
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ‡

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
 
α: Τανυστής πολωσιµότητας 
ca : Συντελεστής τάσης στη µια αλυσίδα 

cb : Συντελεστής θερµοκρασίας της µετατόπισης των συχνοτήτων 
β: Μέγιστη µεταβολή στην πολωσιµότητα όταν το µόριο ταλαντούται 
CFRP: Πλαστικά Ενισχυµένα µε Ίνες Άνθρακα 
∆Ε: Ενέργεια που ανταλλάσσεται ανάµεσα σε φωτόνια και σε µόρια υλικού κατά τη 

σύγκρουση αυτών 
( )σ∆ν : Η, λόγω µηχανικής φόρτισης, µετατόπιση των συχνοτήτων 

∆r : Μετατόπιση της διατοµικής απόστασης r  από τη θέση ισορροπίας  ro
D: Ενέργεια διαχωρισµού του δεσµού 
d, dc: Παράµετρος ποσοτικοποίησης βλάβης, παράµετρος κορεσµού βλάβης 
DMA: ∆υναµική – Μηχανική Ανάλυση 
DSC: ∆ιαφορική Θερµιδοµετρία Σάρωσης 
E, ΕΜ: Πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου, Μέγιστο πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου 
F: Σταθερά δύναµης για την έκταση του δεσµού ανάµεσα στα άτοµα 
Fi, Fij (i, j = 1, 2, 6): Συντελεστές του Κριτηρίου Tsai – Wu 
f c : Η δύναµη σε µια αλυσίδα 

GI, GII: Οι ρυθµοί απελευθέρωσης ενέργειας παραµόρφωσης για µορφές θραύσης Ι 
και ΙΙ, αντίστοιχα 

GRP: Πλαστικά Ενισχυµένα µε Ίνες Γυαλιού 
hv: Ενέργεια προσπιπτόντων σωµατιδίων κατά την Κβαντική θεωρία 
h: Σταθερά Plank 
k  : Συντελεστής µηχανικής µετατόπισης των συχνοτήτων υπό σταθερή θερµοκρασία 
KI, KII: Οι συντελεστές έντασης τάσης για µορφές θραύσης Ι και ΙΙ, αντίστοιχα 
µ : Μέγεθος του προκαλούντος διπόλου 
MPD – I: m – φενυλεν ισοφθαλαµίδη 
PPD – T ή PPTA: p – φενυλεν τερεφθαλαµίδη 
r : ∆ιατοµική απόσταση 
ro : Θέση ισορροπίας 
ReRaM: Σύστηµα Αποµακρυσµένης Λέιζερ Φασµατοσκοπίας Raman (Τηλε – 

Φασµατοσκοπία Raman) 
σ : Εφαρµοζόµενη µονοαξονική τάση 
σ11, σ22, τ12: Οι ορθές τάσεις στις διευθύνσεις 1 και 2 και η διατµητική τάση 12, 

αντίστοιχα 
T : Θερµοκρασία 
TGA: Θερµοκρασία Αποσύνθεσης 
U(∆r): Συνάρτηση του αναρµονικού δυναµικού (συνάρτηση Morse) 

                                                 
‡ Εδώ αναφέρεται η γενική ονοµατολογία. Επιµέρους διευκρινήσεις όρων και συµβόλων δίνονται και 
µέσα σε κάθε κεφάλαιο 
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v: Συχνότητα ακτινοβολίας 
X, Y, S: Οι αντοχές µιας στρώσης στις διευθύνσεις x και y και η διατµητική αντοχή 

xy, αντίστοιχα 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
 
2s: Μέση Απόσταση Ρωγµών 
α: Παράµετρος Shear – Lag η οποία ορίζει τον τρόπο µετάβασης της ∆ιατµητικής 
Τάσης από στρώση σε στρώση 

b: Πάχος της 0° Στρώσης 
CDS: Χαρακτηριστική Κατάσταση Βλάβης 
CLT: Κλασσική Θεωρία Πολυστρώτων Πλακών 
COD: Μετατόπιση του Ανοίγµατος της Ρωγµής 
d: Πάχος του µισού της 90° Στρώσης 
ε : Παραµόρφωση 
T
0ε : Θερµική Παραµόρφωση στη 0° Στρώση 

Ε0: Το Μέτρο Ελαστικότητας της Πολύστρωτης Πλάκας προερχόµενο από Κανόνα 
Μιγµάτων 

Ε1, Ε2, v12, v21, G23: Ιδιότητες των υλικών 
εr: Παραµένουσες Παραµορφώσεις 
ECM: Μοντέλο Ισοδύναµου Περιορισµού 
FLM: Μοντέλο Πέντε Στρώσεων 
FPF: Αστοχία Πρώτης Στρώσης 
GI, GII, GIII, GT: Ρυθµός Απελευθέρωσης Ενέργειας Παραµόρφωσης για Μορφές 

Θραύσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και συνολικός, αντίστοιχα 
θ: Συντελεστής Θερµικής ∆ιαστολής 
IDEF: Επί Τόπου Ενεργός Συνάρτηση Βλάβης 
IFM: Μοντέλο Συµφυούς Ατέλειας 
l0: Ενεργό Μήκος ∆οκιµίου (Μοντέλο Varna) 
ReRaM: Τηλε – Φασµατοσκοπία Raman 
Sij: Συνιστώσες του Μητρώου Ενδώσεως της Πλάκας 
ΣΜΠ: Συντελεστής Μεγέθυνσης Παραµόρφωσης 
Τ: Θερµοκρασία 
t90, t0: Πάχη των στρώσεων 90° και 0°, αντίστοιχα 
TLM: Μοντέλο Τριών Στρώσεων 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
 
θ: Γωνία προσανατολισµού εκτός άξονος στρώσης (45°, 54°, 75°) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
 
ΣΣΤ: Συντελεστής Συγκέντρωσης Τάσης 
ΣΜΠ: Συντελεστής Μεγέθυνσης Παραµόρφωσης 
r: Απόσταση από το σύνορο της εντοµής 
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w: Πλάτος του δοκιµίου 
σx: Ορθή τάση κατά τον άξονα x (συνήθως ο άξονας φόρτισης) 
σy: Ορθή τάση κατά τον άξονα y (ο άξονας ο κάθετος προς τον της φόρτισης) 
τxy: ∆ιατµητική τάση στο επίπεδο xy 
U: Τασική συνάρτηση Airy 
αij: Συνιστώσες του Μητρώου Ενδώσεως του υλικού (i, j = 1, 2, 6 για το επίπεδο 

πρόβληµα) 
Εxx: Το Μέτρο Ελαστικότητος του υλικού στη διεύθυνση x 
Eyy: Το Μέτρο Ελαστικότητος του υλικού στη διεύθυνση y 
Gxy: Το Μέτρο ∆ιάτµησης του υλικού στο επίπεδο xy 

∞
TK : Ο ΣΣΤ στο άκρο ανοίγµατος ως προς άξονα κάθετο στη διεύθυνση φόρτισης για 
την περίπτωση απείρου µέσου 

TK : Ο ΣΣΤ στο άκρο ανοίγµατος ως προς άξονα κάθετο στη διεύθυνση φόρτισης για 
την περίπτωση µέσου πεπερασµένου πλάτους 

µ : Ο λόγος του µικρού προς το µεγάλο άξονα της ελλειπτικής εντοµής 
Αij : Συνιστώσες του Μητρώου ∆υσκαµψίας του υλικού (i, j = 1, 2, 6 για το επίπεδο 

πρόβληµα) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
 
σz: ∆ιαστρωµατική τάση στον άξονα – z 
τxz: ∆ιαστρωµατική τάση στον επίπεδο – xz 
τyz: ∆ιαστρωµατική τάση στον επίπεδο – yz 
r: Ακτίνα Εντοµής 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
 
G: Ρυθµός Απελευθέρωσης Ενέργειας Παραµόρφωσης 
E: Μέτρο Ελαστικότητας της µερικά αποκολληµένης πολύστρωτης πλάκας 
ELAM: Μέτρο Ελαστικότητας της γερής πολύστρωτης πλάκας 
E*: Μέτρο Ελαστικότητας της πλήρως αποκολληµένης πολύστρωτης πλάκας 
Εi: Μέτρο Ελαστικότητας κάθε µιας από τις διαµορφούµενες υπο – πλάκες 
Α: Επιφάνεια µερικής διαστρωµατικής αποκόλλησης 
Α*: Επιφάνεια πλήρους διαστρωµατικής αποκόλλησης, ίση µε το εµβαδόν της 

διεπιφάνειας 
t: Πάχος της πολύστρωτης πλάκας 
ti: Πάχος της κάθε µιας από τις διαµορφούµενες υπο – πλάκες 
m: Πλήθος των υπο – πλακών που µορφοποιούνται όταν δηµιουργηθούν πλήρεις 

διαστρωµατικές αποκολλήσεις 
V: Όγκος της πολύστρωτης πλάκας 
U: Ελαστική ενέργεια που αποθηκεύεται κατά τη διαµόρφωση διαστρωµατικών 

αποκολλήσεων 
W: Έργο που παράγεται 
ε: Ονοµαστική παραµόρφωση 
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