmujemy siȩ zagadnieniem stacjonarnym, natomiast w artykule [P13] badamy ewolucyjne nierówności hemiwariacyjne
z operatorem typu Naviera-Stokesa. Równania Naviera-Stokesa modeluja̧ przeplyw lepkiego
plynu nieściśliwego i w sformulowaniu Lamba maja̧ postać
 ′
u − µ rot rot u + rot u × u + ∇e
p = f w Ω × (0, T )


div u = 0
w Ω × (0, T )


u(0) = u0
w Ω,
gdzie Ω ⊂ Rd , d = 2, 3, Γ = ∂Ω, 0 < T < +∞, funkcja pe = p + 21 |u|2 oznacza dynamiczne
ciśnienie Bernoulliego i spelnia niestandardowy warunek brzegowy w postaci podróżniczki
Clarke’a
pe(x, t) ∈ ∂j(x, t, uν (x, t)) na Γ × (0, T ).
Motywacja̧ do badań nierówności hemiwariacyjnej dla równań Naviera-Stokesa z niestandardowymi warunkami brzegowymi sa̧ zagadnienia przeplywu plynu przez ośrodki
pólprzepuszczalne wystȩpuja̧ce w technice i biologii (np. naturalne i wytworzone przez
czlowieka blony pólprzepuszczalne).
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Celem pracy [P9] jest wykazanie twierdzenia o istnieniu slabych rozwia̧zań dla stacjonarnej nierówności hemiwariacyjnej z operatorem typu Naviera-Stokesa (Twierdzenie 17) i podanie warunków gwarantuja̧cych jednoznaczność rozwia̧zania (Stwierdzenie 19).
W dowodzie wykorzystano rezultat o surjektywności koercytywnego i wielowartościowego
operatora pseudomonotonicznego. Zbadano wariacyjna̧ stabilność zbioru rozwia̧zań nierówności hemiwariacyjnej ze wzglȩdu na zaburzenia superpotencjalu wystȩpuja̧cego
w wielowartościowym warunku brzegowym. Podano warunki, przy których takie zaburzenia
superpotencjalu powoduja̧ male zmiany rozwia̧zania (Twierdzenie 21).
Uogólnieniem tych wyników na przypadek dynamiczny sa̧ rezultaty zawarte w pracy
[P13] i jej wstȩpnej wersji [P12] zaprezentowanej podczas konferencji The Second International Conference on Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering.
Wariacyjne sformulowanie dynamicznych równań Naviera-Stokesa z wielowartościowym warunkiem brzegowym prowadzi do ewolucyjnej nierówności hemiwariacyjnej. Twierdzenie
o istnieniu slabych rozwia̧zań dla tej nierówności udowodniono w pracy [P13] (Twierdzenie 1), stosuja̧c metodȩ Galerkina do zagadnienia ze zregularyzowanym superpotencjalem.
5. Nierówności hemiwariacyjne typu parabolicznego
Nierówności hemiwariacyjne typu parabolicznego sa̧ badane w pracach [P5], [P7], [P8],
[P17]. Nierówności te pozwalaja̧ modelować zjawiska elektrostatyczne oraz zjawiska pólprzepuszczalności, wystȩpuja̧ce w przeplywach przez ośrodki porowate. Rozwia̧zaniami tych
zagadnień sa̧ odpowiednio potencjal elektryczny i ciśnienie.
Celem pracy [P8] jest udowodnienie nowego rezultatu egzystencjalnego dla nierówności
hemiwariacyjnej typu parabolicznego, która opisuje model przeplywu plynu przy niemonotonicznych warunkach brzegowych. Rezultat ten jest uogólnieniem wyniku G. Duvaut
i J.L. Lionsa [8] na przypadek niegladki i niewypukly. Praca podaje zastosowanie otrzymanego wyniku do zagadnień przeplywów laminarnych i lepkoplastycznych (plyny Binghama) z wielowartościowymi i niemonotonicznymi warunkami brzegowymi z tarciem i adhezja̧. Glówny rezultat pracy [P8] byl prezentowany na konferencji The First International Conference on Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering
(por. [P7]).
W pracy [P5] zbadano zagadnienie sterowania optymalnego dla ukladu o parametrach
rozlożonych, które w naturalny sposób pojawia siȩ w problemach parabolicznych. Podano
warunki gwarantuja̧ce pólcia̧glość z góry odwzorowania wielowartościowego, które sterowaniu przyporza̧dkowuje zbiór rozwia̧zań nierówności hemiwariacyjnej (por. Stwierdzenie 4.1).
W oparciu o tȩ wlasność i metodȩ bezpośrednia̧ rachunku wariacyjnego uzyskano twierdzenie o istnieniu rozwia̧zania optymalnego problemu sterowania (zob. Twierdzenie 4.1).
Zagadnieniem sterowania optymalnego jest zadanie identyﬁkacji parametrów w nieliniowym równaniu parabolicznym z wielowartościowym warunkiem brzegowym. Zagadnienie to zbadano w pracy [P17], otrzymuja̧c rezultaty o cia̧glej zależności rozwia̧zania od
wspólczynnika równania i o istnieniu rozwia̧zania zadania odwrotnego. Powyższe zagadnienie odwrotne jest ważne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ jego rozwia̧zanie
umożliwia prognozowanie wartości wspólczynników, opisuja̧cych wlasności ośrodka, na podstawie informacji o rozwia̧zaniu pochodza̧cych z pomiarów.
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6. Zagadnienia
mechaniki

sterowania

optymalnego

dla

problemów

kontaktowych

Zagadnienia sterowania optymalnego ukladami opisywanymi przez nierówności hemiwariacyjne sa̧ badane w pracach [P2], [P3], [P6], [P34], [P35], [P36]. Należy podkreślić duże
znaczenie praktyczne problemów optymalizacji, m.in. w mechanice, ﬁzyce i ekonometrii.
Przykladowo, z problematyka̧ sterowania optymalnego spotykamy siȩ w technice, gdy mamy
za zadanie przeprowadzić obiekt z jednego stanu w drugi w najkrótszym czasie, czy regulować prȩdkość samolotu w taki sposób, aby mial on najwiȩkszy zasiȩg. Teoria sterowania
optymalnego znalazla zastosowanie w optymalnym planowaniu ekonomicznym, takim jak
planowanie inwestycji, optymalny rozklad zasobów, zagadnienie optymalnej sieci transportu, optymalnego rozkladu obcia̧żeń w systemie energetycznym i w wielu innych zagadnieniach.
W pracach [P2], [P34] rozważane sa̧ uklady o parametrach rozlożonych dla nierówności
hemiwariacyjnych typu hiperbolicznego. Zbadano w nich zagadnienie czasooptymalne polegaja̧ce na osia̧gniȩciu ruchomego celu w jak najkrótszym czasie poruszaja̧c siȩ po trajektorii rozwia̧zania nierówności hemiwariacyjnej. Otrzymano także rezultaty dla problemu najdluższego pobytu, w którym sterujemy ukladem w taki sposób, aby pozostać
jak najdlużej w wybranym i zmiennym w czasie obszarze przestrzeni stanów. Powyższe
zagadnienia sa̧ niestandardowe z powodu braku jednoznaczności rozwia̧zania nierówności
hemiwariacyjnych. Kluczowa̧ wlasnościa̧ niezbȩdna̧ do otrzymania rozwia̧zań optymalnych
jest rezultat o górnej pólcia̧glości odwzorowania, które sterowaniu dopuszczalnemu przyporza̧dkowuje zbiór rozwia̧zań nierówności hemiwariacyjnej. Ponadto praca [P2] zawiera
rezultaty dla zagadnienia sterowania optymalnego dla ukladu zlożonego z nierówności hemiwariacyjnych typu hiperbolicznego i parabolicznego. Badany uklad opisuje dynamiczne zagadnienie kontaktowe z tarciem dla cial termolepkosprȩżystych.
W pracy [P35] podano warunki gwarantuja̧ce istnienie rozwia̧zania optymalnego w zadaniu sterowania dla ewolucyjnej inkluzji operatorowej rzȩdu drugiego, w której zmienna
sterowania wystȩpuje w wielowartościowym operatorze w postaci podróżniczki Clarke’a.
Zagadnienia takie odpowiadaja̧ problemom odwrotnym, w których szukamy nieznanych
parametrów wystȩpuja̧cych w wielowartościowych prawach konstytutywnych.
Zagadnieniom sterowania optymalnego ukladami zadanymi przez eliptyczne nierówności
hemiwariacyjne poświȩcone sa̧ prace [P3], [P6], [P33]. Artykul [P3] przedstawia wyniki dla
zagadnień sterowania optymalnego i problemów odwrotnych dla ukladu dwóch nierówności
hemiwariacyjnych modeluja̧cych statyczne zjawiska kontaktowe w teorii piezoelektryczności. Praca [P6] dotyczy interesuja̧cego zastosowania metody homogenizacji do problemu identyﬁkacji niecia̧glych wspólczynników w eliptycznej nierówności hemiwariacyjnej.
W artykule [P33] podano twierdzenie egzystencjalne dla zagadnienia poszukiwania optymalnego ksztaltu dla eliptycznej nierówności hemiwariacyjnej, w którym rolȩ sterowań pelni
pewna rodzina zbiorów otwartych, a funkcjonal kosztu ma ogólna̧ postać calkowa̧.
7. Matematyczne modelowanie innych zagadnień mechaniki i fizyki
Zastosowaniom równań różniczkowych i inkluzji operatorowych w matematycznym modelowaniu zagadnień ﬁzyki i mechaniki poświȩcone sa̧ m. in. publikacje [P4], [P14], [P18],
[P29].
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Praca [P4] dotyczy funkcji wartości w problemie sterowania optymalnego typu Bolzy
dla zagadnienia pocza̧tkowego dla równania różniczkowego zwyczajnego. Zasada maksimum Pontriagina podaje warunki konieczne optymalności i umożliwia znajdowanie
rozwia̧zania problemu sterowania optymalnego poprzez szukanie rozwia̧zania równania
Hamiltona-Jacobiego. Okazuje siȩ, że rozwia̧zaniem równania Hamiltona-Jacobiego jest
funkcja wartości, która w przypadku ogólnym nie musi być funkcja̧ różniczkowalna̧. Fakt ten
jest przyczyna̧ trudności w badaniu równania Hamiltona-Jacobiego i wymaga dodatkowej
analizy zbioru punktów osobliwych rozwia̧zania. Praca [P4] prezentuje wlasności funkcji
wartości (Twierdzenie 6) oraz bada propagacjȩ osobliwości funkcji wartości metoda̧ charakterystyk, podaja̧c rozszerzenie warunku typu Rankine-Hugoniota (Twierdzenie 7). Warunek
ten pojawia siȩ w prawach zachowania, natomiast jego rozszerzenie pozwala na określenie
propagacji punktów ekstremalnych wzdluż pewnej hiperpowierzchni zawartej w zbiorze
punktów osobliwych funkcji wartości.
Praca [P14] dotyczy zagadnień nieliniowych dla impulsowych inkluzji różniczkowych
rzȩdu drugiego. Tego typu zagadnienia spotyka siȩ w mechanice, ﬁzyce, biologii, chemii,
biotechnologii, itd. w sytuacjach, gdy w pewnych chwilach czasowych parametry ukladu
(np. przemieszczenie, prȩdkość) ulegaja̧ szybkim zmianom. Ponieważ zmiany te sa̧ krótkotrwale, czȩsto przyjmuje siȩ, że sa̧ one opisywane przez skoki parametrów w ustalonych momentach. Naturalnym narzȩdziem w matematycznym modelowaniu tego typu zjawisk jest
teoria impulsowych równań różniczkowych. Praca [P14] podaje pierwsze znane w literaturze
rezultaty egzystencjalne dla impulsowych inkluzji różniczkowych rzȩdu drugiego z wielowartościowymi operatorami skoku zależnymi od funkcji i jej pochodnej (zob. Twierdzenie 3.4
i Twierdzenie 3.7). Uzyskane wyniki zastosowano do zagadnienia kontaktowego w teorii
lepkosprȩżystości z niegladkim i niewypuklym superpotencjalem modeluja̧cym niemonotoniczne zjawiska powierzchniowe. Slabym sformulowaniem tego zagadnienia jest nierówność
hemiwariacyjna typu hiperbolicznego z impulsami. Kojarzymy z nia̧ inkluzjȩ operatorowa̧
i dowodzimy, że każde rozwia̧zanie inkluzji jest rozwia̧zaniem nierówności hemiwariacyjnej
(por. Lemat 4.3).
Artykul [P18] jest praca̧ przegla̧dowa̧ opisuja̧ca̧ wybrane niegladkie i niewypukle zagadnienia kontaktowe dla materialów lepkosprȩżystych z krótka̧ i dluga̧ pamiȩcia̧, materialów termolepkosprȩżystych oraz materialów piezolepkosprȩżystych z adhezja̧. Zjawiska
te modelowane sa̧ przez niemonotoniczne wielowartościowe brzegowe warunki w postaci
podróżniczki Clarke’a funkcji lokalnie lipschitzowskich. Sa̧ to uogólnienia warunku naturalniej odpowiedzi, prawa tarcia czy prawa Fourieria przewodnictwa cieplnego. Analiza tych
niestandardowych zjawisk pozwala na lepsze zrozumienie i dokladniejsze przewidywanie
zachowania siȩ rozważanego ukladu mechanicznego.
W pracy [P29] zostaly przedstawione dwa matematyczne modele mechanicznych
ukladów drgaja̧cych, uwzglȩdniaja̧ce brzegowe warunki kontaktowe zadane przez
podróżniczkȩ funkcji niewypuklych. Modele te opisywane sa̧ przez wielowartościowe
równania różniczkowe zwyczajne rzȩdu drugiego, w których niewiadoma̧ jest przemieszczenie ukladu. W oparciu o abstrakcyjne rezultaty dla inkluzji różniczkowych w przestrzeniach
skończenie wymiarowych, udowodniono istnienie slabych rozwia̧zań (zob. Twierdzenie 2 i
Twierdzenie 3).
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8. Monografia
Monograﬁa [P32] prezentuje nowoczesna̧ teoriȩ inkluzji nieliniowych i nierówności hemiwariacyjnych oraz podaje jej zastosowania w mechanice zjawisk kontaktowych. Pozycja
ta powstala w rezultacie czteroletniej wspólpracy pomiȩdzy Uniwersytetem Jagiellońskim
a Uniwersytetem w Perpignan. U podstaw powstania monograﬁi leży przeświadczenie autorów, że dotychczasowe wykorzystanie wielowartościowej analizy niegladkiej do modelowania i analizy modeli zjawisk kontaktowych jest niewystarczaja̧ce. W sposób systematyczny
i jednolity przedstawia najnowsze rezultaty (niektóre dotychczas niepublikowane) dotycza̧ce
matematycznej teorii nierówności hemiwariacyjnych, dostarczaja̧c osobom pracuja̧cym
w zastosowaniach nowych narzȩdzi i metodologii badań.
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(2 P03A 040 15), wykonawca
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