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ТАТОМИР П. АНЪЕЛИЋ 

ИЗВОЂЕЊЕ BEL ТRАМI-МIСНЕLL-ОВИХ ЈЕДНА ЧИНА 
У ТЕНЗОРСКОМ ОБЛИКУ ИЗ SАINТ-VЕNАNТ-ОВИХ 

\ 

УСЛОВА КОМПАТИБИЛНОСТИ 

р 

Х, 

е = gij~ji = {)/
Иј 

R'jJk 

8jJk 

А Иј =. и/Ј'Ј' 

Ознаке: 

густина, 

коваријантне координате спољашње запре
минске силе, 

Lаmе-ови коефицијенти еластичности, 

Уоuпg-ов модул и Роissоп-ова константа, 

метрички тензор тродимензионог еуклид

ског простора у односу на генералисани 

систем координата xl (ј = 1,2,3), 
скаларна инваријанта тензора деформације 
а/ј (кубна дилатација), 

скаларна инваријанта тензора напона ~il' 

коваријантне координате вектора померања, 

Riemann ·Christoffel-ов тензор, 
Ricci-ев антисиметрични тензор, 

У св. V "Publ. de l'lпsШut math .... стр. 1-4 [1], са исправ
ка ма и допунама у св. IX [2] истог часописа, показао сам како се 
могу извести Beltrami-Michel1-0Be једначине у општем тензорском 
облику, кад се ПОђе од Lаmе-ових једначина, напр. у облику 

• р X,+P"'+r-) a.I+r- А Иј = О. 

Овде Ьу сад показати како се тај исти општи облик Beltrami
Мichеl1-0ВИХ једначина може добити и полазеhи од услова компа
тибилности тензора деформације у тензорском облику. На ову 
могуЬност указао је М. В r d i с k а у једном свом раду [3], али је 
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сам он извео једна чине само за 
У отсуству запреминских сила, а 
зоре. Наредно извођење је У ПО~ГПV'НОIt' ... ~~;~' 

Ради постизања постављеног ЦИљапоьи Sаiпt-Vепапt-
ових услова компатибилности у наредном облику' (види мој "Тен
зорски рачун" [4]) 

(1) 
Кад се овде теНЗ0р деформације замени, према Hooke-овОМ закону 

(Jlj - ~{(1+X)M-xeljel, 
Е I (2) 

теНЗ0РОМ езпона, добиhе се 

(1 +х) 8јгр 8j5q ~Л. rs -х В,гр BjBq ејј e,r.t = О. (3) 
Знамо да је 

е/ј е/, e;q 

8јгр BjBq = 
еГј е,в e rq 

ерј ер, ем 

I С" I1rq ј е'1 grq I е'Ј ег, I 
- ејј ј-е;в +e'Q ер! l' ерв Opq I1рј ерч ерј 

(4) 

а осим тога је увек: 

8irP Bj,q gll = В1,р 8! Bq = I1
pq 
егэ -ер, e rq

, 

е' Ooij. ;; ==> " {. ГВ .... е.гв i} V 'Ј/ , 

ејј 
&.Ij = e",i = .1е == ејЈ е·јј = e. l •i . 

Из Nаviеr-ових једначина [4] 

pXi+~Ji.l = О 

лако се изводе наредне везе 

и 
{)Ji,jk = -р Хј • k , 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Ако сад у једначинама (3) подигнемо индекс р и извр
шимо контракцију р = q, добиhемо 

(1 + х) Вјг !' 8јвр ~jJ, гв - Х 81г!' 8јвр eij е.гв = О. (11) 

II "I'IIIIII"+'I''''.'~ 
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Израчунавањем назначених израза налазимо 

,. 
8;г. 8јвр = gjj ег, -g •• grj' 

(g.) g,s - gl5 gr}) gi1 = 2 g" • 

На тај начин из (11), узимајуhи у обзир (10), добивамо прво 

(1 +'It) (g,s EI.rs + р X.,S)-2 'It g" е,гв = о, 
па затим 

р (1 +х) Хј,' +(1 ,.--х) де = о. 

Одатле добивамо, још од раније [1] познату али на други начин 
изведену, везу 

и с обзиром на (10) 

1+'It 
АО =-р_-Хј,ј 

1-х 

1-х -3rs ,rs = -- А е. 
1+х 

(12) 

(13) 

После ових помоhних излагања може се приступити разви
јању једначина (3). Наиме, с оБЗIlРОМ на низ претходних релau.ија 
и на ч~њеницу да у еУЈ{ЛИДСI(ОМ простору реЗУЛ1'ат два у~а.стопна 

коварИЈантна извода не зависи од поретка у коме се они изводе, 

а према (4) за 8iГр 8)sq, добиhе се 

(1 +х) [(gpq g'5 - gpf g,q) е,'в..,... (gPI/ g'J -gрЈ g,q) gl. -31)," + 

+ (gps g'j-gp) g,s) g.q &ij,rS]_x (gpq g,s-gps g,q) в," .-
1-х 

= (l+х) (gpq+AG-G,рq- --gpq Ae-рХр,q-рХq,р-Ll8-рq)-
1+х 

- х (gpq AG-O,pq) = О, 

одн. nOCJIe промене знака, деобе са 1 +х и свођења 

1 х 
р (Xp,q+Xq,p) + --О'Р'l+I1-3рq - --gpq Ав = о. 

l+х 1+х 

Најзад, кад се овде за АО унесе његова вредност према (12), 
добива се тражени најопштији тензорски облик Beltrami-Michell· 
ових једначина 

1 рх Х· О Р (Xi,k+Xk •• ) + --О .• k+А{}оilc + --gik ј'Ј = , 
l+х l-х 

(14) 

где су слободни индекси i и k. Како је тензор напона -3lk симе
тричан, са леве стране је симетрични тензор, па овој тензорској 
једначини за ;, k = 1, 2, 3 одговара шест скаларних једначина. 
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Ако у теНЗ0рској једначини (14) подигнемо индекс i она се 
претвара у једначину 

р (XI,Ic+X/t,i) + _1_Э'i.k+~..эki+ ~8kIX/J ~ О, (15) 
l+х l-х 

која у општем случају не мора бити симетрична. Међутим и она 
очигледно одређује само шест различитих скаларних једначина. 
Наиме, ако двапут коваријантни симетрични тен:юр на левој страни 
тензорске једначине (14) обележимо кратко T;k' тада међу коор
динатама тензора Tki који је на левој страни једначине (15) постоји 
веза 

glm Tkт = gkm тјm, 

која одређује само три различите скаларне једначине. 

(Саоl1щтено на седници Мат. института САН) 
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ТНЕ BELTRAMI-MICHELL COMPAТIBILIТY EQUAТIONS 
IN GENERAL TENSOR FORM ОВТ AINED FROM 
SAINT-VENANT'S COMPAТIВILIТY EQUAТIONS 

Ву . 
т: Р. ANOELIТCH 

Iп а previous р8рес [1, р. 1-4 апd 2, р. 93-94] the аиЉос 
has shown how the most general form (14) ofthe Beltгami-Michell 
compatibllity equations сап Ье obtained from the equations of equi
НЬсјит for ап elastic solid (Lame's equations). Here Ье shows how 
Ље same result сап Ье attained Ьу starting from Ље compatibllity 
equations јп terms of strians (Saint-Venant's сотраНЫШу equations). 
То tlJis possibility pointed first М. Bгdicka [3Ј, but his develop
ments tfre restricted to Ље so-саJlеd pure Beltгami's case, ј. е. without 
body forces. 


