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РЕФЕРАТ

Звiт про НДР: 43 с., 9 рис., 40 джерел.

Об’єктом дослiдження є фрагментацiя металiв або сплавiв, метод IПД та

явище надпластичностi.

Завдання дослiдження – побудова нерiвноважної термодинамiчної моделi,

що описує фрагментацiю металiв при IПД. Дослiдження фазової дiаграми та

кiнетики цього процесу та розгляд впливу адитивних некорельованих шумiв на

фрагментацiю металiв.

Використана методика дослiдження – методи нерiвноважної еволюцiйної

термодинамiки, теорiї фазових переходiв та теорiї пружностi, метод фазової

площини, перший метод Ляпунова, методи обчислювальної математики.

У рамках нерiвноважної еволюцiйної термодинамiки дослiджується процес

фрагментацiї металiв, пiдданих обробцi методами iнтенсивної пластичної де-

формацiї. У наближеннi двохдефектної моделi з урахуванням дислокацiй та

меж зерен побудована фазова дiаграма, що встановлює умови формування

граничних (стацiонарних) структур рiзних типiв. Дослiджена фазова кiнетика

еволюцiї щiльностi дефектiв. Вивчення стiйкостi стацiонарних станiв дозво-

лило визначити критичнi умови для керуючих параметрiв i побудувати дiагра-

му, яка класифiкує тип i стiйкiсть отриманих стацiонарних структур. Вивче-

но вплив часiв релаксацiї на фазову динамiку нерiвноважних змiнних системи.

Показано, що з наближенням як до прямого, так i до зворотного адiабатич-

ного наближення система демонструє унiверсальну кiнетичну поведiнку. В ос-

новних еволюцiйних рiвняннях врахованi адитивнi шуми та побудована фазова

дiаграма, що залежно вiд iнтенсивнiсть шуму та пружної деформацiї визначає

областi реалiзацiї рiзних типiв граничних структур.

ПРУЖНА ДЕФОРМАЦIЯ, МЕЖА ЗЕРНА, ДИСЛОКАЦIЯ, ФАЗО-

ВИЙ ПЕРЕХIД, ГРАНИЧНА СТРУКТУРА, ВНУТРIШНЯ ЕНЕРГIЯ,

ФРАГМЕНТАЦIЯ, ФАЗОВИЙ ПЕРЕХIД, АДИТИВНИЙ ШУМ.
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ВСТУП

Як вiдомо, звичайна термодинамiка втрачає свою силу при розглядi ду-

же малих об’ємiв i систем. Тому, намагаючись встановити детальну термоди-

намiчну рiвновагу мiж двома нанозернами, класична термодинамiка працює

все гiрше i гiрше при переходi до дрiбнiших зерен. Нерiвноважна еволюцiй-

на термодинамiка (НЕТ), навпаки, не прагне встановити детальну рiвновагу

мiж кожним нанозерном, i тому працює все краще i краще при переходi до

дрiбнiших зерен за рахунок того, що число елементiв середовища в показному

об’ємi зростає. Внаслiдок того, що основнi типи дефектiв (дислокацiї, скуп-

чення дислокацiй, межi зерен i субзерен) важливих в процесах IПД знахо-

дяться в мезоскопiчнiй областi, в той же час цей пiдхiд ще краще призначений

для опису мiкроскопiчних дефектiв, наприклад, вакансiй, що i буде продемон-

стровано далi. Крiм того, в деяких випадках (великих показних об’ємiв) пiдхiд

може описувати i дефекти макроскопiчного рiвня, наприклад, мiкротрiщини

або мiкропори.

Ряд питань, що стосуються iнтенсивної пластичної деформацiї, на сьо-

годнi не вирiшений, а методи дослiдження в основному зводяться до узагаль-

нення експериментальних даних. Наприклад, теоретично не було передбаче-

но можливiсть утворення декiлькох граничних структур. Не описано експери-

ментально спостережуване формування фрактальних структур, температурнi

аспекти проблеми, вплив флуктуацiй основних параметрiв тощо. Теорiя фраг-

ментацiї дислокацiйних структур Г.О. Малигiна, яка описує формування висо-

кокутових меж зерен при великих пластичних деформацiях, базується на ме-

ханiзмi деформацiї, в основу якого покладенi уявлення про самоорганiзацiю

дислокацiй [1, 2]. Це декiлька порушує iєрархiчну послiдовнiсть подiй, оскiль-

ки було б логiчнiше представити формування меж зерен в результатi самоор-

ганiзацiї комiрчастих структур, а не елементарних дислокацiй. Теорiя диспер-
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гування матерiалу в процесi IПД В.I. Копилова, В.М. Чувiльдєєва базується

на конкретному механiзмi деформацiї, в основу якого покладенi уявлення про

мiжграничне прослизання i аномально високу дифузiю по межах зерен [3, 4].

Крiм того, в основу теорiї покладенi уявлення про вiльний об’єм, запозиченi

з теорiї аморфних матерiалiв. У той самий час, експериментальними робота-

ми В.О. Хонiка поставлено пiд серйозний сумнiв той факт, що вiльний об’єм

можна використовувати як визначальний термодинамiчний параметр для опи-

су аморфних сплавiв, принаймнi, в тому класичному трактуваннi, яке прийняте

в переважнiй бiльшостi робiт. Дуже важливо враховувати в теорiї не лише над-

лишковий вiльний об’єм, але i “спресований об’єм”, якого не вистачає, чого до

теперiшнього часу нiхто не робив. Крiм того, у роботах Глезера [5, 6] повiдом-

лено, що вiльний об’єм має, принаймнi, двохмодову структуру за розмiрами

- аморфнi матерiали з бiльш дрiбноструктурованим вiльним об’ємом є пла-

стичнiшими, а з бiльш крупноструктурованим вiльним об’ємом, крихкiшими,

для яких, очевидно, спiввiдношення мiж вiльним i спресованим об’ємом буде

рiзним. До того ж, роль власне дифузiйного масоперенесення представляєть-

ся перебiльшеною. Крiм того, iснує iнженерна теорiя Бейгельзiмера Я.Ю. [7],

яка виходить з простих механiчних уявлень про процес деформацiї. Система

кiнетичних рiвнянь конструюється на пiдставi узагальнення експерименталь-

них результатiв i закономiрностей. В рамках цiєї теорiї, не удається пояснити

багато важливих особливостей процесу IПД, i, зокрема, вона не може описати

формування «граничної» структури металiв - мiнiмального середнього розмiру

зерна. Щоб описати фрагментацiю зерен в теорiю “руками” вводиться деякий

притягувальний атрактор, що примушує систему прямувати до стану з потрiб-

ним (заданим) розмiром зерна. Нами було висунуто i розвинуто новий пiдхiд

нерiвноважної еволюцiйної термодинамiки [8–14], який базується на комбiна-

цiї технiки фазових перетворень Ландау у наближенi середнього поля, й по-

ложень класичної нерiвноважної термодинамiки. За допомогою цього пiдхо-
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ду вдалося попередньо описати еволюцiю дефектiв, а також отримати закони

змiцнення металiв в процесi IПД, де в рамках єдиної кривої вiдображенi зако-

ни Холла-Петча та лiнiйний закон змiцнення. Але вплив адитивних шумiв на

процес фрагментацiї ще не було системно дослiджено.

Таким чином, у роздiлi 1 представленi основнi енергетичнi спiввiдно-

шення, якi враховують два канали дисипацiї енергiї (тепловий та формування

дефектiв). Для опису процессу фрагментацiї кристалiчної структури при IПД

введенi щiльностi меж зерен, дислокацiй та ентропiйна складова.

У роздiлi 2, в рамках адiабатичного наближення, при якому процес

фрагментацiї системи визначається еволюцiєю щiльностi меж зерен, отриманi

основнi спiввiдношення, що дозволяють визначити формування стацiонарних

cубмiкрокристалiчних або нанокристалiчних структур в залежностi вiд ступе-

ня механiчного впливу при IПД. Будується фазова дiаграма режимiв фрагмен-

тацiї металу або сплаву при IПД. Використовуючи метод фазової площини,

дослiджуються фазовi портрети динамiки системи та визначаються критичнi

умови для керуючих параметрiв, що дозволяють класифiкувати тип i стiйкiсть

отриманих стацiонарних структур. Також вивчається динамiка нерiвноважних

змiнних системи при рiзних спiввiдношеннях часiв релаксацiї.

Дослiдження, проведенi у роздiлi 3, враховують вплив адитивних шумiв

на характер поведiнки системи. Окрiм того, визначаються умови, при яких iс-

нує сумiш зерен рiзного розмiру. Будується фазова дiаграма, де iнтенсивнiсть

шуму температури i пружної компоненти деформацiї визначають областi ре-

алiзацiї рiзних типiв граничних структур.
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1 ПIДХIД НЕРIВНОВАЖНОЇ ЕВОЛЮЦIЙНОЇ ТЕРМОДИНАМIКИ

На основi базового енергетичного потенцiалу для густини внутрiшньої

енергiї (див. явний вигляд в роботах [8,12–14]), який дозволяє описати перебiг

сильно нерiвноважних процесiв при фрагментацiї металiв або сплавiв пiд час

IПД [8, 9], еволюцiйнi рiвняння визначаються наступним спiввiдношенням:

τhm
∂hm
∂t

=
∂ū

∂hm
, (1.1)

де τhm – часи релаксацiї вiдповiдних дефектних пiдструктур, якi задають

iнерцiйнi властивостi системи; hm – щiльнiсть дефектiв m-го типу; ū – ефек-

тивна внутрiшня енергiя [8, 9], яка в даному випадку визначається спiввiдно-

шенням

ū = u−
∑
m=g,D

ϕstmhm, (1.2)

де ϕstm – енергiя дефектуm-типу у стацiонарному станi. У такому форму-

люваннi стацiонарнi стани будуть визначатися максимумами ефективної внут-

рiшньої енергiї. Рiвняння (1.1) описує передемпфовану i детермiнiстичну дина-

мiку для незбережних i однорiдних параметрiв порядку [8]. Перетворення (1.2)

можна розумiти, як аналог перетворення Лежандра у рiвноважнiй термоди-

намiцi. Складовi пiд знаком суми являють собою в такому випадку пов’язану

дефектами енергiю, а ефективна внутрiшня енергiя ū є аналогом вiльної енер-

гiї, яка також володiє екстремальними властивостями.

У наближеннi двохдефектної моделi з урахуванням щiльностi меж зерен

(МЗ) i дислокацiй, якi безпосередньо визначають мiру фрагментацiї твердих

тiл i формування високих фiзико-механiчних властивостей [15–18], рiвнян-



9

ня (1.1) приймають явний вигляд [9]:

τhD
∂hD
∂t

= ϕ0D − ϕ1DhD + ϕgDhg, (1.3)

τhg
∂hg
∂t

= ϕ0g − ϕ1ghg + ϕ2gh
2
g − ϕ3gh

3
g + ϕgDhD. (1.4)

Оскiльки стацiонарнi значення ϕstm входять до комбiнацiї з лiнiйним по

щiльностi дефектiв внеском (див. вид спiввiдношення для щiльностi внутрiш-

ньої енергiї в роботах [8, 9, 12–14]), то без збитку для спiльностi його можна

об’єднати з вiдповiдним коефiцiєнтом ϕ0m = ϕ0m − ϕstm.

При цьому параметри ϕkm (k = 0, 1) задаються рiвняннями:

ϕ0m = ϕ∗0m + gmε
e
ii +

(
1
2M̄m (εeii)

2 + 2µ̄mI2

)
, (1.5)

ϕ1m = ϕ∗1m + 2emε
e
ii, (1.6)

де M = λ + 2µ – модуль одностороннього стиснення матерiалу; εeii,

I2 ≡ (−εeiiεejj + εeijε
e
ji)/2 – перший i другий iнварiанти тензора пружних де-

формацiй; додатна константа gm вiдповiдає за генерацiю дефектiв при розтя-

гуваннi εeii > 0, або за їх анiгiляцiю при стисненнi εeii < 0; M̄m, µ̄m – пружнi

постiйнi, обумовленi iснуванням дефектiв; em – висловлює процес анiгiляцiї

дефектiв при додатному значеннi εeii > 0, а при вiд’ємному εeii < 0 – мається на

увазi генерацiя; τhm – характернi часи релаксацiї параметрiв порядку. Значен-

ня iндексiв m = g вiдносяться до меж зерен, а m = D – до дислокацiй.

Тут повна деформацiя представлена у виглядi суми

εij = εeij + εpij (1.7)

оборотної εeij (пружної) i незворотної εpij (пластичної або залишкової)

складових [19, 20].

Оскiльки енергiя системи не повинна залежати вiд вибору системи ко-
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ординат, то вона виражається через iнварiанти тензора деформацiй. Перший

iнварiант εeii, з фiзичної точки зору, це об’ємна пружна деформацiя або вiдно-

сна змiна об’єму, обумовлена пружними напруженнями. У представлених ро-

зрахунках в основному прийнято εeii < 0, так як при IПД реалiзується процес

стиснення деформованого матерiалу (протитиск). Також передбачається, що

другий iнварiант I2 визначає рiвень пружних зсувних деформацiй (або харак-

теризує вiдносну змiну кута мiж вiдповiдними осями деформування) i є голов-

ним чинником, однаково вiдповiдальним за генерацiю дефектiв, як при розтя-

гуваннi, так i при стисканнi.

В рамках даної теорiї значення пластичних (накопичених) деформацiй εpij

не представленi у явному виглядi. Вiдомо, що при постiйнiй швидкостi дефор-

мування накопичена пластична деформацiя пропорцiйна часу, а при змiннiй

швидкостi деформування монотонно залежить вiд нього. Тому в механiцi прий-

нято замiсть часу використовувати накопичену деформацiю (мертвий час). У

представленiй тут теорiї час використовується в явнiй формi, а пластична де-

формацiя присутня неявно, у формi щiльностi дефектiв (див. виведення уза-

гальненого спiввiдношення Гiббса в [8]). Тепловий канал дисипацiї на данiй

стадiї вивчення проблеми не враховується.

Для чисельного аналiзу прийнятий наступний феноменологiчний набiр

коефiцiєнтiв [8–11]:

ϕ∗0g = 0.4 Дж · м−2, gg = 12 Дж · м−2, M̄g = 2.5 · 105 Дж · м−2, ϕ3D = 0 Дж · м5,

µ̄g = 3 · 105 Дж · м−2, ϕ∗1g = 3 · 10−6 Дж · м−1, eg = 3.6 · 10−4 Дж · м−1,

ϕ2g = 5.6 · 10−13 Дж, ϕ3g = 3 · 10−20 Дж · м, ϕ∗0D = 5 · 10−9 Дж · м−1,

gD = 2 · 10−8 Дж · м−1, M̄D = 0 Дж · м−1, µ̄D = 1.65 · 10−4 Дж · м−1,

ϕ∗1D = 10−24 Дж · м, eD = 6 · 10−23 Дж · м, ϕgD = 10−16 Дж, ϕ2D = 0 Дж · м3,

τhD = 1/γD = 3−1 · 10−25 Дж · м · с, τhg = 1/γg = 10−6 Дж · м−1 · с.
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Вибiр феноменологiчних сталих здiйснюється вiдповiдно до спостере-

жуваних пiд час IПД закономiрностей [15–17, 21, 22], у результатi яких у

матерiалi формуються стацiонарнi субмiкрокристалiчнi (СМК) або нанокри-

сталiчнi (НК) структури. Стацiонарнi значення для щiльностi МЗ спостерiга-

ються при значеннях hst1g = 104 м−1 i hst2g = 107 м−1, яким вiдповiдають середнi

розмiри зерен 100 мкм i 100 нм. При цьому, щiльнiсть дислокацiй в СМК i НК

структурах досягає рiвноважних значень при hstD = 1014 − 1015 м−2 [16, 22].

Технiка пiдбору основних значень для параметрiв теорiї представлена в робо-

тах [8, 9, 11].
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2 ФАЗОВА КIНЕТИКА ДВОХДЕФЕКТНОЇ СИСТЕМИ

2.1 Фазова дiаграма та дiаграма стiйкостi стацiонарних структур

Застосовуючи адiабатичне наближення τhg � τhD [12–14], що визначає

характер еволюцiї основних змiнних hm (m = g, D) в рамках принципу пiдпо-

рядкування, отримуємо рiвняння Ландау-Халатнiкова:

τhg
∂hg
∂t

=
∂V

∂hg
, (2.1)

явний вигляд якого представляється спiввiдношенням

τhg ḣg = ϕ0g + ϕgD
ϕ0D

ϕ1D
−

(
ϕ1g −

ϕ2
gD

ϕ1D

)
hg + ϕ2gh

2
g − ϕ3gh

3
g. (2.2)

При цьому система характеризується термодинамiчним потенцiалом

V (hg) =

hg∫
0

F
(
h′g
)
dh′g. (2.3)

Пiдiнтегральна функцiя у правiй частинi (2.3) визначає термодинамiчну

силу ∂V /∂hg ≡ F (hg), пiд впливом якої змiнна hg прагне до притягуючого

аттрактору (стацiонарного значення).

У стацiонарному станi при ḣg = 0 рiвняння (2.1) може мати два стiй-

ких стани, якi вiдповiдають максимумам термодинамiчного потенцiалу V (hg),

i однин нестiйкий (тобто формується мiнiмум V (hg)). Однак, згiдно з основ-

ною теоремою алгебри завжди буде реалiзуватися хоча б один стацiонарний

розв’язок (або гранична структура).

Вiдзначимо, що можливiсть встановлення рiзних стiйких станiв для од-

ного типу дефектiв визначається самим процесом деформацiї, в результатi

якого здiйснюються взаємодiї на мiкроскопiчному рiвнi. Збiльшення протяж-
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ностi МЗ на початковiй стадiї є продуктивним механiзмом дисипацiї енергiї.

Однак, пiсля досягнення ультрадисперсної структури iз середнiми розмiрами

зерен близько 100 нм, активiзуються процеси рекристалiзацiї або коалесценцiї

зерен [21–23], якi спрямованi в протилежному напрямку зменшення щiльностi

дефектiв. У стацiонарному станi обидва цi процеси динамiчно урiвноважують-

ся, ефективно переробляючи енергiю, отриману вiд роботи зовнiшнiх сил, в

тепло.

Провiвши дослiдження втрати стiйкостi стацiонарних станiв термоди-

намiчного потенцiалу V (hg), визначенi областi формування рiзних граничних

структур в залежностi вiд значень першого та другого iнварiантiв εeii, I2, якi

представленi на рис. 2.1 (див. технiку побудови у роботах [12–14]).

Рисунок 2.1 – Фазова дiаграма режимiв фрагментацiї [14].

Крива 1 на рис. 2.1 вiдображає критичний рiвень реалiзацiї першого

максимуму термодинамiчної потенцiалу V (hg). Значення пружних деформа-

цiй, взятi нижче цiєї кривої, приведуть до формування нульового невпорядко-

ваного стацiонарного стану. Вiдповiдно, розглядаючи пружнi деформацiї ви-
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ще цiєї кривої формуються тiльки ненульовi впорядкованi граничнi структури.

Збiжнi лiнiї на рис. 2.1 визначать значення пружних деформацiй, якi форму-

ють критичнi стацiонарнi значення для щiльностi МЗ, що роздiляють мiнiмум

i ненульовi максимуми термодинамiчної потенцiалу (див. вид залежностi ста-

цiонарних значень щiльностi МЗ hg0, hmg у роботi [14]). Вiдзначимо, що процес

фрагментацiї починає реалiзуватися тiльки при досягненнi пружними дефор-

мацiями деякої критичної величини, що вiдповiдає межi текучостi, що в резуль-

татi приведе до утворення ненульових стацiонарних станiв V (hg).

Вiдповiдно рис. 2.1, фазова дiаграма утворює чотири областi фрагмен-

тацiї металевих зразкiв. В областi A iснують два ненульових максимуми тер-

модинамiчного потенцiалу V (hg) (див. поведiнку V (hg) у роботi [14]), i можли-

ве спiвiснування двох граничних структур з великими зернами (перший макси-

мум потенцiалу) i бiльш дрiбною СМК або НК структурою (другий максимум).

ОбластьA′, iстотно вiдрiзняється вiд областiA тим, що перший максимум тер-

модинамiчного потенцiалу взагалi має нульову щiльнiсть дефектiв, при цьому

зразок — майже монокристал. Єдиний нульовий стацiонарний стан V (hg) (ну-

льовий максимум), який вiдповiдає реалiзацiї монокристала або КЗПК, фор-

мується в областi малих деформацiй B′. При великих деформацiях в областi

B формуються одна гранична структура. Однак, важливо пам’ятати, що отри-

манi розмiри кристалiтiв є граничними лише для певних умов обробки, таких

як швидкiсть деформування, температура i прикладений тиск, а також зале-

жать вiд стану матерiалу до обробки (фаз речовини, хiмiчного складу, а також

кiлькостi структурних дефектiв hm, де m = g, D).

Перехiд мiж граничними структурами може реалiзуватися безпосеред-

ньо пiд час IПД [15, 18, 21, 23, 24]. Пiсля зупинки процесу обробки структура

матерiалу далi не еволюцiонує, а залишається у тому станi, в якому вона пере-

бувала на момент припинення обробки, так як для подальшої еволюцiї у будь-

яку сторону, як мiнiмум необхiдно пластичний плин. При цьому, може вiдбу-
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ватися деяка теплова релаксацiя, однак вона практично не зачiпає дефектну

структуру, а тiльки може лише трохи перерозподiлити компонентний склад,

розглядаючи сплави, або перерозподiлити точковi дефекти. Система у цьому

випадку прийде до теплової рiвноваги, але в рядi випадкiв може залишатися у

нерiвноважному структурному станi.

Таким чином, отримана фазова дiаграма (рис. 2.1) дозволяє у загально-

му виглядi зобразити можливi сценарiї i режими поведiнки системи еволюцiй-

них рiвнянь, i може зiграти важливу роль з точки зору технiчних застосувань

запропонованої моделi.

Використовуючи метод фазової площини [25–28], проведемо дослiд-

ження двохдефектної системи (1.3), (1.4). Розглянутий пiдхiд дозволяє побу-

дувати фазовi портрети, класифiкувати тип i визначити стiйкiсть стацiонар-

них станiв. Отриманi фазовi портрети на рис. 2.2 [29] мiстять нерухомi точки

(стацiонарнi стани), до яких прагнуть або вiддаляються всi фазовi траєкторiї

системи. Кiлькiсть особливих точок обумовлюється характером прикладеного

навантаження пiд час IПД обробки, i, в даному випадку, визначається згiдно з

фазовою дiаграмою (ФД) на рис. 2.1. Так в областях (A,A′) iснують три неру-

хомi точки O, S i D, а в областях (B,B′) — тiльки одна D (або O).

Дослiджуючи за допомогою першого методу Ляпунова, стiйкiсть ста-

цiонарних розв’язкiв системи (1.3), (1.4), визначенi показники Ляпунова λi

(i = 1, 2), якi виступають характеристикою руху динамiчної системи у фазовiй

площинi. Таким чином, загальний вираз для показникiв Ляпунова, який спра-

ведливий для будь-яких особливих точок системи (1.3), (1.4) обчислюється

вiдповiдно до спiввiдношення:

λ1,2 = 1
2

(
−Bλ ±

√
B2
λ − 4Cλ

)
, (2.4)
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а) б)

в) г)

Рисунок 2.2 – Фазовi портрети режимiв фрагментацiї металiв або сплавiв у процесi IПД. За-
лежностi на малюнках а – г вiдповiдають точкам 1− 4 ФД (рис. 2.1), побудованi при значен-
нях τhD

= 1/γD = 3−1 · 10−25 [Дж · м · с], τhg = 1/γg = 10−6 [Дж · м−1 · с] i часовому кроцi
dt = 6 ·10−7 [с]. Тут i на подальших рисунках штрихпунктирнi лiнiї вiдображають точки, в яких
фазовi траєкторiї мають вертикальнi дотичнi, а штриховi — горизонтальнi. Час t вимiряно в
секундах [29].

де

Bλ = τhD
−1ϕ1D + τhg

−1
(
ϕ1g − 2ϕ2gh

st
gn + 3ϕ3g

(
hstgn
)2)

, (2.5)

Cλ = τ−1hD τ
−1
hg

(
−ϕ2

gD + ϕ1Dϕ1g − 2ϕ1Dϕ2gh
st
gn + 3ϕ1Dϕ3g

(
hstgn
)2)

. (2.6)

Оскiльки, явний аналiтичний вираз для координат особливих точок є до-



17

статньо складним, введено загальне позначення — (hstDn, h
st
gn), де n = 1, ..., 3.

Аналiз отриманих виразiв (2.4) дозволяє класифiкувати тип i визначити

характер стiйкостi нерухомих точок O(hstD1, h
st
g1), S(hstD2, h

st
g2) i D(hstD3, h

st
g3) (ста-

цiонарних станiв) системи (1.3), (1.4). Отже, вiдповiдно до виду пiдкореневого

виразу в (2.4) очевидно, що показники Ляпунова приймають тiльки дiйснi зна-

чення, оскiльки при будь-якому ступенi пружних деформацiй εeij реалiзуються

додатнi величини B2
λ− 4Cλ ≥ 0. Тому всi особливi точки двохдефектної систе-

ми (1.3), (1.4) можуть бути тiльки двох типiв: “вузол” або “сiдло”. Визначення

критичних умов для керуючих параметрiв εeii i I2, при яких вирази (2.4) змiню-

ють свої значення, дозволяє однозначно встановити тип всiх точок.

На рисунку 2.3 в координатах hstg − εeii представлена дiаграма, яка наоч-

но демонструє отриманi критичнi вирази [29] для великого дiапазону можливих

граничних структур. Як видно, утворюються три областi, при чому двi областi

N st i N демонструють умови формування стiйких i нестiйких особливих то-

чок (стацiонарних структур) типу “вузол”, а область S – вiдповiдає реалiзацiї

“сiдла”.

st

st

Рисунок 2.3 – Дiаграма областей формування особливих точок (стацiонарних структур) рiз-
них типiв. Об’ємна пружна деформацiя εeii приймає фактичнi значення [29].
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Суцiльнi кривi на рис. 2.3 вiдображають межi формування стацiонар-

них структур, а штрихова лiнiя демонструє межу стiйкостi впорядкованих кон-

фiгурацiй. У разi формування “вузла” для значень пружної об’ємної дефор-

мацiї, розташованих нижче штриховий кривої формуються нестiйкi граничнi

структури. Однак, такi стацiонарнi структури, згiдно дiаграмi (рис. 2.3), мож-

ливi лише при великих пружних нормальних деформацiях, якi на практицi, при

обробцi IПД металевих зразкiв, не реалiзуються. Вiдповiдно до визначення

повної деформацiї (1.7), очевидно, що значення пружних деформацiй можуть

досягати набагато менших значень (0.2 − 0.8 %), у порiвняннi з пластичними

(20 − 40 %), однак, з появою пластичних складових, пружнi — не зникають.

Тiльки у разi, коли εpij � εeij (зазвичай при εij > 1 % деформацiї вважають-

ся iстотними), значеннями пружних деформацiй нехтують, що спостерiгається

при пластичнiй деформацiї в технологiчних процесах i т.д. [20].

Таким чином, представлена на рис. 2.3 дiаграма дозволяє пiдiбрати

оптимальнi значення для пружних нормальних деформацiй εeii, якi сприя-

ють найбiльш ефективному формуванню рiвномiрно розподiлених СМК або

НК структур, що володiють високими концентрацiями дефектiв i стабiльними

фiзико-механiчними властивостями. Крiм того, в залежностi вiд сталих ста-

цiонарних значень для щiльностi МЗ hstg при фiксованiй величинi пружних

нормальних деформацiй εeii = const, за допомогою дiаграми легко визначаєть-

ся тип граничної структури i її стiйкiсть, а також, способом варiацiї εeii, мож-

на забезпечити формування стiйких стацiонарних конфiгурацiй з необхiдною

щiльнiстю дефектiв.

Головна вiдмiннiсть при порiвняннi рис. 2.3 з ФД на рис. 2.1 полягає в

тому, що ФД визначає тiльки кiлькiсть сформованих граничних структур (ста-

цiонарних станiв), а дiаграма на рис. 2.3 — їх стiйкiсть. Очевидно, що в рам-

ках даної двохдефектної системи (1.3), (1.4) реалiзацiя стiйких стацiонарних

станiв повнiстю визначається встановленим дiапазоном пружних нормальних
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деформацiй εeii, якi, згiдно з рис. 2.3, лежать в межах областей N st и S. Вiдпо-

вiднi значення пружних зсувних деформацiй I2, згiдно рис. 2.1, визначають вже

кiлькiсть стiйких станiв i дозволяють впливати на формування бiльш дрiбної

СМК або НК структури.

Таким чином, аналiз показникiв Ляпунова демонструє, що точки

O(hstD1, h
st
g1) i D(hstD3, h

st
g3) в фазовiй площинi представляють стiйкий “вузол”, а

S(hstD2, h
st
g2) є “сiдлом”. При цьому, отриманi дiаграми дозволяють встановити

оптимальнi значення для першого i другого iнварiантiв εeii и I2, на пiдставi яких

можна сформувати стацiонарну, рiвномiрно розподiлену СМК або НК струк-

туру з високими концентрацiями дефектiв.

2.2 Вплив часiв релаксацiї на кiнетику двохдефектної системи

Дослiдимо вплив часiв релаксацiї основних нерiвноважних змiнних τhm

(m = g, D) на кiнетику двохдефектної системи [28]. Згiдно з дослiдженням

стiйких стацiонарних станiв у попередньому пiдроздiлi, очевидно, що в цiлому

рiзнi спiввiдношення часiв релаксацiї не приведуть до якiсних (бiфуркацiйних)

змiн фазової кiнетики, а лише сприяють прояву унiверсальної кiнетичної по-

ведiнки [29].

На рис. 2.4 i рис. 2.6 представленi фазовi портрети системи, якi цiлiс-

но описують поведiнку структурних дефектiв пiд час IПД при рiзних значен-

нях часiв релаксацiї. Розглянутi випадки, згiдно ФД на рис. 2.1, вiдповiда-

ють двом режимам фрагментацiї. Вiдповiдно, рис. 2.4 побудований для вели-

ких деформацiй з областi B при нормальному σeii ≈ −10−3µ [Па] i зсувному

σeij ≈ 2.2 · 10−3µ [Па] пружних напруженнях (точка 1 на рис. 2.1)1, а рис. 2.6

1Припускається, що зсувнi деформацiї визначаються значеннями I2, µ – це модуль зсуву для вiдповiдного
материалу.
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вiдображає реакцiю системи на пружнi напруження σeii ≈ −5 · 10−4µ [Па] i

σeij ≈ 1.6 · 10−3µ [Па] з областi A (точка 2 на рис. 2.1). Штриховi i штрих-

пунктирнi лiнiї на рис. 2.4 i рис. 2.6 визначають точки iзоклiн, фазовi траєк-

торiї в яких матимуть горизонтальнi i, вiдповiдно, вертикальнi дотичнi. Iзоклi-

ни отриманi в результатi обернення похiдних у рiвняннях (1.3) i (1.4) в нуль.

Отже, штрихпунктирнi кривi вiдповiдають параметрам теорiї, при яких щiль-

нiсть МЗ hg не змiнюється, а штриховi лiнiї вiдповiдають перманентному стану

щiльностi дислокацiй hD. При цьому, в точках перетину цих лiнiй формуються

стацiонарнi стани системи, кiлькiсть та стiйкiсть яких, як зазначалося ранiше,

визначається характером механiчної обробки матерiалу, i реалiзується вiдпо-

вiдно до представлених на рис. 2.1 i 2.3 дiаграм [14, 29].

а) б) в)

Рисунок 2.4 – Фазовi портрети двохдефектної системи (1.3), (1.4) при пружних деформацiях
εeii = −0.1 [%], I2 = 5 · 10−4 [%] (точка 1 на рис. 2.1) i значеннях часiв релаксацiї: (а) τhg >
10−1τhD

; (б) 10−1τhg > τhD
; (в) 10−2τhg > τhD

.

Iнерцiйнi властивостi двохдефектної системи вивчаються в рамках на-

ступних випадкiв, для яких вiдповiднi часи релаксацiї приймають значення

10−1τhD , 10−1τhg i 10−2τhg . У першому випадку розглядається фазова динамiка

системи при прискореннi еволюцiї щiльностi дислокацiй hD, в двох наступ-

них — прискореннi процесу фрагментацiї МЗ hg. Вiдзначимо, що всi отри-

манi ранiше залежностi (рис. 2.2) реалiзуються при значеннях τhD = 1/γD =

3−1 · 10−25 Дж · м · с, τhg = 1/γg = 10−6 Дж · м−1 · с, якi, згiдно з експери-
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ментальним даними, вiдображають природнiй хiд еволюцiї структури матерiа-

лу [8–11, 18, 30, 31]. На початкових стадiях обробки зазвичай вiдбувається

швидке накопичення щiльностi дислокацiй, якi в подальшому рекомбiнують

i перерозподiляються по атомарним площинам, що в результатi приводить до

формування пористої структури i подрiбнення кристалiтiв за рахунок реалiза-

цiї пластичної течiї. Однак не можна виключати iншi сценарiї в еволюцiї струк-

турних дефектiв, тому дослiдимо поведiнку системи (1.3), (1.4) при вiдхиленнi

вiд цих величин.

В цiлому, у динамiцi нерiвноважних змiнних можна видiлити два етапи:

на першому вiдбувається миттєва релаксацiя системи до однiєї з лiнiй iзо-

клiн, що визначається в залежностi вiд значень кiнетичних коефiцiєнтiв γm

(m = g, D), а на другий — повiльний рух уздовж цих кривих. Оскiльки, на

другiй стадiї рух здiйснюється повiльно, то можна вважати, що в будь-який

момент часу виконується умова стацiонарностi. Тому, в цьому випадку вiд-

бувається повiльне упорядкування в кристалiчнiй структурi оброблюваного

матерiалу, що супроводжується динамiчним урiвноваженням всiх внутрiшньо-

протiкаючих процесiв пов’язаних як з генерацiєю, так i анiгiляцiєю структур-

них дефектiв.

Таким чином, фазовий портрет, представлений на рис. 2.4(а), вiдповiдає

випадку τhg > 10−1τhD , який демонструє прискорення процесу утворення дис-

локацiй i, вiдповiдно, характеризується бiльш швидкою їх релаксацiєю до ста-

цiонарного стану. Про це також свiдчить поява лiнiйної дiльники, до якої зго-

дом еволюцiонують всi фазовi траєкторiї. На першому етапi щiльнiсть МЗ hg

навпаки, швидко зменшується вище лiнiйної дiлянки, або збiльшується, роз-

глядаючи початковi наближення нижче вiд особливої лiнiї. Як видно, на друго-

му етапi система перебуває тривалий час, оскiльки особливий дiлянка розта-

шована дуже близько до лiнiї iзоклiн (штрихова крива). У той же час, нерiвно-

важнi змiннi в ходi фрагментацiї металу при IПД зазнають структурно-фазовi
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перетворення, оскiльки супроводжуються рiзкими переходами вiд малих зна-

чень до великих. Згiдно з рисунком, лiнiйна дiлянка практично повнiстю на-

кладається на штриховую криву, що вiдповiдає стацiонарностi hD, тому оче-

видно, що при подальшому зменшеннi параметра τhD особлива область буде

подовжуватися уздовж цiєї лiнiї (див. рис. 2.2), що на границi можна розгля-

дати як адiабатичне наближення τhg � τhD . При цьому час релаксацiї систе-

ми до стiйкого стану (особливої точки DB) повнiстю визначається еволюцiєю

щiльностi МЗ hg.

Вiдповiдно часовiй залежностi, представленiй кривою 1 на рис. 2.5(а),

видно, що конфiгуративна точка здiйснює швидкий рух по траєкторiї, яка

розташована за межами лiнiйної дiлянки. При попаданнi в особливу область

рух iстотно сповiльнюється, при цьому, як зазначалося ранiше, ефект уповiль-

нення проявляється тим сильнiше, чим бiльше зменшувати τhD . Зiставляю-

чи часову залежнiсть пройденого шляху кiнетицi щiльностей структурних де-

фектiв [32], видно, що процес встановлення стацiонарного режиму при 10−1τhD

сповiльнюється приблизно в 10 разiв.

Рисунок 2.4(б) побудований для випадку, коли час релаксацiї щiльно-

стi дефектiв задається виразом 10−1τhg > τhD , який, у порiвняннi з попереднiм

випадком, представляє уповiльнення кiнетики нерiвноважного параметра hD

(τhg > 10τhD) або прискорення формування впорядкованих станiв у результатi

швидкої релаксацiї щiльностi МЗ hg. Як видно, у даному випадку особливi дi-

лянки практично не формуються. Процес фрагментацiї протiкає iнтенсивно i

система швидко еволюцiонує до стiйкого стацiонарного стану. Можна зроби-

ти висновок, що структурнi дефекти надають взаємноiнтенсифiкацiйну (пiдси-

лювальну) дiю один на одного у процесi IПД, що також може проявлятися пiд

впливом i iнших, неврахованих, типiв дефектiв пiд час фрагментацiї металу або

сплаву i сприяти поясненню багатьох спостережуваних на практицi явищ [33].

Розглядаючи рух конфiгуративної точки, шлях якої представлений кри-
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Рисунок 2.5 – Часовi залежностi пройденого конфiгуративними точками шляхiв l по фазовим
траєкторiям: (а) крива 1 вiдповiдає фазовому портрету на рис. 2.4(а), крива 2 – рис. 2.4(б) та
крива 3 — рис. 2.4(в); (б) крива 1 вiдповiдає випадку, представленому на рис. 2.6(а), крива
2 – рис. 2.6(б) i крива 3 — рис. 2.6(в). Початок шляху l позначено хрестиком на вiдповiдних
малюнках.

вою 2 на рис. 2.5(а), очевидно, що спочатку здiйснюється швидкий рух по фа-

зовiй траєкторiї, в результатi якого система вiдчуває iнтенсивне енергетичне

“насичення” за рахунок зростання внутрiшньої енергiї. Пiсля досягнення де-

якого значення дефектностi, процес iстотно сповiльнюється i в кристалiчнiй

структурi матерiалу здiйснюється вiдносно повiльне впорядкування. Однак

при цьому, для встановлення стацiонарного режиму буде потрiбно в кiлька

разiв менше часу у порiвняннi з еволюцiйними кривими в [32].

Фазовий портрет на рис. 2.4(в) вiдповiдає випадку 10−2τhg > τhD . Тут,

аналогiчно рис. 2.4(а), видiлено два етапи: вiдносно швидка релаксацiя до

майже вертикальної лiнiйної дiлянки, яка близька до штрихпунктирной лiнiї

iзоклiн, i подальший повiльний рух уздовж неї, що також спостерiгається в

динамiцi кривої 3 на рис. 2.5(а). Однак, особлива дiлянка досягається вже

в результатi вiдносно малих змiн hD i швидкої релаксацiї hg, якщо початковi

наближення розташованi правiше вiд штрихпунктирной кривої, або за раху-

нок iнтенсивного зростання щiльностi МЗ при розташуваннi hg0(t = 0) злiва.
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При цьому, час, витрачений на формування стацiонарного стану, виявляєть-

ся меншим у порiвняннi з протiкаючим процесом згiдно кривої 2 на рис. 2.5(а)

i еволюцiєю системи при τhg > τhD [32]. Очевидно, що зменшення парамет-

ра τhg → 0 приведе до перманентностi hD на першiй стадiї реалiзацiї процесу

фрагментацiї i, надалi, до бiльш вираженої майже вертикальної лiнiйної дiлян-

ки, яка на границi повнiстю спiвпадає з лiнiєю iзоклiн, що можна розглядати

як зворотне адiабатичне наближення τhD � τhg .

Таким чином, унiверсальнiсть кiнетичної поведiнки двохдефектної си-

стеми проявляється як при наближеннi до прямої τhg � τhD , так i до зворотної

τhD � τhg адiабатики. У першому випадку, вихiд на лiнiйну, майже горизон-

тальну, дiлянку вiдбувається у результатi швидкої еволюцiї щiльностi дисло-

кацiй hD при практично перманентному станi нерiвноважного параметра hg

(рис. 2.4(а)), у другому спостерiгається зворотна картина — значення щiльно-

стi МЗ hg змiнюються дуже швидко, а щiльнiсть дислокацiй незначною мiрою

(рис. 2.4(в)). У промiжнiй областi (рис. 2.4(б)), унiверсальнiсть практично не

проявляється. Загалом, спостереджуваним особливим дiлянками можна при-

дати значення притягувальної множини, позначеної в роботi [34] як “русло

великої рiчки”, що характерно для рiзних фiзичних систем [35–37]. При цьо-

му, унiверсальнiсть кiнетичної картини фазового переходу полягає у тому, що

незалежно вiд початкових умов з наближенням до адiабатичної межi τhD → 0

(рис. 2.4(а)) або τhg → 0 (рис. 2.4(в)) система швидко еволюцiонує до вiдповiд-

ної особливої дiлянки, положення якої залежить тiльки вiд способу механiчної

обробки i власне значень εeii, I2, i в подальшому повiльно розвивається вздовж

цих траєкторiй.

На рис. 2.6 зображенi фазовi портрети для таких же спiввiдношень часiв

релаксацiї, що i рис. 2.4, однак при пружнiй деформацiй, що визначає мож-

ливiсть одночасного iснування двох граничних структур. Тут, як говорилося

ранiше, реалiзуються два стiйких стацiонарних стани (точки OA та DA), що
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а) б) в)

Рисунок 2.6 – Фазовi портрети двохдефектної системи (1.3), (1.4) при пружних деформацiях
εeii = −0.05 [%], I2 = 2.5 · 10−4 [%] (точка 2 на рис. 2.1) i значеннях часiв релаксацiї: (а)
τhg > 10−1τhD

; (б) 10−1τhg > τhD
; (в) 10−2τhg > τhD

.

вiдповiдають впорядкованим фазами або максимумам термодинамiчного по-

тенцiалу V (hg), i один нестiйкий в особливiй точцi SA, який вiдповiдає неупо-

рядкованiй фазi або мiнiмуму V (hg). Зауважимо, що в даному випадку, фа-

зовi портрети на рис. 2.6 вiдображають змiни, характернi для фазових пере-

ходiв першого роду [35, 38]. Отже, в залежностi вiд варiювання величини τhm

(m = g, D), формуються одночасно двi лiнiйних дiлянки (визначенi як “русло

великої рiчки”), до яких згодом прагнуть все фазовi траєкторiї. Одночасне iс-

нування цих дiлянок пояснюється природою штрихпунктирной кривої i харак-

терними умовами для пружної деформацiї (значеннями εeii i I2), при яких ста-

цiонарне кубiчне рiвняння має три розв’язки. Таким чином, очевидно, що на

фазових портретах з’являється додаткова “репеллєрна” дiлянка, яка прохо-

дить через сiдлову точку SA (див. штрихпунктирну криву) i вiдображає перехiд

системи через енергетичну яму (див. вид термодинамiчного потенцiалу V (hg)

в [12–14]), що роздiляє лiнiйнi областi. При цьому фазовi траєкторiї, за певних

умов, огинають цю дiлянку, вiддаляючись з часом вiд лiнiї її розташування.

Застосовуючи необхiдну умову iснування екстремуму до рiвняння iзо-

клiн, фазовi траєкторiї в яких матимуть вертикальнi дотичнi (тобто до штрих-
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пунктирної кривої), отримаємо вираз для точок перегину

hS1,2g =

2ϕ2g ±
√

4ϕ2
2g − 12ϕ3g

(
ϕ1g −

ϕ2
gD

ϕ1D

)
6ϕ3g

, (2.7)

що роздiляють максимуми з мiнiмумом на стацiонарнiй кривiй hg, або

точки позначаючi межi “репеллєрної” дiлянки, положення якої, також як i всiєї

штрихпунктирной кривої, визначається зовнiшнiми умовами (величиною εeii та

I2).

При τhg > 10−1τhD спостерiгається поведiнка системи, представлена на

рис. 2.6(а). Тут, як i на рис. 2.4(а), фазовi траєкторiї швидко еволюцiонують

до лiнiйних дiлянок, близьких до штрихової лiнiї iзоклiн, при збереженнi зна-

чень змiнної hg. Розглядаючи початковi наближення злiва вiд особливої точ-

ки SA, оскiльки дiлянка “репеллєра” при даному спiввiдношеннi часiв релак-

сацiї практично не проявляється, формується перша лiнiйна область, уздо-

вж якої система повiльно релаксує до стацiонарного стану OA. Друга дiлян-

ка, що демонструє протяжну еволюцiю системи до впорядкованої фази у точ-

цi DA, реалiзується при початкових умовах, розташованих праворуч вiд SA.

Однак, в залежностi вiд розташування початкових умов вiдносно особливих

дiлянок, процес їх досягнення на першому етапi обробки матерiалу супровод-

жуватиметься як миттєвою генерацiєю, так i анiгiляцiєю щiльностi дислока-

цiй hD. З наближенням до адiабатичної межi τhD → 0, як i для випадку на

рис. 2.4(а), спостерiгається уповiльнення реалiзацiї стацiонарних режимiв, що

також можна виявити вивчаючи часову залежнiсть пройденого шляху по фа-

зової траєкторiї (крива 1 на рис. 2.5(б)).

Дослiджуючи наближення до зворотної адiабатики τhD � τhg , якiй вiд-

повiдають випадки на рис. 2.6(б),(в), видно, що зi зменшенням параметра τhg

в унiверсальнiй поведiнцi системи спостерiгається плавний перехiд вiд майже

горизонтальних лiнiйних дiлянок до бiльш вертикальних. При цьому, загаль-
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ний час еволюцiї до стiйких стацiонарних станiв, на вiдмiну вiд попереднього

випадку на рис. 2.6(а), з наближенням до границi τhg → 0 зменшується, що та-

кож проявляється в еволюцiї кривих 2, 3 на рис. 2.5(б). Вивчаючи особливостi

фазової динамiки нерiвноважних змiнних на рис. 2.6(в), чiтко спостерiгається

формування трьох особливих дiлянок, двi з яких мають притягувальний ха-

рактер i визначаються як “русло великої рiчки”, а третя, яка роздiляє майже

вертикальнi дiлянки, має протилежну природу, бiльш вiдому як “репеллєр”.

Як бачимо, фазовi траєкторiй системи прагнуть уникнути перетинання з об-

ластю “репеллєра”. Очевидно, що з подальшим зменшенням часу релаксацiї

щiльностi МЗ τhg , майже вертикальнi дiлянки будуть подовжуватися уздовж

штрихпунктирної залежностi, а на границi повнiстю спiвпадуть iз стацiонар-

ною кривою.

Таким чином, унiверсальнiсть фазової динамiки нерiвноважних змiнних

спостерiгається в основному з наближенням системи до адiабатичних границь,

якi задаються прямим τhg � τhD i зворотним τhD � τhg межами для будь-якого

режиму фрагментацiї. Безумовно, з точки зору опису процесiв, що спостерiга-

ються i природи фрагментацiї металiв або сплавiв пiд час IПД бiльш iнформа-

тивно дослiджувати точну кiнетику двохдефектної системи (1.3), (1.4), проте

розгляд граничних адiабатичних пiдходiв грає не менш важливу роль, оскiль-

ки дозволяє отримати додатковi залежностi, що визначають умови iснуван-

ня декiлькох граничних структур i дозволяють пiдiбрати оптимальнi значення

для пружних деформацiй, якi сприяють найбiльш ефективному формуванню

впорядкованої СМК або НК структури з високими концентрацiями дефектiв i

стабiльними фiзико-механiчними властивостями. Тому важливо розумiти по-

ведiнку кристалiчної структури матерiалу в граничних адiабатичних випадках.
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3 ФАЗОВА ДIАГРАМА З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ШУМУ

Здiйснюючи повне перетворення Лежандра по обом видам зв’язаної

енергiї, отримаємо вираз для густини вiльної енергiї у виглядi [9]:

f = u− Ts− ϕh. (3.1)

Тут u – густина внутрiшньої енергiї, T , s – температура та ентропiя; ϕ

и h – спряжена пара термодинамiчних змiнних – середня енергiя дефекту та

щiльнiсть дефектiв.

Оскiльки точний аналiтичний вираз для вiльної енергiї не вiдомо, розг-

лянемо спрощену модель, розклавши вiльну енергiю в ряд за її аргументами до

кубiчних внескiв:

f(ϕ, T ) = f0 − h0ϕ+
1

2
aϕ2 − 1

3
bϕ3 + αϕ∆T + βϕ2∆T − γ (∆T )2 . (3.2)

При цьому коефiцiєнти задаються спiввiдношеннями:

f0 = f ′0 +
1

2
λ (εeii)

2 + µ
(
εeij
)2
,

h0 = h′0 − gεeii +
1

2
λ̄ (εeii)

2 + µ̄
(
εeij
)2
, (3.3)

a = a′ − 2eεeii, α = α′ + αgε
e
ii,

де ∆T = T − T0, T0 – початкова температура, сталi h′0, a′, b показують

залежнiсть вiльної енергiї квазiрiвноважної пiдсистеми вiд густина енергiї меж

зерен при вiдсутностi зовнiшнiх впливiв. Iншi параметри описують зовнiшнi

механiчнi, температурнi або змiшанi впливи. Пружнi напруження враховують-

ся з точнiстю до квадратичних внескiв через першi два iнварiанта тензора де-

формацiй εeii,
(
εeij
)2 ≡ εeijε

e
ji. Оскiльки описується типовий для IПД процес

стиснення деформованого об’єкта, покладається εeii < 0. У даному випадку
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припускається, що головним дефектом металу, є найбiльший дефект структури

- межа зерна, а решта дефектiв можуть бути врахованi значеннями параметрiв

теорiї.

Фактично, всi добре вiдомi дислокацiйнi механiзми пластичної деформа-

цiї (див., наприклад, огляди по цiй проблемi [1, 2]) беруть участь у формуваннi

нової межi зерна. Однак їх врахування здiйснюється вибором ефективної ста-

лої теорiї h0, яка являється ефективною щiльнiстю дефектiв бiльш глибоких

структурних рiвнiв або джерело пiдвищення енергiї меж зерен, тобто, ступе-

ня їх нерiвноважностi (див. еволюцiйнi рiвняння (3.5)-(3.6)). Розпад сильно

нерiвноважних меж приводить до їх розмноження, iншими словами, до подрiб-

нення зерен.

Ранiше був дослiджений детермiнiстичний пiдхiд, який дозволив описати

iснування граничної зернистої структури. Була також побудована фазова дiа-

грама в координатах пружної частини першого та другого iнварiанта тензора

деформацiї, яка визначила областi реалiзацiї рiзних типiв граничних структур.

Дослiджуємо тепер вплив адитивних шумiв на формування областей фазового

дiаграми.

Запишемо еволюцiйнi рiвняння:

τϕϕ̇ = −∂f
∂ϕ

, τT Ṫ = −∂f
∂T

, (3.4)

де τϕ и τT – часи релаксацiї вiдповiдних величин, що характеризують

iнерцiйнi властивостi системи.

Продиференцiював вiльну енергiю за температурою T i енергiєю дефек-

ту ϕ, отримуємо двохпараметричну систему рiвнянь для параметрiв стану:

τϕϕ̇ = −h0 + aϕ− bϕ2 + α∆T + 2βϕ∆T +
√
Iϕξ1(t), (3.5)

τT Ṫ = αϕ+ βϕ2 − 2γ∆T +
√
IT ξ2(t). (3.6)
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Варто вiдмiтити, що в вiльнiй енергiї (3.2), на вiдмiну вiд [9], нами вра-

хованi два додаткових доданки. Перший iз них дозволяє ввести вiд’ємний зво-

ротний зв’язок мiж ϕ и T у рiвняннi (3.5), другий необхiдний для опису само-

узгоджуваної поведiнки ϕ и T . При введеннi останнього доданку результуючий

шум стає мультиплiкативним (залежить вiд параметра ϕ). При цьому вiн за-

безпечує не тiльки переходи системи мiж мiнiмумами потенцiалу, а й є причи-

ною виникнення додаткових стацiонарних станiв [39].

У правi частини рiвнянь (3.5), (3.6) доданi стохастичнi складовi, вони

моделюють шуми iз iнтенсивностями Iϕ, T , якi виникають у внаслiдок впливу

рiзних структурних неоднорiдностей, включень, домiшок, дефектiв, теплових

флуктуацiй i т.д. З точки зору параметра ϕ це означає, що в початковому станi

в матерiалi одночасно є як великi, так i дрiбнi зерна (статичний шум або хаос),

спiввiдношення мiж якими визначає конкурентну боротьбу i перекидання мiж

рiзними структурними станами. Функцiї ξi(t) представляють δ – корельованi

стохастичнi джерела (бiлий шум). Їх моменти визначаються наступним чином:

〈ξi(t)〉 = 0, 〈ξi(t), ξi(t′)〉 = 2δijδ(t− t′). (3.7)

Тут множник 2 обраний для того, щоб величина I(ϕ) (3.10) грала у вiд-

повiдному рiвняннi Фоккера-Планка роль коефiцiєнта дифузiї.

Використовуючи адiабатичне наближення τϕ � τT , при якому еволюцiя

температури T слiдує за змiнами параметра ϕ, отримуємо рiвняння Ланжеве-

на:

τϕϕ̇ = F (ϕ) +
√
I(ϕ)ξ(t), (3.8)

де сила F задається спiввiдношенням:

F (ϕ) = h0 − (a+ α2/2γ)ϕ+ (b− 3βα/2γ)ϕ2 − (β2/γ)ϕ3, (3.9)
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а ефективна iнтенсивнiсть шуму I виражається рiвнiстю:

I(ϕ) = (α + 2βϕ)2/(2γ)2IT + Iϕ, (3.10)

яка випливає iз властивостi адитивностi дисперсiї гаусових випадкових

величин [40].

Рiвнянню (3.8) вiдповiдає рiвняння Фоккера-Планка в формi Iто [39,40]:

τϕ
∂P (ϕ, t)

∂t
= − ∂

∂ϕ
[F (ϕ)P (ϕ, t)] +

∂2

∂ϕ2
[I(ϕ)P (ϕ, t)] , (3.11)

З плином часу розподiл розв’язкiв рiвняння (3.8) стає стацiонарним i йо-

го явний вигляд може бути знайдений з (3.11) при ∂P (ϕ, t)/∂t = 0. У резуль-

татi отримуємо вiдповiдний стацiонарний розподiл

P (ϕ) = Z−1 exp(−U(ϕ)), (3.12)

який визначається нормуючою сталої Z та ефективним потенцiалом:

U(ϕ) = ln I(ϕ)−
∫ ϕ

0

F (ϕ′)

I(ϕ′)
dϕ′. (3.13)

Дослiджуючи стацiонарнi стани густини енергiї меж зерен ϕ, якi зада-

ються умовою iснування екстремуму розподiлу (3.12) (потенцiалу (3.13)), ви-

явлено, що стацiонарнi стани, визначаючi режими фрагментацiї при IПД, не

залежать вiд iнтенсивностi шуму Iϕ. Вiдзначимо, що максимуми ефективного

потенцiалу вiдповiдають мiнiмумам функцiї розподiлу, що вiдповiдають нестiй-

кому стану, а його мiнiмуми, вiдповiднi максимумам функцiї розподiлу – стiй-

ким.

На рисунку 3.1 показано розв’язки рiвняння стацiонарних станiв. Згiдно

з ними, при малих значеннях iнтенсивностi IT iснують три стацiонарнi стани,

два з яких вiдповiдають мiнiмуму потенцiалу U(ϕ) (суцiльна i пунктирна кри-
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ва), а один його максимуму (штрихпунктирна крива). Перший мiнiмум може

досягатися при нульовому i ненульовому значеннях густини енергiї меж зе-

рен ϕ0 в залежностi вiд значень
(
εeij
)2

. Ненульовi значення вiн приймає тiльки

у тому випадку, коли
(
εeij
)2

бiльше деякої критичної величини. Це обумовле-

но тим, що при IПД процес фрагментацiї може протiкати, коли пружнi де-

формацiї (εeij) i пов’язанi з ними напруження σij перевищують межу текучо-

стi. Стацiонарнi стани у процесi IПД досягаються тiльки при виконаннi цiєї

умови. Частина кривої може виявитися в нефiзичнiй областi уявних дефор-

мацiй (крива 1). Другий мiнiмум завжди має ненульове значення. Менший iз

стацiонарних значень вiдповiдає бiльшому розмiру зерна (пунктирна крива на

рис. 3.1), бiльший (суцiльна) - меншому його розмiру. Їх роздiляє нестiйкий

стан (штрихпунктирна крива) при значеннi густини енергiї меж зерен ϕm, що

вiдповiдає максимуму потенцiалу. Слiд зазначити, що нульовий мiнiмум вiд-

повiдає крупнозернистому полiкристалу, а на границi монокристалу. У випад-

ку монокристала спочатку реалiзується нульовий мiнiмум потенцiалу, i тiльки

коли вiн стане ненульовим процес фрагментацiї починає протiкати. Якщо зра-

зок до IПД вже має дрiбнозернисту структуру (реалiзується стан близький до

ненульового мiнiмумуU(ϕ)), то еволюцiя структури матерiалу до стацiонарних

станiв можлива навiть при малих значеннях
(
εeij
)2

.

При збiльшеннi IT залежнiсть виходить з нефiзичної областi (крива 2), i

при
(
εeij
)2

= 0 зразок представляє собою монокристал (або крупнозернистий

полiкристал). Якщо пiдвищувати рiвень деформацiї, то деякий час реалiзуєть-

ся монокристал (ϕ0 = 0). При збiльшеннi
(
εeij
)2

до значення, коли спiвiсну-

ють нульовий i ненульовий мiнiмуми потенцiалу при недостатнiй iнтенсивно-

стi шуму, який здiйснює перекидання мiж мiнiмумами, процес фрагментацiї не

може вiдбутися, тому що цi мiнiмуми роздiленi потенцiйним бар’єром (штрих-

пунктирна лiнiя). Потiм нульовий мiнiмум стає ненульовим (пунктирна лiнiя), i

вiдбувається безперервний процес фрагментацiї. При подальшому збiльшеннi
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деформацiї перший мiнiмум зникає разом з потенцiйним бар’єром, i система

за механiзмом фазового переходу першого роду рiзко переходить до стану, що

описується другим мiнiмумом потенцiалу (суцiльна лiнiя). Даний перехiд мо-

же здiйснюватися i при наявностi потенцiйного бар’єру за рахунок шуму, якщо

його iнтенсивнiсть виявиться достатньою. При цьому вiдбувається рiзке змен-

шення розмiрiв зерен. Вiдомо, що при фазовому переходi першого роду через

наявнiсть одночасно двох мiнiмумiв термодинамiчного потенцiалу система мо-

же перебувати в двох метастабiльних фазах [38]. Тут це означає спiвiснування

граничних структур iз рiзним розмiром зерна.
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Рисунок 3.1 – Залежнiсть стацiонарних значень густини енергiї меж зеренϕ0, ϕ
m вiд iнварiан-

та
(
εeij
)2

. Кривi 1-4 вiдповiдають значенням IT = 0.1, 0.22, 0.45, 0.6.

Критичний вираз для другого iнварiанту при ϕ = 0 приймає вигляд:

(
εeij
)2

с
= −1

µ

(
h′0 + gεeii + λ̄ (εeii)

2 /2− αβIT/γ2
)
. (3.14)

Спiввiдношення (3.14) представляє криву, нижче якої iснує нульовий

стацiонарний розв’язок рiвняння (3.13), що вiдповiдає мiнiмуму U(ϕ) в точцi



34

ϕ0 = 0.

На рисунку 3.2 наведена фазова дiаграма, де лiнiї вiдповiдають межам

втрати стiйкостi системи. Пряма 1, нижче якої можливий нульовий стацiонар-

ний розв’язок, визначається виразом (3.14). При ϕ0 = 0 вiдсутнiй канал диси-

пацiї енергiї, пов’язаний з утворенням дефектних структур, i система представ-

ляє собою монокристал, або структуру, близьку до нього. Точки 1-4 на фазовiй

дiаграмi вiдповiдають кривим потенцiалу на рис. 3.3, який визначається мiнi-

мумами.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.05

0.1

0.15

0.2

I
T

3

B’

A’

B

(εe
ij
 )2
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1

1 4

Рисунок 3.2 – Фазова дiаграма системи з областями формування двох (A, A′) i однiєї (B, B′)
граничних структур.

Область A вiдповiдає реалiзацiї двох ненульових мiнiмумiв потенцiалу

U(ϕ) (крива 2 на рис. 3.3). Тут спостерiгаються двi граничнi структури з вели-

ким (перший мiнiмум потенцiалу) i малими (другий мiнiмум) розмiрами зерен.

Область дiаграми A′ подiбна областi A, але з тiєю вiдмiннiстю, що пер-

ший мiнiмум потенцiалу тут нульовий (крива 1 рис. 3.3). Оскiльки перша гра-

нична структура формується при ϕ0 = 0, вона представляє собою монокри-

стал. У цiй областi малих деформацiй у процесi IПД фрагментацiя матерiа-
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лу може не реалiзуватися. Однак, так як завжди позначається вплив шуму,

який здiйснює перехiд системи мiж мiнiмумами потенцiалу, тут скорiше бу-

дуть спiвiснувати двi граничнi структури з рiзними розмiрами зерен. Перша з

них вiдповiдає найбiльшим монокристалiчним зернам (нульовий мiнiмум по-

тенцiалу), друга - бiльш дрiбним зернам.

В областi великих деформацiйB, вiдповiдно до кривої 3, формується од-

на гранична структура, i розмiр зерна тут мiнiмальний. При збiльшеннi (εeii)
2

вiн буде зменшуватися, i на границi (εeii)
2 →∞ оброблений зразок має аморф-

ну структуру.

0 0.5 1 1.5

−1.1

−1

−0.9

−0.8

�φ�

1

2

3

4
U

Рисунок 3.3 – Залежнiсть ефективного потенцiалу (3.13) вiд густини енергiї меж зерен
ϕ при Iϕ = 0.4. Кривi 1-4 вiдповiдають значенням IT = 0.2, 0.3, 0.3, 0.3 та (εeii)

2 =
0.05, 0.125, 0.15, 0.05.

Єдиний нульовий мiнiмум U(ϕ) (крива 4 на рис. 3.3) реалiзується в об-

ластi малих деформацiй B′. Тут система вiдповiдає монокристалу, оскiльки

вiдсутнiй iнший мiнiмум, в котрий у результатi дiї шуму у процесi IПД здiйс-

нюються переходи. Слiд зазначити, що такi переходи можливi тiльки безпо-

середньо пiд час IПД. Завдяки їм, в областях A, A′ формуються двi граничнi
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структури, що вiдповiдає режиму, при якому має мiсце сумiш зерен рiзного

розмiру. Коли процес IПД закiнчений, слiд вважати, що зразок сформований,

i подальшi переходи за рахунок шуму не здiйснюються.
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ВИСНОВКИ

У рамках нерiвноважної еволюцiйної термодинамiки, на основi двохде-

фектного наближення, вивчений процес фрагментацiї кристалiчної структури

при IПД. В якостi основних структурних дефектiв обранi межi зерен (МЗ) i

дислокацiї. Розглядаючи адiабатичне наближення, згiдно з яким стан систе-

ми визначається еволюцiєю щiльностi МЗ, отриманi основнi спiввiдношення,

що дозволяють визначити формування стацiонарних СМК або НК структур

в залежностi вiд ступеня механiчного впливу при IПД. Побудована фазова

дiаграма режимiв фрагментацiї металу або сплаву при IПД. Використовую-

чи метод фазової площини, побудованi фазовi портрети, якi однозначно вiдо-

бражають поведiнку системи вiдповiдно до областей на ФД. Проводячи аналiз

показникiв Ляпунова, визначенi критичнi умови для керуючих параметрiв, що

дозволяють класифiкувати тип i стiйкiсть отриманих стацiонарних структур.

Побудована дiаграма, яка наочно демонструє областi формування стацiонар-

них станiв рiзних типiв. Встановлено, що граничнi (стацiонарнi) структури,

якi вiдповiдають максимумами термодинамiчної потенцiалу в рамках даної мо-

делi, згiдно установленому iнтервалу пружних деформацiй вiдповiдають стiй-

ким особливим точкам типу “вузол”. Вiдповiдно, мiнiмуми термодинамiчного

потенцiалу вiдповiдають реалiзацiї “сiдла”.

Вивчено вплив часiв релаксацiї на фазову динамiку нерiвноважних змiн-

них системи. Показано, що з наближенням як до прямої τhg � τhD , так i до

зворотної адiабатики τhD � τhg система демонструє унiверсальну кiнетичну

поведiнку. Особливiсть такої поведiнки проявляється у формуваннi на фазо-

вих портретах вiдповiдних майже лiнiйних дiлянок, бiльш вiдомих як “русло

великої рiчки”, до яких, незалежно вiд початкових умов, швидко еволюцiо-

нують всi фазовi траєкторiї. Вiдзначимо, що реалiзацiя особливих дiлянок, в

залежностi вiд наближення до певної адiабатичної границi, супроводжується
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швидкою еволюцiєю одного структурного дефекту i практично перманентним

станом iншого. Дослiджуючи наближення до зворотної адiабатики τhD � τhg

виявлено, що зi зменшенням параметра τhg в унiверсальнiй поведiнцi систе-

ми спостерiгається плавний перехiд вiд майже горизонтальних лiнiйних дiля-

нок до бiльш вертикальних, що також проявляється в прискореннi еволюцiї до

стiйких стацiонарних станiв. Вивчаючи особливостi фазової динамiки нерiвно-

важних змiнних, для випадку який демонструє одночасне iснування двох гра-

ничних структур, виявлено формування трьох особливих дiлянок, двi з яких

мають притягувальний характер i визначаються як “русло великої рiчки”, а

третя, яка роздiляє вертикальнi дiлянки, має протилежну природу, бiльш вi-

дому як “репеллєр”. Показано, що “репеллєрна” дiлянка проходить через сiд-

лову точку SA i вiдображає перехiд системи через енергетичну яму, при цьому

фазовi траєкторiї огинають цю дiлянку, вiддаляючись з часом вiд лiнiї її розта-

шування.

Розглядаючи однодефектну модель НЕТ в розвиненнi вiльної енергiї з

урахуванням шуму, описанi додатковi стiйкi стани, якi досягаються у про-

цесi IПД (ненульовий мiнiмум термодинамiчного потенцiалу вiльної енергiї).

Цiкавим є те, що крупнозернистий стан матерiалу (на границi монокристал)

пов’язаний з нульовим мiнiмумом вiльної енергiї (нульовим максимумом внут-

рiшньої енергiї) i в контекстi теорiї його також можна розглядати як свого ро-

ду граничну структуру, яка буде рiвноважною щодо звичайної пластичностi.

Побудовано фазовi дiаграми, якi визначають областi реалiзацiї рiзних типiв

граничних структур. Видiлено чотири областi – двi з iснуванням однiєї гра-

ничної структури i двi з iснуванням двох. У цих областях гранична структура

може формуватися як при нульовiй густинi енергiї меж зерен (великi монокри-

сталiчнi зерна), так i при ненулевому її значеннi (бiльш дрiбнi зерна). Мiнiмуми

ефективного потенцiалу U(ϕ) вiдповiдають формуванню граничних структур з

рiзним розмiром зерна.
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