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Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy modelu mate
matycznego separacji faz (dekompozycji spinodalnej) pod dzia
łaniem naprężeń. Model ten został wyprowadzony przez Gur
tina [7] w ramach teorii termodynamicznej bazującej na pod
stawowych zasadach zachowania pędu, momentu pędu, ma
sy i energii, rozszerzonych o prawo zachowania mikrosił. 

Takie podejście uwzględnia efekt dwóch skal modelowania: 
makro- i mikroskopowej. Prowadzi ono do uogólnienia kla
sycznego równania Cahna-Hilliarda [4] (jednego z dwóch naj
ważniejszych równań inżynierii materiałowej) łącząc efekty dy
fuzyjne i sprężyste. Artykuł prezentuje rezultaty teoretyczne 
otrzymane ostatnio w [3] dla trójwymiarowej (3-D) wersji ukła
du Cahna-Hilliarda-Gurtina oraz badania numeryczne przepro
wadzone dla przypadku jednowymiarowego (1-D) i zamiesz
czone w [2] . 

Słowa kluczowe: Cahn-Hilliard-Gurtin, metoda elementów 
skończonych, MES, sformułowanie słabe. 

1. WSTĘP 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zagadnień 
związanych z separacją faz (dekompozycją spinodal
ną) w sprężystych ciałach stałych opisanych równania
mi Cahna-Hilliarda-Gurtina. Klasyczne równanie Cahna
Hilliarda zostało wprowadzone przez jego autorów [ 4] do 
opisu procesu dekompozycji spinodalnej w stopach dwu
składnikowych. Separacja faz ma miejsce gdy jednorod
na mieszanina dwuskładnikowa zostaje schłodzona poni
żej pewnej krytycznej temperatury gwarantującej przej
ście w stan niestabilny. Z inżynierii materiałowej wiado
mo, że rezultatem takiego schładzania jest dekompozy
cja generująca strukturę, w której poszczególne fazy są 
od siebie odseparowane. Prowadzi to do gromadzenia się 
tych samych faz w większe skupiska a tym samym jed
norodna mieszanina składników przechodzi w dalszych 
etapach dekompozycji w postać granulowaną. Opisany 
proces możemy zaobserwować na rysunku 1, na którym 
przedstawiono ewolucję parametru porządku x(x) (stę
żenia jednego ze składników) w czasie t . Małe począt-
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kowe zaburzenie stężenia generuje proces separacji faz. 
Po krótkim czasie widoczne jest formowanie oscylacyj
nej (granulowanej) struktury a później można zaobserwo
wać początek procesu anihilacji, czyli nagłego scalania 
faz. Numeryczne wyniki poszczególnych symulacji za
warte są w rozdziale 4. 
Na temat równania Cahna-Hilliarda napisano wiele arty
kułów teoretycznych np. [4), [6], w któych badano mię
dzy innymi problemy istnienia i jednoznaczności rozwią
zań oraz ich regularności. Ponadto istnieje bogata litera
tura numeryczna jak np. [5] oraz [1] gdzie rozważono do
datkowo wpływ temperatury na proces. 

----y -· - --- -- - , --- - ·y ---y-- '; ---y--- \"-- --;---; 
0 I J ] ! 

Rysunek 1. Ewolucja x(x, t) - symulacja modelu Cahna
Hilliarda bez sprężystości. 

Model Gurtina rozszerza klasyczne równanie Cahna
Hilliarda o efekty sprężyste, których wpływ na proces ma 
istotne znaczenie. Przedstawione w pracy eksperymenty 
numeryczne wskazują na wpływ sprężystości na szyb
kość ewolucji procesu, charakter dekompozycji a także 
na .możliwość inicjacji procesu dekompozycji spinodal
nej przez oddziaływanie siłami zewnętrznymi, które mo
gą w szczególności służyć do kontroli i stabilizacji proce
su granulacji. Ważnymi czynnikami są również chemicz
na i mechaniczna anizotropowość materiału. Na rysun
kach 1 oraz 2 widać różnicę między symulacją modelu 
Cahna-Hilliarda bez uwzględnienia efektów sprężystych 



Rysunek 2. Ewolucja x(x, t) - symulacja modelu Cahna
Hilliarda ze sprężystością (A = 1 i r = 10-3). 

oraz z ich uwzględnieniem. Równanie Cahna-Hilliarda 
ze sprężystością jest również rozważane w wielu innych 
artykułach np. [8], [9], [10], [11]. 
Większość wspomnianych artykułów rozpatruje przypa
dek quasi-stacjonarnej sprężystości zakładając, że zjawi
ska mechaniczne przebiegają znacznie szybciej niż dy
fuzyjne. W niniejszej pracy rozpatrujemy pełne równa
nie zasady zachowania pędu dopuszczając tym samym 
porównywalne skale czasowe procesów mechanicznych 
i dyfuzyjnych. Takie podejście gwarantuje bardziej re
alistyczne · modele co ma szczególne znaczenie w za
stosowaniach inżynierskich. 

2. MODEL 

Model zaprezentowany w tym artykule jest trójwymia
rowym (3-D) układem wyprowadzonym przez Gurti
na w ramach teorii termodynamicznej bazującej na za
sadzie zachowania mikrosił i opisanej w [7]. Model 
Cahna-Hilliarda-Gurtina uwzględnia wszystkie opisa
ne we wstępie efekty uogólniając klasyczne równanie 
Cahna-Hilliardai obejmując, między innymi, anizotropo
wość i niejednorodność materiału oraz efekty związane z 
odkształceniem. 

Rozważany model przybiera formę problemu (P): 

Utt - 'v · W,c (c(u), x) = b, 

ult=O = uo, Utlt=O = u1, 

u=O, 

Xt - 'v · (M(x)'vw + hxt) = o, 
Xlt=O = Xo, 

n· (M(x)'vw + hxt) = o, 

w - g · 'vw + 'v · (r(x)'vx) 

- !'vx · r'(x)'vx 
2 

- w'(x) - W,x (c(u), x) - f3Xt = O, 

n• (r(x)'vx) = o, 

wnr, 

wn, 

na Sr, 

wnr, 
wn, 

na Sr, 

(1) 

(2) 

(3) 

gdzie W(c(u) , x) jest energią sprężystą 

1 
W(c(u) , x) = 2(c(u) - e(x)) · A(x)(c(u) - e(x)) , 

(4) 
z pochodnymi względem c i x danymi prz~z 
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W,c (c(u), x) = A(x) (c(u) - e(x)) , 

W,x (c(u), x) = -e'(x) · A(x)(c(u) - e(x)) 
1 + 2(c(u) - e(x)) · A'(x)(c(u) - e(x)). 

Powyżej n E ]Rn, n = 2, lub 3 jest ograniczonym obsza
rem o gładkim brzegu S, zajmowanym przez ciało stałe o 
gęstości p = I we współrzędnych materialnych. Ponadto, 
nr = n x (O, T), sr = S x (0, T), n jest jednostkowym 
wektorem normalnym zorientowanym zewnętrznie do S; 
T > O jest dowolnie wybranym ustalonym czasem. 
Szukanymi zmiennymi w układzie są: wektor przemiesz
czenia u : nr ---4 JRn, parametr porządku X : nr ---4 

JR oraz różnica potencjałów chemicznych między skład
nikami (zwana krótko potencjałem chemicznym) w : 
nr ---4 JR. W przypadku stopu dwuskładnikowego pa
rametr porządku reprezentuje stężenie jednej z faz a lub 
b, które charakteryzowane są przez różne struktury kry
staliczne składników, na przykład x = O odpowiada fazie 
a, natomiast x = I odpowiada fazie b. Tensor drugiego 
rzędu 

1 
c = c(u) = 2('vu + ('vuf) 

oznacza zlinearyzowane odkształcenie, b' : nr ---4 ]Rn 

jest zewnętrzną siłą. 
Gęstość energii swobodnej dla systemu (1)-(3) ma postać 
Landaua-Ginzburga-Cahna-Hi lliarda: 

1 
J(c, x, 'vx) = W(c, x) + w(x) + 2 'vx · r(x)'vx, (5) 

gdzie W(c, x) jest energią sprężystą, \JJ(x) energią wy
miany (potencjałem separacji), natomiast ostatni skład
nik z dodatnio określonym tensorem r(x) = (rij(x)) 
jest energią powierzchniową swobodnych granic między
fazowych (zwaną też niekiedy energią Dirichleta). 
Standardowa forma energii sprężystości W(c, x) jest da
na wzorem ( 4) gdzie A (x) = ( Aij kl (x)) jest tenso
rem czwartego rzędu zależnym od parametru porządku 
a e(x) = (lij (x)) jest symetrycznym naprężeniem przy 
braku odkształcenia (naprężeniem własnym). 
Potencjał separacji \JJ(x) charakteryzuje energetyczne 
uprzywilejowanie poszczególnych faz a i b przypisując 
niższe wartości energii czystym fazom. Wynika stąd nie
wypukła, dwujamowa postać tego potencjału. Standardo
wym przykładem z minimami w punktach x = O i x = I 
jest funkcja 

(6) 

Ponadto M = ( Mij) jest macierzą ruchliwości dyfu
zyjnej, (3 :2'. O jest współczynnikiem lepkości a wektory 
g = (gi), h = (hi) reprezentują anizotropowe efekty 



sprzężenia między zjawiskami chemicznymi i dyfuzyj
nymi; dla typowych izotropowych materiałów g = O i 
h = O. Dla zapewnienia poprawności termodynamicznej 
modelu macierz 

B=[~ ~] 
musi spełniać warunek 

X · BX ~ O V X = (\lw, Xt) E IR n x IR. (7) 

Jeśli B jest niezależne od X wtedy (7) oznacza dodatnią 
pół-określoność B. Funkcje Uo : D --t IR n, U1 : D --t 

IRn, xo : n --, IR określają warunki początkowe od
powiednio dla wektora przemieszczenia, prędkości oraz 
parametru porządku. Warunki brzegowe w układzie (1)
(3) reprezentują odpowiednio: ustalone przemieszczenie, 
izolację masy i naturalny warunek brzegowy związany z 
energią Landaua-Ginzburga. 
W kontekście termodynamicznych podstaw problemu 
(P) należy zwrócić uwagę, że równania (1), (2) reprezen
tują zasadę zachowania pędu i zasadę zachowania masy 
dla jednego z dwu składników. Równanie (3) definiuje 
potencjał chemiczny poprzez zasadę zachowania mikro
sił. 

Problem(P) jest termodynamicznie poprawny w sensie 
drugiej zasady termodynamiki. W szczególności spełnia 
on ogólną właściwość termodynamiczną zwaną relacją 
Lapunowa o postaci 

(8) 

zgodnie z którą całkowita energia układu jest nierosną
ca w czasie. Poprawność termodynamiczna odgrywa klu
czową rolę w matematycznych rozważaniach dotyczą
cych problemu (P), mianowicie pozwala ona na wypro
wadzenie oszacowań energetycznych. [3] 
Dodajmy ponadto, że w [14] pokazana została możliwość 
rekonstrukcji teorii Gurtina przy użyciu innego podejścia, 
które bazuje na drugiej zasadzie teromodynamiki w sen
sie Mi.illera i Liu. 

3. ISTNIENIE ROZWIĄZAŃ 

Niech { Vj }jEIN będzie ortonormalną bazą V 0 

HA{D) = (HJ (D) r i { Zj Le!N będzie bazą H 1 (D). Dla 
m E IN wprowadzamy przestrzenie skończenie wymia
rowe 

Vm = span{v1 , ... , vm}, Vm = span{z1, ... , Zm} 

oraz aproksymację Faedo-Galerkina problemu (P) (dla 
uproszczenia przypadek g = h = O): 
Problem (Pr. Dla każdego m E IN należy wyznaczyć 
funkcje (urn, Xm, wm) o postaci 

m 

i=l 
m 

wm(x, t) = L df'(t)zi(x) 
i=l 

m 

i=l 

spełniające dla prawie wszystkich t E [O, T]: 
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(uft', 1-,m)L2(!1) + (W,e: (c(um), xm), c(1r)k2(!1) 

= (b, 1-,m)L2(0) V rym EV m, 

(xr',~mh2(!1) + (M(xm)v1wm, v7~m)L2(!1) 

=0 V~mEVm, 

(wm, (m)L2(!1) - (r(xm)v1xm, v7(mk2 (!1) 

- (~\lxm. r'(xm)v7xm + 'll'(xm) 
2 

+W,x(c(um),Xm)+/3xr',(m)L2(n)=O V(m EVm, 

gdzie u0, uf E V m, Xo E Vm spełniają przym --, oo 

Uo --t Uo silnie W Vo , uf --t U1 silnie W L2(D), 

xc!1--, xo silnie w H 1(D). 

Istnienie rozwiazań problemu ( P) w ogólnym przypadku 
było badane w [3]. Poniżej przytaczamy jedynie twier
dzenie dotyczące szczególnego przypadku g = h = O, 
który reprezentuje równanie Cahna-Hilliarda bez sprzę
żeń, z uwzględnieniem efektów spreżystych. 

TWIERDZENIE 1 ({3], Tw. 3.3) 
Zakładamy, że 

(i) Funkcja J(c, X, \lx) jest określona przez (5), (4), 
(6), gdzie: 

- tensory A, r są stale, 

- tensor g(x) spełnia warunki wzrostu, 

IE'(x)I ~ c(lxl + 1), · IE''(x)I ~ c Vx E IR; 

(ii) Macierz M(x) jest symetryczna, dodatnio określo
na i jednostajnie ograniczana względem X 

gdzie [;_M i CM są stałymi dodatnimi; 

(iii) g = h = O; 

(iv) uo E H5(D), u1 E L2(D), Xo E H 1(D), b E 
L1 (O, T; L2(D)). 

Wówczas istniejąfunkcje (u, X, w) takie, że 

• u E L00 (0,T; Vo), Ut E L 00 (0,T;L2(D)), uu E 
L2(0, T; Vó), 
u(O) = uo, Ut(O) = u1; 

• XE Loo(O, T; H1(D)), Xt E L2(Dr), x(O) = xo: 

• w E L2(0, T; H 1(D)), 



które przy m -> oo są granicami rozwiązań 

(um, Xm, wm) problemu (P)m oraz (u, X, w) stanowią 
rozwiązanie problemu ( P) w następującym słabym sen
sie: 

foT < Utt , TJ >vb,Vo dt 

+ { A(_ę_(u) - €(X))· e(TJ) dxdt lnr 
= { b·rJdxdt 'vrJEL2(0,T;Vo), lnr 

{ [XtĘ + M(x)'vw · 'vĘ] dxdt = O lnr 
'v Ę E L2(0, T; H 1(0.)), 

{ w( dxdt - { I''vx · 'v( dxdt lnr lnr 
- { [w'(x) - g'(x) · A(e(u) - €(X)) 

}0,r 
+ .BxtK dxdt = o 'v( E L2(0, T; H1(0.)). 

Ponadto, mają miejsce oszacowania a priori 

li uli L 00 (0,T;Vo) + li Ut li L 00 (O,T;L2 (O.)) 

+ lluullL2(0,T;Vb) + llxl1Loo(O,T;H1 (0.)) + llxtllL2(0.'I') 

+ llwllL2(0,T;H1 (0.)) ~ c 

ze stalą c zależną tylko od danych. 

4. EKSPERYMENTY 

Rysunek 3. Ewolucja u(x, t) - symulacja modelu Cahna
Hilliarda ze sprężystością dla A = l i r = 10-3 . 

W eksperymentach rozważamy pręt ze stopu dwu
składnikowego o długości L, co dobrze odzwierciedla re
alny problem jednowymiarowy (1-D). Ponadto, zakłada
my naprężenie własne spełniające prawo Vegarda, które 
w jednym wymiarze przybiera postać 

E'(x) = ax + 'Y, a, 'Y = const. 

W eksperymentach przyjmujemy wartości stałych równe 
a= 1, 'Y =-½oraz L = 10. 

4.1, Równanie Cahna-Hlliarda ze sprężystością 

Rysunek 4. Ewolucja x(x, t) - symulacja modelu Cahna
Hilliarda ze sprężystością dla A = 5 i r = O. 

Rysunek 5. Ewolucja całkowitej energii układu. 
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W tym podrozdziale porównujemy wyniki jednowymia
rowych symulacji systemu (1)-(3) bez sprężystości i ze 
sprężystością. Aby zaobserwować wpływ sprężystości 
dokonaliśmy dwóch eksperymentów z następującymi da
nymi wejściowymi: r = 0.001, ,B = O, M = l. Waru
nek początkowy dla x ( x, O) = xo ( x) jest tak dobrany by 
zainicjowana została dekompozycja spinodalna. Dokład
niejsze informacje odnośnie wymagań jakie musi speł
niać takie zaburzenie początkowe opisano w [1] oraz [2]. 
W pierwszym eksperymencie (rys. 1) parametr A = O, 
czyli symulacja odbywa się całkowicie bez wpływu me
chaniki. Jak widać rezultatem eksperymentu jest dobrze 
znana i wielokrotnie opisywana w literaturze ewolucja X 
w czasie będąca rozwiązaniem równania Cahna-Hilliarda 
bez sprężystości. 
W drugim eksperymencie, gdzie A = 1, rezultat symu
lacji jest odmienny. Na rysunkach 2 i 3 pokazano ewo
lucję x(x, t) oraz u(x, t), na których widać wyraźnie 
wpływ sprężystości. W tym przypadku system stabili
zuje się znacznie wolniej niż poprzednio, a ostateczny 
obraz oscylacji jest zdecydowanie bardziej prostokątny. 
Co więcej,oscylacje występują z mniejszą częstotliwo
ścią niż było to w przypadku bez sprężystości. 
Zwiększając wartości parametru A możemy całkowicie 
usunąć wpływ energii powierzchniowej poprzez przyję
cie wspołczynnika r = O. Rezultat symulacji przedsta
wiono na rysunku 4 gdzie pokazano ewolucję x(x, t) dla 
A = 5 i r = O. Jak łatwo zauważyć, dzięki mecha
nice udało sie powstrzymać nadmiar oscylacji, które po
jawiają się podczas symulacji równania Cahna-Hilliarda 
bez energii powierzchniowej. W tym przypadku stabili-



Rysunek 6. Ewolucja x(x, t) - wpływ lepkości, /3 = 1. 

zacja systemu nastepuje jeszcze wolniej niż dla A = 1 
i r = 0.001 (rys. 2). Podobne zjawisko zostało zaob
serwowane w [11] dla quasi-stacjonarnego problemu 2-
D, gdzie również wyeliminowano wpływ energii powie
rzchniowej przez oddziaływanie mechaniczne. 
Na podstawie (8) wiadomo, że całkowita energia układu 
jest nierosnąca w czasie. Jej ewolucję przedstawiono na 
rysunku 5, gdzie dla lepszej czytelności diagramu dodano 
do siebie energię wymiany IJ! (x) oraz energię powierzch
niową swobodnych granic międzyfazowych D(x) = 
.!.rx;. Jak widać w pierwszej fazie procesu w wyniku 
2 . . . 
dekompozycji spinodalnej znacząco zmmeJsza się suma 
IJ!(x) + D(x). Jest to konsekwencją zmniejszania się 
wartości potencjału separacji IJ!(x) i tylko nieznaczne
go wzrostu energii D(x), gdyż r jest zwykle stosunko
wo niewielkie. W fazie tej zaobserwować można rów
nież wzrost energii sprężystości W(c, x), co łatwo wyja
śnić rozpatrując równanie (1) w 1-D. Moduł naprężenia 
lsl = IA(ux - o:x - -y)I zwiększa się z powodu nagłej 
dekompozycji a to z kolei powoduje zwiększenie warto
sci energii W(c, x) = ½s2 . 

W kolejnych fazach suma IJ!(x) + D(x) ulega powol
nemu zmniejszaniu dzięki stopniowym anihilacjom. Jeśli 
chodzi o energię sprężystości, to jej wartość jest powo
li redukowana w wyniku stabilizacji mechanicznej, któ
ra sprawia, że moduł naprężenia lsl dąży do zera. Jest 
to znacząca różnica w stosunku do przypadku quasi
stacjonarnego gdzie dla rozpatrywanego problemu je
dnowymiarowego i bez działania sił zewnętrznych moduł 
naprężenia lsl = O w całym okresie symulacji. 
Opisana powyżej ewolucja energetyczna układu gwa
rantuje nierosnący w czasie charakter całkowitej energii 
E(t). Ostatecznie system osiąga stan stabilny ze zmi
nimalizowaną energią wymiany i z energią sprężystości 
zredukowaną do zera. 

4.2. Wpływ lepkości 

W tym podrozdziale rozważamy wpływ lepkości na 
proces dekompozycji spinodalnej pod działaniem sprę

żystości. Parametry symulacji wykorzystane w tym przy
padku: A = 1, r = 0.001, M = 1. Analiza quasi
stacjonarnego zlinearyzowanego przypadku przeprowa
dzona w [2] dostarcza nam istotnych wniosków odnośnie 
wpływu lepkości na proces separacji faz. Jak się okazu
je zwiększanie parametru (3 powoduje spowolnienie de-
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Rysunek 7. Ewolucja x(x, t)-wpływ lepkości, (3 
r = O. 

5, 

kompozycji spinodalnej. Spowolnienie to wyraźnie wi
dać w eksperymentach, na przykład w pierwszym przy
padku gdy (3 = 1 proces zachodzi wolniej niż w przy
padku bez lepkości . Zwiększając lepkość możemy rów
nież znacząco wpływać na szybkość stabilizacji procesu 
co można zaobserwować jeśli porównamy rysunki 6 oraz 
2. W istocie efekt jest bardzo podobny do tego jaki otrzy
mujemy zwiększając współczynnik sprężystości A. Do
kładniejsze informacje na ten temat podane są w [2]. 
Podobnie jak w przypadku sprężystości i tym razem 
możemy wyeliminować wpływ energii powierzchniowej. 
Przyjmując r = O i jednocześnie (3 = 5 otrzymujemy 
ciekawy efekt pokazany na rysunku 7. Proces postępu
je bardzo powoli ze względu na dużą lepkość oraz ge
nerowanych jest niewiele oscylacji a ich kształt ma cha
rakter prostokątny. Taki rezultat jest wynikiem założenia 
r = O. Dzięki temu możliwe są niemal natychmiastowe 
zmiany faz, które z kolei za sprawą lepkości występują z 
niewielką czestotliwością. 

4.3. Wpływ sił brzegowych - rozciąganie pręta · 

Rysunek 8. Ewolucja x(x, t) - wpływ sił brzegowych z 
zaburzeniem początkowym generującym dekompozycję 
spinodalną. 

Podrozdział ten poświęcony jest wpływowi sił brzego
wych powodujących rozciąganie badanego przez nas prę
ta. Eksperyment jest przykładem niejednorodnych i nie
stacjonarnych warunków brzegowych Dirichleta danych 
w postaci: 

u(0) = O, u(L) = bo(t ), (9) 



Rysunek 9. Ewolucja x(x, t) - wpływ sił brzegowych 
bez zaburzenia początkowego. 

gdzie bn : (O, T) - IR jest funkcją czasu: bn(t) 
0.lt2. Proces rozciągania jest dokonywany dopóki pręt 
nie osiągnie 110% swej początkowej długosci - taki wy
móg jest niezbędny do spełnienia założenia o niewiel
kich deformacjach dzięki którym możemy stosować teo
rię liniowych odkształceń. Dane symulacji wynoszą: r = 
0.001, A = l, /3 = O, M = 1, a warunek początko
wy stanowi zaburzenie gwarantujące dekompozycję spi
nodalną. 

Rezultaty symulacji przedstawione są na rysunku 8. Jak 
widać wpływ rozciągania jest znaczący, szczególnie w 
pobliżu x = L gdzie charakter dekompozycji jest całko
wicie zmieniony. Można zauważyć zaburzenie powstałe 
przy rozciąganiu które przebiega w czasie z prawej do 
lewej strony. Wpływ propaguje się na dalsze fazy de
kompozycji i ostatecznie charakter oscylacji jest inny niż 
bez działania rozciągania (por. rysunek 2). Naturalnie po
wstaje pytanie czy możliwa jest inicjacja dekompozycji 
tylko poprzez oddziaływanie mechaniczne? 
Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca co widać w 

kolejnym eksperymencie. Jeśli przyjmiemy warunek po
czątkowy dla x tak by x(x, O) = O \:/x E J wtedy bez 
wpływu rozciągania system pozostanie w równowadze w 
ciągu dowolnego czasu symulacji. Rozciągając pręt jak 
poprzednio możemy zaobserwować dekompozycję spi
nodalną inicjowaną przez wpływ sił brzegowych (rys. 9). 
Jak widać w początkowej fazie rozciąganie wprowadza 
zaburzenie, które propaguje się z prawej strony do le
wej, po czym oscylacje występują na całym przedziale. 
W dalszym przebiegu ich ewolucja ma jednak znacząco 
inny charakter niż w wypadku bez inicjacji przy pomocy 
oddziaływania mechanicznego. 
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