
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

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

όπως και στα συµβατικά –µεταλλικά– υλικά, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία στο 

σχεδιασµό τµηµάτων δοµών και ολόκληρων κατασκευών. Ειδικότερα, η µέθοδος 

σχεδιασµού µε ανοχή στη βλάβη, η οποία έχει επικρατήσει, καθιστά την κατανόηση 

και µελέτη της συµπεριφοράς των περιοχών αυτών εκ των ων ουκ άνευ. Στο παρόν, 

γίνεται 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 είναι εκ κατασκευής, όπως οι διανοιχθείσες οπές ή άλλου είδους εντοµές που 

χρησιµεύουν στη σύνδεση δοµικών στοιχείων µεταξύ τους ή να δηµιουργούνται στην 

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 

µελετώνται, 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 µελετώνται, η συµπεριφορά πολυστρώτων πλακών 

διασταυρουµένων στρώσεων και στρώσεων υπό γωνία κατά το πρώτο στάδιο 

βλάβης, αυτό της ρηγµάτωσης των εκτός άξονος φόρτισης στρώσεων και η 

συµπεριφορά µιας πολύστρωτης πλάκας όταν υφίσταται κόπωση µετά από την 

πρόκληση διαστρωµατικής αποκόλλησης από Κρούση Χαµηλής Ταχύτητας (LVI). 

 
Το πρώτο πρόβληµα, που µελετάται στην παρούσα διατριβή, είναι η εγκάρσια 

ρηγµάτωση που αναπτύσσεται στην 90° στρώση µιας πολύστρωτης πλάκας 

διασταυρουµένων στρώσεων από εποξική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού. Η 

πειραµατική διαδικασία περιλαµβάνει τη µηχανική φόρτιση δοκιµίων και τη 

χαρτογράφηση των παραµορφώσεων της 0° στρώσης µέσω της µεθοδολογίας Raman 

σε εµβαπτισµένες ίνες από Kevlar® 49. Το επόµενο στάδιο είναι η εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τη µακροσκοπική συµπεριφορά της πλάκας όταν έχει 

ρηγµατωθεί. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τις θεωρητικές 

προβλέψεις µοντέλων shear–lag, διαφορικών, ισοδύναµου περιορισµού και 



γενικευµένης παραµορφωσιακής κατάστασης. Αντίστοιχα, µελετάται και η 

περίπτωση πολυστρώτων πλακών µε στρώσεις υπό διάφορες γωνίες. 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο εξετάζεται η εµφάνιση συγκέντρωσης τάσης στη 

γειτονιά µιας οπής σε µονοδιάστατο δοκίµιο από εποξική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες 

Kevlar®. Αφού καταγραφεί ο ΣΣΤ γύρω από την οπή συγκρίνονται τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα της µεθόδου Raman µε αναλυτικά και αριθµητικά και εξάγονται 

συµπεράσµατα για την ανάπτυξη τοπικής βλάβης. 

 

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

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

διαστρωµατική αποκόλληση αυξάνει καθώς αυξάνονται οι κύκλοι φόρτισης. Το 

κρίσιµο σηµείο για την πρόβλεψη της αύξησης αυτής είναι ο προσδιορισµός της 

διεύθυνσης και του µεγέθους της. Πειραµατικά αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για 

την επιβεβαίωση αναλυτικού µοντέλου πρόβλεψης της διεύθυνσης διάδοσης και της 

αύξησης της αποκολληµένης περιοχής. 



ABSTRACT 

 

Stress Concentration or Strain magnification locations in composite materials, 

similar to conventional–metallic materials, are a very important case in designing 

structural elements and structures in general. Damage tolerance design, particularly, 

which has become a dominant design method, makes the study and understanding 

of the behaviour of these locations necessary. In the present, an effort is presented for 

the better understanding of the composite materials behaviour in the presence of 

stress concentration locations. 

 

The stress concentration or strain magnification locations, could be made 

during manufacturing, i.e. holes or other type of notches, for the connection of 

structural elements, or arise during the service life of the structures. In the first case, 

the problem deals with fracture mechanics, while in the second with damage 

mechanics. The examples studied here include, for the first case the measurement 

and comparison to theoretical analytical and numerical predictions of the Stress 

Concentration Factor arising in the vicinity of a hole opened in a unidirectional plate. 

The second case includes the behaviour of cross–ply and angle–ply laminates during 

the first stage of damage development, the appearance of cracking in the out–of–axis 

plies and the behaviour of a low velocity impacted composite laminate under fatigue 

loading. 

 

The first problem, studied here, is the transverse cracking developed in the 90° 

ply of a cross–ply GFRP laminate. The experimental procedure is consisted of the 

mechanical loading of tensile specimens and the local strain mapping within the 0° 

ply through Raman measurements using embedded Kevlar® 49 fibre–sensors. The 

next stage is the conclusion on the macroscopic behaviour of the plate after cracking. 

Experimental results are compared to theoretical predictions of various shear–lag, 

variational, equivalent constraint and general plane strain models. Similarly, the 

behaviour of angle–ply laminates under cracking is studied. 

 

In the next chapter, the appearance of stress concentration in the vicinity of a 

hole drilled in a unidirectional Kevlar®/Epoxy coupon, is studied. After 



experimental mapping of the stress concentration factor around the notch, the 

experimental Raman results are compared to analytical and numerical predictions 

and conclusions are made for the evolution of local damage. 

 

Finally, in the last part of this project, the fatigue behaviour of a quasi–isotropic 

laminate, subjected prior to low – velocity impact is examined. The initially 

delaminated area is growing with the loading cycles. The critical point for the 

prediction of this growth is the determination of the growth direction and magnitude. 

Experimental results are used for the verification of a modified analytical model for 

the prediction of the growth direction and the delaminated area increment. 


