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1. rnleiding 

Cosserat-continua, met toepassing op een 

magnetisch verzadigd, magneto-elastisch medi um *) 

door 

A.A.F. v.d. Ven 

De naam Cosserat-continuum is verbonden aan de gebroeders Eugene en Francois 

Cosserat, die omstreeks 1909 een theorie ontwikkelden voor een continuum met 

georienteerde deeltjes, [lJ, d.w.z. een continu medium waarvan de materi~le 

punten onafhankelijk t.o.v. de verplaatsingen kunnen roteren. Een dergelijk 

medium kan worden beschreven door aan elk punt een star stelsel van drie vec

toren toe te. kennen, dat onafhankelijk t.o.v. de punten van het medium kan 

roteren. Naar Ericksen en Truesdell, [2 J, worden deze vectoren: "directors" 

genoemd. 

Een van de meest sprekende aspecten van deze theorie is het niet meer symme

trisch zijn van de Cauchy spanningstensor, dit in tegenstelling tot de klas

sieke elasticiteitstheorie. In een Cosserat-continuum wordt verder de span

ningstoestand niet meer alleen gekarakteriseerd door de Cauchy spanningsten

sor, maar er treedt nog een tweede tensor op, de zgn. koppelspanningstensor. 

Deze laatste is gelieerd met het anti-symmetrische deel van de Cauchy span

ningstensor. Bovendien wordt ook het optreden van volumemomenten, naast vo
lumekrachten, en van impulsmomentdichtheden, zgn. spinmomenten, niet a priori 

uitgesloten, zoals in de klassieke elasticiteitstheorie wel gebruikelijkis. 

Al deze effecten leiden er toe, dat de balanswet voor het impulsmoment, wel

ke in de klassieke theorie simpel luidt 

hier veel ingewikkelder wordt (zie verge (35». 

Nadat de Cosserat-theorie vele jaren in de vergetelheid was geraakt, is zij 

omstreeks 1958 opnieuw in de belangstelling gekomen, o.a. door de moderne, 

gegeneraliseerde, versie van Ericksen en Truesdell, [2 J • 

Zeer algemene , niet-lineaire beschrijvingen, gebaseerd op de moderne conti

nuumsmechanica, werden gegeven in 1964 door Toupin, [3J, en Eringen, [4J. 

De basis veor de lineaire theorie werd in feite gelegd in 1962 door Mindlin 

en Tiersten, [5J. In [6], geeft Nowacki een overzicht van de lineaire theorie 

*) 
Notitie i.v.m. voordracht 00 colloquium van vakgroep Technische Mechanica, 

afdeling W, d.d. 7-6-1979. 
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van micropolaire elastische media, terwijl Stojanovic in [6J hetzelfde doet 

voor niet-lineaire media met starre directors. Beide artikelen vormden een 

onderdeel van eenCISM-cursus, gehouden in Udine 1972, over micropolaire elas

tische media. In 1968 was al een IUTAM-congres gewijd aan gegeneraliseerde 

Cosserat-continua, [7J, waarin ook verschillende toepassingen van deze theo

rie werden besproken, zoals, bijvoorbeeld, effecten bij spanningsconcentra

ties en dislocaties, composiet-materialen, algemene afleiding van balkentheo

rie en magneto-elastische media. In 1970 verschenen de eerste boeken over 

dit onderwerp van de al eerder genoemde auteurs Nowacki, [8J, en Stojanovic, 

[9J. 

Er kunnen een tweetal onderscheiden gemaakt worden tussen de verschillende 

theorien betreffende Cosserat-media. Op de eerste plaats onderscheiden we: 

i) Gegeneraliseerde Cosserat-continua: de directors zijn dan deformeerbaar. 

ii) (Pure) Cosserat-continua: dedirectorsvormen (t.o.v. elkaar) een star 

stelsel. 

Daarnaast kunnen we nog veor wat de beweging van de directors betrefd onder

scheiden: 

a) de directors bewegen met het medium mee; 

b) de directors bewegen onafhankelijk t.o.v. het medium. 

We zullen hier het geval ii)-b) bespreken: een star stelsel directors (niet 

noodzakelijk drie) dat onafhankelijk van de beweging van het medium t.o.v. 

het medium kan bewegen. We zullen veor dit medium de algemene, d.w.z. niet

lineaire, balanswetten en randvoorwaarden formuleren, uitgaande van het prin

cipe van Hamilton. Als een illustratie zullen we laten zien dat een magne

tisch verzadigd, magneto-elastisch medium met deze theorie kan worden beschre

ven. We volgen hierbij een artikel van Lenz, [10J, die een magneto-elastisch 

medium beschrijft als een Cosserat-medium met ~~n starredirector (= de (ver

zadigde) magnetisatie). Soortgelijke aanpakken zijn ook gegeven door Alblas, 

[llJ en [12J, die bovendien een interpretatie geeft van de spinmoment-tensor 

aan de hand van een fysisch algemeen bekend verschijnsel (het Einstein- de 

Haas-effect) . 

2. Beschri jvi ng 

We starten deze beschouwing met debeschrijving van de kinematica van het 

Cosserat-medium. 
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Een elastisch lichaam bevindt zich op t = 0 in zijn ongedeformeerde toe

stand. De positie op t = 0 van een punt P van het lichaam geven we aan met 

!, met componenten Xa (a = 1,2,3), t.o.v. een Cartesiaans stelsel O~1~2~3. 

Aan P denken we verbonden een stelsel (eventueel drie, maar niet noodzake

lijk) vectoren £(a) (a = 1,2,3, ••• ): de directors op t = O. Op het tijdstip 

t bevindt het lichaam zich in de gedeformeerde toestand, waarbij de posLtie 

van P wordt gegeven door ~, met componenten xi (i = 1,2,3) t.o.v. O~1~2~3. 

De directors op tijdstip t geven we aan met d(a). Deze d(a) 's zijn ontstaan 

, t t t ti' (a) b' h t di d di ~ een s arre ro a evan £ • De eweg~ng van e me urn en van e rec-

tors wordt dan beschreven door de relaties 

(1) x = ~(!, t) , d(a) =~(a)(~,t) . 

Het star zijn van het stelsel directors kunnen we tot uitdrukking brengen 

met de condities 

(2) ~(a) ,d(b) = c 
(ab) 

= constant 

of 

(3) ~(a) ,~(b) + ~(a) ,~(b) = 0 • 

Aan deze condities is te voldoen door het invoeren van ~~n orthogonale ten

sor R (onafhankelijk van a), zodanig dat 

Deze (rotatie-) tensor R wordt de gyration-tensor genoemd. Het is soms ech

ter makkelijker te werken met de rota tie-vector g, gedefinieerd door 

(5 ) 

waarmee (4) wordt 

(6 ) d (a) = n x d (a) • 
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We zullen verderop gaan werken met het principe van Hamilton, dus met varia

ties. V~~r de variaties van ~(a) moeten soortgelijke restricties gelden als 
• (a) 

voor de snelheden d • Naar ahalogie van (6) kunnen we deze schrijven als 

(7) 

Hierin vermen de drie componenten van o~ nog drie vrij te varieren groothe

den. 

Opmerking. We kunnen de beweqing van de directors in principe opgebouwd den~ 

ken uit twee stukken: de beweging met het medium mee plus de beweging rela

tief t.o.v. het medium. V~~r het eerste deel geldt 

• (a) (a) 
d . . = v[' . Jd. • 1. 1.,J J 

Dit is de relatie veor de director-snelheid behorende bij het in de inlei

ding genoemde geval i). 

V~~r het toepassen van Hamilton op Cosserat-media moet de uitdrukking veor 

de kinetische energie worden gegeneraliseerd tot 

(8) T ~ f p(~t~ + I(ab)~(a) ,~(b»dV 
V 

Hierin is V het volume van het gedeformeerde lichaam op tijdstip t, (sommeren over a en b) . 

p de dichtheid, ~ =! de snelheid en I(ab) (= I(ba» de microtraagheidscoef

ficienten. Een fysische interpretatie van deze laatste grootheden zal in het 

voorbeeld voor magneto-elastische media worden gegeven. De eerste term in 

(8) is de klassieke kinetische energie, terwijl de tweede term de extra bij-

drage t.g.v. de director-beweging is. 

De vector 

(9) ~ = I(ab)~(a) x ~(b) , 

wordt de (micro)spin genoemd. Het zal verderop blijken dat deze gelijk is 

aan de, intrinsieke, impulsmoment-dichtheid. Met (9) en (4) kan het deel van 

T behorende bij de director-beweging ook worden geschreven als 

(10) ~I (ab) ~ (a) ,~(b) = ~~,.n , 

dus de microspin inwendig vermeniqvuldigd met de hoeksnelheid van de direc-

tors (vergelijk T . = ~_D,_w voor een star lichaam) • 
rotat1.e 
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3. Principe van Hamilton veor een Cosserat-continuum 

Voor een Cosserat-continuum gaan we uit van de volgende formulering van het 

principe van Hamilton: (zie [10J en [6J) 

t2 

(11 ) 0 f dt J {~px,x +~pI(ab)d(a) ,deb) }dV + 
-- --

tl V 

t2 t2 

-0 J dt J pu dV + J dt{ J f(m) oX dV + f ! (m) ,o!, dS} = o . - '-
tl V tl V av 

Hierin is de eerste term dus de kinetische energie, de tweede de potenti~le 

energie en de derde de variatie van de uitwendige arbeid verricht door de 

mechanische volumekrachten f(m) en de mechanische spanningsvector !(m) op 

de rand av van V. 

We nemen verder nog aan, dat we de tweede term in (11) nog kunnen splitsen 

in 

( 12) J pu dV = f pe: dV + f E(ex)dV , 

V V V 

waarin e: q,e inwendige energie is en E (ex) een extra bijdrage aan de energie 

afkomstig van, bijvoorbeeld, electrische en/of magnetische interacties. We 

nemen bovendien nog aan (en we zullen laten zien dat dit voor magneto-elas

tische interacties inderdaad het geval is) dat deze extra bijdrage te schrij

ven is als: 

t2 t2 

(13) -0 fdt J E(ex)dV = J dt{ J [! (ex) ,o!. + ! (a) ,o~ (a) JdV + 

V 

+ J [!(ex) .o~ + ~(a) ,0~(a)JdS} 
av 

V 

Hierin zijn i(ex) en !(ex) dus de extra volume-en oppervlakte-krachten, ter-
. (a) (a) 

wiJl ! en ~ volume- resp. oppervlakte-momentdichtheden (genormeerd op 

de directors ~(a» zijn, geInduceerd door OE(ex) en samenhangend met de di

rector-beweging. 

Door (12) en (13) te substitueren in (11) en vervolgens partieel naar t te 

integreren, waarbij we de variaties op tl en t2 nul nemen, krijgen we: 
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t2 

(14) f dt{ f [-pst. ox . -
~ ~ 

pI(ab)d~b)Od~a) 
~ ~ 

- po£ + 

t1 V 

+ p(f~m) 
~ 

+ f~eX»OXi + R,~a) 6d~a) ]dV + 
~ ~ 

+ J o . 
av 

V~~r we (14) verder kunnen uitwerken, moe ten we eerst een keuze doen voor 

de onafhankelijke variabelen waarvan de inwendige energie £ kan afhangen. 

Een zeer algemene keuze is de volgende 

(15) 

waarin 

(16) 

(17) 

(18) 

(a) (a) 
£ = £ (F. ,~. Q' d

i 
,!J.. ) 

~a ~a", ~a 

F. 
~a 

:= x. (= 
~,a 

ax. (X, t) 
~ -ax ): de deformatie-gradient , 

a 

~. Q := x. Q: de 2e orde deformatie-gradient , 
~a", ~,a", 

~~a) := d(a). de gradient van de directors. 
~a i,a-

Een dergelijk medium wordt een Cosserat-medium van de tweede graad genoemd. 

V~~r het beschrijven van micro-elastische structuren is het meenemen van 

~. Q noodzakelijk. V~~r het voorbeeld wat we hierna zullen bespreken is dat 
~a", 

echter niet het geval, en we zullen daarom hier ~. Q in (15) laten vervallen, 
~a", 

waarmee we krijgen 

(19) 

Een materiaal gekarakteriseerd door (19) wordt een Cosserat-medium van de 

eerste graad genoemd_ 

De lijst van variabelen in (19) moet in feite nog worden uitgebreid, indien 

er interacties optreden. Zo moet bijvoorbeeld bij electro (magnetische) in

teracties de electro(magnetische) potentiaal worden opgenomen en bij ther

mische interacties de entropie. We zullen dit hier echter voorlopig buiten 

beschouwing laten. 

Met (19) krijgen we voor de variatie van £ 
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ox. 
. 1, a. 

Na substitutie van (20) in (14) en na partieel integreren krijgen we (na 

weglating van de integraal over t) 

(21) ·f {[-px. + (p ~ F. ) . + p (f~m) + f~ex» Jox. + 
1 aF. Ja., J 1 1 1 

V 1a. 

+ [-pI (ab) d.(b) _ p ae: + (p ae: F . ). + pJ/,i(a) ]od1~a) }dV + 
1 ad~a) a~~a) Ja.,J 

1 1a. 

+ t (ex)J~ + +. IJx. 
1 1 

We beschouwen eerst de variaties ox. Met de definitie 

(22) t .. 
1J 

= P~F 
aF. ja. 1a. 

vinden we dan uit (21) 

- t f(m) f(e). V pX . = " . + p . + p. ,1n , 
1 1J,J 1 1 

(23) 
(m) (e) 

t .. n. = t. + t. ,op av 
1J J 1 1 

Ui t bovenstaande relaties blijkt dat we de in (22) gedefinieerde tensor t .. 
1) 

kunnen interpreteren als de Cauchy-spanningstensor. 

Opmerking. Bij handhaving van ~. 0 in (15) wordt de relatie voor t .. (bij ge-
1a.1J 1J 

lijkblijven van (23)') ingewikkelder. Deze krijgt dan de vorm (zie [10J, verg. 

(20) ) 

(24) t .. = P ~ F. + P ae: ~ - (p a ae: F. FkO ) k • 
1J aF . Ja. a~ . 8 ~ Ja. IJ, 1a. ia.8 Ja. ia.8 

Ook in de randvoorwaarde (23) 2 verschijnt dan een extra term ([10J, verg. 

(32», namelijk 
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(25) OE (m) + t,(e) t, ,n , - Dk(p",,,, x, X. D~) = t , l. 
l.J J O'i', D J,CL K.,~ l. 

l.CL~ 

waarin Dk staat voor de tangentHi1e afge1eide: 

(26) D = -(n (!!. x V» k 
a x e e ---'n n 

k ktm mpq ax q t 
P 

V~~r wat betreft de variaties od(a) moeten we bedenken dat deze moeten vo1-

doen aan (7): 

Substitueren we dit in (21) en bedenken we dat de variaties OCLt vrij zijn 

dan krijgen we 

(28) . c1k(a)[ r(ab)dM(b) OE ( OE F) n(a)] 
el.'k o P l.' + p () - p () , , - PlV, 

lV od,a o~,a JCL,J l. 
l. l.CL 

O,in V , 

en 

(29) (a) dE H,(a)] 
el.'kod' [p () F, n , - = 

lV K o~ , a JCL J l. 
O,OP oV • 

l.CL 

We kunnen deze re1aties nog verder uitwerken, te beginnen met (28). 

Hiertoe gaan we uit van de microspin ~ a1s ingevoerd in (9), waaruit met 

r(ab) r(ba) vo1gt 

(30) s = r(ab) d(a)d(b) 
i . e ijk j K 

Hiermee kan (28) worden herschreven tot 

(31) 

We eisen nu dat de inwendige energie E invariant moet zijn tegen starre 1i

chaams rotaties. Dan moet vo1gens een theorema van Wey1 ge1den dat 

(32) 

Hieruit 

( 33) 

OE 
OF[, l.CL 

dE d(a) dE ~(a) 
Fj]CL + od(a) j] + o~ (a) j]CL = 0 

[i [iCL 

vo1 gt 

(a) dE dE 
pe , 'kd , 

o~a) 
pe

ijk ---F + pe
ijk l.J J of, kCL 

JCL 

eijk[t[jk] + (p 
de:: ~a)F ) (p 

o~ (a) 
+ tCL ,t 

JCL 

dE (a) 
d~ (a) c1k,tFtCL = 

JCL 
de:: F ) d (a) ] 

o~ (a) tCL , t j 
kCL 



- 9 -

Met (33) en met de invoering van koppelspanningen volgens 

(34) = p de: d(a)F 
mjkt d6(a) -k] ta 

[ja 

gaat (31) over in 

( 35) • . [ - Pd](,a) tk(a)] PSi = -eijk t[jkJ +mjkt,t 

de gegeneraliseerdeimpulsmomentvergelijking veor een 

(S, ), koppelspanningen (m, 'k) en volumemomenten (d (a) 
~ ~J -

medium met interne spin, 

x t (a) ) • 

Op analoge wijze krijgen we met (34) uit (29) de randvoorwaarden voor de kop-

pelspanningen 

(36) H(a)d(a) 
[i j] 

Opmerking. V~~r een Cosserat-medium van de tweede graad moet de constitutie

ve vergelijking veor de koppelspanningen (34) worden uitgebreid tot 

(37) _ p de: d(a)F 
mjkt d6 (a) -k] ta 

[ja 

4. Magnetisch verzadigd, magneto-elastisch medium 

We beschouwen een elastisch lichaam in een vacuum, dat belast wordt door mag

netische velden. We nemen aan dat in het lichaam wisselwerkingen tussen de 

elastische en de magnetische velden kunnen plaatsvinden. Deze interacties ko

men zowel tot uitdrukking in de balanswetten als in de constitutieve vergelij

kingen. We nemen het lichaam magnetiseerbaar en we veronderstellen dat de mag

netisatie verzadigd is. Dit laatste brengen we in rekening door te eisen dat 

de magnetisatie per massa-eenheid M moet voldoen aan de verzadigingsconditie 

(38) 

waarin Ms de constante verzadigingsmagnetisatie is. De magnetisatie ~ is dus 

een vector, welke nog wel van richting kan veranderen, maar welke in grootte 

gelijk blijft .. 

We kunnen een dergelijk medium nu beschrijven door middel van een starre di

rector ~, welke we gelijk nemen aan de magnetisatie: 

(39) d M 
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V~~r de extra energie E(ex) moeten we dan de magnetischeenergie nemen, waar

voor we hier kunnen stellen (we beperken ons tot quasi-statische processeh) 

(40) J E (ex)dV = - 1 f -8 H.H.dV -
'II' _ 1. 1. 

V V 
J pHi Mi dV = ~lT J <P, i <P , i + J 

V V V 

PIP . M.dV 
,1. 1. 

Hierin is V het volume van de totale ruimte (lichaam plus vacuum), ~het mag

netische veld en <P de magnetische potentiaal, welke samenhangt met H volgens 

(41) H. = -<P •• 
1. ,1. 

Om de variatie van E(ex) te bepalen moeten we, behalve naar x en ~, ook 

nog varieren riaar <po Hierbij moeten we bedenken dat 

(42) O(<p . ) = (o<p) . - <p .(ox . ) . = (o<p) . + H.(Ox . ) .• 
,1. ,1.,J J,1. ,1. J J,1. 

Aangezien de variaties o<p enkel de standaard magnetostatische vergelijkingen 

opleveren, laten we deze verder buiten beschouwing. Variatie van de laatste 

regel van (40) levert dan (o~ en o~ zijn nul in vacuum) 

r E(ex)dV = 
f (43) -0 

J 
{pM.H .. Ox. + pH.oM.}dV + 

J 1.,J 1. 1. 1. 
V V 

J 
1 

- o .. ~~Jn . ox. dS . + 4=«H.(H . + 4lTpM,) 
1T 1. J J 1.J J 1. 

aV 

Hierin staat [.J voor de sprong over de rand av van het lichaam. Standaardbe

rekeningen (zie bijv. [13], § IV.7), tonen aan dat de laatste integraal kan 

worden uitgewerkt tot 

aV 

waarmee (43) overgaat in 

(44) -0 J E(ex)dV = J {pMjHi,jOXi + pHioMi}dV + 
V V 

+ f 
2 

21T(pM,n) nioxidS • 

aV 

Vergelijken we dit resultaat met (13) dan zien we dat voor dit geval 

f(ex) 
P i = pMjHi,j' 

R. (a) 
P i = pHi , 

(45) 

t.(ex) 2 H(a) 2'11'(pM,.!!.) ni , = 0 . 1. i 
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Hiermee krijgen we uit (22), (23), (35) en (36) de volgende balansvergelijkin

gen met randvoorwaarden voor de impuls en het impulsmoment van een magne~isch 

verzadigd, magneto-elastisch medium: 

(46) 

(47) 

(49) 

PA = t + pM H + pf(m) 
Ai ij,j j i,j i 

t .. n]. 
~] 

in V , 

op av , 

op av . 

We besluiten met een vergelijking van de impulsmomentvergelijking (48) met 

de overeenkomstige relatie uit [13J, welke daar echter op geheel andere wijze 

is afgeleid. Deze is geformuleerd in verg. (22) op pag. 38 en kan met 

(50) P = 0 en 

(dit laatste in overeenste~ng met (34» worden geschreven als 

(51) 

waarin r de gyromagnetische ratio is. Vergelijken we (51) met (48) dan zien 

we dat voor dit geval het spinmoment S wordt gegeven door de relatie 

(52) • 1 • S. = M ~ - r i . 

Het spinmoment hangt dus samen met de precessie van de magnetisatievector. 

We kunnen dit hetbeste verduidelijken door een precessie van ~ om een vaste 

as met constante hoeksnelheid n te beschouwen (Larmor-precessie). In dat ge

val geldt 

· - . (53) M. 
~ eijkQjMk - Mi = eijkQjMk 

Vol gens (30) is 

· -(54) s. = Ie . 'kM .M. , 
~ ~]] k 

2 
hetgeen met (53) kan worden uitgewerkt tot 

(55) 

immers 

In.M.M. - In.M.M. 
~ ] ] ] ] ~ 

= -I(rl,M)M . - - ~ 



en . 
M.M. = 0 , 

J J 
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op grond van de verzadigingsconditie (38). 

Uit (52) en (55) volgt dat voor het speciale voorbeeld van een Larmor"";pre

cessie de microtraagheidsco~ffici~nt I kan worden geinterpreteerd als 

(56) I 
1 

Dus I is de inverse van het product van de gyromagnetische ratio en het in

product van de precessiehoeksnelheid en de magnetisatie. 
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