
Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα–Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι περιοχές συγκέντρωσης τάσης ή/και παραµόρφωσης στα σύνθετα υλικά, όπως και 

στα συµβατικά µεταλλικά υλικά, αποτελούν χαρακτηριστικά σηµεία που λαµβάνονται 

υπόψη στο σχεδιασµό τµηµάτων δοµών ή και ολόκληρων κατασκευών. Ειδικότερα η 

µέθοδος του σχεδιασµού µε ανοχή στη βλάβη που έχει επικρατήσει, καθιστά την 

κατανόηση και τη µελέτη της συµπεριφοράς των περιοχών αυτών εξαιρετικά σηµαντική. 

Στην παρούσα διατριβή, έγινε µια προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση της 

συµπεριφοράς των συνθέτων υλικών όταν εµπεριέχουν περιοχές συγκέντρωσης τάσης. 

 

Οι περιοχές συγκέντρωσης της τάσης ή µεγέθυνσης της παραµόρφωσης µπορεί να 

προκύπτουν λόγω µορφολογίας της κατασκευής, είτε από ασυνέχειες όπως οι οπές ή άλλου 

είδους εντοµές που χρησιµεύουν στη σύνδεση δοµικών στοιχείων µεταξύ τους είτε 

δηµιουργούνται κατά την διάρκεια ζωής και λειτουργίας των στοιχείων και των 

κατασκευών. Στην πρώτη περίπτωση το πρόβληµα άπτεται της θραυστοµηχανικής ή 

θεωρίας θραύσης, ενώ στη δεύτερη συµπεριλαµβάνεται και η µηχανική της βλάβης. Τα 

παραδείγµατα που µελετήθηκαν από την πρώτη περίπτωση περιλαµβάνουν τη µέτρηση 

και σύγκριση µε θεωρητικές προβλέψεις, που προέρχονται από αναλυτικές και 

αριθµητικές µεθόδους, του συντελεστή συγκέντρωσης τάσης (ΣΣΤ) λόγω της ύπαρξης οπής 

σε µονοδιάστατο υλικό. Από τη δεύτερη περίπτωση µελετήθηκαν: (α) Η συµπεριφορά 

πολυστρώτων πλακών διασταυρουµένων στρώσεων και στρώσεων υπό διάφορες γωνίες 

κατά το πρώτο στάδιο βλάβης, αυτό της ρηγµάτωσης των εκτός άξονος φόρτισης 

στρώσεων και (β) η συµπεριφορά µιας πολύστρωτης πλάκας όταν υφίσταται κόπωση µετά 

από την πρόκληση διαστρωµατικής αποκόλλησης από κρούση χαµηλής ταχύτητας (LVI). 
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Η ανάπτυξη της διαστρωµατικής αποκόλλησης στα ελεύθερα άκρα µιας πλάκας, η οποία 

υφίσταται θλιπτική καταπόνηση, µελετήθηκε αριθµητικά µε τη µέθοδο των πεπερασµένων 

στοιχείων. Τα ελεύθερα άκρα αποτελούν περιοχές συγκέντρωσης για τις εκτός επιπέδου 

τάσεις και σηµεία υψηλού κινδύνου για τη δηµιουργία διαστρωµατικής αποκόλλησης. Ως 

εκ τούτου η µελέτη και προσπάθεια εξάλειψης των επιπτώσεων της ιδιοµορφίας αυτής 

αποτελούν µέρος των σκοπών του παρόντος. Στα επόµενα, αφού αναφερθούν συνοπτικά 

τα συµπεράσµατα που εξάχθηκαν από κάθε περίπτωση, θα περιγραφούν οι δυνατότητες 

περαιτέρω έρευνας. 

 

 

6.2 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

 

Το πρώτο πρόβληµα που µελετήθηκε στην παρούσα διατριβή είναι η εγκάρσια 

ρηγµάτωση που αναπτύσσεται στη στρώση 90° µιας πολύστρωτης πλάκας 

διασταυρουµένων στρώσεων από εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού. Η 

πειραµατική διαδικασία περιλάµβανε την επιβολή µηχανικής φόρτισης σε αυξανόµενα 

επίπεδα εφαρµοζόµενης παραµόρφωσης ώστε να αυξάνεται η πυκνότητα ρηγµάτωσης της 

εγκάρσιας στρώσης. Κατόπιν, χρησιµοποιώντας τη φασµατοσκοπία–µικροσκοπία Raman, 

χρησιµοποιώντας ίνες Kevlar® 49 ως αισθητήρες Raman, µέσω της µεθόδου, που έχει 

αναπτυχθεί για τη µέτρηση τάσεων και παραµορφώσεων, χαρτογραφήθηκαν οι 

παραµορφώσεις που αναπτύσσονται στη στρώση 0° λόγω της ρηγµάτωσης. Αυτό έγινε 

εµβαπτίζοντας µια ή δυο ίνες Kevlar® 49 µέσα στη στρώση 0° και σε συγκεκριµένες 

αποστάσεις από τη διεπιφάνεια 0°/90°. Σε όλες τις περιπτώσεις η µια ίνα–αισθητήρας 

βρισκόταν κοντά στη διεπιφάνεια. 

 

Αφού καταγράφηκαν οι παραµορφώσεις, το επόµενο στάδιο ήταν να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά της πλάκας όταν έχει ρηγµατωθεί. Από την εξέταση 

της συσχέτισης του ΣΜΠ (συντελεστή µεγέθυνσης παραµόρφωσης) µε την απόσταση από 

το άκρο της ρωγµής, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη τιµή που παίρνει πολύ κοντά σε αυτό, 

βγήκε το συµπέρασµα ότι προκαλείται τοπική βλάβη γύρω από το άκρο και µέσα στη 

στρώση 0°. Αυτή η βλάβη µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιµη στη µετέπειτα 

συµπεριφορά της πλάκας και δεν υπολογίζεται από κανένα µακροσκοπικό κριτήριο 
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αστοχίας. Στην περίπτωση που αναφέρεται εδώ, ήταν δυνατό µέσω µικροσκοπίας να 

ανιχνευθεί αυτή η βλάβη. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται µόνο ως υπόθεση. Τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τις θεωρητικές προβλέψεις ενός µοντέλου 

γενικευµένης επίπεδης παραµορφωσιακής κατάστασης που αναπτύχθηκε από τον 

McCartney και τους συνεργάτες του µε πολύ καλά αποτελέσµατα, που επιβεβαιώνουν τις 

υποθέσεις ύπαρξης της τοπικής βλάβης. 

 

Το επόµενο στάδιο ήταν ο υπολογισµός µακροσκοπικών µεγεθών µέσω των 

µικροσκοπικών δεδοµένων. Αυτή η διαδικασία ταιριάζει µε τον ορισµό της 

«µεσοµηχανικής» όπως αυτή αναπτύχθηκε πρόσφατα. Τα µακροσκοπικά µεγέθη στα 

οποία επικεντρώθηκε η έρευνα ήταν οι παραµένουσες παραµορφώσεις και το διάµηκες 

µέτρο ελαστικότητας της πλάκας. Οι παραµένουσες παραµορφώσεις λόγω ρηγµάτωσης 

υπολογίστηκαν από τις σχετικές µετατοπίσεις των κορυφών των διαγραµµάτων 

χαρτογράφησης, οι οποίες αντιστοιχούν ακριβώς σε κάθε ρωγµή. Κατόπιν σχεδιάστηκε η 

µεταβολή των παραµενουσών παραµορφώσεων µε αύξηση της πυκνότητας ρηγµάτωσης, η 

οποία και συγκρίθηκε µε αποτελέσµατα από την ανάλυση shear–lag. Η σύγκριση έδειξε ότι 

τα δυο µοντέλα shear–lag (γραµµικό και παραβολικό) που χρησιµοποιήθηκαν ορίζουν το 

πεδίο µέσα στο οποίο πρέπει να βρίσκονται οι παραµορφώσεις. Αντίστοιχα για το µέτρο 

ελαστικότητας της πλάκας στη διεύθυνση φόρτισης, αφού υπολογίστηκε από τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα συγκρίθηκε µε τα δυο µοντέλα shear–lag του Ogin, το µοντέλο 

shear–lag του Varna, το µοντέλο ισοδύναµου περιορισµού των Zhang–Herrmann, τα 

µοντέλα θεωρίας µεταβολών του Hashin και το µοντέλο γενικευµένης επίπεδης 

παραµορφωσιακής κατάστασης του McCartney. Η σύγκριση έδειξε ότι το µοντέλο 

McCartney είναι πολύ κοντά στα πειραµατικά αποτελέσµατα, εν αντιθέσει µε τα µοντέλα 

shear–lag τα οποία αποκλίνουν. 

 

Η επόµενη ενότητα αφορά την επέκταση της παρούσας έρευνας στην περίπτωση 

πλακών µε στρώσεις υπό διαφορετικές γωνίες. Κυρίως µελετήθηκαν οι πλάκες [0/45]s ενώ 

εξετάστηκαν και οι πλάκες [0/54]s και [0/75]s από εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες 

γυαλιού, µε και χωρίς εντοµές στα άκρα. Οι εντοµές και γενικότερα η επεξεργασία των 

άκρων των δοκιµίων είναι καταλυτική για τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να εξελιχθεί 
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η ρηγµάτωση. Τα λεία άκρα οδηγούν σε ραγδαία ρηγµάτωση, ενώ τραχέα άκρα έχουν ως 

αποτέλεσµα σταθερότερη διάδοση της ρηγµάτωσης. Η παρουσία εντοµών ενισχύει αυτή τη 

σταθερότητα και προκαλεί τη δηµιουργία ρωγµών σε συγκεκριµένες θέσεις. Αυτό ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιµο στην περίπτωση που θέλαµε να µελετήσουµε τη συµπεριφορά µιας 

µοναδικής ρωγµής χωρίς την αλληλεπίδραση µε τις υπόλοιπες. Η µελέτη της ανάπτυξης 

της ρηγµάτωσης στις πλάκες µε στρώσεις υπό διάφορες γωνίες έδειξε ισχυρή 

αλληλεπίδραση των ρωγµών, η οποία στην περίπτωση των πλακών [0/54]s και [0/75]s 

απέβη απαγορευτική για τη συνέχιση της έρευνας. Παρουσιάζονται διάφοροι τύποι 

ρωγµών που εµφανίζονται στις πλάκες, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους (εντοµές, 

γωνίες προσανατολισµού, κ.λ.π.) Τέλος αφού µελετηθεί και εδώ η συσχέτιση του ΣΜΠ µε 

την απόσταση από το άκρο της ρωγµής, εξετάζονται τα µακροσκοπικά µεγέθη όπως και 

στην περίπτωση πλακών διασταυρουµένων στρώσεων. Τα αποτελέσµατα που αφορούν το 

διάµηκες µέτρο ελαστικότητας συγκρίνονται µε τις θεωρητικές προβλέψεις του µοντέλου 

των Zhang–Herrmann. 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο εξετάζεται η εµφάνιση συγκέντρωσης τάσης στη γειτονιά µιας 

οπής σε δοκίµιο από εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες Kevlar®, όταν η ενίσχυση είναι 

προσανατολισµένη σε µια διεύθυνση που ταυτίζεται µε τη διεύθυνση φόρτισης. Οι ίνες 

ενίσχυσης στο σύνθετο αποτελούν και τους αισθητήρες Raman για τη µέτρηση των τάσεων 

και των παραµορφώσεων λόγω της παρουσίας της οπής. Αφού καταγραφεί ο ΣΣΤ γύρω 

από την οπή, συγκρίνονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα της µεθόδου Raman µε τα 

αναλυτικά αποτελέσµατα της λύσης των Lekhnitskii–Savin και τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου των πεπερασµένων 

στοιχείων. Η σύγκριση δείχνει ότι οι θεωρητικές προβλέψεις της αναλυτικής µεθόδου 

τροποποιηµένες µέσω του συντελεστή διόρθωσης πεπερασµένου πλάτους του Tan 

προσεγγίζουν καλύτερα τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Η αριθµητική επίλυση του 

προβλήµατος προσεγγίζει ικανοποιητικά τα πειραµατικά αποτελέσµατα αν και διαφέρει 

τόσο στην µέγιστη τιµή του ΣΣΤ που υπολογίζει όσο και στην ταχύτητα πτώσης του µε την 

απόσταση από το όριο της οπής. Η πειραµατική τιµή του ΣΣΤ είναι ίση µε 8,06 ενώ οι 

προβλέψεις από την αναλυτική επίλυση και την αριθµητική προσέγγιση είναι 7,46 και 

7,06, αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη 
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µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων οφείλονται κυρίως στο αριθµητικό σφάλµα που 

υπεισέρχεται µια και έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος σύγκλισης της µεθόδου. Επίσης, 

βελτιώσεις µπορούν να εισαχθούν αν ληφθεί υπόψη η διόρθωση πεπερασµένου πλάτους. 

Ο υψηλός ΣΣΤ που παρατηρείται, µετράται και υπολογίζεται στη γειτονιά της εντοµής 

είναι υπεύθυνος για την πρόωρη ανάπτυξη τοπικής βλάβης µε τη µορφή της θραύσης 

ινών, όπως και στην περίπτωση της εγκάρσιας ρηγµάτωσης. 

 

Τέλος, στην τελευταία ενότητα µελετάται η συµπεριφορά σε κόπωση ψευδο–

ισότροπης πλάκας η οποία έχει υποστεί κρούση χαµηλής ταχύτητας. Η αρχική 

διαστρωµατική αποκόλληση διαδίδεται καθώς αυξάνουν οι κύκλοι φόρτισης. Το κρίσιµο 

σηµείο για την πρόβλεψη της διάδοσης αυτής είναι ο προσδιορισµός της διεύθυνσης και 

του µεγέθους της. Πειραµατικά αποτελέσµατα, στα οποία µέσα από διαδικασία στάσης–

συνέχισης των πειραµάτων επιβολής του φορτίου κόπωσης, καταγραφόταν η διαδικασία 

διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης µε υπερηχογραφήµατα C–Scan, 

χρησιµοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση τροποποιηµένου αναλυτικού µοντέλου 

πρόβλεψης της διεύθυνσης διάδοσης και της αύξησης της αποκολληµένης περιοχής. Τα 

υπερηχογραφήµατα C-Scan αντιπροσωπεύουν µια συγκεντρωτική αναπαράσταση όλων 

των αποκολλήσεων σε όλες τις διεπιφάνειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση 

της βλάβης λόγω κρούσης. Έτσι τα υπερηχογραφήµατα αφορούν τη µεγαλύτερη 

αποκολληµένη περιοχή και εποµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη 

της διάδοσης της βλάβης. Το µοντέλο που τροποποιείται προτείνεται από τον O’ Brien και 

χρησιµοποιεί ως κριτήριο για τη διάδοση της αρχικής διαστρωµατικής αποκόλλησης 

εξαιτίας κρούσης σε συνθήκες κόπωσης το ρυθµό απελευθέρωσης ενέργειας 

παραµόρφωσης. Η τροποποίηση αφορά στο ότι συµπεριλαµβάνεται η ανισοτροπία των 

υλικών και το τυχαίο του σχήµατος της αρχικής διαστρωµατικής αποκόλλησης. Η 

σύγκριση των πειραµατικών αποτελεσµάτων και των θεωρητικών προβλέψεων έδειξε πολύ 

καλά αποτελέσµατα. Τέλος, όσον αφορά την αύξηση της αποκολληµένης περιοχής, αυτή 

µπορεί να προβλεφθεί µέσω ενός εκθετικού νόµου της µορφής του νόµου Paris, του οποίου 

οι παράµετροι προς υπολογισµό µέσω πειραµατικών δεδοµένων αποδείχθηκε ότι είναι 

ανεξάρτητες της αρχικής διαστρωµατικής αποκόλλησης ή του επιπέδου ενέργειας 

κρούσης, δηλαδή είναι σταθερές του υλικού. Η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται στην 
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απλότητα του χρησιµοποιούµενου µοντέλου, το οποίο µπορεί να δώσει µια εικόνα της 

διάδοσης της βλάβης στο αποκολληµένο πολύστρωτο υλικό σε συνθήκες κυκλικής 

φόρτισης. 

 

 

6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.3.1 Θερµοδυναµική–εντροπία 

 

Η κρυσταλλική δοµή ενός τυπικού δοµικού υλικού σε κάθε επίπεδο φόρτισης 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένη διευθέτηση καταναγκασµών, µικρορωγµών, κενών και 

άλλων ατελειών. Η ενέργεια που χρειάζεται για περαιτέρω αύξηση του φορτίου 

κατανέµεται, στην περίπτωση  καθαρού µηχανικού συστήµατος, σε αλλαγές στις 

(Krajcinovic και Fonseka, 1981): 

• Ελαστική ενέργεια παραµόρφωσης, 

• Πλαστική διαρροή (ανακατανοµή των ατελειών), και 

• Το πρότυπο της βλάβης (διάδοση της ήδη υπάρχουσας και δηµιουργία νέας) 

 

Οι παραµορφώσεις στα σύνθετα υλικά µπορούν να µοντελοποιηθούν µε διάφορους 

τρόπους όπως αυτοί προκύπτουν από τη συνεισφορά ενός εκάστου των συνιστώντων 

υλικών σε συµφωνία µε τις ήδη αναπτυγµένες αρχές της θερµοµηχανικής. Η διαµόρφωση 

καταστατικών µοντέλων εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα µεγεθών όπως η εντροπία, η 

εσωτερική ενέργεια και τα σχετικά δυναµικά (Hall, 2000). 

 

Ο Nguyen (1998) µοντελοποιεί τη µη–γραµµική συµπεριφορά λόγω βλάβης 

µονοαξονικής σύνθετης στρώσης ώστε να ορίσει την αντίδραση και την αντοχή 

πολυστρώτων πλακών υπό ηµιστατικά φορτία. Η προσέγγιση που υιοθετεί ονοµάζεται 

«µέσο–µάκρο προσέγγιση». Η αρχή της πολυδιάστατης προσέγγισης, η οποία βασίζεται 

στη µηχανική της συνεχούς βλάβης είναι η ακόλουθη: Στο επίπεδο της στρώσης (µέσο–

επίπεδο) ορίζονται οι µεταβλητές βλάβης που σχετίζονται µε τους διάφορους µηχανισµούς 

βλάβης και τους νόµους υποβάθµισης της στιβαρότητας. Στο θερµοδυναµικό πλαίσιο η 
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ελαστική ενέργεια παραµόρφωσης µπορεί να θεωρηθεί ως θερµοδυναµικό δυναµικό το 

οποίο φέρνει σε σύζευξη βλάβη και ελαστικότητα. Οι καταστατικές σχέσεις και οι 

θερµοδυναµικές δυνάµεις που σχετίζονται µε τις αντίστοιχες µεταβλητές βλάβης 

υπολογίζονται µέσω του θερµοδυναµικού δυναµικού κατ’ αντιστοιχία µε την 

παραµόρφωση και κάθε µια µεταβλητή βλάβης. Καθώς η βλάβη είναι µη αντιστρεπτή 

µεταβολή, πρέπει να ισχύει η ανισότητα Clausius–Duheim ώστε να ικανοποιείται ο 

δεύτερος νόµος της Θερµοδυναµικής. Αυτό σηµαίνει ότι η συνολική απώλεια ενέργειας 

πρέπει να είναι θετική. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα, ότι πολύ χρήσιµη στην περαιτέρω 

έρευνα για την κατανόηση των προβληµάτων που περιγράφηκαν στην παρούσα εργασία, 

είναι η θερµοδυναµική προσέγγιση της βλάβης µε χρήση νέων καταστατικών µεγεθών. 

Αυτό µπορεί να γίνει αν ποσοτικοποιηθεί η ενέργεια που χάνεται κατά τη φόρτιση και 

ειδικότερα µε τη µορφή θερµότητας. 

 

 

6.3.2 Αντίσταση στη ρηγµάτωση–επόµενες µορφές βλάβης 

 

Η αντίσταση στη ρηγµάτωση, όσο και αν έρχεται πιθανόν σε αντίφαση µε τη 

διαδικασία σχεδιασµού µε ανοχή στη βλάβη, είναι πάντα επωφελής στη συµπεριφορά 

στοιχείων και κατασκευών. Οι Fernberg και Berglund (2000) µελετούν την πιθανότητα 

βελτίωσης της αντίστασης στη ρηγµάτωση µε κατάλληλη επιλογή της επικάλυψης των 

ενισχυτικών ινών (sizing) γυαλιού σε εποξική ρητίνη. Άρα η βελτιστοποίηση των 

διεπιφανειών ίνας–µήτρας µπορεί να αποβεί χρήσιµη στον περιορισµό της ρηγµάτωσης. 

 

Στο πλαίσιο της συµπεριφοράς της ρηγµάτωσης µπορεί να ενταχθεί και η ανάγκη για 

περαιτέρω µελέτη της συµπεριφοράς της πλάκας µετά το σηµείο κορεσµού. Όπως έχει 

αναφερθεί στον οικείο τόπο, η εγκάρσια ρηγµάτωση σε µια στρώση ευθύνεται για τη 

µεγάλη συγκέντρωση τάσης και παραµόρφωσης, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την 

ανάπτυξη ζωνών βλάβης στις υπόλοιπες στρώσεις. Αυτές οι ζώνες βλάβης 

χαρακτηρίζονται κυρίως από διαρροή της µήτρας και θραυσµένες ίνες. Η βιβλιογραφία 

έχει καταγράψει (Chohan και Galiotis, 1997) ότι γύρω από τη ίνα που έχει σπάσει, 
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αναπτύσσεται συγκέντρωση τάσης ικανή να οδηγήσει στην περαιτέρω διάδοση της βλάβης 

µε νέες θραύσεις ινών και την τελική αστοχία του συνθέτου. Στο µέτρο αυτό, είναι εφικτή η 

µοντελοποίηση της διαδικασίας διάδοσης της βλάβης και η καταγραφή των απαραίτητων 

δεδοµένων από τα οποία µπορούν να εξαχθούν στοιχεία για χρήσιµα, σχεδιαστικά, 

µακροσκοπικά µεγέθη όπως η πτώση της στιβαρότητας. Γενικεύοντας, θα ήταν δυνατό να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία και το προκύπτον µοντέλο να µπορεί να εφαρµοσθεί σε 

πληθώρα περιπτώσεων, πέρα από τη µάλλον θεωρητική των πλακών διασταυρουµένων 

στρώσεων ή των στρώσεων υπό γωνία µεµονωµένα. 

 

 

6.3.3 Ενίσχυση των άκρων και µείωση της επίδρασής τους στη δηµιουργία 

διαστρωµατικών αποκολλήσεων 

 

Η µελέτη της επίδρασης των άκρων στην ανάπτυξη των διαστρωµατικών τάσεων και 

κατ’ επέκταση στη δηµιουργία και τη διάδοση των διαστρωµατικών αποκολλήσεων έχει ως 

στόχο την µείωση της επίδρασης αυτής, εξετάζοντας διάφορους παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Ο σηµαντικότερος παράγοντας από αυτούς, εκεί που συγκλίνουν όλοι, είναι 

οι µεγάλες διαφορές που παρουσιάζονται ανάµεσα στις ιδιότητες των γειτονικών πλακών. 

Μια προσπάθεια µείωσης αυτών των διαφορών µε συµβατικούς τρόπους θα είχε ως 

αποτέλεσµα την απώλεια των ιδιοτήτων που καθιστούν τα σύνθετα υλικά ελκυστικά στους 

σχεδιαστές. Όµως η νέα τεχνολογία που αναπτύσσεται σε νάνο-επίπεδο (Dzenis, 2003) µε 

την παρασκευή υλικών αυτής της τάξης µεγέθους µπορεί να δώσει λύση. Αν ανάµεσα στις 

στρώσεις τοποθετηθούν λεπτά στρώµατα από τέτοια υλικά, τα οποία µειώνουν την 

ασυµβατότητα των ιδιοτήτων των στρώσεων, τότε το πρόβληµα πλησιάζει στη λύση του. 

Επίσης η µεθοδολογία Raman, ίσως και η τεχνολογία των Fiber Brag Gratings (Takeda κ. 

ά. 2003), της εκµετάλλευσης δηλαδή της µεταβολής του µήκους κύµατος του φωτός που 

διαδίδεται µέσα από κατάλληλα διαµορφωµένη οπτική ίνα µε την επιβολή µηχανικής 

φόρτισης, για τον προσδιορισµό τάσεων και παραµορφώσεων, µπορεί να αποδειχθεί ένα 

εξαιρετικό εργαλείο στον προσδιορισµό κρίσιµων χαρακτηριστικών του προβλήµατος και 

κατ’ επέκταση στη λύση τυχόν προβληµάτων. 

 

6.3.4 Βελτίωση του µοντέλου πρόβλεψης της διάδοσης διαστρωµατικής αποκόλλησης 
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Η χρήση εξειδικευµένων µεθόδων για την ανίχνευση διαστρωµατικής αποκόλλησης, 

όπως η «σάρωση σε κάθε στρώση» (ply–by–ply scanning) ή  η µέθοδος «χρόνου πτήσεως» 

(time–of–flight), ή µέθοδος D-Scan, µπορεί να βελτιώσει την ανίχνευση και αποτύπωση 

των διαστρωµατικών αποκολλήσεων, που δηµιουργούνται µετά από κρούση (Gao και 

Kim, 1999, Aymerich και Meili, 2000, Shyr και Pan, 2003, κεφ. 6). Όπως αναφέρεται από 

τους Gao και Kim (1999), η διαστρωµατική αποκόλληση που βρίσκεται πλησιέστερα στον 

ποµπό υπερήχων, µπορεί να σκιάσει µερικά ή ολικά τις υπόλοιπες αποκολλήσεις. 

Επιπρόσθετα περισσότερο εξειδικευµένες αναλυτικές ή αριθµητικές τεχνικές για τον 

αναλυτικότερο υπολογισµό του τασικού πεδίου (Duan και Ye, 2002), µπορούν να 

παρέχουν τη δυνατότητα για ακριβέστερο υπολογισµό του ρυθµού απελευθέρωσης 

ενέργειας παραµόρφωσης για κάθε αποκολληµένη διεπιφάνεια. 

 

 

6.3.5 Τοπικός λυγισµός 

 

Η κρούση χαµηλής ταχύτητας και ο πολύ πιθανός τοπικός λυγισµός που επιβάλλεται 

στην πλάκα, αποτελούν σηµαντικότατο σχεδιαστικό παράγοντα, ο οποίος πρέπει να 

µελετηθεί. Οι Ukadgaonker και Rao (2000) µελετούν τις ροπές που αναπτύσσονται γύρω 

από οπές σε συµµετρικές πολύστρωτες πλάκες µε βάση τις λύσεις Lekhnitskii–Savin. Το 

µέγεθος των ροπών µπορεί να είναι κρίσιµο διότι στην περίπτωση της θλιπτικής φόρτισης 

σε κόπωση δηµιουργείται τοπικός λυγισµός, ο οποίος µπορεί να µεταφραστεί σε τοπική 

κάµψη γύρω από τις αποκολλήσεις. Στην εργασία τους, µελετώνται τα υλικά 

Carbon/Epoxy, Boron/Epoxy και Glass/Epoxy είτε σε µορφή πλακών διασταυρουµένων 

στρώσεων (cross–ply) είτε σε µορφή πλακών µε στρώσης υπό διάφορες γωνίες (angle–ply) 

ως προς την επίδραση στις αναπτυσσόµενες ροπές της ακολουθίας στρώσεων καθώς και 

του σχήµατος της αρχικής εντοµής. Η κατανοµή της Μθ είναι µετατοπισµένη κατά 20° από 

το σύστηµα x–y και εµφανίζει κυκλική συµµετρία. Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι η 

κατανοµή εξαρτάται συνδυαστικά από όλες τις παραµέτρους ήτοι, γεωµετρία οπής, 

φόρτιση, µέτρα ελαστικότητας και λόγους Poisson καθώς και τα µέτρα κάµψης της 

πολύστρωτης πλάκας. Όπως αναµένεται, παρατηρείται συγκέντρωση των ροπών στις 

απότοµες µεταβολές της µορφής του περιγράµµατος της ασυνέχειας. Σε ορθογώνιες 
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ασυνέχειες µε µεγάλο λόγο πλευρών παρατηρείται συγκέντρωση της κατανοµής κατά τη 

µια από τις διαγωνίους (ως αποτέλεσµα της φοράς της ροπής). Γίνεται αντιληπτή η σχέση 

του προβλήµατος αυτού µε το πρόβληµα της έλλειψης που µελετήθηκε εδώ. Στις κυκλικές 

διατοµές η κατανοµή είναι σχεδόν ελλειπτική µετατοπισµένη κατά 10° ως προς τον άξονα 

y. 

 

Στην εργασία των Short κ. ά. (2002) ερευνάται το πρόβληµα του λυγισµού. Ορίζεται 

ο «τοπικός» λυγισµός όταν η διαστρωµατική αποκόλληση είναι κοντά στην επιφάνεια και 

έχει µεγάλη έκταση και ο «καθολικός» λυγισµός στην περίπτωση που η αποκόλληση είναι 

πιο βαθιά και έχει µικρότερη έκταση. 

 

Ο τοπικός λυγισµός είναι η κατάσταση ευσταθούς ισορροπίας µέσα από την οποία 

αρχίζει η διαδικασία που οδηγεί στην τελική αστοχία του δοµικού στοιχείου. Για το λόγο 

αυτό είναι αναγκαία η µελέτη του φαινοµένου και η µοντελοποίησή του ώστε να είναι 

δυνατή η πρόβλεψη της συµπεριφοράς του υλικού. Ένας άλλος δρόµος στην προσπάθεια 

παρακολούθησης της διαδικασίας που οδηγεί στην πλήρη αστοχία ενός δοµικού στοιχείου 

είναι µέσα από µοντελοποίηση µε µοντέλα «προοδευτικής βλάβης» (progressive damage). 

Η αριθµητική προσοµοίωση του φαινοµένου της κρούσης και της βλάβης που προκαλεί, 

ακολουθούµενη από την προσοµοίωση της συµπεριφοράς του υλικού κάτω από συνθήκες 

κόπωσης µπορεί να δώσει σηµαντικά στοιχεία για την πορεία της κατασκευής από τη 

στιγµή του αρχικού συµβάντος (κρούση) έως της τελικής αστοχίας. 
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6.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής έγινε µια προσπάθεια για τη µελέτη της 

συµπεριφοράς συνθέτων υλικών όταν βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, που ευνοεί την 

ανάπτυξη ιδιόµορφων τασικών και παραµορφωσιακών πεδίων. Η ιδιοµορφία έγκειται 

στην απότοµη µεταβολή της κατανοµής των τάσεων και των παραµορφώσεων, συνήθως 

στη ραγδαία αύξησή τους, λόγω ανωµαλιών στο υλικό που εµφανίζονται µε τη µορφή 

απότοµων µεταβολών της γεωµετρίας. Η ιδιοµορφία αυτή είναι γνωστή ως συγκέντρωση 

στην περίπτωση τάσεων ενώ για τις παραµορφώσεις αναφέρεται ως µεγέθυνση. 

Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις της εγκάρσιας ρηγµάτωσης πολυστρώτων πλακών κάτω από 

στατικό εφελκυσµό, της συµπεριφοράς µιας πολύστρωτης πλάκας όταν εµπεριέχει κυκλική 

εντοµή και της διάδοσης διαστρωµατικών αποκολλήσεων που έχουν προέλθει από κρούση 

χαµηλής ταχύτητας. 

 

Η µελέτη πλακών διασταυρουµένων στρώσεων και στρώσεων υπό διάφορες γωνίες 

έγινε µε τη χρήση εµβαπτισµένων ινών Kevlar® 49 µέσα στη στρώση 0°. Οι ίνες αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν ως αισθητήρες για τη µέτρηση παραµόρφωσης µε τη διαδικασία της 

φασµατοσκοπίας-µικροσκοπίας Raman. Η κατανοµή της παραµόρφωση στη στρώση 0° 

είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης ρηγµάτωσης στις εκτός άξονος φόρτισης στρώσεις. Με τη 

βοήθεια της µεθόδου αυτής έγινε δυνατή η µέτρηση των αναπτυσσοµένων 

παραµορφώσεων και η συσχέτισή τους µε την απόσταση από την αιτία της µεγέθυνσής 

τους (άκρο ρωγµών). Προέκυψε έτσι το συµπέρασµα ότι µέσα στη 0° στρώση και κοντά στα 

όρια των στρώσεων αναπτύσσεται σηµαντική περιοχή βλάβης µε τη µορφή της θραύσεως 

ινών. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώθηκε µε τη σύγκριση των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων µε θεωρητικές προβλέψεις που προκύπτουν από το µοντέλο γενικευµένης 

επίπεδης παραµορφωσιακής κατάστασης (µοντέλο McCartney). Ακολούθως τα 

πειραµατικά δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή µεγεθών που αφορούν τη 

συνολική συµπεριφορά της ρηγµατωµένης πλάκας, όπως οι παραµένουσες 

παραµορφώσεις και η µεταβολή του διαµήκους µέτρου ελαστικότητας. Στην περίπτωση 

της πλάκας µε κυκλική εντοµή, τα πειραµατικά αποτελέσµατα, που αφορούν τη 

συγκέντρωση της τάσης και προκύπτουν µε χρήση της µεθόδου Raman, αποδεικνύονται τα 

περισσότερο ακριβή ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες µεθόδους. Τα αποτελέσµατα αυτά 
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συγκρίνονται µε τις αναλυτικές και αριθµητικές προβλέψεις µε πολύ καλή προσέγγιση 

ειδικά από τις πρώτες. Τέλος, στην περίπτωση ψευδο-ισοτρόπων πλακών που περιέχουν 

διαστρωµατικές αποκολλήσεις λόγω κρούσης χαµηλής ταχύτητας, χρησιµοποιείται 

τροποποιηµένο αναλυτικό µοντέλο για την πρόβλεψη της διάδοσης της αρχικής 

διαστρωµατικής αποκόλλησης όταν η πλάκα υφίσταται κόπωση. Η µεθοδολογία που 

προτείνεται είναι απλή και άµεσα εφαρµόσιµη. Αντλεί τα δεδοµένα της από µεθόδους µη 

καταστροφικού ελέγχου (C-Scan) και χρησιµοποιεί την τασική ανάλυση κατά Lekhnitskii-

Tan για τον προσδιορισµό του τασικού πεδίου που είναι απαραίτητο στο τροποποιηµένο 

µοντέλο O’ Brien για τον υπολογισµό του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας 

παραµόρφωσης. Η κατανοµή του ρυθµού απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης γύρω 

από την αρχική διαστρωµατική αποκόλληση, που υπολογίζεται µε τον τρόπο αυτό, δίδει 

τις πιθανότερες διευθύνσεις διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης. 

Χρησιµοποιώντας επέκταση του µοντέλου η οποία περιλαµβάνει ένα ηµι-εµπειρικό νόµο 

της µορφής του νόµου Paris µπορεί να προσδιοριστεί και η αύξηση της αποκολληµένης 

περιοχής. Οι συναρτήσεις σχήµατος του νόµου αυτού, αποδείχθηκε στην παρούσα εργασία 

ότι αποτελούν χαρακτηριστικά του υλικού και δεν εξαρτώνται από επιµέρους δεδοµένα 

όπως η ενέργεια κρούσης και συνεπώς το µέγεθος της αρχικής αποκολληµένης περιοχής. 
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