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 ΑΑννττιικκεείίµµεεννοο  κκααιι  ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ∆∆ιιααττρριιββήήςς  

 

 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το αντικείµενο και ο σκοπός της διατριβής. ∆ιαπιστώνεται η σηµερινή τάση για 

την συνεχώς αυξανόµενη χρήση των σύνθετων υλικών στις αεροναυπηγικές εφαρµογές, αιτιολογείται η ανάγκη 

ανάπτυξης αριθµητικών µοντέλων προσοµοίωσης της µηχανικής συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων από 

σύνθετα υλικά και γίνεται αναφορά σε ορισµένα κατασκευαστικά προβλήµατα που είναι προς διερεύνηση 

σήµερα. 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα σύνθετα υλικά αντικαθιστούν µε γρήγορο ρυθµό τα 

µεταλλικά υλικά στις αεροναυπηγικές κατασκευές εξαιτίας των πολύ καλών ιδιοτήτων τους 

(υψηλός λόγος δυσκαµψίας και αντοχής προς βάρος, αντίσταση στη διάβρωση, καλή 

συµπεριφορά στην έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες, κ.α.). Στα σχήµατα 1.1(α) και 1.1(β) 

φαίνονται τα µέρη της ατράκτου και των πτερύγων ενός πολιτικού και ενός στρατιωτικού 

αεροσκάφους, αντίστοιχα, όπου υπάρχουν δοµικά στοιχεία από σύνθετα υλικά. Σε αυτές 

τις φωτογραφίες, είναι εµφανής η εκτεταµένη χρήση των σύνθετων υλικών στα αεροσκάφη 

και των δύο τύπων. 

Αρχικά, µε σύνθετα υλικά κατασκευάζονταν µόνο δευτερεύοντα δοµικά στοιχεία. 

Σήµερα τα σύνθετα υλικά χρησιµοποιούνται επίσης για την κατασκευή κύριων δοµικών 

στοιχείων, µικρών αεροσκαφών, πολεµικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ωστόσο, η 

χρήση τους σε κύρια δοµικά στοιχεία  µεγάλων πολιτικών αεροσκαφών είναι πολύ 

περιορισµένη. Εντούτοις, η αεροπορική βιοµηχανία προσανατολίζεται στην χρήση 

σύνθετων υλικών στην άτρακτο και τα πτερύγια των αεροσκαφών αυτών, και αναµένεται 
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ότι στην επόµενη δεκαετία θα υπάρξει έντονη χρήση σύνθετων υλικών σε κύρια δοµικά 

στοιχεία. 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

 
Σχήµα 1.1: Μέρη της ατράκτου και των πτερύγων ενός (α) πολιτικού και (β) στρατιωτικού 

αεροσκάφους, όπου υπάρχουν δοµικά στοιχεία από σύνθετα υλικά (Hexcel Composites®). 
 

Ο προσανατολισµός αυτός της αεροπορικής βιοµηχανίας οφείλεται πρωτίστως στο 

µειωµένο βάρος και επιχειρησιακό κόστος που προσφέρει η χρήση σύνθετων υλικών. Για 

να ενταθεί η χρήση των σύνθετων υλικών στα κύρια δοµικά στοιχεία απαιτείται πρώτα η 

λύση µεγάλου αριθµού τεχνικών προβληµάτων έτσι ώστε να διατηρηθούν ή και ακόµα να 

αυξηθούν τα σηµερινά επίπεδα ασφάλειας των αεροσκαφών. Βασικό στοιχείο για την 

επίτευξη αυτού του στόχου είναι η κατανόηση των βασικών µηχανισµών που διέπουν την 

µηχανική συµπεριφορά των σύνθετων υλικών και η ανάπτυξη αριθµητικών µοντέλων για 

την προσοµοίωση της συµπεριφοράς αυτής. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται σήµερα 

στα πλαίσια πολλών Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων. Στα προγράµµατα αυτά, 

λαµβάνουν χώρα συνεργασίες µεταξύ αεροναυπηγικών βιοµηχανιών, οι οποίες οριοθετούν 
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το εκάστοτε κατασκευαστικό πρόβληµα, µε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στα 

οποία γίνεται το µεγαλύτερο κοµµάτι της έρευνας. ∆ύο από τα προγράµµατα αυτά, στα 

πλαίσια των οποίων διεξήχθη ένα µεγάλο κοµµάτι της έρευνας που περιλαµβάνεται στην 

παρούσα εργασία, είναι το EDAVCOS [1] και το BOJCAS [2]. 

∆ύο από τα τεχνολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται εκτενώς ερευνητικά 

σήµερα, είναι οι µηχανικές συνδέσεις δοµικών στοιχείων από σύνθετα υλικά (composite 

bolted joints) και η κόπωση των σύνθετων υλικών. 

Οι µηχανικές συνδέσεις αποτελούν τον πιο συνήθη τρόπο σύνδεσης των αεροπορικών 

δοµικών στοιχείων. Tα τελευταία χρόνια, χρησιµοποιούνται και ως µέσο σύνδεσης 

επιθεµάτων (patches) σύνθετων υλικών σε δοµικά στοιχεία του αεροσκάφους, όπου έχει 

ανιχνευτεί βλάβη. Στο Σχ.1.2 φαίνονται τα µέρη της επιδερµίδας (skin) στην αριστερή 

πλευρά του κάθετου σταθεροποιητή του αεροσκάφους Airbus A330, όπου έχουν 

τοποθετηθεί επιθέµατα σύνθετων υλικών, χρησιµοποιώντας µηχανικές συνδέσεις [3]. 

 

 
 

Σχήµα 1.2: Μέρη της επιδερµίδας (skin) στην αριστερή πλευρά του κάθετου σταθεροποιητή του 
αεροσκάφους Airbus A330, στα οποία έχουν τοποθετηθεί επιθέµατα από σύνθετα υλικά 

χρησιµοποιώντας µηχανικές συνδέσεις, [3]. 
 

Το κύριο πλεονέκτηµα των µηχανικών συνδέσεων είναι ότι επιτρέπουν την αποσύνδεση 

των συνδεόµενων στοιχείων, µε σκοπό είτε την αντικατάσταση τους είτε την υποβολή τους 

σε µη-καταστροφικές δοκιµές για την ανίχνευση πιθανής βλάβης. Ωστόσο, στις συνδέσεις 

αυτού του τύπου αναπτύσσεται ένα τρισδιάστατο πολύπλοκο τασικό πεδίο στην περιοχή 

γύρω από τον ήλο, το οποίο αποτελεί πολλές φορές αιτία αστοχίας της κατασκευής. 
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Για να επεκταθεί η χρήση των σύνθετων υλικών στα αεροσκάφη, είναι απαραίτητος ο 

αξιόπιστος σχεδιασµός των µηχανικών συνδέσεων στα σύνθετα υλικά. Μέχρι σήµερα, ο 

σχεδιασµός αυτός γίνεται µε ηµιεµπερικά µοντέλα που βασίζονται σε πειραµατικά 

δεδοµένα. Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται, είναι η επαναληπτική διεξαγωγή 

πολυάριθµων πειραµάτων, κρατώντας σταθερές ορισµένες παραµέτρους της γεωµετρίας 

και του υλικού και µεταβάλλοντας κάποιες άλλες, µε σκοπό να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα για την επίδραση των παραµέτρων αυτών στην µηχανική συµπεριφορά 

των συνδέσεων. Όµως, το µεγάλο κόστος και ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της 

διαδικασίας, επιβάλλει την ανάπτυξη και χρήση εργαλείων σχεδιασµού που βασίζονται 

στην αριθµητική προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των µηχανικών συνδέσεων. 

Η αριθµητική προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των µηχανικών συνδέσεων 

σύνθετων υλικών βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο. Η πρόοδος αυτού του τοµέα 

καθυστέρησε, αρχικά λόγω της ανεπαρκούς υπολογιστικής ικανότητας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και στην συνέχεια, λόγω της θεωρητικής δυσκολίας του προβλήµατος. Η 

αριθµητική προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των µηχανικών συνδέσεων 

σύνθετων υλικών είναι αναγκαίο να βασίζεται σε µια λεπτοµερή και ακριβή ανάλυση του 

τρισδιάστατου τασικού πεδίου που αναπτύσσεται στην περιοχή γύρω από τον ήλο και σε 

µια αποτελεσµατική µέθοδο ανίχνευσης των αστοχιών του σύνθετου υλικού. ∆εδοµένου, 

ότι τα σύνθετα υλικά αστοχούν µε ψαθυρό τρόπο, είναι πολύ σηµαντικό να µοντελοποιείται 

η προοδευτική εξέλιξη των αστοχιών και να µην γίνεται ανάλυση ενός βήµατος, όπου 

απλώς οι µέγιστες τάσεις συγκρίνονται µε την αντίστοιχη αντοχή του υλικού. 

Η πλειοψηφία των αριθµητικών µοντέλων, που έχουν αναπτυχθεί για την 

προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων 

πλακών βασίζεται σε διδιάστατες αναλύσεις τάσεων µε αποτέλεσµα να µην έχουν την 

δυνατότητα υπολογισµού της διαστρωµατικής αποκόλλησης, που είναι η πιο σηµαντική 

αστοχία των σύνθετων υλικών και θεώρησης παραµέτρων που σχετίζονται µε 

τρισδιάστατες τάσεις και επηρεάζουν την αντοχή της σύνδεσης, όπως είναι η σύσφιξη 

(clamping) της σύνδεσης, η τριβή, η δευτερεύουσα κάµψη της περιοχής γύρω από τον 

ήλο, κ.α. Σηµαντικό κοµµάτι της έρευνας που γίνεται σήµερα πάνω στις µηχανικές 

συνδέσεις πολύστρωτων πλακών, αφορά στην ανάπτυξη λεπτοµερών 3-D µοντέλων 

πεπερασµένων στοιχείων και στην επιλογή αξιόπιστων κριτηρίων αστοχίας για την 

ανίχνευση όλων των πιθανών αστοχιών που αναπτύσσονται στο σύνθετο υλικό. 

Η κόπωση αποτελεί την πιο συνήθη αστοχία των αεροπορικών κατασκευών. Ωστόσο, 

το πρόβληµα της κόπωσης των αεροπορικών δοµικών στοιχείων από σύνθετα υλικά, δεν 

αντιµετωπίζεται µέχρι σήµερα στην πραγµατική του διάσταση. Χαρακτηριστική είναι έννοια 

που επικρατεί στην βιβλιογραφία ότι ‘‘τα σύνθετα υλικά δεν είναι επιρρεπή στην κόπωση’’ 
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(composites are not prone to fatigue). Οι αιτίες της ελλιπούς αντιµετώπισης είναι ότι (α) τα 

σύνθετα υλικά θεωρείται ότι εµφανίζουν ανοχή στην κόπωση, µε την έννοια ότι η βλάβη 

κόπωσης που αναπτύσσεται σε αυτά λίγο πριν την τελική αστοχία δεν υποβαθµίζει κατά 

πολύ τις ιδιότητες (δυσκαµψία και αντοχή) του υλικού, και (β) ο σχεδιασµός των δοµικών 

στοιχείων από σύνθετα υλικά γίνεται µε τρόπο ώστε οι µέγιστες τάσεις που αναπτύσσονται 

κατά την λειτουργία να είναι πολύ µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις σχεδιασµού. 

Όµως, τα τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι τα πρώτα αεροσκάφη στα οποία υπάρχουν 

δοµικά στοιχεία από σύνθετα υλικά είναι πλέον ‘γηράσκοντα αεροσκάφη’ (ageing aircrafts) 

και εποµένως, ευάλωτα σε ευρείας έκτασης βλάβη κόπωσης (wide spread fatigue 

damage), µαζί µε τα αποτελέσµατα συνδυασµένων ακαδηµαϊκών-βιοµηχανικών ερευνών 

[1,2], που έχουν αναδείξει συγκεκριµένα προβλήµατα υψηλών τασικών πεδίων και 

εκτεταµένων διαστρωµατικών αποκολλήσεων σε περιοχές έντονων συγκεντρώσεων 

τάσεων, όπως είναι οι µηχανικές συνδέσεις, έχουν αναδείξει πραγµατική του διάσταση του 

προβλήµατος. Ιδιαίτερη ώθηση στην έρευνα για την συµπεριφορά των σύνθετων υλικών 

υπό συνθήκες κόπωσης έδωσε και το γεγονός ότι µία από τις πιθανές αιτίες της 

πρόσφατης πτώσης του Airbus στην Νέα Υόρκη εµφανίζεται η αστοχία του κάθετου 

σταθεροποιητή (βλ. Σχ.1.2), ο οποίος είναι κατασκευασµένος εξ ολοκλήρου από σύνθετα 

υλικά (βλ. Σχ.1.1). 

Ο χαρακτηρισµός της µηχανικής συµπεριφοράς σε κόπωση των δοµικών στοιχείων 

από σύνθετα υλικά, που πρόκειται να τοποθετηθούν στο αεροσκάφος, διεξάγεται επίσης 

αποκλειστικά πειραµατικά. Τα εν λόγω δοµικά στοιχεία υποβάλλονται σε πειράµατα 

κόπωσης µε πραγµατικά ιστορικά φόρτισης, µε σκοπό την επιλογή των παραµέτρων 

σχεδιασµού έτσι ώστε, η διάρκεια ζωής τους να είναι πολύ µεγαλύτερη από τις επιθυµητές 

ώρες λειτουργίας τους πάνω στο αεροσκάφος. Ο συγκεκριµένος τρόπος χαρακτηρισµού  

είναι ηµιεµπειρικός, πολύ δαπανηρός και χρονοβόρος, κάτι που οδηγεί στην απαίτηση της 

ανάπτυξης και χρήσης αριθµητικών µοντέλων. 

  

1.2 Σκοπός της ∆ιατριβής 

Ο πειραµατικός χαρακτηρισµός της συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων από σύνθετα 

υλικά υπό στατικά και χρονικά µεταβαλλόµενα φορτία, είναι χρονοβόρος και αρκετά 

δαπανηρός. Επιπλέον, η γενίκευση των πειραµατικών αποτελεσµάτων ειδικών 

περιπτώσεων δεν είναι πάντοτε εφικτή και αποτελεσµατική. Τα αριθµητικά µοντέλα 

αποτελούν ένα ελκυστικό εργαλείο για την εξοικονόµηση χρόνου και δαπανών. 

Λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των αστοχιών των σύνθετων υλικών, το επίπεδο 

της παρούσης γνώσης και τις δυνατότητες των υπαρχόντων µοντέλων, γίνεται εµφανής η 



6 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αντικείµενο και Σκοπός της ∆ιατριβής

 
ανάγκη για ανάπτυξη πιο γενικών και αξιόπιστων µοντέλων µε όσο το δυνατόν λιγότερους 

περιορισµούς. 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός παραµετρικού αριθµητικού 

µοντέλου για την προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς σε εφελκυσµό και κόπωση 

δοµικών στοιχείων από σύνθετα υλικά. Ανάλογα µε την φόρτιση στην οποία υποβάλλεται 

το δοµικό στοιχείο, το µοντέλο απαιτείται:  

• να προβλέπει την έναρξη αφενός και να προσοµοιώνει την διάδοση των 

διαφορετικών µηχανισµών αστοχίας στο σύνθετο υλικό συναρτήσει είτε του 

αυξανόµενου εφελκυστικού φορτίου είτε του αριθµού των κύκλων αφετέρου, 

• να εκτιµά είτε την εναποµένουσα αντοχή είτε την διάρκεια ζωής του δοµικού 

στοιχείου. 

Επίσης στόχος είναι το µοντέλο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην φάση του 

σχεδιασµού των δοµικών στοιχείων µέσω της ικανότητας του να προσοµοιώνει την εξέλιξη 

της υποβάθµισης των µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού συναρτήσει της φόρτισης και της 

γεωµετρίας του δοµικού στοιχείου. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αναπτύχθηκε αρχικά ένα τρισδιάστατο 

παραµετρικό µοντέλο προοδευτικής βλάβης (ΠΒ) για την προσοµοίωση της µηχανικής 

συµπεριφοράς δοµικών στοιχείων από σύνθετα υλικά σε εφελκυσµό. Το µοντέλο ΠΒ 

εφαρµόστηκε στο πρόβληµα των µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών υπό 

εφελκυστικά φορτία, το οποίο παρόλη την σηµαντικότητα του, έχει αντιµετωπιστεί 

ανεπιτυχώς µέχρι σήµερα λόγω της πολυπλοκότητας του, αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης 

κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων. Στην εφαρµογή αυτή, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση 

στον ακριβή υπολογισµό του τρισδιάστατου πολύπλοκου τασικού πεδίου, που 

αναπτύσσεται στην περιοχή του ήλου, µέσω της ανάπτυξης ενός λεπτοµερούς 

τρισδιάστατου µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων της µηχανικής σύνδεσης. Στην 

συνέχεια, µε βάση το µοντέλο ΠΒ, αναπτύχθηκε ένα µοντέλο προοδευτικής βλάβης 

κόπωσης (ΠΒΚ) για την προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των σύνθετων 

υλικών σε κόπωση σταθερού εύρους. Το µοντέλο ΠΒΚ εφαρµόστηκε σε δύο πολύστρωτες 

πλάκες πολυµερούς µήτρας, οι οποίες υπόκεινται σε κόπωση εφελκυσµού-θλίψης.  

Η ανάπτυξη και των δύο µοντέλων έγινε µε τρόπο ώστε να εφαρµόζονται µε απλές 

τροποποιήσεις σε διαφορετικής γεωµετρίας δοµικά στοιχεία, διαφορετικά υλικά και 

διαφορετικές συνθήκες φόρτισης. 

 

1.3 ∆οµή της ∆ιατριβής 
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Το Κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται ένα µοντέλο προοδευτικής βλάβης για την πρόβλεψη της 

µηχανικής συµπεριφοράς σύνθετων υλικών σε εφελκυσµό. Το µοντέλο αναπτύσσεται µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί µε µικρές τροποποιήσεις, σε οποιοδήποτε 

δοµικό στοιχείο από σύνθετα υλικά. 

 

Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι βασικές έννοιες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα 

διατριβή. Συγκεκριµένα, γίνεται µια πρώτη εισαγωγή στην µέθοδο προοδευτικής βλάβης 

και περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο των κριτηρίων αστοχίας και των µεθόδων 

υποβάθµισης ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού, που χρησιµοποιούνται στο µοντέλο. 

 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία καλύπτει τρεις 

ερευνητικές περιοχές: τα µοντέλα προοδευτικής βλάβης που έχουν αναπτυχθεί µέχρι 

σήµερα, τις µεθόδους πρόβλεψης της αντοχής των µηχανικών συνδέσεων σε 

πολύστρωτες πλάκες υπό ψευδοστατικά φορτία και τις µεθόδους πρόβλεψης της 

συµπεριφοράς των σύνθετων υλικών σε κόπωση. 

 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται αναλυτικά το µοντέλο ΠΒ που αναπτύχθηκε για την 

πρόβλεψη της συµπεριφοράς των σύνθετων υλικών σε εφελκυσµό. Συγκεκριµένα, 

περιγράφονται, τόσο ο αλγόριθµος του µοντέλου όσο και κάθε µια από τις συνιστώσες του 

ξεχωριστά. Το µοντέλο αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί µε 

µικρές τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε δοµικό στοιχείο από σύνθετα υλικά. 

 

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η εφαρµογή του µοντέλου ΠΒ στο πρόβληµα των 

µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών υπό εφελκυστικά φορτία. Με δεδοµένη την 

λεπτοµερή περιγραφή του µοντέλου ΠΒ του κεφαλαίου 3, η παρούσα περιγραφή, 

περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις συνιστώσες του µοντέλου που είναι προσαρµοσµένες στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα της µηχανικής σύνδεσης. Οι συνιστώσες αυτές είναι η 

‘Τριδιάστατη Ανάλυση Τάσεων µε Πεπερασµένα Στοιχεία της Μηχανικής Σύνδεσης’ και το 

‘Κριτήριο Τελικής Αστοχίας της Σύνδεσης’. 

 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του µοντέλου ΠΒ στο 

πρόβληµα της µηχανικής σύνδεσης πολύστρωτων πλακών υπό εφελκυστικά φορτία. Τα 

αποτελέσµατα, αφορούν την εκτίµηση της έναρξης και διάδοσης βλάβης καθώς και της 

αποµένουσας αντοχής της σύνδεσης. 
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Στο Κεφάλαιο 7 εξετάζεται η καταλληλότητα των κριτηρίων αστοχίας και των κανόνων 

υποβάθµισης ιδιοτήτων του υλικού, που χρησιµοποιούνται στο µοντέλο ΠΒ, µέσω της 

σύγκρισης της εκτίµησης της δυσκαµψίας και της αποµένουσας αντοχής µηχανικών 

συνδέσεων διαφορετικής γεωµετρίας και αλληλουχίας στρώσεων, µε αντίστοιχα 

πειραµατικά αποτελέσµατα που αντλήθηκαν από την βιβλιογραφία. Στα πλαίσια αυτής της 

εξέτασης, δύο νέες οµάδες κριτηρίων αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης προτείνονται 

και συγκρίνονται µε τις αρχικές. 

 

Στο Κεφάλαιο 8 περιγράφεται αναλυτικά το µοντέλο προοδευτικής βλάβης κόπωσης που 

αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη της συµπεριφοράς των πολυµερών σύνθετων υλικών σε 

κόπωση σταθερού εύρους. Το µοντέλο αυτό αποτελεί επέκταση-τροποποίηση του 

στατικού µοντέλου ΠΒ, που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 3 και εποµένως, η παρούσα 

περιγραφή, θα κινηθεί στα ίδια πλαίσια, δίνοντας έµφαση στις τροποποιήσεις που έχουν 

γίνει και οφείλονται στην φόρτιση κόπωσης. 

 

Στο Κεφάλαιο 9 περιγράφεται η εφαρµογή του µοντέλου προοδευτικής βλάβης κόπωσης, 

στο πρόβληµα των πολυµερών πολύστρωτων πλακών σε κόπωση εφελκυσµού-θλίψης. 

Παρουσιάζονται επίσης, τα αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτής, τα οποία αφορούν την 

εκτίµηση της διάδοσης βλάβης συναρτήσει των κύκλων φόρτισης και την διάρκεια ζωής 

των πλακών. Η παρουσίαση όλων των αποτελεσµάτων, γίνεται µέσω της σύγκρισης τους 

µε αντίστοιχα πειράµατα. 

 

Στο Κεφάλαιο 10 υπάρχει µια περίληψη της διατριβής, στην οποία έχουν ενσωµατωθεί 

και κάποιες παρατηρήσεις επί των αποτελεσµάτων της. 

 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 11 περιγράφονται εν συντοµία, οι πρωτοτυπίες της παρούσας 

διατριβής και κατατίθονται ορισµένες προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 

 
 



 

 

 

 

 

 

22  
 

 
ΒΒαασσιικκέέςς  ΈΈννννοοιιεεςς  

 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές έννοιες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα διατριβή. 

Συγκεκριµένα, γίνεται µια πρώτη εισαγωγή στην µέθοδο προοδευτικής βλάβης και περιγράφεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο των κριτηρίων αστοχίας και των κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού, που 

χρησιµοποιούνται στο µοντέλο. 

 

 

2.1 Η Μέθοδος Προοδευτικής Βλάβης 

Το βασικό χαρακτηριστικό της µεθόδου Προοδευτικής Βλάβης (ΠΒ) (progressive damage 

method) είναι η δυνατότητα προσοµοίωσης της προοδευτικής εξέλιξης της βλάβης στο 

σύνθετο υλικό συναρτήσει του φορτίου, από την πρώτη αστοχία (first ply failure) ως την 

τελική. Ένα τυπικό µοντέλο ΠΒ αποτελείται από τις συνιστώσες της ανάλυσης τάσεων, η 

οποία πραγµατοποιείται συνήθως αριθµητικά µε την µέθοδο των ΠΣ, της ανάλυσης 

αστοχίας, η οποία πραγµατοποιείται µε την χρήση κριτηρίων αστοχίας, της υποβάθµισης 

των ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού, η οποία πραγµατοποιείται µε την χρήση κανόνων 

υποβάθµισης και του κριτηρίου τελικής αστοχίας. Οι τρεις πρώτες συνιστώσες 

ολοκληρώνονται σε έναν επαναληπτικό αλγόριθµο, ο οποίος σταµατά, όταν ανιχνευτεί η 

τελική αστοχία του κατασκευαστικού στοιχείου µέσω της επαλήθευσης του κριτηρίου 

τελικής αστοχίας. 

Η ιδέα της µεθόδου ΠΒ δόθηκε αρχικά από τους Chou κ.α. [4,5]. Το πρώτο 

συστηµατικό µοντέλο ΠΒ αναπτύχθηκε από τους Chang & Chang [6] για πολύστρωτες 

πλάκες µε αφόρτιστες κυκλικές οπές σε εφελκυσµό. Το µοντέλο αυτό [6] αποτέλεσε την 

βάση για µια σειρά από εργασίες, στις οποίες µελετήθηκε η συµπεριφορά σε εφελκυσµό 

και θλίψη πολύστρωτων πλακών µε οπές φορτισµένες µε πείρους (pin-loaded). Σε αυτές 

τις εργασίες, διερευνήθηκαν πολλά ζητήµατα που αφορούσαν και στις τρεις συνιστώσες 



10 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Βασικές Έννοιες 

 
του µοντέλου ΠΒ. Όµως, ο διδιάστατος χαρακτήρας του αρχικού µοντέλου [6], ο οποίος 

διατηρήθηκε σε όλες τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν, δεν επέτρεψε την αντιµετώπιση 

προβληµάτων στα οποία αναπτύσσονται 3-D τασικά πεδία.  

Αµέσως µετά το µοντέλο των Chang & Chang [6], ο Tan [7] ανέπτυξε ένα επίσης 2-D 

µοντέλο ΠΒ για πολύστρωτες πλάκες µε αφόρτιστες οπές σε εφελκυσµό. Οι διαφορές 

µεταξύ των δύο µοντέλων αφορούσαν στην ανάλυση αστοχίας και στην υποβάθµιση των 

ιδιοτήτων του υλικού. 

Οι πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης ενός 3-D µοντέλου ΠΒ έγιναν από τους Chen & 

Lee [8,9] και Gamble κ.α. [10]. Οι Chen & Lee χρησιµοποίησαν την µέθοδο ΠΒ για να 

µελετήσουν αρχικά τις επιδράσεις της θερµοκρασίας στην αντοχή των πολύστρωτων 

πλακών µε οπές φορτισµένες µε πείρους [8] και στην συνέχεια για να προβλέψουν την 

µηχανική συµπεριφορά µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών υπό καµπτικά 

φορτία [9]. Οι Gamble κ.α. [10] µελέτησαν πολύστρωτες πλάκες µε αφόρτιστες οπές. 

Το πρώτο 3-D συστηµατικό µοντέλο ΠΒ αναπτύχθηκε από τους Camanho & Matthews 

[11] µε σκοπό την προσοµοίωση της συµπεριφοράς µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων 

πλακών υπό εφελκυστικά φορτία. Παρόλο τον 3-D χαρακτήρα του µοντέλου, η 

διαστρωµατική αποκόλληση δεν υπολογίστηκε, ενώ στην εργασία που περιγράφεται το 

συγκεκριµένο µοντέλο [11] υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για την γεωµετρία, το 

µοντέλο ΠΣ της µηχανικής σύνδεσης και τον αλγόριθµο του µοντέλου ΠΒ. 

Οι µεγάλες δυνατότητες της µεθόδου ΠΒ, κάνουν την χρήση της µε σκοπό την 

πρόβλεψη της συµπεριφοράς των σύνθετων υλικών σε κόπωση αρκετά ελκυστική. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός µοντέλου Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης (ΠΒΚ), είναι ένα 

πρόβληµα που εµφανίζει αρκετές δυσκολίες σε σχέση µε τα στατικά µοντέλα ΠΒ, λόγω της 

πολυπλοκότητας της κυκλικής φόρτισης. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα 

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ελάχιστες. Συγκεκριµένα, έχουν αναφερθεί στην 

βιβλιογραφία δύο µοντέλα ΠΒΚ, το µοντέλο των Allen κ.α. [12] το µοντέλο των Shokrieh & 

Lessard [13]. 

Το µοντέλο των Allen κ.α. [12] αναπτύχθηκε αρχικά για την προσοµοίωση της 

συµπεριφοράς ψαθυρών σύνθετων υλικών εποξικής µήτρας µε µικρο-ρωγµές και 

επεκτάθηκε στην συνέχεια, ώστε να εφαρµόζεται και σε σκληρυνόµενα πολυµερή σύνθετα 

υλικά. Το µοντέλο προβλέπει την διάδοση των ενδοστρωµατικών ρωγµών για µονοτονικά 

(monotonic) εφελκυστικά φορτία καθώς και το τασικό πεδίο, το πεδίο παραµορφώσεων και 

την αποµένουσα αντοχή πολύστρωτων πλακών µε γεωµετρικές ασυνέχειες σε κόπωση 

εφελκυσµού-εφελκυσµού. Επιπλέον, µπορούσε να λάβει υπόψη τις επιδράσεις των 

διαστρωµατικών αποκολλήσεων, αλλά µόνο µέσω της χρήσης µιας εµπειρικής σχέσης, η 

οποία απαιτεί ως δεδοµένο την εκτίµηση της αποκολληµένης περιοχής. Η εµπειρική σχέση 
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ήταν απαραίτητη λόγω ότι το µοντέλο είναι 2-D και δεν µπορεί να υπολογίσει τις 

διαστρωµατικές τάσεις που αναπτύσσονται στα ελεύθερα άκρα της γεωµετρίας. Οι 

µηχανισµοί βλάβης που υπολογίστηκαν ήταν η αστοχία της µήτρας και η διαστρωµατική 

αποκόλληση. Τα αποτελέσµατα ήταν της µορφής της υποβάθµισης της δυσκαµψίας και 

της εναποµένουσας αντοχής. Προβλέψεις διάδοσης βλάβης και διάρκειας ζωής δεν 

µπορούσαν να γίνουν από το συγκεκριµένο µοντέλο. 

Το µοντέλο ΠΒΚ των Shokrieh & Lessard [13] βασίστηκε σε ένα στατικό µοντέλο ΠΒ 

[14] των ίδιων ερευνητών και εφαρµόστηκε σε AS4/3501-6 πολύστρωτες πλάκες. Η βασική 

διαφορά µε το στατικό µοντέλο έγκειται στην µοντελοποίηση της σταδιακής (gradual) 

υποβάθµισης του υλικού λόγω της κυκλικής φόρτισης, µέσω της ανάπτυξης µιας 

γενικευµένης τεχνικής υποβάθµισης ιδιοτήτων (generalized material property degradation 

technique) [15,16]. Η τεχνική αυτή, συνδυάζει τις συνιστώσες της αποµένουσας αντοχής, 

της αποµένουσας δυσκαµψίας και της διάρκειας ζωής, ενώ απαιτεί για την εφαρµογή της 

ένα χαρακτηρισµό του συγκεκριµένου υλικού σε κόπωση, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε 

από τους ερευνητές µε την εκτέλεση ενός µεγάλου πειραµατικού προγράµµατος. Ο 

χαρακτηρισµός αυτός, είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί για κάθε υλικό. Τα 

αποτελέσµατα του µοντέλου των Shokrieh & Lessard [13] ήταν της µορφής S-N 

καµπυλών. Παρόλο, που αναφέρθηκε ως δυνατότητα του µοντέλου η πρόβλεψη της 

διάδοσης βλάβης συναρτήσει του αριθµού των κύκλων, δεν παρουσιάστηκαν σχετικά 

αποτελέσµατα. Το κύριο µειονέκτηµα του µοντέλου των Shokrieh & Lessard [13], το οποίο 

το καθιστά δύσχρηστο, είναι η απαίτηση µεγάλου αριθµού πειραµάτων για κάθε εφαρµογή 

του σε διαφορετικό σύνθετο υλικό. 

 

2.2 Ανάλυση Αστοχίας Σύνθετων Υλικών 
2.2.1 Εισαγωγή 
 

Σε αντίθεση µε τα µέταλλα, όπου η αστοχία ορίζεται ως η δηµιουργία και διάδοση ρωγµών, 

στα σύνθετα υλικά, ο µακροσκοπικός ορισµός της αστοχίας δεν είναι διακριτός. Τα 

ετερογενή πολύστρωτα υλικά εµφανίζουν πολλές διαφορετικές τοπικές αστοχίες πριν από 

τον διαχωρισµό τους σε διαφορετικά κοµµάτια. Οι τοπικές αστοχίες αναφέρονται ως 

‘βλάβη’ και η ανάπτυξη τους µε την αύξηση του φορτίου ή την παρέλευση του χρόνου ως 

‘συσσώρευση βλάβης’. 

Οι µηχανισµοί αστοχίας στα ινώδη σύνθετα υλικά είναι πολύπλοκοι. Σε µικρή κλίµακα 

οι κύριοι µηχανισµοί αστοχίας είναι: η αστοχίας της µήτρας υπό εφελκυστικά και θλιπτικά 

φορτία, η αστοχία των ινών υπό εφελκυστικά (αποχωρισµός ινών) και θλιπτικά φορτία 

(λυγισµός των ινών) και η διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών (Σχ.2.1). Στο επίπεδο 
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πολύστρωτης πλάκας, η διαστρωµατική αποκόλληση (αποκόλληση µεταξύ των 

στρώσεων, Σχ.2.2) είναι η πιο συχνά παρατηρούµενη αστοχία. 

 

 
 

Σχήµα 2.1: Σχηµατική αναπαράσταση των µηχανισµών αστοχίας σε µια ινώδη στρώση. 

 

 

 
 

Σχήµα 2.2: Σχηµατική αναπαράσταση της διαστρωµατικής αποκόλλησης. 

 

Παρόλη την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην ανάπτυξη κριτηρίων πρόβλεψης των 

αστοχιών σε επίπεδο στρώσης πολύστρωτων πλακών, δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα 

κριτήρια τα οποία να προβλέπουν ικανοποιητικά την αστοχία σε όλα τα επίπεδα της 

ανάλυσης, για όλες τις συνθήκες φόρτισης και για όλους τους τύπους των σύνθετων 
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υλικών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην δυσκολία της µοντελοποίησης των πολύπλοκων 

µηχανισµών αστοχίας σύνθετα υλικά. Το αποτέλεσµα είναι να έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

κριτήρια εξειδικευµένα για συγκεκριµένες εφαρµογές. Ενδεικτικά, ορισµένα από τα κριτήρια 

που έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς είναι τα κριτήρια Μέγιστης τάσης και Μέγιστης 

παραµόρφωσης [17], το κριτήριο Tsai-Hill [17], το κριτήριο Tsai-Wu [17] και τα κριτήρια 

Hashin [18]. 

Τα κριτήρια Hashin [18] εµφανίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων 

κριτηρίων και για αυτό, στην παρούσα εργασία, ο κύριος κορµός των κριτηρίων αστοχίας 

που χρησιµοποιήθηκαν αποτελείται από κριτήρια τύπου-Hashin. Τα πλεονεκτήµατα των 

κριτηρίων Hashin [18] καθώς και των κριτηρίων τύπου-Hashin, που χρησιµοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία, θα δοθούν στο επόµενο κεφάλαιο. Στην παρούσα παράγραφο, θα 

περιγραφεί εν συντοµία το θεωρητικό υπόβαθρο και η ανάπτυξη των κριτηρίων Hashin. 

 

2.2.2 Τα κριτήρια αστοχίας Hashin 

Στο Σχ.2.3 φαίνονται οι σχηµατικές αναπαραστάσεις τριών απεικονίσεων της επιφάνειας 

αστοχίας (failure surface). Η απλούστερη απεικόνιση, η οποία και προσαρµόζει τα 

πειραµατικά δεδοµένα µε τον καλύτερο τρόπο είναι η τετραγωνική (quadratic). Εποµένως, 

τα κριτήρια αστοχίας πρέπει να έχουν τετραγωνική µορφή. 

  

 
 

Σχήµα 2.3: Σχηµατική αναπαράσταση των επιφανειών αστοχίας. 

 

Τα µονοαξονικά ινώδη σύνθετα υλικά είναι εγκαρσίως ισότροπα ως προς την 

διεύθυνση των ινών, λόγω ότι οι ίνες είναι τυχαία κατανεµηµένες. Θεωρούµε ένα 

κυλινδρικό δοκίµιο από υλικό ενισχυµένο µε ίνες, το οποίο αναφέρεται σε ένα σύστηµα 

συντεταγµένων στο οποίο ο άξονας x συµπίπτει µε την διεύθυνση των ινών και οι άξονες 

y, z µε τις εγκάρσιες διευθύνσεις. Από την εγκάρσια ισοτροπία προκύπτει ότι το κριτήριο 

αστοχίας πρέπει να είναι αµετάβλητο ως προς κάθε περιστροφή των αξόνων y, z γύρω 
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από τον x. Εποµένως, το κριτήριο αστοχίας µπορεί να είναι το πολύ συνάρτηση των 

αναλλοίωτων (invariables) του τανυστή τάσεων ως προς αυτές τις περιστροφές. Οι 

αναλλοίωτες είναι [18]: 

 

xxI σ=1           (2.1α) 

zzyyI σσ +=2           (2.1β) 

22
3 )(

4
1

yzzzyyzzyyyz ήI σσσσσσ +++=       (2.1γ) 

22
4 xzxyI σσ +=           (2.1δ) 

22
5 2 xyzzxzyyxzyzxyI σσσσσσσ −−=        (2.1ε) 

 

Η διαδικασία υπολογισµού των αναλλοίωτων  περιγράφεται αναλυτικά στην εργασία 

[18]. Η εναλλακτική έκφραση της εξ.(2.1γ) εκφράζει το τετράγωνο της µέγιστης εγκάρσιας 

διατµητικής τάσης ενώ η εξ.(2.1δ) εκφράζει την µέγιστη αξονική διατµητική τάση. Οι δύο 

εναλλακτικές µορφές της εξ.(2.1γ) σχετίζονται µε όρους της εξ.(2.1β). 

iI

Η επιλογή της τετραγωνικής (quadratic) προσέγγισης αναιρεί την ύπαρξη της εξίσωσης 

(2.1ε) στα κριτήρια αστοχίας. Έτσι, η πιο γενική τετραγωνική εγκαρσίως ισότροπη 

προσέγγιση µπορεί να έχει την µορφή 

 

144332112
2
2222

2
1111 =++++++ IAIAIICIBIAIBIA     (2.2) 

 

Οι αντοχές του υλικού συµβολίζονται ως εξής: 
+
Ασ : αντοχή σε εφελκυσµό στην διεύθυνση των ινών 

−
Ασ : αντοχή σε θλίψη στην διεύθυνση των ινών 

+
Τσ  : αντοχή σε εφελκυσµό στην εγκάρσια διεύθυνση 

−
Τσ : αντοχή σε θλίψη στην εγκάρσια διεύθυνση 

Ττ : εγκάρσια διατµητική αντοχή, ntσ  στο Σχ.2.4(β) 

Aτ  : αξονική διατµητική αντοχή, lnσ  στο Σχ.2.4(β) 

Με εφαρµογή των εξισώσεων (2.1) και (2.2) για καθαρή εγκάρσια ή αξονική διάτµηση 

προκύπτει αµέσως ότι: 
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23
1

Ττ
=A  

24
1

Ατ
Α =            (2.3) 

 

Η παρατήρηση της αστοχίας στα µονοαξονικά ινώδη σύνθετα υλικά έχει δείξει ότι 

υπάρχουν δύο κύριοι µηχανισµοί αστοχίας. Ο µηχανισµός αστοχίας των ινών, κατά τον 

οποίο το σύνθετο υλικό αστοχεί λόγω διάρρηξης της ίνας υπό εφελκυστικά φορτία ή λόγω 

λυγισµού της ίνας υπό θλιπτικά φορτία, και ο µηχανισµός αστοχίας της µήτρας, κατά τον 

οποίο δηµιουργείται µια επίπεδη ρωγµή παράλληλα στις ίνες. 

Από την στιγµή που µπορεί να οριστεί ένα επίπεδο αστοχίας, µπορεί να υποτεθεί ότι η 

αστοχία προκαλείται από τις ορθές και διατµητικές που ασκούνται σε αυτό το επίπεδο. 

Στην περίπτωση του µηχανισµού αστοχίας των ινών, το επίπεδο αστοχίας είναι κατά 

προσέγγιση το επίπεδο yz. Εποµένως, οι τάσεις που προκαλούν την αστοχία είναι οι xxσ , 

xyσ  και xzσ  (Σχ.2.4(α)). Ο µηχανισµός αστοχίας της µήτρας είναι µια επίπεδη αστοχία 

στην διεύθυνση των ινών (Σχ.2.4(β)). Οι τάσεις σε αυτό το επίπεδο είναι οι nnσ , ntσ  και 

lnσ . Οι δύο πρώτες τάσεις εκφράζονται σε όρους των τάσεων yyσ , zzσ  και yzσ , ενώ η 

τρίτη σε όρους xyσ  και xzσ . Εποµένως, η τάση xxσ  δεν συµµετέχει σε αυτόν τον 

µηχανισµό αστοχίας. 

 

 
 

    (α)       (β) 

Σχήµα 2.4: Μηχανισµοί και επίπεδα αστοχίας.  

 

Εάν οι παραπάνω συνθήκες συνδυαστούν µε την τετραγωνική προσέγγιση (2.2) και τα 

αποτελέσµατα (2.3) προκύπτουν τα εξής κριτήρια για τους δύο µηχανισµούς αστοχίας: 
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Μηχανισµός αστοχίας ινών: 

1)(1 22
2

2 =+++ xzxyxxfxxf BA σσ
τ

σσ
Α

       (2.4) 

 

Μηχανισµός αστοχίας µήτρας: 

1)(1)(1)()( 22
2

2
2

2 =+++++++ xzxyzzyyyzzzyymzzyym BA σσ
τ

σσσ
τ

σσσσ
ΑΤ

  (2.5) 

 

Οι µηχανισµοί και οι τάσεις αστοχίας είναι διαφορετικοί για τον εφελκυσµό και θλίψη, 

τόσο στην διεύθυνση των ινών όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση. Συνεπώς, κάθε κύριος 

µηχανισµός αστοχίας διαιρείται σε εφελκυστικούς και θλιπτικούς µηχανισµούς. 

 

Μηχανισµοί αστοχίας ινών: 

Αστοχία ινών υπό εφελκυστικά φορτία ( 0>xxσ ). Οι πληροφορίες που εξάγονται από το 

απλό πείραµα του µονοξονικού εφελκυσµού στην διεύθυνση των ινών επαρκούν για τον 

καθορισµό µόνο των δύο σταθερών fΑ  και  της εξ. (2.4). Για τον υπολογισµό της 

επιπρόσθετης εξίσωσης απαιτούνται δεδοµένα αστοχίας από συνδυασµένη αξονική και 

διατµητική φόρτιση (π.χ. εφελκυσµός-στρέψη). 

fB

Είναι αναµενόµενο, ότι η εφελκυστική xxσ  και η διατµητική xyσ  τάση εξασθενούν 

αµοιβαία. Εφόσον συµβαίνει αυτό, ο τόπος της αστοχίας για αυτές τις δύο τάσεις θα είναι 

κυρτός. Μια πιθανή ικανοποιητική απλή προσέγγιση θα είναι µια τετραγωνική έλλειψη που 

τέµνει τους άξονες x και y στα  και +
Ασ Ατ , αντίστοιχα. Με βάση αυτήν την προσέγγιση η 

εξ.(2.4) γίνεται 

 

1)(1 22
2

2

=++







+ xzxy
A

xx σσ
τσ

σ

Α

        (2.6) 

 

Μια ακόµη πιο δραστική προσέγγιση για την αστοχία των ινών υπό εφελκυστικά 

φορτία είναι η χρήση του ακόλουθου κριτηρίου µέγιστης τάσης 

 
+= Ασσ xx           (2.7) 

 

µε το οποίο απαλείφεται η συµβολή της διατµητικής τάσης. 



17 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Βασικές Έννοιες 

 
Αστοχία ινών υπό θλιπτικά φορτία ( 0<xxσ ). Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το 

πείραµα θλίψης είναι ότι , οι οποίες δεν είναι αρκετές για τον υπολογισµό των 

δύο σταθερών 

−−= Ασσ u
xx

fΑ  και  της εξ.(2.5). Επειδή δεν ήταν γνωστό στον Hashin εάν οι 

διατµητικές τάσεις συµβάλλουν στην αστοχία των ινών υπό θλιπτικά φορτία, το κριτήριο 

αστοχίας σε αυτήν την περίπτωση αναπαραστάθηκε από το απλό κριτήριο µέγιστης τάσης 

fB

 
−−= Ασσ xx  

 

Σηµειώνεται ότι η εξάρτηση και των δύο µηχανισµών αστοχίας των ινών από τις 

αξονικές διατµητικές τάσεις δεν είναι πλήρως κατανοητή και χρειάζεται περαιτέρω 

πειραµατική διερεύνηση. 

 

Μηχανισµοί αστοχίας µήτρας: 
Η πρόβλεψη των µηχανισµών αστοχίας της µήτρας είναι δυσκολότερη, από την στιγµή 

που το επίπεδο αστοχίας δεν ορίζεται εκ των προτέρων. Μια πιθανή διαδικασία θα ήταν να 

αναπτυχθεί ένα επιφανειακό κριτήριο αστοχίας, το οποίο θα εξαρτιόταν από τις τάσεις 

nnσ , ntσ  και lnσ . Για παράδειγµα, µια απλή επιλογή για την περίπτωση της εφελκυστικής 

εγκάρσιας ορθής τάσης είναι 

 

1),,(
2

ln
22

ln =







+








+








= +

A

ntnn
ntnnf

τ
σ

τ
σ

σ
σσσσ

ΤΤ

 (2.8) 

 

Για την θλιπτική τάση nnσ , πρέπει να χρησιµοποιηθεί διαφορετικό κριτήριο. Εάν οι τάσεις 

nnσ , ntσ  και lnσ  εκφραστούν µε τανυστικό µετασχηµατισµό σε όρους των τάσεων yyσ , 

zzσ , yzσ , xyσ  και xzσ  και η γωνία θ=),2 nx( , τότε η εξ.(2.8) θα είναι της γενικής µορφής 

 

1),,,,,( =θσσσσσ xzxyyzzzyyg   (2.9) 

 

και η αστοχία θα συµβεί στο επίπεδο που ορίζεται από την γωνία 0θ , η οποία µεγιστοποιεί 

την αριστερή πλευρά της εξ.(2.9). Το κριτήριο αστοχίας δίνεται από την εξ.(2.9) µε 0θθ = . 

Η παραπάνω διαδικασία θυµίζει την θεωρία αστοχίας του Mohr που χρησιµοποιείται 

στην εδαφοµηχανική και παρόλο που µπορεί να δείχνει ελκυστική λόγω της φυσικής της 
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υπόστασης, είναι πολύ δύσκολο να χρησιµοποιηθεί. Επιστρέφοντας στο απλό κριτήριο της 

εξ.(2.5) για την αστοχία της µήτρας, αυτό υποτίθεται ότι αναπαριστά ένα εφελκυστικό 

µηχανισµό που ορίζεται από 0>nnσ  και ένα θλιπτικό µηχανισµό που ορίζεται από 

0<nnσ . Οι σταθερές ,  είναι διαφορετικές για κάθε µηχανισµό και θα διαχωριστούν 

µε + και – υπερδείκτες. 

mA mB

 

Αστοχία µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία 0<nnσ . Οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι η 

ισότητα , η οποία όταν χρησιµοποιηθεί στην εξ.(2.5) δίνει: += Τσσ u
yy

 

12 =+ ++++
ΤΤ σΒσΑ mm   (2.10) 

 
Χρησιµοποιώντας παρόµοιους ισχυρισµούς µε αυτούς που οδήγησαν στην εξ.(2.6), και 

µηδενίζοντας το  κατά προσέγγιση καταλήγουµε στο κριτήριο: +
mΑ

 

1)(1)(1)(1 22
2

2
2

2
2 =++++++ xzxyzzyyyzyzyy τσ

τ
σσσ

τ
σσ

σ ΑΤΤ

 (2.11) 

 

Αστοχία µήτρας υπό θλιπτικά φορτία 0>nnσ . Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαθέσιµες 

πληροφορίες είναι η ισότητα , η οποία όταν χρησιµοποιηθεί στην εξ.(2.5) δίνει: +−= Τσσ u
yy

 

12 =+− −−−−
ΤΤ σΒσΑ mm   (2.12) 

 

Για να εξαχθούν επιπρόσθετες πληροφορίες, µπορεί να θεωρηθεί ότι εάν το υλικό 

αστοχήσει εξαιτίας εγκάρσιας ισοτροπικής τα΄σης σσσ −== zzyy , αυτή η τάση θα είναι 

πολύ πιο µεγάλη από την θλιπτική µονοαξονική τάση αστοχίας. Έτσι, 

 
−>> Τσσ   (2.13) 

 

Για να εφαρµοστεί αυτή η συνθήκη, οι σταθερές  και  καθορίζονται σε όρους της 

 και της 

−
mΑ

−
mB

−
Τσ σ  και η συνθήκη (2.13) λαµβάνεται υπόψη µε διατήρηση µόνο των όρων 

πρώτης τάξης ως προς την έκφραση . Το προκύπτων κριτήριο αστοχίας είναι: σσΤ /−
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− xzxyzzyyyzzzyyzzyy σσ
τ

σσσ
τ
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σσ
τ
σ

σ ΑΤΤΤ

Τ

Τ

 

  (2.14) 

Οι εξισώσεις (2.6), (2.7) και (2.11), (2.14) εκφράζουν τα κριτήρια Hashin [18] για την 

αστοχία των ινών και της µήτρας, αντίστοιχα. 

 

2.3 Υποβάθµιση Ιδιοτήτων του Σύνθετου Υλικού 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα σύνθετα υλικά αστοχούν κάτω από πολλούς 

διαφορετικούς µηχανισµούς αστοχίας. Κάθε ένας από αυτούς τους µηχανισµούς αποτελεί 

στην ουσία ένα διαφορετικό µηχανισµό αφαίρεσης ικανότητας µεταφοράς φορτίου από το 

υλικό. Εποµένως, η προσπάθεια προσοµοίωσης της βλάβης στα σύνθετα υλικά, η οποία 

γίνεται στο πλαίσιο της µεθόδου προοδευτικής βλάβης, και αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της, πρέπει να επικεντρωθεί στην προσοµοίωση της αφαίρεσης ικανότητας 

µεταφοράς του συγκεκριµένου τύπου φορτίου, που προκαλείται από κάθε αστοχία. 

Κατά την πρώτη εφαρµογή της µεθόδου προοδευτικής βλάβης, οι Chou κ.α. [4,5] µην 

έχοντας στην διάθεση τους κριτήρια ικανά να ξεχωρίζουν µεταξύ των διαφορετικών 

µηχανισµών αστοχίας (µήτρας και ίνας), εφάρµοσαν µια κοινή-καθολική υποβάθµιση 

(µηδενισµός όλων των δυσκαµψιών του υλικού που είχε αστοχήσει) που οδήγησε σε 

συντηρητική προσοµοίωση της βλάβης και ως συνέπεια, σε πολύ συντηρητικές 

προβλέψεις της αντοχής.  

Τα πρώτα κριτήρια αστοχίας, που είχαν την δυνατότητα πρόβλεψης των διαφορετικών 

µηχανισµών αστοχίας (µήτρας και ινών) ήταν τα κριτήρια Hashin [18], τα οποία 

περιγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Οι Chang & Chang [6] εκµεταλλευόµενοι 

την δυνατότητα των κριτηρίων αυτών, εφάρµοσαν πρώτοι υποβάθµιση ιδιοτήτων που ήταν 

συνάρτηση της αστοχίας. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της αστοχίας της µήτρας, η 

δυσκαµψία  µηδενίστηκε, ενώ οι δυσκαµψίες  και  δεν επηρεάστηκαν, µε 

συνέπεια το µητρώο δυσκαµψίας να µετασχηµατίζεται ως ακολούθως: 

yyE xxE xyG

 









→



















−−

−−
00
0

11

11 xx

yxxy

yy

yxxy

yxx

yxxy

xyy

yxxy
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νE

νν
νE

νν
E

       (2.15) 
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Στην περίπτωση της αστοχίας των ινών, οι δυσκαµψίες  και  υποβαθµίστηκαν  

σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατανοµές Weibull: 

xxE xyG

 


















−=

1

2exp
β

δ
A

E
E

xx

d
xx         (2.16) 

 


















−=

1

2exp
β

δ
A

G
G

xy

d
xy         (2.17) 

 

όπου ο υπέρδείκτης d υποδηλώνει την υποβαθµισµένη τιµή της αντίστοιχης δυσκαµψίας, 

 είναι η περιοχή της βλάβης όπως προβλέπεται από το κριτήριο, A 1β  η παράµετρος του 

σχήµατος της κατανοµής Weibull και δ  η ζώνη αλληλεπίδρασης της αστοχίας των ινών. Οι 

εκφράσεις αυτές βασίζονται σε µια µικροµηχανική προσέγγιση της αστοχίας των ινών, η 

οποία υποθέτει ότι η κατανοµή της υποβάθµισης της ιδιότητας έχει την ίδια µορφή µε την 

κατανοµή της υποβάθµισης της αντοχής των ινών. Το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης 

µεθόδου υποβάθµισης είναι η εξάρτηση των παραµέτρων 1β  και δ  των κατανοµών 

Weibull από το υλικό, κάτι που σηµαίνει ότι απαιτείται ο εξ αρχής υπολογισµός τους, για 

κάθε εφαρµογή σε πολύστρωτες πλάκες διαφορετικού υλικού. 

Η παραπάνω συνδυασµένη υποβάθµιση χρησιµοποιήθηκε σε λίγες από τις εργασίες 

που ακολούθησαν. Στην πλειοψηφία των εργασιών της ίδιας οµάδας ερευνητών, που 

ακολούθησαν, καθώς και σε πολλά µεταγενέστερα µοντέλα ΠΒ άλλων ερευνητών 

χρησιµοποιήθηκαν κανόνες υποβάθµισης που µηδένιζαν σε κάθε αστοχία τις κατάλληλες 

δυσκαµψίες (όπως στην περίπτωση της µήτρας, εξ.(2.15)). Σηµειώνεται ότι οι κανόνες του 

τύπου της εξ.(2.15) είναι καθαρά εµπειρικοί, µε την έννοια ότι δεν έχουν προκύψει από 

κάποια θεωρητική ή πειραµατική µελέτη. Στην ουσία, αποτελούν µια µαθηµατική 

διατύπωση των αστοχιών.  

Μια διαφορετική µεθοδολογία υποβάθµισης των ιδιοτήτων του υλικού προτάθηκε από 

τον Tan [7]. Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η επίδραση της βλάβης στην 

δυσκαµψία του υλικού µπορεί να αναπαρασταθεί από µεταβλητές εσωτερικής κατάστασης. 

Η υποβάθµιση της δυσκαµψίας λόγω της βλάβης, που έχει προκληθεί από θλιπτικά 

φορτία, θεωρήθηκε διαφορετική από την υποβάθµιση της δυσκαµψίας λόγω της βλάβης 

που έχει προκληθεί από εφελκυστικά φορτία. Ο λόγος για αυτήν την διαφοροποίηση είναι 

ότι µια ρωγµή διαδίδεται υπό εφελκυστικά φορτία, ενώ υπό θλιπτικά φορτία, όχι. 
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Σύµφωνα µε τον Tan, οι ‘ενεργές’ (effective) επίπεδες καταστατικές σχέσεις µιας 

πολύστρωτης πλάκας στην οποία υπάρχουν αστοχίες της µήτρας και των ινών, µπορούν 

να γραφούν µε την ακόλουθη µορφή 

 

212111
1

11 σSσSDε += −  

222
1

21122 σSDσSε −+=         (2.18) 

Dε =6  

 

όπου  είναι οι όροι του µητρώου ενδόσεως εκφρασµένες ως προς το τοπικό σύστηµα 

συντεταγµένων της στρώσης και , ,  οι µεταβλητές εσωτερικής κατάστασης που 

αναπαριστούν την κατάσταση βλάβης της στρώσης. Σε κοινούς όρους µηχανικής, το  

είναι ο συντελεστής υποβάθµισης της δυσκαµψίας της στρώσης στην διεύθυνση των ινών 

λόγω αστοχίας των ινών και ,  οι συντελεστές υποβάθµισης της δυσκαµψίας της 

στρώσης στην εγκάρσια διεύθυνση και της διατµητικής δυσκαµψίας, αντίστοιχα λόγω 

αστοχίας της µήτρας. Σηµειώνεται ότι στην εξ.(2.18) χρησιµοποιήθηκαν οι αντίστροφες 

µεταβλητές εσωτερικής κατάστασης διότι τα  της εξ.(2.18) είναι οι µεταβλητές 

εσωτερικής κατάστασης, οι οποίες µπορούν να επεξηγηθούν ως εξής 

ijS

1D

D

2D

6

6D

1D

2D

iD

 
0
11111 EDEd =  

0
22222 EDEd =           (2.19) 

0
12612 GDG =  

 

όπου ,  και  είναι οι ενεργές δυσκαµψίες της στρώσης που έχει αστοχήσει και 

,  και  οι ενεργές δυσκαµψίες της στρώσης που δεν έχει αστοχήσει. Στις 

εξισώσεις (2.18) και (2.19) οι µεταβλητές εσωτερικής κατάστασης είναι µικρότερες της 

µονάδας εφόσον η στρώση έχει αστοχήσει. Επίσης, είναι συναρτήσεις της πυκνότητας των 

ρωγµών και της απόστασης µεταξύ τους και εξαρτώνται από την πολύστρωτη πλάκα. 

Υπολογίστηκαν για κάθε µηχανισµό αστοχίας στην εφελκυστική και θλιπτική του µορφή, 

από µία συνδυασµένη αναλυτική και πειραµατική µελέτη. Περισσότερες λεπτοµέρειες για 

την διαδικασία υπολογισµού θα δοθούν στο κεφάλαιο 8 της διατριβής, όπου και οι 

µεταβλητές θα χρησιµοποιηθούν. 

dE11

0
22E

dE22
dG12

0
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Οι δύο προαναφερθείσες προσεγγίσεις (κανόνες υποβάθµισης των Chang & Chang [6] 

και οι µεταβλητές εσωτερικής κατάστασης του Tan [7]) έχουν χρησιµοποιηθεί σχεδόν σε 

όλα τα στατικά µοντέλα ΠΒ που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα.  

Στην περίπτωση της φόρτισης κόπωσης, η υποβάθµιση των ιδιοτήτων του υλικού είναι 

διαφορετική. Επιπρόσθετα στην υποβάθµιση λόγω των τοπικών αστοχιών, που 

ανιχνεύονται από τα κριτήρια αστοχίας, λαµβάνει χώρα και η υποβάθµιση λόγω κόπωσης, 

η οποία είναι ανεξάρτητη της ανίχνευσης αστοχιών από τα κριτήρια, οφείλεται στην φύση 

της κυκλικής φόρτισης, και είναι συνάρτηση κυρίως του αριθµού των κύκλων.  Μέχρι 

σήµερα, δεν έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία κανόνες υποβάθµισης ιδιοτήτων του 

υλικού για την περίπτωση της φόρτισης κόπωσης. 
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 ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφιικκήή  ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  
  

  
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση των µεθόδων πρόβλεψης της αντοχής µηχανικών 

συνδέσεων πολύστρωτων πλακών και των προσεγγίσεων, που έχουν εφαρµοστεί, για την πρόβλεψη της 

διάδοσης βλάβης κόπωσης και διάρκειας ζωής των σύνθετων υλικών.  

 

 

3.1 Πρόβλεψη Αντοχής Μηχανικών Συνδέσεων Πολύστρωτων Πλακών 

Η σύνδεση των δοµικών στοιχείων της ατράκτου και των πτερύγων του αεροσκάφους µε 

µηχανικό τρόπο αποτελεί µια συνήθη τεχνολογία. Ωστόσο, η µηχανική σύνδεση είτε µε 

κοχλίες είτε µε ήλους, δηµιουργεί στην περιοχή της σύνδεσης ένα πολύπλοκο τασικό πεδίο 

υψηλών µέγιστων τάσεων, µε αποτέλεσµα να αποτελεί συχνή πηγή αστοχιών. Είναι 

γνωστό, ότι οι µηχανικές συνδέσεις αποτελούν ένα από τα κρισιµότερα στοιχεία της 

κατασκευής, αφού µπορούν να µειώσουν την ικανότητα µεταφοράς φορτίου του δοµικού 

στοιχείου, µέχρι και 50% [19]. Εποµένως, η κακή σχεδίαση µιας µηχανικής σύνδεσης, 

µπορεί να οδηγήσει είτε σε υπερδιαστασιολόγηση είτε σε καταστροφική αστοχία της 

κατασκευής. 

Η αντοχή και οι µηχανισµοί αστοχίας των µηχανικών συνδέσεων στα σύνθετα υλικά, 

διαφέρουν κατά πολύ από την αντοχή και τους µηχανισµούς αστοχίας των µηχανικών 

συνδέσεων στα µεταλλικά υλικά, εξαιτίας της ανισοτροπίας και ανοµοιογένειας που 

παρουσιάζουν. Ο βέλτιστος σχεδιασµός των µηχανικών συνδέσεων σύνθετων υλικών, 

απαιτεί την κατανόηση όλων των µηχανισµών αστοχίας καθώς και την συσχέτιση τους µε 

τα επιβαλλόµενα φορτία. Μέχρι σήµερα, ο σχεδιασµός αυτός, έχει περιοριστεί στον 

πειραµατικό προσδιορισµό της επίδρασης γεωµετρικών παραµέτρων στην αντοχή της 

σύνδεσης. Η συνήθης διαδικασία του πειραµατικού σχεδιασµού, είναι η διεξαγωγή 

πειραµάτων µέχρι την αστοχία, µεταβάλλοντας τον παράγοντα που είναι υπό µελέτη και 
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κρατώντας τους άλλους σταθερούς. Την ίδια στιγµή, τα θεωρητικά µοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί, είναι προσεγγιστικά λόγω της αδυναµίας τους να υπολογίσουν  τους 

πολύπλοκους µηχανισµούς αστοχίας και να λάβουν υπόψη σηµαντικές παραµέτρους,  

όπως είναι η τριβή, η αλληλουχία στρώσεων, η ροπή συναρµογής, κ.τ.λ. 

Έχει παρατηρηθεί πειραµατικά, ότι οι µηχανικές συνδέσεις πολύστρωτων πλακών, 

αστοχούν κάτω από τρεις βασικούς µακροσκοπικούς µηχανισµούς αστοχίας. Οι 

µηχανισµοί αυτοί φαίνονται στο Σχ.3.1 και είναι ο ‘εφελκυσµός’ (tension), η ‘διάτµηση’ 

(shear-out) και η ‘εισχώρηση’ (bearing). O ‘εφελκυσµός’, είναι η εγκάρσια στην διεύθυνση 

της φόρτισης αστοχία, η οποία προκαλείται από εφελκυστικές δυνάµεις στο όριο της οπής. 

Η αστοχία αυτή παρατηρείται, όταν η απόσταση της οπής από την πλευρική άκρη της 

πλάκας είναι µικρή. Η ‘διάτµηση’, προκαλείται από υψηλές διατµητικές τάσεις που 

αναπτύσσονται σε 45ο διεύθυνση, ως προς την διεύθυνση της φόρτισης και εµφανίζεται σε 

όλες τις περιπτώσεις των ορθότροπων πολύστρωτων πλακών καθώς και όταν η 

απόσταση της οπής από το κάτω άκρο της πλάκας είναι µικρή. Τέλος, η ‘εισχώρηση’ (ο 

ήλος εισχωρεί στην πολύστρωτη πλάκα λόγω µεγάλης παραµόρφωσης της οπής), 

αναπτύσσεται στο υλικό, που βρίσκεται στην περιοχή της επαφής του ήλου µε την 

πολύστρωτη πλάκα, προκαλείται κυρίως από θλιπτικές τάσεις που ενεργούν στην 

επιφάνεια της οπής και παρατηρείται, όταν ο λόγος του πλάτους της πλάκας ως προς την 

διάµετρο της οπής, είναι µεγάλος. Η ‘εισχώρηση’ παρατηρείται στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων κόπωσης των µηχανικών συνδέσεων. 

 

 
 ‘εισχώρηση’ (bearing) 
 

‘εφελκυσµός’ (tension) ‘διάτµηση’ (shear-out) 

Σχήµα 3.1: Μακροσκοπικοί µηχανισµοί αστοχίας των µηχανικών συνδέσεων 
πολύστρωτων πλακών. 

 

Στα σχήµατα 3.2 και 3.3 φαίνονται δύο µηχανικές συνδέσεις πολύστρωτων πλακών, 

που αστόχησαν σε ‘εισχώρηση’ και ‘εφελκυσµό’, αντίστοιχα, µετά από πείραµα 

εφελκυσµού. Στο Σχ.3.2 είναι εµφανής η εισχώρηση του ήλου στην πολύστρωτη πλάκα, 
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λόγω δευτερεύουσας κάµψης και στο Σχ.3.3, η εγκάρσια διάδοση της βλάβης από το άκρο 

της οπής µέχρι το πλαϊνό άκρο της πλάκας. 
 

 
 

Σχήµα 3.2: Μηχανική σύνδεση που αστόχησε σε ‘εισχώρηση’, [20]. 
 

  
 

Σχήµα 3.3: Μηχανικές συνδέσεις (µετά από αποσυναρµολόγηση) που 
αστόχησαν σε ‘εφελκυσµό’, [21]. 

 
∆ιαφορετικές προσεγγίσεις, έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα, για την πρόβλεψη 

της αντοχής των µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών. Στις επόµενες 

παραγράφους, θα γίνει µια σύντοµη ανασκόπηση αυτών των προσεγγίσεων, µε βάση τον 

διαχωρισµό τους από τους Camanho & Matthews [22], σε θεωρίες αστοχίας, µεθόδους δύο 

παραµέτρων, συνδυασµένες µεθόδους, µεθόδους θραυστοµηχανικής και µεθόδους 

προοδευτικής βλάβης. 

 

Θεωρίες αστοχίας 
Οι µέθοδοι που βασίζονται στην κατανοµή των τάσεων στο σύνορο της οπής και στις 

θεωρίες αστοχίας, ήταν από τις πρώτες που χρησιµοποιήθηκαν. Οι µέθοδοι αυτοί, για να 
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προβλέψουν την αντοχή της πολύστρωτης πλάκας χρησιµοποιούν τις τάσεις που 

αναπτύσσονται στο όριο της οπής σε µια θεωρία αστοχίας. 

Οι Waszack και Cruise [23] -στην πιο αντιπροσωπευτική εργασία ατής της κατηγορίας 

µεθόδων-, χρησιµοποίησαν το κριτήρια Μέγιστης Τάσης [17], το κριτήριο Μέγιστης 

Παραµόρφωσης [17] και το κριτήριο της Ενέργειας Παραµόρφωσης [17]. Όταν το κριτήριο 

αστοχίας επαληθευόταν σε µια στρώση, υποτεθόταν ότι αυτή έχει αστοχήσει και δεν 

λαµβανόταν υπόψη στην ανάλυση. Η κατανοµή των τάσεων και τα κριτήρια αστοχίας 

υπολογίζονταν πάλι και αυτή η διαδικασία επαναλαµβανόταν, µέχρι να αστοχήσουν όλες οι 

στρώσεις οδηγώντας στην τελική αστοχία της πολύστρωτης πλάκας. Η διαδικασία αυτή, 

οδηγούσε σε συντηρητικά αποτελέσµατα, ενώ οι τύποι αστοχίας δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφτούν. Το γεγονός ότι οι προβλέψεις είναι συντηρητικές, οφείλεται στο ότι η βλάβη, 

που αναπτύσσεται τοπικά κοντά στην οπή, δεν λαµβάνεται υπόψη από την µέθοδο. Η 

αιτιολόγηση αυτή, τεκµηριώθηκε πειραµατικά από τον Hart-Smith [24], ο οποίος έδειξε ότι 

οι συγκεντρώσεις τάσεων κατά την τελική αστοχία της πολύστρωτης πλάκας, είναι 

µικρότερες από την αρχική ελαστική συγκέντρωση τάσεων και θεώρησε ότι ο κύριος 

παράγοντας, που οδηγεί σε αυτήν την µείωση, είναι η διαστρωµατική αποκόλληση που 

αναπτύσσεται γύρω από την οπή. 

Παρότι, οι µέθοδοι πρόβλεψης αντοχής, οι οποίες βασίζονται στις συνοριακές τάσεις, 

είναι πολύ απλές στην εφαρµογή τους, δεν µπορούν να λάβουν υπόψη την τοπική 

συµπεριφορά του υλικού κοντά στην οπή, µε αποτέλεσµα να δίνουν συντηρητικές 

προβλέψεις της αντοχής των πολύστρωτων πλακών. 

 

Μέθοδοι δύο παραµέτρων 

Οι µέθοδοι δύο παραµέτρων βασίζονται στο κριτήριο αστοχίας των Whitney-Nuismer [25] 

και εφαρµόστηκαν, µε σκοπό να ληφθεί υπόψη η τοπική βλάβη, που αναπτύσσεται γύρω 

από την οπή πριν από την τελική αστοχία. Σε αυτήν την κατηγορία µεθόδων, προτάθηκαν 

δύο προσεγγίσεις, της ‘σηµειακής τάσης’ (point stress) και της ‘µέσης τάσης’ (average 

stress). Στην πρώτη προσέγγιση, θεωρείται ότι η αστοχία συµβαίνει όταν η τάση στην 

διεύθυνση της φόρτισης σε µια απόσταση µακριά από την οπή, είναι µεγαλύτερη ή ίση από 

την αντοχή σε εφελκυσµό της πολύστρωτης πλάκας χωρίς οπή και στην δεύτερη, όταν η 

µέση τάση σε µια συγκεκριµένη απόσταση ισούται µε την αντοχή σε εφελκυσµό της 

πολύστρωτης πλάκας χωρίς οπή. 

Σε πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες, οι Nuismer και Labor [26,27] εφάρµοσαν την 

µέθοδο µέσης τάσης για να προβλέψουν την αντοχή αφόρτιστων οπών σε εφελκυσµό και 

αφόρτιστων και φορτισµένων οπών (µε ήλο) σε εφελκυσµό και θλίψη. Ικανοποιητική 
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ακρίβεια, µεταξύ των προβλέψεων και των πειραµάτων, παρατηρήθηκε µόνο στην 

περίπτωση των αφόρτιστων οπών. 

Με σκοπό την πρόβλεψη των µηχανισµών αστοχίας, ο Agarwal [28] πρότεινε κάποιες 

τροποποιήσεις του κριτηρίου µέση τάσης. Η γωνία επαφής µεταξύ του ήλου και της οπής, 

θεωρήθηκε 180ο. Οι τάσεις, υπολογίστηκαν µε τον κώδικα ΠΣ Nastran. Η αντοχή της 

πλάκας χωρίς οπή, υπολογίστηκε από το κριτήριο µέγιστης παραµόρφωσης. Οι τύποι 

αστοχίας των πειραµάτων προβλέφτηκαν ικανοποιητικά. Η ακρίβεια της πρόβλεψης της 

αντοχής, εξαρτιόταν από την αλληλουχία των στρώσεων της πολύστρωτης πλάκας. Οι 

µεγαλύτερες αποκλίσεις, εµφανίστηκαν στις [±45ο]S και [0o/90o]S πλάκες και ήταν 49% και 

41%, αντίστοιχα. 

Οι Wilson & Pipes [29] χρησιµοποίησαν το κριτήριο σηµειακής τάσης, για να 

µελετήσουν την επίδραση της γεωµετρίας στην διατµητική αντοχή φορτισµένων οπών. Για 

µια [45ο/0ο/-45ο/0ο/45ο/02
ο/90ο]S πολύστρωτη πλάκα, επιτεύχθηκε πολύ καλή συµφωνία, 

µεταξύ της προβλεφθείσας και της πειραµατικής διατµητικής αντοχής.  

 

Συνδυαστικές µέθοδοι 
Οι συνδυαστικές µέθοδοι αποτελούν συνδυασµό της θεωρίας της ‘χαρακτηριστικής 

απόστασης’ (characteristic distance) των Whitney-Nuismer [25] µε µια θεωρίας αστοχίας. 

Οι Chang κ.α. [30] -στην πρώτη εργασία αυτής της κατηγορίας µεθόδων-, χρησιµοποίησαν 

ένα 2-D µοντέλο ΠΣ, υποθέτοντας επαφή χωρίς τριβή και συνηµιτοµειδή κατανοµή της 

κατακόρυφης τάσης επαφής µεταξύ του πείρου και της οπής. Eφαρµόστηκε το κριτήριο 

Yamada-Sun [31], µαζί µε µια προτεινόµενη χαρακτηριστική καµπύλη, η οποία φαίνεται 

στο Σχ.3.4. Η θέση του σηµείου πάνω στην χαρακτηριστική καµπύλη, που επαληθευόταν 

το κριτήριο, καθόριζε και τον τύπο αστοχίας (µεταξύ –15ο και 15ο ‘εισχώρηση’, µεταξύ 30ο 

και 60ο ‘διάτµηση’ και µεταξύ 75ο και 90ο εφελκυσµό). Τα αποτελέσµατα του µοντέλου, 

συγκρίθηκαν µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα του Agarwal [28]. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η απόκλιση ήταν µικρότερη από 10%. 

Ως συνέχεια της εργασίας των Chang & Chang [30], πραγµατοποιήθηκαν πολλές 

εργασίες, που είχαν ως βάση τον συνδυασµό της χαρακτηριστικής καµπύλης και του 

κριτηρίου Yamada-Sun [31]. Οι πιο σηµαντικές από αυτές, είναι οι εργασίες των Murthy 

κ.α. [32], του Eriksson [33], των Lin & Lin [34] και των Arnold κ.α. [35]. 
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Σχήµα 3.4: Σχηµατική αναπαράσταση της ‘χαρακτηριστικής καµπύλης’, [30]. 
 
Μέθοδοι θραυστοµηχανικής 
Οι µέθοδοι θραυστοµηχανικής βασίζονται στην γραµµική ελαστική θραυστοµηχανική και 

αναπτύχθηκαν, τόσο για αφόρτιστες όσο και για φορτισµένες κυκλικές οπές. Στην 

περίπτωση των αφόρτιστων οπών, έγιναν εφαρµογές για φορτίσεις εφελκυσµού [36] και 

θλίψης [37]. Αναπτύχθηκε, ένα µοντέλο ‘ζώνης βλάβης’ (damage zone), όπου η βλάβη 

γύρω από την οπή, αναπαραστάθηκε µε µια ισοδύναµη ρωγµή, η οποία είχε συνεκτικές 

(cohesive) δυνάµεις στις επιφάνειες της. Η ρωγµή, στην περίπτωση της φόρτισης 

εφελκυσµού [36], αναπαριστά την αστοχία της µήτρας και την διαστρωµατική αποκόλληση, 

και στην περίπτωση της θλίψης, τον µικρο-λυγισµό των ινών (micro-buckling) και την 

διαστρωµατική αποκόλληση. 

Ο Eisenmann [38] χρησιµοποίησε µια διαφορετική προσέγγιση για την πρόβλεψη της 

αντοχής πολύστρωτων πλακών µε φορτισµένες οπές. Στα πλαίσια αυτής της 

προσέγγισης, σύγκρινε την πειραµατική δυσθραυστότητα µε τιµές του συντελεστή έντασης 

τάσης  σε οκτώ διαφορετικές περιοχές του ορίου της οπής, όπου υποτιθόταν ότι 

υπήρχαν ρωγµές. Η αστοχία υποτέθηκε ότι συµβαίνει, όταν ο συντελεστής έντασης τάσης 

 γινόταν ίσος µε την δυσθραυστότητα. Για µια GFRP [0

IK

IK
ο
2/±45ο]S πολύστρωτη πλάκα, 

επιτεύχθηκε καλή συσχέτιση µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, χωρίς όµως να υπάρχει 

συσχέτιση της περιοχής αστοχίας µε τον τύπο αστοχίας. 

Οι Schultz κ.α. [39] για να προβλέψουν την αστοχία σε εφελκυσµό µιας πολύστρωτης 

πλάκας µε φορτισµένη οπή, χρησιµοποίησαν την προσέγγιση της ψευδο-ρωγµής (pseudo-

crack). Για να υπολογίσουν τους συντελεστές έντασης τάσης  και IK IIK , ανέπτυξαν ένα 

2-D µοντέλο ΠΣ στο οποίο υπέθεσαν συνηµιτονοειδή κατανοµή των τάσεων επαφής και 

γωνία επαφής 180ο. Το κριτήριο αστοχίας που χρησιµοποιήθηκε, ήταν µια επέκταση του 
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κριτηρίου µέγιστης κύριας τάσης, που χρησιµοποιείται για ψαθυρά ισότροπα υλικά και 

υποθέτει, ότι η διάδοση της ρωγµής συµβαίνει στην διεύθυνση όπου µεγιστοποιείται η 

περιφερειακή τάση θθσ  και µηδενίζεται η διατµητική τάση θσ r . Η τελική αστοχία 

θεωρήθηκε ότι συµβαίνει, όταν η περιφερειακή τάση στο άκρο της ψευδο-ρωγµής, είναι ίση 

ή µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή της, η οποία καθορίζεται πειραµατικά. Η συµφωνία 

µεταξύ των προβλέψεων και των πειραµάτων, για µια CFRP [0ο/±45ο 

/0ο/90ο/0ο/±45ο/0ο/±45ο/0]S πολύστρωτη πλάκα, ήταν καλή, κάτι που δεν συνέβη για την 

CFRP [0ο/±45ο
2/90ο/±45ο

3/0ο]S πλάκα. Η διαφορετική απόκλιση µεταξύ των δύο 

πολύστρωτων πλακών, οφείλεται στο κριτήριο αστοχίας που χρησιµοποιήθηκε. Η µέθοδος 

των Schultz κ.α. [39], δεν δύναται να προβλέψει άλλους τύπους αστοχίας, ενώ για να 

εφαρµοστεί και σε άλλες αλληλουχίες στρώσεων, χρειάζεται πολλές τροποποιήσεις. 

4
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Μέθοδοι προοδευτικής βλάβης   
Οι Chang & Chang [6] ανέπτυξαν ένα 2-D µοντέλο ΠΒ για πολύστρωτες πλάκες µε 

αφόρτιστες κυκλικές οπές σε εφελκυσµό, το οποίο αργότερα τροποποιήθηκε [40], έτσι 

ώστε να προβλέπει την αντοχή πολύστρωτων πλακών µε φορτισµένες οπές (πείρους) σε 

εφελκυσµό. Στην εργασία [40], οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το 2-D µοντέλο τους δεν είχε 

την δυνατότητα να προβλέπει αστοχίες, που σχετίζονται µε 3-D τάσεις, κάτι το οποίο ήλθε 

σε αντίθεση µε προηγούµενους ισχυρισµούς τους [30,41]. Για την ανάλυση τάσεων της 

πολύστρωτης πλάκας, αναπτύχθηκε ένα 2-D µοντέλο ΠΣ, στο οποίο υπολογίστηκε και η 

επαφή µεταξύ του πείρου (pin) και της οπής. Οι µηχανισµοί αστοχίας που θεωρήθηκαν 

ήταν η αστοχία της µήτρας υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία, η διάτµηση µεταξύ 

µήτρας και ινών και η αστοχία των ινών. Για την πρόβλεψη της αστοχίας της µήτρας υπό 

εφελκυστικά φορτία, χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο των Yamada-Sun [31] το οποίο 

εκφράζεται από την σχέση: 
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Όταν το παραπάνω κριτήριο επαληθευόταν σε ένα σηµείο µιας στρώσης, θεωρείτο ότι 

η µήτρα σε αυτό το σηµείο της στρώσης έχει αστοχήσει. Σε προηγούµενη εργασία τους 

[30], οι ερευνητές υπέθεσαν, ότι όταν το κριτήριο επαληθευτεί σε κάποια στρώση, τότε έχει 

αστοχήσει και η πολύστρωτη πλάκα, ενώ στην εργασία [40], µόνο η ζώνη της στρώσης 
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στην οποία επαληθεύεται το κριτήριο. Η διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών και η αστοχία 

των ινών, προβλέφτηκαν επίσης από το κριτήριο Yamada-Sun [31], το οποίο για αυτές τις 

δύο αστοχίες έχει την µορφή: 
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Η αστοχία της µήτρας υπό θλιπτικά φορτία, προβλέφτηκε από το κριτήριο του Hashin [18], 

το οποίο έχει την ακόλουθη µορφή: 
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Όταν ένας τύπος αστοχίας προβλεπόταν σε µια στρώση από τα κριτήρια, οι ελαστικές 

ιδιότητες της στρώσης επαναπροσδιορίζονταν µέσω της εφαρµογής κανόνων 

υποβάθµισης. Στην περίπτωση της αστοχίας της µήτρας υπό εφελκυστικά και θλιπτικά 

φορτία, η εγκάρσια δυσκαµψία  και ο λόγος Poisson yyE xyν  µηδενίζονταν, ενώ στην 

περίπτωση της αστοχίας των ινών και της διάτµησης µεταξύ µήτρας και ινών, µηδενίζονταν 

η δυσκαµψία  και ο λόγος Poisson yyE xyν . Η διαµήκης δυσκαµψία  και το µέτρο 

διάτµησης  της στρώσης που αστόχησε, επαναπροσδιορίζονταν σύµφωνα µε τις 

ακόλουθες κατανοµές Weibull: 

xxE

xyG

Η παραπάνω προσέγγιση των Chang & Chang [40] τροποποιήθηκε αργότερα από 

τους Chang & Lessard [42], ώστε να προβλέπει την αντοχή πολύστρωτων πλακών µε 

αφόρτιστες οπές σε εφελκυσµό και θλίψη. Το κριτήριο πρόβλεψης της αστοχίας της 

µήτρας υπό θλιπτικά φορτία και η υποβάθµιση του υλικού λόγω της διάτµησης µεταξύ 

µήτρας και ινών, τροποποιήθηκαν. Η διαµήκης δυσκαµψία , δεν επηρεαζόταν πλέον 

από την διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών. Μετά την τροποποίηση, εξετάστηκε η επίδραση 

της οµαδοποίησης στρώσεων ίδιου προσανατολισµού (clustering) στην εγκάρσια και 

διατµητική αντοχή. Για διαφορετικές CFRP πολύστρωτες πλάκες, έγιναν συγκρίσεις µε 

πειραµατικά αποτελέσµατα και η βλάβη που προβλέφτηκε, συµφωνούσε µε µικρό-

xxE
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φωτογραφίες και X-ραδιογραφικούς ελέγχους δοκιµίων. Παρόλο, που η πιο σηµαντική 

επίδραση της οµαδοποίησης στρώσεων ίδιου προσανατολισµού έχει διαπιστωθεί [24] ότι 

είναι η ανάπτυξη διαστρωµατικών αποκολλήσεων, αυτή δεν µελετήθηκε από τους Chang & 

Lessard [42], διότι το µοντέλο τους ήταν 2-D και δεν µπορούσε να υπολογίσει τις 

διαστρωµατικές αποκολλήσεις. Για την εφαρµογή των παραπάνω προσεγγίσεων [42], σε 

πολύστρωτες πλάκες µε φορτισµένες οπές (ήλους), απαιτείται περαιτέρω βελτίωση του 

µοντέλου.  

Σε αντίθεση µε την προσέγγιση των Chang & Chang [6,40], ο Tan [7] υπέθεσε, στο 

επίσης 2-D µοντέλο ΠΒ, που ανέπτυξε για πολύστρωτες πλάκες µε αφόρτιστες οπές σε 

εφελκυσµό, ότι η υποβάθµιση της δυσκαµψίας µιας στρώσης δεν εξαρτάται από τον τρόπο 

που προκαλείται η βλάβη. Για την πρόβλεψη της αστοχίας των ινών, πρότεινε ένα 

τετραγωνικό (quadratic) κριτήριο αστοχίας, ενώ για την πρόβλεψη της αστοχίας της µήτρας 

χρησιµοποίησε το κριτήριο αστοχίας Tsai-Wu [17]. Η υποβάθµιση της δυσκαµψίας, 

προσοµοιώθηκε από συντελεστές (µεταβλητές εσωτερικής κατάστασης (damage state 

variables)), οι οποίοι θεωρήθηκε ότι είναι σταθερές του υλικού και αναπαριστούν την 

κατάσταση της βλάβης στις στρώσεις. Ως κριτήριο τελικής αστοχίας της πολύστρωτης 

πλάκας, χρησιµοποιήθηκε το σηµείο, όπου η αστοχία των ινών έχει διαδοθεί ως το άκρο 

της πλάκας ή το σηµείο, όπου η αστοχία της µήτρας έχει διαδοθεί σε όλη την επιφάνεια της 

πλάκας. Για CFRP πολύστρωτες πλάκες µε διαφορετικές αλληλουχίες στρώσεων, οι 

προβλέψεις της αντοχής και της διάδοσης βλάβης είχαν καλή συσχέτιση µε αντίστοιχες 

πειραµατικές αντοχές και αποτελέσµατα X-ραδιογραφικών ελέγχων, αντίστοιχα. 

Σηµειώνεται, ότι τα αποτελέσµατα του µοντέλου του Tan [7], ήταν ευµετάβλητα ως προς τις 

τιµές των συντελεστών υποβάθµισης που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ η ολική αστοχία της 

µήτρας, δεν αποτελεί επαρκή κριτήριο τελικής αστοχίας. 

Οι Chen & Lee [8] ανέπτυξαν ένα 3-D µοντέλο ΠΒ, µε σκοπό να µελετήσουν τις 

επιδράσεις της θερµοκρασίας στην αντοχή των πολύστρωτων πλακών µε οπές 

φορτισµένες µε πείρους (pin-loaded). Για την ανάλυση τάσεων της πολύστρωτης πλάκας, 

αναπτύχθηκε ένα 3-D µοντέλο ΠΣ. Για την πρόβλεψη της αστοχίας των ινών και της 

αστοχίας της µήτρας, χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο αστοχίας του Hashin [18]. Οι ελαστικές 

σταθερές που υποβαθµίστηκαν για την αστοχία των ινών, ήταν οι , xxE xyν  και  και για 

την αστοχία της µήτρας οι ,G . Κάθε στοιχείο του µοντέλου ΠΣ, υποτέθηκε ότι 

αστοχεί, όταν όλες οι στρώσεις του αστοχήσουν. Οι αντοχές που προβλέφτηκαν για µια 

CFRP [0

xyG

yyE xy

ο/45ο/90ο/-45ο] πολύστρωτη πλάκα για θερµοκρασίες 20οC, 40οC, 60οC, 80οC, 

100οC και 120οC είχαν απόκλιση µε τις αντίστοιχες πειραµατικές, µεταξύ 2% (στους 40οC) 

και 55% (στους 80οC). Τα συµπεράσµατα της µελέτης ήταν ότι: 
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• 

• 

• 

υπάρχει µια σταδιακή µείωση της αντοχής µε την αύξηση της θερµοκρασίας, 

η αντοχή µειώνεται γρήγορα, όταν η θερµοκρασία ξεπερνά το σηµείο ‘softening’ της 

ρυτίνης, και 

ο µηχανισµός αστοχίας της πολύστρωτης πλάκας εξαρτάται από την θερµοκρασία. 

Το µοντέλο Chen & Lee [8] επεκτάθηκε στην συνέχεια [9], µε σκοπό την µελέτη 

µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών υπό καµπτικά φορτία. Για την πρόβλεψη 

της αστοχίας της µήτρας και των ινών και της διάτµησης µεταξύ µήτρας και ινών, 

χρησιµοποιήθηκε η θεωρία της µέγιστης τάσης, ενώ για την διαστρωµατική αποκόλληση, 

το κριτήριο διαστρωµατικής αποκόλλησης του Ye [43]. Η µοντελοποίηση µιας στρώσης 

των CFRP πολύστρωτων πλακών που µελετήθηκαν, έγινε µε στρωµατικά στοιχεία. Κάθε 

πραγµατική στρώση, µοντελοποιήθηκε µε οκτώ στρώσεις ίδιου προσανατολισµού µέσα σε 

κάθε στοιχείο. Στο µοντέλο [9] χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση της ‘ολικής αστοχίας’, 

σύµφωνα µε την οποία, όταν ένα κριτήριο επαληθεύεται σε µια στρώση του στοιχείου, τότε 

όλο το στοιχείο θεωρείται ότι έχει αστοχήσει και οι ελαστικές ιδιότητες του µηδενίζονται. 

Ικανοποιητική συµφωνία µεταξύ των αριθµητικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων 

επιτεύχθηκε. Ωστόσο, δεν έγινε καµία σύγκριση, που να αφορούσε την διάδοση της 

βλάβης. Για την εφαρµογή αυτού του µοντέλου σε µηχανικές συνδέσεις υπό επίπεδα 

φορτία, χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη του, αφού το κριτήριο µέγιστης τάσης δεν δίνει 

ακριβείς προβλέψεις όταν εφαρµόζεται σε πολυαξονικές εντατικές καταστάσεις. 

Οι Lessard & Shokrieh [14] χρησιµοποίησαν 2-D γραµµικά και µη-γραµµικά (ως προς 

την γεωµετρία και το υλικό) µοντέλα ΠΒ, για να προβλέψουν την αντοχή πολύστρωτων 

πλακών µε οπές φορτισµένες µε πείρους. Στο γραµµικό µοντέλο θεωρήθηκαν πέντε τύποι 

αστοχίας: η αστοχία της µήτρας υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία, η διάτµηση µεταξύ 

µήτρας και ινών και η αστοχία των ινών υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία. Για την 

πρόβλεψη τους, χρησιµοποιήθηκε κριτήριο του Hashin [18]. Στην περίπτωση της 

διάτµησης µεταξύ µήτρας και ινών, οι ελαστικές ιδιότητες xyν  και  των στρώσεων 

µηδενίστηκαν, ενώ στην περίπτωση της αστοχίας των ινών υπό εφελκυστικά και θλιπτικά 

φορτία, µηδενίστηκαν όλες οι ελαστικές σταθερές των στρώσεων. Για διαφορετικές τιµές 

των λόγων e/d και w/d µιας CFRP πολύστρωτης [0

xyG

o/±45o/90o]S πλάκας, το γραµµικό 

µοντέλο προέβλεψε το φορτίο αστοχίας µε ικανοποιητική ακρίβεια. Το µη-γραµµικό 

µοντέλο, που βασίστηκε στην προηγούµενη εργασία των Chang & Lessard [42], έδωσε 

προβλέψεις µε απόκλιση 20% από τα πειράµατα, όπως εξάλλου και το γραµµικό µοντέλο. 

Οι Gamble κ.α. [10] ανέπτυξαν ένα 3-D µοντέλο ΠΒ για πολύστρωτες πλάκες µε 

αφόρτιστες οπές. Η ανάλυση τάσεων, πραγµατοποιήθηκε µε τον κώδικα ΠΣ ABAQUS. Για 

την ανάλυση αστοχίας, τροποποιήθηκε το κριτήριο αστοχίας του Hill [17], το οποίο 
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µπορούσε να προβλέψει την αστοχία των ινών και της µήτρας και την διαστρωµατική 

αποκόλληση µέσα σε µια στρώση.  Η πρόβλεψη της διαστρωµατικής αποκόλλησης µεταξύ 

των στρώσεων, έγινε µε την εφαρµογή του κριτηρίου σε στρώσεις πλούσιες σε ρυτίνη 

(resin-rich), που µοντελοποιήθηκαν µεταξύ των στρώσεων. Η υποβάθµιση του υλικού, 

ήταν συνάρτηση του τύπου αστοχίας. Για [0o/90o]S CFRP πολύστρωτες πλάκες, η 

απόκλιση µεταξύ της προβλεφθείσας και πειραµατικής αντοχής ήταν 5%. 

Οι Camanho & Matthews [11] στην πιο πρόσφατη εργασία, ανέπτυξαν ένα 3-D 

µοντέλο ΠΒ για µηχανικές συνδέσεις πολύστρωτων πλακών υπό εφελκυστικά φορτία. Ο 

υπολογισµός των τάσεων της σύνδεσης, έγινε µε τον κώδικα ΠΣ ABAQUS. Για την 

πρόβλεψη της αστοχίας της µήτρας και των ινών υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία και 

της διάτµησης µεταξύ µήτρας και ινών, χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια αστοχίας του 

Hashin [18] στην αρχική τους µορφή. Η διαστρωµατική αποκόλληση δεν υπολογίστηκε 

από το µοντέλο. Η υποβάθµιση των ιδιοτήτων των στρώσεων που έχουν αστοχήσει, έγινε 

µε τους κανόνες του Tan [7], οι οποίοι επεκτάθηκαν από τους ερευνητές στις τρεις 

διαστάσεις. Οι προβλέψεις τόσο της εναποµένουσας αντοχής όσο και της διάδοσης 

βλάβης, επαληθεύτηκαν µε πειράµατα. Στην εργασία [11] υπάρχουν πολύ λίγες 

πληροφορίες για την γεωµετρία και το µοντέλο ΠΣ της µηχανικής σύνδεσης καθώς και τον 

αλγόριθµο του µοντέλου ΠΒ. 

 

Συµπεράσµατα: 
Συνοψίζοντας την παραπάνω σύντοµη ανασκόπηση των µεθόδων, που έχουν 

χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα, για την πρόβλεψη της αντοχής των µηχανικών συνδέσεων 

στα σύνθετα υλικά, συµπεραίνονται τα εξής: 

• 

• 

• 

οι µέθοδοι στην πλειοψηφία τους, είναι προσεγγιστικές και εµπεριέχουν 

σηµαντικούς περιορισµούς, που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του σύνθετου 

υλικού και της φόρτισης, 

τα αποτελέσµατα των µεθόδων, εµφανίζουν καλή συµφωνία µε αντίστοιχα 

πειραµατικά µόνο για ορισµένες πολύστρωτες πλάκες και ορισµένες συνθήκες 

φόρτισης, 

η πλειοψηφία των µεθόδων, -συµπεριλαµβανοµένου και της µεθόδου ΠΒ- 

βασίζονται σε 2-D αναλύσεις τάσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να 

υπολογίσουν το πολύπλοκο 3-D τασικό πεδίο, που αναπτύσσεται γύρω από την 

οπή και να λάβουν υπόψη την επίδραση παραµέτρων, όπως η τριβή, η αλληλουχία 

στρώσεων, η σύσφιξη των συνδέσεων κ.τ.λ. 
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• η µέθοδος ΠΒ, κρίνεται ως η πιο αποτελεσµατική, αφού εµφανίζει γενική εφαρµογή, 

χωρίς περιορισµούς, έχοντας δώσει τις πιο ακριβείς προβλέψεις της βλάβης και 

εναποµένουσας αντοχής σε σχέση µε τα αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα. 

 

3.2 Εκτίµηση Βλάβης Κόπωσης και ∆ιάρκειας Ζωής των 
Σύνθετων Υλικών 

 

Οι µέθοδοι, που έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη της διάδοσης βλάβης κόπωσης και 

διάρκειας ζωής των σύνθετων υλικών, µπορούν, σύµφωνα µε την εργασία [44], να 

χωριστούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 

 µέθοδοι βασιζόµενοι στην καµπύλη S-N, 

 µοντέλα εναποµένουσας δυσκαµψίας και εναποµένουσας αντοχής, 

 µέθοδοι θραυστοµηχανικής, 

 µέθοδοι τανυστικής βλάβης, και 

 µέθοδοι µη-καταστροφικών ελέγχων. 

Σε κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες, έχει χρησιµοποιηθεί µια ποσότητα ως 

‘παράµετρος βλάβης’. Καθορίζοντας την υποβάθµιση της εκάστοτε παραµέτρου βλάβης 

συναρτήσει των κύκλων κόπωσης, καθώς και την εξάρτηση της από την τάση κόπωσης, 

εξάγονται συναρτήσεις βλάβης κόπωσης, από τις οποίες υπολογίζεται τελικά και η 

διάρκεια ζωής. Οι συναρτήσεις αυτές απεικονίζουν µερικώς την επίδραση της κόπωσης 

στα σύνθετα υλικά, διότι για την πλήρη απεικόνιση απαιτείται η θεώρηση της υποβάθµισης 

όλων των πιθανών παραµέτρων βλάβης. Στις επόµενες παραγράφους, θα γίνει µια 

σύντοµη περιγραφή των µεθόδων κάθε κατηγορίας. 

 

Μέθοδοι βασιζόµενες στην καµπύλη S-N 

Οι µέθοδοι αυτής της κατηγορίας είναι οι πιο κοινές. Ως παράµετρο βλάβης χρησιµοποιούν 

τους κύκλους κόπωσης. Γνωρίζοντας της καµπύλη S-N του υλικού, η στατιστικώς 

αναµενόµενη διάρκεια ζωής µπορεί να εκτιµηθεί για κάθε τάση κόπωσης. 

Οι µηχανολογικές κατασκευές, συνήθως καταπονούνται σε πολυαξονικές συνθήκες 

φόρτισης, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις µεταβάλλονται και µε τον χρόνο. Η 

εκτίµηση της διάρκειας ζωής, κάτω από αυτές τις συνθήκες φόρτισης, µπορεί να επιτευχθεί 

µέσω των S-N καµπυλών εφαρµόζοντας την ακόλουθη διαδικασία: 

1. κατασκευή των καµπυλών S-N του υλικού για διαφορετικούς λόγους τάσης R και 

διαφορετικές αλληλουχίες στρώσεων, 

2. µαθηµατική περιγραφή της καµπύλης S-N σε όρους µιας κατάλληλης εξίσωσης, και 

3. εφαρµογή ενός κριτηρίου αστοχίας (π.χ. Miner). 
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Τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων, που βασίζονται στην καµπύλη S-N, είναι η απλή 

εφαρµογή τους καθώς και η δυνατότητα εφαρµογής τους σε περιπτώσεις πολυαξονικής 

φόρτισης. Σοβαρό µειονέκτηµα των µεθόδων αποτελεί η απαίτηση µεγάλου αριθµού 

πειραµάτων -κυρίως στις περιπτώσεις πολυαξονικής φόρτισης- και το ότι δεν παρέχουν 

καµία πληροφορία για την διάδοση βλάβη κόπωσης. 

Χαρακτηριστικές θεωρίες αυτής της κατηγορίας είναι οι θεωρίες αστοχίας των Hashin-

Rotem [45], των Fawaz-Ellyin [46] και των Owen & Griffiths [47]. Για παράδειγµα, η θεωρία 

των Hashin-Rotem [45] προβλέπει αστοχία εφόσον µια από τις ακόλουθες σχέσεις 

επαληθευτούν: 
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όπου , ,  είναι οι καµπύλες S-N του υλικού για µονοαξονική φόρτιση στην 

διεύθυνση των ινών, κάθετα στις ίνες και σε διάτµηση ως προς το κύριο επίπεδο, 

αντίστοιχα, ενώ σ  σ  και  είναι οι τάσεις στις τρεις παραπάνω διευθύνσεις. 
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Μοντέλα εναποµένουσας δυσκαµψίας και εναποµένουσας αντοχής 

Στα µοντέλα αυτά, χρησιµοποιούνται ως παράµετροι βλάβης η εναποµένουσα δυσκαµψία 

και η εναποµένουσα αντοχή, µε την χρήση της εναποµένουσας δυσκαµψίας να είναι 

ελκυστικότερη λόγω της δυνατότητας εκτίµησης της δυσκαµψίας µε µη-καταστροφικούς 

ελέγχους. Έχουν αναφερθεί πολλές εργασίες, όπου έχουν αναπτυχθεί µοντέλα αυτού του 

τύπου, µε αντιπροσωπευτικότερες τις [48,49]. Τα βασικά µειονεκτήµατα των µοντέλων 

εναποµένουσας δυσκαµψίας και εναποµένουσας αντοχής είναι τα παρακάτω: 

 η υποβάθµιση της δυσκαµψίας των σύνθετων υλικών εξαρτάται από τον τύπο και 

την αλληλουχία στρώσεων του υλικού (π.χ. ενώ στις µονοαξονικές πολύστρωτες 

πλάκες δεν παρουσιάζεται σηµαντική µείωση της δυσκαµψίας πριν την αστοχία, 

στις ορθότροπες παρουσιάζεται), 

  η θεωρητική εκτίµηση της εναποµένουσας δυσκαµψίας και αντοχής είναι πολύ 

δύσκολη. Μέχρι σήµερα, καµία γενική µεθοδολογία δεν έχει αναφερθεί. Οι 

υπάρχουσες µεθοδολογίες είναι αριθµητικές και εξειδικευµένες, ενώ η εκτίµηση της 
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υποβάθµισης των δύο ποσοτήτων γίνεται πειραµατικά, γεγονός που ενισχύει τον 

ηµιεµπειρικό χαρακτήρα των συγκεκριµένων µοντέλων. 

 πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι σε ορισµένες σηµαντικές αλληλουχίες 

στρώσεων, όπως είναι η ψευδο-ισότροπη που βρίσκει συχνή χρήση στις 

αεροπορικές κατασκευές, η δυσκαµψία και η αντοχή δεν είναι αρκετά ευαίσθητες 

στην συσσωρευµένη βλάβη, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

παράµετροι βλάβης. 

 

Τανυστικές συναρτήσεις βλάβης 

Κοινή πρακτική σε αυτές τις θεωρίες είναι η ανάπτυξη ενός τανυστή βλάβης µε βάση 

µηχανικές προσεγγίσεις της βλάβης. ∆ύο κύριες προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιηθεί. Η 

πρώτη προσέγγιση, βασίζεται σε µικροµηχανικές αναπαραστάσεις της βλάβης, µέσω ενός 

αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου, στο οποίο εµπεριέχονται λεπτοµέρειες για την 

διαµόρφωση του υλικού (π.χ. διάµετρος, προσανατολισµός ινών και πάχος στρώσης) και 

την διαµόρφωση της βλάβης (π.χ. µέγεθος, σχήµα, προσανατολισµός των ρωγµών). Η 

επίλυση του προβλήµατος οριακής τιµής, που προκύπτει για το στοιχείο όγκου, οδηγεί στις 

ζητούµενες συναρτήσεις απόκρισης. Η δεύτερη προσέγγιση, βασίζεται στον µακροσκοπικό 

χαρακτηρισµό της βλάβης µε εσωτερικές µεταβλητές που αναπαριστούν την κατάσταση 

της βλάβης στο υλικό. Σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η ανάπτυξη µιας οµάδας 

φαινοµενολογικών σχέσεων µεταξύ της συνάρτησης απόκρισης και των εσωτερικών 

µεταβλητών κατάστασης. 

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η προσέγγιση του 

αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου χαρακτηρίζει την βλάβη µε άµεσο τρόπο, αλλά η 

ακρίβεια της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ακρίβεια επίλυσης του προβλήµατος 

οριακής τιµής, το οποίο µπορεί να γίνει πολύπλοκο ακόµη και σε περιπτώσεις απλής 

βλάβης, αυξάνοντας έτσι τις υπολογιστικές απαιτήσεις για την επίλυση του. Η προσέγγιση 

των εσωτερικών µεταβλητών εξαρτάται από την επιλογή και τον αριθµό των µεταβλητών.  

Η συσχέτιση της βλάβης µε την συνολική απόκριση γίνεται µε µια οµάδα 

φαινοµενολογικών σταθερών, που πρέπει να καθοριστούν πειραµατικά. Η φυσική γνώση 

των βασικών φαινοµένων διατηρείται µέσω της ερµηνείας των φαινοµενολογικών 

σταθερών. Η επιτευξιµότητα της προσέγγισης εξαρτάται ισχυρά από την επιλογή των 

εσωτερικών µεταβλητών και την συσχέτιση τους µε τις λεπτοµέρειες της βλάβης. 

Αντιπροσωπευτικές εργασίες, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί τανυστικές συναρτήσει βλάβης,  

είναι οι [50,51]. 
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Μοντέλα θραυστοµηχανικής 

Τα µοντέλα κόπωσης των σύνθετων υλικών, που βασίζονται στην θραυστοµηχανική, 

προέρχονται από την προσέγγιση της ανοχής βλάβης στις µεταλλικές κατασκευές. Στα 

µεταλλικά υλικά, η βλάβη αναπαρίσταται από µία ρωγµή που διαδίδεται µε την κυκλική 

φόρτιση. Προβλέποντας την διάδοση της ρωγµής και λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες 

των µεθόδων µη-καταστροφικού ελέγχου, καθορίζονται διαστήµατα επιθεώρησης µε 

σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας. Στις κατασκευές από σύνθετα υλικά, η 

διαστρωµατική αποκόλληση είναι ο µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας, που προκαλεί 

την αστοχία, στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε αναλογία µε τα µεταλλικά υλικά, έχουν 

αναπτυχθεί στα σύνθετα υλικά διαδικασίες για τον υπολογισµό της διάδοσης της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης, που είναι παρόµοιες µε τις διαδικασίες υπολογισµού της 

διάδοσης ρωγµών. Ο ρυθµός διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης συναρτήσει των 

κύκλων κόπωσης  έχει εκφραστεί µε µια εκθετική σχέση σε όρους του ρυθµού 

απελευθέρωσης ενέργειας , ο οποίος σχετίζεται µε την διάδοση της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης. Η εκθετική σχέση έχει την µορφή 

dNda /

G

 

ncG
dN
da

=  ( c  και  είναι σταθερές του υλικού)     (3.6) n

 

Η αναλογία της παραπάνω εξίσωσης µε την εξίσωση του Paris για τα µέταλλα είναι 

εµφανής. Το πρακτικό µειονέκτηµα των µοντέλων θραυστοµηχανικής είναι ότι ενώ στα 

µέταλλα ο ρυθµός διάδοσης των ρωγµών λόγω κόπωσης περιγράφεται µε µέχρι και δύο 

τάξεις µεγέθους του , στα σύνθετα υλικά, ο ρυθµός διάδοσης της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης χαρακτηρίζεται µε ως και µία τάξη µεγέθους του . Εποµένως, µια µικρή 

αβεβαιότητα στους υπολογισµούς του εφαρµοζόµενου φορτίου µπορεί να οδηγήσει σε µία 

τάξη µεγέθους σφάλµατος της εκτίµησης τους ρυθµού διάδοσης της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης. 

G

G

 

Μέθοδοι µη-καταστροφικών ελέγχων 

Οι µη-καταστροφικοί έλεγχοι έχουν εκτενώς χρησιµοποιηθεί για τον χαρακτηρισµό της 

βλάβης κόπωσης στα σύνθετα υλικά. Οι τεχνικές, που έχουν εφαρµοστεί, περιλαµβάνουν 

υπέρηχους, ακουστική εκποµπή, θερµογραφία και ραδιογραφία. Η πλειοψηφία των 

εφαρµογών αφορούν περιπτώσεις στατικής φόρτισης, ενώ σε πολύ λίγες από αυτές τα 

δεδοµένα των ελέγχων έχουν συσχετίσει τις εναποµένουσες µηχανικές ιδιότητες του 

υλικού µε την βλάβη. Η πρώτη εργασία, που συσχέτισε τα δεδοµένα µη-καταστροφικών 
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ελέγχων µε την υποβάθµιση των ιδιοτήτων και την τελική αστοχία δοκιµίων που 

υποβλήθηκαν σε κόπωση, ήταν η [52]. Στην εργασία αυτή, αναπτύχθηκε µια µεθοδολογία 

συσχέτισης της υποβάθµισης του υλικού (δυσκαµψία, αντοχή, διαστρωµατική διατµητική 

αντοχή, κ.τ.λ) µε δεδοµένα από ελέγχους C-scan. Η µεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη 

µιας παραµέτρου έντασης βλάβης (DSF). Μέχρι τώρα, ο ορισµός της παραµέτρου έχει 

βασιστεί µόνο σε δεδοµένα από C-scan. Παρόλο, που η µεθοδολογία του DSF δίνει 

πληροφορίες για την εξέλιξη της βλάβης κόπωσης, εξακολουθεί να είναι ηµι-εµπειρική και 

να απαιτεί περισσότερη θεωρητική υποστήριξη αλλά και επέκταση για ισχύ και για 

δεδοµένα άλλων µη-καταστροφικών ελέγχων. 

Γενικά, οι µη-καταστροφικοί έλεγχοι αποτελούν µια γοργά αναπτυσσόµενη και πολλά 

υποσχόµενη µέθοδο ανίχνευσης της βλάβης στις κατασκευές σύνθετων υλικών. Κυρίως 

όµως βρίσκουν εφαρµογή σε επιθεωρήσεις κατασκευών µε σκοπό την ανίχνευση βλάβης. 

Στο επίπεδο σχεδιασµού έχουν συνήθως κυρίως υποστηρικτικό ρόλο. 
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 ΜΜοοννττέέλλοο  ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήήςς  ΒΒλλάάββηηςς  γγιιαα  ΣΣύύννθθεετταα    

ΥΥλλιικκάά  σσεε  ΕΕφφεελλκκυυσσµµόό  
 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα µοντέλο προοδευτικής βλάβης για την πρόβλεψη της µηχανικής 

συµπεριφοράς σύνθετων υλικών σε εφελκυσµό. Το µοντέλο αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να 

εφαρµοστεί µε µικρές τροποποιήσεις, σε οποιοδήποτε δοµικό στοιχείο από σύνθετα υλικά. 

 

 

4.1 Ανάπτυξη του Μοντέλου Προοδευτικής Βλάβης 

Το µοντέλο ΠΒ, που αναπτύχθηκε για την προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς σε 

εφελκυσµό δοµικών στοιχείων από σύνθετα υλικά, αποτελείται από τέσσερις βασικές 

συνιστώσες: την τρισδιάστατη ανάλυση τάσεων µε πεπερασµένα στοιχεία, την ανάλυση 

αστοχίας, την υποβάθµιση των ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού και το κριτήριο τελικής 

αστοχίας. Οι τρεις πρώτες συνιστώσες ολοκληρώνονται µε βάση έναν επαναληπτικό 

αλγόριθµο, ο οποίος σταµατά όταν επαληθευτεί το προκαθορισµένο κριτήριο τελικής 

αστοχίας. Στις επόµενες παραγράφους θα περιγραφούν τόσο οι συνιστώσες του µοντέλου 

όσο και ο αλγόριθµος ολοκλήρωσης τους. 

 

4.1.1 Τριδιάστατη ανάλυση τάσεων µε πεπερασµένα στοιχεία 

Η ανάλυση τάσεων του δοµικού στοιχείου πραγµατοποιείται µε την µέθοδο των ΠΣ. Η 

συνιστώσα αυτή αλλάζει ανάλογα µε το εκάστοτε υπό µελέτη δοµικό στοιχείο, µε την 

έννοια ότι για κάθε δοµικό στοιχείο διαφορετικής γεωµετρίας αναπτύσσεται και διαφορετικό 

µοντέλο ΠΣ. Επειδή στα περισσότερα δοµικά στοιχεία από σύνθετα υλικά αναπτύσσονται, 
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• 

• 

• 

λόγω της πολυπλοκότητας του υλικού αλλά και πολλές φορές της γεωµετρίας, 3-D τασικά 

πεδία, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός 3-D µοντέλου ΠΣ. Την αναγκαιότητα αυτή, 

ενισχύει και το γεγονός ότι η διαστρωµατική αποκόλληση, που είναι ένας από τους 

σηµαντικότερους µηχανισµούς αστοχίας των πολύστρωτων πλακών, προκαλείται από 

διαστρωµατικές ορθές και διατµητικές τάσεις, που αναπτύσσονται κατά το πάχος της 

πολύστρωτης πλάκας και οι οποίες µπορούν να υπολογιστούν µόνο από ένα 3-D µοντέλο 

ΠΣ. 

Για την διακριτοποίηση του σύνθετου υλικού, χρησιµοποιείται το 3-D οκτάκοµβο 

στρωµατικό στοιχείο του ANSYS SOLID46 [53], του οποίου µια σχηµατική αναπαράσταση 

φαίνεται στο Σχ.4.1. Το στοιχείο αυτό, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

τρεις βαθµούς ελευθερίας µετατόπισης ανά κόµβο, 

ορθότροπες µηχανικές ιδιότητες, και 

δέχεται ως παραµέτρους εισόδου τον αριθµό, το πάχος και τον προσανατολισµό 

των στρώσεων. 
 

 

τάσεις ως προς το σύστηµα 
συντεταγµένων της στρώσης

σx 

σy 

στρώση 

 
Σχήµα 4.1: Σχηµατική αναπαράσταση του 3-D στρωµατικού στοιχείου του ANSYS SOLID46, [50]. 

 

Το στρωµατικό στοιχείο υπολογίζει και αποθηκεύει σε κάθε στρώση του έξι 

συνιστώσες τάσεων ( xzyzxyzzyyxx σσσσσσ ,,,,, ) υπολογισµένες ως προς το τοπικό 

σύστηµα συντεταγµένων της στρώσης, το οποίο παριστάνεται στο Σχ.4.2. Σε αυτό το 

σύστηµα, η x -διεύθυνση συµπίπτει µε την διεύθυνση των ινών, η -διεύθυνση, µε την 

εγκάρσια προς τις ίνες διεύθυνση (διεύθυνση µήτρας) και τέλος, η -διεύθυνση µε την 

κατακόρυφη διεύθυνση της στρώσης. 

y

z
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Σχήµα 4.2: Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος συντεταγµένων µιας στρώσης 
του σύνθετου υλικού. 

 
Ιδιαίτερη έµφαση είναι αναγκαίο να δίνεται σε κάθε περίπτωση στην πυκνότητα της 

διακριτοποίησης, µε σκοπό τον ακριβή υπολογισµό των συγκεντρώσεων τάσεων και την 

ελαχιστοποίηση της επίδρασης στην ακρίβεια φαινοµένων όπως είναι ο λόγος δύο 

διαστάσεων των στοιχείων (aspect ratio) και η µαθηµατική απροσδιοριστία στον 

υπολογισµό των διαστρωµατικών τάσεων, που υφίσταται στα ελεύθερα άκρα των 

πολύστρωτων πλακών. 

 

4.1.3 Ανάλυση αστοχίας 

Η πειραµατική ανάλυση αστοχίας των σύνθετων υλικών, µέσω της διεξαγωγής στατικών 

πειραµάτων για κάθε αλληλουχία στρώσεων, είναι µια αρκετά χρονοβόρα και δαπανηρή 

διαδικασία. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη µεθοδολογιών πρόβλεψης της αντοχής των σύνθετων υλικών, κάτι που είναι 

αρκετά δύσκολο, λόγω του µεγάλου αριθµού των µηχανισµών αστοχίας που 

αναπτύσσονται σε αυτά. Η θεωρητική ανάλυση αστοχίας, αποτελεί ένα εργαλείο 

πρόβλεψης της αντοχής πολύστρωτων πλακών µε πολλές στρώσεις διαφορετικού 

προσανατολισµού, που υποβάλλονται σε πολύπλοκες εντατικές καταστάσεις. Για την 

πρόβλεψη, χρησιµοποιούνται δεδοµένα αντοχών, που εξάγονται από µονοαξονικά 

πειράµατα, σε µονοαξονικές στρώσεις και θεωρίες αντοχής. Αποτέλεσµα της ανάπτυξης 

πολλών και πολύπλοκων µηχανισµών αστοχίας στα σύνθετα υλικά είναι η ύπαρξη πολλών 

θεωριών αντοχής µε την µορφή διαφορετικών κριτηρίων αστοχίας. Μια περιεκτική 



28   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μοντέλο Προοδευτικής Βλάβης για Σύνθετα Υλικά σε Εφελκυσµό 

 

• 

• 

• 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των κριτηρίων αστοχίας, που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι 

σήµερα για τα σύνθετα υλικά, βρίσκεται στην εργασία [22]. 

Η επιλογή των κριτηρίων αστοχίας σε ένα µοντέλο ΠΒ, γίνεται µε βάση τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

ικανοποιητική ακρίβεια πρόβλεψης, 

δυνατότητα διαχωρισµού µεταξύ των διαφορετικών τύπων αστοχίας, και 

συµβατότητα µε την µέθοδο των ΠΣ. 

Με βάση αυτές τις απαιτήσεις, στο παρόν µοντέλο ΠΒ γίνεται χρήση µιας οµάδας 

κριτηρίων αστοχίας τύπου-Hashin για την πρόβλεψη της αστοχίας της µήτρας, της 

αστοχίας των ινών και της διάτµησης µεταξύ µήτρας και ινών, ενώ για την πρόβλεψη της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία, χρησιµοποιείται το 

κριτήριο διαστρωµατικής αποκόλλησης του Ye [18]. Τα κριτήρια αστοχίας για κάθε τύπο 

αστοχίας φαίνονται παρακάτω: 

 

Αστοχία µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία, για 0>yyσ : 
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Αστοχία µήτρας υπό θλιπτικά φορτία, για 0<yyσ : 
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Αστοχία ινών υπό εφελκυστικά φορτία, για 0>xxσ : 
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Αστοχία ινών υπό θλιπτικά φορτία, για 0<xxσ : 
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∆ιάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών, για 0<xxσ : 
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∆ιαστρωµατική αποκόλληση υπό εφελκυστικά φορτία, για 0>zzσ : 
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∆ιαστρωµατική αποκόλληση υπό θλιπτικά φορτία, για 0<zzσ : 
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Στους αριθµητές των παραπάνω εξισώσεων, εµφανίζονται οι συνιστώσες των τάσεων 

στις αντίστοιχες διευθύνσεις, ως προς το τοπικό σύστηµα συντεταγµένων της στρώσης, 

ενώ στους παρανοµαστές, οι αντίστοιχες στατικές αντοχές της στρώσης. 

Τα κριτήρια των εξισώσεων (4.1)-(4.7), έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την λογική ότι 

κάθε σηµείο µιας πολύστρωτης πλάκας, η οποία υποβάλλεται σε πολυαξονική φόρτιση, 

προσοµοιώνεται µε µια µονοαξονική στρώση επίσης υπό πολυαξονικό τασικό πεδίο, όπως 

φαίνεται στο Σχ.4.3. Η επιλογή των όρων των τάσεων, που εµφανίζονται σε κάθε κριτήριο, 

έχει γίνει µε βάση την υπόθεση ότι η αστοχία στην διεύθυνση των ινών προκαλείται από τις 

τάσεις xyxx σσ ,  και xzσ , η αστοχία στην διεύθυνση της µήτρας, από τις τάσεις xyyy σσ ,  και 

xzσ  και τέλος, η αστοχία στην κατακόρυφη διεύθυνση, από τις τάσεις yzzz σσ , και xzσ . 

Ανάλογα µε το πρόσηµο των τάσεων, οι αστοχίες συµβαίνουν υπό εφελκυστικά ή θλιπτικά 

φορτία. 

Τα κριτήρια αστοχίας τύπου-Hashin [18] έχουν χρησιµοποιηθεί στα περισσότερα 

µοντέλα ΠΒ. Έχουν δώσει πολύ καλές προβλέψεις αστοχίας και αντοχής, τόσο σε απλές 

πολύστρωτες πλάκες εποξικής µήτρας ενισχυµένη είτε µε ίνες βορίου (boron-epoxy) είτε µε 

ίνες γυαλιού (glass-epoxy) χωρίς συγκεντρώσεις τάσεων π.χ. [18], όσο και σε CFRP 

πολύστρωτες πλάκες µε φορτισµένες οπές π.χ. [14,54]. Το κριτήριο διαστρωµατικής 

αποκόλλησης του Ye [43] βασίζεται στην εργασία των Hashin-Rotem [55] και υποθέτει ότι 

ανεξάρτητα από την φύση της φόρτισης, η διαστρωµατική αποκόλληση, που αναπτύσσεται 

στα ελεύθερα άκρα των πολύστρωτων πλακών, προκαλείται από τις διαστρωµατικές 

ορθές και διατµητικές τάσεις που αναπτύσσονται εκεί. Το κριτήριο του Ye [43], έχει 
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χρησιµοποιηθεί εκτενώς για την πρόβλεψη της διαστρωµατικής αποκόλλησης σε 

πολύστρωτες πλάκες χωρίς συγκεντρώσεις τάσεων π.χ. [56] καθώς και σε πολύστρωτες 

πλάκες µε αφόρτιστες π.χ. [10] και φορτισµένες οπές π.χ. [57], δίνοντας αρκετά 

ικανοποιητικές προβλέψεις. 
 

 

εxx 

εxx 
 

Σχήµα 4.3: Τάσεις σε µια µονοαξονική στρώση υπό πολυαξονικό τασικό πεδίο που 
προκαλούν τους διαφορετικούς τύπους αστοχίας. 

 

4.1.3 Υποβάθµιση ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού 

Όταν σε µια στρώση προβλεφτεί κάποια αστοχία, οι µηχανικές ιδιότητες (δυσκαµψία) της 

συγκεκριµένης στρώσης υποβαθµίζονται. Η υποβάθµιση γίνεται µε την εφαρµογή κανόνων 

υποβάθµισης ιδιοτήτων και έχει σαν σκοπό την αφαίρεση της ικανότητας µεταφοράς 

συγκεκριµένου φορτίου από την στρώση που έχει αστοχήσει. Επειδή η επίδραση κάθε 

τύπου αστοχίας στην ικανότητα µεταφοράς φορτίου του υλικού είναι διαφορετική, οι 

κανόνες υποβάθµισης είναι συνάρτηση του τύπου αστοχίας. Οι κανόνες υποβάθµισης 

αποτελούν µαθηµατική διατύπωση της επίδρασης των διαφορετικών τύπων αστοχιών 

στην ικανότητα µεταφοράς φορτίου του υλικού. 

Η έρευνα, που έχει γίνει µέχρι σήµερα, πάνω στους κανόνες υποβάθµισης των 

ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών είναι ελάχιστη. ∆ύο οµάδες κανόνων υποβάθµισης έχουν 

χρησιµοποιηθεί κατά κύριο λόγο στα µοντέλα ΠΒ: οι κανόνες των Chang και Chang [6] και 

οι κανόνες του Tan [7]. Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιήθηκαν οι κανόνες 

υποβάθµισης των Chang και Chang [7], όπως επεκτάθηκαν στις τρεις διαστάσεις από τους 

Shokrieh & Lessard. Οι κανόνες αυτοί, για κάθε τύπο αστοχίας έχουν ως εξής: 
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Υποβάθµιση λόγω αστοχίας της µήτρας υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία: 
Η αστοχία αυτή δεν είναι καταστροφική και όταν ανιχνευτεί σε µια στρώση, θεωρείται ότι η 

µήτρα δεν µπορεί πλέον να µεταφέρει φορτίο, οπότε υποβαθµίζεται η δυσκαµψία στην 

διεύθυνση της µήτρας (Εyy). Οι υπόλοιπες ιδιότητες της στρώσης δεν αλλάζουν. Το 

µητρώο δυσκαµψίας της στρώσης τροποποιείται ως εξής:  
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Υποβάθµιση λόγω αστοχίας των ινών υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία: 
Η αστοχία αυτή είναι καταστροφική, υπό την έννοια ότι η στρώση στην οποία ανιχνεύεται, 

δεν µπορεί πλέον να µεταφέρει κανένα τύπο φορτίου. Εποµένως, όλες οι δυσκαµψίες της 

στρώσης υποβαθµίζονται και το µητρώο δυσκαµψίας της στρώσης τροποποιείται ως εξής: 
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Υποβάθµιση λόγω διάτµησης µεταξύ µήτρας και ινών: 
Όταν σε µια στρώση προβλεφτεί η συγκεκριµένη αστοχία, το υλικό δεν µπορεί πλέον να 

µεταφέρει επίπεδες διατµητικές τάσεις, αλλά µπορεί να µεταφέρει φορτίο στην διεύθυνση 

της µήτρας, των ινών και την κατακόρυφη διεύθυνση. Εποµένως, το µητρώο δυσκαµψίας 

της στρώσης τροποποιείται ως εξής: 

 

















→
















xzyzxy

xzyz

zzyyxx

xzyzxy

xzyzxy

zzyyxx

GG
EEE

GGG
EEE

νννννν
0       (4.10) 

 

Υποβάθµιση λόγω διαστρωµατικής αποκόλληση υπό εφελκυστικά 
και θλιπτικά φορτία:  
Η αστοχία αυτή δεν είναι καταστροφική. Όταν ανιχνευτεί σε µια στρώση, θεωρείται ότι αυτή 

δεν µπορεί πλέον να µεταφέρει φορτίο στην κατακόρυφη διεύθυνση. Για να εφαρµοστεί 

αυτός ο περιορισµός υποβαθµίζεται το µέτρο ελαστικότητας στην κατακόρυφη διεύθυνση 

της στρώσης, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Σηµειώνεται ότι στην πράξη, προς αποφυγή αριθµητικών προβληµάτων κατά την 

επίλυση στην λύση των ΠΣ, οι δυσκαµψίες των στρώσεων δεν µηδενίζονται, αλλά τίθενται 

ίσες µε ένα µικρό ποσοστό της αρχικής δυσκαµψίας. Επίσης, η υποβάθµιση των λόγων 

Poisson γίνεται για λόγους συµβατότητας που επιβάλλονται από τους περιορισµούς στις 

ελαστικές ιδιότητες των σύνθετων υλικών [58]. 

Σε επόµενο κεφάλαιο της διατριβής, όπου θα γίνει παραµετρική µελέτη επί της 

καταλληλότητας των κριτηρίων αστοχίας και των κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων του 

υλικού, θα παρατεθούν περισσότερες πληροφορίες για τις οµάδες κανόνων υποβάθµισης 

ιδιοτήτων των Chang και Chang [6] και του Tan [7], για τις διαφορές τους, τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. 
 

4.1.4 Κριτήριο Τελικής Αστοχίας 

Οι τρεις συνιστώσες του µοντέλου που περιγράφηκαν ολοκληρώνονται µε βάση έναν 

επαναληπτικό αλγόριθµο, ο οποίος σταµατά όταν επαληθευτεί ένα προκαθορισµένο 

κριτήριο τελικής αστοχίας. Το φυσικό νόηµα του κριτηρίου αυτού είναι η έκφραση της 

αδυναµίας του δοµικού στοιχείου να µεταφέρει επιπλέον φορτίο. Εποµένως, ορίζεται µε 

διαφορετικό τρόπο για κάθε δοµικό στοιχείο και πολλές φορές όχι µονοσήµαντα. Με βάση 

το τελευταίο φορτίο, που εφαρµόστηκε στο µοντέλο ΠΒ πριν από την επαλήθευση του 

κριτηρίου τελικής αστοχίας εκτιµάται η αντοχή του δοµικού στοιχείου. Η έννοια του 

κριτηρίου τελικής αστοχίας θα γίνει πιο κατανοητή κατά τον ορισµό του στο πρόβληµα των 

µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών, στο οποίο θα εφαρµοστεί το µοντέλο ΠΒ 

στο Κεφάλαιο 5. 

 

4.2 Αλγόριθµος του Μοντέλου Προοδευτικής Βλάβης 

Ο αλγόριθµος µε βάση τον οποίο ολοκληρώνονται οι συνιστώσες του µοντέλου ΠΒ 

επεξηγείτε από το διάγραµµα ροής του σχήµατος 4.4. Τα βήµατα του διαγράµµατος ροής 

είναι τα εξής: 

1. Ανάπτυξη του 3-D µοντέλου ΠΣ του δοµικού στοιχείου. Σε αυτό το σηµείο 

απαιτούνται ως δεδοµένα, η γεωµετρία του δοµικού στοιχείου, οι ιδιότητες του 
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σύνθετου υλικού, οι συνοριακές συνθήκες, το αρχικά υποβαλλόµενο φορτίο και το 

βήµα του φορτίου P∆ . 

2. Υπολογισµός των τάσεων, που αναπτύσσονται στο δοµικό στοιχείο, υπό την 

επιβολή συγκεκριµένου φορτίου. 

3. Ανάλυση αστοχίας του σύνθετου υλικού µε χρήση των κριτηρίων αστοχίας, τα 

οποία χρησιµοποιούν τις τάσεις που έχουν υπολογιστεί στο προηγούµενο βήµα. 

4. Έλεγχος για πιθανές αστοχίες στις στρώσεις. 

4.1 Εάν δεν διαπιστωθεί καµιά αστοχία, το εφαρµοζόµενο φορτίο αυξάνεται κατά 

το βήµα P∆  σύµφωνα µε την εξίσωση PPP nn ∆+= −1  (όπου nP  το φορτίο 

που εφαρµόστηκε στην τρέχουσα ανάλυση και 1−nP  το φορτίο που 

εφαρµόστηκε στην προηγούµενη ανάλυση) και o αλγόριθµος επιστρέφει στο 

βήµα 2. 

4.2 Εάν ανιχνευτεί οποιαδήποτε αστοχία, ο αλγόριθµος συνεχίζει στο επόµενο 

βήµα. 

5. Υποβάθµιση των ιδιοτήτων των στρώσεων, που έχουν αστοχήσει, µέσω 

εφαρµογής κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων. 

6. Έλεγχος για τελική αστοχία του δοµικού στοιχείου από το επιλεχθέν κριτήριο 

τελικής αστοχίας. 

6.1 Ο αλγόριθµος σταµατά όταν συµβεί η τελική αστοχία του δοµικού στοιχείου. 

6.2 Σε διαφορετική περίπτωση, ο αλγόριθµος επιστρέφει στο βήµα 2 και η 

ανάλυση τάσεων εκτελείται ξανά, µε σκοπό τον υπολογισµό των τάσεων που 

έχουν ανακατανεµηθεί, λόγω της υποβάθµισης των ιδιοτήτων των στρώσεων 

που έχουν αστοχήσει. Σύγκλιση σε κάθε βήµα φόρτισης, επιτυγχάνεται όταν 

δεν ανιχνεύεται καµία επιπρόσθετη αστοχία. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι την τελική αστοχία της κατασκευής. 

Τόσο οι συνιστώσες του µοντέλου ΠΒ όσο και ο αλγόριθµος ολοκλήρωσης τους 

προγραµµατίστηκαν στην γλώσσα προγραµµατισµού του ANSYS δηµιουργώντας µια 

εύχρηστη παραµετρική µακρο-ρουτίνα. Τα δεδοµένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

µακρο-ρουτίνας καθώς και τα αποτελέσµατα που δίνει στον πίνακα 4.1. Στο παράρτηµα 

Π1, παρουσιάζεται η γενική δοµή της µακρο-ρουτίνας του µοντέλου ΠΒ, µαζί µε µια 

σύντοµη περιγραφή των ρουτινών οι οποίες την αποτελούν. 

Στις επόµενες παραγράφους, κάθε µια από τις συνιστώσες του µοντέλου ΠΒ θα 

περιγραφεί αναλυτικά. 
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Σχήµα 4.4: ∆ιάγραµµα ροής του αλγόριθµου του µοντέλου ΠΒ. 

 

∆εδοµένα Αποτελέσµατα 

Γεωµετρία δοµικού στοιχείου ∆ιάδοση των διαφορετικών τύπων βλάβης σε 
κάθε στρώση, ως συνάρτηση του φορτίου 

Σύνθετο υλικό (ιδιότητες, αλληλουχία 
στρώσεων) 

∆υσκαµψία του δοµικού στοιχείου (µέσω της 
καµπύλης δύναµης-µετατόπισης) 

Γεωµετρία και πυκνότητα διακριτοποίησης του 
µοντέλου ΠΣ Αποµένουσα αντοχή του δοµικού στοιχείου 

Συνθήκες φόρτισης (αρχική φόρτιση, βήµα 
φόρτισης)  

 
Πίνακας 4.1: Παράµετροι εισόδου και εξόδου της µακρο-ρουτίνας του µοντέλου ΠΒ. 
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ΥΥππόό  ΕΕφφεελλκκυυσσττιικκάά  ΦΦοορρττίίαα  
 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η εφαρµογή του µοντέλου ΠΒ στο πρόβληµα των µηχανικών συνδέσεων 

πολύστρωτων πλακών υπό εφελκυστικά φορτία. Με δεδοµένη την λεπτοµερή περιγραφή του µοντέλου ΠΒ του 

κεφαλαίου 4, η παρούσα περιγραφή, περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις συνιστώσες του µοντέλου που είναι 

προσαρµοσµένες στο συγκεκριµένο πρόβληµα της µηχανικής σύνδεσης. Οι συνιστώσες αυτές είναι η 

‘Τρισδιάστατη Ανάλυση Τάσεων µε Πεπερασµένα Στοιχεία της Μηχανικής Σύνδεσης’ και το ‘Κριτήριο Τελικής 

Αστοχίας της Σύνδεσης’. 
 

 

5.1 Καθορισµός του Προβλήµατος 

Έστω η µηχανική σύνδεση του σχήµατος 5.1, η οποία αποτελείται από µια πολύστρωτη 

πλάκα κατασκευασµένη από µονοαξονικές ινώδεις στρώσεις, µια µεταλλική πλάκα από 

αλουµίνιο και έναν ήλο από τιτάνιο µε προεξέχουσες κεφαλές (protruding head). Η 

συγκεκριµένη γεωµετρία της σύνδεσης, αντλήθηκε από την εργασία [59]. Στο Σχ.5.1, 

φαίνονται επίσης οι βασικές διαστάσεις της σύνδεσης. Οι συνδέσεις αυτού του τύπου 

(µεταξύ πολύστρωτων και µεταλλικών πλακών), βρίσκουν εφαρµογή σε µέρη του 

αεροσκάφους, όπου υπάρχουν κατασκευαστικά στοιχεία από σύνθετα υλικά και αυτά 

συνδέονται µε µεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία. 

Η πολύστρωτη πλάκα φορτίζεται εφελκυστικά στο ελεύθερο άκρο της, µέσω της 

εφαρµογής είτε βηµατικά αυξανόµενης µετατόπισης είτε βηµατικά αυξανόµενης 

οµοιόµορφης επίπεδης τάσης, ενώ το ελεύθερο άκρο της µεταλλικής πλάκας είναι 
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πακτωµένο. Σε αυτό το πρόβληµα, υπό τις συγκεκριµένες συνοριακές συνθήκες, ζητείται 

να προσδιοριστούν: 

α) η έναρξη και διάδοση βλάβης στην πολύστρωτη πλάκα συναρτήσει του φορτίου, 

β) ο µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας της σύνδεσης, και 

γ) η δυσκαµψία και αντοχή της σύνδεσης. 

 

 
 

Σχήµα 5.1: Γεωµετρία και βασικές διαστάσεις της µηχανικής σύνδέσης. 
 

Οι παραπάνω ποσότητες, είναι αυτές που απαιτείται να γνωρίζει κάποιος, ώστε να 

µπορεί να προχωρήσει σε σχεδιασµό της συγκεκριµένης σύνδεσης. Για τον προσδιορισµό 

τους, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο ΠΒ, που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 4. Με δεδοµένη 

την αναλυτική περιγραφή της θεωρίας του µοντέλου, που έγινε στο Κεφάλαιο 4, στις 

επόµενες παραγράφους, θα περιγραφούν µόνο εκείνες οι συνιστώσες, που είναι 

προσαρµοσµένες στο συγκεκριµένο πρόβληµα της µηχανικής σύνδεσης. Οι συνιστώσες 

αυτές είναι η ‘Ανάλυση Τάσεων’ και το ‘Κριτήριο Τελικής Αστοχίας’. 

 

5.2 Τρισδιάστατη Aνάλυση Τάσεων της Μηχανικής Σύνδεσης 
µε Πεπερασµένα Στοιχεία 

 

Τα περισσότερα µοντέλα ΠΣ, που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα, για µηχανικές 

συνδέσεις πολύστρωτων πλακών, είναι 2-D, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να λάβουν 

υπόψη την επίδραση σηµαντικών παραµέτρων, που σχετίζονται µε τις τάσεις που 

αναπτύσσονται κατά το πάχος της πολύστρωτης πλάκας, όπως είναι η διαστρωµατική 
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αποκόλληση, η δευτερεύουσα κάµψη (secondary bending) της περιοχής γύρω από τον 

ήλο και η σύσφιξη (clamping) της σύνδεσης. 

Στην παρούσα διατριβή, για τον υπολογισµό των τάσεων της σύνδεσης, αναπτύχθηκε 

ένα 3-D µοντέλο ΠΣ στον εµπορικό κώδικα ΠΣ ANSYS [53]. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην 

λεπτοµερή µοντελοποίηση της περιοχής γύρω από τον ήλο, µε σκοπό τον ακριβή 

υπολογισµό του πολύπλοκου 3-D τασικού πεδίου που αναπτύσσεται εκεί. Η ανάπτυξη του 

µοντέλου ΠΣ έγινε µε παραµετρικό τρόπο, ώστε να είναι ευµετάβλητο ως προς τα 

ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

• γεωµετρία της σύνδεσης (δύο πλάκες και ήλος), 

• σύνθετο υλικό (αλληλουχία και πάχος στρώσεων και µηχανικές ιδιότητες), 

• διακριτοποίηση µε ΠΣ των µελών της σύνδεσης, και 

• φόρτιση. 

Μια τυπική διακριτοποίηση µε ΠΣ της µηχανικής σύνδεσης φαίνεται στο Σχ.5.2. Για την 

µοντελοποίηση της πολύστρωτης πλάκας χρησιµοποιήθηκε το οκτάκοµβο 3-D στρωµατικό 

στοιχείο SOLID46 του ANSYS, που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.2, ενώ για την 

µοντελοποίηση της µεταλλικής πλάκας και του ήλου, το οκτάκοµβο 3-D στοιχείο SOLID45 

του ANSYS (Σχ.5.3) µε 3 βαθµούς ελευθερίας µετατόπισης ανά κόµβο και ισότροπες 

µηχανικές ιδιότητες. 
 

 
 

Σχήµα 5.2: Τυπική διακριτοποίηση µε ΠΣ της µηχανικής σύνδεσης. 
 

Η διακριτοποίηση των δύο πλακών χωρίστηκε σε δύο κύριες περιοχές (βλ. Σχ.5.4(α)): 

µια περιοχή µε αρκετά πυκνή διακριτοποίηση, που αντιστοιχεί στην περιοχή της επαφής 

µεταξύ των δύο πλακών στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο ήλος και µια περιοχή µε αραιή 

διακριτοποίηση µακριά από τον ήλο. Σκοπός αυτού του διαχωρισµού, είναι ο ακριβής 

υπολογισµός του πολύπλοκου τασικού πεδίου, που αναπτύσσεται γύρω από τον ήλο, 

µέσω της πυκνής διακριτοποίησης αφενός, και αφετέρου η ελαχιστοποίηση του 
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υπολογιστικού χρόνου, µέσω της επιλογής λιγότερων στοιχείων στην περιοχή αραιή 

διακριτοποίηση. 

 

 
 

Σχήµα 5.3: Σχηµατική αναπαράσταση του 3-D SOLID45 στοιχείου του ANSYS, [53]. 
 

(α) (β) 

Σχήµα 5.4: (α) ∆ιακριτοποίηση της πολύστρωτης πλάκας, (β) διακριτοποίηση της περιοχής της 
οπής στην πολύστρωτη πλάκα. 

 

 
(α) (β) 

Σχήµα 5.5: (α) ∆ιακριτοποίηση της µεταλλικής πλάκας, (β) γεωµετρία  
και διακριτοποίηση του ήλου. 

 
Η διακριτοποίηση γύρω από την οπή της πολύστρωτης πλάκας, που χρησιµοποιήθηκε σε 

όλες τις αναλύσεις της παρούσας εργασία, φαίνεται στο Σχ.5.4(β). Για την µεταλλική πλάκα 

και τον ήλο, χρησιµοποιήθηκε µια αρκετά πιο αραιή διακριτοποίηση, όπως φαίνεται στα 
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Σχ.5.5(α) και 5.5(β), αντίστοιχα, ώστε να µειωθεί ο συνολικός αριθµός των στοιχείων της 

σύνδεσης και ως συνέπεια ο υπολογιστικός χρόνος. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην διακριτοποίηση µε ΠΣ της πολύστρωτης πλάκας κατά 

το πάχος. Ο τρόπος υπολογισµού των διαστρωµατικών διατµητικών τάσεων από το 

ANSYS [53], απαιτεί για µεγαλύτερη ακρίβεια την χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων 

στρωµατικών στοιχείων στο πάχος της πολύστρωτης πλάκας. Ωστόσο, η επιλογή αυτή 

περιορίζεται από την ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθµού των στοιχείων, ο οποίος 

καθορίζει τον υπολογιστικό χρόνο και τον απαιτούµενο αποθηκευτικό χώρο. Θα πρέπει να 

τονισθεί, ότι το µοντέλο ΠΒ απαιτεί πολύ µεγαλύτερο χρόνο και αποθηκευτικό χώρο σε 

σύγκριση µε µια απλή ανάλυση τάσεων, αφού πραγµατοποιείται ανάλυση αστοχίας και 

υποβάθµιση ιδιοτήτων σε κάθε στοιχείο της πολύστρωτης πλάκας καθώς και αποθήκευση 

των δεδοµένων κάθε στοιχείου σε κάθε βήµα φόρτισης. 

Στην παρούσα εργασία, µετά από διερεύνηση που περιλάµβανε τις αναλύσεις µιας 

τυπικής γεωµετρίας µε διαφορετικό κάθε φορά αριθµό στοιχείων, βρέθηκε ότι οκτώ 

στρωµατικά στοιχεία κατά το πάχος της πολύστρωτης πλάκας οδηγούν σε ικανοποιητική 

ακρίβεια υπολογισµού των διαστρωµατικών τάσεων και χρόνο επίλυσης. Η επιλογή αυτή 

οδήγησε σε έναν συνολικό αριθµό 25.000 στοιχείων της σύνδεσης, από τα οποία τα 8.000 

ήταν περίπου τα στρωµατικά. Η επιλογή των οκτώ στρωµατικών στοιχείων στο πάχος της 

πολύστρωτης πλάκας, οδήγησε στην περίπτωση µιας ψευδο-ισότροπης [0ο/±45ο/90ο]S 

πολύστρωτης πλάκας µε 8 στρώσεις, στην µοντελοποίηση µιας στρώσης ανά στοιχείο, 

όπως φαίνεται στο Σχ.5.6(α), ενώ στην περίπτωση µιας ψευδο-ισότροπης [(±45ο/0ο/90ο)4]S 

πολύστρωτης πλάκας µε 32 στρώσεις, στην µοντελοποίηση τεσσάρων στρώσεων ανά 

στοιχείο, όπως φαίνεται στο Σχ.5.6(β). 

 

5.2.1 Μοντελοποίηση των επαφών των µελών της σύνδεσης 

Για τον υπολογισµό της µεταφοράς φορτίου µεταξύ των µελών της σύνδεσης, είναι 

απαραίτητο να µοντελοποιηθούν επαφές µεταξύ τους. Στην πλειοψηφία των µοντέλων ΠΣ 

µηχανικών συνδέσεων, που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα, δεν έχουν µοντελοποιηθεί οι 

επαφές µεταξύ των µελών της σύνδεσης, αλλά έχουν υποτεθεί εκ των προτέρων η 

επιφάνεια επαφής και η κατανοµή των τάσεων µεταξύ του ήλου και της οπής της 

πολύστρωτης πλάκας, µε αποτέλεσµα τον υπολογισµό µιας προσεγγιστικής και πολλές 

φορές εσφαλµένης κατανοµής των τάσεων στην πολύστρωτη πλάκα. 
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   45ο 
   -45ο 
   0ο 
   

Στοιχείο 1 

90ο 
   45ο 
   -45ο 
   0ο 
   

Στοιχείο 2 

90ο 
   45ο 
   -45ο 
   0ο 
   

Στοιχείο 3 

90ο 
   45ο 
   -45ο 
   0ο 
   

Στοιχείο 4 

90ο 
   90ο 
   -0ο 
   -45ο 
   

Στοιχείο 5 

45ο 
   90ο 

  -0ο 
   -45ο 
   

Στοιχείο 6 

45ο 
Στοιχείο 1 0ο  90ο 
Στοιχείο 2 90ο  -0ο 
Στοιχείο 3 45ο  -45ο 
Στοιχείο 4 -45ο  

Στοιχείο 7 

45ο 
Στοιχείο 5 -45ο  90ο 
Στοιχείο 6 45ο  -0ο 
Στοιχείο 7 90ο  -45ο 
Στοιχείο 8 0ο  

Στοιχείο 8 

45ο 

 
 

(α) (β) 

Σχήµα 5.6: ∆ιακριτοποίηση κατά το πάχος, δύο πολύστρωτων πλακών µε (α) 8 και (β) 32 
στρώσεις αντίστοιχα. 

 
Στο παρόν µοντέλο ΠΣ, µοντελοποιήθηκαν όλες οι πιθανές επαφές της σύνδεσης και 

υπολογίστηκαν σε κάθε περίπτωση, τόσο οι επιφάνειες επαφής όσο και οι κατανοµές των 

τάσεων επαφής. Στο Σχ.5.7, φαίνονται µε διαφορετική αρίθµηση οι επαφές της σύνδεσης 

που µοντελοποιήθηκαν και οι οποίες αφορούν στην επαφή  

(1) µεταξύ των δύο πλακών, 

(2) µεταξύ των κεφαλών του ήλου και των δύο πλακών, και στην επαφή 

(3) µεταξύ του κορµού του ήλου και της επιφάνειας της οπής. 

 

 
 

Σχήµα 5.7: Επαφές µεταξύ των µελών του συνδέσµου που µοντελοποιήθηκαν. 
 
Για την µοντελοποίηση των επαφών χρησιµοποιήθηκε το 3-D CONTAC49 στοιχείο 

κόµβου-επιφάνειας του ANSYS, του οποίου µια σχηµατική αναπαράσταση φαίνεται στο 

Σχ.5.8. Το στοιχείο αυτό έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
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• 

• 

• 

εφαρµόζει επαφή κόµβου-επιφάνειας, 

υπολογίζει τις δυνάµεις επαφής εφαρµόζοντας ένα συνδυασµένο penalty-Lagrange 

multiplier αλγόριθµο επαφής, και 

έχει την δυνατότητα µοντελοποίησης τριβής σε όλες τις επιφάνειες επαφής. 

 

 
 

Σχήµα 5.8: Σχηµατική αναπαράσταση του 3-D CONTAC49 στοιχείο επαφής του ANSYS, [51]. 
 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην εφαρµογή των στοιχείων επαφής είναι η επιλογή των 

τιµών της ορθής  και εγκάρσιας  δυσκαµψίας, οι οποίες καθορίζουν την σύγκλιση 

και ακρίβεια της λύσης του αλγόριθµου επαφής. Για την καλύτερη προσοµοίωση των 

επαφών, οι τιµές αυτών των δυσκαµψιών απαιτείται να είναι πολύ µεγάλες. Ωστόσο, η 

χρήση πολύ µεγάλων τιµών για τα  και  οδηγούν σε µητρώα ολικής δυσκαµψίας µε 

πολύ µικρούς και πολύ µεγάλους όρους (ill-conditioned) και εποµένως, σε αριθµητικά 

σφάλµατα και απόκλιση του αλγόριθµου επαφής [53]. Από την άλλη µεριά, η χρήση 

µικρών τιµών των  και  οδηγεί σε σύγκλιση σε λάθος λύση, επιτρέποντας µεγάλες 

διεισδύσεις των επιφανειών επαφής καθώς και λανθασµένες εκτιµήσεις των περιοχών 

επαφής [51]. Στην παρούσα εργασία, η τιµή για την ορθή δυσκαµψία  επιλέχθηκε από 

ελέγχους σύγκλισης, όπου απαιτήθηκε ελάχιστη διείσδυση και εξετάστηκε η επίδραση του 

 στο ολικό φορτίο της σύνδεσης, η οποία φαίνεται στο Σχ.5.9. Με σηµείο αναφοράς την 

δυσκαµψία µιας στρώσης στην διεύθυνση των ινών , πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις 

διαφορετικές αναλύσεις του µοντέλου ΠΣ, µε διαφορετική τιµή του  (ανά µονάδα 

µήκους): 1%, 10% , 100% και 1000% του , αντίστοιχα. Αυτό που παρατηρήθηκε, είναι 

καταρχήν µια σηµαντική απόκλιση στο φορτίο της σύνδεσης ανάµεσα στην ανάλυση µε την 

µικρότερη τιµή του  (1% του ) και στις αναλύσεις µε τις µεγαλύτερες τιµές. Η 
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απόκλιση αυτή όµως, µειώνεται όσο αυξάνεται το  και το φορτίο συγκλίνει σε µια τιµή η 

οποία δεν µεταβάλλεται πλέον όσο και να αυξάνει το . Η σύγκλιση αυτή, άρχισε στην 

ανάλυση, όπου το 

nK

nK

tK

0

nK

00

 ήταν ίσο µε . Με βάση τα παραπάνω, και το ότι οι αναλύσεις µε 

µεγαλύτερες τιµές του  παρουσίασαν δυσκολίες σύγκλισης, οδηγώντας σε σηµαντική 

αύξηση του υπολογιστικού χρόνου, επιλέχτηκε στο παρόν µοντέλο ΠΣ για το , ακριβώς 

η τιµή του . Η τιµή της εγκάρσιας δυσκαµψίας , επιλέχθηκε ίση µε 1.41 GN/m 

(1/100 του ), σύµφωνα µε υποδείξεις του εγχειριδίου του ANSYS [51]. 
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Σχήµα 5.9: Επίδραση της ορθής δυσκαµψίας Κn των στοιχείων επαφής στο  

συνολικό φορτίο της σύνδεσης. 
 

Το στοιχείο επαφής CONTAC49 του ANSYS παρέχει την δυνατότητα µοντελοποίησης 

τριβής σε κάθε επιφάνεια επαφής. Κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας, στο παρόν 

µοντέλο ΠΣ, µοντελοποιήθηκε τριβή σε όλες τις επαφές του σχήµατος 5.7. Ο συντελεστής 

τριβής µ , επιλέχτηκε σε όλες τις επαφές 0.2. Στο Σχ.5.10, φαίνεται η επίδραση της τριβής, 

µεταξύ της κεφαλής του ήλου και της πολύστρωτης πλάκας, στην κατανοµή των τάσεων, 

που αναπτύσσεται στην πολύστρωτη πλάκα, από το άκρο της οπής ως την άκρη της 

κεφαλής σε διεύθυνση 45ο. Η διεύθυνση αυτή επιλέχτηκε, διότι αποτελεί πολλές φορές την 

διεύθυνση διάδοσης της βλάβης. Όπως φαίνεται στο σχήµα, η τριβή προκαλεί µια αύξηση 



43 

 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εφαρµογή του Μοντέλου ΠΒ σε Μηχανικές Συνδέσεις Πολύστρωτων Πλακών 

 
του µέτρου της τάσης περίπου 7%. Η αύξηση αυτή της τάσης εκτιµάται ότι θα προκαλέσει 

µια αντίστοιχη µείωση της τάσης έναρξης της βλάβης σε αυτό το σηµείο της πολύστρωτης 

πλάκας. 
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Σχήµα 5.10: Επίδραση της τριβής µεταξύ της κεφαλής του ήλου και της πολύστρωτης 

 πλάκας στην τάση. 
 

5.2.2 Προσοµοίωση της ‘σύσφιξης’ (clamping) της σύνδεσης 

Η συναρµογή των µηχανικών συνδέσεων µεταξύ δοµικών στοιχείων επιτυγχάνεται µέσω 

της εφαρµογής µιας στρεπτικής ροπής σύσφιξης (clamping torque) στον ήλο, η οποία 

δηµιουργεί µια προένταση µεταξύ των µελών της σύνδεσης. Το µέτρο της ροπής σύσφιξης 

µεταβάλλεται ανάλογα µε τις προδιαγραφές και τις λειτουργικές απαιτήσεις της σύνδεσης. 

Οι τάσεις, που δηµιουργούνται στην πολύστρωτη πλάκα κατά την σύσφιξη, είναι αρκετά 

µικρές. Παρόλα αυτά, η µοντελοποίηση της προέντασης της σύσφιξης είναι σηµαντική, 

διότι κατά την σύσφιξη, δηµιουργούνται οι επαφές µέσω των οποίων µεταφέρεται το 

φόρτιο ανάµεσα στα µέλη της σύνδεσης, ενώ τα σηµεία επαφής αποτελούν πολλές φορές 

τα σηµεία έναρξης βλάβης. 

Στον παρόν µοντέλο ΠΣ, η προένταση της σύσφιξης της σύνδεσης, προσοµοιώθηκε 

µέσω της δηµιουργίας θερµικών τάσεων στον ήλο. Συγκεκριµένα, θεωρώντας ένα 

συντελεστή διαστολής και εφαρµόζοντας θερµοκρασιακή διαφορά, προκαλείται συστολή 

του ήλου και δηµιουργούνται αξονικές θλιπτικές τάσεις . wp

Η επιθυµητή ροπή σύσφιξης T , συνδέεται µε την τάση που αναπτύσσεται µεταξύ της 

κεφαλής του ήλου και της πολύστρωτης πλάκας µε την προσεγγιστική σχέση [60]: 
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4
22* DdpdT w

πµ         (5.1) 

όπου: 

T  : η στρεπτική ροπή σύσφιξης, 
µ  : ο συντελεστής τριβής µεταξύ της κεφαλής του ήλου και της πολύστρωτης 

πλάκας, ο οποίος συνήθως λαµβάνεται ίσος µε 0.2 [60], 

wp  : η τάση µεταξύ της κεφαλής του ήλου και της πολύστρωτης πλάκας, 

*d  : η εξωτερική διάµετρος της κεφαλής του ήλου, και 

D  : η διάµετρος της οπής της πολύστρωτης πλάκας 

 
Με βάση την επιθυµητή ροπή σύσφιξης T  και έχοντας γνωστά τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά του ήλου και της οπής της πλάκας, αρχικά, υπολογίζεται η πίεση  από 

την εξ.5.1 και στην συνέχεια, εφαρµόζεται η κατάλληλη θερµοκρασιακή διαφορά, ώστε να 

αναπτυχθεί η  µεταξύ των κεφαλών του ήλου και της πολύστρωτης πλάκας. Η 

διαδικασία αυτή, εφαρµόστηκε στο µοντέλο ΠΣ, ως αρχικό ξεχωριστό βήµα φόρτισης, πριν 

εφαρµοστεί το εφελκυστικό φορτίο στην πολύστρωτη πλάκα. 

wp

wp

Στα σχήµατα 5.12 και 5.13, φαίνονται οι κατανοµές της ορθής zzσ  τάσης στην 

πολύστρωτη πλάκα και την σύνδεση, αντίστοιχα, όπως έχουν υπολογιστεί από την 

εφαρµογή της παραπάνω διαδικασία προσοµοίωσης της σύσφιξης της σύνδεσης, για 

ροπή σύσφιξης =T 1 Nm. 

 

 
 

Σχήµα 5.12: Κατανοµή της κατακόρυφη σzz τάσης στην πολύστρωτη πλάκα λόγω 
της σύσφιξης της σύνδεσης (Τ=1 Nm). 
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Σχήµα 5.13: Κατανοµή της κατακόρυφη σzz τάσης στην σύνδεση λόγω 
της σύσφιξης της σύνδεσης (Τ=1 Nm). 

 

5.2.3 Επαλήθευση της ανάλυσης τάσεων 

Με σκοπό να εξεταστεί η ικανότητα του µοντέλου ΠΣ να υπολογίζει µε ακρίβεια το 3-D 

τασικό πεδίο που αναπτύσσεται στην πολύστρωτη πλάκα της σύνδεσης εξετάστηκαν τρεις 

περιπτώσεις επαλήθευσης κατανοµών τάσεων. Κάθε µία από τις περιπτώσεις επιλέχτηκε 

έτσι ώστε να ελεγχθεί η ικανότητα υπολογισµού συγκεκριµένης τασικής κατανοµής, η 

οποία είναι πολύ σηµαντική για διαφορετικό λόγο. 

Η πρώτη περίπτωση εξετάζει την ικανότητα του στρωµατικού στοιχείου να υπολογίζει 

µε ακρίβεια τις τάσεις, που αναπτύσσονται κατά το πάχος της πολύστρωτης πλάκας, 

προκαλώντας διαστρωµατικές αποκολλήσεις. Ο υπολογισµός των συγκεκριµένων τάσεων,  

γίνεται ακόµη πιο δύσκολος στα ελεύθερα άκρα (περιφέρεια της τρύπας και ελεύθερο άκρο 

της πλάκας), όπου υπάρχει µαθηµατική απροσδιοριστία και αναπτύσσονται υψηλές 

διαστρωµατικές ορθές και διατµητικές τάσεις. Για την σύγκριση, χρησιµοποιήθηκε το 

πρόβληµα µιας [0ο/90ο]S πολύστρωτης πλάκας σε εφελκυσµό (Σχ.5.14). Το µήκος της 

πλάκας επιλέχτηκε πολύ µεγαλύτερο από τις άλλες διαστάσεις, ενώ λόγω συµµετρίας, 

µοντελοποιήθηκε το ένα τέταρτο της πλάκας. Η πλάκα φορτίστηκε εφελκυστικά, 

εφαρµόζοντας στα άκρα της µια αξονική µετατόπιση xxε =0.01. 
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Σχήµα 5.14: Μονοαξονική εφελκυστική φόρτιση της πολύστρωτης πλάκας.  

 

Στο Σχ.5.15 φαίνεται η σύγκριση των κατανοµών της διαστρωµατικής κατακόρυφης 

zzσ  τάσης στην διεπιφάνεια 0o/90ο, κατά µήκος του y-άξονα (ΑΒ γραµµή στο Σχ.5.15), 

όπως υπολογίστηκαν από το παρόν µοντέλο ΠΣ, το µοντέλο ΠΣ των Camanho και 

Matthews [21] και την αναλυτική λύση των Zhang et.al. [61]. Όπως είναι φανερό, 

επιτεύχθηκε µια αρκετά καλή συµφωνία -καλύτερη από αυτή του µοντέλου ΠΣ των 

Camanho και Matthews [11]- µε την αναλυτική λύση. 

Η δεύτερη περίπτωση επαλήθευσης εξετάζει την ικανότητα του στρωµατικού στοιχείου 

να υπολογίζει µε ακρίβεια την συγκέντρωση τάσεων γύρω από µια κυκλική οπή. Για την 

σύγκριση, µοντελοποιήθηκε µια πεπερασµένου πάχους [0o/90o]S πλάκα µε κεντρική 

αφόρτιστη κυκλική οπή. Η πλάκα φορτίζεται µε µια µονοαξονική εφελκυστική τάση, όπως 

φαίνεται στο Σχ.5.16. Η κατανοµή της τάσης xxσ  στην διεύθυνση των ινών, από την άκρη 

της οπής ως την άκρη της πολύστρωτης πλάκας, συγκρίθηκε µε την αναλυτική λύση των 

Nuismer και Whitney [60] (Σχ.5.16), επιτυγχάνοντας µια αρκετά καλή συµφωνία. 
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Σχήµα 5.15: Σύγκριση της διαστρωµατικής κ
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Σχήµα 5.16: Σύγκριση της κατανοµής της αδ
παρόντος στοιχείου και της αναλυτικής λύσης
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Τέλος, η τρίτη περίπτωση επαλήθευσης, εξετάζει την ικανότητα του στοιχείου επαφής 

ANSYS CONTAC49 να µοντελοποιεί µε ακρίβεια τις επαφές. Μια ψευδο-ισότροπη 

[0ο/90ο/±45ο]S CFRP πλάκα µε κυκλική οπή, που φορτίζεται µε πείρο (pin), 

µοντελοποιήθηκε, και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε την αναλυτική λύση του de Jong 

[61]. Στην εργασία του de Jong [63], θεωρήθηκε τέλεια επαφή χωρίς τριβή µεταξύ του 

πείρου και της οπής. Η σύγκριση της κατανοµή της yσ  τάσης στην πολύστρωτη πλάκα, 

κατά µήκος της περιφέρειας της οπής, όπως υπολογίστηκε από το παρόν στοιχείο επαφής 

και την αναλυτική λύση του de Jong [63], φαίνονται στο Σχ.5.17. Και οι δύο λύσεις, έχουν 

αδιαστατοποιηθεί µε την τάση tDSSb /= , όπου  είναι η εφαρµοζόµενη τάση,  η 

διάµετρος της τρύπας και  το πάχος της πλάκας. Η σύγκριση περιορίστηκε στην τάση 

γύρω από την οπή, λόγω ότι η αναλυτική λύση είναι 2-D. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν 

µεταξύ τους, τόσο στο πρόσηµο όσο και στο µέτρο της τάσης (σχεδόν µηδενική τάση στις 

–90

S D

t

ο, όπου δεν υπάρχει επαφή µεταξύ του πείρου και της οπής, εφελκυστική στις 0ο, λόγω 

της παραµόρφωσης της οπής και θλιπτική στις 90ο, όπου υπάρχει και η µέγιστη επαφή και 

µεταφορά φορτίου µεταξύ του πείρου και της οπής).  
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Σχήµα 5.17: Σύγκριση της κατανοµής της τάσης σy στην ψευδο-ισότροπη πλάκα κατά την 
 περιφέρεια της οπής µεταξύ του παρόντος µοντέλου ΠΣ και της 

αναλυτικής λύσης του de Jong [63].  
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Η απόκλιση, που παρατηρείται µεταξύ των δύο κατανοµών στο µέτρο της τάσης στις 

90ο, οφείλεται στο γεγονός ότι ο de Jong [63], θεώρησε εκ των προτέρων µια ηµιτονοειδή 

κατανοµή της τάσης επαφής, µεταξύ του πείρου και της οπής, την στιγµή που το παρόν 

στοιχείο επαφής υπολογίζει την κατανοµή της τάσης επαφής. Παρόµοια απόκλιση, 

παρατηρήθηκε και από το µοντέλο ΠΣ των Wong και Matthews [64], για τον ίδιο ακριβώς 

λόγο. 

Συνοψίζοντας τις τρεις παραπάνω συγκρίσεις κατανοµών τάσεων, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα, ότι το µοντέλο ΠΣ της µηχανικής σύνδεσης έχει την δυνατότητα ακριβούς 

υπολογισµού του 3-D τασικού πεδίου που αναπτύσσεται στην πολύστρωτη πλάκα στην 

περιοχή του ήλου. 
 

5.3 Κριτήριο Τελικής Αστοχίας της Σύνδεσης 

Το κριτήριο τελικής αστοχίας είναι διαφορετικό για κάθε δοµικό στοιχείο και καθορίζει το 

σηµείο, στο οποίο θεωρείται ότι το δοµικό στοιχείο παύει να είναι λειτουργικό. Με βάση την 

τελευταία φόρτιση, που εφαρµόστηκε πριν από αυτό το σηµείο, καθορίζεται η αντοχή του 

δοµικού στοιχείου. Στην περίπτωση των µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών, 

έχουν χρησιµοποιηθεί πολλά κριτήρια τελικής αστοχίας. 

Στις εργασίες [6,7,11,10,14], όπου µελετήθηκαν πολύστρωτες πλάκες µε αφόρτιστες 

και φορτισµένες οπές, χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο τελικής αστοχίας, για τις γεωµετρίες 

που αστόχησαν σε ‘εφελκυσµό’ και ‘διάτµηση’ (βλ. παράγραφο 3.2), το σηµείο όπου η 

βλάβη (αστοχία ινών) διαδόθηκε ως το ελεύθερο άκρο της πολύστρωτης πλάκας (Σχ.5.18: 

στην περίπτωση του ‘εφελκυσµού’, η βλάβη διαδίδεται κάθετα στην διεύθυνση της 

φόρτισης και στην περίπτωση της ‘διάτµησης’, σε διεύθυνση 45ο ως προς την διεύθυνση 

της φόρτισης). 

Το κριτήριο αυτό, δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την αστοχία της ‘εισχώρησης’, 

διότι σε αυτήν την περίπτωση πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν δείξει, ότι η αστοχία 

επέρχεται λόγω συσσώρευσης δευτερευόντων µηχανισµών αστοχίας (αστοχία της µήτρας 

και διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών) στην περιοχή µπροστά από την επαφή του ήλου µε 

την οπή. Η συσσώρευση των δευτερευόντων µηχανισµών βλάβης, οδηγεί στην ανάπτυξη 

διατµητικών ρωγµών, κατά το πάχος και διαστρωµατικών αποκολλήσεων. Η αστοχία της 

σύνδεσης επέρχεται, λόγω µεγάλης παραµόρφωσης της οπής, η οποία καθιστά την 

σύνδεση µη-λειτουργική. 

Τα κριτήρια τελικής αστοχίας, που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ‘εισχώρηση’, αφορούν 

στον ορισµό µιας κρίσιµης απόστασης, πέρα από την οποία όταν διαδοθεί η βλάβη, η 

σύνδεση θεωρείται ότι έχει αστοχήσει. 
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Σχήµα 5.18: ∆ιάδοση βλάβης για τις αστοχίες της ‘διάτµησης’ και του ‘εφελκυσµού’. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι Hung και Chang [52] πρότειναν την θεωρία της ‘χαρακτηριστικής 

απόστασης’ (characteristic distance), η οποία εφαρµόστηκε αρχικά σε συνδέσεις µε πείρο 

(pin-joint) [41] και στην συνέχεια, σε µηχανικές συνδέσεις πολύστρωτων πλακών [54]. Με 

βάση την θεωρία αυτή, η σύνδεση δεν µπορεί να µεταφέρει πλέον φορτίο, όταν η βλάβη 

έχει συσσωρευτεί σε µια κρίσιµη επιφάνεια βλάβης (critical damage area), η οποία 

εκτείνεται σε χαρακτηριστική απόσταση cδ  από το όριο της οπής. Το µέγεθος της κρίσιµης 

περιοχής βλάβης ορίζεται από την εξίσωση: 

 

2
222/

2/ 422
1cos

22
1),( ccccc dddddA δπδπθθδδ

π

π
+=






−






 += ∫−

   (5.2) 

 

όπου 

cA : η χαρακτηριστική επιφάνεια βλάβης, 

cδ : η χαρακτηριστική απόσταση, 

d : η διάµετρος της οπής, και 

θ : η περιφερειακή γωνία, 

Μια σχηµατική αναπαράσταση της χαρακτηριστικής απόστασης cδ , φαίνεται στο Σχ.5.19. 
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Σχήµα 5.19: Σχηµατική αναπαράσταση της ‘χαρακτηριστικής απόστασης’, [54]. 
 
Οι Camanho & Matthews [11] χρησιµοποίησαν το παραπάνω κριτήριο τελικής 

αστοχίας των Hung & Chang [54], ορίζοντας -βασιζόµενοι σε πειραµατικές παρατηρήσεις- 

την χαρακτηριστική απόσταση ίση µε την εξωτερική διάµετρο της κεφαλής του ήλου. Οι 

προβλέψεις της αποµένουσας αντοχής της σύνδεσης, που έγιναν µε βάση αυτό το 

κριτήριο από τους ερευνητές, έδειξαν καλή συσχέτιση µε αντίστοιχες πειραµατικές αντοχές. 

Στην παρούσα εργασία, για τις αστοχίες της ‘διάτµησης’ και του ‘εφελκυσµού’ 

χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο τελικής αστοχίας, η διάδοση της αστοχίας των ινών ως το 

άκρο της πολύστρωτης πλάκας, ενώ για την ‘εισχώρηση’, χρησιµοποιήθηκαν δύο κριτήρια. 

Το πρώτο, είναι το κριτήριο των Camanho & Matthews [11] που περιγράφηκε 

προηγούµενα. Το δεύτερο, το οποίο βασίζεται στην προδιαγραφή ASTM D953 [65], είναι η 

µέγιστη παραµόρφωση 4% της διαµέτρου της οπής της πολύστρωτης πλάκας. Το κριτήριο 

αυτό, έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία από τους Herrington & Sabbaghian [66], για τον 

καθορισµό της αστοχίας µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών σε κόπωση, όπου 

η ‘εισχώρηση’ είναι ο κυρίαρχος µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας. 
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 ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  
 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του µοντέλου ΠΒ στο πρόβληµα της 

µηχανικής σύνδεσης πολύστρωτων πλακών υπό εφελκυστικά φορτία. Τα αποτελέσµατα, αφορούν στην 

εκτίµηση της έναρξης και διάδοσης βλάβης καθώς και στην αντοχή της σύνδεσης. 

 

 

6.1 Γεωµετρία και Υλικό της Σύνδεσης 

Οι διαστάσεις της µηχανικής σύνδεσης, όπως καθορίζονται στο Σχ.6.1, φαίνονται στον 

πίνακα 6.1. Επειδή στις περισσότερες εφαρµογές αυτού του κεφαλαίου χρησιµοποιήθηκαν 

οι ίδιες διαστάσεις, µε µοναδικές αλλαγές αυτές των γεωµετρικών λόγων e/d και w/d, στο 

εξής, οι δύο αυτοί λόγοι θα χαρακτηρίζουν την γεωµετρία της εκάστοτε σύνδεσης. 

 

 
 

Σχήµα 6.1: Γεωµετρία και βασικές διαστάσεις της µηχανικής σύνδέσης. 
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Η πολύστρωτη πλάκα είναι κατασκευασµένη από το θερµοσκληρυνόµενο εποξικό 

πολυµερές Fiberdux 6376 ενισχυµένο µε ίνες άνθρακα ΗΤΑ 12Κ και έχει αλληλουχία 

στρώσεων [0ο/90ο/±45ο]S. Οι ελαστικές σταθερές και αντοχές της Fiberdux-HTA/6376 

στρώσης, φαίνονται στον πίνακα 6.2. Το συγκεκριµένο προηγµένο σύνθετο υλικό 

χρησιµοποιείται ευρέως σε αεροναυπηγικές κατασκευές, λόγω των πολύ καλών ιδιοτήτων 

του. Η µεταλλική πλάκα είναι κατασκευασµένη από το υλικό ΑΑ7475-Τ76, µε ελαστικές 

ιδιότητες E =69 GPa και ν =0.28 και ο ήλος, από το υλικό Ti6A114VSTA, µε ελαστικές 

ιδιότητες E =110 GPa και ν =0.29. 

 
L 

(mm) 
w 

(mm) 
D 

(mm) 
d 

(mm) 
e 

(mm) 
h 

(mm) 
H 

(mm) 
t 

(mm) 
150 60 17.8 10 30 30 60 4.16 

 
Πίνακας 6.1: ∆ιαστάσεις της µηχανικής σύνδεσης (Σχ.6.1). 

 

Exx 
(GPa) 

Eyy 
(GPa) 

Ezz 
(GPa) 

Gxy 
(GPa) 

Gxz 
(GPa) 

Gyz 
(GPa) 

νxy 
(GPa) 

νxz 
(GPa) 

νyz 
(GPa) 

145 10.3 12.1 5.3 5.275 3.95 0.301 0.5 0.495 
 
 

XT 
(MPa) 

XC 
(MPa) 

YT 
(MPa) 

YC 
(MPa) 

Sxy 
(MPa) 

Sxz 
(MPa) 

Syz 
(MPa) 

ZT 
(MPa) 

ZC 
(MPa) 

2250 1600 64 290 98 98 30 94 290 
 

Πίνακας 6.2: Ελαστικές ιδιότητες και αντοχές της Fibredux-HTA/6376 στρώσης. 

 

6.2 Εκτίµηση Έναρξης Βλάβης 

Το µοντέλο ΠΒ έχει την δυνατότητα να προβλέπει την έναρξη και διάδοση κάθε τύπου 

βλάβης στην πολύστρωτη πλάκα, ως συνάρτηση του βηµατικά αυξανόµενου φορτίου. Στην 

παρούσα παράγραφο, θα παρουσιαστεί η πρόβλεψη της έναρξης βλάβης για µια µηχανική 

σύνδεση µε e/d=3 και w/d=6, η οποία τελικά αστόχησε σε ‘διάτµηση’. 

Στο Σχ.6.2 φαίνεται η πρόβλεψη της έναρξης των διαφορετικών τύπων βλάβης στην 

πολύστρωτη πλάκα της σύνδεσης. Αρχικά, και στα πρώτα βήµατα της φόρτισης, 

αναπτύχθηκε η αστοχία της µήτρας (Σχ.6.2(α)) στην εξωτερική 0ο στρώση, λόγω 

κατακόρυφων θλιπτικών τάσεων, που ασκούνται από το κεφάλι του ήλου στο υλικό της 

πολύστρωτης πλάκας που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια των κεφαλιών του ήλου στο 

σηµείο επαφής, που έχει δηµιουργηθεί κατά την σύσφιξη της σύνδεσης. Στα επόµενα 

βήµατα της φόρτισης, αναπτύχθηκε η διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών (Σχ.6.2(β)) σε 

διεύθυνση 45ο ως προς την διεύθυνση της φόρτισης στην 45ο στρώση, λόγω υψηλών 
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διατµητικών τάσεων. Η αστοχία των ινών, η οποία φαίνεται στο Σχ.6.2(γ), αναπτύχθηκε 

στο 68% του φορτίου αστοχίας, στην 45ο στρώση κατά µήκος του ορίου της οπής, λόγω 

υψηλών θλιπτικών ορθών ( xxσ ) τάσεων στο κάτω µέρος της οπής, όπου πιέζει ο ήλος και 

λόγω υψηλών κατακόρυφων εφελκυστικών τάσεων στο άνω µέρος της οπής. Τέλος, η 

διαστρωµατική αποκόλληση (Σχ.6.2(δ)), αναπτύχθηκε στο 75% του φορτίου αστοχίας σε 

µικρή έκταση κατά µήκος του ορίου της οπής, στην διεπιφάνεια 0o/90o. Η πρόβλεψη αυτή, 

επαληθεύεται από τις πειραµατικές µελέτες των Hung και Chang [54], οι οποίοι 

παρατήρησαν, ότι στις µηχανικές συνδέσεις µε ήλους, οι διαστρωµατικές αποκολλήσεις 

αναπτύσσονται σε πολύ µικρότερη έκταση από ότι στις συνδέσεις µε πείρους (pin), λόγω 

ότι η ανάπτυξη τους παρεµποδίζεται από τις κατακόρυφες θλιπτικές πιέσεις που ασκούν 

τα κεφάλια του ήλου στην πολύστρωτη πλάκα. Απόλυτη συµφωνία, όσον αφορά το 

επίπεδο φόρτισης και την διεπιφάνεια έναρξης της διαστρωµατικής αποκόλλησης, υπάρχει 

επίσης, µεταξύ της παρούσας πρόβλεψης και της αριθµητικής πρόβλεψης των Camanho 

και Matthews [57], η οποία επαληθεύτηκε και πειραµατικά από τους ίδιους ερευνητές. 

 
 

 
 

(α) αστοχία µήτρας 

 

 
 

(β) διάτµηση µεταξύ 
µήτρας και ινών  

 

 
 

(γ) αστοχία ινών 

 

 
 

(δ) διαστρωµατική 
αποκόλληση 

90ο/0ο  0ο  45ο  45ο  

 
Σχήµα 6.2: Πρόβλεψη της έναρξης των διαφορετικών µηχανισµών βλάβης, στην πολύστρωτη 

πλάκα, στην τελική αστοχία σύνδεσης, που αστόχησε σε διάτµηση (e/d=4, w/d=3). 
 

6.3 Εκτίµηση ∆ιάδοσης Βλάβης 

Η διάδοση βλάβης στις πολύστρωτες πλάκες που συνδέονται µε µηχανικές συνδέσεις και 

ως συνέπεια, ο µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας των συνδέσεων, εξαρτώνται από την 

γεωµετρία της σύνδεσης και την αλληλουχία στρώσεων της πολύστρωτης πλάκας. Σε 

αυτήν την παράγραφο, θα παρουσιαστεί αρχικά η πρόβλεψη της διάδοσης βλάβης για 

τρεις γεωµετρίες της σύνδεσης, που αστόχησαν κάτω από τους τρεις µακροσκοπικούς 
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µηχανισµούς αστοχίας (‘εφελκυσµό’, ‘διάτµηση’ και ‘εισχώρηση’ (Σχ.2.1)), και στην 

συνέχεια, θα συζητηθεί η γενικότερη επίδραση της γεωµετρίας της σύνδεσης στον 

µακροσκοπικό µηχανισµό αστοχίας, µέσω της παρουσίασης του συνόλου των 

αποτελεσµάτων των γεωµετριών που µελετήθηκαν. 

Στα σχήµατα 6.3(α) και 6.3(β), φαίνεται η πρόβλεψη της βλάβης στην 45ο στρώση της 

πολύστρωτης πλάκας, για φορτίο ίσο µε το 93% και µε το 100% της αντοχής της 

σύνδεσης, αντίστοιχα. Η συγκεκριµένη σύνδεση, αστόχησε σε ‘διάτµηση’, λόγω του µικρού 

λόγου e/d και της ψευδο-ισότροπης αλληλουχίας στρώσεων. Η βλάβη, αναπτύχθηκε στην 

διεύθυνση των 45ο ως προς την διεύθυνση της φόρτισης και διαδόθηκε σε γραµµή 

παράλληλη στις ίνες. 

Στο 93% της αντοχής: 

• προβλέφτηκε εκτεταµένη αστοχία της µήτρας, η οποία έχει διαδοθεί µέχρι την άκρη 

της πολύστρωτης πλάκας, 

• σηµαντικό ποσοστό αστοχίας των ινών, ενώ 

• η διαστρωµατική αποκόλληση περιορίστηκε στα όρια της οπής. 

Στο 100% της αντοχής: 

• η αστοχία της µήτρας και η διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών, διαδόθηκαν 

σηµαντικά, σε αντίθεση µε την διαστρωµατική αποκόλληση, και 

• η αστοχία των ινών, διαδόθηκε µέχρι την άκρη της πλάκας, µε συνέπεια, την 

επαλήθευση του κριτηρίου τελικής αστοχίας. 

Το γεγονός της σηµαντικής διάδοσης της αστοχίας της µήτρας και των ινών, µέσα σε 

ένα µικρό εύρος φορτίου (7% της αντοχής της σύνδεσης), εξηγείται και επαληθεύεται από 

την ψαθυρή συµπεριφορά των σύνθετων υλικών και ιδιαίτερα των CFRP πολύστρωτων 

πλακών, στην οικογένεια των οποίων ανήκει και το υλικό Fiberdux-HTA/6376. 
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(α) αστοχία µήτρας 

 

 
 

(β) διάτµηση µεταξύ 
µήτρας και ινών 

 

 
 

(γ) αστοχία ινών 

 

 
 

(δ) διαστρωµατική 
αποκόλληση 

45ο  45ο  45ο  45ο  

 
(α) 

 
 

 
 

(α) αστοχία µήτρας 

 

 
 

(β) διάτµηση µεταξύ 
µήτρας και ινών 

 

 
 

(γ) αστοχία ινών 

 

 
 

(δ) διαστρωµατική 
αποκόλληση 

45ο  45ο  45ο  45ο  

 
(β) 

 
Σχήµα 6.3: Πρόβλεψη συσσώρευσης βλάβης στην [0ο/90ο/±45ο]S πολύστρωτη πλάκα σύνδεσης, 
που αστόχησε σε ‘διάτµηση’ (α) για φορτίο ίσο µε το 93% της αντοχής και (β) στην τελική αστοχία 

 της σύνδεσης (e/d=4 και w/d=3). 
 
Στο Σχ.6.4 φαίνεται η πρόβλεψη της συσσώρευσης βλάβης στην [0ο/90ο/±45ο]S 

πολύστρωτη πλάκα, στην τελική αστοχία σύνδεσης, που αστόχησε σε ‘εφελκυσµό’, λόγω 

του µικρού λόγου w/d. Σε αυτήν την περίπτωση, η βλάβη (αστοχία της µήτρας και των 

ινών) διαδόθηκε κάθετα στην διεύθυνση της φόρτισης, λόγω µεγάλων εφελκυστικών 

τάσεων. Η διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών και η διαστρωµατική αποκόλληση, 

περιορίστηκαν στην περιοχή γύρω από την οπή. Η συνολική συσσώρευση της βλάβης 

στην πολύστρωτη πλάκα αυτής της σύνδεσης, δεν ήταν µεγάλη, και αυτό, διότι επήλθε 

γρήγορη αστοχία της σύνδεσης, λόγω της γρήγορης διάδοσης της αστοχίας των ινών ως 

το άκρο της πλάκας, το οποίο σε αυτήν την γεωµετρία είναι κοντά στην οπή. 
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(α) αστοχία µήτρας 

 

 
 

(β) διάτµηση µεταξύ 
µήτρας και ινών 

 

 
 

(γ) αστοχία ινών 

 

 
 

(δ) διαστρωµατική 
αποκόλληση 

45ο 45ο 0ο 45ο 

 
Σχήµα 6.4: Πρόβλεψη συσσώρευσης βλάβης στην [0ο/90ο/±45ο]S πολύστρωτη πλάκα, 

στην τελική αστοχία σύνδεσης, που αστόχησε σε εφελκυσµό (e/d=6 και w/d=2). 
 

Κατά τον ίδιο τρόπο, στο Σχ.6.5, φαίνεται πρόβλεψη της συσσώρευσης βλάβης στην 

[0ο/90ο/±45ο]S πολύστρωτη πλάκα, στην τελική αστοχία σύνδεσης που αστόχησε σε 

‘εισχώρηση’, λόγω του µεγάλου λόγου e/d. Σε αυτήν την περίπτωση, η βλάβη, που 

προκλήθηκε από υψηλές θλιπτικές τάσεις, συσσωρεύτηκε στην διεύθυνση της φόρτισης 

στην περιοχή της επαφής του ήλου µε την πολύστρωτη πλάκα. Αρχικά, αναπτύχθηκαν 

ρωγµές διάτµησης (Σχ.6.5(β)), οι οποίες είτε διαδόθηκαν προς τα ελεύθερα άκρα της 

πλάκας είτε συνενώθηκαν και δηµιούργησαν διαστρωµατικές αποκολλήσεις (Σχ.6.5(δ)). Η 

σύνδεση αστόχησε τελικά, λόγω εκτεταµένης αστοχίας των ινών υπό θλιπτικά φορτία 

(Σχ.6.5(γ)), οι οποίες αφαιρούν πλήρως την ικανότητα µεταφοράς φορτίου από το υλικό, 

που βρίσκεται µπροστά από τον ήλο, καθιστώντας την σύνδεση µη λειτουργική. Η 

παραπάνω διαδικασία αστοχίας γενικά, αλλά και η πρόβλεψη της διάτµησης µεταξύ της 

µήτρας και ινών (Σχ.6.5(β)) και της διατρωµατικής αποκόλλησης (Σχ.6.5(δ)) στην 90ο 

στρώση στην διεύθυνση της φόρτισης, επιβεβαιώνονται από τις πειραµατικές 

παρατηρήσεις των Hung & Chang [54]. 
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(α) αστοχία µήτρας 

 

 
 

(β) διάτµηση µεταξύ 
µήτρας και ινών 

 

 
 

(γ) αστοχία ινών 

 

 
 

(δ) διαστρωµατική 
αποκόλληση 

90ο 0ο 90ο  0ο  

 
Σχήµα 6.5: Πρόβλεψη συσσώρευσης βλάβης στην [0ο/90ο/±45ο]S πολύστρωτη πλάκα,  

στην τελική αστοχία σύνδεσης, που αστόχησε σε εισχώρηση (e/d=6 και w/d=6). 
 
Για την µελέτη της επίδρασης της γεωµετρίας της σύνδεσης στον µακροσκοπικό 

µηχανισµό αστοχίας, διεξήχθη µια παραµετρική ανάλυση, στην οποία µεταβάλλονταν οι 

γεωµετρικοί λόγοι e/d και w/d. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης φαίνονται στον πίνακα 6.3. 

Για χαµηλές τιµές του λόγου e/d (µέχρι 3), όπου ο ήλος είναι κοντά στο κάτω άκρο της 

πλάκας, ο µηχανισµός αστοχίας της σύνδεσης είναι ‘διάτµηση’, ενώ σε υψηλότερες τιµές 

του λόγου είναι ‘εισχώρηση’. Για χαµηλές τιµές του λόγου w/d, όπου ο ήλος είναι κοντά στο 

κάτω άκρο, ο µηχανισµός αστοχίας είναι ‘εφελκυσµός’, ενώ σε υψηλές τιµές ‘εισχώρηση’. 

Σε περιπτώσεις, όπου συνδυάζονται υψηλοί λόγοι e/d και w/d, ο µηχανισµός αστοχίας 

είναι επίσης ‘εισχώρηση’. Για δύο συνδυασµούς των γεωµετρικών λόγων, παρατηρήθηκε 

µικτή αστοχία, δηλαδή η βλάβη διαδόθηκε ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις. 

Σε παρόµοια αποτελέσµατα, κατέληξαν και οι Lessard και Shokrieh [14], οι οποίοι 

ανέφεραν µικτό µηχανισµό αστοχίας και µετάβαση από ‘εφελκυσµό’ και ‘διάτµηση’ σε 

‘εισχώρηση’, για συγκεκριµένους συνδυασµούς των λόγω w/d και e/d. 

Οι µηχανισµοί αστοχίας της ‘διάτµησης’ και του ‘εφελκυσµού’, οδηγούν σε µικρές τιµές 

αντοχής της σύνδεσης, λόγω ότι στις γεωµετρίες που εµφανίζονται, ο ήλος είναι κοντά στα 

άκρα της πολύστρωτης πλάκας και η βλάβη διαδίδεται γρήγορα ως εκεί. Αντίθετα, ο 

µηχανισµός της ‘εισχώρησης’ δίνει ψηλές τιµές της αντοχής, λόγω ότι ο ήλος βρίσκεται στο 

κέντρο της πλάκας και το υλικό αντιστέκεται µε καλύτερο τρόπο στο φορτίο. 

 

 

 

 



60 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αποτελέσµατα 

w/d e/d Μακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας 

4 1 ‘διάτµηση’ 

8 2 ‘διάτµηση’ 

3 3 ‘διάτµηση’ 

2 6 ‘εφελκυσµός’ 

4 4 ‘εισχώρηση’ 

4 3 ‘εισχώρηση’ 

6 6 ‘εισχώρηση’ 

2 4 µικτή αστοχία (‘εισχώρηση’+’εφελκυσµός’) 

4 2 µικτή αστοχία (‘εισχώρηση’+’διάτµηση’) 
 

Πίνακας 6.3: Επίδραση της γεωµετρίας της σύνδεσης στον µακροσκοπικό µηχανισµό αστοχίας. 

 

6.4 Παραµόρφωση της Σύνδεσης στην Αστοχία 

Στο Σχ.6.6 φαίνεται η σύγκριση της πρόβλεψης της παραµόρφωσης της σύνδεσης στην 

αστοχία (Σχ.6.6(α)), µε την αντίστοιχη πειραµατική παραµόρφωση [20] (Σχ.6.6(β)), στην 

τελική αστοχία της σύνδεσης (e/d=w/d=4). 

 

(β) 

(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 6.6: Παραµόρφωση της σύνδεσης στην τελική αστοχία. 
 
Η συγκεκριµένη σύνδεση, -όπως φαίνεται καλύτερα από την πειραµατική παραµόρφωση- 

αστόχησε σε ‘εισχώρηση’, η οποία κατέστησε την σύνδεση σε αυτήν την κατάσταση 

παραµόρφωσης, µη λειτουργική. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι εµφανής η δευτερεύουσα 

κάµψη της σύνδεσης στην περιοχή γύρω από τον ήλο, η οποία προκαλεί µεγάλη 

εισχώρηση του κεφαλιού του ήλου στην πολύστρωτη πλάκα (περιοχές µέσα στους 



61  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αποτελέσµατα 

 
διακεκοµµένους κύκλους). Η εισχώρηση αυτή, προκαλεί εκτεταµένη βλάβη των εξωτερικών 

στρώσεων (0ο,90ο)  της πολύστρωτης πλάκας στο συγκεκριµένο σηµείο. Η εν λόγω βλάβη, 

έχει προβλεφτεί ικανοποιητικά και από το µοντέλο ΠΒ, όπως φαίνεται στο Σχ.6.5 (περιοχή 

µέσα στους κύκλους σε κάθε τύπο βλάβης).  
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 Καταλληλότητα των Κριτηρίων Αστοχίας και 
Κανόνων Υποβάθµισης Ιδιοτήτων-Σύγκριση µε 

Πειράµατα 
 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, εξετάζεται η καταλληλότητα των κριτηρίων αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων 

του υλικού, που χρησιµοποιούνται στο µοντέλο ΠΒ, µέσω της σύγκρισης της εκτίµησης της δυσκαµψίας και της 

αντοχής µηχανικών συνδέσεων διαφορετικής γεωµετρίας και αλληλουχίας στρώσεων, µε αντίστοιχα 

πειραµατικά αποτελέσµατα, που αντλήθηκαν από την βιβλιογραφία. Στo πλαίσιo αυτής της εξέτασης, δύο νέες 

οµάδες κριτηρίων αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης προτείνονται και συγκρίνονται µε τις αρχικές. 

 

 

7.1 Νέες Οµάδες Κριτηρίων Αστοχίας και Κανόνων 
 Υποβάθµισης Ιδιοτήτων 
 

O συνδυασµός της ικανότητας του µοντέλου ΠΣ να υπολογίζει µε ακρίβεια το πολύπλοκο 

τασικό πεδίο της σύνδεσης, µε την ικανότητα των κριτηρίων αστοχίας να προβλέπουν µε 

ακρίβεια τις αστοχίες που αναπτύσσονται στο σύνθετο υλικό, και την ικανότητα των 

κανόνων υποβάθµισης να προσοµοιώνουν την υποβάθµιση του υλικού, λόγω αυτών των 

αστοχιών, καθορίζει την αποτελεσµατικότητα του ολοκληρωµένου µοντέλου ΠΒ. Στην 

παράγραφο 5.2.3, επαληθεύτηκε η ικανότητα του µοντέλου ΠΣ να υπολογίζει µε ακρίβεια 

το 3-D τασικό πεδίο της σύνδεσης. Στην παρούσα παράγραφο, θα µελετηθεί η 

καταλληλότητα και επίδραση στα αποτελέσµατα του µοντέλου ΠΒ, των κριτηρίων αστοχίας 

και κανόνων υποβάθµισης. Η µελέτη θα γίνει µέσω σύγκρισης της πρόβλεψης της 

δυσκαµψίας και αντοχής συνδέσεων διαφορετικής γεωµετρίας και αλληλουχίας στρώσεων, 

µε αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα από την βιβλιογραφία. Στα πλαίσια αυτής της 
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µελέτης, προτείνονται δύο νέες οµάδες κριτηρίων και κανόνων υποβάθµισης, η 

καταλληλότητα των οποίων συγκρίνεται µε αυτήν των αρχικών οµάδων που περιγράφηκαν 

στις παραγράφους 4.3 και 4.4. 

Το βασικό χαρακτηριστικό των κριτηρίων αστοχίας τύπου-Hashin (εξ.(4.1)-(4.7)), σε 

σχέση µε τα άλλα κριτήρια, είναι η συµβολή των όρων των διατµητικών τάσεων στην 

πρόβλεψη των αστοχιών. Η συµβολή αυτή, στην περίπτωση της αστοχίας της µήτρας 

(εξ.(4.1) και (4.2)), οδηγεί σε ακριβείς προβλέψεις του αντίστοιχου κριτηρίου, αφού όπως 

έχει αποδειχθεί πειραµατικά [14], η αντοχή της µήτρας εξαρτάται τόσο από την εγκάρσια 

yyσ  όσο και από την διατµητική τάση xyσ . Ωστόσο, στην περίπτωση της αστοχίας των 

ινών υπό εφελκυστικά φορτία (εξ.(4.3)), όταν ο όρος της διατµητικής τάσης είναι µεγάλος 

σε σχέση µε τον όρο της διαµήκης τάσης (κάτι που συµβαίνει συχνά στις µηχανικές 

συνδέσεις όπου αναπτύσσονται υψηλές διατµητικές τάσεις στην διεύθυνση 45ο σε σχέση 

µε την διεύθυνση της φόρτισης ιδιαίτερα στις στρώσεις 45ο), το κριτήριο δίνει συντηρητικές 

προβλέψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι η αστοχία των ινών είναι πολύ 

σηµαντική, το µοντέλο ΠΒ οδηγείται σε πολύ συντηρητικές προβλέψεις της αντοχής της 

σύνδεσης.  

Προκειµένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, µια νέα οµάδα κριτηρίων αστοχίας 

προτείνεται στην παρούσα εργασία. Η οµάδα αυτή, αποτελείται από τα ίδια κριτήρια των 

εξ.(4.2)-(4.7), µε την διαφορά ότι το κριτήριο αστοχίας των ινών υπό εφελκυστικά φορτία 

της εξ.(4.3), έχει αντικατασταθεί από το κριτήριο Μέγιστης Τάσης [17], το οποίο έχει την 

µορφή: 

 

1≥








T

xx

X
σ           (7.1) 

 

Στο κριτήριο αυτό, συγκρίνεται η διαµήκης τάση µε την αντίστοιχη εφελκυστική αντοχή και 

δεν εµπεριέχεται η συµβολή της διατµητικής τάσης. 

Η αρχική οµάδα των κριτηρίων των εξ.(4.3)-(4.7), στο εξής, θα ονοµάζεται Οµάδα  
κριτηρίων 1, ενώ η νέα οµάδα που παρουσιάστηκε σε αυτήν την παράγραφο, Οµάδα  
κριτηρίων 2. 

∆ύο οµάδες κανόνων υποβάθµισης έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα από την 

πλειοψηφία των µοντέλων ΠΒ: η οµάδα κανόνων που προτάθηκε από τους Chang & 

Chang [6], η 3-D µορφή της οποίας [13] χρησιµοποιήθηκε και στο παρόν µοντέλο ΠΒ και η 

οµάδα κανόνων που προτάθηκε από τον Tan και τους συνεργάτες του [7,67-69]. Οι 

κανόνες του Tan [7,67-69], σε αντίθεση µε αυτούς των Chang & Chang [6], έχουν 
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προκύψει από µια συνδυασµένη θεωρητική-πειραµατική µελέτη, κατά την οποία 

υποτέθηκε ότι η υποβάθµιση της δυσκαµψίας µπορεί να προσοµοιωθεί µε ‘µεταβλητές 

εσωτερικές κατάστασης’ (internal state variables), οι οποίες είναι συνάρτηση του τύπου 

αστοχίας. Στην συνέχεια, θα περιγραφεί η διαδικασία υπολογισµού αυτών των 

µεταβλητών, για κάθε τύπο αστοχίας. 

 

Υποβάθµιση λόγω αστοχίας της µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία: 
Για τον καθορισµό της τιµής της µεταβλητής εσωτερικής κατάστασης που σχετίζεται µε την 

αστοχία µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία, οι Nuismer και Tan [67], χρησιµοποίησαν µια 

προσέγγιση βασιζόµενη στην λύση ενός µακρο-µηχανιστικού µοντέλου µιας στρώσης µε 

ρωγµή. Με βάση τις εξισώσεις ισορροπίας και τις ανάλογες συνοριακές συνθήκες και 

συνθήκες συνέχειας, οι καταστατικές ισορροπίας της στρώσης µε την βλάβη, µπορούν να 

υπολογιστούν για µια δεδοµένη πυκνότητα ρωγµών. 

Για [0ο/90ο/±45ο]S AS4/3502 και T300/1034C πολυµερή πολύστρωτες πλάκες, και για 

σταθερή πυκνότητα ρωγµών, ίση µε µια ρωγµή ανά στοιχείο, ο Tan [7] υπολόγισε για την 

αστοχία της µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία την τιµή της µεταβλητής για τις δυσκαµψίες 

 και , ίση µε 0.2. yyE xyG

Η παραπάνω προσέγγιση, χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των µεταβλητών στις 

δύο διαστάσεις και δεν θεωρούσε την επίδραση της αστοχίας της µήτρας υπό εφελκυστικά 

φορτία στην τρίτη διάσταση. Οι Camanho & Matthews [11], επέκτειναν την υποβάθµιση 

της συγκεκριµένης αστοχίας στις τρεις διαστάσεις, υπολογίζοντας µια τρίτη µεταβλητή 

κατάστασης για την δυσκαµψία , επίσης ίση µε 0.2. Συνοψίζοντας, οι ιδιότητες της 

στρώσης στην οποία επήλθε αστοχία της µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία µεταβάλλονται, 

σύµφωνα µε τα παραπάνω ως εξής: 

yzG
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     (7.2) 

 

Αστοχία ινών υπό εφελκυστικά φορτία: 
Για τον καθορισµό της τιµής της µεταβλητής εσωτερικής κατάστασης, που σχετίζεται µε την 

αστοχία των ινών υπό εφελκυστικά φορτία, o Tan [7], πρότεινε µια παραµετρική σπουδή. 

Υπέθεσε, ότι η µεταβλητή δεν εξαρτάται από τον προσανατολισµό των στρώσεων και 

µπορεί να θεωρηθεί ως ιδιότητα του υλικού. Έχοντας ήδη καθορίσει την υποβάθµιση των 
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δυσκαµψιών  και , µοντελοποίησε µια βασική πολύστρωτη πλάκα 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ΠΣ. Η υποβάθµιση της δυσκαµψίας  µεταβλήθηκε 

από 0.01 σε 0.07 και η τιµή 0.07, που οδήγησε σε καλύτερη συµφωνία µε τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα, επιλέχθηκε. Έτσι, οι ιδιότητες της στρώσης, στην οποία επήλθε αστοχία 

των ινών υπό εφελκυστικά φορτία, µεταβάλλονται ως εξής: 

yyE xyG

xxE
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Αστοχία µήτρας υπό θλιπτικά φορτία: 
Επειδή δεν υπάρχει επαρκή διαθέσιµη αναλυτική έρευνα για τις επιδράσεις µιας ρωγµής 

σε µια στρώση, η οποία υποβάλλεται σε θλιπτικά φορτία, οι Tan & Perez [68] για να 

καθορίσουν τις µεταβλητές που σχετίζονται µε την αστοχία των ινών υπό θλιπτικά φορτία, 

πρότειναν µια ανάλυση βασιζόµενη στην ίδια παραµετρική σπουδή που χρησιµοποίησαν 

για τον καθορισµό της υποβάθµισης της δυσκαµψίας . Για το ίδιο υλικό και αλληλουχία 

στρώσεων, οι τιµές των µεταβλητών που εφαρµόζονται στις δυσκαµψίες ,  και  

υπολογίστηκαν ίσες µε 0.4. Έτσι, οι ελαστικές ιδιότητες της στρώσης µεταβάλλονται ως 

εξής: 

xxE

yyE xyG yzG
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Αστοχία ινών υπό θλιπτικά φορτία: 
Μια παραµετρική σπουδή παρόµοια µε αυτή που περιγράφηκε προηγουµένως 

χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό της µεταβλητής που παριστάνει τον βαθµό της 

υποβάθµισης της δυσκαµψίας λόγω της αστοχίας υπό θλιπτικά φορτία. Για [0ο/±45ο/90ο]2S 

πολύστρωτες πλάκες η µεταβλητή της δυσκαµψίας  υπολογίστηκε ίση µε 0.14. Έτσι, οι 

ελαστικές ιδιότητες της στρώσης µεταβάλλονται ως εξής: 

xxE
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Οι κανόνες του Tan (εξισώσεις (7.2)-(7.5)), έχουν χρησιµοποιηθεί στο µοντέλο ΠΒ των 

Camanho & Matthews [11] δίνοντας αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η διαφορά τους 

µε τους κανόνες του Chang & Chang [6] (εξισώσεις (4.8-4.12)), είναι ότι δεν µηδενίζουν την 

εκάστοτε δυσκαµψία της στρώσης που έχει αστοχήσει αλλά την υποβαθµίζουν κατά ένα 

ποσοστό που καθορίζεται από την µεταβλητή εσωτερικής κατάστασης. Το ποσοστό της 

υποβάθµισης είναι συνάρτηση του τύπου αστοχίας.  Σε γενικές γραµµές, η υποβάθµιση 

των κανόνων του Tan [7,67-69], εφαρµόζουν ‘ηπιότερη’ υποβάθµιση από τους κανόνες 

των Chang & Chang [6].  

Με σκοπό να εξεταστεί η καταλληλότητα και των δύο κανόνων υποβάθµισης, 

δηµιουργήθηκε µια δεύτερη οµάδα κανόνων, η οποία περιλαµβάνει τους κανόνες του Tan 

(εξ.(7.2)-(7.5)) για τις αστοχίες της µήτρας και των ινών, ενώ για την διάτµηση µεταξύ 

µήτρας και ινών και την διαστρωµατική αποκόλληση, για τις οποίες δεν υπάρχει 

αντίστοιχος κανόνας, χρησιµοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι κανόνες των Chang & Chang [6] 

(εξ.(4.10) και (4.11), αντίστοιχα. Η δεύτερη αυτή οµάδα κανόνων υποβάθµισης, στο εξής, 

θα ονοµάζεται Οµάδα κανόνων υποβάθµισης 2, ενώ η οµάδα που παρουσιάστηκε στην 

παράγραφο 3.4 και χρησιµοποιήθηκε µέχρι τώρα, Οµάδα  κανόνων υποβάθµισης 1. Οι 

δύο οµάδες κανόνων υποβάθµισης παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 7.1. 

 

Κανόνας υποβάθµισης 
Τύπος αστοχίας Οµάδα 1 Οµάδα 2 

Αστοχία µήτρας υπό εφελκυστικά 
φορτία Eyy=0, νyz=0 Eyy=0.2*Eyy, Gxy=0.2*Gxy, 

Gyz=0.2*Gyz, νyz=0 

Αστοχία µήτρας υπό θλιπτικά 
φορτία Eyy=0, νyz=0 Eyy=0.4*Eyy, Gxy=0.4*Gxy, 

Gyz=0.4*Gyz, νyz=0 

Αστοχία ινών υπό εφελκυστικά 
φορτία 

Exx=Eyy=Ezz=Gxy=Gyz=Gxz=νxy= 
νyz= νxz=0 Exx=0.07*Exx, νxy=0, νxz=0 

Αστοχία ινών υπό θλιπτικά φορτία Exx=Eyy=Ezz=Gxy=Gyz=Gxz=νxy= 
νyz= νxz=0 Exx=0.14*Exx, νxy=0, νxz=0 

∆ιάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών Gxy=0 Gxy=0 

∆ιαστρωµατική αποκόλληση υπό 
εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία Ezz=Gxy=0 Ezz=Gxy=0 

 
Πίνακας 7.1: Συνοπτική παρουσίαση των οµάδων κανόνων υποβάθµισης. 
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Συνδυάζοντας τις οµάδες κριτηρίων αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων ανά 

δύο στο µοντέλο ΠΒ, τέσσερις διαφορετικές αναλύσεις δηµιουργήθηκαν και 

πραγµατοποιήθηκαν, για την επίτευξη της µελέτης της παρούσας παραγράφου. Οι 

αναλύσεις περιγράφονται στον πίνακα 7.2. 

 
Ανάλυση Κριτήρια αστοχίας Κανόνες υποβάθµισης ιδιοτήτων 

A1 Οµάδα 1 Οµάδα 1 

A2 Οµάδα 1 Οµάδα 2 

A3 Οµάδα 2 Οµάδα 1 

A4 Οµάδα 2 Οµάδα 2 
 

Πίνακας 7.2: Αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν. 
 

7.2 Γεωµετρία και Υλικό των Συνδέσεων 

Τρεις διαφορετικές γεωµετρίες της µηχανικής σύνδεσης (Α, Β και Γ), για τις οποίες 

υπήρχαν πειραµατικά αποτελέσµατα προς σύγκριση στην βιβλιογραφία [70,71], 

µοντελοποιήθηκαν. Οι διαστάσεις τους φαίνονται στον πίνακα 7.3. Οι πολύστρωτες πλάκες 

σε όλες τις περιπτώσεις ήταν ψευδο-ισότροπες µε 32 στρώσεις (γεωµετρίες Α και Β) και 64 

στρώσεις (γεωµετρία Γ), αντίστοιχα, κατασκευασµένες από το υλικό Fiberdux-HTA/6376 

του οποίου οι ιδιότητες έχουν παρατεθεί στον πίνακα 7.2. Η ροπή σύσφιξης της σύνδεσης 

ήταν σε όλες τις αναλύσεις 1 Nm (finger tight). 

 
Γεωµετρία Αλληλουχία 

Στρώσεων 
L 

(mm) 
W 

(mm) 
D 

(mm) 
D 

(mm) 
Ανοχή 
(mm) 

e 
(mm) 

h 
(mm) 

H 
(mm) 

t 
(mm) 

A [(±45/0/90)4]S 75 36 11.8 6 0.04 18 18 36 4.16 

B [(±45/0/90)4]S 75 60 17.8 10.0 0.049 30 30 60 4.16 

C [(±45/0/90)8]S 75 60 17.8 10.0 0.049 30 30 60 8.32 
 

Πίνακας 7.3: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά των Α,Β και Γ συνδέσεων. 
 

Κατά την µοντελοποίηση των µηχανικών συνδέσεων του πίνακα 6.6, δόθηκε ιδιαίτερη 

έµφαση στην θεώρηση των συνθηκών διεξαγωγής των πειραµάτων [70,71], ώστε η 

σύγκριση µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα να είναι πιο αντικειµενική. Ειδικότερα: 

• η ανοχή µεταξύ της οπής των δύο πλακών και του ήλου, που χρησιµοποιήθηκαν 

στα πειράµατα [70,71], χρησιµοποιήθηκε και στο µοντέλο. Οι ανοχές για τις τρεις 

γεωµετρίες, σε όρους διαµέτρου, φαίνονται επίσης στον πίνακα 7.3. 
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• το µήκος των δοκιµίων που τελικώς µοντελοποιήθηκε, ήταν το αρχικό µήκος 

µειωµένο σε κάθε πλευρά από το µήκος των αρπαγών (grips) (50 mm) της 

µηχανής διεξαγωγής των πειραµάτων [70,71]. 

• η ευκαµψία (flexibility) της µηχανής διεξαγωγής των πειραµάτων [70,71] λήφθηκε 

υπόψη. Από µετρήσεις ευκαµψίας, που έγιναν χρησιµοποιώντας µια πολύ 

δύσκαµπτη ρύθµιση [72], υπολογίστηκε µια προσεγγιστική σχέση µεταξύ του 

εφαρµοζόµενου φορτίου και της µετατόπισης της µηχανής. Χρησιµοποιώντας 

αυτήν την εξίσωση, σε κάθε πείραµα υπολογίστηκε η µετατόπιση της µηχανής 

λόγω ευκαµψίας και αφαιρέθηκε από την µετρούµενη µετατόπιση. 

 

7.3 Εκτίµηση ∆υσκαµψίας της Σύνδεσης 

Στα σχήµατα 7.1-7.3, φαίνονται οι συγκρίσεις των καµπυλών δύναµης-µετατόπισης για τις 

τρεις γεωµετρίες της σύνδεσης, αντίστοιχα, όπως εκτιµήθηκαν από τις τέσσερις αναλύσεις 

του µοντέλου ΠΒ, µε τις αντίστοιχες πειραµατικές [70,71]. 
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Σχήµα 7.1: Σύγκριση των καµπυλών δύναµης-µετατόπισης της γεωµετρίας Α, όπως υπολογίστηκαν 

από τις τέσσερις αναλύσεις του µοντέλου ΠΒ, µε την αντίστοιχη πειραµατική καµπύλη [71]. 
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Όρια πειραµατικού σφάλµατος

 
Σχήµα 7.2: Σύγκριση των καµπυλών δύναµης-µετατόπισης της γεωµετρίας Β, όπως υπολογίστηκαν 

από τις τέσσερις αναλύσεις του µοντέλου ΠΒ, µε την αντίστοιχη πειραµατική καµπύλη [70].  
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Σχήµα 7.3: Σύγκριση των καµπυλών δύναµης-µετατόπισης της γεωµετρίας Γ, όπως υπολογίστηκαν 

από τις τέσσερις αναλύσεις του µοντέλου ΠΒ, µε την αντίστοιχη πειραµατική καµπύλη [70]. 
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Παρατηρώντας τα σχήµατα αυτά, διαπιστώνεται ότι η εκτίµηση της δυσκαµψίας όλων 

των αναλύσεων του µοντέλου, ήταν ικανοποιητική και µέσα στα όρια του πειραµατικού 

σφάλµατος -τα οποία φαίνονται για την περίπτωση της γεωµετρίας Β στο Σχ.7.2- και για τις 

τρεις γεωµετρίες της σύνδεσης. Η προβλεφθείσα δυσκαµψία ήταν πάντοτε πιο µεγάλη από 

την πειραµατική. Ένα ποσοστό αυτής της απόκλισης, οφείλεται στο γεγονός ότι το µοντέλο 

ΠΒ δεν υπολόγισε την πλαστική διαρροή του υλικού της µεταλλικής πλάκας, η οποία 

οδήγησε κατά την διάρκεια του πειράµατος, σε µεγαλύτερες τιµές της µετρούµενης 

παραµόρφωσης. 

Το γεγονός της σχεδόν κοινής εκτίµησης της δυσκαµψίας από όλες τις αναλύσεις 

(κοινή κλίση καµπυλών), δείχνει ότι η εκτίµηση της δυσκαµψίας από το µοντέλο ΠΒ δεν 

επηρεάζεται από τα κριτήρια αστοχίας και τους κανόνες υποβάθµισης ιδιοτήτων. 

 

7.4 Εκτίµηση Αντοχής της Σύνδεσης 

Στις πειραµατικές εργασίες [70,71], ως φορτίο αστοχίας της σύνδεσης, θεωρήθηκε το 

επίπεδο φόρτισης, όπου παρατηρήθηκε η πρώτη σηµαντική απροσδιοριστία ή σηµαντική 

µεταβολή της κλίσης της καµπύλης δύναµης-µετατόπισης. Στην συγκεκριµένη εφαρµογή 

του µοντέλου ΠΒ, δεδοµένου ότι και οι τρεις γεωµετρίες της σύνδεσης οδήγησαν σε 

αστοχία ‘εισχώρησης’, ως φορτίο τελικής αστοχίας της σύνδεσης, θεωρήθηκε το φορτίο 

όπου υπολογίστηκε 4% παραµόρφωση της διαµέτρου της οπής (προδιαγραφή ASTM 

D953-87 [65]). Σε αυτήν την φόρτιση, στο µοντέλο, παρατηρήθηκε µια συνεχής 

υποβάθµιση του υλικού γύρω από την οπή, µε αποτέλεσµα µεγάλες παραµορφώσεις των 

στοιχείων, οι οποίες µαζί µε τις υποβαθµισµένες δυσκαµψίες των στοιχείων είχαν ως 

αποτέλεσµα την µη-σύγκλιση του µη-γραµµικού αλγόριθµου επαφής και την ανάπτυξη 

αριθµητικών σφαλµάτων τους υπολογισµούς των ΠΣ. 

Στην πράξη, τα µοντέλα ΠΣ συνήθως, σταµατούν πολύ πιο πριν από το πειραµατικό 

φορτίο αστοχίας, εξαιτίας των αριθµητικών προβληµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω 

[7,67-69]. Στην παρούσα εφαρµογή, µε σκοπό την αποφυγή αυτών των προβληµάτων και 

την παρεµπόδιση του πρόωρου τερµατισµού της ανάλυσης, εφαρµόστηκε ένα ‘αριθµητικό 
τέχνασµα’. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε µια επιπρόσθετη σειρά στοιχείων στην 

µοντελοποίηση της οπής της πολύστρωτης πλάκας στο σηµείο επαφής της µε τον ήλο 

(σηµείο ανάπτυξης των στοιχείων επαφής) (Σχ.7.4). Το πάχος των στοιχείων αυτών ήταν 

τόσο µικρό, ώστε να µην επιφέρει σηµαντική αλλαγή στην γεωµετρία της οπής. Σκοπός 

των στοιχείων αυτών, είναι να ξεπεραστεί το πρόβληµα της µη σύγκλισης του αλγόριθµου 

επαφής, λόγω αριθµητικών προβληµάτων, που προκαλεί η υποβάθµιση των στοιχείων 

στην οπή της πολύστρωτης πλάκας. 
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Σχήµα 7.4: Επιπρόσθετη σειρά στοιχείων στην οπή της πολύστρωτης πλάκας. 
 

Έτσι, στα στοιχεία αυτά δεν εφαρµόζεται υποβάθµιση των ιδιοτήτων, παρόλο που είναι τα 

πρώτα που αστοχούν σχεδόν σε όλους τους τύπους αστοχίας, εξασφαλίζοντας µε αυτόν 

τον τρόπο µια συνεχή και χωρίς αριθµητικά προβλήµατα µεταφορά του φορτίου από τον 

ήλο στην πολύστρωτη πλάκα.  

Στον πίνακα 7.4, φαίνονται: οι αντοχές που προβλέφτηκαν από κάθε ανάλυση του 

µοντέλου ΠΒ, για κάθε γεωµετρία της σύνδεσης, οι αντίστοιχες πειραµατικές αντοχές 

καθώς και το σφάλµα της µεταξύ τους σύγκρισης. Οι προβλέψεις του µοντέλου, 

εξαρτώνται από το βήµα της φόρτισης που έχει επιλεγεί. Είναι προφανές, ότι όσο πιο 

µικρό είναι το βήµα τόσο πιο ακριβής είναι η πρόβλεψη της αντοχής. Όµως, το πόσο µικρό 

θα επιλεγεί το βήµα περιορίζεται από τον αριθµό των αναλύσεων και ειδικότερα από τον 

υπολογιστικό χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. 

Με µια πρώτη µατιά στον πίνακα 7.7, γίνεται φανερό, ότι σε αντίθεση µε την 

δυσκαµψία, η πρόβλεψη της αντοχής επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τα κριτήρια 

αστοχία και τους κανόνες υποβάθµισης, κάτι το οποίο είναι εµφανές και από τις καµπύλες 

δύναµης-µετατόπισης, οι οποίες έχουν σταµατήσει σε διαφορετικό σηµείο για κάθε 

ανάλυση. 

Για να αποτιµηθεί η επίδραση των κριτηρίων αστοχίας στην πρόβλεψη της αντοχής, 

πρέπει να συγκριθούν τα αποτελέσµατα των αναλύσεων Α1 και Α3. Η σύγκριση τους, 

δείχνει ότι η Οµάδα 2 των κριτηρίων αστοχίας επιτρέπει στην ανάλυση να φτάσει σε 

υψηλότερο φορτίο και εποµένως, να δώσει καλύτερη πρόβλεψη της αντοχής της 

σύνδεσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µοντέλα ΠΣ σταµατούν σε µικρότερο φορτίο από τα 

πειράµατα, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Αυτή η διαπίστωση, 

επαληθεύει την αρχική υπόθεση ότι η συµβολή του όρου της διατµητικής τάσης στην 

πρόβλεψη της αστοχίας των ινών υπό εφελκυστικά φορτία οδηγεί σε συντηρητικές 
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προβλέψεις. Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει και από τους Dano κ.α. [73] για την 

περίπτωση των φορτισµένων οπών µε πείρους. Στα ίδια αποτελέσµατα, καταλήγουµε εάν 

συγκρίνουµε τις αναλύσεις A2 και Α4. Σηµειώνεται, ότι παρότι η αντοχή, που προβλέπεται 

µε την ανάλυση A3 είναι µεγαλύτερη από την Α1, εξακολουθεί να είναι συντηρητική. 

 

 Αντοχή  

Γεωµετρία Πειραµατική (kN) 
[70,71] 

Εκτίµηση για κάθε 
ανάλυση (kN) Σφάλµα (%) 

Α1: 8.25 29.6 

Α2: 10.0 14.6 

Α3: 10.4 11.2 
A 11.72 

Α4: 11.53 1.6 

Α1: 13.1 38.7 

Α2: 17.7 17.2 

Α3: 18.4 14.0 
B 21.4 

Α4: 20.0 6.5 

Α1: 18.4 38.6 

Α2: 26.0 13.3 

Α3: 27.0 10.0 
Γ 30.0 

Α4: 28.0 6.6 
 

Πίνακας 7.4: Σύγκριση της εκτιµηθέντων αντοχών των Α,Β και Γ συνδέσεων µε αντίστοιχες 
πειραµατικές. 

 
Για να αποτιµηθεί η επίδραση των κανόνων υποβάθµισης των ιδιοτήτων στην 

πρόβλεψη της αντοχής της σύνδεσης, είναι απαραίτητο να συγκριθούν τα αποτελέσµατα 

των αναλύσεων Α1 και Α2. Η σύγκριση τους, δείχνει ότι η Οµάδα 2 των κανόνων 

υποβάθµισης επιτρέπει επίσης στην ανάλυση να φτάσει σε υψηλότερο φορτίο. Ο λόγος 

είναι, ότι η εφαρµογή των κανόνων αυτών επιβάλλει ένα χαµηλότερο ρυθµό υποβάθµισης 

της δυσκαµψίας των στοιχείων, λόγω ότι δεν την µηδενίζει, όπως οι κανόνες της Οµάδας 1 

µε αποτέλεσµα, να µην αφαιρεί πλήρως την ικανότητα µεταφοράς φορτίου από τα 

στοιχεία. Επιπλέον, η φυσική υπόσταση των κανόνων της Οµάδας 2 (ανάπτυξη µέσω µιας 

συνδυασµένης πειραµατικής και παραµετρικής αναλυτικής µεθοδολογίας [7,67-69]) και το 

γεγονός ότι, οι κανόνες είναι διαφορετικοί για κάθε τύπο αστοχίας, πράγµα που σηµαίνει 

ότι λαµβάνεται υπόψη ο διαφορετικός βαθµός επίδρασης της κάθε αστοχίας, οδηγεί σε µια 

πιο ‘ρεαλιστική’ υποβάθµιση του υλικού. Σηµειώνεται, ότι παρότι η αντοχή, που 

προβλέπεται µε την ανάλυση A2 είναι µεγαλύτερη από την Α1, εξακολουθεί να είναι 

συντηρητική. 
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Η ανάλυση Α1, σε όλες τις περιπτώσεις, σταµάτησε πολύ πρώιµα δίνοντας πολύ 

συντηρητικές προβλέψεις της αντοχής της σύνδεσης (28.6-38.7% της πειραµατικής 

αντοχής). Αυτό οφείλεται, στον συνδυασµό της πρόβλεψης εκτεταµένης αστοχίας των ινών 

υπό εφελκυστικά φορτία στις 0ο στρώσεις, λόγω υψηλών διατµητικών τάσεων σε 

διεύθυνση 45ο ως προς την διεύθυνση της φόρτισης (που προβλέπεται από το αντίστοιχο 

κριτήριο των κριτηρίων αστοχίας της Οµάδας 1 των κριτηρίων αστοχίας), µε τον υψηλό 

ρυθµό υποβάθµισης της δυσκαµψίας των στρώσεων (που επιβάλλεται από την Οµάδα 1 

των κανόνων υποβάθµισης). Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση Α4, που συνδυάζει τις δύο 

νέες οµάδες κριτηρίων αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης που προτάθηκαν στην 

παρούσα εργασία, έδωσε σε όλες τις περιπτώσεις την καλύτερη πρόβλεψη, η οποία ήταν 

µέσα στο 7% της πειραµατικής αντοχής και κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.  

 

7.5 Εκτίµηση Συσσώρευσης Βλάβης 

Η διάδοση της βλάβης καθώς και ο µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας ήταν κοινοί και 

για τις τρεις γεωµετρίες των συνδέσεων, εξαιτίας των κοινών γεωµετρικών λόγων e/d και 

w/d και της αλληλουχίας των στρώσεων της πολύστρωτης πλάκας. Εποµένως, σε αυτήν 

την παράγραφο, θα παρουσιαστεί µόνο η πρόβλεψη της διάδοσης βλάβης για την 

γεωµετρία Α. 

Ο µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας που προβλέφτηκε από το µοντέλο ΠΒ σε όλες 

τις γεωµετρίες ήταν ‘εισχώρηση’, όπως εξάλλου αναµενόταν από τους µεγάλους λόγους 

e/d και w/d και επιβεβαιώνεται και από τις πειραµατικές παρατηρήσεις [70,71]. Στο Σχ.7.5 

φαίνεται η πρόβλεψη της ανάλυσης Α4 της συσσώρευσης της αστοχίας της µήτρας και της 

αστοχίας των ινών υπό θλιπτικά φορτία στη τελική αστοχία της σύνδεσης Α. Η 

συσσώρευση των συγκεκριµένων αστοχιών επιλέχτηκε να παρουσιαστεί, διότι σύµφωνα 

µε πειραµατικές παρατηρήσεις [54] κυριαρχούν στο τελικό στάδιο της αστοχίας της 

‘εισχώρησης’ των µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών. 

Στα χαµηλά επίπεδα φόρτισης, η αστοχία της µήτρας προβλέφτηκε στην περιοχή κάτω 

από το κεφάλι του ήλου και στις περιοχές της επαφής µεταξύ του ήλου και της 

πολύστρωτης πλάκας. Η αστοχία των ινών υπό θλιπτικά φορτία, προβλέφτηκε σε πολύ 

µικρότερο ποσοστό στην περιοχή της επαφής του ήλου µε την οπή στην διεύθυνση της 

φόρτισης. Στα µεσαία επίπεδα φόρτισης, η αστοχία των ινών διαδόθηκε κυρίως κατά την 

διεύθυνση της φόρτισης, ενώ αναπτύχθηκε και διάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών. Την ίδια 

στιγµή, ένα σηµαντικό ποσοστό αστοχίας της µήτρας και διάτµησης µεταξύ µήτρας και 

ινών διαδόθηκε στην διεύθυνση 45ο ως προς την διεύθυνση της φόρτισης. Η συγκεκριµένη 

βλάβη, προκλήθηκε από την εισχώρηση του κεφαλιού του ήλου στην πολύστρωτη πλάκα, 
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λόγω της δευτερεύουσας κάµψης της περιοχής κοντά στον ήλο των δύο πλακών.  Κοντά 

στην τελική αστοχία, στην περιοχή µπροστά από την επαφή του ήλου µε την οπή, 

προβλέφτηκαν: εκτεταµένη αστοχία της µήτρας, αστοχία των ινών υπό θλιπτικά φορτία και 

διαστρωµατική αποκόλληση (αποτέλεσµα συνένωσης αστοχίας µήτρας και διάτµησης 

µεταξύ µήτρας και ινών), οι οποίες προκάλεσαν και την τελική αστοχία της σύνδεσης. 

 

 
 

Σχήµα 7.5: Συσσώρευση βλάβης στην πολύστρωτη πλάκα στην τελική αστοχία 
της σύνδεσης Α, όπως προβλέφτηκε από την ανάλυση Α4. 
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 Μοντέλο Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης για 
Πολυµερή Σύνθετα Υλικά 

 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, αναπτύσσεται το µοντέλο προοδευτικής βλάβης κόπωσης, που αναπτύχθηκε για την 

προσοµοίωση της συµπεριφοράς των πολυµερών σύνθετων υλικών σε κόπωση σταθερού εύρους. Το µοντέλο 

αυτό αποτελεί επέκταση-τροποποίηση του στατικού µοντέλου ΠΒ, που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 4, και 

εποµένως, η παρούσα περιγραφή, θα κινηθεί στα ίδια πλαίσια, δίνοντας έµφαση στις τροποποιήσεις που έχουν 

γίνει και οφείλονται στην φόρτιση κόπωσης. 

 

 

8.1 Ανάπτυξη του Μοντέλου Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης 

Το µοντέλο Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης (ΠΒΚ) αποτελείται, όπως και το στατικό 

µοντέλο ΠΒ, από τέσσερις βασικές συνιστώσες, την 3-D ανάλυση τάσεων µε ΠΣ, την 

ανάλυση αστοχίας κόπωσης, την υποβάθµιση των ιδιοτήτων του υλικού και το κριτήριο 

τελικής αστοχίας. Οι τρεις πρώτες συνιστώσες ολοκληρώνονται µε βάση ένα επαναληπτικό 

αλγόριθµο, ο οποίος σταµατά όταν επαληθευτεί το προκαθορισµένο κριτήριο τελικής 

αστοχίας. Στις επόµενες παραγράφους θα περιγραφούν τόσο οι συνιστώσες του µοντέλου 

όσο και ο αλγόριθµος ολοκλήρωσης τους. 

 

8.1.1 Ανάλυση αστοχίας κόπωσης 

Για την πρόβλεψη των αστοχιών, που αναπτύσσονται στο υλικό λόγω της φόρτισης 

κόπωσης, χρησιµοποιήθηκε η Οµάδα  κριτηρίων αστοχίας 2, που προτάθηκε στην 

παράγραφο 7.5.1, τροποποιηµένη, ώστε να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις φόρτισης 

κόπωσης. Η αναγκαία τροποποίηση των κριτηρίων επεξηγείτε στην συνέχεια. 
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Όταν τα σύνθετα υλικά υποβάλλονται σε κόπωση, αναπτύσσεται στο υλικό ένα τασικό 

πεδίο, το οποίο στους πρώτους κύκλους φόρτισης, είναι µικρότερο από την στατική αντοχή 

του και εποµένως, δεν προκαλεί τοπικές αστοχίες. Αυξάνοντας τον αριθµό κύκλων, η 

δυσκαµψία και αντοχή του υλικού υποβαθµίζονται λόγω της φύσης της κυκλικής φόρτισης. 

Η υποβάθµιση της δυσκαµψίας, προκαλεί ανατακατανοµές των τάσεων και εποµένως, 

υψηλότερα τασικά πεδία, τα οποία συγκρινόµενα µε τις υποβαθµισµένες τιµές των 

αντοχών οδηγούν σε τοπικές αστοχίες. Η παραπάνω διαδικασία, λαµβάνεται υπόψη στην 

ανάλυση αστοχίας κόπωσης, µέσω της χρήσης των υποβαθµισµένων τιµών των αντοχών 

(αντοχές κόπωσης) στους παρανοµαστές των κριτηρίων. Αυτή είναι ουσιαστικά και η 

µοναδική διαφορά µεταξύ της ανάλυσης αστοχίας κόπωσης και της στατικής ανάλυσης 

αστοχίας, που περιγράφηκε στην παράγραφο 4.3. Τα κριτήρια αστοχίας κόπωσης για κάθε 

τύπο αστοχίας φαίνονται παρακάτω. Ο υπερδείκτης στις αντοχές, που βρίσκονται στους 

παρανοµαστές των εξισώσεων, υποδεικνύει ότι είναι οι αντίστοιχες αντοχές κόπωσης του 

υλικού µε την έννοια που δόθηκε σε αυτές παραπάνω. 

F

 

Αστοχία µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία, για 0>yyσ : 
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Αστοχία µήτρας υπό θλιπτικά φορτία, για 0<yyσ : 
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Αστοχία ινών υπό εφελκυστικά φορτία, για 0>xxσ : 
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Αστοχία ινών υπό θλιπτικά φορτία, για 0<xxσ : 
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∆ιάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών, για 0<xxσ : 
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∆ιαστρωµατική αποκόλληση υπό εφελκυστικά φορτία, για 0>zzσ : 
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∆ιαστρωµατική αποκόλληση υπό θλιπτικά φορτία, για 0<zzσ : 
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8.1.2 Υποβάθµιση ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού 

Στην περίπτωση της στατικής φόρτισης, οι ιδιότητες του υλικού υποβαθµίζονται όταν µια 

τοπική αστοχία προβλεφτεί από τα κριτήρια αστοχίας. Η υποβάθµιση αυτή ονοµάζεται 

υποβάθµιση λόγω τοπικών αστοχιών και εφαρµόζεται, όπως περιγράφηκε στην 

παράγραφο 4.4, στην δυσκαµψία του υλικού µέσω της εφαρµογής κανόνων υποβάθµισης. 

Ιδιοτήτων. Στην περίπτωση όµως της φόρτισης κόπωσης, η φύση της κυκλικής φόρτισης 

προκαλεί µια επιπρόσθετη υποβάθµιση του υλικού, που είναι ανεξάρτητη από την 

ανίχνευση των τοπικών αστοχιών, εφαρµόζεται στην δυσκαµψία και την αντοχή του υλικού 

και εξαρτάται κυρίως από τον αριθµό των κύκλων φόρτισης. Η υποβάθµιση αυτή 

ονοµάζεται υποβάθµιση λόγω κόπωσης. 

 

8.1.2.1 Υποβάθµιση λόγω τοπικών αστοχιών 

Η υποβάθµιση των ιδιοτήτων του υλικού λόγω τοπικών αστοχιών, γίνεται µε την εφαρµογή 

κανόνων υποβάθµισης. Οι κανόνες υποβάθµισης, που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, 

έχουν αναπτυχθεί για την προσοµοίωση της επίδρασης στις ιδιότητες του υλικού τοπικών 

αστοχιών, που έχουν προκληθεί υπό συνθήκες στατικής φόρτισης. Σχετική έρευνα για την 

προσοµοίωση της επίδρασης τοπικών αστοχιών, που έχουν αναπτυχθεί στο υλικό υπό 

συνθήκες κόπωσης, δεν έχει αναφερθεί µέχρι σήµερα. 

Στο παρόν µοντέλο ΠΒΚ, για την προσοµοίωση της επίδρασης των τοπικών αστοχιών 

στο υλικό, χρησιµοποιήθηκε η Οµάδα κανόνων υποβάθµισης 2, που προτάθηκε στην 

παράγραφο 7.5. Η οµάδα αυτή συνοψίζεται στον πίνακα 8.2. 
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Τύπος αστοχίας Κανόνας υποβάθµισης 

Αστοχία µήτρας υπό εφελκυστικά φορτία Eyy=0.2*Eyy, Gxy=0.2*Gxy, Gyz=0.2*Gyz, νyz=0 

Αστοχία µήτρας υπό θλιπτικά φορτία Eyy=0.4*Eyy, Gxy=0.4*Gxy, Gyz=0.4*Gyz, νyz=0 

Αστοχία ινών υπό εφελκυστικά φορτία Exx=0.07*Exx, νxy=0, νxz=0 

Αστοχία ινών υπό θλιπτικά φορτία Exx=0.14*Exx, νxy=0, νxz=0  

∆ιάτµηση µεταξύ µήτρας και ινών Gxy=νxy=0 

∆ιαστρωµατική αποκόλληση υπό 
εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία Ezz=Gxy=0 

 
Πίνακας 8.1: Η οµάδα κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων 2. 

 

8.1.2.2 Υποβάθµιση λόγω κόπωσης 

Η εναποµένουσα δυσκαµψία των πολύστρωτων πλακών, που υποβάλλονται σε κόπωση, 

έχει µελετηθεί εκτεταµένα, τόσο µε θεωρητικές όσο και πειραµατικές µεθόδους, ενώ σε 

αρκετές περιπτώσεις έχει χρησιµοποιηθεί και ως παράµετρος βλάβης κόπωσης, µε σκοπό 

την πρόβλεψη της διάρκειας ζωής των πλακών. Η πλειοψηφία των µελετών, έχει 

επικεντρωθεί στις ψευδο-ισότροπες CFRP πολύστρωτες πλάκες, εξαιτίας της συχνής τους 

χρήσης σε αεροναυπηγικές εφαρµογές. Το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται από αυτές τις 

µελέτες, είναι ότι η εναποµένουσα δυσκαµψία των ψευδο-ισότροπων CFRP πολύστρωτων 

πλακών εµφανίζει µια κοινή, σχεδόν γραµµική ως προς τους κύκλους φόρτισης 

υποβάθµιση, η οποία παρουσιάζει µια µικρή µεταβολή µε την µέγιστη τάση της κυκλικής 

φόρτισης. Σηµειώνεται, ότι η γραµµική αυτή υποβάθµιση παρατηρείται σχεδόν για όλες τις 

συνθήκες φόρτισης (λόγους τάσεων) αλλά και σε διαφορετικές αλληλουχίες στρώσεων, 

εκτός της ψευδο-ισότροπης. Ενδεικτικά αναφέρονται, οι αριθµητικές προβλέψεις του 

µαθηµατικού µοντέλου και τα πειραµατικά αποτελέσµατα για [±35ο]2S πολύστρωτες πλάκες 

σε κόπωση εφελκυσµού-εφελκυσµού (R=0.1) τoυ Whitworth [74], και οι αριθµητικές 

προβλέψεις και τα πειραµατικά αποτελέσµατα για [0ο/90ο/±45ο]2S πολύστρωτες πλάκες, 

που υποβλήθηκαν σε πραγµατικά ιστορικά φόρτισης (service loading spectra) που 

περιλάµβαναν εφελκυσµό και θλίψη των Lee κ.α. [75]. 

Στα σχήµατα 8.2 και 8.3, φαίνεται η πειραµατική υποβάθµιση της αδιάστατης 

εναποµένουσας δυσκαµψίας των ψευδο-ισότροπων Fiberdux-HTA/6376 και APC-2 

πολυµερών πολύστρωτων πλακών, αντίστοιχα, λόγω φόρτισης κόπωσης εφελκυσµού-

θλίψης (R =-1), για διαφορετικά επίπεδα τάσης. Αυτά τα γραφήµατα, περιλαµβάνουν 

αποτελέσµατα πειραµάτων που διεξήχθησαν στο παρελθόν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας 

& Αντοχής Υλικών [76]. Είναι εµφανής η γραµµική υποβάθµιση της εναποµένουσας 

δυσκαµψίας, η οποία περιγράφηκε προηγούµενα. Υπάρχει µια µικρή επίδραση της 
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µέγιστης τάσης κόπωσης στην τελική τιµή της αδιάστατης εναποµένουσας δυσκαµψίας 

πριν την αστοχία. Κινούµενοι από τις χαµηλές στις υψηλές µέγιστες τάσεις, η τελική τιµή 

της εναποµένουσας δυσκαµψίας αυξάνεται. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της 

Fiberdux-HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας (Σχ.8.2), από 0.935 της στατικής δυσκαµψίας 

στα 250 MPa, γίνεται 0.94 στα 280 MPa και τελικά 0.963 στα 330 MPa. 
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Σχήµα 8.1: Υποβάθµιση της αδιάστατης εναποµένουσας δυσκαµψίας της ψευδο-ισότροπης 
Fiberdux-HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας, λόγω κόπωσης εφελκυσµού-θλίψης (R=-1), [76] 
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Σχήµα 8.2: Υποβάθµιση της εναποµένουσας δυσκαµψίας της ψευδο-ισότροπης APC-2 
πολύστρωτης πλάκας υποβαλλόµενη λόγω κόπωσης εφελκυσµού-θλίψης (R=-1), [76]. 

 

Στην παρούσα εργασία, η µοντελοποίηση της υποβάθµισης της εναποµένουσας 

δυσκαµψίας, έγινε χρησιµοποιώντας γραµµικές εξισώσεις που υπολογίστηκαν από την 

καλύτερη προσαρµογή (best fit) των δεδοµένων των καµπυλών των σχηµάτων 8.1 και 8.2. 

Η γενική µορφή των εξισώσεων αυτών, σε όρους αδιάστατης εναποµένουσας δυσκαµψίας 

και αδιάστατων κύκλων φόρτισης, είναι η εξής: 
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= 1)( ,  ( zyxj ,,,i = )    (8.8) 

 

όπου  και  είναι η εναποµένουσα και η στατική δυσκαµψία της στρώσης, αντίστοιχα, 

 ο αριθµός κύκλων φόρτισης,  ο αριθµός κύκλων αστοχίας της στρώσης και Α µια 

πειραµατική παράµετρος προσαρµογής. Η εξίσωση αυτή, δίνει την δυσκαµψία  της 

στρώσης συναρτήσει του αριθµού των κύκλων  και εφαρµόζεται για όλες τις δυσκαµψίες 

ijE
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της σύνθετης στρώσης. Οι κύκλοι αστοχίας , εξαρτώνται από την τάση ijfN ijσ  και 

υπολογίζονται από το διάγραµµα S-N του υλικού κατασκευής του δοµικού στοιχείου. 

xxσ

N

N

Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία, θα περιγραφεί ο υπολογισµός της 

υποβαθµισµένης τιµής της δυσκαµψίας  σε κάποιο στοιχείο στους κύκλους φόρτισης 

 όταν είναι γνωστή η στατική δυσκαµψία . Από τα ΠΣ, υπολογίζεται η τάση 

xxE

En S
xx  σε 

αυτό το στοιχείο, για τους συγκεκριµένους κύκλους φόρτισης . Με την τάση n xxσ  

υπολογίζεται το  αυτού του στοιχείου από την πειραµατική S-N καµπύλη του δοµικού 

στοιχείου, όπως φαίνεται στο Σχ.8.4. Με αυτό το  και γνωστές τις άλλες ποσότητες, 

υπολογίζεται η υποβαθµισµένη τιµή της  από την εξ.(8.8). Η παραπάνω διαδικασία, 

ακολουθείται για όλες τις δυσκαµψίες της στρώσης. 

xxfN

xxf

xxE

 

 
 

Σχήµα 8.3: Υπολογισµός του από την τάση σxxf XX. 

 

Με παρόµοιο τρόπο, µοντελοποιήθηκε και η υποβάθµιση λόγω κόπωσης της 

εναποµένουσας αντοχής των πολύστρωτων πλακών. Στα σχήµατα 8.3 και 8.4, φαίνεται η 

υποβάθµιση της αδιάστατης εναποµένουσας αντοχής των ψευδο-ισότροπων Fiberdux-

HTA/6376 και APC-2 πολυµερών πολύστρωτων πλακών, αντίστοιχα, λόγω φόρτισης 

κόπωσης εφελκυσµού-θλίψης (R =-1), για διαφορετικά επίπεδα τάσης [76]. Όπως είναι 

φανερό, η εναποµένουσα αντοχή εµφανίζει µια παραβολική υποβάθµιση, η οποία 

συµβαίνει σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι η δυσκαµψία, υπό την έννοια ότι η τιµή της 

αδιάστατης εναποµένουσας στην αστοχία είναι µικρότερη από αυτή της δυσκαµψίας. Για 

την µοντελοποίηση της, χρησιµοποιήθηκαν δευτέρου βαθµού πολυωνυµικές εξισώσεις. Η 
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γενική µορφή των πολυωνυµικών εξισώσεων, σε όρους αδιάστατης εναποµένουσας 

αντοχής και αδιάστατων κύκλων φόρτισης, έχει ως εξής: 

 

S
ij

ff
ij T

N
nC

N
nBnT

ijij













+














+














= 1)(

2

 ( zyxji ,,. = )  (8.9) 

 

όπου  και  είναι η εναποµένουσα και η στατική αντοχή, αντίστοιχα,  οι κύκλοι 

φόρτισης, 

ijT
S
ijT

f

n

N  οι κύκλοι αστοχίας της στρώσης και B, C πειραµατικοί παράµετροι 

προσαρµογής. Η εξ.(8.9), χρησιµοποιήθηκε για την µοντελοποίηση της υποβάθµισης όλων 

των εναποµένουσων αντοχών της σύνθετης στρώσης, ακολουθώντας την διαδικασία που 

περιγράφηκε προηγούµενα για την δυσκαµψία . xxE
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Σχήµα 8.4: Υποβάθµιση της αδιάστατης εναποµένουσας αντοχής της ψευδο-ισότροπης Fiberdux-

HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας, λόγω κόπωσης εφελκυσµού-θλίψης (R=-1), [76]. 
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Σχήµα 8.5: Υποβάθµιση της αδιάστατης εναποµένουσας αντοχής της ψευδο-ισότροπης Fiberdux-

HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας, λόγω κόπωσης εφελκυσµού-θλίψης (R=-1), [76]. 
 

Η συγκεκριµένη µεθοδολογία µοντελοποίησης της υποβάθµισης λόγω κόπωσης της 

εναποµένουσας δυσκαµψίας και εναποµένουσας αντοχής του σύνθετου υλικού, απαιτεί για 

να εφαρµοστεί δεδοµένα από µικρό αριθµό πειραµάτων (τα απαραίτητα για την κατασκευή 

µιας καµπύλης S-N). Η βασική θεώρηση της µεθοδολογίας είναι ότι κάθε στοιχείο 

συµπεριφέρεται όπως ακριβώς και το δοκίµιο που χρησιµοποιείται για την εύρευση της 

καµπύλης S-N. Σηµειώνεται, ότι κατά την µοναδική προσπάθεια προσοµοίωσης της 

υποβάθµισης των ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού, που υπάρχει στην βιβλιογραφία 

(Shokrieh & Lessard [24,25]), πραγµατοποιήθηκε πλήρης χαρακτηρισµός του υλικού σε 

κόπωση, µέσω της εκτέλεσης ενός µεγάλου πειραµατικού προγράµµατος (περίπου 150 

πειράµατα). 

 

8.1.3 Τρισδιάστατη ανάλυση τάσεων µε πεπερασµένα στοιχεία 

Η ανάλυση τάσεων πραγµατοποιείται, όπως και στο στατικό µοντέλο ΠΒ, µε την µέθοδο 

των ΠΣ και την χρήση του στρωµατικού στοιχείου του ANSYS SOLID46 [53]. Η διαφορά 

µεταξύ των δύο αναλύσεων τάσεων έγκειται στην προσοµοίωση και εφαρµογή στα ΠΣ της 

κυκλικής φόρτισης. Στην επόµενη παράγραφο, θα περιγραφεί η µεθοδολογία µε βάση την 

οποία προσοµοιώθηκε η κυκλική φόρτιση στην παρούσα εργασία. 
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8.1.3.1 Μοντελοποίηση της κυκλικής φόρτισης 

Σε αντίθεση µε την στατική φόρτιση, η µοντελοποίηση της κυκλικής φόρτισης στα ΠΣ είναι 

αρκετά δύσκολη. H προσπάθεια διακριτοποίησης της συνάρτησης της κυκλικής φόρτισης, 

σε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία, µε σκοπό την εφαρµογή στο µοντέλο ΠΣ των 

φορτίων, που αντιστοιχούν στα σηµεία αυτά, είναι υπολογιστικά αδύνατη, ακόµη και για 

έναν κύκλο φόρτισης, πόσο µάλλον για τους χιλιάδες κύκλους που απαιτείται να 

εφαρµοστούν στις περισσότερες περιπτώσεις. Από την άλλη, είναι πολύ σηµαντικό ο 

τρόπος προσοµοίωσης της κυκλικής φόρτισης, να λαµβάνει υπόψη τον εκάστοτε λόγο 

τάσεων R , δηλαδή την εναλλαγή και το µέτρο των µέγιστων και ελάχιστων τάσεων, διότι 

αυτός έχει µεγάλη επίπτωση στην ανάπτυξη και διάδοση της βλάβης κόπωσης και 

εποµένως, στην διάρκεια ζωής του δοµικού στοιχείου. 

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται µια νέα µεθοδολογία µοντελοποίησης της κυκλικής 

φόρτισης, η οποία συνδυάζει τον ελάχιστο υπολογιστικό χρόνο, µέσω της διεξαγωγής 

ελάχιστων βηµάτων φόρτισης και την θεώρηση του εκάστοτε λόγου τάσεων. Η 

µεθοδολογία αυτή, βασίζεται σε δύο υποθέσεις: 

(α) η βλάβη προκαλείται στο υλικό µόνο κατά την εφαρµογή των µέγιστων maxσ  και 

ελάχιστων minσ  τάσεων, κάτι που οδηγεί στην ανάγκη εφαρµογής µόνο αυτών 

των φορτίων, και 

(β) για αριθµό κύκλων ίσο µε το επιλεχθέν βήµα n∆ , δεν εφαρµόζεται στο υλικό 

υποβάθµιση λόγω τοπικών αστοχιών, παρά µόνο υποβάθµιση λόγω κόπωσης. 

Για να γίνει κατανοητή η µεθοδολογία, θεωρούµε την πρόβλεψη της αστοχίας των ινών 

υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία εξαιτίας φόρτισης κόπωσης εφελκυσµού θλίψης (R=-

1), που φαίνεται στο Σχ.8.7, µέσω των κριτηρίων αστοχίας των εξισώσεων (8.3) και (8.4), 

αντίστοιχα. 

Σε κάθε βήµα κύκλων, εφαρµόζεται η εφελκυστική τάση maxσ , υπολογίζονται από το 

µοντέλο ΠΣ οι τάσεις, που αναπτύσσονται στο δοµικό στοιχείο, και ελέγχονται οι 

εφελκυστικές τάσεις 0>xxσ , µέσω του κριτηρίου της εξ.(8.3), για πιθανή πρόκληση 

αστοχίας των ινών υπό εφελκυστικά φορτία. Στην συνέχεια, για την πρόβλεψη των 

αστοχιών των ινών υπό θλιπτικά φορτία, που θα προκαλούνταν από την εφαρµογή της 

θλιπτικής τάσης minσ , αρκεί µε βάση την ελαστική λύση του προβλήµατος, να 

πολλαπλασιαστούν τις τάσεις που υπολογίστηκαν πριν maxmaxmin σσσ −=⋅=R , , µε τον 

λόγο τάσεων R , παίρνοντας 0<−=⋅ xxR σσ . Οι νέες θλιπτικές τάσεις 0<xσ  ελέγχονται 

για πιθανή πρόκληση αστοχίας ινών υπό θλιπτικά φορτία µε το κριτήριο της εξ.(8.4). Αυτή 



87 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Μοντέλο Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης για Πολυµερή Σύνθετα Υλικά 

 
η διαδικασία, επαναλαµβάνεται για όλες τις συνιστώσες τάσεων και όλες τις αστοχίες. Η 

µεθοδολογία αυτή, µπορεί να εφαρµοστεί για κάθε λόγο τάσεων. 

 

 
 

Σχήµα 8.6: Κυκλική φόρτιση εφελκυσµού-θλίψης. 
 

8.1.4 Κριτήριο Τελικής Αστοχίας 

Το κριτήριο τελικής αστοχίας, καθορίζεται στο µοντέλο ΠΒΚ, όπως ακριβώς στο µοντέλο 

ΠΒ. Εξαρτάται δηλαδή, από το δοµικό στοιχείο που είναι προς µελέτη και αντιπροσωπεύει 

το σηµείο, όπου το δοµικό στοιχείο δεν δύναται να φορτιστεί µε άλλους κύκλους κόπωσης. 

Στις περιπτώσεις φόρτισης κόπωσης, δεν έχει αναφερθεί µέχρι σήµερα κανένα κριτήριο 

τελικής αστοχίας για κανένα δοµικό στοιχείο, αφού στο µοντέλο ΠΒΚ των Shokrieh & 

Lessard [23] δεν έχει αναφερθεί κανένα κριτήριο τελικής αστοχίας και είναι άγνωστο µε πιο 

τρόπο έχει υπολογιστεί η προβλεφθείς διάρκεια ζωής των περιπτώσεων που εξετάστηκαν. 

 

8.2 Αλγόριθµος του Μοντέλου Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης 

Οι συνιστώσες του µοντέλου ΠΒΚ, που περιγράφηκαν ολοκληρώνονται µε βάση έναν 

επαναληπτικό αλγόριθµο, ο οποίος σταµατά όταν επαληθευτεί το εκάστοτε κριτήριο 

τελικής αστοχίας. Στο Σχ.8.7 φαίνεται το διάγραµµα ροής που περιγράφει τον 

επαναληπτικό αλγόριθµο του µοντέλου ΠΒΚ. Η µόνη διαφορά, µεταξύ του διαγράµµατος 

ροής του σχήµατος 8.7 και του διαγράµµατος ροής του αλγόριθµου του  στατικού µοντέλου 

ΠΒ, έγκειται στην προσθήκη της υποβάθµισης λόγω κόπωσης. 
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Σχήµα 8.7: ∆ιάγραµµα ροής του αλγόριθµου του µοντέλου ΠΒΚ. 
 

Τα βήµατα του διαγράµµατος ροής έχουν ως εξής: 

1. Ανάπτυξη του 3-D µοντέλου ΠΣ του δοµικού στοιχείου. Σε αυτό το βήµα, 

απαιτούνται ως δεδοµένα η γεωµετρία του δοµικού στοιχείου, οι ιδιότητες του 

σύνθετου υλικού, οι συνοριακές συνθήκες, ο λόγος των τάσεων ( maxmin /σσ=R

n

) οι 

αρχικά επιβαλλόµενοι κύκλοι κόπωσης καθώς και το βήµα των κύκλων ∆ . 

2. Υπολογισµός των τάσεων, που αναπτύσσονται στο δοµικό στοιχείο, λόγω της 

φόρτισης κόπωσης. 
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3. Ανάλυση αστοχίας κόπωσης στο σύνθετο υλικό µε χρήση των κριτηρίων αστοχίας 

κόπωσης, που χρησιµοποιούν τις τάσεις που έχουν υπολογιστεί στο προηγούµενο 

βήµα. 

4. Έλεγχος για πιθανές αστοχίες σε κάθε στρώση. 

4.1 Εάν δεν διαπιστωθεί καµιά αστοχία, εφαρµόζεται σε όλες τις στρώσεις 

υποβάθµιση των ιδιοτήτων (δυσκαµψία και αντοχή) των στρώσεων λόγω 

κόπωσης, η οποία είναι συνάρτηση του αριθµού των κύκλων κόπωσης.  

4.2 Αύξηση των εφαρµοζόµενων κύκλων φόρτισης κατά βήµα n∆ , σύµφωνα µε 

την εξίσωση nκ=nκ-1+ ∆n, (όπου nκ οι κύκλοι φόρτισης που εφαρµόστηκαν 

στην τρέχουσα ανάλυση και nκ-1 οι κύκλοι που εφαρµόστηκαν στην 

προηγούµενη ανάλυση) και επιστροφή του αλγόριθµου στο βήµα 2. 

4.3 Εάν ανιχνευτεί οποιαδήποτε αστοχία, ο αλγόριθµος συνεχίζει στο επόµενο 

βήµα. 

5. Υποβάθµιση των ιδιοτήτων (δυσκαµψία) των στρώσεων λόγω τοπικών αστοχιών, 

µέσω της εφαρµογής κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων. 

6. Έλεγχος για τελική αστοχία του δοµικού στοιχείου από το επιλεχθέν κριτήριο 

τελικής αστοχίας. 

6.1 Ο αλγόριθµος σταµατά, όταν προβλεφτεί η τελική αστοχία του δοµικού 

στοιχείου. 

6.2 Σε διαφορετική περίπτωση, ο αλγόριθµος επιστρέφει στο βήµα 2 και η 

ανάλυση τάσεων εκτελείται ξανά, µε σκοπό τον υπολογισµό των τάσεων που 

έχουν ανακατανεµηθεί, λόγω της υποβάθµισης των ιδιοτήτων των στρώσεων 

που έχουν αστοχήσει. Σύγκλιση σε κάθε ανάλυση, επιτυγχάνεται όταν δεν 

ανιχνεύεται καµία επιπρόσθετη αστοχία. 

7. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι την τελική αστοχία σε κόπωση 

του δοµικού στοιχείου. 

Τόσο οι συνιστώσες όσο και ο αλγόριθµος του µοντέλου ΠΒΚ προγραµµατίστηκαν 

στην γλώσσα προγραµµατισµού του ANSYS, δηµιουργώντας µια εύχρηστη παραµετρική 

µακρο-ρουτίνα. Τα δεδοµένα που απαιτεί η µακρο-ρουτίνα για την εκτέλεση της καθώς και 

τα αποτελέσµατα που δίνει φαίνονται στον πίνακα 8.1. Στο παράρτηµα Π2, παρουσιάζεται 

η γενική δοµή της µακρο-ρουτίνας του µοντέλου ΠΒΚ µαζί µε µια σύντοµη περιγραφή των 

ρουτινών που την αποτελούν.  
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Παράµετροι εισόδου Παράµετροι εξόδου 

Γεωµετρία δοµικού στοιχείου 
∆ιάδοση διαφορετικών τύπων βλάβης σε 
κάθε στρώση συναρτήσει των κύκλων 
φόρτισης 

Σύνθετο υλικό (ιδιότητες, αλληλουχία 
στρώσεων) 

∆ιάρκεια ζωής του δοµικού στοιχείου 
(κύκλοι αστοχίας, Νf)  

Γεωµετρία και πυκνότητα διακριτοποίησης του 
µοντέλου ΠΣ 

Συνθήκες φόρτισης κόπωσης (λόγος τάσεων 
R, αρχικοί κύκλοι φόρτισης και βήµα κύκλων 
φόρτισης) 

Πειραµατικά δεδοµένα: διάγραµµα S-N, 
υποβάθµιση της εναποµένουσας δυσκαµψίας 
και αντοχής του υλικού 

 

 
Πίνακας 8.2: Παράµετροι εισόδου και εξόδου της µακρο-ρουτίνας του µοντέλου ΠΒΚ. 
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 ΕΕκκττίίµµηησσηη  ∆∆ιιάάδδοοσσηηςς  ΒΒλλάάββηηςς  κκααιι  ∆∆ιιάάρρκκεειιααςς  ΖΖωωήήςς  

ΠΠοολλύύσσττρρωωττωωνν  ΠΠλλαακκώώνν  σσεε  ΚΚόόππωωσσηη  ΕΕφφεελλκκυυσσµµοούύ--

ΘΘλλίίψψηηςς  
 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφεται η εφαρµογή του µοντέλου προοδευτικής βλάβης κόπωσης στο πρόβληµα 

των πολυµερών πολύστρωτων πλακών σε κόπωση εφελκυσµού-θλίψης. Παρουσιάζονται επίσης, τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτής, τα οποία αφορούν στην εκτίµηση της διάδοσης βλάβης και την διάρκεια 

ζωής των πλακών. Η παρουσίαση όλων των αποτελεσµάτων, γίνεται µέσω σύγκρισης τους µε αντίστοιχα 

πειραµατικά αποτελέσµατα. 

 

 

9.1 Καθορισµός του Προβλήµατος 

Έστω, µια πολύστρωτη πλάκα, η οποία υποβάλλεται σε κόπωση εφελκυσµού-θλίψης (R=-

1). Μια σχηµατική αναπαράσταση της πολύστρωτης πλάκας µαζί µε τις διαστάσεις της 

φαίνεται στο Σχ.9.1. 

 

 
 

Σχήµα 9.1: Σχηµατική αναπαράσταση της πολύστρωτης πλάκας. 
 
Στο συγκεκριµένο πρόβληµα, ζητείται να προσδιοριστούν: 
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• 

• 

η διάδοση βλάβης συναρτήσει του αριθµού των κύκλων φόρτισης, και 

η διάρκεια ζωής της πολύστρωτης πλάκας 

Για τον προσδιορισµό των παραπάνω ποσοτήτων, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο ΠΒΚ, 

που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 8. Με δεδοµένη την αναλυτική περιγραφή της θεωρίας 

του µοντέλου ΠΒΚ, που έγινε στο Κεφάλαιο 8, η περιγραφή της εφαρµογής αυτού του 

κεφαλαίου, θα περιοριστεί σε εκείνες οι συνιστώσες που είναι προσαρµοσµένες στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα της πολύστρωτης πλάκας σε κόπωση εφελκυσµού-θλίψης. Οι 

συνιστώσες αυτές, είναι η ‘3-D Ανάλυση Τάσεων µε Πεπερασµένα Στοιχεία’ και το 

‘Κριτήριο Τελικής Αστοχίας’. Η ανάλυση αστοχίας πραγµατοποιήθηκε µε τα κριτήρια 

αστοχίας των εξισώσεων (8.1)-(8.7). Για την υποβάθµιση των ιδιοτήτων του υλικού, λόγω 

των τοπικών αστοχιών, χρησιµοποιήθηκαν οι κανόνες του πίνακα 8.2, ενώ για την 

υποβάθµιση της αποµένουσας δυσκαµψίας και αντοχής λόγω κόπωσης, οι εξισώσεις (8.8) 

και (8.9) µε βάση την διαδικασία που περιγράφηκε στην παράγραφο 8.3.2. 

 

9.2 Τρισδιάστατη Ανάλυση Τάσεων µε Πεπερασµένα Στοιχεία της 
Πολύστρωτης Πλάκας 

 

Ο υπολογισµός των τάσεων της πολύστρωτης πλάκας έγινε, όπως και στην περίπτωση 

της µηχανικής σύνδεσης, µε χρήση ΠΣ και πιο συγκεκριµένα µε τον κώδικα ΠΣ ANSYS. Η 

διακριτοποίηση της πλάκας, η οποία φαίνεται στο Σχ.9.2, έγινε µε το στρωµατικό στοιχείο 

του ANSYS SOLID46, το οποίο επεξηγήθηκε αναλυτικά στην παράγραφο 3.2. 

Οι πολύστρωτες πλάκες που µοντελοποιήθηκαν, ήταν κατασκευασµένες από δύο 

διαφορετικά προηγµένα πολυµερή σύνθετα υλικά: το θερµοσκληρυνόµενο εποξικό 

πολυµερές 6376 µε την εµπορική ονοµασία Fiberdux 6376, ενισχυµένο µε ίνες άνθρακα 

ΗΤΑ 12Κ (Fiberdux-HTA/6376) και το θερµοπλαστικό πολυµερές PEEK (πολυαιθεραι- 

θεροκετόνη), ενισχυµένο µε ίνες άνθρακα AS4 της εταιρίας ICI, γνωστό µε την εµπορική 

ονοµασία APC-2. Ψευδο-ισότροπες αλληλουχίες στρώσεων µε 16 στρώσεις επιλέχτηκαν 

και στις δύο περιπτώσεις: [45ο/0ο/-45ο/90ο
2/-45ο/0ο/45ο] για το Fiberdux-HTA/6376 και 

[45ο/0ο/-45ο/90ο]S για το APC-2. Τα υλικά αυτά επιλέχτηκαν, διότι χρησιµοποιούνται ευρέως 

σε αεροναυπηγικές εφαρµογές και διότι ότι υπήρχαν για αυτά διαθέσιµα πειραµατικά 

αποτελέσµατα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών [76], τα οποία µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν τόσο για την άντληση δεδοµένων όσο και την σύγκριση µε τις 

εκτιµήσεις του µοντέλου ΠΒΚ. 
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Σχήµα 9.2: ∆ιακριτοποίηση µε ΠΣ της πολύστρωτης πλάκας. 
 
Η πυκνή διακριτοποίηση του σχήµατος 9.2 χρησιµοποιήθηκε για να γίνει δυνατός ο 

σταδιακός προσδιορισµός της βλάβης, ειδικά στα ελεύθερα άκρα όπου υπάρχει η 

µαθηµατική απροσδιοριστία στον υπολογισµό των διαστρωµατικών τάσεων, οι οποίες είναι 

πολύ υψηλές και οδηγούν σε ανάπτυξη διαστρωµατικών αποκολλήσεων από τους 

πρώτους κύκλους φόρτισης. Για την µοντελοποίηση κάθε στρώσης, χρησιµοποιήθηκαν 

115 στοιχεία κατά το µήκος και 25 κατά το πάχος (115 x 25 x 8 στρώσεις = 23.000 

συνολικά στοιχεία). Λόγω της συµµετρίας κατά το πάχος των πλακών (συµµετρικές 

αλληλουχίες στρώσεων), 8 από τις 16 στρώσεις µοντελοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση. 

Για την εφαρµογή της κυκλικής φόρτισης, µε βάση την µεθοδολογία που περιγράφηκε στην 

παράγραφο 7.2.1, το ένα άκρο της πλάκας πακτώθηκε και στο άλλο εφαρµόστηκε η maxσ  

κάθε περίπτωσης. 

 

9.3 Κριτήριο Τελικής Αστοχίας της Πολύστρωτης Πλάκας 

Οι µηχανισµοί αστοχίας, που αναπτύσσονται στις πολύστρωτες πλάκες που υποβάλλονται 

σε φόρτιση κόπωσης, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες φόρτισης [76-80]. 

Στις περιπτώσεις κόπωσης χαµηλής µέγιστης τάσης, ο κύριος µηχανισµός αστοχίας είναι η 

διαστρωµατική αποκόλληση, ενώ στις περιπτώσεις κόπωσης υψηλής µέγιστης τάσης, η 

αστοχία των ινών. Με βάση αυτόν τον διαχωρισµό, διαµορφώνεται το κριτήριο τελικής 

αστοχίας της παρούσας εφαρµογής. Έτσι, στις περιπτώσεις κόπωσης χαµηλής µέγιστης 

τάσης, η τελική αστοχία υποτίθεται ότι συµβαίνει, όταν η διαστρωµατική αποκόλληση έχει 

συσσωρευτεί στις διεπιφάνειες σε τέτοιο βαθµό, ώστε να προκαλέσει αστοχία ινών υπό 
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εφελκυστικά φορτία στις γειτονικές στρώσεις και αποχωρισµό του δοκιµίου και στις 

περιπτώσεις υψηλής µέγιστης τάσης, όταν προβλεφτούν εκτεταµένες αστοχίες των ινών 

υπό εφελκυστικά και θλιπτικά φορτία στις στρώσεις της πλάκας, οι οποίες οδηγούν σε 

αποχωρισµό του δοκιµίου. Τα δύο αυτά κριτήρια τελικής αστοχίας, θα γίνουν πιο 

συγκεκριµένα κατά την αναλυτική περιγραφή της διάδοσης βλάβης, στις περιπτώσεις 

φόρτισης όπου εφαρµόζονται, η οποία θα γίνει σε επόµενη παράγραφο. 

 

9.4 Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα του µοντέλου ΠΒΚ, είναι η εκτίµηση της διάδοσης βλάβης συναρτήσει 

των κύκλων φόρτισης και η διάρκεια ζωής των πολύστρωτων πλακών υπό µορφή S-N 

καµπυλών. Με σκοπό την αξιολόγηση και επαλήθευση των εκτιµήσεων του µοντέλου, 

γίνεται σύγκριση σε όλες τις περιπτώσεις µε αντίστοιχα πειραµατικά δεδοµένα, που 

υπήρχαν για τα δύο υλικά στο Εργαστήριο. Για να είναι η πιο αντικειµενική σύγκριση, το 

µήκος των δοκιµίων που µοντελοποιήθηκαν, ήταν µειωµένο στις δύο πλευρές του, κατά το 

µήκος των αρπαγών (grips) της µηχανής (50 mm) στην οποία έγιναν τα πειράµατα [76]. Οι 

αρχικές διαστάσεις όλων των πλακών που µοντελοποιήθηκαν, φαίνονται στο Σχ.9.1. Οι 

ιδιότητες του υλικού Fiberdux-HTA/6376 έχουν παρουσιαστεί στον πίνακα 5.1. Οι ιδιότητες 

του υλικού APC-2 φαίνονται στον πίνακα 9.1. 

 
Exx 

(GPa) 
Eyy 

(GPa) 
Ezz 

(GPa) 
Gxy 

(GPa) 
Gxz 

(GPa) 
Gyz 

(GPa) 
νxy 

(GPa) 
νxz 

(GPa) 
νyz 

(GPa) 

134 8.9 8.9 5.1 5.1 3.0 0.28 0.28 0.28 
 

XT 
(MPa) 

XC 
(MPa) 

YT 
(MPa) 

YC 
(MPa) 

Sxy 
(MPa) 

Sxz 
(MPa) 

Syz 
(MPa) 

ZT 
(MPa) 

ZC 
(MPa) 

2130 1100 80 290 16 16 14 80 290 
 

Πίνακας 9.1: Ελαστικές σταθερές και αντοχές της APC-2 στρώσης. 
 

9.4.1 Εκτίµηση διάδοσης βλάβης 

Το µοντέλο ΠΒΚ έχει την δυνατότητα να προβλέπει την διάδοση όλων των διαφορετικών 

µηχανισµών αστοχίας που ανιχνεύονται από τα κριτήρια αστοχίας συναρτήσει των κύκλων 

φόρτισης. Η παράγραφος αυτή όµως, θα επικεντρωθεί στην εκτίµηση της διάδοσης της 

διαστρωµατικής αποκόλλησης και της αστοχίας των ινών, λόγω ότι η συσσώρευση αυτών 

των µηχανισµών, χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο τελικής αστοχίας του µοντέλου. 

Στο Σχ.9.3 φαίνεται η εκτίµηση της διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης 

συναρτήσει του αριθµού των κύκλων φόρτισης, στην διεπιφάνεια -45ο/0ο του Fiberdux-
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HTA/6376 υλικού, για µια περίπτωση χαµηλής µέγιστης τάσης ( maxσ =250 ΜPa). Η 

διαστρωµατική αποκόλληση, αναπτύχθηκε αρχικά στους πρώτους κύκλους φόρτισης στα 

ελεύθερα άκρα της πλάκας, λόγω των υψηλών διαστρωµατικών ορθών και διατµητικών 

τάσεων που προκλήθηκαν από την θλιπτική φόρτιση, και στην συνέχεια διαδόθηκε προς 

το κέντρο της πλάκας. Στις διεπιφάνειες -45ο/0ο και 0ο/-45ο, η διαστρωµατική αποκόλληση 

διαδόθηκε γρηγορότερα από ότι στις άλλες διεπιφάνειες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και 

από πειραµατικές παρατηρήσεις [76,77,79,80]. Στις APC-2 πολύστρωτες πλάκες, 

εκτεταµένη διαστρωµατική αποκόλληση παρατηρήθηκε επίσης στις -45ο/90ο διεπιφάνειες. 

Η τελική αστοχία του δοκιµίου του σχήµατος 9.3 (1.250.000 κύκλοι), επήλθε όταν η 

διαστρωµατική αποκόλληση είχε διαδοθεί σε όλη την επιφάνεια των -45ο/0ο και 0ο/-45ο 

διεπιφανειών, η οποία οδηγεί λόγω ανακατανοµής φορτίου, σε αστοχία των ινών σε 

εφελκυσµό και θλίψη στις ±45ο και 0ο στρώσεις. 

 

 

 

διεπιφάνεια 0ο/-45ο  

250.000 κύκλοι 

διεπιφάνεια 0ο/-45ο  

750.000 κύκλοι 
 

διεπιφάνεια 0ο/-45ο  

 
1.250.000 κύκλοι-αστοχία 

Σχήµα 9.3: Εκτίµηση διάδοσης διαστρωµατικής αποκόλλησης, στην -45o/0o διεπιφάνεια της  
Fiberdux-HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας, για κόπωση εφελκυσµού-θλίψης 

χαµηλής µέγιστης τάσης (R=-1, σmax=250 MPa). 
 

Παρόµοιες εκτιµήσεις της διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης, έγιναν σε όλες 

τις περιπτώσεις χαµηλής µέγιστης τάσης και για τις δύο πολύστρωτες πλάκες. Οι 

εκτιµήσεις αυτές, επαληθεύονται από µικρο-φωτογραφίες δοκιµίων που έχουν υποβληθεί 

σε αντίστοιχα πειράµατα κόπωσης [76,79,80]. 

∆ιαφορετική διάδοση των µηχανισµών αστοχίας, εκτιµήθηκε από το µοντέλο ΠΒΚ στις 

περιπτώσεις κόπωσης υψηλής µέγιστης τάσης. Στα πρώτα στάδια της φόρτισης, σχεδόν 
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ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη διαστρωµατικών αποκολλήσεων στα ελεύθερα άκρα των 

πλακών, προβλέφτηκαν εκτεταµένες αστοχίες της µήτρας στις off-axis στρώσεις και 

κυρίως στις 90ο στρώσεις, λόγω υψηλών εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων. Στην συνέχεια, 

περίπου στο ήµισυ της ζωής των πλακών, προβλέφτηκε αστοχία των ινών υπό θλιπτικά 

φορτία στις 0ο στρώσεις, λόγω υψηλών αξονικών θλιπτικών τάσεων, οι οποίες 

συγκρίνονται µε την µικρή σχετικά αντοχή των ινών σε θλίψη (περίπου 50-60% της 

αντίστοιχης εφελκυστικής). Στο Σχ.9.4 φαίνεται η πρόβλεψη της αστοχίας των ινών υπό 

θλιπτικά φορτία συναρτήσει του αριθµού των κύκλων, στην 0ο στρώση της APC-2 

πολύστρωτης πλάκας, για µια περίπτωση υψηλής µέγιστης φόρτισης κόπωσης 

( maxσ =310 ΜPa). 

 

 

στρώση 0ο 

 

11.660 κύκλοι 

στρώση 0ο 

 

12.720 κύκλοι 

στρώση 0ο 

 κ13.780 υκλοι 

 
Σχήµα 9.4: Εκτίµηση διάδοσης της αστοχίας των ινών υπό θλιπτικά φορτία, στην -45ο/0ο διεπιφάνεια 

της Fiberdux-HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας, για κόπωση εφελκυσµού-θλίψης 
υψηλής µέγιστης τάσης (R=-1, σmax=310 MPa). 

 
Η αστοχία αυτή, αναπτύχθηκε αρχικά στην µια πλευρά του δοκιµίου, λόγω της 

συγκέντρωσης τάσεων που προκαλεί στο σηµείο αυτό η εφαρµογή των συνοριακών 

συνθηκών και διαδόθηκε ξαφνικά, σε όλη την στρώση, λόγω της αύξησης της τάσης που 

προκλήθηκε από τον συνδυασµό της ανακατανοµής των τάσεων και της υποβάθµισης 

λόγω κόπωσης της αντοχής των ινών σε θλίψη στους συγκεκριµένους κύκλους. Μετά από 

τις 0ο στρώσεις, η αστοχία των ινών σε θλίψη, προβλέφτηκε στις γειτονικές 45ο και -45ο 

στρώσεις, λόγω της ανακατανοµής φορτίου που προκάλεσε η υποβάθµιση λόγω τοπικών 

αστοχιών των ιδιοτήτων της 0ο στρώσης. Οι πολύστρωτες πλάκες, που φορτίστηκαν σε 
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υψηλές µέγιστες τάσεις, αστόχησαν τελικά, εξαιτίας εκτεταµένων αστοχιών των ινών υπό 

θλιπτικά και εφελκυστικά φορτία στις 0ο, 45ο και -45ο στρώσεις. Η διαστρωµατική 

αποκόλληση σε αυτές τις περιπτώσεις, περιορίστηκε στα άκρα των διεπιφανειών, αφού 

δεν πρόλαβε, λόγω της γρήγορης αστοχίας, να διαδοθεί περισσότερο προς το εσωτερικό 

των πλακών. 

 

9.4.2 Σύγκριση της εκτίµησης της διάδοσης διαστρωµατικής αποκόλλησης 
µε πειράµατα 

 

Στο Σχ.9.5, φαίνεται η διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης σε µια Fiberdux-

HTA/6376 πολύστρωτη πλάκα, για διαφορετικά ποσοστά της διάρκειας ζωής της, από την 

αρχή της φόρτισης ως την τελική αστοχία, για µια περίπτωση κόπωσης χαµηλής µέγιστης 

τάσης ( maxσ =310 ΜPa), όπως (α) εκτιµήθηκε από το µοντέλο ΠΒΚ και (β) ανιχνεύτηκε 

από ελέγχους C-scan σε δοκίµια που υποβλήθηκαν σε πειράµατα κόπωσης. Στο σχήµα, 

φαίνεται επίσης, η κλίµακα του C-scan. Το πρώτο δοκίµιο, και στις δύο σειρές δοκιµίων 

είναι το δοκίµιο αναφοράς, πριν από την επιβολή της φόρτισης. Όπως είναι φανερό, στο 

πραγµατικό δοκίµιο υπάρχει σηµαντικό ποσοστό αρχικής βλάβης, τόσο στα ελεύθερα 

άκρα όσο και στο εσωτερικό της πολύστρωτης πλάκας, η οποία αναπτύχθηκε στα στάδια 

κατασκευής του υλικού και κατεργασίας των δοκιµίων [76]. Η αρχική βλάβη, δεν 

προσοµοιώθηκε στο µοντέλο ΠΒΚ. 

Η σύγκριση δείχνει, ότι υπάρχει καλή συµφωνία µεταξύ του µοντέλου και των 

πειραµάτων, όσον αφορά την διαστρωµατική αποκόλληση που αναπτύχθηκε στα 

ελεύθερα άκρα και διαδόθηκε προς το εσωτερικό της πλάκας, γεγονός που επαληθεύει την 

ικανότητα του µοντέλου ΠΒΚ να εκτιµά µε ικανοποιητική ακρίβεια την έναρξη και διάδοση 

της διαστρωµατικής αποκόλλησης. Απόκλιση υπάρχει, όσον αφορά την εκτίµηση της 

διάδοσης της διαστρωµατικής αποκόλλησης, που αναπτύχθηκε στις εσωτερικές περιοχές 

αρχικής βλάβης, όπως είναι η περιοχή Α (Σχ.9.5(α)), στην οποία υπήρχε σηµαντικό 

ποσοστό αρχικής βλάβης που διαδόθηκε στην συνέχεια σε σηµαντικό βαθµό (περιοχές 

µέσα στους κύκλους). Η απόκλιση αυτή, οφείλεται στο ότι δεν προσοµοιώθηκε η αρχική 

βλάβη στο µοντέλο. 
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∆οκίµιο 

αναφοράς 
n/Nf=0.27 n/Nf=0.42 n/Nf=0.55 n/Nf=0.72 n/Nf=0.95 Κλίµακα 

C-scan 

      
∆οκίµιο  

αναφοράς 
µοντέλου 

n/Nf=0.25 n/Nf=0.41 n/Nf=0.58 n/Nf=0.75 n/Nf=0.92 

 

 Α 

 
Σχήµα 9.5: ∆ιάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης, στην -45ο/0ο διεπιφάνεια της Fiberdux-

HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας, για κόπωση εφελκυσµού-θλίψης (R=-1, σmax=280 MPa). 
 

9.4.3 Εκτίµηση διάρκειας ζωής 

Χρησιµοποιώντας το ανάλογο κριτήριο τελικής αστοχίας σε κάθε επίπεδο τάσης, το 

µοντέλο έχει την δυνατότητα να εκτιµά, µέσω της συσσώρευσης βλάβης, την διάρκεια 

ζωής των πολύστρωτων πλακών. Στα σχήµατα 9.6 και 9.7, φαίνονται οι συγκρίσεις µεταξύ 
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των εκτιµηθέντων και των πειραµατικών καµπυλών S-N, για τις δύο πολύστρωτες πλάκες, 

αντίστοιχα. 
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Σχήµα 9.6: Σύγκριση µεταξύ της εκτιµηθείσας και πειραµατικής [79] S-N καµπύλης της 

Fiberdux-HTA/6476 πολύστρωτης πλάκας, για κόπωση εφελκυσµού-θλίψης (R=-1). 
 
Από την σύγκριση, διαπιστώνεται µια αρκετά ικανοποιητική συσχέτιση. Για παράδειγµα, 

στην περίπτωση της Fiberdux-HTA/6376 πολύστρωτης πλάκας, στο επίπεδο τάσης των 

330 MPa, η µέση τιµή των πειραµατικών κύκλων αστοχίας ήταν 31126 κύκλοι, ενώ οι 

κύκλοι αστοχίας που προβλέφτηκαν από το µοντέλο 32400 (βήµα ανάλυσης ∆n=600 

κύκλοι) και στην περίπτωση της APC-2 πλάκας, στο επίπεδο τάσης των 240 Μpa, η µέση 

τιµή των πειραµατικών κύκλων αστοχίας ήταν 1.7 x 106 κύκλοι και οι κύκλοι αστοχίας που 

προβλέφτηκαν από το µοντέλο 1.4 x 106 (βήµα ανάλυσης ∆n=600 κύκλοι). Η διαφορετική 

απόκλιση, που παρατηρείται στην σύγκριση µεταξύ του µοντέλου και των πειραµάτων για 

τα δύο υλικά, οφείλεται στο συνδυασµό της πειραµατικής διασποράς, που υπάρχει και στις 

δύο περιπτώσεις, µε το σφάλµα που επεισέρχεται στο µοντέλο από τον τρόπο 

προσοµοίωσης της υποβάθµισης λόγω κόπωσης (προσαρµογή των πειραµατικών 

σηµείων σε κάθε επίπεδο τάσης). 
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Σχήµα 9.7: Σύγκριση µεταξύ της εκτιµηθείσας και πειραµατικής [80] S-N καµπύλης της APC-2 

πολύστρωτης πλάκας, για κόπωση εφελκυσµού-θλίψης (R=-1). 
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 Περίληψη-Συµπεράσµατα 
 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο παραµετρικό µοντέλο 

Προοδευτικής Βλάβης (ΠΒ) για την προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των 

σύνθετων υλικών σε εφελκυσµό και κόπωση. Το µοντέλο αναπτύχθηκε µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί µε µικρές τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε κατασκευαστικό 

στοιχείο από σύνθετα υλικά. Αποτελείται από τις συνιστώσες της τρισδιάστατης ανάλυσης 

τάσεων, η οποία πραγµατοποιείται µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, της 

ανάλυσης αστοχίας, η οποία πραγµατοποιείται µε πολυωνυµικά κριτήρια αστοχίας και της 

υποβάθµισης των ιδιοτήτων του σύνθετου υλικού, η οποία πραγµατοποιείται µε χρήση 

κανόνων υποβάθµισης. Οι συνιστώσες αυτές, λειτουργούν µε βάση έναν επαναληπτικό 

αλγόριθµο, ο οποίος σταµατά όταν επαληθευτεί ένα προκαθορισµένο κριτήριο τελικής 

αστοχίας. Στο σηµείο αυτό, καθορίζεται η αποµένουσα αντοχή του κατασκευαστικού 

στοιχείου. Όλες οι συνιστώσες του µοντέλου προγραµµατίστηκαν στον κώδικα 

πεπερασµένων στοιχείων ANSYS, δηµιουργώντας µια εύχρηστη µακρο-ρουτίνα. Το 

µοντέλο ΠΒ έχει την δυνατότητα να εκτιµά την έναρξη και διάδοση βλάβης συναρτήσει του 

φορτίου, την δυσκαµψία και την αποµένουσα αντοχή του κατασκευαστικού στοιχείου στο 

οποίο εφαρµόζεται. 

Εφαρµογή του µοντέλου ΠΒ έγινε στο πρόβληµα των µηχανικών συνδέσεων 

πολύστρωτων πλακών υπό εφελκυστικά φορτία, το οποίο δεν έχει αντιµετωπιστεί 

επιτυχώς θεωρητικά µέχρι σήµερα, κυρίως λόγω της αδυναµίας υπολογισµού του 

τρισδιάστατου πολύπλοκου τασικού πεδίου, που αναπτύσσεται γύρω από τον ήλο και των 

πολύπλοκων µηχανισµών αστοχίας που αναπτύσσονται στο σύνθετο υλικό. Η µηχανική 

σύνδεση που µοντελοποιήθηκε, αποτελούνταν από µια πολύστρωτη πλάκα, µια πλάκα 

από αλουµίνιο και έναν ήλο µε προεξέχον κεφάλι. Για τον υπολογισµό των τάσεων 

αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων της σύνδεσης στον 
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• 

• 

• 

κώδικα ANSYS. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην λεπτοµερή µοντελοποίηση της περιοχής 

γύρω από τον ήλο. Όλες οι πιθανές επαφές µεταξύ των µελών της σύνδεσης 

µοντελοποιήθηκαν. Η σύσφιξη της σύνδεσης προσοµοιώθηκε ως ένα αρχικό-ξεχωριστό 

βήµα φόρτισης. Το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων επαληθεύτηκε εκτενώς, µέσω 

συγκρίσεων διαφορετικών τασικών κατανοµών µε αντίστοιχες αριθµητικές και αναλυτικές 

λύσεις. 

Η εφαρµογή του µοντέλου ΠΒ στην µηχανική σύνδεση, αποτελεί συγχρόνως και 

έλεγχο των δυνατοτήτων του. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής είναι: η εκτίµηση της 

έναρξης και διάδοσης βλάβης στην πολύστρωτη πλάκα συναρτήσει του φορτίου, ο 

µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας, η δυσκαµψία και η αποµένουσα αντοχή της 

σύνδεσης. Για την εκτίµηση της επίδρασης της γεωµετρίας της σύνδεσης στην διάδοση 

βλάβης και στον µακροσκοπικό µηχανισµό αστοχίας της σύνδεσης, πραγµατοποιήθηκε µια 

παραµετρική ανάλυση, στην οποία µεταβάλλονταν οι γεωµετρικοί λόγοι e/d και w/d που 

καθορίζουν την θέση του ήλου. Παρατηρήθηκε ότι: 

στους µικρούς λόγους w/d (ο ήλος είναι κοντά στο πλαϊνό άκρο της πλάκας) ο 

µακροσκοπικός µηχανισµός αστοχίας ήταν ‘εφελκυσµός’, ενώ στους µεγάλους 

‘εισχώρηση’, 

στους µικρούς λόγους e/d (ο ήλος είναι κοντά στο κάτω άκρο της πλάκας) ο 

µηχανισµός ήταν ‘διάτµηση’ και για µεγάλους ‘εισχώρηση’, ενώ 

σε δύο γεωµετρίες, παρατηρήθηκαν µικτές αστοχίες (‘διάτµηση’-‘εισχώρηση’ και 

‘εφελκυσµός’-‘εισχώρηση’). 

Οι µηχανισµοί αστοχίας της ‘διάτµησης’ και του ‘εφελκυσµού’ οδήγησαν σε µικρότερες 

αντοχές των συνδέσεων σε σχέση µε την ‘εισχώρηση’. Όλες οι εκτιµήσεις που αφορούν 

την έναρξη και διάδοση βλάβης, καθώς και τον µακροσκοπικό µηχανισµό αστοχίας των 

συνδέσεων, επαληθεύτηκαν από αντίστοιχα αριθµητικά και πειραµατικά αποτελέσµατα 

που αντλήθηκαν από την βιβλιογραφία. 

Η καταλληλότητα των κριτηρίων αστοχίας και των κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων, 

καθώς και η επίδραση τους στα αποτελέσµατα του µοντέλου, µελετήθηκαν για πρώτη 

φορά σε ένα µοντέλο ΠΒ. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε, µέσω σύγκρισης της εκτίµησης της 

δυσκαµψίας και αποµένουσας αντοχής συνδέσεων διαφορετικής γεωµετρίας και 

αλληλουχίας στρώσεων, µε αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα από την βιβλιογραφία. 

Στα πλαίσια αυτής της µελέτης, προτάθηκαν δύο νέες οµάδες κριτηρίων αστοχίας και 

κανόνων υποβάθµισης η καταλληλότητα των οποίων, συγκρίθηκε µε αυτήν των οµάδων 

που χρησιµοποιήθηκαν αρχικά στο µοντέλο. Τα αποτελέσµατα της µελέτης συνοψίζονται 

ως εξής: 
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• 

• 

• 

• 

η εκτίµηση της δυσκαµψίας της σύνδεσης, ήταν ικανοποιητική σε όλες τις 

περιπτώσεις και δεν επηρεάστηκε από τον εκάστοτε συνδυασµό των κριτηρίων 

αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης, 

η εκτίµηση της αποµένουσας αντοχής της σύνδεσης, επηρεάστηκε σε µεγάλο 

βαθµό από τον εκάστοτε συνδυασµό των κριτηρίων αστοχίας και κανόνων 

υποβάθµισης. Συγκεκριµένα, η ανάλυση µε τον συνδυασµό των αρχικών οµάδων 

κριτηρίων αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης, έδωσε αρκετά συντηρητικές 

προβλέψεις σε όλες τις γεωµετρίες της σύνδεσης (απόκλιση από τα πειράµατα 35-

40%), ενώ η ανάλυση µε τον συνδυασµό των νέων οµάδων, έδωσε πολύ 

ικανοποιητικές εκτιµήσεις της αποµένουσας αντοχής που εµφάνισαν απόκλιση από 

τα πειράµατα η οποία κυµαινόταν από 1.6 µέχρι 6%. 

Στην συνέχεια, το µοντέλο ΠΒ επεκτάθηκε-τροποποιήθηκε, ώστε να δύναται να 

εφαρµοστεί σε περιπτώσεις φόρτισης κόπωσης (µοντέλο Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης 

(ΠΒΚ)). Η βασική διαφορά του µοντέλου ΠΒΚ µε το µοντέλο ΠΒ έγκειται στην 

προσοµοίωση της κυκλικής φόρτισης και την προσθήκη στην υποβάθµιση του σύνθετου 

υλικό λόγω τοπικών αστοχιών, της υποβάθµισης λόγω κόπωσης, η οποία οφείλεται στην 

φύση της κυκλικής φόρτισης. Για την προσοµοίωση της κυκλικής φόρτισης αναπτύχθηκε 

στην παρούσα εργασία µια νέα µεθοδολογία, η οποία: 

η εφαρµογή της οποίας απαιτεί την εκτέλεση µικρού αριθµού βηµάτων φόρτισης, 

λαµβάνει υπόψη τον εκάστοτε λόγο τάσεων R της φόρτισης, και 

µπορεί να εφαρµοστεί για κυκλική φόρτιση οποιουδήποτε λόγου τάσεων. 

Η υποβάθµιση λόγω κόπωσης εφαρµόζεται σε επίπεδο δυσκαµψίας και αντοχής και είναι 

συνάρτηση των κύκλων φόρτισης. Για την προσοµοίωση της στην παρούσα εργασία, 

αναπτύχθηκε µια µεθοδολογία, η οποία απαιτεί για να εφαρµοστεί µικρό αριθµό 

πειραµάτων. Το µοντέλο ΠΒΚ είναι επίσης παραµετρικό, αφού µπορεί να εφαρµοστεί σε 

οποιοδήποτε κατασκευαστικό στοιχείο υποβαλλόµενο σε κόπωση σταθερού εύρους 

οποιουδήποτε λόγου τάσεων, απαιτώντας δεδοµένα από µικρό αριθµό πειραµάτων, µέσα 

από τα οποία θα γίνει η προσοµοίωση της υποβάθµισης λόγω κόπωσης του 

συγκεκριµένου υλικού. Το µοντέλο ΠΒΚ έχει την δυνατότητα να εκτιµά την διάδοση βλάβης 

κόπωσης συναρτήσει του αριθµού των κύκλων και την διάρκεια ζωής της κατασκευαστικού 

στοιχείου στο οποίο εφαρµόζεται. 

Εφαρµογή του µοντέλου ΠΒΚ έγινε σε πολυµερή πολύστρωτες πλάκες από δύο 

διαφορετικά σύνθετα υλικά (Fiberdux-HTA/6376 και APC-2), οι οποίες υποβάλλονται σε 

κόπωση εφελκυσµού-θλίψης (R=-1). Για την προσοµοίωση της υποβάθµισης λόγω 

κόπωσης και την επαλήθευση των τελικών αποτελεσµάτων του µοντέλου, 
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χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά αποτελέσµατα που υπήρχαν στο εργαστήριο Τεχνολογίας 

& Αντοχής Υλικών. 

Παρουσιάστηκε η εκτίµηση του µοντέλου για την διάδοση της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης και της αστοχίας των ινών σε µια περίπτωση χαµηλής και µια υψηλής 

µέγιστης τάσης κόπωσης, αντίστοιχα. Η διάδοση αυτών των µηχανισµών αστοχίας 

επιλέχτηκε διότι ο βαθµός συσσώρευσης τους χρησιµοποιήθηκε από το µοντέλο ως 

κριτήριο τελικής αστοχίας. Επίσης, η εκτίµηση της διάδοσης της διαστρωµατικής 

αποκόλλησης, για διαφορετικά ποσοστά της διάρκειας ζωής µιας Fiberdux-HTA/6376 

πολύστρωτης πλάκας, συγκρίθηκε µε αντίστοιχά πειραµατικά αποτελέσµατα (C-scan 

γραφήµατα). Η σύγκριση έδειξε καλή συµφωνία, όσον αφορά την διαστρωµατική 

αποκόλληση που αναπτύχθηκε στα ελεύθερα άκρα των πλακών. Και στις δύο 

περιπτώσεις, η διαστρωµατική αποκόλληση αναπτύχθηκε στα ελεύθερα άκρα λόγω 

υψηλών διαστρωµατικών τάσεων στους πρώτους κύκλους φόρτισης και διαδόθηκε προς 

το εσωτερικό της πλάκας. Ωστόσο, η διάδοση της διαστρωµατικής αποκόλλησης που 

αναπτύχθηκε στις εσωτερικές περιοχές αρχικής βλάβης, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτεί, 

εξαιτίας του ότι στο µοντέλο ΠΒΚ δεν προσοµοιώθηκε η αρχική βλάβη. Τέλος, µε βάση την 

διάδοση βλάβης και την χρήση κατάλληλων κριτηρίων τελικής αστοχίας, εκτιµήθηκε, για 

διαφορετικά επίπεδα µέγιστης τάσης, η διάρκεια ζωής σε κόπωση εφελκυσµού-θλίψης 

(R=-1) των δύο πολύστρωτων πλακών και κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες καµπύλες S-N. 

Η σύγκριση µεταξύ των εκτιµηθέντων και πειραµατικών καµπυλών S-N, έδειξε µια αρκετά 

ικανοποιητική συσχέτιση, η οποία ήταν όµως διαφορετική για τα δύο υλικά. Η 

διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο συνδυασµό της πειραµατικής διασποράς µε το σφάλµα 

που επεισέρχεται στο µοντέλο από τον τρόπο προσοµοίωσης της υποβάθµισης της 

δυσκαµψίας και αντοχής λόγω κόπωσης (προσαρµογή των πειραµατικών σηµείων σε 

κάθε επίπεδο τάσης). 
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 ΠΠρρωωττοοττυυππίίεεςς  ττηηςς  ∆∆ιιααττρριιββήήςς  κκααιι  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  

ΜΜεελλλλοοννττιικκήή  ΈΈρρεευυνναα  

• 

• 

 

 

10.1 Πρωτοτυπίες της ∆ιατριβής 

Η παρούσα διατριβή εµπεριέχει τις ακόλουθες πρωτοτυπίες: 

Ένα 3-D µοντέλο Προοδευτικής Βλάβης (ΠΒ), χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της 

µηχανικής συµπεριφοράς των µηχανικών συνδέσεων πολύστρωτων πλακών σε 

εφελκυσµό. Το µοντέλο ΠΒ βασίστηκε σε µια 3-D λεπτοµερή ακριβή ανάλυση τάσεων 

της περιοχής γύρω από τον ήλο, η οποία υλοποιήθηκε µέσω της ανάπτυξης ενός 

παραµετρικού µοντέλου ΠΣ στον κώδικα ΠΣ ANSYS, στα πλαίσια του οποίου: 

 αναπτύχθηκε διακριτοποίηση διαφορετικής πυκνότητας και γεωµετρίας 

ανάλογα µε την γεωµετρία της σύνδεσης, 

 µοντελοποιήθηκαν όλες οι επαφές µεταξύ των µελών της σύνδεσης στις 

οποίες θεωρήθηκε και τριβή, 

 προσοµοιώθηκε η σύσφιξη της σύνδεσης, ως αρχικό ξεχωριστό βήµα 

φόρτισης, και 

 έγινε επαλήθευση της καταλληλότητας και ακρίβειας όλων των στοιχείων 

που χρησιµοποιήθηκαν, µέσω συγκρίσεων συγκεκριµένων τασικών 

κατανοµών µε αριθµητικές και αναλυτικές λύσεις που αντλήθηκαν από την 

βιβλιογραφία. 

 

Μέσω της εφαρµογής του µοντέλου ΠΒ στο πρόβληµα της µηχανικής σύνδεσης, 

προβλέφτηκε η έναρξη και διάδοση της βλάβης στην πολύστρωτη πλάκα συναρτήσει 

του φορτίου και η επίδραση της γεωµετρίας της σύνδεσης στον µακροσκοπικό 
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• 

• 

• 

• 

• 

µηχανισµό αστοχίας της. Όλες οι προβλέψεις επαληθεύτηκαν από πειράµατα που 

αντλήθηκαν από την βιβλιογραφία. 

 

Μελετήθηκε για πρώτη φορά σε ένα µοντέλο ΠΒ, η καταλληλότητα των κριτηρίων 

αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων και η επίδραση τους στα 

αποτελέσµατα του µοντέλου. Στα πλαίσια αυτής της µελέτης, προτάθηκαν δύο νέες 

οµάδες κριτηρίων αστοχίας και κανόνων υποβάθµισης ιδιοτήτων του υλικού, µε 

σκοπό την απαλοιφή κάποιων µειονεκτηµάτων που εµφανίζουν οι ήδη υπάρχουσες 

στην βιβλιογραφία. Ο συνδυασµός αυτών των οµάδων, έδωσε προβλέψεις της 

δυσκαµψίας και αποµένουσας αντοχής συνδέσεων, διαφορετικής γεωµετρίας και 

αλληλουχίας στρώσεων, που εµφανίζουν καλύτερη συµφωνία µε αντίστοιχα 

πειραµατικά δεδοµένα από τις ήδη υπάρχουσες στην βιβλιογραφία. 

 

Έχοντας ως βάση το µοντέλο ΠΒ, αναπτύχθηκε ένα παραµετρικό 3-D µοντέλο 

Προοδευτικής Βλάβης Κόπωσης (ΠΒΚ), το οποίο έχει την δυνατότητα να προβλέπει 

την διάδοση βλάβης συναρτήσει του αριθµού των κύκλων και την διάρκεια ζωής των 

σύνθετων υλικών σε κόπωση σταθερού εύρους, ενώ µπορεί να εφαρµοστεί σε 

οποιοδήποτε κατασκευαστικό στοιχείο υπό συνθήκες κόπωσης σταθερού εύρους. 

 

Αναπτύχθηκε µια νέα µεθοδολογία προσοµοίωσης της κυκλικής φόρτισης στα ΠΣ. Η 

µεθοδολογία αυτή απαιτεί για την εφαρµογή της ελάχιστα βήµατα φόρτισης, λαµβάνει 

υπόψη τον εκάστοτε λόγο τάσεων, ενώ µπορεί να εφαρµοστεί για κάθε λόγο τάσεων. 

 

Αναπτύχθηκε µια νέα µεθοδολογία µοντελοποίησης της υποβάθµισης του υλικού 

λόγω κόπωσης για ψευδο-ισότροπες CFRP πολύστρωτες πλάκες. Η µεθοδολογία 

αυτή απαιτεί για να εφαρµοστεί µικρό αριθµό πειραµάτων. 

 

Το µοντέλο ΠΒΚ εφαρµόστηκε σε CFRP πολύστρωτες πλάκες από δύο διαφορετικά 

υλικά υποβαλλόµενες σε κόπωση εφελκυσµού-θλίψης (R=-1). Στα πλαίσια αυτής της 

εφαρµογής, προβλέφτηκαν και συγκρίθηκαν µε πειράµατα, τόσο η διάδοση της 

βλάβης σε περιπτώσεις χαµηλής και υψηλής µέγιστης τάσης κόπωσης όσο και η 

διάρκεια ζωής των πολύστρωτων πλακών. Σε όλες τις συγκρίσεις επιτεύχθηκε 

αρκετά ικανοποιητική συµφωνία. 
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• Το ερευνητικό υλικό, που περιλαµβάνεται στην παρούσα διατριβή, παρουσιάστηκε 

τµηµατικά από τον συγγραφέα στις ακόλουθες δηµοσιεύσεις (τρεις σε περιοδικά και 

τέσσερις σε συνέδρια): 

 

1. Papanikos, P., Tserpes, K.I. and Pantelakis, Sp. (2002). ‘Modelling of fatigue 

damage progression and life of CFRP laminates’, Fatigue & Fracture of Engineering 

Materials & Structures. in press. 

2. Tserpes, K.I., Labeas, G., Papanikos, P. and Kermanidis, Th. (2001). ‘Strength 

prediction of bolted joints in graphite/epoxy laminates’, Composites Part B:, vol. 33/7, 

pp. 521-529. 

3. Tserpes, K.I, Papanikos, P. and Kermanidis, Th. (2000). ‘A three-dimensional 

prgressive damage model for bolted joints in composite laminates subjected to 

tensile loading’, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, vol. 24, 

pp. 663-675. 

4. Τserpes, K.I., Papanikos, P. and Kermanidis, Th. (2002). ‘Progressive fatigue 

damage modelling of CFRP laminates at the mesoscale level’, Proceedings of the 

International Symposium of Multiscaling Mechanics, Messini Greece, 2-6 September 

2002. 

5. Papanikos, P. and Tserpes, K.I. (2002). ‘Modelling the tensile behaviour of 

composite bolted joints’, Proceedings of the GRACM2002 Congress on 

Computational Mechanics, Patras 26-27 June 2002. 

6. Pantelakis, Sp. and Tserpes, K.I. (2002) ‘Fatigue damage modelling and life 

assessment of ageing composite aircraft components’’, Proceedings of the 

GRACM2002 Congress on Computational Mechanics, Patras 26-27, June 2002. 

7. Th. Kermanidis, G. Labeas, K.I. Tserpes, Sp. Pantelakis (2000). ‘Finite Εlement 

modeling of damage accumulation in bolted composite joints under incremental 

tensile loading’. CD-ROM Proceedings of the 3rd ECCOMAS Congress, September 

11-14, 2000 Barcelona, Spain. 

 

10.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Με βάση τις δυνατότητες του µοντέλου, που αναπτύχθηκε στην παρούσα διατριβή, 

µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες προτάσεις για µελλοντική έρευνα, οι οποίες αφορούν την 

βελτίωση του µοντέλου και την χρήση του σε διαφορετικές εφαρµογές. 
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• 

• 

• 

• 

Χρήση του στατικού µοντέλου ΠΒ, για την εκτίµηση της µηχανικής συµπεριφοράς 

διαφορετικών κατασκευαστικών στοιχείων, όπως είναι τα επιθέµατα σύνθετων 

υλικών σε µεταλλικές πλάκες µε ρωγµές (composite patch repairs). 

 

Χρήση του µοντέλου ΠΒΚ, για την πρόβλεψη της συµπεριφοράς σε κόπωση 

πολύστρωτων πλακών µε συγκεντρώσεις τάσεων (αρχικά σε αφόρτιστες οπές και 

στην συνέχεια σε φορτισµένες οπές (µηχανικές συνδέσεις)). 

 

Βελτίωση του µοντέλου ΠΒΚ, µέσω: 

1. της προσοµοίωσης της αρχικής βλάβης, όπως αυτή ανιχνεύεται από µη-

καταστροφικές δοκιµές, 

2. της εφαρµογής του και σε άλλες οικογένειες υλικών, π.χ. µήτρα γυαλιού 

ενισχυµένη µε ίνες άνθρακα, όπου θα τροποποιηθεί και θα εφαρµοστεί εκ νέου η 

µεθοδολογία µοντελοποίησης της υποβάθµισης των ιδιοτήτων του υλικού λόγω 

κόπωσης, και 

3. της επέκτασης του, ώστε να εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις κόπωσης 

µεταβλητού εύρους. 

 

Ολοκλήρωση του µοντέλου ΠΒΚ σε µια θεωρία ανοχής βλάβης (damage tolerance 

theory) για αεροπορικά κατασκευαστικά στοιχεία από σύνθετα υλικά. 
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 ΠΠααρράάρρττηηµµαα  

 

 

Π1 ∆οµή Μακρο-ρουτίνας Μοντέλου ΠΒ 
 

 /INP,MAIN,TXT 

 /INP,GEOMETRY_DATA,TXT 

 /INP,PLATES,TXT 

 /INP,BOLT,TXT 

 /INP,LAMINATE,TXT 

 /INP,METAL,TXT 

 /INP,CONTACT,TXT 

 /INP,LOADING,TXT 

   *DO,I,1,NLS 

/INP,STRESSES,TXT 

   /INP,FAILURE,TXT 

   /INP,DEGRAD,TXT 

   *ENDDO 

 
MAIN: 

Αρχική-κύρια ρουτίνα, στην οποία καλούνται όλες οι υπορουτίνες. 

 
GEOMETRY_DATA: 

Ρουτίνα, στην οποία καθορίζονται όλες οι γεωµετρικές παράµετροι της σύνδεσης. 

 
PLATES: 

Παραµετρική ανάπτυξη της γεωµετρίας των δύο πλακών µε την οπή. Ανάπτυξη 

γεωµετρίας πλέγµατος διακριτοποίησης. Επιλογή στοιχείων διακριτοποίησης και τελική 

διακριτοποίηση, µε βάση την επιλογή των τιµών των παραµέτρων, που καθορίζουν την 

πυκνότητα διακριτοποίησης. 
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BOLT: 

Παραµετρική ανάπτυξη της γεωµετρίας του ήλου. Ανάπτυξη γεωµετρίας πλέγµατος 

διακριτοποίησης. Επιλογή στοιχείου διακριτοποίησης και τελική διακριτοποίηση, µε βάση 

την επιλογή των τιµών των παραµέτρων, που καθορίζουν την πυκνότητα διακριτοποίησης. 

 
LAMINATE: 

Καθορισµός παραµέτρων του υλικού της πολύστρωτης πλάκας (αριθµός, πάχος, 

προσανατολισµός στρώσεων) και των µηχανικών ιδιοτήτων (ελαστικές ιδιότητες και 

αντοχές) της µιας στρώσης. 

 
METAL: 

Καθορισµός µηχανικών ιδιοτήτων της µεταλλικής πλάκας. 

 
CONTACT: 

Επιλογή επιφανειών επαφής. Επιλογή στοιχείου επαφής. Ανάπτυξη επαφών, ρύθµιση 

παραµέτρων επαφής και επιλογή συντελεστών τριβής σε κάθε επαφή. 

 
LOADING: 

Καθορισµός συνοριακών συνθηκών της σύνδεσης και των συνθηκών φόρτισης (αρχικό 

φορτίο και βήµα φορτίου) Εφαρµογή φόρτισης σύσφιξης. Εφαρµογή φορτίου στην 

σύνδεση, υπολογισµός τάσεων µέσω µη-γραµµικής ανάλυσης τάσεων. 

 
STRESSES: 

Αποθήκευση σε πίνακες, όλων των συνιστωσών των τάσεων, για κάθε στρώση κάθε 

στοιχείου. 

 
FAILURE: 

Ανάλυση αστοχίας σε κάθε στρώση, µε χρήση των κριτηρίων αστοχίας των εξισώσεων 

(3.1)-(3.7). 

 
DEGRAD: 

Υποβάθµιση των ιδιοτήτων των στρώσεων, οι οποίες  έχουν αστοχήσει, µέσω των 

κανόνων των εξισώσεων (3.8)-(3.11). 

 

Οι ρουτίνες STRESSES, FAILURE και DEGRAD καλούνται επαναληπτικά. Ο αριθµός 

των επαναλήψεων ισούται µε τον αρχικά επιλεγµένο αριθµό των βηµάτων φόρτισης NLS 
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(Number of Load Steps) συν τον αριθµό των αναλύσεων τάσεων, που γίνονται σε κάθε 

φορτίο λόγω της υποβάθµισης των ιδιοτήτων των στρώσεων λόγω τοπικών αστοχιών. Η 

επαναληπτική διαδικασία σταµατά, όταν επαληθευτεί το εκάστοτε κριτήριο τελικής 

αστοχίας. 

 

Π2 ∆οµή Μακρο-ρουτίνας Μοντέλου ΠΒΚ 
 

 /INP,MAIN,TXT 

 /INP,GEOMETRY_DATA,TXT 

 /INP,LAMINATE,TXT 

 /INP,F_LOADING,TXT 

   *DO,I,1,NF 

   /INP,F_STRESSES,TXT 

   /INP,F_FAILURE,TXT 

   /INP,DEGRAD,TXT 

   /INP,STIFFNESS,TXT 

   /INP,STRENGTH,TXT 

   *ENDDO 

 
MAIN: 

Αρχική-κύρια ρουτίνα, στην οποία καλούνται όλες οι υπορουτίνες. 

 
GEOMETRY_DATA: 

Ρουτίνα, στην οποία καθορίζονται όλες οι γεωµετρικές παράµετροι της πολύστρωτης 

πλάκας. 

 
LAMINATE: 

Παραµετρική ανάπτυξη της γεωµετρίας της πολύστρωτης πλάκας. Ανάπτυξη γεωµετρίας 

πλέγµατος διακριτοποίησης. Επιλογή στοιχείου διακριτοποίησης και τελική 

διακριτοποίηση, µε βάση την επιλογή των τιµών των παραµέτρων, που καθορίζουν την 

πυκνότητα διακριτοποίησης. Καθορισµός παραµέτρων της πολύστρωτης πλάκας 

(αριθµός, πάχος, προσανατολισµός στρώσεων) και των µηχανικών ιδιοτήτων (ελαστικές 

ιδιότητες και αντοχές) της µιας στρώσης. 
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F_LOADING: 

Καθορισµός συνοριακών συνθηκών της πλάκας και των συνθηκών της κυκλικής φόρτισης 

(λόγο τάσεων, αρχικοί κύκλοι και βήµα κύκλων). Εφαρµογή της κυκλικής φόρτισης, µέσω 

της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στην παράγραφο 6.4.1 Υπολογισµός των τάσεων 

στην πολύστρωτη πλάκα. 

 
F_STRESSES: 

Αποθήκευση σε πίνακες, όλων των συνιστωσών των τάσεων, για κάθε στρώση κάθε 

στοιχείου. 

 
F_FAILURE: 

Ανάλυση αστοχίας κόπωσης σε κάθε στρώση, µε χρήση των κριτηρίων αστοχίας των 

εξισώσεων (6.1)-(6.7). Οι αντοχές στους παρανοµαστές των κριτηρίων υποβαθµίζονται 

λόγω κόπωσης. Οι υποβαθµίζονται τιµές των αντοχών, δίδονται σε κάθε βήµα κύκλων 

από την ρουτίνα STRENGTH. 
 
DEGRAD: 

Υποβάθµιση των ιδιοτήτων των στρώσεων λόγω τοπικών αστοχιών, µέσω της εφαρµογής 

της νέας οµάδας κανόνων υποβάθµισης, που φαίνονται στον πίνακα 6.2. 

 
STIFFNESS: 

Υποβάθµιση των δυσκαµψιών των στρώσεων λόγω κόπωσης, σύµφωνα µε την 

µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην παράγραφο 6.3.2 (εξ.(6.8)). 

 
STRENGTH: 

Υποβάθµιση των αντοχών των στρώσεων λόγω κόπωσης, σύµφωνα µε την µεθοδολογία 

που αναπτύχθηκε στην παράγραφο 6.3.2 (εξ.(6.9)). 

 

Οι ρουτίνες F_STRESSES, F_FAILURE, DEGRAD, STIFFNESS και STRENGTH 

καλούνται επαναληπτικά. Η επαναληπτική διαδικασία σταµατά όταν επαληθευτεί το 

εκάστοτε κριτήριο τελικής αστοχίας. 
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Π3 Κατάλογος Σχηµάτων 
 

Κεφάλαιο 1 
 

Σχήµα 1.1: Μέρη της ατράκτου και των πτερυγίων ενός (α) πολιτικού και (β) αµυντικού 
αεροσκάφους, όπου υπάρχουν κατασκευαστικά στοιχεία από σύνθετα υλικά. 
 

 
2

 
Σχήµα 1.2: Μέρη της επιδερµίδας (skin) στην αριστερή πλευρά του κάθετου 

σταθεροποιητή του αεροσκάφους Airbus A330, στα οποία έχουν τοποθετηθεί 
επιθέµατα από σύνθετα υλικά χρησιµοποιώντας µηχανικές συνδέσεις, [3]. 
 

4

Κεφάλαιο 2 
 

Σχήµα 2.1: Μακροσκοπικοί µηχανισµοί αστοχίας των µηχανικών συνδέσεων 
πολύστρωτων πλακών. 
 

 
18

Σχήµα 2.2: 
 

Μηχανική σύνδεση που αστόχησε σε ‘εισχώρηση’, [26]. 
 

18

Σχήµα 2.3: 
 

Μηχανική σύνδεσεις (µετά από αποσυναρµολόγηση) που αστόχησαν σε 
‘εφελκυσµό’, [27]. 
 

18

Σχήµα 2.4: Σχηµατική αναπαράσταση της χαρακτηριστικής καµπύλης, [8]. 
 

21

Κεφάλαιο 3 
 
Σχήµα 3.1: ∆ιάγραµµα ροής του αλγόριθµου του µοντέλου ΠΒ. 

 
27

Σχήµα 3.2: Σχηµατική αναπαράσταση του 3-D στρωµατικού στοιχείου του ANSYS 
SOLID46, [50]. 
 

28

Σχήµα 3.3: 3-D γεωµετρία µιας στρώσης του σύνθετου υλικού. 
 

29

Σχήµα 3.4: Τάσεις σε µια µονοαξονική στρώση υπό πολυαξονικό τασικό πεδίο που 
προκαλούν τους διαφορετικούς τύπους αστοχίας. 
 

32

Κεφάλαιο 4 
 
Σχήµα 4.1: Γεωµετρία και βασικές διαστάσεις της µηχανικής σύνδεσης. 

 
36

Σχήµα 4.2: ∆ιακριτοποίηση µε ΠΣ της µηχανικής σύνδεσης. 
 

37

Σχήµα 4.3: Σχηµατική αναπαράσταση του 3-D SOLID45 στοιχείου του ANSYS [46]. 
 

38

Σχήµα 4.4: (α) ∆ιακριτοποίηση µε ΠΣ της πολύστρωτης πλάκας, (β) διακριτοποίηση µε 
ΠΣ της περιοχής της οπής στην πολύστρωτη πλάκα. 
 

38

Σχήµα 4.5: (α) ∆ιακριτοποίηση µε ΠΣ της µεταλλικής πλάκας, (β) γεωµετρία  
και διακριτοποίηση του ήλου. 38
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Σχήµα 4.6: ∆ιακριτοποίηση µε ΠΣ κατά το πάχος πολύστρωτης πλάκας µε (α) 8 και (β) 
32 στρώσεις αντίστοιχα. 
 

40

Σχήµα 4.7: Επαφές µεταξύ των µελών του συνδέσµου που µοντελοποιήθηκαν. 
 

40

Σχήµα 4.8: Σχηµατική αναπαράσταση του 3-D CONTAC49 στοιχείο επαφής του 
ANSYS, [50]. 
 

41

Σχήµα 4.9: Επίδραση της ορθής δυσκαµψίας Κn των στοιχείων επαφής στο συνολικό 
φορτίο της σύνδεσης. 
 

42

Σχήµα 4.10: Επίδραση της τριβής µεταξύ του κεφαλιού του ήλου και της πολύστρωτης 
πλάκας στην τάση. 
 

43

Σχήµα 4.11: Προσοµοίωση της σύσφιξης της σύνδεσης µέσω της ανάπτυξης αξονικών 
θλιπτικών θερµικών τάσεων στον ήλο. 
 

44

Σχήµα 4.12: Κατανοµή της κατακόρυφη σzz τάσης στην πολύστρωτη πλάκα λόγω της 
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