RAPORTARE ŞTIINŢIFICǍ
privind implementarea proiectului
Calcul variational si tehnici numerice in mecanica solidului, PN-III-P1-1.1-TE-2019-0348
contract de finantare nr. TE 8/2020
– Etapa 2020 –

Studiile, activitǎţile şi sarcinile intermediare în etapa 2020 din cadrul proiectului s-au referit la temele:
1. Calcul variaţional în modele Cosserat ale pânzelor elastice;
2. Caracterizarea conceptelor de convexitate în elasticitatea neliniarǎ;
3. Stabilitate pentru modele din mecanica solidelor.
Obiectivele prevǎzute în aceastǎ etapǎ au fost îndeplinit în totalitate, descrierea ştiinţificǎ şi tehnicǎ, cu
punerea în evidentǎ a rezultatelor etapei, a gradul de realizare a obiectivelor şi a modului de diseminare a
rezultatelor, fiind detaliatǎ în acest raport de cercetare dupǎ o scurtǎ descriere schematicǎ a stadiului cercetǎrii
din cadrul proiectului. Au fost publicate sau apǎrute online 4 lucrǎri în reviste importante şi indexate ISI,
însumând un factor de impact ridicat. Membrii contractului au participat la 4 conferinţe cu prezentǎri orale.
Lucrǎri ştiinţifice publicate în etapa I
L1. I.D. Ghiba, M. Bîrsan, P. Lewintan, P. Neff. The isotropic Cosserat shell model including terms up to
O(h5 ). Part I: Derivation in matrix notation, accepted, doi.org/10.1007/s10659-020-09796-3, Journal of
Elasticity, 2020.
L2. R.J. Martin, J. Voss, I.D. Ghiba, O. Sander, P. Neff. The quasiconvex envelope of conformally invariant
planar energy functions in isotropic hyperelasticity, Journal of Nonlinear Science, 30:2885–2923, 2020.
L3. I.D. Ghiba, P. Neff, S. Owczarek. Existence results for non-homogeneous boundary conditions in the
relaxed micromorphic model, Math. Method. Appl. Sci., accepted, doi.org/10.1002/mma.6913, 2020.
L4. I. Munteanu. Exponential stabilization of the semilinear heat equation with nonlocal boundary conditions,
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 492 (2): 124512, doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124512,
2020.
Lucrǎri ştiinţifice în lucru:
L5. I.D. Ghiba, M. Bîrsan, P. Lewintan, P. Neff. A constrained Cosserat shell model up to order O(h5 ):
Modelling, existence of minimizers, relations to classical shell models and scaling invariance of the bending
tensor, în lucru.
L6. J. Voss, I.D. Ghiba, R.J. Martin, P. Neff. A rank-one convex, non-polyconvex isotropic function on
GL+ (2) with compact connected sublevel set, în lucru.
L7. I. Munteanu, D. Goreac. Improved Stability for SPDEs Using Mixed Boundary/Internal Controls, în
lucru.
Participǎri la conferinţe în etapa I
C1. I.D. Ghiba, Un nou model matematic pentru pânze elastice, Sesiunea de comunicǎri stiinţifice a Institutului
de matematicǎ „Octav Mayer” şi a comisiei de automaticǎ teoreticǎ şi teoria controlului optimal, Zoom
Meeting, 17.10.2020.
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C2. I.D. Ghiba, Despre un nou model în teoria pânzelor elastice, Sesiunea de comunicǎri ştiinţifice a Facultǎţii
de Matematicǎ, Webex Meeting, 30.10.2020.
C3. L. Marin, M. Bucǎtaru, I. Cîmpean, An iterative algorithm for the Cauchy problems associated with
the steady-state anisotropic heat conduction, Current Trends in Applied Mathematics – Online Workshop, “Octav Mayer” Institute of Mathematics, Romanian Academy, Iaşi Branch, Iaşi, România, 21-22
septembrie 2020.
C4. M. Bucǎtaru, L. Marin, An iterative algorithm for the Cauchy problem associated with the steadystate anisotropic heat conduction. Conferinţa Şcolilor Doctorale din Consorţiul Universitaria (CSDCUMIF2020), Iaşi, România, 22 octombrie 2020.
Descrierea rezultatelor obţinute în 2020
Obiectivul 1/2020. Calcul variaţional în modele Cosserat ale pânzelor elastice
Referitor la acest obiectiv, întrucât scopul final în cadrul proiectului este de a demonstra existenţa soluţiei
într-un model care sǎ implice termeni de ordinul 5 în raport cu grosimea plǎcii, în aceastǎ etapǎ s-a elaborat
un model folosind doar scrierea matricealǎ şi evitând folosirea coordonatelor curbilinii. Aceastǎ construcţie ne
va oferi o mai bunǎ imagine asupra coercivitǎţii şi convexitǎţii energiei de deformare obţinute şi ne va conduce
la un rezultat de existenţǎ în articolul care va succede articolul [L1] elaborat în aceastǎ etapǎ. Rezultatele au
fost prezentate la conferinţele [C1] şi [C2]. Mai exact, am elaborat un model de pânze geometric neliniar care
foloseşte o expresie a deformǎrii ce va depinde de 8 parametri. Teoria 3D neliniarǎ folositǎ este cea a mediilor
elastice Cosserat pentru a ne permite o mai bunǎ descriere a micro-rotaţiilor. Calculele sunt complet analitice
însǎ toate aproximǎrile sunt justificate şi din punct de vedere mecanic. Mai mult, este important sǎ plecǎm
de la o problemǎ 3D pentru care existǎ rezultate de existenţǎ. Forma specificǎ a energiei 2D obţinute include
termeni de ordinul cinci în raport cu grosimea pânzei. Acest fapt este complet nou într-un model analitic şi
generalizeazǎ modelul de plǎci considerat de P. Neff [Continuum Mech. Thermodyn. 16, 2004]. Am identificat o
nouǎ modalitate de a scrie energia internǎ a modelului de pânze construit. Aceastǎ nouǎ formǎ se va dovedi a fi
foarte utilǎ în demonstrarea coercivitǎţii şi convexitǎţii energiei interne. În articolul [L5] aflat în lucru, plecând
de la articolul [L1], se construiesc mai multe modele, ce sunt cazuri limitǎ ale modelului complet. Modul nostru
de scriere a energiei ne conduce în [L5] la demonstrarea unor rezultate de existenţǎ a soluţiei chiar şi în cazurile
limitǎ considerate.
Obiectivul 2/2020. Caracterizarea conceptelor de convexitate în elasticitatea neliniarǎ
În cadrul acestui obiectiv, în aceastǎ etapǎ am studiat modul de calcul al înfǎşurǎtorii quasiconvexe a unui
tip special de funcţii. Rezultatele au fost incluse în lucrarea [L2]. Acest tip special de funcţii va juca un rol
important în etapa 2 a proiectului când un contraexemplu la conjectura lui Mielke dar şi o caracterizare nouǎ
a convexitǎţii de rang unu vor fi stabilite. Aceste rezultate fac obiectul lucrǎrii [L6]. Trebuie sǎ menţionǎm cǎ
determinarea înfǎşurǎtorii quasiconvexe este o sarcinǎ dificilǎ chiar şi din punct de vedere numeric, determinarea
analiticǎ fiind posibilǎ pânǎ în prezent doar pentru nişte familii foarte restrictive de energii. Rezultatele noastre
sunt complet analitice şi testate apoi numeric, oferind un studiu complet asupra quasiconvexitǎţii familiei
de funcţii considerate.
Concret, se considerǎ energii izocore. Rezultate noastre se bazeazǎ pe reprezentarea

W (F ) = h λλ12 a energiei W în funcţie de valorile singulare λ1 , λ2 ale gradientului deformǎrii F . Rezultatele
sunt aplicate pentru a rǎspunde la o conjecturǎ formulatǎ de Adamowic în 2007 şi se discutǎ legǎtura dintre
policonvexitate şi problema Grötzsch cu frontierǎ liberǎ. În plus, discutǎm proprietǎţi legate învǎşurǎtoarea
Wp1 -quasiconvexǎ în domeniul GL(n). În particular, aceasta aratǎ cǎ o versiune a formulei de tip of Dacorogna
este aplicabilǎ pentru energii isocore.
Obiectivul 3/2020. Stabilitate pentru modele din mecanica solidelor
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Referitor la acest obiectiv, în articolul [L4] obiectivul principal a fost studiul urmǎtorului sistem

00

 yt (t, x) − y (t, x) − cy(t, x) = f (t, x, y(t, x)), t > 0, x ∈ (0, π),



Rπ
y(t, 0) = 0 w(x)y(t, x)dx, y 0 (t, 0) + y 0 (t, π) + αy(t, π) = 0, t > 0,





y(0, x) = yo (x), x ∈ (0, π).

(1.1)

Necunoscuta este funcţia y, f este neliniarǎ de tip polinomial, iar w este vǎzut ca un control frontierǎ. Am
construit un control w, dat in formǎ explicitǎ si simplǎ, astfel incât odatǎ introdus in (1.1), soluţia sistemului
corespunzǎtor satisface descreşterea exponenţialǎ. Particularitatea importantǎ a acestui sistem este datǎ de
condiţiile nelocale la frontierǎ. Acest caz se poate intâlni in studiul semiconductorilor de tip barǎ. Intr-un
semiconductor curentul este reprezentat fie de fluxul de electroni fie de fluxul de goluri din structura electronicǎ
a materialului. Conductivitatea electricǎ a unui material semiconductor creşte odatǎ cu creşterea temperaturii.
Astfel, o condiţie la frontierǎ viabilǎ pentru acest caz este o medie intre fluxurile de curent mǎsurate, ce intrǎ şi
0
0 (t,π)
unde α > 0 este o constantǎ. Dacǎ conductivitatea
ies prin capetele semiconductorului y(t, π) = − y (t,0)+y
α
electricǎ este foarte mare, intensitatea curentului creşte, provocând incǎlzirea materialului, ceea ce duce la o şi
mai bunǎ conductivitatea, provocând in final un posibil incendiu. A stabiliza un astfel de sistem inseamnǎ a
modifica conductivitatea electricǎ pentru a nu avea valori foarte mari in fluxul de curent din semiconductor. Mai
exact, in capǎtul x = 0 se aplicǎ un control asupra conductivitǎţii curentului, pentru a se obţine descreşterea
exponenţialǎ de mai sus. Tot referitor la acest obiectiv s-a considerat şi studiul matematic al unui model folosit
pentru modelarea metamaterialelor. Într-o astfel de teorie nu este clar de ce ar trebui ca toate condiţiile la
frontierǎ sǎ fie omogene. De aceea, cu scopul studiului regularitǎţii şi stabilizǎrii soluţiei, un prim pas este de
a demonstra unicitatea şi existenţa soluţiei pentru condiţii neomogene la frontierǎ. Aceastǎ problemǎ are o
rezolvare în elasticitatea liniarǎ care acum este clasicǎ. La fel şi pentru modelele care implicǎ ecuaţii de tip
Maxwell. Modelul nostru considerǎ o cuplare a unei ecuaţii de tipul celei din elasticitatea clasicǎ cu o ecuaţie
asemǎnǎtoare cu ecuaţia lui Maxwell. Totuşi, obţinerea unui rezultat de existenţǎ de tipul celui dorit de noi
nu este trivialǎ pentru cǎ multe informaţii care sunt a priori date în forma ecuaţiei lui Maxwell sunt absente în
cazul modelului nostru. Cuplarea cu ecuaţiile de tipul celor din elasticitatea clasicǎ ne va furniza informaţiile
care nu sunt uşor de observat din forma sistemului de ecuaţii. Ingredientul principal a fost reprezentat de
identificarea unei noi proprietǎţi a unui operator de extindere construit de Alonsi and Valli. Rezultatele au
fost incluse în lucrarea [L3]. Urmǎtorul pas în cadrul proiectului este de a studia problema stabilizǎrii pentru
ecuaţii cu derivate parţiale stochastice. Aceste ecuaţii pot modela de exemplu mişcarea unui solid supus unor
perturbaţii aleatoare. Iniţial este studiatǎ problema cu controale ce acţioneazǎ la frontierǎ. Viteza de descreştere
exponenţialǎ este imbunǎtǎţitǎ apoi prin adǎugarea unui control intern pe partea de drift si pe partea de difuzie.
Rezultatele vor fi incluse în lucrarea [L7].
Rezultatele obţinute1 pânǎ acum ne indicǎ cǎ obiectivele etapei 2021 vor fi realizate complet, variante
incipiente şi chiar intermediare ale rezultatelor –conform planului de realizare propus– fiind deja aduse în
atenţia comunitǎţii academice.
DIRECTOR DE PROIECT,
Dr. Ionel-Dumitrel GHIBA
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Din cauza unor erori de redactare şi comunicare, în lucrǎrile [L1-L4] numǎrul grantului este scris greşit. Menţionǎm cǎ numǎrul
scris în aceste lucrǎri nu reprezintǎ numǎrul unui grant finanţat sau finanţabil în viitor. Vom dori sǎ remediem aceastǎ eroare
solicitând editorilor includerea unor erate.

3

