
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΑΔΡΟΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΔΧ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΜΗΥΑΝΧΝ  

 

 

 

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΗ ΣΑΝΤΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΗ ΔΝΟ ΙΜΑΝΣΑ 
 

 

 

 Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο 

1045970 

 

 

 

Ανσθανηής Νικόλαος Καθηγηηής 
 

 

 

 

 

Γηπισκαηηθή εξγαζία ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΡΑ, [03/2021] 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] iii 

 

Πανεπιζηήμιο Παηπών, [Μησανολόγων και Αεποναςπηγών Μησανικών]  
[Νικολόποςλορ Δημήηπιορ] 

©[2021] –Με ηην επιθύλαξη πανηόρ δικαιώμαηορ 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΑΔΡΟΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΥΔΓΙΑΔΧ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΜΗΥΑΝΧΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε  

απφ ηνλ 

Νικολόποσλο Γημήηριο  

1045970 

 

 

 

ηελ  11, 03, 2021 

 

 

 

 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ έγθξηζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ππνδεινί ηελ απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 

Καηά ηε ζπγγξαθή ηεξήζεθαλ νη αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο.  



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] v 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζεο θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα πάλσ ζε θπιηλδξηθφ ηχκπαλν(ηξνραιία). 

Ζ κεηάδνζε ηζρχνο κε επίπεδνπο ηκάληεο εκθαλίδεηαη ζε πιήζνο κεραλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ  θαη θαζίζηαηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή απηψλ. ηηο κεηαδφζεηο 

ηζρχνο κε ηκάληα, ε κεραληθή ηζρχο κεηαδίδεηαη κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ ηξνραιηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηκάληα θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε δπλάκεσλ ηξηβήο κεηαμχ ηεο 

ηξνραιίαο θαη ηνπ ηκάληα θαη αληίζηξνθα. Οη ηκάληεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζε ζπζηήκαηα 

δηαθίλεζεο πιηθψλ φζν θαη ζηε κεηάδνζε ηζρχνο ζε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Ζ δηάηαμε απνηειείηαη απφ έλαλ επίπεδν ηκάληα θαη κηα ηξνραιία. Αν ζεσξήζνπκε φηη ν 

ηκάληαο θαη ε ηξνραιία έρνπλ πνιχ κεγάιν πιάηνο, ηφηε ην πξφβιεκα απηφ γίλεηαη επίπεδν. Ζ 

ηξνραιία έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν D  θαη ν ηκάληαο πάρνο t . Γηα λα απινπνηήζνπκε ην 

πξφβιεκα, ππνζέηνπκε φηη ε ηξνραιία είλαη αθίλεηε θαη ζρεδφλ απαξακφξθσηε, ελψ «βιέπεη» 

ζε ηφμν 90
ν
. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηεο ηξνραιίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν 

απφ απηφ ηνπ ηκάληα. Θα γίλνπλ κειέηεο γηα 3 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ πάρνπο ηνπ ηκάληα , θαζψο 

θαη γηα δηαθνξεηηθά πιηθά ηνπ ηκάληα. Ο ηκάληαο δέρεηαη θακπηηθέο ηάζεηο , νθεηιφκελεο ζηελ 

θάκςε πνπ πθίζηαηαη δηεξρφκελνο απφ ηηο ηξνραιίεο. 

Σν πξφβιεκα ηεο θάκςεο ηνπ ηκάληα ζα πξνζνκνησζεί παξακεηξηθά κε ηε κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Lusas.Σν πξφβιεκα είλαη κε γξακκηθφ . Γηα λα 

κπνξέζνπκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ απφθξηζε ζπζηεκάησλ κε πιηθή ή γεσκεηξηθή κε 

γξακκηθφηεηα (φπσο ζην ζχζηεκα ηκάληα-ηξνραιίαο) ρξεζηκνπνηνχκε κηα δηαδηθαζία 

βεκάησζεο, είηε ηνπ ρξφλνπ είηε ηνπ θνξηίνπ. 

ηε κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πξφγξακκα FEA-LUSAS Modeller , αξρηθά, 

νξίδνπκε ην γεσκεηξηθφ κνληέιν, ζηε ζπλέρεηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηέινο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο πνπ ζα γίλεη. Αθνινπζεί  ε παξνπζίαζε, ν ζρνιηαζκφο 
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θαη ε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 

Σέινο αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε βηβιηνγξαθία. 
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ABSTRACT 

The purpose of the dissertation is to approach with the method of finite elements of the 

tension and deformation of a belt on a cylindrical drum (pulley). 

The power transmission with flat belts appears in a number of mechanical applications 

and becomes important for their operation and structure. In belt drive transmissions, mechanical 

power is transmitted between at least two pulleys connected to the belt and is achieved by 

developing frictional forces between the pulley and the belt. Belts are used both in material 

handling systems and in relatively long distance power transmission. 

The device consists of a flat belt and a pulley. If we consider that the belt and the pulley 

are very wide, then this problem becomes flat. The pulley has an outer diameter and the belt is 

thick. To simplify the problem, assume that the pulley is stationary and almost deformed, while 

"looking" at a 90 ° arc. This means that the measure of elasticity of the pulley is much greater 

than that of the belt. Studies will be done for 3 different values of belt thickness, as well as for 

different belt materials. The belt accepts bending stresses, due to the bending that occurs through 

the pulleys. 

The belt bending problem will be parametrically simulated with the finite element 

method via Lusas software. The problem is non-linear. To be able to monitor the response of 

systems with material or geometric nonlinearity (as in the pulley-belt system) we use a pacing 

process, either time or load. 

Belt bending simulation by applying FEM 

Nikolopoulos Dimitrios 

 

 

 

 

Nikolopoulos Dimitrios 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] ix 

 

In the modeling of the system in the program FEA-LUSAS Modeller, first, we define the 

geometric model, then the properties of the system and finally the parameters of the non-linear 

analysis that will be done. The following is the presentation, commentary and study of the results 

that will result from the analysis of finite elements. 

Finally, the conclusions and the literature follow. 
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ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ 

D,d-δηάκεηξνο ηξνραιίαο  mm 

t- πάρνο ηκάληα  mm 

Δ- κέηξν ειαζηηθφηεηαο Pa 

v- ζηαζεξά Poisson 

Ft – δχλακε ζθηρηήο πιεπξάο N 

Fs – δχλακε ραιαξήο πιεπξάο N  

κ – ζπληειεζηήο ηξηβήο 

Ff – δχλακε ηξηβήο N  

θ – ηφμν ηχιημεο rad  

Fc – πεξηθεξεηαθή δχλακε Ν 

Σ- ξνπή ζηξέςεο Νm 

Ρ- κεηαθεξφκελε ηζρχο W 

n – πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα rpm 

k – θέξδνο 

Fp – πξνέληαζε N 

Fb – θπγφθεληξε δχλακε N 

m’ – εηδηθφ γξακκηθφ βάξνο 

λ – ηαρχηεηα m/s 
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f – ζπρλφηεηα Hz 

ζt- ηάζεηο ζθηρηήο πιεπξάο Pa 

ζs- ηάζεηο ραιαξήο πιεπξάοPa 

ζcf- ηάζεηο θπγφθεληξεο δχλακεο Pa 

ξ- ππθλφηεηα kg/m
3
 

ζb- θακπηηθέο ηάζεηο Pa 

Sper- επηηξεπφκελε ηάζε Pa 

fb- ζπρλφηεηα θάκςεο Hz 

L- κήθνο m 

z- αξηζκφο ηξνραιηψλ 

Κ- θαζνιηθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο 

d- δηάλπζκα κεηαηνπίζεσλ 

F- δηάλπζκα δπλάκεσλ 

Γd
i
- αχμεζε δηαλχζκαηνο κεηαηνπίζεσλ 

R
i
- ζθάικα 

gn- άλνηγκα κεηαμχ δχν ζεκείσλ mm 

en- κνλαδηαίν θάζεην δηάλπζκα 

et- εθαπηνκεληθφ δηάλπζκα 

gt- ζπλάξηεζε εθαπηνκεληθήο δηνιίζζεζεο 

u – κεηαηφπηζε 

w – δπλαηή κεηαηφπηζε 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

H παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, κε ηίηιν «Γπλάκεηο θαη παξακνξθψζεηο ηνπ ηκάληα 

θαηά ηελ ηάλπζε απηνχ ζηελ ηξνραιία», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, θαη εηδηθφηεξα ζην Δξγαζηήξην 

Τπνινγηζκνχ θαη ρεδηάζεσο  Μεραλψλ. 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη εθηελψο ζηνηρεία ηεο κεηάδνζεο ηζρχνο κε επίπεδν 

ηκάληα. Πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκαληνθηλήζεσλ ψζηε λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη αξρέο πνπ δηέπνπλ απηέο ηηο κεηαδφζεηο θίλεζεο, λα αλαιπζνχλ νη δπλάκεηο θαη νη 

εληαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα θαζνξηζζνχλ ηα φξηα κεηάδνζεο ηζρχνο θαη θηλεκαηηθνί 

πεξηνξηζκνί. Ζ αλάιπζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο επίπεδνπο ηκάληεο δηφηη ε εξγαζία απηή ζηα 

επφκελα θεθάιαηα ζα αζρνιεζεί κε ηελ αλάιπζε ηεο εληαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηνπο επίπεδνπο ηκάληεο κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Θα γίλεη πξνζνκνίσζε ηεο 

θάκςεο ηνπ ηκάληα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Lusas ζε αξθεηά κνληέια πνπ ζα δηαθέξνπλ φζνλ 

αθνξά ην πάρνο ηνπ ηκάληα θαζψο θαη ην πιηθφ πνπ είλαη θηηαγκέλα. 

           Ζ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηελ παξνπζία, ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο Καζεγεηή, θ. Νηθφιανπ Αλπθαληή.  

          Θα ήζεια λα ηνλίζσ ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ επηβιέπνληνο Καζεγεηή θ. Νηθφιανπ 

Αλπθαληή γηαηί  ε εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε θάησ απφ πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο ιφγσ ηνπ 

θνξσλντνχ.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη ηκάληεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζε ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ φζν θαη ζηε 

κεηάδνζε ηζρχνο ζε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο. πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηθαηάζηαζε 

γξαλαδηψλ, αμφλσλ θαη άιισλ ζρεηηθά άθακπησλ ζπζθεπψλ κεηάδνζεο ηζρχνο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο κέζνπ κεηάδνζεο ηζρχνο  απινπνηεί ην ζρεδηαζκφ κηαο 

κεραλήο θαη επνκέλσο κεηψλεη ην θφζηνο.  

Οη ηκάληεο (επίπεδνη θαη ηξαπεδνεηδείο ) είλαη ειαζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε κεηαθνξά ηζρχνο γεληθά κεηαμχ παξάιιεισλ θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο αζχκβαησλ (κε 

παξάιιεισλ κε ηεκλφκελσλ ) αμφλσλ. Οη επίπεδνη ηκάληεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο αμφλσλ. Λφγσ ηεο ελδερφκελεο νιίζζεζεο κεηαμχ ηκάληα θαη ηξνραιίαο θαζψο 

επίζεο θαη ηνπ ειαζηηθνχ εξππζκνχ ηνπ ηκάληα ε ζρέζε κεηάδνζεο δελ είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 

ην ιφγν ησλ δηακέηξσλ ησλ ηξνραιηψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε ηξνραιία 

ηάλπζεο κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο πεηπραίλνπκε ηελ αχμεζε ηεο γσλίαο επαθήο θαη ηε ξχζκηζε 

ηεο αξρηθήο πξφηαζεο ηνπ ηκάληα. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη αθξηβήο ζρέζε κεηάδνζεο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηκάληεο ρξνληζκνχ ,νη νπνίνη έρνπλ δφληηα απφ ην ίδην πιηθφ ή αιπζίδεο. ε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο πρ ζε κηθξέο ηξνραιίεο ειεθηξηθψλ ή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηκάληεο θπθιηθήο δηαηνκήο. 

ηηο ηκαληνθηλήζεηο ε κεηάδνζε ηζρχνο επηηπγράλεηαη κεηαμχ ηξνραιηψλ πνπ ζπλδένληαη 

κε εχθακπην ηκάληα (ρήκα 1). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε 

ηκάληεο πνπ έρνπλ επίπεδε δηακφξθσζε σο πξνο ηε δηαηνκή ηνπο θαη ιέγνληαη επίπεδνη ηκάληεο.        

Έλαο κεηαδφηεο θίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηκάληα ιέγεηαη ηκαληνθίλεζε. 
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ρήκα 1. Μεηάδνζε ηζρχνο κεηαμχ δχν παξάιιεισλ αμφλσλ κε επίπεδν ηκάληα. 

 

 
Ζ δηάηαμε πνπ ζα κειεηεζεί  απνηειείηαη απφ έλαλ επίπεδν ηκάληα θαη κηα ηξνραιία. Ζ 

ηξνραιία έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν D  θαη ν ηκάληαο πάρνο t . Θα γίλνπλ κειέηεο γηα 3 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ πάρνπο ηνπ ηκάληα , θαζψο θαη γηα δηαθνξεηηθά πιηθά ηνπ ηκάληα. Ο 

ηκάληαο δέρεηαη θακπηηθέο ηάζεηο , νθεηιφκελεο ζηελ θάκςε πνπ πθίζηαηαη δηεξρφκελνο απφ ηηο 

ηξνραιίεο. 

Σν πξφβιεκα ηεο θάκςεο ηνπ ηκάληα ζα πξνζνκνησζεί παξακεηξηθά κε ηε κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Lusas.Σν πξφβιεκα είλαη κε γξακκηθφ . Γηα λα 

κπνξέζνπκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ απφθξηζε ζπζηεκάησλ κε πιηθή ή γεσκεηξηθή κε 

γξακκηθφηεηα (φπσο ζην ζχζηεκα ηκάληα-ηξνραιίαο) ρξεζηκνπνηνχκε κηα δηαδηθαζία 

βεκάησζεο, είηε ηνπ ρξφλνπ είηε ηνπ θνξηίνπ. 

ηε κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πξφγξακκα FEA-LUSAS Modeller , αξρηθά, 

νξίδνπκε ην γεσκεηξηθφ κνληέιν, ζηε ζπλέρεηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηέινο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο πνπ ζα γίλεη. 
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ρήκα 2. Αξρηθή δηακφξθσζε ηεο γεσκεηξίαο. 

 

 Σν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα ην θαηαζηξψζνπκε θαηάιιεια θαη λα ην 

ιχζνπκε κε απμεηηθή δηαδηθαζία, δειαδή ζηαδηαθή αχμεζε ηεο νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. Ζ 

επαθή πξνζεγγίδεηαη κε ηε κέζνδν ησλ γξακκψλ νιίζζεζεο (SLIDELINES) πνπ δηαζέηεη ν 

θψδηθαο LUSAS. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα εμάγεη απνηειέζκαηα απφ δηαθνξεηηθά κνληέια 

πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην πάρνο θαη ην πιηθφ ηνπ ηκάληα. Πην αλαιπηηθά παξέρνληαη νδεγίεο 

παξαθάησ: 
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ΤΛΗΚΑ: 

 

Σξνραιία:  E = 2000 GPa, v = 0.3 

Ηκάληαο: α) E = 500 ΜPa, v = 0.3 

  β) E = 1000 ΜPa, v = 0.3 

  γ) E = 5000 ΜPa, v = 0.3  

  δ) E = 10000 ΜPa, v = 0.3 

 

ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ: mm200)( OA , (Dr) = 0.9 (D) , (Ro) = 0.1 (D) 

  α) mm20t  

  β) mm10t  

            γ) mm2t  

 Σα κνληέια απηά ζα έρνπλ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο γεσκεηξίεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

πάρνπο ηνπ ηκάληα. ε θαζέλα απφ απηά ηα models ζα πξνζηεζνχλ νη ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, 

ψζηε γηα εθάζηε γεσκεηξία ζα πξνθχςνπλ 4 ζπλνιηθά models κε πιήξε γεσκεηξία θαη πιηθά 

ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, θνξηίν θαη κέζνδνο επίιπζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΔΣΑΓΟΗ ΙΥΤΟ ΜΔ ΔΠΙΠΔΓΟ ΙΜΑΝΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκαληνθηλήζεσλ 

ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αξρέο πνπ δηέπνπλ απηέο ηηο κεηαδφζεηο θίλεζεο, λα αλαιπζνχλ νη 

δπλάκεηο θαη νη εληαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα θαζνξηζζνχλ ηα φξηα κεηάδνζεο ηζρχνο θαη 

θηλεκαηηθνί πεξηνξηζκνί. Ζ αλάιπζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο επίπεδνπο ηκάληεο δηφηη ε εξγαζία 

απηή ζηα επφκελα θεθάιαηα ζα αζρνιεζεί κε ηελ αλάιπζε ηεο εληαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο επίπεδνπο ηκάληεο κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ.  

 

 
1.1. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ηηο ηκαληνθηλήζεηο ε κεηάδνζε ηζρχνο επηηπγράλεηαη κεηαμχ ηξνραιηψλ πνπ ζπλδένληαη 

κε εχθακπην ηκάληα .ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε ηκάληεο πνπ 

έρνπλ επίπεδε δηακφξθσζε σο πξνο ηε δηαηνκή ηνπο θαη ιέγνληαη επίπεδνη ηκάληεο. Έλαο 

κεηαδφηεο θίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηκάληα ιέγεηαη ηκαληνθίλεζε. Οη ηκαληνθηλήζεηο είλαη 

απιέο κεηαδφζεηο θίλεζεο ζηηο νπνίεο νη άμνλεο κπνξεί λα επξίζθνληαη ζε κεγάιεο ζπγθξηηηθά 

απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο ησλ αμφλσλ ζηηο κεηαδφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

γξαλάδηα. Σν ίδην πιενλέθηεκα έρνπλ επίζεο νη κεηαδφζεηο θίλεζεο κε αιπζίδα αιιά έρνπλ 

κεγαιχηεξν θφζηνο θαη παξάγνπλ αθνπζηηθφ ζφξπβν ελψ έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηηο 

ηκαληνθηλήζεηο ιφγσ ησλ νδνληψζεσλ. Οη ηκαληνθηλήζεηο βαζίδνληαη ζηελ ηξηβή θαη επνκέλσο 

παξέρνπλ αζθάιεηα έλαληη ησλ ππεξθνξηίζεσλ. ε αληίζεζε κε ηνπο γξαλαδσηνχο κεησηήξεο, ε 

ππεξθφξηηζε ζηελ ηκαληνθίλεζε πξνθαιεί νιίζζεζε ηνπ ηκάληα ζηελ ηξνραιία θαη επνκέλσο 

πξνζηαηεχεη ηνλ εμνπιηζκφ απφ βιάβεο. ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε απαηηείηαη κφλν 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηκάληα. 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 8 

 

Ζ ειαζηηθφηεηα ηνπ ηκάληα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηηβαξά δφληηα ησλ γξαλαδηψλ πξνζθέξεη 

πνιχ θαιή απφζβεζε ζην ζχζηεκα γηα ηελ απνξξφθεζε θξνπζηηθψλ θνξηίσλ, εηδηθά θαηά ηηο 

αηθλίδηεο κεηαβνιέο ηεο ζηξέςεο. Απηφο είλαη έλαο νπζηαζηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέγνληαη 

ηκαληνθηλήζεηο θαη κάιηζηα γηα ηε κεηάδνζε ηζρχνο απφ ηνλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα ζε θηλνχκελεο 

κεραλέο  πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο ζην θνξηίν, φπσο είλαη νη κεραλέο ιείαλζεο, νη 

ζπαζηήξεο πεηξσκάησλ, θιπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ν ηκάληαο έρεη κεγάιε ελδνηηθφηεηα 

απμάλεηαη ν θίλδπλνο δηνιίζζεζεο ζηηο ηξνραιίεο. Δπνκέλσο, νη ηκάληεο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ πξνθαινχλ αλάπηπμε κεγάισλ δπλάκεσλ ηξηβήο θαη έρνπλ 

ελδεδεηγκέλε ζηηβαξφηεηα (ελδνηηθφηεηα) ψζηε λα αλαπηχζζεηαη επαξθήο απφζβεζε 

θξνπζηηθψλ θνξηίσλ θαη λα κελ νιηζζαίλνπλ ζηηο ηξνραιίεο. 

Οη ηκαληνθηλήζεηο πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ κεηαδφζεσλ κε γξαλάδηα θαηά ην φηη δελ 

έρνπλ απζηεξέο απαηηήζεηο σο πξνο ηηο αλνρέο ζηε γσληαθή επζπγξάκκηζε ησλ αμφλσλ νη νπνίνη 

πξέπεη λα επξίζθνληαη ζε «έλα επίπεδν» θαζψο ζεσξείηαη φηη είλαη «παξάιιεινη». Δπνκέλσο, 

ζηηο ηκαληνθηλήζεηο νη άμνλεο κπνξεί λα είλαη αζχκβαηνη θαη νη ηκάληεο δηαζηαπξνχκελνη ψζηε 

λα αιιάδεη επίζεο ε δηεχζπλζε πεξηζηξνθήο. Οη ηκαληνθηλήζεηο δελ ρξεηάδνληαη ιίπαλζε θαη 

επνκέλσο έρνπλ κεησκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ελψ παξνπζηάδνπλ ρακειέο εθπνκπέο 

αθνπζηηθνχ ζνξχβνπ θαη κπνξνχλ λα πεξηζηξαθνχλ ζε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο απφ ηα γξαλάδηα. 

Οη ηξνραιίεο δελ είλαη ζπκπαγή ζηνηρεία φπσο ηα γξαλάδηα θαη επνκέλσο έρνπλ ρακειφηεξν 

θφζηνο θαηαζθεπήο απφ ηα γξαλάδηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ειαθξχηεξεο κεραλέο.  

             Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξακε, νη ηκαληνθηλήζεηο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, 

νη ηκάληεο πθίζηαληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ππνβάζκηζε ζεκαληηθή ηνπ πιηθνχ ηνπο θαη 

επνκέλσο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη. Γηα ην ιφγν απηφ νη ηκάληεο ιεηηνπξγνχλ ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο. Οη ηκάληεο πθίζηαληαη επίζεο πιαζηηθή παξακφξθσζε θαη 

επνκέλσο πξέπεη λα πξνεληάζζνληαη απφ ηελ αξρή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δμ άιινπ, ε 

δηνιίζζεζε ηνπ ηκάληα κεηψλεη ηελ απφδνζε ηεο κεηάδνζεο ηζρχνο. 
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Ηλεκηπικόρ κινηηήπαρ
(πάποσορ ιζσύορ)

Φηεπωηή
(καηαναλωηήρ ιζσύορ)

Μεηαθοπά ιζσύορ

Κινηηήπια ηποσαλία

Κινούμενη ηποσαλία

 

 

 

ρήκα 3. Μεηαθνξά κεραληθήο ηζρχνο απφ έλα ειεθηξηθφ θηλεηήξα ζε κηα θηεξσηή. 

 

ηηο κεηαδφζεηο ηζρχνο κε ηκάληα, ε κεραληθή ηζρχο κεηαδίδεηαη κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ 

ηξνραιηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηκάληα. Μία ηξνραιία απφ απηέο παξέρεη θίλεζε ζηνλ ηκάληα 

θαη ιέγεηαη θηλεηήξηα ηξνραιία, ελψ ε άιιε παξαιακβάλεη θίλεζε απφ ηνλ ηκάληα θαη ιέγεηαη 

θηλνχκελε ηξνραιία (ρήκα 3). Ζ ηαρχηεηα απμάλεη ή κεηψλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο πνπ 

έρνπλ νη δηάκεηξνη ησλ δχν ηξνραιηψλ. 

ηηο κεηαδφζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ε κεηαθνξά ηεο ηζρχνο επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

δπλάκεσλ ηξηβήο κεηαμχ ηεο ηξνραιίαο θαη ηνπ ηκάληα θαη αληίζηξνθα. Πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη επίπεδνη ή νη ηξαπεδνεηδείο ηκάληεο. Μηα εηδηθή θαηεγνξία ηκάλησλ είλαη νη 

νδνλησηνί ζηνπο νπνίνπο ε ηζρχο κεηαθέξεηαη κε ηελ επαθή θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δνληηψλ 

πνπ δηαζέηνπλ ηφζν ν ηκάληαο φζν θαη ε ηξνραιίεο. Γηα λα αλαπηπρζνχλ νη δπλάκεηο ηξηβήο 

κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ηεο ηξνραιίαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζπκπίεζε ηνπ ηκάληα θαη ε 

πξφζθπζε απηνχ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ηξνραιίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

αλάπηπμε επαξθνχο δχλακεο ηξηβήο ψζηε λα κελ ππάξρεη δηνιίζζεζε κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ηεο 

ηξνραιίαο νχηε λα αλαπηχζζεηαη δηαθνξά ζηηο κεηαμχ ηνπο πεξηζηξνθηθέο ηαρχηεηεο θαη λα 
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κεηαθέξεηαη ε ηζρχο. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ε κέγηζηε δχλακε πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

εμαξηάηαη απφ ηε κέγηζηε δχλακε ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη 

ηεο ηξνραιίαο. Αλ ε κεηαθεξφκελε δχλακε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δχλακε ηεο ζηαηηθήο 

ηξηβήο, ηφηε ν ηκάληαο νιηζζαίλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ηξνραιίαο νπφηε ηζρχεη κφλν ε δχλακε 

ηξηβήο νιίζζεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή ηεο πιήξνπο νιίζζεζεο ηνπ ηκάληα ζε ζρέζε κε ηελ 

ηξνραιία είλαη νξηαθή θαη ιέγεηαη πιήξεο νιίζζεζε ηνπ ηκάληα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε ηζρπξή θζνξά ηνπ ηκάληα θαη ε ζέξκαλζε απηνχ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ άρξεζην 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπνκέλσο, απηή ε θαηάζηαζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία. 

 

Σθισηή πλεςπά

Φαλαπή πλεςπά

Κινηηήπια ηποσαλία Κινούμενη ηποσαλία

Α Β

Σθισηή πλεςπά

Φαλαπή πλεςπά

Κινηηήπια ηποσαλία Κινούμενη ηποσαλία

Α Β

 
 

 

ρήκα 4. Γηάθξηζε θιάδσλ ελφο ηκάληα (πιεπξέο ηκάληα) κεηαθνξάο ηζρχνο. 
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χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ε κέγηζηε κεηαθεξφκελε δχλακε ζηηο κεηαδφζεηο θίλεζεο 

κε ηκάληα εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη 

ηεο ηξνραιίαο. Γχν παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηε δχλακε ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο θαη επνκέλσο ηε 

κέγηζηε κεηαθεξφκελε δχλακε. Ζ πξψηε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη ζηελ ηάλπζε ηνπ ηκάληα πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκπίεζε ηνπ ηκάληα πάλσ ζηελ ηξνραιία έηζη ψζηε λα 

αλαπηχζζεηαη επαξθήο δχλακε ζηαηηθήο ηξηβήο. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο αθνξά ζην ηφμν επαθήο 

ηνπ ηκάληα κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο ηξνραιίαο έηζη ψζηε λα αλαπηχζζεηαη πξφζθπζε κεηαμχ ηνπο. 

χκθσλα κε απηά γηα λα κπνξεί ν ηκάληαο λα κεηαθέξεη φζν είλαη δπλαηφλ κεγάιε δχλακε, 

πξέπεη ηπιίγεηαη φζν είλαη εθηθηφ ζηηο ηξνραιίεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηάλπζε απηνχ είλαη 

κέγηζηε. 

Όηαλ ν ηκάληαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο ηξνραιίεο θαηαπνλείηαη κε δηαθνξεηηθά 

θνξηία. Σν ηκήκα ηνπ ηκάληα πνπ έιθεηαη ηζρπξά απφ ηελ θηλεηήξηα ηξνραιία θαηαπνλείηαη κε 

ηζρπξφ εθειθπζκφ θαη ιέγεηαη ζθηρηή πιεπξά. Ο άιινο θιάδνο ηνπ ηκάληα πνπ θηλείηαη 

απνκαθξπλφκελνο απφ ηελ θηλνχκελε ηξνραιία ειαθξχλεηαη θάπσο απφ ην θνξηίν απφ ηελ 

επίδξαζε ηεο ψζεζεο. Απηφο ν θιάδνο ηνπ ηκάληα ιέγεηαη ραιαξή πιεπξά. Δπνκέλσο, ν ζθηρηφο 

θιάδνο θηλείηαη πξνο ηελ θηλεηήξηα ηξνραιία, ελψ ν ραιαξφο θιάδνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

θηλνχκελε ηξνραιία (ρήκα 4).  

Δπηζεκαίλνπκε φηη ζηελ ραιαξή πιεπξά ν ηκάληαο θαηαπνλείηαη επίζεο κε εθειθπζηηθφ 

θνξηίν. Ζ δχλακε απηή είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε ηεο ζθηρηήο πιεπξάο αιιά είλαη απαξαίηεηε, 

δηφηη αλ δελ ππάξρεη δχλακε ηάλπζεο ζηελ ραιαξή πιεπξά ν ηκάληαο δελ πθίζηαηαη 

νινθιεξσηηθά ηάλπζε. Ζ ηάλπζε ηνπ ηκάληα είλαη απαξαίηεηε έηζη ψζηε ν ηκάληαο λα 

ζπκπηέδεηαη πάλσ ζηηο ηξνραιίεο λα αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ηζρχνο. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα ηάλπζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκάληα. 
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ρήκα 5. Γπλάκεηο ηάλπζεο ζηνπο δχν θιάδνπο ηνπ ηκάληα. 

 

Ζ πςειή δχλακε ηάλπζεο ηνπ ηκάληα ζηελ ζθηρηή πιεπξά πξνθαιεί ζε απηφλ πςειφ 

επίζεο εθειθπζκφ. Απνηέιεζκα ηνπ εθειθπζκνχ είλαη ε επηκήθπλζε ηνπ ηκάληα πνπ είλαη 

κεγαιχηεξε ζηε ζθηρηή πιεπξά θαη κηθξφηεξε ζηε ραιαξή πιεπξά. Ο ηκάληαο πθίζηαηαη ηάλπζε 

αιιά θξεκάεη ειαθξψο ζηε ραιαξή πιεπξά γηαηί έρεη κηθξφηεξε ηάζε ζηελ πεξηνρή απηή θαη ην 

βάξνο ηνπ πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ηνπ βέινπο θάκςεο. Μφλν φηαλ ε θίλεζε ηνπ ηκάληα δελ είλαη 

ππφ θνξηίν, νη δπλάκεηο ηνπ ηκάληα θαη ζηηο δχν πιεπξέο είλαη ίζεο θαη δελ ζα ππάξρεη 

ραιάξσζε. εκεηψζηε φηη αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο ηεο θίλεζεο ηνπ ηκάληα, ε 

ζθηρηή πιεπξά θαη ε ραιαξή πιεπξά θαζψο θαη ε ζρεηηθή εθηξνπή αληηζηξέθνληαη (ρήκα 4). 

ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο νη δπλάκεηο ζηνπο δχν θιάδνπο δελ είλαη ίδηεο. ηε ζθηρηή πιεπξά 

αλαπηχζζεηαη ε δχλακε Ft 
, ελψ ζηε ραιαξή πιεπξά ε δχλακε Fs. Γηα λα κεηαθέξεηαη δε ηζρχο 

πξέπεη λα ηζρχεη ε ζπλζήθε: Ft>Fs 
, ρήκα 5. 

           ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνπκε ηελ θίλεζε ελφο απινχ ηκάληα αλνηρηνχ βξφρνπ πνπ 

κεηαθέξεη ηζρχ κέζσ δχν ηξνραιηψλ, φπσο ζην ρήκα 6. Σν ηφμν ηχιημεο ηνπ ηκάληα γχξσ απφ 

κηα ηξνραιία νξίδεηαη σο ε γσλία κεηαμχ ηεο εηζξνήο θαη ηεο εθξνήο ηνπ ηκάληα απφ ηελ 

ηξνραιία. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην ηφμν ηχιημεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηθάλεηα 

πξφζθπζεο ηνπ ηκάληα ζηελ ηξνραιία θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε ηξηβήο ή ε δχλακε 

πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ηκάληαο ηπιίγεηαη ζε 

ζπκπιεξσκαηηθέο γσλίεο γχξσ απφ ηηο ηξνραιίεο νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο. Ζ 
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κέγηζηε κεηαδηδφκελε δχλακε πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηε κηθξφηεξε απφ ηηο δχν ηξνραιίεο 

(πνπ ζπλήζσο είλαη θηλεηήξηα ηξνραιία), θαζψο ζε απηή ηελ ηξνραιία ην ηφμν ηχιημεο είλαη 

κηθξφηεξν ζε ζχγθξηζε κε απηφ ζηε κεγαιχηεξε ηξνραιία θίλεζεο. Δπηπιένλ, ε κεγαιχηεξε 

θακππιφηεηα πξνθαιεί κεγαιχηεξεο ηάζεηο θάκςεο ζηνλ ηκάληα, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ επίζεο 

ηε κεηαδηδφκελε δχλακε ηνπ ηκάληα. 

 

 

α
α

α

Τόξο ηύλιξηρ

Κλίζη κλάδος

 
 

 

ρήκα 6. Γεσκεηξηθά ηφμα ηχιημεο ηνπ ηκάληα ζηηο ηξνραιίεο. 

 

Οη επνλνκαδφκελεο άεξγεο ηξνραιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηφμνπ 

ηχιημεο, φπσο ζην ρήκα 7. Σνπνζεηνχληαη ζπλήζσο θνληά ζηηο ελεξγέο ηξνραιίεο γηα λα 

επηηεπρζεί ην κεγαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ζην ηφμν ηχιημεο. Δάλ απηέο νη ηξνραιίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηάλπζε ηνπ ηκάληα ηαπηφρξνλα, νλνκάδνληαη επίζεο ηξνραιίεο ηάλπζεο. 
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Άεπγη ηποσαλία  
 

 

ρήκα 7. Αχμεζε ηνπ ηφμνπ επαθήο ζηελ θηλεηήξηα ηξνραιία κε ρξήζε ηξίηεο 

ηξνραιίαο. 

 

Ζ παξακφξθσζε ηεο ραιαξήο πιεπξάο ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 

ηφμσλ ηπιίγκαηνο πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα γεσκεηξηθά ηφμα πνπ νξίδνληαη κφλν ζηελ 

εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηάζηαζε. Ζ δηάηαμε ηεο ζέζεο κεηαμχ ηεο ζθηρηήο πιεπξάο θαη ηεο 

ραιαξήο πιεπξάο πνπ εμαξηηέηαη απφ ηε δηεχζπλζε πεξηζηξνθήο επεξεάδεη επίζεο ην 

πξαγκαηηθφ ηφμν ηχιημεο. Δάλ ε ραιαξή πιεπξά είλαη πάλσ απφ ηε ζηελή πιεπξά, ε γσλία 

πεξηηχιημεο απμάλεηαη ιφγσ ηεο εθηξνπήο, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε γσλία πεξηηχιημεο 

κεηψλεηαη. Δπνκέλσο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ηφμν ηχιημεο δελ κεηψλεηαη ππφ θνξηίν, πξέπεη 

ε ραιαξή πιεπξά λα είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ απφ ηε ζθηρηή πιεπξά. 
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Άεπγη ηποσαλία

Κινηηήπια
ηποσαλίαΚινούμενη

ηποσαλία

Κινούμενη ηποσαλία

Τανςζηήπαρ

 
 

 

ρήκα 8. Υξήζε  πνιιψλ άεξγσλ ηξνραιηψλ θαη ηαλπζηήξα. 

 

Ζ ζεκαζία ηεο ηάλπζεο ηνπ ηκάληα γηα ηε κεηάδνζε ηζρχνο έρεη ήδε εμεγεζεί ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Δλψ ζηνλ ηκάληα εθαξκφδεηαη πξνέληαζε (αξρηθή ηάλπζε), σζηφζν, ε 

ηάλπζε ηνπ ηκάληα κεηαβάιιεηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ιφγσ πιαζηηθήο παξακφξθσζεο ή 

ζεξκνθξαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη θηλεηήξεο ηκάληα πξέπεη ζπρλά λα δηαηεξνχληαη ζε ηάλπζε 

απφ ηα ιεγφκελα ζπζηήκαηα ηάλπζεο. 

Ο κεηαδφηεο θίλεζεο κε ηκάληα, φπσο φινο ν εμνπιηζκφο, πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα απηνχ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηκάληαο πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ηηο ηξνραιίεο θαη λα επαλαηνπνζεηείηαη ή 

λα αληηθαζίζηαηαη. Απηφ είλαη ζρεδφλ αδχλαην φηαλ ν ηκάληαο είλαη ππφ ηάζε. Γηα γίλεη 

ζπληήξεζε, πξέπεη λα εμαιεηθζεί ε ηάλπζε, ελψ φηαλ ηνπνζεηείηαη ν ηκάληαο θαη πξέπεη λα 

ππνζηεί ηάλπζε μαλά. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δηαηάμεσλ ηάλπζεο (ζπζηήκαηα ηάλπζεο 

ηνπ ηκάληα). Σα ζπζηήκαηα ηάλπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο 

ηάλπζεο ηνπ ηκάληα θαη έηζη εμαζθαιίδνπλ αμηφπηζηε κεηάδνζε ηζρχνο. 

Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη άεξγεο ηξνραιίεο γηα εθηξνπή ηνπ ηκάληα, εηδηθά ζε 

πνιιαπιέο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο κία ηξνραιία νδήγεζεο νδεγεί πνιιέο άιιεο ηξνραιίεο, φπσο 

ζην ρήκα 8. Όηαλ ν ηκάληαο έρεη κεγάιν κήθνο θαη ε ηζρχο δηαλέκεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
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θηλνχκελεο ηξνραιίεο, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη άεξγεο ηξνραιίεο γηα λα κεησζνχλ ηα κήθε ησλ 

θιάδσλ νπφηε ιέγνληαη ηξνραιίεο. Απηέο νη ηξνραιίεο δελ πξνθαινχλ ηάλπζε ηνπ ηκάληα, αιιά 

απιψο απμάλνπλ ηα ηφμα ηχιημεο. Δπνκέλσο, νη ζέζεηο ηνπο επηιέγνληαη πξνζεθηηθά ψζηε λα 

ηθαλνπνηείηαη απηφο ν ζηφρνο. Οη άεξγεο ηξνραιίεο γηα λα πξνθαιέζνπλ ηάλπζε ζπλδπάδνληαη κε 

κεραληζκνχο πνπ πξνθαινχλ ηάλπζε νπφηε εθαξκφδνληαη ηα ιεγφκελα ζπζηήκαηα ηάλπζεο ηνπ 

ηκάληα. Οη ζπζθεπέο ηάλπζεο δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία ζρεδηαζκψλ θαη αξρψλ 

ιεηηνπξγίαο. Σα ζπζηήκαηα ηάλπζεο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ ειαηήξηα. Σα ειαηήξηα 

πξνζθέξνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ε ηάλπζε ηνπ ηκάληα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί δπλακηθά ζηελ 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, π.ρ. ηζρπξέο αιιαγέο θνξηίνπ. 

 

 

Τποσαλία ηάνςζηρ

Δλαηήπιο

Αποζβεζηήπαρ

Υδπαςλικό λάδι

 
 

 

ρήκα 9. Τδξαπιηθφο ηαλπζηήξαο. 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο ηάλπζεο ηνπ ηκάληα είλαη κέζσ ελφο κεραληζκνχ πνπ απνηειείηαη 

απφ έλα βξαρίνλα ζην έλα άθξν ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφδεηαη ε ηξνραιία ηάλπζεο ελψ 

ζπγθξαηείηαη ζηε ζέζε ηνπ κε έλα ειαηήξην. Όηαλ παξνπζηάδνληαη ζπρλέο κεηαβνιέο ηνπ 

θνξηίνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία, απηφ ην ζχζηεκα ηάλπζεο απνζβέλεη ηηο  έληνλεο δνλήζεηο. Απηφ 
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επηηπγράλεηαη ζπλδένληαο παξάιιεια κε ην ειαηήξην έλα πδξαπιηθφ θχιηλδξν απφζβεζεο πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ην ημψδεο ηνπ ιαδηνχ πνπ πεξηέρεη. 

 

 

1.2. ΣΡΙΒΗ ΜΔΣΑΞΤ ΙΜΑΝΣΑ ΚΑΙ ΣΡΟΥΑΛΙΑ 

 

Ζ κεηάδνζε ηζρχνο ζηηο επίπεδεο ηκαληνθηλήζεηο νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε δπλάκεσλ 

ηξηβήο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηθάλεηεο κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ησλ 

ηξνραιηψλ. Γηα λα αλαιχζνπκε ην θαηλφκελν απηφ ζεσξνχκε φηη ζε κία παθησκέλε ηξνραιία 

επηθξέκαηαη έλαο ηκάληαο έηζη ψζηε ην ηφμν ηχιημεο λα είλαη 180
ν
, φπσο ζην ρήκα 10. 

ην έλα άθξν ηνπ ηκάληα αλαξηάηαη έλα βάξνο θαη ζην άιιν ζπγθξαηεί ηνλ θιάδν κηα 

δχλακε πρ κε ην ρέξη καο (ρήκα 10.α). Ζ πιεπξά ζηε νπνία δξα ην βάξνο είλαη ε ραιαξή 

πιεπξά ελψ ε άιιε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε αληίδξαζε είλαη ε ζθηρηή πιεπξά. ηηο δχν 

πιεπξέο εθαξκφδνληαη νη δπλάκεηο Ft  θαη Fs, αληίζηνηρα (ρήκα 10.β). Σν ζχζηεκα ηξνραιία – 

ηκάληαο επξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία ην έλα άθξν ηνπ ηκάληα εθαξκφδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δχλακε ζπγθξάηεζεο Fs  (δχλακε ραιαξήο πιεπξάο). Ζ δχλακε ζπγθξάηεζεο κπνξεί επίζεο 

απιά λα είλαη έλα αλεξηεκέλν θνξηίν. ην άιιν άθξν ηνπ ηκάληα, έλα άηνκν ηξαβά κε 

απμαλφκελε δχλακε κέρξη λα θηάζεη ην ζεκείν φπνπ ν ηκάληαο δελ έρεη αθφκε γιηζηξήζεη πάλσ 

απφ ηε ζηαζεξή ηξνραιία. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, δξα ε κέγηζηε δπλαηή εθειθπζηηθή δχλακε 

Ft,max  (δχλακε ζθηρηήο πιεπξάο). Έλα ππνηηζέκελν ηζρπξφηεξν ηξάβεγκα ζα πξνθαινχζε 

ππέξβαζε ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο κε απνηέιεζκα ν ηκάληαο λα νιηζζήζεη πάλσ απφ ηελ ηξνραιία. 

Ωζηφζν, ηφηε δελ ζα ήηαλ πιένλ ε ζηαηηθή ηξηβή πνπ ζα ήηαλ ελεξγή αιιά ε ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε ηξηβή νιίζζεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα είρε σο απνηέιεζκα κεησκέλε δχλακε 

εθειθπζκνχ. 

 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 18 

 

Σθισηή
πλεςπά

Φαλαπή
πλεςπά

 

 

Σθισηή
πλεςπά

Φαλαπή
πλεςπά

Ft

Fs

Ff
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ρήκα 10. Δθαξκνγή δπλάκεσλ ζε κηα παθησκέλε ηξνραιία. 

 

ηελ νξηαθή πεξίπησζε ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο ακέζσο πξηλ απφ ηελ νιίζζεζε ηνπ 

ηκάληα, φρη κφλν ε δχλακε ζπγθξάηεζεο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε ζθηρηή πιεπξά, αιιά 

πξέπεη επίζεο λα ηξαβηέηαη επαξθψο ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε δχλακε ηξηβήο. Γηα λα ππάξρεη 

ζηαηηθή ηζνξξνπία πξέπεη ην άζξνηζκα ηεο δχλακεο ζηελ ραιαξή πιεπξά Fs  θαη ηεο κέγηζηεο 

δχλακεο ηξηβήο  Ff,max λα ηζνχηαη  κε κέγηζηε δχλακε ηεο ζθηρηήο πιεπξάο Ft,max  : 

 

max,max, fst FFF         (1) 

 

Δπνκέλσο, ε κέγηζηε δχλακε ηξηβήο είλαη 

 

stf FFF  max,max,        (2) 

 

Σνλ 18ν αηψλα, ν Euler αζρνιήζεθε κε ηηο δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζηα άθξα ελφο ζρνηληνχ 

πνπ ήηαλ ηπιηγκέλν γχξσ απφ ζηξνγγπιά αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηαηηθνχ νξίνπ, 

απέδεημε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δχλακεο ζπγθξάηεζεο ζηε κία πιεπξά (δχλακε 
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ραιαξήο πιεπξάο, sF ) θαη ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δχλακεο έιμεο ζηελ άιιε πιεπξά (δχλακε 

ζθηρηήο πιεπξάο, max,tF ). Απηή ε ζπζρέηηζε γίλεηαη αθελφο κε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο μ θαη 

αθεηέξνπ κε ην ηφμν ηχιημεο φ, επεηδή ζε κηα δεδνκέλε δχλακε ζπγθξάηεζεο θαη νη δχν 

παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή δχλακε έιμεο ζηνλ ίδην βαζκφ. Όζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ίδηα ε δχλακε ηξηβήο θαη ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε κέγηζηε δχλακε έιμεο. Δπίζεο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ηφμν ηχιημεο, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ηξηβή θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε κέγηζηε δχλακε έιμεο. Μαζεκαηηθά, ν Euler απέδεημε 

φηη: 

 
μφ

st eFF max,         (3) 

 

Ζ εμίζσζε (3) πνπ είλαη γλσζηή θαη σο εμίζσζε ηξηβήο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην 

Παξάξηεκα Α. Ηζρχεη δε κφλν ζε ζηαηηθέο νξηαθέο πεξηπηψζεηο, δειαδή φηαλ ε κέγηζηε δπλαηή 

δχλακε έιμεο θαη επνκέλσο αλαπηχζζεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ηξηβή πξηλ αξρίζεη ε νιίζζεζε ηνπ 

ηκάληα. 

Ζ εμίζσζε ηξηβήο ηνπ ηκάληα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηα ηκαληνθίλεζε. χκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε (3), φηαλ ζηελ ραιαξή πιεπξά αλαπηχζζεηαη ε δχλακε sF , ε κέγηζηε δχλακε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ ζθηρηή πιεπξά ηνπ ηκάληα ρσξίο λα επέιζεη νιίζζεζε είλαη 

μφ
st eFF max, . Όηαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ε κέγηζηε δχλακε ηξηβήο είλαη max,fF , ν 

ηκάληαο πξνζπαζεί λα θέξεη ηελ παθησκέλε ηξνραιία ζε πεξηζηξνθή. Απηή ε δχλακε γίλεηαη 

αηζζεηή απφ ην άηνκν πνπ θξαηά ηελ ηξνραιία ζηελ πεξηθέξεηα απηήο (ρήκα 10.α). Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε δχλακε ηξηβήο δξα σο πεξηθεξεηαθή δχλακε κέζσ ηεο νπνίαο ε ηξνραιία πξνζπαζεί 

λα πεξηζηξαθεί. Δάλ ε ηξνραιία απειεπζεξσζεί απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, θηλείηαη κε απηήλ 

ηελ πεξηθεξεηαθή δχλακε ή κε ηε κέγηζηε δχλακε ηξηβήο max,fF . Σν κέγεζνο ηεο δχλακεο 

απηήο νξίδεηαη κε ηελ εμίζσζε (2). Ζ κέγηζηε δπλαηή δχλακε έιμεο max,tF  ζρεηίδεηαη ζαθψο 

κε ηε δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά sF  κε ηελ εμίζσζε (3), έηζη ψζηε γηα ηελ θηλεηήξηα 

ηξνραιία λα ηζρχεη ηειηθά: 
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)1(max,  μφ

sf eFF        (4) 

 

Απηή ε εμίζσζε πεξηγξάθεη ηε κέγηζηε ελεξγφ δχλακε ηξηβήο max,fF  κε ηελ νπνία 

κπνξεί λα θηλεζεί ε ηξνραιία γηα κηα δεδνκέλε δχλακε ηάλπζεο ζηελ ραιαξή πιεπξηθή sF  

ρσξίο λα πξνθιεζεί ηνπ ηκάληα.  

 

Ζ εμίζσζε (4) δειψλεη ζαθψο φηη πξέπεη λα ππάξρεη δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά, γηα λα 

δχλαηαη λα αλαπηπρζεί δχλακε ηξηβήο κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ηεο ηξνραιίαο. Δάλ δελ ππάξρεη 

δχλακε ηάλπζεο ζηε ραιαξή πιεπξά (Fs=0), ηφηε ε δχλακε ηξηβήο είλαη κεδεληθή θαη ε 

ηξνραιία δελ κπνξεί λα θηλεζεί. Ζ αλαγθαία παξνπζία δχλακεο ζηελ ραιαξή πιεπξά γηα λα 

πξνθιεζεί κεηάδνζε ηζρχνο κπνξεί επίζεο λα εμεγεζεί ζε απηφ ην παξάδεηγκα ηεο ηξνραιίαο 

ηνπ ρήκαηνο 10.α. Δάλ θάπνηνο θαληαζηεί φηη ιείπεη ην θνξηίν ζηελ ραιαξή πιεπξά ηνπ 

ηκάληα, ηφηε ζα ηξαβήμεη απιψο ην ζρνηλί ραιαξά πάλσ απφ ηελ ηξνραιία ρσξίο πξνζπάζεηα 

θαηά ην ηξάβεγκα (θαη ζπλεπψο ρσξίο ηξηβή κεηάδνζεο δχλακεο). Σν άηνκν πνπ θξαηά ηελ 

ηξνραιία ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δελ ζα αληηιακβάλεηαη ζρεδφλ θακία πεξηθεξεηαθή δχλακε. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ιείπεη ε απαξαίηεηε εγθάξζηα δχλακε επαθήο κεηαμχ ηκάληα θαη 

ηξνραιίαο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί πςειή δχλακε ηξηβήο θαη επνκέλσο πεξηθεξεηαθή δχλακε. 

Απηή ε δχλακε επαθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ην θνξηίν ζηελ ραιαξή πιεπξά. Μφλν κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ελεξγνχλ πςειέο δπλάκεηο ηξηβήο θαη λα κεηαδίδνληαη πςειέο 

δπλάκεηο. Δθαξκφδνληαο απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζε θηλήζεηο ηκάληα, ε απνπζία δχλακεο ζηελ 

ραιαξή πιεπξά ζα ζήκαηλε ηειηθά φηη ν ηκάληαο δελ έρεη ηάλπζε θαη δελ κπνξεί λα έρεη 

πξφζθπζε ζηηο ηξνραιίεο γηα λα παξαρζεί ε απαξαίηεηε δχλακε ηξηβήο γηα κεηάδνζε ηζρχνο. 

Δπνκέλσο, κηα δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα (ηάλπζε ηνπ ηκάληα) είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηε γηα λα δηαζθαιηζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε κεηάδνζε ηζρχνο. 

Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο δχλακεο ζηελ ραιαξή πιεπξά πνπ απαηηείηαη γηα κηα δεδνκέλε 

δχλακε ζηε ζθηρηή πιεπξά κπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ εμίζσζε ηξηβήο ηνπ ηκάληα. 

Τπνηίζεηαη ηψξα φηη ε δχλακε ζηε ζθηρηή πιεπξά είλαη tF . Σν εξψηεκα ινηπφλ είλαη πνηα 
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ειάρηζηε δχλακε  min,sF  πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηελ ραιαξή πιεπξά έηζη ψζηε ν ηκάληαο λα 

κελ νιηζζήζεη πάλσ απφ ηελ ηξνραιία κε ηε δεδνκέλε ζθηρηή πιεπξηθή δχλακε tF , δεδνκέλνπ 

φηη ε δχλακε ζηελ ζθηρηή πιεπξά αληηζηνηρεί πάληα ζηελ «ελεξγή» δχλακε έιμεο ελψ ε δχλακε 

ζηελ ραιαξή πιεπξά αληηζηνηρεί πάληα ζηελ «παζεηηθή» δχλακε ζπγθξάηεζεο. Απφ ηελ 

εμίζσζε (3) έρνπκε: 

  

μφ
st eFF min,  ή 

μφts
e

FF
1

min,      (5) 

 

Με ηελ εμίζσζε (5) κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Δάλ πξφθεηηαη λα 

κεηαδνζεί κηα δχλακε ζηε ζθηρηή πιεπξά ηνπ ηκάληα, κηα αλαπφθεπθηε ειάρηζηε δχλακε 

min,sF  πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα, δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί 

νιίζζεζε ιφγσ έιιεηςεο πξφζθπζεο ηνπ ηκάληα. ε απηήλ ηελ ειάρηζηε δχλακε, ε κέγηζηε 

δχλακε ηξηβήο πνπ πξνθαιεί θίλεζε δξα (δεδνκέλνπ φηη ε ρακειφηεξε δπλαηή δχλακε 

δηαηεξείηαη έλαληη ηεο θαηεχζπλζεο έιμεο). Απηή ε κέγηζηε δχλακε ηξηβήο πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηελ εμίζσζε (2): 

 

μφttstf
e

FFFFF
1

min,max,       (6)  

 

ή 

 

 )
1

1(max, μφtf
e

FF         (7.1) 

 

Μέζσ ηεο εμίζσζεο ηξηβήο ηνπ ηκάληα κπνξεί επίζεο λα εμεγεζεί ε πξνζηαζία απφ 

ππεξθφξησζε πνπ παξέρνπλ νη ηκαληνθηλήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην παξάδεηγκα ηεο 

ηξνραιίαο ηνπ ρήκαηνο 10.α εμεηάδεηαη μαλά. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ε ηξνραιία δελ κπνξεί λα 

θηλεζεί ιφγσ πςεινχ θνξηίνπ, ε δχλακε εθειθπζκνχ ζηε ζθηρηή πιεπξά ηνπ ηκάληα απμάλεηαη 

ζπλερψο ζε κεγάιεο ηηκέο θαζψο ε δξψζα δχλακε Ft ζπκπαξαζχξεη ηνλ ηκάληα, ν νπνίνο 

αλαγθάδεηαη λα νιηζζήζεη. Έηζη, ζε κηα ηκαληνθίλεζε ν θηλεηήξαο ηεληψλεη ηνλ ηκάληα πνιχ 
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έληνλα ζηε ζθηρηή πιεπξά, ελψ ε θηλεηήξηα ηξνραιία σζεί ηνλ ηκάληα ζηελ ραιαξή πιεπξά. Ωο 

απνηέιεζκα, ε ηάλπζε ηνπ ηκάληα ζηελ ραιαξή πιεπξά κεηψλεηαη, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ 

εμίζσζε (7.1) νδεγεί άκεζα ζε κείσζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δχλακεο ηξηβήο θαη ηειηθά 

πξνθαιεί ηελ νιίζζεζε ηεο ηξνραιίαο. 

 

1.3. ΜΔΣΑΓΟΗ ΙΥΤΟ 

 

ηηο ηκαληνθηλήζεηο, νη δπλάκεηο κεηαθέξνληαη απφ ηελ ηξνραιία εηζφδνπ ζηνλ ηκάληα 

θαη απφ απηφλ ζηελ ηξνραιία εμφδνπ. Ζ δχλακε πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηε κία ηξνραιία ζηελ 

άιιε ιέγεηαη ελεξγφο δχλακε ή πεξηθεξεηαθή δχλακε ( cF ). Σν κέγεζνο απηήο ηεο δχλακεο 

εμαξηάηαη απφ ηε ξνπή ζηξέςεο iT  ή ηελ κεηαθεξφκελε ηζρχ iP θαη ηελ πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα 

in , φπσο επίζεο απφ ηε δηάκεηξν ηεο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο id . ην ρήκα 11 παξνπζηάδεηαη 

κηα ηππηθή κεηάδνζε ηζρχνο κε επίπεδν ηκάληα. Ζ κεραληθή ηζρχο κεηαθέξεηαη απφ ηελ 

ηξνραιία εηζφδνπ πνπ έρεη δηάκεηξν id  ζηελ ηξνραιία εμφδνπ πνπ έρεη δηάκεηξν od  κέζσ ηνπ 

ηκάληα. Ζ ζηξέςε θαη ε ηζρχο ζηελ θηλεηήξηα ηξνραιία αληίζηνηρα είλαη: 

 

2
i

ci
d

FT  , iii nTπP 2        (7) 

 

Όκνηα, ε πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ ίδηα ηξνραιία είλαη: 

 

i

i
c d
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  ή 
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i
c ndπ

P
F        (8) 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηζρχνπλ αληίζηνηρεο εμηζψζεηο ζηελ θηλνχκελε ηξνραιία. 
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ρήκα 11. Μεηαθνξά ηζρχνο ζε κηα ηκαληνθίλεζε. 

 

Ζ πεξηθεξεηαθή δχλακε cF  πξνθαιεί αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ ζηνπο δχν 

θιάδνπο ηνπ ηκάληα πνπ ζρεκαηίδνληαη εθαηέξσζελ ηεο δηαθέληξνπ θαη ελαιιαθηηθά ιέγνληαη 

πιεπξέο ηνπ ηκάληα (ρήκα 12). Όπσο εμεγήζακε ζηα πξνεγνχκελα, αλαπηχζζνληαη ε ζθηρηή 

θαη ε ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα. Ζ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ ζε κηα ηξνραιία απνδεηθλχεη φηη ε 

δχλακε ηεο ζθηρηήο πιεπξάο tF  θαη ε δχλακε ηεο ραιαξήο πιεπξάο sF , ηθαλνπνηνχλ ηελ 

εμίζσζε: 

 

  stc FFF           (9) 

 

Απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κεηάδνζε ηζρχνο ζηηο ηκαληνθηλήζεηο είλαη ε 

πεξηθεξεηαθή δχλακε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηεο ζθηρηήο θαη 

ηεο ραιαξήο πιεπξάο ηνπ ηκάληα. ηελ ηξνραιία εμφδνπ πνπ έρεη δηάκεηξν od  θαη νδεγείηαη απφ 

ηνλ ηκάληα, ε πεξηθεξεηαθή δχλακε cF  πξνθαιεί κεηαβαιιφκελε ξνπή ζηξέςεο oT , φπσο 

νξίδεηαη κε ηελ εμίζσζε (7). Ζ πεξηθεξεηαθή δχλακε δεκηνπξγείηαη ζηελ ηξνραιία εηζφδνπ απφ 

ηε ζηξέςε δξα ζε απηήλ (θαη πξνέξρεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάκεηξν ηεο 

ηξνραιίαο (πνπ ιεηηνπξγεί σο κνριφο). ηελ ηξνραιία εμφδνπ, ε πεξηθεξεηαθή δχλακε πξνθαιεί 

αιιαγή ηεο ξνπήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάκεηξν ηεο ηξνραιίαο εμφδνπ. 
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Ζ πεξηθεξεηαθή δχλακε κεηαδίδεηαη ζηελ θνηλή επηθάλεηα κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ηεο 

ηξνραιίαο κε δπλάκεηο ηξηβήο. Απηέο νη κέγηζηεο δπλαηέο δπλάκεηο ηξηβήο πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά πςειέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πεξηθεξεηαθή δχλακε κπνξεί λα κεηαδνζεί κε 

αζθάιεηα. Δάλ ε κέγηζηε δπλαηή δχλακε ηξηβήο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ πεξηθεξεηαθή δχλακε 

πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδνζεί, ηφηε πξνθαλψο δελ ππάξρεη επαξθήο πξφζθπζε γηα λα κεηαθεξζεί 

ε πεξηθεξεηαθή δχλακε απφ ηελ ηξνραιία ζηνλ ηκάληα ή απφ ηνλ ηκάληα ζηελ ηξνραιία 

ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (8). Σφηε ε ηξνραιία ή ν ηκάληαο νιηζζαίλεη ελψ ε πιήξεο 

πεξηθεξεηαθή δχλακε δελ κεηαδίδνληαη πιένλ. Δπνκέλσο, ε πεξηθεξεηαθή δχλακε κεηαδίδεηαη 

απφ δπλάκεηο ηξηβήο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηεο ηξνραιίαο θαη ηνπ ηκάληα. 
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Σθισηή πλεςπά Ft
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ρήκα 12. ρέζε κεηαμχ πεξηθεξεηαθήο δχλακεο θαη δπλάκεσλ ζηνπο θιάδνπο ηνπ 

ηκάληα. 

 

Όπσο είδακε ζηα πξνεγνχκελα, ε εμίζσζε ηξηβήο ηνπ ηκάληα ζπζρεηίδεη ηε κέγηζηε 

δχλακε ηξηβήο max,fF  κε ηηο δπλάκεηο ζηε ζθηρηή ( tF ) θαη ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα ( sF ). Ζ 

κέγηζηε δχλακε ηξηβήο αληηπξνζσπεχεη επίζεο ην φξην ηεο κέγηζηεο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο 

max,cF : 

 

c
μφ

scf FeFFF  )1(max,max,      (10) 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 25 

 

 

Ζ εμίζσζε απηή αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο 

 

cμφtcf F
e

FFF  )
1

1(max,max,      (11) 

 

ε κηα ηκαληνθίλεζε θέξδνο k , είλαη ε παξάκεηξνο ε νπνία πεξηγξάθεη ην πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο δχλακεο ζηελ ζθηρηή πιεπξά ηνπ ηκάληα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ηεο 

κέγηζηεο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο, δειαδή, 

 

μφ
t

c

eF

F
k

1
1max,
        (12) 

       (12) 

Δπνκέλσο, 

 

 
μφe

k
1

1           (13) 

 

Μηα ηηκή ηνπ θέξδνπο π.ρ. 6.0k  ζεκαίλεη φηη έλα κέγηζην 60% ηεο δχλακεο ζηε 

ζθηρηή πιεπξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξηθεξεηαθή δχλακε γηα ηε κεηάδνζε ηζρχνο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην ππφινηπν 40% απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάλπζεο ηνπ ηκάληα 

ζηελ ραιαξή πιεπξά. Με άιια ιφγηα, ην θέξδνο ππνδεηθλχεη πνην πνζνζηφ ηεο δχλακεο ζηε 

ζθηρηή πιεπξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ε κέγηζηε πεξηθεξεηαθή δχλακε. Σν ππφινηπν 

αληηζηνηρεί ζηε δχλακε ηεο ραιαξήο πιεπξάο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ηάλπζε ηνπ ηκάληα. 

Αθνχ ε πεξηθεξεηαθή δχλακε κεηαδίδεηαη κε δπλάκεηο ηξηβήο ν ζρεκαηηζκφο ηνπο 

απαηηεί πάληα κηα ζπγθεθξηκέλε πίεζε επαθήο ηνπ ηκάληα πάλσ ζηελ ηξνραιία. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη πάληα λα ππάξρεη δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ηάλπζε ηνπ ηκάληα θαη καδί ηεο ε πίεζε επαθήο. Δπνκέλσο, ε ραιαξή πιεπξά δελ πξέπεη λα 

είλαη θαζφινπ απαιιαγκέλε απφ δχλακε. Ζ ζρέζε κεηαμχ κηαο δεδνκέλεο δχλακεο ζηελ ζθηρηή 

πιεπξά tF  θαη ηεο κέγηζηεο δπλαηήο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο max,cF  θαζνξίδεηαη έηζη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θέξδνο k  σο εμήο: 
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         tc FkF max,                                                                                   (14) 

   

χκθσλα κε ηελ εμίζσζε (13), ην θέξδνο εμαξηάηαη απφ ην ηφμν ηχιημεο θαη ηνλ 

ζπληειεζηή ηξηβήο. Δλψ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο είλαη ίδηνο θαη γηα ηηο δχν ηξνραιίεο, ην ηφμν 

ηχιημεο ηεο κηθξφηεξεο ηξνραιίαο είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν. Έηζη, ε κηθξφηεξε ηξνραιία (πνπ 

ζπρλά είλαη θηλεηήξηα ηξνραιία) είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην θέξδνο ή νιφθιεξε ηε κεηάδνζε 

ηζρχνο. Ωζηφζν, κε βάζε ηελ εμίζσζε (13) θαίλεηαη φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπληειεζηήο 

ηξηβήο, ηφζν κηθξφηεξε επηξξνή έρεη ην ηφμν ηχιημεο ζην θέξδνο. Ζ ζρεηηθά κηθξή αιιαγή ην 

ηφμν ηχιημεο ππφ θνξηίν (ιφγσ ηεο ραιάξσζεο ηεο ραιαξήο πιεπξάο ηνπ ηκάληα) επνκέλσο 

παίδεη δεπηεξεχνληα ξφιν ζηελ πξάμε γηα κεγάινπο ζπληειεζηέο ηξηβήο. 

           Λφγσ ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ ηκάληα, νη δηαδηθαζίεο επηκήθπλζεο ζπκβαίλνπλ ζηνλ 

ηκάληα θαηά ηελ πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηηο ηξνραιίεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ηεληψκαηνο 

νθείινληαη ζηελ αχμεζε (ή κείσζε) ηεο ηάλπζεο ηνπ ηκάληα θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε ραιαξή 

πιεπξά ζηε ζηελή πιεπξά (ή αληίζηξνθα) - ν ηκάληαο ηεληψλεηαη ζχκθσλα κε ηε δχλακε πνπ 

δξα ζηελ ηξνραιία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζρεηηθέο θηλήζεηο κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ηεο 

ηξνραιίαο (πνπ νλνκάδεηαη δηνιίζζεζε ή ειαζηηθφο εξππζκφο). Γελ αλαπηχζζνληαη δειαδή 

ζπλζήθεο ζηαηηθήο ηξηβήο κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ηεο ηξνραιίαο, αιιά κάιινλ είλαη ηξηβή 

νιίζζεζεο. Δπνκέλσο, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εμηζψζεσλ, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο αληί ηνπ ζηαηηθνχ ζπληειεζηή ηξηβήο. Αθνχ ν 

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα (επηκήθπλζε), είλαη πξνθαλέο φηη 

επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ηκάληα. 

Οη εμηζψζεηο (10) θαη (11) αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κέγηζηεο δπλαηέο, κεηαδηδφκελεο 

πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο max,cF  αλάινγα κε ηε δχλακε ζηε ραιαξή πιεπξά sF  ή κε ηε δχλακε 

ζηε ζθηρηή πιεπξά δχλακε tF . Απηέο νη εμηζψζεηο πξέπεη επνκέλσο λα εξκελεπζνχλ ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο νιίζζεζεο. Καη' αξρήλ, σζηφζν, νη ηκαληνθηλήζεηο δελ νδεγνχληαη ζην φξην ηεο 

νιίζζεζεο, αιιά πνιχ θάησ. Ζ κέγηζηε δπλαηή πεξηθεξεηαθή δχλακε ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε 

(10) ή ηελ εμίζσζε (11) δελ ρξεζηκνπνηείηαη επνκέλσο πιήξσο γηα ηε κεηάδνζε δπλάκεσλ απφ 
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ηνλ ηκάληα ζηελ ηξνραιία θαη ην αληίζηξνθν. Ωζηφζν, νη εμηζψζεηο δείρλνπλ φηη ε αχμεζε ηεο 

δχλακεο ζηελ ραιαξή πιεπξά ή ηεο δχλακεο ζηε ζθηρηή πιεπξά νδεγεί ζε αχμεζε ηεο κέγηζηεο 

δχλακεο ηξηβήο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί ζαθψο απφ ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο επαθήο ηνπ ηκάληα 

ζηελ ηξνραιία, ε νπνία απμάλεη ηε κέγηζηε δχλακε ηξηβήο. Απμάλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ ηκάληα, 

κπνξεί λα απμεζεί ε αζθάιεηα θαηά ηεο νιίζζεζεο ή λα κεηαδνζνχλ κεγαιχηεξεο πεξηθεξεηαθέο 

δπλάκεηο. 
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ρήκα 13. Πξνέληαζε ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηκάληα φηαλ είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

 

Ζ ηάλπζε ζηνπο δχν θιάδνπο ηνπ ηκάληα (ραιαξή πιεπξά θαη ζθηρηή πιεπξά) 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνέληαζε ηνπ ηκάληα (αξρηθή ηάλπζε), ρήκα 13. Όζν ηζρπξφηεξε είλαη ε 

ηάλπζε ζηελ θαηάζηαζε ρσξίο θνξηίν απφ ηελ πξνέληαζε, ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε ηάλπζε 

ηνπ ηκάληα θαηά ηε ιεηηνπξγία ππφ θνξηίν. Γεδνκέλνπ φηη πςειφηεξεο ηαλχζεηο ηνπ ηκάληα 

πξνθαινχλ πςειφηεξεο δπλάκεηο ηξηβήο, κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ επίζεο πςειφηεξεο 

πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο. Καη 'αξρήλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη δπλάκεηο ηνπ ηκάληα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία εμαξηψληαη απφ ηελ πεξηθεξεηαθή δχλακε πνπ κεηαδίδεηαη. 

ηελ άεξγε θαηάζηαζε ρσξίο θνξηίν, ελεξγεί ζηνλ ηκάληα κφλν ε δχλακε pF . Δάλ κηα 

πεξηθεξεηαθή δχλακε cF  εηζάγεηαη απφ ηε ξνπή ζηξέςεο ηεο ηξνραιίαο εηζφδνπ, ε δχλακε ηνπ 

ηκάληα ζηε ζθηρηή πιεπξά απμάλεηαη ζε tF  θαη ε δχλακε ζηε ραιαξή πιεπξά κεηψλεηαη κε ίδην 

βαζκφ ζε sF (ρήκα 12). 
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Λφγσ ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ (αθξηβέζηεξα ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ξνπψλ), ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο δχλακεο ζηελ ζθηρηή πιεπξά θαη ηεο δχλακεο ζηελ ραιαξή πιεπξά 

αληηζηνηρεί ζηελ πεξηθεξεηαθή δχλακε πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδνζεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δχλακε 

ζηε ζθηρηή πιεπξά απμάλεηαη κφιηο θαηά ην ήκηζπ ηεο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο θαη φηη ε δχλακε 

ζηε ραιαξή πιεπξά κεηψλεηαη θαηά ην ήκηζπ ηεο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο, ρήκα 14: 
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ρήκα 14. Γπλάκεηο ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηκάληα φηαλ απηφο επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. 

 

χκθσλα κε ηελ εμίζσζε (10), ε δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα δελ πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα πέζεη ζην κεδέλ ππφ θνξηίν, γηαηί δηαθνξεηηθά ε ηάλπζε ηνπ ηκάληα ζα 

ραζεί. Γελ ζα ππήξρε πίεζε επαθήο κεηαμχ ηκάληα θαη ηξνραιίαο θαη δελ ζα ππήξρε ηξηβή πνπ 

ζα κπνξνχζε λα κεηαδψζεη πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο. Ζ πξνέληαζε pF , εμίζσζε (15), πξέπεη 

επνκέλσο λα επηιέγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δχλακε ζηε ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα  sF  λα 
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κελ πέθηεη θάησ απφ κηα θξίζηκε ηηκή θαηά ηε ιεηηνπξγία, δειαδή φηαλ κεηαδίδεηαη ε 

πεξηθεξεηαθή δχλακε cF . Απηή ε θξίζηκε πεξίπησζε επηηπγράλεηαη φηαλ ε ραιαξή πιεπξηθή 

δχλακε κεηψλεηαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε πεξηθεξεηαθή δχλακε cF  λα κπνξεί απιψο λα 

κεηαδνζεί κε ηε κέγηζηε δπλαηή πεξηθεξεηαθή δχλακε ( cc FF max, ), φπσο νξίδεη ε εμίζσζε 

(11). Ζ δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά ηνπ ηκάληα δελ πξέπεη επνκέλσο λα πέζεη θάησ απφ ηελ 

αθφινπζε ηηκή: 

 

)1(min,max,  μφ

scc eFFF       (17) 

 

Άξα ε ειάρηζηε δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά είλαη: 
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Με απηήλ ηε δχλακε ζηελ ραιαξή πιεπξά min,sF , ε νπνία πξέπεη λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ ψζηε λα κπνξεί λα κεηαδίδεηαη δεδνκέλε πεξηθεξεηαθή δχλακε cF , ε ειάρηζηε 

αξρηθή ηάλπζε min,pF  κπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ ησλ εμηζψζεσλ (15) θαη (18): 
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Δπνκέλσο, ε ειάρηζηε πξνέληαζε  ηνπ ηκάληα ρσξίο λα ιάβνπκε ζην ινγαξηαζκφ ηελ 

θπγφθεληξε δχλακε είλαη: 
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ρήκα 15. Φπγφθεληξεο δπλάκεηο ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηκάληα θαηά ηε ιεηηνπξγία. 

 

ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε, νη θπγφθεληξεο δπλάκεηο δελ έρνπλ ιήθζεθαλ ζην  

ινγαξηαζκφ. Όηαλ φκσο ν ηκάληαο θηλείηαη κε πςειή ηαρχηεηα  v , ηφηε πξνθαιείηαη κείσζε ηεο 

ζπκπίεζεο επαθήο κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ησλ ηξνραιηψλ θαη ζπλεπψο κείσζε ησλ δπλάκεσλ 

ηξηβήο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε απαηηνχκελε πεξηθεξεηαθή δχλακε δελ κπνξεί πιένλ λα 

κεηαδνζεί (ρήκα 15). Γηα λα αληηζηαζκηζηεί απηφ ην θαηλφκελν, ν ηκάληαο πξέπεη επηπιένλ λα 

θνξησζεί επηπιένλ κε ην κέγεζνο  ηεο θπγνθεληξηθήο επίδξαζεο 
2'vmFb   (φπνπ 'm  είλαη ην 

εηδηθφ γξακκηθφ βάξνο ηνπ ηκάληα, δειαδή ην βάξνο αλά κνλάδα κήθνπο ηνπ ηκάληα): 

 

bptotalp FFF  min,min,,        (24) 

 

Δπνκέλσο, αλ ιάβνπκε ζην ινγαξηαζκφ ηελ επίδξαζε ησλ θπγφθεληξσλ δπλάκεσλ, ηφηε: 

 

2
min,, '
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      (25) 
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Γεδνκέλνπ φηη ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ε θπγνθεληξηθή δχλακε αληηζηαζκίδεηαη 

απφ ηελ πξφζζεηε πξνέληαζε bF , κφλν ε αξρηθή πξνέληαζε pF  πξνθαιεί ηελ πίεζε επαθήο θαη 

ηελ πξφζθπζε κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη ηεο ηξνραιίαο, ε νπνία γηα ην ιφγν απηφ αλαθέξεηαη 

επίζεο σο δπλακηθή πξνέληαζε. Αληίζεηα, ε ζπλνιηθή (ζηαηηθή) πξνέληαζε totalpF ,  ιακβάλεη 

επίζεο ππφςε ηε θπγνθεληξηθή δχλακε πνπ πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί, ε νπνία δξα κφλν σο 

πξφζζεηε δχλακε επαθήο ζηελ άεξγε θαηάζηαζε εξεκίαο. Ζ αλάιπζε ησλ θπγνθεληξηθψλ 

επηδξάζεσλ αλαιχεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

Οη παξαπάλσ ελφηεηεο έδεημαλ, φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε πεξηθεξεηαθή δχλακε πνπ 

πξέπεη λα κεηαδνζεί θαη φζν πςειφηεξε είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ηκάληα, ηφζν κεγαιχηεξε πξέπεη 

λα είλαη ε ζπλνιηθή πξνέληαζε. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ππεξβνιηθέο δπλάκεηο 

πξνέληαζεο, θαζψο απηφ φρη κφλν νδεγεί ζε πςειά θνξηία ζηα έδξαλα αιιά απμάλεη επίζεο ηε 

θζνξά ηνπ ηκάληα. Δπηπιένλ, κφλν κηθξέο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κε 

πςειέο δπλάκεηο πξνέληαζεο, δηφηη δηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο αζηνρίαο ηνπ ηκάληα απφ ηελ 

πςειή ηάλπζε. 

ηελ πξάμε, ε δχλακε πξνέληαζεο ηνπ ηκάληα κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα ξπζκηζηεί κε 

δνθηκέο ησλ ηαιαληψζεσλ απηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέγεηαη ην εχξνο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηκάληα 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηε ρνξδή κηαο θηζάξαο πνπ ηαιαληψλεηαη. Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

ηαιαληψλεηαη ν ηκάληαο νλνκάδεηαη θπζηθή ζπρλφηεηα f . Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ε 

ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο ηεο ρνξδήο κηαο θηζάξαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηάλπζε απηήο, ε θπζηθή 

ζπρλφηεηα ηαιάληεπζεο απηήο ζρεηίδεηαη επίζεο άκεζα κε ηελ πξνέληαζε απηήο. Όζν 

πςειφηεξε είλαη ε ηάλπζε ηνπ ηκάληα, δειαδή φζν πςειφηεξε είλαη ε πξνέληαζε, ηφζν 

πςειφηεξε είλαη ε θπζηθή ηεο ζπρλφηεηα. Ζ ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο ελφο ηκάληα κπνξεί λα 

κεηξεζεί κε ηε βνήζεηα κηαο νπηηθήο ζπζθεπήο κέηξεζεο. Δθηφο απφ ηελ πξνέληαζε totalpF , , 

ην κήθνο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηκάληα (πνπ ηζνχηαη κε ηελ δηάθεληξν c ), ην γξακκηθφ εηδηθφ βάξνο 

'm  επεξεάδνπλ ηε θπζηθή ζπρλφηεηα, αιιά απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη γεληθά γλσζηέο εθ ησλ 
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πξνηέξσλ. Ο αθφινπζνο ηχπνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο πξνέληαζεο απφ ηε κεηξνχκελε θπζηθή ζπρλφηεηα: 

 
22

, '4 cmfF totalp          (26) 

 

Δλαιιαθηηθά αλ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ζπγθεθξηκέλε ζπλνιηθή πξνέληαζε 

totalpF ,  ζηνλ ηκάληα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ηε ζπρλφηεηα ψζηε λα έρεη κέγεζνο 

 

2
,

'4 cm

F
f

totalp
 .        (27) 

 

 

 

1.4. ΣΑΔΙ ΣΟΝ ΙΜΑΝΣΑ 

 

Oη δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζηνλ ηκάληα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ θάπνηα φξηα γηαηί 

δηαθνξεηηθά ζα ππνζηεί αζηνρία κε κνξθή πιαζηηθήο παξακφξθσζεο ή δηάξξεμεο ηεο 

ζπλέρεηαο. Δπνκέλσο, ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλεο νξηαθέο ηάζεηο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ αλάινγα κε ην πιηθφ ηνπ ηκάληα. Σν εάλ πιεξνχληαη απηέο νη απαηηήζεηο εμαξηάηαη 

απφ ηηο δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζηελ εγθάξζηα δηαηνκή ηνπ ηκάληα θαηά ηε ιεηηνπξγία. Δθηφο απφ 

ηηο νηνλεί ζηαηηθέο δπλάκεηο ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηκάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε ηζρχνο, 

θαηά ηε ιεηηνπξγία δξνπλ επίζεο νη θπγφθεληξεο δπλάκεηο. Οη νξζέο ηάζεηο σ  πνπ 

αλαπηχζζνληαη, νξίδνληαη σο πξνο ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο A  ηνπ ηκάληα:  

 

Σάζε ζθηρηήο πιεπξάο:  
A

F
σ t
t      (28) 

 

Σάζε ραιαξήο πιεπξάο:  
A

F
σ s
s      (29) 

 

Σάζε θπγφθεληξεο δχλακεο:             
A

F
σ cf
cf      (30) 
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Ζ θπγφθεληξε δχλακε cfF  πνπ δξα ζηνλ ηκάληα είλαη δχλακε αδξάλεηαο πνπ εμαξηηέηαη 

απφ ηελ γσληαθή ηαρχηεηα ηεο ηξνραιίαο θαη νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

 
2'υmFcf           (31)  

 

ηελ εμίζσζε (31), ε γξακκηθή ππθλφηεηα ηνπ ηκάληα 'm  είλαη 

 

L

m
m '          (32) 

 

φπνπ L  είλαη ην κήθνο. 

 

 
 

 

ρήκα 16. Δπαθή ελφο ηκάληα κε κηα γελέηεηξα ηεο ηξνραιίαο. 

 

Δθαξκφδνληαο ηηο εμηζψζεηο (30) θαη (31), αθνχ ν φγθνο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ηκάληα είλαη 

VLA   θαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν ηκάληαο είλαη 

Vmρ / , ε θπγφθεληξε ηάζε επξίζθεηαη φηη είλαη: 

 
2υρσcf           (33) 

 

Δπνκέλσο, ε θπγφθεληξε ηάζε ζηνλ ηκάληα εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

ηκάληα θαη ηελ γξακκηθή ηαρχηεηα θίλεζεο απηνχ. 
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Θλιβόμενη πεπιοσή

 
 

 

ρήκα 17. Κάκςε ηνπ ηκάληα γχξσ απφ ηελ ηξνραιία. 

 

Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηάζεηο, νη θακπηηθέο ηάζεηο bσ  πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πεξηέιημε ηνπ ηκάληα γχξσ απφ ηηο ηξνραιίεο. ην ρήκα 16 

παξνπζηάδεηαη ε ιεπηνκέξεηα κηαο επίπεδεο ηξνραιίαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ηπιηρζεί έλαο 

ηκάληαο ν νπνίνο αξρηθά εθάπηεηαη ζε κηα γελέηεηξα απηήο. Ο ηκάληαο ππνηίζεηαη φηη είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ ειαζηηθφ πιηθφ πνπ έρεη επαξθείο κεραληθέο ηδηφηεηεο ψζηε λα κελ 

πθίζηαηαη πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο θαηά ην ηχιηγκα απηνχ γχξσ απφ ηελ ηξνραιία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε παξακφξθσζε ηνπ ηκάληα αλαθηάηαη πιήξσο κφιηο απνκαθξπλζεί απφ ηελ 

πεξηέιημε ρσξίο λα ππάξρνπλ παξακέλνπζεο ηάζεηο ή παξακνξθψζεηο. Τπνζέηνπκε φηη ν 

ηκάληαο είλαη επίπεδνο, έρεη δειαδή ηε νξζνγσληθή δηαηνκή πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 16 κε 

θφθθηλε δηαγξάκκηζε, ελψ ην πάρνο ηνπ είλαη t . Ζ ηξνραιία ζηε νπνία ηπιίγεηαη έρεη δηάκεηξν 

ζηελ πεξηθέξεηα απηήο d . 
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ρήκα 18. Καηαλνκή θακπηηθήο ηάζεο ζηε δηαηνκή ηνπ ηκάληα 

 

Όηαλ απφ θάπνην εμσηεξηθφ αίηην ν ηκάληαο αλαγθαζζεί λα ηπιηρζεί γχξσ απφ ηελ 

ηξνραιία, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ηφμν ηχιημεο, πθίζηαηαη θακπηηθέο παξακνξθψζεηο φπσο 

δείρλεη ην ρήκα 17. Σεληψλεηαη δειαδή ζηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο θαη ζπκπηέδεηαη ζηηο 

εζσηεξηθέο πεξηνρέο πξνο ηελ ηξνραιία. Ο νπδέηεξνο άμνλαο επξίζθεηαη ελδηάκεζα ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο θαη δελ ηεληψλεηαη νχηε ζπκπηέδεηαη, ελψ απιά αθνινπζεί ηε δηακφξθσζε ηεο 

γεσκεηξίαο. Ζ πξαγκαηηθή παξακφξθσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ηκάληα θαίλεηαη επίζεο κε θφθθηλε 

δηαγξάκκηζε. Τπνζέηνπκε φηη ν ηκάληαο παξακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα ιάβεη ην ζρήκα ηεο 

ηξνραιίαο θαηά κήθνο ηνπ ηφμνπ ηχιημεο. Οη παξακνξθψζεηο πξνθαινχλ εθειθπζηηθέο ηάζεηο 

ζηελ εμσηεξηθή δψλε θαη ζιηπηηθέο ηάζεηο ζηελ εζσηεξηθή δψλε ηνπ ηκάληα. 

Όπσο είλαη γλσζηφ απφ ηελ απιή ζεσξία θάκςεο, ε θακπηηθή ηάζε κεηαβάιιεηαη 

γξακκηθά απφ ηελ ειάρηζηε ζηε κέγηζηε ηηκή. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ νπδέηεξν άμνλα, νη ηάζεηο 

εθειθπζκνχ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θάκςε απμάλνληαη θαζψο απμάλεηαη ε επηκήθπλζε. Ζ 
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εθειθπζηηθή ηάζε θηάλεη ζην κέγηζην ζην εμσηεξηθφ άθξν ηνπ ηκάληα. Απηή ε κέγηζηε ηάζε 

αλαθέξεηαη σο ηάζε θάκςεο bσ . Σν κέγεζνο ηεο κέγηζηεο ηάζεο ηζνχηαη θαη΄ απφιπηε ηηκή κε 

ην κέγεζνο ηεο ειάρηζηεο ηάζεο. Ζ εηθφλα απηή παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 18 θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ιεπηνκέξεηα πνπ δείρλεη ηε κεηαβνιή ηεο θακπηηθήο ηάζεο. Όηαλ ν ηκάληαο θηλείηαη, κφλν νη 

ηάζεηο εθειθπζκνχ είλαη απνθαζηζηηθέο, θαζψο απηέο έρνπλ απνηέιεζκα έιμεο επηπιένλ ησλ 

δπλάκεσλ ηάλπζεο θαη ησλ θπγνθεληξηθψλ δπλάκεσλ θαη έηζη ν ηκάληαο ππφθεηηαη ζε κέγηζηε 

πίεζε ζε απηέο ηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο. 

Όζν ηζρπξφηεξε είλαη ε θάκςε ηνπ ηκάληα (δειαδή φζν κηθξφηεξε είλαη ε δηάκεηξνο ηεο 

ηξνραιίαο) θαη φζν πην παρχο ν ηκάληαο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηάζεηο θάκςεο. χκθσλα κε 

ηε ζεσξία γξακκηθήο-ειαζηηθήο θάκςεο, ε ηάζε θάκςεο bσ  ζε κηα δεδνκέλε αθηίλα θάκςεο ή 

δηάκεηξν θάκςεο d  (δηάκεηξνο ηεο ηξνραιίαο) θαη ζε έλα δεδνκέλν πάρνο t  ηνπ ηκάληα, κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζε θάκςε ηνπ ηκάληα bE : 

 

td

t
Eσ bb


         (34) 

 

ηηο επίπεδεο ηκαληνθηλήζεηο ην πάρνο ηνπ ηκάληα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην 

πιάηνο ηνπ ηκάληα. Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ην πειίθν ηεο δηακέηξνπ ηεο ηξνραιίαο πξνο ην 

πάρνο ηνπ ηκάληα, πνπ επξίζθεηαη πεξίπνπ ζην δηάζηεκα 50 έσο 100, δειαδή ε δηάκεηξνο ηεο 

ηξνραιίαο είλαη 50 έσο 100 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην πάρνο ηνπ ηκάληα. Αθνχ dt  , ην πάρνο 

ηνπ ηκάληα t  ζε ζχγθξηζε κε ηε δηάκεηξν d  ηεο ηξνραιίαο κπνξεί ζπρλά λα παξακειεζεί. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ηάζεηο θάκςεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ παξαθάησ εμίζσζε, νπφηε νη πξαγκαηηθέο ηάζεηο θάκςεο είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ 

ππνινγίδνληαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπληεξεηηθήο απινπνίεζεο. 

 

 
d

t
Eσ bb           (35) 

 

Ζ εμίζσζε (35) δείρλεη φηη νη ηάζεηο θάκςεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ην πειίθν ηνπ 

πάρνπο ηνπ ηκάληα πξνο ηε δηάκεηξν ηξνραιίαο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε αθηίλα ηξνραιίαο θαη 
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φζν πην παρχο είλαη ν ηκάληαο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηάζεηο θάκςεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

κεγαιχηεξε ηάζε θάκςεο εκθαλίδεηαη φηαλ ν ηκάληαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε κηθξφηεξε 

απφ ηηο δχν ηξνραιίεο (ζπλήζσο ηελ ηξνραιία θίλεζεο). Δπνκέλσο νη κεγαιχηεξεο ηάζεηο ζηνλ 

ηκάληα ζπκβαίλνπλ φηαλ ν ηκάληαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε κηθξφηεξε απφ ηηο δχν ηξνραιίεο. 

Ζ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα ηκάληα βαζίζζεθε 

ζηε ζπλεξγαζία κφλν κηαο ηξνραιίαο κε ηνλ ηκάληα. Όηαλ φκσο ν ηκάληαο σο θιεηζηφο βξφρνο 

ζπλεξγάδεηαη κε δχν ηξνραιίεο ζε αλνηρηή (κε δηαζηαπξνχκελε) δηάηαμε ηα πξάγκαηα 

πεξηπιέθνληαη. ην ρήκα 19 παξνπζηάδεηαη κηα παξφκνηα δηάηαμε ζηελ νπνία ε κηθξή 

ηξνραιία είλαη θηλεηήξηα θαη πεξηζηξέθεηαη κε αλζσξνινγηαθή δηεχζπλζε. Ζ θηλνχκελε 

ηξνραιία έρεη κεγαιχηεξε δηάκεηξν θαη κεηαθέξεη ζηξέςε oT . ην ρήκα 19 θαίλεηαη ε 

θαηαλνκή ηεο ηάζεο ηνπ ηκάληα θαη ε αλάιπζε απηήο ζε δηάθνξεο ζπληζηψζεο. Ζ ελεξγφο ηάζε (

effσ ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ηζρχνο ππνδειψλεηαη κε cσ  θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή δχλακε cF  πνπ θαη ηε δηαηνκή ηνπ ηκάληα A . Απηή ε ελεξγφο ηάζε πξνθχπηεη 

απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηάζεσλ ζηε ζθηρηή πιεπξά tσ  θαη ζηε ραιαξή πιεπξά sσ : 

 

st
ststc

c σσ
A

F

A

F

A

FF

A

F
σ 


      (36) 
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σb

σt

σcf

σs

σeff

σb

To

σmax

 
 

 

ρήκα 19. Καηαλνκή ηάζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκάληα. 

 

ε ζχγθξηζε κε ην ρήκα 19, ην ρήκα 20 δείρλεη ηελ θαηαλνκή ηεο ηάζεο ηνπ ηκάληα 

ζηελ θαηάζηαζε αδξάλεηαο ρσξίο ηε κεηαθνξά θνξηίνπ. Ζ ζπλνιηθή πξνέληαζε ρσξίδεηαη ζε 

έλα κέξνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πίεζε επαθήο γηα ηε κεηάδνζε ηεο δχλακεο ζε κεηαγελέζηεξε 

ιεηηνπξγία (δπλακηθή πξνέληαζε) θαη έλα κέξνο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θπγνθεληξηθψλ 

δπλάκεσλ (θπγνθεληξηθή πξνέληαζε). 

Ζ θπγνθεληξηθή ηάζε ( cfσ ) δξα εμίζνπ ζε νιφθιεξν ηνλ ηκάληα θαηά ηε ιεηηνπξγία ελψ 

νη νηνλεί ζηαηηθέο ηάζεηο tσ  θαη sσ  ππάξρνπλ κφλν ζε απηφ ην βαζκφ ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

ηνπ ηκάληα, ε ηάζε θάκςεο δξα κφλν θαηά ηελ πεξηέιημε γχξσ απφ ηηο ηξνραιίεο, κε ηε 

κεγαιχηεξε ηάζε θάκςεο λα εκθαλίδεηαη ζηε κηθξφηεξε ηξνραιία θίλεζεο (ρήκα 19). Ζ 

κέγηζηε ηάζε ηνπ ηκάληα εκθαλίδεηαη επνκέλσο ζηελ ζθηρηή πιεπξά θαη κάιηζηα ζην ζεκείν 

φπνπ ν ηκάληαο θηλείηαη πξνο ηε κηθξφηεξε ηξνραιία (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή είλαη ε 

θηλεηήξηα ηξνραιία θίλεζεο). Γηαθνξεηηθά ε κέγηζηε ηάζε εκθαλίδεηαη ζηελ έμνδν ηνπ ηκάληα 

απφ ηελ ηξνραιία). Ζ κέγηζηε ηάζε ζηνλ ηκάληα maxσ  πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο ηάζεο 

ζηε ζθηρηή πιεπξά tσ , ηεο θπγνθεληξηθήο ηάζεο cfσ  θαη ηεο ηάζεο θάκςεο bσ . Πξνθαλψο, ε 

δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ηκάληα εμαξηάηαη απφ απηήλ ηε κέγηζηε ηάζε. Σν θξηηήξην ηνπ 
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ζρεδηαζκνχ βαζίδεηαη ζην φηη κέγηζηε ηάζε ηνπ ηκάληα maxσ  δελ ππεξβαίλεη ηελ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηάζε ηνπ ηκάληα perS , δειαδή, 

 

perbcft Sσσσσ max       (37) 

 

 

Φςγόκενηπη πποένηαζη

Γςναμική πποένηαζη

Ολική (ζηαηική) πποένηαζη

 
 

 

ρήκα 20. Καηαλνκή ηάζεο ζηνλ ηκάληα φηαλ δελ κεηαθέξεη θνξηίν. 

 

Οη δηαδηθαζίεο θάκςεο ηνπ ηκάληα πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 

πεξηζηξνθήο γχξσ απφ κηα ηξνραιία. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα θηλεηήξηα ή 

θηλνχκελε, άεξγε θιπ. ε θάζε δηαδηθαζία θάκςεο ν ηκάληαο παξακνξθψλεηαη, δηαδηθαζία πνπ 

ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο ελέξγεηαο παξακφξθσζεο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ηξνραιία, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε αχμεζε ηεο ελέξγεηαο παξακφξθσζεο θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ζεξκαίλεηαη ν 

ηκάληαο. 

Ζ ελέξγεηα παξακφξθσζεο πνπ εθαξκφδεηαη πεξηνδηθά ζηνλ ηκάληα δελ κεηψλεη κφλν 

ηελ απφδνζε αιιά επίζεο πξνθαιεί ζε απηφλ επηπξφζζεηε κεραληθή φζν θαη ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε. Όζν πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο ελαιιαγήο θάκςεο πθίζηαηαη έλαο ηκάληαο αλά 

ψξα, δειαδή φζν πςειφηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα θάκςεο bf , ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ν ηκάληαο δελ πξέπεη λα 
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ππεξβαίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε επηηξεπφκελε ζπρλφηεηα θάκςεο perbf , . Ζ ίδηα ε ζπρλφηεηα 

θακπηηθψλ ελαιιαγψλ bf  θαζνξίδεηαη απφ ην κήθνο ηνπ ηκάληα L , ηελ ηαρχηεηα ηνπ ηκάληα υ  

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνραιηψλ z : 

 

perbb f
L

υz
f , .  (38)  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΜΦΗ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΙΜΑΝΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ην πξφβιεκα ηεο θάκςεο ελφο ηκάληα γχξσ απφ κία 

θπιηλδξηθή ηξνραιία. Αλαιχεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ζεκειηψλεηαη ε αλάιπζε απηνχ κε εθαξκνγή αξηζκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οξίδεηαη κε γεληθνχο 

φξνπο ην πξφβιεκα απηφ σο πξνο ηε γεσκεηξία θαη ηα πιηθά, πεξηγξάθνληαη νη ζρεηηθέο 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη θαηαζηξψλεηαη ε γεληθή κεζνδνινγία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ιχζεο 

απηνχ ηνπ κε γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ.  

 

2.1 ΚΑΜΦΗ ΣΟΤ ΙΜΑΝΣΑ 

 

Θεσξνχκε φηη ν επίπεδνο ηκάληαο έρεη νξζνγσληθή δηαηνκή δηαζηάζεσλ hW  xh , 

φπνπ W  είλαη ην πιάηνο ηεο δηαηνκήο θαη h  ην πάρνο ηνπ ηκάληα. Αξρηθά ν ηκάληαο είλαη 

επζχγξακκνο ή έρεη κεγάιε θακππιφηεηα. Κάκπηεηαη ηφηε γχξσ απφ ηελ ηξνραιία πνπ έρεη 

αθηίλα R . Αθνχ ηζρχεη ε ζεσξία δνθνχ, θαηά ηελ θχξησζε, ζηνλ ηκάληα αλαπηχζζεηαη ξνπή 

θάκςεο πνπ εμαξηηέηαη απφ ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο απηνχ θαη ηε γεσκεηξία: 

 
ρ

EI
M            (39) 

ηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε, E  είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ηκάληα ζε θάκςε θαη 

ρ  είλαη ε αθηίλα θακππιφηεηαο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην πάρνο ηνπ ηκάληα είλαη πνιχ κηθξφ ζε 

ζρέζε κε ηελ αθηίλα ηεο ηξνραιίαο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε φηη: Rρ  . Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο 

δηαηνκήο ηνπ ηκάληα είλαη: 

 
12

3Wh
I     (40) 
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Απφ ηηο εμηζψζεηο (39) θαη (40) επξίζθνπκε φηη: 

                         
12

3Wh

R

E
M         (41) 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε θακπηηθή ηάζε ζε έλα κνλνδηάζηαην θνξέα κεηαβάιιεηαη γξακκηθά 

θαη έρεη κέγηζηε ηηκή ζηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

 
I

c
Mσb         (42) 

ηελ εμίζσζε απηή, ε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο ίλαο είλαη 2/hc  . ε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εμίζσζε (41), ε εμίζσζε (42) γξάθεηαη: 

 M
Wh

σb 2

6
               (43) 

Αληηθαζηζηψληαο ηε ξνπή θάκςεο κέζσ ηεο εμίζσζεο (41), ηειηθά, ε θακπηηθή ηάζε 

ζηνλ ηκάληα είλαη: 

 
D

Eh

R

Eh
σb 

2
        (44) 

Δπνκέλσο, ε θακπηηθή ηάζε ζηνλ ηκάληα εμαξηηέηαη απφ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο απηνχ, 

ην πάρνο ηνπ θαη ηε δηάκεηξν ηεο ηξνραιίαο D . 
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2.2 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

 

Ιμάνηαρ
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ρήκα 21. Αξρηθή δηακφξθσζε γεσκεηξίαο. 

 

ηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη πξνζέγγηζε κε ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηάλπζεο θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα πάλσ ζε έλα θπιηλδξηθφ ηχκπαλν (ηξνραιία). Όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 1, αλ ζεσξήζνπκε φηη ν ηκάληαο θαη ε ηξνραιία έρνπλ πνιχ κεγάιν πιάηνο, 

ηφηε ην πξφβιεκα απηφ γίλεηαη επίπεδν. Ζ ηξνραιία έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν D  θαη ν ηκάληαο 

πάρνο t . Γηα λα απινπνηήζνπκε ην πξφβιεκα, ππνζέηνπκε φηη ε ηξνραιία είλαη αθίλεηε θαη 

ζρεδφλ απαξακφξθσηε, ελψ «βιέπεη» ζε ηφμν 90
ν
. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο 

ηεο ηξνραιίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ ηκάληα.  
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Σν πξφβιεκα είλαη δχν δηαζηάζεσλ ,θαζψο γηα αξθεηά πιαηχ ηκάληα ζε φιν  ην πάρνο 

ηνπ ,νη ηάζεηο είλαη παληνχ ίδηεο. Άξα δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλάιπζε ζε 3 δηαζηάζεηο. χκθσλα 

κε ηε ζεσξία γξακκηθήο ειαζηηθήο θάκςεο έρσ φηη  : 

td

t
Eσ bb




                

ηηο επίπεδεο ηκαληνθηλήζεηο ην πάρνο ηνπ ηκάληα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην 

πιάηνο ηνπ ηκάληα. Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ην πειίθν ηεο δηακέηξνπ ηεο ηξνραιίαο πξνο ην 

πάρνο ηνπ ηκάληα, πνπ επξίζθεηαη πεξίπνπ ζην δηάζηεκα 50 έσο 100, δειαδή ε δηάκεηξνο ηεο 

ηξνραιίαο είλαη 50 έσο 100 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην πάρνο ηνπ ηκάληα. Αθνχ dt  , ην πάρνο 

ηνπ ηκάληα t  ζε ζχγθξηζε κε ηε δηάκεηξν d  ηεο ηξνραιίαο κπνξεί ζπρλά λα παξακειεζεί. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ηάζεηο θάκςεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ παξαθάησ εμίζσζε, νπφηε νη πξαγκαηηθέο ηάζεηο θάκςεο είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ 

ππνινγίδνληαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπληεξεηηθήο απινπνίεζεο. 

 

d

t
Eσ bb           

Γηα ην πιηθφ ηνπ ηκάληα πξέπεη λα βξνχκε ηδηφηεηεο απφ θαηαζθεπαζηέο. Αξρηθά φκσο 

ζα νξίζνπκε έλα καιαθφ ειαζηηθφ πιηθφ. Γηα λα μεθηλήζεη νκαιά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ε 

αξηζκεηηθή δηαδηθαζία ζηνλ ππνινγηζηή θαη γηα «ζηξψζνπκε» αξρηθά ην πξφβιεκα, ππνζέηνπκε 

φηη ν ηκάληαο ζρεκαηίδεη ηφμν κε εζσηεξηθή αθηίλα θακππιφηεηαο 2/DRo  . 

ΤΛΙΚΑ: 

Σξνραιία:  E = 2000 GPa, v = 0.3 

Ηκάληαο: α) E = 500 ΜPa, v = 0.3 

  β) E = 1000 ΜPa, v = 0.3 

  γ) E = 5000 ΜPa, v = 0.3  

  δ) E = 10000 ΜPa, v = 0.3 
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ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ: mm200)( OA  

  α) mm20t  

  β) mm10t  

            γ) mm2t  

ηελ νπζία ζα δεκηνπξγήζνπκε 3 δηαθνξεηηθά models  κε νλφκαηα 20020, 20010, 

20002. Σα κνληέια απηά ζα έρνπλ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο γεσκεηξίεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

πάρνπο ηνπ ηκάληα. ε θαζέλα απφ απηά ηα models ζα πξνζηεζνχλ νη ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, 

ψζηε γηα εθάζηε γεσκεηξία ζα πξνθχςνπλ 4 ζπλνιηθά models κε πιήξε γεσκεηξία θαη πιηθά 

ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, θνξηίν θαη κέζνδνο επίιπζεο.  

ην πξφβιεκα αθνχ ην κνληεινπνηήζνπκε ζα εηζάγνπκε θαη ηελ ηξηβή γηα λα δνχκε πσο 

επηδξά ζηε ιχζε. ηελ αξρή ζα ην ιχζνπκε ρσξίο ηξηβή θαη έπεηηα ζα εηζάγνπκε αξθεηνχο 

δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο ηξηβήο γηα λα δνχκε πσο ζπκπεξηθέξεηαη ε ιχζε. Δλδεηθηηθά ε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο αλάκεζα ζε έλαλ ηκάληα απφ δέξκα θαη κηα ηξνραιία απφ ρπηνζίδεξν 

είλαη κ=0,25. 

Γηα λα ππάξρεη πιήξεο δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εληαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ παξακφξθσζε ηνπ ηκάληα ζα πξέπεη λα εηνηκαζζνχλ επηπξφζζεηα 

γεσκεηξηθά κνληέια αθαηξψληαο SURFACES ψζηε λα ζρεκαηηζζεί ηφμν ηξνραιίαο – ηκάληα ίζν 

κε 30
ν
 ή 60

ν
. 

σνοριακές ζσνθήκες ηοσ προβλήμαηος: 

Ζ ηξνραιία είλαη δεζκεπκέλε ζηνπο άμνλεο X,Y  ζηε βάζε ηεο ,θαζψο θαη ζε φιν ην 

κήθνο ηεο. 

Ο ηκάληαο είλαη δεζκεπκέλνο κφλν ζηνλ Y άμνλα ,έρεη ειεπζεξία θίλεζεο ζην Υ. 

Αρτικές  ζσνθήκες ηοσ προβλήμαηος: 

ην δεμί πάλσ άθξν ηνπ ηκάληα αζθείηαη θνξηίν ηεο κνξθήο prescribed load ζηνλ άμνλα 

Υ. Δίλαη ηεο κνξθήο incremental θαη ζηελ νπζία δελ είλαη δχλακε ,αιιά κεηαηφπηζε. 
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2.3 ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2, ην πεδίν νξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειείηαη απφ δχν 

ππνρσξία πνπ ζεκεηψλσ κε θφθθηλν θαη κπιε ρξψκα θαη αληηζηνηρνχλ ζηνλ ηκάληα θαη ζην 

ηχκπαλν. Έθαζην ππνρσξίν, απνηειείηαη απφ ηξία ηνμνεηδή ρσξία πνπ «βιέπνπλ» ζε γσλία 30
ν
. 

Γηαδηθαζία: 

1. Οξίδνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ A, B, C, Δ. 

2. Σν ζεκείν Δ έρεη δηαθνξεηηθή ηεηκεκέλε ζην ηξίην δεθαδηθφ απφ απηήλ ηνπ Α ψζηε λα 

κελ θάλεη ν θψδηθαο ζηα ζεκεία Α θαη Δ «merge». Αιιηψο, νξίδνπκε φηη ηα ζεκεία απηά 

δελ θάλνπλ «merge». Πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθά! 

3. Οξίδνπκε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΑΒ θαη CΔ. 

4. Δθηεινχκε δηαδνρηθέο πεξηζηξνθέο απηψλ ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ θαηά 30
ν
 ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη θπθιηθνί ηνκείο πνπ θαίλνληαη ζην ρήκα 2. Σν ηκήκα ΑΒ ζα 

πεξηζηξαθεί σο πξνο ην θέληξν Ο, ελψ ην ηκήκα CΔ πξέπεη λα πεξηζηξαθεί σο πξνο ην 

θέληξν Ο. 

5. ην ηέινο, θαηαιήγνπκε ζε ηξεηο θπθιηθνχο ηνκείο γηα ην ππνρσξίν ηνπ ηκάληα θαη ηξεηο 

γηα ην ππνρσξίν ηεο ηξνραιίαο. Οη πεξηζηξνθέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα κεζαία ζεκεία πνπ 

δείρλσ ζην ρήκα 2, νπφηε ζα δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο SURFACES γηα ηνλ θπθιηθφ ηνκέα 

ηνπ ηκάληα θαη απηφλ ηεο ηξνραιίαο. 

6. Δηζαγσγή ησλ πιηθψλ ζηνλ ηκάληα θαη ζηελ ηξνραιία. Αλ δελ είλαη έηνηκα απφ ηνπο 

πίλαθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ,ηα δεκηνπξγνχκε θαη ηα εηζάγνπκε ζηηο αληίζηνηρεο 

επηθάλεηεο. 

7. Σνπνζεηνχκε ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. Ζ ηξνραιία είλαη παθησκέλε ζηε βάζε ηεο θαη ζε 

φιν ηεο ην κήθνο. Ο  ηκάληαο έρεη θχιηζε, κπνξεί λα θηλεζεί κφλν νξηδφληηα. 

8. Αξρηθέο ζπλζήθεο. Δηζάγνπκε ην θνξηίν, ην νπνίν αζθείηαη ζηνλ άμνλα Υ ζην δεμί πάλσ 

άθξν ηνπ ηκάληα. Δίλαη prescribed load θαη ηεο κνξθήο increment ,ζηελ νπζία δελ είλαη 

δχλακε αιιά κεηαηφπηζε.  
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9. Οη επηθάλεηεο απηέο πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα δηαθξηηνπνηεζνχλ ζε ζηνηρεία θαη λα αξρίζεη 

ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία ηνπ  mesh ζηελ 

ηξνραιία είλαη ηχπνπ plane strain (QPN4M) κε 40 θαηά κήθνο θαη 5 θαηά πιάηνο. Σα 

ζηνηρεία ηνπ  mesh ζηνλ ηκάληα είλαη ηχπνπ plane strain (QPN4M) κε 40 θαηά κήθνο θαη 

10 θαηά πιάηνο. ηελ θνηλή επηθάλεηα ηκάληα –ηξνραιία πξέπεη λα ππάξρεη ππθλφ mesh 

πνπ ζα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ.  

10. Σν πξφβιεκα ζα ιπζεί κέζσ ηεο κεζφδνπ slidelines (ηξνρηψλ νιίζζεζεο) . Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα slidelines ζπγθξαηεκέλεο επαθήο φηαλ ζα κειεηήζνπκε ην 

θαηλφκελν ηεο ηχιημεο ρσξίο ηελ επίδξαζε ηεο ηξηβήο θαη ηα slidelines γεληθήο 

νιίζζεζεο κε ηξηβή φηαλ έρνπκε ηχιημε κε ηξηβή. 
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ρήκα 22. Αξρηθή γεσκεηξία. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο θάκςεο ελφο ηκάληα γχξσ απφ κία επίπεδε 

ηξνραιία είλαη κε γξακκηθφ ,δηφηη ν ηκάληαο πθίζηαηαη κεγάιεο κεηαηνπίζεηο θαη κάιηζηα 

ζηξνθέο γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχεη ε θιαζζηθή κέζνδνο αλάιπζεο. Όηαλ έξζνπλ ζε κεραληθή 
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επαθή ηα δχν ζψκαηα αιιάδεη ε γεσκεηξία ηνπ ηκάληα θαη νη ηάζεηο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

κεηαβάιινληαη αηθλίδηα θαη θαηαθφξπθα.  

Ζ ηξνραιία ζε ζρέζε κε ηνλ ηκάληα είλαη απαξακφξθσην ζψκα. Άξα φηαλ αζθεζεί ε 

νξηδφληηα κεηαηφπηζε ζην άθξν ηνπ ηκάληα, ν ηκάληαο ζα ηπιηρζεί ζηελ επηθάλεηα ηεο ηξνραιίαο 

θαη δελ ζα δηεηζδχζεη κέζα ζε απηήλ. Άξα ε επηθάλεηα ηνπ ηκάληα ζα απνθηήζεη ηελ αθηίλα 

θακππιφηεηαο ηεο ηξνραιίαο. Ζ επίδξαζε ησλ θακπηηθψλ δπλάκεσλ κνληεινπνηείηαη κέζσ ηεο 

βεκαηηθήο πεξηζηξνθήο ηεο ηξνραιίαο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξακφξθσζε θαη ηχιημε 

ηνπ ηκάληα γχξσ απφ απηή. 

Σν πξφβιεκα απηφ ζα ην ιχζνπκε κε απμεηηθή-επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Δθαξκφδνπκε 

απμεηηθή δηαδηθαζία επίιπζεο ψζηε λα αθνινπζήζνπκε ζηαδηαθά ηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ απμεηηθή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ δηακέξηζε ηνπ πεδίνπ ηηκψλ κε κηα αθνινπζία βεκάησλ 

πνπ ιέγνληαη απμήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη ζε θάζε αχμεζε ηνπηθή γξακκηθνπνίεζε, 

νπφηε ηζρχνπλ νη εμηζψζεηο γηα ηα γξακκηθά πξνβιήκαηα. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν 

Newton-Raphson ζα βξνχκε ηηο ξίδεο ησλ ζπζηεκάησλ εμηζψζεσλ. Ξεθηλάεη κε κηα εθηίκεζε ηηο 

ιχζεο απφ ην ρξήζηε θαη πξνρσξάεη θάλνληαο θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο κε επαλαιήςεηο. ε θάζε 

επαλάιεςε δηνξζψλεηαη ε ιχζε. Οη απμήζεηο ηνπ βήκαηνο γηα θάζε επαλάιεςε νξίδνληαη απφ 

ηελ Ηαθσβηαλή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ. Σν ξφιν απηήο ηεο κήηξαο παίδεη ε 

εθαπηνκεληθή κήηξα ζηηβαξφηεηαο. Ζ δηφξζσζε ηνπ βήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε θάζε λέα 

επαλάιεςε. Οη επαλαιήςεηο ζπλερίδνληαη κέρξη λα ζπγθιίλεη ε ιχζε. 

Όηαλ ππάξμεη επαθή νξίδνληαη θνηλά ζεκεία επαθήο ζηα νπνία νη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο 

είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αξρηθέο πξηλ ηελ επαθή. ηα ζεκεία απηά νη κεηαηνπίζεηο είλαη θνηλέο 

(αθνχ ζπκπίπηνπλ) θαη νη ηάζεηο (δπλάκεηο) ηζνξξνπνχλ. ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηα ζψκαηα δηαθξηηνπνηνχληαη, νπφηε ζε έλα πξφβιεκα επαθήο πξέπεη λα βξεζεί αλ 

έλαο ζπλνξηαθφο θφκβνο ηνπ ζψκαηνο έξρεηαη ζε επαθή κε ην άιιν ζψκα. ε έθαζηε αχμεζε 

ηνπ θνξηίνπ ειέγρεηαη αλ νη κεηαηνπίζεηο απφ ην πξνεγνχκελν βήκα παξακφξθσζαλ ηα ζψκαηα 

αξθεηά ψζηε λα έξζνπλ θνληά γηα επαθή. Σφηε ειέγρνληαη δηαδνρηθά νη θφκβνη ηνπ θπξίαξρνπ 

ζπλφξνπ αλ είλαη δπλαηφ λα έξζνπλ ζε επαθή κε θάπνην θφκβν ή ζεκείν ηνπ απέλαληη δέζκηνπ 
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ζπλφξνπ πνπ αλήθεη ζην «ζηεξεφ» ζψκα. ηελ αθνινπζία ησλ ππνινγηζκψλ θαη ζε έλα βήκα 

ηεο απμεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζεσξνχκε φηη ε ιχζε είλαη γλσζηή ζην πξνεγνχκελν βήκα. 

 

Αρτείο .dat : 

 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνπκε ζην Modeller απνζεθεχνληαη ζε αξρεία κνξθήο  * .  

dat .  Ζ κνξθή ησλ αξρείσλ  * .  dat είλαη ε εμήο : 

ηελ είζνδν ηνπ αξρείνπ δίλνληαη νη εληνιέο OPTIONS κε ηε κνξθή θσδηθψλ αξηζκψλ θαη απφ 

απηέο εμαξηψληαη πνιιά απφ ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε αληηζηνηρία θφκβσλ θαη ζηνηρείσλ θαη αθνινπζεί ε ηνπνινγία ησλ 

θφκβσλ. Έπεηηα αθνινπζνχλ ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οξίδεηαη επίζεο 

ην είδνο ηνπ θνξηίνπ θαη αλαθέξνληαη ηα ζεκεία (θφκβνη) επηβνιήο ηνπ. Σέινο δίλεηαη ν ηξφπνο  

θαη ε κέζνδνο ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο κε ηηο εληνιέο πνπ πεξηθιείνληαη ζην ηκήκα ηνπ 

αξρείνπ κε ηελ νλνκαζία NONLINEAR CONTROL. 

Μέζσ ηνπ αξρείνπ dat κπνξψ λα ηξνπνπνηήζσ ηα κνληέια σο πξνο ηα πιηθά ,ην 

ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηε 

γεσκεηξία ηνπ πξνβιήκαηνο ζην  modeller ηνπ Lusas κπνξψ λα εμάγσ ην αξρείν dat θαη κεηά 

κπνξψ λα ην δηακνξθψζσ φπσο ζέισ. Έπεηηα ην ηξέρσ ζην solver ηνπ Lusas θαη παίξλσ ηα 

απνηειέζκαηα.  

 

 

2.4 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Όηαλ ν ηκάληαο αλαγθαζζεί λα ηπιηρζεί γχξσ απφ ηελ ηξνραιία γηα λα δεκηνπξγεζεί ηφμν 

ηχιημεο πθίζηαηαη θακπηηθέο παξακνξθψζεηο . Ο ηκάληαο ηεληψλεηαη ζηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο 

κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο θαη ζπκπηέδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο δερφκελνο εθεί 

ζιηπηηθέο ηάζεηο. Ζ θακπηηθή ηάζε γεληθά κεηαβάιιεηαη γξακκηθά απφ ηελ ειάρηζηε ζηε 

κέγηζηε ηηκή . Ζ εθειθπζηηθή ηάζε γίλεηαη κέγηζηε ζην εμσηεξηθφ άθξν ηνπ ηκάληα. 
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Γλσξίδνληαο ηηο κέγηζηεο ηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ν ηκάληαο κπνξνχκε λα βξνχκε θαη ηα φξηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ,ψζηε λα κελ αζηνρήζεη. Έρνληαο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γλσξίδνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δπλακηθήο θφξηηζεο θαη φηη δελ πξέπεη λα μεπεξάζεη 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο αλάινγα κε ην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ πιηθφ.   

Ζ θάκςε πθίζηαηαη φηαλ ν ηκάληαο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ηξνραιία, δειαδή φηαλ 

ηπιίγεηαη θαη μεηπιίγεηαη. Μφλν ηφηε αλαπηχζζνληαη νη εθειθπζηηθέο  ηάζεηο πνπ είλαη 

απνθαζηζηηθέο  ψζηε λα έιμνπλ επηπιένλ ηηο δπλάκεηο ηάλπζεηο θαη ηηο θπγνθεληξηθέο.   

Ζ θάκςε ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο ελέξγεηαο παξακφξθσζεο.  Όζν κηθξφηεξε είλαη ε 

ηξνραιία ,ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ελέξγεηα παξακφξθσζεο θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ζεξκαίλεηαη 

ν ηκάληαο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο ησλ ηαζηθψλ πεδίσλ ζηνλ ηκάληα έγθεηηαη ζην 

παξαθάησ ινγηθφ ζπκπέξαζκα.  Ζ ελέξγεηα παξακφξθσζεο πνπ εθαξκφδεηαη πεξηνδηθά ζηνλ 

ηκάληα δελ κεηψλεη κφλν ηελ απφδνζε ,αιιά επίζεο πξνθαιεί επηπξφζζεηε κεραληθή φζν θαη 

ζεξκηθή θαηαπφλεζε. Όζν πεξηζζφηεξεο ελαιιαγέο θάκςεο πθίζηαηαη έλαο ηκάληαο ηφζν 

κηθξφηεξε ζα είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Άξα ε κειέηε ησλ ηαζηθψλ πεδίσλ καο ελεκεξψλεη θαη 

πξνβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα φξηα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλαο ηκάληαο ,αλάινγα 

βέβαηα θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ πιηθφ. 

Οη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο θάκςεο ηνπ ηκάληα είλαη πνιχ 

δχζθνιεο έσο αδχλαηεο. Όκνηα νη ζεσξεηηθέο ζπλαληνχλ ηελ ίδηα δπζθνιία γηαηί ην πξφβιεκα 

είλαη κε γξακκηθφ . Πεξηιακβάλεη αηθλίδηεο θαη θαηαθφξπθεο κεηαβνιέο ησλ δπλάκεσλ-ηάζεσλ 

ζηα ζεκεία επαθήο ηκάληα-ηξνραιίαο, αιιαγέο ζηε γεσκεηξία ηνπ ηκάληα, ειαζηηθέο 

παξακνξθψζεηο, ην ηφμν επαθήο είλαη άγλσζην, ην κέγεζνο ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ 

κεηαβάιιεηαη θαη έρνπκε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηξηβήο. Έρνπκε δειαδή λα αλαιχζνπκε έλα 

multiphysics κε γξακκηθφ πξφβιεκα. 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ππάξρεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ 

κεηαδφζεσλ ηζρχνο κε ηκάληεο. Θα αλαηξέμνπκε ηψξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα λα δνχκε πην 

ζπγθεθξηκέλα φια ηα παξαπάλσ. 
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Belt–pulley interaction: role of the action line of friction forces 

 

Σν παξαπάλσ άξζξν κηιάεη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηκάληα-ηξνραιία ιφγσ ηεο δξάζεο 

ησλ δπλάκεσλ ηξηβήο. ε απηφ ην άξζξν δηεξεπλάηαη ε ζηαζεξή θίλεζε ελφο αξρηθά επζχ ηκάληα 

ζε επαθή κε κία άθακπηε ηξνραιία. Θεσξνχκε φηη ν ηκάληαο έρεη πξνεληαζεί. Ζ άθακπηε 

ηξνραιία πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρχηεηα σ. Ζ εηζαγσγή κηθξψλ εγθάξζησλ κεηαηνπίζεσλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο δπλάκεηο είλαη ην θχξην αληηθείκελν απηήο 

ηεο έξεπλαο. Όπσο βιέπνπκε παξαπάλσ ν ηκάληαο εηζέξρεηαη ζαλ κία δέζκε ζην ζεκείν x=0 θαη 

εμέξρεηαη ζην ζεκείν  x=L. Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο ηξηβήο ζεσξείηαη φηη ζπκβαίλεη ζην κεζαίν 

ηκήκα πνπ βιέπνπκε παξαπάλσ (x1,x2). Οη δπλάκεηο επαθήο επξίζθνληαη ζην κεζαίν ηκήκα 

φπσο είλαη ινγηθφ. ην άξζξν εξεπλνχληαη δχν πεξηπηψζεηο. Ζ κία αλαθέξεηαη ζε ηκήκαηα πνπ 

θνιινχλ θαη νιηζζαίλνπλ θαη ε δεχηεξε ζε ηκήκαηα πνπ θνιινχλ θαη έρνπλ ζπγθεληξσκέλε 

αιιειεπίδξαζε ιφγσ ηεο επαθήο. Ζ φιε δηαδηθαζία έρεη σο ζθνπφ λα δνχκε πσο επεξεάδεηαη ε 

δχλακε ηξηβήο εάλ νξίζνπκε ηε δχλακε αιιειεπίδξαζεο ζην κεζαίν άμνλα ηεο δψλεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην ηκήκα επαθήο είλαη ιίγν κηθξφηεξν ζην κνληέιν κε ηηο κηθξέο 

παξακνξθψζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο επαθήο  επεηδή ελεξγνπνηεί κεγαιχηεξεο δπλάκεηο 

ηξηβήο ζην θνιιψδεο ηκήκα. 

 

BELT DRIVE MECHANICS WITH ABSOLUTE NODAL COORDINATE 

FINITE ELEMENT VERIFICATION 
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Σν παξαπάλσ άξζξν κηιάεη γηα ηηο αλαιπηηθέο θαη αξηζκεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ελφο εθηελνχο ζπζηήκαηνο ηκάληα-ηξνραιίαο. Απηέο νη 

δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνβιέςνπλ κε αθξίβεηα ηελ αιιαγή ηαρχηεηαο 

ηνπ ηκάληα, ηελ  ηάζε ,ηε δχλακε επαθήο ,ηε δχλακε ηξηβήο θαη ηηο παξακνξθψζεηο ζηε δηαηνκή 

ηνπ ηκάληα θαηά κήθνο ηνπ ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο . Ζ αλαιπηηθή ιχζε πνπ 

παξαηεξείηαη απφ απηή ηε κειέηε ζπγθξίλεηαη κε ηε ιχζε πνπ παξαηεξήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο 

απφιπηε θνκβηθή θφξκνπια γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία δηακφξθσζεο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε επαθή κεηαμχ ηξνραιίαο θαη ηκάληα έρεη ηξία 

ζηαδία  ,νδεγεί ζε πην ξεαιηζηηθή πξφβιεςε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηκάληα-

ηξνραιίαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη δηαηππψζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην άξζξν νδεγνχλ ζε πην αθξηβή πξφβιεςε γηα ηελ ηάζε ηνπ ηκάληα θαη 

ηελ ηξηβή. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο είλαη φηη κπνξείο λα ππνινγίζεηο ηηο 

γσλίεο νιίζζεζεο ζηηο δχν ηξνραιίεο ζηελ αξρή ηεο επαθήο κε ηνλ ηκάληα. 
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Flexible belt hanging on two pulleys: Contact problem at non-material kinematic 

description   

 

 

 

Σν άξζξν κηιάεη γηα ηελ πξφηαζε ελφο non-material ζρήκαηνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε κεγάισλ παξακνξθψζεσλ κηαο θιεηζηήο εχθακπηεο 

ξάβδνπ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ δχν άθακπηεο ηξνραιίεο. Ζ πεξηγξαθή ησλ Euler-Lagrangian γηα 

ηηο εγθάξζηεο θαη πεξηθεξεηαθήο κεηαηνπίζεηο είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ ζεσξεηηθά 

πξνβιεπφκελε δχλακε αληίδξαζεο καο απνηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν ησλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ  ηνπ Lagrange γηα θαλνληθή επαθή. Μηα λέα εκη-αλαιπηηθή ιχζε ηνπ 

ζηαηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ εμηζψζεσλ ηεο κε γξακκηθήο 

ζεσξίαο παξνπζηάδεηαη ψζηε λα επηθπξσζεί απηφ παξαπάλσ. Απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη 

ακνηβαία ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο γηα έλα πξφβιεκα ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη επηπιένλ ηα δηθαηνινγεί ζπγθξηηηθά κε ηα ζπκβαηηθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία. 
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MECHANICS OF THE BELT DRIVE 

 

 

 

 

Ζ κεραληθή ηεο νδήγεζεο ηνπ ηκάληα βαζίδεηαη ζην φηη ν ηκάληαο έρεη καιαθφ εχθακπην 

πιηθφ γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ ηξνραιία θαη νη ηάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ 

επηθάλεηα επαθήο λα κεηαδψζνπλ ηελ θίλεζε. Ζ δηάηκεζε πνπ πθίζηαηαη ζην πεξίβιεκα ν 

ηκάληαο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε κεηάδνζε ηζρχoο. Βέβαηα απηφ πξνυπνζέηεη ν 

ηκάληαο λα έρεη ηθαλφ πάρνο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δηαηκεηηθέο ηάζεηο  .Απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηνπ ειαζηηθνχ εξππζκνχ. Σα κέιε ζην πεξίβιεκα ηνπ ηκάληα πνπ 

δέρνληαη δηαηκεηηθέο ηάζεηο θαη πθίζηαληαη θαηά ζπλέπεηα δηαηκεηηθέο παξακνξθψζεηο  

απνδείρηεθε φηη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεηάδνζε ηεο ηζρχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ ΚΑΜΦΗ ΙΜΑΝΣΑ 

Σν πξφβιεκα ηεο θάκςεο ελφο ηκάληα γχξσ απφ κηα επίπεδε ηξνραιία είλαη κε γξακκηθφ 

δηφηη θαζψο απμάλεη ε ηάλπζε ηνπ ηκάληα κεηαβάιιεηαη ην αξρηθφ ζρήκα ηνπ θαη αλαγθαζηηθά 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πεξίκεηξν ηεο ηξνραιίαο. Σν ηφμν επαθήο είλαη άγλσζην θαζψο 

εμαξηηέηαη απφ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ δεχγνπο ηξνραιία – ηκάληα, 

απφ ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο απηψλ, ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο, θαζψο επίζεο απφ ην κέγεζνο ηνπ 

επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ. Ζ αξηζκεηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ απαηηεί εθαξκνγή εηδηθψλ κεζφδσλ πνπ μεπεξλνχλ ηελ θιαζζηθή 

κεζνδνινγία θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ηηο αλαθεθαιαηψζνπκε ζπλνπηηθά εδψ. ην θεθάιαην απηφ 

αξρηθά ζα πεξηγξάςνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ κε γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο κε απμεηηθέο – 

επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεγήζνπκε πσο επηηπγράλεηαη ε πξνζέγγηζε 

ηεο κεραληθήο επαθήο ηνπ ηκάληα πάλσ ζηελ ηξνραιία. 

 

3.1 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Σα κε γξακκηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο φπσο 

κεγάιεο απνθιίζεηο, κεγάιεο παξακνξθψζεηο, κε γξακκηθνχο λφκνπο ηάζεο-παξακφξθσζεο, 

ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο εμαξηψκελεο απφ παξακφξθσζε θαη ηέινο θφξηηζε εμαξηψκελε απφ 

παξακφξθσζε. Αλαιπηηθά έρνπκε:  

1. Αλάιπζε κε γξακκηθφηεηαο πιηθνχ 

Απηφο ν ηχπνο αλάιπζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εάλ ε ζρέζε ηάζεο -παξακφξθσζεο 

ηνπ πιηθνχ είλαη δεδνκέλε κε γξακκηθή. 

2.Αλάιπζε γεσκεηξηθήο κε γξακκηθφηεηαο 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ απφθξηζε ζπζηεκάησλ κε πιηθή ή 

γεσκεηξηθή κε γξακκηθφηεηα (φπσο ζην ζχζηεκα ηκάληα-ηξνραιίαο) ρξεζηκνπνηνχκε κηα 

δηαδηθαζία βεκάησζεο, είηε ηνπ ρξφλνπ είηε ηνπ θνξηίνπ. Δάλ έλαο ζεκαληηθφο βαζκφο κε 
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γξακκηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ επηβνιή κηαο βαζκίδαο θφξηηζεο, ηφηε ε νινθιήξσζε 

ησλ ηάζεσλ ζηνλ φγθν ηεο θαηαζθεπήο δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο κε ηηο 

εμσηεξηθέο δπλάκεηο. 

 

3.1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Σν γξακκηθφ πξφβιεκα είλαη ην πιένλ απιφ θαη ζπλεζηζκέλν θαζψο πεξηγξάθεηαη κε 

γξακκηθέο εμηζψζεηο. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη θνηλά πξνβιήκαηα ειαζηηθφηεηαο 

πνπ είλαη πνιχ θαιά νξηζκέλα σο πξνο ην πιηθφ θαη ηε γεσκεηξία. Σν γξακκηθφ πξφβιεκα 

πεξηγξάθεηαη απφ ηελ κεηξστθήο κνξθήο θαζνιηθή εμίζσζε: 

 FKd        (1) 

ηελ εμίζσζε (1) είλαη 

 K : Σν θαζνιηθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο 

 d : Σν δηάλπζκα ησλ κεηαηνπίζεσλ 

 F : Σν δηάλπζκα ησλ δπλάκεσλ 

Ζ ιχζε ηεο εμίζσζεο (1) παξέρεη ηηο κεηαηνπίζεηο αθνχ νη δπλάκεηο πνπ δξνπλ είλαη 

γλσζηέο: 

 FKd 1  (2) 

1K  είλαη ην αληίζηξνθν κεηξψν ζηηβαξφηεηαο. Απφ ηε ιχζε, πξνθχπηεη ε εμίζσζε 

ηζνξξνπίαο: 

 )()( dFdP      (3) 

ηελ εμίζσζε (3) έρνπκε: 

)(dP  είλαη ην δηάλπζκα ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ηάζεηο θαη παξακνξθψζεηο πνπ ππνινγίζζεθαλ, θαη 

)(dF  είλαη νη εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ζχζηεκα. 
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ρήκα 23. Γξακκηθή ζρέζε δχλακεο κεηαηφπηζεο ζε έλα ειαηήξην. 

 

Ζ εμίζσζε (3) ππνδειψλεη φηη ππάξρεη πιήξεο ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ πνπ ζηελ νπζία εθθξάδνληαη απφ ηηο αληηδξάζεηο. Γηα λα γίλεη πιήξσο 

θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία, ζεσξνχκε ηηο παξακνξθψζεηο ελφο ειαηεξίνπ πνπ έρεη 1 βαζκφ 

ειεπζεξίαο. Ζ γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ειαηεξίνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 23. 

ην απιφ γξακκηθφ ειαηήξην είλαη FKd   ή ηζνδχλακα ε αληίδξαζε ηζνχηαη κε ηελ 

δξψζα δχλακε: FdP )( . Αθνχ φκσο .constK , πξέπεη: 

 

 )()()( 2121 dPdPddP   ή  

 FdPdP aaa  )()(  

Γειαδή, αλ δηπιαζηαζζεί ην θνξηίν, δηπιαζηάδεηαη ε κεηαηφπηζε θαη βέβαηα 

δηπιαζηάδεηαη ε αληίδξαζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηα γξακκηθά πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ηζρχεη ε ππέξζεζε. 

 

3.1.2 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

ην κε γξακκηθφ πξφβιεκα δελ ηζρχνπλ νη πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη π.ρ. κεηαβάιινληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ θαζψο απμάλεη ε θφξηηζε ή κεηαβάιιεηαη ε 
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γεσκεηξία. Αλ γηα θάπνην θνξηίν ηζρχεη πξνζσξηλά ε εμίζσζε FdP )( , είλαη πξνθαλέο φηη 

FdP )2( . Σίζεηαη ηφηε ην εξψηεκα: πσο κπνξνχκε λα βξνχκε ην d  γηα δεδνκέλν F  (πνπ 

είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθφ)? 

 

 

 i  

ρήκα 24. Με γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο. 

 

Ζ απάληεζε είλαη απιή. Δθαξκφδνπκε απμεηηθή δηαδηθαζία επίιπζεο ψζηε λα 

αθνινπζήζνπκε ζηαδηαθά ηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά φπσο απηή πνπ δείρλεη ην ρήκα 24 γηα 

έλα βαζκφ ειεπζεξίαο. Ζ απμεηηθή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ δηακέξηζε ηνπ πεδίνπ ηηκψλ κε 

κηα αθνινπζία βεκάησλ πνπ ιέγνληαη απμήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη ζε θάζε αχμεζε 

ηνπηθή γξακκηθνπνίεζε, νπφηε ηζρχνπλ νη εμηζψζεηο γηα ηα γξακκηθά πξνβιήκαηα. Αλ ζηελ 

κνλνδηάζηαηε πεξίπησζε ηνπ ειαηεξίνπ πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο ε κεηαηφπηζε νξίδεηαη ζην 

πεδίν νξηζκνχ N0 ddd  , ππνζέηνπκε φηη ε ζπλερήο ζπλάξηεζε d  πξνζεγγίδεηαη απφ κηα 

αθνινπζία ηηκψλ 
id , μεθηλψληαο απφ ηελ αξρηθή ηηκή 0d  κέρξη ηελ ηειηθή ηηκή Nd . ηε ζέζε 

ηνπ κε γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο επηιχνπκε ηφηε κηα αθνινπζία γξακκηθψλ πξνβιεκάησλ. 

εκεηψλνπκε δε φηη ε πνιπδηάζηαηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά πνιιέο θνξέο δελ είλαη γλσζηή, 

αιιά πξέπεη ν αιγφξηζκνο λα ηελ πξνζεγγίζεη. Ζ κέζνδνο απηή πξνζέγγηζεο ηνπ κε γξακκηθνχ 
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πξνβιήκαηνο ιέγεηαη απμεηηθή – επαλαιεπηηθή. Μέρξη ηψξα εμεγήζακε ηηο απμήζεηο, αιιά γηα 

ηηο επαλαιήςεηο ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. ε πνιιά κε γξακκηθά πξνβιήκαηα αληί γηα ηε 

δχλακε κεηαβάιινπκε ηε κεηαηφπηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεηαβάιιεηαη ε γεσκεηξία ηνπ θνξέα. 

Οη ηηκέο 
id  είλαη άγλσζηεο, νπφηε πξέπεη ν ρξήζηεο λα ηηο θαζνξίζεη θαη λα εμαζθαιίζεη φηη 

πξνζεγγίδεη ηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά κε επηζπκεηή αθξίβεηα. Δπνκέλσο ν αξηζκφο ησλ 

βεκάησλ Ν  θαη ην κέγεζνο ησλ δηαδνρηθψλ απμήζεσλ 
iΔd  είλαη άγλσζηα θαη πξέπεη λα 

θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

3.1.3 ΜΔΘΟΓΟ NEWTON-RAPHSON 

 

Τπνζέηνπκε φηη ζην i βήκα ηεο απμεηηθήο δηαδηθαζίαο, ην δηάλπζκα ησλ κεηαηνπίζεσλ 

id  (ζε έλα πνιπδηάζηαην πξφβιεκα) είλαη γλσζηφ. Σν αλάπηπγκα 1
εο

 ηάμεο θαηά Taylor ηνπ 

αξηζηεξνχ κέινπο )(dP  ηεο εμίζσζεο (3) γηα ην επφκελν βήκα i+1 (κεηά απφ αχμεζε 
iΔd ) 

γξάθεηαη: 

 FddKdPdP  iii
T

i1i Δ)()()(        (4) 

φπνπ   

 

 

i
ii

T
)( 














d

P
dK       (5) 

είλαη ην εθαπηνκεληθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο ή αιιηψο ε Ηαθσβηαλή κήηξα θαη 
iΔd  είλαη 

ε αχμεζε ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ κεηαηνπίζεσλ. 

Ζ απμεηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπζία γξακκηθνπνηεί ην πξφβιεκα. Δθαξκφδνπκε ηφηε ηελ 

εμίζσζε (1), αιιά ζηε ζέζε ησλ κεηαηνπίζεσλ d  ζέηνπκε ηηο απμήζεηο απηψλ 
iΔd . Δίλαη 
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πξνθαλέο φηη δελ έρνπκε ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ φπσο αλαιχζεθε λσξίηεξα, νπφηε ή εμίζσζε 

(1) γξάθεηαη ζε απμεηηθή κνξθή: 

 )(Δ)( iiii
T

dPFddK         (6) 

Ζ εμίζσζε απηή είλαη γξακκηθή. ηελ εμίζσζε (6), αθνχ είλαη γλσζηή ε ιχζε ζην i 

βήκα ηεο δηαδηθαζίαο, ηφηε ην δηάλπζκα ησλ κεηαηνπίζεσλ 
id  θαη ην εθαπηνκεληθφ κεηξψν 

i
T

K  

είλαη γλσζηά. Σν γηλφκελν 
iii

T
)( ddK  ηζνχηαη κε ηελ εζσηεξηθή δχλακε )( idP . Ζ αλαζεψξεζε 

ηεο ιχζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηφξζσζε ηνπ βήκαηνο (ρήκα 3): 

 
ii1i Δddd 
 (7) 

Ζ δηφξζσζε ηνπ βήκαηνο γηα λα πξνζεγγίζνπκε θαιχηεξα ηε ιχζε νξίδεηαη κέζσ ηεο 

εμίζσζεο (6): 

  )()(Δ i1ii
T

i dPFdKd  
         (8) 

Ζ εμίζσζε (6) ελαιιαθηηθά γξάθεηαη: 

 
iiii

T
Δ)( RddK   (9) 

φπνπ  )( ii dPFR    (10) 

 

Σν δηάλπζκα ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ F  είλαη γλσζηφ θαη ζηαζεξφ, ελψ ην δηάλπζκα 

ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ )( idP  εμαξηηέηαη απφ ην δηάλπζκα ησλ κεηαηνπίζεσλ (πξνζσξηλή 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο) 
id . Γηα λα επέιζεη ε ηζνξξνπία πνπ νξίδεη ε εμίζσζε (3), πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ή λα κεδεληζζεί ην ζθάικα 
iR .  
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ρήκα 25. Δπαλαιήςεηο γηα ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο. 

 

Όπσο αξρηθά εμεγήζακε, ε απμεηηθή – επαλαιεπηηθή κέζνδνο μεθηλάεη απφ κηα αξρηθή 

ιχζε ζηελ νπνία νη κεηαηνπίζεηο 
id  είλαη γλσζηέο θαη επνκέλσο ε Ηαθσβηαλή 

i
T

K  θαη νη 

αληηδξάζεηο )( idP  είλαη γλσζηά κεγέζε. Οη δπλάκεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζχζηεκα F  είλαη 

επίζεο γλσζηέο. Οη εμηζψζεηο (8) θαη (7) αλ ηηο δνχκε απφ ηε ζθνπηά ηεο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο 

πεξηγξάθνπλ έλα αιγφξηζκν ηχπνπ Newton – Raphson. Ο αιγφξηζκνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ εχξεζε ησλ ξηδψλ ζπζηεκάησλ εμηζψζεσλ. Ξεθηλάεη κε κηα εθηίκεζε ηηο ιχζεο απφ ην 

ρξήζηε θαη πξνρσξάεη θάλνληαο θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο κε επαλαιήςεηο. ε θάζε επαλάιεςε 

δηνξζψλεηαη ε ιχζε φπσο δείρλεη ε εμίζσζε (7). Οη απμήζεηο ηνπ βήκαηνο γηα θάζε επαλάιεςε 

νξίδνληαη απφ ηελ Ηαθσβηαλή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ. Σν ξφιν απηήο ηεο κήηξαο παίδεη 

ε εθαπηνκεληθή κήηξα ζηηβαξφηεηαο. Ζ δηφξζσζε ηνπ βήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε θάζε λέα 

επαλάιεςε κε ηελ εμίζσζε (8). Όηαλ κε θάπνηα αλνρή ηθαλνπνηεζεί ε ζπλζήθε  

Με βάζε ηελ αξρηθή ιχζε 
id  μεθηλάεη ε απμεηηθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ππάξρεη ε δηαθνξά )( ii dPFR  , εμίζσζε (9). Όπσο δείρλεη ην ρήκα 3, ε 

δηαθνξά απηή πξέπεη λα κεδεληζζεί. Μέζσ ηεο επαλάιεςεο 
ii1i Δddd 
, νξίδεηαη ε λέα 

ιχζε, ε λέα Ηαθσβηαλή 
1i

T
K  θαη ε εζσηεξηθή δχλακε )( 1idP , θνθ. Όπσο δείρλεη ην ρήκα 25, 
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ην ζθάικα )( 2idP  κε απηά ηα δεδνκέλα είλαη κηθξφηεξν απφ ην )( 1idP , δειαδή ε δηαδηθαζία 

ζπγθιίλεη πξνο ηε ιχζε. Οη επαλαιήςεηο ζην αξρηθφ βήκα 
id  κεηαβάιινληαη κέρξη λα ζπγθιίλεη 

ε δηαδηθαζία 

0)(
Jj

jiji  


 dPFR  (11) 

Ο δείθηεο j εθθξάδεη ηηο επαλαιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ψζηε λα βξεζεί ε ιχζε ηεο 

εμίζσζεο 0)( jiji   dPFR . Απηή ε επαλαιεπηηθή κέζνδνο ηχπνπ Newton – Raphson  

παξέρεη θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ δηαλχζκαηνο κεηαηνπίζεσλ 
id , ψζηε λα εμαζθαιηζζεί κε 

έλα πεξηζψξην αθξίβεηαο φηη 0ji R . ηε ζπλέρεηα, ν αιγφξηζκνο πξνρσξάεη ζηελ επφκελε 

αχμεζε θαη ζπλερίδεη κέρξη λα νξηζζεί ν ηεξκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ζχγθιηζε ζηε ιχζε θαη επνκέλσο ν κεδεληζκφο ηνπ ζθάικαηνο νξίδεηαη κε ηα 

θξηηήξηα ζχγθιηζεο 

                               ή             

 

 

Οη επαλαιήςεηο ηνπ αιγφξηζκνπ Newton – Raphson είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Αξρηθά νξίδνληαη ε αλνρή (πρ t = 0.001), j = 0, jmax = 20 θαη ε αξρηθή ιχζε 
id . 

2. Τπνινγίδεηαη ην ππφινηπν )( ii dPFR  . 

3. Διέγρεηαη ε ζχγθιηζε. Αλ < t, ε δηαδηθαζία ζηακαηάεη. 

4. Αλ j > jmax, ε δηαδηθαζία ζηακαηάεη κε κήλπκα ζθάικαηνο. 

5. Τπνινγίδεηαη ε Ηαθσβηαλή 
i
T

K . 

6. Αλ ε Ηαθσβηαλή είλαη κεδεληθή, εμάγεηαη κήλπκα γηα ζθάικα. 

7. Τπνινγίδεηαη ε δηφξζσζε ηεο ιχζεο 
iΔd . 

8. Αλαζεσξείηαη ε ιχζε 
ii1i Δddd 
. 

9. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεη κε επφκελε επαλάιεςε j = j + 1. 
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10.  O αιγφξηζκνο επηζηξέςεη ζην βήκα 2 θαη ζπλερίδεη. 

 

 

3.2 ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΑΦΗ 

 

3.2.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ επαθή κεηαμχ ζηεξεψλ ζσκάησλ είλαη κε γξακκηθφ πξφβιεκα δηφηη αθελφο ε δχλακε 

επαθήο σο πξνο ηε κεηαηφπηζε κεηαβάιιεηαη αηθλίδηα φληαο θαηαθφξπθε θαη αθεηέξνπ δηφηη νη 

κεηαηνπίζεηο θαη νη δπλάκεηο επαθήο είλαη άγλσζηεο ζηελ θνηλή επηθάλεηα επαθήο. Γεληθά έλα 

πξφβιεκα επαθήο κεηαμχ ζηεξεψλ ζσκάησλ είλαη πξννδεπηηθφ πξφβιεκα θαζψο ην εμσηεξηθφ 

θνξηίν απμάλεη. Μαο ελδηαθέξεη ηφηε λα βξνχκε αλ ηα ζψκαηα έξρνληαη ζε επαθή, πνηα είλαη ε 

ζέζε ή ε επηθάλεηα επαθήο, πφζε είλαη ε δχλακε επαθήο θαη λα ζηελ πεξηνρή επαθήο ππάξρεη 

ζρεηηθή δηνιίζζεζε. ε έλα πξφβιεκα επαθήο κεηαβάιινληαη νη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο 

πξννδεπηηθά. Αλ ηα ζψκαηα πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή ζηεξίδνληαη επαξθψο ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ κεηαηνπίζεηο ζηεξενχ ζψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ππνβάιινληαη ζε κεραληθά θνξηία, 

έρνπλ πνιχ θαιά νξηζκέλεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. Κάπνηεο πεξηνρέο ησλ ζπλφξσλ είλαη 

ειεχζεξεο απφ ηάζεηο (traction free), ελψ ζηηο ζηεξίμεηο νξίδνληαη αληηδξάζεηο. Όηαλ ππάξμεη 

επαθή νξίδνληαη θνηλά ζεκεία επαθήο ζηα νπνία νη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο 

απφ ηηο αξρηθέο πξηλ ηελ επαθή. ηα ζεκεία απηά νη κεηαηνπίζεηο είλαη θνηλέο (αθνχ 

ζπκπίπηνπλ) θαη νη ηάζεηο (δπλάκεηο) ηζνξξνπνχλ. ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηα 

ζψκαηα δηαθξηηνπνηνχληαη, νπφηε ζε έλα πξφβιεκα επαθήο πξέπεη λα βξεζεί αλ έλαο 

ζπλνξηαθφο θφκβνο ηνπ ζψκαηνο έξρεηαη ζε επαθή κε ην άιιν ζψκα. Αλ δε ππάξρεη επαθή, ηφηε 

πξέπεη λα βξεζεί ε δχλακε επαθήο. 
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Σώμα 2

Σώμα 1

Τάζη
επαθήρ

Σύνοπο
επαθήρ  

ρήκα 26. Γχν ζψκαηα ζε επαθή. 

 

ηα ζηεξεά θαη παξακνξθψζηκα ζψκαηα, νη κεηξστθέο εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη κεηαηνπίζεηο βαζίδνληαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

γηα θάζε ζψκα. Ζ ζπλζήθε επαθήο εγείξεη έλα πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο. Ζ 

δπλακηθή ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη ειάρηζηε ελψ φκσο ηθαλνπνηείηαη ν πεξηνξηζκφο επαθήο. Ζ 

αξηζκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ιχζεο βαζίδεηαη ζηε κεηαηξνπή απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε 

πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Απηφ επηηπγράλεηαη είηε ηε κέζνδν ησλ 

πνιιαπιαζηαζηψλ Lagrange είηε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ησλ πνηλψλ. Γηα ιφγνπο επθνιίαο 

ζηελ πξνζέγγηζε κε ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ζπλήζσο νξίδνπκε ηηο πεξηνρέο 

(γξακκέο ησλ ζπλφξσλ) πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή σο θπξίαξρεο (master) θαη σο δέζκηεο (slave). 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπο έγθεηηαη ζην φηη νη θφκβνη ην δέζκηνπ ζπλφξνπ δελ κπνξνχλ λα 

δηεηζδχζνπλ ζηα επηθαλεηαθά ζηνηρεία ηνπ θπξίαξρνπ ζπλφξνπ.  

Σα πξνβιήκαηα επαθήο είλαη κε γξακκηθά πξνβιήκαηα ζην ζχλνξν, θαζψο ην ζψκα 1 

δελ κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζην ζψκα 2 φηαλ απηά ηα ζψκαηα έξρνληαη ζε επαθή, ρήκα 1. 

Δπνκέλσο, φηαλ ηα ζψκαηα παξακνξθψλνληαη απφ θνηλνχ, δελ κπνξνχλ λα επηθαιχςνπλ νχηε 

λα δηεηζδχζνπλ ην έλα ην άιιν. Σν ζχλνξν ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί επαθή θαη νη ηάζεηο 

ζηελ επαθή είλαη άγλσζηα κεγέζε πνπ πξέπεη λα βξεζνχλ. Ζ δε δχλακε ζηελ επαθή 

κεηαβάιιεηαη αηθλίδηα, φπσο δείρλεη ην ρήκα 27. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ηα 
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πξνβιήκαηα κεραληθήο επαθήο είλαη κε γξακκηθά θαη πξνθαλψο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

δπζθνιίεο επίιπζεο. 

 

 

Γύναμη
επαθήρ

Γιείζδςζη 

 

ρήκα 27. Μεηαβνιή δχλακεο επαθήο. 

 

Σα πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο είλαη δχζθνιν λα ιπζνχλ δηφηη εκπεξηέρνπλ κηα ζεηξά 

απφ άγλσζηα κεγέζε ηα νπνία φκσο είλαη κέξε ηεο ζπλνιηθήο ιχζεο. Σν ζχλνξν ζην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί επαθή είλαη εμ αξρήο άγλσζην, νπφηε πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί (ρήκα 26). Οη 

δπλάκεηο ζηελ επαθή πξηλ απφ απηήλ είλαη κεδεληθέο (traction free boundaries), ελψ θαηά ηελ 

επαθή έρνπλ κεγάιε ηηκή (ρήκα 27). Οη δπλάκεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ ην 

πεδίν ησλ κεηαηνπίζεσλ νη νπνίεο ζηελ πεξηνρή επαθήο ηθαλνπνηνχλ ζπλζήθεο ζπκβηβαζηνχ 

(ίδηεο κεηαηνπίζεηο). Δπνκέλσο, γηα λα είλαη ε ιχζε κνλαδηθή πξέπεη λα πξνζηεζνχλ εμηζψζεηο 

ψζηε ν αξηζκφο ησλ αγλψζησλ λα ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμηζψζεσλ. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εθαξκφδνληαο πνιιαπιαζηαζηέο Lagrange ή ηε κέζνδν ησλ πνηλψλ. ηελ κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ην ζχλνξν απνηειείηαη απφ ζηνηρεία νπφηε ε ζπλέρεηα θαη νκαιφηεηα  

απηνχ ράλνληαη. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ επεξεάδεη ηε ιχζε πνπ είλαη πιένλ επαίζζεηε ηελ 

ππθλφηεηα ηεο δηακέξηζεο ηνπ ζπλφξνπ ζε ζηνηρεία. 

 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 66 

 

Σώμα 1

Σώμα 2
 

ρήκα 28. Πξφβιεςε ηκεκάησλ ζπλφξσλ γηα επαθή. 

 

3.2.2 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΔΠΑΦΗ 

 

ηελ αθφινπζε αλάιπζε εμεηάδνπκε ηελ επαθή κεηαμχ ελφο παξακνξθψζηκνπ ζψκαηνο 

κε έλα ζηεξεφ ζψκα. Ζ αλάιπζε απηή πξνθαλψο κπνξεί λα γεληθεπζεί γηα ηελ πεξίπησζε 

επαθήο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ παξακνξθψζηκσλ ζσκάησλ ηα νπνία είλαη ειαζηηθά ή φρη. 

Θεσξνχκε έλα ζεκείν x  ηνπ ζπλφξνπ c  ηνπ ζψκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ζχλνιν Ωx . Σν 

ζεκείν απηφ είλαη ππνςήθην λα έξζεη ζε επαθή κε έλα ζεκείν cx  πνπ επξίζθεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζηεξενχ ζψκαηνο, φπσο ζην ρήκα 28. Σν ζεκείν απηφ νξίδεηαη κε ηελ 

παξάκεηξν ξ : )ξ(cc xx  . Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζεκείν )ξ(cx  επξίζθεηαη απφ ηελ νξζή 

πξνβνιή ηνπ ζεκείνπ x  ζηελ ζηεξεή επηθάλεηα.  
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ρήκα 29. Οξηζκφο δεχγνπο ζεκείσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή. 

 

Σν άλνηγκα κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ είλαη 

 )ξ())ξ(( c
T

c ncn xxg e     (25) 

ηελ εμίζσζε (25), ne , te  είλαη ηα κνλαδηαία θάζεην θαη εθαπηνκεληθφ δηαλχζκαηα 

ζηελ ζηεξεή επηθάλεηα (ρήκα 28). Ζ ζπλζήθε γηα λα κελ γίλεηαη δηείζδπζε είλαη: 

 0ng ,  cx      (26) 

φπνπ c  είλαη ην ηκήκα ηνπ ζπλφξνπ ην νπνίν κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή. Ζ ζπλάξηεζε 

ηεο εθαπηνκεληθήο δηνιίζζεζεο νξίδεηαη σο 

 )ξξ( 0
cc

0  tgt        (27) 

φπνπ ε παξάκεηξνο 
0
cξ  νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν ζεκείν επαθήο (ρήκα 28). 
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Οη ξπζκηζηηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην γξακκηθφ πξφβιεκα ηεο ειαζηηθφηεηαο ζε 

γεληθή κνξθή είλαη νη αθφινπζεο: 

 0 bfσ , Ωx  

 0u  , 
gx   (28) 

 
sfnσ  , 

sx   

Ζ πξψηε εμίζσζε απφ απηέο νξίδεη ηελ ηζνξξνπία ελφο παξακνξθψζηκνπ ζψκαηνο ππφ 

ηελ επίδξαζε βαξπηηθψλ δπλάκεσλ, ε δεχηεξε εμίζσζε νξίδεη κεδεληθέο κεηαηνπίζεηο ζην 

ηκήκα 
gx   ηνπ ζπλφξνπ, θαη ε ηξίηε εμίζσζε νξίδεη ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη 

ζην ηκήκα 
sx   ηνπ ζπλφξνπ. Οη εμηζψζεηο (28) πξνθαλψο ηζρχνπλ γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

παξακνξθψζηκα ή φρη ζψκαηα.  

Όηαλ κειεηάκε πξνβιήκαηα κεραληθήο επαθήο κεηαμχ δηαθφξσλ ζσκάησλ θαη εθφζνλ 

νη παξακνξθψζεηο είλαη κηθξέο, νη πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο  ζπλνδεχνληαη απφ ηηο γεληθέο 

ζπλζήθεο επαθήο πνπ ηζρχνπλ πάλσ ζην ηκήκα c  ηνπ ζπλφξνπ: 

 0T  nn geu           

 0nσ  (29) 

 0)( T  nnn geuσ  

 

ρήκα 30. Πεδίν νξηζκνχ ηεο επαθήο πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην Κ θαη ην ζπδπγέο 

ζεκείν. 
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Σν πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθνπλ νη εμηζψζεηο (28) θαη (29) είλαη κε γξακκηθφ θαη 

πεξηγξάθεηαη απφ κηα ζπλαξηεζηαθή αληζφηεηα. Ζ αληζφηεηα απηή είλαη ηζνδχλακε κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε φρη κφλν ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθήο ελάξγεηαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ θιαζζηθή 

ειαζηηθφηεηα, αιιά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο κείνλ 

ηεο δπλαηήο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ επαθήο. 

Μπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ην πξφβιεκα ηεο επαθήο φπσο δηαηππψζεθε παξαπάλσ είλαη 

ηζνδχλακν κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε πεξηνξηζκνχο, 

φπσο δείρλεη ε αθφινπζε εμίζσζε: 

  )P()π(min)π(min)π( wwwu
ww




 (30)  

ηελ εμίζσζε απηή u  είλαη νη κεηαηνπίζεηο, w  νη δπλαηέο κεηαηνπίζεηο, )π(u  ε 

ζπλνιηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ παξακνξθψζηκνπ ζψκαηνο θαη )P(w  είλαη ε δπλαηή ελέξγεηα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο επαθήο. Με Κ θαη Ε ζπκβνιίδνληαη νη ρψξνη ζηνπο 

νπνίνπο ηζρχνπλ νη εμηζψζεηο (ρήκα 30). Οη δπλαηέο κεηαηνπίζεηοw  πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο. 

Αλ 0ng , ε ζπλάξηεζε πνηλήο ζηελ )π(u  παίξλεη ηηκή: 

  


cc
ttnn gg dω

2

1
dω

2

1
P 22  (31) 

ηελ εμίζσζε (31), nω , tω  είλαη νη παξάκεηξνη πνηλήο. Οη πεξηνξηζκνί επαθήο κε 

ηξηβήο κε πξνζθφιιεζε ή δηνιίζζεζε πξνζνκνηψλνληαη θαηάιιεια θαη ππνινγίδνληαη νη 

αληίζηνηρεο δπλάκεηο ηξηβήο. Μπνξνχκε λα γξακκηθνπνηήζνπκε ην πξφβιεκα απηφ, ζεσξψληαο 

φηη ην άλνηγκα κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ γηα επαθή θφκβσλ κεηαβάιιεηαη θαηά απμεηηθφ ηξφπν 

ngΔ . Ζ εθαξκνγή ηφηε ηεο κεζφδνπ Newton - Raphson κπνξεί λα πξνβιέςεη θαιχηεξεο ηηκέο 

γηα ην άλνηγκα ng  θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο. 
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3.2.3 ΚΑΣΑΣΡΧΗ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

 

Οξίδνπκε ηα θπξίαξρα θαη ηα δέζκηα ηκήκαηα ησλ ζπλφξσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

παξακνξθψζηκν θαη ζην ζηεξεφ ζψκα αληίζηνηρα πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή. Αλαπηχζζεηαη κε 

απμεηηθή επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα πξνζεγγηζζεί ην κε γξακκηθφ πξφβιεκα. ε απηή ηελ 

αξηζκεηηθή δηαδηθαζία ην θνξηίν ή νη κεηαηνπίζεηο κεηαβάιινληαη κε απμήζεηο. ε έθαζηε 

αχμεζε ηνπ θνξηίνπ ειέγρεηαη αλ νη κεηαηνπίζεηο απφ ην πξνεγνχκελν βήκα παξακφξθσζαλ ηα 

ζψκαηα αξθεηά ψζηε λα έξζνπλ θνληά γηα επαθή. Σφηε ειέγρνληαη δηαδνρηθά νη θφκβνη ηνπ 

θπξίαξρνπ ζπλφξνπ αλ είλαη δπλαηφ λα έξζνπλ ζε επαθή κε θάπνην θφκβν ή ζεκείν ηνπ 

απέλαληη δέζκηνπ ζπλφξνπ πνπ αλήθεη ζην «ζηεξεφ» ζψκα. 

 

 

ρήκα 31. Εεχγνο θφκβνπ θαη ζεκείνπ πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή. 

 

ηελ αθνινπζία ησλ ππνινγηζκψλ θαη ζε έλα βήκα ηεο απμεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ζεσξνχκε φηη ε ιχζε είλαη γλσζηή ζην πξνεγνχκελν βήκα. Διέγρνπκε ηφηε αλ γηα ηνλ θφκβν κε 

ζπληεηαγκέλεο x  πνπ αλήθεη ζην παξακνξθψζηκν ζψκα ππάξρεη απέλαληη έλαο θφκβνο ή 

ζεκείν )ξ(cx  πνπ είλαη ε νξζή πξνβνιή ηνπ ζεκείνπ x , φπσο ζην ρήκα 31. Αλ απηφ 

ζπκβαίλεη, ηφηε ηα κνλαδηαία δηαλχζκαηα πνπ νξίδνληαη ζην ζηνηρείν ή ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά 

ηνπ δέζκηνπ ζπλφξνπ κε θφκβνπο ),( 21 xx  είλαη 
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12 xx
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Σν ζπδπγέο ζεκείν επαθήο cx  νξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν παξεκβνιήο 

 tL
exx T

1c )(
1

ξ         (33) 

Σν άλνηγκα κεηαμχ ησλ δχν ζπδπγψλ ζεκείσλ είλαη ng , πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηε 

ζπλζήθε κε δηείζδπζεο: 

 0)( T
1n  ng exx . (34) 

Ζ ζπλάξηεζε πνηλήο νξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα  

 

I

NC

1I

2
ω

2

1








 ngP  (35) 

ηελ εμίζσζε (35) NC ην ζχλνιν ησλ ζπδπγψλ δεπγψλ απφ ζεκεία πνπ κπνξεί λα 

έξζνπλ ζε επαθή. 

Ζ ηππηθή ζπλάξηεζε επαθήο γξάθεηαη: 

   }{}{ω)(b T

I

NC

1I

T
N

c
nng fdeduu,  




 (36) 

ηελ εμίζσζε (36) ngω  είλαη ε δχλακε επαθήο πνπ είλαη αλάινγε ηεο παξαβίαζεο 

ηνπ πεξηνξηζκνχ. Με u  ζπκβνιίδνληαη νη δπλαηέο κεηαηνπίζεηο θαη κε d νη κεηαηνπίζεηο ησλ 

θφκβσλ. Ζ ζπλάξηεζε επαθήο εθθξάδεη ην δπλαηφ έξγν πνπ παξάγεηαη απφ ηε δχλακε επαθήο 

κέζσ ηεο δπλαηήο θάζεηεο κεηαηφπηζεο.  

Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην άλνηγκα κεηαβάιιεηαη απμεηηθά, νπφηε ε αχμεζε 

απηνχ γξάθεηαη: 

 deue Δ)Η(-Δ)Η(-Δ ΤΤ
- nnnnn ggg      (37) 
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ηελ εμίζσζε (37), )Η(x είλαη ε κνλαδηαία βεκαηηθή ζπλάξηεζε. Αληηθαζηζηνχκε ηελ 

αχμεζε ηνπ αλνίγκαηνο ζηε ζπλάξηεζε επαθήο, νπφηε ε εμίζσζε (36) γίλεηαη; 

   }Δ]{[}{Δ)(Ηω),Δ(b T

I

NC

1I

TT*
Ν dKddeeduuu, ctnng  



      (38) 

Ζ εμίζσζε απηή νξίδεηαη κέζσ ηεο αχμεζεο ζην άλνηγκα κεηαμχ ησλ ζπδπγψλ ζεκείσλ 

θαη είλαη γξακκηθή. ][ cK  είλαη ην κεηξψν ζηηβαξφηεηαο γηα ηελ επαθή, ελψ ην δηάλπζκα dΔ  

εθθξάδεη ηελ αχμεζε ηεο κεηαηφπηζεο.  

Οη θαζνιηθέο εμηζψζεηο; ε κεηξστθή κνξθή θαη γηα ην ηπραίν βήκα ηεο αξηζκεηηθήο 

δηαδηθαζίαο γίλνληαη: 

 }{}{}Δ]{KK[}{ intextT
T

T c
c fffddd    (39) 

ηελ εμίζσζε (39), ]K[ T  είλαη ην εθαπηνκεληθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο. Αθνχ νη 

ζπλαξηήζεηο επαθήο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο βαζηθέο εμηζψζεηο, κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ γηα 

δηαθνξεηηθά πιηθά. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνθαλψο ηζρχεη αλ θαη ηα δχν πξνο επαθή ζψκαηα είλαη 

παξακνξθψζηκα. Απιά πξέπεη λα νξηζζεί ην θπξίαξρν θαη ην δέζκην. ε θάζε βήκα (αχμεζε) 

πξέπεη ν αιγφξηζκνο λα βξίζθεη φια ηα ζπδπγή δεχγε ζεκείσλ πνπ ελδερνκέλσο έξζνπλ ζε 

επαθή, νπφηε ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ε εμίζσζε (39). 

 

 

(α) 
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(β) 

 

ρήκα 32. Παξαβίαζε ζπλζήθεο επαθήο απφ ηκήκα ηνπ ζπλφξνπ θαη δηφξζσζε απηήο.  

Οη πεξηνξηζκνί ηεο επαθήο ιακβάλνπλ ηψξα ηε κνξθή: 

Γηνιίζζεζε κε ηξηβή (ρήκα 31):  

 )ξ-ξ( 0
c

0
ctg   (40) 

Γχλακε ηξηβήο θαη εθαπηνκεληθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο φηαλ ππάξρεη πξνζθφιιεζε: 

 ttt
c
t g ef ω  (41) 

 Tω ttt
c
t eeK   (42) 

Γχλακε ηξηβήο θαη εθαπηνκεληθφ κεηξψν ζηηβαξφηεηαο φηαλ ππάξρεη δηνιίζζεζε: 

 tntn
c
t gg ef )sgn(ωμ  φηαλ |ωμ||ω| nntt gg          (43) 

 T)sgn(ωμ nttn
c
t g eeK        (44) 

Γηα ηνπο θφκβνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή θαη παξαβηάδνπλ ηε ζπλζήθε επαθήο, δειαδή 

δηεηζδχνπλ ζην ζπδπγέο ζψκα, πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε επηβνιή 

δχλακεο ψζηε έθαζηνο θφκβνο απφ απηή ηελ νκάδα λα απνκαθξπλζεί θαηάιιεια φπσο δείρλεη 

ην ρήκα 32. Αθνχ φζν δηεηζδχεη έλαο θφκβνο πξέπεη λα εθαξκνζζεί κεγαιχηεξε δχλακε, κε ηε 

κέζνδν ησλ πνηλψλ ε δχλακε επαθήο αλ ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη κφλν ειαηήξην ζπκπίεζεο 

είλαη: 
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 gnc  KF         (45) 

ηελ εμίζσζε απηή,  nK  είλαη παξάκεηξνο πνηλήο πνπ ηζνχηαη κε ηελ ζηηβαξφηεηα 

επαθήο. πλήζσο αλάινγα κε ηε ζηηβαξφηεηα ησλ ζσκάησλ επηηξέπεηαη κηθξή δηείζδπζε, 

δειαδή, 0g . Όζν φκσο κεγαιχηεξε είλαη ε nK , ην ιηγφηεξε είλαη ε δηείζδπζε, ρήκα 33. 

 

 

ρήκα 33. Γχλακε θαηά ηελ επαθή. 

 

Ζ ζηηβαξφηεηα επαθήο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηηβαξφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή. Ζ κεγάιε ζηηβαξφηεηα επαθήο κεηψλεη ηε δηείζδπζε, αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζχγθιηζεο. Ζ θαηάιιειε ηηκή ηεο κπνξεί λα θαζνξηζζεί απφ ηελ επηηξεπφκελε 

δηείζδπζε, γεγνλφο πνπ απαηηεί εκπεηξία. πλήζσο εθθξάδεηαη σο γηλφκελν ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ (E ) επί έλα ζπληειεζηή αζθάιεηαο SF , ζηε κνξθή 

 ESFK n     (46) 

ηηο αξηζκεηηθέο εθαξκνγέο πξέπεη λα μεθηλάκε κε έλα κηθξφ ζπληειεζηή πρ 1.0SF   

θαη λα ηνλ απμάλνπκε ζηαδηαθά κέρξη λα ιάβεη ινγηθή ηηκή ε δηείζδπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Ζ κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θάκςεο ηνπ ηκάληα ζα γίλεη κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ Lusas κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Θα γίλεη αλάιπζε κνληέισλ γηα 3 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ πάρνπο ηνπ ηκάληα θαη γηα θάζε δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ πάρνπο ηνπ ηκάληα 

ζα εμεηαζηνχλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πιηθά. Αθνχ γίλεη ε επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα 

ιάβνπκε  απφ ηα παξαπάλσ κνληέια ,ζα αθνινπζήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αζρνιεζήθακε. 

 

4.1 ΜΟΝΣΔΛΑ  

 

Σα κνληέια δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην πάρνο ηνπ ηκάληα ,θαζψο θαη σο πξνο ην 

πιηθφ ηνπ. Σν πιηθφ ηεο ηξνραιίαο είλαη ίδην γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Οη ηηκέο ηνπ πάρνπο ηνπ 

ηκάληα πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη : 

 t=20 mm 

 t=10 mm 

 t=2 mm 

 

Σα πιηθά πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη: 

 

Σξνραιία:  E = 2000 GPa, v = 0.3 

Ηκάληαο: α) E = 500 ΜPa, v = 0.3 

  β) E = 1000 ΜPa, v = 0.3 

  γ) E = 5000 ΜPa, v = 0.3  

  δ) E = 10000 ΜPa, v = 0.3 
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Δηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα φξηα ησλ κνληέισλ κε ηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ην 

θνξηίν. 

 t=20 mm 

 

Δηθφλα 1 

 t= 10 mm 

 

Δηθφλα 2 
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 t=2 mm 

 

Δηθφλα 3 

Δηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα κνληέια δηαθξηηνπνηεκέλα ζε ζηνηρεία(Mesh): 

 t=20 mm 

 

Δηθφλα 4. Mesh γηα πάρνο 20 mm 
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 t=10 mm 

 

Δηθφλα 5. Mesh γηα πάρνο 10 mm 

 t=2 mm 

 

 Δηθφλα 6. Mesh γηα πάρνο 2 mm 
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4.2 ΤΓΚΛΙΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο μεθίλεζε δεκηνπξγψληαο ηε γεσκεηξία ηνπ εθάζηνηε 

κνληέινπ ζην modeller ηνπ Lusas. Καηφπηλ ηνπνζεηήζεθαλ ζπλνξηαθέο θαη αξρηθέο ζπλζήθεο, 

πιηθά, έγηλε δηαθξηηνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ ζε ζηνηρεία θαη ηέινο επηιέρζεθε ν ηξφπνο 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθνχ έγηλαλ φια απηά έθαλα εμαγσγή ηνπ αξρείνπ dat ,ην νπνίν 

πεξηέρεη φιεο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη κπνξψ λα ην επεμεξγαζηψ φπσο ζέισ. Σν 

πξφβιεκα ηεο θάκςεο ηνπ ηκάληα είλαη κε γξακκηθφ γηαηί  ν ηκάληαο πθίζηαηαη κεγάιεο 

κεηαηνπίζεηο θαη κάιηζηα ζηξνθέο γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχεη ε θιαζζηθή κέζνδνο αλάιπζεο. 

Όηαλ έξζνπλ ζε κεραληθή επαθή ηα δχν ζψκαηα αιιάδεη ε γεσκεηξία ηνπ ηκάληα θαη νη ηάζεηο 

ζε απηήλ ηελ πεξηνρή κεηαβάιινληαη αηθλίδηα θαη θαηαθφξπθα. Σν πξφβιεκα φπσο έρνπκε πεη 

θαη παξαπάλσ ζα ην ιχζνπκε κε απμεηηθή- επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα λα νξίζσ ηε κε 

γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο εηζάγσ ηελ εληνιή Nonlinear control κέζσ ηηο νπνίαο 

ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ απμεηηθή – επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εληνιέο απηέο είλαη νη εμήο: 

 incrementation 

 iteration 

 convergence 

 output 

 termination 

Σν incrementation είλαη ε αχμεζε. ηελ πεξίπησζε καο απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα 

απμάλνπκε ζηαδηαθά ηε κεηαηφπηζε. Σν iteration καδί κε ην convergence δνπιεχνπλ καδί θαη 

είλαη νη επαλαιήςεηο κέρξη λα ζπγθιίλεη ε ιχζε. Σν output ειέγρεη ηελ απνζήθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ην termination ηεξκαηίδεη ηε δηαδηθαζία. ε απηέο ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζσζηέο ηηκέο ψζηε λα γίλεηαη ζσζηά ε δηαδηθαζία. Αθνχ 

επεμεξγαζηψ ην αξρείν dat έπεηηα ην ηξέρσ ζηνλ solver ηνπ Lusas θαη παίξλσ ην αξρείν mys πνπ 

κνπ εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα θαη ην αξρείν out πνπ πεξηγξάθεη ηε ιχζε ηνπ dat. Πνιιέο 

θνξέο φηαλ έηξερα ην πξφβιεκα ν solver δελ έηξερε θαλ ην αξρείν dat  , κνπ εκθάληδε error γηαηί 

ην increment ήηαλ ίζσο πνιχ κεγάιν θαη νη επαλαιήςεηο πνπ απαηηνχληαλ γηα λα ζπγθιίλεη ε 
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ιχζε μεπεξληφληνπζαλ. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ κνπ εκθάληδε error ήηαλ φηη ην θνξηίν ήηαλ 

αξθεηά κεγάιν. Γηα απηφ ην ιφγν ην κείσζα θαηά 10
-3

 ,κε απνηέιεζκα λα ζπγθιίλεη θαιχηεξα 

,αιιά θαη πάιη λα εκθαλίδεη error. Έπεηηα ην μαλακείσζα θαηά 10
-3 

 θαη πάιη είρε ζθάικα. Γηα 

απηφ αλέηξεμα ζην αξρείν out θαη είδα φηη ππήξρε πξφβιεκα ζηελ εληνιή convergence . Απφ 

απηά πνπ έγξαθε ην αξρείν out θαηλφηαλ φηη έπξεπε λα απμήζσ ηελ ηηκή γηα ηε λφξκα ηεο 

κεηαηφπηζεο. Έπεηηα ην αξρείν έηξερε θαλνληθά. Κάπνηα άιια πξνβιήκαηα πνπ είρα 

ζρεηίδνληαλ κε ηα options ηνπ θψδηθα. Έπξεπε γηα παξάδεηγκα λα εηζάγσ ζην αξρείν dat option 

γηα ηε κε γξακκηθή αλάιπζε.  

Δθηφο ηψξα απφ ηελ εληνιή nonlinear control ,πξέπεη ζην αξρείν dat λα εηζάγσ θαη ηελ 

εληνιή curve. Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαζψο κε απηή ν ρξήζηεο κεηαβάιεη βεκαηηθά ηε 

κεηαηφπηζε. Πην αλαιπηηθά ε εληνιή curve definition νξίδεηαη ζην LUSAS γηα λα νξηζζεί είηε 

κηα δνκεκέλε εζσηεξηθή ζπλάξηεζε φπσο είλαη ην εκίηνλν, είηε κηα ζπλάξηεζε πνπ νξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αιγφξηζκνπ. Απηή πνπ νξίδεη ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη γεληθή κεηαβνιή φπσο ζην αθφινπζν ζρήκα: 

x

f(x)

x1
x2 x3 xn  

 

Ζ ζπλάξηεζε απηή νξίδεηαη κε ηα δεχγε ηηκψλ ( ix , iy ), φπνπ ii yxf )( . Αλ ε 

ζπκπεξηθνξά δελ είλαη γξακκηθή, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα δεχγε ηηκψλ γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο )(xf . 
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fi(ti)

ti

1 2 4 6 . . .  

 

   

Ζ παξάκεηξνο x είλαη κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία ζηα δπλακηθά πξνβιήκαηα 

κπνξεί λα εθθξάδεη ηνλ ρξφλν t . ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ν ρξφλνο είλαη 

δηαθξηηφο θαη νξίδεηαη ζε δηαθξηηέο ρξνληθέο ζηηγκέο it  πνπ νξίδνληαη κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ tΔ . Δίλαη δε 1Δ  ii ttt . Δπνκέλσο, ζα ηζρχεη: 

 

 )(Δx 1 iii ttiti  

 

ηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε, i  είλαη ε ηάμε ηνπ ηξέρνληνο βήκαηνο. χκθσλα κε απηή 

ηελ πξνζέγγηζε, κπνξεί λα νξηζζεί κηα ζπλαξηεζηαθή κεηαβνιή ηεο κνξθήο; )( ii xff  , ε 

νπνία κεηαβάιιεηαη ζε θάζε βήκα i . Δθηφο απφ ηα θνκβηθά ζεκεία πνπ ζπκβνιίδσ κε θίηξηλν 

ρξψκα. Όπνπ δελ είλαη άκεζα γλσζηή ε )(xf , γίλεηαη παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ακέζσο 

γεηηνληθψλ ηηκψλ ψζηε λα επξεζεί θάζε θνξά ε  if . 

ηα νησλεί ζηαηηθά πξνβιήκαηα φπσο είλαη ηα κε γξακκηθά ζηαηηθά πξνβιήκαηα, δελ 

είλαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ν ρξφλνο αιιά νη απμήζεηο (πρ ηνπ θνξηίνπ – increments). Σφηε ν 

δείθηεο i  εθθξάδεη ηελ ηάμε ηεο αχμεζεο ζε κηα δηαδηθαζία πνπ πξνζεγγίδεηαη κε αθνινπζία 

απμήζεσλ.  



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 82 

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία, ππνζέηνπκε φηη νξίδεηαη ε νξηδφληηα κεηαηφπηζε 

ηνπ θφκβνπ N  ζηελ κνξθή Nou . Απηή είλαη ζπλνξηαθή ζπλζήθε πξψηνπ είδνπο ζηελ νπνία 

νξίδεηαη ε (αξρηθή) κεηαηφπηζε ελφο θφκβνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί ηψξα λα κεηαβάιεη απηή ηελ 

αξρηθή κεηαηφπηζε (ζε κηα απμεηηθή δηαδηθαζία), νξίδνληαο ζε θάζε δηαδνρηθφ βήκα (increment 

i ) ηε κεηαηφπηζε Niu . Απηή ε κεηαηφπηζε νξίδεηαη ηψξα κε ηελ εμίζσζε: 

 

 NoifNi uxfLu  )(  

 

ηελ εμίζσζε απηή fL  είλαη ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ (Load factor) πνπ είλαη κηα 

αξηζκεηηθή παξάκεηξνο ε νπνία νξίδεηαη ηνλ νξηζκφ ηεο CURVE. Με ηνλ ζπληειεζηή απηφλ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα απμήζεη ε λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηεο θακπχιεο (ζπλάξηεζεο). 

Ζ εληνιή curve πνπ φξηζα είλαη ε εμήο : 

 

Ο νξηζκφο απηφο θαζνξίδεη κηα αχμνπζα γξακκηθή ζπλάξηεζε πνπ ζην ηέινο, 

δεθαπιαζηάδεη ην κέγεζνο ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε φκσο επηηαρχλεη ηελ αλαδίπισζε 

ηνπ ηκάληα. Ζ κέγηζηε ηηκή ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο ( maxit ) πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ νξίδεη ην TERMINATION ψζηε λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα 

αξηζκεηηθφ. Ο LOAD FACTOR  = 1, αιιά κπνξνχκε λα ηνλ κεηψζνπκε (πρ = 0.1) ψζηε λα 

κεηψζνπκε ην increment. 

Μεηά απφ φια απηά ην πξφγξακκα πξέπεη λα ηξέρεη θαλνληθά. Μηα ζσζηή ιχζε ζα 

πξνθχςεη έπεηηα απφ 4-5 επαλαιήςεηο θαη απηφ πνπ πξέπεη λα θνηηάκε είλαη ε ηηκή ηεο RDNRM 

ε νπνία ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη θαη λα ηείλεη ζην κεδέλ ζηελ ηειεπηαία επαλάιεςε. Με βάζε 

φια ηα παξαπάλσ ζα εμάγσ ηα απνηειέζκαηα γηα φια ηα κνληέια. 
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4.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

Θα εξεπλήζνπκε ην πξφβιεκα ηεο θάκςεο ζε δχν πεξηπηψζεηο. ηελ αξρή ζα 

κειεηήζνπκε ην θαηλφκελν κε ειάρηζηε ηξηβή θαη έπεηηα ζα εηζάγνπκε κηα κεγαιχηεξε ηηκή ηεο 

ηξηβήο ζην πξφβιεκα γηα λα δνχκε πψο ζπκπεξηθέξεηαη ε ιχζε. 

ηα απνηειέζκαηα ζα δνχκε πψο έρεη παξακνξθσζεί ην πιέγκα(deformed mesh) , ηηο 

θαηαλνκέο ησλ ηάζεσλ(contours) θαη ηέινο ζα αθνινπζήζνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ηάζεσλ γηα δηάθνξεο γσλίεο, πάρε θαη ζπληειεζηή ηξηβήο. Σα increments πνπ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη είλαη 6. Θα δείρλσ αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ψζηε λα δνχκε πσο εμειίζζεηαη ην 

πξφβιεκα. 

 χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θάκςεο πξνθχπηεη φηη : 

D

Eh

R

Eh
σb 

2
 (35) 

Δπνκέλσο, ε θακπηηθή ηάζε ζηνλ ηκάληα εμαξηηέηαη απφ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο απηνχ, 

ην πάρνο ηνπ θαη ηε δηάκεηξν ηεο ηξνραιίαο D . Απηή είλαη ε κέγηζηε ηάζε ζην εμσηεξηθφ άθξν 

ηνπ ηκάληα, ελψ ε παξνχζα κέζνδνο πξνζεγγίδεη ηελ ηάζε ζε φιν ηνλ ηκάληα θαη πεξηιακβάλεη 

θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο είλαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο.  

Σν πξφβιεκα ιχζεθε κε ηε κέζνδν slidelines πνπ δηαζέηεη ν θψδηθαο Lusas. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο γεληθήο νιίζζεζεο ησλ slidelines. ηελ αξρή ζα 

παξνπζηάζσ εηθφλεο απφ ηξία δηαθνξεηηθά increment (1,3,6) θαη κεηά ζα επηθεληξσζψ ζην 

increment 6 γηαηί ζε απηφ έρεη πξνρσξήζεη ε κεραληθή επαθή ,ην ηφμν ηχιημεο είλαη κεγαιχηεξν 

θαη νη ηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ν ηκάληαο κεγαιχηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηα άιια δχν increment. 
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Deformed mesh με ηριβή μ=0,01 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα α) Δ=500 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 ζηε ζεηξά 

 

   

 

Δηθφλα 7 

 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα β) Δ=1000 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 

 

  

 

Δηθφλα 8 
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 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα γ) Δ=5000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6 

  

 

                                                        Δηθφλα 9 

 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα δ) Δ=10000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6 

  

 

                                              Δηθφλα 10 
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 t=10 mm κε κ=0,01  γηα ην πιηθφ α)Δ=500 Mpa θαη λ=0,3 , increment 6 

 

 

                                                  Δηθφλα 11 

 

 t=10 mm κε κ=0,01  γηα ην πιηθφ γ)Δ=5000 Mpa θαη λ=0,3 

 

                                                  Δηθφλα 12 

 

 

 

 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 87 

 

 t=2 mm κε κ=0,01 γηα ην πιηθφ α)Δ=500 Mpa θαη λ=0,3 , increment 6 

 

Δηθφλα 13 

 

 t=2 mm κε κ=0,01 γηα ην πιηθφ δ)Δ=10000 Mpa θαη λ=0,3 , increment 6 

 

 

Δηθφλα 14 
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Σψξα ζα δσ πσο επηδξά ζην deformed mesh ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο ζε κ= 

0,20. 

Deformed mesh με ηριβή μ=0,20 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα α) Δ=500 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 

 

Δηθφλα 15 

 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα β) Δ=1000 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 

 

Δηθφλα 16 
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 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα γ) Δ=5000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6 

 

                                                    Δηθφλα 17 

 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα δ) Δ=10000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6 

 

                                                                Δηθφλα 18 
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 t=10 mm ,  πιηθφ α)Δ=500 Mpa θαη λ=0,3, increment 6 

 

Δηθφλα 19 

 

 t=10 mm , πιηθφ γ)Δ=5000 Mpa θαη λ=0,3, increment 6 

 

Δηθφλα 20 
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 t=2 mm,  πιηθφ α)Δ=500 Mpa θαη λ=0,3 , increment 6 

 

Δηθφλα 21 

 

 t=2 mm, κ=0,20  γηα ην πιηθφ δ)Δ=10000 Mpa θαη λ=0,3, increment 6 

 

Δηθφλα 22 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ έρεη πξνθχςεη απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη φηη δελ βιέπνπκε νπηηθά 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο ζην θνκκάηη 

βέβαηα πνπ αθνξά ην deformed mesh, φπσο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα δηαθνξεηηθά πιηθά γηα ηελ ίδηα 

ηηκή πάρνπο ηνπ ηκάληα. 

Σψξα ζα δνχκε ηελ ηζνδχλακε ηάζε ζηνλ ηκάληα θαη πσο επηδξά ν ζπληειεζηή ηξηβήο ζε 

απηή. 
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Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία ) με ηριβή μ=0,01 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα α) Δ=500 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 

 

Δηθφλα 23 

 

Δηθφλα 24 
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Δηθφλα 25 

Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,20 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα α) Δ=500 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 

 

Δηθφλα 26 
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Δηθφλα 27 

 

 

Δηθφλα 28 

 

Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξψ ζην παξαπάλσ κνληέιν κε ην πιηθφ α) είλαη φηη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο απμήζεθαλ ιίγν θαη νη ηάζεηο.  
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Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,01 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα β) Δ=1000 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 

 

Δηθφλα 29 

 

 

Δηθφλα 30 
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Δηθφλα 31 

Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,20 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα β) Δ=1000 ΜPa , λ =0,3  , increment 1,3,6 

 

Δηθφλα 32 
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Δηθφλα 33 

 

 

Δηθφλα 34 

 

Απηφ πνπ παξαηεξψ παξαπάλσ είλαη φηη ν ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο κείσζε ηηο 

ηάζεηο ζηνλ ηκάληα θαη ζηα 3 increments ησλ κνληέισλ.  
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           Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,01 και μ=0,2 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα γ) Δ=5000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6, κ =0,01 

 

Δηθφλα 35 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα γ) Δ=5000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6, κ=0,20 

 

 Δηθφλα 36 

Απηφ πνπ παξαηεξψ είλαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο κεηψζεθαλ 

αηζζεηά πάιη νη ηάζεηο. 
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Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία με ηριβή μ=0,01 και μ=0,2 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα δ) Δ=10000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6,κ =0,01 

 

Δηθφλα 37 

 t=20 mm ,Τιηθφ ηκάληα δ) Δ=10000 ΜPa , λ =0,3  , increment 6,κ =0,20 

 

Δηθφλα 38 

ε απηφ ην κνληέιν κε κεγάιν κέηξν ειαζηηθφηεηαο παξαηεξψ φηη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο απμήζεθαλ ειάρηζηα νη ηάζεηο. 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 
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         Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,01 και μ=0,2 

 t=10 mm ,Τιηθφ ηκάληα α) Δ=500 ΜPa , λ =0,3  , increment 6,κ =0,01 

 

Δηθφλα 39 

 t=10 mm ,Τιηθφ ηκάληα α) Δ=500 ΜPa , λ =0,3  , increment 6,κ =0,20 

 

Δηθφλα 40 

Οη ηάζεηο κεηψζεθαλ ιίγν κε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο. 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 
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          Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,01 και μ=0,2 

 t=10 mm γηα ην πιηθφ γ)Δ=5000 Mpa θαη λ=0,3, κ=0,01 

 

 

Δηθφλα 41 

 t=10 mm γηα ην πιηθφ γ)Δ=5000 Mpa θαη λ=0,3, κ=0,20 

 

Δηθφλα 42 

ην παξαπάλσ κνληέιν κε ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο απμήζεθαλ νη ηάζεηο. 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 102 

 

           Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,01 και μ=0,2 

 t=2 mm  γηα ην πιηθφ α)Δ=500 Mpa θαη λ=0,3, κ=0,01 

 

Δηθφλα 43 

 t=2 mm  γηα ην πιηθφ a)Δ=500 Mpa θαη λ=0,3, κ=0,20 

 

     Δηθφλα 44 

 

Με ηελ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο απμήζεθαλ νη ηάζεηο. 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 
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          Contours (Ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα και ηην ηροταλία) με ηριβή μ=0,01 και μ=0,2 

 t=2 mm  γηα ην πιηθφ δ)Δ=10000 Mpa θαη λ=0,3, κ=0,01 

 

Δηθφλα 45 

 t=2 mm  γηα ην πιηθφ δ)Δ=10000 Mpa θαη λ=0,3, κ=0,15 

 

Δηθφλα 46 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 104 

 

ην παξαπάλσ κνληέιν γηα κ=0,20 δελ ηεξκάηηδε ην πξφγξακκα κε απνηέιεζκα λα 

ρξεηαζηεί λα κεηψζεη ην κ. Ζ λέα ηνπ ηηκή είλαη 0,15. Σξέρνληαο ην θαη παίξλνληαο ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα έρνπκε κηα αξθεηά κεγάιε αχμεζε ησλ ηάζεσλ. 

Καηανομές ορθών ηάζεων 

 t=20 mm πιηθφ α)Δ=500 Mpa,λ=0,3 θαη κ=0,01 γηα ην increment 6 

                                       

              Γηάγξακκα νξζψλ ηάζεσλ ζηηο 15 κνίξεο 

 t=20 mm πιηθφ α)Δ=500 Mpa,λ=0,3 θαη κ=0,20 γηα ην increment 6 

                         

                        Γηάγξακκα νξζψλ ηάζεσλ ζηηο 15 κνίξεο 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 105 

 

 t=10 mm σλικό γ)Δ=5000 Mpa,ν=0,3 και μ=0,01 γηα ην increment 6 

 

 

      Γηάγξακκα νξζψλ ηάζεσλ ζηηο 45 κνίξεο 

 t=10 mm σλικό γ)Δ=5000 Mpa,ν=0,3 και μ=0,20 γηα ην increment 6 

 

      Γηάγξακκα νξζψλ ηάζεσλ ζηηο 45 κνίξεο 

ηηο θαηαλνκέο ησλ ηάζεσλ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα είλαη νη ηάζεηο θαη ζηνλ νξηδφληην 

ην πειίθν r/h . Καλνληθνπνίεζα ηηο απνζηάζεηο, δηαηξψληαο νιφθιεξε ηε ζηήιε κε ηηο 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 106 

 

ηεηκεκέλεο (αθηίλεο) κε ην πάρνο ηνπ ηκάληα γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο. Απηφ πνπ ζπκπεξαίλνπκε 

απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα είλαη απηφ πνπ έρνπκε πεη θαη ζηε ζεσξία. Ζ θακπηηθή ηάζε 

κεηαβάιιεηαη γξακκηθά απφ ηελ ειάρηζηε ζηε κέγηζηε ηηκή. ηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο ν ηκάληαο 

εθειθχεηαη θαη ζηηο εζσηεξηθέο ζιίβεηαη. Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα ε γξακκή μεθηλάεη 

απφ ηε κέγηζηε ειάρηζηε ηηκή, πξάγκα ινγηθφ θαζψο ε αθηίλα ζα ζπλαληήζεη πξψηα ηελ 

εζσηεξηθή πεξηνρή ηνπ ηκάληα πνπ ζιίβεηαη. Καζψο απμάλεηαη ην r/h ,δειαδή πιεζηάδνπκε πξνο 

ηνλ νπδέηεξν άμνλα ε ηάζε κεδελίδεηαη θαη κεηά θαζψο θηλνχκαζηε πξνο ηηο εμσηεξηθέο 

πεξηνρέο απμάλνληαη πάιη θαη πξνο ηα ζεηηθά θαζψο ν ηκάληαο πθίζηαηαη εθειθπζκφ ,δειαδή 

ηεληψλεηαη. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο είλαη κηθξφο κ=0,01 νη ηάζεηο 

είλαη κεγαιχηεξεο. Πάλησο ε παξνπζία ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο δελ επεξεάδεη ηε γξακκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο ηάζεο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ.  

 

4.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Σν παξαπάλσ πξφβιεκα ην έιπζα κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο κεηαηφπηζεο. Παξαθάησ ζα 

αλαιχζνπκε ηη απνηειέζκαηα πήξακε απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. Ζ πξψηε παξάκεηξνο 

πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη ην  

 πάρνο ηνπ ηκάληα 

Έπξεπε λα κειεηήζσ 3 δηαθνξεηηθά πάρε ηνπ ηκάληα γηα λα εμάγσ έλα ζπκπέξαζκα γηα 

ην πφζν επεξεάδεη ηηο ηάζεηο ην πάρνο ηνπ ηκάληα θαηά ηελ θάκςε. Όζνλ αθνξά ην πάρνο ε  

ζεσξία κνπ ιέεη φηη 
D

Eh

R

Eh
σb 

2       (35) 

ε φια ηα απνηειέζκαηα έρσ ιάβεη ππφςηλ κνπ ην increment 6 ζην νπνίν έρσ ηηο 

κέγηζηεο ηάζεηο γηαηί ην ηφμν επαθήο είλαη κεγαιχηεξν. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε πξνθχπηεη φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πάρνο ηνπ 

ηκάληα ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη ηάζεηο ιφγσ θάκςεο πνπ πθίζηαηαη. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

έιαβα ρσξίο λα ιάβσ ην ζπληειεζηή ηξηβήο ππφςηλ κνπ  ήηαλ φηη : 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 
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Μειεηψληαο ην ίδην πιηθφ θαη κεηαβάιινληαο ηνπ ην πάρνο έιαβα φηη : 

 

       Γηάγξακκα ηάζεο-πάρνπο ηκάληα 

Απφ ην δηάγξακκα ιακβάλσ φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πάρνο ηνπ ηκάληα ηφζν 

κεγαιχηεξεο είλαη νη ηάζεηο πνπ πθίζηαληαη. 

Ζ δεχηεξε  παξάκεηξνο πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη ην  

 ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο Δ γηα ίδηα ηηκή πάρνπο ηνπ ηκάληα 

 

             Γηάγξακκα ηάζεο –κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο Δ 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 108 

 

Παξαηεξψ φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη 

νη ηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ν ηκάληαο, πξάγκα πνπ ζπλάδεη κε ηελ εμίζσζε (35). 

Ζ ηξίηε παξάκεηξνο πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη ην  

 ηφμν ηχιημεο 

           Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ ην πξφβιεκα ζα ιπζεί κε ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο αχμεζεο 

ηεο κεηαηφπηζεο. Γηα απηφ ην ιφγν έρνπκε θαη ηφζεο εηθφλεο κε ηα increments.  Όζν πξνρσξάεη 

ε κεραληθή επαθή θαη πεγαίλνπκε πξννδεπηηθά απφ ην increment 1 ζην 6 απμάλεηαη ην ηφμν 

ηχιημεο θαη ζπλεπψο νη ηάζεηο . Παξαζέησ έλα δηάγξακκα γηα ην πιηθφ α ,φπνπ θαίλεηαη ε 

αηθλίδηα αχμεζε ησλ ηάζεσλ θαζψο έξρεηαη φιν θαη πην θνληά ν ηκάληαο κε ηελ ηξνραιία. 

 

 

           Γηάγξακκα ηάζεο- increment 

Απηφ πνπ ζπκπεξαίλνπκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα είλαη φηη φζν απμάλεηαη ην ηφμν ηχιημεο, 

δειαδή πξνρσξάεη ε επαθή θαη πιεζηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ν ηκάληαο ηελ ηξνραιία ηφζν 

κεγαιχηεξεο ηάζεηο πθίζηαηαη.  

Ζ ηέηαξηε παξάκεηξνο πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη ν  

 ζπληειεζηήο ηξηβήο 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 
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Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 0,20. Γηα ηα κνληέια κε 

πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ κε ηα πιηθά γ,δ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο ηξηβήο κ=0,15 ,θαζψο ην 

πξφγξακκα δελ κπνξνχζε λα ηεξκαηίζεη. Όζνλ αθνξά ην πιηθφ α  πήξακε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα κε βάζε ην δηάγξακκα: 

          

                      Γηάγξακκα ηάζεο – increment γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ κ 

Τπάξρεη κηα κηθξή απφθιηζε φζνλ αθνξά ην increment 1 , θαηά ηα άιια νη ππφινηπεο 

ηηκέο είλαη ζρεδφλ ίδηεο. 

Σψξα ζα εμεηάζνπκε ην πιηθφ β. 

   

                          Γηάγξακκα ηάζεο – increment γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ κ 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 110 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα απφθιηζε ζηηο ηηκέο . Οη ηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο γηα 

ζπληειεζηή ηξηβήο κ=0,01.  

Απηφ πνπ παξαηήξεζα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο ζηε ιχζε είλαη φηη 

θάπνηεο θνξέο απμάλνληαλ νη ηάζεηο θαη θάπνηεο κεηψλνληαλ ζε ζρέζε κε ηα κνληέια πνπ είραλ 

ειάρηζηε ηηκή ζπληειεζηή ηξηβήο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ζχγθιηζε. Κάπνηεο θνξέο ην πξφγξακκα 

ηεξκάηηδε λσξίηεξα θαζψο ζπλέθιηλε πην γξήγνξα θαη θάπνηεο άιιεο ήζειε πεξηζζφηεξεο 

επαλαιήςεηο. Γηα λα εμαρζνχλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξέπεη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ 

επαλαιήςεσλ κέρξη ηε ζχγθιηζε γηα λα είλαη πην αθξηβείο νη ηηκέο. 

 Μέγιζηη ηάζη 

Όπσο έρνπκε πεη θαη ζηε ζεσξία ε κέγηζηε ηάζε επξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ άθξν ηνπ 

ηκάληα. Παξαθάησ ζα παξαζέζσ κεξηθέο εηθφλεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ. 

 

           

Δηθφλεο 47,48 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 
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Οη παξαπάλσ εηθφλεο απνδεηθλχνπλ απηά πνπ έρνπκε πεη ζηε ζεσξία. Ο ηκάληαο φηαλ ηνπ 

αζθείηαη θνξηίν ,βξίζθεηαη δειαδή ζε δπλακηθή θαηαπφλεζε ηεληψλεηαη ζηηο εμσηεξηθέο 

πεξηνρέο ,δειαδή εθειθχεηαη θαη ζπκπηέδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ,δειαδή ζιίβεηαη. Απηφ θαίλεηαη 

μεθάζαξα ζηηο δχν εηθφλεο φπνπ φζν πξνρσξάκε πξνο ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο ηνπ ηκάληα ηα 

ρξψκαηα γίλνληαη πην έληνλα , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηάζεηο απμάλνληαη θαη γίλνληαη 

κέγηζηεο ζην εμσηεξηθφ άθξν ηνπ.  

 

4.5 ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΣΑΝΤΗ 

 

Αλ πξνζζέζνπκε κηα ηάλπζε ζηνλ ηκάληα ζα πάξνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ α γηα πάρνο ηκάληα 20 ρηιηνζηά θαη κ=0,01. 

              

Δηθφλεο 49, 50 

Οη παξαπάλσ εηθφλεο δείρλνπλ ην παξακνξθσκέλν πιέγκα ζην increment 6 (αξηζηεξά) 

θαη ζην increment 11 (δεμία). Ο ηκάληαο ζην increment 11 είλαη ειαθξψο αλαζεθσκέλνο ζε 

ζρέζε κε ην increment 6. 

Παξαθάησ παξαζέησ δχν εηθφλεο κε ηελ ηζνδχλακε ηάζε ζηνλ ηκάληα. Πξψηα είλαη γηα 

increment 6 θαη κεηά γηα increment 11. 
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Δηθφλα 51 

 

Δηθφλα 52 

Απηφ πνπ παξαηεξψ είλαη φηη κε ηελ πξνζζήθε ηξίηνπ load case νη ηάζεηο ζην increment 

6 είλαη ίδηεο ,αιιά πξνρσξψληαο ζην increment 11 κεηψζεθαλ. 
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 αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επαλαιήςεσλ γηα βειηίσζε ηεο ζχγθιηζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

1. ΔΞΙΧΗ EULER 

ε απηέο ηηο ζεκεηψζεηο ζα εμαρζνχλ νη εμηζψζεηο ηνπ ηκάληα φηαλ ηπιίγεηαη ζε κηα 

ηξνραιία. Με ηνλ φξν ηξνραιία ππνλνείηαη έλα ζηηβαξφ θπιηλδξηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ γεσκεηξηθφ άμνλά ηνπ. Γχξσ ηνπ κπνξεί λα ηπιηρζεί έλα ζρνηλί, 

έλα θαιψδην ή έλαο επίπεδνο ηκάληαο. Σα ζηνηρεία πνπ ηπιίγνληαη ζηελ ηξνραιία ζπλήζσο 

κεηαθέξνπλ δπλάκεηο ζε άιια ζηνηρεία θαη πξέπεη λα είλαη αξθεηά εχθακπηα ψζηε λα κελ 

πθίζηαληαη παξακέλνπζεο παξακνξθψζεηο θαηά ην ηχιηγκα θαη ην μεηχιηγκα. Ζ θπιηλδξηθή 

γεσκεηξία ηεο ηξνραιίαο πξνθαιεί ζχδεπμε κεηαμχ ησλ εθαπηνκεληθψλ θαη ησλ αθηηληθψλ 

δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηκάληα θαζψο απηφο βξίζθεηαη ζε ζηαηηθή ή δπλακηθή 

ηζνξξνπία πάλσ ζηελ ηξνραιία. Απηή ε  ζχδεπμε κεηαζρεκαηίδεη ηκήκα ηνπ εθαπηνκεληθνχ 

εθειθπζκνχ ηνπ ηκάληα ζε αθηηληθή πίεζε επαθήο κε ηελ ηξνραιία, απμάλνληαο έηζη ηε δχλακε 

ηξηβήο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζε έλα μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεχγνπο ηκάληαο-

ηξνραιία. Σν πειίθν δειαδή ησλ δπλάκεσλ εθειθπζκνχ (ηαλχζεηο) ζηα δχν άθξα ηνπ 

πεξηηπιηγκέλνπ ηκάληα ζηελ ηξνραιία είλαη κηα εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ 

ζπληειεζηή θηλεηηθήο ηξηβήο επί ηελ γσλία ηχιημεο κεηαμχ ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αχμεζε 

ηνπ ηφμνπ επαθήο απμάλεη ζεκαληηθά ηελ αλαινγία ησλ δπλάκεσλ ηάλπζεο ζηα άθξα ηνπ 

ηκάληα, θάηη πνπ εθκεηαιιεπφκαζηε ζηελ πξάμε. 
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ρήκα 1. Σχιημε ελφο ηκάληα θαηά 90
ν
 θαη νιίζζεζε απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ ηξνραιία. 

 

Γηα απινπνίεζε θαη ρσξίο λα ράλεηαη ε γελίθεπζε, ζηα αθφινπζα ζα αλαιχζνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο επαθήο ελφο επίπεδνπ ηκάληα ζε  κηα ηξνραιία, ψζηε λα απινπνηείηαη ζε 

πξφβιεκα δχν δηαζηάζεσλ. Τπνζέηνπκε φηη έλαο ιεπηφο ηκάληαο ηπιίγεηαη ζε έλαλ θχιηλδξν κε 

ηφμν επαθήο 90°, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1. ην θάησ άθξν ηνπ ηκάληα εθαξκφδεηαη δχλακε 

εθειθπζκνχ (ηάλπζε) F . Ο ηκάληαο ζηεξεψλεηαη ζην δεμί άθξν, ελψ ε ηξνραιία πεξηζηξέθεηαη 

κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρχηεηα ω  πνπ έρεη αλζσξνινγηαθή δηεχζπλζε. Ζ δχλακε ηάλπζεο έρεη 

ηέηνην κέγεζνο ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ ηκάληα λα νιηζζαίλεη ζηελ ηξνραιία ελψ βξίζθεηαη ζε 

ηζνξξνπία. Ζ θηλεηηθή ηξηβή ιακβάλεη ρψξα ζηε δηεπηθάλεηα ηεο επαθήο κεηαμχ ηνπ ηκάληα θαη 

ηεο ηξνραιίαο. Θέινπκε λα εμάγνπκε ηελ εμίζσζε ηνπ ηκάληα πνπ δηέπεη ηε δχλακε εθειθπζκνχ 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζε νπνηαδήπνηε δηαηνκή ηνπ ηκάληα, θαζψο θαη ηε δχλακε αληίδξαζεο ζην 

δεμί άθξν ηνπ ηκάληα αιιά θαη ηε ξνπή αληίδξαζεο ζηελ ηξνραιία. 

Τπνζέηνπκε φηη ν ηκάληαο είλαη κνλνδηάζηαην ειαζηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν επηδέρεηαη 

κφλν δηακήθεηο παξακνξθψζεηο πνπ εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζέζε. Ζ θακπηηθή 

ζηηβαξφηεηα απηνχ είλαη επαξθψο κηθξή ψζηε ν ηκάληαο λα θάκπηεηαη ρσξίο ηελ απαίηεζε 

εμσηεξηθήο θακπηηθήο ξνπήο, ελψ είλαη αζπκπίεζην ζηνηρείν έηζη ψζηε λα κελ παξνπζηάδεη 
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δηαηκεηηθέο παξακνξθψζεηο. ηελ δηεπηθάλεηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ν ηκάληαο κε ηελ ηξνραιία 

ππάξρεη κφλν θηλεκαηηθή ηξηβή πνπ ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή θηλεκαηηθήο ηξηβήο 

επί ηελ θάζεηε δχλακε (πίεζε). 

Γθ
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θ
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ρήκα 2. Ηζνξξνπία ζηνηρείν ηνπ ηκάληα. 

Οη εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο ηνπ ηκάληα παξάγνληαη ζε έλα πνιηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 

(r, θ), ρήκα 2. Αλ ιάβνπκε έλα ηφμν ηνπ ηπιηγκέλνπ ηκάληα πνπ έρεη απεηξνζηφ κήθνο, ε 

αθηηληθή πίεζε είλαη δηαηζζεηηθά νκνηφκνξθε νπφηε δελ επεξεάδεη ηελ εθαπηνκεληθή δχλακε. 

ην πνιηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ζεσξνχκε φηη ε αξρή ησλ αμφλσλ επξίζθεηαη ζην θέληξν 

πεξηζηξνθήο ηεο ηξνραιίαο Ο θαη ε γσληαθή ηεηαγκέλε είλαη ζεηηθή θαηά ηελ σξνινγηαθή 

δηεχζπλζε. Θεσξνχκε έλα ηφμν ηνπ ηκάληα AB  θαη ην κεζαίν ζεκείν απηνχ έζησ C . Σν ηφμν 

αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεηψδε γσλία θΔ  θαη έρεη κήθνο θRΔ , φπνπ R  είλαη ε αθηίλα ηεο 

ηξνραιίαο. Θα αλαιχζνπκε ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ ζηελ εθαπηνκεληθή δηεχζπλζε ( Ct ) 

θαη ζηελ αθηηληθή δηεχζπλζε ( Cr ), αληίζηνηρα, φπσο ζην ρήκα 2. ε έλα ηπραίν ζεκείν Ρ πνπ 
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επξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β ζην ηφμν επαθήο θαη έρεη γσληαθή ηεηαγκέλε θ' , 

νξίδνληαη ε πίεζε επαθήο )(θ'p  θαη ε ηάζε ηξηβήο )(θ'f  πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηκάληα 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε απηνχ κε ηελ ηξνραιία θαη κεηξνχληαη ζε Ρα. )(θF  θαη )Δ( θθF   

είλαη νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ ηκάληα (ηαλχζεηο)  ζηηο γσλίεο θ  θαη θθ Δ , αληίζηνηρα, ζηα 

άθξα ηνπ ζηνηρεηψδνπο ηφμνπ θαη κεηξνχληαη ζε Ν. 

ηελ εθαπηνκεληθή θαη ζηελ αθηηληθή δηεχζπλζε ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ δίλεη 

αληίζηνηρα: 
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Λακβάλνληαο ππφςε καο ην ζεψξεκα κέζεο ηηκήο ηνπ νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα θάζε πξαγκαηηθή θαη ζπλερή ζπλάξηεζε )(xf , ππάξρεη κηα ηηκή 

],[* baxx  , έηζη ψζηε ην νινθιήξσκα λα απηήο λα γξάθεηαη: 
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Τπνζέηνπκε φηη νη ζπλαξηήζεηο  )(θp  θαη )(θf  ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα ην 

ζεψξεκα απηφ, ην νπνίν εθαξκφδνπκε γηα λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηα νινθιεξψκαηα ζε 

αξηζκεηηθέο ηηκέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (3), νη εμηζψζεηο (1) θαη (2) γξάθνληαη 

αληίζηνηρα: 
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φπνπ ]Δ,[* θθθθ  . Δμεηάδνπκε ηψξα ηε ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ φξσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο παίξλνληαο ην φξην ηνπ θΔ , δειαδή, 0Δ θ . 

Σφηε είλαη: 
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Αληηθαζηζηνχκε ηηο εμηζψζεηο (6) - (9) ζηηο εμηζψζεηο (4) θαη (5) θαη βξίζθνπκε 

αληίζηνηρα, ζηελ εθαπηνκεληθή δηεχζπλζε: 
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Θεσξψληαο φηη ν δεπηεξνβάζκηνο φξνο 
2dθ  κεδελίδεη ηα αληίζηνηρα γηλφκελα, νη 

πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο απινπνηνχληαη σο εμήο: 
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 )()( θpWRθF      (13) 

ηηο πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο, W  είλαη ην πιάηνο ηνπ ηκάληα θαη R  ε αθηίλα ηεο 

ηξνραιίαο αλ ζεσξήζνπκε φηη ην πάρνο ηνπ ηκάληα είλαη ακειεηέν. 

Ζ δχλακε ηξηβήο (ηάζε) εμ νξηζκνχ είλαη: 

 )()( θpμθf   (14) 

ηελ εμίζσζε (14), μ  είλαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο. Οη εμηζψζεηο (12) θαη (13) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμίζσζε (14) απινπνηνχληαη ζηε κνξθή: 
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Ζ ηειεπηαία εμίζσζε κπνξεί λα ιπζεί κε ηε κέζνδν ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ 
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 μθeC'WRθF )(     (17) 

ηηο πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο, C , C'  είλαη ζηαζεξέο νινθιήξσζεο. Αθνχ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρήκαηνο 1, ε ζπλνξηαθή ζπλζήθε είλαη oFF )0( , κε αληηθαηάζηαζε, 

πξνθχπηεη φηη )/(WRFC' o . Δπνκέλσο,  
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Ζ αληίδξαζε ζην δεμηφ άθξν ηνπ ηκάληα κπνξεί λα ππνινγηζζεί κέζσ ηεο εμίζσζεο (18):  
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2
( μπ

o eF
π

FF         (20) 

Ζ ξνπή ζηξέςεο ζηνλ άμνλα ηεο ηξνραιίαο έρεη αλζσξνινγηαθή δηεχζπλζε θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηε δηαθνξά ησλ δπλάκεσλ: 

 )1()( 2/
1  μπ

oo eRFRFFT      (21) 

Σν ρήκα 3 παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή ηεο ηάλπζεο ηνπ ηκάληα )(θF  θαη ηεο πίεζεο 

επαθήο )(θp  πάλσ ζην ηφμν επαθήο. Αθνχ ζην απφ δεμηά άθξν ηνπ ηκάληα εθαξκφδεηαη 

δχλακε oF , ε δχλακε ζην άιιν άθξν ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (20) είλαη 2/
1

μπ
o eFF  . Οη 

πηέζεηο ηφηε ζηα άθξα ηνπ ηκάληα γηα ην ίδην παξάδεηγκα είλαη : 

 WRFp oo /  θαη 
2/

1
μπo e

WR

F
p   
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p
( θ

),
  
 P

α

F
( θ

),
  
 N

θ

0 π/2π/4

po

p1

Fo

F1

 

 

ρήκα 3. Μεηαβνιή ηάλπζεο θαη πίεζεο ζην ηφμν επαθήο. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ε ζπλεηζθνξά ηεο θαηαλνκήο ηεο δχλακεο 

ηξηβήο ζηελ εθαπηνκεληθή δηεχζπλζε γηα ηελ ηζνξξνπία ηεο αθηηληθήο δχλακεο είλαη δεχηεξεο 

ηάμεο. Όκνηα, ε ζπλεηζθνξά ηεο πίεζεο επαθήο ζηελ αθηηληθή δηεχζπλζε γηα ηελ ηζνξξνπία ηεο 

εθαπηνκεληθήο δχλακεο είλαη δεχηεξεο ηάμεο. εκεηψλνπκε φηη ην ζπγθεληξσκέλν θνξηίν 

(ηάλπζε) ζηελ εθαπηνκεληθή δηεχζπλζε έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ηφζν ζηελ εθαπηνκεληθή φζν 

θαη ζηελ αθηηληθή ηζνξξνπία δπλάκεσλ. Γεληθεχνληαο, κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη ζηα θακπχια 

κέιε φπσο είλαη ν ηκάληαο, ηα θαηαλεκεκέλα θνξηία ζε κία δηεχζπλζε έρνπλ ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά κφλν ζηελ ηζνξξνπία ζηελ ίδηα δηεχζπλζε θαη ακειεηέα ζηελ θάζεηε δηεχζπλζε. 

Ζ εμίζσζε (18) ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο εμίζσζε Euler δηφηη απηφο πξψηα ηελ 

απέδεημε. Γεληθά, νξίδεη ην πειίθν ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ ηεο ζθηρηήο θαη ηεο ραιαξήο πιεπξάο 

ηνπ ηκάληα θαη έρεη ηε κνξθή 

 



Πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζε θαη παξακφξθσζεο ελφο ηκάληα     

[Νηθνιφπνπινο Γεκήηξηνο] 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – [Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο] 123 

 

 μθ

o
e

F

F
1        (22) 

Ζ εμίζσζε απηή ππνδειψλεη φηη ην πειίθν ησλ ηαλχζεσλ ζηα άθξα ελφο ηκάληα πνπ 

είλαη ηπιηγκέλνο ζε κηα ηξνραιία είλαη εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ ζπληειεζηή 

θηλεκαηηθήο ηξηβήο επί ην ηφμν επαθήο. Γηα ην παξάδεηγκα ηνπ ρήκαηνο 1, αλ ν ζπληειεζηήο 

ηξηβήο είλαη 3.0μ , ηφηε ε ζθηρηή δχλακε είλαη oFF 6.11  , αθνχ ε γσλία επαθήο είλαη π/2. 

Αλ φκσο, πθ 2 , ηφηε ε δχλακε απηή εληζρχεηαη πνιχ: oFF 6.61  . 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ηφμν θ ζηελ εμίζσζε Euler εθθξάδεη κηα γσλία 

δηνιίζζεζεο κάιινλ παξά έλα ηφμν επαθήο. Απηέο νη δχν γσλίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε βαζίζζεθε ζηελ παξαδνρή φηη ν ηκάληαο δηνιηζζαίλεη 

πιήξσο ζηελ ηξνραιία φηαλ απηή πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρχηεηα, νπφηε ε γσλία 

νιίζζεζεο ηζνχηαη κε ηε γσλία επαθήο. Όηαλ φκσο ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θφξηηζεο, ηα 

πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Αλ γηα παξαδείγκαηνο ράξε ππνζέζνπκε φηη εθαξκφδεηαη ζηελ 

ηξνραιία ξνπή ζηξέςεο, ν ηκάληαο ελδέρεηαη λα δηνιηζζήζεη ζε έλα ηκήκα ηεο θνηλήο 

δηεπηθάλεηαο επαθήο, ελψ κπνξεί λα ππάξρεη πξφζθπζε ζην ππφινηπν ηκήκα, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο αλαπηπζζφκελεο ζηξέςεο. 

 

2. ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗ ΓΤΝΑΜΗ 

 

Θεσξνχκε ηψξα φηη ν ηκάληαο είλαη αηέξκνλαο, θηλείηαη κεηαμχ δχν ηξνραιηψλ θαη 

κεηαθέξεη ηζρχ, ελψ επξίζθεηαη ζε κφληκε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. ηελ θηλεηήξηα ηξνραιία, ν 

ηκάληαο έρεη ηε ραιαξή θαη ηε ζθηρηή πιεπξά αληίζηνηρα. Ζ ηξνραιία πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή 

ηαρχηεηα ω  θαη ν ηκάληαο νπνίνο επξίζθεηαη ζε πιήξε πξνζθφιιεζε ζε απηήλ έρεη γξακκηθή 

(πεξηθεξεηαθή) ηαρχηεηα υ ( ωRυ  ). Ζ θπγφθεληξε δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηκάληα, 

φζν απηφο είλαη ζε επαθή κε ηελ ηξνραιία, αθνχ εθηειεί πεξηζηξνθηθή θίλεζε, απνκαθξχλεη 
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θαηά θάπνην ηξφπν ηνλ ηκάληα απφ ηελ επαθή θαη επνκέλσο ιεηηνπξγεί κεηψλνληαο ηελ πίεζε 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ επαθή φπσο ππνινγίζακε ζηα πξνεγνχκελα. 

 

Α

Β

Fc

Fc

Pc

C

dθ

R

ω

 

 

ρήκα 4. Φπγφθεληξε δχλακε. 

Θεσξνχκε έλα ζηνηρεηψδεο ηφμν ηνπ ηκάληα θd , ην νπνίν επξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία, 

φπσο ζην ρήκα 4, ην νπνίν επξίζθεηαη ζε πιήξε πξφζθπζε κε ηελ επηθάλεηα ηεο ηξνραιίαο. 

ηηο άθξεο ηνπ αζθνχληαη νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο cF  πνπ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη είλαη ίζεο. Ζ γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ ηκάληα είλαη Rυ /2
, νπφηε 

ζην ζηνηρείν αζθείηαη θπγφθεληξε δχλακε cP  πνπ έρεη ηε δηεχζπλζε ηεο αθηίλαο θαη 

εθαξκφδεηαη ζην κέζνλ ηνπ ζηνηρείνπ C . Απφ ηελ θιαζζηθή θηλεκαηηθή είλαη γλσζηφ φηη απηή 

ε αδξαλεηαθή δχλακε ηζνχηαη κε ηελ γσληαθή επηηάρπλζε επί ηελ κάδα ηνπ θηλνχκελνπ 

ζηνηρείνπ, δειαδή, 
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R

υ
mPc

2
   (23) 

Ζ κάδα ηνπ ζηνηρεηψδνπο ηφμνπ ηνπ ηκάληα είλαη sqm d , φπνπ q  είλαη ε γξακκηθή 

ππθλφηεηα ηνπ ηκάληα, ελψ ην κήθνο ηνπ ζηνηρεηψδνπο ηφμνπ είλαη: θRs dd  . Δπνκέλσο, ε 

κάδα ηνπ ζηνηρεηψδνπο ηφμνπ γξάθεηαη: 

θqRm d   (24) 

πλδπάδνληαο ηηο εμηζψζεηο (23) θαη (24) βξίζθνπκε φηη ε θπγφθεληξε δχλακε είλαη: 

θqυPc d2       (25)   

Ζ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζηνηρεηψδεο ηφμν ηνπ ηκάληα θαηά ηελ 

αθηηληθή δηεχζπλζε δίλεη ηελ εμίζσζε: 

cc P
θ

F )
2

d
sin(2  (26) 

Δμεηάδνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο εμίζσζεο θαζψο 0d θ .Σν 

φξην ηνπ εκηηνληθνχ φξνπ γίλεηαη:   

2

d
)

2

d
sin(

θθ
  (27) 

Λακβάλνληαο ζην ινγαξηαζκφ ηελ εμίζσζε (27), ε εμίζσζε (26) παξέρεη ηελ 

θπγφθεληξε δχλακε ζηε κνξθή: 

2qυFc    (28) 

Δπνκέλσο, ε εμίζσζε Euler (22), αλ ιάβνπκε ζην ινγαξηαζκφ ηελ θπγφθεληξε δχλακε, 

γξάθεηαη: 

μθ

o

e
qυF

qυF






2

2
1  (29) 
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Ζ εμίζσζε απηή εμεγεί ηελ επίδξαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ηαρχηεηαο  ηνπ ηκάληα ζηελ 

πξαγκαηηθή αλαινγία ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ ηεο ζθηρηήο θαη ηεο ραιαξήο πιεπξάο. 

 

3. ΚΑΜΦΗ ΣΟΤ ΙΜΑΝΣΑ 

 

Θεσξνχκε φηη ν επίπεδνο ηκάληαο έρεη νξζνγσληθή δηαηνκή δηαζηάζεσλ hW  xh , 

φπνπ W  είλαη ην πιάηνο ηεο δηαηνκήο θαη h  ην πάρνο ηνπ ηκάληα. Αξρηθά ν ηκάληαο είλαη 

επζχγξακκνο ή έρεη κεγάιε θακππιφηεηα. Κάκπηεηαη ηφηε γχξσ απφ ηελ ηξνραιία πνπ έρεη 

αθηίλα R . Αθνχ ηζρχεη ε ζεσξία δνθνχ, θαηά ηελ θχξησζε, ζηνλ ηκάληα αλαπηχζζεηαη ξνπή 

θάκςεο πνπ εμαξηηέηαη απφ ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο απηνχ θαη ηε γεσκεηξία: 

ρ

EI
M   (30) 

ηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε, E  είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ηκάληα ζε θάκςε θαη 

ρ  είλαη ε αθηίλα θακππιφηεηαο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην πάρνο ηνπ ηκάληα είλαη πνιχ κηθξφ ζε 

ζρέζε κε ηελ αθηίλα ηεο ηξνραιίαο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε φηη: Rρ  . Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο 

δηαηνκήο ηνπ ηκάληα είλαη: 

12

3Wh
I   (31) 

Απφ ηηο εμηζψζεηο (30) θαη (31) επξίζθνπκε φηη: 

12

3Wh

R

E
M         (32) 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε θακπηηθή ηάζε ζε έλα κνλνδηάζηαην θνξέα κεηαβάιιεηαη γξακκηθά 

θαη έρεη κέγηζηε ηηκή ζηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

I

c
Mσb   (33) 
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ηελ εμίζσζε απηή, ε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο ίλαο είλαη 2/hc  . ε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εμίζσζε (31), ε εμίζσζε (33) γξάθεηαη: 

M
Wh

σb 2

6
  (34) 

Αληηθαζηζηψληαο ηε ξνπή θάκςεο κέζσ ηεο εμίζσζεο (32), ηειηθά, ε θακπηηθή ηάζε 

ζηνλ ηκάληα είλαη: 

D

Eh

R

Eh
σb 

2
 (35) 

Δπνκέλσο, ε θακπηηθή ηάζε ζηνλ ηκάληα εμαξηηέηαη απφ ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο απηνχ, 

ην πάρνο ηνπ θαη ηε δηάκεηξν ηεο ηξνραιίαο D . 
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