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Streszczenie: Coraz intensywniejszy rozwój biomechaniki ultra precyzyjnej obejmującej 
szeroko pojęte zagadnienia z pogranicza nano-biologii i wytrzymałości materiałów pociąga za 
sobą konieczność wprowadzenia nowego, innowacyjnego podejścia dotyczącego 
mechanicznych aspektów odpowiedzi układów o specyficznych własnościach 
biomateriałowych.  

Własności sprężyste ciała mogą być jednoznacznie określone przez dwa charakterystyczne 
parametry tj. moduł Younga oraz współczynnik Poissona. Większość materiałów 
spotykanych w przyrodzie charakteryzuje się dodatnią wartością współczynnika Poissona, 
który interpretowany jest jako ujemny stosunek względnej zmiany wymiarów poprzecznych 
ciała do jego wydłużenia względnego. Jednakże, istnieją również materiały o ujemnym 
współczynniku Poissona, które pod wpływem przyłożonej siły deformują się w sposób 
niezgodny z intuicją, nazwane auksetykami. Dzięki dogłębnej analizie zjawisk zachodzących 
w metamateriałach auksetycznych na poziomie nano i makrospokowym w przeciągu ostatnich 
paru lat odkryto lub wyprodukowano masę materiałów makroskopowych wykazujących 
ujemny współczynnik Poissona. Do materiałów tych zalicza się polimery, pianki komórkowe, 
niektóre tkanki np. kości a nawet gwiazdy neutronowe. Auksetyki w stosunkowo krótkim 
okresie czasu znalazły wiele zastosowa  praktycznych w wielu dziedzinach życia. 
Przykładem prekursorskich zastosowa  materiałów auksetycznych w medycynie są 
selektywne filtry przepuszczające jedynie wybrane molekuły czy auksetyczne stenty. Wysiłki 
ukierunkowane bliższemu poznaniu tych intrygujących konstrukcji oraz szczegółowe 
przestudiowanie mechanizmu powstawania efektu auksetykowego może przyczynić się 
chociażby do zaprojektowania biosyntetycznych wirusów, inteligentnie dawkujących leki. 

 

W pracy zaproponowano autorskie koncepcje układów bionanomechanicznych w których 
możliwe jest zaobserwowanie efektu auksetycznego. Niemniej jednak, przytoczone przykłady 
należałoby sprawdzić za pomocą dedykowanych analizowanemu problemowi symulacji 
komputerowych. Jest to jednak bardzo złożone zadanie. Złożoność takiego zadania wiąże się 
zarówno z możliwością wpływu historii próbki na jej własności mechaniczne, jak i z opisem 
jej własności termomechanicznych w ramach koncepcji układu o sko czonej liczbie jednostek 
budulcowych, termodynamicznie otwartego i rezydującego w wirtualnym stanie 
auksetykowym – odległym znacznie od stanu równowagi termodynamicznej.  
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