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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάγκη για δημιουργία νέων, ελαφρύτερων, ισχυρότερων υλικών με ιδιότητες ικανές να 

υποστηρίξουν κατασκευές υψηλών απαιτήσεων και παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες, όπως η 

μεταβολή του σχήματος, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεταξύ άλλων μίας κατηγορίας 

κραμάτων, τα Κράματα Μνήμης Σχήματος (Shape Memory Alloys). Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των κραμάτων μνήμης σχήματος για την ανάπτυξη 

περιστροφικών διεγερτών που έχουν τη μορφή σωλήνων. Αρχικά γίνεται περιγραφή της ιδιαίτερης 

συμπεριφοράς των συγκεκριμένων υλικών, τα οποία επιδεικνύουν μνήμη του αρχικού τους 

σχήματος μέσω μετασχηματισμού φάσεων (ωστενίτης-μαρτενσίτης), κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες φόρτισης που συνιστούν τα εξής φαινόμενα: Φαινόμενο Μνήμης Σχήματος (Shape 

Memory Effect) και Υπερελαστικότητα (Superelasticity). Ακολουθεί η προσομοίωση και η 

ανάλυση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς ενός κοίλου άξονα σωληνοειδούς διατομής από 

κράματα μνήμης σχήματος με χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων, Abaqus. Το 

φαινόμενο που προσομοιάζεται είναι το Φαινόμενο Μνήμης Σχήματος των κραμάτων μνήμης 

σχήματος. Αρχικά πραγματοποιείται μηχανική περιστροφή 15° στο ελεύθερο άκρο προκειμένου 

να ενεργοποιηθεί ο πρόσθιος μετασχηματισμός και το υλικό να μετασχηματιστεί σε μαρτενσίτη 

και στη συνέχεια απενεργοποιώντας την περιστροφή και εφαρμόζοντας θερμική φόρτιση 

ενεργοποιείται ο αντίστροφος μετασχηματισμός, από τη φάση του μαρτενσίτη σε αυτή του 

ωστενίτη, με αποτέλεσμα την ανάκτηση του αρχικού σχήματος. Αναπτύχθηκε ακόμη ένα  μοντέλο 

από ΚΜΣ, το οποίο διατηρεί σταθερή την περιστροφή κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, καθώς 

και ένα ελαστικό μοντέλο ιδιοτήτων ωστενίτη, στο οποίο απενεργοποιείται η περιστροφή μετά τη 

Ανάλυση και μελέτη θερμομηχανικής συμπεριφοράς περιστροφικού 

διεγέρτη από κράματα μνήμης σχήματος 

 

Ντέσκος Λάμπρος 



Ανάλυση και μελέτη θερμομηχανικής συμπεριφοράς 
περιστροφικού διεγέρτη από κράματα μνήμης σχήματος Ντέσκος Λάμπρος 
 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  v 

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

μηχανική φόρτιση, όπως στο πρώτο. Τέλος, έχοντας συγκεντρώσει και παρουσιάζοντας αναλυτικά 

αποτελέσματα μίας συγκεκριμένης διατομής στο μέσο του σωλήνα και για τα τρία μοντέλα, 

γίνεται μία μελέτη και σύγκριση της συμπεριφοράς των μοντέλων στα αντίστοιχα στάδια 

φόρτισης.  
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ABSTRACT 

 

The requirement for lighter and stronger materials with tailored properties that address both strict 

structural requirements and provide additional morphing capabilities has spawned the development of 

a specific category of alloys, Shape Memory Alloys. In this thesis, the possibility of using Shape 

Memory Alloys for the development of rotary actuators in the form of torque tubes is considered. 

Firstly, a behaviour description of these materials, that exhibit the shape memory effect during phase 

transformation (austenite-martensite) is provided. Then the simulation and analysis of the behaviour 

of a torque tube, made of shape memory alloys was conducted using ABAQUS finite element software. 

In this work, the Shape Memory Effect is being simulated. Initially, mechanical loading is applied, 

pure rotation of 15° at free edge in specific so as to enable the forward transformation and then by 

deactivating the rotation and heating the model, the  reverse transformation initiates which leads 

to the recovery of the initial shape. Also, a same SMA model with constant rotation of 15° during 

heating as well as an elastic model with austenite properties that is rotated and then elastically 

unloaded by deactivating the rotation were developed. Finally, the results of the numerical 

simulation were collected and analysed for each model, considering a cross-section located at the 

middle-length of the tube, to describe and compare the behaviour of the torque tube model during 

loading - unloading steps and martensitic transformation and its operation as a rotational actuator. 

 

Key words: Shape Memory Alloys, Shape Memory Effect, thermomechanical behaviour analysis, 

torque tube, rotary actuator 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η μελέτη ενός 

περιστροφικού σωλήνα από κράματα μνήμης σχήματος (Shape Memory Alloys) που δρα ως 

περιστροφικός διεγέρτης. Εξετάζεται αναλυτικά το φαινόμενο ανάκτησης σχήματος των SMA, 

όταν υποβάλλονται σε θερμομηχανική φόρτιση.  

Κίνητρο της εργασίας αποτελεί η δυνατότητα ενός σωλήνα από κράματα μνήμης σχήματος 

να χρησιμοποιηθεί ως περιστροφικός διεγέρτης. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκαν δύο ακραίες 

περιπτώσεις φόρτισης ενός μοντέλου από SMA, καθώς και ένα ελαστικό μοντέλο και μέσω 

σύγκρισης προκύπτουν βασικά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά τους στα αντίστοιχα στάδια 

φόρτισης. 

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα μέταλλα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως δομικά 

υλικά. Μέσα από διάφορες κατεργασίες παραγωγής τους, όπως η κραματοποίηση, η 

σφυρηλάτηση, η τήξη κ.α. τα μέταλλα βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε είδους κατασκευή από την 

εποχή του χαλκού και του σιδήρου. Βέβαια, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει 

συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της μικροδομής και των τεχνικών 

επεξεργασίας στη συμπεριφορά του υλικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα 

ολόκληρος ο τομέας της επιστήμης των υλικών να έχει γνωρίσει τεράστια πρόοδο τις τελευταίες 

δεκαετίες. Η δυνατότητα τροποποίησης βασικών ιδιοτήτων του υλικού όπως οι μηχανικές, οι 

θερμικές κ.α. προκειμένου το υλικό να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε μία μεγάλη ποικιλία 

εφαρμογών, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων κραμάτων και σύνθετων υλικών. Η ανάγκη για 

δημιουργία νέων, ελαφρύτερων, ισχυρότερων υλικών με επεξεργασμένες ιδιότητες ικανών να 

υποστηρίξουν κατασκευές υψηλών απαιτήσεων και παρέχοντας παράλληλα επιπλέον λειτουργικό 

σχεδιασμό (π.χ. ενεργοποίηση, ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κ.α.) έχει δημιουργήσει ένα νέο 

κλάδο υλικών που ονομάζονται πολυλειτουργικά υλικά (multifunctional materials). Μία 

υποκατηγορία πολυλειτουργικών υλικών που παρουσιάζει δυνατότητες ανίχνευσης (sensing) και 

ενεργοποίησης (actuation) είναι τα ενεργά υλικά.  
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Γενικά, τα ενεργά υλικά έχουν την ιδιότητα να παρουσιάζουν μηχανική απόκριση, όταν 

υφίστανται κάποιο μη μηχανικό φορτίο όπως θερμικό, ηλεκτρικό κ.λπ. Μία συγκεκριμένη και 

πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία ενεργών υλικών, τα οποία μελετάει αυτή η διπλωματική εργασία 

είναι τα Κράματα Μνήμης Σχήματος (Shape Memory Alloys). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν αν ένα ενεργό υλικό είναι κατάλληλο για 

εφαρμογές που απαιτούν ιδιότητες ενεργοποίησης. Δύο βασικοί σχεδιαστικοί παράγοντες στα 

υλικά αυτά είναι η πυκνότητα ενέργειας ενεργοποίησης και η συχνότητα ενεργοποίησης. Ένα 

ιδανικό ενεργό υλικό θα πρέπει να έχει υψηλή πυκνότητα ενέργειας ενεργοποίησης και υψηλή 

συχνότητα ενεργοποίησης, όπως φαίνεται στις Εικ 2.1 και Εικ 2.2. Τα κράματα μνήμης σχήματος 

είναι μία κατηγορία υλικών που έχουν την ικανότητα να ανακτούν το σχήμα τους ύστερα από 

παραμόρφωση, με αύξηση της θερμοκρασίας. Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αλλαγή 

φάσης του υλικού, φαινόμενο το οποίο θα εξηγηθεί στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να επανέρχεται 

στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί μόνιμη (πλαστική) παραμόρφωση. Η μεταβολή 

αυτή μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και όταν στο υλικό 

υποβάλλονται μεγάλα φορτία οδηγώντας σε μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας ενεργοποίησης 

όπως φαίνεται στην Εικ 2.1. Ωστόσο, όπως φαίνεται στην Εικ 2.2 τα κράματα μνήμης σχήματος 

παρουσιάζουν χαμηλή συχνότητα απόκρισης.  
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Εικόνα 2. 1. Διάγραμμα πυκνότητας ενέργειας ενεργοποίησης που απεικονίζει ενδεικτικές τιμές 

τάσεων και παραμορφώσεων ενεργοποίησης. [11] 

 

 

Εικόνα 2. 2. Διάγραμμα συχνότητας ενεργοποίησης που συγκρίνει το εύρος των συχνοτήτων 

ενεργοποίησης διαφόρων ενεργών υλικών. [11]  
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Τα ΚΜΣ χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών του βιομηχανικού τομέα, όπως 

στη διαστημική, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην εξόρυξη πετρελαίου κ.α. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές και πολύ σημαντικές έρευνες, οι 

οποίες έχουν ρίξει φως στους μηχανισμούς της μικροδομής και στις επιδράσεις της στη 

συμπεριφορά του υλικού όσον αφορά τα ΚΜΣ. [1][2][3] 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Το βασικότερο βήμα προς την ανακάλυψη των ΚΜΣ έγινε όταν ο Adolf Martens 

ανακάλυψε τον μαρτενσίτη στους χάλυβες το 1890. Ο μετασχηματισμός του μαρτενσίτη ήταν από 

τα πιο ευρέως προς μελέτη φαινόμενα γύρω στο 1900. Αρχικά, ο μετασχηματισμός του 

μαρτενσίτη όπως φαίνεται και στα διαγράμματα σιδήρου-άνθρακα είχε εδραιωθεί σαν 

μονόπλευρη διαδικασία. Ωστόσο, η ιδέα του θερμοελαστικού μαρτενσιτικού μετασχηματισμού, η 

οποία έδωσε εξήγηση στον αντίστροφο μετασχηματισμό του μαρτενσίτη, παρουσιάστηκε το 1949 

από τους Kurdjumov και Khandros [4] και βασίστηκε σε παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια πειραμάτων σχετικά με το θερμικό μετασχηματισμό της μαρτενσιτικής δομής 

των κραμάτων χαλκού-ψευδαργύρου και χαλκού-αργιλίου. 

Η πραγματική χρήση των υλικών που παρουσιάζουν αυτή τη συμπεριφορά ξεκίνησε το 

1963, όταν ο Buehler και οι συνεργάτες του ερευνούσαν υλικά χρήσιμα για θερμική προστασία. 

[5] Παρατήρησαν ότι εκτός από τις πολύ καλές μηχανικές του ιδιότητες, σε σύγκριση με κοινά 

μηχανικά υλικά, το υλικό επέδειξε επίσης δυνατότητα ανάκτησης σχήματος. Σε αυτή τη 

συμπεριφορά του υλικού προσδόθηκε ο όρος Φαινόμενο Μνήμης Σχήματος (Shape Memory 

Effect - SME). Μέχρι τότε χρησιμοποιείτο το κράμα NiTi, ωστόσο, το 1965 ορισμένες έρευνες 

έδειξαν ότι η προσθήκη ενός τρίτου μετάλλου όπως το Co ή ο Fe θα προκαλούσε σημαντική 

μείωση στις θερμοκρασίες μετασχηματισμού του υλικού. [6] Τα νέα αυτά κράματα 

σηματοδότησαν την πρώτη εμπορική χρήση των ΚΜΣ, γνωστή ως Cryofit, που χρησιμοποιούταν 

για τη σύζευξη σωλήνων στο μαχητικό αεροσκάφος F-14. [7, 8] Στη συνέχεια, το 1970 
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ανακαλύφθηκαν τα ΚΜΣ υψηλής θερμοκρασίας (HTSMAs) [9] όπως το TiPd, TiPt και TiAu (με 

θερμοκρασίες μετασχηματισμού υψηλότερες από 100 °C). Όσον αφορά τις ιδιότητες κόπωσης 

των υλικών του NiTi, σημαντική έρευνα από τους Mercier και Melton [10] έδειξε ότι η προσθήκη 

Cu δε συμβάλλει σημαντικά στην αλλαγή της θερμοκρασίας μετασχηματισμού, παρά μόνο 

μειώνει την τάση υστέρησης. 

2.3 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΑΣΕΩΝ 

Το διάγραμμα φάσης ενός μεταλλικού κράματος είναι μία σχηματική απεικόνιση των 

γραμμών ισορροπίας μεταξύ των διακριτών φάσεων. Οι γραμμές ισορροπίας των διαγραμμάτων 

αυτών λειτουργούν ως όρια που διαχωρίζουν τη μία φάση του κράματος από την άλλη. Οι πιο 

συνήθεις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα διάγραμμα, για ένα κράμα που αποτελείται 

από δύο μέταλλα, είναι η συγκέντρωση του εκάστοτε μετάλλου, η οποία συνήθως αναπαρίσταται 

στον κατακόρυφο άξονα και η θερμοκρασία, η οποία αναπαρίσταται στον οριζόντιο. Ένα 

διάγραμμα φάσης μπορεί να έχει διάφορες μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η συγκέντρωση, η 

τάση κ.λπ. Σε ένα τέτοιο διάγραμμα παρουσιάζεται ο μετασχηματισμός των φάσεων, καθώς 

μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Με τη μεταβολή της θερμοκρασίας στο πεδίο λειτουργίας τους τα 

κράματα μνήμης σχήματος επιδεικνύουν δύο διαφορετικές φάσεις με διαφορετική κρυσταλλική 

δομή η κάθε μία και συνεπώς διαφορετικές ιδιότητες. Η πρώτη φάση είναι σταθερή σε υψηλές 

θερμοκρασίες και ονομάζεται ωστενίτης (Austenite), ενώ η δεύτερη είναι σταθερή σε χαμηλές και 

ονομάζεται μαρτενσίτης (Martensite). Ο μετασχηματισμός από τη μία φάση στην άλλη και 

συνεπώς από τη μία δομή στην άλλη, δεν πραγματοποιείται από το φαινόμενο διάχυσης των 

ατόμων, αλλά από παραμόρφωση του πλέγματος λόγω διάτμησης. Ο μετασχηματισμός αυτός 

ονομάζεται μαρτενσιτικός. Κάθε ένας από τους μαρτενσιτικούς κρυστάλλους που σχηματίζονται 

μπορεί να έχει διαφορετικό προσανατολισμό που ονομάζεται παραλλαγή και η συγκρότηση 

τέτοιων παραλλαγών μπορεί να υπάρχει με δύο τρόπους, με τον κατοπτρισμένο μαρτενσίτη 

(twinned martensite Mt), ο οποίος σχηματίζεται από ένα συνδυασμό αυτόνομων μαρτενσιτικών 
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παραλλαγών και με τον αποκατοπτρισμένο μαρτενσίτη (detwinned or reoriented), στον οποίο μία 

συγκεκριμένη παραλλαγή είναι κυρίαρχη (detwinned martensite Md). Η βάση της συμπεριφοράς 

των ΚΜΣ έγκειται στον μετασχηματισμό φάσης του ωστενίτη σε μαρτενσίτη και αντίστροφα.  

 

 

Εικόνα 2. 3. Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας μετασχηματισμού φάσης των SMA.  

 

Απουσία φορτίου και με μείωση της θερμοκρασίας, η κρυσταλλική δομή του υλικού 

αλλάζει από τη φάση του ωστενίτη σε μαρτενσίτη και ο μετασχηματισμός αυτός ονομάζεται 

κανονικός. Ο μετασχηματισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρκετών μαρτενσιτικών 

παραλλαγών, η αλληλουχία των οποίων είναι τέτοια, ώστε να είναι αμελητέα η μέση 

μακροσκοπική αλλαγή του υλικού, το οποίο καταλήγει σε κατοπτρισμένο μαρτενσίτη. Όταν το 

υλικό θερμαίνεται από τη μαρτενσιτική φάση, πραγματοποιείται αντίστροφος μετασχηματισμός 

και η κρυσταλλική δομή του μετασχηματίζεται πάλι σε ωστενίτη. Κατά τον αντίστροφο 

μετασχηματισμό οποιαδήποτε παραμόρφωση έχει προηγηθεί λόγω του κανονικού 

μετασχηματισμού ανακτάται και έτσι δεν παρατηρείται κάποια σχηματική αλλαγή. 

Μία σχηματική αναπαράσταση των κρυσταλλικών δομών του κατοπτρισμένου μαρτενσίτη 

και του ωστενίτη ενός ΚΜΣ και του μετασχηματισμού μεταξύ των δύο φάσεων φαίνεται στην 

Εικ. 2.4. Απεικονίζονται τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες που σχετίζονται με αυτόν το 
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μετασχηματισμό. Στον ευθύ μετασχηματισμό, χωρίς την επίδραση επιπρόσθετης φόρτισης, ο 

ωστενίτης αρχίζει να μετατρέπεται σε μαρτενσίτη στη μαρτενσιτική θερμοκρασία έναρξης 

(martensitic start temperature Ms), ενώ ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται στη μαρτενσιτική 

θερμοκρασία λήξης (martensitic finish temperature Mf). Σε αυτό το σημείο, με τη συγκεκριμένη 

θερμοκρασία ο μετασχηματισμός έχει ολοκληρωθεί και το υλικό είναι εξ’ ολοκλήρου σε φάση 

κατοπτρισμένου μαρτενσίτη. Ομοίως, κατά την αντίστροφη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της 

θέρμανσης, ο αντίστροφος μετασχηματισμός ξεκινάει στη θερμοκρασία έναρξης ωστενίτη 

(austenitic start temperature As) και ολοκληρώνεται στη θερμοκρασία λήξης ωστενίτη (austenitic 

finish temperature Af). 

 

Εικόνα 2. 4. Θερμικά ενεργοποιούμενος μετασχηματισμός των SMA χωρίς μηχανική φόρτιση. 

[11] 
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Εικόνα 2. 5. Σχηματική απεικόνιση του SME ενός SMA, το οποίο δείχνει το αποκατοπτρισμό 

του υλικού με την εφαρμογή τάσης. [11] 

 

Όπως φαίνεται στην Εικ. 2.5, όταν εφαρμόζεται κάποια φόρτιση στο υλικό το οποίο 

βρίσκεται στη φάση του κατοπτρισμένου μαρτενσίτη (σε χαμηλή θερμοκρασία), τότε είναι πιθανό 

να συμβεί αποκατοπτρισμός του μαρτενσίτη (detwinning), με αλλαγή του προσανατολισμού 

ορισμένων παραλλαγών. Η διεργασία αυτή καταλήγει σε μία σχηματική αλλαγή του υλικού 

μακροσκοπικά (παραμόρφωση), η οποία παραμένει ακόμα και μετά την αφαίρεση του φορτίου. 

Στη συνέχεια, με την επιβολή θερμικού φορτίου στο ΚΜΣ θερμοκρασίας μεγαλύτερης της Af 

πραγματοποιείται ο αντίστροφος μετασχηματισμός με τη δημιουργία ωστενίτη, κατά τον οποίο 

επιτυγχάνεται πλήρης ανάκτηση του αρχικού σχήματος, όπως φαίνεται και στην Εικ. 2.6. Τέλος, 

με ψύξη του υλικού σε θερμοκρασία μικρότερη της Mf, έχουμε πρόσθιο μετασχηματισμό με τη 

δημιουργία κατοπτρισμένου μαρτενσίτη χωρίς να παρατηρείται κάποια μακροσκοπική 

παραμόρφωση του υλικού.  
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Εικόνα 2. 6. Σχηματική απεικόνιση του SME ενός SMA, που παρουσιάζει την αποφόρτιση και 

στη συνέχεια τη θέρμανση μέχρι το μετασχηματισμό σε ωστενίτη. [11] 

 

Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως Φαινόμενο Μνήμης Σχήματος (Shape Memory Effect 

SME), η οποία θα εξηγηθεί αναλυτικότερα παρακάτω. Το κατώφλι τάσης που πρέπει να 

ξεπεραστεί, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατοπτρισμού του μαρτενσίτη ονομάζεται 

τάση έναρξης αποκατοπτρισμού (detwinning start stress σs) και για να ολοκληρωθει η διαδικασία 

αυτή πρέπει η τάση να ξεπεράσει την τάση λήξης του αποκατοπτρισμού (detwinning finish stress 

σf). Όταν η τάση ξεπεράσει αυτό το όριο, τότε ο μαρτενσίτης είναι πλήρως αποκατοπτρισμένος.  

Όταν το υλικό βρίσκεται σε φάση ωστενίτη και παράλληλα ψύχεται με το φορτίο που του 

εφαρμόζεται να είναι μεγαλύτερο από σs, τότε ο μετασχηματισμός φάσης οδηγεί σε άμεσο 

αποκατοπτρισμό του μαρτενσίτη και μάλιστα παρατηρείται παραμόρφωση του υλικού. Στη 

συνέχεια όμως, με αύξηση της θερμοκρασίας του, το υλικό ανακτά το αρχικό του σχήμα, χωρίς 
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μάλιστα να έχει αφαιρεθεί η επιβολή του φορτίου. Η σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας αυτής 

φαίνεται στην παρακάτω Εικ. 2.7. 

 

Εικόνα 2. 7. Θερμικά ενεργοποιούμενος μετασχηματισμός παρουσία μηχανικής φόρτισης. [11] 

 

Αντιλαμβανόμενοι ότι ο μετασχηματισμός φάσης ενός ΚΜΣ (κανονικός και αντίστροφος) 

με δεδομένη σύνθεση συμβαίνει μεταξύ τεσσάρων θερμοκρασιών (Ms-Mf,, As-Af), έχουμε τη 

δυνατότητα να κατασκευάσουμε περιοχές μετασχηματισμού στο διάγραμμα τάσης-θερμοκρασίας. 

Όπως φαίνεται και από την Εικ 2.7, οι θερμοκρασίες μετασχηματισμού εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από το μέγεθος του εφαρμοζόμενου φορτίου. Όσο μεγαλύτερο λοιπόν είναι το μέγεθος του 

φορτίου που εφαρμόζεται στο υλικό, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι θερμοκρασίες για το 

μετασχηματισμό των φάσεων του. 

Εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας, μετασχηματισμός φάσης ενός υλικού μπορεί να 

επιτευχθεί και με την επιβολή ενός μεγάλου μηχανικού φορτίου, όταν το υλικό είναι σε φάση 

ωστενίτη. Το αποτέλεσμα αυτής της φόρτισης είναι ο πλήρης αποκατοπτρισμός του μαρτενσίτη. 

Εάν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από την Αf, τότε παρατηρείται πλήρης ανάκτηση του 

σχήματος κατά την αφαίρεση του φορτίου στον ωστενίτη. Αυτή η συμπεριφορά του υλικού 
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χαρακτηρίζεται Ψευδοελαστικό φαινόμενο (Pseudoelastic Effect) και απεικονίζεται σχηματικά 

στην παρακάτω Εικ. 2.8. [11]  

 

Εικόνα 2. 8. Μηχανικά ενεργοποιούμενος μετασχηματισμός του υλικού (Ψευδοελαστικότητα). 

[11] 

2.4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

Ένα ΚΜΣ επιδεικνύει το φαινόμενο της μνήμης σχήματος, κατά την παραμόρφωσή του 

στη φάση του κατοπτρισμένου μαρτενσίτη και στη συνέχεια αποφόρτισή του σε θερμοκρασία 

μικρότερη από την As. Έπειτα, με την επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από την Af , to 

ΚΜΣ ανακτά το αρχικό του σχήμα. Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς το υλικό αλλάζει φάση και από 

αυτή του κατοπτρισμένου μαρτενσίτη μετασχηματίζεται και επιστρέφει στη γονική του φάση, 

αυτή του ωστενίτη. Από την Εικ. 2.9 μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το SME, 

παρακολουθώντας ένα τυπικό NiTi ΚΜΣ υπό μονοαξονική θερμομηχανική φόρτιση. Η τάση σ 
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είναι η μονοαξονική τάση που προκύπτει από την επιβολή ενός φορτίου. Η αντίστοιχη 

παραμόρφωση στη διεύθυνση του επιβαλλόμενου φορτίου συμβολίζεται με ε.  

 

Εικόνα 2. 9. Δεδομένα τάσεων-θερμοκρασιών-παραμορφώσεων του SME για ένα τυπικό NiTi 

SMA. [11] 

 

Ξεκινώντας από τη γονική φάση (σημείο Α), η ψύξη του ωστενίτη χωρίς την επιβολή 

φορτίου σε θερμοκρασίες μικρότερες από αυτές του κανονικού μετασχηματισμού (Ms, Mf), έχει 

ως αποτέλεσμα το σχηματισμό του κατοπτρισμένου μαρτενσίτη (σημείο Β). Στη συνέχεια, όταν ο 

Μt υποβάλλεται σε φορτίο που υπερβαίνει την «τάση έναρξης» σs, ξεκινάει η διαδικασία του 

αποκατοπτρισμού, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συγκεκριμένων ευνοϊκών 

μαρτενσιτικών παραλλαγών σε βάρος άλλων λιγότερο ευνοϊκών. Η τάση εκκίνησης του 

αποκατοπτρισμού είναι πολύ μικρότερη από την τάση πλαστικής διαρροής του μαρτενσίτη. Ο 

αποκατοπτρισμός ολοκληρώνεται με την τάση σf φτάνοντας στο σημείο C της Εικ. 2.9, ενώ στη 

συνέχεια μέχρι το σημείο D το υλικό αποφορτίζεται ελαστικά χωρίς να αλλάξει κατάσταση. Με 

θέρμανση και απουσία τάσης, όταν η θερμοκρασία φτάσει την As, ξεκινάει ο αντίστροφος 
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μετασχηματισμός (σημείο Ε) και ολοκληρώνεται στη θερμοκρασία Αf, καθώς σε μεγαλύτερη 

θερμοκρασία επικρατεί μόνο η γονική φάση του ωστενίτη. Χωρίς να δημιουργείται μόνιμη 

πλαστική παραμόρφωση κατά τη διάρκεια του αποκατοπτρισμού, το ΚΜΣ ανακτά το αρχικό του 

σχήμα. Η παραμόρφωση αυτή που ανακτάται κατά το μετασχηματισμό του αποκατοπτρισμένου 

μαρτενσίτη σε ωστενίτη ονομάζεται παραμόρφωση μετασχηματισμού (εt). Περαιτέρω ψύξη του 

ωστενίτη δημιουργεί πάλι τον κατοπτρισμένο μαρτενσίτη και το SME μπορεί να επαναληφθεί. 

[11] 

2.5 ΨΕΥΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ψευδοελαστική συμπεριφορά (συχνά αναφέρεται ως υπερελαστικότητα – 

superelasticity) των ΚΜΣ σχετίζεται με το μετασχηματισμό λόγω εφαρμοζόμενης τάσης, η οποία 

έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του υλικού και στη συνέχεια με αποφόρτισή του κάτω από 

συγκεκριμένα όρια ανακτά το αρχικό του σχήμα. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται, ενώ η 

θερμοκρασία του υλικού διατηρείται σταθερή σε επίπεδα μεγαλύτερα από Af.  Μία 

ψευδοελαστική θερμομηχανική φόρτιση συνήθως αρχίζει σε αρκετά μεγάλη θερμοκρασία, ενώ το 

υλικό βρίσκεται σε ευσταθή ωστενιτική φάση. Στη συνέχεια, λόγω της επιβολής φορτίου, το υλικό 

μετατρέπεται σε μία κατάσταση ευσταθούς αποκατοπτρισμένου μαρτενσίτη και τέλος με 

αποφόρτισή του επιστρέφει στη γονική φάση του ωστενίτη. Ένα παράδειγμα αυτής της πορείας 

του υλικού  (a-b-c-d-e-a) φαίνεται στην Εικ. 2.10 ως path 1.  
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Εικόνα 2. 10. Διάγραμμα φάσης με δύο path φόρτισης. [11] 

 

Εικόνα 2. 11. Σχηματική απεικόνιση ενός τυπικού βρόχου υστέρησης ψευδοελαστικότητας. [11] 
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Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή αυτή η (ψευδοελαστική) συμπεριφορά, 

αξίζει να παρατηρηθεί η πορεία της θερμομηχανικής φόρτισης (A-B-C-D-E-F-A) που 

απεικονίζεται στην ίδια Εικ. 2.10, η οποία ξεκινάει με μηδενική τάση και σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη από την Af, ενώ τα αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη 

φόρτιση φαίνονται στην Εικ. 2.11. Κατά την εφαρμογή του μηχανικού φορτίου, η γονική φάση 

του ωστενίτη υφίσταται ελαστική φόρτιση (Α-Β). Όταν το φορτίο τείνει σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο (σMs), τότε ξεκινάει ο μαρτενσιτικός μετασχηματισμός. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

μετασχηματισμός του ωστενίτη σε μαρτενσίτη, λόγω τάσης, συνοδεύεται από μεγάλες 

ανελαστικές παραμορφώσεις (transformation strains). Ο μετασχηματισμός συνεχίζεται και 

ολοκληρώνεται σε τάση σMf. Περαιτέρω αύξηση της τάσης έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την 

ελαστική παραμόρφωση του αποκατοπτρισμένου μαρτενσίτη (C-D). Στη συνέχεια, όταν το υλικό 

αποφορτίζεται σταδιακά, η τάση φτάνει το επίπεδο της σAs, η οποία σηματοδοτεί το σημείο 

έναρξης του αντίστροφου μετασχηματισμού του μαρτενσίτη σε ωστενίτη (D-E). Στο τέλος της 

αποφόρτισης, έχουμε αποβολή της παραμόρφωσης λόγω του μετασχηματισμού και ανάκτηση του 

αρχικού σχήματος, ενώ όλη η διαδικασία του μετασχηματισμού ολοκληρώνεται όταν η καμπύλη 

της Εικ. 2.11 βρίσκει την ελαστική περιοχή του ωστενίτη (Σημείο F) σε επίπεδο τάσης σAf. Το 

υλικό αποφορτίζεται πλήρως και ελαστικά μέχρι το σημείο Α. [11] 
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2.6 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

2.6.1 Εισαγωγή στη στρέψη 

 Η στρέψη αναφέρεται στην περιστροφή μίας ευθύγραμμης ράβδου όταν αυτή φορτίζεται 

από στρεπτικές ροπές που τείνουν να προκαλέσουν περιστροφή γύρω από το διαμήκη άξονα της 

ράβδου. Οι ροπές που προκαλούν περιστροφή μίας ράβδου ονομάζονται στρεπτικές ροπές ή 

στροφικές ροπές. Οι κυλινδρικοί φορείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε στρεπτικές ροπές και 

μεταδίδουν ισχύ μέσω της περιστροφής, ονομάζονται άξονες. Οι περισσότεροι άξονες έχουν 

κυκλικές διατομές, συμπαγείς ή σωληνοειδείς. 

2.6.2 Στρεπτικές παραμορφώσεις κυκλικής ράβδου 

Όπως φαίνεται στην Εικ. 2.12 έχουμε μία ράβδο κυκλικής διατομής, η οποία στρέφεται 

από τις στρεπτικές ροπές Τ που ασκούνται στα άκρα της. Από τη στιγμή που όλες οι διατομές της 

ράβδου είναι ίδιες και υποβάλλονται στην ίδια στρέψη T, λέμε ότι η ράβδος βρίσκεται σε καθαρή 

στρέψη. Με βάση τη συμμετρία μπορεί να αποδειχθεί ότι οι διατομές της ράβδου δεν αλλάζουν 

σχήμα καθώς περιστρέφονται γύρω από το διαμήκη άξονα. Με άλλα λόγια, όλες οι διατομές 

παραμένουν επίπεδες και κυκλικές και όλες οι ακτίνες παραμένουν ευθύγραμμες.  

  
Εικόνα 2. 12. Παραμόρφωση κυκλικής ράβδου σε καθαρή στρέψη. 
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2.6.2.1 Διατμητικές παραμορφώσεις στην εξωτερική επιφάνεια 

 

Θεωρούμε ένα στοιχείο της ράβδου μεταξύ δύο διατομών που απέχουν απόσταση dx. (Εικ. 

2.13). Στην εξωτερική του επιφάνεια εντοπίζουμε ένα μικρό στοιχείο abcd, με τις πλευρές του AB 

και CD να είναι αρχικά παράλληλες προς το διαμήκη άξονα. Κατά την περιστροφή της ράβδου, η 

δεξιά διατομή περιστρέφεται κατά μία μικρή γωνία dφ, έτσι ώστε τα σημεία b και c να 

μετατοπίζονται στα σημεία b’ και c’, αντίστοιχα.  

 

Εικόνα 2. 13. Παραμόρφωση στοιχείου μήκους dx, το οποίο έχει αφαιρεθεί από ράβδο σε στρέψη. 

 

Ωστόσο, οι γωνίες του στοιχείου (Εικ. 2.13b) δεν είναι πλέον ίσες με 90°. Το στοιχείο 

βρίσκεται, επομένως σε κατάσταση καθαρής διάτμησης, το οποίο σημαίνει ότι το στοιχείο 

υποβάλλεται μόνο σε διατμητικές παραμορφώσεις και όχι σε ορθές. Το μέγεθος της διατμητικής  

παραμόρφωσης στην εξωτερική επιφάνεια της ράβδου συμβολίζεται με γmax και είναι ίσο με τη 

μείωση της γωνίας στο σημείο α, δηλαδή ίσο με τη μείωση της γωνίας bαd. Η μείωση σε αυτή τη 

γωνία από την Εικ. 2.13b είναι 
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𝛾 =
𝑏𝑏′

𝛼𝑏
, (1) 

 

όπου η γmax μετράται σε ακτίνια, bb’ είναι η απόσταση κατά την οποία μετατοπίζεται το σημείο b 

και αb είναι το μήκος του στοιχείου (ίσο με dx). Αν με r συμβολίζεται η ακτίνα της ράβδου, η 

απόσταση bb’ εκφράζεται ως rdφ όπου dφ επίσης μετράται σε ακτίνια. Έτσι η προηγούμενη 

εξίσωση γίνεται  

𝛾 =
𝑟𝑑𝜑

𝑑𝑥
. (2) 

 

Η ποσότητα df/dx είναι ο λόγος της μεταβολής της γωνίας στρέψης προς την απόσταση x 

κατά μήκος του άξονα της ράβδου. Συμβολίζουμε το df/dx με θ και το ονομάζουμε ρυθμό στρέψης 

ή ειδική γωνία στρέψης (γωνία στρέψης ανά μονάδα μήκους):  

 

𝜃 =
𝑑𝜑

𝑑𝑥
. (3) 

 

Στην ειδική περίπτωση της καθαρής στρέψης, η ειδική γωνία στρέψης είναι ίση με τη 

συνολική γωνία στρέψης διά το μήκος L, δηλαδή θ = f/L. Επομένως, για την καθαρή στρέψη και 

μόνο έχουμε  

 

𝛾 = 𝑟𝜃 =
𝑟𝜑

𝐿
. (4) 

 

2.6.2.2 Διατμητικές παραμορφώσεις στο εσωτερικό της ράβδου 

 

Οι διατμητικές παραμορφώσεις στο εσωτερικό της ράβδου μπορούν να προσδιοριστούν 

με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τη διατμητική παραμόρφωση στην επιφάνεια. Τα 
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εσωτερικά στοιχεία βρίσκονται επίσης σε καθαρή διάτμηση και οι αντίστοιχες διατμητικές 

παραμορφώσεις δίνονται από  

𝛾 = 𝜌𝜃 =
𝜌

𝑟
𝛾 , (5) 

 

όπου ρ η ακτίνα του κυλίνδρου. Η εξίσωση αυτή δείχνει ότι οι διατμητικές παραμορφώσεις μίας 

κυκλικής ράβδου μεταβάλλονται γραμμικά με την ακτινική απόσταση ρ από το κέντρο. Η 

διατμητική παραμόρφωση στο κέντρο είναι μηδέν και παίρνει τη μέγιστη τιμή γmax στην εξωτερική 

επιφάνεια.  

2.6.2.3 Κυκλικοί σωλήνες 

 

Οι εξισώσεις για τις διατμητικές παραμορφώσεις (Εξ. 3.3-3.4) ισχύουν τόσο για κυκλικούς 

σωλήνες, όσο και για συμπαγείς, κυκλικές ράβδους. Η Εικ. 2.14 δείχνει τη γραμμική μεταβολή 

της διατμητικής παραμόρφωσης μεταξύ της μέγιστης τιμής στην εξωτερική επιφάνεια και της 

ελάχιστης στην εσωτερική επιφάνεια. Οι εξισώσεις για αυτές τις παραμορφώσεις έχουν ως εξής 

 

𝛾 =
𝑟 𝜑

𝐿
,       𝛾 =

𝑟

𝑟
𝛾 =

𝑟 𝜑

𝐿
, (6α,b) 

 

όπου r1 και r2 είναι η εσωτερική και η εξωτερική ακτίνα του σωλήνα αντίστοιχα.  

 

Εικόνα 2. 14. Διατμητικές παραμορφώσεις κυκλικού σωλήνα. 
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2.6.3 Κυκλικές ράβδοι από γραμμικά ελαστικό υλικό 

 

Εικόνα 2. 15. Διατμητικές τάσεις σε κυκλικό σωλήνα σε στρέψη. 

 

Η στρεπτική ροπή Τ της Εικ. 2.15a τείνει να περιστρέψει το δεξί άκρο της ράβδου 

ωρολογιακά, όταν αυτό παρατηρείται από δεξιά. Οι διατμητικές τάσεις τ, που ασκούνται σε 

στοιχείο τάσης, το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια της ράβδου, θα έχουν τις διευθύνσεις που 

φαίνονται στην εικόνα.  

Τα μεγέθη των διατμητικών τάσεων μπορούν να προσδιοριστούν από τις παραμορφώσεις 

χρησιμοποιώντας τη σχέση τάσης-παραμόρφωσης για το υλικό της ράβδου. Εάν το υλικό είναι 

γραμμικά ελαστικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Νόμο του Hooke για τη διάτμηση 

 

𝜏 = 𝐺 ∙ 𝛾, (7) 

 

όπου G είναι το μέτρο διάτμησης και γ η διατμητική παραμόρφωση σε ακτίνια. Συνδυάζοντας 

αυτή την εξίσωση με την Εξ. 4, παίρνουμε 
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𝜏 = 𝐺𝑟𝜃,       𝜏 = 𝐺𝑟𝜃 =
𝜌

𝑟
𝜏 , (8a,b) 

 

όπου τmax είναι η διατμητική τάση στην εξωτερική επιφάνεια της ράβδου (ακτίνα r), τ είναι οι 

διατμητικές τάσεις στο εσωτερικό σημείο (ακτίνα ρ) και θ είναι η ειδική γωνία στρέψης. Οι Εξ. 

8a,b δείχνουν ότι οι διατμητικές τάσεις μεταβάλλονται γραμμικά με την απόσταση από το κέντρο 

της ράβδου, όπως φαίνεται από την τριγωνική κατανομή των τάσεων στην Εικ. 2.15c. Η γραμμική 

μεταβολή της τάσης είναι συνέπεια του Νόμου του Hooke.  

Οι διατμητικές τάσεις που ασκούνται σε μία επίπεδη διατομή συνοδεύονται από 

διατμητικές τάσεις του ίδιου μεγέθους που ασκούνται στα διαμήκη επίπεδα. Αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι σε κάθετα μεταξύ τους επίπεδα ασκούνται ίσες διατμητικές τάσεις. (Εικ. 2.16) Εάν 

το υλικό της ράβδου είναι ασθενέστερο σε διάτμηση στα διαμήκη επίπεδα από ό,τι στα επίπεδα 

των διατομών, οι πρώτες ρωγμές λόγω στρέψης θα εμφανιστούν στην επιφάνεια κατά τη διαμήκη 

διεύθυνση.  

 

Εικόνα 2. 16. Διαμήκεις και εγκάρσιες διατμητικές τάσεις σε κυκλική ράβδο υποβαλλόμενη σε 

στρέψη. 
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2.6.3.1 Τύπος στρέψης  

 

Η κατανομή των διατμητικών τάσεων που ασκούνται σε μία διατομή απεικονίζεται στις  

Εικ. 2.15c-2.16. Επειδή οι τάσεις ασκούνται με συνεχή τρόπο γύρω από τη διατομή, έχουν 

συνισταμένη της μορφής μίας στρεπτικής ροπής ίσης με τη στρεπτική ροπή Τ που εφαρμόζεται 

στη ράβδο. Για τον προσδιορισμό της συνισταμένης στρεπτικής ροπής, θεωρούμε ένα στοιχείο 

επιφάνειας dA, το οποίο βρίσκεται σε ακτινική απόσταση ρ από τον άξονα της ράβδου. (Εικ. 2.17)  

 

Εικόνα 2. 17. Καθορισμός της συνισταμένης των διατμητικών τάσεων που ασκούνται στη διατομή. 

 

Η διατμητική δύναμη που ασκείται σε αυτό το σημείο είναι τdA, όπου τ είναι η διατμητική 

τάση σε ακτίνα ρ. Η στρεπτική ροπή αυτής της δύναμης ως προς τον άξονα της ράβδου είναι ίση 

με τη δύναμη επί την απόσταση από το κέντρο ή τρdA. Αντικαθιστώντας τις διατμητικές τάσεις τ 

από την Εξ. 8b, μπορούμε να εκφράσουμε τη στοιχειώδη στρεπτική ροπή ως 

 

𝑑𝑀 = 𝜏𝜌𝑑𝐴 =
𝜏

𝑟
𝑟 𝑑𝐴. (9) 

 

Η συνισταμένη στρεπτική ροπή (ίση με τη στρεπτική ροπή Τ) είναι το άθροισμα όλων των 

στοιχειωδών ροπών σε ολόκληρη τη διατομή  
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𝜏 = 𝑑𝑀 =
𝜏

𝑟
𝜌 𝑑𝐴 =

𝜏

𝑟
𝐼 , (10) 

 

όπου  

𝐼 = 𝜌 𝑑𝐴, (11) 

 

είναι η πολική ροπή αδράνειας της κυκλικής διατομής. Για κύκλο ακτίνας r και διαμέτρου d, η 

πολική ροπή αδράνειας είναι  

 

𝐼 =
𝜋𝑟

2
=

𝜋𝑑

32
. (12) 

 

Μία έκφραση για τη μέγιστη διατμητική τάση μπορεί να εξαχθεί αναδιατάσσοντας την Εξ. 

10 ως εξής  

 

𝜏 =
𝑇𝑟

𝐼
, (13) 

 

και η οποία είναι γνωστή ως τύπος στρέψης.  

Συνδυάζοντας την Εξ. 13 με την Εξ. 8b προκύπτει η διατμητική τάση σε απόσταση ρ από 

το κέντρο της ράβδου  

 

𝜏 =
𝜌

𝑟
𝜏 =

𝑇𝜌

𝐼
. (14) 
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2.6.3.2 Γωνία στρέψης  

 

Η γωνία στρέψης μίας ράβδου από ελαστικά γραμμικό υλικό μπορεί να συσχετιστεί με την 

εφαρμοζόμενη στρεπτική ροπή Τ. Συνδυάζοντας τον τύπο της στρέψης με την Εξ. 8a έχουμε 

 

𝜃 =
𝛵

𝐺𝐼
, (15) 

 

όπου η θ μετράται σε ακτίνια ανά μονάδα μήκους. Το γινόμενο GIP είναι γνωστό στρεπτική 

δυσκαμψία της ράβδου. Για μία ράβδο σε καθαρή στρέψη, η συνολική γωνία στρέψης φ είναι ίση 

με τη θ επί το μήκος της ράβδου (δηλ. φ = θL) και άρα  

 

𝜑 =
𝛵𝐿

𝐺𝐼
. (16) 

2.6.3.3 Κυκλικοί σωλήνες 

 

Οι κυκλικοί σωλήνες είναι πιο αποτελεσματικοί από τις συμπαγείς ράβδους στην 

αντίσταση σε στρεπτικά φορτία. Όπως είναι γνωστό, οι διατμητικές τάσεις σε κυκλική συμπαγή 

ράβδο είναι μέγιστες στο εξωτερικό σύνορο της διατομής και μηδενίζονται στο κέντρο. Επομένως, 

το μεγαλύτερο μέρος του υλικού σε ένα συμπαγή άξονα καταπονείται πολύ κάτω από τη μέγιστη 

διατμητική τάση. Επιπλέον, οι τάσεις κοντά στο κέντρο της διατομής έχουν μικρότερο βραχίονα 

στρεπτικής ροπής ρ.  

Αντίθετα, σε ένα τυπικό κοίλο σωλήνα, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι κοντά στο 

εξωτερικό σύνορο της διατομής, όπου τόσο η διατμητική τάση όσοι και οι βραχίονες της 

στρεπτικής ροπής είναι μεγαλύτερα. (Εικ. 2.18) Έτσι, αν η μείωση του βάρους και η εξοικονόμηση 

ενέργειας του υλικού είναι σημαντικοί παράγοντες στο σχεδιασμό, είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιήσουμε έναν κυκλικό σωλήνα. [22] 
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Εικόνα 2. 18. Κυκλικός σωλήνας σε στρέψη. 

 

Η ανάλυση της στρέψης ενός κυκλικού σωλήνα είναι σχεδόν ταυτόσημη με αυτήν της 

συμπαγούς ράβδου. Για τη διατμητική τάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες εξισώσεις (π.χ. 

Εξ. 8a,b), ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η ακτινική απόσταση ρ περιορίζεται στο εύρος r1 έως 

r2  όπου r1 είναι η εσωτερική ακτίνα και r2 η εξωτερική ακτίνα τη ράβδου. (Εικ. 2.18) 

Η σχέση μεταξύ της στρεπτικής ροπής Τ και της μέγιστης τάσης δίνεται από την Εξ. 10, 

αλλά τα όρια του ολοκληρώματος για την πολική ροπή αδράνειας (Εξ. 11) είναι ρ = r1 και ρ = r2. 

Επομένως η πολική ροπή αδράνειας της διατομής του σωλήνα είναι  

 

𝐼 =
𝜋

2
(𝑟 − 𝑟 ) =

𝜋

32
(𝑟 − 𝑟 ). (17) 

  

2.6.4 Κράματα Μνήμης Σχήματος  

 Για τον προσδιορισμό των τάσεων και των παραμορφώσεων που αναπτύσσονται κατά τη 

φόρτιση μη γραμμικών ελαστικών υλικών όπως τα SMA, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως 

περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες που βασίζεται στο Νόμο του Hooke με την ειδοποιό 

διαφορά ότι στα υλικά αυτά πραγματοποιείται διαφορετική διαδικασία για τον υπολογισμό του 

μέτρου ελαστικότητας Ε (μέτρο Young). Πιο συγκεκριμένα, επειδή καθεμία από τις δύο φάσεις 
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του υλικού έχει διαφορετικό μέτρο δυσκαμψίας, για τον υπολογισμό του συνολικού μέτρου 

ελαστικότητας του υλικού συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό του μαρτενσιτικού 

μετασχηματισμού ξ ως εξής 

 

𝛦 = 𝛦 + 𝜉(𝛦 − 𝛦 ), (18) 

 

όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας του SMA, ΕΑ το μέτρο ελαστικότητας του ωστενίτη και ΕΜ το 

μέτρο ελαστικότητας του μαρτενσίτη.  

 

Η συνολική παραμόρφωση των SMAs αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα 

 

𝜀 = 𝜀 + 𝜀 + 𝜀 , (19) 

 

όπου εe η ελαστική παραμόρφωση, εt η παραμόρφωση λόγω του μετασχηματισμού και εth η 

παραμόρφωση λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής.  

 

Κατ’ αντιστοιχία συμβαίνει το ίδιο και για τις διατμητικές τάσεις και παραμορφώσεις με 

το μέτρο δυστρεψίας G να υπολογίζεται μέσω της Εξ. 18 ως εξής  

 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝑣)
⇒ 𝐺 =

𝛦 + 𝜉(𝛦 − 𝛦 )

2(1 + 𝑣)
, (20) 

 

όπου ν ο λόγος του Poisson. [11] 
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2.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Καθημερινά, σε όλο τον κόσμο υπάρχει πλήθος εφαρμογών που έχει αναπτυχθεί και 

αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες των κραμάτων μνήμης σχήματος (SMA). Στην ενότητα αυτή, θα 

αναφερθούν αρκετά παραδείγματα αυτών των εφαρμογών, καθώς και οι παράγοντες και τα 

κριτήρια που συνετέλεσαν στην επιλογή των συγκεκριμένων υλικών. Τα παραδείγματα έχουν 

ταξινομηθεί ανά επιστημονικό κλάδο, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το εκτεταμένο εύρος 

χρήσης τους. [12] 

2.7.1 Αεροναυτική-Αεροναυπηγική 

Ο κλάδος της αεροναυπηγικής έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης την ανάπτυξη, τη δοκιμή, 

το σχεδιασμό, την κατασκευή, καθώς και τη λειτουργία των ιπταμένων οχημάτων. Γύρω στο 1960, 

ο συγκεκριμένος όρος διευρύνθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει και τα οχήματα που κινούνται 

στο διάστημα. Στον τομέα λοιπόν της αεροναυπηγικής-αεροναυτικής ξεκίνησαν να βρίσκουν 

εφαρμογή αρκετά προϊόντα που χρησιμοποιούσαν ΚΜΣ, γεγονός που θεωρείτο αρκετά καινοτόμο 

για την εποχή του. Βασικός λόγος που οδήγησε τα συγκεκριμένα υλικά στη χρήση τους στην 

αεροναυπηγική ήταν η δυνατότητά τους να αντικαθιστούν πιο πολύπλοκούς και βαρείς 

μηχανισμούς, χάρη στο χαμηλό βάρος τους, την απλότητά τους και τη μεγάλη αξιοπιστία τους. 

[12] 

 

2.7.1.1  Cryofit® Υδραυλικοί σύνδεσμοι σωληνώσεων   

Από τις πρώτες εμπορικά επιτυχημένες εφαρμογές που χρησιμοποιούσαν ΚΜΣ 

αποτέλεσαν οι υδραυλικοί σύνδεσμοι σωληνώσεων. Ο πρώτος υδραυλικός σύνδεσμος τύπου 

shrink-to-fit εισήχθη από την Raychem Corporation το 1969 και χρησιμοποιήθηκε από τα 

μαχητικά αεροσκάφη F-14 της εταιρίας Grumman Aerospace Corporation. Ο σύνδεσμος αυτός 

αποτελείται από ένα κράμα Ni-Ti-Fe με μαρτενσιτική θερμοκρασία μετασχηματισμού (Μs) να 
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είναι κάτω από -120 ◦C. Η εσωτερική του διάμετρος είναι περίπου 4% μικρότερη από την 

εξωτερική της σωλήνωσης, στην οποία πρόκειται να εφαρμόσει, ενώ η κατεργασία του έχει 

πραγματοποιηθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Με ψύξη με τη χρήση ψυχρού αζώτου σε 

θερμοκρασία κάτω από τους -120 ◦C, ο σύνδεσμος αποκτά 4% μεγαλύτερη διάμετρο από τη 

σωλήνωση και έτσι επιτυγχάνεται συνολική εσωτερική παραμόρφωση της τάξεως του 8%. 

Αντίθετα, η θέρμανση σε θερμοκρασίες πέρα από το εύρος των θερμοκρασιών μετασχηματισμού 

του κράματος,  έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαμέτρου του συνδέσμου και έτσι 

επιτυγχάνεται μία σφιχτή σφράγισή του με τη σωλήνωση. [13] 

2.7.1.2 Frangibolt® Κοχλίες απελευθέρωσης   

Προκειμένου να αντικαταστήσουν τους συμβατικούς κοχλίες στους μηχανισμούς 

αεροδιαστημικής απελευθέρωσης, η TiNi Alloy Company σχεδίασε κοχλίες απελευθέρωσης που 

αποτελούνται από ΚΜΣ. Κύρια χρήση των κοχλιών αυτών είναι στα διαστημόπλοια, για την 

προσθήκη διαφόρων αξεσουάρ πριν την εκτόξευση και την απομάκρυνσή τους μετά από αυτή. 

[14] Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα θερμαινόμενο κύλινδρο από κράματα μνήμης 

σχήματος, οποίος αρχικά βρίσκεται σε μαρτενσιτική φάση. Ο κύλινδρος αυτός συμπιέζεται και 

συναρμολογείται σε έναν οδοντωτό κοχλία. Κατόπιν ενεργοποίησης του από έναν ηλεκτρικό 

θερμαντήρα, ο κύλινδρος αυξάνει το μήκος του και ασκεί τέτοια δύναμη, ώστε να προκαλέσει τη 

θραύση του κοχλία.  [15] 

 

2.7.1.3 Προκατασκευασμένες διαστημικές κεραίες  

H Goodyear Aerospace Corporation ήταν η πρώτη εταιρία που κατασκεύασε ένα 

πρωτότυπο κατασκευής διαστημικής κεραίας. Ήταν έτσι κατασκευασμένο, ώστε σε θερμοκρασία 

δωματίου να παραμένει συμπαγώς διπλωμένο και με αύξηση της θερμοκρασίας του λόγω ηλιακής 

ενέργειας να απλώνεται σε μία εκτεταμένη μορφή κεραίας. Το πρωτότυπο αυτό, μπορεί να μην 

είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ωστόσο αποτέλεσε τη βάση της ιδέας για παρόμοια σχέδια που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στην αεροναυπηγική. [1] 
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2.7.1.4 Έξυπνα φτερά αεροπλάνων  

Είναι δυνατό να κατασκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν δομές με ενσωματωμένα 

σύρματα κραμάτων μνήμης σχήματος προκειμένου να επιτευχθεί αλλαγή του σχήματος της 

πτέρυγας. Με την ενεργοποίηση των δομών από Shape Memory Alloys βελτιώνονται τα 

χαρακτηριστικά της πτέρυγας καθώς απορροφώνται οι δονήσεις και μειώνεται πολύ σημαντικά το 

βάρος. Η μείωση του βάρους συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη της βέλτιστης αεροδυναμικής 

συμπεριφοράς της πτέρυγας. Με τη χρήση των SMA λοιπόν μπορεί να κατασκευαστεί ένα 

ευπροσάρμοστο και αποδοτικότερο φτερό, το οποίο μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα θορύβου 

του αεροσκάφους. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα SMA προορίζονται περισσότερο για τις μικρότερες 

δομές της πτέρυγας flaps-slats. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των SMA για χρήση σε 

αυτοπροσαρμοζόμενη πτέρυγα αεροσκάφους αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σπουδαστικής 

και διπλωματικής.  [12]  

2.7.2 Εργοστασιακή Ασφάλεια 

Αρκετές χρήσεις των κραμάτων μνήμης σχήματος σήμερα συναντώνται σε εργοστασιακές 

εφαρμογές, κυρίως σε συσκευές ασφαλείας και ελέγχου (πχ. θερμοκρασίας).  Παρακάτω 

αναφέρονται μερικές από αυτές. [12] 

2.7.2.1 Βαλβίδα Προστασίας από Έγκαυμα 

Πρόκειται για μία βαλβίδα από κράμα μνήμης σχήματος, η οποία αποσκοπεί στη διακοπή 

της παροχής νερού από μία βρύση, όταν η θερμοκρασία του είναι αρκετά υψηλή (συνήθως 

μεγαλύτερη από 50 °C). Η βαλβίδα ανοίγει ξανά όταν πέσει η θερμοκρασία του νερού και σκοπός 

της εφαρμογής αυτής είναι η προστασία του χρήστη από ενδεχόμενο έγκαυμα λόγω της υψηλής 

θερμοκρασίας του νερού. [12] 
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2.7.2.2 Βαλβίδα Πυροπροστασίας 

Συχνά σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής συναντάται μία συσκευή ασφαλείας, η οποία 

χρησιμοποιεί έναν ενεργοποιητή από ΚΜΣ για τον έλεγχο της παροχής εύφλεκτων αερίων. Σε 

περίπτωση πυρκαγιάς, οι υψηλές θερμοκρασίες ενεργοποιούν τη βαλβίδα από SMA η οποία με τη 

σειρά της διακόπτει την παροχή των εύφλεκτων αυτών αερίων που θα προκαλούσαν μεγαλύτερο 

κίνδυνο ατυχημάτων. [16] 

2.7.3 Ιατρική  

Το κράμα νικελίου-τιτανίου είναι επίσης ικανό να προσφέρει μοναδικές και ιδανικές 

λύσεις σε αρκετές παραδοσιακές ιατρικές προκλήσεις γι΄ αυτό έχει μεγάλη απήχηση σε μία ευρεία 

ποικιλία εφαρμογών του ιατρικού κλάδου. Όντας γνωστό για την υψηλή αντοχή του σε διάβρωση 

και τη βιοσυμβατότητά του το συγκεκριμένο κράμα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην ιατρική 

επιστήμη αξιοποιώντας κυρίως την υπερελαστική του συμπεριφορά. [12] 

2.7.3.1 Ορθοδοντικά οδοντιατρικά κυρτά σύρματα 

Γύρω στο 1977 σχεδιάστηκε η πρώτη εφαρμογή από ΚΜΣ στην ορθοδοντική, 

προκειμένου να αντικαταστήσει τα σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα που χρησιμοποιούνταν για 

την ευθυγράμμιση των δοντιών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν σύρματα στην μαρτενσιτική τους 

φάση και σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπου στη συνέχεια με θέρμανση παραμορφώνονταν γύρω 

από τα δόντια. Παρά τα θετικά τους αποτελέσματα, στη συνέχεια αναπτύχθηκαν σύρματα από 

ΚΜΣ στην ωστενιτική του φάση, το οποίο εκμεταλλεύεται την περιοχή της καμπύλης τάσεων-

παραμορφώσεων όπου η πίεση που ασκείται είναι σχεδόν σταθερή και στη συνέχεια, όταν το  

σύρμα ανακτά το σχήμα του ευθυγραμμίζει την οδοντοστοιχία. [12] 

2.7.3.2 Ορθοπεδικές Συσκευές 

Σημαντική είναι επίσης η αξιοποίηση των SMA σε μεγάλο πλήθος ορθοπεδικών συσκευών 

που στοχεύουν στον άμεσο σχηματισμό οστών και χόνδρων υπό την επίδραση μεγάλων θλιπτικών 
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τάσεων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση κατάγματος ενός οστού, χρησιμοποιούνται προτεταμένες 

πλάκες, οι οποίες όταν εφαρμόζονται στις δύο πλευρές του σπασμένου οστού και βιδώνονται 

μεταξύ τους, παράγουν μία αρκετά μεγάλη θλιπτική δύναμη, η οποία συμβάλλει στην γρήγορη 

συγκόλλησή του. [17] 

2.7.4 Αυτοκινητοβιομηχανία - Ροδέλες SMA αμορτισέρ 

Το χαμηλό τους κόστος σε συνδυασμό με τη λειτουργία τους σε σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες τα καθιστά αρκετά θελκτικά προς χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, 

παρατηρείται μία διστακτικότητα εξαιτίας της υποβάθμισης των ιδιοτήτων τους σε βάθος χρόνου, 

γεγονός που οφείλεται στις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες λειτουργίας. Συνεπώς, βρίσκουν 

εφαρμογή σε πιο απλές χρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης των SMA στην 

αυτοκινητοβιομηχανία είναι στις ροδέλες των  αμορτισέρ όπου μεταβάλλουν αποτελεσματικά την 

απόδοσή τους μεταξύ θερμών και ψυχρών θερμοκρασιών. [18, 19] 

2.7.5 Ηλεκτρονική 

Μία ακόμα χρήση των SMA που είναι άξια αναφοράς είναι στον κλάδο της ηλεκτρονικής, 

όπου χρησιμοποιείται κυρίως για μηχανισμούς σύνδεσης. Κράματα SMA έχουν χρησιμοποιηθεί 

σε συσκευές μικροενεργοποιητών, όπως μικροσκοπικές βαλβίδες για υγρή ροή και πνευματικό 

έλεγχο.  Οι ενεργοποιητές από Ni-Ti εξασφαλίζουν πλήρη ανάκαμψη από φορτίσεις που έχουν 

προκαλέσει 3% παραμόρφωση στο κράμα. [12, 20] 

2.8 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Τα κράματα μνήμης σχήματος συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος σε μία ευρεία ποικιλία 

βιομηχανικών εφαρμογών. Αποτελούν αντικείμενο μελέτης ολοένα και περισσότερων 

πανεπιστημιακών φοιτητών και τελούν υπό εκτεταμένη έρευνα, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε 
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περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα του εμπορίου. Η μεγάλη αποδοχή τους από τον τομέα της 

ιατρικής, η οποία έχει εισαγάγει τα SMA τόσο στην παραγωγή νέων εξαρτημάτων όσο και στον 

έλεγχο της μηχανικής συμπεριφοράς των ήδη υπαρχόντων σηματοδοτεί την αύξηση της χρήση 

τους στο σχεδιασμό και στη μηχανική. [12] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

3.1 ΣΤΟΧΟΣ 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία προσομοιώνει και μελετάει το φαινόμενο ανάκτησης 

σχήματος των SMA. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα μοντέλο στο λογισμικό 

πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS χρησιμοποιώντας μία υπορουτίνα υλικού (Umat) που 

αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων από τον κ. Καρακαλά [21], 

η οποία προσομοιάζει τη συμπεριφορά των κραμάτων μνήμης σχήματος. Το μοντέλο που 

αναπτύχθηκε, υποβλήθηκε σε θερμομηχανική φόρτιση προκειμένου να εξεταστεί και να αναλυθεί 

η συμπεριφορά του υλικού σε κάθε στάδιο φόρτισης.  

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 Όπως έχει προαναφερθεί, προκειμένου να αναλυθεί η συμπεριφορά του φαινομένου 

μνήμης σχήματος που παρουσιάζουν τα κράματα μνήμης, χρησιμοποιήθηκε μία υπορουτίνα 

υλικού (User-material subroutine). Στην αρχή της ανάλυσης το υλικό βρίσκεται στην ευσταθή 

κατάσταση του ωστενίτη με martensitic volume fraction = 0. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται 

μηχανικά ενεργοποιούμενος πρόσθιος μετασχηματισμός στη φάση του μερικού μαρτενσίτη, στον 

οποίο αναπτύσσονται παραμορφώσεις μετασχηματισμού. Τέλος, με θερμική ενεργοποίηση του 

αντίστροφου μετασχηματισμού, το υλικό μετασχηματίζεται εκ νέου σε ωστενίτη, με αποτέλεσμα 

την ανάκτηση των παραμορφώσεων μετασχηματισμού και επομένως την επιστροφή του υλικού 

στο αρχικό του σχήμα.  

Οι ιδιότητες του SMA που χρησιμοποιήθηκαν για την παραπάνω μοντελοποίηση 

παρουσιάζονται στον Πιν. 3.1.  
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Πίνακας 3. 1. Πίνακας βασικών ιδιοτήτων του υλικού που προσομοιάζει το SMA. 

Ιδιότητα Περιγραφή Τιμή 
Μονάδες 

Μέτρησης 

Density Πυκνότητα 6500.00 kg/m3 

EA 
Μέτρο 

ελαστικότητας 
ωστενίτη 

66.20 GPa 

EM 
Μέτρο 

ελαστικότητας 
μαρτενσίτη 

25.60 GPa 

ν Λόγος Poisson 0.33 - 

Effective Specific Heat of 
Austenite 

Ειδική θερμότητα 
ωστενίτη 

470.00 J K-1 kg-1 

Effective Specific Heat of 
Martensite 

Ειδική θερμότητα 
μαρτενσίτη 

470.00 J K-1 kg-1 

Mf 

Θερμοκρασία 
ολοκλήρωσης 

μετασχηματισμού 
σε μαρτενσίτη 

285.00 K 

Ms 

Θερμοκρασία 
έναρξης 

μετασχηματισμού 
σε μαρτενσίτη 

310.00 K 

As 

Θερμοκρασία 
έναρξης  

μετασχηματισμού 
σε ωστενίτη 

315.00 K 

Af 

Θερμοκρασία 
ολοκλήρωσης 

μετασχηματισμού 
σε ωστενίτη 

330.00 K 

 

Επισημαίνεται πως η υπορουτίνα που χρησιμοποιείται δεν κάνει διάκριση στις 

«καταστάσεις» του μαρτενσίτη (κατοπτρισμένος-αποκατοπτρισμένος). Συνεπώς, ο 

μετασχηματισμός γίνεται πάντα από κατοπτρισμένο μαρτενσίτη σε ωστενίτη και αντίστροφα. 
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3.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται λεπτομερώς, ολόκληρη η διαδικασία δημιουργίας του 

μοντέλου στο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS.  

3.3.1 Κατασκευή γεωμετρίας του σωλήνα 

 Σημαντικό βήμα που προηγείται της κατασκευής της γεωμετρίας του μοντέλου, αποτελεί 

ο καθορισμός των βασικών διαστάσεων της κατασκευής. Ύστερα από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν σωλήνες από κράματα μνήμης 

σχήματος όπως μικροενεργοποιητές σε ηλεκτρικά κυκλώματα, σύρματα ευθυγράμμισης 

οδοντοστοιχίας κ.α. τελικά αποφασίστηκαν οι διαστάσεις που φαίνονται στον Πιν. 3.2. 

 

Πίνακας 3. 2. Πίνακας γεωμετρικών χαρακτηριστικών του μοντέλου. 

Εσωτερική ακτίνα ri 1 cm 

Εξωτερική ακτίνα ro 2 cm 

Μήκος σωλήνα L 10 cm 

 

Οι βασικές διαστάσεις όπως κατασκευάστηκαν φαίνονται στις Εικ. 3.1-3.2. 
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Εικόνα 3. 1. Διατομή του μοντέλου, όπου απεικονίζονται η εσωτερική και η εξωτερική ακτίνα. 

 

 

Εικόνα 3. 2. Διαμήκης διάσταση του μοντέλου. 
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3.3.2 Ορισμός υλικού 

 Αφού σχεδιάστηκε η γεωμετρία του σωλήνα, επόμενο στάδιο της μοντελοποίησης είναι ο 

ορισμός του υλικού. Στο στάδιο αυτό λοιπόν, εισάγονται οι ιδιότητες του υλικού SMA που 

απαιτούνται για την λειτουργία της υπορουτίνας που προσομοιώνει τη συμπεριφορά τους. Η 

διαδικασία απεικονίζεται στην Εικ. 3.3. 

 

 

Εικόνα 3. 3. Εισαγωγή της Umat στον ορισμό του υλικού. 

 

 



Ανάλυση και μελέτη θερμομηχανικής συμπεριφοράς 
περιστροφικού διεγέρτη από κράματα μνήμης σχήματος Ντέσκος Λάμπρος 
 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  42 

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

3.3.3 Εφαρμογή κυλινδρικού συστήματος συντεταγμένων 

 Καθώς το μοντέλο που κατασκευάστηκε είναι ένας κοίλος άξονας σωληνοειδούς διατομής, 

για την καλύτερη απεικόνιση και κατανόηση των αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκε και 

εφαρμόστηκε στο σωλήνα το κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων. Η διαδικασία αυτή φαίνεται 

στην Εικ. 3.4 ενώ τα επίπεδα του κυλινδρικού συστήματος απεικονίζονται στην Εικ. 3.5. 

 

 

Εικόνα 3. 4. Κατασκευή κυλινδρικού συστήματος συντεταγμένων. 
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Εικόνα 3. 5. Εφαρμογή κυλινδρικού συστήματος συντεταγμένων στο μοντέλο. 

3.3.4 Διακριτοποίηση 

Προκειμένου να γίνει αξιοποίηση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων που 

χρησιμοποιεί το ABAQUS και να αναλυθεί η συμπεριφορά του σωλήνα, απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η ικανοποιητική διακριτοποίηση του μοντέλου. Στις Εικ. 3.6-3.7 απεικονίζεται το πλέγμα 

του μοντέλου στη διατομή και κατά μήκος του σωλήνα.  
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Εικόνα 3. 6. Πλέγμα στη διατομή του σωλήνα. 

 

 

Εικόνα 3. 7. Πλέγμα κατά μήκος του σωλήνα. 
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Ωστόσο, η διακριτοποίηση αποτελεί ένα από τα βασικότερα τμήματα κατά το σχεδιασμό 

του μοντέλου, γι’ αυτό  θα δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτή στην ενότητα 3.4. Σημαντικό ρόλο 

στη διακριτοποίηση έπαιξε ο κατάλληλος χωρισμός και η ομαδοποίηση των επιφανειών.  

3.3.5 Εφαρμογή περιορισμών 

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν σημεία αναφοράς στο κέντρο των διατομών των δύο άκρων 

προκειμένου να εφαρμοστούν σε αυτά οι συνοριακές συνθήκες. Τα τρισδιάστατα πεπερασμένα 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητη η τοποθέτηση σημείων αναφοράς, τα οποία έχουν περιστροφικούς και μεταφορικούς 

βαθμούς ελευθερίας. Στη συνέχεια με σύζευξη αυτών με τις επιθυμητές επιφάνειες (kinematic 

coupling) «προσδίδονται» έμμεσα βαθμοί ελευθερίας σε αυτές. Ανάλογα με την επιθυμητή 

δέσμευση βαθμών ελευθερίας, μέσω των σημείων αναφοράς επιτυγχάνεται το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  

Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόστηκε σύζευξη όλων των βαθμών ελευθερίας του σημείου 

αναφοράς του πίσω άκρου του μοντέλου. Στις Εικ. 3.8-3.9 απεικονίζεται η διαδικασία που 

περιεγράφηκε, ωστόσο αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για το ελεύθερο άκρο του 

μοντέλου.  
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Εικόνα 3. 8. Κατασκευή του "kinematic coupling" και εφαρμογή στην επιφάνεια του πίσω 

άκρου. 

 

Εικόνα 3. 9. Απεικόνιση της σύζευξης. 
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3.3.6 Συνοριακή συνθήκη 

 Επιθυμητή συνοριακή συνθήκη, είναι η πάκτωση στο ένα άκρο του σωλήνα, ώστε στη 

συνέχεια το ελεύθερο άκρο του να υποβληθεί σε στρέψη. Προκειμένου να εφαρμοστεί η πάκτωση 

στο πίσω άκρο, όπως περιεγράφηκε προηγουμένως, αφού έχει δεσμευτεί η πίσω επιφάνεια του 

μοντέλου με το αντίστοιχο σημείο αναφοράς, αρκεί να εφαρμοστεί ο περιορισμός όλων των 

μετατοπίσεων και περιστροφών σε εκείνο το σημείο. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στην Εικ. 

3.10. 

 

 

Εικόνα 3. 10. Εφαρμογή πάκτωσης στο σημείο αναφοράς του πίσω άκρου. 

3.3.7 Αρχική θερμοκρασία 

 Προκειμένου να «τοποθετηθεί» το υλικό στην αρχή της ανάλυσης στη φάση του πλήρους 

ωστενίτη, εφαρμόστηκε ως predefined field, αρχική θερμοκρασία στο υλικό 313 K (Μs < 313 Κ 
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< As). Σημειώνεται ότι το αρχικό ξ έχει οριστεί ίσο με 0, επομένως το υλικό σε αυτή τη 

θερμοκρασία και με αυτό το MVF βρίσκεται στη φάση του ωστενίτη. Η αρχική θερμοκρασία 

εφαρμόστηκε ενιαία σε όλο το μοντέλο και η δημιουργία της απεικονίζεται στην Εικ. 3.11. 

 

 

Εικόνα 3. 11. Εφαρμογή αρχικής θερμοκρασίας στο μοντέλο ως predefined field. 

3.3.8 Δημιουργία κατάλληλων step φόρτισης 

 Για τη «βηματοποίηση» της ανάλυσης δημιουργήθηκαν κατάλληλα steps, στα οποία 

πραγματοποιείται η κάθε φόρτιση. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο coupled temperature-

displacement steps, στο μεν πρώτο εφαρμόζεται η περιστροφή κατά 15° στο ελεύθερο άκρο, ενώ 

στο δεύτερο εφαρμόζεται η θερμική φόρτιση. Η κατασκευή των φορτίσεων θα περιγραφεί σε 

επόμενη υποενότητα. Η συνολική διάρκεια του κάθε step είναι 20s (Abaqus increments). Στις Εικ. 

3.12-3.13 απεικονίζεται η κατασκευή των steps στο Abaqus. 
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(a) 

 

(b) 

Εικόνα 3. 12. Δημιουργία step για την εφαρμογή της περιστροφής. 

Το μέγεθος της εφαρμοζόμενης περιστροφής, η οποία πραγματοποιείται στο πρώτο step 

φόρτισης και απεικονίζεται στην Εικ. 3.12, είναι κατά 15° στο ελεύθερο άκρο και 

πραγματοποιείται με τη μορφή της Εικ. 3.13. 

 

Εικόνα 3. 13. Προφίλ εφαρμογής περιστροφής 15° στο ελεύθερο άκρο. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0 5 10 15 20

φ
 (d

eg
)

Time



Ανάλυση και μελέτη θερμομηχανικής συμπεριφοράς 
περιστροφικού διεγέρτη από κράματα μνήμης σχήματος Ντέσκος Λάμπρος 
 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  50 

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

(a) 

 

(b) 

Εικόνα 3. 14. Δημιουργία step για τη θέρμανση. 

 

Αρχικά επιβάλλεται στο μοντέλο θερμοκρασία 313 Κ όπως έχει ήδη αναφερθεί και 

διατηρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της μηχανικής φόρτισης. Στο step της θέρμανσης η 

θερμοκρασία αυξάνεται ως τα 350 Κ. Το προφίλ της θερμοκρασίας απεικονίζεται στην Εικ. 3.15. 

 

 

Εικόνα 3. 15. Προφίλ θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. 
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3.3.9 Δημιουργία amplitudes 

 Για την κατάλληλη «κατανομή» της φόρτισης στη διάρκεια του χρόνου στο αντίστοιχο 

step, δημιουργήθηκαν κατάλληλα amplitudes για κάθε φόρτιση. Συγκεκριμένα, τα δύο amplitudes 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην Εικ. 3.16. 

 

 

(a) Περιστροφή 

 

(b) Θέρμανση 

Εικόνα 3. 16. Amplitudes. 

 

Οι θερμοκρασίες επιλέχτηκαν με βάση τα θερμοκρασιακά όρια έναρξης και λήξης του 

μετασχηματισμού όπως έχουν οριστεί στον Πιν. 3.1 συνυπολογίζοντας τη γραμμική εξάρτηση που 

έχουν τα όρια αυτά με την εφαρμοζόμενη φόρτιση, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.7.  

3.3.10 Δημιουργία και εφαρμογή φορτίσεων 

 Τέλος, είναι απαραίτητη η εφαρμογή των φορτίσεων, τόσο της μηχανικής (εφαρμογή 

γωνίας στροφής ως προς τον διαμήκη άξονα z στο ελεύθερο άκρο), όσο και της θέρμανσης, 
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προκειμένου να ενεργοποιηθούν ο πρόσθιος και ο αντίστροφος μετασχηματισμός του υλικού 

αντίστοιχα, που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή αποτελεσμάτων για την πλήρη ανάλυση της 

συμπεριφοράς του μοντέλου υπό συνθήκες θερμομηχανικής φόρτισης. Η δημιουργία των δύο 

αυτών φορτίσεων παρουσιάζεται στην Εικ. 3.17. 

 

Επισημαίνεται ότι στο πρώτο μοντέλο, μετά το τέλος της μηχανικής φόρτισης και αφού το 

μοντέλο έχει περιστραφεί κατά 15° στο τέλος του πρώτου step (20s), απενεργοποιείται η 

εφαρμογή της περιστροφής στο Ε.Α. και το μοντέλο είναι πλέον πακτωμένο στο ένα άκρο και 

πλήρως ελεύθερο στο άλλο, προκειμένου να επιβληθεί στη συνέχεια η θέρμανση. Η διαδικασία 

αυτή απεικονίζεται στην Εικ. 3.18.  

 

(a) 

Δημιουργία και εφαρμογή γωνίας στροφής  0.261799 rad = 15° 

στο σημείο αναφοράς του ελεύθερου άκρου. 

 

 

(b)   

Δημιουργία και εφαρμογή ομοιόμορφης θέρμανσης στο σωλήνα. 

Εικόνα 3. 17. Δημιουργία φορτίσεων. 
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Εικόνα 3. 18. Απενεργοποίηση της περιστροφής στο τέλος του μηχανικού step φόρτισης. 
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3.4 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η διακριτοποίηση αποτελεί πολύ σημαντικό 

κομμάτι του σχεδιασμού και της ανάλυσης του μοντέλου. Τα αποτελέσματα πρέπει να 

διακρίνονται από όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια, προκειμένου η προσομοίωση να είναι 

επιτυχημένη. Συνεπώς, σε επόμενο στάδιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

πραγματοποιήθηκε μελέτη σύγκλισης συγκεκριμένων και όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικών 

αποτελεσμάτων.  

 Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης που μελετήθηκαν για σύγκλιση είναι τα 

εξής: 

 Μετασχηματισμός ξ (MVF) ενός στοιχείου στην πάκτωση στο τέλος της μηχανικής 

φόρτισης, 

 Τάση σrz του ίδιου στοιχείου στην πάκτωση στο τέλος της θέρμανσης, 

 Περιστροφή ως προς τον άξονα z ενός κόμβου στο ελεύθερο άκρο στο τέλος της 

θέρμανσης. 

Το στοιχείο και ο κόμβος που μελετήθηκαν απεικονίζονται στην Εικ. 3.19. 

 

Εικόνα 3. 19. Πεπερασμένο στοιχείο και κόμβος για τα οποία εξήχθησαν τα δεδομένα για 

σύγκλιση. 
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Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σύγκλιση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 

επιτυγχάνεται γρηγορότερα με την αύξηση των πεπερασμένων στοιχείων κατά μήκος του σωλήνα 

ή εγκάρσια αυξάνοντας το πλέγμα σε μία διατομή, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αναλύσεις του 

συγκεκριμένου μοντέλου. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία σύγκρισης των αποτελεσμάτων 

έγινε προσπάθεια να διατηρείται σταθερό το πλέγμα στη μία διάσταση (κατά μήκος) ενώ 

αυξάνονται τα πεπερασμένα στοιχεία στην άλλη διάσταση (διατομή του σωλήνα). Η ίδια 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε και αντίστροφα. 

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με την εξής σειρά: 

 

 Μοντέλο 1: 5 ακτινικά, 20 περιφερειακά, 40 κατά μήκος ΠΣ 

 Μοντέλο 2: 10 ακτινικά, 40 περιφερειακά και 40 κατά μήκος 

 Μοντέλο 3: 15 ακτινικά, 60 περιφερειακά και 40 κατά μήκος 

 Μοντέλο 4: 5 ακτινικά, 20 περιφερειακά και 50 κατά μήκος 

 Μοντέλο 5: 10 ακτινικά, 40 περιφερειακά και 50 κατά μήκος 

 Μοντέλο 6: 15 ακτινικά, 60 περιφερειακά και 50 κατά μήκος 

 Μοντέλο 7: 5 ακτινικά, 20 περιφερειακά και 60 κατά μήκος 

 Μοντέλο 8: 10 ακτινικά, 40 περιφερειακά και 60 κατά μήκος 

 Μοντέλο 9: 15 ακτινικά, 60 περιφερειακά και 60 κατά μήκος 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε κάθε ανάλυση, καθώς και τα αντίστοιχα σφάλματα 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα. 
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3.4.1 Τάση σrz στην πάκτωση 

Πίνακας 3. 3. Πίνακας με τις τιμές της τάσης σrz στο στοιχείο της πάκτωσης στο τέλος της 

θέρμανσης για την αντίστοιχη διακριτοποίηση. 

Πεπερασμένα Στοιχεία    

Ακτινικά Περιφερειακά 
Κατά 
μήκος 

Στοιχείο 
Τάση στην 
πάκτωση 

Σφάλμα 

5 20 40 1961 13.4352 0 
10 40 40 7961 14.4969 7.902375849 
15 60 40 17961 14.8207 2.233580972 
5 20 50 2451 15.2267 0 

10 40 50 9951 16.5732 8.84301917 
15 60 50 22451 16.946 2.249414718 
5 20 60 2941 16.8285 0 

10 40 60 11941 18.4438 9.598597617 
15 60 60 26941 18.8581 2.246283304 
 

 

Εικόνα 3. 20. Διάγραμμα σύγκλισης τάσης σrz στο στοιχείο της πάκτωσης στο τέλος της 

θέρμανσης. (Κάθε κόμβος απεικονίζει το μοντέλο του αντίστοιχου χρώματος κατά σειρά) 
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3.4.2 MVF στην πάκτωση  

Πίνακας 3. 4. Πίνακας με τις τιμές του MVF στο στοιχείο της πάκτωσης στο τέλος της μηχανικής 

φόρτισης για την αντίστοιχη διακριτοποίηση. 

Πεπερασμένα Στοιχεία    

Ακτινικά Περιφερειακά 
Κατά 
μήκος 

Στοιχείο MVF Σφάλμα 

5 20 40 1961 0.128999 0 
10 40 40 7961 0.141473 9.669842402 
15 60 40 17961 0.147017 3.918768952 
5 20 50 2451 0.129369 0 

10 40 50 9951 0.144306 11.54604272 
15 60 50 22451 0.154735 7.227003728 
5 20 60 2941 0.12925 0 

10 40 60 11941 0.146544 13.38027079 
15 60 60 26941 0.154686 5.556010481 

 

 

Εικόνα 3. 21. Διάγραμμα σύγκλισης MVF στο στοιχείο της πάκτωσης στο τέλος της μηχανικής 

φόρτισης. 
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3.4.3 Γωνία στροφής στο ελεύθερο άκρο 

Πίνακας 3. 5. Πίνακας με τις τιμές της γωνίας στροφής του κόμβου στο ελεύθερο άκρο στο τέλος 

της θέρμανσης. 

Πεπερασμένα Στοιχεία    

Ακτινικά Περιφερειακά 
Κατά 
μήκος 

Στοιχείο Γωνία στροφής Σφάλμα 

5 20 40 11 0.260880809 0 
10 40 40 11 0.252122377 3.357253994 
15 60 40 11 0.250500922 0.643122438 
5 20 50 11 0.26086362 0 

10 40 50 11 0.252043883 3.38097635 
15 60 50 11 0.25040352 0.650824379 
5 20 60 11 0.260889976 0 

10 40 60 11 0.25200263 3.406549302 
15 60 60 11 0.250344792 0.657865395 
 

 

Εικόνα 3. 22. Διάγραμμα σύγκλισης γωνίας στροφής στον κόμβο του ελεύθερου άκρου στο 

τέλος της θέρμανσης. 
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3.4.4 Συμπεράσματα 

Για να υπάρχει καλή ακρίβεια και ουσιαστικά να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα 

αποτελέσματα συγκλίνουν θα πρέπει το σφάλμα μεταξύ των μετρήσεων όσο αυξάνεται το πλέγμα 

να είναι μικρότερο από 5%. Όπως προκύπτει λοιπόν από τους Πιν. 3.3-3.5 και από τις Εικ. 3.20-

3.22, το μοντέλο που παρουσιάζει σφάλμα μικρότερο από 5% και στα τρία μεγέθη ενδιαφέροντος 

είναι το 3ο, δηλαδή εκείνο με τα 15 ακτινικά, 60 περιφερειακά και 40 κατά μήκος ΠΣ. Επομένως, 

όλα τα αποτελέσματα εξήχθησαν για το συγκεκριμένο μοντέλο. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η μέση 

διατομή του μοντέλου για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν 

σφάλματα λόγω συγκέντρωσης τάσεων. 

 Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, ανά 3 αναλύσεις διατηρούνταν σταθερά τα 

ΠΣ κατά μήκος του μοντέλου ενώ αυξάνονταν κατά το πάχος του. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη διαδικασία, διατηρώντας δηλαδή σταθερά τα ΠΣ κατά το πάχος 

του σωλήνα και αυξάνοντάς τα κατά το μήκος του και υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα σφάλματα. 

Ωστόσο, η μελέτη αυτή έδειξε ότι όσο αυξάνονται τα ΠΣ κατά μήκος του σωλήνα, τα 

αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια και τα σφάλματα που παρουσιάζονται είναι πολύ μικρά, 

μικρότερα από 1%. Συνεπώς, η αύξηση των ΠΣ κατά το μήκος του μοντέλου δεν έχει κάποιο 

ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη σύγκλιση, ενώ η μοναδική της συνεισφορά είναι η αύξηση 

του υπολογιστικού κόστους της ανάλυσης. 

Στην Εικ. 3.23 απεικονίζεται το τελικό διακριτοποιημένο μοντέλο. 
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Εικόνα 3. 23. Τελικό διακριτοποιημένο μοντέλο με 15 ακτινικά, 60 περιφερειακά και 40 κατά 

μήκος ΠΣ. 

3.5 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε και στην υποενότητα 3.1, παράλληλα με το μοντέλο από SMA που 

περιγράφηκε στις προηγούμενες υποενότητες, κατασκευάστηκαν ακόμη δύο μοντέλα, 

προκειμένου να γίνει αρχικά άμεση σύγκριση με το πρώτο μοντέλο και στη συνέχεια να εξαχθούν 

ορισμένα βασικά συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην καλύτερη ανάλυση και μελέτη της 

θερμομηχανικής συμπεριφοράς του μοντέλου ενδιαφέροντος.  

 

3.5.1 SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή 

 Το πρώτο μοντέλο από κράματα μνήμης σχήματος που δημιουργήθηκε είναι αυτό που 

περιεγράφηκε στις παραπάνω εικόνες. Το υλικό του μοντέλου αυτού, ξεκινά από τη γονική φάση 

του ωστενίτη με θερμοκρασία 313 Κ και MVF = 0. Φορτίζεται μηχανικά για 20s με εφαρμογή 
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περιστροφής 15° στο ελεύθερο άκρο (Εικ. 3.17a), οπότε μετασχηματίζεται σε μαρτενσίτη όπου 

και αναπτύσσονται οι παραμορφώσεις μετασχηματισμού. Στα 20s απενεργοποιείται η περιστροφή 

(Εικ. 3.18), ανακτάται η ελαστική παραμόρφωση και πλέον το άκρο είναι πλήρως ελεύθερο. Στη 

συνέχεια, εφαρμόζεται ομοιόμορφη θέρμανση του μοντέλου μέχρι τα 350 Κ (Εικ. 3.17b), 

προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός και να ανακτηθούν οι 

παραμορφώσεις μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα το μοντέλο να επιστρέψει στην αρχική του 

θέση.  

3.5.2 Μοντέλο SMA με σταθερή περιστροφή κατά τη θέρμανση 

Το δεύτερο μοντέλο που δημιουργήθηκε είναι το ίδιο με το πρώτο από κράματα μνήμης 

σχήματος, με τη βασική διαφορά ότι η περιστροφή των 15° στο Ε.Α. παραμένει σταθερή κατά τη 

διάρκεια της θέρμανσης. Στα 20s λοιπόν που το μοντέλο έχει περιστραφεί κατά 15°, δεν 

απενεργοποιείται η περιστροφή και συνεπώς το μοντέλο κατά τη διάρκεια της θέρμανσης -και 

συνεπώς την ενεργοποίηση του αντίστροφου μετασχηματισμού, κατά τον οποίο μειώνονται και 

τελικά μηδενίζονται οι παραμορφώσεις μετασχηματισμού- καλείται να διατηρήσει την 

περιστροφή και να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Σε αυτό το μοντέλο η θέρμανση προκειμένου να 

ολοκληρωθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς η επίδραση 

των τάσεων που κρατούν το μοντέλο σταθερό στις 15° καθυστερούν τον αντίστροφο 

μετασχηματισμό, όπως προκύπτει και από την Εικ. 2.7. Η εφαρμογή της θέρμανσης 

παρουσιάζεται στις Εικ. 3.24-25. Σημειώνεται πως όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι 

συνοριακές συνθήκες καθώς και η διακριτοποίηση του μοντέλου αυτού είναι ακριβώς ίδια με του 

αρχικού μοντέλου.  
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Εικόνα 3. 24. Amplitude θέρμανσης. 

 

Εικόνα 3. 25. Προφίλ εφαρμογής θερμοκρασίας στο μοντέλο με τη σταθερή περιστροφή κατά τη 

διάρκεια της θέρμανσης. 

3.5.3 Ελαστικό μοντέλο 

Ακόμη, κατασκευάστηκε ένα ελαστικό μοντέλο με σταθερές τις ιδιότητες του ωστενίτη 

που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3. 6. Ιδιότητες ελαστικού μοντέλου που κατασκευάστηκε. 

Ιδιότητες Ωστενίτη 

Πυκνότητα 6500 Kg/m3 

Μέτρο 
Ελαστικότητας 

66.2 GPa 

Λόγος Poisson 0.33 - 

 

Και σε αυτό το μοντέλο διατηρήθηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι συνοριακές 

συνθήκες και η διακριτοποίηση του αρχικού μοντέλου. Το μοντέλο αυτό αποτελείται επίσης από 

δύο step φόρτισης των 20s. Στο πρώτο step (μηχανικό) πραγματοποιείται εφαρμογή περιστροφής 

επίσης 15° στο ελεύθερο άκρο με το προφίλ που απεικονίζεται στην Εικ. 3.13. Στο δεύτερο step 

(ελαστικό), απενεργοποιείται η εφαρμογή περιστροφής από το Ε.Α. και επομένως το μοντέλο 

αποφορτίζεται ελαστικά.  

Οι αναλύσεις των τριών μοντέλων, μέσω σύγκρισης, συμβάλουν ουσιαστικά στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά των μοντέλων από κράματα μνήμης σχήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τριών μοντέλων που 

δημιουργήθηκαν και περιεγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 Επισημαίνεται πως η μελέτη των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σε μία διατομή στο 

μέσο του σωλήνα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ασυνέχειες και σφάλματα που θα 

προέκυπταν στις περιοχές συγκέντρωσης υψηλών τάσεων όπως στο Ε.Α, όπου εφαρμόζεται η 

περιστροφή και την πάκτωση. Επίσης η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε για τρία 

γειτονικά πεπερασμένα στοιχεία και τρεις γειτονικούς κόμβους της διατομής, όπως φαίνεται στην 

Εικ. 4.1, προκειμένου να εξεταστεί όσο το δυνατόν καλύτερα πώς συμπεριφέρεται η διατομή σε 

όλο το πάχος της.  

 Παρακάτω, παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα τάσεων, παραμορφώσεων και 

μετατοπίσεων για τα τρία μοντέλα που αναλύθηκαν, καθώς επίσης και στιγμιότυπα οθόνης των 

αντίστοιχων κατανομών, για τα οποία θα εξαχθούν συμπεράσματα στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 4. 1. Πεπερασμένα στοιχεία και κόμβοι, για τα οποία εξήχθησαν τα δεδομένα. 
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις 

των τριών μοντέλων και αναφέρονται όλα για τη μέση διατομή και τα Π.Σ. και τους κόμβους που 

απεικονίζονται στην Εικ. 4.1. 

4.2.1 Ροπή στρέψης Ε.Α. και περιστροφή μέσης διατομής 

 Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης ροπής και 

της περιστροφής στο Ε.Α. 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 2. Ροπή στρέψης Ε.Α.   
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(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 3. Περιστροφή μέσης διατομής.   

 

Στην Εικ. 4.2b-13b απεικονίζεται το SMA μοντέλο με την απενεργοποιούμενη 

περιστροφή. Στο μοντέλο αυτό, στο πρώτα 20s εφαρμόζεται η περιστροφή 15° στο Ε.Α. (ΑΒ), 

στη συνέχεια απενεργοποιείται η περιστροφή και το άκρο αφήνεται ελεύθερο, με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιείται ελαστική αποφόρτιση (ΒΓ). Χάνοντας ένα τμήμα της παραμόρφωσης είναι 

επόμενο και η περιστροφή να ανακτάται κατά το αντίστοιχο τμήμα όπως συμβαίνει στο ΒΓ. Η 

εναπομείνασα περιστροφή (ΓΔ) οφείλεται στην παραμόρφωση μετασχηματισμού, η οποία όταν η 

θερμοκρασία ξεπεράσει το κατώφλι έναρξης του αντίστροφου μετασχηματισμού (σημείο Δ), 

σταδιακά ανακτάται και επομένως η διατομή επιστρέφει στην αρχική της θέση. Η περιστροφή 
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αυτή (Εικ. 4.3b) στη μέση διατομή είναι το αποτέλεσμα της ροπής στρέψης (Εικ. 4.2b) που 

εφαρμόζεται στο Ε.Α. Πράγματι λοιπόν, όπως επιβεβαιώνεται και από την Εικ. 4.2b στα 20s η 

ροπή στρέψης παύει να δρα και το μοντέλο σταδιακά επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. 

Στην Εικ. 4.3a απεικονίζεται η περιστροφή του ελαστικού μοντέλου. Στα πρώτα 20s (ΑΒ) 

εφαρμόζεται η περιστροφή 15° στο Ε.Α. Στη συνέχεια, η περιστροφή αυτή απενεργοποιείται και 

το μοντέλο αναμενόμενα σταδιακά επανέρχεται στην αρχική του θέση (ΒZ). Η Εικ. 4.2a 

επαληθεύει τη διαδικασία αυτή. 

Στην Εικ. 4.3c απεικονίζεται η περιστροφή του μοντέλου από κράματα μνήμης σχήματος, 

στο οποίο μετά την εφαρμογή της περιστροφής (ΑΒ), αυτή δεν απενεργοποιείται και έτσι το 

μοντέλο διατηρείται σταθερό περιστραμμένο κατά 15° στο Ε.Α. και κατά ≅7.8° στη μέση διατομή. 

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ομοιόμορφη θέρμανση, η οποία προκαλεί σημαντική αύξηση στις 

τάσεις, όπως θα δούμε παρακάτω. Στην Εικ. 4.2c απεικονίζεται η ροπή στρέψης που εφαρμόζεται 

στο ελεύθερο άκρο, προκειμένου να το κρατήσει σταθερό και περιστραμμένο κατά 15°. 
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4.2.2 Μετασχηματισμός ξ (MVF) 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι κατανομές του μαρτενσιτικού 

μετασχηματισμού στη μέση διατομή των δύο μοντέλων από SMA. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 4. Μετασχηματισμός ξ (MVF) κατά το πάχος της μέσης διατομής. 

 

 
 

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 5. Κατανομή ξ (MVF) κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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4.2.3 Ορθές τάσεις-παραμορφώσεις 

4.2.3.1 Άξονας r 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι κατανομές της ορθής τάσης 

και παραμόρφωσης στη διεύθυνση r, στη μέση διατομή των τριών μοντέλων. 

 

 Ορθή τάση σr 

 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 6. Τάση σr κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή ορθής τάσης σr 

 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 7. Κατανομή σr κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c.  
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 Ορθή παραμόρφωση εr 

 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 8. Παραμόρφωση εr κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή ορθής παραμόρφωσης εr 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

 
 

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 9. Κατανομή εr κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Ορθή παραμόρφωση μετασχηματισμού εt
r 

 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 10. Παραμόρφωση εt
r κατά το πάχος της μέσης διατομής.  

 Κατανομή ορθής παραμόρφωσης μετασχηματισμού εt
r 

 

  

(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 11. Κατανομή εt
r κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s. 
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4.2.3.2 Άξονας θ 

 

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι κατανομές της ορθής 

τάσης και παραμόρφωσης στη διεύθυνση θ, στη μέση διατομή των τριών μοντέλων. 

 

 Ορθή τάση σθ 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 12. Τάση σθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή ορθής τάσης σθ 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 13. Κατανομή σθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Ορθή παραμόρφωση εθ 

 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 14. Παραμόρφωση εθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή ορθής παραμόρφωσης εθ 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

 
 

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 15. Κατανομή εθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Ορθή παραμόρφωση μετασχηματισμού εt
θ 

 

  
(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 16. Παραμόρφωση εt
θ κατά το πάχος της μέσης διατομής. 

 Κατανομή ορθής παραμόρφωσης μετασχηματισμού εt
θ 

  
(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 17. Παραμόρφωση εt
θ κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s. 
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Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

4.2.3.3 Άξονας z 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι κατανομές της ορθής τάσης 

και παραμόρφωσης στη διεύθυνση z, στη μέση διατομή των τριών μοντέλων.  

 

 Ορθή τάση σz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 18. Τάση σz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή ορθής τάσης σz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 19. Κατανομή σz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 Ορθή παραμόρφωση εz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 20. Παραμόρφωση εz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή ορθής παραμόρφωσης εz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 21. Κατανομή εz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Ορθή παραμόρφωση μετασχηματισμού εt
z 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 22. Παραμόρφωση εt
z κατά το πάχος της μέσης διατομής. 

 

 Κατανομή ορθής παραμόρφωσης μετασχηματισμού εt
z 

 
 

(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 23. Παραμόρφωση εt
z κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s. 
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4.2.4 Διατμητικές τάσεις – παραμορφώσεις 

4.2.4.1 Διεύθυνση rθ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι κατανομές της ορθής τάσης 

και παραμόρφωσης στη διεύθυνση rθ, στη μέση διατομή των τριών μοντέλων.  

 

 Διατμητική τάση σrθ 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 24. Τάση σrθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή διατμητικής τάσης σrθ 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 25. Κατανομή σrθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Διατμητική παραμόρφωση εrθ 

 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 26. Παραμόρφωση εrθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή διατμητικής παραμόρφωσης εrθ 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 27. Κατανομή εrθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Διατμητική παραμόρφωση μετασχηματισμού εt
rθ 

  

(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 28. Παραμόρφωση εt
rθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. 

 

 Κατανομή διατμητικής παραμόρφωσης μετασχηματισμού εt
rθ 

  

(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 29. Κατανομή εt
rθ κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s. 

-5E-09

0

5E-09

1E-08

1.5E-08

2E-08

0 10 20 30 40

εt rθ

Time

Εσωτερικό Μεσαίο Εξωτερικό 

-5E-09

0

5E-09

1E-08

1.5E-08

2E-08

0 10 20 30 40

εt rθ

Time

Εσωτερικό Μεσαίο Εξωτερικό 



Ανάλυση και μελέτη θερμομηχανικής συμπεριφοράς 
περιστροφικού διεγέρτη από κράματα μνήμης σχήματος Ντέσκος Λάμπρος 
 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  89 

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

4.2.4.2 Διεύθυνση rz 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι κατανομές της διατμητικής 

τάσης και παραμόρφωσης στη διεύθυνση rz, στη μέση διατομή των τριών μοντέλων.  

 

 Διατμητική τάση σrz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 30. Τάση σrz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή διατμητικής τάσης σrz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 31. Κατανομή σrz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Διατμητική παραμόρφωση εrz 

 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 32. Παραμόρφωση εrz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή διατμητικής παραμόρφωσης εrz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 33. Κατανομή εrz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Διατμητική παραμόρφωση μετασχηματισμού εt
rz 

  
(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 34. Παραμόρφωση εt
rz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 

 

 Κατανομή διατμητικής παραμόρφωσης μετασχηματισμού εt
rz 

  
(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 35. Κατανομή εt
rz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s. 
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4.2.4.3 Διεύθυνση θz 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι κατανομές της διατμητικής 

τάσης και παραμόρφωσης στη διεύθυνση θz, στη μέση διατομή των τριών μοντέλων.  

 

 Διατμητική τάση σθz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 36. Τάση σθz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή διατμητικής τάσης σθz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 37. Κατανομή σθz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 Διατμητική παραμόρφωση εθz 

 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  
(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 38. Παραμόρφωση εθz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 
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 Κατανομή διατμητικής παραμόρφωσης εθz 

 
(a) Ελαστικό μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. 

  

(b) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (c) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 39. Κατανομή εθz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s για a, b και στα 40s για c. 
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 Διατμητική παραμόρφωση μετασχηματισμού εt
θz 

  
(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (a) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 40. Παραμόρφωση εt
θz κατά το πάχος της μέσης διατομής. 

 

 Κατανομή διατμητικής παραμόρφωσης μετασχηματισμού εt
θz 

 

 

(a) SMA μοντέλο με απενεργοποιούμενη περιστροφή. (b) SMA μοντέλο με σταθερή περιστροφή. 

Εικόνα 4. 41. Παραμόρφωση εt
θz κατά το πάχος της μέσης διατομής. Στιγμιότυπα κατανομής στα 20s. 
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4.2.5 Σχολιασμός τάσεων-παραμορφώσεων 

4.2.5.1 Ορθές τάσεις – παραμορφώσεις  

 

Όπως επισημάνθηκε στην υποενότητα 4.2, το μοντέλο που υποβάλλεται σε καθαρή 

στρέψη ουσιαστικά υποβάλλεται σε διατμητικές τάσεις και παραμορφώσεις και όχι σε ορθές. 

Πράγματι, αυτό επιβεβαιώνεται από τις παραπάνω εικόνες που αφορούν της ορθές τάσεις και 

παραμορφώσεις. Τόσο το ελαστικό μοντέλο, όσο και τα μοντέλα από κράματα μνήμης σχήματος 

παρουσιάζουν πολύ μικρές τάσεις και παραμορφώσεις κατά το σημείο της μέγιστης περιστροφής 

(20s), όπου εκεί θεωρητικά οι τάσεις και οι παραμορφώσεις είναι μέγιστες. Συνεπώς μπορούν να 

θεωρηθούν αμελητέες. Στο σημείο αυτό, στο τέλος δηλαδή της μηχανικής φόρτισης ο 

μαρτενσιτικός μετασχηματισμός έχει λάβει τη μέγιστη τιμή του (≅ 35%) έχοντας αναπτύξει και 

τις μέγιστες παραμορφώσεις μετασχηματισμού.  

Ωστόσο, μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι κατανομές των ορθών τάσεων και 

παραμορφώσεων παρουσιάζουν συμμετρία σε κάθε δεύτερο τεταρτημόριο.  

 

4.2.5.2 Διατμητικές τάσεις – παραμορφώσεις  

 

Όσον αφορά τις διατμητικές τάσεις και τις παραμορφώσεις, εδώ παρατηρούμε ότι στο 

επίπεδο rθ αυτές είναι πάλι αμελητέες σε όλα τα μοντέλα, χωρίς να συμβαίνει όμως το ίδιο και για 

τις αντίστοιχες τάσεις και παραμορφώσεις στα άλλα διατμητικά επίπεδα. Το επίπεδο θz είναι αυτό 

που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες τάσεις και παραμορφώσεις, τόσο ελαστικές όσο και 

μετασχηματισμού, γεγονός που αναμενόταν καθώς αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο προκαλείται 

η στρέψη και η οποία αποτελεί τη μοναδική μηχανική φόρτιση των μοντέλων. Όσον αφορά τη 

μορφή τους, θα μελετηθεί αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

5.1 ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν και παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης, θα εξαχθούν βασικά 

συμπεράσματα όσον αφορά τη συμπεριφορά των κραμάτων μνήμης σχήματος στη χρήση τους ως 

περιστροφικοί διεγέρτες υπό θερμομηχανική φόρτιση, μέσα από σύγκριση με ένα ελαστικό 

μοντέλο. Ακόμη, θα δοθούν κάποιες ιδέες για μελλοντική έρευνα.  

5.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Ξεκινώντας με τη ροπή στρέψης και τις Εικ. 4.2a,b,c, παρατηρούμε ότι όλα τα μοντέλα 

στα πρώτα 20s όπου πραγματοποιείται η μηχανική φόρτιση (στρέψη) έχουν πανομοιότυπη μορφή 

στη ροπή στρέψης που ασκείται στο ελεύθερο άκρο του κάθε μοντέλου. Διαφέρουν δε ως προς το 

μέγεθος και αυτό θα εξηγηθεί στη συνέχεια. Στο ελαστικό (Εικ. 4.2a) και στο μοντέλο από SMA 

(Εικ. 4.2b) με την απενεργοποιούμενη περιστροφή, παρατηρούμε ότι μετά τα 20s η ροπή 

μηδενίζεται, όπως αναμενόταν, καθώς απενεργοποιείται η περιστροφή και το άκρο πλέον 

αφήνεται ελεύθερο και στις δύο περιπτώσεις.  

Στο SMA μοντέλο με τη σταθερή περιστροφή (Εικ. 4.2c), όπως γνωρίζουμε η περιστροφή 

παραμένει σταθερή μετά τα 20s και συνεπώς το ίδιο κάνει και η ροπή, ενώ στη συνέχεια αυξάνεται 

προκειμένου να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έναρξη του 

αντίστροφου μετασχηματισμού στο μοντέλο, γεγονός που σηματοδοτεί τη μείωση της 

παραμόρφωσης μετασχηματισμού και επομένως την αύξηση της ελαστικής παραμόρφωσης, 
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προκειμένου να διατηρηθεί το άκρο στην περιστροφή των 15°. Η αύξηση αυτή της ελαστικής 

παραμόρφωσης οδηγεί και στην αύξηση της ροπής στρέψης.  

Όσον αφορά το μέγεθος της ροπής στρέψης για κάθε μοντέλο, παρατηρούμε ότι στο 

ελαστικό μοντέλο (Εικ. 4.2a) η μέγιστη ροπή στρέψης που προκαλεί τελικά περιστροφή 15° στο 

ελεύθερο άκρο στα 20s φτάνει τα 7.6 κΝm. Αντίστοιχα, το μοντέλο από SMA (Εικ. 4.2b), για να 

περιστρέψει το ελεύθερο άκρο κατά 15° στα 20s φτάνει την τιμή του 1.06 kNm, γεγονός που 

αποτελεί αρκετά μεγάλη μείωση της μέγιστης ροπής και σημαντικό πλεονέκτημα του μοντέλου 

από SMA. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα κομμάτι της περιστροφής 

πραγματοποιείται λόγω της παραμόρφωσης μετασχηματισμού. Το υλικό ουσιαστικά «ρέει» και  

επομένως απαιτείται μικρότερη τάση για να προκληθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η μικρότερη 

απαιτούμενη τάση συνεπάγεται και μικρότερη απαιτούμενη ροπή. Αντίθετα, το μοντέλο από SMA 

με τη σταθερή περιστροφή (Εικ. 4.2c), όπως αναμενόταν, μέχρι τα 20s συμφωνεί με το άλλο SMA 

μοντέλο, αφού πραγματοποιείται ακριβώς η ίδια φόρτιση. Στη συνέχεια όμως, διατηρώντας 

σταθερή την περιστροφή και με την ολοκλήρωση του αντίστροφου μετασχηματισμού που 

συνεπάγεται το μηδενισμό της παραμόρφωσης μετασχηματισμού, το SMA μοντέλο προσεγγίζει 

τη μέγιστη ροπή στρέψης του ελαστικού μοντέλου, δηλ. τα 7.6 kNm, αφού μένει μόνο η ελαστική 

παραμόρφωση που προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα των 15° στο μοντέλο. 

Ό,τι αφορά την περιστροφή του κάθε μοντέλου και την Εικ. 4.3, αναλύθηκε στην 

υποενότητα 4.2.1. 

Όσον αφορά το ποσοστό του μαρτενσιτικού μετασχηματισμού, παρατηρούμε ότι η 

κατανομή του ακολουθεί τη θεωρία της στρέψης σχετικά με τις τάσεις και τις παραμορφώσεις. 

Δηλαδή, φαίνεται να ισχύει ότι ο μετασχηματισμός είναι ανάλογος της ακτίνας κατά το πάχος της 

διατομής, όπως προκύπτει από τις Εικ. 4.4-5. Συνδυάζοντας τις Εικ. 3.15 και Εικ. 4.4a 

διαπιστώνουμε ότι στο SMA μοντέλο με την απενεργοποιούμενη περιστροφή, ο αντίστροφος 

μετασχηματισμός ξεκινάει στα 28s σε θερμοκρασία έναρξης (=As) 325 K, ενώ ολοκληρώνεται 

στα 29.7s σε θερμοκρασία ολοκλήρωσης (=Af) 331 K.  

Στο μοντέλο με τη σταθερή περιστροφή κατά τη θέρμανση, συνδυάζοντας τις Εικ. 3.26 και 

Εικ. 4.4b, διαπιστώνουμε ότι ο αντίστροφος μετασχηματισμός (Μαρτενσίτης-Ωστενίτης) ξεκινάει 
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στα 26.5s και σε θερμοκρασία έναρξης 336 Κ και ολοκληρώνεται στα 37.6s και σε θερμοκρασία 

λήξης 428 Κ. Παρατηρούμε ότι στο δεύτερο μοντέλο ο μετασχηματισμός διαρκεί περισσότερο, 

καθώς επίσης απαιτείται μεγαλύτερη θερμοκρασία θέρμανσης προκειμένου να ολοκληρωθεί σε 

σχέση με το πρώτο. Αυτό είναι αναμενόμενο και προκύπτει από την Εικ. 2.7, στην οποία φαίνεται 

ότι υπάρχει μία γραμμική σχέση που συνδέει τα θερμοκρασιακά όρια έναρξης και λήξης του 

μετασχηματισμού υπό την επίδραση τάσεων. Παρατηρούμε ότι το υλικό μετασχηματίζεται κατά 

35% σε μαρτενσίτη και στα δύο μοντέλα στα 20s, αφού έχουν δεχτεί ακριβώς την ίδια μηχανική 

φόρτιση.  

Όπως έχει ήδη αναλυθεί στην υποενότητα 4.2.5.1 του προηγούμενου κεφαλαίου, οι ορθές 

τάσεις και οι παραμορφώσεις, είναι αρκετά μικρές, της τάξης των μερικών Pascals για τις τάσεις 

και 10-9 για τις παραμορφώσεις, γεγονός που τις καθιστά αμελητέες. Το ίδιο ισχύει και για το 

ελαστικό μοντέλο με τις τάσεις να φτάνουν τα 10-3 Pascals και τις παραμορφώσεις 10-15. Το 

γεγονός αυτό συμφωνεί με τη θεωρία της στρέψης, η οποία προβλέπει ότι οι ορθές τάσεις είναι 

μηδενικές ή αμελητέες. Αξιοσημείωτο όμως, όσον αφορά τις κατανομές των ορθών τάσεων και 

παραμορφώσεων είναι ότι παρουσιάζουν μία συμμετρία σε κάθε 2ο τεταρτημόριο.  

Ακόμη, συχνό φαινόμενο σε καθαρή στρέψη είναι η διαμήκης παραμόρφωση του 

μοντέλου, το οποίο είναι γνωστό ως Poynting Effect. [23] Σε αυτό, δεν ασκείται κάποια αξονική 

φόρτιση στο μοντέλο, απλώς, κατά τη στρέψη ενδεχομένως να υπάρξει μία αξονική 

παραμόρφωση. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται στις Εικ. 4.22-23 κανένα από τα τρία μοντέλα, τα 

δύο από SMA και το ελαστικό, δεν παρουσίασαν τέτοιου είδους φαινόμενα, καθώς οι αξονικές 

παραμορφώσεις που προκύπτουν είναι της τάξης του 10-14 για το ελαστικό και 10-8 για τα SMA 

και συνεπώς μπορούν εύκολα να θεωρηθούν αμελητέες. 

Οι διατμητικές τάσεις και παραμορφώσεις από την άλλη, είναι αυτές που διαδραματίζουν 

τον καθοριστικό ρόλο στην καθαρή στρέψη. Συγκεκριμένα, η σθz και εθz είναι αυτές που 

προκαλούν τη στρέψη και σε αυτές θα επικεντρωθούμε, καθώς στη διεύθυνση rθ όπως φαίνεται 

στις Εικ. 4.24-29 οι τάσεις και οι παραμορφώσεις είναι πολύ μικρές και μπορούν να θεωρηθούν 

αμελητέες, ενώ στη διεύθυνση rz θα αναφερθούμε παρακάτω. 
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Όσον αφορά το ελαστικό μοντέλο, τόσο η σθz όσο και η εθz παρουσιάζουν την ίδια μορφή 

(Εικ. 4.36a και 4.38a) και κατανομή (Εικ. 4.37a και 4.39a) και συμφωνούν με τη θεωρία της 

καθαρής στρέψης που τις καθιστά ανάλογες της ακτίνας της διατομής. Στο ελαστικό λοιπόν 

μοντέλο, βλέπουμε ότι στα πρώτα 20s (ΑΒ), όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή της περιστροφής, 

η παραμόρφωση εθz την οποία ουσιαστικά εμείς επιβάλλουμε έμμεσα μέσω της εφαρμογής 

περιστροφής, ακολουθεί το προφίλ που έχουμε ορίσει. (Εικ. 3.13) Στη συνέχεια, μετά την 

απενεργοποίηση της περιστροφής στα 20s, βλέπουμε ότι το μοντέλο αποφορτίζεται ελαστικά και 

επιστρέφει στην αρχική του θέση (ΒZ). (Εικ. 4. 38a) Αντίστοιχα συμβαίνει και για την τάση σθz 

του ελαστικού μοντέλου. (Εικ. 4. 36a) Στα 20s, όπου επιτυγχάνεται η μέγιστη περιστροφή στη 

διατομή (≅ 7.8°) και επομένως η μέγιστη μηχανική φόρτιση, παρατηρούμε ότι σθzmax = 634 MPa 

και εθzmax = 0.025.  

Στο SMA μοντέλο με την απενεργοποιούμενη περιστροφή, βλέπουμε ότι ισχύει το ίδιο για 

την εθz για τα πρώτα 20s της μηχανικής φόρτισης (ΑΒ). (Εικ. 4. 38b) Στη συνέχεια, 

απενεργοποιείται η περιστροφή, με αποτέλεσμα να ανακτάται η ελαστική παραμόρφωση (ΒΓ) και 

να παραμένει η παραμόρφωση μετασχηματισμού. Στο διάστημα ΓΖ πραγματοποιείται η θέρμανση 

του μοντέλου. Έτσι, το υλικό ξεκινώντας από τη φάση του ωστενίτη (Σημείο Α), λόγω της 

μηχανικής φόρτισης μετασχηματίζεται κατά 35% σε μαρτενσίτη και στη συνέχεια με τη θέρμανση 

επιστρέφει και πάλι στη γονική του φάση, στον ωστενίτη. Στο διάστημα ΓΔ κατά τη διάρκεια της 

θέρμανσης, αφού στο σημείο Γ μηδενίστηκε η ελαστική παραμόρφωση, έχουμε μόνο 

παραμόρφωση μετασχηματισμού. Στο σημείο Δ, στα 28s και σε θερμοκρασία 325 Κ, εκκινά ο 

αντίστροφος μετασχηματισμός και σταδιακά μηδενίζεται η παραμόρφωση μετασχηματισμού 

(ΔΕ). Ο αντίστροφος μετασχηματισμός ολοκληρώνεται στα 29.7s και σε θερμοκρασία 331 Κ, με 

αποτέλεσμα η διατομή να έχει επιστρέψει πλήρως στην αρχική της θέση (Σημείο Ε). Αντίστοιχα 

συμβαίνει και με τη διατμητική τάση σθz, η οποία ως γνωστόν από το Νόμο Hooke είναι ανάλογη 

της παραμόρφωσης. (Λαμβάνοντας υπόψη την Εξ. 18) Στα 20s (Σημείο Β) όπου έχουμε τη μέγιστη 

περιστροφή, έχουμε εθzmax = 0.025 που προφανώς είναι η ίδια με την αντίστοιχη του ελαστικού 

μοντέλου αφού την επιβάλλουμε εμείς και σθzmax = 79 MPa. Παρατηρούμε ότι η διατμητική τάση 

του SMA μοντέλου είναι περίπου 8 φορές μικρότερη από την αντίστοιχη του ελαστικού μοντέλου, 
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γεγονός που αποτελεί επίσης αποτέλεσμα του μετασχηματισμού όπως εξηγήθηκε προηγουμένως.  

Φαίνεται λοιπόν, πως τα κράματα μνήμης σχήματος είναι αρκετά ανθεκτικά σε διάτμηση και γι’ 

αυτό ενδείκνυνται για εφαρμογές με τέτοιου είδους φόρτιση. 

Σε ό,τι αφορά το SMA μοντέλο με τη σταθερή περιστροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

θέρμανσης, για τα πρώτα 20s της μηχανικής φόρτισης ισχύουν και πάλι τα ίδια με τα προηγούμενα 

μοντέλα. Στη συνέχεια, ενώ ξεκινά η θέρμανση δεν απενεργοποιείται η περιστροφή και όπως 

φαίνεται στην Εικ. 4. 38c η εθz παραμένει σταθερή (ΒZ). Η διατομή διατηρείται περιστραμμένη 

κατά 7.8° ως αποτέλεσμα ελαστικής παραμόρφωσης και παραμόρφωσης μετασχηματισμού στο 

επίπεδο θz. Όσο εξελίσσεται η θέρμανση, στα 26.5s και σε θερμοκρασία 336 K ξεκινάει ο 

αντίστροφος μετασχηματισμός και σταδιακά η παραμόρφωση μετασχηματισμού μειώνεται μέχρι 

τα 37.6s και τα 428 Κ όπου ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός και η παραμόρφωση 

μετασχηματισμού μηδενίζεται. Προκειμένου να διατηρηθεί η διατομή σταθερή και 

περιστραμμένη στις 7.8°, αφού ένα μέρος της παραμόρφωσης χάνεται (παραμόρφωση 

μετασχηματισμού), πρέπει αυτό να αναπληρωθεί από την ελαστική παραμόρφωση. Έτσι, όταν 

ξεκινά ο αντίστροφος μετασχηματισμός και η παραμόρφωση μετασχηματισμού μειώνεται, η 

ελαστική παραμόρφωση αυξάνεται γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση της τάση σθz. 

Όταν ολοκληρωθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός και το υλικό βρίσκεται πλέον στην 

κατάσταση υψηλής θερμοκρασίας του ωστενίτη, αφού η παραμόρφωση των 7.8° είναι πλέον εξ’ 

ολοκλήρου ελαστική, είναι αναμενόμενο από τα 37.6s που έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός 

μέχρι το τέλος της ανάλυσης στα 40s (ΔΕ) η τάση σθz να είναι η ίδια με εκείνη του ελαστικού 

υλικού με ιδιότητες ωστενίτη. Αυτό επιβεβαιώνεται από την Εικ. 4. 36c όπου φαίνεται ότι σθzmax = 

634 MPa.  

Τόσο η κατανομή της σθz όσο και της εθz δεν παρουσιάζουν κάποια ασυμμετρία ή 

ασυνέχεια κατά την αξονική διεύθυνση του σωλήνα. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα του πειράματος στρέψης των B. Reedlunn, S. Daly και J. Shaw [24], οποίοι 

χρησιμοποιώντας το σύστημα DIC (Digital Image Correlation), παρατήρησαν ορισμένες κάθετες 

στήλες στην κατανομή της εθz στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα και κατά την αξονική 

διεύθυνση δημιουργώντας μία ασυμμετρία. Αντίστοιχες ασυμμετρίες δεν παρατηρήθηκαν ούτε 
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στο πείραμα των Sun και Li [25], οι οποίοι επίσης δε χρησιμοποίησαν το σύστημα DIC. Υπάρχει 

πιθανότητα λοιπόν να μην προκύπτουν τέτοιες ασυμμετρίες και ενδεχομένως να προέκυψε κάποιο 

πρόβλημα στο πείραμα των Reedlunn, Daly και Shaw ή να μην μπορούμε να εντοπίσουμε κι εμείς 

κάτι αντίστοιχο, αφού δεν πραγματοποιήσαμε πειραματική διαδικασία και δεν χρησιμοποιήσαμε 

DIC.  

5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ενδεικτικές προτάσεις για μελλοντική έρευνα είναι η διεξαγωγή εργαστηριακού 

πειράματος για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 

είχε επίσης η χρήση DIC συστήματος, προκειμένου να εξακριβωθεί το συμπέρασμα της μη 

ύπαρξης ασυμμετριών στην κατανομή της εθz.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι διατμητικές τάσεις είναι αυτές που προκαλούν την 

στρέψη και συγκεκριμένα στο επίπεδο θz. Αυτό επαληθεύτηκε από το γεγονός ότι οι ορθές τάσεις 

είναι πολύ μικρές και άρα αμελητέες, όπως συμβαίνει και με τη σrθ, καθώς και από το γεγονός ότι 

η σθz είναι η μέγιστη τάση που ασκείται και συμφωνεί με τη θεωρία της στρέψης. Κατά την 

προσομοίωση όμως προέκυψε και μία μικρότερη διατμητική τάση, η σrz, η οποία ωστόσο δεν 

μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα, όπως φαίνεται στις Εικ. 4.30-31. Ενδεχομένως, ένα εργαστηριακό 

πείραμα να απαντούσε στην ύπαρξη ή μη της διατμητικής αυτής τάσης. 

Τέλος, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον πραγματικό 

σχεδιασμό ενός περιστροφικού διεγέρτη από κράματα μνήμης σχήματος και την ενσωμάτωσή του 

στα πτερύγια αεροσκάφους (flaps), προκειμένου να είναι δυνατό μέσω της ιδιαίτερης αυτής 

συμπεριφοράς των SMA να προσδίδονται στην πτέρυγα τα απαιτούμενα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις στη διάρκεια της πτήσης.  
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