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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Στην ενότητα αυτή δίνονται οι συντοµογραφίες και τα σύµβολα (µε ελληνικούς και 
λατινικούς) χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται ευρύτερα στην εργασία. 

Συντοµογραφίες 

BD:   (Bidirectional) Πλαστικό ενισχυµένο σε δύο διευθύνσεις 

BVM:   (Basic Variable Method) Μέθοδος Βασικών Μεταβλητών 

C/Ep:   (Carbon/ Epoxy) Εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες άνθρακα 

CDF:  (Cumulative Distribution Function) (Αθροιστική Συνάρτηση) Κατανοµή(ς) 
Πιθανότητας  

COV:  (Coefficient of Variation) Συντελεστής µεταβλητότητας 

DET:   (Deterministic) Ντετερµινιστικό 

EDW:   Ανάπτυγµα Edgeworth  

EPFS:  Κριτήριο Αστοχίας EPFS (Elliptic Failure Surface Paraboloid)  

Exp.:   (Experimental data) Πειραµατικά δεδοµένα 

FPF:   (First Ply Failure) Αστοχία πρώτης στρώσης 

FRP:   (Fibre reinforced plastic) Πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες  

Gl/Ep:   (Glass/Epoxy) Εποξειδική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού 

Gl/P:   (Glass/Polyester) Πολυεστέρας ενισχυµένος µε ίνες γυαλιού 

IEC:   International Electrotechnical Committee  

K-S:  Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov 

LARGEST: Κατανοµή µεγίστου στοιχείου 

LOGNORMAL: Λογαριθµική κανονική κατανοµή 

LPF:   (Last Ply Failure) Αστοχία τελευταίας στρώσης στην πολύστρωτη διάταξη 

MC:   Monte Carlo 

MD:   (Multidirectional) Πλαστικό ενισχυµένο σε περισσότερες διεύθυνσεις 

MLE:  (Maximum Likelihood Estimation) Εκτίµηση µέγιστης πιθανοφάνειας 

NORMAL:  Κανονική (Gauss) κατανοµή 

POF:  (Probability of Failure) Πιθανότητα αστοχίας 

PRS:  Pearson κατανοµή 

SMALLEST:  Κατανοµή ελαχίστου στοιχείου 

TH:   Κριτήριο αστοχίας Tsai-Hahn  

UD:   (Unidirectional) Πλαστικό ενισχυµένο σε µία µόνο διεύθυνση 

Χ2:  Στατιστικός έλεγχος Χ τετράγωνο 

ΚΠ:  Κατανοµή πιθανότητας 

ΣΘ∆:  Συντελεστής Θερµικής ∆ιαστολής 
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Λατινικά Σύµβολα  
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xsxyxx

AAA

AAA

AAA

A :  Μητρώο εκτατικής δυσκαµψίας (extensional stiffness matrix) 

A′ :   Μητρώο εκτατικής ενδόσεως (βλέπε σχέση 6.6) 

Β:  Μητρώο σύζευξης (coupling stiffness matrix) 

B′ :  Μητρώο ενδόσεως σύζευξης (βλέπε σχέση 6.6) 

b1:  Σχετικό µέτρο της ασυµµετρίας του δείγµατος 

b2:   Σχετικό µέτρο της κύρτωσης του δείγµατος 

Β( ):  Συνάρτηση Βήτα 

D:    Μητρώο καµπτικής δυσκαµψίας (flexural stiffness matrix) 

D′ :  Μητρώο καµπτικής ενδόσεως (βλέπε σχέση 6.6) 

DN:  Μέτρο του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov 

DN
CR:  Κρίσιµη τιµή κατά τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov 

e:   ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 

Ε[ ]:  (Expectation) Μέση τιµή 

Εi:  Μέτρο ελαστικότητας κατά την i διεύθυνση 

D
XE :  Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσµό στις 45ο ως προς την x διεύθυνση του 

υλικού 

ΕΑ: Αξονική δυσκαµψία (διατοµής) 

ΕΙΥΥ, ΕΙΖΖ: Καµπτική δυσκαµψία (διατοµής) στην διεύθυνση y και z 

EIYZ:  Μικτη καµπτική δυσκαµψία (διατοµής)  

F( ): Αθροιστική Συνάρτηση Κατανοµής Πιθανότητας (Κατανοµή Πιθανότητας) 

f( ):   Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Στην γραφή f(x; y, z) αριστερά του «;» 
παρουσιάζεται η µεταβλητή και δεξιά οι παράµετροι (στο παράδειγµα y και 
z) της συνάρτησης 

G( ):  Συνάρτηση αστοχίας ορισµένη έτσι ώστε G( )<0 να σηµαίνει αστοχία 

Gij:   Μέτρο διάτµησης στο επίπεδο ij  

GJ:  Στρεπτική ∆υσκαµψία  

h:  Πάχος (hk: Πάχος στρώσης k) 
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hH : Τανυστές αστοχίας (τανυστικού πολυωνύµου 

αστοχίας) 

k: Τανυστής ορθών καµπυλοτήτων kx, ky και διατµητικής, ks, καµπυλότητας 

k
0: Τανυστής ορθών και διατµητικής καµπυλότητας στο µέσο επίπεδο της 

πολύστρωτης 
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K(X,σ):  Συνάρτηση του κριτηρίου αστοχίας ως προς τις ιδιότητες αντοχής (Χ) και τις 
αναπτυσσόµενες τάσεις (σ) στο επίπεδο της στρώσης 

l( ):   Λογάριθµος συνάρτησης µέγιστης πιθανοφάνειας 

L( ):  Συνάρτηση µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood function) 
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M : Συνισταµένες συνεπίπεδες ροπές ανά µονάδα µήκους της πλάκας 
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M : Εσωτερικές αντιδράσεις ροπών στην διατοµή πτερυγίου 

11 m,m′ :   Μέση τιµή δείγµατος (Εκτιµήτρια της µέσης τιµής του πληθυσµού).  

km′ :  k ροπή δείγµατος (Εκτιµήτρια της k ροπής του πληθυσµού) 

mk:  k κεντρική ροπή δείγµατος (Εκτιµήτρια της k κεντρικής ροπής του 
πληθυσµού) 

Ν:   Αριθµός δοκιµίων 
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s
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N

N

N

N : Συνισταµένες συνεπίπεδες δυνάµεις ανά µόνάδα µήκους της πλάκας 

nS:  Αριθµός επαναλήψεων µε επιτυχία 

nΤΟΤ:  Συνολικός αριθµός επαναλήψεων 

ΝΧΒ:  Εσωτερική αντίδραση αξονικής δύναµης στην διατοµή του πτερυγίου 

P( ):  Πιθανότητα 

PF:   Πιθανότητα αστοχίας 

PR:   Αξιοπιστία 

PR*:  Επιθυµητό επίπεδο αξιοπιστίας (Target reliability) 

PS:   Πιθανότητα επιβίωσης (µη αστοχίας)  

R:  Λόγος ασφάλειας (Strength ratio) 

Q :  Συνεπίπεδο µητρώο δυσκαµψίας της στρώσης στο κύριο  σύστηµα της 
στρώσης (βλέπε σχέση 5.18) 

Q′ : Συνεπίπεδο µητρώο δυσκαµψίας της στρώσης στο κύριο σύστηµα της 
πολύστρωτης (βλέπε σχέση 6.8) 

QKS:  Κατανοµή στατιστικού ελέγχου Kolmogorov-Smirnov 

2ms = : Τυπική απόκλιση δείγµατος   

S:   Τάση αστοχίας σε διάτµηση στο επίπεδο της στρώσης 

SN: Πειραµατική συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας 

t:   Χρόνος 

t095: Ποσοστιαίο σηµείο κατανοµής Student 
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Τ:  Περίοδος αναφοράς 

Τ: Μητρώο µετασχηµατισµού (στροφής)   

ΤG:   Θερµοκρασία µετάβασης υαλώδους κατάστασης (Glass transition 
temperature) 

vR:  Ονοµαστική Ταχύτητα ανέµου (rated wind speed) 

vout: Ταχύτητα ανέµου αποκοπής της µηχανής (cut-out wind speed) 

Vy, Vz:  Εσωτερική αντίδραση διατµητικής δύναµης στην y και z διεύθυνση στην 
διατοµή του πτερυγίου 
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N
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1

X

...

X

X

X  Βασικές Μεταβλητές σε διανυσµατική µορφή 

Χ
*:  Πιθανότερο σηµείο αστοχίας (most probable failure point) στην επιφάνεια 

αστοχίας  

X′ :  ∆ιάνυσµα κανονικοποιηµένων βασικών µεταβλητών 

*X′ :  Πιθανότερο σηµείο αστοχίας (most probable failure point) στην επιφάνεια 
αστοχίας στον χώρο των κανονικοποιηµένων µεταβλητών 

x-y:   ∆ιευθύνσεις στο φυσικό επίπεδο  

ΧC:   Τάση αστοχίας σε θλίψη στην x διεύθυνση  

ΧFi,C:  Χαρακτηριστική Τιµή για την Μεταβλητή φορτίου i  

ΧFi,D:  Τιµή σχεδιασµού για την Μεταβλητή φορτίου i  

ΧMi,C:  Χαρακτηριστική Τιµή για την Μεταβλητή αντοχής i  

ΧMi,D:  Τιµή σχεδιασµού για την Μεταβλητή αντοχής i  

ΧΤ:   Τάση Αστοχίας σε εφελκυσµό στην x διεύθυνση  

D
TX  : Τάση αστοχίας σε µονοαξονικό εφελκυσµό δοκιµίων στις 45ο ως προς την x- 

διεύθυνση του υλικού 

Υ( ):  Συνάρτηση µεταβαλλόµενη µε το χρόνο 

YC:   Τάση αστοχίας σε θλίψη στην y διεύθυνση 

YΤ:   Τάση αστοχίας σε εφελκυσµό στην y διεύθυνση 

zk:  απόσταση της στρώσης k από το µέσο επίπεδο της πολύστρωτης 

Ελληνικά σύµβολα 

α:   Επίπεδο σηµαντικότητας 
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α

α
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s

y

x

α :   Τανυστής συντελεστών θερµικής διαστολής  

zα : Συντελεστής θερµικής διαστολής κατά το πάχος της στρώσης 

eff
iα :  Ισοδύναµος συντελεστής θερµικής διαστολής πολύστρωτης στην 

διεύθυνση i 
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β: ∆είκτης αξιοπιστίας (reliability index) µεθόδου αξιοπιστίας πρώτης 
τάξης 

1β :   Σχετικό µέτρο της ασυµµετρίας της στατιστικής κατανοµής  

2β :   Σχετικό µέτρο της κύρτωσης της στατιστικής κατανοµής  

γ:   Συντελεστής ασφάλειας  

Γ( ):   Η συνάρτηση Γάµα 

















ε

ε

ε

=

s

y

x

ε :  Τανυστής παραµορφώσεων στο επίπεδο x-y 

ε
0:   Τανυστής παραµορφώσεων στο µέσο επίπεδο της πολύστρωτης  

ε′ : Τανυστής παραµορφώσεων της στρώσης στο κύριο σύστηµα της 
πολύστρωτης  

η:  παράµετρος στατιστικής κατανοµής (Γάµα ή Weibull)  

λ:  παράµετρος στατιστικής κατανοµής Γάµα  

µ:  παράµετρος στατιστικής κατανοµής (κανονικής, λογαριθµικής 
κανονικής, µεγίστου ή ελαχίστου στοιχείου)  

11, µµ′ :   Μέση τιµή πληθυσµού.  

2µ :   ∆ιασπορά πληθυσµού (∆εύτερη κεντρική ροπή πληθυσµού) 

3µ :   Τρίτη κεντρική ροπή πληθυσµού  

[ ]k
1k xE µ′−=µ :  k κεντρική ροπή πληθυσµού  

[ ]k
k xE=µ′   k ροπή πληθυσµού 

ijij εε−=ν :   Λόγος Poisson στο επίπεδο i-j. 

D
XYν :  Λόγος Poisson δοκιµίων υποβαλλόµενων σε εφελκυσµό στις 45ο ως 

προς την x διεύθυνση του υλικού 

ρ:   Πυκνότητα 

ρΑ:   Γραµµική πυκνότητα (linear mass)  

ρij:    Συντελεστής συνδιασποράς 

ρΙΥΥ, ρIΖΖ:  Καµπτική ροπή µάζας στην y και z διεύθυνση 

ρΙΥΖ:   Μικτή ροπή µάζας  

ρΙP:   Πολική ροπή αδράνειας (διατοµής) 

σ:  παράµετρος στατιστικής κατανοµής (κανονικής, λογαριθµικής 
κανονικής, Weibull, µεγίστου ή ελαχίστου στοιχείου)  

















σ

σ

σ

=

s

y

x

σ  Τανυστής τάσεων στο επίπεδο της στρώσης 
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( )Φ : Αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της κανονικής (Normal/ Gauss) 

κατανοµής  

( )( )iΦ : i παράγωγος της αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας της κανονικής 

(Normal/ Gauss) κατανοµής  

Εκθέτες & ∆είκτες 

C:   (Characteristic) Χαρακτηριστική τιµή παραµέτρου (∆είκτης) 
D:   ∆οκίµια σε εφελκυσµό στις 45ο ως προς τον x άξονα στο επίπεδο της 

στρώσης (Εκθέτης) 

D:   (Design) Τιµή Σχεδιασµού παραµέτρου (∆είκτης) 
Eff.:   Ισοδύναµη ιδιότητα (Εκθέτης) 

F:    (Force) Μεταβλητή φορτίου (∆είκτης) 

Μ:   (Material) Μεταβλητή υλικού (∆είκτης) 
Τ:   (Transpose) Ανάστροφος (Εκθέτης) 

X:  ∆ιεύθυνση x στο σύστηµα συντεταγµένων x-y (φυσικό σύστηµα 
συντεταγµένων) (∆είκτης)  

Y:  ∆ιεύθυνση y στο σύστηµα συντεταγµένων x-y (φυσικό σύστηµα 
συντεταγµένων (∆είκτης) 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Περιγραφή του τεχνολογικού προβλήµατος 

Σε κατασκευές όπου το βάρος έχει ιδιαίτερη σηµασία, τα σύνθετα υλικά έχουν καταστεί τα 
τελευταία χρόνια πολύτιµοι αντικαταστάτες των συµβατικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι κατασκευές, στις οποίες τα σύνθετα υλικά αποτελούν τον φέροντα σκελετό, 
κατατάσσονται στις εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας, όπου οι απαιτήσεις για αξιοπιστία είναι 
αντίστοιχα ιδιαίτερα υψηλές. Παράλληλα οι αξιώσεις για µείωση κόστους, µαζί µε 
κοινωνικές αλλαγές έχουν οδηγήσει στην απαίτηση για την ποσοτικοποίηση της αξιοπιστίας 
των κατασκευών. Η ποσοτικοποίηση αυτή γίνεται µε στοιχεία πιθανολογικού λογισµού, 
υπολογίζοντας την πιθανότητα αστοχίας της κατασκευής. Λέγοντας δε "αστοχία 
κατασκευής", αναφερόµαστε είτε στην αδυναµία της κατασκευής να φέρει τα επιβαλλόµενα 
φορτία κατά την λειτουργία της, είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να µην ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις λειτουργίας της, όπως για παράδειγµα η ανάπτυξη µεγαλύτερων µετατοπίσεων 
από τις επιτρεπτές, η ανάπτυξη ταλαντώσεων στην κατασκευή εξαιτίας µεταβολής των 
ιδιοσυχνοτήτων της, κλπ.  

Ο σχεδιασµός κατασκευών ώστε να εξασφαλίζονται ορισµένα επίπεδα αξιοπιστίας 
παραδοσιακά γίνεται µε ντετερµινιστικούς υπολογισµούς και χρησιµοποιώντας συντελεστές 
ασφαλείας στις µεταβλητές του προβλήµατος. Όµως οι συντελεστές ασφαλείας που 
χρησιµοποιούνται και ορίζονται σε κανονισµούς σχεδιασµού είναι συνήθως απόρροια 
στατιστικών υπολογισµών ή αποδεδειγµένοι δια της εµπειρίας ότι επαρκούν για παραπλήσιες 
κατασκευές. Η προσέγγιση αυτή είναι πιο επιτακτική στην περίπτωση κατασκευών από 
σύνθετα υλικά. Ενώ αυτή η διαδικασία επαρκεί για κατασκευές συµβατικών υλικών, όπου 
και η εµπειρία υπάρχει και η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων του υλικού µε τις σύγχρονες 
µεθόδους κατεργασίας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, στα σύνθετα υλικά, όπου οι 
εφαρµογές είναι συνήθως καινούριες, σε συνδυασµό µε την αβεβαιότητα των ιδιοτήτων τους 
(διαφορετικός συνδυασµός συνιστωσών ίνας-µήτρας, διαφορετική µέθοδος κατασκευής κλπ.) 
η διαδικασία για τον προσδιορισµό συντελεστών ασφαλείας µπορεί να οδηγήσει σε ασαφή ως 
προς την ακρίβεια και γενικότητά τους αποτελέσµατα. Μία ενδιαφέρουσα εργασία στο θέµα 
του συσχετισµού των συντελεστών ασφαλείας και της αξιοπιστίας παρουσιάζεται στο [1.1], 
όπου καταλήγει στο ότι «η έννοια της αξιοπιστίας παρέχει τις ακριβείς τιµές των 
συντελεστών ασφαλείας, ειδάλλως, χωρίς δηλαδή την έννοια της αξιοπιστίας, ο συντελεστής 
ασφαλείας παραµένει ως ένας εµπειρικός συντελεστής, αλλά ένας συντελεστής θεωρητικής 
άγνοιας». Έτσι, κατά τον Elishakoff [1.1] οι πιθανολογικές µέθοδοι δεν αποτελούν µία 
«επανάσταση», αλλά µία φυσική «εξέλιξη». Η ανάγκη, δηλαδή για την ποσοτικοποίηση του 
επιπέδου της αξιοπιστίας της κατασκευής οδήγησε σταδιακά στην ολοένα και µεγαλύτερη 
χρήση στοιχείων στατιστικού λογισµού για την εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας της 
κατασκευής. 

Οι ιδιαιτερότητες των συνθέτων υλικών, καθώς και η νεότητα των εφαρµογών µε αυτά, σε 
σύγκριση µε αυτές των συµβατικών υλικών, έχουν καταστήσει γενικά αποδεκτό το ότι η 
στατιστική αξιολόγηση της αστοχίας κατασκευαστικών στοιχείων είναι πιο κατάλληλη από 
µία ντετερµινιστική ανάλυση, καθώς η τελευταία µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένες 
εκτιµήσεις. Αυτό τονίζεται ακόµα περισσότερο εξαιτίας του ότι οι ιδιότητες αντοχής των 
συνθέτων υλικών ενισχυµένων µε ίνες, fibre reinforced plastics (FRP), παρουσιάζουν µεγάλη 
διασπορά. Η µεγάλη διασπορά είναι αποτέλεσµα της ποικιλίας τους και της αλληλεπίδρασης 
των µορφών αστοχίας, της ανοµοιογένειάς τους, της ανισοτροπίας και των ατελειών που 
δηµιουργούνται στο υλικό κατά την κατασκευή είτε οι πολύστρωτες διατάξεις έχουν ίνες 
προσανατολισµένες σε µία µόνο διεύθυνση, unidirectional, είτε σε περισσότερες, 
multidirectional. Εξαιτίας της ραγδαίας διάδοσης της χρήσης αυτών των υλικών, είναι 
εποµένως επιτακτική ανάγκη να στραφούµε σε αναλύσεις στατιστικού λογισµού, αν 
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επιζητούµε τεχνολογική πρόοδο και εξοικονόµηση ενέργειας µέσω ελαφρύτερων 
κατασκευών σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι εκτίµησης της αξιοπιστίας, αναλυτικές, 
αριθµητικής προσοµοίωσης, προσεγγιστικές, οι οποίες βρίσκουν εφαρµογή σε κατασκευές 
από συµβατικά υλικά. Υπάρχουν και εναλλακτικές µέθοδοι για την αντιµετώπιση της 
αβεβαιότητας, όπως είναι η θεωρία συνόλων αβεβαιοτήτων (fuzzy set theory), η θεωρία 
δυνατοτήτων (possibility theory), αλλά στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθούν µέθοδοι 
που βασίζονται στην θεωρία πιθανοτήτων (probability theory). Πρωταρχικός στόχος όλων 
αυτών των µεθόδων είναι ο χαρακτηρισµός της αβεβαιότητας της απόκρισης συστηµάτων 
εξαιτίας αβεβαιοτήτων είτε σε εσωτερικές παραµέτρους του συστήµατος, όπως είναι η τάση 
αστοχίας ή το µέτρο ελαστικότητας, είτε σε εξωτερικές, όπως είναι η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος ή το φορτίο.  

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο που υπάρχουν αρκετές µέθοδοι ήδη 
ανεπτυγµένες σε αυτή την κατηγορία, η µεγάλη διασπορά των ιδιοτήτων των συνθέτων 
υλικών σε συνδυασµό µε το απαιτητικότερο υπολογιστικό κόστος σχεδιασµού εξαιτίας της 
ανισοτροπίας τους και του µεγάλου αριθµού µεταβλητών που εισέρχονται στο πρόβληµα, 
έχουν περιορίσει τις εφαρµογές σε τέτοιες κατασκευές.  

Έτσι, υπάρχει µία σειρά εργασιών, όπως για παράδειγµα οι [1.2] και [1.3], 
προσανατολισµένες σε αεροπορικές κατασκευές, όπου περιγράφονται ακριβά υπολογιστικά 
µοντέλα για την εκτίµηση του επιπέδου αξιοπιστίας της κατασκευής. Οι µέθοδοι όµως αυτοί 
αντενδείκνυνται για ευρεία χρήση σε καθηµερινή πρακτική, παρά την εκθετική αύξηση της 
υπολογιστικής ισχύος, στην οποία έχει πρόσβαση ο κάθε µηχανικός. Εκτός αυτού, εξαιτίας 
του υψηλά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον χώρο, η µετάδοση της γνώσης σε τέτοια 
θέµατα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα.  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετές εργασίες, οι οποίες βασίζονται στην µέθοδο 
FORM/SORM, ή µέθοδο δείκτη β (β-index method). Η επαναληπτική αυτή µέθοδος δίνει 
αξιόπιστα αποτελέσµατα για µικρές πιθανότητες αστοχίας, δηλαδή είναι κατάλληλη µόνο 
κατά την τελική φάση του σχεδιασµού. Επίσης εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του αλγορίθµου 
της κατά την εκτέλεσή της, κυρίως σε προβλήµατα µη γραµµικών εξισώσεων, όπως αυτές 
που διέπουν τα προβλήµατα αστοχίας µε σύνθετα υλικά, συνήθως οι µηχανικοί που την 
χρησιµοποιούν για εφαρµογές προµηθεύονται τον εµπορικό κώδικα και αναπτύσσουν τις 
εφαρµογές τους πάνω σε αυτόν.  

Η χρήση της µεθόδου όµως σε εφαρµογές κατασκευών από σύνθετα υλικά εξακολουθεί να 
είναι µικρή στην βιβλιογραφία, µε παραδείγµατα όπως το [1.4] για εφαρµογή σε σκελετό 
πλοίου από σύνθετο υλικό, και τα [1.5] και [1.6] µε εφαρµογή σε πτερύγιο ανεµογεννήτριας. 
Έτσι, παρόλο που είναι γενικά εµφανής η ανάγκη για να συµπεριληφθεί η στοχαστικότητα 
των ιδιοτήτων του υλικού στον σχεδιασµό κατασκευών, οι λύσεις που υποδεικνύονται στην 
βιβλιογραφία ως κατάλληλες είναι είτε ακριβές υπολογιστικά, είτε ακριβές οικονοµικά, 
εφόσον διατίθενται ως εµπορικά πακέτα.  

Γίνεται εξ αυτού φανερή η ανάγκη για την ανάπτυξη µεθόδων κατάλληλων να εκτιµήσουν 
την αξιοπιστία κατασκευών από σύνθετα υλικά, αλλά ταυτόχρονα ευκολόχρηστων, ώστε να 
βρουν ευρεία χρήση σε πραγµατικά προβλήµατα σχεδιασµού.  

Στόχος της εργασίας είναι εποµένως να βρεθεί µία µέθοδος ευκολόχρηστη και αξιόπιστη, 
ώστε να καταστεί πρακτική για εφαρµογές σχεδιασµού κατασκευών από σύνθετα υλικά. 
Ουσιαστικά, χρειάζεται µία µέθοδος, ούτως ώστε οι σχεδιαστές να µπορούν εύκολα να 
καταλήγουν σε κατασκευές µε συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας (όπως απαιτείται από τους 
κανονισµούς).  

Πέρα όµως από την εύρεση µίας µεθόδου κατάλληλης να αντικαταστήσει τους 
ντετερµινιστικούς υπολογισµούς κατά τον σχεδιασµό πραγµατικών κατασκευών από σύνθετα 
υλικά, χωρίς σηµαντική υπολογιστική επιβάρυνση των µηχανικών, στην εργασία αυτή 
επιζητείται και η κάλυψη του κενού που υπάρχει στις διάφορες θεµατικές ενότητες που 
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άπτονται του αντικειµένου του προσδιορισµού της αξιοπιστίας κατασκευών από σύνθετα 
υλικά και ιδιαίτερα των πτερυγίων ανεµογεννητριών: 

• Στο επίπεδο των (συνθέτων) υλικών και των ιδιοτήτων τους 

Στόχος µέσω των πειραµατικών αποτελεσµάτων της εργασίας είναι να δηµιουργηθεί µία 
πλήρης βάση δεδοµένων για τον χαρακτηρισµό των θερµοµηχανικών ιδιοτήτων υλικού σε 
στατιστικούς όρους που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή πτερυγίων ανεµογεννητριών.  

• Στο επίπεδο του σχεδιασµού πτερυγίων ανεµογεννητριών 

Στόχος της εργασίας είναι να ληφθεί υπόψη η στοχαστικότητα των ιδιοτήτων του υλικού, 
ιδιαίτερα των ελαστικών ιδιοτήτων και των συντελεστών θερµικής διαστολής, κατά τον 
δοµικό σχεδιασµό των πτερυγίων ανεµογεννητριών. Το θέµα αυτό αφορά όχι µόνο την 
κατασκευή του πτερυγίου, αλλά και όλης της ανεµογεννήτριας, καθώς τα πτερύγια 
αποτελούν από τα πιο βασικά τµήµατα του συστήµατος. Από την µία πλευρά η απόκριση των 
πτερυγίων της ανεµογεννήτριας επηρεάζουν την όλη λειτουργία της ανεµογεννήτριας, από 
την άλλη πλευρά, έστω και µικρή µείωση του βάρους των πτερυγίων, αποτελεί µείωση της 
φόρτισης για όλο το σύστηµα. 

1.2 Γενική Επισκόπηση: Μέθοδοι προσδιορισµού αξιοπιστίας κατασκευής 

H ανάλυση κατασκευών µε την µέθοδο των πιθανοτήτων είναι ο τρόπος µε τον οποίο 
στήνεται το µαθηµατικό µοντέλο για να δοθεί η απάντηση στο ερώτηµα: Ποια είναι η 
πιθανότητα η κατασκευή να συµπεριφερθεί µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, δοθέντος ότι µία ή 
περισσότερες παράµετροι του προβλήµατος είναι είτε τυχαίες µεταβλητές είτε η φύση τους 
είναι εν µέρει άγνωστη και/ ή τα φορτία που επιβάλλονται στην κατασκευή έχουν τυχαίες ή 
αβέβαια γνωστές ιδιότητες; Τέτοιου είδους ανάλυση µπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση των 
ντετερµινιστικών αναλύσεων των κατασκευών, κατά τις οποίες δίνεται απάντηση στο 
ερώτηµα: Ποια είναι η απόκριση του συστήµατος/ της κατασκευής όταν οι ιδιότητές της και 
εν γένει οι παράµετροι του προβλήµατος είναι κατά ένα και µοναδικό τρόπο 
προσδιορισµένες; 

Πέρα από αυτό, ο κυρίαρχος στόχος των υπολογισµών στον δοµικό σχεδιασµό κατασκευών 
είναι η ασφάλεια έναντι αστοχίας. Η ασφάλεια είναι µία έννοια πιθανότητας και µπορεί να 
διερευνηθεί µε την συνήθη θεωρία πιθανοτήτων της αξιοπιστίας κατασκευών. 

Γενικά στην εφαρµογή του προσδιορισµού της αξιοπιστίας µίας κατασκευής ακολουθείται 
µία µέθοδος τεσσάρων βηµάτων [1.7]: 

1. Προσδιορισµός του µοντέλου αστοχίας 

2. Προσδιορισµός του µοντέλου σχεδιασµού 

3. Προσδιορισµός του µοντέλου προσδιορισµού της αξιοπιστίας 

4. Υπολογισµός της πιθανότητας αστοχίας 

Στο πρώτο βήµα προσδιορίζεται η µορφή αστοχίας, δηλαδή αναγνωρίζονται οι µηχανισµοί 
αστοχίας στο σύστηµα και προσδιορίζονται οι βασικές µεταβλητές του προβλήµατος και τα 
κριτήρια αστοχίας. Στο δεύτερο βήµα περιγράφεται το σύστηµα και εισάγονται οι µεταβλητές 
του σχεδιασµού και οι συναρτήσεις αυτού. Στην µοντελοποίηση του προβλήµατος της 
αξιοπιστίας πρέπει να συµπεριληφθούν οι οριακές συνθήκες του προβλήµατος να 
προσδιορισθούν οι συναρτήσεις οριακής κατάστασης βάσει ενός ντετερµινιστικού 
προβλήµατος και να προσδιορισθούν οι στατιστικές κατανοµές και οι παράµετροι αυτών των 
βασικών µεταβλητών του προβλήµατος. 

Οι µέθοδοι προσδιορισµού της δοµικής αξιοπιστίας είναι µία οικογένεια µεθόδων ανάλυσης, 
οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της ασφάλειας της κατασκευής 
µέσα σε ένα στατιστικό πλαίσιο. Η ασφάλεια της κατασκευής εκφράζεται έτσι σε όρους της 
πιθανότητας επιβίωσης, ή εναλλακτικά σε όρους του συµπληρώµατος αυτής, δηλαδή σε 



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

19 

όρους της πιθανότητας αστοχίας της. Μία παραδοσιακή ανάλυση δοµικού σχεδιασµού, µε 
τον έλεγχο της δοµικής ασφάλειας σύµφωνα µε κάποιο κώδικα δοµικού σχεδιασµού 
κατασκευών, είναι ένας απλουστευµένος τρόπος για την επιβεβαίωση ότι η πιθανότητα 
αστοχίας είναι αποδεκτά µικρή. Οι χαρακτηριστικές τιµές των φορτίων και των ιδιοτήτων 
(γεωµετρικών, µηχανικών) της κατασκευής, που προσδιορίζονται σε τέτοιους κώδικες και 
που χρησιµοποιούνται για αυτό τον σκοπό, προσδιορίζονται συχνά ως συγκεκριµένα 
ποσοστιαία σηµεία των αντιστοίχων κατανοµών πιθανότητας των παραµέτρων του 
προβλήµατος. Οι µέθοδοι δοµικής αξιοπιστίας επεκτείνουν αυτή την ανάλυση κατά ένα 
βήµα, χρησιµοποιώντας περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες ενσωµατώνονται σε αυτές τις 
κατανοµές πιθανοτήτων, για να υπολογισθούν πραγµατικά οι πιθανότητες αστοχίας. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο οι µέθοδοι αυτές σχηµατίζουν την λογική βάση για την βαθµονόµηση των 
µερικών συντελεστών ασφαλείας, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στον παραδοσιακό 
ντετερµινιστικό σχεδιασµό. Μία βαθµονόµηση των µερικών συντελεστών ασφαλείας υπονοεί 
τον υπολογισµό των τιµών που χρειάζεται να λάβουν αυτοί ώστε, όταν χρησιµοποιούνται 
στον συνήθη σχεδιασµό να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη µικρή πιθανότητα αστοχίας.  

Μία ανάλυση αξιοπιστίας, στην πιο ανοιχτή της έννοια, είναι µία µέθοδος για τον 
υπολογισµό της αξιοπιστίας PR

' του εξιδανικευµένου συστήµατος ως προς ένα συγκεκριµένο 
σύνολο σεναρίων αστοχίας. Έτσι το PR

' χρησιµοποιείται ως προσέγγιση του PR, δηλαδή της 
αξιοπιστίας του πραγµατικού συστήµατος. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µία σειρά 
χρήσιµων µεθόδων σχεδιασµού βασισµένες σε έννοιες αξιοπιστίας. Πολλές από αυτές δεν 
υπολογίζουν πιθανότητες αξιοπιστίας. Παρόλα αυτά έχουν ως στόχο την παραγωγή 
κατασκευών µε προδιαγεγραµµένη αξιοπιστία, ή στοχεύουν στην σύγκριση της αξιοπιστίας 
των κατασκευών. Συνεπώς µία µέθοδος αξιοπιστίας ορίζεται, σε µία πλατιά έννοια, ως η 
µέθοδος για να ληφθεί η απόφαση αν µία κατασκευή είναι αποδεκτά αξιόπιστη ή όχι. Οι 
απαιτήσεις για ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, έτσι 
γίνεται διάκριση µεταξύ δύο ειδών µοντέλων. Το ένα έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση 
της δοµικής αξιοπιστίας, µε έµφαση στην ακρίβεια. Το ιδανικότερο τέτοιο µοντέλο 
ελαχιστοποιεί την διαφορά PR – PR

'. Το δεύτερο µοντέλο, αντίθετα είναι ένα σχεδιαστικό 
εργαλείο, ένα βοήθηµα για την λήψη αποφάσεων, µε έµφαση στην επιλογή των αποφάσεων. 
Συνήθως ο µηχανικός πρέπει να επιλέξει τον πιο κατάλληλο συµβιβασµό µεταξύ αυτών των 
δύο ακραίων µοντέλων, θεωρώντας τις αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις ακρίβειας και 
απλότητας αναπαράστασης.  

Στο [1.3] γίνεται µία γενική επισκόπηση των µεθόδων σχεδιασµού κατασκευών από σύνθετα 
υλικά µε στατιστικούς όρους. Σε αυτό φαίνεται ότι οι µεθοδολογίες παρουσιάζουν 
διαφοροποιήσεις ως προς την θέση τους στην ζωή της κατασκευής, το στόχο της ανάλυσης 
την µαθηµατική τους προσέγγιση, κλπ. Η εργασία περιορίζεται σε εφαρµογή συνθέτων 
υλικών σε αεροπορικές κατασκευές, όµως οι διαφορές µεταξύ των πιθανολογικών µεθόδων 
σχεδιασµού κατασκευών µπορούν να γενικευτούν σε όλες τις κατασκευές ανεξάρτητα από το 
φέρον υλικό της κατασκευής.  

Έτσι, ορισµένες µεθοδολογίες επικεντρώνονται στην διαδικασία σχεδιασµού και 
περιλαµβάνουν ένα µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων ως ένα αυτόνοµο µέρος. Αυτές οι 
µεθοδολογίες δεν απαιτούν ένα βασικό (πρώτο) ντετερµινιστικό σχεδιασµό. Άλλες πάλι 
ξεκινούν µε ένα ντετερµινιστικό σχεδιασµό και υπολογίζουν την πιθανότητα αστοχίας 
χρησιµοποιώντας θεωρίες διαταραχής ή τεχνικές βελτιστοποίησης υπό περιορισµούς 
(constraint optimization techniques).  

Ένας ακόµη διαχωρισµός είναι η θέση της µεθοδολογίας στην ζωή της κατασκευής, για 
παράδειγµα µέθοδοι που καλύπτουν τον σχεδιασµό της κατασκευής, µέθοδοι που 
επικεντρώνονται στην πιστοποίηση και αποδοχής της κατασκευής, άλλες που προσδιορίζουν 
µόνο τα διαστήµατα επιθεώρησης κατά την διάρκεια της λειτουργίας/ζωής της κατασκευής, 
κλπ. 

Επίσης οι µέθοδοι µπορούν να διαχωριστούν ως προς την εφαρµογή στην οποία εστιάζονται, 
που µπορεί να περιλαµβάνει: στατιστική εκτίµηση της αντοχής του υλικού, πιστοποίηση 
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υλικών, διαστασιολόγηση της κατασκευής, πρόβλεψη της µορφής αστοχίας, πιστοποίηση της 
κατασκευής, κλπ. 

Αντίστοιχα, οι διάφορες µέθοδοι διαφοροποιούνται ως προς την µαθηµατική τους προσέγγιση 
και µπορούν να ταξινοµούνται ανάλογα µε την µαθηµατική ή στατιστική τους προσέγγιση ως 
[1.3]: 

α. Προσδιορισµός της επιφάνειας απόκρισης (response surface evaluation): Πολλαπλή 
παλινδρόµηση (Multiple regression), Ανάλυση διασποράς (ANOVA), ανάλυση υπολοίπων 
(analysis of residuals). 

β. Εξισώσεις οριακών καταστάσεων: Προσδιορισµός της συνάρτησης αστοχίας, υπολογισµός 
του πιο πιθανού σηµείου (most probable point), συσχετισµένες µεταβλητές σχεδιασµού, 
προσεγγίσεις στην κανονική κατανοµή, γραµµικοποίηση της συνάρτησης αστοχίας, µέθοδοι 
πρώτης (FORM) και δεύτερης τάξεως (SORM), µη γραµµική προσέγγιση της συνάρτησης 
αστοχίας. 

γ. Προσοµοίωση Monte Carlo: Βασική προσοµοίωση Monte Carlo, αποτελεσµατικές MC 
προσοµοιώσεις, ∆ειγµατοληψία βάσει σηµαντικότητας (Importance sampling), 
Προσαρµοζόµενη δειγµατοληψία βάσει σηµαντικότητας (Adaptive importance sampling), 
κ.α. 

Πληροφορίες για τις έννοιες και τις µεθόδους που υπεισέρχονται στα προβλήµατα 
προσδιορισµού της αξιοπιστίας κατασκευών, µπορεί κανείς να βρει σε διάφορα βιβλία, 
µεταξύ άλλων, στα [1.8] και [1.9]. 

Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις υπολογιστικές µηχανές και η 
ταυτόχρονη ανάπτυξη εργαλείων που βασίζονται στις µεθόδους προσδιορισµού της 
αξιοπιστίας κατασκευών, έχει επιτρέψει την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων (software) 
γενικής εφαρµογής. Τεύχος του επιστηµονικού περιοδικού Structural Safety [1.10] είναι 
αφιερωµένο σε αυτά τα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία είναι εµπορικά διαθέσιµα. Στο 
[1.11] γίνεται µία γενική επισκόπηση των διαφόρων αυτών υπολογιστικών εργαλείων και µία 
κριτική ως προς τα υπάρχοντα κενά αυτών των εργαλείων. Η συνεργασία των υπολογιστικών 
εργαλείων µε κώδικες πεπερασµένων στοιχείων θεωρείται ένα από τα βασικά στοιχεία που 
πρέπει να περιλαµβάνονται στους κώδικες για τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας 
κατασκευών. Επίσης, σηµειώνεται ότι από τα παραδείγµατα που παρουσιάζουν οι δηµιουργοί 
των εµπορικών εργαλείων φαίνεται ότι εξακολουθούν και υπάρχουν περιορισµοί στον αριθµό 
των τυχαίων µεταβλητών που µπορούν να αναλυθούν σε ένα πρόβληµα καθώς επίσης και 
στον υπολογισµό πολύ µικρών πιθανοτήτων αστοχίας. Μεταξύ των εργαλείων που 
εξετάστηκαν αξίζει ίσως να αναφερθούν τα παρακάτω, όχι επειδή κρίνονται ως καλύτερα από 
τα υπόλοιπα, αλλά λόγω της εφαρµογής τους σε προβλήµατα που άπτονται της παρούσας 
εργασίας: 

• PERMAS-RA/STRUREL [1.12]. Το εργαλείο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
ανάλυση προβληµάτων υπολογισµού αξιοπιστίας µε µεταβλητές σταθερές αλλά και 
µεταβαλλόµενες ως προς το χρόνο. Για το σκοπό αυτό η ανάλυση βασίζεται στις 
µεθόδους FORM/SORM αλλά και στην Monte Carlo (την οποία συνιστά να 
χρησιµοποιηθεί για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων µέσω της FORM). Ο 
υπολογιστικός κώδικας χρησιµοποιείται στο FAROW [1.13] για την εκτίµηση της 
αξιοπιστίας κατασκευαστικών τµηµάτων της ανεµογεννήτριας, όπως περιγράφεται και 
σε επόµενο εδάφιο της παρούσας εργασίας. 

• PROBAN [1.14]: Το εργαλείο αυτό προσφέρει µία σειρά από διαφορετικές µεθόδους 
ανάλυσης (περιλαµβάνοντας µεταξύ άλλων την Monte Carlo, FORM, SORM και την 
µέθοδο προσδιορισµού της επιφάνειας απόκρισης), ενώ η συνάρτηση που διέπει το 
πρόβληµα προγραµµατίζεται. Το υπολογιστικό πρόγραµµα έχει χρησιµοποιηθεί στο 
[1.5] για την εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας πτερυγίου όπως περιγράφεται 
αναλυτικά σε επόµενο εδάφιο. 
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• NESSUS [1.15], [1.16]: Το εργαλείο αυτό είναι ένα από τα πιο ολοκληρωµένα εργαλεία 
προσδιορισµού αξιοπιστίας, όσον αφορά στην δυνατότητα συνδυασµού του µε εργαλεία 
πεπερασµένων στοιχείων καθώς επίσης και όσον αφορά στις στατιστικές µεθόδους 
ανάλυσης που περιλαµβάνονται. Το υπολογιστικό αυτό πακέτο έχει χρησιµοποιηθεί 
κατά την ανάλυση πτερυγίου αεροσκάφους στα [1.2] και [1.17]. Συγκεκριµένα στο 
NESSUS βασίζεται το ανεπτυγµένο εργαλείο IPACS (Integrated Probabilistic Analysis 
of Composite Structures – Ολοκληρωµένη πιθανολογική ανάλυση κατασκευών από 
σύνθετα υλικά), το οποίο είναι ειδικά διαµορφωµένο για την ανάλυση κατασκευών από 
σύνθετα υλικά. Η µέθοδος δεν χρειάζεται αρχικό σχεδιασµό και δεν χρειάζεται 
πειράµατα σε δοκίµια στο επίπεδο της στρώσης για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του 
υλικού, αλλά στηρίζεται στις ιδιότητες των συνιστωσών του υλικού (ίνας – µήτρας). 
Βασίζεται όµως σε υποθέσεις για τις κατανοµές που ακολουθούν οι ιδιότητες των 
υλικών στο µικροσκοπικό επίπεδο ίνας – µήτρας [1.2], [1.17]. 

• ANSYS [1.18]: Το εµπορικό πακέτο πεπερασµένων στοιχείων ANSYS περιλαµβάνει και 
επιµέρους εργαλείο για την ανάλυση αξιοπιστίας κατασκευών. Όµως, το εργαλείο 
δέχεται την κριτική των συγγραφέων του [1.11], εφόσον στην νεώτερη έκδοσή του 
περιλαµβάνει µόνο την µέθοδο επιφάνειας απόκρισης (response surface method), η 
οποία θέτει περιορισµούς στον αριθµό των τυχαίων µεταβλητών του προβλήµατος.  

Γενικό συµπέρασµα από την εργασία των Pellissetti και Schueller [1.11] είναι ότι τα 
γενικότερα εργαλεία για την εκτίµηση της αξιοπιστίας κατασκευών βρίσκονται ακόµα σε 
στάδιο που δεν είναι εύκολο να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο του σχεδιασµού µίας 
κατασκευής, όπου απαιτούνται πολλές επαναληπτικές δοκιµές µέχρι το τελικό σχέδιο.  

Για αυτό το λόγο το ερευνητικό ενδιαφέρον εξακολουθεί στην περιοχή ανάπτυξης 
εργαλείων, τα οποία να δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη να συνδυάζει την µέθοδο 
πεπερασµένων στοιχείων µε τις στοχαστικές µεθόδους που αναπτύσσονται, για χρήση σε 
προβλήµατα µηχανικής κατασκευών λαµβάνοντας υπόψη και την µεταβλητότητα των 
παραµέτρων εισόδου. Για παράδειγµα στο [1.19] παρουσιάζονται στρατηγικές συνδυασµού 
στοχαστικών µεθόδων επίλυσης σε συνδυασµό µε υπάρχοντα εργαλεία ντετερµινιστικών 
µεθόδων πεπερασµένων στοιχείων για µια ολοκληρωµένη ανάλυση σε όρους πιθανοτήτων.  

Ταυτόχρονα, εξαιτίας των διαφορετικών µεθόδων και προσεγγίσεων του στοχαστικού 
προβλήµατος για την εκτίµηση της αξιοπιστίας µίας κατασκευής, δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο 
το ποια µέθοδος είναι καταλληλότερη από άποψη ακρίβειας επαναληψηµότητας και 
υπολογιστικού κόστους, για την επίλυση των διαφόρων προβληµάτων. Έτσι, για παράδειγµα 
στο [1.20] παρουσιάζεται µια αξιολόγηση διαφόρων µεθόδων προσδιορισµού της 
αξιοπιστίας της κατασκευής, ανάλογα µε την ακρίβειά τους και την αποδοτικότητά τους 
στην επίλυση των προβληµάτων βάσει του αριθµού των τυχαίων µεταβλητών που εισάγονται 
στο πρόβληµα, της µορφής της συνάρτησης αστοχίας (γραµµική, µη-γραµµική). Σύµφωνα 
λοιπόν µε αυτή την εργασία, η κλασσική προσοµοίωση µε την µέθοδο Monte Carlo δίνει 
καλά αποτελέσµατα και συνιστάται σχεδόν για όλους τους τύπους προβληµάτων. Αντίθετα η 
FORM ενώ διαπρέπει σε περιπτώσεις γραµµικών οριακών καταστάσεων, αναµένεται να 
εµφανίσει προβλήµατα σε περιπτώσεις όπου η συνάρτηση αστοχίας είναι µη γραµµική ή έχει 
µεγάλο αριθµό τυχαίων µεταβλητών. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν οι συγγραφείς και 
στο [1.21] για περιπτώσεις προβληµάτων µε πολλές µεταβλητές και µη γραµµικές 
συναρτήσεις αστοχίας.  

Εξαιτίας αυτού, και εφόσον οι µέθοδοι εξισώσεων οριακών καταστάσεων (π.χ. FORM, 
SORM) έχουν πολύ µικρό υπολογιστικό κόστος σε σύγκριση µε τις µεθόδους 
δειγµατοληψίας τύπου Monte Carlo, υπάρχουν αρκετές εργασίες στις οποίες γίνεται 
προσπάθεια βελτίωσης της βασικής µεθόδου υπολογισµού [1.22].    
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1.3 Γενική Επισκόπηση: Σύνθετα υλικά 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω για να γίνει η εφαρµογή µίας µεθόδου προσδιορισµού 
αξιοπιστίας της κατασκευής, απαιτείται η στατιστική αξιολόγηση των ιδιοτήτων του υλικού 
της κατασκευής (και της φόρτισης) καθώς επίσης και το κριτήριο αστοχίας για την 
µοντελοποίηση του προβλήµατος. Βλέποντας την χρήση των συνθέτων υλικών σε εφαρµογές 
και ιδιαίτερα σε κατασκευές υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι οι αεροπορικές κατασκευές, η 
οποία συνεχώς διευρύνεται, θα περίµενε κανείς ότι βασικά θέµατα που άπτονται του 
σχεδιασµού τέτοιων κατασκευών, όπως είναι ο προσδιορισµός των ιδιοτήτων του υλικού, η 
πρόβλεψη της αστοχίας, η µοντελοποίηση κ.α., θα είχαν λυθεί. Όµως µία µατιά στην 
σύγχρονη βιβλιογραφία δείχνει κάθε άλλο παρά αυτό.  

Ο προσδιορισµός των µακροσκοπικών ιδιοτήτων των υλικών (στο επίπεδο της στρώσης) 
στην πράξη γίνεται µε πειράµατα. Ακόµα όµως και στο απλό φαινοµενικά πρόβληµα του 
προσδιορισµού των ιδιοτήτων του υλικού, υπάρχουν θέµατα τα οποία ακόµα διερευνώνται. 
Συγκεκριµένα, ενώ οι ιδιότητες του υλικού της στρώσης σε εφελκυσµό προσδιορίζονται 
σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα και πλήρως τεκµηριωµένα πρότυπα ASTM D3909 και ISO 
527, για τις ιδιότητες σε θλίψη η έρευνα για την εύρεση της καλύτερης µεθόδου συνεχίζεται 
[1.23]. Η σηµαντικότερη δυσκολία φαίνεται ότι είναι η αποτροπή του φαινοµένου του 
λυγισµού κατά την διάρκεια της φόρτισης του δοκιµίου. Έχουν προταθεί αρκετές µέθοδοι για 
την εισαγωγή της θλιπτικής δύναµης µε, ή χωρίς την χρήση στηρίξεων του δοκιµίου για την 
αποτροπή του λυγισµού (της µετατόπισης του δοκιµίου κάθετα στο επίπεδο της πλάκας), οι 
οποίες περιγράφονται στα πρότυπα ASTM D3410, ASTM D695 και στο ISO 14126. Παρόλα 
αυτά τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά, ιδιαίτερα για τις ιδιότητες παράλληλα µε την 
διεύθυνση των ινών σε εποξειδικές ρητίνες ενισχυµένες µε ίνες άνθρακα [1.23]. Για τις 
ιδιότητες σε διάτµηση στην ίδια εργασία [1.23] προτείνεται η χρήση της µεθόδου V-notch 
που περιγράφεται στο πρότυπο ASTM D5379 για τον προσδιορισµό του µέτρου διάτµησης 
στο επίπεδο της στρώσης και η µέθοδος εφελκυσµού ±45ο που παρουσιάζεται στο ISO 14129 
για τον προσδιορισµό της αντοχής σε διάτµηση στο επίπεδο της στρώσης. Στην πράξη όµως, 
καθώς οι δύο ιδιότητες, δηλαδή το µέτρο διάτµησης και η αντοχή σε διάτµηση, µπορούν να 
προσδιοριστούν και µε τις δύο µεθόδους, γίνεται η επιλογή µόνο µίας εκ των δύο, για λόγους 
κόστους. Οι διάφορες µέθοδοι όµως δίνουν διαφορετικά αποτελέσµατα η κάθε µία ακόµα και 
στο ίδιο υλικό (π.χ. [1.24]). Μία εκτενής συζήτηση για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
των πειραµατικών µεθόδων που περιγράφονται στα διάφορα πρότυπα βρίσκεται στο MIL-
HDBK-17-1F [1.25].  

Από την άλλη πλευρά, για την στατιστική αξιολόγηση των ιδιοτήτων του υλικού, απαιτείται ο 
διαχωρισµός της µεταβλητότητας των πειραµατικών αποτελεσµάτων που είναι απόρροια της 
αβεβαιότητας που εισέρχεται στην µέτρηση από την πειραµατική µέθοδο και της διασποράς 
των ιδιοτήτων του υλικού. Ειδικά για τα σύνθετα υλικά, επειδή δεν υπάρχει υλικό αναφοράς, 
η µεροληψία της πειραµατικής µεθόδου µπορεί να προσδιοριστεί µόνο ποιοτικά [1.25]. Έτσι 
για να µειωθεί η αβεβαιότητα που εισάγεται από την πειραµατική µέθοδο, αλλά και να 
προσδιοριστεί η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων για την χρήση σε κατασκευές, στις 
περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται η εκτέλεση πειραµάτων σε πλάκες που έχουν 
κατασκευαστεί από διαφορετικές παρτίδες υλικού [1.25], [1.26], [1.27]. Όπως γίνεται 
κατανοητό, το κόστος για τον πειραµατικό προσδιορισµό των ιδιοτήτων του συνθέτου υλικού 
που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή είναι εξαιρετικά µεγάλο.  

Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, αντί για την εκτέλεση ακριβών πειραµατικών  προτείνεται η 
χρήση κανόνων µικροµηχανικής για τον προσδιορισµό των µακροσκοπικών ιδιοτήτων των 
συνθέτων υλικών, όπως για παράδειγµα περιγράφεται στο VDI 2014 [1.28]. Αυτό βέβαια 
περιορίζεται στην εκτίµηση των ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού και όχι στις ιδιότητες 
αντοχής. Παράλληλα, η ακρίβεια της εκτίµησης των διαφόρων ελαστικών ιδιοτήτων, µέτρο 
ελαστικότητας κατά την διεύθυνση των ινών και κάθετα σε αυτή, το µέτρο διάτµησης και ο 
συντελεστής Poisson στο επίπεδο της στρώσης, µε χρήση τέτοιων µοντέλων διαφέρει από 
υλικό σε υλικό. Η διαφορά αυτή οφείλεται όχι µόνο στην χρήση διαφορετικών υλικών για 
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την ίνα και την µήτρα, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους 
κατασκευάζεται το τελικό προϊόν, µέθοδος εµβάπτισης της ίνας, τρόπος διάταξης της ίνας 
(roving, υφάσµατα) κλπ. Στο πεδίο αυτό γίνεται εντατική έρευνα, ώστε να µειωθεί ο αριθµός 
των πειραµάτων για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων. Όµως τα αποτελέσµατα των 
θεωρητικών προβλέψεων πρέπει ακόµα να  επιβεβαιώνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα, 
για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν για τον σχεδιασµό 
κατασκευών.   

Η µοντελοποίηση της αστοχίας των συνθέτων υλικών, επίσης, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ένα 
κλειστό θέµα [1.29], το οποίο φαίνεται και από τον αριθµό και την συχνότητα νέων 
κριτηρίων αστοχίας, ακόµα και στην περίπτωση στατικής φόρτισης. Το 2002 και 2004 
δηµοσιεύτηκαν τα τελικά αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα από την Παγκόσµια Άσκηση 
Αστοχίας (World Wide Failure Exercise) σε ειδικό τεύχος (Special Issue) του επιστηµονικού 
περιοδικού Composites Science and Technology [1.30], [1.31], η οποία άρχισε το 1995 και 
περιλάµβανε την σύγκριση και αξιολόγηση 19 διαφορετικών θεωρητικών µεθοδολογιών για 
την πρόβλεψη αστοχίας πολυστρώτων πλακών συνθέτου υλικού. Στο πλαίσιο της άσκησης 
αυτής οι θεωρίες συγκρίθηκαν και µεταξύ τους, αλλά και µε πειραµατικά αποτελέσµατα, τα 
οποία ήταν κοινά για όλους τους συµµετέχοντες. Στα συµπεράσµατα της άσκησης 
περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες παρατηρήσεις [1.31]: 

• Οι περισσότερες µέθοδοι σχεδιασµού χρησιµοποιούν την στρώση του συνθέτου 
υλικού ως το βασικό στοιχείο, χρησιµοποιώντας πειραµατικά αποτελέσµατα από το 
επίπεδο της στρώσης. Εναλλακτικά, µπορεί κανείς να ξεκινήσει από το επίπεδο των 
συνιστωσών του συνθέτου υλικού (ίνα – µήτρα) και να χρησιµοποιήσει τις ιδιότητες 
αυτών για την πρόβλεψη της µακροσκοπικής συµπεριφοράς του υλικού. Παρόλα 
αυτά, ξεκινώντας στο επίπεδο της µικρο-µηχανικής, εισάγονται επιπρόσθετοι 
υπολογισµοί, αλλά και η πιθανότητα εισαγωγής ανακριβών ιδιοτήτων στρώσης. 
Τρεις µέθοδοι (από αυτές που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της άσκησης) κάνουν χρήση 
της µικροµηχανικής (Chamis [1.32], Mayes [1.33], Huang [1.34]). Tα αποτελέσµατα 
που προέκυψαν µε χρήση αυτών των µεθόδων για την εκτίµηση της αστοχίας της 
πολύστρωτης κρίθηκαν µέτρια, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα άλλων µεθόδων. 
Υπάρχουν και άλλες θεωρίες που χρησιµοποιούν κανόνες µικροµηχανικής, αλλά σε 
µικρότερη έκταση (Hart-Smith [1.35], Puck [1.36]-[1.37], Rotem [1.38]-[1.39], Tsai 
[1.40]-[1.41]).  

• Πέντε θεωρητικές µέθοδοι επιλέχθηκαν ως καλύτερες, από την ποσοτική αξιολόγηση 
που έγινε στα πλαίσια της άσκησης. Αυτές είναι: Zinoviev [1.42]-[1.43], Bogetti 
[1.44]-[1.45], Puck [1.36]-[1.37], Cuntze [1.46]-[1.47] και Tsai [1.40]-[1.41].  

• Στην πρόβλεψη της αστοχίας στρώσης µε ίνες προσανατολισµένες σε µία µόνο 
διεύθυνση υπό σύνθετη εντατική κατάσταση οι θεωρίες του Puck [1.36]-[1.37] (ή του 
Cuntze [1.46]-[1.47]) και του Tsai [1.40]-[1.41] έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσµατα. 
Στην περίπτωση σχεδιασµού προτείνεται να χρησιµοποιούνται µαζί, για την 
πρόβλεψη της αντοχής σε αυτή την περίπτωση. 

• Για την πρόβλεψη της αρχικής αστοχίας στην περίπτωση πολυστρώτων πλακών οι 
θεωρίες του Bogetti [1.44]-[1.45] και του Zinoviev [1.42]-[1.43] έδωσαν τα καλύτερα 
αποτελέσµατα. Όµως, για διάφορους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά για την 
περίπτωση αυτή, οι συγγραφείς [1.31] δεν µπορούν να καταλήξουν στην πρόταση για 
κάποια από τις µεθόδους που εξετάστηκαν για αυτή την περίπτωση.  

• Στην περίπτωση της πρόβλεψης της τελικής αστοχίας πολυστρώτου πλακός, καµία 
θεωρία δεν ήταν δυνατό να προβλέψει µέσα στο ±10% της µετρηµένης αντοχής σε 
περισσότερο από το 40% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν. Οι πέντε καλύτερες 
θεωρίες κατάφεραν να προβλέψουν µέσα στο όριο του ±50% της µετρηµένης τελικής 
αστοχίας σε περισσότερες από το 75% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, ενώ οι 
θεωρίες των Puck [1.36]-[1.37] και Cuntze [1.46]-[1.47] προέβλεψαν µε αυτή την 
ακρίβεια περισσότερες από 85% των περιπτώσεων. Έτσι, προτείνεται η χρήση των 
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µεθόδων Puck [1.36]-[1.37] και Cuntze [1.46]-[1.47] για την πρόβλεψη της τελικής 
αστοχίας πολυστρώτων συνθέτων υλικών, ενώ παράλληλα, και η µέθοδος του 
Zinoviev [1.42]-[1.43] θεωρείται ότι έχει αξία για τον σχεδιαστή. Η µέθοδος του Tsai 
[1.40]-[1.41] θεωρείται ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τις άλλες 
µεθόδους.  

Σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι για την καλύτερη αξιολόγηση των θεωριών αστοχίας των 
συνθέτων υλικών χρειάζονται περισσότερα πειραµατικά αποτελέσµατα, κυρίως για την 
απαλοιφή αβεβαιοτήτων των ήδη υπαρχόντων πειραµατικών δεδοµένων, αλλά και για να 
διερευνηθούν νέες καταστάσεις φόρτισης [1.31]. Επίσης, επισηµαίνεται ότι απαιτείται 
περεταίρω θεωρητική ανάπτυξη των µεθόδων πρόβλεψης της συµπεριφοράς των συνθέτων 
υλικών.   

Έχοντας υπόψη τους περιορισµούς για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων αλλά και την 
µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του υλικού, για το πρόβληµα της εισαγωγής της 
µεταβλητότητας των ιδιοτήτων του υλικού σε κατασκευές εν γένει αλλά και συγκεκριµένα 
από σύνθετα υλικά, βρίσκει κανείς δύο τάσεις στην βιβλιογραφία [1.48]: η πρώτη που 
µοντελοποιεί τις αβεβαιότητες των ιδιοτήτων των συνθέτων υλικών ως τυχαίες µεταβλητές, 
π.χ. [1.49], και η άλλη στην οποία χρησιµοποιούνται τυχαία πεδία, π.χ. [1.50]. Οι εργασίες 
που ακολουθούν την δεύτερη περίπτωση, δηλαδή την µοντελοποίηση της µεταβλητότητας 
των ιδιοτήτων των υλικών ως τυχαία πεδία, οδήγησαν στην ανάπτυξη της µεθόδου των 
στοχαστικών πεπερασµένων στοιχείων (stochastic finite element method - SFEM), αλλά 
λόγω της έλλειψης πειραµατικών δεδοµένων, τα αποτελέσµατα των οποίων να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κατά την µοντελοποίηση ώστε να αποφευχθούν οι υποθέσεις, σήµερα οι 
επιστήµονες που ασχολούνται µε αυτό το πεδίο έρευνας βρίσκονται µπροστά σε αδιέξοδο 
[1.48]. Στο [1.48] αναφέρεται επίσης, ότι η τάση στην οποία στηρίζονται είναι η εξαγωγή της 
στατιστικής πληροφορίας για τις µακροσκοπικές ιδιότητες των υλικών, να γίνεται 
εξετάζοντας τα µικρο-µηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού. 

Όµως οι εργασίες στο πεδίο της µικροδοµής του υλικού βρίσκονται σε εξέλιξη και ακόµα δεν 
έχουν οδηγήσει σε αποτελέσµατα τα οποία να είναι άµεσα εκµεταλλεύσιµα για την εκτίµηση 
των µακροσκοπικών ιδιοτήτων του υλικού και των στατιστικών τους χαρακτηριστικών. 
Επίσης, το φαινόµενο της κλίµακας είναι αρκετά σηµαντικό, ώστε να µην επιτρέπει το 
απρόσκοπτο πέρασµα από το µικροσκοπικό στο µακροσκοπικό επίπεδο που τελικά 
ενδιαφέρει. Πρέπει όµως να σηµειωθεί, ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια σύνδεσης 
των αποτελεσµάτων της µικροµηχανικής ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο επόµενο 
επίπεδο ανάλυσης (π.χ. [1.51] και [1.52]). 

Όσον αφορά στην περίπτωση της διερεύνησης του προβλήµατος της αξιοπιστίας των 
κατασκευών από σύνθετα υλικά δεν υπάρχουν αναλυτικές λύσεις για την εκτίµηση της 
πιθανότητας αστοχίας, εξαιτίας αφενός των πολλών µεταβλητών που εµπεριέχονται (4 
ιδιότητες ελαστικότητας και 5 αντοχής στο επίπεδο της στρώσης – µακροσκοπικό επίπεδο για 
δισδιάστατη ανάλυση) και την µη γραµµικότητα των συναρτήσεων που διέπουν το 
πρόβληµα.  

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιείται η µέθοδος Monte Carlo (MC) για την προσεγγιστική 
εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας. Χαρακτηριστικό ίσως παράδειγµα εφαρµογής της 
µεθόδου Monte Carlo είναι η µεθοδολογία NGCAD [1.53] που αναπτύχθηκε ως εργαλείο για 
αεροπορικές εφαρµογές µε έµφαση στα κατασκευαστικά τµήµατα από σύνθετα υλικά. Όµως, 
η µέθοδος NGCAD αναπτύχθηκε ως εργαλείο ελέγχου του σχεδιασµού κατασκευών τέτοιου 
τύπου και όχι ως εργαλείο αρχικού σχεδιασµού.  

Γενικά η µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo εξαιτίας της επαναληπτικής της φύσης είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρα ακόµα και στην περίπτωση απλών προβληµάτων. Υπάρχουν ασφαλώς 
µέθοδοι βελτίωσης της MC, όπως για παράδειγµα η τεχνική δειγµατοληψίας σπουδαιότητας 
(importance sampling), συνήθως όµως χρειάζεται µία περαιτέρω στοχαστική ανάλυση.  
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Ενώ η MC αποτελεί µία µέθοδο προσοµοίωσης της κατασκευής, έχουν αναπτυχθεί 
παράλληλα προσεγγιστικές µέθοδοι για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Στην 
βιβλιογραφία βρίσκει κανείς την µέθοδο των στοχαστικών πεπερασµένων στοιχείων (SFEM) 
που βασίζονται στον προσδιορισµό της επιφάνειας απόκρισης ή µεθόδους αξιοπιστίας 
πρώτης τάξεων (FORM). Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή των µεθόδων αυτών, όπως 
προαναφέρθηκε βασίζεται σε υποθέσεις για την µοντελοποίηση των ιδιοτήτων (και όχι σε 
πειραµατικά αποτελέσµατα), ενώ η επαλήθευση µε πειραµατικά δεδοµένα είναι εξαιρετικά 
δύσκολη αλλά κει ακριβή [1.48].  

Στο [1.54] γίνεται µία εκτενής ανασκόπηση των µεθόδων προσδιορισµού της αξιοπιστίας 
στοιχείων συνθέτων υλικών, ξεκινώντας από το µικροµηχανικό επίπεδο ίνας-µήτρας και 
καταλήγοντας σε συζήτηση για το σύστηµα πολύστρωτης πλάκας. 

1.4 Γενική Επισκόπηση: Πτερύγια ανεµογεννήτριας 

Οι ανεµογεννήτριες και ένα από τα σηµαντικότερα δοµικά στοιχεία αυτών, τα πτερύγια, είναι 
κατασκευές που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια. Οι ανεµογεννήτριες ήρθαν να 
δώσουν λύση στο ενεργειακό πρόβληµα που δηµιουργείται παγκοσµίως εξ αιτίας της 
εξάρτησης από το πετρέλαιο και τους διάφορους ενεργειακούς πόρους, που είναι 
πεπερασµένοι και εποµένως αλόγιστη χρήση τους µπορεί να οδηγήσει στην εξάντλησή τους. 
Εξαιτίας διάφορων οικονοµο-τεχνικών συγκυριών η βιοµηχανία γύρω από τις 
ανεµογεννήτριες  ζει τα τελευταία χρόνια µια επιταχυνόµενη αύξηση του κύκλου εργασιών 
της. Ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου είναι µεγάλος και µέχρι τώρα η βελτίωση 
του προϊόντος έχει ως κύριο στόχο την αύξηση του µεγέθους της ανεµογεννήτριας και 
εποµένως των πτερυγίων.  

Η έρευνα σε διεθνές επίπεδο που σχετίζεται µε τα πτερύγια ανεµογεννητριών κάλυψε θέµατα 
που άπτονται των δοκιµών και ελέγχων των πτερυγίων Α/Γ, για παράδειγµα µε τα έργα SMT 
[1.55], και AEGIS [1.56], θέµατα που άπτονται της προσαρµογής του σχεδιασµού του 
πτερυγίου σε διάφορες κλιµατικές συνθήκες π.χ. στα πλαίσια των έργων ADAPTURB [1.57] 
και MEGAWIND [1.58], θέµατα που στόχο έχουν την χρήση εγγενών ιδιοτήτων των υλικών 
για την βελτίωση της απόκρισης των πτερυγίων, για παράδειγµα βελτιώνοντας την απόσβεση 
των υλικών σε ταλαντώσεις, όπως έγινε στο πλαίσιο του έργου DAMPBLADE [1.59]. 
Παράλληλα, µακροχρόνια έρευνα στο επίπεδο της φόρτισης των πτερυγίων εξαιτίας της 
µεταβλητότητας του ανέµου και της λειτουργίας της ανεµογεννήτριας έχει οδηγήσει στην 
στοχαστική µοντελοποίηση της φόρτισης της ανεµογεννήτριας και των τµηµάτων της, όπως 
αυτό καταγράφεται στο πρότυπο σχεδιασµού ανεµογεννητριών IEC 61400-1:2005.  

Πολύ λίγες ερευνητικές εργασίες, όµως, έχουν εστιάσει στο πρόβληµα της µεταβλητότητας 
των ιδιοτήτων των υλικών και στην µοντελοποίησή της. Για παράδειγµα στο έργο PROFAR 
[1.60], έγινε µία προσπάθεια για τον προσδιορισµό της µεταβλητότητας της αντοχής των 
πτερυγίων σε κόπωση, αλλά ο κύριος στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισµός κατάλληλου 
συντελεστή ασφαλείας ώστε να λαµβάνεται υπόψη η µεταβλητότητα αυτή κατά τον 
σχεδιασµό των πτερυγίων. Στόχος του έργου PRODETO [1.61], [1.62] ήταν η ανάπτυξη 
µεθοδολογίας για την πιθανολογική µοντελοποίηση της ανεµογεννήτριας (και εξ’ αυτού και 
του πτερυγίου), παρόλα αυτά η έρευνα επικεντρώθηκε στην µοντελοποίηση της 
στοχαστικότητας του φορτίου (εξαιτίας της µεταβλητότητας του αέρα), ενώ η αντοχή του 
υλικού του πτερυγίου µοντελοποιήθηκε ως µία µεταβλητή για όλη την πολύστρωτη πλάκα. 
Το PRODETO βασίστηκε στα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου EWTS, 
[1.63], το οποίο αποτέλεσε την βάση για την διαδικασία «βαθµονόµησης» των συντελεστών 
ασφαλείας που χρησιµοποιούνται στον σχεδιασµό ανεµογεννητριών (και των πτερυγίων 
αυτών) κατά IEC 61400-1. Η µεθοδολογία αυτής της βαθµονόµησης εµπεριέχει πιθανολογική 
ανάλυση, η οποία όµως στήθηκε θεωρώντας µία και µόνο ιδιότητα αντοχής της πολύστρωτης 
πλάκας ως µεταβλητή, η ιδιότητα ελαστικότητας θεωρείται ντετερµινιστική, ενώ η ανάλυση 
περιλαµβάνει µόνο την περίπτωση αστοχίας λόγω κόπωσης εξαιτίας της καµπτικής ροπής 
που αναπτύσσεται στην ρίζα του πτερυγίου. Στους στόχους του ακόλουθου του παραπάνω 
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έργου, δηλαδή στο EWTS II [1.64] περιλαµβανόταν και ο προσδιορισµός του επιθυµητού 
επιπέδου αξιοπιστίας (target reliability level) της ανεµογεννήτριας. Και σε αυτό το έργο οι 
υπολογισµοί εκτελέστηκαν ακολουθώντας το παράδειγµα του προγενέστερου. Η τελική 
πρόταση του έργου κατέληγε στην χρήση πιθανότητας αστοχίας 10-6/έτος για τον δοµικό 
σχεδιασµό της ανεµογεννήτριας. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και το έργο RECOFF 
(Recommendations for Design of Offshore Wind Turbines, ENK5-CT-2000-00322), όσον 
αφορά την βαθµονόµηση των µερικών συντελεστών ασφαλείας για τις ακραίες φορτίσεις των 
πτερυγίων ανεµογεννητριών [1.65].  

Λεπτοµερέστερη ανάλυση της στοχαστικότητας των ιδιοτήτων του υλικού που 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή πτερυγίων έγινε στο πλαίσιο του έργου OPTIMAT 
BLADES [1.66]. Το OPTIMAT BLADES ήταν ένα φιλόδοξο έργο, όπου στόχος ήταν να 
εξεταστούν όλα τα θέµατα που άπτονται της χρήσης συνθέτων υλικών στην κατασκευή του 
πτερυγίου (συµπεριλαµβανοµένου και της επιδιόρθωσης πολυστρώτων πλακών). Αλλά και σε 
αυτή την περίπτωση η ανάλυση επικεντρώθηκε στα προβλήµατα κατά την κόπωση.  

Τέλος στο [1.67] ο προσδιορισµός της πιθανότητας αστοχίας γίνεται και σε αυτή την 
περίπτωση για την ρίζα του πτερυγίου και περιπτώσεις κόπωσης. 

Η βασική διαφορά των πτερυγίων ανεµογεννητριών σε σχέση µε αεροπορικές/διαστηµικές 
εφαρµογές όπου χρησιµοποιούνται σύνθετα υλικά έγκειται σε δύο σηµεία, χαρακτηριστικά 
όµως ώστε να δώσουν το έναυσµα της παρούσης εργασίας. Το πρώτο είναι ότι στα πτερύγια 
ανεµογεννητριών ως επί το πλείστον το σύνθετο υλικό αποτελεί το µοναδικό φέρον υλικό της 
κατασκευής. Το δεύτερο είναι ότι η βιοµηχανία πτερυγίων ανεµογεννητριών πρέπει να 
κρατήσει το κόστος κατασκευής σε πολύ χαµηλά επίπεδα για την επιβίωσή της. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα τα υλικά και οι µέθοδοι παραγωγής που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 
των πτερυγίων ανεµογεννητριών να έχουν διαφορετικές ιδιότητες αυτών που 
χρησιµοποιούνται στην αεροπορική βιοµηχανία. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα πτερύγια 
ανεµογεννητριών συνήθως κατασκευάζονται από ίνες γυαλιού, ενώ στις εφαρµογές της 
αεροπορίας χρησιµοποιούνται συνήθως ίνες άνθρακα, ενώ όταν χρησιµοποιούνται ίνες 
γυαλιού, αυτές είναι τύπου S-glass, καλύτερων ιδιοτήτων από το τύπο που χρησιµοποιείται 
για την κατασκευή πτερυγίων. Τέλος, η µέθοδος παραγωγής για την κατασκευή των 
πτερυγίων είναι διαφορετική από αυτή των αεροπορικών/διαστηµικών εφαρµογών, κυρίως 
εξαιτίας του µεγέθους του πτερυγίου, το οποίο κατασκευάζεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις σε ένα ενιαίο τµήµα κατά το µήκος του (σήµερα περίπου 30m - 40m, ενώ το 
µεγαλύτερο πτερύγιο που έχει κατασκευαστεί είναι 61.5m για δροµείς διαµέτρου µέχρι 
126m), ενώ στις αεροπορικές τα κοµµάτια από σύνθετο υλικό είναι σαφώς µικρότερων 
διαστάσεων. Αυτές οι διαφορές έχουν ως αποτέλεσµα, τα ευρήµατα  της έρευνας στο πλαίσιο 
της αεροπορικής βιοµηχανίας ως προς τις ιδιότητες του υλικού και τις µεθόδους µέτρησης να 
µην είναι πάντα δυνατόν να εφαρµοστούν για τα υλικά της βιοµηχανίας πτερυγίων.  

1.5 Σκοπός της εργασίας  

Στόχος της εργασίας είναι να αναπτυχθεί µία µέθοδος προσδιορισµού του επιπέδου 
αξιοπιστίας κατασκευών από σύνθετα υλικά, η οποία να είναι ευκολόχρηστη και αρκετά 
ακριβής, ώστε να καταστεί πρακτική για χρήση κατά την διάρκεια του σχεδιασµού τέτοιων 
κατασκευών, κατά την οποία µέχρι το τελικό αποτέλεσµα απαιτούνται πολλές επαναληπτικές 
δοκιµές. Ουσιαστικά, χρειάζεται µία µέθοδος, ούτως ώστε οι σχεδιαστές να µπορούν εύκολα 
να παρακάµψουν την χρήση συντελεστών ασφαλείας, οι οποίοι δεν βοηθούν στην 
εξασφάλιση συγκεκριµένου επιπέδου αξιοπιστίας της κατασκευής, και ταυτόχρονα να µην 
οδηγούνται σε υπερδιαστασιολόγισή της.  

Πέρα όµως από την εύρεση µίας µεθόδου κατάλληλης να αντικαταστήσει τους 
ντετερµινιστικούς υπολογισµούς κατά τον σχεδιασµό πραγµατικών κατασκευών από σύνθετα 
υλικά, χωρίς σηµαντική υπολογιστική επιβάρυνση των µηχανικών, στην εργασία αυτή 
επιζητείται και η κάλυψη του κενού που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ των µεθόδων 



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

27 

προσδιορισµού αξιοπιστίας προβληµάτων κόπωσης και αυτών σε στατική φόρτιση, όπως 
είναι η εξέταση κατασκευών υπό ακραίες περιπτώσεις φόρτισης. Ιδιαίτερα στον χώρο 
πτερυγίων ανεµογεννητριών, εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για 
τον ελλαδικό χώρο, οι αναλύσεις που έχουν παρουσιαστεί συγκεντρώνονται κυρίως στην ρίζα 
του πτερυγίου και περιορίζονται σε φόρτιση µίας µόνο διεύθυνσης (flap), λαµβάνοντας 
υπόψη µόνο τις αξονικές (κατά το µήκος του πτερυγίου) παραµορφώσεις που αναπτύσσονται 
και αµελώντας τις διατµητικές και τις εφαπτοµενικές, οι οποίες µπορεί να είναι σηµαντικές 
σε ορισµένα σηµεία του πτερυγίου. 

1.6 Μεθοδολογία 

Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας, οι θεµατικές περιοχές που χρειάζεται να 
αναπτυχθούν είναι ουσιαστικά δύο: Η εκτίµηση της αξιοπιστίας µίας κατασκευής σε όρους 
πιθανοτήτων και η ανάλυση κατασκευών από σύνθετα υλικά. Τέλος, γίνεται και αναφορά 
στις ιδιαιτερότητες των πτερυγίων ανεµογεννητριών, ιδιαιτερότητες που δεν συναντώνται σε 
άλλες κατασκευές από σύνθετα υλικά.  

Το πρώτο βήµα στην εφαρµογή µεθόδων προσδιορισµού αξιοπιστίας εν γένει, είναι η 
µαθηµατική µοντελοποίηση του προβλήµατος και κυρίως της αστοχίας της. Στην περίπτωση 
κατασκευών που ελέγχονται ως προς την αντοχή τους, ενδιαφερόµαστε για ένα σύστηµα R-S, 
δηλαδή ενδιαφερόµαστε για την σχέση µεταξύ των εξωτερικά επιβαλλόµενων φορτίων και 
την αντίσταση της κατασκευής. Αφού καταστρωθεί το µαθηµατικό πρόβληµα, χρειάζεται ο 
εντοπισµός των παραµέτρων, των οποίων η στοχαστικότητα αναµένεται να επηρεάσει την 
λύση του.   

Στα συµβατικά υλικά, αρκεί η εισαγωγή της στοχαστικότητας της αντοχής για τον 
προσδιορισµό του επιπέδου αξιοπιστίας. Σε κατασκευές από σύνθετα υλικά, η αυξηµένη 
διασπορά και των ελαστικών ιδιοτήτων καθιστά επιτακτική τουλάχιστον την έρευνα για το αν 
θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται ως στοχαστικές αυτές οι µεταβλητές σε τέτοια 
προβλήµατα. Σηµειώνεται δε, ότι για την ανάλυση κατασκευών από σύνθετα υλικά 
χρειάζεται ο πειραµατικός προσδιορισµός των ιδιοτήτων αντοχής, ελαστικότητας και των 
συντελεστών θερµικής διαστολής στις διάφορες διευθύνσεις συµµετρίας του υλικού. Σε αυτό 
το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση στην εργασία αυτή πραγµατοποιείται για το 
διδιάστατο πρόβληµα, δηλαδή αµελούνται η εγκάρσια ορθή και οι εγκάρσιες διατµητικές 
παραµορφώσεις. Υπό αυτή την παραδοχή, για πλαστικά υλικά ενισχυµένα µε ίνες 
προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση µόνο οι βασικές ιδιότητες αντοχής που πρέπει να 
προσδιοριστούν είναι αυτές σε εφελκυσµό και θλίψη κατά την διεύθυνση των ινών και 
κάθετα σε αυτήν, καθώς επίσης και η κατανοµή της αντοχής σε διάτµηση στο κυρίως 
επίπεδο. Αντίστοιχα για τις ελαστικές ιδιότητες πρέπει να προσδιοριστούν τα µέτρα 
ελαστικότητας στην διεύθυνση των ινών και κάθετα σε αυτή, ο λόγος Poisson και το µέτρο 
διάτµησης στο επίπεδο της στρώσης. Τέλος για τον ολοκληρωµένο, από άποψη 
θερµοµηχανικών ιδιοτήτων, χαρακτηρισµό της στρώσης χρειάζεται η γνώση των 
συντελεστών θερµικής διαστολής στην διεύθυνση των ινών και κάθετα σε αυτή.  

Στην γνώση της συγγραφέως δεν υπάρχει εργασία που να περιγράφει στατιστικά πειραµατικά 
αποτελέσµατα όλων των µηχανικών και θερµοµηχανικών ιδιοτήτων ορθότροπης στρώσης 
συνθέτου υλικού. Συγκεκριµένα, σε εργασίες που θεωρείται σηµαντική η στοχαστικότητα 
των ελαστικών ιδιοτήτων δεν γίνεται ανάλυση αντοχής, εφόσον εξετάζεται η συµπεριφορά σε 
λυγισµό ή οι ιδιοσυχνότητες της κατασκευής, όπου πράγµατι, οι ελαστικές ιδιότητες είναι οι 
βασικές µεταβλητές που «ελέγχουν» την απόκριση της κατασκευής. Υπάρχουν επίσης 
αρκετές εργασίες στις οποίες λαµβάνονται υπόψη οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού π.χ. 
[1.2], [1.17] χωρίς όµως την υποστήριξη πειραµατικών αποτελεσµάτων. Στα πλαίσια του 
ερευνητικού έργου OPTIMAT BLADES [1.66] έχει αναπτυχθεί µία πολύ µεγάλη βάση 
δεδοµένων για σύνθετο υλικό που χρησιµοποιείται σε πτερύγια ανεµογεννητριών, παρόλα 
αυτά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την διασπορά των ιδιοτήτων του υλικού.  
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Επίσης, στην γνώση της συγγραφέως δεν υπάρχει εργασία για πειραµατική εκτίµηση της 
διασποράς των συντελεστών θερµικής διαστολής στρώσεων πολυστρώτων πλακών. Σε 
πρόσφατο ερευνητικό πρόγραµµα, στο οποίο διερευνούταν η πρόβλεψη της συµπεριφοράς 
της κατασκευής κατά την διάρκεια λειτουργίας της, βρέθηκε ότι η µεταβλητότητα της 
απόκρισης της κατασκευής εξαρτάται σηµαντικά όχι µόνο από τις ελαστικές της ιδιότητες, 
αλλά και από τις τιµές των θερµοµηχανικών παραµέτρων  [1.68]-[1.69]. Εκτός από αυτή την 
πειραµατική έρευνα η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η µεταβλητότητα πολλών ιδιοτήτων που 
σχετίζονται µε την συµπεριφορά κατασκευών εκ συνθέτων υλικών έχει προταθεί νωρίτερα 
στα [1.2]-[1.17].  

Έτσι, µε σκοπό την ολοκληρωµένη µελέτη της στοχαστικότητας των µηχανικών και 
θερµοµηχανικών ιδιοτήτων της στρώσης, αντοχή, ελαστικότητα, συντελεστές θερµικής 
διαστολής, οι οποίες αποτελούν µεταβλητές του προβλήµατος σχεδιασµού κατασκευών από 
σύνθετα υλικά, και επειδή στην βιβλιογραφία δεν υπάρχουν ολοκληρωµένες αναφορές για 
την στοχαστικότητα όλων των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν θερµοµηχανικά µία στρώση, 
εκτελέστηκε σειρά πειραµάτων για την εκτίµηση της διασποράς των ιδιοτήτων αντοχής, 
ελαστικότητας και συντελεστών θερµικής διαστολής. Η δηµιουργία αυτής της βάσεων 
δεδοµένων στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την 
εισαγωγή των θερµικών ιδιοτήτων σε µία πρόβλεψη της συµπεριφοράς της κατασκευής υπό 
θερµοµηχανικά φορτία εν γένει σε όρους αξιοπιστίας. 

Ταυτόχρονα, για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην εργασία αυτή, διερευνήθηκαν 
πρακτικές µέθοδοι προσδιορισµού αξιοπιστίας ως προς την ακρίβεια των αποτελεσµάτων 
τους και την ευκολία εφαρµογής τους σε συνάρτηση µε το υπολογιστικό κόστος. Η 
διερεύνηση γίνεται σταδιακά, εφόσον το πρόβληµα εξετάζεται µακροµηχανικά, 
αναπτύσσοντας τις µεθόδους προσδιορισµού της αξιοπιστίας για εφαρµογές στην απλή 
περίπτωση της στρώσης, γενικεύοντας για την γενική πολύστρωτη πλάκα και φθάνοντας 
τελικά µέχρι την κατασκευή. 

Εφόσον ο στόχος τέτοιου είδους µελετών όπως η παρούσα, π.χ. [1.70], είναι να προετοιµάσει 
το έδαφος για τον εύκολο προσδιορισµό επιτρεπόµενων αντοχών για τον σχεδιασµό 
κατασκευών εκ συνθέτων υλικών, εισάγεται και µία απλή ηµι-προσδιοριστέα µέθοδος για την 
αξιοπιστία αντοχής. Σε αυτή την µέθοδο γίνεται χρήση διακεκριµένων τιµών των βασικών 
αντοχών ενός δοθέντος επιπέδου αξιοπιστίας και η συνάρτηση αστοχίας χρησιµοποιείται για 
την πρόβλεψη του τόπου αστοχίας, ο οποίος συγκρίνεται µε τον πιθανολογικό στο ίδιο 
επίπεδο αξιοπιστίας όπως και οι βασικές αντοχές του πρώτου. 

Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας της φύσης των συνθέτων υλικών εισάγουµε σταδιακά οµάδες 
βασικών µεταβλητών του προβλήµατος, αυξάνοντας κατ αυτό τον τρόπο την ακρίβεια του 
στοχαστικού µοντέλου. Παράλληλα, γίνεται και διερεύνηση για το ποιες µεταβλητές 
επηρεάζουν σηµαντικά την λύση του προβλήµατος, υποδεικνύοντας κατά πόσο είναι 
αναγκαίο να συµπεριλαµβάνονται ως στοχαστικές µεταβλητές. 

Για την πρόβλεψη της κατανοµής αντοχής του συνθέτου υλικού υπό πολυαξονική, multiaxial, 
φόρτιση, βασιζόµενοι στις µεµονωµένες κατανοµές των ιδιοτήτων του υλικού και 
χρησιµοποιώντας µία κατάλληλη συνάρτηση αστοχίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αριθµητικές και αναλυτικές µέθοδοι. 

Στην πρώτη περίπτωση, έχει χρησιµοποιηθεί η αριθµητική προσοµοίωση µε την τεχνική 
Monte Carlo, για την πρόβλεψη off-axis αντοχής σε δοκίµια από εποξειδική ρητίνη 
ενισχυµένα µε ίνες γυαλιού, Gl/Ep, σε εφελκυσµό [1.71], ενώ ο αριθµητικός υπολογισµός του 
ολοκληρώµατος της κοινής πιθανότητας, δοθέντων των βασικών κατανοµών αντοχής και µία 
κατάλληλη συνάρτηση αστοχίας, ήταν µέρος µίας πιο γενικής ανάλυσης αξιοπιστίας της 
τελικής αστοχίας πολυστρώτων πλακών [1.72]. 

Μία αναλυτική προσέγγιση, η οποία περιέχει µία τεχνική συναρτησιακού αναπτύγµατος, 
παρουσιάστηκε στο [1.73] για την πρόβλεψη της συνάρτησης αθροιστικής κατανοµής 
πιθανότητας της αστοχίας κάτω από µονοαξονική φόρτιση σε off-axis δοκίµια από σύνθετο 
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υλικό. Η παραπάνω µέθοδος, που βασίζεται στο ανάπτυγµα Gram-Charlier ή αλλιώς 
Edgeworth [1.74], χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη της αθροιστική κατανοµής πιθανότητας 
πεπλεγµένων συναρτήσεων σε όρους των µεµονωµένων ροπών των συνιστωσών. Στο [1.73] 
ως συνάρτηση αστοχίας χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο Hill. 

Η µέθοδος συναρτησιακού αναπτύγµατος Edgeworth χρησιµοποιείται και σε αυτή την 
εργασία, αυτή την φορά όµως σε συνάρτηση µε το τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας και 
αναπτύσσεται επιπλέον για την πρόβλεψη ολόκληρου του τόπου αστοχίας µίας πολύστρωτης 
µε ίνες προσανατολισµένες σε περισσότερες των µία διευθύνσεις σε συνθήκες γενικής 
επίπεδης εντατικής κατάστασης.  

Από την άλλη πλευρά, ως προς τις µεθόδους για την εκτίµηση του επιπέδου αξιοπιστίας, είναι 
η πρώτη φορά που γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας 
απευθείας του κριτηρίου αστοχίας, µε εµπειρικές συναρτήσεις κατανοµής (οικογένεια 
Pearson) ή και µε την µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth. Συγκεκριµένα, η οικογένεια 
κατανοµών Pearson δεν έχει χρησιµοποιηθεί ποτέ σε προβλήµατα µηχανικής για την 
εκτίµηση της απόκρισης µίας κατασκευή, ενώ η µέθοδος αναπτύγµατος Edgeworth 
χρησιµοποιήθηκε [1.73] για την επίλυση του προβλήµατος θεωρώντας την περίπτωση 
στρώσης υπό µονοαξονική φόρτιση και λαµβάνοντας υπόψη µόνο την στοχαστικότητα των 
ιδιοτήτων αντοχής. 

Επίσης παρουσιάζεται η πρακτική ντετερµινιστική µέθοδος βασικών µεταβλητών στην 
περίπτωση που θεωρούνται στοχαστικές µόνο οι ιδιότητες αντοχής. Ουσιαστικά η εργασία 
αυτή εισαγάγει ένα νέο τρόπο σκέψης στην αντιµετώπιση του προβλήµατος προσδιορισµού 
επιπέδου αξιοπιστίας, δίνοντας έµφαση στην πρακτικότητα και οικονοµία της λύσης, ώστε να 
καταστεί εύκολα εφαρµόσιµη για πραγµατικά προβλήµατα σχεδιασµού κατασκευών. Τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η ακρίβεια της µεθόδου είναι συγκρίσιµη µε αυτή ακριβών 
υπολογιστικά λύσεων. 

Ως προς την επιλογή της κατασκευής που χρησιµοποιείται ως εφαρµογή των µεθόδων που 
αναπτύχθηκαν στην εργασία, για την αξιολόγησή τους ως σχεδιαστικά εργαλεία δηλαδή του 
πτερυγίου ανεµογεννήτριας, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη φορά που 
συµπεριλαµβάνεται στον σχεδιασµό τέτοιας κατασκευής η στοχαστικότητα των ελαστικών 
και κυρίως των θερµικών ιδιοτήτων. Προηγούµενη εργασία για την εύρεση της αξιοπιστίας 
της κατασκευής υπό κοπωτικά φορτία, αλλά και στατική φόρτιση, συµπεριλάµβανε ανάλυση 
µόνο στην ρίζα του πτερυγίου, η οποία έχει συµµετρική γεωµετρία και είναι µονοκυψελική 
διατοµή [1.5], [1.6]. Επιπρόσθετα στις εργασίες που έχουν παρουσιαστεί µέχρι τώρα, [1.5], 
[1.6], λαµβάνεται υπόψη µόνο η επίδραση της καµπτικής ροπής στην ρίζα του πτερυγίου, 
θεωρώντας στοχαστική την αντοχή του υλικού παράλληλα στην διεύθυνση του πτερυγίου, 
ενώ αµελούνται οι διατµητικές τάσεις που αναπτύσσονται στην διατοµή και η επίδραση 
αυτών στην αξιοπιστία της κατασκευής. Επίσης η εφαρµογή γίνεται για πρώτη φορά σε 
πολυκυψελική διατοµή πτερυγίου ανεµογεννήτριας υπό στατική φόρτιση. Εργασία σε 
πολυκυψελικές διατοµές συνθέτων υλικών έχει παρουσιαστεί στο [1.2], όπου αναλύεται 
στοχαστικά η κατασκευή πτερυγίου αεροσκάφους, λαµβάνοντας υπόψη και την 
µεταβλητότητα των ελαστικών ιδιοτήτων (µεταξύ άλλων). Σε αυτή την εργασία όµως το 
ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στην πρόβλεψη της αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας του 
βέλους κάµψης του ελεύθερου άκρου του πτερυγίου, καθώς επίσης και της αντίστοιχης 
πιθανότητας της αξονικής (κατά το µήκος του πτερυγίου) τάσης που αναπτύσσεται στην ρίζα 
του πτερυγίου. Έτσι είναι η πρώτη φορά που στην εκτίµηση της αξιοπιστίας του πτερυγίου 
λαµβάνεται υπόψη εκτός από την επίδραση των καµπτικών ροπών και η επίδραση των 
διατµητικών και αξονικών δυνάµεων που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε διατοµή του 
πτερυγίου. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι στις εργασίες που αφορούν την ανάλυση 
πτερυγίων Α/Γ για την πιθανολογική ανάλυση (εφαρµογή της µεθόδου πιθανοτήτων) στην 
µεν πρώτη, [1.5], χρησιµοποιήθηκε το εµπορικό πρόγραµµα PROBAN Version 2 [1.14], ενώ 
στην άλλη [1.6] η εφαρµογή αναπτύχθηκε γύρω από το εµπορικό πρόγραµµα, RELIAB01, 
της CSRconsult. Επίσης, η εφαρµογή που παρουσιάστηκε για πτερύγιο αεροσκάφους 
βασίζεται στην χρήση του προγράµµατος IPACS, NASA, το οποίο είναι σύνθεση των 
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NESSUS [1.15], [1.16] και PICAN. Τέλος ο υπολογιστικός κώδικας FAROW [1.13], µε τον 
οποίο δίνεται η δυνατότητα υπολογισµού της αξιοπιστίας κατασκευαστικών τµηµάτων µίας 
ανεµογεννήτριας, υπό κοπωτική φόρτιση χωρίς να γίνεται συγκεκριµένη αναφορά και 
εφαρµογή για τµήµατα συνθέτων υλικών, όπως τα πτερύγια, βασίζεται στο STRUREL της 
RCP GmbH [1.12]. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι στην παρούσα εργασία ο έλεγχος της 
εξεταζόµενης κατασκευής γίνεται θεωρώντας στατική φόρτιση και ιδιότητες µη 
µεταβαλλόµενες στον χρόνο, ενώ ως αστοχία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η 
κατασκευή δεν µπορεί να φέρει φορτία, ουσιαστικά όταν τα εξωτερικά φορτία ξεπεράσουν 
την αντοχή της κατασκευής.  

1.7 ∆ιάρθρωση της εργασίας 

Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται ξεκινώντας από την περιγραφή του πειραµατικού 
προσδιορισµού των θερµοµηχανικών ιδιοτήτων των συνθέτων υλικών, όπου θέτονται οι 
βάσεις γύρω από τα υλικά που εξετάζονται και γίνεται η περιγραφή των µεταβλητών που 
εισέρχονται στο πρόβληµα του προσδιορισµού επιπέδου αξιοπιστίας των κατασκευών από 
σύνθετα υλικά. Ουσιαστικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι µεθοδολογίες που ακολουθούνται 
για τον προσδιορισµό των µηχανικών και θερµικών ιδιοτήτων των υλικών καθώς επίσης και 
τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που εκτελέστηκαν για τον προσδιορισµό των µηχανικών 
ιδιοτήτων δύο υλικών, το πρώτο ινών άνθρακα σε εποξειδική ρητίνη και το δεύτερο ινών 
γυαλιού σε πολυεστερική ρητίνη, και για τον προσδιορισµό των θερµικών ιδιοτήτων του 
δεύτερου υλικού.  

Κεφάλαιο 3: 

Τα εργαλεία της στατιστικής ανάλυσης που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των 
πειραµατικών αποτελεσµάτων και την στατιστική µοντελοποίηση των ιδιοτήτων των υλικών, 
η οποία είναι απαραίτητη για την εισαγωγή των στοχαστικών ιδιοτήτων στο πρόβληµα 
προσδιορισµού της αξιοπιστίας της κατασκευής, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3. Στο ίδιο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που εκτελέστηκε στα 
πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Τέλος, στο 
κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στην χρήση εµπειρικών στατιστικών κατανοµών για την 
στατιστική µοντελοποίηση των ιδιοτήτων των υλικών, οι οποίες χρησιµοποιούνται στο 
επόµενο κεφάλαιο για την µοντελοποίηση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών και στην 
συνέχεια για την στατιστική µοντελοποίηση της συνάρτησης αστοχίας της στρώσης συνθέτου 
υλικού.  

Κεφάλαιο 4: 

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται η περιγραφή της στατιστικής µοντελοποίησης συναρτήσεων πολλών 
µεταβλητών, όπως είναι οι περισσότερες, αν όχι όλες οι συναρτήσεις που διέπουν το 
πρόβληµα της δοµικής ανάλυσης κατασκευών από σύνθετα υλικά. Ξεκινώντας από την 
µοντελοποίηση του φαινόµενου συντελεστή θερµικής διαστολής πολύστρωτης πλάκας 
παρουσιάζεται η µεθοδολογία για τον προσδιορισµό στατιστικών χαρακτηριστικών της 
συνάρτησης πολλών µεταβλητών βάσει των χαρακτηριστικών των παραµέτρων από τις 
οποίες εξαρτάται η ζητούµενη µεταβλητή. Στην συνέχεια περιγράφεται η µεθοδολογία για 
τον προσδιορισµό της κοινής συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας της συνάρτησης πολλών 
µεταβλητών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην εκτίµηση της κοινής συνάρτησης 
κατανοµής πιθανότητας της συνάρτησης αστοχίας της στρώσης συνθέτου υλικού. Η 
συνάρτηση αστοχίας της στρώσης συνθέτου υλικού και η στατιστική της µοντελοποίηση 
αποτελεί την βάση για τον υπολογισµό της πιθανότητας αστοχίας της κατασκευής από 
σύνθετα υλικά και κατά συνέπεια του προσδιορισµού της αξιοπιστίας της κατασκευής.  
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Κεφάλαιο 5: 

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι διάφορες µέθοδοι προσέγγισης της αξιοπιστίας δοµικού 
σχεδιασµού, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αυτές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για τον προσδιορισµό του επιπέδου αξιοπιστίας κατασκευών από σύνθετα υλικά υπό στατική 
φόρτιση. Η αξιολόγηση των διαφόρων µεθόδων γίνεται µε εφαρµογή των µεθόδων στο 
επίπεδο της στρώσης για µονοαξονική εντατική κατάσταση και γενικεύεται για την 
περίπτωση στρώσης υπό γενική επίπεδη εντατική κατάσταση.  

Κεφάλαιο 6: 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η µεθοδολογία ανάλυσης κατασκευών από σύνθετα υλικά 
όταν λαµβάνεται υπόψη η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων του υλικού. Παρουσιάζονται 
εφαρµογές για την ανάλυση σε στατιστικούς όρους της αντοχής πολυστρώτων πλακών, οι 
οποίες θεωρούνται τα βασικά δοµικά στοιχεία των κατασκευών από σύνθετα υλικά, υπό 
γενική επίπεδη εντατική κατάσταση.  

Κεφάλαιο 7: 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας 
αυτής για τον προσδιορισµό αξιοπιστίας κατασκευής από σύνθετα υλικά. Οι µέθοδοι 
εφαρµόζονται σε πτερύγιο ανεµογεννήτριας και εξάγονται συµπεράσµατα ως προς την 
καταλληλότητα για την χρήση τους κατά την διάρκεια σχεδιασµού µίας τέτοιας κατασκευής.  

Κεφάλαιο 8: 

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται µία κριτική της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και των 
αποτελεσµάτων της εργασίας αυτής ως προς την υπάρχουσα γνώση στην θεµατική περιοχή 
προσδιορισµού της αξιοπιστίας κατασκευών από σύνθετα υλικά. Γίνεται δηλαδή µία 
αποτίµηση της εργασίας ως προς την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, ξεχωρίζοντας τα 
σηµεία στα οποία δόθηκαν απαντήσεις στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και στα σηµεία 
τα οποία εξακολουθούν να χρήζουν περαιτέρω έρευνας.  
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2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Στον σχεδιασµό κατασκευών από σύνθετα υλικά υπεισέρχεται ένας µεγάλος αριθµός 
παραµέτρων στο πρόβληµα, εξαιτίας της φύσης τους, όπως οι φυσικές, µηχανικές και 
γεωµετρικές ιδιότητες των υλικών. Στην ιδανική περίπτωση, το µοντέλο σχεδιασµού της 
κατασκευής θα επιτρέπει στον σχεδιαστή να προβλέψει την συµπεριφορά της κατασκευής 
πλήρους κλίµακας, άµεσα, χρησιµοποιώντας µία βάση δεδοµένων ιδιοτήτων υλικού 
στρώσης. Στην πραγµατικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται επιβεβαίωση της 
ανάλυσης µε πειραµατικές δοκιµές σε όλα τα επίπεδα - στοιχείο, υποσύστηµα, σύστηµα – 
εξαιτίας όχι µόνο της έλλειψης ακριβών ή έστω προσεγγιστικών λύσεων ανάλυσης τάσεων 
κατασκευαστικών λεπτοµερειών, όπως για παράδειγµα των περιοχών σύνδεσης δύο 
τµηµάτων από σύνθετα υλικά, αλλά και της άγνωστης επίδρασης κλίµακας από το επίπεδο 
της στρώσης στην κατασκευή. Εκτός αυτών, εξαιτίας της φύσης των συνθέτων υλικών οι 
ιδιότητες τους εξαρτώνται όχι µόνο από τις βασικές συνιστώσες του υλικού, ίνα – µήτρα, 
αλλά και από την µέθοδο κατασκευής τους. Έτσι η βάση δεδοµένων θερµοµηχανικών 
ιδιοτήτων που πρέπει να έχει ένας σχεδιαστής στην διάθεσή του, θα πρέπει να ανανεώνεται, 
ώστε να περιλαµβάνει όχι µόνο το συγκεκριµένο σύστηµα ίνας – µήτρας, αλλά και την 
µέθοδο κατασκευής, όπως υγρή επίστρωση (wet lay-up), προεµβαπτισµένων στρώσεων 
(prepregs), περιέλιξη ινών (filament winding), κλπ. 

Λέγοντας θερµοµηχανικές ιδιότητες της στρώσης εννοούµε τις ιδιότητες ελαστικότητας και 
αντοχής, καθώς και τον τανυστή θερµικής διαστολής του µέσου. Ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα 
απαραίτητος όταν πρόκειται για κατασκευές που λειτουργούν σε εξωτερικό περιβάλλον, 
καθώς η απόκριση των συνθέτων υλικών µεταβάλλεται επηρεαζόµενη από την θερµοκρασία. 
Επίσης από τον τανυστή θερµικής διαστολής εξαρτώνται οι εναποµένουσες τάσεις στην 
πολύστρωτη, η οποία υποβάλλεται σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες κατά την διαδικασία 
σκλήρυνσης της µήτρας. 

Ο πειραµατικός προσδιορισµός των ιδιοτήτων του υλικού δεν είναι ένα τετριµµένο 
πρόβληµα. Αυτό διαφαίνεται αφ' ενός από την έλλειψη κανονισµών για τον προσδιορισµό 
ορισµένων ιδιοτήτων, όπως για παράδειγµα των ιδιοτήτων κατά το πάχος της πλάκας [2.1] 
και αφ' ετέρου από την συνεχή βελτίωση και ανανέωση των υπαρχόντων. Εκτός αυτού, η 
ανάλυση µίας κατασκευής σε όρους πιθανότητας αστοχίας προϋποθέτει την γνώση της 
στοχαστικής φύσης των ιδιοτήτων. ∆εν αρκεί δηλαδή η γνώση της µέσης τους τιµής (ή µίας 
χαρακτηριστικής τιµής), όπως στην περίπτωση του ντετερµινιστικού σχεδιασµού. Όµως, 
ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι δυνατόν να µπορούµε να ξεχωρίσουµε την διασπορά που 
παρουσιάζουν οι µετρούµενες ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας εξαιτίας αβεβαιότητας 
της πειραµατικής διαδικασίας από την εγγενή διασπορά του συνθέτου υλικού (και των 
ιδιότητων του). Με αυτό τον στόχο, παρουσιάστηκε κατάλληλη µεθοδολογία στο [2.2] για 
τον προσδιορισµό της αβεβαιότητας µέτρησης των ιδιοτήτων συνθέτων υλικών.  

Επειδή δεν ήταν διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων που να περιγράφουν στατιστικά όλες τις 
θερµοµηχανικές ιδιότητες ενός συνθέτου υλικού, ήταν απαραίτητος ο πειραµατικός τους 
προσδιορισµός, στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα για µία 
εκτενή διερεύνηση της στοχαστικής φύσης τους, ξεκινώντας από τις βασικές παραµέτρους 
σχεδιασµού, µε σκοπό την εύρεση της οµάδας ιδιοτήτων, η στοχαστικότητα των οποίων 
επηρεάζει σηµαντικά την αξιοπιστία της κατασκευής. Παρόλο που υπάρχουν εργασίες, στις 
οποίες τονίζεται η ανάγκη να εισαχθεί η διασπορά όλων των ιδιοτήτων του υλικού σε 
ολοκληρωµένες µεθόδους προσδιορισµού αξιοπιστίας κατασκευών από σύνθετα υλικά [2.3], 
[2.4] αυτές στηρίζονται σε θεωρητικές τιµές διασποράς των υλικών. Επίσης, µέσω της βάσης 
που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, δίνεται η δυνατότητα µελλοντικής 
χρήσης των ίδιων υλικών σε πειράµατα φόρτισης σε δύο ή περισσότερες διευθύνσεις για την 
επιβεβαίωση των µεθόδων προσδιορισµού της αξιοπιστίας που αναπτύχθηκαν.  
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Έτσι επιλέχθηκαν δύο υλικά, το πρώτο ινών άνθρακα σε εποξειδική ρητίνη (carbon/epoxy) 
και το δεύτερο ινών γυαλιού σε πολυεστερική µήτρα (glass/polyester). Για το πρώτο υλικό, 
carbon/epoxy, έγινε ο προσδιορισµός των µηχανικών του ιδιοτήτων, δηλαδή των µέτρων 
ελαστικότητας και διάτµησης και του λόγου Poisson, ενώ για το δεύτερο, glass/polyester, 
εκτός από τις µηχανικές ιδιότητες, προσδιορίστηκε και ο τανυστής συντελεστών θερµικής 
διαστολής.  

Ασφαλώς, υπάρχουν αρκετές εργασίες στις οποίες περιγράφονται πειραµατικά αποτελέσµατα 
για τις µακροσκοπικές ιδιότητες της στρώσης. Αυτό που απουσιάζει, όµως, είναι µία 
ολοκληρωµένη µελέτη της µεταβλητότητας των ιδιοτήτων. Σε προηγούµενη εργασία [2.5] 
εξετάστηκαν οι στατιστικές ιδιότητες της αντοχής σε εφελκυσµό τριών διαφορετικών 
συστηµάτων υλικών, συγκεκριµένα των Kevlar 49/5209, T300/5208 and 181 Gl/Ep συνθέτων 
υλικών µε ίνες προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση (unidirectional). Παρόµοια στο [2.6] 
µοντελοποιήθηκαν η αντοχή σε εφελκυσµό και διάτµηση στρώσης ενισχυµένης σε µία µόνο 
διεύθυνση ινών γυαλιού σε εποξειδική µήτρα, Gl/Ep, ενώ θεωρήθηκε ότι οι ελαστικές 
ιδιότητες του υλικού δεν παρουσιάζουν σηµαντική διασπορά.  

Σε ανεξάρτητη εργασία, έχει παρατηρηθεί ότι η διασπορά του µέτρου ελαστικότητας στην 
διεύθυνση των ινών στρώσης συνθέτου υλικού είναι αρκετά µεγάλη, λίγο µικρότερη από την 
αντίστοιχη αντοχή [2.7]. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι µέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες εκτελέστηκαν τα 
πειράµατα για τον προσδιορισµό των θερµοµηχανικών ιδιοτήτων των συνθέτων υλικών. Για 
µεγαλύτερη σαφήνεια γίνεται διαχωρισµός µεταξύ του προσδιορισµού των µηχανικών 
ιδιοτήτων, δηλαδή της αντοχής και της ελαστικότητας του ορθοτρόπου υλικού και αυτού των 
θερµικών ιδιοτήτων, δηλαδή του τανυστή συντελεστών θερµικής διαστολής. Για κάθε τύπο 
πειραµάτων γίνεται επίσης αναφορά στους κανονισµούς ή στις διάφορες µεθόδους που 
υπάρχουν για τον προσδιορισµό των υπό εξέταση ιδιοτήτων των υλικών και επισηµαίνονται 
οι οµοιότητες και διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο εκτελέστηκαν τα πειράµατα για κάθε 
ιδιότητα και κάθε υλικό στην παρούσα εργασία.  

2.1 Υλικά 

Τα δύο υλικά που επιλέχθηκαν χρησιµοποιούνται σε κατασκευές πτερυγίων 
ανεµογεννητριών. Κατά κύριο λόγο, τα πτερύγια µέχρι σήµερα κατασκευάζονταν από Gl/P, 
το οποίο αποτελεί το φέρον δοµικό στοιχείο της κατασκευής. Σε κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες του πτερυγίου, όπως άξονες αερόφρενων, ή για την αύξηση της δυσκαµψίας 
του πτερυγίου τοπικά, χρησιµοποιούνται, εναλλακτικά των ινών γυαλιού, ίνες άνθρακα.  

Οι συνιστώσες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των δοκιµίων carbon/epoxy (C/Ep) 
ήταν ίνες άνθρακα υψηλής αντοχής Τ400 Torayca σε εποξειδική µήτρα LY 564 Araldit. Τα 
δοκίµια κατασκευάστηκαν µε την τεχνική περιέλιξης ινών. Με αυτή την µέθοδο οι ίνες 
τυλίγονται γύρω από έναν άξονα περιέλιξης µε γωνία θ ως προς τον άξονα και βρέχονται µε 
ρητίνη. Για τους σκοπούς της πειραµατικής διαδικασίας ο λεπτότοιχος κύλινδρος συνθέτου 
υλικού που προέκυψε κόπηκε πριν στερεοποιηθεί από τον άξονα περιέλιξης και ανοίχτηκε σε 
πλάκα ώστε κατά την στερεοποίηση να προκύψουν επίπεδα δοκίµια. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες για την κατασκευή των δοκιµίων µπορούν να βρεθούν στο [2.8].  

Εξετάστηκαν οι περιπτώσεις δύο γωνιών περιέλιξης, δηλαδή περιέλιξη στις ±45° και στις 
±55°, όπου η γωνία περιέλιξης ορίζεται όπως στο Σχ. 1, µε x την αξονική διεύθυνση του 
κυλίνδρου και y την περιφερειακή, καθώς αυτές οι γωνίες είναι συνήθως χρησιµοποιούµενες 
για την κατασκευή σωλήνων υπό εσωτερική πίεση, π.χ. [2.8], [2.9]. Για αυτό το υλικό είχαν 
αρχικά σχεδιαστεί πειράµατα µόνο για τον στατιστικό προσδιορισµό των ιδιοτήτων αντοχής. 
Με την διερεύνηση όµως των πειραµατικών αποτελεσµάτων βρέθηκε ιδιαίτερα υψηλή και η 
διασπορά των ελαστικών ιδιοτήτων του. Έτσι σχεδιάστηκε εκ νέου ένα πρόγραµµα δοκιµών, 
αυτή την φορά για τον πλήρη στατιστικό χαρακτηρισµό των θερµοµηχανικών ιδιοτήτων της 
στρώσης. 
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Σχ. 1 Σύστηµα συντεταγµένων των υλικών: (α) C/Ep, (b) Gl/P unidirectional, (c) Gl/P bi-
directional. (Α: ∆οκίµια που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό ιδιοτήτων στην x 

διεύθυνση, Η: ∆οκίµια για τον προσδιορισµό ιδιοτήτων στην y διεύθυνση και D: ∆οκίµια για τον 
προσδιορισµό ιδιοτήτων σε διάτµηση) 

Στο πρόγραµµα δοκιµών του συνθέτου υλικού glass/polyester (Gl/P), χρησιµοποιήθηκαν 
δοκίµια που αποτελούντο από stitched υαλοϋφασµα µε ίνες τύπου E-glass εµβαπτισµένο σε 
ακόρεστη θιξοτροπική πολυεστερική µήτρα (unsaturated thixotropic polyester matrix), 
κατασκευασµένα µε την µέθοδο της επίστρωσης µε το χέρι (hand lay-up). Για τον 
προσδιορισµό των θερµοµηχανικών ιδιοτήτων του υλικού επιλέχθηκε υαλοϋφασµα µε ίνες 
προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση, βάρους 670 g/m2, οι οποίες συγκρατούνται µεταξύ 
τους µε ίνες κάθετες στην διεύθυνση του πανιού, βάρους 30 g/m2. Για τον προσδιορισµό των 
θερµικών ιδιοτήτων του υλικού µόνο επιλέχθηκε ένα ακόµα υαλοϋφασµα, µε ίνες 
προσανατολισµένες σε δύο διευθύνσεις (bi-directional) [±45] ως προς την διεύθυνση του 
υφάσµατος και βάρους 450 g/m2. Το σύστηµα συντεταγµένων της εκάστοτε στρώσης 
παρουσιάζεται στο Σχ. 1 και επιλέχθηκε έτσι ώστε η x- διεύθυνση να συµπίπτει µε την 
διεύθυνση του υαλοϋφάσµατος και η y να είναι η κάθετη σε αυτή στο επίπεδο της στρώσης. 
Σηµειώνεται ότι τα δοκίµια Α χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων στην 
x-διεύθυνση, τα Η για τις ιδιότητες της y-διεύθυνσης και τα D για τις ιδιότητες διάτµησης 
στο επίπεδο της στρώσης. 

Η στρώση συνθέτων υλικών ενισχυµένη µε µακριές ίνες χαρακτηρίζεται ως εγκαρσίως 
ισότροπη όταν οι ίνες είναι προσανατολισµένες σε µία µόνο διεύθυνση (unidirectional), ενώ 
χαρακτηρίζεται ως ορθότροπη όταν οι ίνες είναι προσανατολισµένες σε δύο συµµετρικές ως 
προς τον x- άξονα διευθύνσεις, όπως στην περίπτωση του bi-directional υφάσµατος που 
χρησιµοποιείται. Η ίδια θεώρηση µπορεί να γίνει και για το C/Ep, που έχει κατασκευασθεί µε 
την µέθοδο περιέλιξης ινών. Σε αυτή την περίπτωση θεωρούµε ότι η στρώση έχει ίνες 
προσανατολισµένες σε δύο διευθύνσεις [±θ] ως προς την x-διεύθυνση.  

Εξ’ αυτού και για την περίπτωση της επίπεδης εντατικής κατάστασης, απαιτείται ο 
προσδιορισµός 4 ελαστικών ιδιοτήτων, δηλαδή του µέτρου ελαστικότητας στην x-διεύθυνση 
και κάθετα σε αυτήν, ΕX και ΕΥ αντίστοιχα, του µέτρου διάτµησης και του λόγου Poisson στο 
επίπεδο της στρώσης GXY και νXY, αντίστοιχα. Παράλληλα, για την περιγραφή της αντοχής 
της στρώσης απαιτείται ο προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό και θλίψη κατά την x 
και y διεύθυνση ΧΤ, ΧC, YT και ΥC αντίστοιχα καθώς επίσης και η αντοχή σε διάτµηση στο 
επίπεδο της στρώσης, S. Συνήθως τα πειράµατα για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων 
ελαστικότητας των υλικών συνδυάζονται µε αυτά για τον προσδιορισµό της αντοχής τους, 
για λόγους οικονοµίας. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εργασία αυτή γίνεται η θεώρηση ότι οι ελαστικές ιδιότητες των 
υλικών δεν εξαρτώνται από το πρόσηµο της δύναµης. Η ίδια υπόθεση γίνεται και για την 
αντοχή της στρώσης σε διάτµηση.  

2.2 Πειραµατική διάταξη για τον προσδιορισµό των Μηχανικών Ιδιοτήτων 

Για τον προσδιορισµό των µέτρων ελαστικότητας, EX και EY, και του λόγου Poisson νXY, 
καθώς επίσης και για τις ιδιότητες αντοχής ΧΤ και ΥΤ, χρησιµοποιούνται δοκίµια κατάλληλου 
πάχους που εξετάζονται κατά την x- και y-διεύθυνση, αντίστοιχα, σε εφελκυσµό κατά τον 
κανονισµό ISO 527-4 [2.11]. Οι διαστάσεις των δοκιµίων, για την περίπτωση 
θερµοσκληρυνόµενης µήτρας ενισχυµένης µε µακριές ίνες κατά τον κανονισµό, όπως 
χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα που εκτελέστηκαν, παρουσιάζονται στο Σχ. 2. Η διαφορά 
σε σχέση µε τον κανονισµό είναι ότι το πάχος των δοκιµίων C/Ep ήταν 1-1.5mm, ενώ αυτό 
των Gl/P περίπου 1.9mm, δηλαδή µικρότερο από αυτό που ορίζεται στον κανονισµό. 
Σηµειώνεται ότι για τα δοκίµια µε ίνες προσανατολισµένες κυρίως σε µία διεύθυνση δεν 
ακολουθήθηκε ο κανονισµός ISO 527-5 [2.12], καθώς το υαλοϋφασµα περιλαµβάνει και 
ενίσχυση κάθετα στην διεύθυνσή του.  
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Σχ. 2 ∆ιαστάσεις δοκιµίων για τον προσδιορισµό µηχανικών ιδιοτήτων της στρώσης (Α: ∆οκίµια 

που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό ιδιοτήτων στην x διεύθυνση, Η: ∆οκίµια για τον 
προσδιορισµό ιδιοτήτων στην y διεύθυνση και D: ∆οκίµια για τον προσδιορισµό ιδιοτήτων σε 

διάτµηση) 

Τα δοκίµια σύµφωνα µε τον κανονισµό ISO 527-4 [2.11] δύνανται να χρησιµοποιηθούν µε ή 
χωρίς ενίσχυση άκρων (end tabs). Στα πειράµατα που εκτελέστηκαν χρησιµοποιήθηκαν tabs 
από αλουµίνιο, όπως φαίνεται στο Σχ. 2, τα οποία επικολλήθηκαν µε κυανοακρυλική κόλλα. 
Η εµπειρία στο εργαστήριο έχει δείξει ότι το υλικό αυτό ενδείκνυται για αυτά τα πειράµατα 
και δεν οδηγούν σε µεγαλύτερο συντελεστή διασποράς. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον 
κανονισµό ο ελάχιστος αριθµός δοκιµίων που απαιτείται για τον προσδιορισµό κάποιας 
ιδιότητας είναι 5. 

Για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων αντοχής σε θλίψη XC και YC, ως προς την x- και y-
διεύθυνση αντίστοιχα, έχουν προταθεί αρκετές µέθοδοι, κυρίως για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος του λυγισµού του δοκιµίου πριν την αστοχία σε θλίψη [2.1]. Στην παρούσα 
εργασία επιλέχθηκε η µέθοδος που παρουσιάζεται στο DIN 65 586 [2.13]. Σύµφωνα µε τον 
κανονισµό αυτό, οι διαστάσεις των δοκιµίων που χρησιµοποιούνται στα πειράµατα θλίψης 
είναι όµοιες µε αυτές για τα πειράµατα εφελκυσµού, µε την διαφορά ότι το πάχος των 
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δοκιµίων πρέπει να είναι 2± 0.2 mm. Εξωτερικά του δοκιµίου τοποθετείται µηχανισµός 
αποτροπής του λυγισµού (antibuckling device), όπως φαίνεται στο Σχ. 3.   

∆οκίµιο

Πλάκα

αντιλυγισµού

Πλάκα

σύνδεσης

Προστατευτικό Φύλλο PTFE

Tabs

 
Σχ. 3 Μηχανισµός αποφυγής λυγισµού (antibuckling device) κατά τα πειράµατα σε θλίψη 

Για τα δοκίµια που χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα θλίψης τα tabs ήταν κατασκευασµένα 
από σύνθετο υλικό ινών γυαλιού σε πολυεστερική µήτρα (Glass/Polyester) [±45°]s, τα οποία 
δεν επικολλήθηκαν στην επιφάνεια του εκάστοτε δοκιµίου αλλά ήταν κολληµένα στην 
χαλύβδινη διάταξη.  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι ο κανονισµός DIN 65 586 [2.13] αναφέρεται στον 
προσδιορισµό ιδιοτήτων αντοχής συνθέτων υλικών σε κόπωση. Επειδή όµως ο 
προσδιορισµός των ιδιοτήτων αυτών απαιτεί και τον προσδιορισµό των στατικών τιµών 
αντοχής των υλικών, ο κανονισµός περιγράφει διεξοδικά την διαδικασία στατικών δοκιµών. 
Έτσι ο αριθµός των πειραµάτων για τον προσδιορισµό των στατικών αντοχών εφελκυσµού 
και θλίψης ορίζεται σε 3 ανά περίπτωση, ενώ ο ρυθµός µετατόπισης κατά το πείραµα 
ορίζεται σε 1mm/min. 

Από τις διάφορες µεθόδους για τον προσδιορισµό του µέτρου διάτµησης και της αντοχής σε 
διάτµηση στο επίπεδο της στρώσης [2.14], [2.1], επιλέχθηκε η µέθοδος [45]n, που 
περιγράφεται στο [2.15] και γενικεύεται στο [2.16]. Αυτή η πειραµατική διαδικασία 
περιλαµβάνει δοκιµές εφελκυσµού σε δοκίµια των οποίων η διεύθυνση φόρτισης είναι 
στραµµένη στις 45° ως την x- διεύθυνση του υλικού (διεύθυνση των ινών ή του υφάσµατος). 
Έτσι, τα πειράµατα για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων διάτµησης στο επίπεδο της στρώσης 
εκτελέστηκαν όπως τα πειράµατα σε εφελκυσµό για την ελαστικές ιδιότητες στην x- και y- 
διεύθυνση, που περιγράφηκαν παραπάνω και τα δοκίµια είχαν τις διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στο Σχ. 2.  

Η σχέση που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του µέτρου διάτµησης και της αντοχής 
σε διάτµηση του υλικού είναι, σύµφωνα µε το [2.16]: 

 ( )D
XY

D
X

XY
12

E
G

ν+
=  (2.1) 
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2

X
S

D
T=  (2.2) 

Όπου D
XE  είναι το µέτρο ελαστικότητας, D

XYν  είναι ο λόγος Poisson και D
TX  η τάση θραύσης 

των δοκιµίων στις 45° ως προς την x-διεύθυνση του υλικού. 

Βάσει των πειραµατικών µεθόδων που επιλέχθηκαν για τον πλήρη χαρακτηρισµό των 
µηχανικών ιδιοτήτων στρώσης συνθέτου υλικού απαιτούνται δοκιµές σε τρεις διευθύνσεις 
κατά τον εφελκυσµό, x, y και στις 45° ως προς την x-διεύθυνση, και σε δύο διευθύνσεις, x 
και y, κατά την θλίψη.  

Τα δοκίµια από C/Ep παρελήφθησαν στις τελικές τους διαστάσεις, ενώ τα δοκίµια από Gl/P 
κόπηκαν από πλάκες 1m x 1m στις τελικές του διαστάσεις µε αδαµαντοτροχό στο εργαστήριο 
Εφαρµοσµένης Μηχανικής του τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. Κατά την προετοιµασία των δοκιµίων έγινε η προβλεπόµενη 
επεξεργασία των άκρων τους και επιβεβαιώθηκε ότι αυτές εµπίπτουν στις ανοχές που 
προσδιορίζει ο κανονισµός ISO 527-4 [2.11] για το υλικό. Οι διαστάσεις των δοκιµίων, 
πλάτος και πάχος, προσδιορίστηκαν µε µικρόµετρα σε τουλάχιστον τρεις διατοµές κατά το 
µήκος τους, ενώ για τον προσδιορισµό της διατοµής του δοκιµίου χρησιµοποιείται ο µέσος 
όρος αυτών.  

Ο ρυθµός µετατόπισης της αρπάγης κατά την διάρκεια όλων των δοκιµών σε εφελκυσµό και 
θλίψη ήταν σταθερός και ίσος µε 1mm/min. Καθ' όλη την διάρκεια των πειραµάτων γινόταν 
καταγραφή της εφαρµοζόµενης δύναµης και της µετατόπισης της αρπάγης. Σε περίπτωση που 
το δοκίµιο χρησιµοποιείτο για την µέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων, σε δοκιµές 
εφελκυσµού, τότε γινόταν παράλληλα καταγραφή της παραµόρφωσης, για την µέτρηση της 
οποίας χρησιµοποιήθηκαν ροζέτες µηκυνσιοµέτρων. Οι ροζέτες µηκυνσιοµέτρων που 
χρησιµοποιήθηκαν αποτελούνταν από δύο µηκυνσιόµετρα σε διευθύνσεις 0° και 90° ως προς 
την διεύθυνση του φορτίου τύπου ΚFG-5-120-D16-11N30C2 της εταιρίας KYOWA.  

Η αναπτυσσόµενη τάση υπολογίζεται διαιρώντας την δύναµη µε την διατοµή του δοκιµίου, 
όπως προέκυψε από την µέτρηση των διαστάσεών του. Ο υπολογισµός των ελαστικών 
ιδιοτήτων µε γραµµική προσέγγιση έγινε στην γραµµική περιοχή του υλικού, η οποία για τα 
πειράµατα αυτά λαµβάνεται από 500µε ως 2500µε, σύµφωνα µε τον κανονισµό ΙSO 527-1 
[2.10].  

Όλα τα πειράµατα σε εφελκυσµό των C/Ep δοκιµίων εκτελέστηκαν στην µηχανή δοκιµών 
τύπου Universal µεγίστου φορτίου 20kN, εκτός από 10 δοκίµια, για τον προσδιορισµό της 
αντοχής σε εφελκυσµό στην περιφερειακή διεύθυνση, ΥΤ, τα πειράµατα των οποίων 
εκτελέστηκαν στην σερβο-υδραυλική µηχανή τύπου Mayes DH 100S,  µεγίστου φορτίου 
100kN, του εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Μηχανικής του τµήµατος Μηχανολόγων και 
Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών. Τα πειράµατα για τον προσδιορισµό της 
αντοχής σε θλίψη εκτελέστηκαν στην σερβο-υδραυλική µηχανή MTS 250kN του 
εργαστηρίου Αντοχής Υλικών του τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 
Πανεπιστηµίου Πατρών. Οι µετρήσεις φορτίου και µετατόπισης λαµβάνονταν ανά 2sec. 

Τα ηλεκτροµηκυνσιόµετρα που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτά τα πειράµατα για την µέτρηση 
των ελαστικών ιδιοτήτων, συνδεόντουσαν µε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω ενισχυτή της 
KYOWA και οι µετρήσεις λαµβάνονταν µε ρυθµό δειγµατοληψίας 0.5Hz. 

Όλα τα πειράµατα για τον προσδιορισµό των µηχανικών ιδιοτήτων της unidirectional Gl/P 
στρώσης εκτελέστηκαν σε σερβο-υδραυλική µηχανή ΜΤS 250kΝ του εργαστηρίου δοκιµών 
πτερυγίων ανεµογεννητριών του ΚΑΠΕ, η οποία βαθµονοµήθηκε πριν την εκτέλεση δοκιµών 
για µέγιστη ένδειξη φορτίου 75kN. Η ταχύτητα δοκιµών σε εφελκυσµό και θλίψη ήταν 
σταθερή και ίση µε 1mm/min, ενώ οι µετρήσεις φορτίου και µετατόπισης λαµβάνονταν ανά 
0.5sec. 
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Τα µηκυνσιόµετρα, που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των ελαστικών ιδιοτήτων 
του υλικού Gl/P, συνδέονταν µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος κατέγραφε τις µετρήσεις 
ανά 0.5sec. Το σήµα των µηκυνσιοµέτρων ενισχυόταν µε την βοήθεια ενισχυτή HBM τύπου 
ME30. Το εύρος της αναλογοψηφιακής (A/D) κάρτας που χρησιµοποιήθηκε ήταν ±10V. Για 
αυτό τον λόγο έπρεπε να προεπιλεγεί το εύρος των παραµορφώσεων που έπρεπε να 
µετρηθούν και στην συνέχεια να βαθµονοµηθεί το σύστηµα για την ακριβή ρύθµιση του 
κέρδους του ενισχυτή για το εύρος των παραµορφώσεων που είναι επιθυµητό να µετρηθούν. 
Έτσι η µέγιστη παραµόρφωση κατά την διεύθυνση του φορτίου προεπιλέχθηκε 15000µε, ενώ 
κατά την εγκάρσια διεύθυνση 7500µε. Οι τιµές αυτές επιλέχθηκαν ώστε να υπάρχει 
συνδυασµός της ακρίβειας στις µετρήσεις και παρακολούθηση της παραµόρφωσης των 
δοκιµίων καθ' όλη την διάρκεια του πειράµατος. Επιπλέον της µέτρησης του φορτίου και των 
παραµορφώσεων κατά την διάρκεια αυτών των πειραµάτων σε εφελκυσµό πριν από κάθε 
δοκιµή λαµβανόταν µέτρηση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας µε ένα 
θερµοϋγρόµετρο Vaisala  ηλεκτρονικά δίπλα στην πειραµατική διάταξη των στατικών 
δοκιµών. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι γενικά κατά τον πειραµατικό προσδιορισµό ελαστικών ιδιοτήτων 
συνθέτων υλικών, προκύπτει το εξής πρόβληµα. Όταν χρησιµοποιούνται δύο πειράµατα 
εφελκυσµού παράλληλα στην διεύθυνση των ινών και κάθετα σε αυτήν καθώς και ένα 
επιπλέον στις 45° ως προς την διεύθυνση των ινών, τότε προκύπτουν 6 µετρήσεις ελαστικών 
ιδιοτήτων (3 µετρήσεις µέτρου ελαστικότητας και 3 µετρήσεις λόγου Poisson), αλλά οι 
ανεξάρτητες µεταβλητές που πρέπει να προσδιοριστούν είναι µόνο 4. Γενικά, οι 6 αυτές 
µετρήσεις δεν θα είναι συνεπείς εξαιτίας αναπόφευκτων σφαλµάτων µέτρησης [2.17]. Αυτό 
σηµαίνει ότι για τον προσδιορισµό των ανεξάρτητων ελαστικών ιδιοτήτων πρέπει να 
εκτελεστεί παρεµβολή βέλτιστης προσέγγισης στα πειραµατικά αποτελέσµατα. Στην 
παρούσα εργασία η διαφορά αυτή µεταξύ των δεδοµένων θεωρήθηκε αµελητέα και δεν 
εκτελέστηκε παρεµβολή ανάµεσα στις διάφορες µετρήσεις, αλλά τα αποτελέσµατα 
χρησιµοποιήθηκαν όπως ακριβώς περιγράφηκε στα ανωτέρω. 

2.3 Πειραµατική διάταξη για τον προσδιορισµό των Θερµικών Ιδιοτήτων 

Η µέτρηση των συντελεστών θερµικής διαστολής έγινε χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα 
θερµικής ανάλυσης, 943 TMA της Du Pont 2000 Thermal Analyst System του εργαστηρίου 
Εφαρµοσµένης Μηχανικής του τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. Όλες οι µονάδες του συστήµατος ελέγχονταν από το πρόγραµµα 
9900 Du Pont Programmer, µέσω προσωπικού υπολογιστή τύπου PS/2 IBM. Οι παράµετροι 
των πειραµάτων, όπως η εισαγωγή δεδοµένων, η καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο και η 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων προδιαγράφονταν µέσω υπολογιστή. 

Οι πολύστρωτες που εξετάστηκαν επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτονται οι βασικές 
διατάξεις στρώσεων υαλοϋφασµάτων που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή πτερυγίων 
ανεµογεννητριών, δηλαδή υαλοϋφάσµατα µε ίνες προσανατολισµένες σε µία µόνο διεύθυνση 
[0], υαλοϋφάσµατα σε δύο διευθύνσεις [±45] και ένας συνδυασµός αυτών [02/(±45)2/02]. Έτσι 
εξετάστηκαν οι παρακάτω πολύστρωτες πλάκες: 

α. Για τον προσδιορισµό των συντελεστών θερµικής διαστολής της στρώσης UD 
(υαλοϋφασµα 700 g/m3), µία πολύστρωτη πλάκα 5 στρώσεων, 

β. Για τον προσδιορισµό των συντελεστών θερµικής διαστολής της στρώσης ΒD (βάρους 
450 g/m3), µία πολύστρωτη πλάκα 7 (±45°) στρώσεων, 

γ. Για την αξιολόγηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη των 
στατιστικών κατανοµών των ισοδυνάµων συντελεστών θερµικής διαστολής, µία πολύστρωτη 
πλάκα (MD), µε την παρακάτω διάταξη στρώσεων [UD2/ BD2/ UD2] ή [02/ (±45)2/ 02]. 

Θεωρώντας τις πολύστρωτες ως ορθότροπο υλικό, αντίστοιχα µε τον προσδιορισµό των 
µηχανικών ιδιοτήτων απαιτούνται πειράµατα σε δύο διευθύνσεις, x και y- διεύθυνση (Σχ. 1) 
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για τον προσδιορισµό των συντελεστών θερµικής διαστολής της στρώσης. Επίσης, 
εκτελέστηκαν πειράµατα και κατά το πάχος της πολύστρωτης. Σηµειώνεται ότι για την BD 
πλάκα, απαιτούνται πειράµατα µόνο σε δύο διευθύνσεις, x ή y και ως προς το πάχος, εξαιτίας 
της ελαστικής της συµµετρίας. Οι διαστάσεις, σε mm, των δοκιµίων που χρησιµοποιήθηκαν 
φαίνονται στο Σχ. 4, όπου µε Α συµβολίζονται τα δοκίµια που χρησιµοποιούνται για τον 
προσδιορισµό των συντελεστών θερµικής διαστολής (ΣΘ∆) στην x- διεύθυνση, µε Τ για την 
y- διεύθυνση και ΤΤ για αυτόν κατά το πάχος της πλάκας. 

Όλα τα πειράµατα εκτελέστηκαν µε σταθερό ρυθµό θέρµανσης 5 °C/min στο διάστηµα 
θερµοκρασιών -20 °C έως 60 °C. Οι χαµηλές θερµοκρασίες στην αρχή κάθε πειράµατος 
επιτεύχθηκαν εµβαπτίζοντας το εκάστοτε δοκίµια σε υγρό άζωτο. Η παραµόρφωση των 
δοκιµίων ως προς την θερµοκρασία καταγραφόταν καθ’ όλη την διάρκεια του εκάστοτε 
πειράµατος. 

Η τιµή του ΣΘ∆ κάθε δοκιµίου αντιστοιχεί στην κλίση της καµπύλης παραµόρφωσης 
θερµοκρασίας για το διάστηµα [-20, 40] °C. Όπου η θερµοκρασία µετάβασης υαλώδους 
κατάστασης ήταν χαµηλότερη των 40 °C, η κλίση προσδιοριζόταν ως την αντίστοιχη 
θερµοκρασία µετάβασης υαλώδους κατάστασης, ΤG. 
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Σχ. 4 Σύστηµα συντεταγµένων και διαστάσεις δοκιµίων για τον προσδιορισµό συντελεστών 
θερµικής διαστολής (Α: ∆οκίµια που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του ΣΘ∆ στην x 

διεύθυνση, Τ: ∆οκίµια για τον προσδιορισµό ΣΘ∆στην y διεύθυνση και ΤΤ: ∆οκίµια για τον 
προσδιορισµό ΣΘ∆ κατά το πάχος της πλάκας) 

2.4 Πειραµατικά αποτελέσµατα αντοχής και ελαστικών ιδιοτήτων συνθέτου υλικού 

ινών άνθρακα σε εποξειδική ρητίνη 

Στο παρόν εδάφιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των στατικών πειραµάτων που 
εκτελέστηκαν για την στατιστική αξιολόγηση συνθέτων υλικών ινών άνθρακα σε εποξειδική 
ρητίνη (carbon/epoxy), τα οποία κατασκευάστηκαν µε την µέθοδο περιέλιξης των ινών 
(filament winding). Εξετάστηκαν οι περιπτώσεις δύο γωνιών περιέλιξης, δηλαδή περιέλιξη 
στις ±45° και στις ±55°, όπου η γωνία περιέλιξης ορίζεται όπως στο Σχ. 1, όπου x- η αξονική 
διεύθυνση του κυλίνδρου και y- η περιφερειακή.  

Τα υλικά αυτά δοκιµάστηκαν σε στατικές δοκιµές εφελκυσµού και θλίψης, έτσι ώστε να 
µπορούν να χαρακτηριστούν πλήρως οι ελαστικές ιδιότητές τους και οι αντοχές τους σε κάθε 
διεύθυνση, θεωρώντας ότι το υλικό είναι ορθότροπο. Το υλικό αυτό εξετάστηκε χρονικά 
πρώτο στην εργασία. Παρασυρµένοι από την συνήθη πρακτική που ακολουθείται στην 
βιβλιογραφία [2.5], [2.6], όπου µοντελοποιούνται ως στοχαστικές µόνο οι ιδιότητες αντοχής 
και αµελείται η διασπορά των ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού, για αυτό το υλικό το δείγµα 
για τις ελαστικές του ιδιότητες ήταν µικρότερο από αυτό για τις ιδιότητες αντοχής.  

Για να µπορεί να χαρακτηριστεί πλήρως το υλικό µε γωνία περιέλιξης ±55°, όπως 
προαναφέρθηκε, απαιτούνται 4 ελαστικές σταθερές, ΕΧ, EΥ, GΧΥ και νXY, και 5 ιδιότητες 
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αντοχής, XT, XC, YT, YC και S. Με σκοπό τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων αντοχής και την 
στατιστική τους αξιολόγηση εκτελέστηκαν συνολικά 20 πειράµατα σε εφελκυσµό και 30 
πειράµατα σε θλίψη δοκιµίων για τον χαρακτηρισµό των ιδιοτήτων στην x-διεύθυνση, 20 
πειράµατα σε εφελκυσµό και 30 πειράµατα σε θλίψη δοκιµίων για τις ιδιότητες στην y-
διεύθυνση και 9 πειράµατα σε εφελκυσµό για την αντοχή σε διάτµηση. Για την µέτρηση των 
ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού χρησιµοποιήθηκαν από 10 µηκυνσιόµετρα για τις µετρήσεις 
σε κάθε διεύθυνση. 

Αντίστοιχα, για να τον πλήρη χαρακτηρισµό του υλικού µε γωνία περιέλιξης ±45° 
απαιτούνται 3 ελαστικές σταθερές και 3 ιδιότητες αντοχής, αφού λόγω της συµµετρίας του 
υλικού ισχύει: 

ΥΤ = ΧΤ, ΥC = XC, EY = EX 

Για την στατιστική αξιολόγηση των ιδιοτήτων αντοχής της στρώσης του υλικού αυτού 
εκτελέστηκαν 35 πειράµατα κατά τον εφελκυσµό και από 30 πειράµατα για θλίψη και 
διάτµηση. Για την µέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού χρησιµοποιήθηκαν, 
αντίστοιχα µε το υλικό ±55°, 10 µηκυνσιόµετρα σε κάθε διεύθυνση. 

Χαρακτηριστικά διαγράµµατα τάσης-παραµόρφωσης για τον προσδιορισµό των τάσεων 
αστοχίας και των µέτρων ελαστικότητας των δοκιµίων καθώς και εγκάρσιας – αξονικής 
παραµόρφωσης για τον προσδιορισµό του λόγου Poisson παρουσιάζονται στα Σχ. 5 ως Σχ. 10 
για δοκίµια ±45° και ±55°.  
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Σχ. 5 ∆ιαγράµµατα τάσης-παραµόρφωσης δοκιµίων ±±±±45°°°° για τον προσδιορισµό του ΧΤ και ΕΧ
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Σχ. 6 ∆ιαγράµµατα εγκάρσιας και αξονικής παραµόρφωσης δοκιµίων ±±±±45°°°° για τον 
προσδιορισµό του λόγου Poisson, νXY 
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Σχ. 7 ∆ιαγράµµατα τάσης-παραµόρφωσης δοκιµίων ±±±±45°°°° για τον προσδιορισµό των S και GXY 
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Σχ. 8 ∆ιαγράµµατα τάσης-παραµόρφωσης των δοκιµίων ±±±±55°°°° για τον προσδιορισµό των 
ιδιοτήτων  ΧΤ, ΥΤ, ΕΧ και ΕΥ αντίστοιχα 
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Σχ. 9 ∆ιαγράµµατα εγκάρσιας και αξονικής παραµόρφωσης δοκιµίων ±±±±55°°°° για τον 
προσδιορισµό του λόγου Poisson, νXY 
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Σχ. 10 ∆ιαγράµµατα τάσης-παραµόρφωσης δοκιµίων ±±±±55°°°° για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων 
S και GXY 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους Πίνακες Π. 1 και Π. 2 
για τα δοκίµια ±55° και ±45° αντίστοιχα. Στους πίνακες αυτούς παρουσιάζεται ο αριθµός των 
πειραµάτων που εκτελέστηκαν επιτυχώς, Ν, η µέση τιµή, 1m′  καθώς επίσης και ο 

συντελεστής µεταβλητότητας, COV, δηλαδή ο λόγος της τυπικής απόκλισης του δείγµατος 
δια της µέσης τιµής. Ο συντελεστής αυτός χρησιµοποιείται για την σύγκριση της διασποράς 
δειγµάτων µε διαφορετική µέση τιµή.  

Π. 1 Χαρακτηριστικά του δείγµατος των ιδιοτήτων υλικού των δοκιµίων ±±±±55°°°° 

Ιδιότητα Ν 1m′  COV  (%) 

XT (MPa) 19 40.483 5.442 

XC (MPa) 24 140.662 16.044 

YT (MPa) 20 177.391 17.656 

YC (MPa) 24 128.661 15.897 

S (MPa) 9 63.895 10.721 

EX (GPa) 9 6.512 9.987 

EY (GPa) 10 14.665 15.849 

GXY (GPa) 8 18.004 19.927 

XYν  9 0.496 10.760 
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Π. 2 Χαρακτηριστικά του δείγµατος των ιδιοτήτων του υλικού των δοκιµίων ±±±±45°°°° 

Ιδιότητα Ν 1m′  COV (%) 

XT (MPa) 35 61.649 8.802 

XC (MPa) 29 124.086 14.925 

S (MPa) 29 188.002 21.811 

EX (GPa) 10 8.130 19.074 

GXY (GPa) 10 15.417 18.464 

XYν  10 0.825 6.350 

Μπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε ότι η διασπορά του δείγµατος τόσο των ιδιοτήτων 
αντοχής όσο και των ιδιοτήτων ελαστικότητας είναι µεγάλη. Έτσι, παρόλο που το δείγµα για 
τον προσδιορισµό των ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού µπορεί να θεωρηθεί µικρό για µία 
στατιστική ανάλυση, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό ISO 527-4 [2.11], για τον 
προσδιορισµό των ιδιοτήτων της στρώσης επαρκεί δείγµα 5 δοκιµίων. Άλλωστε, το υλικό 
αυτό χρησιµοποιήθηκε για να γίνει µία αρχική διερεύνηση του βαθµού διασποράς των 
µηχανικών του ιδιοτήτων. Έτσι, βρέθηκε ότι ο συντελεστής µεταβλητότητας, COV, για τις 
περισσότερες ιδιότητες εκτός από την εφελκυστική αντοχή στην διεύθυνση x των υλικών 
είναι κοντά ή µεγαλύτερος του 10%. Σηµαντικό είναι επίσης να παρατηρηθεί ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο συντελεστής µεταβλητότητας της ελαστικής ιδιότητας είναι 
µεγαλύτερος από αυτόν της αντίστοιχης αντοχής. Παράδειγµα το µέτρο ελαστικότητας ΕΧ 
των δοκιµίων ±45° έχει COV περίπου 20%, ενώ ο COV της αντοχής XT του υλικού είναι 
περίπου 9%. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται από τα πειραµατικά αποτελέσµατα του Gl/P, 
που παρουσιάζονται στην συνέχεια και όπου το δείγµα για τον προσδιορισµό των ελαστικών 
ιδιοτήτων ήταν µεγαλύτερο. Αναλυτικά τα πειραµατικά αποτελέσµατα και τα 
χαρακτηριστικά του δείγµατος δίνονται στα [2.18] και [2.19] καθώς και στο Παράρτηµα Α.1. 

2.5 Πειραµατικά αποτελέσµατα αντοχής και ελαστικών ιδιοτήτων ινωδών συνθέτων 

υλικών γυαλιού/ πολυεστέρα (Gl/P) 

Αντίστοιχα µε την ανάλυση που εκτελέστηκε για το υλικό Carbon/Epoxy ερευνήθηκαν οι 
ελαστικές ιδιότητες και οι τάσεις αστοχίας της ορθότροπης πλάκας των δύο στρώσεων 
πολυεστέρα ενισχυµένου µε ίνες γυαλιού (Gl/P), έτσι ώστε να µπορεί να χαρακτηριστεί 
πλήρως το υλικό. Στην περίπτωση όµως του υλικού Gl/P το δείγµα για τις ελαστικές 
ιδιότητες ήταν ικανό για στατιστική αξιολόγηση. Για τον χαρακτηρισµό του ορθοτρόπου 
αυτού υλικού απαιτούνται 4 ελαστικές ιδιότητες και 5 ιδιότητες αντοχής, όπως περιγράφηκε 
σε προηγούµενο εδάφιο. Σε αυτό το εδάφιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 
στατιστικής ανάλυσης που εκτελέστηκε για τις µηχανικές ιδιότητες του υλικού.  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που εκτελέστηκε είναι αντίστοιχα µε αυτά για το υλικό 
C/Ep. Επίσης, µεγαλώνοντας το δείγµα, η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε 
ότι η διασπορά των ελαστικών ιδιοτήτων των υλικών είναι σηµαντική, αντίστοιχα µε τις 
ιδιότητες του υλικού C/Ep.  

Συνολικά για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του υλικού Gl/P εκτελέστηκαν 160 
πειράµατα, µέγεθος δείγµατος που επιλέχθηκε έτσι ώστε να καταστεί δυνατή µία περαιτέρω 
στατιστική επεξεργασία των πειραµατικών αποτελεσµάτων και να προσεγγιστεί κατά το 
βέλτιστο δυνατό τρόπο η διασπορά του πληθυσµού. Για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του 
υλικού κατά την διεύθυνση των ινών, δηλαδή της τάσης αστοχίας σε εφελκυσµό και θλίψη, 
ΧΤ και ΧC αντίστοιχα, του µέτρου ελαστικότητας, EX, και του λόγου Poisson, νXY, έγιναν 
συνολικά 30 δοκιµές στην θλίψη και 41 δοκιµές σε εφελκυσµό. Σε 26 δοκίµια από αυτά που 
χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα εφελκυσµού είχαν τοποθετηθεί ροζέτες 
µηκυνσιοµέτρων ώστε να µετρηθούν οι ελαστικές ιδιότητες κατά την διεύθυνση των ινών του 
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υλικού. Αντίστοιχα, για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του υλικού κάθετα στην διεύθυνση 
των ινών, δηλαδή της τάσης αστοχίας σε εφελκυσµό και θλίψη, ΥΤ και ΥC και του µέτρου 
ελαστικότητας, ΕΥ, εκτελέστηκαν 30 πειράµατα σε θλίψη και 30 πειράµατα σε εφελκυσµό. 
Από τα πειράµατα σε εφελκυσµό χρησιµοποιήθηκαν 25 πειράµατα για τον προσδιορισµό των 
ελαστικών ιδιοτήτων κάθετα στην διεύθυνση των ινών. Τέλος, για τον προσδιορισµό της 
τάσης αστοχίας σε διάτµηση, S, εκτελέστηκαν 37 πειράµατα σε εφελκυσµό. Σε 30 δοκίµια 
από αυτά είχαν τοποθετηθεί ροζέτες µηκυνσιοµέτρων για την µέτρηση του µέτρου διάτµησης 
στο επίπεδο του υλικού, GXY. 

Στο Σχ. 11 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα τάσης παραµόρφωσης για ορισµένα δοκίµια που 
χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα κατά την x- διεύθυνση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε 
αυτά τα διαγράµµατα δεν παρουσιάζεται η παραµόρφωση και η τάση αστοχίας, καθώς, όπως 
προαναφέρθηκε, η µέγιστη ένδειξη παραµόρφωσης που µπορούσε να µετρηθεί για αυτό το 
υλικό ήταν 15000µε.  
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Σχ. 11 ∆ιάγραµµα αξονικής τάσης- παραµόρφωσης για τα δοκίµια Α-11 έως Α-15 για τον 

προσδιορισµό των ιδιοτήτων XT και EX. 

Αντίστοιχα, στο Σχ. 12 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα τάσης παραµόρφωσης για ορισµένα 
χαρακτηριστικά δοκίµια κατά την y-διεύθυνση. Και σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται η 
µέγιστη τιµή της παραµόρφωσης και της τάσης, καθώς µετά την γραµµική περιοχή στο 
δοκίµιο αναπτύσσονταν ρωγµές λόγω της δοµής του και οι µετρήσεις των µηκυνσιοµέτρων 
έχαναν την ακρίβειά τους. Από τα 26 δοκίµια που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό 
του µέτρου ελαστικότητας στην y-διεύθυνση, δηλαδή κάθετα στην διεύθυνση των ινών, τα 
περισσότερα ανέπτυσσαν µικρορωγµές σε τιµές παραµόρφωσης µικρότερης από 2500µε. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η γραµµική περιοχή των δοκιµίων αυτών να µην φθάνει τα 2500µε. 
Για τα δοκίµια αυτά χρησιµοποιήθηκε εποµένως ως γραµµική περιοχή η περιοχή από τα 
500µε έως την παραµόρφωση εκείνη στην οποία αναπτυσσόταν η πρώτη µικρορωγµή. Στο 
Σχ. 13 φαίνεται το τµήµα του διαγράµµατος τάσης παραµόρφωσης που χρησιµοποιήθηκε για 
τον προσδιορισµό των ελαστικών ιδιοτήτων για τα δοκίµια του Σχ. 12.  
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Σχ. 12 ∆ιάγραµµα αξονικής τάσης-παραµόρφωσης για τα δοκίµια Κ-1, Κ-3 και Κ-5 έως Κ-7, για 

τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων YT και EY. 
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Σχ. 13 ∆ιάγραµµα αξονικής τάσης-παραµόρφωσης για τον προσδιορισµό του µέτρου 

ελαστικότητας ΕY για τα δοκίµια Κ-1, Κ-3, Κ-5 και Κ-6 

Στο Σχ. 14 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα τάσης παραµόρφωσης των δοκιµίων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την µέτρηση των ιδιοτήτων σε διάτµηση. Στα περισσότερα από αυτά 
γίνεται φανερή η µη γραµµική συµπεριφορά του υλικού κατά την διεύθυνση αυτή. Τέλος, στο 
Σχ. 15 παρουσιάζονται ενδεικτικά διαγράµµατα εγκάρσιας και αξονικής παραµόρφωσης για 
τα πειράµατα στην x-διεύθυνση, που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του λόγου 
Poisson, νXY. 
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Σχ. 14 ∆ιάγραµµα αξονικής τάσης- παραµόρφωσης των δοκίµων D-13 ως D-17, για τον 

προσδιορισµό των ιδιοτήτων S και GΧΥ. 

Κατά τα πειράµατα εφελκυσµού µετρήθηκε η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία, έτσι ώστε 
να µελετηθεί τυχόν επίδραση της υγροθερµικής φόρτισης στις ελαστικές ιδιότητες του 
υλικού. Στατιστική ανάλυση που εκτελέστηκε στα πειραµατικά αποτελέσµατα για την 
εξέταση τυχόν σύνδεσης των υγροθερµικών φορτίσεων µε τις ιδιότητες του υλικού έδειξε ότι 
η συσχέτιση αυτή είναι αµελητέα για την περιοχή των θερµοκρασιών στις οποίες 
εκτελέστηκαν τα πειράµατα. Συγκεκριµένα, τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε θερµοκρασίες 10-
20 °C, ενώ η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος κυµαινόταν µεταξύ 50% και 85%, ενώ η 
ακρίβεια των µετρήσεων υγρασίας και θερµοκρασίας ήταν ±0.5% και ±0.2°C αντίστοιχα. 
Ανάλυση συσχέτισης που εκτελέστηκε µεταξύ των ελαστικών ιδιοτήτων και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την διάρκεια των πειραµάτων δείχνει µικρή συσχέτιση 
µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Οι συντελεστές συσχέτισης, ρij, για κάθε ελαστική ιδιότητα 
του υλικού ως προς την θερµοκρασία και σχετική υγρασία της δοκιµής παρουσιάζονται στον 
πίνακα Π. 3.  

Σηµειώνεται ότι για συντελεστή συσχέτισης, ρij = 0, δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 
µεταβλητών i και j, για ρij>0 η συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών είναι θετική, δηλαδή όταν 
µεγαλώνει η τιµή της µεταβλητής i µεγαλώνει και η τιµή της j, ενώ το αντίθετο συµβαίνει για 
αρνητική συσχέτιση, δηλαδή ρij<0. Τέλεια συσχετισµένες µεταβλητές έχουµε όταν ρij = ± 1. 
Έτσι, στον πίνακα Π. 3 παρατηρούµε ότι όλες οι ελαστικές ιδιότητες εκτός από το µέτρο 
διάτµησης είναι αρνητικά συσχετισµένες µε τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Επίσης, η πιο 
"ευαίσθητη" στην υγρασία και θερµοκρασία µεταβλητή είναι ο λόγος Poisson, νXY. 

Π. 3 Συντελεστές συσχέτισης ελαστικών ιδιοτήτων υλικού µε την θερµοκρασία και την σχετική 
υγρασία 

 EX EY νXY GXY 

Θερµοκρασία -0.26 -0.25 -0.35 0.18 

Σχετική Υγρασία -0.14 -0.32 -0.44 0.28 
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Σχ. 15 Χαρακτηριστικά διαγράµµατα αξονικής -εγκάρσιας παραµόρφωσης για τον 

προσδιορισµό του λόγου Poisson, νXY 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα για το Gl/P παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα Π. 4 
για τις ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας του υλικού. Μπορούµε εύκολα να 
παρατηρήσουµε ότι η διασπορά του δείγµατος είναι µεγάλη σε όλες τις ιδιότητες του υλικού, 
ακριβώς όπως και στην περίπτωση του C/Ep. Ο συντελεστής µεταβλητότητας, για τις 
ελαστικές ιδιότητες εκτός από το µέτρο ελαστικότητας στην κύρια διεύθυνση του υλικού, EX, 
είναι µεγαλύτερος του 15%. Αντίστοιχα στις ιδιότητες αντοχής του υλικού τη µεγαλύτερη 
διασπορά παρουσιάζει η τάση αστοχίας σε εφελκυσµό κάθετα στην διεύθυνση των ινών, YT. 
Σηµειώνεται ότι αναλυτικά τα αποτελέσµατα των πειραµατικών µετρήσεων για τις µηχανικές 
ιδιότητες του υλικού Gl/P παρουσιάζονται στο [2.20], καθώς και στο Παράρτηµα Α.2. 

Πρέπει, δε, σε αυτό το σηµείο να τονισθεί ότι εκτός από τις διαφορετικές συνιστώσες, ίνα – 
µήτρα, των δύο υπό εξέταση υλικών, ήταν διαφορετικός και ο τρόπος κατασκευής τους, αφού 
το C/Ep έχει κατασκευασθεί µε την µέθοδο περιέλιξης ινών, ενώ το Gl/P µε επίστρωση µε το 
χέρι. Η µέθοδος περιέλιξης ινών θεωρείται δε ότι έχει καλύτερα αποτελέσµατα ως προς τις 
κατασκευαστικές ατέλειες, εφόσον είναι αυτοµατοποιηµένη. Το ότι µία µέθοδος 
χειρονακτική οδηγεί σε παρόµοια αποτελέσµατα µε µία αυτοµατοποιηµένη είναι πιθανόν 
ένδειξη ότι η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων είναι εγγενής στα σύνθετα υλικά. 
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Π. 4 Χαρακτηριστικά του δείγµατος των δοκιµίων για την αντοχή του υλικού 

Ιδιότητα N 1m′  COV  (%) 

XT (MPa) 32 397.94 14.28 

XC (MPa) 30 329.11 10.00 

YT (MPa) 30 36.22 16.50 

YC (MPa) 30 147.34 10.15 

S (MPa) 33 16.02 14.59 

EX (GPa) 26 22.88 9.24 

EY (GPa) 25 7.88 20.41 

GXY (GPa) 26 1.67 22.59 

XYν  25 0.30 16.93 

 

2.6 Πειραµατικά αποτελέσµατα συντελεστών θερµικής διαστολής ινωδών συνθέτων 

υλικών Glass/Polyester 

Για την στατιστική αξιολόγηση των συντελεστών θερµικής διαστολής, ΣΘ∆, στις κύριες 
διευθύνσεις του υλικού εκτελέστηκαν συνολικά 155 πειράµατα για τρεις διαφορετικές 
διατάξεις στρώσεων, τα οποία κόπηκαν κατά τις κύριες διευθύνσεις των υλικών. Για τον 
προσδιορισµό των συνεπίπεδων ΣΘ∆ χρησιµοποιήθηκαν 30 δοκίµια κάθε διεύθυνσης και 
κάθε πλάκας, ενώ για τον κατά το πάχος ΣΘ∆ εκτελέστηκαν για λόγους σύγκρισης µόνο 5 για 
κάθε πλάκα. Ως εξαίρεση 20 δοκίµια χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του ΣΘ∆ της 
UD πλάκας κατά την y- διεύθυνση. 

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος δοκιµών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για τα δοκίµια 
UD, BD και MD στον πίνακα Π. 5, ενώ στο Παράρτηµα Α.3 δίνονται αναλυτικά τα 
αποτελέσµατα κάθε δοκιµής. Σηµειώνεται ότι µε xα  συµβολίζεται ο ΣΘ∆ κατά την 

διεύθυνση x, µε yα  ο συντελεστής κατά την  y- διεύθυνση και µε zα  συµβολίζεται ο ΣΘ∆ 

κατά το πάχος της πλάκας.  

Π. 5 Πειραµατικά αποτελέσµατα των ΣΘ∆ για τις Gl/P πλάκες 

 UD BD MD 

 
xα  yα  zα  xα  zα  xα  yα  zα  

Ν 29 18 5 30 5 30 30 5 

1m′  (*10
-6 °°°°C

-1
) 9.132 46.044 48.374 26.867 71.37 10.260 37.357 59.136 

COV (%) 11.00 6.75 18.61 22.150 6.07 13.13 11.33 8.24 

Έλλειψη γραµµικότητας παρουσιάστηκε σε όλα τα γραφήµατα παραµόρφωσης - 
θερµοκρασίας µετά την θερµοκρασία µετάβασης υαλώδους κατάστασης, ΤG. Αυτό συµβαίνει 
εξαιτίας της συνεισφοράς της βισκοελαστικής µήτρας στην θερµική απόκριση των δοκιµίων. 
Όλα τα δοκίµια παρουσίασαν µεγάλη ποικιλία στην µη- γραµµική τους συµπεριφορά, 
ιδιαίτερα τα δοκίµια µε την µεγαλύτερη συνεισφορά της πολυµερούς µήτρας. Τα δοκίµια που 
παρουσίασαν έντονη µη-γραµµικότητα και µεγάλες παραµορφώσεις ήταν περισσότερο τα UD 
που δοκιµάσθηκαν κάθετα στην διεύθυνση των ινών. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές από 
ένα δοκίµιο στο άλλο στον υπολογισµό της θερµοκρασίας µετάβασης υαλώδους κατάστασης, 
TG. Για αυτό το λόγο υπάρχουν ορισµένα δοκίµια, όπως τα UD που εξετάστηκαν κατά την 
διεύθυνση του πάχους της πλάκας, για τα οποία η υπολογισµένη θερµοκρασία TG είναι στους 
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20-25 °C, ενώ συνήθως η ΤG κυµαίνεται από 40 ως 50 °C. Η εµφάνιση ασυνεχειών στις 
καταγραφές των παραµορφώσεων παρατηρήθηκαν για ορισµένα δοκίµια. Αυτές πιθανότατα 
να οφείλονται σε ατέλειες στην µικροδοµή των συγκεκριµένων δοκιµίων, οι οποίες 
εισήχθησαν κατά την κατασκευή των πολυστρώτων πλακών ή κατά την προετοιµασία των 
δοκιµίων. Στο Σχ. 16 παρουσιάζονται τυπικές καµπύλες από όλες τις οµάδες πειραµάτων που 
εκτελέστηκαν, όπου είναι φανερή η µη γραµµική συµπεριφορά της σχέσης παραµόρφωσης-
θερµοκρασίας. 
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Σχ. 16 Τυπική απόκριση θερµικής διαστολής δοκιµίων Gl/P 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα πειραµατικά αποτελέσµατα και την πειραµατική 
διαδικασία παρουσιάζονται στο [2.21]. 

Μία παράµετρος που επηρεάζει την διασπορά των συντελεστών θερµικής διαστολής είναι η 
κατ’ όγκο περιεκτικότητα ινών και η µεταβολή της από σηµείο σε σηµείο στην πολύστρωτη 
πλάκα. Μία άλλη αιτία είναι η τυπική απόκλιση της διεύθυνσης των ινών από την 
προκαθορισµένη. Εξαιτίας αυτών, φαίνεται ότι η κατασκευή µε την µέθοδο της επίστρωσης 
µε το χέρι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εµπειρία για την αποφυγή της απόκλισης της 
διεύθυνσης των ινών από την επιθυµητή και της τοπικής διαφοροποίησης της κατ’ όγκο 
περιεκτικότητας σε ίνες, παρόλο που αποκλίσεις από τις ονοµαστικές τιµές των δύο αυτών 
παραµέτρων είναι αναπόφευκτη σε τέτοιες διαδικασίες και εξ’ αυτού θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη στην διαστασιολόγηση κατασκευών. Εκτός από τις προαναφερθείσες 
ατέλειες, µπορεί να εµφανιστούν και άλλες κατά την διάρκεια της προετοιµασίας των 
δοκιµίων. ∆ιαφορές στις διαστάσεις των δοκιµίων, παρόλο που περιορίζονται στο ελάχιστο 
και απόκλιση από την ονοµαστική διεύθυνση των ινών, µπορεί να έχουν άµεση επίδραση στα 
πειραµατικά αποτελέσµατα. 
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3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος δοκιµών χρησιµοποιήθηκαν για την στατιστική αξιολόγηση 
των ιδιοτήτων των υλικών. Γενικά η αξιολόγηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της µέσης τιµής, της τυπικής απόκλισης και ενός διαστήµατος 
εµπιστοσύνης για τις δύο αυτές τιµές, θεωρώντας ότι το δείγµα ακολουθεί την κανονική 
κατανοµή, όπως περιγράφεται στο ISO 2602 [3.1], DIN53598 [3.2], DIN 53804 [3.3]. Για τις 
ανάγκες όµως µίας ανάλυσης όλης της κατασκευής σε όρους πιθανοτήτων, που είναι ο απώτερος 
στόχος της εργασίας, δεν αρκεί µόνο η εξαγωγή της µέσης τιµής και της διασποράς του 
δείγµατος, όπως παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά χρειάζονται πληροφορίες για 
την κατανοµή του πληθυσµού, έτσι ώστε το αποτέλεσµα της ανάλυσης να είναι το δυνατόν 
πλησιέστερα στην πραγµατικότητα. Ένα παράδειγµα για την σηµασία που έχει η επιλογή της 
κατανοµής του πληθυσµού στην εκτίµηση της αξιοπιστίας ενός στοιχείου µπορεί κανείς να βρει 
στο [3.4], όπου παρουσιάζεται η επίλυση θεωρώντας την πρώτη φορά ότι οι µεταβλητές 
ακολουθούν την κανονική κατανοµή και την δεύτερη ότι ακολουθούν µία µη κανονική µε 
αποτέλεσµα για την πιθανότητα αστοχίας 1⋅10-3 και 3⋅10-3 αντίστοιχα.  

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται καταρχήν µία εκτενής αναφορά σε στατιστικά εργαλεία που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την στατιστική αξιολόγηση πειραµατικών αποτελεσµάτων, 
κυρίως ως προετοιµασία για την εισαγωγή των δεδοµένων των βασικών µεταβλητών σε 
προβλήµατα προσδιορισµού πιθανότητας αστοχίας κατασκευών. Συγκεκριµένα δίνονται οι 
βασικές έννοιες στατιστικής ανάλυσης και µέθοδοι για την επεξεργασία στατιστικών 
αποτελεσµάτων καθώς επίσης αρχές στατιστικού ελέγχου των αποτελεσµάτων µίας ανάλυσης 
αυτών. Στο παράρτηµα Β περιγράφονται οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται για την στατιστική 
επεξεργασία πειραµατικών αποτελεσµάτων, καθώς επίσης και η χρήση των υπολογιστικών 
κωδίκων που αναπτύχθηκαν για τον σκοπό αυτό. 

Στην συνέχεια οι µέθοδοι εφαρµόζονται στα πειραµατικά αποτελέσµατα για τον προσδιορισµό 
των ιδιοτήτων των υλικών. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά 
των κατανοµών πιθανοτήτων τις οποίες ακολουθούν οι εκάστοτε θερµοµηχανικές ιδιότητες των 
υπό εξέταση υλικών. Ουσιαστικά, χρησιµοποιώντας το δείγµα των δοκιµίων, οδηγούµαστε µέσω 
στατιστικού λογισµού σε εκτιµήσεις των ιδιοτήτων του πληθυσµού. Ασφαλώς στην περίπτωση 
των ιδιοτήτων ενός συνεχούς σώµατος υπεισέρχονται και θέµατα κλίµακας. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση συνθέτων υλικών, όπου υπάρχουν και προβλήµατα εξαιτίας της ανοµοιόµορφης 
φύσης τους, π.χ. στο επίπεδο ίνας-µήτρας.  

3.1 Βασικές έννοιες στατιστικής ανάλυσης 

3.1.1 Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας και κατανοµής πιθανότητας 

Ο χαρακτηρισµός του πληθυσµού, γίνεται συνήθως µε την εκτίµηση της συνάρτησης κατανοµής 
πιθανότητας ή µε την πρώτη παράγωγο αυτής, δηλαδή της συνάρτησης κατανοµής πυκνότητας 
πιθανότητας. Η εκτίµηση αυτή γίνεται ταξινοµώντας τα δεδοµένα του δείγµατος ή τις 
παρατηρήσεις κατά αύξουσα σειρά. Οµαδοποιώντας τα ταξινοµηµένα αυτά δεδοµένα σε 
κατηγορίες ή κλάσεις προκύπτει η κατανοµή συχνότητας και µία γραφική παράσταση αυτής είναι 
το ιστόγραµµα. Η σχετική συχνότητα (ή πυκνότητα πιθανότητας) κάθε κλάσης είναι ο αριθµός των 
παρατηρήσεων σε αυτό το διάστηµα δια του συνολικού αριθµού των παρατηρήσεων. Η 
αθροιστική συχνότητα (ή απλά πιθανότητα) είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων, που έχουν µία 
τιµή µικρότερη από κάποια συγκεκριµένη τιµή, δια του συνολικού αριθµού των παρατηρήσεων.  

Καθώς αυξάνεται το µέγεθος του δείγµατος και µικραίνει το πλάτος κάθε κλάσης, και εφόσον η 
µεταβλητή που ενδιαφέρει, Χ, είναι µία συνεχής τυχαία µεταβλητή, το διάγραµµα σχετικής 
συχνότητας τείνει προς µία οµαλή καµπύλη, η οποία είναι γνωστή ως συνάρτηση πυκνότητας 
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πιθανότητας (ΣΠΠ), probability density function (PDF), της τυχαίας µεταβλητής Χ και εποµένως 
του πληθυσµού. 

Υπάρχει επίσης η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας, ή κατανοµή πιθανότητας (ΚΠ), 
cumulative distribution function (CDF), που ορίζεται µε παρόµοιο τρόπο ως το όριο του 
διαγράµµατος αθροιστικής συχνότητας, καθώς ο συνολικός αριθµός του δείγµατος αυξάνει. 

Μαθηµατικά οι δύο αυτές αλληλεξαρτούµενες συναρτήσεις µπορούν να οριστούν ως εξής: 

Για µία συνεχή τυχαία µεταβλητή x, η συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας F(xi) δίνει την 
πιθανότητα το x να πάρει µία τιµή ίση ή µικρότερη από µία συγκεκριµένη τιµή xi, δηλαδή: 

( ) ( )ii xxPxF ≤=  (3.1) 

ενώ στην οριακή περίπτωση που το xi τείνει στο -∞ ή το xi τείναι στο +∞ ισχύει: 

F(xi→-∞) = F(-∞) = 0 

F(xi→+∞) = F(+∞) = 1 

Επίσης ισχύει: 

F(xi) ≥ 0  για κάθε xi 

F(xi) ≥ F(xj) αν xi > xj  

Επειδή ο δειγµατοχώρος µίας συνεχούς τυχαίας µεταβλητής περιέχει άπειρο αριθµό σηµείων, η 
πιθανότητα που σχετίζεται µε οποιαδήποτε συγκεκριµένη τιµή της συνεχούς τυχαίας µεταβλητής 
είναι µηδέν. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x) µίας συνεχούς τυχαίας µεταβλητής, x, 
ορίζεται ως προς την συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας ως ακολούθως: 

( ) ( ) ( )[ ]xF
dx

d

x

xxxxP
limxf ii

0x
=
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∆+≤≤
=

→∆
 (3.2) 

ή ισοδυνάµως: 

( ) ( )∫=≤<
j

i

x

x
ji dxxfxxxP  (3.3) 

ενώ ισχύει: 

( ) ( ) ( ) 1FFdxxf =∞−−∞=∫
∞+

∞−
 

και  

f(x) ≥ 0  για κάθε xi 

3.1.2 Χαρακτηριστικά κατανοµών 

Οι κατανοµές εκτός από την µαθηµατική συνάρτηση που τις διέπει, µπορούν να περιγραφούν και 
βάσει ορισµένων χαρακτηριστικών, κυρίως των ροπών τους, τα οποία περιγράφονται στην 
συνέχεια [3.5]. 

Για µία συνεχή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x) η k- τάξεως ροπή kµ′  της κατανοµής 

γύρω από το µηδέν, ή γύρω από την αρχή ορίζεται ως: 

[ ] ( )∫
∞

∞−
==µ′ dxxfxxE kk

k  (3.4) 

Έτσι µε 1µ′  ή Ε[x] συµβολίζεται η µέση τιµή µίας τυχαίας µεταβλητής, x.  

Η k- τάξεως ροπή γύρω από την µέση τιµή ή κεντρική ροπή µίας συνεχούς κατανοµής ορίζεται 
ως: 
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[ ] ( ) ( )∫
∞

∞−
µ′−=µ′−=µ dxxfxxE k

1
k

1k  (3.5) 

Από τον ορισµό των κεντρικών ροπών εύκολα συνάγεται το συµπέρασµα ότι η πρώτη κεντρική 
ροπή µ1 είναι πάντα ίση µε το µηδέν, µ1 = 0. Η δεύτερη ροπή γύρω από την µέση τιµή, µ2, είναι 
γνωστή ως διασπορά. Η τρίτη κεντρική ροπή µίας κατανοµής σχετίζεται µε την ασυµµετρία ή την 
λοξότητα (skewness) µίας κατανοµής. ∆ηλαδή µία κατανοµή µε ένα και µοναδικό µέγιστο µε 
µ3<0 έχει άκρα (ή ουρά) που εκτείνονται περισσότερο προς τα αριστερά της µέσης τιµής της 
κατανοµής, ενώ όταν µ3>0 η ουρά της συνάρτησης εκτείνεται περισσότερο προς τα δεξιά της 
µέσης τιµής. Αντίστοιχα όταν µ3=0 τότε η κατανοµή είναι συµµετρική. Η ποσότητα 

( ) 23
2

3
1

µ

µ
β =  (3.6) 

µετράει την ασυµµετρία της συνάρτησης σε σχέση µε τον βαθµό της διασποράς της. Αυτή η 
αδιαστατοποίηση µας επιτρέπει να συγκρίνουµε την ασυµµετρία δύο διαφορετικών κατανοµών. 

Η τέταρτη ροπή γύρω από την µέση τιµή, κύρτωση, σχετίζεται µε την καµπυλότητα της 
κατανοµής και χαρακτηρίζει την σχετική οξύτητα ή οµαλότητά της. Η ποσότητα  

2
2

4
2 µ

µ
β =  (3.7) 

είναι ένα σχετικό µέτρο της κύρτωσης της κατανοµής. Συχνά ως µέτρο σύγκρισης 
χρησιµοποιείται η κανονική κατανοµή η οποία έχει β2 =3. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι για β2>3 η 
κατανοµή είναι σχετικά οξεία, ενώ για β2<3 η κατανοµή είναι σχετικά οµαλή. 

Πολλές κατανοµές µπορούν να περιγραφούν επαρκώς από τις τέσσερις πρώτες ροπές τους [3.5]. 
Εκτός από το ότι οι κεντρικές ροπές είναι χρήσιµες για την περιγραφή µίας κατανοµής, οι 
τέσσερις πρώτες κεντρικές ροπές έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την προσαρµογή εµπειρικών 
κατανοµών σε πειραµατικά δεδοµένα, για την προσέγγιση της κατανοµής µίας τυχαίας 
µεταβλητής. 

3.2 Υπολογισµός Χαρακτηριστικών ∆είγµατος 

Αν δεν γνωρίζουµε την µορφή και τις παραµέτρους της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας 
ενός πληθυσµού, για τον οποίο έχουµε xi, i=1,2,...,N, παρατηρήσεις, µε Ν το µέγεθος του 
δείγµατος, τότε οι κεντρικές ροπές, µk, πληθυσµού µπορούν να εκτιµηθούν µε τον τρόπο που 
παρουσιάζεται στην συνέχεια. Σκοπός είναι οι εκτιµήτριες των ροπών να είναι όσο το δυνατόν 
ανεπηρέαστες από το δείγµα, δηλαδή να είναι αµερόληπτες εκτιµήτριες. Στην συνέχεια µε mk 
συµβολίζεται η εκτιµήτρια της ροπής µk του πληθυσµού.  

Έτσι µία αµερόληπτη εκτιµήτρια της µέσης τιµής ενός δείγµατος Ν στοιχείων υπολογίζεται βάσει 
του ορισµού της µέσης τιµής από την σχέση: 

∑
=

=′
N

1i

i
1

N

x
m  (3.8) 

όπου xi η τιµή της τυχαίας µεταβλητής στην i- δοκιµή. 

Αντίστοιχα, η διασπορά ενός δείγµατος Ν στοιχείων υπολογίζεται µε βάση τον ορισµό για την 
διασπορά και µε διόρθωση της τιµής Ν του δείγµατος, για να εξαλειφθεί η επίδραση του αριθµού 
του δείγµατος και έτσι η εκτιµήτρια της διασποράς του πληθυσµού να είναι αµερόληπτη, βάσει 
της σχέσης: 

( )∑
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2
1i

2
1N

mx
m  (3.9) 



Κεφάλαιο 3: Στατιστική Αξιολόγηση Πειραµατικών Μετρήσεων  

60 

ενώ η τυπική απόκλιση του δείγµατος ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διασποράς του, 
δηλαδή: 

2ms =  (3.10) 

Ένα αδιάστατο µέγεθος της διασπορά του δείγµατος, ο συντελεστής µεταβλητότητας, coefficient 
of variation (COV), δίνεται από την σχέση: 

1m

s
COV

′
=  (3.11) 

Οι αδιάστατοι εκτιµητές της ασυµµετρίας και της κύρτωσης ενός πληθυσµού, 1b  και b2 

αντίστοιχα, δύναται να υπολογιστούν βάσει του ορισµού των κεντρικών ροπών κατανοµής από 
τις παρακάτω σχέσεις: 
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για την ασυµµετρία, αφού 

( )∑
=

′−
=

N

1i

3
1i

3
N

mx
m  (3.13) 

η εκτιµήτρια της τρίτης κεντρικής ροπής, και  
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για την κύρτωση, αφού 
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η εκτιµήτρια της τέταρτης κεντρικής ροπής. Σύµφωνα µε το [3.6], αµερόληπτες εκτιµήτριες των 
m3 και m4 είναι οι εξής: 
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Βάσει των ανωτέρω σχέσεων προσαρµόζονται αντίστοιχα και οι εκτιµητές τις ασυµµετρίας και 
κύρτωσης του δείγµατος. 

3.3 Στατιστικά µοντέλα 

Για την περιγραφή και την πρόβλεψη της συµπεριφοράς του υπό εξέταση πληθυσµού 
χρησιµοποιούνται στατιστικά µοντέλα. Ο καλύτερος τρόπος επιλογής ενός µοντέλου γίνεται 
έχοντας κατανοήσει τις φυσικές ιδιότητες ή αρχές λειτουργίας ενός συστήµατος, και επιλέγοντας 
ένα µοντέλο, το οποίο διέπεται από τις ίδιες, µαθηµατικά, αρχές. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, 
(αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθαρά κατανοητές οι βασικές αρχές που διέπουν το 
σύστηµα) µία λύση είναι να χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί µε 
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επιτυχία κατά το παρελθόν σε παρόµοια συστήµατα και ελέγχοντας την υπόθεση, εφόσον 
υπάρχουν δεδοµένα. Μία άλλη λύση είναι να επιλέξουµε ένα µοντέλο µεταξύ άλλων µε την 
µέθοδο δοκιµής- λάθους, το οποίο φαίνεται να είναι το καλύτερο για την ικανοποίηση ορισµένων 
δεδοµένων κριτηρίων. Αυτή η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν υπάρχουν δεδοµένα 
για την αξιολόγηση της επιλογής. Επίσης, όταν υπάρχουν δεδοµένα µπορεί κανείς να 
προσαρµόσει ένα από τα µοντέλα µίας γενικευµένης οικογένειας στις παρατηρήσεις. 
Γενικευµένες οικογένειες κατανοµών, όπως η Pearson και η Johnson [3.5] µπορούν να πάρουν 
µία µεγάλη ποικιλία µορφών, οι οποίες προσδιορίζονται από κάποιες παραµέτρους, και µπορούν 
εύκολα να προσαρµοστούν στις παρατηρήσεις. Τέλος, για την µοντελοποίηση δεδοµένων 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εµπειρικές κατανοµές που προκύπτουν ως ανάπτυγµα σειρών 
της κανονικής κατανοµής, όπως είναι το ανάπτυγµα Gram-Charlier και το ανάπτυγµα Edgeworth  
[3.6]. 

Στην περίπτωση των θερµοµηχανικών ιδιοτήτων στρώσης που εξετάζεται, η επιλογή των 
υποψηφίων µοντέλων έγινε µε συνδυασµό των περιπτώσεων όπου ένα µοντέλο έχει 
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν µε επιτυχία και µε την µέθοδο δοκιµής-λάθους. Κατά το παρελθόν, 
για παράδειγµα στο [3.7], χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά στατιστικά µοντέλα για τον 
προσδιορισµό της τάσης αστοχίας συνθέτων, κανονικής κατανοµής, λογαριθµικής κανονικής, 
Weibull, κανένα εκ των οποίων δεν απορρίφθηκε κατά τον στατιστικό έλεγχο που ακολούθησε. 
Σε άλλη περίπτωση, σε πειραµατική εργασία για την στατιστική εκτίµηση των ιδιοτήτων 
ελαστικότητας και αντοχής σε εφελκυσµό στο [3.8] χρησιµοποιήθηκαν οι κατανοµές κανονική, 
λογαριθµική κανονική, Weibull, ακραίου τύπου Ι για τα µέγιστα και ελάχιστα στοιχεία. Με αυτές 
τις κατανοµές µοντελοποιήθηκαν το µέτρο ελαστικότητας και η αντοχή σε εφελκυσµό 
παράλληλα και κάθετα στην διεύθυνση των ινών στρώσης C/Ep καθώς και ο λόγος Poisson. 
Σχεδόν καµία κατανοµή δεν απορρίφθηκε κατά τον στατιστικό έλεγχο για την καταλληλότητά 
τους.  

Στην συνέχεια περιγράφονται τύποι µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν στην στατιστική ανάλυση 
για τις υπό εξέταση συνεχείς τυχαίες µεταβλητές. Για κάθε ένα από αυτά τα µοντέλα, δίνονται οι 
βασικές αρχές. Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή συστηµάτων που 
ακολουθούν τις ίδιες αρχές. Εξαιτίας όµως της πολυπλοκότητας των συστηµάτων που 
εξετάζονται, τα στατιστικά µοντέλα επιλέχθηκαν για την ικανότητά τους να προσεγγίζουν το 
σύνολο δεδοµένων παρατηρήσεων παρά εξαιτίας της σχέσης τους µε τον υπό εξέταση µηχανισµό. 

Γενικά, µία ορθή διαδικασία προσαρµογής δεδοµένων πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω 
στάδια: 

• Προσέγγιση παραµέτρων 

• Εκτίµηση του σφάλµατος των παραµέτρων 

• Ένα στατιστικό µέτρο της καταλληλότητας της προσαρµογής 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι οι στατιστικοί έλεγχοι µπορεί να µην παρέχουν 
απόλυτες πληροφορίες, εφόσον το αν µία υπόθεση γίνεται αποδεκτή ή όχι εξαρτάται από το 
επίπεδο εµπιστοσύνης το οποίο εµείς επιλέγουµε. Ωστόσο οι έλεγχοι αυτοί παραµένουν χρήσιµοι, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την σύγκριση της καταλληλότητας δύο ή περισσοτέρων στατιστικών 
µοντέλων να προσαρµοστούν σε κάποια πειραµατικά δεδοµένα. 

3.3.1 Κανονική (Gauss) κατανοµή 

Ίσως η πιο γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιούµενη κατανοµή για την περιγραφή των 
στατιστικών µοντέλων. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κανονικής κατανοµής ορίζεται 
ως [3.5]:  
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(3.18) 

όπου µ η παράµετρος θέσης, σ η παράµετρος κλίµακας της κανονικής κατανοµής και x η τυχαία 
συνεχής µεταβλητή. 

3.3.2 Κατανοµή Γ 

Η κατανοµή αυτή χρησιµοποιείται για την περιγραφή τυχαίων µεταβλητών όταν ο δειγµατοχώρος 
της µεταβλητής είναι φραγµένος στο ένα άκρο. H κατανοµή Γ είναι το κατάλληλο µοντέλο για 
τον χρόνο που απαιτείται για ένα σύνολο ακριβώς N ανεξαρτήτων γεγονότων να συµβεί, αν τα 
γεγονότα συµβαίνουν µε ένα σταθερό ρυθµό λ. Παρόλα αυτά, πολλά φαινόµενα για τα οποία δεν 
δύναται να εξηγηθεί θεωρητικά γιατί είναι γάµα µεταβλητές έχει βρεθεί εµπειρικά ότι µπορούν να 
προσεγγιστούν ικανοποιητικά µε αυτό το µοντέλο. Καθώς η επιλογή ενός µοντέλου στην εργασία 
αυτή γίνεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο δοκιµής-λάθους, η κατανοµή κρίθηκε κατάλληλη για 
την δοκιµαστική εφαρµογή της στα πειραµατικά αποτελέσµατα, εξαιτίας της ανωτέρω ιδιότητάς 
της. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανοµής Γ ορίζεται ως [3.5]: 
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(3.19) 

Οι παράµετροι της κατανοµής Γ είναι λ και η, ενώ Γ(η) είναι η συνάρτηση Γ: 

( ) ∫
∞ −−η=ηΓ

0

x1 dxex  (3.20) 

3.3.3 Λογαριθµική κανονική κατανοµή (log-normal) 

Η κατανοµή αυτή χρησιµοποιείται ως στατιστικό µοντέλο τυχαίων µεταβλητών των οποίων ο 
λογάριθµος ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε παραµέτρους µ και σ. Στο [3.9] περιγράφεται η 
συχνή χρήση της για την πρόβλεψη της αντοχής σε κόπωση, ενώ έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία 
για την πρόβλεψη της τάσης αστοχίας σε εφελκυσµό για παράδειγµα στα [3.7] και [3.8]. Η 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι [3.5]: 
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(3.21) 

Σε αντίθεση µε την κανονική κατανοµή, µ είναι η παράµετρος κλίµακας, και σ η παράµετρος 
σχήµατος.  

3.3.4 Κατανοµή Weibull 

Σε πολλές περιπτώσεις η αδυναµία της αρνητικής εκθετικής κατανοµής να περιγράψει τον χρόνο 
ως την αστοχία οφείλεται στην περιοριστική υπόθεση του σταθερού ρυθµού αστοχίας. Συνεπώς, 
απαιτούνται πιο γενικές κατανοµές για τις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα αστοχίας 
µεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου. Μία τέτοια κατανοµή είναι η κατανοµή Weibull, η οποία 
περιγράφεται από την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας [3.5]: 
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Όπου σ η παράµετρος κλίµακας και η η παράµετρος σχήµατος της κατανοµής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν η = 1 η κατανοµή Weibull είναι ισοδύναµα µία αρνητική εκθετική 
κατανοµή, ενώ για η = 2 η κατανοµή γίνεται Rayleigh [3.5], ενώ η χρήση της κατανοµής είναι 
εκτενής για την µοντελοποίηση της αντοχής σε εφελκυσµό παράλληλα στην διεύθυνση των ινών, 
[3.9], αλλά και κάθετα στην διεύθυνση των ινών, καθώς και σε διάτµηση στο επίπεδο της 
στρώσης, όπως στο [3.10].  

3.3.5 Ακραίες κατανοµές 

Η αστοχία µίας συνιστώσας ή ενός συστήµατος µπορεί συχνά να σχετίζεται µε ακραία φαινόµενα 
που εξαρτώνται άµεσα είτε µε µία ελάχιστη τιµή είτε µε µία µέγιστη τιµή ενός δείγµατος από µία 
συγκεκριµένη κατανοµή. Σε αυτές τις περιπτώσεις µας ενδιαφέρει η κατανοµή του µικρότερου 
στοιχείου (ελάχιστη τιµή) ή του µεγαλύτερου στοιχείου (µέγιστη τιµή) ενός δείγµατος από µία 
αρχική κατανοµή.  

Η κατανοµή του µικρότερου ή του µεγαλύτερου στοιχείου εν γένει εξαρτάται από το µέγεθος του 
δείγµατος N και από την φύση της αρχικής κατανοµής. Παρόλα αυτά, επειδή η αρχική κατανοµή 
είναι συχνά άγνωστη, αν το N είναι µεγάλο, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε γενικά ασυµπτωτικά 
αποτελέσµατα που εξαρτώνται από µερικές µόνο υποθέσεις όσον αφορά την αρχική κατανοµή. 

Για αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί τρεις τύποι ασυµπτωτικών κατανοµών για τις ελάχιστες και 
µέγιστες τιµές, οι οποίοι βασίζονται σε διαφορετικές (όχι όλες πιθανές) αρχικές κατανοµές. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν η περίπτωση του τύπου Ι ασυµπτωτικής κατανοµής για τις µέγιστες 
τιµές, ή για τις ελάχιστες, καθώς επίσης και ο τύπος ΙΙΙ ασυµπτωτικής κατανοµής για τις 
ελάχιστες τιµές, ο οποίος είναι η κατανοµή Weibull. O τύπος Ι ασυµπτωτικής κατανοµής για τις 
µέγιστες τιµές µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή του χρόνου ως την αστοχία για ένα 
σύστηµα N στοιχείων εν παραλλήλω, θεωρώντας ότι το N είναι µεγάλο. Αντίστοιχα ο τύπος Ι 
ασυµπτωτικής κατανοµής για τις ελάχιστες τιµές µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή 
του χρόνου ως την αστοχία για ένα σύστηµα N στοιχείων εν σειρά. Παρόλα αυτά τα µοντέλα 
αυτά δεν περιορίζονται µόνο σε προβλήµατα διάρκειας ζωής και αξιοπιστίας. Για παράδειγµα, η 
κατανοµή ακραίου τύπου για τα µέγιστα στοιχεία έχει χρησιµοποιηθεί στο [3.8] και κρίθηκε 
καταλληλότερη για την µοντελοποίηση της κατανοµής του µέτρου ελαστικότητας παράλληλα 
στην διεύθυνση των ινών και του λόγου Poisson της στρώσης, ενώ στην ίδια εργασία η ακραίου 
τύπου κατανοµή για τα ελάχιστα στοιχεία χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία για την µοντελοποίηση 
της αντοχής κάθετα στην διεύθυνση των ινών σε εφελκυσµό. 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για τον τύπο Ι ασυµπτωτικής κατανοµής για τις µέγιστες 
και ελάχιστες τιµές δίνεται αντίστοιχα από [3.5]: 
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Στις ανωτέρω σχέσεις µ είναι η παράµετρος θέσης των κατανοµών και σ η παράµετρος κλίµακας.  
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3.4 Εφαρµογή του στατιστικού µοντέλου 

Μόλις επιλεγεί το στατιστικό µοντέλο, πρέπει να υπολογιστούν οι παράµετροί του από τα 
δεδοµένα. Τα δεδοµένα θεωρούνται τυχαίο δείγµα ενός πληθυσµού, ο οποίος περιγράφεται από 
την επιλεγµένη συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας. Εξαιτίας της τυχαίας φύσης των δεδοµένων, 
η εκτίµηση των παραµέτρων είναι επίσης στοχαστική. Για αυτό είναι αναγκαίο να σχηµατιστούν 
προσεγγιστικά διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις πραγµατικές τιµές των παραµέτρων, δηλαδή, 
στοχαστικά διαστήµατα που περιέχουν την τιµή της πραγµατικής παραµέτρου µε µία 
συγκεκριµένη πιθανότητα. Η βασική προσέγγιση έγκειται στην επιλογή µίας “συνάρτησης 
αξίας”, η οποία µετράει την συµφωνία µεταξύ των δεδοµένων και του στατιστικού µοντέλου µε 
µία συγκεκριµένη επιλογή παραµέτρων. Οι παράµετροι που επιτυγχάνουν ένα ελάχιστο στην 
συνάρτηση αξίας ονοµάζονται “παράµετροι καλύτερης προσέγγισης”. Οι γενικές µέθοδοι 
εκτίµησης παραµέτρων είναι οι εξής: 

• Η µέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας 

• Η µέθοδος των ροπών  

• Το διάγραµµα πιθανότητας 

Στην εργασία αυτή για την εκτίµηση των παραµέτρων έχουν χρησιµοποιηθεί η µέθοδος µέγιστης 
πιθανοφάνειας (MLE) και η µέθοδος των ροπών, οι οποίες περιγράφονται στα επόµενα εδάφια  

3.4.1 Μέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας 

Έστω X1,...,XN τυχαίες τιµές από δείγµα Ν πληθυσµού µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 
f(x;θ) όπου θ η παράµετρος της συνάρτησης. ∆εδοµένων των παρατηρήσεων Χi = xi 
(i = 1, 2, ..., N) η συνάρτηση πιθανοφάνειας του θ ορίζεται ως [3.11]: 

( ) ( )∏
=

θ=θ
N

1i
i ;xfL  (3.25) 

Η µορφή της συνάρτησης των περισσοτέρων κατανοµών καθιστά πιο εύκολη την µεγιστοποίηση 
του λογάριθµου της συνάρτησης πιθανοφάνειας της µεταβλητής θ, η οποία δίνεται από την 
σχέση: 

( ) ( )[ ]∑
=

θ=θ
N

1i
i ;xflnl  (3.26) 

H εκτίµηση µέγιστης πιθανοφάνειας, Maximum Likelihood Estimation (mle), του θ είναι η τιµή 
του θ που µεγιστοποιεί την (λογαριθµική) συνάρτηση πιθανοφάνειας, δηλαδή µετατρέπει τις 
παρατηρήσεις σε “πιο πιθανές”. Η τιµή αυτή υπολογίζεται θέτοντας την µερική παράγωγο της 
(λογαριθµικής) συνάρτησης πιθανοφάνειας, ( ) ∂θθ∂L  ή ( ) ∂θθ∂l , ίση µε το µηδέν. 

Τα βασικά βήµατα για τον προσδιορισµό της παραµέτρου ενός στατιστικού µοντέλου µε την 
µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας συνοψίζονται ως: 

a. Υπολογισµός της συνάρτησης πιθανοφάνειας ή της λογαριθµικής συνάρτησης πιθανοφάνειας 
από το στατιστικό µοντέλο του πληθυσµού. 

b. Υπολογισµός των µερικών παραγώγων της συνάρτησης ως προς τις παραµέτρους του 
στατιστικού µοντέλου. 

c. Μηδενισµός των µερικών αυτών παραγώγων και επίλυση του συστήµατος των εξισώσεων που 
προκύπτουν για τον υπολογισµό των παραµέτρων, εισάγοντας τις τιµές των παρατηρήσεων 
του δείγµατος. 

Εν γένει µε την µέθοδο αυτή προκύπτει ένα σύστηµα µη γραµµικών εξισώσεων το οποίο όµως 
συνήθως δύναται να επιλυθεί αριθµητικά. 
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3.4.2 H µέθοδος των ροπών 

Η µέθοδος έγκειται στον προσδιορισµό των παραµέτρων του στατιστικού µοντέλου εξισώνοντας 
τις ροπές του δείγµατος µε αυτές του µοντέλου. Για την µέθοδο αυτή οι παράµετροι του 
στατιστικού µοντέλου πρέπει να εκφράζονται συναρτήσει των ελαχίστης τάξεως ροπών του 
[3.11]. 

Τα βασικά βήµατα για τον προσδιορισµό των παραµέτρων ενός στατιστικού µοντέλου 
συνοψίζονται ως: 

a. Υπολογισµός τόσων ροπών, όσες και οι παράµετροι της κατανοµής, αρχίζοντας από τον 
υπολογισµό της πρώτης τάξεως ροπής, χρησιµοποιώντας την συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας της κατανοµής 

b. Λύση των εκφράσεων αυτών ως προς τις παραµέτρους της κατανοµής. 

c. Εισαγωγή των ροπών του δείγµατος στις παραπάνω εκφράσεις και υπολογισµός των 
εκτιµητριών για τις παραµέτρους του στατιστικού µοντέλου. 

Σηµειώνεται ότι στο Παράρτηµα Β δίνονται αναλυτικά εκτός από τις χαρακτηριστικές τιµές κάθε 
κατανοµής, τα συστήµατα προσδιορισµού παραµέτρων µέσω της µεθόδου ροπών και της 
µεθόδου µέγιστης πιθανοφάνειας. 

3.5 Ανάπτυγµα Εdgeworth 

Η µέθοδος χρησιµοποιεί ένα ανάπτυγµα σε σειρά της Κανονικής συνάρτησης κατανοµής 
πιθανότητας, Φ(x), για την προσέγγιση της άγνωστης συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας σε 
όρους των κεντρικών ροπών της τυχαίας µεταβλητής, x. Αυτό δίνεται από [3.6]: 
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 (3.27) 

όπου Φ(n)(x) είναι η n-τάξης παράγωγος της Κανονικής συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας. 

Παρόλο που η προσέγγιση είναι ασυµπτωτική, σύµφωνα µε το [3.6] δεν συνιστάται να 
χρησιµοποιούνται όροι που περιλαµβάνουν µεγαλύτερη ροπή από την τρίτη ή τέταρτη καθώς 
αυτές είναι δύσκολο να εκτιµηθούν από µικρό αριθµό πειραµάτων. Επίσης, το θέµα που τίθεται 
είναι αν µπορούµε να προσεγγίσουµε µε λίγους όρους καλά την άγνωστη συνάρτηση 
πιθανότητας.  

Έτσι, η προσέγγιση µε δύο όρους του παραπάνω αναπτύγµατος σε σειρά για την συνάρτηση 
κατανοµής του κριτηρίου αστοχίας σε όρους της κανονικοποιηµένης µεταβλητής, z, δίνεται από: 
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όπου: 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι για µεγάλο x, η έκφραση (3.28) µπορεί µερικές φορές να δώσει 
αρνητικές τιµές για την F(a), αλλά αυτό είναι αποτέλεσµα της προσεγγιστικής φύσης της 
κατανοµής πιθανότητας, καθώς η έκφραση δεν δίνει την ακριβή τιµή της κατανοµής [3.6]. 

Επιπρόσθετα, εξαιτίας του ότι οι εκτιµήσεις των ροπών τρίτης και τέταρτης τάξης είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητες σε µερικές ακραίες παρατηρήσεις, η µέθοδος πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
προσοχή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λίγες παρατηρήσεις (λιγότερες από 200) [3.5]. Η 
καταλληλότητα της προσέγγισης θα πρέπει να ελέγχεται µε στατιστικές µεθόδους, όπως για 
παράδειγµα µε τον έλεγχο Kolmogorov - Smirnov.  

3.6 Pearson 

Η οικογένεια κατανοµών πιθανότητας Pearson, όπως παρουσιάζεται στο [3.12] µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση συναρτήσεων κατανοµής πιθανότητας από πειραµατικά 
δεδοµένα, εφόσον υπολογιστούν οι ροπές του δείγµατος. Κάθε οικογένεια από το σύστηµα 
Pearson µπορεί να παραχθεί ως η λύση στην διαφορική εξίσωση: 

( ) ( )xf
xbxbb

x

dx

)x(df
2

210 ++

−
=

α
 (3.31) 

για την τυχαία µεταβλητή x µε συνάρτηση κατανοµής f(x), µε κατάλληλη επιλογή των 
παραµέτρων α, bi (i = 0, 1, 2). Οι οικογένειες κατανοµών Pearson περιλαµβάνουν την κανονική, 
την Βήτα (Pearson Type I), και την Γάµα (Pearson Type III). Η σωστή επιλογή της κατάλληλης 
προσεγγιστικής οικογένειας συναρτήσεων κατανοµής πιθανότητας βασίζεται στην εξέταση των 
σχετικών µέτρων ασυµµετρίας και κύρτωσης, β1 και β2 αντίστοιχα [3.12].  

Έτσι, εξετάζοντας την σχετική ασυµµετρία και κύρτωση του δείγµατος µπορεί κανείς να δει µε 
πιο τύπο της οικογένειας Pearson µπορεί να προσοµοιωθεί κατάλληλα ο πληθυσµός. Επειδή οι 
εµπειρικές κατανοµές Pearson χρησιµοποιούνται σε αυτή την εργασία για λόγους σύγκρισης, 
στον υπολογιστικό κώδικα που αναπτύχθηκε δεν περιλαµβάνονται όλοι οι τύποι της οικογένειας, 
ιδιαίτερα καθώς δηλώνεται στο [3.12], οι δύο τύποι, IV και VI είναι δύσκολο να χειριστούν στην 
πράξη, εφόσον ο τύπος συνάρτησης κατανοµής IV δεν έχει λύση κλειστής µορφής, ενώ ο τύπος 
VI απαιτεί πολλούς µετασχηµατισµούς για τον προσδιορισµό της αθροιστικής συνάρτησης 
πιθανότητας. 

Από την εξ.(3.31), µετά από ορισµένες αλγεβρικές µετατροπές οι σταθεροί παράµετροι µπορούν 
να εκφραστούν µε χρήση των κεντρικών ροπών της συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας ως: 
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όπου 3
2

2
342 181210A µ−µ−µµ=  

Εκφράζοντας την διαφορική εξίσωση της συνάρτησης πιθανότητας (εξ.(3.31)) θεωρώντας ως 
αρχή των αξόνων την κορυφή της κατανοµής, η εξίσωση µετατρέπεται στην: 
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όπου X = x - α και Bi δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 
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Αν οι ρίζες του πολυωνύµου του παρονοµαστή της Εξ.(3.33) είναι πραγµατικές και αντιθέτου 

πρόσηµου, αποδεικνύεται [3.12] ότι χρησιµοποιώντας τον µετασχηµατισµό 
12

1

aa

aX
z

−

−
= , όπου a1, 

a2 είναι οι ρίζες (a1 < 0 < a2), η κατανοµή που εκφράζεται µε την Εξ.(3.33) συµπίπτει µε την 
κατανοµή Βήτα, δηλαδή 
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( ) 1q1p z1z
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1
zf −− −=  (p, q > 0) (3.35) 

Η µεταβλητή µετασχηµατισµού Χ είναι τέτοια ώστε το z να κυµαίνεται µεταξύ 0 και 1. Πρέπει δε 
να σηµειωθεί ότι αν οι ρίζες είναι πραγµατικές αλλά του ιδίου πρόσηµου τότε η κατανοµή µπορεί 
να προσεγγισθεί µε τον τύπο Pearson VI, ενώ αν οι ρίζες του πολυωνύµου είναι µιγαδικές τότε 
µπορεί να προσεγγισθεί µε τον τύπο IV [3.12].  

Για τον υπολογισµό της συνάρτησης αθροιστικής κατανοµής πιθανότητας, η οποία είναι η ατελής 
συνάρτηση Βήτα, που δίνεται από την σχέση: 
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στον υπολογιστικό κώδικα που αναπτύχθηκε, εισήχθηκε υπορουτίνα που δίνεται στο [3.13]. 

Οι παράµετροι της κατανοµής Βήτα p, q εκτιµούνται εξισώνοντας τις ροπές της κατανοµής 
Pearson µε τις αντίστοιχες της συνάρτησης αστοχίας, που οδηγεί στις παρακάτω σχέσεις: 
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όπου 1µ′  είναι οι ροπές της άγνωστης συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας που υπολογίζονται 

στην νέα αρχή, που προσδιορίζεται από την ρίζα a1 της εξ.(3.33). 

Αντίστοιχα µε την περίπτωση προσέγγισης της συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας µε το 
ανάπτυγµα Edgeworth, στην περίπτωση προσέγγισης µε µία κατανοµή από την οικογένεια 
Pearson, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή, εξαιτίας της χρήσης της τρίτης και τέταρτης ροπής του 
δείγµατος [3.5], ενώ θεωρείται απαραίτητος ο στατιστικός έλεγχος για την καταλληλότητα της 
προσέγγισης.  

3.7 Στατιστικοί έλεγχοι 

Αφού επιλεγεί ένα στατιστικό µοντέλο και εκτιµηθούν οι παράµετροί του, πρέπει να εκτελεστεί 
ένας στατιστικός έλεγχος ως προς το αν το στατιστικό µοντέλο µπορεί να προσοµοιάσει καλά τα 
δεδοµένα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον έλεγχο της καταλληλότητας του µοντέλου. Οι ίδιες 
τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν στην επιλογή ενός µοντέλου, 
προσδιορίζοντας, για συγκεκριµένες παρατηρήσεις, ποιο µοντέλο µπορεί να επιλεγεί ως προς το 
υπό εξέταση σύστηµα. 

Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνικές ακολουθούν την κλασσική διαδικασία για έλεγχο 
υποθέσεων, δηλαδή, µε επίπεδο σηµαντικότητας α και µηδενική υπόθεση ότι τα δεδοµένα του 
προβλήµατος ακολουθούν την επιλεγείσα στατιστική κατανοµή, προσδιορίζεται η πιθανότητα του 
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στατιστικού µεγέθους του ελέγχου και εξετάζεται αν περιέχεται σε µία κρίσιµη περιοχή µεγέθους 
α. Απορρίπτουµε το µοντέλο αν το στατιστικό µέγεθος είναι σε αυτή την κρίσιµη περιοχή, ενώ το 
µοντέλο γίνεται αποδεκτό σε αντίθετη περίπτωση. 

Οι σηµαντικότεροι στατιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν τον έλεγχο Χ2 και τον έλεγχο 
Kolmogorov - Smirnov. Η πιο παλιά και η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη µέθοδος ελέγχου 
υποθέσεων είναι ο έλεγχος Χ2. Το προτέρηµα του είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
οποιαδήποτε κατανοµή, χωρίς να χρειάζεται να είναι γνωστές οι παράµετροι της κατανοµής. 
Αντίθετα, µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι η έλλειψη ευαισθησίας στην ανίχνευση 
ακατάλληλων µοντέλων όταν δεν υπάρχουν αρκετά πειραµατικά δεδοµένα και η ανάγκη να 
ταξινοµούνται τα δεδοµένα σε αυθαίρετα κελιά, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσµα 
του ελέγχου. Εξαιτίας του ότι τα πειραµατικά αποτελέσµατα στην εργασία αυτή είναι µικρά 
δείγµατα, δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί αξιόπιστα ο έλεγχος Χ2 και για αυτό τον λόγο δεν θα 
αναλυθεί περαιτέρω.  

Αντ’ αυτού χρησιµοποιείται ο έλεγχος Kolmogorov - Smirnov (Κ-S). Ο έλεγχος αυτός  
εφαρµόζεται σε µη οµαδοποιηµένες κατανοµές, οι οποίες είναι συναρτήσεις µίας και µόνο 
ανεξάρτητης µεταβλητής, δηλαδή σε οµάδες παρατηρήσεων όπου το κάθε σηµείο παρατήρησης 
µπορεί να συσχετισθεί µε µία µόνο τιµή. Το στατιστικό µέγεθος, DΝ, του ελέγχου K-S είναι 
εξαιρετικά απλό, αφού ορίζεται ως η µέγιστη τιµή της απόλυτης διαφοράς µεταξύ δύο 
συναρτήσεων κατανοµής πιθανότητας. Με αυτό τον τρόπο, για την σύγκριση του SN(x) µίας 
οµάδας δεδοµένων µε µία γνωστή συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας P(x), το στατιστικό 
µέγεθος του ελέγχου K-S ορίζεται ως: 

( ) ( )xPxSmaxD N
x

N −=
∞<<∞−

 (3.38) 

Η τιµή του DΝ υπολογίζεται για να προσδιορίσουµε πόσο καλά µπορούν να προσαρµοστούν στην 
στατιστική κατανοµή. Αν αυτή η τιµή είναι µηδέν τότε η προσαρµογή είναι τέλεια. Αλλά τιµές 
µεγαλύτερες του µηδενός δεικνύουν µία πιθανότητα τα δεδοµένα να µην µπορούν να 
προσαρµοστούν στην συγκεκριµένη κατανοµή. 

Η κατανοµή του στατιστικού µεγέθους του ελέγχου K-S µπορεί να υπολογιστεί προσεγγιστικά, 
δίνοντας έτσι το επίπεδο σηµαντικότητας για οποιαδήποτε µη µηδενική τιµή του DΝ. Η κατανοµή 
που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό του επιπέδου σηµαντικότητας µπορεί να γραφεί µε τον 
παρακάτω τρόπο [3.13]: 

( ) ( ) ( )∑
∞

=

− −−=
1j

221j
KS j2exp12Q λλ  (3.39) 

Η τιµή αυτή δίνει ουσιαστικά την πιθανότητα η τιµή DN να µην υπερβεί την κρίσιµη τιµή. Σε 
όρους αυτής της συνάρτησης το επίπεδο σηµαντικότητας µίας παρατηρούµενης τιµής του DΝ για 
την περίπτωση µίας κατανοµής δίνεται από: 

( ) ( ) α==< NKS
cr
NN DNQDDP  (3.40) 

όπου Ν είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων. Η προσέγγιση που εµπεριέχεται στην παραπάνω 
σχέση µετατρέπεται ασυµπτωτικά σε ακρίβεια καθώς η τιµή του Ν µεγαλώνει, ενώ για αξιόπιστες 
µετρήσεις το Ν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 8 [3.14]. 

Συνήθως για την απόρριψη µίας υπόθεσης η τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας, α, πρέπει να 
είναι µικρότερη από 5%. 

Ο έλεγχος K-S µπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως: Υπολογίζουµε την πιθανότητα 

( )NKS DNQ , η οποία σχετίζεται µε το παρατηρούµενο στατιστικό µέγεθος του ελέγχου K-S και 

απορρίπτουµε την υπόθεση ότι τα πειραµατικά αποτελέσµατα ακολουθούν την επιλεγείσα 

στατιστική κατανοµή αν η τιµή του ( )NKS DNQ  είναι µικρότερη από το προεπιλεγµένο επίπεδο 

σηµαντικότητας α. 
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3.8 Στατιστική αξιολόγηση αντοχής και ελαστικών ιδιοτήτων ινωδών συνθέτων υλικών 

Carbon/Epoxy 

Εκτελέστηκε στατιστική αξιολόγηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων ώστε ο χαρακτηρισµός 
των ιδιοτήτων των υλικών αυτών να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαµβάνεται πληροφορία 
για την κατανοµή του πληθυσµού τους. Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
σκοπό αυτό περιγράφηκαν στα προηγούµενα. Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
της στατιστικής ανάλυσης.  

Στα αποτελέσµατα της πειραµατικής διαδικασίας έγινε στατιστική ανάλυση, η οποία 
παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε διαφορετικό τύπο υλικού. Από τα πειραµατικά αυτά 
αποτελέσµατα εκτιµήθηκαν οι παράµετροι των κατανοµών Κανονικής, Λογαριθµικής Κανονικής, 
Γάµα, Weibull, Ασυµπτωτικής κατανοµή τύπου Ι µικρότερου στοιχείου και Ασυµπτωτική 
κατανοµή τύπου Ι µέγιστου στοιχείου. Οι εκτιµήσεις των παραµέτρων των κατανοµών αυτών 
έγιναν µε δύο τρόπους, δηλαδή χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ροπών, ΜΟΜ, και µε χρήση 
της µεθόδου µέγιστης πιθανοφάνειας, MLE. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων µε τις δύο 
µεθόδους παρουσιάζονται στους πίνακες Π. 6 και Π. 7 για ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας 
του υλικού ±55°, αντίστοιχα, ενώ στον πίνακα Π. 8 παρουσιάζονται συγκεντρωµένα τα 
αποτελέσµατα για όλες τις ιδιότητες του υλικού ±45°. Στους πίνακες αυτούς, στην πρώτη στήλη 
αναγράφεται η κατανοµή της οποίας εκτιµήθηκαν οι παράµετροι, ενώ τα σύµβολα των 
παραµέτρων αναγράφονται στην παρένθεση. Για κάθε ιδιότητα και για κάθε κατανοµή στην 
πρώτη σειρά στο αντίστοιχο κελίο αναγράφεται η τιµή για την πρώτη παράµετρο της κατανοµής, 
ενώ στην δεύτερη αναγράφεται η τιµή της δεύτερης παραµέτρου.  

Στους πίνακες αυτούς µπορούµε να παρατηρήσουµε, ότι οι τιµές των παραµέτρων µε τις δύο 
µεθόδους εκτίµησης είναι ικανοποιητικά κοντά, µε τις µεγαλύτερες συγκριτικά διαφορές να 
παρατηρούνται στην παράµετρο η της Weibull κατανοµής και σ των κατανοµών ακραίων 
στοιχείων µεγίστης και ελάχιστης τιµής. Σηµειώνεται ότι για αυτές τις κατανοµές κατά την 
µέθοδο MLE επιλύεται ένα σύστηµα µη γραµµικών εξισώσεων και εξ’ αυτού υπεισέρχεται και το 
αριθµητικό σφάλµα της επίλυσης.  

Μία πρώτη ένδειξη για το αν οι κατανοµές αυτές µπορούν να περιγράψουν σωστά τις υπό 
εξέταση τυχαίες µεταβλητές είναι η σύγκριση των ροπών των κατανοµών αυτών µε αυτές του 
δείγµατος. Για παράδειγµα παρουσιάζονται στους πίνακες Π. 9 και Π. 10 οι αµερόληπτες 
εκτιµήτριες των τεσσάρων πρώτων ροπών του δείγµατος για την αντοχή σε εφελκυσµό ΧΤ και το 
µέτρο ελαστικότητας στην x- διεύθυνση του υλικού ±55° και αντίστοιχα αυτές των κατανοµών, 
µε χρήση των παραµέτρων που εκτιµήθηκαν. Σηµειώνεται ότι για την µέθοδο των ροπών δεν 
αναγράφεται η µέση τιµή και η διασπορά των κατανοµών που προκύπτουν, αφού για την 
εκτίµηση των παραµέτρων οι δύο πρώτες ροπές του δείγµατος πρέπει να εξισωθούν µε αυτές των 
κατανοµών. Αυτό ισχύει για όλες τις κατανοµές που έχουν επιλεγεί σε αυτή την εφαρµογή, 
εφόσον αυτές έχουν δύο παραµέτρους.  

Έτσι, φαίνεται ότι θα µπορούσαµε να επιλέξουµε τις κατανοµές κανονική ή την γάµα για την 
ιδιότητα αντοχής και για το µέτρο ελαστικότητας. Αντίστοιχα αποτελέσµατα για τις υπόλοιπες 
ιδιότητες των υλικών παρουσιάζονται στο [3.15]. Η ακρίβεια της µοντελοποίησης των ιδιοτήτων 
του υλικού µετά από την επιλογή των κατάλληλων κατανοµών µπορεί να διερευνηθεί µε 
στατιστικούς ελέγχους. Για πληρότητα, έχουν εκτελεστεί στατιστικοί έλεγχοι για όλες τις 
κατανοµές που παρουσιάστηκαν. Οι έλεγχοι αυτοί παρουσιάζονται στους πίνακες Π. 11 και Π. 12 
για τις ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας του υλικού ±55°, αντίστοιχα, ενώ στον Π. 13 
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα για τις ιδιότητες του υλικού ±45°.  
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Π. 6 Εκτιµήσεις παραµέτρων για τις ιδιότητες αντοχής του υλικού ±±±±55°°°° C/Ep 

 XT XC YT YC S 

 MOM MLE MOM MLE MOM MLE MOM MLE MOM MLE 

Κανονική (µ, σ)  
40.490 
2.270 

40.490 
2.210 

141.670 
23.800 

141.670 
23.300 

177.800 
32.360 

177.800 
31.540 

128.660 
20.890 

128.660 
20.450 

63.900 
7.270 

63.900 
6.860 

Γάµα (λ, η) 
7.880 

319.100 
8.300 

335.930 
0.250 

35.420 
0.250 

35.080 
0.170 

30.190 
0.180 

32.140 
0.295 

37.920 
0.353 

45.390 
1.210 

77.170 
1.470 

93.770 

Λογαριθµική Κανονική (µ, σ) 
3.700 
0.056 

3.700 
0.055 

4.940 
0.170 

4.940 
0.170 

5.160 
0.180 

5.170 
0.180 

4.840 
0.160 

4.850 
0.150 

4.150 
0.110 

4.150 
0.100 

Weibull (σ, η) 
41.490 
22.210 

41.540 
19.890 

151.450 
7.000 

151.470 
6.800 

190.940 
6.420 

191.240 
6.160 

137.280 
7.260 

137.770 
5.370 

67.000 
10.600 

67.180 
8.360 

Ελάχιστο Στοιχείο (µ, σ) 
41.510 
1.770 

41.600 
2.080 

152.380 
18.560 

153.200 
22.110 

192.360 
25.230 

193.850 
30.680 

138.060 
16.290 

140.490 
29.240 

67.170 
5.670 

67.710 
8.380 

Μέγιστο Στοιχείο (µ, σ) 
39.470 
1.770 

39.390 
2.020 

130.970 
18.560 

129.840 
23.500 

163.240 
25.230 

162.540 
26.170 

119.260 
16.290 

120.100 
14.980 

60.630 
5.670 

60.910 
5.190 

 

Π. 7 Εκτιµήσεις παραµέτρων για τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού ±±±±55°°°° C/Ep 

 ΕX EY GXY νXY 

 MOM MLE MOM MLE MOM MLE MOM MLE 

Κανονική (µ, σ)  
6.380 
0726 

6.380 
0.685 

14.190 
1.660 

14.190 
1.580 

17.190 
2.560 

17.190 
2.410 

0.500 
0.058 

0.500 
0.055 

Γάµα (λ, η) 
12.100 
77.130 

13.600 
87.060 

5.120 
72.650 

6.060 
86.010 

2.630 
45.210 

2.780 
47.840 

147.000 
73.710 

178.000 
88.890 

Λογαριθµική Κανονική (µ, σ) 
1.850 
0.110 

1.850 
0.110 

2.650 
0.120 

2.650 
0.110 

2.820 
0.150 

2.830 
0.150 

-0.700 
0.110 

-0.700 
0.110 

Weibull (σ, η) 
6.690 

10.600 
6.690 

10.680 
14.900 
10.270 

14.930 
8.350 

18.260 
7.980 

18.210 
8.690 

0.525 
10.350 

0.525 
9.150 

Ελάχιστο Στοιχείο (µ, σ) 
6.710 
0.566 

6.720 
0.652 

14.940 
1.300 

15.050 
1.850 

18.350 
1.990 

18.340 
2.020 

0.530 
0.045 

0.529 
0.057 

Μέγιστο Στοιχείο (µ, σ) 
6.050 
0.566 

6.040 
0.598 

13.440 
1.300 

13.480 
1.230 

16.040 
1.990 

15.940 
2.450 

0.474 
0.045 

0.475 
0.038 
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Π. 8 Εκτιµήσεις παραµέτρων για τις ιδιότητες του υλικού ±±±±45°°°° C/Ep 

 XT XC S EX GXY νXY 

 MOM MLE MOM MLE MOM MLE MOM MLE MOM MLE MOM MLE 

Κανονική (µ, σ)  
61.390 
5.450 

61.390 
5.370 

123.800 
18.680 

123.800 
18.360 

195.130 
44.840 

195.130 
44.090 

7.920 
1.460 

7.920 
1.390 

15.450 
3.070 

15.450 
2.910 

0.830 
0.053 

0.830 
0.050 

Γάµα (λ, η) 
2.070 

127.050 
2.210 

135.710 
0.355 

43.900 
0.350 

43.270 
0.097 

18.930 
0.010 

19.470 
3.700 

29.280 
4.030 

31.950 
1.640 

25.350 
1.910 

29.450 
296.000 
244.480 

338.000 
279.310 

Λογαριθµική Κανονική (µ, σ) 
4.110 
0.090 

4.110 
0.090 

4.810 
0.150 

4.810 
0.160 

5.250 
0.230 

5.250 
0.230 

2.050 
0.180 

2.050 
0.180 

2.720 
0.200 

2.720 
0.180 

-0.190 
0.066 

-0.190 
0.060 

Weibull (σ, η) 
63.740 
13.780 

63.980 
10.990 

131.580 
7.860 

131.610 
7.700 

212.560 
4.980 

212.640 
4.530 

8.520 
6.320 

8.510 
6.380 

16.680 
5.840 

16.690 
5.600 

0.850 
19.360 

0.850 
16.300 

Ελάχιστο Στοιχείο (µ, σ) 
63.840 
4.250 

64.260 
5.910 

132.210 
14.570 

132.780 
16.820 

215.300 
34.960 

218.220 
51.200 

8.580 
1.140 

8.620 
1.300 

16.830 
2.390 

16.970 
2.950 

0.850 
0.041 

0.850 
0.053 

Μέγιστο Στοιχείο (µ, σ) 
58.940 
4.250 

58.950 
3.980 

115.400 
14.570 

114.420 
18.530 

174.950 
34.960 

173.880 
40.380 

7.260 
1.140 

7.240 
1.270 

14.070 
2.390 

14.090 
2.260 

0.800 
0.041 

0.800 
0.046 

 

Π. 9 Σύγκριση των ροπών για την τάση αστοχίας σε εφελκυσµό XT 

 ΜΟΜ MLE 

 1b  b2 1m′  m2 1b  b2 

∆ΕΙΓΜΑ 0.054 1.909 40.487 5.137 0.054 1.909 

Κανονική  0.000 3.000 40.487 5.137 0.000 3.000 
Γάµα 0.112 3.019 40.487 4.880 0.109 3.018 
Λογαριθµική Κανονική 0.168 3.050 40.487 4.883 0.164 3.048 
Weibull -0.893 4.410 40.432 6.349 -0.866 4.247 
Ελάχιστο Στοιχείο -1.140 5.400 40.394 7.105 -1.140 5.400 
Μέγιστο Στοιχείο 1.140 5.400 40.558 6.709 1.140 5.400 
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Π. 10 Σύγκριση των ροπών για το µέτρο ελαστικότητας ΕX 

 ΜΟΜ MLE 

 1b  b2 1m′  m2 1b  b2 

∆ΕΙΓΜΑ 0.105 1.523 6.379 0.528 0.105 1.523 

Κανονική  0.000 3.000 6.379 0.528 0.000 3.000 
Γάµα 0.228 3.078 6.379 0.467 0.214 3.069 
Λογαριθµική Κανονική 0.343 3.210 6.379 0.473 0.325 3.188 
Weibull -0.662 3.633 6.369 0.567 -0.646 3.591 
Ελάχιστο Στοιχείο -1.140 5.400 6.348 0.699 -1.140 5.400 
Μέγιστο Στοιχείο 1.140 5.400 6.387 0.589 1.140 5.400 

 

Συγκεκριµένα, στους πίνακες Π. 11 - Π. 13 παρουσιάζεται η πιθανότητα το δείγµα των διαφόρων 
ιδιοτήτων του υλικού να ακολουθεί την συγκεκριµένη κατανοµή µε τις παραµέτρους που έχουν 
εκτιµηθεί, σύµφωνα µε το στατιστικό έλεγχο Kolmogorov-Smirnov. Έτσι λοιπόν ανάλογα µε το 
επίπεδο σηµαντικότητας που επιλέγουµε, µπορούµε αντίστοιχα να δεχτούµε ότι το δείγµα 
ακολουθεί µία συγκεκριµένη κατανοµή. Για παράδειγµα, για τις ιδιότητες αντοχής του υλικού, µε 
επίπεδο εµπιστοσύνης 5%, δεν µπορούµε να απορρίψουµε καµία κατανοµή, εκτός από την 
ακραία κατανοµή ελαχίστου στοιχείου, η οποία απορρίπτεται για την αντοχή ΥC του υλικού ±55°, 
µε παραµέτρους προσδιορισµένες µε την µέθοδο MLE. Η ίδια κατανοµή για την αντοχή ΥC, 
γίνεται οριακά δεκτή όταν οι παράµετροι της υπολογίζονται µε την µέθοδο ροπών. Αντίθετα για 
τις ιδιότητες αντοχής δεν µπορούµε να απορρίψουµε καµία κατανοµή από τις επιλεγµένες. 
Παρόµοια για τις ιδιότητες του υλικού ±45° δεν µπορούµε να απορρίψουµε καµία από τις 
επιλεγείσες κατανοµές, όπως φαίνεται από τον Π. 13.  

Στους ίδιους πίνακες παρουσιάζονται µε έντονους χαρακτήρες για τις δύο µεθόδους οι 
κατανοµές, οι οποίες έχουν την µεγαλύτερη πιθανότητα να ακολουθούνται από το δείγµα, 
σύµφωνα µε τον στατιστικό έλεγχο, που παρουσιάζεται. Μπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε 
ότι παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις η βέλτιστη κατανοµή διαφοροποιείται ανάλογα µε την 
µέθοδο προσδιορισµού των παραµέτρων των κατανοµών, εντούτοις οι τιµές είναι πολύ κοντά στις 
δύο αυτές περιπτώσεις.  Τέτοιο παράδειγµα είναι το µέτρο ελαστικότητας ΕΧ του υλικού ±55°, 
για το οποίο µπορούµε να θεωρήσουµε την κατανοµή Weibull ως καλύτερο µοντέλο για την 
ιδιότητα µε παραµέτρους εκτιµηµένες σύµφωνα µε την µέθοδο των ροπών, ενώ όταν 
χρησιµοποιείται η µέθοδος MLE τότε καλύτερη είναι η ακραία κατανοµή ελαχίστου στοιχείου. 
Παρόλα αυτά για την Weibull κατανοµή ο έλεγχος Kolmogorov- Smirnov  δίνει για τις δύο 
µεθόδους εκτίµησης παραµέτρων επίπεδο εµπιστοσύνης 80 και 82% . 

Για την αποδοχή ή την απόρριψη µίας κατανοµής µπορεί να γίνει και γραφικός έλεγχος. Για 
παράδειγµα στο Σχ. 17 παρουσιάζονται οι αθροιστικές συναρτήσεις πιθανότητας, F(x), για κάθε 
µία από τις κατανοµές που χρησιµοποιήθηκαν µαζί µε την αντίστοιχη του δείγµατος για την 
ιδιότητα αντοχής του υλικού ±45° XC. Στο σχήµα, για τον υπολογισµό των αθροιστικών 
συναρτήσεων χρησιµοποιήθηκαν οι παράµετροι που προέκυψαν από την µέθοδο της µέγιστης 
πιθανοφάνειας. Όπως παρατηρείται στο σχήµα η Weibull κατανοµή προσοµοιάζει τις 
πειραµατικές τιµές καλύτερα από τις υπόλοιπες, όπως υποδεικνύουν και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου Kolmogorov- Smirnov. Παρόλα αυτά η κατανοµή ακραίων στοιχείων ελαχίστων τιµών 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ικανοποιητικά για την µοντελοποίηση του δείγµατος.  
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Π. 11 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnoff για τις ιδιότητες αντοχής του ±±±±55°°°° C/Ep 

 XT XC YT YC S 

Κατανοµή ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE 

Κανονική  0.976 0.975 0.991 0.993 0.241 0.218 0.184 0.197 0.559 0.568 
Γάµα 0.956 0.954 0.937 0.913 0.317 0.282 0.270 0.338 0.603 0.681 
Λογ. Κανονική 0.958 0.941 0.884 0.866 0.291 0.302 0.378 0.403 0.617 0.686 
Weibull 0.931 0.970 0.959 0.956 0.181 0.215 0.095 0.081 0.345 0.446 
Ελάχιστο Στοιχείο 0.875 0.941 0.808 0.782 0.092 0.219 0.055 0.030 0.261 0.382 
Μέγιστο Στοιχείο 0.551 0.658 0.681 0.651 0.219 0.237 0.549 0.629 0.467 0.562 

 

Π. 12 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnoff για τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού ±±±±55°°°° C/Ep 

 EX EY GXY νXY 

Κατανοµή ΜΟΜ ΜLE ΜΟΜ ΜLE ΜΟΜ ΜLE ΜΟΜ ΜLE 

Κανονική  0.653 0.600 0.909 0.926 0.899 0.920 0.771 0.740 
Γάµα 0.583 0.610 0.949 0.956 0.820 0.848 0.794 0.809 
Λογ. Κανονική 0.594 0.531 0.917 0.972 0.591 0.789 0.848 0.816 
Weibull 0.803 0.818 0.729 0.731 0.983 0.985 0.560 0.697 
Ελάχιστο Στοιχείο 0.707 0.834 0.602 0.612 0.995 0.996 0.452 0.634 
Μέγιστο Στοιχείο 0.380 0.425 0.950 0.975 0.606 0.618 0.951 0.896 

 

Π. 13 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnoff για τις ιδιότητες του υλικού ±±±±45°°°° C/Ep 

 XT XC S ΕΧ GXY νXY 

Κατανοµή ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE ΜΟΜ  ΜLE 

Κανονική  0.441 0.422 0.933 0.939 0.908 0.927 0.954 0.934 0.722 0.719 0.988 0.996 
Γάµα 0.526 0.474 0.773 0.760 0.837 0.863 0.990 0.975 0.853 0.865 0.991 0.998 

Λογ. Κανονική 0.728 0.499 0.776 0.698 0.829 0.795 0.988 0.990 0.893 0.898 0.961 0.998 
Weibull 0.132 0.222 0.996 0.994 0.924 0.725 0.884 0.879 0.570 0.599 0.894 0.909 
Ελάχιστο Στοιχειο 0.075 0.150 0.983 0.916 0.604 0.452 0.699 0.829 0.355 0.454 0.831 0.853 
Μέγιστο Στοιχείο 0.804 0.760 0.387 0.473 0.830 0.634 0.981 0.994 0.978 0.951 0.988 0.973 
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Στο Σχ. 18 παρουσιάζεται το αντίστοιχο µε το παραπάνω διάγραµµα για την ιδιότητα αντοχής 
YT του υλικού ±55°, όπου φαίνεται καθαρά, ότι το δείγµα χωρίζεται σε δύο οµάδες. Οι 
οµάδες αυτές των πειραµατικών αποτελεσµάτων έχουν προκύψει από την χρήση δύο 
διαφορετικών µηχανών εφελκυσµού, όπως προαναφέρθηκε. Παρόλο που δεν ξεχωρίζει 
κάποια κατανοµή για την ικανοποιητική προσέγγιση του δείγµατος, φαίνεται η σχέση των 
διαφόρων κατανοµών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Η κατανοµή γάµα σχεδόν 
ταυτίζεται µε την λογαριθµική κανονική και για αυτό τον λόγο δεν παρουσιάζεται στο σχήµα. 
Οι κατανοµές ακραίων στοιχείων για τις µέγιστες και ελάχιστες τιµές φαίνεται ότι 
δηµιουργούν µία ζώνη, µέσα στην οποία περιέχονται οι υπόλοιπες κατανοµές. Η κατανοµή 
Weibull είναι πιο κοντά στην κατανοµή ελαχίστου στοιχείου, ενώ η λογαριθµική κανονική 
βρίσκεται κοντύτερα στην κατανοµή µεγίστου στοιχείου. Η κανονική κατανοµή περνάει στο 
κέντρο της ζώνης. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι καµία κατανοµή δεν έχει απορριφθεί κατά 
τον έλεγχο Kolmogorov- Smirnov για την ιδιότητα αυτή, όταν η εκτίµηση παραµέτρων 
γίνεται µε την µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας. 
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Σχ. 17 Αθροιστική πιθανότητα για την τάση αστοχίας σε θλίψη ΧC του υλικού ±±±±45°°°° 

Στο Σχ. 19 παρουσιάζεται η αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας του µέτρου ελαστικότητας 
κατά την x- διεύθυνση, ΕΧ, του υλικού ±55°. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το µέγεθος 
του δείγµατος δεν είναι ικανοποιητικό για την οριστική επιλογή µίας κατανοµής, σε σχέση µε 
την βέλτιστη προσοµοίωση των πειραµατικών αποτελεσµάτων. Για αυτή την ιδιότητα, η 
Weibull κατανοµή προσεγγίζει καλύτερα την πειραµατική αθροιστική πιθανότητα στις δύο 
άκρες, ενώ ο έλεγχος Kolmogorov- Smirnov, έδειξε ότι η καλύτερη επιλογή κατανοµής για 
αυτή την περίπτωση είναι η λογαριθµική κανονική. Παρόλα αυτά, ασχέτως µε τον τύπο της 
κατανοµής που επιλέγεται για την µοντελοποίηση του µέτρου ελαστικότητας του υλικού, 
γίνεται ξεκάθαρη η ανάγκη να περιληφθεί η στοχαστική φύση της ιδιότητας στις αναλύσεις 
κατασκευών µε πιθανότητες. ∆ιαγράµµατα αθροιστικής πιθανότητας για τις υπόλοιπες 
ιδιότητες των υλικών παρουσιάζονται αναλυτικά στο [3.16].  

Από την άλλη µεριά, για να δοθεί µία γραφική παράσταση της περιοχής που γίνεται αποδεκτή 
κατά τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov, παρουσιάζεται για παράδειγµα στο Σχ. 20 το 
διάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας της κανονικής κατανοµής, µε παραµέτρους που 
εκτιµήθηκαν µε την µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας, για την αντοχή σε διάτµηση, S, του 
υλικού ±55°, µαζί µε τα όρια που προκύπτουν από τον έλεγχο, καθώς επίσης και τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα. Τα όρια που προκύπτουν από τον έλεγχο υπολογίζονται 
αφαιρώντας και προσθέτοντας σε κάθε τιµή της θεωρητικής συνάρτησης πιθανότητας (στην 
συγκεκριµένη περίπτωση της κανονικής κατανοµής), αντίστοιχα για το άνω και κάτω όριο, 
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την κρίσιµη τιµή του κριτηρίου K-S, CR
ND , όπως αυτή δίνεται σε πίνακες για συγκεκριµένο 

επίπεδο εµπιστοσύνης (σε αυτή την περίπτωση επιλέχθηκε το 5%) και για τον αριθµό των 
πειραµατικών αποτελεσµάτων (σε αυτή την περίπτωση 9). Εποµένως για το παράδειγµα της 

αντοχής σε διάτµηση, S, η κρίσιµη τιµή CR
ND , είναι 0.432. Στο σχήµα το άνω και κάτω όριο 

παρουσιάζονται µε διακεκοµµένες γραµµές, ενώ όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει όλες οι 
πειραµατικές τιµές βρίσκονται µέσα στην ζώνη των ορίων. Σε περίπτωση που κάποιο από 
αυτά έπεφτε έξω από αυτή την ζώνη, τότε η κατανοµή θα έπρεπε να απορριφθεί σε επίπεδο 
εµπιστοσύνης 5%.   
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Σχ. 18 Αθροιστική πιθανότητα για την τάση αστοχίας σε θλίψη ΥΤ του υλικού ±±±±55°°°° 
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Σχ. 19 Αθροιστική πιθανότητα για το µέτρο ελαστικότητας ΕΧ του υλικού ±±±±55°°°° 
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Σχ. 20 Όρια κατά τον έλεγχο Kolmogorov – Smirnov, για την αθροιστική πιθανότητα της αντοχής 

σε διάτµηση, S, του υλικού ±±±±55°°°° 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η διασπορά των ιδιοτήτων ελαστικότητας είναι το 
ίδιο σηµαντική ή σε ορισµένες περιπτώσεις και µεγαλύτερη µε την διασπορά που 
παρουσιάζουν τα υλικά αυτά στις ιδιότητες αντοχής τους. Σε µία στοχαστική ανάλυση 
εποµένως δεν µπορεί να αµελείται ο παράγοντας της στοχαστικής φύσης των ελαστικών 
ιδιοτήτων των υλικών αυτών. 

Συγκεκριµένα για την τάση αστοχίας των δοκιµίων ±55°, ΥΤ, όπως φαίνεται από το 
διάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας καµία κατανοµή δεν µπορεί να προσεγγίσει 
ικανοποιητικά το δείγµα. Αυτό συµβαίνει πιθανώς επειδή κατά την διάρκεια των δοκιµών για 
τον προσδιορισµό αυτής της τάσης αστοχίας χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές µηχανές 
λόγω βλάβης της πρώτης µηχανής. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, το σφάλµα της µηχανής 
στην περίπτωση αυτή µεγεθύνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται φανερό στα 
αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα, λοιπόν µπορούν να χωριστούν καθαρά σε δύο οµάδες 
ανάλογα µε την µηχανή. Το σφάλµα της εκάστοτε µηχανής εµπεριέχεται ασφαλώς στα 
πειραµατικά αποτελέσµατα των άλλων ιδιοτήτων που εξετάστηκαν, αλλά δεν γίνεται εµφανές 
στην διασπορά του δείγµατος, εφόσον όλα τα πειράµατα εκτελέστηκαν στην ίδια κάθε φορά 
µηχανή. Αντίθετα, στα αποτελέσµατα για την τάση αστοχίας YT, που εκτελέστηκαν σε 
διαφορετικές µηχανές ο συντελεστής διασποράς του δείγµατος παρουσιάζεται λανθασµένα 
µεγαλύτερος, καθώς κάνοντας στατιστική ανάλυση ξεχωριστά στις δύο οµάδες ο 
συντελεστής διασποράς προκύπτει περίπου 6% για την κάθε οµάδα.  

Αντίστοιχα θέλοντας να βελτιώσουµε την εικόνα του δείγµατος για κάθε µία από τις 
ιδιότητες των υλικών θα µπορούσαµε να απορρίψουµε κάποιες ακραίες τιµές που 
παρουσιάζονται, 2 ή 3 σε κάθε οµάδα, πετυχαίνοντας κατ’ αυτό το τρόπο µεγαλύτερη 
οµοιοµορφία των αποτελεσµάτων. Αυτό συµβαίνει κυρίως στα πειράµατα κατά την θλίψη 
που ορισµένες µικρές τιµές αστοχίας δοκιµίων, πολύ µικρότερες από το µέσο όρο του 
δείγµατος µπορούν να αποδοθούν σε λυγισµό του δοκιµίου, παρόλο που είχε προβλεφθεί 
διάταξη αποτροπής του λυγισµού των δοκιµίων κατά την πειραµατική διαδικασία. Ο 
λυγισµός αυτός πιθανόν να έγινε σε µικρό µέρος του δοκιµίου και επειδή δεν υπήρχε 
συσκευή που να ανιχνεύει µετατοπίσεις εκτός του επιπέδου του δοκιµίου ή µικρές 
αποστρωµατοποιήσεις δεν µπόρεσε να γίνει αντιληπτός.  
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Εκτός αυτού πολύ µεγάλες τιµές αστοχίας κατά την διάρκεια των θλιπτικών πειραµάτων 
µπορούν να αποδοθούν σε στιγµιαία επαφή της αντιλυγισµικής διάταξης, µε αποτέλεσµα 
µέρος του φορτίου να παραλαµβάνεται από τα χαλύβδινα µέρη της διάταξης και όχι από το 
δοκίµιο. Έτσι απορρίπτοντας και αυτές τις τιµές των τάσεων αστοχίας πετυχαίνουµε 
µικρότερο συντελεστή διασποράς για το συγκεκριµένο δείγµα.  

Η αρνητική εκθετική κατανοµή καθώς επίσης και η κατανοµή Rayleigh δεν είναι κατάλληλες 
για την περιγραφή των ιδιοτήτων ελαστικότητας και αντοχής των υπό εξέταση υλικών. Αυτό 
γίνεται φανερό όχι µόνο από την εξέταση των διαγραµµάτων αθροιστικής πιθανότητας της 
κάθε ιδιότητας, αλλά και από τις ροπές, που ήδη από την δεύτερης τάξης ροπή (διασπορά) 
έχουν µεγάλη διαφορά από αυτή του δείγµατος. Ίσως να µπορούµε να πάρουµε µία πιο 
συγκεκριµένη εικόνα του δείγµατος εκτελώντας περισσότερα πειράµατα κυρίως για τις 
ελαστικές ιδιότητες των υπό εξέταση υλικών, όπως έγινε στην περίπτωση του συνθέτου 
υλικού γυαλιού πολυεστέρα. 

3.9 Στατιστική αξιολόγηση αντοχής και ελαστικών ιδιοτήτων ινωδών συνθέτων 

υλικών Glass/Polyester 

Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα για τα δοκίµια Gl/P εκτιµήθηκαν οι παράµετροι των 
στατιστικών κατανοµών Κανονική, Λογαριθµική Κανονική, Γάµα, Weibull, Ασυµπτωτική 
κατανοµή τύπου Ι µικρότερου στοιχείου και Ασυµπτωτική κατανοµή τύπου Ι µέγιστου 
στοιχείου, σε αντιστοιχία µε την στατιστική ανάλυση που εκτελέστηκε για το υλικό C/Ep. Οι 
εκτιµήσεις των παραµέτρων των κατανοµών αυτών έγινε µε την µέθοδο των ροπών και µε 
την µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας. Στον πίνακα Π. 14 παρουσιάζονται για κάθε ιδιότητα 
του υλικού Gl/P µόνο τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων των παραµέτρων των συναρτήσεων 
µε την µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας, αφού οι διαφορές που προέκυψαν ανάµεσα στα 
αποτελέσµατα των δύο µεθόδων εκτίµησης ήταν αντίστοιχες µε αυτές που παρουσιάσθηκαν 
για το C/Ep στο προηγούµενο εδάφιο. 

Π. 14 Παράµετροι κατανοµών για τις µηχανικές ιδιότητες του υλικού Gl/P 

Ιδιότητα 
Κανονική 

(µ, σ) 
Weibull 
(σ, η) 

Λογ. Κανονική 
(µ, σ) 

Γάµα 
(λ, η) 

Μεγίστου Στ. 
(µ, σ) 

Ελαχίστου Στ. 
(µ, σ) 

XT (MPa) 397.94 
55.93 

442.49 
7.56 

5.98 
0.14 

0.13 
50.32 

372.37 
44.31 

423.50 
44.31 

XC (MPa) 329.11 
32.34 

344.24 
10.36 

5.79 
0.10 

0.32 
106.30 

314.31 
25.65 

343.91 
25.65 

YT (MPa) 36.22 
5.88 

38.78 
6.37 

3.58 
0.16 

1.08 
39.00 

33.53 
4.66 

38.91 
4.66 

YC (MPa) 147.34 
14.70 

154.08 
10.60 

4.99 
0.10 

0.68 
100.59 

140.62 
11.66 

154.07 
11.66 

S (MPa) 16.02 
2.30 

17.00 
8.00 

2.76 
0.15 

2.79 
44.75 

14.97 
1.82 

17.08 
1.82 

EX (GPa) 22.88 
2.07 

23.88 
9.81 

3.13 
0.09 

5.58 
127.82 

21.93 
1.65 

23.84 
1.65 

EY (GPa) 7.88 
1.58 

8.54 
4.98 

2.05 
0.19 

3.39 
26.74 

7.16 
1.25 

8.61 
1.25 

GXY (GPa) 1.67 
0.37 

1.82 
4.62 

0.49 
0.21 

13.07 
21.77 

1.50 
0.29 

1.84 
0.29 

νXY  0.30 
0.05 

0.32 
6.91 

-1.21 
0.17 

113.33 
34.30 

0.28 
0.04 

0.32 
0.04 

Στην συνέχεια εκτελέστηκε στατιστικός έλεγχος Kolmogorov-Smirnov, για να εξετασθεί αν 
οι κατανοµές αυτές γίνονται αποδεκτές για την περιγραφή των δειγµάτων των ιδιοτήτων του 
υλικού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα Π. 15, δηλαδή το 
επίπεδο σηµαντικότητας για το οποίο το δείγµα των διαφόρων ιδιοτήτων του υλικού 
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ακολουθεί την συγκεκριµένη κατανοµή µε τις παραµέτρους που έχουν εκτιµηθεί, σύµφωνα 
µε το στατιστικό έλεγχο Kolmogorov-Smirnov. Παρατηρούµε ότι για επίπεδο 
σηµαντικότητας α = 5% δεν απορρίπτεται καµία κατανοµή. Με έντονους χαρακτήρες 
σηµειώνεται η κατανοµή που προσεγγίζει κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το δείγµα, δηλαδή 
παρουσιάζει το µέγιστο επίπεδο σηµαντικότητας ανάµεσα στις επιλεγείσες κατανοµές. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο στατιστικός έλεγχος εκτελέστηκε για τα αποτελέσµατα και των 
δύο µεθόδων προσέγγισης παραµέτρων, µε παρόµοια αποτελέσµατα. Στον πίνακα Π. 15 
όµως, αναγράφονται µόνο τα αποτελέσµατα για παραµέτρους κατανοµών προσδιορισµένες 
µε την µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας.  

Π. 15 Έλεγχος Kolmogorov-Smirnoff για τις ιδιότητες του υλικού Gl/P 

Ιδιότητα Κανονική Weibull Λογ. Κανονική Γάµα Μεγίστου Στ. Ελαχίστου Στ. 

XT (MPa) .9913 .8187 .9367 .9725 .5887 .4978 

XC (MPa) .7699 .5943 .8911 .8509 .9561 .2357 

YT (MPa) .7956 .4986 .9114 .8868 .9634 .2625 

YC (MPa) .7763 .5444 .9147 .8756 .9823 .2350 

S (MPa) .9795 .9278 .7887 .8802 .5673 .8536 

EX (GPa) .8765 .4963 .9437 .9222 .8986 .3635 

EY (GPa) .9467 .8081 .9986 .9949 .9998 .4134 

GXY (GPa) .6043 .6642 .7922 .7219 .9315 .2365 

νXY  .9901 .9888 .8770 .9294 .5548 .8286 

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι πιο πολλές ιδιότητες 
µοντελοποιούνται εξ' ίσου καλά µε περισσότερες της µίας κατανοµές. Για παράδειγµα το 
µέτρο ελαστικότητας κάθετα στην διεύθυνση των ινών, EY, µοντελοποιείται εξ' ίσου καλά µε 
την ακραίου τύπου κατανοµή µεγίστου στοιχείου, αλλά και µε την Κανονική, την 
Λογαριθµική κανονική και την Γάµα, όπου όλες έχουν επίπεδο εµπιστοσύνης µεγαλύτερο του 
90%. Αντίστοιχα, ο λόγος Poisson, µπορεί να µοντελοποιηθεί εκτός από την Κανονική 
κατανοµή µε τις Weibull και Γάµα. 

Στα Σχ. 21 ως Σχ. 25 παρουσιάζονται οι αθροιστικές συναρτήσεις πιθανότητας για ορισµένες 
κάθε φορά από τις κατανοµές που χρησιµοποιήθηκαν µαζί µε την αντίστοιχη του δείγµατος 
για τις ιδιότητες αντοχής του υλικού XT, XC, YT, YC, S αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι για τον 
υπολογισµό των αθροιστικών συναρτήσεων χρησιµοποιήθηκαν οι παράµετροι που 
προέκυψαν από την µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατός 
και ο γραφικός έλεγχος των αποτελεσµάτων. 

Στο Σχ. 21 παρουσιάζεται η αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας από τις πειραµατικές τιµές 
για την τάση αστοχίας σε εφελκυσµό παράλληλα στην διεύθυνση των ινών, XT, µαζί µε τις 
αντίστοιχες από τις κατανοµές Κανονική (NORMAL),  ακραία κατανοµή µεγίστου στοιχείου 
(LARGEST) και Λογαριθµική κανονική (LOGNORMAL). Ενώ είναι σαφές ότι ο γραφικός 
έλεγχος επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα του στατιστικού, εφόσον η Κανονική κατανοµή 
προσεγγίζει καλύτερα τις πειραµατικές τιµές, η αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας για την 
ακραίου τύπου κατανοµή µεγίστου στοιχείου είναι αρκετά κοντά στο δείγµα, κυρίως σε µέσες 
τιµές πιθανότητας. Αυτό επιβεβαιώνει εξάλλου το γεγονός ότι καµία κατανοµή δεν 
απορρίφθηκε κατά τον στατιστικό έλεγχο.  
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Σχ. 21 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας για την τάση αστοχίας σε εφελκυσµό ΧΤ 

Αντίθετα, στο Σχ. 22, όπου παρουσιάζεται η αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας για την 
αντοχή σε θλίψη παράλληλα µε την διεύθυνση των ινών, XC, παρατηρούµε µεγαλύτερη 
απόκλιση από τα πειραµατικά δεδοµένα για τις αθροιστικές συναρτήσεις πιθανότητας της 
κανονικής και της Weibull κατανοµής. Όµως, ενώ η ακραίου τύπου κατανοµή µεγίστου 
στοιχείου ακολουθεί τα δεδοµένα καλύτερα από τις άλλες δύο, για µικρές τιµές πιθανότητας, 
π.χ. 10% οι πειραµατικές τιµές βρίσκονται ανάµεσα στην κανονική κατανοµή και στην 
µεγίστου στοιχείου. Σηµειώνεται, δε, ότι ούτε σε αυτή την περίπτωση έχει απορριφθεί καµία 
κατανοµή κατά τον στατιστικό έλεγχο. 

Το ίδιο συµβαίνει και στο Σχ. 23, όπου παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα για την 
αντοχή σε εφελκυσµό κάθετα στην διεύθυνση των ινών, YT. Στο διάγραµµα αυτό 
παρουσιάζεται και η συνάρτηση της γάµα κατανοµής, η οποία διαφέρει ελάχιστα από τις 
άλλες δύο, ενώ σηµειώνεται ότι η λογαριθµική κατανοµή σχεδόν ταυτίζεται µε την γάµα. 
Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα για την τάση αστοχίας σε θλίψη κάθετα στην 
διεύθυνση των ινών, ΥC, που παρουσιάζονται στο Σχ. 24.  

Με οπτικό έλεγχο του διαγράµµατος αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας για την αντοχή σε 
διάτµηση, S, είναι δύσκολο να εξάγει κανείς συµπέρασµα για το ποιά από τις κατανοµές είναι 
καταλληλότερη να προσεγγίσει τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Και οι τρεις κατανοµές που 
φαίνονται στο Σχ. 25, Κανονική, Weibull και Λογαριθµική κανονική είναι πολύ κοντά στο 
δείγµα. Με µία πιο λεπτοµερειακή παρατήρηση, θα ξεχώριζε κανείς ότι στο πρώτο µισό του 
διαγράµµατος, δηλαδή µέχρι πιθανότητα 50% τα δεδοµένα ακολουθούνται από την κατανοµή 
Weibull, ενώ στο δεύτερο µισό είναι λίγο πιο κοντά στην κανονική κατανοµή, µέχρι να 
ξαναγυρίσουν σε πολύ µεγάλες τιµές της πιθανότητας στην Weibull.  
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Σχ. 22 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας για την τάση αστοχίας σε θλίψη ΧC 
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Σχ. 23 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας για την τάση αστοχίας σε εφελκυσµό ΥT 

Αντίστοιχα στα Σχ. 26 ως Σχ. 29 παρουσιάζονται οι αθροιστικές συναρτήσεις πιθανότητας 
για τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού ΕX, EY, GXY, νXY, αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας τις 
παραµέτρους που προκύπτουν µε την µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας. Συγκεκριµένα στο Σχ. 
26, όπου παρουσιάζεται το διάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας του µέτρου ελαστικότητας 
παράλληλα στην διεύθυνση των ινών, EX, µπορούµε να παρατηρήσουµε την ύπαρξη µίας 
ακραίας, µεµονωµένης πειραµατικής τιµής. Η τιµή αυτή θα µπορούσε να απορριφθεί, ούτως 
ώστε να µειωθεί η διασπορά του δείγµατος. Επειδή δεν υπήρχε καµία ένδειξη ότι το πείραµα 
διέφερε από τα υπόλοιπα, δεν ήταν δυνατή η απόρριψή της, µόνο εκ του αποτελέσµατος. 
Παρατηρούµε επίσης, ότι το δείγµα περνάει ανάµεσα από τις κατανοµές κανονική και 
ακραίου τύπου Ι µεγίστου στοιχείου, όπου ακριβώς είναι η θέση της λογαριθµικής κανονικής 
κατανοµής, που δεν παρουσιάζεται εδώ για λόγους ευκρίνειας.  
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Σχ. 24 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας της τάσης αστοχίας σε θλίψη ΥC 
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Σχ. 25 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας της τάσης αστοχίας σε διάτµηση S 
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Σχ. 26 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας του µέτρου ελαστικότητας ΕΧ 

Τα διαγράµµατα αθροιστικών συναρτήσεων πιθανότητας του µέτρου ελαστικότητας κάθετα 
στην διεύθυνση των ινών, EY και του µέτρου διάτµησης στο επίπεδο της στρώσης, GXY, στα 
Σχ. 27 και Σχ. 28 παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες µεταξύ τους. Έτσι και στα δύο φαίνεται 
ότι η κατανοµή που προσεγγίζει τα πειραµατικά αποτελέσµατα κατά τον καλύτερο τρόπο 
είναι η ακραίου τύπου Ι για τις µέγιστες τιµές, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου Kolmogorov-Smirnov.  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EY (GPa)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

F
(E

Y
)

DATA

LARGEST

NORMAL

WEIBULL

 
Σχ. 27 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας του µέτρου ελαστικότητας ΕY 
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Σχ. 28 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας του µέτρου διάτµησης GXY 

Τέλος στο Σχ. 29 όπου παρουσιάζεται το διάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας για τον λόγο 
Poisson, νXY, δεν είναι εύκολο να βγει συµπέρασµα οπτικά για την καλύτερη κατανοµή. 
Φαίνεται ότι στο µεγαλύτερο τµήµα του διαγράµµατος, στην κεντρική περιοχή, τιµές 
πιθανότητας από 20-80%, οι πειραµατικές τιµές είναι πολύ κοντά στην κανονική κατανοµή. 
Στις ακραίες τιµές, όµως, το δείγµα προσεγγίζεται καλύτερα από την κατανοµή Weibull.  
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Σχ. 29 ∆ιάγραµµα αθροιστικής πιθανότητας του λόγου Poisson νXY 

Στην αναζήτηση της κατανοµής που προσεγγίζει καλύτερα τα πειραµατικά δεδοµένα, δεν έχει 
σηµασία µόνο κάποιος στατιστικός έλεγχος. Ιδιαίτερο ρόλο για παράδειγµα, όσον αφορά τις 
ιδιότητες αντοχής του υλικού, έχει και πόσο καλά προσεγγίζει το µοντέλο το δείγµα για τιµές 
πιθανότητας έως 10%, εφόσον από εκεί εξάγονται συµπεράσµατα για τις επιτρεπόµενες 
τάσεις κατά τον σχεδιασµό κατασκευών. Για παράδειγµα αν θέλουµε να εξάγουµε το 
ποσοστιαίο σηµείο 5% για την αντοχή σε θλίψη παράλληλα στην διεύθυνση των ινών, XC, 
και επιλέξουµε ανάµεσα στις κατανοµές που φαίνονται στο Σχ. 22 τότε θα καταλήξουµε σε 
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τιµή 260MPa περίπου αν το δείγµα ακολουθεί την Weibull κατανοµή, σε 275MPa αν 
ακολουθεί την κανονική και 285MPa αν θεωρήσουµε ότι το δείγµα ακολουθεί την ακραίου 
τύπου Ι κατανοµή για τις µέγιστες τιµές. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για την στατιστική ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων 
αντοχής και ελαστικότητας Glass/Polyester παρουσιάζονται στο [3.17]. 

3.10 Στατιστική αξιολόγηση συντελεστών θερµικής διαστολής ινωδών συνθέτων 

υλικών Glass/Polyester 

Για τον στατιστικό προσδιορισµό του τανυστή των συντελεστών θερµικής διαστολής, 
εκπονήθηκε ένα πρόγραµµα 155 πειραµάτων χρησιµοποιώντας δύο βασικά υαλοϋφάσµατα 
που χρησιµοποιούνται εκτεταµένα για την κατασκευή πτερυγίων ανεµογεννητριών από 
σύνθετα υλικά και πολύστρωτη πλάκα µε συνδυασµό στρώσεων των παραπάνω βασικών 
υαλοϋφασµάτων. Για την µοντελοποίηση της κατανοµής πιθανότητας των συντελεστών 
θερµικής διαστολής της πειραµατικής βάσης δεδοµένων των δοκιµίων που εξετάστηκαν 
χρησιµοποιήθηκαν δύο στατιστικές κατανοµές, η Κανονική κατανοµή και η κατανοµή 
Weibull, ενώ οι παράµετροι των κατανοµών αυτών προσδιορίστηκαν µε την µέθοδο µέγιστης 
πιθανοφάνειας. Η καταλληλότητά αυτών των κατανοµών, για την µοντελοποίηση των 
συγκεκριµένων τυχαίων µεταβλητών εξετάστηκε µε τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov και 
βρέθηκε ότι και οι δύο µπορούν εξίσου καλά να χρησιµοποιηθούν για την προσοµοίωση των 
πειραµατικών αποτελεσµάτων. 

Το µέγεθος του δείγµατος των µετρήσεων των ΣΘ∆ είναι αρκετά µεγάλο για να γίνει η 
στατιστική τους µοντελοποίηση εκτός από τις θερµικές ιδιότητες κατά το πάχος των πλακών, 
όπου τα πειράµατα εκτελέστηκαν µόνο για λόγους σύγκρισης. Χρησιµοποιώντας την µέθοδο 
µέγιστης πιθανοφάνειας εκτιµήθηκαν οι παράµετροι κάθε κατανοµής, Κανονικής και 
Weibull, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα Π. 16.  

Π. 16 Παράµετροι κατανοµών συντελεστών θερµικής διαστολής Gl/P 

  Κανονική Weibull 

∆ιάταξη Ιδιότητα µ σ σ η 

UD xα  

yα  

9.132 

46.044 

0.987 

3.021 

9.589 

47.429 

9.051 

18.451 

BD xα  26.867 5.851 29.096 5.982 

MD 
xα  

yα  

10.260 

37.357 

1.324 

4.161 

10.810 

39.157 

9.308 

10.647 

Για την εξέταση της καταλληλότητας των κατανοµών µε τις συγκεκριµένες παραµέτρους, 
εκτελέστηκαν έλεγχοι Kolmogorov-Smirnov. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων, όπου DN είναι 
τα στατιστικό µέγεθος του ελέγχου και ( )NDDP >  είναι η πιθανότητα ότι η κατανοµή του 

πληθυσµού να ακολουθεί την συγκεκριµένη θεωρητική κατανοµή παρουσιάζονται στον 
πίνακα Π. 17. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι παρόλο που και οι δύο θεωρητικές 
κατανοµές γίνονται αποδεκτές, η Κανονική κατανοµή ταιριάζει περισσότερο στα 
πειραµατικά αποτελέσµατα του ΣΘ∆ των UD δοκιµίων κατά την διεύθυνση των ινών, ενώ η 
κατανοµή Weibull ταιριάζει καλύτερα στα υπόλοιπα. Παρόλα αυτά και οι δύο κατανοµές 
συµπεριφέρονται καλά εφόσον οι προαναφερθείσες διαφορές επικεντρώνονται στις ακραίες 
τιµές. 
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Π. 17 Αποτελέσµατα ελέγχου Kolmogorov- Smirnov 

  Κανονική Weibull 

∆ιάταξη Ιδιότητα ND  ( )NDDP >  ND  ( )NDDP >  

UD 
xα  

yα  

.099 

.158 
.927 

.720 

.133 

.128 

.649 

.910 

BD xα  .212 .118 .175 .286 

MD 
xα  

yα  
.087 

.135 

.970 

.616 

.074 

.105 

.995 

.879 

Χαρακτηριστικά γραφήµατα πειραµατικών αθροιστικών κατανοµών σε σύγκριση µε τις 
αντίστοιχες θεωρητικές παρουσιάζονται στα Σχ. 30 ως Σχ. 32. Συγκεκριµένα, στο Σχ. 30 
όπου παρουσιάζεται η αθροιστική κατανοµή για τον ΣΘ∆ κατά την διεύθυνση των ινών της 
UD πλάκας, φαίνεται ότι και οι δύο θεωρητικές κατανοµές προσεγγίζουν καλά τα 
πειραµατικά δεδοµένα. Αντίστοιχα στο Σχ. 31 παρουσιάζεται η αθροιστική κατανοµή του 
ΣΘ∆ της BD πλάκας. Σε αυτό το διάγραµµα, ενώ φαίνεται ότι καµία από τις δύο θεωρητικές 
κατανοµές δεν προσεγγίζει καλά τα πειραµατικά αποτελέσµατα, δεν µπορεί να απορριφθεί 
καµία από τις δύο, όπως έδειξε ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov. Τέλος, στο Σχ. 32 
παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του ΣΘ∆ της MD πλάκας στην y-διεύθυνση. 
Οπτική παρατήρηση σε αυτή την περίπτωση έρχεται να ενισχύσει τα αποτελέσµατα του 
στατιστικού ελέγχου υποθέσεων, όπου οι δύο θεωρητικές κατανοµές φαίνεται ότι 
ακολουθούν καλά τα πειραµατικά δεδοµένα. 
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Σχ. 30 Αθροιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας του συντελεστού θερµικής διαστολής 

κατά την διεύθυνση των ινών των UD στρώσεων 
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Σχ. 31 Αθροιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας του συντελεστού θερµικής διαστολής των 

BD στρώσεων 
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Σχ. 32 Αθροιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας του συντελεστού θερµικής διαστολής 

στην y- διεύθυνση της πολύστρωτης MD 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για την στατιστική ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων 
συντελεστών θερµικής διαστολής βρίσκονται στο [3.18]. 
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3.11 Παράδειγµα εφαρµογής µεθόδου αναπτύγµατος Edgeworth 

Ως παράδειγµα για την εφαρµογή του αναπτύγµατος Edgeworth, που παρουσιάστηκε σε 
προηγούµενο εδάφιο επιλέχθηκε η κατανοµή της τάσης αστοχίας παράλληλα στην διεύθυνση 
των ινών σε εφελκυσµό και θλίψη, ΧΤ και XC αντίστοιχα. Υπενθυµίζεται ότι για αυτές τις 
µεταβλητές βρέθηκε από την παραπάνω στατιστική ανάλυση ότι καταλληλότερες για την 
προσέγγιση των πειραµατικών αποτελεσµάτων ήταν η κανονική κατανοµή (NORMAL) και η 
κατανοµή µεγίστου στοιχείου (LARGEST) αντίστοιχα. Έτσι στο Σχ. 33 παρουσιάζεται η 
αθροιστική κατανοµή των πειραµατικών αποτελεσµάτων για την ΧΤ σε σύγκριση µε την 
εκτίµηση της αθροιστικής κατανοµής µε την µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth (EDW) και 
την κανονική κατανοµή (NORMAL). Όπως παρατηρείται από το σχήµα η ήδη καλή 
προσέγγιση µε την κανονική κατανοµή βελτιώνεται ελάχιστα, εφόσον η κανονική και το 
ανάπτυγµα Edgeworth µε δύο όρους είναι σχεδόν ταυτόσηµα.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εφαρµογή µε το ανάπτυγµα Edgeworth, χρησιµοποιείται η 
σχέση (3.27), ανάλογα µε τον αριθµό των όρων µε τους οποίους θέλουµε να προσεγγίσουµε 
την συνάρτηση κατανοµής της µεταβλητής. Έτσι, κανονικοποιούµε την µεταβλητή, x, 
εφαρµόζοντας την σχέση (3.30) και χρησιµοποιώντας την µέση τιµή και την διασπορά της 
µεταβλητής (στην συγκεκριµένη περίπτωση, η µέση τιµή και η διασπορά υπολογίστηκαν από 
την στατιστική ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων). Στην συνέχεια εισάγουµε στην 
σχέση (3.27), έχοντας υπόψη ότι οι τρίτης, τέταρτη και έκτης τάξης παράγωγοι, Φ(3)(z), 
Φ(4)(z) και Φ(6)(z) αντίστοιχα, της Κανονικής συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας Φ(z) 
δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

( )( ) ( )
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Αντικαθιστώντας στην σχέση (3.27) και χρησιµοποιώντας την τρίτη κεντρική ροπή (όταν 
χρησιµοποιείται το ανάπτυγµα µε δύο όρους) ή και την τέταρτη κεντρική ροπή (όταν 
χρησιµοποιείται το ανάπτυγµα µε τρεις όρους) υπολογίζεται η F(a) για τις τιµές του a που  
µας ενδιαφέρουν.  
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Σχ. 33 Σύγκριση της αθροιστικής κατανοµής της XT µε την κατανοµή µε την µέθοδο 

αναπτύγµατος Edgeworth 

Μεγαλύτερη βελτίωση της προσέγγισης της αθροιστικής κατανοµής της µεταβλητής µε την 
µέθοδο Edgeworth παρατηρούµε στο Σχ. 34 όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την 
µεταβλητή XC. Υπενθυµίζοντας ότι το ανάπτυγµα Edgeworth µε ένα όρο ταυτίζεται µε την 
κανονική κατανοµή, παρατηρούµε ότι η προσέγγιση της µεταβλητής XC µε δύο όρους (EDW) 
είναι σαφώς βελτιωµένη. Η προσέγγιση µε τρεις όρους δεν βελτιώνει σηµαντικά το 
αποτέλεσµα και δεν δείχνεται στο σχήµα για λόγους ευκρίνειας. Στην περίπτωση της  
µεταβλητής XC η βέλτιστη προσέγγιση εξακολουθεί και γίνεται µε την κατανοµή ακραίου 
τύπου για τα µέγιστα στοιχεία (LARGEST). 
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Σχ. 34 Σύγκριση της αθροιστικής κατανονοµής XC µε αυτή από την µέθοδο Edgeworth 
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3.12 Παράδειγµα εφαρµογής αθροιστικής κατανοµής από την οικογένεια Pearson 

Ως παράδειγµα της εφαρµογής της µεθόδου επιλέχθηκε η µεταβλητή του λόγου Poisson στο 
επίπεδο της στρώσης νXY. Στο Σχ. 35 παρουσιάζεται η πειραµατική αθροιστική κατανοµή του 
νXY, σε σύγκριση µε την προσέγγιση µε τύπου Ι κατανοµή από την οικογένεια κατανοµών 
Pearson. Σηµειώνεται ότι εν γένει για την εφαρµογή της κατανοµής Pearson, πρώτα 
διερευνάται ποιος τύπος κατανοµής ακολουθείται χρησιµοποιώντας τις ροπές της 
µεταβλητής. Ο συνδυασµός των στατιστικών ροπών του δείγµατος από τα πειραµατικά 
δεδοµένα του νXY, σε συνδυασµό µε τις εξισώσεις (3.32) και (3.34), έχουν ως αποτέλεσµα το 
πολυώνυµο της Εξ.(3.33) να έχει ρίζες πραγµατικές και αντιθέτου πρόσηµου. Έτσι οι 
παράµετροι της τύπου Ι κατανοµής υπολογίστηκαν µέσω των σχέσεων (3.37) και εισήχθησαν 
στην (3.36) για τον υπολογισµό του F(a) για ένα εύρος τιµών του a (δηλαδή τιµών λόγου 
Poisson) και προσεγγίστηκε η κατανοµή. 

Η προσέγγιση φαίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Στο ίδιο διάγραµµα παρατίθεται και η 
κανονική κατανοµή, η οποία για την συγκεκριµένη παράµετρο βρέθηκε ότι προσεγγίζει 
καλύτερα τα πειραµατικά αποτελέσµατα µε τον έλεγχο Kolmogorov – Smirnov. Παρόλο 
όµως που η προσέγγιση είναι αρκετά καλή µέσω των εµπειρικών κατανοµών της οικογένειας 
Pearson, δεν υπάρχει σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την ήδη καλή πρόβλεψη µε την 
κανονική κατανοµή.  
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Σχ. 35 Σύγκριση αθροιστικής κατανοµής του νXY µε προσέγγιση από την οικογένεια κατανοµών 

Pearson 

3.13 Συµπεράσµατα 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε ότι η διασπορά των ελαστικών 
ιδιοτήτων των υλικών είναι σηµαντική, αντίθετα µε τα όσα αναφέρονται στην βιβλιογραφία. 
Αυτό σηµαίνει ότι για µία στοχαστική σχεδιαστική ανάλυση πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η 
στοχαστική φύση των ελαστικών ιδιοτήτων τέτοιων υλικών.  

Επίσης η στατιστική ανάλυση κυρίως των ιδιοτήτων της αντοχής των υλικών αυτών έδειξε 
ότι τα στοχαστικά αυτά µεγέθη µπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά µε αρκετά από τα 
γνωστά στατιστικά µοντέλα, όπως είναι η κανονική κατανοµή και η κατανοµή Weibull. 
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Από την άλλη πλευρά, η στατιστική επεξεργασία των συντελεστών θερµικής διαστολής 
ορισµένων πολυστρώτων πλακών ινών γυαλιού σε πολυεστερική µήτρα, φανερώνει ότι η 
διασπορά τους είναι αρκετά µεγάλη και πιθανόν σηµαντική για έναν ολοκληρωµένο 
σχεδιασµό βάσει της αξιοπιστίας. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα των ΣΘ∆ του GRP 
συνθέτου υλικού που χρησιµοποιήθηκαν µοντελοποιήθηκαν µε δύο στατιστικές κατανοµές, 
την Κανονική και την Weibull, οι οποίες βρέθηκαν εξίσου κατάλληλες για τον σκοπό αυτό.  
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4 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Πολλές φορές κάποια παράµετρος του προβλήµατος δίνεται ως συνάρτηση περισσοτέρων 
µεταβλητών. Στην περίπτωση κατασκευών από σύνθετα υλικά τέτοιες παράµετροι µπορεί να 
είναι απλά το πάχος της πολύστρωτης, το οποίο δίνεται ως το άθροισµα του πάχους των 
στρώσεων που την απαρτίζουν, ή πιο πολύπλοκες παράµετροι, όπως οι φαινόµενες ιδιότητες 
της πολύστρωτης ή η συνάρτηση αστοχίας. Σε περίπτωση που είναι γνωστά τα στατιστικά 
χαρακτηριστικά των βασικών παραµέτρων από τις οποίες εξαρτάται η ζητούµενη µεταβλητή 
µία πρώτη προσέγγιση των στατιστικών χαρακτηριστικών αυτής είναι οι ροπές.  

4.1 Ροπές συνάρτησης πολλών µεταβλητών 

Η µέθοδος των ροπών (generation of system moments), η οποία λέγεται και διάδοση του 
στατιστικού σφάλµατος (statistical error propagation) ή µέθοδος δέλτα (delta method) µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των ροπών της παραµέτρου που δίνεται ως συνάρτηση 
πολλών µεταβλητών, ή αλλιώς του συστήµατος  [4.1]. 

Έστω παράµετρος (ή σύστηµα) z =z(X) µε X το διάνυσµα των βασικών µεταβλητών. Τότε 
αναπτύσσοντας την z σε σειρά Taylor των n µεταβλητών γύρω από το X1µ , 

[ ]n11211
T
X1 ,...,, µµµ=µ , όπου i1µ  είναι η µέση τιµή της µεταβλητής Xi και αµελώντας όρους 

µεγαλύτερης της δεύτερης τάξης είναι: 
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όπου έχει χρησιµοποιηθεί ο συµβολισµός: 

X1µXX −=  (4.2) 

ενώ στην έκφραση (4.1) υπονοείται η άθροιση όρων επαναλαµβανόµενων δεικτών και οι 
µερικές παράγωγοι της συνάρτησης ( )Xz  ως προς τις µεταβλητές Xi συµβολίζονται µε: 
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Η µέθοδος των ροπών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των κεντρικών ροπών 
της ( )Xz  σε όρους των αντίστοιχων των µεταβλητών Xi, που ορίζονται ως: 

( ) ( ) ( )∫
∞

∞−
µ−=µ=µ ii

k
i1iikk dXXfXX

i
 k = 2, 3, 4 (4.4) 

όπου µε f(Xi) συµβολίζεται η συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας (PDF) της µεταβλητής Xi. 

Οι τέσσερις πρώτες κεντρικές ροπές της ( )Xz , στην περίπτωση όπου οι βασικές µεταβλητές 

του διανύσµατος X είναι ασυσχέτιστες µεταξύ τους, δίνονται από [4.1]: 
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X1i4 zz6zz µµ+µ=µ µµµ  (i < j) (4.8) 
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Η µέθοδος των ροπών είναι προσεγγιστική, ενώ η ακρίβειά της εξαρτάται από την συνάρτηση 
που εξετάζεται. Κρατώντας όρους µέχρι δεύτερης τάξης βελτιώνεται το αποτέλεσµα για µη 
γραµµικές συναρτήσεις. Όµως, η ακρίβεια των εκτιµήσεων εξαρτώνται και από την ποιότητα 
της στατιστικής πληροφορίας των βασικών παραµέτρων. Αν δηλαδή χρησιµοποιούνται 
πειραµατικά αποτελέσµατα µικρού δείγµατος, το σφάλµα που µπορεί να εισαχθεί στην 
εκτίµηση των ροπών του συστήµατος µπορεί να είναι κατά πολύ µεγαλύτερο αυτού της 
αµέλειας όρων µεγαλύτερης τάξης [4.1].  

4.2 Ροπές φαινόµενου συντελεστού θερµικής διαστολής 

Κατά τον σχεδιασµό κατασκευών από σύνθετα υλικά εφαρµόζονται συχνά τεχνικές  
οµογενοποίησης για την µείωση των χρόνων υπολογισµού. Κατ΄ αυτό τον τρόπο ορίζονται οι 
φαινόµενες ιδιότητες για το ανισότροπο, αλλά “οµογενές” πλέον µέσο σε όρους των 
αντιστοίχων ιδιοτήτων των συνιστωσών στρώσεων.  

Για παράδειγµα, από την κλασσική θεωρία πολυστρώτων πλακών, οι συνεπίπεδοι 
συντελεστές θερµικής διαστολής (ΣΘ∆) µίας συµµετρικής πολύστρωτης, θεωρώντας 
σταθερές ιδιότητες κατά το πάχος κάθε στρώσης, µπορούν να εκφραστούν σε όρους των 
µεµονωµένων ιδιοτήτων των στρώσεων ως: 
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όπου x, y είναι το φυσικό σύστηµα συντεταγµένων της πολύστρωτης, ijA′ , ( )k
ijQ  είναι οι 

συνιστώσες του µητρώου εκτατικής ενδόσεως της πολύστρωτης και του µητρώου 

δυσκαµψίας της k-στρώσης αντίστοιχα, hk και )k(
iα  είναι το πάχος και ο ΣΘ∆ της στρώσης k, 

και n είναι ο συνολικός αριθµός στρώσεων στην πολύστρωτη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 
επαναλαµβανόµενοι δείκτες υπονοούν άθροιση. 

Σε αυτή την εφαρµογή, θεωρείται ότι οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού είναι 
ντετερµινιστικές και ανεξάρτητες της θερµοκρασίας. Για αυτό τον λόγο ο ισοδύναµος ΣΘ∆ 
µίας συµµετρικής πολύστρωτης µπορεί να γραφεί σαν µία πρώτης τάξεως γραµµική 
συνάρτηση των συντελεστών θερµικής διαστολής των συνιστωσών στρώσεων. 

Θεωρώντας ότι η πολύστρωτη αποτελείται από m διαφορετικά ειδικώς ορθότροπα υλικά 
ορίζουµε: 
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όπου ( )i
xα  και ( )i

yα  είναι οι ΣΘ∆ του i υλικού κατά τις κύριες διευθύνσεις του υλικού. 

Χρησιµοποιώντας τον παραπάνω συµβολισµό οι eff
xα  και eff

yα  µπορούν να γραφούν 

χρησιµοποιώντας την Εξ.(4.9) ως: 

( )m221x
eff
x ...,,,g αααα =  και ( )m221y

eff
y ...,,,g αααα =  (4.11) 

Αν θεωρήσουµε για παράδειγµα την πολύστρωτη πλάκα για την οποία εκτελέστηκαν 
πειράµατα προσδιορισµού των ΣΘ∆, οι ισοδύναµοι ΣΘ∆ εξαρτώνται από 4 ανεξάρτητες 
τυχαίες µεταβλητές, οι οποίες στο εξής θα καλούνται βασικές µεταβλητές. 

Εφαρµόζοντας την µέθοδο των ροπών, όπως παρουσιάστηκε στο προηγούµενο εδάφιο, 
προκύπτουν οι ακόλουθες εκφράσεις για την µέση τιµή, την διασπορά και την τρίτη κεντρική 
ροπή της γραµµικής συνάρτησης g: 
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όπου [ ] [ ] [ ]( )m221 E...,,E,Eg ααα  είναι η τιµή της συνάρτησης στην µέση τιµή των βασικών 

µεταβλητών και ig ∂α∂  είναι η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης υπολογισµένη στην µέση 

τιµή των 2m βασικών µεταβλητών. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα για τις πρώτες τρεις ροπές 
των ισοδύναµων συντελεστών θερµικής διαστολής παρουσιάζονται στον πίνακα Π. 18 σε 
σύγκριση µε αυτές που προκύπτουν µε χρήση της µεθόδου των ροπών. 

Π. 18 Πειραµατικά και θεωρητικά στατιστικά χαρακτηριστικά των ΣΘ∆ της MD πλάκας 

 Πειράµατα Πρόβλεψη 

 xα  yα  eff
xα  

eff
yα  

Μέση Τιµή (*10-6 °C-1) 10.260 37.357 10.292 42.597 

∆ιασπορά (*10-6 °C-1)2
 1.814 17.910 1.069 9.495 

3η κεντρική ροπή (*10-6 °C-1)3 -1.943 -37.750 37.148 -9.935 

Σύγκριση µεταξύ των πειραµατικών και θεωρητικών αποτελεσµάτων δείχνει ότι η πρόβλεψη 
της µέσης τιµής και διασποράς του φαινόµενου ΣΘ∆ στην x διεύθυνση είναι πολύ καλή. 
Αντίθετα, στην y-διεύθυνση υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των δύο τιµών.  

4.3 Κοινή συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας 

Έχοντας τις τέσσερις πρώτες ροπές τις συνάρτησης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µία από 
τις µεθόδους που παρουσιάστηκαν για τον υπολογισµό της συνάρτησης κατανοµής 
πιθανότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Έτσι για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
µέθοδος των ροπών για την προσέγγιση της συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας από ένα από 
τα γνωστά στατιστικά µοντέλα, ή να γίνει η προσέγγιση µέσω του αναπτύγµατος Edgeworth, 
ή να χρησιµοποιηθεί η οικογένεια κατανοµών Pearson. Εκτός όµως από τα παραπάνω, για 
την εκτίµηση της συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 
Monte Carlo. 

4.3.1 Monte Carlo προσοµοίωση 

Η απλή στην εφαρµογή µέθοδος βασίζεται στην επαναληπτική επίλυση του ντετερµινιστικού 
προβλήµατος, ουσιαστικά παράγοντας σε κάθε επανάληψη µία πιθανή τιµή για κάθε 
στοχαστική µεταβλητή του προβλήµατος. Σε ένα πρόβληµα που εµπεριέχει στοχαστικές 
µεταβλητές, οι οποίες ακολουθούν κάποια κατανοµή πιθανότητας, η µέθοδος Monte Carlo 
(MC) αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα:   

• Παραγωγή δείγµατος για κάθε µία βασική στοχαστική µεταβλητή ανάλογα µε την 
κατανοµή πιθανότητάς τους 

• Για κάθε µία τιµή των δειγµάτων επίλυση του προσδιοριστέου (deterministic) 
προβλήµατος και εύρεση της απόκρισης 

• Σχηµατισµός του δείγµατος της απόκρισης από το αποτέλεσµα όλων των προσδιοριστέων 
προβληµάτων και τέλος 
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• Στατιστική επεξεργασία του δείγµατος της απόκρισης 

Κατ' αυτό τον τρόπο, ένα δείγµα τιµών από µία προσοµοίωση MC είναι παρόµοιο µε ένα 
δείγµα πειραµατικών παρατηρήσεων. Η µέθοδος είναι δηλαδή µία µέθοδος δειγµατοληψίας 
και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατά της υπόκεινται σε σφάλµατα. Η λύση µε την µέθοδο MC 
από ένα πεπερασµένο σύνολο τιµών δεν είναι ακριβής. Συγκεκριµένα η εκτιµούµενη 
πιθανότητα, που είναι και το αντικείµενο έρευνας στα προβλήµατα που εξετάζονται, µπορεί 
να διαφέρει από προσοµοίωση σε προσοµοίωση, αλλάζοντας µόνο τα αρχικά δείγµατα των 
βασικών µεταβλητών. 

Το πρώτο βήµα της µεθόδου, το οποίο είναι και το σηµαντικότερο από άποψης ορθότητας, 
στηρίζεται στην ύπαρξη µίας διαδικασίας κατά την οποία παράγονται ακολουθίες αριθµών. Η 
διαδικασία αυτή γίνεται µέσω µίας γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθµών. Στην παρούσα 
εργασία έγινε χρήση υπορουτινών παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθµών, όπως αυτές 
περιγράφονται στο [4.2]. Στο παράρτηµα Γ δίνονται αναλυτικά οι αλγόριθµοι που 
χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθµών. Από την άλλη πλευρά, όσον 
αφορά το δείγµα που χρησιµοποιείται κατά την προσοµοίωση, µπορεί για µία εφαρµογή να 
µην είναι αρκετά καλό, όσο για µία άλλη. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας των 
αριθµογεννητριών υπάρχουν αρκετοί στατιστικοί έλεγχοι. Οι καλές γεννήτριες τυχαίων 
αριθµών πρέπει να περνούν όλους αυτούς τους ελέγχους, ή διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει 
να γνωρίζει σε ποιους από αυτούς απορρίπτεται η καταλληλότητά της [4.2]. Σηµειώνεται δε, 
ότι ένας συγκεκριµένος αλγόριθµος πρέπει να ελέγχεται µαζί µε την γεννήτρια ψευδοτυχαίων 
αριθµών που χρησιµοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθµό των ελέγχων που περνάει η ίδια η 
γεννήτρια [4.3]. 

Επειδή η µέθοδος χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία ως βάση για την σύγκριση 
αποτελεσµάτων από άλλες µεθόδους προσδιορισµού της κατανοµής πιθανότητας έγινε 
διεξοδικός έλεγχος για την ορθότητα της εφαρµογής της µεθόδου. Έτσι σηµειώνεται ότι 
γενικά όσον αφορά την µέθοδο Monte Carlo και τον έλεγχο της υπάρχουν δύο τάσεις στην 
βιβλιογραφία. Αυτή των µαθηµατικών [4.4], [4.3], [4.5], [4.6] και αυτή των µηχανικών [4.7] 
και [4.8]. Οι µεν πρώτοι ελέγχουν την µέθοδο από την βάση της, δηλαδή από την µέθοδο 
παραγωγής τυχαίων αριθµών, ενώ οι δεύτεροι χρησιµοποιούν την µέθοδο παραλείποντας 
συχνά να εξετάσουν τα δείγµατα που χρησιµοποιούν κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης 
και περιορίζονται στον έλεγχο της σύγκλισης και της ακρίβειας της πρόβλεψης.  

Εξετάζοντας λοιπόν την εφαρµογή της προσοµοίωσης από µαθηµατικής άποψης είναι κανείς 
αναγκασµένος να ελέγξει τον αλγόριθµό του από την γεννήτρια παραγωγής ψευδοτυχαίων 
αριθµών µέχρι την έξοδό του. Απαιτούνται δηλαδή θεωρητικοί έλεγχοι για την ορθότητα της 
γεννήτριας, εµπειρικοί έλεγχοι για τα δείγµατα ψευδοτυχαίων αριθµών που παράγονται, 
έλεγχος των µετασχηµατισµών που χρησιµοποιούνται για τα δείγµατα από την οµοιόµορφη 
κατανοµή σε µία άλλη και τέλος έλεγχος της εφαρµογής της µεθόδου. Από την πλευρά των 
µηχανικών αντιθέτως, απαιτείται µόνο ο έλεγχος της σύγκλισης του µοντέλου, δηλαδή η 
καλή επιλογή µεγέθους δείγµατος και η µείωση κατά το δυνατόν της τυπικής απόκλισης της 
πρόβλεψης. 

Εκτός αυτών, επειδή στην πράξη, για ένα πρόβληµα όπως αυτά που εξετάζονται στην 
παρούσα εργασία, σπάνια απαιτείται η παραγωγή δείγµατος για µία και µόνη µεταβλητή, 
συνήθως τα δείγµατα µίας γεννήτριας χωρίζονται σε υποοµάδες για την παραγωγή δειγµάτων 
περισσοτέρων µεταβλητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αλλοιώνεται η συµπεριφορά των 
δειγµάτων µιας γεννήτριας ως προς την τυχαιότητά τους [4.3]. Έτσι η σωστή αντιµετώπιση 
του προβλήµατος είναι αφού επιλεγεί µία καλή γεννήτρια από θεωρητική άποψη, να γίνει 
έλεγχος στα δείγµατα που θα παραχθούν κατά την διάρκεια της εφαρµογής, σύµφωνα µε τον 
αλγόριθµο που χρησιµοποιείται και τέλος να ελέγξει την σύγκλιση και την ακρίβεια της 
πρόβλεψης του συγκεκριµένου προβλήµατος.  

Στην παρούσα εργασία εκτελέστηκαν έλεγχοι σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη 
εξετάστηκε η συµπεριφορά των γεννητριών ως προς τα δείγµατα που παράγονται και 
χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή τους στα προβλήµατα που εξετάζονται. Στην δεύτερη 
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εξετάστηκε η καταλληλότητα των δειγµάτων που ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή 
µετά την µετατροπή τους σε δείγµατα άλλης κατανοµής για την προσοµοίωση πειραµατικών 
αποτελεσµάτων των ιδιοτήτων του υλικού της στρώσης. Η δεύτερη αυτή περίπτωση 
εξετάστηκε κυρίως για να εξασφαλισθεί ότι ο µετασχηµατισµός από την µία κατανοµή στην 
άλλη δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

Στο πρώτο µέρος, κατά το οποίο έγινε ο εµπειρικός έλεγχος των αριθµογεννητριών 
χρησιµοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι: 

• Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov 

• Έλεγχος κενού 

• Έλεγχος σειριακής συσχέτισης 

• Έλεγχος αυξήσεων και µειώσεων 

• Έλεγχος µεγίστου t 

• Έλεγχος µετάθεσης 

Όλοι οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν σκοπό είχαν την επιβεβαίωση της ορθής χρήσης της 
µεθόδου στην παρούσα εργασία. Όσον αφορά τους εµπειρικούς ελέγχους για τον σκοπό αυτό 
από σειρά ελέγχων της βιβλιογραφίας [4.3], [4.5] έχουν επιλεγεί οι πιο χαρακτηριστικοί. 
Αναλυτικά η περιγραφή των ελέγχων καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών περιγράφονται στο 
παράρτηµα Γ. 

Στο δεύτερο µέρος, που σκοπό είχε την επιβεβαίωση της ορθότητας των µετασχηµατισµών 
των δειγµάτων από την οµοιόµορφη κατανοµή σε µία άλλη πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω 
στατιστικοί έλεγχοι: 

• Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov 

• Έλεγχος X2 

Σηµειώνεται ότι για την διερεύνηση της ορθότητας των µετασχηµατισµών ένας εκ των δύο 
ελέγχων που εκτελέστηκαν ήταν αρκετός για τον σκοπό της εργασίας. Η χρήση και του 
δεύτερου ελέγχου έγινε µόνο για λόγους πληρότητας και σύγκριση των αποτελεσµάτων 
µεταξύ των δύο. Συγκεκριµένα οι δύο αυτοί έλεγχοι σκοπό είχαν να επιβεβαιώσουν ότι το 
δείγµα των ψευδοτυχαίων αριθµών µετά το µετασχηµατισµό του ακολουθεί την κατανοµή 
πιθανοτήτων που µας ενδιαφέρει. Έτσι ενώ στο πρώτο µέρος ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov 
χρησιµοποιείται για να ξεχωρίσει µία καλή αριθµογεννήτρια από µία κακή, στο δεύτερο 
µέρος χρησιµοποιείται για να επιβεβαιώσει τον µετασχηµατισµό.  

Σηµειώνεται ότι όλοι οι έλεγχοι εκτελέστηκαν σε συνδυασµό µε τους αλγορίθµους 
παραγωγής δειγµάτων που χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές που εξετάζονται, αναλύοντας 
έτσι όχι µόνο την καταλληλότητα των αριθµογεννητριών που επιλέχθηκαν, αλλά και τις 
υποοµάδες των δειγµάτων που σχηµατίζονται. Στο παράρτηµα Γ δίνονται όλες οι 
λεπτοµέρειες για την εκτέλεση των ελέγχων καθώς και τα αποτελέσµατα από τα δείγµατα 
που εξετάστηκαν. Επίσης, στο ίδιο παράρτηµα παρουσιάζονται οι αλγόριθµοι για τον 
σχηµατισµό υποοµάδων δειγµάτων, σε συνδυασµό µε τις εφαρµογές που εκτελέστηκαν στην 
εργασία αυτή.  

4.3.2 Μέθοδος ποσοστιαίων σηµείων βασικών µεταβλητών 

Στο πλαίσιο της εργασίας αναπτύχθηκε επίσης µία ηµι-προσδιοριστέα µέθοδος, κατ' αναλογία 
µε την µέθοδο για τον προσδιορισµό χαρακτηριστικών τιµών αντοχής, της οποίας η 
εφαρµογή ζητείται από κώδικες σχεδιασµού κατασκευών, όπως για παράδειγµα το GL [4.9]. 
Η µέθοδος, που στο εξής θα καλείται µέθοδος ποσοστιαίων σηµείων βασικών µεταβλητών ή 
BVM (basic variable method), είναι µία καθαρά ντετερµινιστική ανάλυση του προβλήµατος, 
αλλά αντί να χρησιµοποιούνται οι µέσες τιµές κάθε βασικής µεταβλητής του προβλήµατος, ή 
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κάποιες αντίστοιχες µε συντελεστές ασφαλείας χρησιµοποιείται ένα συγκεκριµένο 
ποσοστιαίο σηµείο, fractile, π.χ. 5%, το οποίο αντικαθίσταται στην εξίσωση του 
ντετερµινιστικού προβλήµατος και θεωρείται ότι έτσι υπολογίζεται η αντίστοιχη τιµή της 
συνάρτησης πιθανότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε βασική 
µεταβλητή (ιδιότητα αντοχής, συντελεστής θερµικής διαστολής κλπ.) προσδιορίστηκε για µία 
συγκεκριµένη πιθανότητα, επιλύνοντας: 

( )( ) ( )( ) ( )
( )

adXXfazFazXP
az

0
iiXi i

===≤ ∫  (4.13) 

όπου Xi είναι η µεταβλητή ιδιότητας αντοχής, f(Xi) είναι η κατανοµή πιθανότητάς της και 
z(a) είναι η τιµή της βασικής µεταβλητής για την οποία επιλύεται η εξ.(4.13). Σηµειώνεται 
ότι ένα ποσοστιαίο σηµείο 5% σηµαίνει ότι το 95% του πληθυσµού θα έχει µεγαλύτερη τιµή 
από το z(a).  

Ουσιαστικά, θεωρείται ότι η αθροιστική κατανοµή πιθανότητας της πολυδιάστατης 
εξαρτηµένης µεταβλητής προκύπτει από τις τιµές των σχετιζόµενων ανεξάρτητων 
µεταβλητών σε ένα συγκεκριµένο ποσοστιαίο σηµείο. Για αυτό, η τιµή της εξαρτηµένης, από 
n µεταβλητές, µεταβλητής ( )n21 x...,,x,xhw =  για ένα συγκεκριµένο ποσοστιαίο σηµείο, q, 

προκύπτει µε αντικατάσταση των xi, i = 1, 2, …, n, για το σηµείο αυτό. 

4.4 Συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας φαινόµενου συντελεστού θερµικής διαστολής 

Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας, cumulative distribution function (CDF), 
µίας ισοδύναµης ιδιότητας είναι η κοινή κατανοµή πιθανότητας των εµπλεκόµενων 
στοχαστικών ιδιοτήτων κάθε στρώσης. Στην περίπτωση των φαινόµενων ΣΘ∆, ο αναλυτικός 
υπολογισµός της κοινής συνάρτησης πιθανότητας δεν είναι δυνατός και για αυτό µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µόνο προσεγγιστικές τεχνικές. Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας 
εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι που παρουσιάστηκαν, για τον προσδιορισµό της κατανοµής 
πιθανότητας µίας συνάρτησης πολλών τυχαίων µεταβλητών, συγκεκριµένα η µέθοδος 
αναπτύγµατος Edgeworth και η Monte Carlo. 

Για τον προσδιορισµό των αθροιστικών συναρτήσεων κατανοµής πιθανότητας (CDF) των 

συνεπίπεδων ΣΘ∆ µίας συµµετρικής πολύστρωτης, eff
xα  και eff

yα , µε χρήση της µεθόδου 

αναπτύγµατος Edgeworth βρέθηκε ότι µε χρήση των δύο πρώτων όρων της σειράς 
προκύπτουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Για την εφαρµογή της τεχνικής αναπτύγµατος 
Edgeworth χρειάζεται να προσδιοριστούν οι τρεις πρώτες ροπές της συνάρτησης, ( )giµ , της 

οποίας ζητείται ο προσδιορισµός της αθροιστικής κατανοµής πιθανότητας. Ο υπολογισµός 
αυτών παρουσιάστηκε σε προηγούµενο εδάφιο  

Η µέθοδος αναπτύγµατος Edgeworth χρησιµοποιήθηκε για την πρόβλεψη της άγνωστης 
συνάρτησης κατανοµής των θερµικών ιδιοτήτων της MD πλάκας, ως συνάρτηση των τριών 
πρώτων ροπών των θερµικών ιδιοτήτων των συνιστωσών στρώσεων. Από την άλλη πλευρά, 
για την χρήση της µεθόδου MC χρειάζεται η αθροιστική κατανοµή πιθανότητας των 
ανεξάρτητων µεταβλητών. Έτσι, χρησιµοποιώντας τα πειραµατικά αποτελέσµατα για τους 
ΣΘ∆ που προσδιορίστηκαν σε αυτή την εργασία και τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού των 
στρώσεων που προσδιορίστηκαν πειραµατικά σε προηγούµενη εργασία, προέκυψαν οι 

αθροιστικές συναρτήσεις κατανοµής πιθανότητας, ( )eff
xF α  και ( )eff

yF α  µε εφαρµογή των 

µεθόδων αναπτύγµατος Edgeworth (EDW) και Monte Carlo (MC). Γραφική σύγκριση των 
θεωρητικών αυτών κατανοµών µε τις αντίστοιχες πειραµατικές γίνεται στα Σχ. 36, Σχ. 37, για 
την συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας του ισοδύναµου ΣΘ∆ στην διεύθυνση x- και y-, 
αντίστοιχα.  
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Σχ. 36 Σύγκριση της θεωρητικής και της πειραµατικής αθροιστικής κατανοµής πιθανότητας για 

τον 
eff
xα  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η MC µέθοδος εφαρµόστηκε επιλέγοντας µεταξύ των δύο την 
κατανοµή που ταιριάζει καλύτερα στα πειραµατικά αποτελέσµατα των θερµικών ιδιοτήτων 

των υλικών των συνιστωσών στρώσεων, όπως προέκυψαν από τον έλεγχο K-S. Έτσι, ο UD
xα  

µοντελοποιήθηκε ως µεταβλητή που ακολουθεί την Κανονική κατανοµή, ενώ οι υπόλοιπες 
θεωρείται ότι ακολουθούν την κατανοµή Weibull. 

Σύγκριση µεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των πειραµατικών αποτελεσµάτων 

αποδεικνύει ότι η προσέγγιση του ΣΘ∆ eff
xα  της MD πλάκας είναι πολύ καλή. Αντίθετα, η 

θεωρητική πρόβλεψη για τον ισοδύναµο ΣΘ∆ eff
yα  δεν επαληθεύεται από τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα. Το γεγονός ότι υπάρχει µία µετάθεση της τάξεως των 5 µονάδων, ενώ η κλίση 
κάθε γραφήµατος είναι σχεδόν ίδια, υποδεικνύει ότι οι κατανοµές διαφοροποιούνται κυρίως 
ως προς την µέση τιµή τους και όχι τόσο ως προς την τυπική απόκλιση. Όπως φαίνεται στο 
Σχ. 37, η πειραµατική µέση τιµή είναι µικρότερη από την αναµενόµενη. 
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Σχ. 37 Σύγκριση της θεωρητικής και της πειραµατικής αθροιστικής κατανοµής πιθανότητας για 

το 
eff
yα  

Στο Σχ. 38 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου BVM σε σύγκριση µε τα 
πειραµατικά και τα θεωρητικά µέσω της µεθόδου EDW. Η καλή προσαρµογή των δεδοµένων 
και µε αυτή την µέθοδο είναι φανερή. Παρόµοια αποτελέσµατα λαµβάνονται και για τον 

ΣΘ∆ στην y-διεύθυνση, eff
Yα , [4.10]. Για την εφαρµογή της µεθόδου BVM 

χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες κατανοµές όπως και για την µέθοδο MC. Παρόλο δε που και οι 
δύο µέθοδοι BVM και EDW προσεγγίζουν το ίδιο καλά τα πειραµατικά αποτελέσµατα η 
µέθοδος BVM έχει ένα πλεονέκτηµα έναντι της EDW, εξαιτίας του µηδενικού της 
υπολογιστικού κόστους. Σηµειώνεται, επίσης ότι τα αποτελέσµατα µε την µέθοδο MC δεν 
παρουσιάζονται στο ίδιο σχήµα για λόγους ευκρίνειας.  
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Σχ. 38 Σύγκριση αποτελεσµάτων µεθόδου BVM µε πειραµατικά για το 
eff
Xα  

4.4.1 Ανάλυση ευαισθησίας 

Για την διερεύνηση των αιτίων της παρατηρούµενης διαφοράς µεταξύ πρόβλεψης και 

πειράµατος για την µέση τιµή του eff
yα , εκτελέστηκε ανάλυση ευαισθησίας. Τα πιθανά 

σφάλµατα της πειραµατικής διαδικασίας στο µακροσκοπικό επίπεδο προσδιορίζονται είτε ως 
απόκλιση της διεύθυνσης των υαλοϋφασµάτων κατά την διάρκεια της κατασκευής των 
δοκιµίων, είτε ως µεταβολή του πάχους της στρώσης εξαιτίας της µεταβολής της κατ' όγκο 
περιεκτικότητας σε ίνες. Στην πρώτη περίπτωση η απόκλιση της διεύθυνσης των 
υαλοϋφασµάτων, κατά την κατασκευή των πλακών ή κατά την κοπή των δοκιµίων, ή 
(τοπική) απόκλιση της διεύθυνσης των ινών, έχει ως αποτέλεσµα την µεταβολή της 
αποτελεσµατικής επίδρασης των ινών στην εκτατική απόκριση της πλάκας και έτσι µία 
µείωση του συντελεστή θερµικής διαστολής. Στην δεύτερη περίπτωση η τοπική µεταβολή 
του πάχους της στρώσης και εποµένως και της πολύστρωτης πλάκας, εξαιτίας αύξησης της 
κατ’ όγκο περιεκτικότητας σε ίνες, οδηγεί σε µείωση της συνεισφοράς της µήτρας στην 
απόκριση του δοκιµίου υπό θερµική φόρτιση. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
µέτρηση του ολικού πάχους των δοκιµίων που κόπηκαν από την MD πλάκα έδειξε µέσο όρο 
του συνολικού πάχους ίσο 3.87mm έναντι της ονοµαστικής τιµής των 4.4mm. 

Η επίδραση της απόκλισης της διεύθυνσης του υαλοϋφάσµατος στην αθροιστική κατανοµή 

πιθανότητας του eff
yα  είναι αµελητέα. Μία πιο δραστική επίδραση επιτυγχάνεται όταν 

µεταβάλλουµε το πάχος των UD στρώσεων. Σε αυτή την περίπτωση η µετάθεση της 
αθροιστικής κατανοµής πιθανότητας προς τα αριστερά ως προς την αρχική θεωρητική 
καµπύλη του Σχ. 37 είναι πιο εµφανής. Από την άλλη µεριά, µικρότερο πάχος των στρώσεων 
BD έχει ως αποτέλεσµα την µετάθεση προς τα δεξιά της αθροιστικής κατανοµής 
πιθανότητας. 

Τέλος όπως παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της κατασκευής των πλακών, το υαλοϋφασµα 
µε ίνες προσανατολισµένες σε δύο διευθύνσεις, όταν κοβόταν από το ρολό, είχε την τάση να 
αυξάνει την διεύθυνση προσανατολισµού των ινών από ±45° µέχρι και ±50°. Από την άλλη 
πλευρά τα πειραµατικά αποτελέσµατα των ΣΘ∆ της BD πλάκας είναι χωρισµένα σε δύο 
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οµάδες, οι οποίες φαίνονται καθαρά στο Σχ. 31. Για να εξετάσουµε αυτή την επίδραση, τα 
αποτελέσµατα από την BD πλάκα χωρίστηκαν στην οµάδα των 24 πειραµατικών 
αποτελεσµάτων, η οποία θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τον ΣΘ∆ της στρώσης στην x-
διεύθυνση και στην οµάδα των 6 πειραµατικών αποτελεσµάτων που θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει τον ΣΘ∆ της στρώσης στην y-διεύθυνση. Στην συνέχεια υπολογίστηκαν εκ 
νέου οι τρεις πρώτες ροπές κάθε ΣΘ∆. Για το συγκεκριµένο υλικό που εξετάζεται 
προσδιορίστηκε ότι ο λόγος yx αα είναι ίδιος µε αυτόν µίας [±49] πολύστρωτης πλάκας. Ο 

αντίστοιχος λόγος των µέτρων ελαστικότητας για την συγκεκριµένη διάταξη είναι: 
8.0EE yx = . Έτσι, προσαρµόζοντας το µέτρο ελαστικότητας στην y-διεύθυνση και 

χρησιµοποιώντας τα νέα στατιστικά δεδοµένα για τους συνεπίπεδους ΣΘ∆ 
επαναπροσδιορίστηκαν οι ιδιότητες της BD στρώσης. Η πρόβλεψη της αθροιστικής 
κατανοµής πιθανότητας µε αυτές τις µετατροπές παρουσιάζεται µε την dashed-dotted 
γραµµή, που συµβολίζεται µε (±49) στο Σχ. 39, σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη του 

eff
yα (IN.) και τα αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα. Φαίνεται καθαρά ότι η πρόβλεψη 

προσεγγίζει τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η πρόβλεψη για 

τον eff
xα  δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, όπως δείχνεται στο [4.10]. 
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Σχ. 39 Επίδραση διαφόρων κατασκευαστικών παραµέτρων στην πρόβλεψη της αθροιστικής 

κατανοµής πιθανότητας του 
eff
yα (In.: αρχική πρόβλεψη, Exp.: Πειραµατικά δεδοµένα, (±49): 

θεωρώντας διάταξη για την BD στρώση ±49°, αντί για ±45°, ALL: θεωρώντας διάταξη ±49° για την 
BD και αύξηση του πάχους των στρώσεων της UD) 

Για να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η πρόβλεψη, εισάγεται και η επίδραση του πάχους των 
UD στρώσεων. Η πρόβλεψη µε τις δύο αυτές αλλαγές παρουσιάζεται µε την συνεχή γραµµή 
που συµβολίζεται µε (ALL). Η κλίση της πρόβλεψης εξαιτίας της εισαγωγής των µετατροπών 
που περιγράφηκαν στα παραπάνω είναι µεγαλύτερη από αυτή των πειραµατικών δεδοµένων 
και της (IN.) πρόβλεψης. Αυτή η διαφορά µπορεί να αποδοθεί στην µικρότερη διασπορά 
κάθε ανεξάρτητης οµάδας δεδοµένων της BD πολύστρωτης σε σύγκριση µε την ενιαία οµάδα 
που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή των (IN.) αποτελεσµάτων. 
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4.5 Συνάρτηση αστοχίας στρώσης 

Στην περίπτωση των συνθέτων υλικών, όταν ο µηχανικός χρειάζεται να µοντελοποιήσει την 
αστοχία του δοµικού στοιχείου, δηλαδή της στρώσης, στην γενική περίπτωση επίπεδης 
εντατικής κατάστασης, βρίσκεται µπροστά σε ποικιλία από διατυπώσεις για την αστοχία, οι 
οποίες έχουν διαφορετικό βαθµό ακρίβειας. Από τις θεωρίες που έχουν κατά καιρούς 
αναπτυχθεί, άλλες βρίσκουν ευρεία εφαρµογή στον σχεδιασµό δοµικών στοιχείων, ενώ άλλες 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόµα πειραµατικά, ή χρειάζονται καλύτερη κατανόηση του 
προβλήµατος που εξετάζεται. Γενικά τα µοντέλα αστοχίας στρώσης µπορούν να χωριστούν 
σε µοντέλα µικροµηχανικής, δηλαδή όσα εξετάζουν την αστοχία της στρώσης από το επίπεδο 
ίνας-µήτρας και σε µακροσκοπικά µοντέλα, τα οποία βασίζονται συνήθως στην περιγραφή 
της αστοχίας του µέσου χωρίς να ενδιαφέρονται για τις λεπτοµέρειες της θραύσης στο 
επίπεδο ίνας –µήτρας [4.11].  

Τα φαινόµενα που αναπτύσσονται στο µικροσκοπικό επίπεδο της αστοχίας είναι αρκετά 
πολύπλοκα, µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε µοντέλα εξίσου πολύπλοκα και αµφιβόλου 
ακρίβειας, ώστε να είναι δύσκολα να εφαρµοστούν στην πράξη κατά τον σχεδιασµό 
κατασκευών [4.12]. Παρόλη την ανάπτυξη που υπάρχει στο θέµα, όλα αυτά τα χρόνια η 
αντίληψη για την ακαταλληλότητα των µοντέλων που βασίζονται στην µικροµηχανική 
εξακολουθεί να υπάρχει. Στο [4.13] γίνεται µία ανασκόπηση των µεθόδων πρόβλεψης 
αστοχίας των συνθέτων υλικών, βάσει µικροµηχανικής ανάλυσης και θεωριών διάδοσης 
αστοχιών χρησιµοποιώντας θεωρίες πιθανοτήτων. Γενικό συµπέρασµα αυτής της διεξοδικής 
ανασκόπησης είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι θεωρίες που αναπτύσσονται δεν 
επαληθεύονται από τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε τρεις 
βασικούς παράγοντες: Το ευρύ πεδίο των υλικών σε συνδυασµό µε τις διαφορετικές 
πειραµατικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά την σύγκριση θεωρητικών και 
πειραµατικών αποτελεσµάτων, οι διαφορετικές µέθοδοι κατασκευής που µπορεί να κρύβουν 
κάποιες υπάρχουσες τάσεις των αποτελεσµάτων, καθώς επίσης οι δυσκολίες που 
εµπεριέχονται στον ορθό προσδιορισµό των παραµέτρων που χρησιµοποιούνται κατά την 
θεωρητική ανάλυση, όπως για παράδειγµα το µήκος επίδρασης µίας µικρορωγµής στο τασικό 
πεδίο. Οι τρεις αυτές αιτίες σε συνδυασµό µε την έλλειψη δεδοµένων για τις ιδιότητες 
συνθέτων υλικών δεν βοηθούν στην επιβεβαίωση κάποιας γενικής θεωρίας. Επίσης 
επισηµαίνεται ότι ενώ οι µέθοδοι πρόβλεψης είναι αρκετά ανεπτυγµένες µαθηµατικά, είναι 
συνήθως πολύπλοκες για τον µηχανικό. Περαιτέρω ανάπτυξη των µεθόδων θα οδηγήσει µε 
βεβαιότητα σε πιο πολύπλοκες µαθηµατικές διατυπώσεις, χωρίς όµως απαραίτητα να δώσει 
λύση για το πρόβληµα [4.13].   

Από την άλλη πλευρά, στην µακροµηχανική αντιµετώπιση του προβλήµατος, τα κριτήρια 
αστοχίας µπορούν να χωριστούν σε παραµετρικά και σε φαινοµενολογικά. Τα πρώτα 
βασίζονται στην προσέγγιση πειραµατικών δεδοµένων αστοχίας µε παραµετρικές εξισώσεις, 
µε γεωµετρικά κριτήρια και χωρίς να υπόκεινται σε περιορισµούς εξαιτίας των φαινοµένων 
που λαµβάνουν χώρα, όπως µη γραµµική συµπεριφορά [4.14]. Σκοπός αυτών των µεθόδων 
είναι µία πιο ακριβής µοντελοποίηση πειραµατικών αποτελεσµάτων, κυρίως σε περιπτώσεις 
όπου η χρήση συναρτήσεων φαινοµενολογικών κριτηρίων αστοχίας αποτυγχάνουν. Μία 
τέτοια προσέγγιση όµως απαιτεί µεγάλο αριθµό πειραµατικών αποτελεσµάτων σε όλο το 
χώρο τασικής κατάστασης για να προσεγγισθεί ο βασικός τόπος αστοχίας µε ακρίβεια, ενώ 
δεν είναι ιδιαίτερα πιο απλές στην εφαρµογή από τις άλλες [4.15].  

Τα φαινοµενολογικά κριτήρια αστοχίας, συνδυάζουν στοιχεία από την µικροµηχανική 
ανάλυση της αστοχίας σε µία συνάρτηση που είναι εύκολο να εφαρµοστεί για την πρόβλεψη 
αστοχίας συνθέτων υλικών. Έτσι, βασιζόµενα  στις ιδιότητες αντοχής της στρώσης, χωρίς 
όµως να εξετάζουν το υπόβαθρο του µηχανισµού αστοχίας, βρίσκουν ευρεία εφαρµογή σε 
προβλήµατα σχεδιασµού συνθέτων υλικών εξαιτίας του ότι παρουσιάζουν αφενός ευκολία 
στην εφαρµογή αλλά και της καλής πειραµατικής επαλήθευσης. Και σε αυτή την περίπτωση 
όµως οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων διατυπώσεων κριτηρίων αστοχίας είναι αρκετές, 
καθώς αναπτύσσονται συνέχεια καινούριες µορφές κριτηρίων, µε τα οποία γίνεται 
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προσπάθεια να εξηγηθούν αποκλίσεις των παλαιοτέρων σε καινούρια πειραµατικά δεδοµένα. 
Τα κριτήρια αυτά µπορούν να γραφούν ως τανυστικά πολυώνυµα αστοχίας [4.16], στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται και το κριτήριο µέγιστης παραµόρφωσης και το κριτήριο µέγιστης 
τάσης. Τα δύο αυτά κριτήρια δε (µέγιστης τάσης και µέγιστης παραµόρφωσης), 
κατατάσσονται στα κριτήρια που αµελούν όρους αλληλεπίδρασης τάσεων (ή 
παραµορφώσεων), µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να προσεγγίσουν σε όλες τις περιπτώσεις 
τον τόπο αστοχίας συνθέτων υλικών. Εξακολουθούν και βρίσκουν εφαρµογή όµως, όπως στο 
[4.17], όπου χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση αστοχίας πολυστρώτων κυλινδρικών 
δοκιµίων [90/±45/0]S υπό εσωτερική πίεση και αξονικό εφελκυσµό. Συνήθως τα κριτήρια 
αστοχίας που προτείνονται παρουσιάζονται στην τετραγωνική µορφή, έτσι σε αυτή την 
περίπτωση, τα κριτήρια µέγιστης τάσης και µέγιστης παραµόρφωσης παρουσιάζουν ένα 
ακόµα µειονέκτηµα σε σχέση µε αυτά, ως προς την εφαρµογή τους, εξαιτίας των όρων τρίτης 
και τέταρτης τάξης που υπεισέρχονται στην συνάρτηση αστοχίας [4.16].  

Έστω στρώση µε ίνες προσανατολισµένες σε µία τυχαία διεύθυνση (off-axis unidirectional), 
σε συνθήκες επίπεδης εντατικής κατάστασης, όπως φαίνεται στο Σχ. 40.  

 

x 

y 
1 2 

σx σx 

σy 

σy 

σs 

σs 

+θ

 
Σχ. 40 Συστήµατα συντεταγµένων για µία στρώση µε ίνες προσανατολισµένες σε τυχαία 

διεύθυνση 

Το τανυστικό πολυώνυµο αστοχίας χρησιµοποιείται στην τετραγωνική του µορφή, η οποία 
στις κύριες διευθύνσεις του υλικού σε επίπεδη εντατική κατάσταση γράφεται ως [4.18]:  

01HH iijiij ≤−σ+σσ  i, j = 1, 2, 6  (4.14) 

Οι διαγώνιοι όροι των τανυστών αστοχίας για µία unidirectional (UD) στρώση από FRP 
δίνονται από: 

( ) ( )
0HXXHXXH

XHXXHXXH

6
1

4
1

32
1

2
1

11

2
566

1
4322

1
2111

=−=−=

===
−−−−

−−−

 (4.15) 

όπου η τάση αστοχίας σε εφελκυσµό και θλίψη στην διεύθυνση των ινών και κάθετα σε αυτή, 
XT, XC, YT, YC, αντίστοιχα και η τάση αστοχίας σε διάτµηση, S, για ευκολία θα 
συµβολίζονται ως: 

54C3T2C1T XS,XY,XY,XX,XX =====  (4.16) 

Η επιλογή του µη διαγώνιου όρου, H12, οδηγεί σε διαφορετικές φαινοµενολογικά θεωρίες 
αστοχίας, των οποίων οι προβλέψεις µπορεί να έχουν σηµαντικές διαφορές [4.19], [4.20]. Το 
κριτήριο αστοχίας στην µορφή που προτάθηκε από Tsai και Hahn (TH) [4.21] χρησιµοποιεί 
τον παρακάτω ορισµό για τον όρο Η12: 

221112 HH
2

1
H −=  (4.17) 

ενώ µία άλλη ευρέως διαδεδοµένη έκφραση για τον µη-διαγώνιο όρο Η12 είναι η παρακάτω 
[4.22] - [4.23]: 
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2

H
H 11

12 −=  (4.18) 

Προσπάθειες για βελτίωση της πρόβλεψης αστοχίας, όπου πειραµατικά αποτελέσµατα 
κυρίως σε διατάξεις γύρω στις 45° δεν µπορούσαν να προσεγγισθούν καλά χρησιµοποιώντας 
τετραγωνικά κριτήρια αστοχίας, οδήγησαν στην διερεύνηση κριτηρίων τρίτης τάξης, όπως 
για παράδειγµα στο [4.24], [4.25]. Στην περιοχή αυτή η συµπεριφορά των συνθέτων υλικών 
είναι συνήθως µη γραµµική. Έτσι στο [4.26] όπου χρησιµοποιήθηκε το τετραγωνικό κριτήριο 
αστοχίας µε διαγώνιο όρο όπως στην Εξ.(4.18), αλλά λήφθηκε υπόψη και η µη γραµµική 
συµπεριφορά του υλικού, η απόκλιση των προβλέψεων από τα πειραµατικά αποτελέσµατα 
ήταν σαφώς µικρότερη.  

Σε µία κάπως διαφορετική θεώρηση (µικρο-µηχανικής) του προβλήµατος της οριακής 
κατάστασης στρώσης συνθέτου υλικού στο [4.12] και στο [4.27] προτάθηκαν κριτήρια 
αστοχίας, τα οποία διαχωρίζουν την περίπτωση θραύσης ινών από την αστοχία της µήτρας. 
Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια, για την διερεύνηση της αστοχίας στρώσης στην γενική ή στην 
επίπεδη εντατική κατάσταση θα πρέπει να ελέγχονται δύο εξισώσεις. Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι τέτοιου είδους κριτήρια προτείνονται και από οδηγίες σχεδιασµού κατασκευών από 
σύνθετα υλικά, όπως π.χ. στο VDI 2014 [4.28], στο οποίο µάλιστα τα υπόλοιπα τετραγωνικά 
κριτήρια θεωρούνται ακατάλληλα, καθώς δεν επιτρέπουν τον διαχωρισµό της αστοχίας στην 
στρώση εξαιτίας της θραύσης των ινών ή της αστοχίας της µήτρας.   

Η διασπορά των πειραµατικών αποτελεσµάτων που παρατηρήθηκε οδήγησε στον 
προσδιορισµό βέλτιστης γωνίας µεταξύ των ινών και της διεύθυνσης του φορτίου για την 
εκτίµηση των συντελεστών που εισέρχονται στις συναρτήσεις κριτηρίων αστοχίας, µε σκοπό 
την µείωση του σφάλµατος υπολογισµού τους [4.29], [4.30]. Από την άλλη µεριά, η 
διασπορά των πειραµατικών αποτελεσµάτων, µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα 
συµπεράσµατα κατά την επαλήθευση των κριτηρίων αστοχίας [4.12]. 

Έτσι, ενώ η ανάλυση των τάσεων γίνεται σε κατασκευές από σύνθετα υλικά µε όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια, στην ερώτηση τελικά αστοχεί ή δεν αστοχεί η κατασκευή υπό 
αυτά τα φορτία ακόµα και στην ντετερµινιστική περίπτωση, ο µηχανικός δυσκολεύεται να 
απαντήσει, καθώς υπάρχει πληθώρα κριτηρίων αστοχίας, µε αρκετά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ τους. Για αυτό τον λόγο, στην εργασία αυτή, διερευνήθηκε και η επίδραση της 
επιλογής του κριτηρίου αστοχίας στην πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας συνθέτων 
υλικών. Το βασικό κριτήριο όµως µε το οποίο γίνεται η ανάλυση, είναι το τετραγωνικό 
κριτήριο αστοχίας Tsai-Hahn (TH), όπως περιγράφεται στην εξ.(4.14) µε τον διαγώνιο όρο 
που δίνεται στην εξ. (4.17), ή εναλλακτικά το κριτήριο EPFS µε τον διαγώνιο όρο που δίνεται 
στην σχέση (4.18), ενώ το κριτήριο αστοχίας σε τανυστική µορφή, µε Χ το διάνυσµα των 
τάσεων αστοχίας (Χ = [Χ1, Χ2, …, Χ5]

Τ), εκφράζεται από την: 

( ) 01,K ≤−+= hσσHσσX  (4.19) 

όπου θεωρείται ότι αν ( ) 0,K <σX  η στρώση βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση, δηλαδή δεν 

υπάρχει αστοχία, αν ( ) 0,K =σX  τότε θεωρείται ότι η στρώση αστοχεί, ενώ το ( ) 0,K >σX  

δεν έχει φυσική σηµασία εφ' όσον έχει επέλθει προηγουµένως αστοχία της στρώσης. 

4.6 Αθροιστική κατανοµή πιθανότητας της συνάρτησης αστοχίας 

Για την επεξήγηση της στατιστικής πλευράς της αστοχίας, θεωρούµε µία στρώση µε ίνες 
προσανατολισµένες σε µία τυχαία διεύθυνση (off-axis unidirectional), σε συνθήκες επίπεδης 
εντατικής κατάστασης, όπως φαίνεται στο Σχ. 40. Θεωρούµε ότι µόνο οι τάσεις αστοχίας του 
υλικού είναι τυχαίες µεταβλητές και έστω ότι ακολουθούν µία κατανοµή Weibull, παρόλο 
που άλλες κατανοµές όπως η Κανονική, η Λογαριθµική Κανονική για παράδειγµα µπορούν 
εξίσου καλά να χρησιµοποιηθούν για την στατιστική περιγραφή των ιδιοτήτων αστοχίας των 
συνθέτων υλικών FRP [4.31] όπως δείχθηκε και στο Κεφάλαιο 3.  
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Για τον προσδιορισµό των ροπών της συνάρτησης Κ(Χ, σ) και της αθροιστικής συνάρτησης 
κατανοµής πιθανότητας (cumulative distribution function, CDF), F(K), της συνάρτησης 
αστοχίας Κ(Χ, σ), µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι για στοχαστικές συναρτήσεις 
πολλών µεταβλητών που αναπτύχθηκαν σε προηγούµενο εδάφιο, δηλαδή η Edgeworth, η 
Monte Carlo και η µέθοδος βασικών µεταβλητών BVM. 

4.7 Μοντελοποίηση της κατανοµής πιθανότητας της συνάρτησης αστοχίας σε 

µονοαξονική εντατική κατάσταση 

Για την αξιολόγηση των διαφόρων µεθόδων για την µοντελοποίηση της κατανοµής 
πιθανότητας αστοχίας, που χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά για αυτό τον σκοπό, δηλαδή 
της µεθόδου αναπτύγµατος Edgeworth (EDW) και της µεθόδου ποσοστιαίων σηµείων 
βασικών µεταβλητών (BVM) που αναπτύχθηκε στην εργασία αυτή εξετάστηκαν εκτενώς οι 
προβλέψεις αστοχίας και έγινε σύγκριση µε αποτελέσµατα αριθµητικής προσοµοίωσης. 
Στρώσεις µε ίνες προσανατολισµένες σε µία µόνο διεύθυνση και όχι παράλληλα µε αυτήν της 
φόρτισης εξετάστηκαν υπό µονοαξονική φόρτιση, ενώ για την αξιολόγηση των θεωρητικών 
αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν για σύγκριση αποτελέσµατα από προσοµοίωση µε την 
µέθοδο Monte Carlo. 

Όλες οι µέθοδοι, δηλαδή η EDW, η Monte Carlo (MC) και η προσδιοριστέα όπως ορίστηκε 
σε προηγούµενο εδάφιο (BVM), εφαρµόστηκαν για την περίπτωση µίας off-axis 
unidirectional στρώσης από Gl/Ep που φορτίζεται σε µονοαξονικό εφελκυσµό. Η στατιστική 
πληροφορία για τις ιδιότητες αντοχής σε εφελκυσµό και διάτµηση λαµβάνεται από το [4.32], 
ενώ για τις τάσεις σε θλίψη, για τις οποίες δεν υπήρχαν πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν 
γίνει κάποιες υποθέσεις. Οι µέσες τιµές και οι διασπορές των αντοχών, µαζί µε τις 
παραµέτρους της κατανοµής Weibull, που χρησιµοποιήθηκαν για αυτή την περίπτωση 
παρουσιάζονται στον πίνακα Π. 19. 

Π. 19 Στατιστικά δεδοµένα ιδιοτήτων αντοχής για δοκίµια Gl/Ep 

Ιδιότητα 
Μέση Τιµή 

(MPa) 
∆ιασπορά 

(MPa2) Κατανοµή 

Παράµετροι κατανοµής 

σ (MPa) η 

XT 853.17 2665.29 Weibull 875.86 20.50 
XC 511.90 1621.58 Weibull 529.44 15.61 
YT 6.82 1.94 Weibull 7.37 5.66 
YC 27.29 52.63 Weibull 30.00 4.24 
S 20.11 7.19 Weibull 21.24 8.96 

Το εξωτερικό φορτίο σε αυτή την περίπτωση θεωρείται δεδοµένο και ντετερµινιστικό, ενώ ως 
συνάρτηση αστοχίας θεωρείται το τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας Tsai-Hahn (TH). 

Ειδικά για την εφαρµογή της µεθόδου EDW απαιτείται η εύρεση των ροπών της συνάρτησης 

αστοχίας ( )σ,K=K X , µε X το διάνυσµα των αντοχών, [ ]51 X,...,X=TX , για µία δεδοµένη 

τασική κατάσταση σ, σT = [σ1, σ2, σ6]. χρησιµοποιείται η µέθοδος της γεννήτριας των ροπών, 
όπως αυτή αναπτύχθηκε στα προηγούµενα. Έτσι οι τέσσερις πρώτες κεντρικές ροπές της 
συνάρτησης αστοχίας δίνονται ως:  

( )[ ] ( ) ( )( ) i2X1
2

iX1 ,K
2

1
,K,KE µ+= σµσµσX  (4.20) 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) i3X1
2

iX1ii2
2

X1i2 ,K,K,K,K µ+µ=µ σµσµσµσX  (4.21) 

( )( ) ( )( ) i3
3

X1i3 ,K,K µ=µ σµσX  (4.22) 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) j2i2
2

X1jX1ii4
4

X1i4 ,K,K6,K,K µµ+µ=µ σµσµσµσX  (i < j) (4.23) 
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όπου στην παραπάνω έκφραση υπονοείται η άθροιση όρων επαναλαµβανόµενων δεικτών και 

µε µ1X, [ ]151211
T
X1 ...,, µ′µ′µ′=µ συµβολίζεται το διάνυσµα της µέσης τιµής των µεταβλητών Χi 

(i = 1, ..., 5), µε µki (k = 2, ..., 4) συµβολίζονται οι κεντρικές ροπές k των µεταβλητών Xi, ενώ 
οι µερικές παράγωγοι της συνάρτησης αστοχίας ( )XK  ως προς τις µεταβλητές Xi 

συµβολίζονται µε: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
ji

2
2

ij2
i

2
2

i
i

i XX

,K
,K

X

,K
,K

X

,K
,K

∂∂
∂

=
∂

∂
=

∂
∂

=
σX

σX
σX

σX
σX

σX  (4.24) 

Στο Σχ. 41 παρουσιάζεται η συνάρτηση κατανοµής της συνάρτησης αστοχίας Κ, όταν 
εξετάζεται στρώση στις 30°, υπό τάση 20MPa σε εφελκυσµό. Σύγκριση µεταξύ των µεθόδων 
δείχνει ότι η EDW και η BVM ακολουθούν ικανοποιητικά την στατιστική κατανοµή της 
συνάρτησης, µε την BVM να δίνει λίγο καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε την µέθοδο 
MC. Όµως, στην περίπτωση που εξετάζεται η συνάρτηση αστοχίας δεν µας ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα η ακριβής τιµή της συνάρτησης. Ως µηχανικοί ενδιαφερόµαστε για την πιθανότητα 
επιβίωσης ή αλλιώς την αξιοπιστία της κατασκευής που βρίσκεται σε µία δεδοµένη τασική 
κατάσταση, δηλαδή, για την πιθανότητα το Κ να λάβει τιµή µικρότερη από µηδέν, ( )0KP ≤ . 

Αντίστροφα, η πιθανότητα αστοχίας (POF), εκφράζεται από την σχέση 
( ) ( )0KP10>KP ≤−= , αφού τα δύο γεγονότα είναι συµπληρωµατικά. Έτσι ουσιαστικά από 

το Σχ. 41, στο σηµείο όπου η τιµή της συνάρτησης λαµβάνει την τιµή µηδέν, προκύπτει ότι 
για τάση 20MPa η πιθανότητα επιβίωσης είναι περίπου 75%, ενώ αντίστοιχα η πιθανότητα 
αστοχίας είναι 25%. 
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Σχ. 41 Συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας της συνάρτησης αστοχίας Κ 

Έτσι ουσιαστικά δεν ενδιαφερόµαστε για µεθόδους µοντελοποίησης όλης της κατανοµής της 
συνάρτησης αστοχίας, αλλά για την πιθανότητα η τιµή της να είναι µικρότερη του µηδενός. 
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για αυτό το λόγο αναπτύσσονται στο επόµενο κεφάλαιο. 
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5 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Για την εκτίµηση της αξιοπιστίας µία κατασκευής µε ένα ποσοτικοποιηµένο τρόπο 
χρησιµοποιείται στατιστικός ή πιθανολογικός λογισµός. Οι µέθοδοι πιθανοτήτων 
εφαρµόζονται συνήθως για να απαντήσουν σε µία από τις δύο βασικές ερωτήσεις: Ποια είναι 
η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της απόκρισης του συστήµατος; Ή εναλλακτικά και 
λίγο πιο επικεντρωµένα στο πρόβληµα: Ποια είναι η πιθανότητα η απόκριση του συστήµατος 
να ξεπεράσει µία συγκεκριµένη κρίσιµη τιµή; Από την θέση της δοµικής ανάλυσης και του 
σχεδιασµού βάσει αξιοπιστίας η δεύτερη προσέγγιση είναι πιο συνηθισµένη, επειδή οι 
µηχανικοί που ασχολούνται µε την ανάλυση κατασκευών είναι συνήθως υπεύθυνοι για την 
περιγραφή της πιθανότητας αστοχίας του συστήµατος σχετικά µε µία οµάδα κανονισµών ή 
προδιαγραφών σχεδιασµού. 

Σύµφωνα µε το ISO 2394 [5.1], κατά τον σχεδιασµό η συµπεριφορά της όλης κατασκευής ή 
µέρους αυτής πρέπει να περιγράφεται ως προς ένα καθορισµένο σύνολο οριακών 
καταστάσεων, πέραν των οποίων η κατασκευή δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές του 
σχεδιασµού. Ο όρος αστοχία χρησιµοποιείται εποµένως µε την γενικότερη έννοια της λέξης 
και δηλώνει την αδυναµία της κατασκευής να ικανοποιήσει ένα συγκεκριµένο κριτήριο 
οριακής κατάστασης, η οποία µπορεί να είναι ή όχι η ολική αστοχία της κατασκευής.  

Έχοντας αποδεχτεί την διαίρεση του πεδίου συµπεριφοράς µίας κατασκευής σε περιοχή 
αστοχίας και ασφαλή περιοχή (ή κατάσταση µη αστοχίας) µπορούµε να θεωρήσουµε 
µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της πιθανότητας κάθε 
µιας κατάστασης. Μία µέθοδος προσδιορισµού αξιοπιστίας, στην πιο στενή της έννοια είναι 
µία µέθοδος για τον προσδιορισµό της πιθανότητας αστοχίας, PF, ενός συστήµατος. 
Σηµειώνεται ότι η πιθανότητα αξιοπιστίας, PR, είναι η συµπληρωµατική της πιθανότητας 
αστοχίας.  

Για τον υπολογισµό της πιθανότητας αστοχίας πρέπει να διενεργηθούν αρκετά βήµατα. 
Πρώτα από όλα πρέπει να προσδιορισθούν οι βασικές µεταβλητές του προβλήµατος, όπως 
θερµοµηχανικές ιδιότητες υλικών, γεωµετρία της κατασκευής, περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες λειτουργίας (θερµοκρασία, υγρασία), εξωτερικά φορτία. Ο συνδυασµός 
γεωµετρίας και ιδιοτήτων υλικού ορίζει την αντίσταση (resistance), ή στην συγκεκριµένη 
περίπτωση που εξετάζεται την αντοχή του συστήµατος. Οι µεταβλητές που περιγράφουν τα 
χαρακτηριστικά της αντίστασης/ αντοχής καλούνται µεταβλητές σχεδιασµού. Ορισµένες από 
αυτές, αν όχι όλες, έχουν στοχαστική φύση. Προσδιορισµός των βασικών µεταβλητών 
σηµαίνει την επιλογή των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας και την εκτίµηση των 
στατιστικών παραµέτρων των κατανοµών, εφόσον χαρακτηρίζονται ως στοχαστικές, είτε 
εξαιτίας φυσικής διασποράς, είτε εξαιτίας της αβέβαιης γνώσης που έχουµε για αυτές. Οι δύο 
πηγές αβεβαιοτήτων, δηλαδή των εξωτερικών παραµέτρων και των εσωτερικών, 
οµαδοποιούνται σε ένα γενικευµένο διάνυσµα βασικών µεταβλητών, Χ=(x1, x2,…, xn). Οι 
διακυµάνσεις αυτών των µεταβλητών µπορεί να εξαρτώνται από τον χρόνο, µπορεί και όχι. 
Στην παρούσα εργασία η ανάλυση περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες όπου οι 
αβεβαιότητες µπορούν να χαρακτηρισθούν ανεξάρτητα του χρόνου. Η απόκριση του 
συστήµατος σε µία συγκεκριµένη τιµή αυτού του διανύσµατος συµβολίζεται µε G(X). 

Στην συνέχεια υποθέτοντας την ύπαρξη ενός κρίσιµου σηµείου στην απόκριση του 
συστήµατος, το αποτέλεσµα είναι ο διαχωρισµός του χώρου των παραµέτρων του 
συστήµατος Χ σε δύο υποχώρους: Μία περιοχή Ω όπου ο συνδυασµός των παραµέτρων 
οδηγεί σε µία µη αποδεκτή ή µη ασφαλή απόκριση και σε µία περιοχή ασφαλή Ω', όπου η 
απόκριση του συστήµατος γίνεται αποδεκτή. Η επιφάνεια που χωρίζει τις δύο αυτές περιοχές 
ονοµάζεται επιφάνεια οριακής κατάστασης (limit state surface) ή συνάρτηση οριακής 
κατάστασης (limit state function). Η πιθανότητα αστοχίας του συστήµατος ορίζεται από την 
έκφραση: 
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( )∫∫ ∫
Ω

= XX df...PF  (5.1) 

όπου f(X) είναι η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Εκτός από ορισµένες 
µεµονωµένες συναρτήσεις αστοχίας και τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν την κανονική 
κατανοµή, το ολοκλήρωµα της κοινής συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας είναι δύσκολο 
να υπολογισθεί µε αναλυτικό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή ανήκει και η συνάρτηση αστοχίας 
στρώσης συνθέτου υλικού υπό επίπεδη εντατική κατάσταση. Για την εκτίµηση έτσι της 
πιθανότητας αστοχίας έχουν αναπτυχθεί προσεγγιστικές µέθοδοι. Εδώ περιγράφονται 
µερικές από αυτές, σχολιάζοντας τα υπέρ και κατά της κάθε µιας ως προς την 
καταλληλότητά τους για χρήση στον σχεδιασµό κατασκευών από σύνθετα υλικά.  

5.1 Ταξινόµηση των µεθόδων αξιοπιστίας 

Η µεγάλη ποικιλία των εξιδανικεύσεων των µοντέλων αξιοπιστίας των κατασκευών και οι 
πολυάριθµοι τρόποι που µπορεί κανείς να συνδυάσει αυτές τις εξιδανικεύσεις για να 
ταιριάζουν σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα σχεδιασµού καθιστά επιθυµητή την ταξινόµηση 
αυτών των µοντέλων. Οι µέθοδοι δοµικής αξιοπιστίας χωρίζονται σε βαθµίδες, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από την έκταση της πληροφορίας που υπάρχει και χρησιµοποιείται γύρω 
από το δοµικό πρόβληµα. Υπάρχουν τέσσερις κύριες βαθµίδες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι  
αυτή η ταξινόµηση των µεθόδων είναι αποκλειστική [5.2]. 

Βαθµίδα I: Οι µέθοδοι αξιοπιστίας που χρησιµοποιούν µόνο µία «χαρακτηριστική» τιµή για 
κάθε µία παράµετρο ονοµάζονται βαθµίδας Ι. Πρόκειται για µεθόδους σχεδιασµού που 
εµπεριέχουν χαρακτηριστικές τιµές και µερικούς συντελεστές ασφάλειας. 

Βαθµίδα II: Οι µέθοδοι αξιοπιστίας που χρησιµοποιούν δύο τιµές για κάθε στοχαστική 
παράµετρο, συνήθως την µέση τιµή και την τυπική απόκλιση, και που περιλαµβάνουν ένα 
µέτρο συσχέτισης µεταξύ των παραµέτρων, συνήθως την συνδιασπορά, καλούνται µέθοδοι 
βαθµίδας ΙΙ. Οι µέθοδοι δείκτη αξιοπιστίας (reliability index) όπως θα περιγραφεί στην 
συνέχεια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για µεθόδους ανάλυσης της αξιοπιστίας 
της κατασκευής, που χρησιµοποιούν έλεγχους για την ασφάλεια σε ένα προεπιλεγµένο 
σηµείο (ή σηµεία) πάνω στην επιφάνεια αστοχίας, την κατάλληλη δηλαδή συνάρτηση 
οριακής κατάστασης. 

Βαθµίδα III: Οι µέθοδοι αξιοπιστίας που χρησιµοποιούν την πιθανότητα αστοχίας ως ένα 
µέτρο, και οι οποίες εξ’ αυτού απαιτούν την γνώση της συνάρτησης κοινής κατανοµής 
πιθανότητας όλων των στοχαστικών παραµέτρων καλούνται µέθοδοι επιπέδου ΙΙΙ. Πρόκειται 
για µεθόδους καθαρά στατιστικής ανάλυσης κατά τις οποίες οι έλεγχοι για την ασφάλεια 
γίνονται για όλο το σύστηµα της κατασκευής µε ταυτόχρονη χρήση των κατανοµών 
πιθανότητας των µεταβλητών του συστήµατος.  

Βαθµίδα IV: Τέλος µία µέθοδος αξιοπιστίας που συγκρίνει ένα υποψήφιο δοµικό σχεδιασµό 
µε ένα δοµικό σχεδιασµό αναφοράς, σύµφωνα µε τις αρχές οικονοµικής ανάλυσης από 
µηχανική άποψη, κάτω από αβεβαιότητα, περιλαµβάνοντας προτερήµατα και µειονεκτήµατα 
της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής, επιπτώσεις της αστοχίας και επιτόκια 
κεφαλαίου κλπ. καλείται µέθοδος επιπέδου IV. Τέτοιες µέθοδοι είναι κατάλληλες για 
κατασκευές που είναι ύψιστης οικονοµικής σηµασίας στις οποίες η προοπτική απώλειας 
ζωής, αναπηρίας και άλλων περιβαλλοντολογικών και µη επιδράσεων πρέπει να είναι 
ελάχιστες. 

Η προσέγγιση τύπου Ι είναι η καλύτερη περίπτωση για χρήση από µηχανικούς για τον 
σχεδιασµό κατασκευών, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε 
όλες τις περιπτώσεις. Η µέθοδος δεν απαιτεί τον ακριβή προσδιορισµό της τιµής της 
πιθανότητας αστοχίας, καθώς µία συγκεκριµένη οριακή κατάσταση θα θεωρείται ασφαλής 
αν δεν ξεπερνιούνται οι κατάλληλοι µερικοί συντελεστές ασφάλειας. Ένας κατάλογος 
τέτοιων µερικών συντελεστών ασφαλείας δίνεται σε κώδικες σχεδιασµού για περιπτώσεις 
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που έχουν ήδη αναλυθεί. Το πρόβληµα είναι ότι οι τιµές αυτών των µερικών συντελεστών 
ασφαλείας, για την ζητούµενη περιοχή αξιοπιστίας των κατασκευαστικών στοιχείων, πρέπει 
πρώτα να προκύψουν από µία ανάλυση αξιοπιστίας που γίνεται είτε µε την µέθοδο τύπου ΙΙ 
είτε µε την  τύπου ΙΙΙ. 

Η µέθοδος τύπου ΙΙΙ είναι στην πραγµατικότητα µία καθαρά µαθηµατική µέθοδος και θα 
πρέπει πιθανόν να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση ειδικών κατασκευών, στις οποίες το 
επίπεδο αξιοπιστίας είναι εξαιρετικής σηµασίας, ή σε περιπτώσεις όπου είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό να βελτιστοποιηθεί η κατασκευή. 

Η µέθοδος τύπου ΙΙ, συχνά αναφέρεται σαν µέθοδος δείκτη αξιοπιστίας, reliability index 
method, εµπεριέχει απλά µαθηµατικά και είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτή η µέθοδος έχει την 
δυνατότητα είτε να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό κατάλληλων µερικών συντελεστών 
ασφαλείας για την µέθοδο τύπου Ι, είτε να χρησιµοποιηθεί άµεσα ως µία µέθοδος 
σχεδιασµού. 

Για τις µεθόδους τύπου ΙΙ και ΙΙΙ η ταξινόµησή τους µπορεί να γίνει επίσης βάσει της µορφής 
της συνάρτησης αστοχίας, εφόσον για την ανάλυσης της αξιοπιστίας µίας κατασκευής 
απαιτείται αρχικά ο ορισµός της αστοχίας της µαθηµατικά. Η µοντελοποίησή της πρέπει να 
γίνεται δε µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζεται σαφώς η ασφαλής (και αποδεκτή) περιοχή 
λειτουργίας από την µη αποδεκτή περιοχή. Έτσι ανάλογα µε το επίπεδο περιγραφής που 
εφαρµόζεται στην µοντελοποίηση της αβεβαιότητας µπορούµε να χωρίσουµε τις µεθόδους 
προσδιορισµού σε τρεις κατηγορίες: α) Μοντέλα τυχαίων µεταβλητών, β) Μοντέλα τυχαίων 
διαδικασιών και γ) µοντέλα τυχαίων πεδίων [5.3]. 

5.1.1 Μοντέλα τυχαίων µεταβλητών  

Τα µοντέλα τυχαίων µεταβλητών περιγράφουν προβλήµατα αξιοπιστίας, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από την συνάρτηση αστοχίας G(X), όπου G η συνάρτηση αστοχίας και X 
το σύνολο των βασικών τυχαίων µεταβλητών. Η αστοχία κατά σύµβαση, ορίζεται ως το 
γεγονός (G(X) ≤ 0), ενώ (G(X) ≥0) υποδηλώνει την ασφαλή περιοχή. Η πιθανότητα αστοχίας 
ορίζεται ως: 

( )( ) ( )
( )∫ ≤

=≤=
0xG

xF dxxf0XGPP  (5.2) 

όπου fx(x) η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των µεταβλητών του Χ, που δεν 
εξαρτώνται από τον χρόνο. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες µεθόδων πιθανότητας που 
µπορούν να εφαρµοστούν για την επίλυση των εν λόγω προβληµάτων.  

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει µία µεγάλη οµάδα µεθόδων τυχαίας δειγµατοληψίας, όπως 
είναι η µέθοδος Monte Carlo ή οι τεχνικές σηµαντικής δειγµατοληψίας (importance sampling 
technique). Αυτές χαρακτηρίζονται από την τυχαία επιλογή παρατηρήσεων κάθε παραµέτρου 
xi του συστήµατος ώστε να ικανοποιείται η συνάρτηση πιθανότητας της µεταβλητής και 
αυτές οι τιµές εφαρµόζονται στην συνέχεια στην συνάρτηση απόκρισης του συστήµατος 
G(X). 

Η δεύτερη κατηγορία µεθόδων χαρακτηρίζεται από την χρήση αναλυτικών τεχνικών για την 
εύρεση ενός συγκεκριµένου σηµείου στο χώρο σχεδιασµού, που µπορεί να συσχετισθεί, 
τουλάχιστον προσεγγιστικά, µε την πιθανότητα αστοχίας του συστήµατος. Στο [5.4] 
παρουσιάζεται µια ανασκόπηση των µεθόδων αυτών. 

Καθώς στην παρούσα εργασία, όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση περιορίζεται στα µοντέλα 
τυχαίων µεταβλητών, δηλαδή θεωρούµε ότι οι τυχαίες µεταβλητές που διέπουν το πρόβληµα 
είναι ανεξάρτητες του χρόνου, αλλά και του χώρου, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται θα 
αναλυθούν λεπτοµερέστερα σε επόµενα εδάφια.  
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5.1.2 Μοντέλα αξιοπιστίας τυχαίων διαδικασιών 

Σε αυτή την περίπτωση το πρόβληµα ορίζεται από το µέγεθος ( )( )t,Gmin
Tt

YX
∈

, όπου G είναι 

µία συνάρτηση αστοχίας, Χ είναι ένα σύνολο τυχαίων µεταβλητών, Y(t) ένα σύνολο τυχαίων 
διαδικασιών µε t το χρόνο και Τ µία περίοδος αναφοράς, τυπικά ο χρόνος ζωής της 
κατασκευής. Η πιθανότητα αστοχίας είναι εν γένει η πιθανότητα πρώτης υπέρβασης. Στην 
πιο απλή περίπτωση η επιφάνεια αστοχίας στον χώρο Y είναι ντετερµινιστική και 
ανεξάρτητη του χρόνου [5.3].  

Βασικές αρχές που διέπουν το πρόβληµα δίνονται στο [5.5]. Σε εφαρµογές για προβλήµατα 
συνθέτων υλικών, µοντέλο τυχαίας διαδικασίας χρησιµοποιήθηκε µεταξύ άλλων στο [5.6], 
όπου εξετάζεται το πρόβληµα της αστοχίας συνθέτων υλικών υπό τυχαία φόρτιση 
µονοτονικά αυξανόµενη. Σε άλλη περίπτωση, στο [5.7] επεκτείνεται ένα ντετερµινιστικό 
µοντέλο εξαρτηµένο από τον χρόνο για την πρόβλεψη της έναρξης αποστρωµατοποίησης, 
ώστε να περιλαµβάνονται τα τυχαία επιβαλλόµενα φορτία (µοντελοποιηµένα ως τυχαίες 
διαδικασίες) και οι τυχαίες ιδιότητες ανισότροπου βισκοελαστικού υλικού.  

5.1.3 Μοντέλα αξιοπιστίας τυχαίων πεδίων 

Ένα πρόβληµα αξιοπιστίας τυχαίου πεδίου περιγράφεται από την συνάρτηση 
G(Χ, Υ(t), Ζ(q, t)) όπου X είναι ένα σύνολο τυχαίων µεταβλητών, Υ(t) ένα σύνολο τυχαίων 
µεταβλητών εξαρτηµένων από τον χρόνο και Z(q, t) είναι ένα σύνολο τυχαίων µεταβλητών 
εξαρτηµένων από την θέση στο πεδίο, q, όπου το q εκφράζει για παράδειγµα συντεταγµένες 
θέσης, και από τον χρόνο, t. Τυχαία πεδία είναι ιδανικά για την µοντελοποίηση 
µεταβλητότητας στον χώρο, όπως συµβαίνει µε τις ιδιότητες υλικών ή την µεταβλητότητα 
κατανεµηµένων φορτίων πάνω σε µία κατασκευή. Επισκόπηση των βασικών αρχών που 
διέπουν τέτοιου είδους προβλήµατα γίνεται στο [5.8]. Τα τυχαία πεδία έχουν χρησιµοποιηθεί 
στην περίπτωση της µοντελοποίησης σε στοχαστικά πεπερασµένα στοιχεία, για τις ιδιότητες 
του στοιχείου ή για τις δυνάµεις των κόµβων, όπως περιγράφεται µεταξύ άλλων στο [5.9]. 

Μοντέλα τυχαίων πεδίων ανεξάρτητα του χρόνου έχουν βρει εφαρµογή σε προβλήµατα 
συνθέτων υλικών, όταν πρόκειται για την εξέταση της αστοχίας τους στο επίπεδο 
µικροµηχανικής [5.10]. Στο επίπεδο µακροµηχανικής, εφαρµογές τυχαίων πεδίων 
περιγράφονται στο [5.11], όπου ως τυχαίο πεδίο µοντελοποιείται η αντοχή του υλικού και 
στo [5.12] όπου εκτός της αντοχής περιλαµβάνονται και οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού µε 
µοντέλο τυχαίου πεδίου. Και στις δύο περιπτώσεις η πρόβλεψη της απόκρισης της 
κατασκευής γίνεται µε την µέθοδο Monte Carlo. Από την άλλη πλευρά στο [5.13] ως τυχαία 
πεδία µοντελοποιούνται οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού και η πυκνότητά του για την 
εκτίµηση της απόκρισης πλάκας από σύνθετο υλικό σε ελεύθερη ταλάντωση. 

Ως εφαρµογή συνδυασµού µοντέλων τυχαίων διαδικασιών και τυχαίων πεδίων σε 
προβλήµατα συνθέτων υλικών στο [5.14] επεκτείνεται η µέθοδος που εφαρµόστηκε στο 
[5.6], ώστε να συµπεριλαµβάνεται η στοχαστική φύση των ελαστικών ιδιοτήτων και της 
αντοχής των υλικών, µέσω της χρήσης µοντέλων τυχαίων πεδίων για να γίνει η πρόβλεψη 
της διάδοσης θραύσης των συνθέτων υλικών µέχρι την τελική αστοχία. Αντίστοιχη 
εφαρµογή τυχαίων διαδικασιών και πεδίων βρίσκεται επίσης στο [5.15]. 

5.2 Μέθοδος επιµέρους συντελεστών ασφαλείας 

Οι τιµές σχεδιασµού των βασικών µεταβλητών συµβολίζονται µε XiD. Οι τιµές αυτές 
µπορούν να γραφούν στην περίπτωση των φορτίων ως:  

XFiD = γFi XFiC,  

όπου ΧFiC είναι χαρακτηριστική (ή αντιπροσωπευτικές) τιµή της παραµέτρου φόρτισης XFi, 
γFi είναι ο µερικός συντελεστής ασφάλειας της παραµέτρου φόρτισης XFi, ενώ δεν υπονοείται 
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άθροιση όρων επαναλαµβανόµενων δεικτών στην σχέση αυτή. Αντίστοιχα στην περίπτωση 
αντοχής υλικών οι τιµές σχεδιασµού γράφονται ως: 

XMiD = XΜiC / γMi 

όπου XΜiC είναι η χαρακτηριστική τιµή της ιδιότητας του υλικού, για παράδειγµα της 
αντοχής και γMi είναι ο µερικός συντελεστής ασφάλειας υλικού. 

Η επιβεβαίωση της κατασκευής ως προς την οριακή κατάσταση γίνεται εισάγοντας τις τιµές 
σχεδιασµού και τις παραµέτρους διαστασιολόγησης στην συνάρτηση αστοχίας για να 
επιβεβαιωθεί ότι: 

G(XD) ≥ 0.  

Οι χαρακτηριστικές τιµές είναι συχνά οι µέσες τιµές, το 95%, ή το 98% ποσοστιαίο σηµείο 
για τα φορτία και αντίστοιχα το 5% ή το 2% για τις ιδιότητες αντοχής. Οι µερικοί 
συντελεστές ασφαλείας επιλέγονται έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα και η 
µεταβλητότητα των βασικών µεταβλητών του προβλήµατος, ενώ εξαρτώνται και από την 
οριακή κατάσταση που εξετάζεται [5.1].  

Στην περίπτωση σχεδιασµού πτερυγίων ανεµογεννητριών, όπως φαίνεται από τους 
αντίστοιχους κώδικες σχεδιασµού GL [5.16] και IEC [5.17], χρησιµοποιείται η έννοια της 
χαρακτηριστικής τιµής τάσεων αστοχίας, XMiC. Η χαρακτηριστική αυτή τιµή της τάσης 
αστοχίας, ορίζεται ως το ποσοστιαίο σηµείο (fractile) συνήθως 5% της συνάρτησης 
κατανοµής πιθανότητας της υπό εξέταση αντοχής του υλικού, δηλαδή η τιµή της αντοχής 
z(a) για την οποία ισχύει: 

( )∫
∞−

===
)a(z

05.0a)a(zFdx)x(f  (5.3) 

όπου ( )xf  η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και ( )xF  η αθροιστική συνάρτηση 

πιθανότητας της κατανοµής που ακολουθεί η τάση αστοχίας του υλικού. Συνήθως γίνεται η 
υπόθεση ότι η κατανοµή που ακολουθεί η ιδιότητα αντοχής του υλικού είναι η κανονική 
κατανοµή [5.18], [5.16], και έτσι η παραπάνω σχέση µπορεί να γραφεί ως: 

( )∫
∞−

==Φ=ϕ
)a(z

05.0a)a(zdx)x(  (5.4) 

όπου ϕ(x) και Φ(x) η συνάρτηση πυκνότητας και η αθροιστική κατανοµή αντιστοίχως της 
κανονικής κατανοµής, βλ. Σχ. 42. 

 
Σχ. 42 Ορισµός της 5% fractile χαρακτηριστικής τάσεως αστοχίας 
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Για την κανονικοποιηµένη µεταβλητή 
s

mX
z 1C,M ′−

= , όπου ,1m′  και s η µέση τιµή και 

τυπική απόκλιση αντιστοίχως του δείγµατος για την Χ ιδιότητα αντοχής, ισχύει ότι 
z(0.05) = -1.645 και άρα: 

s645.1mX 1C,M −′=  (5.5) 

Αυτό σηµαίνει ότι το 95% του πληθυσµού έχει τιµή αντοχής µεγαλύτερη της 
χαρακτηριστικής αυτής ΧΜ,C  που προκύπτει από την επίλυση της εξίσωσης. 

Επίσης, επειδή η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της ιδιότητας αντοχής του υλικού 
(δηλαδή του πληθυσµού) έχουν εκτιµηθεί µέσω ενός δείγµατος, για να ληφθεί υπόψη η 
πιθανότητα µίας χαµηλότερης µέσης τιµής για το υλικό από αυτή του δείγµατος, 
χρησιµοποιείται διάστηµα εµπιστοσύνης (confidence interval) για την χαµηλότερη τιµή της 
µέσης τιµής του δείγµατος, L1m′ , η οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά τον προσδιορισµό 

της χαρακτηριστικής τιµής αντοχής. Για το διάστηµα αυτό επιλέγεται συνήθως η τιµή 95%. 
Η κάτωθι σχέση θα ισχύει (υποθέτοντας ότι ο πληθυσµός ακολουθεί την κανονική 
κατανοµή): 

N

s
tmm 95.01L1 −′=′  (5.6) 

όπου t0.95 είναι το 95% ποσοστιαίο σηµείο της κατανοµής Student µε ν = N-1 βαθµούς 
ελευθερίας. Για παράδειγµα σε περίπτωση που το δείγµα περιλαµβάνει N = 10 δοκίµια η 
τιµή t0.95 είναι ίση µε 1.833, ενώ για πολύ µεγάλο αριθµό δοκιµίων (N) η κατανοµή Student 
προσεγγίζει την κανονική κατανοµή και το t0.95 είναι 1.645. 

Τελικώς, για την χαρακτηριστική τιµή, XM,C, δια συνδυασµού των ανωτέρω εξισώσεων (5.5)-
(5.6) εξάγεται η ακόλουθη σχέση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών: 









+−′==

N

t
645.1sm)N,s%,95%,5(X)N,s,e,a(X 95.0

1C,MC,M  (5.7) 

όπου a είναι το ζητούµενο ποσοστιαίο σηµείο της αντοχής και e το διάστηµα εµπιστοσύνης, 
N ο αριθµός των δοκιµίων για κάθε τύπο πειράµατος και 1m′  η µέση τιµή του δείγµατος. 

Πολλές φορές, σε ορισµένους κώδικες σχεδιασµού κάποιος µερικός συντελεστής ασφαλείας 
µπορεί να γραφεί ως: 

γi = γi1 γi2 … γin,  

όπου γi1: επιλέγεται για τις επιπτώσεις αστοχίας, γi2 για την αβεβαιότητα της θερµικής 
επεξεργασίας κλπ.  

Οι χαρακτηριστικές τιµές, τα επίπεδα εµπιστοσύνης, οι µερικοί συντελεστές ασφαλείας κλπ., 
δηλαδή όλοι οι αριθµοί που προδιαγράφονται σε ένα κώδικα ασφαλείας, εκτός από τις 
µαθηµατικές ή τις φυσικές σταθερές, αποτελούν τις παραµέτρους του κανονισµού. Η επιλογή 
ενός συνόλου αριθµητικών τιµών για τις παραµέτρους του κώδικα καλείται βαθµονόµηση 
της µορφής του κώδικα. Πάρα πολλοί κανονισµοί σχεδιασµού που χρησιµοποιούνται έχουν 
προσαρµοστεί τουλάχιστον εν µέρει µε µεθόδους προσδιορισµού αξιοπιστίας επιπέδου ΙΙ, 
ενώ η µέθοδος µερικών συντελεστών ασφαλείας είναι µία µέθοδος βαθµίδας Ι [5.2]. 

5.2.1 Μέθοδος ποσοστιαίων σηµείων βασικών µεταβλητών 

Η µέθοδος βασικών µεταβλητών (BVM) όπως περιγράφηκε για τον προσδιορισµό της 
συνάρτησης κατανοµής κοινής πιθανότητας εφαρµόζεται στην εργασία αυτή για την εύρεση 
της αξιοπιστίας. Για τον σκοπό αυτό θεωρούµε ότι η πιθανότητα αστοχίας ισούται µε την 
πιθανότητα των αντίστοιχων ποσοστιαίων σηµείων, fractiles, των βασικών µεταβλητών του 
προβλήµατος. Η µέθοδος, δηλαδή είναι µία καθαρά ντετερµινιστική ανάλυση του 
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προβλήµατος, αλλά αντί να χρησιµοποιούνται οι µέσες τιµές κάθε βασικής µεταβλητής, ή 
κάποιες αντίστοιχες µε συντελεστές ασφαλείας χρησιµοποιείται ένα συγκεκριµένο 
ποσοστιαίο σηµείο, fractile, π.χ. 5%, το οποίο αντικαθίσταται στην εξίσωση του 
ντετερµινιστικού προβλήµατος και θεωρείται ότι έτσι υπολογίζεται η αντίστοιχη τιµή της 
συνάρτησης πιθανότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής.  

5.3 Monte Carlo προσοµοίωση 

Η µέθοδος βασίζεται στην επαναληπτική επίλυση του ντετερµινιστικού προβλήµατος, 
ουσιαστικά παράγοντας σε κάθε επανάληψη µία πιθανή τιµή για κάθε στοχαστική µεταβλητή 
του προβλήµατος, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Στο πρόβληµα 
προσδιορισµού της αξιοπιστίας µίας κατασκευής, η ανάλυση απλοποιείται αφού αρκεί ο 
έλεγχος για το αν αστοχεί το δοµικό στοιχείο ή όχι. Έτσι, η αξιοπιστία του στοιχείου δίνεται 
ως: 

tot

S
R n

n
P =  (5.19) 

όπου nS ο αριθµός των επαναλήψεων κατά την προσοµοίωση όπου η συνάρτηση αστοχίας 
ελάµβανε µικρότερες τιµές του 0 και εποµένως δεν επέρχεται αστοχία του στοιχείου και ntot 
ο συνολικός αριθµός των επαναλήψεων. Για τον αριθµό των επαναλήψεων που απαιτούνται 
ώστε να προβλέπεται µε ακρίβεια η πιθανότητα αστοχίας των συστηµάτων που εξετάζονται 
βρέθηκε ότι απαιτούνται περίπου 100/PF δείγµατα, όπου PF η πιθανότητα αστοχίας που 
αναµένεται [5.3]. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την χρήση της µεθόδου Monte Carlo έγινε 
διεξοδική διερεύνηση στα πλαίσια της εργασίας αυτής τόσο για τον αριθµό των 
επαναλήψεων που απαιτούνται για την σύγκλιση της µεθόδου, όσο και για τους αλγορίθµους 
παραγωγής τυχαίων αριθµών που χρησιµοποιήθηκαν. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης 
αυτής παρουσιάστηκαν στο [5.19].  

Η µέθοδος εξαιτίας της ευκολίας εφαρµογής της έχει χρησιµοποιηθεί αρκετές φορές σε 
προβλήµατα µε σύνθετα υλικά. Για παράδειγµα η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά 
στο [5.20] για την πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας σε µονοαξονικό εφελκυσµό off-axis 
στρώσεων όπου ως στοχαστικές παράµετροι θεωρούνται οι ιδιότητες αντοχής του υλικού, 
ενώ στο [5.21] εφαρµόζεται η µέθοδος για την εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας κάθε 
στρώσης πολύστρωτης πλάκας υπό κατακόρυφο φορτίο. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση ως 
στοχαστικές λαµβάνονται εκτός από τις ιδιότητες αντοχής, οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού 
και οι διαστάσεις της πλάκας. Εξαιτίας του µεγάλου υπολογιστικού της κόστους όµως, δεν 
ενδείκνυται για την εφαρµογή σε κατασκευές σύνθετης γεωµετρίας όπου το µοντέλο των 
πεπερασµένων στοιχείων αποτελείται από µεγάλο αριθµό στοιχείων. Παρόλα αυτά, η 
µέθοδος παραµένει ένα πολύτιµο εργαλείο για την επιβεβαίωση µεθόδων που αναπτύσσονται 
για την πρόβλεψη αξιοπιστίας.  

5.4 Μέθοδος Μέσης Τιµής (Mean Value method) 

Συχνά οι διαθέσιµες πληροφορίες ή τα δεδοµένα επαρκούν µόνο για τον υπολογισµό της 
πρώτης και δεύτερης ροπής, δηλαδή της µέσης τιµής και της διασποράς των τυχαίων 
µεταβλητών. Έτσι για να µπορούµε να εκτιµήσουµε την αξιοπιστία ενός µηχανικού 
συστήµατος πρέπει τα συναρτησιακά των µεθόδων που χρησιµοποιούµε να περιορίζονται σε 
συναρτήσεις αυτών των δύο πρώτων ροπών. Με αυτή την διατύπωση, η αξιοπιστία µπορεί 
να υπολογισθεί εξ’ ολοκλήρου µε µία συνάρτηση των πρώτων και δεύτερων ροπών των 
µεταβλητών που εµπεριέχονται στον σχεδιασµό, όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 
κατανοµή πιθανότητας. 

Εποµένως µε αυτή την πληροφορία µπορούν να βρεθούν η µέση τιµή και η διασπορά της 
συνάρτησης αστοχίας, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4, αναπτύσσοντας την συνάρτηση 
αστοχίας G(X) σε σειρές Taylor γύρω από την µέση τιµή της. Στις εφαρµογές που 
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παρουσιάζονται συνήθως ο υπολογισµός των δύο πρώτων ροπών της συνάρτησης γίνεται µε 
όρους µόνο πρώτης τάξεως, µειώνοντας έτσι την ακρίβεια του υπολογισµού, όταν πρόκειται 
για µη γραµµικές συναρτήσεις. Στην παρούσα εργασία ο υπολογισµός των ροπών γίνεται 
κρατώντας όρους δεύτερης τάξης.  

Στην πιο απλή περίπτωση, βάσει αυτών των δύο ροπών, γίνεται η προσέγγιση της 
πιθανότητας αστοχίας, θεωρώντας συνήθως ότι η συνάρτηση ακολουθεί την κανονική 
κατανοµή. Στο [5.4] αναφέρεται ότι οι βασικές αιτίες σφάλµατος που σχετίζονται µε την 
µέθοδο µέσης τιµής είναι ακριβώς αυτή η υπόθεση ότι η απόκριση ακολουθεί την κανονική 
κατανοµή σε συνδυασµό µε το ανάπτυγµα Taylor σαν µία προσέγγιση της συνάρτησης.  

Από την άλλη πλευρά, σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε µεθόδου ανάλυσης 
αβεβαιότητας είναι απαραίτητο να είναι ανεξάρτητα από την µαθηµατική έκφραση της 
συνάρτησης αστοχίας του προβλήµατος, όταν διατηρείται ο αρχικός ορισµός της αστοχίας. 
∆ηλαδή αν υποθέσουµε ότι η συνάρτηση αστοχίας ενός προβλήµατος ορίζεται από την: 

G = R - S 

τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της πιθανότητας αστοχίας PF = P(R<S) πρέπει να είναι 
ισοδύναµα µε αυτά της πιθανότητας PF = P(R-S<0) ή της PF = P(R/S<1). Η συνθήκη αυτή 
όµως δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις για την µέθοδο της µέσης τιµής. Για παράδειγµα 
θεωρώντας τις παρακάτω δύο ισοδύναµες εκφράσεις για κριτήριο αστοχίας συνθέτων υλικών 
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τα αποτελέσµατα για την πιθανότητα αστοχίας που προκύπτουν από την χρήση της µεθόδου 
είναι διαφορετικά.  

Ως προς τις εφαρµογές σε προβλήµατα συνθέτων υλικών, η µέθοδος µέσης τιµής σε 
συνδυασµό µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων έχει χρησιµοποιηθεί στο [5.22] για 
την εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας πολύστρωτης πλάκας ως προς την αστοχία πρώτης 
στρώσης και τον λυγισµό. Στην εφαρµογή αυτή οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού, ο 
προσανατολισµός και το πάχος των στρώσεων λαµβάνονται ως στοχαστικές µεταβλητές. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µε αυτά που προέκυψαν από προσοµοίωση µε Monte Carlo, 
φαίνεται ότι η ακρίβεια που επιτυγχάνεται είναι ικανοποιητική.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις βασικές µεταβλητές που 
διέπουν το πρόβληµα, όπως για παράδειγµα η κατανοµή την οποία ακολουθούν ή ροπές 
ανώτερης τάξης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια υπολογισµού 
της πιθανότητας αστοχίας. Στο [5.23] παρουσιάζεται µία µέθοδος κατά την οποία 
γνωρίζοντας τις ροπές της συνάρτησης αστοχίας, προσεγγίζεται η κατανοµή πιθανοτήτων 
της συνάρτησης αυτής χρησιµοποιώντας την οικογένεια κατανοµών λάµδα. Αντίστοιχα µε 
την εργασία στο [5.23] µπορούν να χρησιµοποιηθούν η µέθοδος αναπτύγµατος Edgeworth 
και η οικογένεια κατανοµών Pearson, όπως περιγράφεται στην συνέχεια. 

5.4.1 Μέθοδος αναπτύγµατος Edgeworth  

Η µέθοδος αναπτύγµατος Edgeworth όπως αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο 
εφαρµόστηκε αρχικά στο [5.24] για την προσέγγιση της πιθανότητας αστοχίας στρώσης 
συνθέτου υλικού υπό µονοαξονική φόρτιση, σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή των ινών, 
χρησιµοποιώντας το κριτήριο Hill ως συνάρτηση αστοχίας. Η µέθοδος αυτή, χρησιµοποιείται 
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και στην παρούσα εργασία και αναπτύχθηκε περαιτέρω για την εφαρµογή της στο σχεδιασµό 
κατασκευών από σύνθετα υλικά.  

Σε σχέση µε την µέθοδο µέσης τιµής, η µέθοδος αναπτύγµατος Edgeworth εκ πρώτης όψεως 
παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες. Οι βασικές διαφορές µεταξύ των δύο µεθόδων είναι δύο: Η 
πρώτη έγκειται στο γεγονός ότι ο υπολογισµός των δύο πρώτων ροπών της συνάρτησης 
αστοχίας γίνεται κατά την µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth κρατώντας όρους δεύτερης 
τάξεως, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια υπολογισµού για µη γραµµικές συναρτήσεις. Η 
δεύτερη σχετίζεται µε το γεγονός ότι για την προσέγγιση της πιθανότητας αστοχίας κατά την 
µέθοδο µέσης τιµής θεωρείται ότι η συνάρτηση ακολουθεί την κανονική κατανοµή, ενώ στην 
περίπτωση του αναπτύγµατος Edgeworth γίνεται διόρθωση της πρόβλεψης χρησιµοποιώντας 
και τις υπόλοιπες ροπές της συνάρτησης αστοχίας. 

Η συνθήκη, του ότι οποιαδήποτε µέθοδος προσδιορισµού αξιοπιστίας πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη της µορφής της συνάρτησης, δεν ισχύει για πολλά προβλήµατα ούτε στην 
περίπτωση της µεθόδου αναπτύγµατος Edgeworth, όπως και στην µέθοδο µέσης τιµής. Το 
θέµα όµως είναι ότι όπως εφαρµόζεται στα προβλήµατα που ακολουθούν, η µέθοδος αυτή 
αποδεικνύεται ικανοποιητικά ακριβής µε σχετικά µικρό υπολογιστικό κόστος σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες που αναλύονται.   

Όσον αφορά στον αριθµό των όρων του αναπτύγµατος που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
για την παρούσα µέθοδο για την αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της συνάρτησης 
αστοχίας η χρήση µόνο δύο όρων είναι επαρκής, όπως δείχθηκε στο [5.25].  

5.4.2 Μέθοδος Pearson 

Η οικογένεια κατανοµών πιθανότητας Pearson, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντίστοιχα µε το 
ανάπτυγµα Edgeworth. Και σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιούνται η τρίτη και η τέταρτη 
ροπή της συνάρτησης αστοχίας, εν αντιθέσει µε την µέθοδο µέσης τιµής που χρησιµοποιεί 
µόνο τις δύο πρώτες. Η συνάρτηση κατανοµής που χρησιµοποιείται για την αθροιστική 
συνάρτηση πιθανότητας, κατά την εφαρµογή της µεθόδου Pearson, δεν είναι η κανονική 
κατανοµή, όπως στην περίπτωση της µεθόδου µέσης τιµής, αλλά ανάλογα µε τις ροπές τις 
συνάρτησης αστοχίας κάποια εµπειρική κατανοµή Pearson.  

Στην περίπτωση του τετραγωνικού κριτηρίου αστοχίας για στρώση συνθέτου υλικού, 
εξετάζοντας την σχετική ασυµµετρία και κύρτωση της συνάρτησης βρέθηκε ότι η κατανοµή 
πιθανότητας της συνάρτηση αυτής µπορεί να προσοµοιωθεί κατάλληλα µε την Pearson Type 
I (κατανοµή Βήτα) σχεδόν για κάθε συνδυασµό εφαρµοζόµενης τάσης κάτω από συνθήκες 
επίπεδης έντασης [5.25]. Υπάρχουν ορισµένες περιοχές του επιπέδου συνεπίπεδων τάσεων 
όπου οι τύποι Pearson Type VI ή IV είναι πιο κατάλληλοι, επειδή όµως οι εµπειρικές 
κατανοµές Pearson χρησιµοποιούνται σε αυτή την εργασία για λόγους σύγκρισης, µόνο η 
κατανοµή Βήτα εισήχθηκε στον υπολογιστικό κώδικα που αναπτύχθηκε για την πρόβλεψης 
της πιθανότητας αστοχίας κάτω από συνθήκες επίπεδης εντατικής κατάστασης.   

5.5 Μέθοδοι αξιοπιστίας πρώτης τάξης (First order reliability method) 

Οι µέθοδοι αξιοπιστίας πρώτης τάξης (FORM) µπορούν να χαρακτηριστούν ως επεκτάσεις 
της µεθόδου µέσης τιµής, οι οποίες αναπτύχθηκαν για να ξεπεραστούν ορισµένες τεχνικές 
δυσκολίες που σχετίζονται µε αυτή την βασική µέθοδο [5.4]. Η βασική τους διαφορά είναι 
ότι το ανάπτυγµα της συνάρτησης αστοχίας σε σειρά Taylor, δεν γίνεται γύρω από την µέση 
τιµή της συνάρτησης, αλλά γύρω από ένα άλλο σηµείο, το οποίο καλείται σηµείο πιο πιθανής 
αστοχίας (most probable failure point), όπως περιγράφεται στην συνέχεια.  

5.5.1 Μέθοδος Hasofer-Lind 

Το πρώτο βήµα για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της µη µεταβλητότητας ως προς την 
µαθηµατική έκφραση της συνάρτησης αστοχίας είναι ο µετασχηµατισµός των τυχαίων 
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µεταβλητών του προβλήµατος σε ένα σύνολο κανονικοποιηµένων ανεξαρτήτων τυχαίων 
µεταβλητών µέσω ενός ορθοκανονικού µετασχηµατισµού [5.26], [5.4]. Εκτός από τον 
µετασχηµατισµό για τις τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν την κανονική και την 
λογαριθµική κανονική κατανοµή, έχουν προταθεί αρκετοί µετασχηµατισµοί είτε ακριβείς 
είτε προσεγγιστικοί [5.27], [5.28]. Ο πιο σηµαντικός από αυτούς τους µετασχηµατισµούς 
είναι ο µετασχηµατισµός Rosenblatt [5.29]. Στην συνέχεια η συνάρτηση αστοχίας ορίζεται 
σε όρους πλέον των κανονικοποιηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Αυτή η προσέγγιση είναι ανεξάρτητη από τις κατανοµές που ακολουθούν οι τυχαίες 
µεταβλητές, εφόσον για αυτό τον µετασχηµατισµό χρειάζονται µόνο οι δύο πρώτες ροπές 
τους (µέση τιµή και διασπορά). Η εκτίµηση του δείκτη ασφάλειας (safety index) µπορεί να 
γίνει ανεξάρτητα από την πληροφορία για το ποιες κατανοµές ακολουθούν οι µεταβλητές του 
προβλήµατος και έτσι να γίνει µία πρώτη εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας. Σε περίπτωση 
όµως, που επιθυµείται ένας πιο ακριβής χαρακτηρισµός της απόκρισης σε όρους 
πιθανοτήτων, τότε απαιτείται η γνώση των κατανοµών που ακολουθούν οι τυχαίες 
µεταβλητές του προβλήµατος και η πληροφορία αυτή να εισαχθεί στην λύση του 
προβλήµατος, όπως εξηγείται στο επόµενο εδάφιο.  

Εισάγοντας το σύνολο των ανεξαρτήτων κανονικοποιηµένων µεταβλητών: 

i2

i1i
i

X
X

µ

µ′−
=′  i = 1, 2, ..., n  (5.8) 

όπου i1µ′ η µέση τιµή και i2µ η τυπική απόκλιση της µεταβλητής Χi, η ασφαλής κατάσταση 

και η κατάσταση αστοχίας µπορούν να παρουσιαστούν στο χώρο των παραπάνω ανηγµένων 
µεταβλητών, οι οποίες διαχωρίζονται από την εξίσωση της οριακής κατάστασης. Σε όρους 
των ανηγµένων µεταβλητών iX′  η εξίσωση της οριακής κατάστασης γράφεται: 

( ) 0X...,,X,XG n1nn21222211121 =µ′+′µµ′+′µµ′+′µ  (5.9) 

Για παράδειγµα στο Σχ. 43 παρουσιάζεται η οριακή κατάσταση στρώσης συνθέτου υλικού µε 
ίνες προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση, στον χώρο των τυχαίων µεταβλητών Χ και στο 
χώρο των ανηγµένων µεταβλητών Χ´. Το κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε είναι το τανυστικό 
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Για την παράσταση στον χώρο των δύο µεταβλητών δε, έχει θεωρηθεί ότι τυχαίες 
µεταβλητές είναι µόνο οι τάσεις αστοχίας σε εφελκυσµό παράλληλα στην διεύθυνση των 
ινών και κάθετα σε αυτήν, ενώ επίσης θεωρείται ότι δεν εφαρµόζεται διατµητική τάση.  
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Σχ. 43 Παράδειγµα οριακής κατάστασης στον χώρο των αρχικών µεταβλητών του προβλήµατος 
(αριστερά) και των αντίστοιχων ανηγµένων µεταβλητών (δεξιά) 

Παρατηρείστε στο Σχ. 43 ότι αυτή η επιφάνεια οριακής κατάστασης ( ) 0G =′X  πλησιάζει ή 

αποµακρύνεται από την αρχή των αξόνων καθώς η ασφαλής περιοχή µειώνεται ή αυξάνεται 
αντίστοιχα (αύξηση της ασφαλούς περιοχής επιτυγχάνεται στο συγκεκριµένο παράδειγµα µε 
µείωση της τάσης κάθετα στην διεύθυνση των ινών σ2). Για αυτό το λόγο, η θέση της 
επιφάνειας αστοχίας σε σχέση µε την αρχή των αξόνων στο χώρο των ανηγµένων 
µεταβλητών προσδιορίζει την ασφάλεια ή την αξιοπιστία του συστήµατος. Η θέση του τόπου 
αστοχίας, η οποία στο χώρο των δύο µεταβλητών είναι µία καµπύλη γραµµή, µπορεί να 
προσδιοριστεί από την ελάχιστη απόσταση της επιφάνειας ( ) 0G =′X  από την αρχή των 

αξόνων των ανηγµένων βασικών µεταβλητών του συστήµατος.  

Έχει αποδειχθεί, [5.30], ότι το σηµείο του τόπου αστοχίας, το οποίο προσδιορίζει την 
ελάχιστη απόσταση της επιφάνειας οριακής κατάστασης από την αρχή των αξόνων στο χώρο 
των ανηγµένων µεταβλητών είναι το πιο πιθανό σηµείο αστοχίας. 

Έτσι, σε µία προσεγγιστική έννοια αυτή η ελάχιστη απόσταση από την αρχή των αξόνων 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα µέτρο της αξιοπιστίας [5.31]. Η ζητούµενη ελάχιστη 
απόσταση από ένα σηµείο ( )n21 X,...,X,X ′′′=′X , το οποίο βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια 

αστοχίας G(X) = 0, ως την αρχή των αξόνων των X′  είναι [5.30]: 

( ) 21T2
n

2
2

2
1 X...XXD XX ′′=′++′+′=  (5.10) 

Το σηµείο της επιφάνειας αστοχίας ( )∗∗∗ ′′′ n21 x,...,x,x , που έχει και την ελάχιστη απόσταση 

από την αρχή των αξόνων µπορεί να υπολογιστεί ελαχιστοποιώντας την συνάρτηση D, µε 
την προϋπόθεση ότι ( ) 0G =X  χρησιµοποιώντας για παράδειγµα την µέθοδο των 

πολλαπλασιαστών Lagrange [5.31]. Η ελάχιστη απόσταση από την αρχή των αξόνων 
ορίζεται ως δείκτης αξιοπιστίας, reliability index, β, ενώ έτσι η πιθανότητα αστοχίας ορίζεται 
ως: 

( )β−Φ≈FP  

όπου Φ(x) η συνάρτηση πιθανότητας της κανονικής κατανοµής.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι αν η εξίσωση ( )X′G  είναι γραµµική ως προς τις κανονικοποιηµένες 

µεταβλητές, τότε η λύση αυτή είναι η ακριβής, ενώ στο Σχ. 43 η συνάρτηση αστοχίας θα 
παρουσιαζόταν ως µία ευθεία γραµµή. 

Η µέθοδος άρχισε να εφαρµόζεται ολοένα και περισσότερο σε προβλήµατα συνθέτων υλικών 
την δεκαετία του 1990, ενώ µία από τις πρώτες εργασίες για την εκτίµηση αξιοπιστίας 
πολύστρωτης πλάκας, είναι η [5.32], όπου στοχαστικές µεταβλητές θεωρούνται τα εξωτερικά 
φορτία, ή για την ακρίβεια οι τάσεις που αναπτύσσονται στις στρώσεις.  
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5.5.2 Μέθοδος Rackwitz-Fiessler 

Η µέθοδος Rackwitz-Fiesler, ουσιαστικά έρχεται να βελτιώσει την θεώρηση ότι οι κατανοµές 
που ακολουθούν οι τυχαίες µεταβλητές του προβλήµατος είναι κανονικές, επηρεάζοντας έτσι 
θετικά την ακρίβεια του αποτελέσµατος της πιθανότητας. ∆ηλαδή, αν η κατανοµή 
πιθανότητας των τυχαίων µεταβλητών, Χ1, Χ2,…, Χn, δεν είναι κανονική, η πιθανότητα 
αστοχίας PF ή πιθανότητα επιβίωσης PR µπορεί να υπολογιστεί µε χρήση µίας ισοδύναµης 
κανονικής κατανοµής. Θεωρητικά µία τέτοια ισοδύναµη κανονική κατανοµή µπορεί να 
προκύψει µέσω του µετασχηµατισµού Rosenblatt, όπως δείχθηκε στο [5.27]. Με µία τέτοια 
ισοδύναµη κατανοµή οι υπολογισµοί της PR ακολουθούν την ίδια διαδικασία όπως για την 
περίπτωση µεταβλητών που ακολουθούν την κανονική κατανοµή. 

Για µια µεταβλητή που δεν ακολουθεί την κανονική κατανοµή, η ισοδύναµη κανονική 
µπορεί να προσεγγιστεί έτσι ώστε η αθροιστική πιθανότητα και η πυκνότητα πιθανότητας 
της ισοδύναµης κανονικής κατανοµής να είναι ίσες µε αυτές που αντιστοιχούν στην µη 

κανονική κατανοµή στο κατάλληλο σηµείο ∗
ix , πάνω στην επιφάνεια αστοχίας [5.31]. 

Εξισώνοντας τις αθροιστικές πιθανότητες και τις αντίστοιχες τιµές της πυκνότητας 

πιθανότητας όπως προαναφέρθηκε στο σηµείο αστοχίας ∗
ix , έχουµε: 
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όπου N
Xi

µ  και N
Xi

σ  είναι η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση αντίστοιχα της ισοδύναµης 

κανονικής κατανοµής για το Χi, ( )∗
iX xF

i
 είναι η αρχική αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας 

για το Χi και ( )−Φ  είναι η αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της τυπικής κανονικής 

κατανοµής, ενώ ( )∗
iX xf

i
 και ( )−ϕ  είναι οι αντίστοιχες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας. 

Επιλύοντας τις παραπάνω ισότητες για την άγνωστη µέση τιµή και τυπική απόκλιση της 

ισοδύναµης κανονικής κατανοµής για το Xi, στο ∗
ix  έχουµε αντίστοιχα: 
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Έτσι η µεταβλητή Χi στο σηµείο αστοχίας ∗
ix  κανονικοποιείται ως: 
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Κατά την διάρκεια της επαναληπτικής διαδικασίας προσέγγισης του πιο πιθανού σηµείου 
αστοχίας, δηλαδή του σηµείου πάνω στην επιφάνεια της συνάρτησης αστοχίας ( ) 0G =′X  

που απέχει την µικρότερη απόσταση από την αρχή των αξόνων, πρέπει κάθε φορά να 
υπολογίζεται η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της ισοδύναµης κανονικής κατανοµής µε 
τις σχέσεις της εξ.(5.13). Έτσι, ουσιαστικά κάθε φορά για την κανονικοποίηση της 
µεταβλητής γίνεται αντικατάσταση της πραγµατικής µέσης τιµής της µεταβλητής και της 
διασποράς της µε αυτές της ισοδύναµης κανονικής κατανοµής [5.31]. Στο [5.27] δίνεται 
αλγόριθµος για την επαναληπτική διαδικασία που ακολουθείται για την προσέγγιση του πιο 
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πιθανού σηµείου αστοχίας και του δείκτη β. Με αυτή την προσέγγιση περιλαµβάνεται ο 
µετασχηµατισµός των πρωτογενών τυχαίων µεταβλητών, οι οποίες δεν ακολουθούν την 
κανονική κατανοµή και µπορεί να είναι εξαρτηµένες µεταξύ τους, σε ανεξάρτητες 
µεταβλητές που ακολουθούν την κανονική κατανοµή. 

Η µέθοδος όπως περιγράφηκε παραπάνω, που στο εξής θα καλείται FORM, εφαρµόστηκε 
στο [5.33] για την πρόβλεψη της αξιοπιστίας στρώσης συνθέτου υλικού υπό µονοαξονική 
φόρτιση, θεωρώντας τις ιδιότητες αντοχής και την γωνία προσανατολισµού της στρώσης, 
µαζί µε τις τάσεις που αναπτύσσονται στην στρώση ως στοχαστικές µεταβλητές. Στην ίδια 
εργασία γίνεται σύγκριση της πρόβλεψης µε αποτελέσµατα από την Hasofer-Lind, όπου 
φαίνεται ότι η τελευταία αυτή µέθοδος δίνει αποτελέσµατα λιγότερο συντηρητικά από την 
µέθοδο FORM. Στο [5.34] η µέθοδος εφαρµόζεται για την πρόβλεψη αστοχίας τελευταίας 
στρώσης (last ply failure) πολύστρωτης πλάκας υπό κατακόρυφη φόρτιση, θεωρώντας 
στοχαστικές µεταβλητές τις ιδιότητες αντοχής του υλικού και το κατακόρυφο φορτίο. Τα 
αποτελέσµατα της µεθόδου είναι σε πολύ καλή σύγκλιση µε αυτά από την µέθοδο 
προσοµοίωσης MC. Στο [5.35] χρησιµοποιείται η µέθοδος FORM για την εκτίµηση της 
πιθανότητας αστοχίας πρώτης στρώσης σε συνδυασµό µε την µέθοδο των πεπερασµένων 
στοιχείων για πολύστρωτη πλάκα υπό κατακόρυφη φόρτιση. Στην περίπτωση αυτή ως 
στοχαστική µεταβλητή θεωρούνται µόνο οι ιδιότητες αντοχής του υλικού.  

5.5.3 Μη γραµµικές συναρτήσεις αστοχίας 

Για συναρτήσεις αστοχίας, ( )XG , οι οποίες είναι µη γραµµικές, όπως στην περίπτωση της 

συνάρτησης αστοχίας στρώσης συνθέτου υλικού, ο ακριβής υπολογισµός της πιθανότητας 
αστοχίας ή αξιοπιστίας εµπεριέχει γενικά δυσκολίες µαθηµατικές και αριθµητικές. Η 
εξίσωση οριακής κατάστασης, ( ) 0G =X , θα είναι επίσης µη γραµµική. Αντίθετα µε την 

γραµµική περίπτωση, δεν υπάρχει πάντα µία και µοναδική ελάχιστη απόσταση από την 
επιφάνεια αστοχίας ως προς την αρχή των αξόνων στο χώρο των ανηγµένων µεταβλητών.  

Για πρακτικές περιπτώσεις είναι αναγκαία η προσέγγιση αυτής της πιθανότητας, θεωρώντας 

ότι το σηµείο ∗′X  πάνω στην επιφάνεια αστοχίας µε την ελάχιστη απόσταση από την αρχή 
των αξόνων στο χώρο των ανηγµένων µεταβλητών είναι το πιο πιθανό σηµείο αστοχίας. Το 

εφαπτόµενο στην επιφάνεια αστοχίας επίπεδο στο σηµείο ∗′X  µπορεί τότε να 
χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση της πραγµατικής επιφάνειας αστοχίας και η ζητούµενη 
αξιοπιστία ή πιθανότητα ασφάλειας να υπολογιστεί όπως και στην γραµµική περίπτωση 
[5.31]. Ανάλογα µε το αν η πραγµατική µη γραµµική επιφάνεια αστοχίας είναι κοίλη ή κυρτή 
ως προς την αρχή των αξόνων, αυτή η προσέγγιση είναι µη συντηρητική ή συντηρητική 
αντίστοιχα, όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 44 για την περίπτωση δύο βασικών µεταβλητών. 
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Σχ. 44 Μη γραµµικές οριακές καταστάσεις στον χώρο των ανοιγµένων µεταβλητών 

Το ζητούµενο εφαπτόµενο επίπεδο στο σηµείο ∗′X  είναι: 
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όπου οι µερικές παράγωγοι υπολογίζονται στο σηµείο ∗′X . 

Βάσει της παραπάνω προσέγγισης, η απόσταση από το ελάχιστο εφαπτόµενο επίπεδο στην 
αρχή των αξόνων στο χώρο των ανηγµένων µεταβλητών είναι ο κατάλληλος δείκτης 
αξιοπιστίας (reliability index), ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση της 
αξιοπιστίας [5.31]. 

Στην περίπτωση µίας µη γραµµικής συνάρτησης αστοχίας, το ζητούµενο σηµείο πάνω στην 
επιφάνεια αστοχίας δεν είναι γνωστό από την αρχή. Για αυτό το λόγο ο προσδιορισµός του 
ζητούµενου δείκτη αξιοπιστίας δεν είναι τόσο απλός όσο στην γραµµική περίπτωση, παρόλο 
που εµπεριέχεται και σε αυτή την περίπτωση γραµµική προσέγγιση. Το ελάχιστο σηµείο στο 
οποίο εφάπτεται το επίπεδο πάνω στην επιφάνεια αστοχίας µπορεί να προσδιοριστεί µέσω 
της µεθόδου των πολλαπλασιαστών Lagrange. 

Εν γένει, η γραµµική προσέγγιση µη γραµµικών συναρτήσεων αστοχίας ισοδυναµεί µε την 
αντικατάσταση της N-διάστατης επιφάνειας αστοχίας (υπερ-επιφάνειας) µε ένα υπερ-
επίπεδο, το οποίο εφάπτεται στην επιφάνεια αστοχίας στο πιο πιθανό σηµείο αστοχίας. Εν 
γένει, η ακρίβεια της γραµµικής προσέγγισης δεύτερης ροπής είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί και αυτό εξαρτάται από το βαθµό της µη γραµµικότητας της συνάρτησης 

( )XG . Για µία γενική µη γραµµική ( )XG , η ακρίβεια µπορεί µόνο να προσδιοριστεί 

αριθµητικά για συγκεκριµένες µορφές συναρτήσεων αστοχίας [5.31]. Η ακρίβεια µπορεί να 
βελτιωθεί θεωρώντας τετραγωνική ή πολυωνυµική προσέγγιση, το οποίο συνεπάγεται βέβαια 
µεγαλύτερο κόστος σε µαθηµατικά ή αριθµητικά προβλήµατα [5.36].  

Στα [5.37] και [5.38] εφαρµόζεται η µέθοδος χρησιµοποιώντας τετραγωνική προσέγγιση για 
την εκτίµηση της αξιοπιστίας πολύστρωτης πλάκας στο πρώτο και στρώσης στο δεύτερο. 
Και στις δύο περιπτώσεις όµως τα αποτελέσµατα είναι πολύ κοντά µε αυτά της FORM, έτσι 
δεν είναι απαραίτητο να επωµιστεί κανείς το υπολογιστικό κόστος από την χρήση της 
τετραγωνικής προσέγγισης.  
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5.5.4 Αλγόριθµοι διαδικασίας προσδιορισµού δείκτη β 

Για τον προσδιορισµό του πιο πιθανού σηµείου αστοχίας καθώς και του δείκτη β έχουν 
προταθεί αρκετοί αλγόριθµοι [5.31], [5.4], [5.2].  

Στο [5.39] γίνεται µία σύγκριση µεταξύ πέντε αλγορίθµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την προσέγγιση του πιο πιθανού σηµείου αστοχίας, Γενικό συµπέρασµα της εργασίας 
είναι ότι η εύρεση του κατάλληλου αλγορίθµου εξαρτάται από το πρόβληµα που εξετάζεται 
(την συνάρτηση αστοχίας). Στο [5.40] προτείνεται ένας νέος αλγόριθµος για τον υπολογισµό 
του δείκτη β, ενώ συγκρίνονται και πάλι οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται.  

Στην παρούσα εργασία, ένας από τους λόγους για την διερεύνηση νέων µεθόδων 
προσδιορισµού αξιοπιστίας σε κατασκευές ήταν το ότι η εφαρµογή της µεθόδου δείκτη β  
αποτελεί επαναληπτική διαδικασία, η οποία δεν είναι σίγουρο ότι θα συγκλίνει για κάθε 
πρόβληµα που εξετάζεται. Έτσι δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει αποτέλεσµα κατά την διάρκεια 
σχεδιασµού.  

Καθώς η µέθοδος δείκτη β χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία για λόγους σύγκρισης, 
δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει διερεύνηση των διαφόρων αλγορίθµων που 
παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Έτσι, ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται στην εργασία 
αυτή περιγράφεται στο [5.2] και είναι αρκετά διαδεδοµένος. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι 
δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο αλγόριθµος αυτός συγκλίνει σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ είναι 
πιθανό κατά την επαναληπτική διαδικασία να εµφανιστούν τιµές για τις βασικές µεταβλητές 
που είναι εκτός των φυσικών τους ορίων [5.2]. 

5.6 Πιθανότητα αστοχίας στρώσης συνθέτου υλικού σε µονοαξονική φόρτιση  

Για την αρχική διερεύνηση των προτερηµάτων και δυσκολιών των µεθόδων προσδιορισµού 
αξιοπιστίας σε κατασκευές από σύνθετα υλικά γίνεται αρχικά ο προσδιορισµός της 
αξιοπιστίας στρώσης σε µονοαξονική εντατική κατάσταση, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα 
µε αυτά που προέκυψαν από την προσοµοίωση Monte Carlo και πειραµατικά δεδοµένα. 
Συγκεκριµένα, ως πρώτη εφαρµογή εξετάζεται η περίπτωση στρώσεων σε εφελκυσµό µε ίνες 
προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση (UD) και διαφορετική αυτής της φόρτισης (off axis), 
ενώ τα αποτελέσµατα των αναλυτικών µεθόδων συγκρίνονται µε τα αριθµητικά και 
πειραµατικά από την βιβλιογραφία.  

Από τις µεθόδους που παρουσιάστηκαν, οι µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι η µέθοδος 
αναπτύγµατος Edgeworth και η µέθοδος Pearson, καθώς και η ηµι-προσδιοριστέα µέθοδος 
βασικών µεταβλητών, η οποία συµβολίζεται ως BVM. Αυτές εφαρµόστηκαν για την 
περίπτωση off-axis unidirectional στρώσης από Gl/Ep που φορτίζεται σε µονοαξονικό 
εφελκυσµό για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των [5.20], [5.24]. Η χρήση της µεθόδου 
αναπτύγµατος Edgeworth, EDW, για την πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας σε off-axis 
δοκίµια σε εφελκυσµό, σε συνδυασµό µε το κριτήριο αστοχίας Hill [5.41] παρουσιάστηκε 
αρχικά από τον Wetherhold στο [5.24]. Παρόλα αυτά, στο [5.25] δείχθηκε ότι η τεχνική 
αναπτύγµατος Edgeworth δίνει καλύτερα αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιείται µε το 
τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας. Επιπλέον στο [5.24] δείχθηκε ότι τα αποτελέσµατα 
χρησιµοποιώντας είτε το κριτήριο αστοχίας µέγιστης τάσης είτε αυτό µέγιστης 
παραµόρφωσης δεν ήταν σε καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Εξ’ αυτού στην 
παρούσα εργασία, χρησιµοποιείται µόνο η πιο γενική µορφή του τετραγωνικού κριτηρίου 
αστοχίας. 

Ουσιαστικά, στο παρόν εδάφιο δίνεται έµφαση στην πρόβλεψη µόνο της  πιθανότητας 
αστοχίας, η οποία αποτελεί και το αντικείµενο της µελέτης, σε αντίθεση µε το παράδειγµα 
του προηγούµενου κεφαλαίου (Παράγραφος 4.7), όπου έγινε η εκτίµηση της κοινής 
συνάρτησης πιθανότητας του κριτηρίου αστοχίας.  

Η στατιστική πληροφορία για τις ιδιότητες αντοχής σε εφελκυσµό και διάτµηση 
λαµβάνονται και σε αυτή την περίπτωση από το  [5.20], ενώ για τις τάσεις σε θλίψη, για τις 
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οποίες δεν υπήρχαν πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν γίνει κάποιες υποθέσεις. Οι µέσες 
τιµές και οι διασπορές των αντοχών, µαζί µε τις παραµέτρους της κατανοµής Weibull, που 
χρησιµοποιήθηκαν για αυτή την περίπτωση παρουσιάστηκαν στον πίνακα Π. 19. 

Στα Σχ. 45 και Σχ. 46 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα πειραµατικά αποτελέσµατα από το 
[5.20] που αφορούν την πιθανότητα αστοχίας υπό εφελκυσµό για τέσσερις διαφορετικές off-
axis διευθύνσεις και συγκρίνονται µε θεωρητικές προβλέψεις από την εφαρµογή των EDW 
και BVM. Οι τιµές των πειραµατικών αποτελεσµάτων από το [5.20] όπως ψηφιοποιήθηκαν 
για την σύγκριση µε τις εφαρµογές της παρούσας εργασίας δίνονται και στο Παράρτηµα Α.4. 
Σηµειώνεται ότι στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται η αναπτυσσόµενη τάση εξαιτίας του 
µονοαξονικού εξωτερικού φορτίου, ενώ στον κατακόρυφο η πιθανότητα αστοχίας της 
στρώσης. Ουσιαστικά, για κάθε εφαρµοζόµενη εφελκυστική τάση σx, αντικαθιστούµε στην 
συνάρτηση αστοχίας της στρώσης, σε αυτή την περίπτωση το τανυστικό πολυώνυµο 

αστοχίας, µε τον µη διαγώνιο όρο ίσο µε 221112 HH
2

1
H −= και αναζητείται η πιθανότητα 

αστοχίας της στρώσης, υπό την συγκεκριµένη αυτή τάση.  

Γενικά η συµφωνία µεταξύ θεωρίας και πειράµατος είναι ικανοποιητική µε εξαίρεση τα 
δοκίµια των 45°, όπου παρατηρείται µία οµοιόµορφη µετάθεση όλων των πειραµατικών 
δεδοµένων ως προς τις θεωρητικές καµπύλες. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα 
χρησιµοποιώντας την προσοµοίωση MC βρέθηκε ότι ήταν σχεδόν ταυτόσηµα  µε τα 
θεωρητικά αποτελέσµατα των σχηµάτων αυτών και δεν παρουσιάζονται εδώ για λόγους 
ευκρίνειας. 
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Σχ. 45 Πιθανότητα αστοχίας συναρτήσει της εφαρµοζόµενης τάσης σε off-axis δοκίµια Gl/Ep 

15°°°°, 20°°°° και 45°°°° 
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Σχ. 46 Πιθανότητα αστοχίας συναρτήσει της εφαρµοζόµενης τάσης για off-axis δοκίµια Gl/Ep 

30°°°° και 60°°°° 

Όλες οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν, αποδεικνύεται ότι δίνουν αποτελέσµατα σε 
συµφωνία µε τα πειραµατικά, ενώ η ηµι-προσδιοριστέα προσέγγιση, εξαιτίας της 
αποτελεσµατικότητάς της και της ταχύτητας της εφαρµογής, φαίνεται να υπερτερεί ως 
εργαλείο σχεδιασµού. 

5.6.1 Επίδραση των όρων της µεθόδου Edgeworth στην εκτίµηση αξιοπιστίας  

Κατά την εξέταση της καταλληλότητας της µεθόδου Edgeworth για την προσέγγιση της 
πιθανότητας αστοχίας στρώσης συνθέτου υλικού διερευνήθηκε και η επίδραση των όρων. 
Έτσι στο Σχ. 47 φαίνεται η εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας µε ένα, δύο και τρεις όρους 
αντίστοιχα σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης Monte Carlo (MC) και τα 
πειραµατικά δεδοµένα από το [5.20] (Exp.). Μπορεί κανείς να παρατηρήσει, ότι η βελτίωση 
που επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας δύο αντί για ένα όρο, δηλαδή βελτιώνοντας την 
υπόθεση ότι η συνάρτηση αστοχίας ακολουθεί την κανονική κατανοµή δεν είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, η διαφορά της πρόβλεψης µεταξύ δύο και τριών 
όρων της µεθόδου Edgeworth, δηλαδή χρησιµοποιώντας την τέταρτη ροπή της συνάρτησης 
αστοχίας είναι σαφώς µικρότερη από αυτή µε ένα ή δύο όρους. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν 
και υπάρχουν διαφορές, ιδιαίτερα για µικρές τιµές της πιθανότητας αστοχίας, που όµως είναι 
πιο ενδιαφέρουσες, καθώς κατά τον σχεδιασµό κατασκευών επιθυµούµε η πιθανότητα 
αστοχίας να είναι ιδιαίτερα µικρή.  
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Σχ. 47 Επίδραση του αριθµού των όρων του αναπτύγµατος στην µέθοδο Edgeworth (Το 

ανάπτυγµα µε ένα όρο ισοδυναµεί µε την Κανονική κατανοµή) 

5.6.2 Επίδραση του κριτηρίου αστοχίας στην εκτίµηση της αξιοπιστίας 

Εξαιτίας της χρήσης του τετραγωνικού κριτηρίου αστοχίας Tsai-Wu, και επειδή αρκετοί 
έχουν αµφισβητήσει την αξιοπιστία του, λόγω του ότι όταν για παράδειγµα έχουµε 
εφελκυσµό στην διεύθυνση των ινών η αστοχία του συστήµατος να εξαρτάται και από την 
αντοχή σε θλίψη, η ίδια εκτίµηση της αξιοπιστίας εκτελέστηκε και για στρώση στις 0°. Το 
αποτέλεσµα συγκρίνεται µε την θεωρητική Weibull κατανοµή, την οποία έχουµε υποθέσει 
ότι ακολουθεί η αντοχή της στρώσης σε εφελκυσµό παράλληλα στην διεύθυνση των ινών.  
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Σχ. 48 Σύγκριση της καταλληλότητας του τετραγωνικού κριτηρίου σε on-axis στρώση 
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Στο Σχ. 48 φαίνεται καθαρά ότι το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης µε την µέθοδο Monte 
Carlo (MC-(TH)) συµπίπτει µε την θεωρητική κατανοµή για την τάση αστοχίας σε 
εφελκυσµό, XT, όταν αυτή ακολουθεί την κατανοµή Weibull. Το αποτέλεσµα της µεθόδου 
Edgeworth έχει µία µικρή απόκλιση, αλλά αυτό είναι συνέπεια της προσεγγιστικής λύσης 
που προσφέρεται µε αυτή την µέθοδο. Σηµειώνεται ότι το ανάπτυγµα έγινε µε 2 όρους.  

Από την άλλη πλευρά, η επίδραση του H12 στο τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας 
παρουσιάζεται για παράδειγµα στο Σχ. 49 για την περίπτωση δοκιµίων off-axis 15°. Όπως 
προαναφέρθηκε υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ του κριτηρίου Hill, όπου αµελείται η 
διαφορά µεταξύ τάσης αστοχίας σε εφελκυσµό και θλίψη, ενώ η διαφορά µεταξύ των δύο 
τετραγωνικών κριτηρίων αστοχίας, EPFS και TH, είναι µικρή, ενώ τα δύο αυτά κριτήρια 
δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τα πειραµατικά δεδοµένα από το [5.20] (Exp.). 
Σηµειώνεται ότι το κριτήριο µε H12 = 0 έδινε προβλέψεις ταυτόσηµες µε αυτές του κριτηρίου 

EPFS, δηλαδή µε διαγώνιο όρο 
2

H
H 11

12 −= , και εξ' αυτού δεν παρουσιάζεται στο 

διάγραµµα. Αν το αποτέλεσµα αυτό συγκριθεί µε την διαφορά µεταξύ των µεθόδων 
πρόβλεψης, παρατηρεί κανείς ότι η επίδραση δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 
περίπτωση στρώσης σε µονοαξονικό εφελκυσµό. 
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Σχ. 49 Επίδραση του κριτηρίου στην πρόβλεψη πιθανότητας αστοχίας για off-axis δοκίµια 15°°°° 

5.6.3 Ανάλυση της ευαισθησίας για την πιθανότητα αστοχίας σε µονοαξονική φόρτιση 

Στο [5.25], διερευνήθηκε η ευαισθησία της πιθανότητας αστοχίας ως προς την διασπορά των 
ιδιοτήτων αντοχής. Στο Σχ. 50 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µε την χρήση 
της µεθόδου EDW σε συνδυασµό µε το κριτήριο TH. Η συνεχής γραµµή είναι η πρόβλεψη 
της EDW µε τις στατιστικές ιδιότητες του υλικού από το [5.20] για τα off-axis δοκίµια των 
45°. Από την ανάλυση της ευαισθησίας που εκτελέστηκε, βρέθηκε ότι µόνο η διασπορά της 
αντοχής σε εφελκυσµό, YT επηρεάζει το αποτέλεσµα. Μία αύξηση κατά 50% της διασποράς, 
όπως αυτή βρέθηκε βάσει πειραµατικών δεδοµένων, δίνει την καµπύλη που συµβολίζεται ως 
45°-var. Μια πιο δραστική µεταβολή λαµβάνεται αν γίνει η υπόθεση ότι η off-axis γωνία δεν 
είναι 45°, αλλά 50°. Τα αποτελέσµατα µε αυτή την υπόθεση παρουσιάζονται στο σχήµα µε 
την διακεκοµµένη-εστιγµένη γραµµή. Τα αποτελέσµατα αυτής της πρόβλεψης φαίνονται να 
πλησιάζουν τα πειραµατικά δεδοµένα από το [5.20]. 
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Σχ. 50 Ανάλυση ευαισθησίας για την πρόβλεψη πιθανότητας αστοχίας σε µονοαξονική φόρτιση 
(σε παρένθεση η γωνία off-axis της στρώσης, - Var: Αυξηµένη κατά 50% διασπορά για την ΥΤ)   

5.7 Σύγκριση των µεθόδων για την εκτίµηση της αξιοπιστίας 

Στο Σχ. 51 γίνεται σύγκριση των µεθόδων που εφαρµόστηκαν για την εκτίµηση της 
πιθανότητας αστοχίας στρώσης 15° σε µονοαξονικό εφελκυσµό. Το κριτήριο αστοχίας που 
χρησιµοποιήθηκε για όλες τις περιπτώσεις είναι το κριτήριο TH. Εκτός από τα αποτελέσµατα 
που παρουσιάστηκαν παραπάνω, στο ίδιο σχήµα δείχνονται και τα αποτελέσµατα µε την 
µέθοδο Pearson και την µέθοδο FORM. Εξαιτίας του ότι η µέθοδος Pearson (PRS) δεν 
ακολουθεί τον τύπο Ι σε µικρές τιµές της πιθανότητας αστοχίας για αυτή την περίπτωση, δεν 
υπάρχουν σηµεία εκτίµησης σε αυτές. Στο διάγραµµα φαίνεται ότι όλες οι µέθοδοι δίνουν 
αποτελέσµατα σχετικά κοντά µεταξύ τους, ενώ δεν φαίνεται να ξεχωρίζει καµία σε σχέση µε 
τα πειραµατικά αποτελέσµατα.  

Η µέθοδος EDW φαίνεται να προσεγγίζει καλύτερα τα πειραµατικά αποτελέσµατα από το 
[5.20] (Exp.), το ίδιο και η PRS στο διάστηµα που προσεγγίζεται µε την τύπου Ι κατανοµή.  
Και οι δύο ακολουθούν τα αποτελέσµατα µε την µέθοδο MC αρκετά καλά. Οι µέθοδοι 
βασικών µεταβλητών (BVM) και η FORM δίνουν αποτελέσµατα πολύ κοντά στις 
προβλέψεις της µεθόδου MC όταν η πιθανότητα αστοχίας λαµβάνει είτε πολύ µικρές, είτε 
πολύ µεγάλες τιµές, ενώ στο ενδιάµεσο τα αποτελέσµατα και των δύο µεθόδων 
αποµακρύνονται από τα υπόλοιπα. Ασφαλώς, πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέθοδος FORM 
είναι σχεδιασµένη ώστε να δίνει καλά αποτελέσµατα σε περιπτώσεις όπου η πιθανότητα 
αστοχίας είναι πολύ µικρή. Αντίθετα οι προβλέψεις της απλής ντετερµινιστικής µεθόδου 
BVM, είναι πολύ καλά, αν αναλογιστεί κανείς το µικρό υπολογιστικό της κόστος.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αποτελεσµατικότητα 
των µεθόδων σε µικρές πιθανότητες αστοχίας, καθώς στο σχεδιασµό το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται σε κατασκευές µε µεγάλη αξιοπιστία. Μέχρι αυτό το σηµείο έχει διερευνηθεί 
ουσιαστικά µόνο το κατά πόσο µπορεί να προσεγγίσουν οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται 
την κατανοµή πιθανότητας της συνάρτησης αστοχίας.  
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Σχ. 51 Σύγκριση των προβλέψεων των µεθόδων 

5.7.1 Σύγκριση µεθόδων σε µικρές πιθανότητες αστοχίας 

Στο [5.33] παρουσιάστηκε η µέθοδος FORM για την εκτίµηση της αξιοπιστίας στρώσης υπό 
επίπεδη εντατική κατάσταση. Ως εφαρµογή θεωρείται µία στρώση off-axis, στην οποία 
αναπτύσσεται ορθή και διατµητική τάση, σx και σs αντίστοιχα, ενώ γίνεται η υπόθεση ότι οι 
ιδιότητες αντοχής της ακολουθούν την κανονική κατανοµή µε συντελεστή µεταβλητότητας 
10%. Το υλικό θεωρείται ως C/Ep µε µέσες τιµές για τις ιδιότητες αντοχής που φαίνονται 
στον πίνακα Π. 20. Tο κριτήριο αστοχίας που χρησιµοποιείται είναι το τετραγωνικό κριτήριο 
ΤΗ που εκφράζεται από την σχέση στην ασφαλή περιοχή, που υπενθυµίζεται εδώ:  
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Θεωρείται ότι στην off-axis στρώση εφαρµόζεται ορθή τάση, σX, ίση µε 300MPa και 
διατµητική, σS, ίση µε 250MPa. 

Οι τάσεις στο κύριο σύστηµα της στρώσης ως προς τις τάσεις στο φυσικό σύστηµα δίνονται 
από τον µετασχηµατισµό: 
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όπου θ η γωνία του κυρίως συστήµατος της στρώσης ως προς το φυσικό.  

Στο Σχ. 52 παρουσιάζεται η εκτιµούµενη αξιοπιστία που προκύπτει µε χρήση της µεθόδου 
FORM, σε αντιστοιχία µε το [5.33] για γωνίες προσανατολισµού της στρώσης στο διάστηµα 
25° µε 40°. Η γωνία προσανατολισµού της στρώσης φαίνεται στον οριζόντιο άξονα, ενώ ο 
κατακόρυφος άξονας του σχήµατος δίνει από την αριστερή πλευρά την τιµή του δείκτη β, ο 
οποίος έχει έννοια µόνο για την ανάλυση FORM, ενώ στον δεξιό κατακόρυφο άξονα 
φαίνεται η ποσοστιαία τιµή της αξιοπιστίας της στρώσης υπό την εντατική κατάσταση που 
προαναφέρθηκε. Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται και τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης MC 
µε συνεχή γραµµή, τα οποία συµπίπτουν µε την εκτίµηση FORM. Τα αποτελέσµατα της 
µεθόδου EDW, τα οποία παρουσιάζονται µε την εστιγµένη γραµµή, στο ίδιο σχήµα, φαίνεται 
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να υπερεκτιµούν την αξιοπιστία του κατασκευαστικού στοιχείου σε περίπτωση όπου η 
πιθανότητα αστοχίας είναι ιδιαίτερα µικρή.  

Σε περίπτωση αύξησης της διατµητικής τάσης σs που εφαρµόζεται στην στρώση κατά 10%, 
τα αποτελέσµατα των µεθόδων συµβολίζονται (σs + 10%) στο Σχ. 52. Στην περίπτωση αυτή,  
όπου η αξιοπιστία της στρώσης είναι µικρότερη φαίνεται ότι η διαφορά της εκτίµησης µε την 
µέθοδο EDW µειώνεται σε σχέση µε τις άλλες δύο (FORM και MC). Οι προβλέψεις όµως 
είναι συγκρίσιµες για περιοχές µε πιθανότητα αστοχίας µέτριες, της τάξης του 5% (όπου η 
αντίστοιχη τιµή του β είναι 1.645). Η προσέγγιση µε τρεις όρους για την µέθοδο EDW δεν 
αλλάζει το αποτέλεσµα στην περίπτωση που οι µεταβλητές θεωρούνται ότι ακολουθούν την 
κανονική κατανοµή.  

Π. 20 Ιδιότητες υλικού C/Ep για σύγκριση µε αποτελέσµατα από [5.33] 

Υλικό ΧΤ (MPa) ΧC (MPa) YΤ (MPa) YC (MPa) S (MPa) 

C/Ep 1500 1500 40 246 68 
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Σχ. 52 Σύγκριση των αποτελεσµάτων των µεθόδων για βασικές µεταβλητές που ακολουθούν 

την κανονική κατανοµή για δύο περιπτώσεις φόρτισης  

Παρόµοια αποτελέσµατα λαµβάνονται αν θεωρηθεί όπως και στο [5.33] ότι οι ιδιότητες 
αντοχής του υλικού ακολουθούν την κατανοµή Weibull, µε τον ίδιο συντελεστή 
µεταβλητότητας, όπως φαίνεται στο Σχ. 53 από τις καµπύλες FORM, EDW και MC. Στο ίδιο 
διάγραµµα παρουσιάζονται και τα αποτελέσµατα σε περίπτωση που η παράµετρος σχήµατος 
της κατανοµής Weibull ληφθεί για κάθε ιδιότητα αντοχής ίση µε αυτή του [5.20]. 
Σηµειώνεται δε, ότι η παράµετρος σχήµατος της κατανοµής Weibull, εξαρτάται από την 
διασπορά της µεταβλητής, έτσι ουσιαστικά στο παράδειγµα θεωρούµε αυξηµένη διασπορά 
των µεταβλητών, πιο κοντά σε πειραµατικά αποτελέσµατα. Με αυτές τις παραµέτρους η 
αξιοπιστία για τις περιπτώσεις γωνίας προσανατολισµού που εξετάζονται µειώνεται και τα 
αποτελέσµατα της µεθόδου EDW πλησιάζουν αυτά των άλλων δύο. Τέλος να σηµειωθεί ότι 
και σε αυτή την περίπτωση η προσέγγιση της EDW µε τρεις όρους δεν αλλάζει το 
αποτέλεσµα.  
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Σχ. 53 Σύγκριση των µεθόδων για Weibull κατανοµές βασικών µεταβλητών και δύο περιπτώσεις 

διασποράς ιδιοτήτων (COV: µεγαλύτερη διασπορά) 

Έτσι, παρόλο που η µέθοδος EDW δείχνει να υπερεκτιµά την αξιοπιστία του δοµικού 
στοιχείου σε πολύ µικρές πιθανότητες αστοχίας, η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά 
την διάρκεια του σχεδιασµού, εξαιτίας του µικρού της υπολογιστικού κόστους, σε αντίθεση 
µε την µέθοδο MC και την FORM. Σηµειώνεται επίσης ότι η FORM µπορεί να εφαρµοστεί 
αποτελεσµατικά µόνο σε περιπτώσεις όπου η πιθανότητα αστοχίας είναι µικρή. Παρόµοια 
είναι και τα αποτελέσµατα που αφορούν την περίπτωση επιβολής µόνο αξονικής τάσης, σx, ή 
µόνο διατµητικής τάσης, σs.  

Η µέθοδος βασικών µεταβλητών για αυτό το πρόβληµα δεν µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα, 
καθώς δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων η αξιοπιστία του δοµικού στοιχείου, σε αντίθεση 
µε την περίπτωση δοµικού σχεδιασµού, όπου η αξιοπιστία του στοιχείου είναι δεδοµένη, από 
τις προδιαγραφές. Έτσι δεν µπορεί κάποιο δεδοµένο ποσοστιαίο στοιχείο να αντικαταστήσει 
τις µέσες τιµές των µεταβλητών του προβλήµατος για να εφαρµοστεί το ντετερµινιστικό 
πρόβληµα. 

5.8 Τόπος αστοχίας στρώσης 

Πολλές φορές κατά τον ντετερµινιστικό σχεδιασµό χρησιµοποιούνται οι τόποι αστοχίας 
στρώσεων υπό διάφορες γωνίες προσανατολισµού για την εκτίµηση της συµπεριφοράς τους 
σε επίπεδη εντατική κατάσταση. Για την σύγκριση µε το επίπεδο αξιοπιστίας που 
επιτυγχάνεται µέσω χρήσης συντελεστών ασφαλείας κατά τον ντετερµινιστικό σχεδιασµό 
έγινε η πρόβλεψη αστοχίας σε συγκεκριµένα επίπεδα αξιοπιστίας.  

Η πρόβλεψη της αστοχίας σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας για τις µεθόδους EDW, 
Pearson, FORM και MC εκτελείται ερευνώντας στον χώρο των συνεπίπεδων τάσεων το 
συνδυασµό εκείνο που δίνει το επιθυµητό επίπεδο αξιοπιστίας. Ο σχεδιασµός αντίθετα του 
τόπου αστοχίας σε συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας µε την µέθοδο βασικών µεταβλητών, 
BVM, γίνεται απλούστατα, αντικαθιστώντας τις µέσες τιµές των τάσεων αστοχίας µε το 
συγκεκριµένο ποσοστιαίο σηµείο στο κριτήριο αστοχίας.  

Ως παράδειγµα, γίνεται σύγκριση των προβλέψεων των τόπων αστοχίας σε συγκεκριµένα 
επίπεδα αξιοπιστίας µίας στρώσης µε πειραµατικά αποτελέσµατα που λαµβάνονται από το 
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[5.42]. Τα στατιστικά δεδοµένα που χρειάζονται για τις ιδιότητες αντοχής της unidirectional 
στρώσης από C/Ep λήφθηκαν απευθείας από τον υπολογισµό των ροπών των 
ψηφιοποιηµένων πειραµατικών αποτελεσµάτων από τα αντίστοιχα γραφήµατα του [5.42]. Τα 
ψηφιοποιηµένα δεδοµένα δίνονται στο παράρτηµα Α (Α.4.2) για πληρότητα. Οι ιδιότητες 
αντοχής θεωρείται και σε αυτή την περίπτωση ότι ακολουθούν την κατανοµή Weibull και οι 
χαρακτηριστικές τιµές για τις πέντε βασικές αντοχές παρουσιάζονται στον πίνακα Π. 21. 

Π. 21 Χαρακτηριστικά αντοχής µίας unidirectional στρώσης από C/Ep από το [5.42] 

Ιδιότητα 
Μέση Τιµή 

(MPa) 
∆ιασπορά 

(MPa
2
) 

Κατανοµή 
Παράµετροι κατανοµής 

σ (MPa) η 

XT 1029.78 15842.82 Weibull 1083.21 9.83 

XC 710.17 8285.41 Weibull 748.66 9.35 

YT 45.55 81.28 Weibull 49.16 5.86 

YC 129.27 306.21 Weibull 136.63 8.82 

S 70.71 128.95 Weibull 75.39 7.34 

Στο Σχ. 54 παρουσιάζεται η πρόβλεψη για τον τόπο αστοχίας µίας UD στρώσης από C/Ep µε 
χρήση του κριτηρίου EPFS για δύο διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας, συγκεκριµένα για 95% 
και για 10%, σε σύγκριση µε πειραµατικά αποτελέσµατα από το [5.42]. Στο ίδιο σχήµα 
παρουσιάζονται επίσης και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε χρήση της προσοµοίωσης 
Monte Carlo (MC) και οι αντίστοιχες προβλέψεις µε την µέθοδο ποσοστιαίων βασικών 
µεταβλητών (BVM). Τα αποτελέσµατα της BVM φαίνεται ότι ακολουθούν ικανοποιητικά τα 
αντίστοιχα της περισσότερο ακριβούς υπολογιστικά EDW καθώς και της MC. Το ίδιο 
συµβαίνει και µε τα αποτελέσµατα από την µέθοδο FORM για επίπεδο αξιοπιστίας 95%, που 
όµως δεν παρουσιάζονται στο διάγραµµα για λόγους ευκρίνειας. Επιπρόσθετα, στο Σχ. 54 
παρουσιάζεται και ο καθαρά ντετερµινιστικός τόπος αστοχίας µε λόγο αντοχής, strength 
ratio, R, ίσο µε 1.5, ο οποίος είναι πολύ συντηρητικός σε σχέση µε τα αποτελέσµατα σε 
επίπεδο αξιοπιστίας 95% των τριών στατιστικών µεθόδων. Ο λόγος αντοχής που 
χρησιµοποιήθηκε είναι συνήθως αυτός που προτείνεται για χρήση κατά τον σχεδιασµό 
κατασκευών από σύνθετα υλικά. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα πειραµατικά αποτελέσµατα των 
σχηµάτων ψηφιοποιήθηκαν από τα αντίστοιχα του [5.42] και µπορεί να εµπεριέχουν ένα 
µικρό συστηµατικό λάθος. Αναλυτικά τα δεδοµένα όπως ψηφιοποιήθηκαν δίνονται στο 
Παράρτηµα Α (Α.4.2). 
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Σχ. 54 Τόπος αστοχίας για on-axis στρώση από C/Ep σε δύο επίπεδα αξιοπιστίας 

Για την πρόβλεψη διαφόρων τόπων αστοχίας σε επίπεδη εντατική κατάσταση off-axis UD 
στρώσεων, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος EDW, καθώς επίσης η ηµι-ντετερµινιστική, BVM. 
Στα Σχ. 55 και Σχ. 56 παρουσιάζονται οι τόποι αστοχίας για off-axis στρώσεις από C/Ep στις 
30° και 60°, αντίστοιχα  και για δύο διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας σε σύγκριση µε 
πειραµατικά δεδοµένα από το [5.42] και τον αντίστοιχο ντετερµινιστικό τόπο µε συντελεστή 
ασφάλειας 1.5. Όπως φαίνεται σε αυτά τα σχήµατα ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που έγιναν 
και για την on-axis στρώση. Και πάλι συµπεραίνουµε ότι οι προβλέψεις µε την BVM και την 
EDW είναι πολύ κοντά στις αντίστοιχες της προσοµοίωσης MC και ότι ο ντετερµινιστικός 
τόπος αστοχίας µε R=1.5 διαφέρει από τους προηγούµενους. Η µέθοδος BVM φαίνεται µία 
γρήγορη και αποτελεσµατική διαδικασία για προβλέψεις αστοχίας βάσει της αξιοπιστίας. 
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Σχ. 55 Τόποι αστοχίας για 30°°°° off-axis στρώση από C/Ep σε δύο επίπεδα αξιοπιστίας 
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Σχ. 56 Τόποι αστοχίας για µία 60°°°° off-axis στρώση από C/Ep σε δύο επίπεδα αξιοπιστίας 

Μία γενική παρατήρηση για τα Σχ. 54 ως Σχ. 56 είναι ότι οι τόποι αστοχίας που προκύπτουν 
µε χρήση των στατιστικών µεθόδων δεν είναι ελλείψεις και ανάλογα µε το επίπεδο 
αξιοπιστίας µπορεί να έχουν ακανόνιστο σχήµα, παρόλα αυτά είναι συνεχείς καµπύλες. Αυτό 
είναι ανεξάρτητο του γεγονότος ότι χρησιµοποιήθηκε το τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας. Για 
αυτό από όλους τους τόπους αστοχίας που παρουσιάστηκαν ως τώρα µόνο οι προβλέψεις µε 
την µέθοδο BVM και οι ντετερµινιστικές είναι καθαρά ελλείψεις. 

5.8.1 Επίδραση του κριτηρίου αστοχίας 

Στο [5.25] δείχθηκε ότι η επιλογή του όρου αλληλεπίδρασης του κριτηρίου αστοχίας, Η12, 
δεν έχει καµία επίδραση στην πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας σε off-axis UD δοκίµια 
σε εφελκυσµό. Παρόλα αυτά, η επιλογή του Η12 έχει δραστική επιρροή στην πρόβλεψη του 
τόπου αστοχίας off-axis στρώσεων, όπως φαίνεται στο Σχ. 57, όπου παρουσιάζεται ο τόπος 
αστοχίας UD στρώσης από C/Ep για δύο διαφορετικά κριτήρια αστοχίας. Όσον αφορά στα 
δύο διαφορετικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν, συγκεκριµένα η περίπτωση TH µε τον Η12 
να δίνεται από την σχέση (4.17) και το Hoffman ή EPFS (Elliptic paraboloid failure surface) 
κριτήριο [5.43], [5.44] µε τον Η12 από την σχέση (4.18), φαίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές στις προβλέψεις τους σχεδόν σε ολόκληρο τον τόπο αστοχίας. Καθώς το κριτήριο 
EPFS είναι σε καλύτερη συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα µόνο αυτό θα 
χρησιµοποιείται εφεξής για την πρόβλεψη του τόπου αστοχίας στρώσεων µε ίνες 
προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση. 
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Σχ. 57 Τόπος αστοχίας για on-axis στρώση C/Ep σε δύο επίπεδα αξιοπιστίας και για δύο 

διαφορετικές συναρτήσεις αστοχίας 

5.8.2 Τόπος αστοχίας στρώσης σε µεγάλα επίπεδα αξιοπιστίας 

Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των διαφόρων µεθόδων εκτίµησης της αξιοπιστίας 
εκτελέστηκε και σε µεγαλύτερα επίπεδα αξιοπιστίας, αντίστοιχα µε αυτά που απαιτούνται 
από τους κανονισµούς σχεδιασµού κατασκευών. Για παράδειγµα στο Σχ. 58 παρουσιάζονται 
οι τόποι αστοχίας στρώσης off-axis 30° σε επίπεδα αξιοπιστίας 98% (β = 2) και 99.997% 
(β = 4), όπως προκύπτουν µε εφαρµογή των µεθόδων BVM, EDW και FORM. Όπως και στα 
προηγούµενα παρατηρούµε ότι στο επίπεδο αξιοπιστίας 98% όλες οι µέθοδοι δίνουν 
παραπλήσια αποτελέσµατα. Στο επίπεδο αξιοπιστίας 99.997% τα αποτελέσµατα των 
µεθόδων παρουσιάζουν διαφορές. Συγκεκριµένα, η EDW µέθοδος µε χρήση 2 όρων δίνει 
αποτελέσµατα που είναι λιγότερο συντηρητικά σε σχέση µε την FORM, ιδιαίτερα στο 3 
τεταρτηµόριο. Αντίθετα στην περίπτωση όπου η EDW εφαρµοστεί µε χρήση 3 όρων στο 
ανάπτυγµα τα αποτελέσµατα µεταξύ των δύο µεθόδων είναι συγκρίσιµα. Η BVM µέθοδος 
από την άλλη παρουσιάζει περιοχές όπου η πρόβλεψη είναι λιγότερο συντηρητική από την 
FORM και περιοχές όπου η πρόβλεψη είναι συντηρητική. Παρόλα αυτά η µέθοδος µπορεί 
κάλλιστα να θεωρηθεί ως µία πρώτη προσέγγιση εξαιτίας της απλής της εφαρµογής και του 
χαµηλού της υπολογιστικού κόστους.  
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Σχ. 58 Τόπος αστοχίας στρώσης 30
ο
 σε δύο µεγάλα επίπεδα αξιοπιστίας (κέντρο) και µεγέθυνση των τεσσάρων τεταρτηµορίων (στις γωνίες) 



Κεφάλαιο 5: Μέθοδοι Προσδιορισµού Αξιοπιστίας ∆οµικού Σχεδιασµού 

138 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για αυτό το παράδειγµα οι τάσεις αστοχίας της στρώσης θεωρούνται 
ότι ακολουθούν την λογαριθµική κανονική κατανοµή, ενώ χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα 
για την µέση τιµή και τυπική απόκλιση από το [5.38], όπως δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
Οι παράµετροι της λογαριθµικής κανονικής κατανοµής, που δίνονται στις δύο τελευταίες 
στήλες του πίνακα Π. 22, βρέθηκαν χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ροπών από τα 
δεδοµένα του [5.38]. 

Π. 22 Χαρακτηριστικά αντοχής µίας unidirectional στρώσης από C/Ep από το [5.38] 

Ιδιότητα 
Μέση Τιµή 

(MPa) 

Τυπική απόκλιση 

(MPa) 
Κατανοµή 

Παράµετροι κατανοµής 

µ σ 

XT 1500 150.00 LogNormal  7.3082 0.0998 

XC 1500 180.00 LogNormal 7.3082 0.1196 

YT 40 4.40 LogNormal  3.6829 0.1097 

YC 246 19.68 LogNormal 5.5021 0.0799 

S 68 4.08 LogNormal 4.2197 0.0599 

 

5.8.3 Τόπος αστοχίας στρώσης στο χώρο των παραµορφώσεων 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα προκύπτουν αν αντί για τον χώρο των τάσεων θεωρήσει κανείς τον 
τόπο αστοχίας της στρώσης στο χώρο των παραµορφώσεων. Ξεκινώντας από την σχέση 
τάσεων παραµορφώσεων στο κύριο σύστηµα της στρώσης: 

jiji Q ε=σ  i, j  = 1, 2, 6 (5.17) 

όπου Q το συνεπίπεδο µητρώο δυσκαµψίας, που δίνεται για την on-axis στρώση ως προς τις 
ελαστικές ιδιότητες της ορθότροπης στρώσης (µέτρο ελαστικότητας παράλληλα και κάθετα 
στην διεύθυνση των ινών, Ε1 και Ε2, αντίστοιχα, το συνεπίπεδο µέτρο διάτµησης, G12, και 
λόγος Poisson, ν12) από την [5.45]: 
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το τανυστικό πολυώνυµο αστοχίας (από την εξ.(4.14)) µπορεί να εκφραστεί ως προς τις 
παραµορφώσεις που αναπτύσσονται στην στρώση [5.45]: 

[ ][ ] [ ] 01QHQQH jijiljlkikij ≤−ε+εε  i, j, k, l = 1, 2, 6 (5.19) 

όπου υπονοείται άθροιση όρων επαναλαµβανόµενων δεικτών. 

Θεωρώντας ότι οι ιδιότητες ελαστικότητας της στρώσης είναι ντετερµινιστικές ο τόπος 
αστοχίας στρώσης on-axis σε συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας προκύπτει µε τον ίδιο 
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ακριβώς τρόπο όπως και για τις τάσεις, δηλαδή, χρησιµοποιώντας τους αλγόριθµους 
ανεύρεσης του συνδυασµού των παραµορφώσεων που δίνουν την επιθυµητή αξιοπιστία.  

Για παράδειγµα, στο Σχ. 59 παρουσιάζεται ο τόπος αστοχίας στρώσης on-axis στο επίπεδο 
παραµορφώσεων εx-εy σε επίπεδα αξιοπιστίας 98% (β = 2) και 99.997% (β = 4). Όπως και 
στην περίπτωση των τόπων αστοχίας στον χώρο των τάσεων σε πολύ µεγάλα επίπεδα 
αξιοπιστίας (99.997%) η µέθοδος EDW µε δύο όρους δίνει αποτελέσµατα που υπερεκτιµούν 
την ικανότητα του δοµικού στοιχείου. Αντίθετα η χρήση 3 όρων στο ανάπτυγµα EDW δίνει 
αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε αυτά της µεθόδου FORM. Σηµειώνεται ότι τα δεδοµένα για τις 
ιδιότητες αντοχής της στρώσης δίνονται στον πίνακα Π. 22. 
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Σχ. 59 Τόπος αστοχίας στρώσης on-axis σε συγκεκριµένα επίπεδα αξιοπιστίας στον χώρο των 

παραµορφώσεων (και επίδραση των όρων στο ανάπτυγµα EDW) 

5.8.3.1 Εισάγοντας την στοχαστικότητα των ελαστικών ιδιοτήτων στρώσης 

Σε περίπτωση που θεωρηθούν στοχαστικές και οι ελαστικές ιδιότητες της στρώσης, τότε 
χρησιµοποιώντας τις µεθόδους που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενα εδάφια, Monte Carlo, 
Edgeworth, Pearson ή την FORM, µπορούµε να προσεγγίσουµε την αξιοπιστία της στρώσης 
σε κάθε συνδυασµό αξονικών και διατµητικών παραµορφώσεων (θεωρώντας επίπεδη 
εντατική κατάσταση).  

Η εφαρµογή της µεθόδου Monte Carlo γίνεται όπως και στην περίπτωση όπου µόνο οι 
ιδιότητες αντοχής θεωρούνται στοχαστικές, παράγοντας τις τυχαίες µεταβλητές, δηλαδή τις 
πέντε ιδιότητες αντοχή και τις τέσσερις ιδιότητες ελαστικότητας της στρώσης και 
επιλύνοντας το ντετερµινιστικό πρόβληµα πολλές φορές, καταγράφοντας ασφαλώς σε κάθε 
επανάληψη αν το αποτέλεσµα ήταν αστοχία ή όχι.   

Η µέθοδος των βασικών µεταβλητών δεν µπορεί να εφαρµοστεί εδώ άµεσα, καθώς τίθεται 
ένα θέµα για τις ελαστικές ιδιότητες της στρώσης και την κατάλληλη επιλογή του 
ποσοστιαίου σηµείου της κατανοµής πιθανότητας που θα χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα, 
θεωρώντας ότι θα χρησιµοποιηθεί το µικρότερο µέτρο ελαστικότητας κατά την διεύθυνση 
των ινών, E1, όπως γίνεται και για τις τάσεις αστοχίας, οδηγούµαστε σε κατασκευή 
µικρότερης δυσκαµψίας και άρα µείωση των αναπτυσσόµενων τάσεων. Τα πράγµατα είναι 
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ακόµα πιο πολύπλοκα για την επιλογή του σωστού ποσοστιαίου σηµείου του λόγου Poisson, 
ν12.  

Για την εφαρµογή των υπολοίπων µεθόδων, Edgeworth, Pearson και FORM, χρειάζεται ο 
υπολογισµός των µερικών παραγώγων της συνάρτησης αστοχίας ως προς τις ελαστικές 
ιδιότητες της στρώσης, οι οποίες εισέρχονται στην συνάρτηση αστοχίας µέσω των 
αναπτυσσόµενων τάσεων. Πιο συγκεκριµένα για την εφαρµογή της µεθόδου Edgeworth και 
της Pearson χρειάζονται οι µερικοί παράγωγοι της συνάρτησης αστοχίας ως προς τις βασικές 
µεταβλητές του προβλήµατος, δηλαδή των ιδιοτήτων αντοχής και ελαστικότητας, µέχρι 
δεύτερης τάξης για τον πιο ακριβή υπολογισµό των ροπών της συνάρτησης αστοχίας. Για την 
εφαρµογή της µεθόδου FORM χρειάζεται ο υπολογισµός µόνο της πρώτης τάξης µερικών 
παραγώγων της συνάρτησης αστοχίας.  

Έτσι ξεκινώντας από την συνάρτηση αστοχίας και µε συνεχείς αντικαταστάσεις 
χρησιµοποιώντας τις σχέσεις τάσης – παραµόρφωσης και του συνεπίπεδου µητρώου 
δυσκαµψίας ως προς τις 4 ελαστικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την στρώση του σύνθετου 
υλικού, µπορούµε να εφαρµόσουµε τις παραπάνω µεθόδους για την εύρεση της αξιοπιστίας 
της στρώσης, µε δεδοµένες τις παραµορφώσεις που αναπτύσσονται σε αυτή.  

Ξεκινώντας από την σχέση τάσεων παραµορφώσεων στο κύριο σύστηµα της στρώσης: 

jiji Q ε=σ  i, j  = 1, 2, 6 (5.20) 

οι µερικές παράγωγοι πρώτης τάξης της συνάρτησης αστοχίας της στρώσης, ως προς την 
µεταβλητή Εk, όπου k = 1, 2,…4 εισάγοντας το διάνυσµα Ε = [E1, E2, G12, ν12]

Τ δίνονται από 
την: 
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ενώ οι δεύτερης τάξης µερικές παράγωγοι προκύπτουν από την: 
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Οι µερικές παράγωγοι των τάσεων ως προς τις ελαστικές ιδιότητες της στρώσεις, εφόσον οι 
παραµορφώσεις της στρώσης θεωρηθούν δεδοµένες και ανεξάρτητες των ελαστικών 
ιδιοτήτων της υπολογίζονται από τις: 
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i, j = 1, 2, 6 

Ε = Ε1, Ε2, G12, ν12 
(5.23) 

Οι µερικές παράγωγοι πρώτης τάξης των στοιχείων του συνεπίπεδου µητρώου δυσκαµψίας, 
Q, ως προς τις ελαστικές ιδιότητες της στρώσεις δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 
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Αντίστοιχα οι µερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης δίνονται από τις: 
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Στο [5.38] παρουσιάστηκαν τόποι αστοχίας στρώσης σε συγκεκριµένα επίπεδα αξιοπιστίας 
στο χώρο των παραµορφώσεων θεωρώντας στοχαστικές παραµέτρους εκτός από τις τάσεις 
αστοχίας και τις ιδιότητες ελαστικότητας, καθώς επίσης και τις γεωµετρικές παραµέτρους της 
στρώσης (πάχος, γωνία προσανατολισµού ινών, κλπ.), ενώ η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε 
ήταν η FORM. Στην εφαρµογή που παρουσιάζεται σε αυτό εδώ το εδάφιο οι γεωµετρικές 
παράµετροι της στρώσης θεωρούνται ντετερµινιστικές.  

Στο Σχ. 60 παρουσιάζεται ο τόπος αστοχίας στρώσης off-axis 30° στο επίπεδο εx-εy και για 
επίπεδο αξιοπιστίας 99.997% (β = 4), όπως προκύπτει µε χρήση των µεθόδων EDW και 
FORM. Στο ίδιο διάγραµµα παρουσιάζεται και η αντίστοιχη πρόβλεψη, θεωρώντας όµως 
εκτός από τις ιδιότητες αντοχής και τις ιδιότητες ελαστικότητας του υλικού της στρώσης ως 
στοχαστικές παραµέτρους (τόποι µε την ένδειξη (elasticity)). Στην περίπτωση που 
θεωρούνται και οι ελαστικές ιδιότητες της στρώσης ως στοχαστικές, τότε γίνεται η υπόθεση 
ότι αυτές ακολουθούν την κανονική κατανοµή, ενώ οι ιδιότητες λαµβάνονται από το [5.38] 
και παρουσιάζονται στον πίνακα Π. 23. Από τα αποτελέσµατα  παρατηρείται καταρχήν ότι 
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και οι δύο µέθοδοι (FORM και EDW µε τρεις όρους) δίνουν παραπλήσια αποτελέσµατα και 
στην περίπτωση όπου µόνο οι ιδιότητες αντοχής λαµβάνονται ως στοχαστικές µεταβλητές, 
αλλά και στην περίπτωση όπου όλες οι ιδιότητες του υλικού της στρώσης θεωρούνται 
στοχαστικές. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση φαίνεται ότι η στοχαστικότητα των ελαστικών 
ιδιοτήτων επηρεάζει την πρόβλεψη, δίνοντας πιο συντηρητικά αποτελέσµατα, από ότι στην 
περίπτωση που οι ιδιότητες ελαστικότητας θεωρούνται ντετερµινιστικές. Παρόλο που 
επίδραση φαίνεται µικρή στην συγκεκριµένη περίπτωση που εξετάζεται, αυτό δεν σηµαίνει 
ότι σε περίπτωση που αµελείται η στοχαστικότητα των ελαστικών ιδιοτήτων δεν προκύπτει 
υπερεκτίµηση της αξιοπιστίας της στρώσης. Πρέπει δε να τονισθεί ότι οι παράµετροι που 
χρησιµοποιήθηκαν, σύµφωνα µε το [5.38], προϋποθέτουν συντελεστή µεταβλητότητας για τις 
ελαστικές ιδιότητες 5%, ενώ για τις ιδιότητες αντοχής περίπου 10%. Αυτή η θεώρηση όµως 
για τις ελαστικές ιδιότητες είναι κατά πολύ µικρότερη από αυτή που βρέθηκε κατά την 
πειραµατική αξιολόγηση των συνθέτων υλικών στην διάρκεια της παρούσης εργασίας.   

Παρόµοια αποτελέσµατα λαµβάνονται και στην περίπτωση που εξετάζονται στρώσεις on-
axis, ή στην περίπτωση που θεωρηθεί επιπλέον διατµητική παραµόρφωση εs. 

Π. 23 Χαρακτηριστικά ελαστικότητας στρώσης από C/Ep από το [5.38] 

Ιδιότητα Μέση Τιµή 
Τυπική 

απόκλιση 
Κατανοµή 

Παράµετροι κατανοµής 

µ σ 

E1 (MPa) 181000 9050.00 Normal  181000 9050.00 

E2 (MPa) 10300 515.00 Normal 10300 515.00 

ν12 0.28 0.0028 Normal  0.28 0.0028 

G12 (MPa) 7170 358.5 Normal 7170 358.5 

 

-0.02 -0.01 0.00 0.01

εx (m/m) -0.02

-0.01

0.00

0.01

ε y
 (

m
/m

)

FORM (Str.)

FORM (Str.+ Elas.)

EDW (Str.)

EDW (Str. + Elas.)

 
Σχ. 60 Τόπος αστοχίας στρώσης 30

ο
 στον χώρο παραµορφώσεων σε επίπεδο αξιοπιστίας 

99.997% θεωρώντας στοχαστικές τις ιδιότητες αντοχής (Str.) ή τις ιδιότητες αντοχής και 
ελαστικότητας (Str. + Elas.) 
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6 ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Γενικά, όταν αναφερόµαστε στον δοµικό σχεδιασµό κατασκευών, ουσιαστικά επιζητούµε τα 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τις µηχανικές ιδιότητες του υλικού, συνδυασµός των οποίων θα 
έχουν ως αποτέλεσµα µία κατασκευή αποδεκτή από άποψη λειτουργικότητας, δηλαδή µίας 
κατασκευής, που υπό την επιβολή των εξωτερικών φορτίων θα συµπεριφέρεται µέσα σε κάποια 
προδιαγεγραµµένα όρια. Αυτά τα όρια συνήθως περιλαµβάνουν προδιαγραφές αντοχής, που 
αναφέρονται δηλαδή στην ικανότητα της κατασκευής να φέρει φορτία χωρίς να εµφανιστεί 
αστοχία (π.χ. ρωγµή), προδιαγραφές για την ελαστικότητα, δηλαδή την µη υπέρβαση ορίων 
µετατοπίσεων ή/ και παραµορφώσεων, προδιαγραφές ευστάθειας, όπως την αποφυγή φαινοµένων 
λυγισµού και διάφορες άλλες, ανάλογα µε την κατασκευή.  

Η αστοχία µπορεί να συµβεί εξαιτίας διαφορετικών αιτιών, κάθε µία από τις οποίες χρειάζεται µία 
ξεχωριστή εκτίµηση της ασφάλειας. Καθώς η µέθοδος προσδιορισµού της αξιοπιστίας είναι πολύ 
διαφορετική για τις διαφορετικές περιπτώσεις, είναι πρακτικό σε αυτή την εργασία να γίνει ο εξής 
διαχωρισµός: 

• Αστοχία ακραίας φόρτισης (Ultimate failure): Είναι η αστοχία εξαιτίας ακραίας στατικής 
φόρτισης, η οποία εµφανίζεται πολύ λίγες φορές στην ζωή της κατασκευής. Για παράδειγµα 
στην περίπτωση πτερυγίων ανεµογεννητριών θα µπορούσε να είναι η  φόρτιση εξαιτίας της 
ριπής του ανέµου που αναπτύσσεται σε καταιγίδα µε περίοδο επανεµφάνισης 50 χρόνια. 

• Αστοχία λόγω κόπωσης (fatigue failure): Είναι η αστοχία εξαιτίας πολλών 
επαναλαµβανόµενων εναλλαγών στα φορτία, συχνά κυρίως λόγω των κανονικών συνθηκών 
λειτουργίας της κατασκευής.  

Στην εργασία αυτή ενδιαφερόµαστε για την αστοχία υπό στατική φόρτιση ή αλλιώς την αστοχία 
ακραίας φόρτισης, ενώ ο έλεγχος της κατασκευής γίνεται θεωρώντας ιδιότητες µη µεταβαλλόµενες 
στον χρόνο. Για αυτήν την µορφή αστοχίας συµπεριλαµβάνονται εκτός των µηχανικών φορτίσεων 
και τυχόν επιδράσεις λόγω διαφοράς θερµοκρασίας. Κάθε µορφή αστοχίας εµφανίζεται εξαιτίας 
της επίδρασης κάποιου συγκεκριµένου φορτίου. Κάθε φόρτιση που επιβάλλεται σε ένα σύστηµα 
διεγείρει µία συγκεκριµένη απόκρισή του. Για παράδειγµα τα στατικά φορτία µε τα οποία 
ασχολούµαστε µπορεί να γίνουν η αιτία για µη αποδεκτές ελαστικές µετατοπίσεις ή 
παραµορφώσεις και τάσεις. Στην εργασία αυτή όµως ενδιαφερόµαστε για τις τάσεις, που 
αναπτύσσονται και µπορεί να οδηγήσουν στην ολοκληρωτική αστοχία ενός στοιχείου της 
κατασκευής. 

Ο σκοπός των υπολογισµών κατά τον σχεδιασµό, σύµφωνα µε το ISO 2394 [6.1] είναι να 
διατηρηθεί η πιθανότητα να προκύψει µία οριακή κατάσταση κάτω από µία προκαθορισµένη τιµή 
για τον τύπο της κατασκευής που εξετάζεται. Αυτός ο ορισµός στην πραγµατικότητα καθιστά το 
πρόβληµα του προσδιορισµού της αξιοπιστίας της κατασκευής ένα πρόβληµα πιθανοτήτων.  

Παραδοσιακά ο δοµικός σχεδιασµός βασίζεται στην ντετερµινιστική ανάλυση. Σε αυτή την 
περίπτωση, προσδιορίζονται κατάλληλες διαστάσεις, ιδιότητες υλικών και φορτία και ακολουθεί 
µία ανάλυση για να προκύψει µία λίγο ως πολύ λεπτοµερής περιγραφή της κατασκευής. Καθώς οι 
διακυµάνσεις των φορτίων και των ιδιοτήτων των υλικών καθώς και οι αβεβαιότητες που 
σχετίζονται µε τα αναλυτικά µοντέλα συνεισφέρουν σε µία εν γένει µικρή πιθανότητα η 
κατασκευή να µην αποκρίνεται όπως θα έπρεπε, αναπτύσσονται µέθοδοι για να συµπεριληφθεί η 
στατιστική φύση των φορτίων και των ιδιοτήτων των υλικών. 

Σε ένα σχεδιασµό µε πιθανότητες η ανάλυση αξιοπιστίας επιτυγχάνεται προσαρµόζοντας τον 
δοµικό σχεδιασµό κατάλληλα µέχρι να προκύψει το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας σε όρους µίας 
συγκεκριµένης προδιαγεγραµµένης πιθανότητας αστοχίας.  

Πολλές διαδικασίες σχεδιασµού φερόντων κατασκευαστικών στοιχείων βασίζονται σε υποθέσεις 
ως προς την διασπορά των φορτίων και της απόκρισης της κατασκευής, οι οποίες µε την σειρά 
τους βασίζονται σε προηγούµενη εµπειρία µε παρόµοιες κατασκευές. Παρόλα αυτά τα µέγεθος της 
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αβεβαιότητας στα χαρακτηριστικά των υλικών, τις καταστάσεις φόρτισης, της γήρανσης του 
υλικού και των διαδικασιών κατασκευής είναι συχνά ανεπαρκώς αντικατοπτριζόµενα στις 
µεθοδολογίες σχεδιασµού. Η επίδραση των αβεβαιοτήτων στον κλασσικό σχεδιασµό λαµβάνεται 
υπόψη µε την εφαρµογή µερικών συντελεστών ασφαλείας  στις ιδιότητες υλικού ή στα φορτία, µε 
σκοπό την µεγαλύτερη ασφάλεια της κατασκευής. Αυτή η προσέγγιση όµως µπορεί να οδηγήσει 
σε αµφιβολίες ως προς την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της κατασκευής και πιθανόν και σε µία 
λιγότερο βελτιστοποιηµένη οικονοµικά κατασκευή. Για τον λόγο αυτό ολοένα και περισσότεροι 
κλάδοι των µηχανικών λαµβάνουν υπόψη τους την επίδραση των αβεβαιοτήτων µε χρήση 
τεχνικών προσδιορισµού της αξιοπιστίας των κατασκευών, όπως αυτές περιγράφηκαν σε 
προηγούµενο κεφάλαιο. 

Η κατάσταση µίας κατασκευής µπορεί να διαφοροποιείται λίγο έως πολύ, συνεχώς από την 
κατάσταση όπου υφίσταται δοµική ακεραιότητα στην κατάσταση αστοχίας. Ως µία απλούστευση, 
θεωρείται ότι στην κατάσταση σχεδιασµού ότι δυσµενής λειτουργία µπορεί να συµβεί µόνο µε ένα 
πεπερασµένο αριθµό µορφών (modes). Κάθε µορφή απορριπτέας λειτουργίας (ή αστοχίας) µπορεί 
να δώσει µία σχεδιαστική ανισότητα. Ο δοµικός σχεδιασµός στην στενή του έννοια είναι να 
προσδιοριστεί ένα σύνολο ιδιοτήτων των κατασκευαστικών στοιχείων τέτοιο ώστε να 
ικανοποιούνται αυτές οι σχεδιαστικές ανισότητες. 

Η ανάλυση της αξιοπιστίας αποτελεί πλέον ένα βασικό εργαλείο της διαδικασίας σχεδιασµού των 
κατασκευών. Για κάθε µορφή αστοχίας ενός συστήµατος µία επιθυµητή ή αποδεκτή τιµή της 
αξιοπιστίας πρέπει να είναι προσδιορισµένη για τον σχεδιαστή, συνήθως µέσω κανονισµών. Αυτή 
η επιθυµητή αξιοπιστία (target reliability) PR* µπορεί να επιλεγεί βάσει κριτηρίων ή βάσει µίας 
λογικής ανάλυσης. 

Στην πράξη µία κατασκευή αποτελείται από πολλά στοιχεία και σε κάθε στοιχείο µπορεί να 
αντιστοιχούν αρκετές µορφές αστοχίας. Οι µέθοδοι που παρουσιάστηκαν ως αυτό το σηµείο 
πρωταρχικό σκοπό έχουν τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας ενός στοιχείου ως προς µία µορφή 
αστοχίας. Η κατασκευή θεωρείται σε ένα σταθερό σηµείο στο χρόνο και η κατάστασή της 
θεωρείται ότι εξαρτάται µε ένα µοναδικό τρόπο µόνο από τις παρούσες καταστάσεις των στοιχείων 
της. Κάθε στοιχείο θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αστοχίας. Αυτό υποτίθεται και για την 
κατασκευή και το πρώτο βήµα είναι η έκφραση της κατάστασης της κατασκευής σε όρους της 
κατάστασης των επί µέρους στοιχείων της.  

Κάθε κατασκευή, της οποίας η αστοχία προσδιορίζεται ως η πρώτη αστοχία οποιουδήποτε 
στοιχείου της, µπορεί να θεωρηθεί ως σύστηµα εν σειρά και η ανάλυση σε ένα τέτοιο σύστηµα θα 
δώσει την αξιοπιστία της όλης κατασκευής. Αντίστοιχα κάθε κατασκευή στην οποία θεωρείται ότι 
η αστοχία επέρχεται όταν όλα τα στοιχεία της έχουν αστοχήσει θεωρείται σύστηµα εν παραλλήλω 
και η αξιοπιστία της κατασκευής υπολογίζεται θεωρώντας της αρχές που διέπουν τέτοια 
συστήµατα.  

6.1 Σχολιασµός Αστοχία πρώτης Στρώσης (FPF) ή ολική αστοχία πολύστρωτης πλάκας 

(LPF) 

Μία πολύστρωτη πλάκα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα πολλών συνιστωσών, κάθε µία από 
τις οποίες χαρακτηρίζεται από την δική της συνάρτηση αστοχίας. Η αστοχία µίας πολύστρωτης 
πλάκας, µπορεί να χαρακτηρισθεί είτε από την αστοχία της πρώτης στρώσης, first ply failure 
(FPF), είτε από την ολική της αστοχία, δηλαδή την διαδοχική αστοχία όλων των στρώσεων, last 
ply failure (LPF). Όταν η πολύστρωτη πλάκα σχεδιάζεται έτσι ώστε οριακά να µην υπερβαίνει την 
FPF- κατάσταση, σκοπός είναι η αποφυγή οποιασδήποτε ανάπτυξης µικρορωγµών στο υλικό, ή η 
αστοχία γενικά, η εξέλιξη και η διάδοση της οποίας είναι δύσκολο να προβλεφθεί αποτελεσµατικά 
[6.2]. Από την άλλη πλευρά όταν ο σχεδιασµός εκτελείται έτσι ώστε οριακά να µην υπάρχει 
υπέρβαση της LPF – κατάστασης, τότε αποσκοπούµε στην καλύτερη εκµετάλλευση και (βέλτιστη) 
χρήση της πολύστρωτης πλάκας.  

Στην εργασία αυτή η αστοχία της πολύστρωτης πλάκας θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από την FPF 
µέθοδο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι για την πρόβλεψη LPF απαιτείται η  υπόθεση 
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συντελεστών υποβάθµισης (degradation factors) των ιδιοτήτων του υλικού κατά την διαδικασία 
υπολογισµού του φορτίου αστοχίας. Επειδή όµως για την τιµή του συντελεστού υποβάθµισης 
υπάρχουν αρκετές διαφορετικές απόψεις, όπως για παράδειγµα στα [6.3] και [6.4] και ο πιο 
συνηθισµένος τρόπος προσδιορισµού τους είναι η επιβεβαίωση της παραδοχής µε πειραµατικά 
αποτελέσµατα, η επιλογή του θα εισήγαγε µεγαλύτερη αβεβαιότητα, αλλοιώνοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας.  

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι παρόλο που η θεώρηση FPF αστοχίας υποεκτιµά την τελική αστοχία 
της πολύστρωτης πλάκας, η θεώρηση αυτή αποτελεί µία συντηρητική και ταυτόχρονα µία ασφαλή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασµό κατασκευών µε σύνθετα υλικά.  

Για να περάσουµε λοιπόν από την εκτίµηση της πιθανότητας αστοχίας της στρώσης στην 
πιθανότητα αστοχίας της πολύστρωτης πλάκας, δηλαδή του δοµικού στοιχείου της κατασκευής, 
πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα ως ένα σύστηµα, όπως περιγράφεται στην θεωρία 
πιθανοτήτων. Έτσι θεωρώντας ως σύστηµα την πολύστρωτη n στρώσεων και ως στοιχεία του 
συστήµατος τις n στρώσεις, σύµφωνα µε την FPF υπόθεση, ότι δηλαδή αστοχία της πρώτης 
στρώσης συνεπάγεται την αστοχία της πολύστρωτης, το σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί ως εν σειρά. 
Αντίστοιχα στην περίπτωση LPF, όπου αστοχία του συστήµατος επέρχεται µε αστοχία όλων των 
στοιχείων του, το σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί ως σύστηµα εν παραλλήλω. Καθώς ο σχεδιασµός 
γίνεται βάσει της FPF αστοχίας, η ανάλυση λοιπόν του συστήµατος εν σειρά µπορεί να µας δώσει 
την πιθανότητα αστοχίας όλης της πολύστρωτης πλάκας. 

Έστω µία πολύστρωτη πλάκα µε k στρώσεις. Οι στρώσεις αυτές θα έχουν διαφορετικές 
συναρτήσεις οριακής κατάστασης. Έστω ότι η αντίστοιχη συνάρτηση οριακής κατάστασης της 
στρώσης i περιγράφεται από: 

( ) ( )njj2j1ii x,...,x,xGXG =  j = 1, 2, ..., n 

τέτοιες ώστε το µεµονωµένο γεγονός αστοχίας είναι: 

( )[ ]0XGA ii ≤=  

Τότε το συµπλήρωµα του Ai  είναι το ασφαλές γεγονός, δηλαδή: 

( )[ ]0XGA ii >=  

Η ασφάλεια της πολύστρωτης πλάκας, στην περίπτωση που θεωρούµε την FPF αστοχία 
περιγράφεται από το γεγονός ότι καµία από τις k στρώσεις δεν βρίσκεται σε κατάσταση αστοχίας, 
δηλαδή: 

k21 A...AAA ∩∩∩=  

αντίστροφα το γεγονός της αστοχίας της πολύστρωτης πλάκας (του συστήµατος) είναι: 

k21 A...AAA ∪∪∪=  

Η παραπάνω εξίσωση υποδηλώνει ότι µία ή περισσότερες από τις στρώσεις βρίσκεται σε 
κατάσταση αστοχίας. Θεωρητικά, εξ’ αυτού, η πιθανότητα το σύστηµα να βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση λειτουργίας εκφράζεται από το χωρικό ολοκλήρωµα: 

( )
( )

∫ ∫ ∫
∩∩∩

=
k21

k21

A...AA

k21k21X...,X,XS dX...dXdXX...,,X,Xf...P  

όπου 
k21 X...,,X,Xf  η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των µεταβλητών Χ. 

Ο υπολογισµός της πιθανότητας αυτής ή της αντίστοιχης πιθανότητας αστοχίας µίας πολύστρωτης 
πλάκας µέσω του παραπάνω χωρικού ολοκληρώµατος είναι εν γένει δύσκολος. Σχεδόν πάντα είναι 
απαραίτητες προσεγγιστικές µέθοδοι επίλυσης. Από αυτή την άποψη, τα όρια της αντίστοιχης 
πιθανότητας είναι επίσης χρήσιµα. Τα όρια της πιθανότητας να µην αστοχήσει µία πολύστρωτη 
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πλάκα, PS, της οποίας οι αστοχίες των στρώσεών της είναι θετικά συσχετισµένες δίνονται από 
[6.5]: 

Si
i

S

k

1i
Si PminPP ≤≤∏

=

 

όπου µε SiP  συµβολίζεται η πιθανότητα να µην αστοχήσει η στρώση i. Αντίστροφα, τα αντίστοιχα 

όρια για την πιθανότητα αστοχίας, PF, αυτής της πολύστρωτης είναι [6.5]: 

( )∏
=

−−≤≤
k

1i
FiFFi

i
P11PPmax  

όπου µε FiP  συµβολίζεται η πιθανότητα αστοχίας της στρώσης i.  

Η απόσταση µεταξύ του άνω και κάτω ορίου, προφανώς εξαρτάται από τον αριθµό των στρώσεων 
και τις σχετικές τιµές των πιθανοτήτων εµφάνισής τους. Για παράδειγµα αν υπάρχει µία κυρίαρχη 
αστοχία στρώσης τότε η αξιοπιστία του συστήµατος θα εξαρτάται από την πιθανότητα αυτής να 
εµφανισθεί και µπορεί κάλλιστα να παρασταθεί από την πιθανότητα αυτής και µόνο. Σε τέτοια 
περίπτωση τα όρια θα είναι στενά. Γενικά όµως τα όρια θα είναι αρκετά ανοιχτά, ειδικά αν ο 
αριθµός ανεξάρτητων µορφών αστοχίας είναι µεγάλος. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των 
συνθέτων υλικών, όπως εξετάζονται στην παρούσα εργασία οι ανεξάρτητες µορφές αστοχίας είναι 
ίσες µε τον αριθµό των στρώσεων της πολύστρωτης πλάκας, εφόσον κάθε στρώση χαρακτηρίζεται 
από το δικό της κριτήριο αστοχίας (όπως παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο).  

Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία η αστοχία κάθε στρώσης είναι εντελώς ανεξάρτητη 
από την αστοχία κάθε άλλης η πιθανότητα αστοχίας και αξιοπιστίας της πολύστρωτης πλάκας 
δίνονται από τις Εξ.(6.1) και (6.2) αντίστοιχα. 

( )∏
=

−−=
k

1i
FiF P11P   (6.1) 

∏
=

=
k

1i
SiS PP  (6.2) 

Ενώ στην περίπτωση όπου οι αστοχίες των στρώσεων να είναι εντελώς θετικά συσχετισµένες η 
πιθανότητα αστοχίας και αξιοπιστίας της πολύστρωτης πλάκας δίνονται αντιστοίχως από: 

Fi
i

F PmaxP =  (6.3) 

Si
i

S PminP =  (6.4) 

Σε περίπτωση που επιθυµείται ο προσδιορισµός πιο στενών ορίων για την πιθανότητα αστοχίας της 
πολύστρωτης πλάκας, θα πρέπει να προσδιορισθεί ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ της αστοχίας 
των στρώσεων. Ο συντελεστής συσχέτισης, όπως και οι συντελεστές υποβάθµισης των στρώσεων, 
είναι δύσκολο να προσδιορισθεί, εφ’ όσον ο βαθµός εξάρτησης των ιδιοτήτων των στρώσεων σε 
µία πολύστρωτη εξαρτάται για παράδειγµα από την διαδικασία παραγωγής της πολύστρωτης 
πλάκας, την χωρική στατιστική κατανοµή (spatial distribution) των ιδιοτήτων του υφάσµατος και 
την διάταξη των στρώσεων στην πολύστρωτη. Συγκεκριµένα, µπορεί κανείς να υποθέσει ότι για 
όµοιες στρώσεις όσο πιο τυποποιηµένη είναι η διαδικασία κατασκευής του συνθέτου υλικού, τόσο 
πιο θετικά συσχετισµένες είναι οι ιδιότητες των στρώσεων.  

Για παράδειγµα όταν εκτελούνται πειράµατα για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων αντοχής ενός 
συνθέτου υλικού, κατασκευάζονται δοκίµια αρκετών στρώσεων ανάλογα µε το πάχος της 
µεµονωµένης στρώσης, τα οποία υποβάλλονται σε µονοαξονική εντατική κατάσταση µέχρι είτε 
τον ολικό αποχωρισµό του δοκιµίου είτε την κατάσταση κατά την οποία δεν δύναται να φέρει 
µεγαλύτερο φορτίο. Σε αυτή την περίπτωση όµως ενώ στην ουσία έχουµε µία πολύστρωτη πλάκα, 
θεωρούµε ότι οι ιδιότητες αυτής συµπίπτουν µε τις ιδιότητες της µεµονωµένης στρώσης. Ή 
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αλλιώς, θεωρούµε ότι οι ιδιότητες όλων των στρώσεων στην πολύστρωτη είναι ίδιες. Πίσω από 
αυτή την θεώρηση κρύβεται η υπόθεση ότι οι ιδιότητες των στρώσεων είναι τέλεια θετικά 
συσχετισµένες.   

Στο [6.6] και στο [6.7] αναφέρεται η θεώρηση του συστήµατος ως εν σειρά και ως εν παραλλήλω, 
εκτιµώντας το άνω και κάτω όριο της πιθανότητας αστοχίας ανάλογα µε την θεώρηση, 
υποθέτοντας όµως ότι οι αστοχία κάθε στρώσης συµβαίνει ανεξάρτητα από την αστοχία κάποιας 
άλλης. Αντίστοιχα στο [6.8] προτείνεται η θεώρηση του συστήµατος ως εν σειρά, δηλαδή 
θεωρείται ότι αστοχία της πολύστρωτης επέρχεται ταυτόχρονα µε την αστοχία της πρώτης 
στρώσης. Για την εκτίµηση της πιθανότητας το σύστηµα να βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση 
λειτουργίας προτείνεται η χρήση άνω και κάτω ορίου, όπως για παράδειγµα η χρήση των ορίων 
Ditlevsen. Παρόµοια ανάλυση προτείνεται και στο [6.9]. Στο ίδιο άρθρο όµως επισηµαίνεται ότι 
για το συγκεκριµένο πρόβληµα που εξετάζεται, όπου ερευνώνται [±φ]n πολύστρωτες, η πιθανότητα 
αστοχίας όλων των επιµέρους στρώσεων είναι ίσες µεταξύ τους, εποµένως και η πιθανότητα 
αστοχίας του συστήµατος (της πολύστρωτης) ισούται µε την πιθανότητα αστοχίας οποιασδήποτε 
στρώσης. Στο [6.10] παρόλο που αναγνωρίζεται ότι η αστοχία της πολύστρωτης δεν συµπίπτει 
απαραίτητα µε την αστοχία της πρώτης στρώσης, θεωρείται ότι ως πρώτη προσέγγιση του 
προβλήµατος είναι απαραίτητη η θεώρηση του συστήµατος ως εν σειρά, εφόσον η εκτίµηση της 
αστοχίας (ή της πιθανότητας αστοχίας) της τελευταίας στρώσης συνεπάγεται ανάλυση 
προοδευτικής αστοχίας. Επίσης γίνεται η θεώρηση ότι οι στρώσεις είναι εξαρτηµένες έτσι ώστε 

Fi
i

F PmaxP = , καθώς η θεώρηση ότι οι στρώσεις είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους προϋποθέτουν ότι 

οι συντελεστές συσχέτισης είναι γνωστοί.  

Στο [6.11] υπολογίζεται η αστοχία τελευταίας στρώσης. Για την εκτίµηση αυτή, αυξανοµένου του 
φορτίου, όταν διαπιστωθεί η αστοχία µίας στρώσης, τότε αφενός υπολογίζεται εξαιτίας ποιας 
τάσης αστόχησε η στρώση (σε διάτµηση, εξαιτίας αστοχίας µήτρας κλπ) και ανάλογα θεωρούνται 
αρνητικές οι ελαστικές ιδιότητες που σχετίζονται µε την τάση αυτή. Κατά την περαιτέρω αύξηση 
του φορτίου (στην προκειµένη περίπτωση της εσωτερικής πίεσης ενός δοχείου από σύνθετα υλικά) 
οι ελαστικές ιδιότητες των στρώσεων που έχουν αστοχήσει εξακολουθούν να θεωρούνται 
αρνητικές µέχρις ότου µηδενιστούν οι αντίστοιχες τάσεις των στρώσεων. Μετά από αυτό, οι 
ελαστικές ιδιότητες (καθώς και οι αντίστοιχες τάσεις) θεωρούνται µηδενικές. Η αστοχία όλης της 
πολύστρωτης θεωρείται είτε όταν συµβεί αστοχία κάποιας στρώσης εξαιτίας θραύσης των ινών, 
είτε όταν γίνει µικρότερος του µηδέν ο πίνακας δυσκαµψίας της πολύστρωτης, δηλαδή χάσει τον 
ορισµό του ως θετικός.  

Στο [6.12] γίνεται µία πολύ καλή περιγραφή των µορφών τελικής αστοχίας µίας πολύστρωτης 
πλάκας. Επισηµαίνεται ότι για να βρεθεί η πιθανότητα η πολύστρωτη πλάκα που εξετάζεται να 
βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας µε ακριβή τρόπο πρέπει να γίνει διερεύνηση των 
σειρών αστοχίας στρώσεων µέχρι την τελική της αστοχίας και στην συνέχεια να προσεγγισθεί η 
πιθανότητα αστοχίας της πολύστρωτης χρησιµοποιώντας θεωρία πιθανοτήτων γεγονότων. Μετά 
την αστοχία της πρώτης στρώσης, για τον υπολογισµό της αστοχίας της επόµενης, γίνεται η 
παραδοχή ότι οι ελαστικές ιδιότητες της στρώσης που αστόχησε είναι ίσες µε µηδέν. Εξαιτίας του 
µεγέθους του προβλήµατος για τον υπολογισµό όλων των σειρών αστοχίας και της πιθανότητάς 
τους να εµφανιστούν, ακόµα και στην περίπτωση όπου η πολύστρωτη αποτελείται από 10 
στρώσεις, από όλες τις πιθανές ακολουθίες αστοχίας επιλέγονται µόνο οι πιο πιθανές, για την 
εκτίµηση της ζητούµενης πιθανότητας του συστήµατος. Επίσης, αναφέρεται ότι στην περίπτωση 
των συνθέτων υλικών δεν συµβαίνει συχνά στην πράξη να µπορούν να παραλάβουν φορτίο µετά 
την αστοχία της τρίτης στρώσης, ενώ συχνά οι πολύστρωτες µπορούν να παραλάβουν φορτία µετά 
την αστοχία και δεύτερης στρώσης. Για την προσέγγιση της πιθανότητας ολικής αστοχίας 
πολύστρωτης πλάκας, πρέπει να διερευνάται και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η σταδιακή αύξηση 
του φορτίου. Σε περίπτωση που η αύξηση του εξωτερικού φορτίου γίνεται µονοσήµαντα η επίλυση 
επικεντρώνεται µόνο στην διερεύνηση της αστοχίας των στρώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, 
δηλαδή όταν η εξωτερική φόρτιση µπορεί να αυξηθεί µε διάφορους τρόπους, τότε θα πρέπει να 
εξετάζεται και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αύξηση του φορτίου. 
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6.2 Προσδιορισµός τόπου αστοχίας πολύστρωτης πλάκας σε προκαθορισµένο επίπεδο 

αξιοπιστίας  

Για την πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας µίας πολύστρωτης πλάκας υπό συνεπίπεδη φόρτιση 
χρησιµοποιήθηκε η κλασσική θεωρία πολυστρώτων πλακών για τον προσδιορισµό του τανυστή 
τάσεων που αναπτύσσεται σε κάθε στρώση. Οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού καθώς επίσης και οι 
συνεπίπεδες ανηγµένες δυνάµεις της πολύστρωτης πλάκας θεωρούνται σε πρώτη φάση 
ντετερµινιστικές. Έτσι ο προσδιορισµός των αναπτυσσόµενων τάσεων σε κάθε στρώση δεν 
εµπεριέχει δυσκολία. 

Πιο συγκεκριµένα, οι παραµορφώσεις, ε
o, και οι καµπυλότητες, k

o, του µέσου επιπέδου της 
πολύστρωτης πλάκας υπολογίζονται µέσω της κλασσικής θεωρίας πολυστρώτων πλακών µέσω της 
σχέσης: 
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όπου Ν, οι αναπτυσσόµενες (στην περίπτωση που εξετάζεται ντετερµινιστικές) ανηγµένες 

δυνάµεις και Μ οι αντίστοιχες ροπές και DBBA ′′′′ ,,, T  είναι τα χαρακτηριστικά µητρώα της 

πολύστρωτης που δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

[ ]

[ ]
[ ] 11

111

11111

−−

−−−

−−−−−

−=′

−−=′






 −−−=′

BBADD

BBADBAB

BABBADBABAA

 (6.6) 

Τα στοιχεία των µητρώων A, B, D, µε i, j = x, y, s, δίνονται από τις σχέσεις: 
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 (6.7) 

όπου n είναι ο αριθµός των στρώσεων στην πολύστρωτη, hk το πάχος της k στρώσης και µε k
Q′  

συµβολίζεται το µητρώο δυσκαµψίας της στρώσης στο σύστηµα συντεταγµένων της πολύστρωτης. 
Τα στοιχεία αυτού του µητρώου, δίνονται συναρτήσει του µητρώου δυσκαµψίας της στρώσης Q, 
βάσει του µετασχηµατισµού: 
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 (6.8) 

όπου θk η γωνία του κυρίου άξονα της k στρώσης ως προς τον κύριο άξονα της πολύστρωτης. 
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Ενώ το συνεπίπεδο µητρώο δυσκαµψίας της στρώσης στο κύριο σύστηµα συντεταγµένων της 
στρώσης είναι συνάρτηση των ελαστικών ιδιοτήτων της στρώσης και δίνεται από την σχέση 
(5.18), που επαναλαµβάνεται εδώ για λόγους πληρότητας. 
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Οι παραµορφώσεις της k στρώσης της πολύστρωτης στο κύριο σύστηµα συντεταγµένων της 

πολύστρωτης, k
iε′ , υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την παρακάτω σχέση συναρτήσει των 

παραµορφώσεων και καµπυλοτήτων του µέσου επιπέδου της πολύστρωτης: 

ik
0
i

k
i kz+ε=ε′  (6.9) 

όπου zk είναι η απόσταση του µέσου επιπέδου της k στρώσης από το µέσο επίπεδο της 
πολύστρωτης. Οι παραµορφώσεις που αναπτύσσονται σε κάθε στρώση µετασχηµατίζονται στο 
κύριο σύστηµα συντεταγµένων της στρώσης µέσω του παρακάτω µετασχηµατισµού: 

kkk εTε ′=  (6.10) 

όπου το µητρώο µετασχηµατισµού Τk δίνεται από την: 
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Η αξιοπιστία της αντοχής πολύστρωτης πλάκας προσδιορίζεται για κάθε συνδυασµό ανηγµένων 
στο πάχος των στρώσεων δυνάµεων από την στρώση που παρουσιάζει το µικρότερο επίπεδο 
αξιοπιστίας, δηλαδή βασίζεται στην αρχή της αστοχίας της πρώτης στρώσης (µε χρήση της σχέσης 
(6.3)).  

Ο υπολογιστικός κώδικας που δηµιουργήθηκε για τον προσδιορισµό της πιθανότητας αστοχίας της 
πολύστρωτης µε τις αναλυτικές µεθόδους (FORM και EDW) περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

1. Εισαγωγή των ιδιοτήτων της κάθε στρώσης ως προς το κύριο σύστηµα συντεταγµένων της 
στρώσης και εισαγωγή των 4 πρώτων ροπών για κάθε µία από τις πέντε ιδιότητες αντοχής 
της στρώσης. 

2. Εισαγωγή των ανηγµένων δυνάµεων και ροπών που εφαρµόζονται στην πολύστρωτη. 

3. Υπολογισµός του µητρώου δυσκαµψίας Q κάθε στρώσης στο κύριο σύστηµα 
συντεταγµένων της στρώσης και κατόπιν στροφή του µητρώου κάθε στρώσης στο φυσικό 
σύστηµα συντεταγµένων της πολύστρωτης για τον υπολογισµό των Q´. 

4. Υπολογισµός των µητρώων A, B, D και DBA ′′′ ,,  της πολύστρωτης. 

5. Υπολογισµός των παραµορφώσεων και καµπυλοτήτων στο µέσο επίπεδο της 
πολύστρωτης, ε0 και k. 

6. Υπολογισµός των παραµορφώσεων κάθε στρώσης εk. 

7. Υπολογισµός των τάσεων κάθε στρώσης σk. 
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8. Υπολογισµός της αξιοπιστίας κάθε στρώσης PR
k. 

9. Εύρεση της στρώσης µε την µικρότερη αξιοπιστία. 

Μία σχηµατική αναπαράσταση της λογικής του προγράµµατος παρουσιάζεται στο Σχ. 61. 

Όµοια για την εφαρµογή της µεθόδου Monte Carlo για τον υπολογισµό της αξιοπιστίας 
πολύστρωτης θεωρώντας στοχαστικές µεταβλητές τις ιδιότητες αντοχής της στρώσης, τα βήµατα 
που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

1. Εισαγωγή των ιδιοτήτων κάθε στρώσης στο κύριο σύστηµα συντεταγµένων της στρώσης, 
E1, E2, G12, ν12, θ, h, και των παραµέτρων των στατιστικών κατανοµών για κάθε µία από 
τις 5 βασικές ιδιότητες αντοχής της στρώσης. 

2. Εισαγωγή των ανηγµένων δυνάµεων και ροπών 

3. Υπολογισµός του µητρώου δυσκαµψίας Q κάθε στρώσης στο κύριο σύστηµα 
συντεταγµένων της στρώσης και κατόπιν στροφή του µητρώου κάθε στρώσης στο φυσικό 
σύστηµα συντεταγµένων της πολύστρωτης για τον υπολογισµό των Q´.  

4. Υπολογισµός των µητρώων A, B, D και DBA ′′′ ,,  της πολύστρωτης. 

5. Υπολογισµός των παραµορφώσεων και καµπυλοτήτων στο µέσο επίπεδο της 
πολύστρωτης, ε0 και k. 

6. Υπολογισµός των παραµορφώσεων κάθε στρώσης εk. 

7. Υπολογισµός των τάσεων κάθε στρώσης σk στο κύριο σύστηµα της στρώσης. 

8. Για κάθε στρώση εκκίνηση ntot επαναλήψεων για την παραγωγή ntot*5 τυχαίων ιδιοτήτων 
αντοχής, όπου 5 είναι οι βασικές µεταβλητές αντοχής. 

9. Υπολογισµός της αξιοπιστίας κάθε στρώσης. 

10. Υπολογισµός της ελάχιστης τιµής από την αξιοπιστία των στρώσεων 

Μία σχηµατική αναπαράσταση των βηµάτων που ακολουθούνται για την εφαρµογή της µεθόδου 
Monte Carlo παρουσιάζεται στο Σχ. 62.  



Κεφάλαιο 6: ∆οµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Σύνθετα Υλικά 

154 
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NEXT k

A, B, D Εξ.(6.7)

A’, B’, D’ Εξ.(6.6)

ε0, k Εξ.(6.5)

DO k = 1,..., n

NEXT k

ε
k

Εξ.(6.10)

σ
k

Εξ.(5.20)

PR
k

= F(K
k
)

ΤΕΛΟΣ

PR
k 
< PR

k-1

No

MIN = PR
k

Yes

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ = MIN

Q’
k

Εξ.(6.8)

 
Σχ. 61 Σχηµατική αναπαράσταση της λογικής που ακολουθείται για τις αναλυτικές µεθόδους 

. 
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Σχ. 62 Λογικό ∆ιάγραµµα για την εφαρµογή της µεθόδου Monte Carlo 

Η διαφορά της αναλυτικής και αριθµητικής λύσης, έγκειται στα τρία τελευταία βήµατα. Ενώ κατά 
την εφαρµογή αναλυτικής λύσης δύο στρώσεις µε το ίδιο υλικό και την ίδια γωνία 
προσανατολισµού υπό συνεπίπεδη εντατική κατάσταση, έχουν εξ’ ορισµού την ίδια τιµή 
αξιοπιστίας, για την προσοµοίωση Monte Carlo δεν ισχύει αυτό, καθώς η παραγωγή τυχαίων 
αριθµών επαναλαµβάνεται για κάθε στρώση. Παρόλα αυτά, καθώς ο αριθµός των επαναλήψεων 
είναι αρκετά µεγάλος, έτσι ώστε οι παραγόµενες ιδιότητες να ακολουθούν την ίδια στατιστική 



Κεφάλαιο 6: ∆οµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Σύνθετα Υλικά 

156 

κατανοµή, όπως ορίζεται στην εισαγωγή των παραµέτρων, επιτυγχάνεται τελικά ίδια αξιοπιστία 
για οποιεσδήποτε δύο στρώσεις µε το ίδιο υλικό και την ίδια γωνία προσανατολισµού.  

Τα αποτελέσµατα για αυτή την περίπτωση συγκρίνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα από το 
[6.13]. Φαίνεται ότι οι µέθοδοι όπως αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν για το επίπεδο της στρώσης 
διατηρούν την αποτελεσµατικότητά τους και στην περίπτωση της πολύστρωτης πλάκας.  

Η στατιστική πληροφορία που χρειάζεται για την µοντελοποίηση των ιδιοτήτων αντοχής της UD 
στρώσης από C/Ep (ίνες άνθρακα εµβαπτισµένες σε εποξειδική ρητίνη) λήφθηκαν απευθείας από 
τον υπολογισµό των ροπών των ψηφιοποιηµένων πειραµατικών δεδοµένων του [6.14]. Τα 
ψηφιοποιηµένα δεδοµένα δίνονται για πληρότητα στο Παράρτηµα Α (Α.4.2). Οι ιδιότητες αντοχής 
υποθέτεται ότι ακολουθούν την κατανοµή Weibull. Έτσι η µέση τιµή, η διασπορά και οι 
παράµετροι της κατανοµής Weibull που χρησιµοποιήθηκαν δίνονται στον Π. 24 για τις πέντε 
βασικές ιδιότητες αντοχής της στρώσης.  

Π. 24 Χαρακτηριστικά αντοχής στρώσης C/Ep 

Ιδιότητα Μέση τιµή (MPa) ∆ιασπορά (MPa
2
) 

Παράμετροι Weibull 

σ (MPa) η 

XT 1029.78 15842.82 1083.21 9.83 

XC 710.17 8285.41 748.66 9.35 

YT 45.55 81.28 49.16 5.86 

YC 129.27 306.21 136.63 8.82 

S 70.71 128.95 75.39 7.34 

Στο Σχ. 63 παρουσιάζεται ως παράδειγµα ο τόπος αστοχίας µίας πολύστρωτης πλάκας µε διάταξη 
[0/90]2S από C/Ep για διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας, ο οποίος προέκυψε µε χρήση των µεθόδων 
EDW και BVM, σε σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα από το [6.13] µε τις ιδιότητες που δίνονται 
στον Π. 24. Για λόγους πληρότητας τα πειραµατικά δεδοµένα από το [6.13] δίνονται στο 
Παράρτηµα Α (Α.4.3). Επίσης παρουσιάζονται και τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης µε την µέθοδο 
MC για λόγους σύγκρισης. Χρησιµοποιήθηκε το τανυστικό πολυώνυµο αστοχίας ΤΗ, δηλαδή µε 

τον µη διαγώνιο όρο 221112 HH
2

1
H −= , και όλες οι µέθοδοι φαίνονται να δίνουν καλές 

προβλέψεις σε σχέση µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Σηµειώνεται ότι οι εσωτερικοί τόποι 
αστοχίας αναφέρονται σε επίπεδο αξιοπιστίας 95%, ενώ οι αντίστοιχοι εξωτερικοί αναφέρονται σε 
επίπεδο αξιοπιστίας 10% (πιθανότητα αστοχίας ίση µε 90%).  

Ασφαλώς, σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι για την πειραµατική επαλήθευση του τόπου 
αστοχίας σε συγκεκριµένη πιθανότητα αξιοπιστίας είναι απαραίτητος µεγάλος αριθµός 
πειραµάτων, έτσι ώστε αφενός να καλύπτει όλους του συνδυασµούς τάσεων, αλλά και να υπάρχει 
επαρκής αριθµός πειραµάτων σε κάθε συνδυασµό τάσεων για την στατιστική τους ανάλυση. 
Σύγκριση µε τα υπάρχοντα πειραµατικά αποτελέσµατα µπορεί απλά να επιβεβαίωση ότι η 
πρόβλεψη για πιθανότητα αστοχίας ίση µε 90% βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά των 
πειραµατικών δεδοµένων, ενώ πρόβλεψη για πιθανότητα αστοχίας ίση µε 5% βρίσκεται στην 
εσωτερική πλευρά.  

Στο ίδιο σχήµα για λόγους σύγκρισης παρουσιάζεται και ο ντετερµινιστικός τόπος αστοχίας, µε 
χρήση του συντελεστή ασφαλείας 1.5 (συµβολίζεται µε DET R = 1.5 στο σχήµα). Σηµειώνεται ότι 
ο συντελεστής ασφαλείας ίσος µε 1.5 προτείνεται σε διάφορα τεχνικά εγχειρίδια ως ο 
καταλληλότερος για εφαρµογή κατά τον σχεδιασµό κατασκευών από σύνθετα υλικά.  
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Σχ. 63 Τόποι αστοχίας σε δύο επίπεδα αξιοπιστίας για πολύστρωτη πλάκα [0/90]2S από C/Ep (µε h το 

συνολικό πάχος της πολύστρωτης) 

6.3 Επίδραση της στοχαστικότητας των διαφόρων ιδιοτήτων του υλικού 

Σε περίπτωση που θεωρήσουµε ως στοχαστικές τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού, δηλαδή το 
µέτρο ελαστικότητας στην διεύθυνση των ινών και κάθετα σε αυτές, τον λόγο Poisson και το 
µέτρο διάτµησης στο επίπεδο της ορθότροπης στρώσης τότε η τάσεις που αναπτύσσονται σε κάθε 
στρώση της πολύστρωτης εξαιτίας των εξωτερικά επιβαλλόµενων δυνάµεων εξαρτώνται από την 
µεταβλητότητα των ιδιοτήτων αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η συνάρτηση αστοχίας στην 
περίπτωση που χρησιµοποιούνται αναλυτικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας της 
πολύστρωτης πλάκας, εκφράζεται σε όρους όχι µόνο των ροπών των ιδιοτήτων αντοχής, αλλά και 
των ροπών των τάσεων της εκάστοτε στρώσης, οι οποίες µε την σειρά τους εκφράζονται σε όρους 
των ιδιοτήτων ελαστικότητας της στρώσης.  

Έτσι, ουσιαστικά για τις αναλυτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην εργασία αυτή, σε 
περίπτωση όπου οι ελαστικές ιδιότητες των στρώσεων και οι συντελεστές θερµικής διαστολής 
θεωρούνται στοχαστικές απαιτείται η εύρεση των µερικών παραγώγων ως προς τις µεταβλητές 
αυτές όλων των σχέσεων που χρησιµοποιούνται µέχρι την συνάρτηση αστοχίας της στρώσης σε 
αναλογία µε την µέθοδο που παρουσιάστηκε στο εδάφιο 5.8.3.1.  

Χωρίς να χάνεται η γενικότητα, στο εδάφιο αυτό παρουσιάζεται η µέθοδος για µία συµµετρική και 
ισοσταθµισµένη πολύστρωτη, αµελώντας τυχόν εναποµένουσες θερµικές τάσεις (και την 
µεταβλητότητα των συντελεστών θερµικής διαστολής). Έτσι, θεωρώντας το τετραγωνικό κριτήριο 
αστοχίας της στρώσης k στην γενική του µορφή: 

01HHK k
i

k
i

k
j

k
i

k
ij

k ≤−σ+σσ=  

οι k
ijH και k

iH  είναι συναρτήσεις µόνο των ιδιοτήτων αντοχής, ενώ οι τάσεις, σi, σj, στην περίπτωση 

της πολύστρωτης είναι συναρτήσεις των εξωτερικά επιβαλλόµενων  φορτίων, της διάταξης των 
στρώσεων στην πολύστρωτη και των ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού. Εξ’ αυτού, για τον 
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υπολογισµό των ροπών της συνάρτησης αστοχίας, οι µερικές παράγωγοι της συνάρτησης αστοχίας 
ως προς τις ιδιότητες αντοχής της στρώσης βρίσκονται άµεσα, από την συνάρτηση αστοχίας. Οι 
µερικές παράγωγοι της συνάρτησης αστοχίας ως προς τις ελαστικές σταθερές µπορούν να 
υπολογιστούν µέσω συνεχών αντικαταστάσεων.  

Οι µερικές παράγωγοι πρώτης τάξης και δεύτερης τάξης της συνάρτησης αστοχίας της στρώσης, 
ως προς την µεταβλητή Ε, εισάγοντας το διάνυσµα Ε = [E1, E2, G12, ν12]

Τ δίνονται από τις σχέσεις 
(5.21) και (5.22) που επαναλαµβάνονται εδώ για λόγους πληρότητας: 
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 (5.22) 

Σε αντιδιαστολή µε την ανάπτυξη της µεθόδου στο εδάφιο 5.8.3.1 οι µερικές παράγωγοι των 
τάσεων ως προς τις ελαστικές ιδιότητες της στρώσης, υπολογίζονται από τις παρακάτω εξισώσεις, 
εφόσον οι παραµορφώσεις της στρώσης δεν είναι ανεξάρτητες των ελαστικών ιδιοτήτων της, από 
την σχέση τάσεων-παραµορφώσεων στο κύριο σύστηµα της στρώσης (5.20): 
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i, j = 1, 2, 6 

E = E1, E2,v12, G12 (6.12) 

Oι µερικές παράγωγοι των Qij ως προς τις ελαστικές ιδιότητες της στρώσης δόθηκαν στο εδάφιο 
5.8.3.1 από τις σχέσεις (5.24) – (5.25). 

Από την σχέση (6.10) οι µερικές παράγωγοι των παραµορφώσεων στο κύριο σύστηµα 
συντεταγµένων της στρώσης ως προς τις ελαστικές παραµέτρους υπολογίζονται από: 
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 (6.13) 

όπου οι Τij δίνονται από την εξ.(6.11).  

Έτσι, οι παραµορφώσεις που αναπτύσσονται σε κάθε στρώση στο φυσικό σύστηµα συντεταγµένων 
(x-y) της συµµετρικής και ισοσταθµισµένης πολύστρωτης όταν στην πολύστρωτη εφαρµόζονται 
µόνο ανηγµένες ορθές και διατµητικές δυνάµεις (και όχι ροπές) δίνονται από την:  
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 (6.14) 

Καθώς οι εφαρµοζόµενες δυνάµεις είναι ανεξάρτητες από τις ελαστικές ιδιότητες των στρώσεων 
και τις ιδιότητες αντοχής, ενώ αντίστοιχα οι παραµορφώσεις που αναπτύσσονται σε κάθε στρώση 
είναι ανεξάρτητες από τις ιδιότητες αντοχής της στρώσης, οι µερικές παράγωγοι των 
παραµορφώσεων ως προς τις ελαστικές ιδιότητες των στρώσεων δίνονται από: 
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Για µία συµµετρική και ισοσταθµισµένη πολύστρωτη, τα στοιχεία του µητρώου A′  δίνονται από 
τις: 
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Έτσι, οι µερικές παράγωγοι των ijA′  ως προς τις ελαστικές σταθερές των στρώσεων δίνονται από: 
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όπου οι µερικές παράγωγοι του 2
xyyyxx AAAA −=  δίνονται από τις σχέσεις (6.19): 
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Από την εξίσωση (6.7) οι µερικές παράγωγοι του Αij ως προς τις ελαστικές ιδιότητες της στρώσης 
δίνονται από τις σχέσεις: 
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ενώ οι µερικές παράγωγοι των k
ijQ′  πρώτης τάξης δίνονται από τις σχέσεις: 
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και οι δεύτερης τάξης µερικές παράγωγοι δίνονται από: 
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Ενώ και πάλι οι µερικές παράγωγοι των Qij ως προς τις ελαστικές ιδιότητες της στρώσης δόθηκαν 
στο εδάφιο 5.8.3.1 από τις σχέσεις (5.24) – (5.25).  
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Τα βήµατα που ακολουθούνται για την πρόβλεψη της αξιοπιστίας µε χρήση των αναλυτικών 
µεθόδων (EDW, FORM, κλπ.) είναι τα παρακάτω:  

1. Εισαγωγή των τεσσάρων πρώτων ροπών των 9 βασικών µεταβλητών κάθε στρώσης, 
καθώς και τις γωνίες προσανατολισµού της κύριας διεύθυνσης της στρώσης ως προς το 
φυσικό σύστηµα συντεταγµένων της πολύστρωτης, οι οποίες θεωρούνται ντετερµινιστικές. 

2. Εισαγωγή των ανηγµένων δυνάµεων. 

3. Υπολογισµός των Q και των µερικών παραγώγων τους ως προς τις βασικές µεταβλητές 
XQ ∂∂ , όπου X είναι το διάνυσµα των βασικών µεταβλητών του προβλήµατος 

4. Υπολογισµός των Q′  και των XQ ∂′∂  

5. Υπολογισµός του µητρώου A και των µερικών παραγώγων των στοιχείων του µητρώου ως 
προς τις βασικές µεταβλητές, XA ∂∂ . 

6. Υπολογισµός του αντιστρόφου µητρώου A′  και των XA ∂′∂ . 

7. Υπολογισµός των αναπτυσσόµενων παραµορφώσεων, στο µέσο επίπεδο της πολύστρωτης, 

ε0 και των µερικών παραγώγων τους ως προς τις βασικές µεταβλητές, Xε ∂∂ 0 . 

8. Υπολογισµός των αναπτυσσόµενων τάσεων κάθε στρώσης σk και των µερικών παραγώγων 

τους ως προς τις βασικές µεταβλητές, Xσ ∂∂ k . 

9. Υπολογισµός της αξιοπιστίας. 

Στο Σχ. 64 παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθούνται για την πρόβλεψη της αξιοπιστίας της 
πολύστρωτης µε χρήση της µεθόδου EDW. 

Για την εφαρµογή της µεθόδου Monte Carlo στο πρόβληµα προσέγγισης της αξιοπιστίας της 
πολύστρωτης µε στοχαστικές µεταβλητές τις ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας των στρώσεων 
τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Εισαγωγή των παραµέτρων των στατιστικών κατανοµών των 9 βασικών µεταβλητών, 
καθώς και εισαγωγή του πάχους και της γωνίας της κύριας διεύθυνσης της στρώσης ως 
προς την κύρια διεύθυνση της πολύστρωτης. 

2. Εισαγωγή των εφαρµοζόµενων ανηγµένων δυνάµεων 

3. Για κάθε στρώση παραγωγή τυχαίων αριθµών για τις ελαστικές ιδιότητες. 

4. Υπολογισµός του Q, στροφή του Q στο κύριο σύστηµα της πολύστρωτης για τον 
υπολογισµό του Q′ . 

5. Υπολογισµός του µητρώου Α και A′ . 

6. Υπολογισµός των παραµορφώσεων, ε0. 

7. Υπολογισµός των τάσεων σ
k, κάθε στρώσης και στροφή αυτών στο κύριο σύστηµα 

συντεταγµένων της στρώσης. 

8. Παραγωγή τυχαίων αριθµών για τις ιδιότητες αντοχής κάθε στρώσης. 

9. Υπολογισµός της αξιοπιστίας κάθε στρώσης 

10. Εύρεση της µικρότερης αξιοπιστίας στις στρώσεις. 

Όπως και στην περίπτωση όπου οι ελαστικές ιδιότητες της στρώσης θεωρούνται ντετερµινιστικές, 
θεωρείται ότι οι στρώσεις ιδίου υλικού και γωνίας προσανατολισµού έχουν τις ίδιες ελαστικές 
ιδιότητες, όταν γίνεται εφαρµογή της µεθόδου EDW, αλλά στην περίπτωση εφαρµογής της 
µεθόδου Monte Carlo, όλες οι στρώσεις θεωρείται ότι έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Παρόλα αυτά 
ο αριθµός των επαναλήψεων στην περίπτωση της Monte Carlo, είναι αρκετά µεγάλος, ώστε η 
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αξιοπιστία ίδιων στρώσεων να είναι ίση. Στο Σχ. 65 παρουσιάζονται τα βήµατα που 
ακολουθούνται για την εύρεση της αξιοπιστίας της πολύστρωτης µε την µέθοδο Monte Carlo. 

 
Σχ. 64 Λογικό διάγραµµα για την εφαρµογή της µεθόδου EDW σε πολύστρωτη µε βασικές µεταβλητές 

τις ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας της στρώσης 
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Σχ. 65 Λογικό διάγραµµα για την εφαρµογή της µεθόδου Monte Carlo σε πολύστρωτη µε βασικές 

µεταβλητές τις ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας της στρώσης  

Ως παράδειγµα στο Σχ. 66 γίνεται σύγκριση της επίδρασης των διαφόρων βασικών µεταβλητών 
του προβλήµατος στον τόπο αστοχίας της πολύστρωτης πλάκας. Το υλικό είναι Gl/P, µε ιδιότητες 
αυτές που µετρήθηκαν πειραµατικά κατά το πρώτο µέρος της εργασίας, όπως παρουσιάστηκαν στο 
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Κεφάλαιο 2 και δίνονται στο Παράρτηµα A.2. Οι στατιστικές κατανοµές, καθώς επίσης και η µέση 
τιµή και ο συντελεστής µεταβλητότητας που θεωρήθηκε κατά την ανάλυση παρουσιάζονται στον 
πίνακα Π. 25. Η διάταξη είναι [±45/02]s, ενώ η πιθανότητα αστοχίας είναι 1% και η διαφορά 
θερµοκρασίας θεωρείται ίση µε +30°C. Το κριτήριο αστοχίας που χρησιµοποιήθηκε είναι το TH. 
Έτσι εδώ παρατηρούµε την πρόβλεψη µε την µέθοδο Edgeworth, όταν βασικές µεταβλητές του 
προβλήµατος θεωρούνται µόνο οι ιδιότητες αντοχής, η οποία φαίνεται µε την συνεχή γραµµή 
(EDW-Str.), ενώ όταν ως στοχαστικές λαµβάνονται οι ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας, η 
πρόβλεψη παρουσιάζεται µε την εστιγµένη γραµµή (EDW-Str.+Elast.). Παράλληλα γίνεται 
σύγκριση µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε χρήση της µεθόδου MC. Έτσι µε κύκλους 
παρουσιάζεται ο τόπος αστοχίας όταν θεωρούνται στοχαστικές µόνο οι ιδιότητες αντοχής της κάθε 
στρώσης (MC-Str.), µε τετράγωνα όταν όλες οι µηχανικές ιδιότητες θεωρούνται βασικές 
µεταβλητές (MC-Str.+Elast.) και µε τρίγωνα όταν ως βασικές µεταβλητές θεωρούνται και οι 
συντελεστές θερµικής διαστολής (MC-Str.+Elast.+Therm.). Παρατηρούµε λοιπόν αρχικά την 
διαφορά µεταξύ της µεθόδου EDW και της MC. Η µέθοδος EDW παρουσιάζεται να υπερεκτιµά 
την ικανότητα της πολύστρωτης, ενώ τα αποτελέσµατα της µεθόδου MC και της µεθόδου δείκτη β 
(FORM-Str.) είναι σε πολύ καλή συµφωνία. Στην συνέχεια παρατηρούµε την επίδραση των 
ελαστικών ιδιοτήτων που και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι έντονες. Τέλος παρατηρούµε 
ότι οι θερµικές ιδιότητες των στρώσεων δεν επηρεάζουν τον τόπο αστοχίας της πολύστρωτης. Το 
ίδιο συµβαίνει και για την EDW, αλλά η πρόβλεψη δεν παρουσιάζεται στο γράφηµα, για λόγους 
ευκρίνειας, επειδή ο ένας τόπος πέφτει πάνω στον άλλο.  
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Σχ. 66 Επίδραση των ελαστικών ιδιοτήτων στην αξιοπιστία της πολύστρωτης [±45/02]s µε πιθανότητα 
αστοχίας 1% και ∆T = 30°C, µε h το συνολικό πάχος της πολύστρωτης, θεωρώντας στοχαστικές τις 

ιδιότητες αντοχής (-str.), τις ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας (-str.+elast.) και τις ιδιότητες αντοχής 
ελαστικότητας και συντελεστών θερµικής διαστολής (-str.+elast.+therm.)  
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Π. 25 Μέση τιµή, συντελεστής µεταβλητότητας, στατιστικές κατανοµές και παράµετροι αυτών για τις 
µηχανικές ιδιότητες του υλικού Gl/P 

Ιδιότητα 
Μέση 

τιµή 

COV 

(%) 
Κατανοµή 

Παράµετροι κατανοµής 

Παράµετρος 1 Παράµετρος 2 

XT (MPa) 417.64 15.07 Weibull (σ, η) σ = 443.67Ε6 η = 7.76 

XC (MPa) 340.99 10.09 Lognormal (µ, σ) µ = 19.64 σ = 0.10 

YT (MPa) 41.60 14.99 Lognormal (µ, σ) µ = 17.53 σ = 0.15 

YC (MPa) 171.13 13.49 Lognormal (µ, σ) µ = 18.95 σ = 0.13 

S (MPa) 17.54 18.06 Weibull (σ, η) σ = 18.85Ε6 η = 6.17 

E1 (GPa) 24.08 8.94 Weibull (σ, η) σ = 25.04E9 η = 12.78 

E2 (GPa) 8.20 14.81 Lognormal (µ, σ) µ = 22.82 σ = 0.15 

ν12 0.305 18.68 Normal (µ, σ) µ = 0.305 σ = 0.057 

G12 (GPa) 1.66 24.90 Lognormal (µ, σ) µ = 21.20 σ = 0.24 

xα (*10-6 °C-1) 9.13 11.00 Normal (µ, σ) µ = 9.132E-6 σ = 0.987E-6 

yα (*10-6 °C-1) 46.04 6.75 Weibull (σ, η) σ = 47.429E-6 η = 18.451 

Περεταίρω διερεύνηση της διαφοράς των αποτελεσµάτων µεταξύ EDW και MC, όπως 
παρουσιάστηκε και στο [6.15], έδειξε ότι η διαφορά οφείλεται στο µέγεθος της διασποράς των 
µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού. ∆ηλαδή σε περιπτώσεις όπου ο συντελεστής διασποράς των 
ιδιοτήτων ήταν µικρότερος από 10% τα αποτελέσµατα των τριών µεθόδων ήταν συγκρίσιµα, όπως 
δείχθηκε στο [6.16]. Επίσης, στο ίδιο διάγραµµα, Σχ. 66, παρουσιάζονται και σηµεία στα οποία η 
µέθοδος δείκτη β συνέκλινε σε εσφαλµένο αποτέλεσµα. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι 
οι µέθοδοι MC και δείκτη β έχουν µεγάλο υπολογιστικό κόστος συγκρινόµενες µε την EDW, ενώ 
η β είναι δύσχρηστη, εφόσον σε αρκετά σηµεία στο εσωτερικό ή εξωτερικό του τόπου αστοχίας 
δεν συγκλίνει, ή συγκλίνει σε λάθος αποτέλεσµα όπως φαίνεται στο Σχ. 66. Παρόλο λοιπόν που η 
µέθοδος EDW δείχνει να έχει κάποια απόκλιση σε σχέση µε την MC, θεωρείται ότι είναι 
κατάλληλη για τον στοχαστικό σχεδιασµό, ιδιαίτερα στα αρχικά του στάδια όπου απαιτούνται 
αρκετές επαναλήψεις έως ότου καταλήξουµε σε ένα αποδεκτό αποτέλεσµα. 

Σηµειώνεται ότι στην παραπάνω εφαρµογή, στις περιπτώσεις όπου δεν λαµβάνεται υπόψη η 
στοχαστικότητα των ελαστικών ιδιοτήτων ή και των συντελεστών θερµικής διαστολής, 
χρησιµοποιείται η µέση τιµή των εν λόγω ιδιοτήτων.  
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7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

Κατασκευές συνθέτων υλικών όπου τα σύνθετα υλικά αποτελούν το φέρον δοµικό στοιχείο 
της κατασκευής βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορους τοµείς της τεχνολογίας, όπως σε πτερύγια 
ελικοπτέρων, σε τµήµατα αεροπλάνων, σε ναυτιλιακές εφαρµογές κλπ. Η κάθε µία από αυτές 
τις εφαρµογές παρουσιάζει και τις ιδιαιτερότητές τις, ενώ διαφορετική σηµασία έχουν και οι 
διάφορες σχεδιαστικές παράµετροι, όπως αξιοπιστία της κατασκευής, βάρος, φορτία, 
περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν για την εφαρµογή των 
µεθόδων προσδιορισµού αξιοπιστίας τα πτερύγια ανεµογεννητριών, τα οποία 
κατασκευάζονται συνήθως εξ’ ολοκλήρου από σύνθετα υλικά (µε εξαίρεση κάποιες 
λεπτοµέρειες της κατασκευής, όπου χρησιµοποιούνται µεταλλικά στοιχεία, όπως στο σηµείο 
σύνδεσης του πτερυγίου µε την πλήµνη της ανεµογεννήτριας). Οι κατασκευές αυτές 
παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον εξαιτίας αφενός των µεγάλων τους διαστάσεων (µήκος 
από 20 m µέχρι πλέον των 60 m), αφετέρου εξαιτίας του ότι το βάρος των πτερυγίων έχει 
ιδιαίτερη επίδραση στην όλη κατασκευή της ανεµογεννήτριας, εποµένως ο σχεδιασµός των 
πτερυγίων πρέπει να είναι βελτιστοποιηµένος ως προς την χρήση των υλικών ώστε να 
καθίσταται οικονοµικά εφικτή και αποδοτική η κατασκευή των ανεµογεννητριών εν γένει. 
Επιπρόσθετα τα πτερύγια ανεµογεννητριών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα, από την µία πλευρά εξαιτίας του καλού αιολικού δυναµικού της χώρας, που 
επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανεµογεννήτριες, από την άλλη πλευρά 
εξαιτίας του ότι είναι δυνατή η κατασκευή πτερυγίων ανεµογεννητριών από ελληνικές 
βιοµηχανίες, ενώ πρώτες επιτυχείς προσπάθειες στο πεδίο αυτό παρουσιάζονται στα [7.1] -
[7.3] για πτερύγια µήκους από 9m ως 30m.  

Τα πτερύγια ανεµογεννητριών είναι κατασκευές από σύνθετα υλικά σχεδιασµένες για 
ασφαλή ζωή (Safe life), έναντι της εναλλακτικής µεθόδου σχεδιασµού για ασφαλή αστοχία 
(Fail Safe). Ο λειτουργικός χρόνος ζωής των πτερυγίων, έτσι ώστε να είναι βιώσιµη η 
εφαρµογή από πλευράς κόστους είναι 20 έτη, ενώ τελευταίες µελέτες για την εφαρµογή των 
ανεµογεννητριών παράκτια έρχονται να θέσουν νέα όρια ζωής στα 30 έτη. Η φόρτιση των 
πτερυγίων κατά την διάρκεια της ζωής τους συντίθεται από διαφορετικές στοχαστικές και 
ντετερµινιστικές καταστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται από µεγάλες διακυµάνσεις του 
φορτίου εξαιτίας της µεταβαλλόµενης ταχύτητας και διεύθυνσης του αέρα, την ατµοσφαιρική 
τύρβη και επιδράσεις της τοπογραφίας του εδάφους. 

Τα σύγχρονα πτερύγια ανεµογεννητριών έχουν διατοµές που είναι συνήθως πολυκυψελικές, 
µε τοιχία λεπτά ως παχιά, κατασκευασµένα από πολύστρωτα κελύφη συνθέτων υλικών. Στο 
Σχ.1 φαίνεται µία τυπική διατοµή πτερυγίου, όπου παρουσιάζεται οι βασικές θέσεις των 
στρώσεων συνθέτου υλικού ενισχυµένου µε µακριές ίνες σε µία µόνο διεύθυνση (UD), για 
την παραλαβή της αξονικής φόρτισης, του αφρού (ή ξύλου), για την αποτροπή φαινοµένων 
λυγισµού και των γενικών πολυστρώτων διατάξεων, που αποτελούνται από στρώσεις µε 
µακριές ίνες σε δύο διευθύνσεις, ±45°, ως προς την αξονική, για την παραλαβή των 
διατµητικών τάσεων που αναπτύσσονται στις διατοµές. 

 

Αφρός 

UD 

Γενική πολύστρωτη 
 

Σχ. 67 Τυπική διατοµή πτερυγίου 
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Για τον σχεδιασµό πτερυγίων ανεµογεννητριών έχουν αναπτυχθεί διάφοροι κανονισµοί, ενώ 
στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθείται ο κώδικας IEC-61400-1 [7.4]. Ο κανονισµός αυτός 
αναπτύχθηκε εξαιτίας των διαφορών που υπήρχαν µεταξύ κωδικών σχεδιασµού διαφόρων 
χωρών, όπως είναι το GL [7.5] και το DNV [7.6]. Όλοι αυτοί οι κανονισµοί, IEC 61400-1, 
GL και το DNV-OS-J102 χρησιµοποιούν για την ανάλυση µερικούς συντελεστές ασφαλείας, 
οι οποίοι τουλάχιστον για τις ιδιότητες του υλικού, διαφέρουν µεταξύ των κανονισµών. Το 
GL και το DNV-OS-J102, για τα σύνθετα υλικά συµβουλεύουν την χρήση κριτηρίων 
αστοχίας ανάλογα µε το αν εξετάζεται η αστοχία ίνας ή η αστοχία µήτρας. Ένα κριτήριο που 
συνιστάται και το οποίο δίνει την δυνατότητα να διαχωρίζεται η θραύση της ίνας ή µήτρας 
είναι το κριτήριο Puck [7.7]. Παρόλα αυτά, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο 
Κεφάλαιο 4 και χωρίς να χάνεται η γενικότητα στην εργασία αυτή για τις εφαρµογές που 
παρουσιάζονται χρησιµοποιούνται γενικευµένα κριτήρια αστοχίας, όπως είναι το Tsai-Wu.  

Η εφαρµογή των µεθόδων πιθανοτήτων στo πεδίο των ανεµογεννητριών και περισσότερο των 
πτερυγίων ανεµογεννητριών είναι σχετικά καινούρια. Κατά την εργασία ανάπτυξης κωδικών 
σχεδιασµού για ανεµογεννήτριες τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για µοντέλα πιθανοτήτων 
των φορτίων και των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών έχει γίνει πιο ξεκάθαρη, ιδιαίτερα σε 
µία προσπάθεια µείωσης του κόστους των κατασκευών. Τα τελευταία χρόνια έχει εξετασθεί 
εξ' αιτίας αυτού ο τρόπος για την ανάπτυξη τέτοιων στατιστικών µοντέλων.   

7.1 Ντετερµινιστικός σχεδιασµός και συντελεστές ασφαλείας 

Σύµφωνα µε το IEC 61400-1, στις ιδιότητες αντοχής του υλικού θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µερικοί συντελεστές ασφαλείας (partial safety factors) που θα λαµβάνουν 
υπόψη τους πιθανή  απόκλιση ή αβεβαιότητα της αντοχής από την χαρακτηριστική τιµή που 
εκτιµήθηκε, πιθανό ανακριβή υπολογισµό της δυσκαµψίας των διατοµών, αβεβαιότητες σε 
γεωµετρικές παραµέτρους, αβεβαιότητες στις σχέσεις µεταξύ των ιδιοτήτων που εκτιµήθηκαν 
µε πειραµατικές δοκιµές και την ίδια την κατασκευή και τέλος αβεβαιότητες στους 
συντελεστές µετατροπής. Επίσης, κατά τον κανονισµό ορίζεται µερικός συντελεστής 
ασφάλειας, ως προς τις συνέπειες από την αστοχία κατασκευαστικού στοιχείου της 
ανεµογεννήτριας, γn, ο οποίος για τα πτερύγια στην περίπτωση που εξετάζεται στατική 
φόρτιση θεωρείται ίσος µε γn  = 1.0. 

Η θερµοκρασία λειτουργίας των πτερυγίων πρέπει να λαµβάνεται τουλάχιστον στο διάστηµα 
-20°C ως +50°C.  

Μεταξύ των δύο τελευταίων εκδόσεων του IEC 61400-1, δηλαδή της 2ης έκδοσης  [7.8] και 
της 3ης έκδοσης [7.4] υπάρχουν διαφορές στους µερικούς συντελεστές ασφάλειας που πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν για τις ιδιότητες των υλικών. Συγκεκριµένα, στην 2η έκδοση [7.8] ο 
υπολογισµός του µερικού συντελεστού ασφάλειας ήταν συνάρτηση του τρόπου υπολογισµού 
της χαρακτηριστικής αντοχής και του συντελεστή µεταβλητότητας αυτής. Σύµφωνα µε την 
τελευταία έκδοση του κανονισµού IEC 61400-1 (έκδοση 3) [7.4] o βασικός συντελεστής 
ασφάλειας που πρέπει να εφαρµόζεται στις χαρακτηριστικές τιµές των ιδιοτήτων αντοχής, γM, 
όταν αυτές υπολογίζονται µε 95% πιθανότητα επιβίωσης σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% 
λαµβάνεται ίσος µε 1.3 για αστοχία ψαθυρού υλικού, του οποίου η αστοχία οδηγεί άµεσα σε 
αστοχία βασικού τµήµατος της ανεµογεννήτριας, όταν εξετάζεται η αντοχή σε στατική 
φόρτιση του υλικού. Όµως, στην τελευταία αυτή έκδοση του κανονισµού [7.4] αφήνεται ένα 
ενδεχόµενο να επιλεγεί µικρότερος συντελεστής ασφάλειας υλικού, ίσος ή µεγαλύτερος του 
1.1, στην περίπτωση όπου εξετάζονται τµήµατα κατασκευής µε όλκιµο υλικό, όπου ως 
όλκιµη συµπεριφορά υλικού περιλαµβάνονται και κατασκευαστικά τµήµατα, τα οποία 
συµπεριφέρονται ως όλκιµα εξαιτίας ανοχής έναντι βλάβης και αναδιανοµής των τάσεων 
(internal redundancy). Επειδή τα σύνθετα υλικά χαρακτηρίζονται από αυτή την ιδιότητα, 
µπορεί κανείς να βασίσει σε αυτή την επιλογή µικρότερου συντελεστή ασφάλειας. Στις δύο 
εκδόσεις ο συντελεστής αυτός, γΜ, θεωρείται ότι λαµβάνει υπόψη του την εγγενή 
µεταβλητότητα της αντοχής. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή αυτή, µεταξύ των δύο εκδόσεων 
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του κανονισµού δείχνει ότι η τιµή των µερικών συντελεστών ασφάλειας για το υλικό 
εξακολουθεί και είναι πεδίο έρευνας για αυτή την εφαρµογή.   

Άλλοι συντελεστές ασφάλειας που χρησιµοποιούνται κατά τον σχεδιασµό πτερυγίων 
ανεµογεννητριών, αλλά δεν θα ληφθούν υπόψη στην παρούσα εργασία, αφορούν την 
επίδραση γήρανσης του υλικού στις ιδιότητές του και τις περιβαλλοντολογικές επιδράσεις, 
όπως η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υγρασίας.  

Επίσης επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για συντελεστή ασφάλειας που επιβάλλεται 
στις ελαστικές ιδιότητες του υλικού, όταν εξετάζεται η αστοχία υπό στατική φόρτιση. Στον  
πίνακα Π. 26 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές τιµές αντοχής, ΧMi,C, καθώς επίσης και οι 
τιµές σχεδιασµού, XMi,D, όπως προκύπτουν µετά την χρήση του µερικού συντελεστού 
ασφαλείας, γM = 1.3, στις χαρακτηριστικές τιµές, βασισµένες στα πειραµατικά αποτελέσµατα 
για το Gl/P που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2 (Πίνακας 4). Όµως για την εφαρµογή στον 
σχεδιασµό κατασκευής από σύνθετα υλικά, οι πειραµατικές τιµές έχουν αναχθεί στο 
ονοµαστικό πάχος της στρώσης. Επίσης η βάση δεδοµένων συµπεριλαµβάνει και πειράµατα 
κατά την διεύθυνση των ινών σε εφελκυσµό από το ίδιο υλικό, τα οποία όµως εκτελέστηκαν 
σε διαφορετική µηχανή εφελκυσµού. Για λόγους πληρότητας η βάση πειραµατικών 
δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε για τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα Π. 
26 παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α.5.  

Σηµειώνεται ότι οι χαρακτηριστικές τιµές αντοχής, ΧMi,C, που παρουσιάζονται στον πίνακα 
Π. 26, υπολογίστηκαν µε την µέθοδο που περιγράφηκε στο Εδάφιο 5.2. Οι ελαστικές 
ιδιότητες, καθώς και οι συντελεστές θερµικής διαστολής του υλικού, παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα για λόγους πληρότητας. Σηµειώνεται ότι στην τελευταία στήλη του πίνακα 

µε old
D,MiX , παρουσιάζονται οι τιµές σχεδιασµού των ιδιοτήτων, που προκύπτουν από την 

χαρακτηριστική τιµή µε χρήση των συντελεστών ασφαλείας σύµφωνα µε την παλαιότερη 
έκδοση του IEC 61400-1 (Έκδοση 2) [7.8]. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι µεταξύ των 
δύο εκδόσεων του κανονισµού η διαφορά των τιµών σχεδιασµού µπορεί να φτάσουν και το 
20%, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στην περίπτωση της τάσης αστοχίας σε θλίψη κατά την 
διεύθυνση των ινών. Από την άλλη πλευρά πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση της 
τελευταίας έκδοσης (έκδοση 3) χρησιµοποιήθηκε ο µεγαλύτερος µερικός συντελεστής 
ασφάλειας (ίσος δηλαδή µε 1.3 όπως εφαρµόζεται για ψαθυρά υλικά). Ο συντελεστής 
ασφάλειας που προδιαγράφεται βάσει του συντελεστή µεταβλητότητας για κάθε παράµετρο 
στην παλαιότερη έκδοση του IEC 61400-1 παρουσιάζεται στον πίνακα Π. 26 µαζί µε την τιµή 
σχεδιασµού της παραµέτρου σε παρένθεση.  

Π. 26 Χαρακτηριστικές τιµές αντοχής και παράµετροι σχεδιασµού για το υλικό Gl/P. 

Ιδιότητα N 1m′  COV  
 (%) 

ΧMi,C ΧMi,D 
(γ=1.3) 

old
D,MiX  (γ) 

XT (MPa) 43 417.64 15.07 297.96 229.20 257.17 (1.16) 

XC (MPa) 30 340.99 10.09 273.72 210.55 249.15 (1.10) 

YT (MPa) 29 41.60 14.99 29.37 22.59 25.38 (1.16) 

YC (MPa) 30 171.13 13.49 125.99 96.92 108.82 (1.16) 

S (MPa) 35 17.54 18.06 11.42 8.79 9.38 (1.21) 

E1 (GPa) 26 24.08 8.94    

E2 (GPa) 23 8.20 14.81    

G12 (GPa) 25 1.66 24.90    

12ν  26 0.305 18.68    

1α (*10-6 °C-1) 29 9.13 11.00    

2α (*10-6 °C-1) 18 46.04 6.75    

Για να φανεί η επίδραση των συντελεστών αστοχίας στον τόπο αστοχίας µίας πολύστρωτης, 
όπως παρουσιάστηκαν ανωτέρω, ως παράδειγµα, παρουσιάζεται στο Σχ.68 ο 
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ντετερµινιστικός τόπος αστοχίας πολύστρωτης διασταυρούµενων στρώσεων [0/90]s, όταν για 
τις τάσεις αστοχίας κάθε στρώσης χρησιµοποιούνται οι τιµές σχεδιασµού των παραµέτρων.   

Στο διάγραµµα αυτό όλοι οι τόποι αστοχίας που παρουσιάζονται είναι ντετερµινιστικοί και το 
κριτήριο αστοχίας που χρησιµοποιείται είναι το Tsai-Hahn (βλ. Εξ.(4.17)). Εδώ, λοιπόν 
παρουσιάζεται µε την συνεχή γραµµή ο τόπος αστοχίας της πολυστρώτου κατά IEC, χωρίς να 
περιλαµβάνεται η επίδραση της θερµοκρασίας. Όταν λέµε κατά IEC, σηµαίνει ότι οι τάσεις 
αστοχίας κάθε στρώσης λαµβάνονται ίσες µε το 5% ποσοστιαίο σηµείο της κατανοµής 
πιθανότητάς τους και µε σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% για την µέση τιµή τους, ενώ 
θεωρείται επίσης και ένας επιπλέον γενικός συντελεστής ασφάλειας ίσος µε 1.3 (σύµφωνα µε 
την καινούρια έκδοση του IEC). Αν θεωρήσουµε µία διαφορά θερµοκρασίας ίση µε -40°C ο 
τόπος αστοχίας που προκύπτει µε αναλυτικό υπολογισµό των θερµικών τάσεων φαίνεται µε 
την εστιγµένη γραµµή (IEC, ∆T = -40°C). Παράλληλα, αν αντί να θεωρήσουµε την διαφορά 
θερµοκρασίας, στον τόπο αστοχίας κατά IEC προσθέσουµε την επίδραση της θερµοκρασίας 
µέσω συντελεστή ασφαλείας ίσο µε 1.1, τότε ο τόπος αστοχίας φαίνεται µε την διακεκοµµένη 
και εστιγµένη γραµµή (IEC γm(temperature)). Η πρώτη παρατήρηση που γίνεται είναι ότι η χρήση 
του συντελεστή ασφαλείας για την επίδραση της θερµοκρασίας, έναντι της περίπτωσης του 
κατ’ ευθείαν υπολογισµού της επίδρασής της δίνει αποτελέσµατα συντηρητικά στο τρίτο και 
τέταρτο τεταρτηµόριο, ενώ στο 1 και 2 τεταρτηµόριο γίνεται µία υπερεκτίµηση της 
ικανότητας της κατασκευής. Τέλος για λόγους σύγκρισης παρουσιάζεται και ο τόπος 
αστοχίας αν συµπεριλάβουµε εκτός του συντελεστή για την θερµοκρασία (1.1) και την 
επίδραση της γήρανσης του υλικού µε ένα συντελεστή ασφάλειας γm(Aging) ίσο µε 1.5. Επειδή 
στην εργασία αυτή δεν ελέγχουµε την επίδραση της γήρανσης ο συντελεστής αυτός στις 
επόµενες περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν αµελείται.  
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Σχ. 68 Επίδραση των συντελεστών ασφαλείας στον (ντετερµινιστικό) τόπο αστοχίας 

πολύστρωτης (Σύγκριση αναλυτικού υπολογισµού των θερµικών τάσεων (IEC ∆T=-40°C) µε 
αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας συντελεστή ασφάλειας (IEC γm(temperature)), επίδραση του 

συντελεστή ασφάλειας έναντι γήρανσης του υλικού (IEC γm(Aging)) µε βασική περίπτωση (IEC)) 
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7.2 Σύγκριση ντετερµινιστικού και πιθανολογικού σχεδιασµού 

7.2.1 Επιθυµητό επίπεδο αξιοπιστίας 

Η επιθυµητή πιθανότητα αστοχίας δεν δηλώνεται ξεκάθαρα στον κανονισµό IEC 61400-1, 
όπως θα έπρεπε, καθώς ρητά αναφέρει ότι ο δοµικός σχεδιασµός θα πρέπει να ακολουθεί τον 
κανονισµό ISO 2394 [7.9], ο οποίος µε την σειρά του ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει σαφής 
στόχος για την αξιοπιστία της κατασκευής. Για αυτό τον λόγο, κατά καιρούς ερευνητές και 
φορείς στο χώρο των ανεµογεννητριών, εκφράζουν την άποψη ότι η δήλωση στον κανονισµό 
IEC 61400-1 όσον αφορά το επιθυµητό επίπεδο αξιοπιστίας πρέπει να αποσαφηνιστεί. Για 
παράδειγµα, το συν-χρηµατοδοτηµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό έργο 
“European Wind Turbine Standards II” (JOR3-CT95-0064), περιλάµβανε στους στόχους του 
τον προσδιορισµό του επιθυµητού επιπέδου αξιοπιστίας για τις ανεµογεννήτριες [7.10]. Στο 
[7.11] γίνεται µία εκτενής ανάλυση για το επιθυµητό επίπεδο αξιοπιστίας κατά τον σχεδιασµό 
ανεµογεννητριών, όπως δηλώνονται από τους σχετικούς σύγχρονους κώδικες σχεδιασµού, 
καθώς επίσης γίνεται µία προσπάθεια να προσεγγιστεί το βέλτιστο επιθυµητό επίπεδο 
αξιοπιστίας τόσο από πλευράς αποδοχής της κοινής γνώµης όσο και από οικονοµικής 
άποψης. Οι κώδικες που διέπουν τον σχεδιασµό ανεµογεννητριών είναι συνήθως απόρροια 
κανονισµών που διέπουν κατασκευές πολιτικών µηχανικών [7.11] και εξαιτίας αυτού, 
χρησιµοποιούνται τα ίδια επίπεδα αξιοπιστίας, τα οποία εξασφαλίζουν µία αποδεκτά µικρή 
πιθανότητα θανάτου ή τραυµατισµού όπως σε κατασκευές γεφυρών και κτιρίων. Όµως στην 
περίπτωση των ανεµογεννητριών οι συνέπειες από µία αστοχία της κατασκευής (αριθµός 
θανάτων ή τραυµατισµών) είναι πιθανό να είναι πολύ µικρότερες από τις αντίστοιχες για 
κτίρια και γέφυρες, καθώς η εγκατάσταση και λειτουργία τους είναι συνήθως σε περιοχές 
απόµακρες. Έτσι θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι για τον σχεδιασµό των 
ανεµογεννητριών και των κατασκευαστικών τους τµηµάτων το επιθυµητό επίπεδο 
αξιοπιστίας πρέπει να είναι µικρότερο, ώστε ταυτόχρονα να οδηγηθούµε σε µείωση του 
κόστους κατασκευής µίας ανεµογεννήτριας. Παρόλα αυτά, εφόσον οι ανεµογεννήτριες ως 
προϊόν βρίσκονται ακόµα στην φάση ανάπτυξης, καθώς επίσης αποζητείται η αποδοχή της 
κοινής γνώµης για την περεταίρω εφαρµογή τους, πρέπει κανείς να συνυπολογίσει το κόστος 
από την αστοχία µίας ανεµογεννήτριας στην φάσης ανάπτυξης του προϊόντος.  

Εφόσον ο κανονισµός που πρέπει να ακολουθείται για τον σχεδιασµό των πτερυγίων 
ανεµογεννητριών στην Ελλάδα είναι ο IEC-61400-1, στον οποίο όµως η επιθυµητή 
πιθανότητα αστοχίας δεν δηλώνεται ξεκάθαρα, όπως θα έπρεπε στην εργασία αυτή γίνεται η 
ακόλουθη παραδοχή: Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα πτερύγια Α/Γ σχεδιάζονται για περίοδο 
20ετίας, καθώς επίσης ότι µία πιθανότητα αστοχίας το χρόνο ίση µε 10-5 είναι αποδεκτή 
σύµφωνα µε την φύση της κατασκευής [7.12] και [7.10], κάτω από µια υπόθεση Poisson για 
σπάνιες περιπτώσεις αστοχίας, η αποδεκτή πιθανότητα αστοχίας σε διάρκεια ζωής 20 ετών 
της κατασκευής είναι 2 10-4 [7.13].  

7.2.2 Σύγκριση ντετερµινιστικού και στοχαστικού τόπου αστοχίας 

Όπως προαναφέρθηκε, στον κανονισµό δεν γίνεται ξεκάθαρη η πιθανότητα αστοχίας που 
επιτρέπεται στην κατασκευή. Έτσι στην εργασία αυτή θεωρείται ότι αποδεκτή πιθανότητα 
αστοχίας κατά τον δοµικό σχεδιασµό πτερυγίων είναι ίση µε 10-4. Στο παρόν εδάφιο γίνεται 
µία σύγκριση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν βάσει του ντετερµινιστικού σχεδιασµού 
και του στοχαστικού. Συγκεκριµένα, στο Σχ. 69 παρουσιάζεται ο τόπος αστοχίας µίας 
πολύστρωτης διασταυρούµενων στρώσεων [0/90]s, όταν θεωρούνται στοχαστικές µόνο οι 
ιδιότητες αντοχής. Οι ιδιότητες του υλικού που χρησιµοποιείται είναι αυτές του υλικού Gl/P 
τα πειραµατικά αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2 και δίνονται 
αναλυτικά για τις εφαρµογές σχεδιασµού του πτερυγίου στο Παράρτηµα A.5. Η επίδραση της 
θερµοκρασίας δεν λαµβάνεται υπόψη σε καµία περίπτωση.  

Φαίνεται ότι ο ντετερµινιστικός τόπος αστοχίας υποεκτιµά κατά τι την ικανότητα του 
στοιχείου κυρίως στο δεύτερο και στο τέταρτο τεταρτηµόριο σε σχέση µε την πρόβλεψη που 
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γίνεται µε την προσοµοίωση Monte Carlo και εποµένως βρίσκεται στην συντηρητική πλευρά, 
όπως θα έπρεπε. Στην περίπτωση που παρουσιάζεται το ανάπτυγµα EDW έχει γίνει µε χρήση 
τριών όρων. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί η επίδραση των ελαστικών ιδιοτήτων στην 
πρόβλεψη, η οποία δεν φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχ. 69 Σύγκριση ντετερµινιστικού (IEC) και στοχαστικού τόπου αστοχίας µε διάφορες µεθόδους, 
λαµβάνοντας υπόψη µόνο την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων αντοχής (για το ανάπτυγµα EDW 

χρησιµοποιήθηκαν 3 όροι) 

Τα αποτελέσµατα του ντετερµινιστικού σχεδιασµού για την συγκεκριµένη περίπτωση είναι 
σχετικά ικανοποιητικά. Σε περίπτωση όµως, όπου τα υλικά που εξετάζονται δεν εµφανίζουν 
τόσο µεγάλη µεταβλητότητα, όσο το υλικό της συγκεκριµένης περίπτωσης, η εκτίµηση του 
ντετερµινιστικού σχεδιασµού είναι εξαιρετικά συντηρητική, εφόσον δεν λαµβάνεται καθόλου 
υπόψη η διασπορά των ιδιοτήτων των υλικών.  

Στο Σχ. 70 φαίνεται για παράδειγµα η περίπτωση της ίδιας πολύστρωτης πλάκας, αλλά µε 
υλικό Gl/Ep. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα για τις ιδιότητες του υλικού (µέσες τιµές και 
διασπορά) λήφθηκαν από το [7.14]. Σε αντίθεση µε το υλικό Gl/P, τα αποτελέσµατα για το 
οποίο παρουσιάστηκαν παραπάνω, το εν λόγω υλικό παρουσιάζει µεταβλητότητα 2-5% στις 
ιδιότητες αντοχής. Φαίνεται καθαρά ότι χρήση του ίδιου συντελεστή ασφαλείας, όπως για την 
περίπτωση του Gl/P υποεκτιµά σηµαντικά την ικανότητα της κατασκευής να φέρει φορτία, µε 
άµεσα αποτελέσµατα στο βάρος της κατασκευής.  

Για παράδειγµα θεωρούµε την απλή περίπτωση ενός στοιχείου σε µονοαξονικό εφελκυσµό. 
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις κατά IEC για τον προσδιορισµό της αντοχής σχεδιασµού (της 
µέγιστης επιτρεπόµενης τάσης σχεδιασµού), µπορούµε να διαπιστώσουµε από τα στοιχεία 
του πίνακα Π. 27, ότι ανάλογα µε τον συντελεστή διασποράς που θεωρείται  για το υλικό 
υπάρχουν διαφορές στις µέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις σχεδιασµού (XMi,D για την τρέχουσα 

έκδοση του IEC και old
D,MiX  για την παλαιότερη έκδοση του IEC). Αν θεωρήσουµε περεταίρω 

ότι η αντοχή ακολουθεί την κανονική κατανοµή και υπολογίσουµε το ποσοστιαίο σηµείο για 
πιθανότητα αστοχίας 10-4 της κατανοµής, τότε προκύπτει η εκτίµηση για την τάση 
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( ( )410INVN
X − ) στην οποία η πιθανότητα αστοχίας είναι 0.01%. Οι λόγοι των ντετερµινιστικών 

επιτρεπόµενων τάσεων αστοχίας µε την αντίστοιχη πιθανολογική εκτίµηση 

( ( )410INVND,Mi XX −  για την τρέχουσα έκδοση του IEC και ( )410INVN

old
D,Mi XX −  για την 

παλαιότερη έκδοση) δεν είναι σταθεροί ανάλογα µε την διασπορά που έχει θεωρηθεί. Έτσι 
γίνεται κατανοητή η διαφορά στην εκτίµηση που προκύπτει µεταξύ των περιπτώσεων υλικού 
Gl/P µε σχετικά µεγάλη διασπορά και του υλικού Gl/Ep µε την πολύ µικρή διασπορά. 
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Σχ. 70 Σύγκριση ντετερµινιστικού (IEC) και στοχαστικού τόπου αστοχίας µε διάφορες µεθόδους 

για το υλικό Gl/Ep, λαµβάνοντας υπόψη µόνο την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων αντοχής  

Π. 27 Παράδειγµα ∆ιαφοράς Αντοχής σχεδιασµού και πιθανολογικής αστοχίας 

 
Αρχική 

∆ιασπορά 

Πολύ µικρή 

∆ιασπορά 

Μικρότερη 

∆ιασπορά 

Μεγαλύτερη 

∆ιασπορά 

Μέση Τιµή (MPa) 417.64 417.64 417.64 417.64 

COV (%) 15.00 5.00 10.00 20.00 

ΧMi,C (MPa) 298.52 377.93 338.23 258.81 

XMi,D (MPa) 229.63 290.72 260.17 199.09 
old

D,MiX  (MPa) 257.34 343.58 307.48 212.14 

( )410INVN
X −  (MPa) 184.66 339.98 262.32 107.00 

( )410INVND,Mi XX −  1.2 0.9 1.0 1.9 

( )410INVN

old
D,Mi XX −  1.4 1.0 1.2 2.0 

 

7.2.3 Επίδραση των ιδιοτήτων ελαστικότητας  

Σε αυτό το διάγραµµα παρουσιάζεται η επίδραση των ελαστικών ιδιοτήτων σε σχέση µε τον 
ντετερµινιστικό τόπο αστοχίας κατά IEC. Η πιθανότητα αστοχίας της ψευδο-ισότροπης 
πολύστρωτης και σε αυτή την περίπτωση λαµβάνεται ίση µε PF = 10-4. Η διαφορά 
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θερµοκρασίας λειτουργίας από την θερµοκρασία πολυµερισµού της πλάκας είναι ∆Τ = -40°C, 
ενώ στον ντετερµινιστικό τόπο, η διαφορά αυτή έχει ληφθεί υπόψη µέσω του συντελεστή 
ασφάλειας 1.1. Φαίνεται καθαρά ότι ο ντετερµινιστικός υπολογισµός δίνει µία υπερεκτίµηση 
της ικανότητας του στοιχείου να φέρει φορτία, κυρίως στο πρώτο και στο τέταρτο 
τεταρτηµόριο. Επίσης σηµαντικό είναι το ότι η υπερεκτίµηση είναι µεγαλύτερη όσο πιο 
κοντά είµαστε στον άξονα της ορθής τάσης, εφόσον στο µεγαλύτερο τµήµα των πτερυγίων 
Α/Γ επιδρούν κυρίως ορθές τάσεις (εξαιτίας της κάµψης του πτερυγίου και των 
φυγοκεντρικών δυνάµεων), ενώ οι διατµητικές (καθώς και οι περιµετρικές τάσεις) είναι κατά 
πολύ µικρότερες.  
Τα πράγµατα δείχνουν πολύ χειρότερα για τα ντετερµινιστικά αποτελέσµατα όταν 
συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα της µεθόδου δείκτη β. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει η 
υπενθύµιση ότι η µεγάλη απόκλιση της µεθόδου EDW µε τα αποτελέσµατα της µεθόδου 
δείκτη β έγκειται στην µεγάλη διασπορά που παρουσιάζουν οι ιδιότητες του υλικού που 
εξετάζεται, όπως επεξηγήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Παρόλα αυτά, οι µέθοδοι MC και 
δείκτη β έχουν µεγάλο υπολογιστικό κόστος συγκρινόµενες µε την EDW, ενώ η β είναι 
δύσχρηστη, εφόσον σε αρκετά σηµεία στο εσωτερικό ή εξωτερικό του τόπου αστοχίας δεν 
συγκλίνει. Παρόλο λοιπόν που η µέθοδος EDW δείχνει να έχει κάποια απόκλιση σε σχέση µε 
την µέθοδο δείκτη β (FORM στο σχήµα), όπως επισηµάνθηκε και στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, η µέθοδος είναι ταχύτατη και εξ’ αυτού θεωρείται κατάλληλη για χρήση κατά την 
διάρκεια του σχεδιασµού. Το τελικό αποτέλεσµα µπορεί σε κάθε περίπτωση να 
επιβεβαιώνεται µε τις πιο ακριβείς µεθόδους όπως η µέθοδος δείκτη β και η MC.  
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Σχ. 71 Σύγκριση ντετερµινιστικού (IEC) και στοχαστικού τόπου αστοχίας µε διάφορες µεθόδους, 
λαµβάνοντας υπόψη την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων ελαστικότητας του υλικού (το ανάπτυγµα 

EDW έγινε µε τρείς όρους) 
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7.3 Εφαρµογή σε πτερύγιο ανεµογεννήτριας 

Η αξιοπιστία της κατασκευής είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες κατά τον 
σχεδιασµό πτερυγίων ανεµογεννητριών. Παρόλα αυτά, η χρήση συνθέτων υλικών στην 
κατασκευή πτερυγίων και οι πολλές στοχαστικές µεταβλητές που υπεισέρχονται µε αυτό τον 
τρόπο στην ανάλυση σε συνδυασµό µε την υψηλότερη περιπλοκότητα των υπαρχόντων 
πιθανολογικών µεθόδων, αποτρέπει την χρήση των µεθόδων αυτών κατά την διάρκεια του 
δοµικού σχεδιασµού. ∆ηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, η χρήση στοχαστικών µεθόδων 
εφαρµόζεται µόνο κατά το τελευταίο στάδιο του σχεδιασµού, και µόνο για την επιβεβαίωση 
ότι η αξιοπιστία της κατασκευής είναι αποδεκτή σε όρους πιθανοτήτων. Αυτό όµως αποτελεί 
εµπόδιο στην βελτιστοποίηση του σχεδιασµού, καθώς η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων των 
υλικών, δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη καθ’ όλη την διαδικασία του σχεδιασµού.  

Με στόχο την βελτίωση της κατάστασης, σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα αριθµητικό 
υπολογιστικό εργαλείο για την ανάλυση αντοχής πτερυγίων ανεµογεννητριών σε όρους 
πιθανοτήτων. Η υπολογιστική διαδικασία που αναπτύχθηκε στα προηγούµενα εδάφια για τον 
προσδιορισµό της αντοχής µίας πολύστρωτης πλάκας από σύνθετα υλικά, λαµβάνοντας 
υπόψη την στοχαστική φύση των ιδιοτήτων αντοχής και ελαστικότητας των ανισότροπων 
υλικών, εφαρµόζοντας διάφορα κατάλληλα κριτήρια αστοχίας εισάγεται για τον σκοπό αυτό 
σε κατάλληλες υπολογιστικές ρουτίνες στην µορφή προ-επεξεργαστών και επεξεργαστών των 
αποτελεσµάτων, οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε σύγχρονους αερο-
ελαστικούς κώδικες. Αυτή η µέθοδος καθιστά δυνατή την ποσοτικοποίηση της αξιοπιστίας 
του σχεδιασθέντος πτερυγίου ανεµογεννήτριας.  

Η πρόβλεψη αξιοπιστίας κάθε πολύστρωτης πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την τεχνική 
αναπτύγµατος Edgeworth στο επίπεδο της στρώσης. Ως στοχαστικές παράµετροι του 
προβλήµατος δεν θεωρούνται µόνο οι ιδιότητες αντοχής των υλικών, αλλά λαµβάνεται υπόψη 
η µεταβλητότητα των ελαστικών ιδιοτήτων καθώς επίσης και των θερµικών ιδιοτήτων κάθε 
στρώσης στην πολύστρωτη. Η δοµική ανάλυση του πτερυγίου πραγµατοποιείται θεωρώντας 
πολυκυψελικές λεπτότοιχες ετερογενείς διατοµές από σύνθετα υλικά ενισχυµένα µε ίνες, 
λαµβάνοντας υπόψη την εγγενή ανοµοιογένεια και την ελαστική ανισοτροπία των στοιχείων 
της διατοµής. Εκτός από τις µηχανικές ορθές και διατµητικές τάσεις που αναπτύσσονται 
εξαιτίας των εξωτερικά εφαρµοζόµενων φορτίων, µπορούν να υπολογιστούν και οι υγρο-
θερµικές τάσεις, που αναπτύσσονται εξαιτίας της διαφοράς θερµοκρασίας και της 
συγκέντρωσης υγρασίας.  

Οι δυνατότητες της µεθόδου που αναπτύχθηκε, παρουσιάζονται µε παραδείγµατα για την 
απόκριση του πτερυγίου υπό ακραία φόρτιση. Εξετάζονται περιπτώσεις όπου η εξωτερικά 
επιβαλλόµενη φόρτιση λαµβάνεται ως ντετερµινιστική, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση 
της επίδρασης της µεταβλητότητας των ιδιοτήτων των υλικών στην αξιοπιστία της 
κατασκευής. Σε άλλες περιπτώσεις η εξωτερικά επιβαλλόµενη φόρτιση θεωρείται και αυτή 
ως στοχαστική, έτσι ώστε να συντεθεί µία ολοκληρωµένη ανάλυση αξιοπιστίας. Τα 
αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αντίστοιχα από προσοµοιώσεις µε χρήση της µεθόδου Monte 
Carlo και βρέθηκε ότι είναι σε καλή συµφωνία. 

7.3.1 ∆οµική ανάλυση 

Όπως προαναφέρθηκε οι διατοµές των πτερυγίων ανεµογεννητριών είναι συνήθως 
λεπτότοιχες πολυκυψελικές κατασκευές, από πολύστρωτα κελύφη συνθέτων υλικών. Για την 
λεπτοµερή δοµική ανάλυση ενός πτερυγίου, ελέγχοντας την κατανοµή των τάσεων που 
αναπτύσσονται σε κάθε σηµείο της κατασκευής απαιτείται ένα τρι-διάστατο µοντέλο 
πεπερασµένων στοιχείων [7.15], το οποίο θα πρέπει να αποτελείται συνήθως από χιλιάδες 
κελυφοειδή στοιχεία συνθέτων υλικών, µε χρήση µεγάλων εµπορικών πακέτων ανάλυσης 
(π.χ. [7.16], [7.17]). Όµως παρόλο που τα µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων είναι απαραίτητα 
για τον τελικό σχεδιασµό του πτερυγίου, είναι πολύ ακριβά [7.15] και πολύ λεπτοµερή [7.18] 
για χρήση σε ένα σύστηµα αεροελαστικής ανάλυσης. Παράλληλα, το µέγεθος των 
ανεµογεννητριών, ιδιαίτερα των πολύ µεγάλων σύγχρονων πτερυγίων ανεµογεννητριών, 
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καθιστά αναγκαία την θεώρηση της δοµής του πτερυγίου πολύ νωρίς στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σχεδιασµού της ανεµογεννήτριας [7.15], έτσι, είναι αναγκαία η αποτελεσµατική 
συνεργασία εργαλείων αεροελαστικής ανάλυσης του συστήµατος της ανεµογεννήτριας και 
εργαλείων που χρησιµοποιούνται κατά τον δοµικό σχεδιασµό του πτερυγίου.  Παρόλα αυτά, 
τα αερο-ελαστικά υπολογιστικά εργαλεία τελευταίας γενιά, που χρησιµοποιούνται για την 
πρόβλεψη των φορτίων των πτερυγίων της ανεµογεννήτριας, αλλά και για την επιβεβαίωση 
της συµπεριφοράς όλης της ανεµογεννήτριας, µοντελοποιούν τα πτερύγια χρησιµοποιώντας 
στοιχεία δοκών, τα οποία έχουν προσαρµοστεί ειδικά για την εφαρµογή, έτσι ώστε να 
λαµβάνονται πιο ακριβείς προβλέψεις για την απόκριση της ανεµογεννήτριας (π.χ. [7.19], 
[7.20]). Έχοντας ως στόχο την χρήση των  υπαρχόντων αερο-ελαστικών κωδίκων για την 
εκτίµηση των φορτίων στην κατασκευή, αλλά ταυτόχρονα την ακριβή απεικόνιση των 
µηχανικών ιδιοτήτων του πλήρους τρισδιάστατου πτερυγίου στα µονοδιάστατα στοιχεία 
δοκών, έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η λεπτοµερείς ανάλυση αντοχής, αφού έχουν 
προσδιοριστεί τα φορτία σε κάθε διατοµή, το εργαλείο που αναπτύχθηκε χωρίστηκε σε 3 
ενότητες: PRE-THIN, THIN και POST-THIN.  

Η εκτίµηση των ιδιοτήτων τέτοιων πολυστρώτων πλακών πρέπει να λαµβάνει υπόψη της την 
ελαστική ανισοτροπία και την ετερογένεια του πολυστρώτου κελύφους. Για τον 
προσδιορισµό των ιδιοτήτων κάθε λεπτότοιχης διατοµής έχει γίνει αρκετή δουλειά στο 
παρελθόν. Πληροφορίες για το θεωρητικό υπόβαθρο της κάµψης, διάτµησης και στρέψης 
λεπτότοιχων δοκών µπορούν να βρεθούν για παράδειγµα στο [7.21]. Υπολογιστικοί κώδικες 
για τον υπολογισµό των ιδιοτήτων των διατοµών, οι οποίοι χρειάζονται ως δεδοµένα σε 
µοντέλα δοκών πεπερασµένων στοιχείων έχουν παρουσιασθεί επίσης στο παρελθόν, [7.22]-
[7.24], για ισότροπες και οµογενείς κατασκευές. Για να συµπεριληφθεί η ανοµοιογένεια των 
διατοµών που κατασκευάζονται από δοµικά στοιχεία πολυστρώτων πλακών πλαστικών 
ενισχυµένων µε ίνες υλικών, η προσέγγιση πρέπει να τροποποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Η 
ελαστική ανισοτροπία δεν λαµβάνεται ακόµα υπόψη, αλλά για κατασκευαστικά στοιχεία 
όπως πτερύγια ανεµογεννητριών και ελικοπτέρων που σχεδιάζονται µε πολύστρωτα κελύφη 
συνθέτων υλικών ισοσταθµισµένων και σχεδόν συµµετρικών διατάξεων, τα αποτελέσµατα 
για την δυσκαµψία στην διατοµή είναι σε ικανοποιητική συµφωνία µε αυτά από πιο 
λεπτοµερείς θεωρίες ανισοτροπίας, [7.25]. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µία διαδικασία αριθµητικής ανάλυσης, η οποία βασίζεται 
στην θεωρία λεπτότοιχων κελυφών, λαµβάνοντας υπόψη την ανοµοιογένεια και την ελαστική 
ανισοτροπία των στοιχείων της διατοµής, ακολουθώντας το [7.26]. Εκτός από τις µηχανικές 
ορθές και διατµητικές τάσεις εξαιτίας των εφαρµοζόµενων φορτίων, υπολογίζονται και οι 
υγροθερµικές τάσεις εξαιτίας των διαφορών θερµοκρασίας και της υγρασίας. Θεωρώντας µία 
τυπική διατοµή πτερυγίου, όπως παρουσιάστηκε στο Σχ. 67, στα επόµενα εδάφια δίνεται η 
περιγραφή των υπολογιστικών ενοτήτων που αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία. Το 
λογικό διάγραµµα της δοµικής ανάλυσης µε το εργαλείο που αναπτύχθηκε παρουσιάζεται στο 
Σχ. 72, όπου φαίνεται και η µεταφορά δεδοµένων από και προς τον αερο-ελαστικό κώδικα (ο 
οποίος δεν αποτελεί µέρος της παρούσης εργασίας). 
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Σχ. 72 Λογικό διάγραµµα εργαλείου δοµικής ανάλυσης 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι παρόλο που υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία, για 
την µετατροπή της τρι-διάστατης δοµής των πτερυγίων συνθέτων υλικών σε κατάλληλες 
πληροφορίες για την µονο-διάστατη µοντελοποίησή τους ως στοιχεία δοκών, π.χ. [7.27], 
[7.28], πολύ λιγότερες εργασίες ασχολούνται µε την µετατροπή των µονο-διάστατων 
αποτελεσµάτων των αερο-ελαστικών εργαλείων σε πληροφορίες κατάλληλες για την 
λεπτοµερή ανάλυση των αναπτυσσόµενων τάσεων/παραµορφώσεων της τρι-διάστατης 
κατασκευής. Όµως, αυτό είναι ένα βασικό βήµα για τον κύκλο του δοµικού σχεδιασµού του 
πτερυγίου ανεµογεννήτριας, αν η ανάλυση µε χρήση λεπτοµερούς µοντέλου πεπερασµένων 
στοιχείων πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται η πληροφορία για τις 
απαραίτητες δοµικές αλλαγές του πτερυγίου κατά την διάρκεια της ολοκληρωµένης αερο-
ελαστικής ανάλυσης της ανεµογεννήτριας. 

7.3.1.1 PRE-THIN 

Το PRE-THIN είναι η ενότητα όπου χρησιµοποιώντας την λεπτοµερή πληροφορία για τις 
ιδιότητες του υλικού, καθώς επίσης και δεδοµένα για την διάταξη των πολυστρώτων σε κάθε 
σηµείο της διατοµής, υπολογίζονται οι ισοδύναµες ιδιότητες κάθε πολύστρωτης 
χρησιµοποιώντας την Κλασσική Θεωρία Πολυστρώτων πλακών (CLT). Συγκεκριµένα, οι 
ιδιότητες των υλικών που απαιτούνται ως δεδοµένα είναι το πάχος, η πυκνότητα και οι 
ελαστικές ιδιότητες κάθε ορθότροπης στρώσης που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολύστρωτη 
διάταξη της διατοµής, δηλαδή το µέτρο ελαστικότητας στις δύο κύριες διευθύνσεις της 
στρώσης, ο συνεπίπεδος λόγος Poisson, και το συνεπίπεδο µέτρο διάτµησης της στρώσης. 
Αυτά τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των ισοδύναµων ιδιοτήτων του 
οµογενοποιηµένου πολύστρωτου κελύφους, δηλαδή του συνολικού πάχους της πολύστρωτης, 
της πυκνότητας και των µέτρων ελαστικότητας και διάτµησης στην κύρια διεύθυνση της 
πολύστρωτης (θεωρώντας ότι αυτή συµπίπτει µε τον άξονα του πτερυγίου). Για την ανάλυση 
σε πιθανολογικούς όρους, εκτός από τις ιδιότητες αντοχής κάθε στρώσης, οι βασικές 
µεταβλητές του προβλήµατος, δηλαδή οι µεταβλητές που θεωρούνται στοχαστικές, είναι οι 4 
ελαστικές ιδιότητες της στρώσης κάθε υλικού που χρησιµοποιείται στην διατοµή του 
πτερυγίου. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που έχουµε 4 διαφορετικά υλικά στρώσεων , τότε 
οι βασικές µεταβλητές του προβλήµατος (χωρίς να περιλαµβάνονται οι ιδιότητες αντοχής) θα 
είναι 16. 

Για αυτές τις µεταβλητές, δηλαδή για τις ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας των διαφόρων 
υλικών, τα δεδοµένα που χρειάζονται ως είσοδος στο PRE-THIN είναι τα κατάλληλα 
στατιστικά χαρακτηριστικά τους. Με άλλα λόγια, ανάλογα µε την µέθοδο αξιοπιστίας που 
επιλέγεται (Edgeworth ή Προσοµοίωση Monte Carlo), ως είσοδος στο PRE-THIN δίνονται οι 
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δύο πρώτες ή οι τέσσερις πρώτες στατιστικές ροπές ή η στατιστική κατανοµή και οι 
αντίστοιχες παράµετροι αυτής για κάθε µεταβλητή. Αυτή η στατιστική πληροφορία όπως έχει 
προαναφερθεί λαµβάνεται συνήθως από πειράµατα στα διάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται 
για την κατασκευή του πτερυγίου και εµπεριέχει την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων του 
συνθέτου υλικού, εξαιτίας της εγγενούς ανοµοιοµορφίας τους, της ανισοτροπίας τους και 
πιθανές ατέλειες που δηµιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της παραγωγής τους.  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων αντοχής του 
υλικού δεν επηρεάζει την ανάλυση τάσεων που πραγµατοποιείται µε την ενότητα THIN (ούτε 
και την αερο-ελαστική ανάλυση), έτσι, αυτές οι µεταβλητές εισάγονται κατ’ ευθείαν στην 
ενότητα επεξεργασίας των αποτελεσµάτων της ανάλυσης τάσεων του εργαλείου που 
αναπτύχθηκε για την εκτίµηση της αξιοπιστίας της κατασκευής, δηλαδή στο POST-THIN.  

Σε περίπτωση που λαµβάνονται υπόψη και οι υγρο-θερµικές τάσεις, τότε απαιτείται η 
εισαγωγή στο PRE-THIN ως δεδοµένα των συντελεστών θερµικής διαστολής, καθώς επίσης 
και των συντελεστών υγροσκοπικής διόγκωσης κάθε στρώσης (θεωρώντας την ως ορθότροπο 
µέσο). Σε αυτή την περίπτωση, υπολογίζονται από το εργαλείο οι ισοδύναµοι συντελεστές 
θερµικής διαστολής και υγροσκοπικής διόγκωσης κάθε πολύστρωτης στην διατοµή.  

Οι ισοδύναµες ιδιότητες που υπολογίστηκαν για κάθε πολύστρωτη εισάγονται ως δεδοµένα 
στην κεντρική υπολογιστική ενότητα, το THIN. Για την λεπτοµερή ανάλυση αντοχής κάθε 
στρώσης, όλες οι πληροφορίες για τα υλικά και τις πολύστρωτες διατάξεις, 
συµπεριλαµβανοµένων και των υπολογισµένων µητρώων δυσκαµψίας, που περιλαµβάνουν 
τα µητρώα εκτατικής δυσκαµψίας, Α, σύζευξης, B, και καµπτικής δυσκαµψίας, D, καθώς και 
τα αντίστροφα αυτών για κάθε πολύστρωτη εισάγονται στην ενότητα επεξεργασίας των 
αποτελεσµάτων, όπου πραγµατοποιείται η ανάλυση αντοχής, POST-THIN.  

Για την εφαρµογή της µεθόδου αναπτύγµατος Edgeworth, στην ανάλυση σε όρους 
πιθανοτήτων, στην ενότητα του προ-επεξεργαστή, υπολογίζονται επίσης και οι απαραίτητες 
µερικές παράγωγοι των διαφόρων ιδιοτήτων, ως προς τις βασικές µεταβλητές του 
προβλήµατος, δηλαδή των ελαστικών ιδιοτήτων των στρώσεων. Και αυτές εισάγονται ως 
δεδοµένα στο THIN ή κατ’ ευθείαν στο POST-THIN, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. 

7.3.1.2 THIN 

Ο βασικός επεξεργαστής THIN, ο οποίος βασίζεται στην θεωρία λεπτότοιχων κατασκευών, 
λαµβάνοντας υπόψη την ανοµοιογένεια και την ελαστική ανισοτροπία των στοιχείων της 
διατοµής, έχει περιγραφεί µε λεπτοµέρεια στο [7.26] για την ντετερµινιστική περίπτωση.  

Τα δεδοµένα που απαιτούνται είναι η γεωµετρία της διατοµής, τα εφαρµοζόµενα φορτία, το 
πάχος και οι ιδιότητες των υλικών κάθε στοιχείου και ορισµένα επιπλέον στοιχεία για την 
συνδεσµολογία των κόµβων. Οι διατοµές που εξετάζονται σε αυτή την εργασία είναι του 
τύπου που  φαίνεται στο Σχ. 67, δηλαδή κλειστές, πολυκυψελικές και ετερογενείς. Παρόλο 
που δεν υπάρχει θεωρητικά περιορισµός ως προς την θέση των διαφόρων κυψελών, στον 
υπολογιστικό κώδικα της παρούσας εφαρµογής θεωρείται ότι η διάταξή τους είναι τέτοια 
ώστε µία κυψέλη να µην µπορεί να περιέχει µία άλλη. Τα διάφορα στοιχεία της διατοµής, οι 
ενισχυτικές δοκίδες για την παραλαβή της διάτµησης, οι άνω και κάτω επίπεδες επιφάνειες 
(top and bottom flanges), είναι κατασκευασµένα από διαφορετικές διατάξεις και πιθανώς και 
διαφορετικές στρώσεις συνθέτων υλικών.  

Στην εφαρµογή η διατοµή θεωρείται λεπτότοιχη και διακριτικοποιείται σε n- γραµµικά 
στοιχεία. Κάθε στοιχείο της διατοµής, για παράδειγµα το k, χαρακτηρίζεται από το µέτρο 
ελαστικότητας και διάτµησης, EXk και GXYk αντίστοιχα, την πυκνότητα ρk, τον συντελεστή 
θερµικής διαστολής αXk και τον συντελεστή υγροσκοπικής διόγκωσης (swelling) βXk. Οι 
παραπάνω µηχανικές ιδιότητες είναι αυτές µίας οµογενοποιηµένης πολύστρωτης κατασκευής, 
αποτελούµενης από στρώσεις συνθέτου υλικού, δηλαδή είναι οι ισοδύναµες ιδιότητες των 
πολυστρώτων, όπως αυτές έχουν προκύψει κατά την ανάλυση µε το PRE-THIN. 
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Ο επεξεργαστής υπολογίζει για κάθε διατοµή του πτερυγίου το κέντρο µάζας, το ελαστικό 
κέντρο, το κέντρο διάτµησης και τις ιδιότητες της διατοµής ως προς το κέντρο µάζας, στην 
περίπτωση της γραµµικής πυκνότητας ρΑ και των ροπών µάζας στις διευθύνσεις 
περιστροφής (edge) και πτερυγισµού (flap), ρΙYY και ρΙZZ, αντίστοιχα, η µικτή ροπή µάζας, 
ρIYZ και η πολική ροπή µάζας ρIP, ή ως προς το ελαστικό κέντρο της διατοµής για τις 
ιδιότητες της αξονικής δυσκαµψίας, EA, της καµπτικής δυσκαµψίας στις διευθύνσεις 
περιστροφής (edge) και πτερυγισµού (flap), ΕΙYY και ΕΙZZ, αντίστοιχα της µικτής καµπτικής 
δυσκαµψίας ΕΙYZ και τις στρεπτικής δυσκαµψίας GJ. Αυτές οι ιδιότητες των διατοµών του 
πτερυγίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ως έξοδος του κώδικα, µε υπάρχοντα αερο-
ελαστικά εργαλεία για την προσοµοίωση της απόκρισης της ανεµογεννήτριας και για την 
πρόβλεψη της φόρτισης στο πτερύγιο.  

Για την ντετερµινιστική περίπτωση ο υπολογισµός των παραπάνω ιδιοτήτων της διατοµής, οι 
οποίες είναι απαραίτητα στοιχεία εισόδου στα εργαλεία αερο-ελαστικών υπολογισµών, έχει 
επιβεβαιωθεί στο παρελθόν στο [7.29]. Σε αυτή την εργασία συγκρίθηκε η πρόβλεψης της 
δυναµικής απόκρισης πτερυγίου µήκους 10m όπως προέκυψε από προσοµοιώσεις µε µοντέλα 
πεπερασµένων στοιχείων χρησιµοποιώντας στοιχεία δοκού και χρησιµοποιώντας το πλήρες 
µοντέλο κελυφοειδών στοιχείων συνθέτων υλικών µε πειραµατικά αποτελέσµατα. Τα 
αποτελέσµατα τις µεταβατικής απόκρισης του πτερυγίου υπό δυναµική φόρτιση ήταν σε καλή 
συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, ακόµα και στην περίπτωση µοντέλου δοκού του 
πτερυγίου.  

Τα αποτελέσµατα των αερο-ελαστικών προσοµοιώσεων περιλαµβάνουν για κάθε περίπτωση 
φόρτισης της εσωτερικές αξονικές και διατµητικές δυνάµεις, ΝXB, VYB και VZB, αντίστοιχα 
και τις εσωτερικές καµπτικές και στρεπτικές ροπές, ΜZB, MYB και MXB, αντίστοιχα σε κάθε 
επιλεγµένη διατοµή κατά µήκος του πτερυγίου. Αυτές οι εσωτερικές δυνάµεις και ροπές 
χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα από το THIN, για την πραγµατοποίηση αναλυτικότερης 
ανάλυσης τάσεων σε κάθε διατοµή. Με άλλα λόγια, από τις ανηγµένες τάσεις της διατοµής, 
όπως αυτές προκύπτουν από τον κώδικα αερο-ελαστικότητας µε χρήση πεπερασµένων 
στοιχείων δοκού, υπολογίζονται οι ανηγµένες τάσεις στα τοιχία κάθε στοιχείου που αποτελεί 
την µη οµογενή διατοµή µε χρήση του THIN. Η έξοδος του ΤΗΙΝ στέλνεται στο POST-
THIN για τον υπολογισµό των τριών συνιστωσών συνεπίπεδων τάσεων για κάθε στρώση των 
πολυστρώτων τοιχίων της διατοµής. Επιπρόσθετα των ανηγµένων τάσεων εξαιτίας των 
µηχανικών φορτίων, υπολογίζονται επίσης οι ανηγµένες τάσεις (αξονικές και καµπτικές) 
εξαιτίας της διαφοράς των θερµικών συντελεστών των επιµέρους υλικών της διατοµής, οι 
οποίες και λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση των τάσεων.  

Αυτό σηµαίνει ότι στον κάθε κόµβο κάθε στοιχείου της διατοµής υπολογίζονται ανηγµένες 
αξονικές δυνάµεις, που αναπτύσσονται εξαιτίας της εξωτερικής µηχανικής αξονικής δύναµης 
και των καµπτικών ροπών, λαµβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες υγρο-θερµικές δυνάµεις 
και ροπές [7.26]. Υπολογίζονται επίσης για κάθε κυψέλη της πολυκυψελικής διατοµής οι 
σταθερές διατµητικές ροές που αναπτύσσονται εξαιτίας της στρέψης στην διατοµή, καθώς 
και οι επιµέρους διατµητικές ροές που αναπτύσσονται εξαιτίας των διατµητικών δυνάµεων 
που επιδρούν στην διατοµή [7.26]. Έτσι, το αποτέλεσµα της ανάλυσης µε το ΤΗΙΝ, δηλαδή η 
έξοδος του κώδικα,  είναι οι ανηγµένες ορθές και διατµητικές τάσεις στον κόµβο κάθε 
στοιχείου της διατοµής.  

Κατά την ανάλυση όλα τα τοιχία που σχηµατίζουν την διατοµή θεωρούνται ότι 
παραλαµβάνουν αξονικές και διατµητικές τάσεις. Η ανάλυση γίνεται βασιζόµενη στις 
συνήθεις υποθέσεις Euler-Bernoulli, δηλαδή ότι οι επίπεδες διατοµές που είναι κάθετες στον 
άξονα του πτερυγίου κατά την απαραµόρφωτη κατάσταση παραµένουν επίπεδες και κάθετες 
και κατά την κατάσταση φόρτισης.  

Για την ανάλυση σε όρους πιθανοτήτων µε χρήση της τεχνικής αναπτύγµατος Edgeworth, το 
ΤΗΙΝ έχει επεκταθεί, ούτως ώστε, να υπολογίζονται οι απαραίτητες µερικές παράγωγοι των 
ανηγµένων ορθών και διατµητικών τάσεων σε κάθε κόµβο των στοιχείων της διατοµής, ως 
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προς τις βασικές µεταβλητές του προβλήµατος, καθώς αυτές οι παράγωγοι δίνονται από το 
ΤΗΙΝ στην ενότητα όπου πραγµατοποιείται η ανάλυση αντοχής, το POST-THIN. 

7.3.1.3 POST-THIN 

To POST-THIN αποτελεί το τελικό στάδιο, όπου πραγµατοποιείται η λεπτοµερής ανάλυση 
αντοχής της διατοµής του πτερυγίου. Με δεδοµένα τις ιδιότητες των υλικών και των 
πολυστρώτων διατάξεων, όπως προκύπτουν από το PRE-THIN, καθώς επίσης, τις ανηγµένες 
ορθές και διατµητικές τάσεις που αναπτύσσονται σε κάθε κόµβο, κάθε στοιχείου στην 
διατοµή, υπολογίζεται η εντατική κατάσταση και η αξιοπιστία κάθε στρώσης, σε κάθε 
πολύστρωτη διάταξη. Συγκεκριµένα, βάσει των ανηγµένων ορθών και διατµητικών τάσεων 
σε κάθε κόµβο, υπολογίζονται οι παραµορφώσεις και καµπυλότητες του µέσου επιπέδου της 
πολύστρωτης (στον συγκεκριµένο κόµβο), από τις οποίες, χρησιµοποιώντας CLT, 
εκτιµούνται οι παραµορφώσεις στο άνω και κάτω άκρο της κάθε στρώσης στην 
συγκεκριµένη πολύστρωτη διάταξη. Στην συνέχεια υπολογίζονται οι τάσεις στο επίπεδο της 
στρώσης στο άνω και κάτω άκρο της, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν (υγρο-θερµικές) 
παραµένουσες τάσεις.  

Από αυτή την άποψη, κατά την ντετερµινιστική ανάλυση, οι τάσεις που αναπτύσσονται στην 
στρώση, εισάγονται στο κατάλληλο κριτήριο αστοχίας και ελέγχεται η στρώση ως προς την 
αντοχή της. Σε µία στοχαστική ανάλυση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά το τελικό 
αποτέλεσµα µε την χρήση του κατάλληλου κριτηρίου αστοχίας δείχνει την αξιοπιστία της 
στρώσης (ή την πιθανότητα αστοχίας).  

Για την εφαρµογή της ανάλυσης σε όρους πιθανοτήτων χρησιµοποιώντας το ανάπτυγµα 
Edgeworth, στο POST-THIN, µαζί µε τον υπολογισµό των παραµορφώσεων και τάσεων στην 
στρώση, υπολογίζονται και οι µερικές τους παράγωγοι ως προς τις βασικές (ελαστικές) 
ιδιότητες του υλικού, ενώ η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων αντοχής εισάγεται στην 
συνάρτηση αστοχίας της στρώσης.  

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου Monte Carlo, η ανάλυση µε το PRE-THIN και το ΤΗΙΝ 
πραγµατοποιείται επαναλαµβανόµενα, χρησιµοποιώντας σε κάθε επανάληψη τις εκ νέου 
παραγόµενες ελαστικές ιδιότητες των υλικών. Τα αποτελέσµατα όλων των επαναλήψεων 
συγκεντρώνονται και δίνονται ως είσοδος στο POST-THIN. Στο POST-THIN για κάθε 
στοιχείο και στρώση, παράγονται σε κάθε επανάληψη τις ιδιότητες αντοχής των υλικών και 
πραγµατοποιείται η ανάλυση αντοχής της κάθε στρώσης, κάθε στοιχείου.  

7.3.2 Πιθανότητα Αστοχίας 

7.3.2.1 Πιθανότητα αστοχίας στρώσης 

Για την πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας στρώσης συνθέτου υλικού, στην περίπτωση που 
υπόκειται σε γενική εντατική κατάσταση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα κριτήρια 
αστοχίας, όπως περιγράφηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο [7.30]-[7.32]. Χωρίς να χάνεται η 
γενικότητα, στην παρούσα εφαρµογή το κριτήριο αστοχίας που χρησιµοποιείται είναι το 
τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας εκφρασµένο στην κύρια διεύθυνση της στρώσης, όπως 
δίνεται από τους Tsai-Hahn στο [7.33]: 
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Συµβολίζοντας το αριστερό µέρος της ανισότητας µε K(X, σ), θεωρείται ότι επέρχεται 
αστοχία όταν: 

( ) 0,K >σX  (7.2) 

Έτσι όπως περιγράφηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο η πιθανότητα αστοχίας της στρώσης, 
PF, εκφράζεται από την: ( )0>KPPF =  
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Για την εκτίµηση σε όρους πιθανότητας της δοµικής αστοχίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
οι µέθοδοι που αναπτύχθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο, π.χ. µέθοδος αναπτύγµατος 
Edgeworth, η µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo και η µέθοδος δείκτη β (FORM).  

7.3.2.2 Πιθανότητα Αστοχίας Πολύστρωτης 

Όπως παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο µία πολύστρωτη πλάκα µπορεί να 
µοντελοποιηθεί ως ένα σύστηµα πολλών στοιχείων (στρώσεων), όπου το κάθε ένα από αυτά 
χαρακτηρίζεται από την δική του συνάρτηση αστοχίας. Η αστοχία της πολύστρωτης µπορεί 
εν συνεχεία να χαρακτηριστεί από την αστοχία της πρώτης στρώσης (FPF), ή από την 
αστοχία της τελευταίας στρώσης (LPF). Για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, στην παρούσα εργασία η πολύστρωτη θεωρείται ότι αστοχεί όταν 
επέλθει αστοχία της πρώτης στρώσης (FPF) και έτσι σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα των 
στρώσεων αναλύεται ως ένα σύστηµα εν σειρά. 

Πιο συγκεκριµένα θεωρείται ότι η κάθε στρώση χαρακτηρίζεται από την δική της συνάρτηση 
αστοχίας, µε την δική της πιθανότητα αστοχίας (PFi), ενώ γίνεται η θεώρηση ότι οι ιδιότητες 
παρόµοιων στρώσεων είναι θετικά συσχετισµένες, εφόσον γίνεται η υπόθεση τυποποιηµένης 
διαδικασίας κατασκευής. Έτσι, θεωρείται ότι η πιθανότητα αστοχίας της πολύστρωτης µπορεί 
να προσεγγιστεί από την µέγιστη πιθανότητα αστοχίας που προβλέπεται για οποιαδήποτε 
στρώση στην διάταξη: 

iF
i

F PmaxP =  (7.5) 

Με αυτές τις υποθέσεις, στόχος της ανάλυσης είναι ο προσδιορισµός της συνάρτησης 
πιθανότητας της συνάρτησης αστοχίας κάθε στρώσης στην πολύστρωτη και στην συνέχεια η 
πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας της πολύστρωτης.  

7.3.2.3 Πιθανότητα Αστοχίας της ∆ιατοµής του Πτερυγίου 

Εφόσον εξετάζουµε την αστοχία ενός πτερυγίου από σύνθετα υλικά, και πιο συγκεκριµένα 
µίας πολυκυψελικής λεπτότοιχης, ετερογενούς διατοµής, κατασκευασµένης από πολύστρωτες 
συνθέτου υλικού ενισχυµένου µε ίνες, πρέπει να προσδιοριστεί η έννοια της «αστοχίας της 
διατοµής του πτερυγίου». Σκεπτόµενοι ανάλογα µε την περίπτωση του προσδιορισµού της 
αστοχίας της πολύστρωτης, η διατοµή του πτερυγίου σε αυτή την εργασία θεωρείται ως ένα 
σύστηµα εν σειρά. Αυτό σηµαίνει ότι η αστοχία οποιουδήποτε στοιχείου στην διατοµή, 
θεωρείται ότι συνεπάγεται αστοχία της διατοµής του πτερυγίου. Επιπρόσθετα, οι αστοχίες 
των στοιχείων στην διατοµή, θεωρείται ότι είναι θετικά συσχετισµένες. 

Εξ’ αυτών, θεωρείται ότι η πιθανότητα αστοχίας της διατοµής µπορεί να προσεγγιστεί από 
την µέγιστη πιθανότητα αστοχίας που προβλέπεται για οποιοδήποτε στοιχείο (πολύστρωτη) 
στην διατοµή, θεωρώντας ότι η διατοµή είναι ένα σύστηµα εν σειρά και ότι υπάρχει θετική 
συσχέτιση µεταξύ της συµπεριφοράς των στοιχείων της. Αυτό µπορεί να υποστηριχθεί, 
εφόσον µία τυποποιηµένη διαδικασία κατασκευής έχει ως αποτέλεσµα µία πιο θετική 
συσχέτιση µεταξύ των ιδιοτήτων των επιµέρους στοιχείων. 

7.3.3 Παραδείγµατα και σχολιασµός  

Ως παράδειγµα επιλέχθηκε µία τυπική αεροδυναµική διατοµή, µε τις αντίστοιχες διατάξεις 
στρώσεων, όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 67. Οι ιδιότητες υλικού της στρώσης µε ίνες 
διατεταγµένες σε µία µόνο διεύθυνση (UD) από το [7.14] που χρησιµοποιήθηκαν 
παρουσιάζονται στον Π. 28. Για την στρώση µε ίνες προσανατολισµένες σε δύο διευθύνσεις 
(±45°), εφόσον δεν υπήρχαν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, έγινε η υπόθεση ότι η στρώση 
αυτή δηµιουργείται ως πολύστρωτη πλάκα µε διάταξη [+45/-45] από στρώσεις UD. Το πάχος 
όµως των στρώσεων αυτών θεωρείται περίπου ίσο µε το 1/3 του πάχους της UD στρώσης. 
Επιπρόσθετα, για τις ιδιότητες του δοµικού αφρού που χρησιµοποιείται στην ακµή εκφυγής 
(trailing edge) και στις ενισχυτικές δοκίδες (shear webs) της διατοµής χρησιµοποιήθηκαν οι 
µέσες τιµές των ιδιοτήτων που δίνονται στο [7.34], ενώ η µεταβλητότητα της πυκνότητας του 
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υλικού, όπως δίνεται στο [7.34] θεωρείται καθοριστική για την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων 
αντοχής και ελαστικότητας του υλικού. Οι µέσες τιµές, η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής 
µεταβλητότητας των ιδιοτήτων του δοµικού αφρού δίνονται στον Π. 29. Κατά την εφαρµογή, 
γίνεται η υπόθεση ότι οι βασικές µεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανοµή, παρόλο 
που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν άλλες στατιστικές κατανοµές για την µοντελοποίηση 
των ιδιοτήτων, όπως είναι η κατανοµή Weibull και η Λογαριθµική Κανονική.  

Π. 28 Ιδιότητες υλικού για την στρώση UD 

Ιδιότητα Μέση Τιµή Τυπική Απόκλιση COV (%) 

E1 (GPa) 39.04 1.032 2.64 
E2 (GPa) 14.08 0.325 2.31 
G12 (GPa) 4.24 0.099 2.34 
ν12 0.291 0.0271 9.34 
XT (MPa) 776.50 36.143 4.65 
XC (MPa) 521.82 16.500 3.16 
YT (MPa) 53.95 2.576 4.78 
YC (MPa) 165.00 4.849 2.94 
S (MPa) 56.08 1.119 2.00 
h (mm) 0.938 - - 

Π. 29 Ιδιότητες υλικού για τον δοµικό αφρό. 

Ιδιότητα Μέση Τιµή Τυπική Απόκλιση COV (%) 

E1=E2 (MPa) 75.0 9.00 12.00 
G12 (GPa) 20.0 1.00 5.00 
ν12 0.420 0.0450 10.71 
XT (MPa) 1.800 0.150 8.33 
XC (MPa) 1.000 0.075 7.50 
S (MPa) 0.900 0.075 8.33 
h (mm) 10.000 - - 

Στο Σχ. 73 παρουσιάζεται η αρίθµηση των κόµβων στην διατοµή. Επίσης, οι γραµµές µε 
διαφορετικό χρώµα αποτελούν ένδειξη της αλλαγής στην διάταξη των στρώσεων στις 
πολύστρωτες που απαρτίζουν την διατοµή. Οι 160 κόµβοι αριθµούνται µε την σειρά γύρω 
από την διατοµή, ξεκινώντας στην ακµή εκφυγής (trailing edge) της διατοµής µε τον κόµβο 
#1 και στην συνέχεια αριθµώντας του κόµβους στην εφελκυόµενη πλευρά, στην ακµή 
πρόσπτωσης (leading edge) και στην θλιβόµενη πλευρά του πτερυγίου. Στην συνέχεια 
αριθµούνται οι κόµβοι που χαρακτηρίζουν τις ενισχυτικές δοκίδες (shear webs) της διατοµής, 
ξεκινώντας µε τον κόµβο #161 κοντά στην θλιβόµενη πλευρά του πτερυγίου και 
τελειώνοντας στον κόµβο #167 στην εφελκυόµενη πλευρά του πτερυγίου για την ενισχυτική 
δοκίδα που βρίσκεται πλησιέστερα στην ακµή εκφυγής (trailing edge) και αντίστοιχα 
αριθµώντας τους κόµβους από 168 ως 174 για την ενισχυτική δοκίδα που είναι πλησιέστερα 
στην ακµή πρόσπτωσης (leading edge) της διατοµής. Οι αριθµοί των στοιχείων που δεν 
παρουσιάζονται σε αυτό το σχήµα ξεκινούν από το 1 για το στοιχείο που συνδέει τους 
κόµβους #1 και #2 και συνεχίζοντας περιµετρικά ως το στοιχείο 160, το οποίο συνδέει τους 
κόµβους #160 και #1. Στην συνέχεια αριθµούνται τα στοιχεία που αποτελούν τις ενισχυτικές 
δοκίδες, ξεκινώντας από αυτήν πλησίον της ακµής εκφυγής µε το στοιχείο 161 να αντιστοιχεί 
στο στοιχείο που συνδέει τους κόµβους 25 και 167 και το στοιχείο 168 να συνδέει τους 
κόµβους 161 και 137. Τα στοιχεία της ενισχυτής δοκίδας που βρίσκεται κοντύτερα στην ακµή 
πρόσπτωσης ξεκινούν µε το στοιχείο 169 που συνδέει τους κόµβους 57 και 174, ως το 
στοιχείο 176, το οποίο συνδέει τους κόµβους 168 και 105.  
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Σχ. 73 Αρίθµηση κόµβων στην διατοµή. 

Έχοντας ως στόχο την σύγκριση της αποτελεσµατικότητας και της ακρίβειας της τεχνικής 
αναπτύγµατος Edgeworth, που χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία, η διατοµή 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε από σηµείο σε σηµείο, ή καλύτερα από κόµβο σε κόµβο, να 
προκύπτουν οι καταστάσεις αστοχίας και µη αστοχίας µε διάφορα επίπεδα πιθανότητας. 
Ασφαλώς, υπό αυτές τις συνθήκες το συνολικό αποτέλεσµα της διατοµής είναι αστοχία (µε 
πιθανότητα αστοχίας ίση µε 1).  

Στο Σχ. 74 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την περίπτωση της διατοµής, όπου 
λαµβάνεται υπόψη µόνο η στοχαστικότητα των ιδιοτήτων αντοχής. Σύγκριση µεταξύ των 
αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης µε την µέθοδο Monte Carlo και των αποτελεσµάτων της 
µεθόδου αναπτύγµατος Edgeworth, δείχνει ότι τα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων είναι σε 
καλή συµφωνία. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί ότι ο απαιτούµενος χρόνος για την 
προσοµοίωση µε την µέθοδο Monte Carlo (χρησιµοποιώντας 2 εκατοµµύρια επαναλήψεις) 
ήταν περίπου 24 ώρες (PC, µε CPU Pentium 4 - 3.4 GHz), ενώ η µέθοδος αναπτύγµατος 
Edgeworth (στον ίδιο υπολογιστή) δεν χρειαζόταν παραπάνω χρόνο από µία ντετερµινιστική 
ανάλυση, όπου το αποτέλεσµα δίνεται σε χρόνο λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Στο ίδιο 
σχήµα, παρουσιάζονται και τα αποτελέσµατα της ντετερµινιστικής ανάλυσης, 
χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές για τις ιδιότητες αντοχής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον 
ντετερµινιστικός λόγο ασφάλειας, R, η αστοχία θεωρείται όταν R < 1. Επιπρόσθετα, πρέπει 
να τονισθεί ότι ο ντετερµινιστικός λόγος ασφαλείας που παρουσιάζεται δεν µπορεί να 
συνδεθεί µε το επίπεδο αξιοπιστίας της κατασκευής. Στο παράδειγµα που παρουσιάζεται εδώ 
ο ντετερµινιστικός συντελεστής ασφαλείας στο εύρος 1.0 ως 1.3 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 
αστοχίας 0.5 ως 1.5Ε-6, όπως προκύπτει από την προσοµοίωση µε την µέθοδο MC. Έτσι 
προβλέπεται αστοχία για τα στοιχεία που βρίσκονται στην εφελκυστική πλευρά του 
πτερυγίου, κυρίως στα στοιχεία που αποτελούν το κεντρικό τµήµα της πλευράς, αλλά και σε 
ορισµένα στοιχεία πιο κοντά στην ακµή εκφυγής, κοντά στην αντίστοιχη ενισχυτική δοκίδα. 
Παρόλα αυτά, πρέπει να υπενθυµίσω, ότι η συγκεκριµένη διατοµή δεν έχει σχεδιαστεί 
κατάλληλα για να επιβιώσει της επιβαλλόµενης φόρτισης, αλλά και η διατοµή και τα 
επιβαλλόµενα φορτία έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε οι προβλέψεις να 
περιλαµβάνουν διάφορα επίπεδα πιθανότητας αστοχίας µεταξύ των στοιχείων της διατοµής.  
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Σχ. 74 Πιθανότητα αστοχίας για κάθε στοιχείο της διατοµής όπου µόνο οι ιδιότητες αντοχής 

θεωρούνται στοχαστικές µε τις EDW και MC µεθόδους (και ντετερµινιστικός λόγος ασφάλειας 
(DET))  

Στο Σχ. 75 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την περίπτωση όπου οι ιδιότητες αντοχής 
και οι ιδιότητες ελαστικότητας θεωρούνται στοχαστικές. Και σε αυτή την περίπτωση, τα 
αποτελέσµατα της τεχνικής αναπτύγµατος Edgeworth είναι κοντά σε αυτά της Monte Carlo 
προσοµοίωσης. Το ακρωνύµιο –EL στην λεζάντα του σχήµατος συµβολίζει το ότι εκτός από 
τις ιδιότητες αντοχής θεωρούνται στοχαστικές και οι ιδιότητες ελαστικότητας των υλικών.  

Η επίδραση της µεταβλητότητας των ελαστικών ιδιοτήτων στα αποτελέσµατα για την 
πιθανότητα αστοχίας της διατοµής, όπως παρουσιάστηκε και το [7.35], φαίνονται καλύτερα 
στο Σχ. 76, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τις µεθόδου Monte Carlo για την 
περίπτωση όπου λαµβάνονται ως στοχαστικές µόνο οι ιδιότητες αντοχής των υλικών (η οποία 
συµβολίζεται µε κύκλους) και για την περίπτωση όπου οι ιδιότητες ελαστικότητας και 
αντοχής θεωρούνται στοχαστικές (η οποία συµβολίζεται µε σταυρούς). Στο σχήµα µπορούµε 
να παρατηρήσουµε, ότι για τα στοιχεία όπου η πιθανότητα αστοχίας είναι µικρότερη από 0.5, 
τα οποία µας ενδιαφέρουν κατά τον δοµικό σχεδιασµό, αµέλεια της µεταβλητότητας των 
ιδιοτήτων ελαστικότητας του υλικού οδηγεί σε υπερεκτίµηση της αξιοπιστίας της 
κατασκευής. Το αντίθετο παρατηρείται για τα στοιχεία µε πιθανότητες αστοχίας µεγαλύτερες 
του 0.5. ∆ηλαδή λαµβάνοντας υπόψη την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων ελαστικότητας του 
υλικού, η πιθανότητα αστοχίας προβλέπεται µικρότερη από την περίπτωση στην οποία 
θεωρούνται στοχαστικές µόνο οι ιδιότητες αντοχής.  

Παρόλα αυτά πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων της στρώσης UD, 
θεωρείται σχετικά µικρή, καθώς τα πειραµατικά στοιχεία, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά 
την στατιστική ανάλυση (όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο [7.14]) περιλάµβαναν µόνο 
πειραµατικά αποτελέσµατα από µία µοναδική πλάκα, έτσι ώστε η µεταβλητότητα που 
εισέρχεται από την χρήση διαφορετικών παρτίδων υλικού (ινών και ρητίνης) και η οποία 
πρέπει να συµπεριληφθεί κατά την συνήθη διαδικασία σχεδιασµού του πτερυγίου 
εκµηδενίζεται. Το γεγονός αυτό, αναµένεται ότι επηρεάζει και τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται για την πιθανότητα αστοχίας της διατοµής, στην περίπτωση που λαµβάνεται 
υπόψη η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων ελαστικότητας του υλικού.  
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Σχ. 75 Πιθανότητα αστοχίας για κάθε στοιχείο της διατοµής όταν οι ιδιότητες ελαστικότητας και 

αντοχής θεωρούνται στοχαστικές µε τις EDW και MC µεθόδους (και ντετερµινιστικός λόγος 
ασφάλειας (DET)) 
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Σχ. 76 Σύγκριση της πιθανότητα αστοχίας των στοιχείων της διατοµής όταν µόνο οι ιδιότητες 

αντοχής θεωρούνται στοχαστικές (MC) µε την πιθανότητα αστοχίας όταν θεωρούνται 
στοχαστικές οι ιδιότητες ελαστικότητας και αντοχής (MC_EL). 

Ένα παράγωγο αποτέλεσµα της ανάλυσης που παρουσιάζεται είναι η εκτίµηση της 
µεταβλητότητας των ιδιοτήτων της διατοµής, για την περίπτωση όπου θεωρούνται 
στοχαστικές οι ιδιότητες ελαστικότητας των υλικών. Για την παρούσα περίπτωση, η µέση 
τιµή και ο συντελεστής µεταβλητότητας των οµογενοποιηµένων ιδιοτήτων της διατοµής, 
όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου Monte Carlo (µε 2 εκατοµµύρια 
επαναλήψεις) και της ανάλυσης µε την µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth, παρουσιάζονται 
στον Π. 30. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων είναι σε καλή 
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συµφωνία, ενώ η αναλυτική µέθοδος δείχνει µία µικρότερη εκτίµηση της µεταβλητότητας, σε 
σχέση µε το αποτέλεσµα της Monte Carlo.  

Π. 30 Ιδιότητες διατοµής και διασπορά 

Ιδιότητα 

Monte Carlo EDW 

Μέση Τιµή COV (%) Μέση Τιµή COV (%) 

EA (N) 1.52E9 2.51 1.50E9 2.38 
EIYΥ (Nm2) 1.29E8 2.38 1.30E8 2.26 
EIZΖ (Nm2) 4.78E7 2.48 4.77E7 2.45 
EIYZ (Nm2) 7.99E6 2.18 7.98E6 2.15 
GJ (Nm2) 1.69E7 1.73 1.69E7 1.43 

Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε αερο-ελαστικούς 
κώδικες, για την εκτίµηση της επίδρασης της µεταβλητότητας των ελαστικών ιδιοτήτων του 
υλικού στην πρόβλεψη της απόκρισης της ανεµογεννήτριας και της φόρτισης των διαφόρων 
µηχανικών δοµικών στοιχείων της µηχανής, συµπεριλαµβανοµένων των πτερυγίων. 
Επιπρόσθετα, αυτά τα αποτελέσµατα µπορεί πιθανόν να χρησιµοποιηθούν σε µία ανάλυση σε 
όρους πιθανοτήτων της εκτίµησης του κρίσιµου φορτίου λυγισµού του πτερυγίου.  

7.4 Εισαγωγή της στοχαστικότητας της φόρτισης 

Εκτός από τις διαφορές µεταξύ της δεύτερης και τρίτης έκδοσης του IEC 61400-1, [7.8] και 
[7.4], αντίστοιχα, στους µερικούς συντελεστές ασφαλείας των ιδιοτήτων υλικών που πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν, οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω, στην νέα έκδοση του κανονισµού 
IEC 61400-1:2005 [7.4] έχει αλλάξει και η µέθοδος προσδιορισµού των ακραίων φορτίσεων 
για τον σχεδιασµό της ανεµογεννήτριας. Συγκεκριµένα στην νέα έκδοση έχουν 
αντικατασταθεί αρκετές ντετερµινιστικές περιπτώσεις φόρτισης της παλαιότερης IEC 61400-
1: 1999 [7.8], εισάγοντας µία προσέγγιση βασισµένη περισσότερο στην στατιστική ανάλυση 
[7.36].  

Έτσι, για την εκτίµηση της επίδρασης της στοχαστικότητας της εξωτερικής φόρτισης στην 
αντοχή του πτερυγίου, το υπολογιστικό εργαλείο επεκτάθηκε κατάλληλα, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η εισαγωγή της µεταβλητότητας της φόρτισης.  

Αντίστοιχα µε την εισαγωγή της στοχαστικότητας των ιδιοτήτων των υλικών στο πρόβληµα, 
για την εισαγωγή της στοχαστικότητας της φόρτισης, απαιτείται ο στατιστικός 
χαρακτηρισµός των εσωτερικών αξονικών και διατµητικών δυνάµεων, ΝΧΒ, VYB και VZB, 
αντίστοιχα και των εσωτερικών καµπτικών και στρεπτικών ροπών, ΜZB, MYB και MXB, 
αντίστοιχα σε κάθε επιλεγµένη διατοµή κατά µήκος του πτερυγίου. Αυτές οι εσωτερικές 
δυνάµεις και ροπές χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα από το THIN, για την πραγµατοποίηση 
αναλυτικότερης ανάλυσης τάσεων σε κάθε διατοµή. Για την µοντελοποίηση της 
µεταβλητότητας της φόρτισης στην διατοµή, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από δύο 
κατευθύνσεις. Η πρώτη περιλαµβάνει το χαρακτηρισµό των δυνάµεων και ροπών βάσει 
πειραµατικών µετρήσεων, ενώ η δεύτερη περιλαµβάνει το χαρακτηρισµό των δυνάµεων και 
ροπών βάσει µίας πιο θεωρητικής προσέγγισης.  

Για την πρώτη περίπτωση, από µετρήσεις των καµπτικών ροπών στην ρίζα του πτερυγίου 
προσδιορίστηκε ο συντελεστής διασποράς για τις ακραίες φορτίσεις. Όµως πρέπει σε αυτό το 
σηµείο να τονιστεί, ότι κατά την διάρκεια µετρήσεων φορτίων σε Α/Γ δεν αποτυπώνονται 
µετρήσεις σε ακραίες φορτίσεις, καθότι αυτές εξαρτώνται από τις περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες κατά την διάρκεια των µετρήσεων. Οι µετρήσεις φορτίων σε Α/Γ 
πραγµατοποιούνται σε διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών και στόχος των µετρήσεων είναι να 
«συλλάβουν» τις περιπτώσεις (καιρικές συνθήκες) που προδιαγράφονται στο πρότυπο 
IEC/TS 61400-13 [7.37]. Κατ’ αυτήν την έννοια οι µετρήσεις µπορεί να µην περιλαµβάνουν 
περίπτωση ακραίας φόρτισης (που ούτως ή άλλως µία µηχανή εν λειτουργία µπορεί να µην 
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δει ποτέ στην ζωή της). Έτσι οι µετρήσεις φορτίων κυρίως εστιάζονται σε µετρήσεις που 
καλύπτουν το φάσµα λειτουργίας της µηχανής (συνήθως µέχρι ταχύτητες ανέµου αποκοπής 
της µηχανής (cut-out), vout, που είναι συνήθως 20-25m/s), ενώ ακόµα και για την περιοχή 
ταχυτήτων ανέµου στο διάστηµα µεταξύ της ταχύτητας ανέµου ονοµαστικής λειτουργίας της 
µηχανής, vR (rated) και της ταχύτητας αποκοπής, η οδηγία IEC/TS 61400-13 [7.37] έχει 
µειωµένες απαιτήσεις. Στοιχεία από δοκιµή µέτρησης φορτίων σε Α/Γ δείχνουν ότι στην 
περιοχή της ταχύτητας αποκοπής της µηχανής ο συντελεστής µεταβλητότητας (coefficient of 
variation) στην διάρκεια δεκαλέπτου της καµπτικής ροπής στην ρίζα του πτερυγίου ως προς 
την διεύθυνση πτερυγισµού (flap) ήταν περίπου 17%, ενώ στην διεύθυνση περιστροφής 
(lead-lag) ο συντελεστής µεταβλητότητας ήταν περίπου 200%. Η µεγάλη διακύµανση που 
παρατηρείται στην καµπτική ροπή κατά την διεύθυνση της περιστροφής είναι ασφαλώς 
αποτέλεσµα του ότι τα µετρηµένα στοιχεία αφορούν κατάσταση κανονικής λειτουργίας της 
Α/Γ µε τα πτερύγια σε περιστροφή. Η χρήση περίπτωσης που αφορά φόρτιση σε κανονική 
λειτουργία της µηχανής, παρόλο που σε µία πρώτη µατιά θα φαινόταν µη αποδεκτή, έγινε 
εξαιτίας του ότι στις περιπτώσεις φόρτισης που πρέπει να ληφθούν υπόψη ως ακραίες 
φορτίσεις κατά το IEC 61400-1 [7.4] περιλαµβάνονται και περιπτώσεις κανονικής 
λειτουργίας της µηχανής (µε ακραίες συνθήκες ριπής ανέµου), οι οποίες όµως δεν 
διαχωρίζονται κατά την διάρκεια µέτρησης φορτίων σε Α/Γ και στην µετέπειτα ανάλυση 
τους.  

Στην δεύτερη περίπτωση (όπου τα στατιστικά στοιχεία των συνιστωσών είναι απόρροια  
θεωρητικής προσέγγισης, η εκτίµηση των στατιστικών παραµέτρων έγινε χρησιµοποιώντας 
τα αποτελέσµατα από το [7.38], όπου παρουσιάζονται στοιχεία για την καµπτική ροπή κατά 
την διεύθυνση πτερυγισµού (flap) στην ρίζα του πτερυγίου, και από το [7.39], όπου 
παρουσιάζονται αποτελέσµατα για την ρίζα του πτερυγίου των καµπτικών ροπών κατά την 
διεύθυνση πτερυγισµού (flap) αλλά και κατά την διεύθυνση περιστροφής (edge). Έτσι, στο 
[7.39] ο συντελεστής µεταβλητότητας της ροπής κατά την διεύθυνση πτερυγισµού (flap) είναι 
περίπου 9%, ενώ για την διεύθυνση περιστροφής (edge) είναι περίπου 11%, για ταχύτητα 
ανέµου 50m/s (που θεωρείται ως ακραία φόρτιση µε την ανεµογεννήτρια σε στάση, η οποία 
θα πρέπει να αναλυθεί θεωρώντας στατική φόρτιση). Αντίστοιχα στο [7.38] ο συντελεστής 
µεταβλητότητας της µέγιστης ροπής στην ρίζα του πτερυγίου κατά την διεύθυνση 
πτερυγισµού (flap) είναι περίπου 4% ως αποτέλεσµα της απόκρισης της ανεµογεννήτριας σε 
ριπές ανέµου µε µέση ταχύτητα ανέµου 13m/s. Υπενθυµίζεται ότι σε αυτή την περιοχή 
ταχυτήτων ανέµου υπολογίζεται η ακραία περίπτωση φόρτισης κατά IEC 61400-1 (ECD: 
Extreme coherent gust with direction change). 

Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, όπου ακολουθήθηκε µια πιο θεωρητική προσέγγιση των 
στατιστικών χαρακτηριστικών της ακραίας φόρτισης, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 
αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκαν έχουν εξαχθεί από προσοµοιώσεις 
µε αερο-ελαστικούς υπολογισµούς χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα δεδοµένα εισόδου 
(µοντέλο ανεµογεννήτριας, χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά εξωτερικών 
συνθηκών, κλπ.). Κατ’ αυτήν την έννοια από τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να εξαχθούν 
συµπεράσµατα για όλες τις ανεµογεννήτριες και τις συνθήκες εγκατάστασής τους, αλλά µόνο 
µία γενική εικόνα.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι ο στατιστικός χαρακτηρισµός των εσωτερικών 
αντιδράσεων, όπως υπολογίζονται από τους κώδικες αερο-ελαστικής ανάλυσης δεν 
αποτελούν µέρος αυτής της εργασίας. Αποτελούν ένα σύγχρονο αντικείµενο έρευνας, για τον 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό Α/Γ και σε αυτό το πεδίο γίνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια 
δηµοσιεύσεις.  

Χρησιµοποιώντας τον συντελεστή διασποράς, και θεωρώντας ότι οι εσωτερικές δυνάµεις και 
ροπές ακολουθούν την κανονική κατανοµή, χωρίς να χάνεται η γενικότητα της µεθόδου από 
την επιλογή της κατανοµής που ακολουθεί η κάθε συνιστώσα, υπολογίστηκαν για την 
περίπτωση της µεθόδου EDW η διασπορά, η τρίτη και τέταρτη ροπή κάθε συνιστώσας, ενώ 
για την µέθοδο Monte Carlo υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση κάθε συνιστώσας. Σε αυτό το 
σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι η µέση τιµή κάθε συνιστώσας φορτίου διατηρήθηκε ίδια µε 
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αυτή του προηγούµενου παραδείγµατος για λόγους σύγκρισης. Στον πίνακα Π. 31 
παρουσιάζονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των συνιστωσών της φόρτισης που 
εφαρµόστηκαν στα παραδείγµατα ανάλυσης που παρουσιάζονται στον παρόν εδάφιο. 
Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής µεταβλητότητας δεν δίνεται για την στρεπτική ροπή (Μx), για 
την οποία η µέση τιµή έχει ληφθεί ως µηδενική. 

Π. 31 Στατιστικά χαρακτηριστικά των συνιστωσών εσωτερικών αντιδράσεων στην διατοµή του 
πτερυγίου 

Συνιστώσα Μέση Τιµή 

Περίπτωση 1 

(µεγάλη διασπορά) 

Περίπτωση 2 

(ενδιάµεση διασπορά) 

Τυπική 

Απόκλιση 
COV (%) 

Τυπική 

Απόκλιση 
COV (%) 

ΝXB (kN) 452.416 0.905 0.2 0.905 0.2 
VYB (kN) 278.391 46.390 16.7 13.928 5.0 
VZB (kN) -73.184 146.287 200.0 7.348 10.0 
ΜZB (kNm) 1529.867 254.971 16.7 76.485 5.0 
MYB (kNm) -399.311 798.622 200.0 39.931 10.0 
MXB (Nm) 0.000 10.000 - 10.000 - 

 

Ως παράδειγµα στο Σχ. 77 παρουσιάζεται σύγκριση των αποτελεσµάτων της µεθόδου EDW 
µε τα αντίστοιχα από την προσοµοίωση µε την µέθοδο Monte Carlo για τις µέσες ανηγµένες 
αξονικές τάσεις, ΝΧ, διαιρεµένες µε το πάχος της πολύστρωτης σε κάθε στοιχείο της 
διατοµής, h, για την περίπτωση 1 (µε µεγάλη διασπορά). Τα αποτελέσµατα της 
προσοµοίωσης Monte Carlo έχουν γίνει µε 180,000 δείγµατα και όπως µπορεί κανείς να 
παρατηρήσει οι προβλέψεις για την µέση τιµή είναι ταυτόσηµες. Το ίδιο συµβαίνει και για 
την πρόβλεψη της µέσης διατµητικής τάσης, το οποίο όµως δεν παρουσιάζεται στο σχήµα για 
λόγους ευκρίνειας.  
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Σχ. 77 Mέσες τιµές ανηγµένων αξονικών δυνάµεων, NX, στα στοιχεία της διατοµής (h το συνολικό 

πάχος της πολύστρωτης) µε την µέθοδο MC και EDW.  

Αντίστοιχα στο Σχ. 78 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την πρόβλεψη της τυπικής 
απόκλισης των ανηγµένων διατµητικών δυνάµεων, διαιρεµένης µε το πάχος της πολύστρωτης 
στα στοιχεία της διατοµής, για την ίδια περίπτωση φόρτισης. Στο ίδιο σχήµα δίνεται και η 
ποσοστιαία διαφορά µεταξύ της πρόβλεψης µε την µέθοδο Monte Carlo και των 
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αποτελεσµάτων της µεθόδου Edgeworth (diff). Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει η 
διαφορά είναι µικρότερη του 0.5% στην εκτίµηση της διασποράς, σε όλα τα στοιχεία της 
διατοµής. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα για την διασπορά της ανηγµένης αξονικής 
τάσης στα στοιχεία.  

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0 50 100 150

D
if

fe
re

n
c
e

 (
%

)

S
t.
 D

e
v
ia

ti
o

n
 N

s
/h

 (
M

P
a

)

No. Element

MC

EDW

diff.

 
Σχ. 78 Τυπική απόκλιση των ανηγµένων διατµητικών τάσεων, NS, στα στοιχεία της διατοµής 
υπολογισµένης µε την µέθοδο MC και EDW (h το πάχος της πολύστρωτης) και η ποσοστιαία 

διαφορά (diff.) 

Στο Σχ. 79 παρουσιάζεται η επίδραση της στοχαστικότητας της φόρτισης (για την περίπτωση 
φόρτισης 1) στην πιθανότητα αστοχίας των στοιχείων της διατοµής ως αποτέλεσµα των 
µεθόδων Monte Carlo και Edgeworth σε σχέση µε την περίπτωση όπου η µεταβλητότητα της 
φόρτισης αµελείται. Στην περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή για την περίπτωση των στοιχείων 
όπου η πιθανότητα αστοχίας τους ήταν µικρή, εφόσον δεν λαµβάνεται υπόψη η 
µεταβλητότητα της φόρτισης (στοιχεία 1… 16 και 64… 160) παρατηρείται εύκολα µία 
ραγδαία αύξηση της πιθανότητας αστοχίας στην περίπτωση όπου λαµβάνεται υπόψη η 
στοχαστικότητα της φόρτισης. Βέβαια, σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι η 
µεταβλητότητα της φόρτισης που θεωρήθηκε για αυτό το παράδειγµα πρέπει να 
χαρακτηριστεί ως πολύ µεγάλη.  

Για να γίνει αυτό κατανοητό, στο Σχ. 80 παρουσιάζεται η επίδραση της διασποράς της 
φόρτισης στην πιθανότητα αστοχίας των στοιχείων της διατοµής για τις περιπτώσεις όπου η 
διασπορά θεωρείται µηδενική (περίπτωση EDW-no variance), σε περίπτωση όπου θεωρηθεί 
ενδιάµεση διασπορά, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί τα στοιχεία της περίπτωσης φόρτισης 2 
(περίπτωση EDW- low variance) και στην περίπτωση όπου η διασπορά είναι µεγάλη, όπως 
παρουσιάστηκε ανωτέρω (περίπτωση EDW- high variance).  

Τέλος, σηµειώνεται ότι για τα αποτελέσµατα των δύο περιπτώσεων που εξετάστηκαν για µία 
διατοµή του πτερυγίου χρειαζόντουσαν 24 ώρες για την προσοµοίωση µε την µέθοδο της 
Monte Carlo και µόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα για την αναλυτική µέθοδο Edgeworth.  
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Σχ. 79 Πιθανότητα αστοχίας µε την µέθοδο MC και ΕDW των στοιχείων της διατοµής όταν δεν 

λαµβάνεται υπόψη η στοχαστικότητα του φορτίου (-EL) και όταν λαµβάνεται (-LD).  
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Σχ. 80 Επίδραση της διασποράς της φόρτισης στην πιθανότητα αστοχίας µε την µέθοδο EDW 

για τρεις περιπτώσεις (no variance: φόρτιση ντετερµινιστική, low variance: µικρή διασπορά και 
high variance: µεγάλη διασπορά). 

Η ακρίβεια της µεθόδου EDW (στην πρόβλεψη της πιθανότητας αστοχίας) είναι γεγονός ότι 
δεν είναι ιδιαίτερα καλή, στις περιοχές µε µικρές πιθανότητας αστοχίας που ενδιαφέρουν. 
Παρόλα αυτά, εφόσον αναλογιστεί κανείς το ιδιαίτερα υψηλό υπολογιστικό κόστος της 
«ακριβέστερης» µεθόδου Monte Carlo, καθώς και τον χρόνο υπολογισµού που απαιτείται για 
το αποτέλεσµα µίας και µόνο διατοµής, το πλεονέκτηµα της αναλυτικής µεθόδου γίνεται 
ξεκάθαρο. Το πλεονέκτηµα αυτό κάνει την µέθοδο ακόµα πιο ελκυστική κατά την διάρκεια 
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του σχεδιασµού ενός πτερυγίου, όπου χρειάζονται πολλές επαναλήψεις, ώστε να καταλήξει 
κανείς κοντά στην βέλτιστη λύση. Έτσι για παράδειγµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µία 
πιο ακριβής µέθοδος µόνο για την επιβεβαίωση του σχεδιασµού στο τελικό στάδιο.  

7.5 Συµπεράσµατα 

Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο προ-επεξεργασίας και επεξεργασίας, το οποίο µπορεί εύκολα να 
συνδυαστεί µε διαθέσιµους αερο-ελαστικούς κώδικες, για την αξιολόγηση του δοµικού 
σχεδιασµού πτερυγίων ανεµογεννητριών σε όρους πιθανοτήτων. Αυτό επιτεύχθηκε 
συνδυάζοντας τις µεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν για την πιθανολογική εκτίµηση της 
συµπεριφοράς πολυστρώτων πλακών υπό γενική επίπεδη εντατική κατάσταση µε τις 
µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την αυτοµατοποιηµένη, ντετερµινιστική ανάλυση 
αντοχής πτερυγίων ανεµογεννητριών, σε ένα ολοκληρωµένο λογισµικό. 

Για την επιβεβαίωση των προβλέψεων αξιοπιστίας µε χρήση της µεθόδου αναπτύγµατος 
Edgeworth, τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε αντίστοιχα αποτελέσµατα προσοµοίωσης µε 
την µέθοδο Monte Carlo και βρέθηκαν σε καλή συµφωνία. Παρόλο που η µέθοδος 
αναπτύγµατος Edgeworth δεν είναι ιδιαίτερα καλή για την πρόβλεψη της πιθανότητας σε 
περιοχές µε µικρές πιθανότητες αστοχίας, είναι συνεπείς ως προς τις προβλέψεις της, 
ακολουθώντας σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν τις προβλέψεις µε την µέθοδο 
Monte Carlo. Σκοπός του εργαλείου που αναπτύχθηκε είναι η διευκόλυνση της εισαγωγής της 
µεταβλητότητας των ιδιοτήτων υλικού στον ολοκληρωµένο δοµικό σχεδιασµό ενός πτερυγίου 
ανεµογεννήτριας. Το λογισµικό που αναπτύχθηκε και βασίζεται στην τεχνική αναπτύγµατος 
Edgeworth, µέσω της οποίας µπορεί να ληφθεί άµεσα µία εκτίµηση για το επίπεδο 
αξιοπιστίας του πτερυγίου, έχει ένα υπολογιστικό κόστος ελαφρώς µεγαλύτερο από ένα 
οποιαδήποτε εργαλείο ντετερµινιστικής ανάλυσης. Το στοιχείο αυτό, καθιστά δυνατή την 
χρήση του στοχαστικού εργαλείου που αναπτύχθηκε στην εργασία αυτή κατά την διάρκεια 
του δοµικού σχεδιασµού πτερυγίων  ανεµογεννητριών, όπου απαιτείται µεγάλος αριθµός 
δοκιµαστικών (επαναλαµβανόµενων) αναλύσεων ως τον τελικό σχεδιασµό του 
κατασκευαστικού στοιχείου. Η δυνατότητα της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε 
παρουσιάστηκε σε αυτή την περίπτωση µε ένα παράδειγµα περίπτωσης ακραίας φόρτισης, το 
οποίο σχεδιάστηκε προσεκτικά, έτσι ώστε να γίνει η επαλήθευση των αποτελεσµάτων, για 
διάφορα επίπεδα αξιοπιστίας των στοιχείων της διατοµής.  

Το THIN είναι στην πραγµατικότητα ένα εργαλείο ανάλυσης διατοµών, το οποίο δίνει στους 
κώδικες αερο-ελαστικής ανάλυσης τις κατάλληλες παραµέτρους από την τρισδιάστατη 
κατασκευή του πτερυγίου από σύνθετα υλικά. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε λαµβάνει 
επίσης ως είσοδο τις ανηγµένες τάσεις της διατοµής και να πραγµατοποιήσει λεπτοµερή 
ανάλυση σε κάθε στρώση τάσεων παραµορφώσεων. Παρόλο που η εφαρµογή περιλαµβάνει 
υποθέσεις και απλοποιήσεις της τρισδιάστατης κατασκευής, οι δυνατότητες µίας τέτοιας 
ανάλυσης, όπως παρουσιάστηκε είναι πολλές. Κατ’ αρχήν, είναι η πρώτη φορά που 
προσδιορίζεται η µεταβλητότητα των ελαστικών ιδιοτήτων των διατοµών πτερυγίου 
ανεµογεννήτριας και µπορούν κατ’ επέκταση να εισαχθούν κατά την αερο-ελαστική ανάλυση 
όλης της κατασκευής της ανεµογεννήτριας, στην οποία θα περιλαµβάνονται η µεταβλητότητα 
της φόρτισης (εξαιτίας του ανέµου) και της κατασκευής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την 
εκτίµηση της αλληλεπίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος και της κατασκευής σε 
στατιστικούς όρους. ∆εύτερον, δοµικές αλλαγές του πτερυγίου, ακόµα και στο επίπεδο 
στρώσεων (π.χ. πρόσθεση ή αφαίρεση στρώσης του πτερυγίου), µπορούν να εισαχθούν 
εύκολα και να ληφθούν υπόψη κατά την αερο-ελαστική ανάλυση, χωρίς να χρειάζεται να 
χρησιµοποιηθεί το πιο ακριβό (λεπτοµερές) τρισδιάστατο µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων. 
Επιπρόσθετα, η ταυτόχρονη εκτίµηση της αξιοπιστίας στο επίπεδο της στρώσης, δίνει την 
δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατασκευής ακόµα και κατά την διάρκεια των αρχικών 
φάσεων του σχεδιασµού και εποµένως µειώνοντας τους αναγκαίους κύκλους σχεδιασµού 
µέχρι το τελικό αποτέλεσµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κώδικας ΤΗΙΝ είχε χρησιµοποιηθεί 
αρχικά για την ανάλυση σε κόπωση των πτερυγίων ανεµογεννητριών στο [7.26]. Έτσι, θα 
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µπορούσε να επεκτείνει κανείς την παρούσα πιθανολογική µέθοδο σε µία πιο ολοκληρωµένη 
διαδικασία πιθανολογικού σχεδιασµού που να περιλαµβάνει και την εξέταση της κόπωσης 
του πτερυγίου.  

Περεταίρω βελτιώσεις της µεθοδολογίας όσον αφορά διαφορετικά κριτήρια αστοχίας είναι 
στόχος µελλοντικών εργασιών. 
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8 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

∆ιεξήχθη µία θεωρητική και πειραµατική µελέτη για την πρόβλεψη αστοχίας πολυστρώτων 
πλακών από πλαστικά ενισχυµένα µε ίνες σε γενική επίπεδη εντατική κατάσταση, 
λαµβάνοντας υπόψη την στοχαστική φύση των βασικών µηχανικών και θερµοµηχανικών 
ιδιοτήτων (αντοχής, ελαστικότητας, συντελεστών θερµικής διαστολής) του ορθοτρόπου 
µέσου καθώς και την επίδραση της στοχαστικότητας της φόρτισης. Σκοπός αυτής της 
µελέτης είναι η διαµόρφωση κανόνων και µεθοδολογίας για την πρόβλεψη της πιθανότητας 
αστοχίας κατασκευής από σύνθετα υλικά. 

Σε µαθηµατικούς όρους, το πρόβληµα είναι ο προσδιορισµός της συνάρτησης αθροιστικής 
κατανοµής πιθανότητας του κριτηρίου αστοχίας σε κάθε στρώση και σε κάθε σηµείο µίας 
κατασκευής από σύνθετα υλικά, αν οι συναρτήσεις κατανοµής πιθανότητας των πέντε 
βασικών ιδιοτήτων αντοχής, των τεσσάρων ιδιοτήτων ελαστικότητας και των δύο 
συντελεστών θερµικής διαστολής του ορθοτρόπου µέσου (ή των ορθοτρόπων µέσων) είναι 
γνωστές από πειράµατα, ενώ έχει γίνει εκτίµηση της στοχαστικότητας του φορτίου που 
αναπτύσσεται στην κατασκευή.  

Στο πλαίσιο αυτό εκτελέστηκαν πειράµατα σε σύνθετα υλικά (Carbon/Epoxy και 
Glass/Polyester) για την εκτίµηση της µεταβλητότητας των ιδιοτήτων τους (5 ιδιότητες 
αντοχής, 4 ελαστικότητας και 2 συντελεστές θερµικής διαστολής), έγινε στατιστική 
αξιολόγηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων και µοντελοποιήθηκαν οι ιδιότητες αντοχής, 
ελαστικότητας και συντελεστών θερµικής διαστολής των στρώσεων των υλικών ως 
στοχαστικές και αναπτύχθηκαν µέθοδοι προσδιορισµού της πιθανότητας αστοχίας. Η 
ανάπτυξη των µεθόδων έγινε σταδιακά, ξεκινώντας από το επίπεδο της στρώσης θεωρώντας 
αρχικά µόνο τις ιδιότητες αντοχής ως στοχαστικές και στην συνέχεια της πολύστρωτης 
πλάκας, εισάγοντας και την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων ελαστικότητας και των 
συντελεστών θερµικής διαστολής, ενώ σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσµατα συγκρίνονταν 
είτε µε διαθέσιµα πειραµατικά αποτελέσµατα (κυρίως στο επίπεδο της στρώσης) είτε µε 
αποτελέσµατα προσοµοίωσης µε την µέθοδο Monte Carlo και την µέθοδο δείκτη β. 
Ουσιαστικά, αναπτύχθηκαν τρεις µέθοδοι και εισήχθησαν σε υπολογιστικό κώδικα, 
συγκεκριµένα δύο αναλυτικές (Edgeworth και Pearson) και µία ηµι-ντετερµινιστική (µέθοδος 
βασικών µεταβλητών), ενώ εξετάστηκαν τα προτερήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτών και 
παρουσιάστηκαν µέσω ορισµένων παραδειγµάτων.  

Η ηµι-ντετερµινιστική προσέγγιση (µέθοδος ποσοστιαίων σηµείων βασικών µεταβλητών - 
BVM), προτάθηκε αρχικά για την περίπτωση όπου δεν λαµβάνεται υπόψη η µεταβλητότητα 
των ιδιοτήτων ελαστικότητας. Σε αυτή την µέθοδο χρησιµοποιείται το κριτήριο αστοχίας 
όπως και στην συνηθισµένη ντετερµινιστική ανάλυση, αλλά οι τιµές των βασικών αντοχών 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας. Τα αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου 
συγκρινόµενα µε την αναλυτική και µε δεδοµένα από προσοµοίωση µε την MC µέθοδο 
φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά. Όµως, η µέθοδος BVM δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην 
περίπτωση που η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων ελαστικότητας αναµένεται να επηρεάσουν το 
αποτέλεσµα.  

Η αναλυτική µέθοδος που βασίζεται στην µοντελοποίηση της κοινής συνάρτησης κατανοµής 
της συνάρτησης αστοχίας µέσω της οικογένειας κατανοµών πιθανότητας Pearson, 
εφαρµόστηκε µονό στο αρχικό µέρος της εργασίας για λόγους σύγκρισης για την περίπτωση 
στρώσης µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής.  

Η αναλυτική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα στάδια της εργασίας, βασίζεται στην 
τεχνική αναπτύγµατος Edgeworth, όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το τετραγωνικό 
κριτήριο αστοχίας δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα για την πρόβλεψη του τόπου αστοχίας 
UD και MD πολυστρώτων σε γενική συνεπίπεδη κατάσταση φόρτισης, όταν συγκρίνεται µε 
δεδοµένα πειραµατικά και προσοµοίωσης µε την µέθοδο MC καθώς και µε την µέθοδο 
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δείκτη β. Ταυτόχρονα η αναλυτική µέθοδος που αναπτύχθηκε έχει πολύ µικρότερο 
υπολογιστικό κόστος από την µέθοδο δείκτη β και ασφαλώς από την Monte Carlo, αφού ο 
χρόνος ανάλυσης είναι συγκρίσιµος µε τους χρόνους ντετερµινιστικών αναλύσεων. 

Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι µέρος της εργασίας αφιερώθηκε στην ανάπτυξη κατάλληλου 
υπολογιστικού κώδικα για την εφαρµογή της µεθόδου δείκτη β, καθώς η µέθοδος δεν 
συνέκλινε σε ορισµένα σηµεία κατά την διάρκεια των προσοµοιώσεων που εκτελέστηκαν, 
ενώ σε άλλα συνέκλινε σε λάθος αποτέλεσµα.  

Τέλος, αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό εργαλείο για την πιθανολογική ανάλυση αντοχής 
πτερυγίων ανεµογεννητριών, κατασκευασµένων από σύνθετα υλικά. Συγκεκριµένα, η 
αναλυτική µέθοδος που αναπτύχθηκε, βασισµένη στο ανάπτυγµα Edgeworth για την 
πρόβλεψη πιθανότητας αστοχίας των πολυστρώτων πλακών, εισήχθηκε σε κατάλληλες 
υπολογιστικές ρουτίνες, στην µορφή προ-επεξεργαστών και επεξεργαστών των 
αποτελεσµάτων, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε σύγχρονους αερο-
ελαστικούς κώδικες. Έτσι το υπολογιστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 
εργασίας καθιστά δυνατή την ποσοτικοποίηση της αξιοπιστίας του σχεδιασθέντος πτερυγίου 
ανεµογεννήτριας.  

Η εκτίµηση της αξιοπιστίας για το πτερύγιο γίνεται στο επίπεδο της στρώσης, ενώ δεν 
θεωρείται µόνο η στοχαστικότητα της φόρτισης του πτερυγίου και των ιδιοτήτων αντοχής 
του υλικού, αλλά λαµβάνεται υπόψη και η µεταβλητότητα των ιδιοτήτων ελαστικότητας του 
υλικού κάθε στρώσης στην πολύστρωτη διάταξη. Η ανάλυση της κατασκευής του πτερυγίου 
εκτελείται θεωρώντας πολυκυψελικές λεπτότοιχες ετερογενείς διατοµές από σύνθετα υλικά 
ενισχυµένα µε ίνες, λαµβάνοντας υπόψη την εγγενή ανοµοιογένεια και την ελαστική 
ανισοτροπία των στοιχείων της εκάστης διατοµής του πτερυγίου. Εκτός από τις µηχανικές 
ορθές και διατµητικές τάσεις που αναπτύσσονται εξαιτίας των εξωτερικά εφαρµοζόµενων 
πτερυγίων, υπολογίζονται οι υγροθερµικές τάσεις που αναπτύσσονται εξαιτίας 
θερµοκρασιακών διαφορών και διαφορών στην συγκέντρωση υγρασίας.  

Οι δυνατότητες της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε παρουσιάστηκαν µέσω παραδειγµάτων 
για την απόκριση του πτερυγίου υπό ακραία (στατική) φόρτιση, µε τα αποτελέσµατα από την 
µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth να συγκρίνονται µε αποτελέσµατα µε την µέθοδο Monte 
Carlo. Η καλή συµφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων, καθώς και η ταχύτητα της ανάλυσης 
µε την µέθοδο που αναπτύχθηκε έδειξε την καταλληλότητα του εργαλείου ως εργαλείο 
σχεδιασµού της κατασκευής, όταν ενδιαφερόµαστε για τον δοµικό σχεδιασµό του πτερυγίου 
µε επιθυµητό επίπεδο αξιοπιστίας.  

8.1 Πρωτότυπα στοιχεία 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δηµιουργήθηκε µία ολοκληρωµένη βάση πειραµατικών 
αποτελεσµάτων για τον στατιστικό χαρακτηρισµό των ιδιοτήτων συνθέτου υλικού που 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή πτερυγίων ανεµογεννητριών. Είναι η πρώτη φορά που 
εκτός από τις ιδιότητες αντοχής, δηµοσιεύονται αποτελέσµατα για την µεταβλητότητα των 
ελαστικών ιδιοτήτων και των συντελεστών θερµικής διαστολής του υλικού. 

Όσον αφορά την χρήση µεθόδων προσδιορισµού αξιοπιστίας κατασκευών είναι η πρώτη 
φορά που γίνεται εφαρµογή της τεχνικής αναπτύγµατος Edgeworth. Παρόλο που η µέθοδος 
δεν δίνει πάντα αποτελέσµατα µε µεγάλη ακρίβεια σε µικρές πιθανότητες αστοχίας, 
ακολουθεί σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν τις προβλέψεις µε την µέθοδο Monte 
Carlo (και την µέθοδο δείκτη β) είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά 
την διάρκεια του σχεδιασµού κατασκευών, χωρίς να προσφεύγουµε στην λύση της 
ντετερµινιστικής ανάλυσης, από την οποία δεν προκύπτει άµεσα γνώση για το επίπεδο 
αξιοπιστίας της κατασκευής, αλλά ούτε και να επιβραδύνουµε την διαδικασία σχεδιασµού 
χρησιµοποιώντας µεθόδους που απαιτούν επαναλήψεις (όπως είναι η Monte Carlo, αλλά και 
η µέθοδος δείκτη β).  
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Επίσης είναι η πρώτη φορά που προτείνεται η ηµι-ντετερµινιστική προσέγγιση για τον 
σχεδιασµό υπό συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας κατασκευής συνθέτων υλικών. Η µέθοδος 
είναι απλούστατη, αλλά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, κυρίως όσον αφορά την εφαρµογή 
της σε κατασκευές όπου η µεταβλητότητα των ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού αναµένεται 
να επηρεάσει την απόκριση της κατασκευής. 

Στο πλαίσιο της εργασίας για πρώτη φορά έγινε εκτίµηση της µεταβλητότητας των ιδιοτήτων 
της διατοµής πτερυγίου ανεµογεννήτριας βάσει της µεταβλητότητας των ελαστικών 
ιδιοτήτων των στρώσεων. Αυτό δίνει µία σηµαντική δυνατότητα για την βελτίωση των 
πτερυγίων ανεµογεννητριών και κατ’ επέκταση των ίδιων των ανεµογεννητριών, µέσω 
αεροελαστικών προσοµοιώσεων της απόκρισης της κατασκευής λαµβάνοντας υπόψη όχι 
µόνο την στοχαστικότητα του αέρα, αλλά και την στοχαστικότητα της ίδιας της κατασκευής.  

Τέλος στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε µεθοδολογία για την εκτίµηση της 
αξιοπιστίας πτερυγίου ανεµογεννήτριας υπό ακραία φόρτιση, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο 
τις ορθές, αλλά και τις διατµητικές τάσεις που αναπτύσσονται σε κάθε σηµείο της 
κατασκευής, καθώς επίσης εισάγοντας εκτός από την µεταβλητότητα των ιδιοτήτων αντοχής 
και την στοχαστική φύση των ιδιοτήτων ελαστικότητας. Επίσης, για πρώτη φορά η εκτίµηση 
της πιθανότητας αστοχίας στο πτερύγιο γίνεται στο επίπεδο της στρώσης, χρησιµοποιώντας 
κριτήρια αστοχίας κατάλληλα για στρώσεις συνθέτου υλικού και όχι στο επίπεδο της 
πολύστρωτης. Επιπρόσθετα η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε δεν έχει µεγάλο υπολογιστικό 
κόστος, µε αποτέλεσµα να µπορεί να εφαρµοστεί κατά την διάρκεια του σχεδιασµού 
πτερυγίων ανεµογεννητριών, όπου απαιτείται µεγάλος αριθµός δοκιµαστικών αναλύσεων έως 
ότου καταλήξει κανείς στα τελικά κατασκευαστικά σχέδια.  

8.2 Μελλοντική εργασία 

Λογική συνέχεια της παρούσας εργασίας είναι αφενός η επιβεβαίωση των θεωρητικών 
αποτελεσµάτων µε πειράµατα. Τα προβλήµατα όµως που υπάρχουν για να εκτελεστεί ένα 
πρόγραµµα για την επιβεβαίωση θεωρητικών προβλέψεων όχι µόνο της εργασίας αυτής, αλλά 
και άλλων συναφών, δοθέντος ότι τα πειράµατα σε σύνθετα υλικά είναι εξαιρετικά ακριβά 
είναι τα παρακάτω: 

1. Πειράµατα σε στρώσεις σε γενική επίπεδη εντατική κατάσταση: θα πρέπει να µπορεί 
να εφαρµοστεί φορτίο σε δύο διευθύνσεις, ξεπερνώντας τα προβλήµατα των 
πειραµατικών µεθόδων. Από τις ήδη ανεπτυγµένες πειραµατικές µεθόδους, δεν 
υπάρχουν σαφή συµπεράσµατα, όσον αφορά τις διαστάσεις των δοκιµίων, την µορφή 
των δοκιµίων, και τις πειραµατικές ιδιοσυσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση 
τέτοιων πειραµάτων [8.1].  

2. Πειράµατα σε στρώσεις: Θα πρέπει να βρεθεί σαφής σχέση ελαστικότητας, αντοχής, 
διαστάσεων και διαφόρων άλλων πειραµατικών παραµέτρων, όπως για παράδειγµα η 
ταχύτητα φόρτισης, ώστε τα πειραµατικά αποτελέσµατα που εξάγονται σε αυτό το 
επίπεδο να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στο επίπεδο της πολύστρωτης ή ακόµα 
και της κατασκευής. 

3. Πειράµατα σε πολύστρωτες: Θα πρέπει καταρχήν να προσδιοριστεί η αστοχία της 
πολύστρωτης. ∆ηλαδή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν αναφερόµαστε στην αστοχία 
πρώτης στρώσης ή στην ολική αστοχία της πολύστρωτης. Σε περίπτωση που γίνεται 
θεώρηση της αστοχίας πρώτης στρώσης θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλη µέθοδος για 
την µέτρησή της, όπως ακουστική εκποµπή.  

Όσον αφορά την ολική αστοχία της πολύστρωτης, η µέθοδος θα πρέπει να αναπτυχθεί 
περεταίρω, σε συνδυασµό πιθανόν µε υπάρχουσες θεωρητικές µεθόδους για την πρόβλεψη 
της αξιοπιστίας (ή της πιθανότητας αστοχίας) όταν η ανάλυση γίνεται µε σταδιακή αστοχία 
(progressive damage). 
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Τα πρωτότυπα στοιχεία της εργασίας όσον αφορά την εφαρµογή της µεθοδολογίας για την 
εκτίµηση αξιοπιστίας πτερυγίου ανεµογεννήτριας, ανοίγουν νέους δρόµους έρευνας για τις 
συγκεκριµένες κατασκευές. ∆ίνεται η δυνατότητα αφενός να ληφθεί υπόψη η µεταβλητότητα 
των ελαστικών ιδιοτήτων του πτερυγίου κατά τις αεροελαστικές αναλύσεις που 
πραγµατοποιούνται για την πρόβλεψη της απόκρισης της κατασκευής (ανεµογεννήτριας) 
καθώς και την πρόβλεψη των φορτίων που αναπτύσσονται στην κατασκευή (ανεµογεννήτρια 
και πτερύγια). Αφετέρου δίνεται η δυνατότητα σχεδιασµού πτερυγίων ανεµογεννητριών µε 
συγκεκριµένο επίπεδο αξιοπιστίας, περιορίζοντας την χρήση συντελεστών ασφαλείας για τις 
ιδιότητες των υλικών. Η δεύτερη αυτή δυνατότητα ανοίγει νέους δρόµους στην περιοχή της 
αιολικής ενέργειας, αφού εφαρµογή τέτοιας µεθοδολογίας αναµένεται να µειώσει το βάρος 
της κατασκευής βελτιστοποιώντας την χρήση υλικού στην κατασκευή µε τα επακόλουθα 
αποτελέσµατα.   

Περαιτέρω ανάπτυξη της µεθοδολογίας ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί και για την πρόβλεψη 
αξιοπιστίας της κατασκευής υπό ελαστική ευστάθεια και κοπωτική φόρτιση θα είχε ως 
αποτέλεσµα την ολοκλήρωση της έρευνας σε αυτή την διεύθυνση.  

8.3 Βιβλιογραφία 

[8.1] Found MS, “A review of the multiaxial fatigue testing of fiber reinforced plastics”, 
Multiaxial Fatigue, ASTM STP 853, K. J. Miller and M. W. Braun, Eds., American 
Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1985, pp. 381-395 
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Α.1 Πειραµατικά αποτελέσµατα C/Ep 

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι πίνακες µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών που διενεργήθηκαν 
στα δοκίµια ινών άνθρακα σε εποξειδική ρητίνη C/Ep, τα οποία κατασκευάστηκαν µε την µέθοδο της 
περιέλιξης στις ±55° και στις ±45°. 

Τα δοκίµια κόπηκαν από πλάκες που δηµιουργήθηκαν µετά την δηµιουργία σωλήνα (µε την µέθοδο 
της περιέλιξης των ινών). Κάποιες από τις πλάκες (µε διεύθυνση ινών ±55°) που παραδόθηκαν από 
τον κατασκευαστή για την πειραµατική εργασία είχαν επιφάνειες που παρουσίαζαν εµφανείς 
ατέλειες. Έτσι πριν από την εκκίνηση της πειραµατικής εργασίας είχε αποφασιστεί η διερεύνηση της 
καταλληλότητας των συγκεκριµένων πλακών για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του υλικού και η 
σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο οµάδων πλακών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα (ιδιαίτερα για τις δοκιµές σε εφελκυσµό, όπου γινόταν και µετρήσεις για 
τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού) και από τις δύο οµάδες δοκιµίων. Όµως οι δοκιµές που 
απορρίπτονται σηµειώνονται καθαρά στα πειραµατικά αποτελέσµατα. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι 
για τα πειράµατα σε θλίψη, εξαιτίας της µεγάλης διαφοράς των αποτελεσµάτων µεταξύ των πλακών 
σε εφελκυσµό, κόπηκαν και δοκιµάστηκαν δοκίµια µόνο από τις πλάκες που δεν είχαν εµφανείς 
ατέλειες. 

Π.Α.1. Πειράµατα κατά την αξονική διεύθυνση των δοκιµίων µε ίνες στις ±55° σε εφελκυσµό και θλίψη 

Εφελκυσµός Θλίψη 

Κωδικός 
Τάση 

(MPa) 

EΧ 

(GPa) 
νXY Παρατηρήσεις Κωδικός 

Τάση 

(MPa) 

Παρατηρήσεις 

55A1 17.33   Απορρίπτεται C-55A1 172.21  
55A2 20.77   Απορρίπτεται C-55A2 109.27  
55A3 15.22   Απορρίπτεται C-55A3 185.75  
55A4 16.58   Απορρίπτεται C-55A4 152.46  
55A5 13.93   Απορρίπτεται C-55A5 135.72  
55A6 17.59 2.43 0.312 Απορρίπτεται C-55A6 138.25  
55A7 15.42 4.83 0.445 Απορρίπτεται C-55A7 151.97  
55A8 18.55 2.75 0.316 Απορρίπτεται C-55A8 157.80  
55A9 12.26 2.10 0.271 Απορρίπτεται C-55A9 91.02  
55A10 13.40 1.82 0.202 Απορρίπτεται C-55A10 151.91  
55A11 44.08    C-55A11 185.43  
55A12 44.45    C-55A12 146.98  
55A13 41.85    C-55A13 131.09  
55A14 40.74    C-55A14 134.32  
55A15 36.69    C-55A15 145.65  
55A16 43.23    C-55A16 117.02  
55A17 37.02    C-55A17 127.57  
55A18 40.91    C-55A18 137.84  
55A19 41.31    C-55A19 125.84  
55A20 42.94    C-55A20 137.27  
55A21 40.78 5.87 0.453 Αρχική ολίσθηση C-55A21 142.19  
55A22 39.04 6.78 0.455  C-55A22 98.71  
55A23    No record C-55A23 158.89  
55A24 39.61 6.83 0.597  C-55A24 165.05  
55A25 41.78 6.75  Πρόβληµα στο εy    
55A26 38.92 5.50 0.448     
55A27 40.64 5.92 0.469     
55A28 37.94 6.71 0.578     
55A29 38.00 7.60 0.486     
55A30 39.31 5.44 0.511     
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Π.Α.2. Πειράµατα κατά την περιµετρική διεύθυνση των δοκιµίων µε ίνες στις ±55° 

Εφελκυσµός Θλίψη 

Κωδικός 
Τάση 

(MPa) 

EY 

(GPa) 
νYX Παρατηρήσεις Κωδικός 

Τάση 

(MPa) 

Παρατηρήσεις 

55Η1 119.09   Απορρίπτεται C-55H1 121.79  
55Η2 125.83   Απορρίπτεται C-55H2 117.59  
55Η3 118.82   Απορρίπτεται C-55H3 115.27  
55Η4 95.54   Απορρίπτεται C-55H4 122.11  
55Η5 112.30   Απορρίπτεται C-55H5 134.62  
55Η6 134.86 16.36 1.392 Απορρίπτεται C-55H6 127.83  
55Η7 126.78 21.60 1.666 Απορρίπτεται C-55H7 98.60  
55Η8 80.35 10.80 1.503 Απορρίπτεται C-55H8 137.18  
55Η9 91.14 13.55 1.677 Απορρίπτεται C-55H9 130.95  
55Η10 114.65 17.65 1.231 Απορρίπτεται C-55H10 107.97  
55Η11 217.31    C-55H11 120.10  
55Η12 204.18    C-55H12 203.70  
55Η13 202.65    C-55H13 99.54  
55Η14 217.35    C-55H14 133.77  
55Η15 243.29    C-55H15 127.36  
55Η16 192.06    C-55H16 134.77  
55Η17 198.54    C-55H17 131.87  
55Η18 198.79    C-55H18 123.92  
55Η19 198.07    C-55H19 115.06  
55Η20 198.70    C-55H20 135.18  
55Η21 154.39 12.59 1.322  C-55H21 160.46  
55Η22 154.84 13.83 1.233  C-55H22 115.76  
55Η23 146.29 13.40 1.372  C-55H23 132.17  
55Η24 158.68 14.63 1.223  C-55H24 140.29  
55Η25 134.85 13.93 1.127     
55Η26 143.87 11.96 1.066     
55Η27 136.90 14.74 1.302     
55Η28 144.46 17.96 1.588     
55Η29 158.58 15.36 1.290 Θραύση κοντά στο tab    
55Η30 152.24 13.48 1.265 Αποκόλληση tab    
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Π.Α.3. Πειράµατα στις 45° ως προς την αξονική διεύθυνση των δοκιµίων µε ίνες στις ±55° 

Κωδικός 
Τάση 

(MPa) 

E 

(GPa) 

Λόγος 

Poisson 

∆ιατµητική 

Αντοχή 

(MPa) 

GΧΥ 

(MPa) 
Παρατηρήσεις 

55D1 61.29   30.65  Απορρίπτεται 
55D2 33.85   16.93  Απορρίπτεται 
55D3 69.20   34.60  Απορρίπτεται 
55D4 49.45   24.73  Απορρίπτεται 
55D5 64.13   32.07  Απορρίπτεται 
55D6 82.46 16.83 -0.267 41.23 11.48 Απορρίπτεται 
55D7 88.13 15.14 -0.203 44.07 9.50 Απορρίπτεται 
55D8 68.83 17.53 -0.524 34.41 18.41 Απορρίπτεται 
55D9 50.48 12.41 -0.423 25.24 10.75 Απορρίπτεται 
55D10 81.50 19.43 -0.230 40.75 12.62 Απορρίπτεται 
55D21 123.90 31.00 -0.192 61.95 19.18  
55D22 128.79 36.12 -0.315 64.40 20.88  
55D23 135.76 32.43 -0.144 67.88 18.93 Απόκλιση  µηκυνσιοµέτρου 

από άξονα 
55D24 161.25 30.73 -0.104 80.63 17.14  
55D25 121.89 24.64 -0.256 60.94 16.57  
55D26 121.62 22.39 -0.179 60.81 13.63  
55D27 107.88 30.31 -0.149 53.94 17.82  
55D28 125.81 22.74 -0.122 62.90 12.94  
55D29 123.26 27.71 -0.215 61.63 17.66  
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Π.Α.4. Πειράµατα κατά την Αξονική διεύθυνση των δοκιµίων µε ίνες στις ±45° 

Εφελκυσµός Θλίψη 

Κωδικός 
Τάση 

(MPa) 

EY 

(GPa) 
νYX Παρατηρήσεις Κωδικός 

Τάση 

(MPa) 

Παρατηρήσεις 

45A1 60.82    C-45A1 112.65  
45A2 66.11    C-45A2 126.67  
45A3 61.79    C-45A3 154.76  
45A4 69.24    C-45A4 149.06  
45A5 61.56    C-45A5 130.69  
45A6 58.41 5.54 0.810  C-45A6 133.96  
45A7 55.87 6.74 0.863  C-45A7 121.09  
45A8 59.18 8.39 0.838  C-45A8 122.79  
45A9 62.29 8.10 0.931  C-45A9 84.00  
45A10 58.37 6.77 0.792  C-45A10 88.12  
45A11 70.44 9.27 0.864  C-45A11 129.54  
45A12 60.48 7.27 0.815  C-45A12 109.90  
45A13 70.68 10.23 0.824  C-45A13 114.78  
45A14 74.61 7.34 0.736 Πιθανό πρόβληµα 

ηλεκτροµηκυνσιοµέτρου 
C-45A14 113.29  

45A15 59.89 9.58 0.787  C-45A15 141.06  
45A16 58.40    C-45A16 145.09  
45A17 62.54    C-45A17 104.22  
45A18 55.21    C-45A18 96.08  
45A19 70.81    C-45A19 124.33  
45A20 56.26    C-45A20 136.78  
45A21 71.31    C-45A21 110.71  
45A22 54.26    C-45A22 159.64  
45A23 59.09    C-45A23 122.51  
45A24 64.85    C-45A24 100.09  
45A25 57.48    C-45A25 132.69  
45A26 57.38    C-45A26 121.12  
45A27 65.44    C-45A27 131.68  
45A28 58.20    C-45A28 131.58  
45A29 64.21    C-45A29 141.40  
45A30 58.30       
45A31 57.26       
45A32 60.70       
45A33 54.15       
45A34 56.53       
45A35 56.39       
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Π.Α.5. Πειράµατα στις 45° ως προς την αξονική διεύθυνση των δοκιµίων µε ίνες στις ±45° 

Κωδικός 
Τάση 

(MPa) 

E 

(GPa) 

Λόγος 

Poisson 

∆ιατµητική 

Τάση 

(MPa) 

GΧΥ 

(GPa) 

Παρατηρήσεις 

45D1 656.76   328.38  ∆εν έγραφε δεκαδικά 
45D2 338.18   169.09   
45D3 259.42   129.71   
45D4 364.10   182.05   
45D5 381.08 25.93 0.006 190.54 12.887  
45D6 444.42 30.97 0.112 222.21 13.919 Έσπασε το tab 
45D7 451.42 47.95 0.161 225.71 20.657  
45D8 407.44 24.15 0.036 203.72 11.654  
45D9 421.22 27.21 0.078 210.61 12.620 Έσπασε το tab 
45D11 481.14 39.50 0.008 240.57 19.593  
45D12 492.3 38.91 0.063 246.15 18.299  
45D13 458.92 31.33 0.056 229.46 14.828  
45D14 433.94 37.66 0.284 216.97 14.658  
45D15 293.10 35.49 0.154 146.55 15.380 ∆ιαφορετική µορφή 

θραύσης 
45D16 401.12   200.56   
45D17 446.80   223.40   
45D18 340.74   170.37   
45D19 222.20   111.10   
45D20 343.42   171.71   
45D21 370.46   185.23   
45D22 326.12   163.06   
45D23 340.04   170.02   
45D24 347.92   173.96  Έσπασε η αρπάγη 
45D25 325.10   162.55   
45D26 418.16   209.08   
45D27 227.94   113.97   
45D28 466.10   233.05   
45D29 509.24   254.62   
45D30 399.44   199.72   
45D31 339.38   169.69   

 

Α.2 Πειραµατικά Αποτελέσµατα Gl/P 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα αποτελέσµατα αναλυτικά για κάθε δοκίµιο από την 
πειραµατική εργασία που εκτελέστηκε για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων αντοχής και 
ελαστικότητας του σύνθετου υλικού ινών γυαλιού σε πολυεστερική µήτρα (µε ίνες 
προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση). Στους πίνακες αυτούς όπου δεν αναγράφεται το πλάτος και το 
πάχος αντίστοιχα είναι το µέσο πλάτος και πάχος, όπως προέκυψε από µέτρηση σε 5 σηµεία κατά 
µήκος του δοκιµίου. Στον πίνακα Π. Α.6, τα αποτελέσµατα για τα δοκίµια Α-01 ως Α-10 δεν 
συµπεριλαµβάνονται στην στατιστική ανάλυση, εφόσον εκτελέστηκαν σε διαφορετική µηχανή 
εφελκυσµού (Mayes). Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι από τα αποτελέσµατα των δοκιµών σε 
εφελκυσµό κατά την διεύθυνση των ινών, που παρουσιάζονται στον πίνακα Π. Α.6, τα αποτελέσµατα 
του δοκιµίου Α-33 απορρίφθηκαν, εξαιτίας της µεγάλης διασποράς που παρουσίαζε η γεωµετρία του, 
σε συνδυασµό µε την θραύση του κατά την οποία φάνηκε  ότι δεν είναι χαρακτηριστική για τα 
δοκίµια αυτού του τύπου. Επίσης τα αποτελέσµατα του δοκιµίου Α-38 για τον προσδιορισµό του 
λόγου Poisson απορρίφθηκαν, λόγω της µεγάλης διασποράς που παρουσιάζει το διάγραµµα αξονικής 
και εγκάρσιας παραµόρφωσης στην γραµµική περιοχή, µε αποτέλεσµα την αδυναµία προσδιορισµού 
του λόγου Poisson για αυτό το δοκίµιο. Στον πίνακα Π. Α.7, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
των δοκιµών που εκτελέστηκαν σε δοκίµια σε θλίψη κατά την διεύθυνση των ινών, σηµειώνεται ότι 
στα δοκίµια που έχουν σηµειωθεί µε * η θραύση έγινε πολύ κοντά στην περιοχή των αρπαγών.  
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Π.Α.6. Πειράµατα σε εφελκυσµό κατά την διεύθυνση των ινών 

Κωδικός 
Πλάτος 

(mm) 

Πάχος 

(mm) 

∆ιατοµή 

(mm
2
) 

Μεγ. 

∆ύναµη 

(kN) 

ΧΤ 

(MPa) 

EX 

(GPa) 
νXY 

Θερ/σία 

(°C) 

Υγρασία 

(%RH) 

Α-01 26.7 1.82 48.741 13.65 280.05 

Α-02 25.7 1.91 49.174 14.24 289.58 

Α-03 25.5 1.88 48.051 16.00 332.98 

Α-04 24.9 1.82 45.217 16.18 357.83 

Α-05 25.6 1.95 49.948 18.00 360.38 

Α-06 25.2 1.94 48.919 19.41 396.78 

Α-07 24.6 1.98 48.763 14.80 303.51 

Α-08 25.3 1.95 49.311 16.01 324.67 

Α-09 25.7 1.99 51.178 17.35 339.01 

Α-10 25.8 1.91 49.289 17.04 345.71 
Α-11 25.2 1.94 48.907 17.64 360.75 22.090 0.27 16.88 74.12 
Α-12 26.5 1.92 50.944 15.81 310.40 24.000 0.31 16.41 75.10 
Α-13 24.8 1.94 48.123 17.45 362.55 20.680 0.34 17.81 74.51 
Α-14 26.1 1.93 50.504 17.67 349.82 20.890 0.40 12.81 66.70 
Α-15 24.9 1.80 44.988 17.17 381.76 25.090 0.32 13.44 68.36 
Α-16 24.3 1.85 44.907 14.64 326.02 23.100 0.25 17.19 75.29 
Α-17 25.8 1.89 48.901 19.80 404.94 21.770 0.27 19.34 75.40 
Α-18 26.5 1.89 50.142 21.69 432.60  
Α-19 25.8 1.83 47.251 19.73 417.62 21.210 0.33 13.10 73.50 
Α-20 26.5 2.09 55.374 19.56 353.25 22.290 0.30 18.59 81.93 
Α-21 24.0 1.85 44.433 17.58 395.74  11.95 50.10 
Α-22 25.5 1.87 47.593 17.68 371.44 24.790 0.32 13.28 71.39 
Α-23 26.6 1.80 47.881 21.32 445.25 20.380 0.28 19.34 75.40 
Α-24 25.2 1.96 49.256 19.71 400.20 23.160 0.38 12.97 68.46 
Α-25 26.0 1.96 50.929 20.38 400.26 23.090 0.29 17.58 72.27 
Α-26 26.3 1.85 48.550 17.73 365.26 24.650 0.34 13.13 66.99 
Α-27 25.5 1.90 48.522 16.97 349.83 21.980 0.32 13.59 68.65 
Α-28 26.7 1.90 50.627 19.94 393.79 23.670 0.36 19.20 75.10 
Α-29 26.8 1.80 48.344 20.35 420.88  16.72 84.96 
Α-30 26.9 1.84 49.626 16.97 341.91 22.250 0.21 12.73 65.92 
Α-31 26.4 1.82 48.079 20.57 427.78 21.240 0.31 19.80 74.90 
Α-32 26.0 1.80 46.777 15.17 324.26  16.95 85.25 
Α-33* 26.3 1.92 50.401 10.19 202.10  11.64 52.15 
Α-34 25.1 2.03 50.853 14.09 277.12 23.690 0.36 13.05 67.38 
Α-35 25.1 1.79 44.947 23.51 523.10 24.930 0.27 13.52 71.09 
Α-36 26.2 1.89 49.480 23.05 465.91 24.930 0.26 
Α-37 26.1 1.90 49.533 20.03 404.30 24.470 0.34 17.81 74.51 
Α-38* 25.0 1.80 44.964 20.98 466.62 21.010 0.18 19.80 74.90 
Α-39 25.0 1.91 47.788 20.12 420.93 20.460 0.29 20.23 72.46 
Α-40 25.1 1.83 45.878 20.43 445.37 19.710 0.18 
Α-41 26.3 1.73 45.568 22.81 500.53 29.450 0.22 17.04 76.43 
Α-42 26.7 1.61 42.987 21.22 493.53 11.64 52.15 
Α-43 25.4 1.68 42.588 17.05 400.28 11.95 50.10 
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Π. Α.7. Πειράµατα σε θλίψη κατά την διεύθυνση των ινών  

Κωδικός 
Μέσο Πλάτος 

(mm) 

Μέσο Πάχος 

(mm) 

∆ιατοµή 

(mm
2
) 

Μέγ. ∆ύναµη 

(kN) 

XC 

(MPa) 

C-A-1 24.9 1.86 46.406 -14.82 319.38 
C-A-2 25.1 1.72 43.194 -14.86 344.09 
C-A-3 24.2 1.74 42.001 -14.18 337.61 
C-A-4 24.4 1.83 44.650 -14.67 328.47 
C-A-5 24.1 1.78 42.763 -11.77 275.32 
C-A-6 24.9 1.82 45.502 -15.01 329.98 
C-A-7* 24.1 1.74 41.900 -13.13 313.33 
C-A-8* 24.3 1.75 42.455 -15.90 374.45 
C-A-9 24.7 1.77 43.758 -13.88 317.20 
C-A-10 25.0 1.87 46.760 -16.98 363.05 
C-A-11 25.4 1.85 46.844 -13.90 296.67 
C-A-12 24.5 1.82 44.565 -14.82 332.66 
C-A-13 24.5 1.74 42.619 -17.11 401.40 
C-A-14* 24.8 1.73 42.894 -15.12 352.53 
C-A-15 25.5 1.76 44.903 -13.28 295.75 
C-A-16* 25.0 1.74 43.483 -16.22 373.12 
C-A-17 25.2 1.92 48.408 -15.40 318.21 
C-A-18 26.4 1.73 45.741 -14.60 319.20 
C-A-19 26.2 1.66 43.459 -15.75 362.38 
C-A-20 26.5 1.81 48.037 -13.86 288.51 
C-A-21 25.9 1.64 42.443 -14.45 340.35 
C-A-22* 24.7 1.68 41.412 -16.22 391.78 
C-A-23 26.2 1.65 43.148 -13.90 322.25 
C-A-24 26.0 1.68 43.730 -13.46 307.70 
C-A-25 26.0 1.69 43.923 -13.63 310.28 
C-A-26 25.2 1.88 47.451 -14.19 298.98 
C-A-27 26.8 1.72 46.027 -13.13 285.31 
C-A-28 26.6 1.70 45.186 -14.14 312.98 
C-A-29 26.5 1.66 44.040 -12.66 287.54 
C-A-30 26.7 1.74 46.475 -17.33 372.84 

  

Π. Α.8. Πειράµατα σε εφελκυσµό κάθετα στην διεύθυνση των ινών 

Κωδικός 
Πλάτος 

(mm) 

Πάχος 

(mm) 

∆ιατοµή 

(mm2) 

Μέγ. 

∆ύναµη 

(kN) 

ΥΤ 

(MPa) 

EY 

(GPa) 

Θερ/σία 

(°C) 

Υγρασία 

(%RH) 

Κ-1 26.8 1.88 50.448 2.40 47.59 8.613 11.80 50.29 
Κ-2 25.5 2.07 52.915 1.86 35.14 12.89 53.91 
Κ-3 26.0 1.88 48.999 1.49 30.49 6.456 16.41 74.41 
Κ-4 25.1 2.15 53.972 2.68 49.59 13.13 52.44 
Κ-5 25.8 1.96 50.585 1.54 30.42 8.258 16.41 74.41 
Κ-6 24.9 1.85 46.205 2.06 44.49 6.026 11.80 55.27 
Κ-7 26.4 2.00 52.666 2.39 45.39 11.63 13.98 52.44 
Κ-8 25.4 2.05 52.001 2.30 44.24 6.794 12.89 53.91 
Κ-9 25.8 1.83 47.104 1.73 36.76 7.875 11.80 55.27 
Κ-10 25.7 1.99 51.103 1.75 34.29 16.56 85.45 
Κ-11 25.3 1.99 50.407 1.49 29.64 7.868 12.11 50.39 
Κ-12 24.7 1.90 46.892 1.52 32.37 7.612 17.11 79.20 
Κ-13 23.8 1.83 43.554 1.87 43.01 13.13 52.44 
Κ-14 25.1 1.98 49.619 1.92 38.79 7.636 13.44 52.34 
Κ-15 26.2 2.28 59.827 2.24 37.47 6.162 17.27 77.71 
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Κ-16 24.3 2.25 54.653 1.59 29.16 7.087 
Κ-17 26.2 1.83 47.891 1.73 36.16 9.704 11.88 49.90 
Κ-18 26.4 2.00 52.700 1.33 25.21 6.349 17.19 77.83 
Κ-19 26.9 1.84 49.533 1.84 37.12 9.132 13.44 52.34 
Κ-20 26.0 1.94 50.343 2.01 39.88 6.41 13.59 52.73 
Κ-21 26.4 1.92 50.726 1.57 30.94 6.865 16.80 79.70 
Κ-22 23.5 1.93 45.355 1.81 39.93 8.88 12.19 54.10 
Κ-23 25.8 1.94 50.033 1.73 34.61 7.093 12.19 54.10 
Κ-24 26.3 2.15 56.545 1.82 32.15 5.324 12.27 50.29 
Κ-25 26.2 2.13 55.891 1.77 31.66 8.218 13.59 52.73 
Κ-26 26.2 1.94 50.906 1.79 35.10 9.151 11.80 55.27 
Κ-27 25.3 1.91 48.380 1.79 37.01 7.264 12.27 50.29 
Κ-28 26.2 2.11 55.324 2.00 36.22 8.85 12.58 53.80 
Κ-29 26.7 1.96 52.332 1.58 30.26 13.13 52.44 
Κ-30 25.4 1.91 48.495 1.52 31.44 11.8 12.81 53.91 

 

Π. Α.9. Πειράµατα σε θλίψη κάθετα στην διεύθυνση των ινών 

Κωδικός 
Πλάτος 

(mm) 

Πάχος 

(mm) 

∆ιατοµή 

(mm2) 

Μέγ. ∆ύναµη 

(kN) 

YC  

(MPa) 
Παρατηρήσεις 

C-K-1 25.8 2.02 52.253 -8.76 167.71  

C-K-2 26.3 1.90 49.876 -8.74 175.15 Λυγισµός 

C-K-3 24.1 2.55 61.389 -8.50 138.43  

C-K-4 26.0 1.98 51.388 -8.29 161.34  

C-K-5 25.4 1.98 50.394 -7.01 139.08  

C-K-6 25.3 1.86 46.965 -7.42 157.97  

C-K-7 25.8 1.85 47.652 -6.82 143.17  

C-K-8 25.0 2.31 57.792 -7.77 134.40  

C-K-9 24.5 1.79 43.983 -6.23 141.71  

C-K-10 25.6 1.81 46.496 -6.56 141.02  

C-K-11 24.5 2.14 52.462 -5.84 111.38  

C-K-12 25.3 1.89 47.792 -7.15 149.53  

C-K-13 25.4 1.88 47.797 -6.70 140.14  

C-K-14 25.2 1.85 46.624 -6.08 130.43  

C-K-15 25.3 1.80 45.537 -6.57 144.22  

C-K-16 24.7 1.89 46.614 -7.04 150.94  

C-K-17 24.9 2.83 70.435 -9.47 134.40 Νερό 

C-K-18 25.0 1.87 46.802 -6.58 140.54 
Κόλλησε το 
antibuckling 

C-K-19 25.1 1.90 47.703 -7.14 149.74 
Κόλλησε το 
antibuckling 

C-K-20 24.8 2.00 49.746 -8.36 168.13  

C-K-21 25.5 1.85 47.099 -6.94 147.41  

C-K-22 25.4 1.80 45.883 -8.05 175.37  

C-K-23 25.8 2.09 53.919 -8.17 151.53 
Κόλλησε το 
antibuckling 

C-K-24 25.4 1.84 46.772 -6.62 141.59  

C-K-25 25.4 1.90 48.227 -7.58 157.19  

C-K-26 26.8 1.79 48.097 -7.51 156.04  

C-K-27 25.9 1.87 48.560 -6.49 133.68  

C-K-28 24.4 2.11 51.507 -8.87 172.15  

C-K-29 25.9 1.78 46.070 -5.90 128.03  

C-K-30 25.1 1.99 49.777 -6.86 137.89  
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Π. Α.10. Πειράµατα σε εφελκυσµό στις 45° ως προς την διεύθυνση των ινών 

Κωδικός 
Πλάτος 

(mm) 

Πάχος 

(mm) 

∆ιατοµή 

(mm2) 

Μέγ. 

∆ύναµη 

(kN) 

Τάση 

(MPa) 

E 

(GPa) 
Poisson 

Θερ/σία 

(°C) 

Υγρασία 

(%RH) 

∆-1 25.3 2.20 55.640 1.70 30.57     11.64 52.15 
∆-2 24.9 1.92 47.678 1.78 37.33     12.27 51.37 
∆-3 27.6 1.86 51.192 1.73 33.83     12.27 51.37 
∆-4 23.9 1.84 43.961 1.51 34.37     12.27 51.37 
∆-5 23.4 1.88 44.091 0.00 0.00     
∆-6 24.2 2.34 56.534 1.90 33.62 5.357 0.45 16.88 74.80 
∆-7 25.2 1.91 48.252 1.46 30.24 6.323 0.44 15.63 75.29 
∆-8 25.8 1.94 50.133 1.60 31.85     
∆-9 24.4 1.90 46.288 1.58 34.21     12.27 51.37 
∆-10 25.3 1.80 45.374 1.13 24.87 4.889 0.65 16.17 74.80 
∆-11 25.6 1.88 48.087 1.54 32.00 5.544 0.46 12.19 53.13 
∆-12 25.5 1.88 47.774 1.70 35.67 4.064 0.39 10.59 57.80 
∆-13 25.2 1.86 46.747 1.43 30.55 4.957 0.53 15.78 74.90 
∆-14 25.7 2.31 59.424 1.85 31.12 4.807 0.52 16.09 73.93 
∆-15 24.9 1.83 45.692 1.62 35.41 6.304 0.42 13.05 65.23 
∆-16 24.1 1.88 45.234 1.86 41.18 7.316 0.39 10.59 57.80 
∆-17 24.8 1.95 48.455 1.56 32.25 5.681 0.41 16.09 74.51 
∆-18 26.0 1.74 45.112 1.79 39.69 5.981 0.72 12.03 51.86 
∆-19 24.3 1.82 44.231 0.82 18.65 3.419 0.73 12.89 65.53 
∆-20 25.5 2.13 54.221 2.11 39.00 6.207 0.41 11.95 54.00 
∆-21 26.8 1.78 47.544 1.18 24.89 4.333 0.64 10.55 59.47 
∆-22 25.9 1.67 43.236 1.58 36.62 3.863 0.58 12.27 51.07 
∆-23 26.3 1.73 45.473 1.26 27.70 3.646 0.51 11.95 54.00 
∆-24 25.9 1.80 46.715 1.28 27.40 4.143 0.65 11.56 56.30 
∆-25 26.2 1.81 47.332 1.59 33.67 4.206 0.68 12.73 66.02 
∆-26 27.2 1.83 49.739 1.62 32.53 11.80 52.05 
∆-27 26.1 1.79 46.773 1.49 31.94 4.391 0.52 11.41 55.86 
∆-28 26.2 1.72 45.081 1.48 32.91 5.231 0.62 12.81 65.53 
∆-29 25.2 1.81 45.684 1.35 29.53 4.134 0.66 12.19 53.13 
∆-30 26.5 1.74 46.110 1.46 31.57 4.619 0.64 12.11 50.98 
∆-31 26.6 1.88 49.970 1.29 25.89 2.204 0.69 11.95 54.00 
∆-32 25.0 1.89 47.326 0.77 16.34 3.233 0.69 11.80 52.05 
∆-33 25.6 1.88 48.147 0.91 18.85 4.922 0.65 12.89 65.63 
∆-34 26.2 1.87 48.975 1.29 26.35 4.935 0.40 12.89 64.94 
∆-35 27.7 1.79 49.637 1.88 37.81 5.575 0.57 12.97 64.94 
∆-36 26.2 1.79 46.826 1.10 23.58 3.493 0.64 12.42 66.31 
∆-37 26.6 1.86 49.457 1.47 29.79 5.544 0.37 13.13 64.55 
∆-38 26.3 1.74 45.727 1.29 28.30 4.683 0.67 11.80 52.05 

 

Π. Α.11. Αποτελέσµατα ∆οκιµών για την ∆ιατµητική Αντοχή και το µέτρο ∆ιάτµησης του Υλικού 

Κωδικός 
S 

(MPa) 

GXY 

(MPa) 
Παρατηρήσεις 

45-1 15.283 
45-2 18.667 
45-3 16.914 
45-4 17.186 
45-5 

45-6 16.810 1.850 
45-7 15.122 2.196 
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45-8 15.927 
45-9 17.105 
45-10 12.434 1.478 
45-11 15.999 1.895 
45-12 17.836 1.467 
45-13 15.277 1.624 
45-14 15.558 1.586 
45-15 17.705 2.224 
45-16 20.590 2.641 
45-17 16.126 2.008 
45-18 19.844 1.738 
45-19 9.326 0.987 Απορρίπτεται 
45-20 19.498 2.204 
45-21 12.447 1.319 
45-22 18.312 1.221 
45-23 13.848 1.204 
45-24 13.701 1.254 
45-25 16.837 1.251 
45-26 16.264 
45-27 15.969 1.447 
45-28 16.454 1.619 
45-29 14.765 1.244 
45-30 15.787 1.407 
45-31 12.946 0.652 Απορρίπτεται 
45-32 8.169 0.955 Απορρίπτεται 
45-33 9.426 1.489 
45-34 13.174 1.761 
45-35 18.903 1.771 
45-36 11.791 1.063 Απορρίπτεται 
45-37 14.893 2.022 
45-38 14.148 1.403 

Μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των πειραµάτων σε εφελκυσµό 
παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα. 
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Σχ.Α.1. Θραύση σε εφελκυσµό κατά την διεύθυνση των ινών 

  

Σχ.Α.2. Θραύση σε εφελκυσµό κατά την διεύθυνση των ινών (αριστερά) και κάθετα σε αυτή (δεξιά) 
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Σχ.Α.3 Θραύση σε εφελκυσµό στις 45° ως προς την διεύθυνση των ινών 

 

Α.3. Αποτελέσµατα δοκιµών συντελεστών θερµικής διαστολής υλικού Gl/P 

Στους ακόλουθους πίνακες δίνονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα των δοκιµών για τον 
προσδιορισµό των συντελεστών θερµικής διαστολής υλικού Gl/P. Αναγράφεται ο κωδικός του 
δοκιµίου, το χαρακτηριστικό του µήκος και η µέτρηση του συντελεστή θερµικής διαστολής.  
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Π. Α.12. Συντελεστής θερµικής διαστολής υλικού Gl/P µε ίνες προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση (UD) 
παράλληλα (αX) και κάθετα (αY) στην διεύθυνση των ινών και κάθετα στο επίπεδο της στρώσης (αZ) 

Κωδικός 
Μήκος 

(mm) 

αX 

(*10
-6

 °C
-1

) 
Κωδικός 

Μήκος 

(mm) 

αY 

(*10
-6

 °C
-1

) 
Κωδικός 

Μήκος 

(mm) 

αZ 

(*10
-6

 °C
-1

) 

GPUDX1 15.00 -- GPUDY1 15.04 45.180 GPUDZ1 3.38 56.02 
GPUDX2 15.20 8.100 GPUDY2 14.16 44.930 GPUDZ2 3.19 43.34 
GPUDX3 15.59 9.272 GPUDY3 15.45 43.550 GPUDZ3 3.47 42.72 
GPUDX4 14.59 11.700 GPUDY4 12.77 47.960 GPUDZ4 2.81 59.99 
GPUDX5 15.15 7.647 GPUDY5 13.30 47.260 GPUDZ5 3.26 39.80 
GPUDX6 15.66 9.774 GPUDY6 12.84 47.750    
GPUDX7 15.62 8.375 GPUDY7 15.10 50.290    
GPUDX8 13.98 7.266 GPUDY8 14.58 48.550    
GPUDX9 16.22 8.641 GPUDY9 13.00 50.260    
GPUDX10 15.21 8.127 GPUDY10 13.29 48.570    
GPUDX11 15.45 8.974 GPUDY11 14.18 41.520    
GPUDX12 15.01 11.120 GPUDY12 14.68 48.950    
GPUDX13 15.60 9.029 GPUDY13 14.08 41.400    
GPUDX14 15.22 9.233 GPUDY14 15.16 44.220    
GPUDX15 15.52 9.761 GPUDY15 13.66 41.840    
GPUDX16 15.36 8.779 GPUDY16 14.32 41.590    
GPUDX17 14.60 10.650 GPUDY17 14.38 46.070    
GPUDX18 15.62 9.233 GPUDY18 13.48 48.910    
GPUDX19 15.49 8.502       
GPUDX20 15.45 9.056       
GPUDX21 15.61 8.731       
GPUDX22 15.00 8.728       
GPUDX23 15.35 8.152       
GPUDX24 15.28 9.466       
GPUDX25 15.27 8.883       
GPUDX26 14.12 9.895       
GPUDX27 13.52 7.989       
GPUDX28 15.78 10.290       
GPUDX29 14.96 9.674       
GPUDX30 14.91 9.783       
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Π. Α.13. Συντελεστής θερµικής διαστολής υλικού Gl/P µε ίνες προσανατολισµένες σε δύο διευθύνσεις 
(BD) στην διεύθυνση της στρώσης (αX) και κατά το πάχος της (αZ) 

Κωδικός 
Μήκος 

(mm) 

αX 

(*10
-6

 °C
-1

) 
Κωδικός 

Μήκος 

(mm) 

αZ 

(*10
-6

 °C
-1

) 

GPR6X1 15.29 34.13 GPR6Z1 4.47 73.72 
GPR6X2 14.16 25.84 GPR6Z2 4.43 68.27 
GPR6X3 14.79 31.08 GPR6Z3 4.53 75.30 
GPR6X4 15.66 35.13 GPR6Z4 4.49 74.26 
GPR6X5 15.16 15.32 GPR6Z5 4.43 65.30 
GPR6X6 14.91 28.25    
GPR6X7 14.09 31.35    
GPR6X8 13.25 34.74    
GPR6X9 15.08 27.06    
GPR6X10 14.15 30.30    
GPR6X11 15.32 29.97    
GPR6X12 16.07 27.35    
GPR6X13 15.87 15.99    
GPR6X14 15.30 30.06    
GPR6X15 15.66 30.03    
GPR6X16 13.84 29.78    
GPR6X17 14.67 26.22    
GPR6X18 15.11 27.59    
GPR6X19 15.25 15.41    
GPR6X20 14.49 24.40    
GPR6X21 14.85 27.47    
GPR6X22 15.37 30.29    
GPR6X23 15.88 33.52    
GPR6X24 15.03 27.04    
GPR6X25 14.93 29.68    
GPR6X26 14.12 17.21    
GPR6X27 15.62 15.89    
GPR6X28 15.47 29.48    
GPR6X29 15.25 27.37    
GPR6X30 14.66 18.050    
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Π. Α.14. Συντελεστής θερµικής διαστολής πολύστρωτης (MD) πλάκας από Gl/P αποτελούµενη από UD 
και BD στρώσεις παράλληλα (αX) και κάθετα (αY) στην διεύθυνση των ινών (της UD) και κάθετα στο 

επίπεδο της πλάκας (αZ) 

Κωδικός 
Μήκος 

(mm) 

αX 

(*10
-6

 °C
-1

) 
Κωδικός 

Μήκος 

(mm) 

αY 

(*10
-6

 °C
-1

) 
Κωδικός 

Μήκος 

(mm) 

αZ 

(*10
-6

 °C
-1

) 

GPMDX1 16.24 12.610 GPMDY1 14.21 32.68 GPMDZ1 3.59 50.52 
GPMDX2 15.89 10.380 GPMDY2 14.45 37.94 GPMDZ2 3.97 61.27 
GPMDX3 14.64 11.110 GPMDY3 14.32 41.20 GPMDZ3 3.87 62.44 
GPMDX4 15.76 9.278 GPMDY4 12.32 39.46 GPMDZ4 3.74 60.34 
GPMDX5 16.15 10.550 GPMDY5 16.81 44.19 GPMDZ5 3.66 61.11 
GPMDX6 15.58 11.330 GPMDY6 17.56 44.82    
GPMDX7 16.44 9.236 GPMDY7 15.36 38.95    
GPMDX8 13.90 11.000 GPMDY8 14.61 38.79    
GPMDX9 14.41 6.053 GPMDY9 12.69 39.10    
GPMDX10 16.61 9.616 GPMDY10 13.49 42.45    
GPMDX11 16.84 10.980 GPMDY11 14.76 35.70    
GPMDX12 15.12 11.330 GPMDY12 15.40 42.09    
GPMDX13 15.49 10.510 GPMDY13 15.32 40.55    
GPMDX14 15.96 9.911 GPMDY14 15.94 34.20    
GPMDX15 14.77 9.615 GPMDY15 14.60 34.34    
GPMDX16 14.59 11.710 GPMDY16 14.32 38.82    
GPMDX17 15.16 10.200 GPMDY17 15.14 37.12    
GPMDX18 14.76 10.630 GPMDY18 13.96 40.29    
GPMDX19 16.42 11.490 GPMDY19 14.74 33.61    
GPMDX20 15.69 8.594 GPMDY20 14.88 40.25    
GPMDX21 16.20 9.731 GPMDY21 13.82 41.09    
GPMDX22 15.10 12.640 GPMDY22 13.84 38.95    
GPMDX23 15.74 9.429 GPMDY23 14.50 34.88    
GPMDX24 16.78 10.070 GPMDY24 15.08 30.40    
GPMDX25 16.54 8.175 GPMDY25 15.36 34.75    
GPMDX26 15.35 11.030 GPMDY26 13.14 25.85    
GPMDX27 15.03 10.130 GPMDY27 14.36 36.59    
GPMDX28 14.98 11.490 GPMDY28 15.84 35.00    
GPMDX29 14.11 10.270 GPMDY29 12.84 35.01    
GPMDX30 15.40 8.697 GPMDY30 14.42 31.64    

 

Α.4 Πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της 

εργασίας 

Α.4.1 Πειραµατικά δεδοµένα από [CT Sun, SE Yamada, Strength distribution of a unidirectional fiber 

composite, J. of Composite Materials, Vol.12, pp.169-176, 1978] 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα πειραµατικά δεδοµένα από την εργασία 
των Sun και Yamada [CT Sun, SE Yamada, Strength distribution of a unidirectional fiber composite, 
J. of Composite Materials, Vol.12, pp.169-176, 1978], όπως ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
παρούσης εργασίας. Σηµειώνεται ότι στην αρχική εργασία τα δεδοµένα των τάσεων ήταν σε µονάδες 
(psi) και εποµένως έγινε µετατροπή στις συνήθεις µονάδες SI.  
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Π. Α.15. Πειραµατικά δεδοµένα για off-axis γωνίες 15°, 20° και 30° 

15° off-axis 20° off-axis 30° off-axis 

Τάση Αστοχίας 

(MPa) 
Πιθανότητα 

Τάση Αστοχίας 

(MPa) 
Πιθανότητα 

Τάση Αστοχίας 

(MPa) 
Πιθανότητα 

46.86053 0.026369 32.66805 0.103967 16.24139 0.105265 
47.44717 0.052383 34.45239 0.202301 17.20141 0.205420 
48.52808 0.076831 36.57570 0.31112 17.96909 0.307253 
50.12316 0.111256 37.14691 0.405533 21.79675 0.415974 
51.41638 0.220839 40.33352 0.504062 22.02755 0.504084 
52.92999 0.324525 43.10285 0.611542 25.52353 0.611483 
53.78367 0.437144 43.36551 0.69799 27.43834 0.705743 
56.28673 0.543678 52.94125 0.89831 27.72944 0.799407 
57.57272 0.662479   33.41256 0.892016 
73.28117 0.899744     

 

Π. Α.16. Πειραµατικά δεδοµένα για off-axis γωνίες 45° και 60°  

45° off-axis 60° off-axis 

Τάση Αστοχίας 

(MPa) 
Πιθανότητα 

Τάση Αστοχίας 

(MPa) 
Πιθανότητα 

6.976256 0.067513 5.882179 0.062593 
7.901023 0.110749 6.233144 0.119895 
8.201295 0.162635 6.857163 0.175416 
8.483448 0.213312 7.131800 0.217724 
8.687390 0.272087 7.316283 0.300636 
9.229443 0.327901 7.361005 0.351447 
9.450424 0.383379 7.455525 0.408087 
9.484069 0.440211 7.551418 0.467718 
9.485717 0.491851 7.934950 0.519170 
10.42001 0.548464 8.282051 0.580410 
10.45644 0.594266 12.60814 0.905128 
11.03403 0.656002 17.00515 0.951699 
11.07253 0.699470   
11.14851 0.744340   
11.41499 0.798596   
11.61019 0.855765   
12.00792 0.900438   
13.41482 0.949650   

 

Α.4.2 Πειραµατικά δεδοµένα από [EM Wu, Phenomological Anisotropic Failure Criterion, Composite 

Materials Vol.2, Mechanics of Composite Materials, Ed. GP Sendeckyj, Academic Press, N. York, pp. 

353-431, 1973] 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα πειραµατικά δεδοµένα από την εργασία 
του Wu [EM Wu, Phenomological Anisotropic Failure Criterion, Composite Materials Vol.2, 
Mechanics of Composite Materials, Ed. GP Sendeckyj, Academic Press, N. York, pp. 353-431, 1973], 
όπως ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας. Σηµειώνεται ότι στην αρχική εργασία τα 
δεδοµένα των τάσεων ήταν σε µονάδες (psi) και εποµένως έγινε µετατροπή στις συνήθεις µονάδες SI, 
οι οποίες παρουσιάζονται στις δύο τελευταίες στήλες του κάθε πίνακα.  

Συγκεκριµένα στον πίνακα Π. Α.17 παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα όπως 
ψηφιοποιήθηκαν από το σχήµα 15 της εργασίας [EM Wu, Phenomological Anisotropic Failure 
Criterion, Composite Materials Vol.2, Mechanics of Composite Materials, Ed. GP Sendeckyj, 
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Academic Press, N. York, pp. 353-431, 1973] και χρησιµοποιήθηκαν για τον στατιστικό 
χαρακτηρισµό των ιδιοτήτων του υλικού. Ειδικά για την περίπτωση της αντοχής σε διάτµηση S, 
χρησιµοποιήθηκαν και οι θετικές και οι αρνητικές τιµές που ψηφιοποιήθηκαν, οι οποίες 
παρουσιάζονται στον πίνακα χρησιµοποιώντας το πρόσηµο της τιµής που ψηφιοποιήθηκε σε 
παρένθεση.  

Στους πίνακες Π. Α.18 και Π. Α.19 παρουσιάζονται τα πειραµατικά δεδοµένα όπως ψηφιοποιήθηκαν 
από τα σχήµατα 16(b) και 16(d) αντίστοιχα για τις περιπτώσεις αξονικής τάσης και διάτµησης σε off 
axis στρώσεις 30° και 60°, αντίστοιχα. Τέλος στον πίνακα Π. Α.20 παρουσιάζονται τα πειραµατικά 
δεδοµένα όπως ψηφιοποιήθηκαν από το σχήµα 18 της εργασίας [EM Wu, Phenomological 
Anisotropic Failure Criterion, Composite Materials Vol.2, Mechanics of Composite Materials, Ed. GP 
Sendeckyj, Academic Press, N. York, pp. 353-431, 1973] για την περίπτωση αξονικής φόρτισης 
στους δύο κύριους άξονες του υλικού. 

Π. A.17 Πειραµατικά δεδοµένα για την στατιστική αξιολόγηση των ιδιοτήτων του υλικού 

ΧT  
(ksi) 

XC  
(ksi) 

YT  
(ksi) 

YC 
(ksi) 

S  
(ksi) 

ΧT 
(MPa) 

XC 
(MPa) 

YT 
(MPa) 

YC 
(MPa) 

S 
(MPa) 

125.3 -84.7 5.0 -15.8 8.4 864.03 -583.80 34.53 -108.64 57.83 
126.1 -89.3 6.5 -17.6 9.4 869.22 -615.84 44.85 -121.67 64.88 
131.4 -92.3 6.7 -20.2 10.6 905.96 -636.27 46.25 -139.09 73.35 
137.1 -102.7 8.2 -21.4 12.3 945.14 -708.22 56.57 -147.67 84.64 
144.8 -106.0   (-)9.0 998.24 -730.86   (-)62.27 
150.1 -111.8   (-)8.8 1034.62 -771.12   (-)60.69 
154.1 -116.5   (-)10.6 1062.57 -803.05   (-)73.36 
161.0 -120.7   (-)12.9 1110.11 -832.21   (-)88.68 
164.7     1135.25     
167.6     1155.35     
180.9     1247.13     

 

 Π. A.18 Πειραµατικά δεδοµένα και µετατροπή τους σε MPa για την περίπτωση στρώσης 30° off axis 

σx (ksi) σs (ksi) σx (MPa) σs (MPa) 
-31.9 0.1 -220.1 0.9 
-30.6 1.1 -211.3 7.7 
-29.3 0.0 -201.8 0.1 
-25.6 0.1 -176.5 0.4 
12.5 0.2 86.1 1.5 
16.3 -0.2 112.6 -1.2 
17.5 0.5 120.5 3.5 
20.4 0.1 140.9 0.7 
0.2 6.2 1.0 42.6 
0.2 7.7 1.5 53.3 

-0.4 -19.9 -2.7 -136.9 
0.7 -23.8 4.7 -164.0 

-20.7 9.4 -143.0 64.9 
-22.6 10.8 -155.6 74.5 
29.8 -8.8 205.6 -60.6 
45.6 -15.7 314.3 -108.0 
54.7 -24.9 377.2 -171.8 
35.0 -32.2 241.6 -222.1 
37.0 -33.8 255.3 -232.7 
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Π. Α.19 Πειραµατικά δεδοµένα και µετατροπή τους σε MPa για την περίπτωση στρώσης 60° off axis 

σx (ksi) σs (ksi) σx (MPa) σs (MPa) 
-26.5 -0.3 -182.4 -2.3 
-21.9 -0.3 -151.0 -1.9 

4.9 -0.2 33.5 -1.6 
8.7 -0.1 59.9 -0.7 

-0.4 5.4 -3.0 37.0 
0.3 -20.3 2.3 -139.8 

-0.2 -17.9 -1.6 -123.6 
2.9 -18.7 20.0 -128.8 

-11.1 -13.1 -76.4 -90.4 
-10.4 10.3 -71.7 71.3 

 

Π. Α.20 Πειραµατικά αποτελέσµατα για την περίπτωση διαξονικής φόρτισης στις κύριες διευθύνσεις του 
υλικού 

σx (ksi) σy (ksi) σx (MPa) σy (MPa) 
-118.9 0.4 -819.7 2.7 
-115.4 0.2 -796.0 1.3 
-111.3 0.3 -767.1 1.7 
-105.8 0.3 -729.8 2.2 
-101.9 0.4 -702.6 3.0 
-99.2 0.1 -684.0 0.8 
-97.4 0.2 -671.2 1.7 
-89.8 0.3 -619.5 2.1 
-86.5 0.3 -596.5 2.1 
-82.8 0.2 -571.1 1.6 
-80.6 0.2 -555.8 1.6 
-70.4 0.2 -485.4 1.2 
122.3 -0.3 843.5 -1.8 
124.4 0.1 857.9 0.4 
128.7 -0.2 887.6 -1.4 
133.7 -0.2 921.6 -1.4 
143.1 0.0 986.9 -0.1 
147.7 -0.1 1018.3 -1.0 
152.1 -0.2 1048.8 -1.5 
159.0 -0.3 1096.4 -1.9 
163.4 -0.2 1126.9 -1.5 
184.4 -0.3 1271.2 -2.0 
117.5 -0.3 810.4 -2.2 

-0.4 -14.8 -2.7 -102.0 
0.1 -16.0 0.6 -110.4 

-1.0 -17.4 -7.0 -120.2 
-0.5 -20.6 -3.7 -141.9 
-0.4 -21.5 -2.8 -148.1 
-0.7 -27.9 -4.6 -192.4 
-0.9 -24.6 -6.3 -169.4 
-2.1 -22.9 -14.7 -157.8 
-2.8 -21.4 -19.0 -147.6 
-2.7 -19.0 -18.9 -130.8 
0.6 -19.4 4.0 -133.5 
0.8 -18.6 5.7 -128.1 
0.7 3.7 5.1 25.3 

-1.0 4.1 -6.7 28.4 
-0.4 6.2 -2.5 43.0 
0.0 8.4 0.1 57.6 

166.0 -13.3 1144.6 -92.0 
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σx (ksi) σy (ksi) σx (MPa) σy (MPa) 
170.9 -13.4 1178.5 -92.4 
181.9 -13.8 1254.0 -95.1 
-98.4 -7.3 -678.1 -50.6 

-101.8 -7.2 -701.9 -49.7 
-104.1 -7.1 -718.0 -49.3 
-107.2 -7.8 -739.2 -53.7 
-48.6 -16.0 -335.4 -110.2 
-57.1 -19.4 -394.0 -133.7 
-59.0 -19.8 -406.7 -136.8 
-60.5 -20.7 -416.9 -142.5 
-34.9 -15.6 -240.4 -107.6 
-13.5 -20.1 -92.8 -138.3 
-20.6 -21.1 -142.0 -145.4 
-21.8 -22.3 -150.5 -153.8 

-6.6 -20.0 -45.3 -137.9 
-6.6 -20.7 -45.3 -142.7 
-7.1 -23.2 -48.7 -160.0 
-7.6 -24.7 -52.1 -170.2 
18.1 -19.2 124.5 -132.6 
18.5 -19.8 127.9 -136.6 
20.9 -21.4 144.0 -147.3 
21.5 -23.0 148.2 -158.8 
23.2 -23.6 160.1 -162.8 
24.8 -25.5 171.1 -175.7 
25.3 -26.4 174.4 -181.9 
24.0 -20.8 165.2 -143.7 
35.3 -16.7 243.3 -115.0 
43.0 -20.5 296.7 -141.2 
51.7 -18.2 356.2 -125.7 
54.9 -18.9 378.2 -130.6 
62.4 -21.0 429.9 -144.8 
73.8 -16.9 508.9 -116.4 
73.9 -18.8 509.7 -129.3 
84.5 -19.4 582.7 -133.8 

106.3 -20.2 732.9 -139.2 
112.8 -20.1 777.9 -138.3 
137.0 -16.6 944.2 -114.5 
164.0 -18.6 1130.9 -128.3 
180.7 -7.9 1245.6 -54.8 

75.0 5.0 516.9 34.3 
76.4 5.3 527.0 36.5 
11.7 3.9 80.7 26.6 
14.0 4.8 96.8 32.8 
17.5 5.5 120.6 37.6 
19.2 6.6 132.5 45.6 
23.5 8.0 162.2 54.9 

5.3 5.5 36.6 37.7 
6.9 6.7 47.6 46.5 
8.9 8.1 61.2 55.8 
9.1 8.7 62.9 60.3 

-4.9 4.5 -33.9 31.1 
-6.4 5.7 -44.0 39.5 
-7.9 7.5 -54.2 51.5 

-31.7 3.6 -218.9 24.9 
-34.9 4.0 -240.9 27.6 
-39.6 4.4 -273.2 30.3 
-43.2 4.7 -297.8 32.1 
-55.5 4.5 -382.6 30.8 
-64.2 3.7 -442.9 25.5 
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A.4.3 Πειραµατικά δεδοµένα από το [EM Wu, JK Scheublin, Laminate Strength - A Direct 

Characterization Procedure, Composite Materials: Testing and Design (3rd Conf.), ASTM STP 546, 

(American Society for testing and Materials, 1974), 188-206] 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πειραµατικά δεδοµένα από την εργασία των Wu και 
Scheublin [EM Wu, JK Scheublin, Laminate Strength - A Direct Characterization Procedure, 
Composite Materials: Testing and Design (3rd Conf.), ASTM STP 546, (American Society for testing 
and Materials, 1974), 188-206], όπως δίνονται στον Πίνακα 1, της εν λόγω εργασίας. Στις δύο 
τελευταίες στήλες του πίνακα Π. Α.21 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σε MPa, ενώ στις τελευταίες 
τρεις σειρές του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την χρήση της 
συµµετρίας της διάταξης. 

Π. Α.21 Αρχικά Πειραµατικά αποτελέσµατα και µετατροπές 

Αρχικά Μετατροπή 
Νx/h 
(ksi) 

Νy/h 
(ksi) 

Νx/h 
(MPa) 

Νy/h 
(MPa) 

40.8 0.0 281.31 0.00 

-72.6 0.0 -500.56 0.00 

-35.0 35.0 -241.32 241.32 

51.8 51.8 357.15 357.15 

42.0 42.0 289.58 289.58 

0.0
1 

40.8 0.00 281.31 

0.0
1 

-72.6 0.00 -500.56 

35.0
1 

-35.0 241.32 -241.32 

1
 Αποτελέσµατα λόγω συµµετρίας 

 

Α.5 Πειραµατικά δεδοµένα υλικού Gl/P για τον σχεδιασµό πτερυγίου Α/Γ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πειραµατικά δεδοµένα, όπως χρησιµοποιήθηκαν για τον 
προσδιορισµό των ιδιοτήτων του υλικού που χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή του σχεδιασµού του 
πτερυγίου ανεµογεννήτριας. Η βασική διαφορά σε σχέση µε τα πρωτογενή πειραµατικά δεδοµένα που 
δόθηκαν στο Α.3 είναι ότι εξαιτίας της µεταβλητότητας του πάχους των δοκιµίων οι παράµετροι τάση 
αστοχίας και µέτρο ελαστικότητας κάθε δοκιµίου υπολογίζονται βάσει του ονοµαστικού πάχους της 
στρώσης του συνθέτου υλικού. Το ονοµαστικό πάχος της στρώσης εκτιµάται από την παρακάτω 
σχέση: 

φρ
=

f

A
f

nom

m
h  

Όπου A
fm  είναι η επιφανειακή πυκνότητα της ενίσχυσης της στρώσης, η οποία δίνεται από τον 

προµηθευτή του υαλοϋφάσµατος και στην συγκεκριµένη περίπτωση ήταν 700g/m2, ρf η πυκνότητα 
της ενίσχυσης, στην συγκεκριµένη περίπτωση του γυαλιού ρf = 2560kg/m3 και φ η κατ’ όγκο 
περιεκτικότητα ινών στο σύνθετο. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το φ εκτιµήθηκε σε 0.34% βάσει 
πληροφοριών για την κατά βάρος περιεκτικότητα ινών στο σύνθετο. 

Επίσης, κατά τον σχεδιασµό του πτερυγίου χρησιµοποιούνται και τα 10 πειράµατα σε εφελκυσµό 
κατά την διεύθυνση των ινών της στρώσης, τα οποία εκτελέστηκαν στην µηχανή εφελκυσµού Mayes 
και είχαν σε πρώτη φάση απορριφθεί για την οµοιογένεια του δείγµατος κατά την στατιστική του 
ανάλυση. Σηµειώνεται ότι οι τιµές µε την ένδειξη * δεν λαµβάνονται υπόψη στα αποτελέσµατα. 
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Π. A.22 Πειραµατικά δεδοµένα για χρήση στον σχεδιασµό πτερυγίου 

Α/Α ΧT 
(MPa) 

XC 
(MPa) 

YT 
(MPa) 

YC 
(MPa) 

S (MPa) Ε1 (GPa) E2 (GPa) 
G12 

(GPa) 
v12  

1 301.70 351.62 52.84 200.29 19.88  7.60   
2 327.36 349.15 43.00 196.35 21.12     
3 370.13 346.57 33.92 208.49 18.56  6.82   
4 384.22 355.42 63.03* 188.30 18.66     
5 415.48 288.80 35.28 162.97   9.08   
6 454.17 355.49 48.72 173.54 23.23  6.23 2.554  
7 355.66 321.26 53.50 156.44 17.10  13.71* 2.355  
8 374.32 387.03 53.46 183.37 18.25  7.75   
9 398.86 331.61 39.69 149.99 19.19  8.11   

10 390.82 400.55 40.31 151.09 13.19   1.480  
11 413.79 323.46 34.83 140.64 17.76 24.17 7.55 1.992 0.28 
12 352.72 356.80 36.33 167.10 19.76 25.92 8.72 1.399 0.32 
13 415.85 412.04 46.48 155.61 16.76 22.22  1.690 0.35 
14 399.59 360.21 45.37 142.51 21.26 22.30 7.90 2.043 0.40 
15 406.76 307.09 50.46 153.49 19.18 25.26 7.87 2.189 0.32 
16 356.23 382.57 38.75 168.14 22.84 23.91 8.70 2.730* 0.26 
17 452.51 361.61 39.08 224.34 18.61 23.10 10.07 2.181 0.29 
18 483.93 326.16 29.77 155.22 20.37  7.09 1.710  
19 452.37 355.30 40.34 168.39 10.04* 22.17 9.39 1.005* 0.34 
20 435.63 308.43 45.69 198.80 24.51 26.09 6.99 2.635* 0.31 
21 432.88 329.67 35.09 160.73 13.06  7.40 1.318  
22 409.81 388.75 45.52 186.85 18.06 25.72 9.68 1.133 0.32 
23 472.83 314.04 39.66 187.23 14.12 20.48 7.65 1.174 0.29 
24 462.34 305.32 40.83 154.04 14.58 25.25 6.24 1.269 0.39 
25 463.35 309.71 39.83 176.58 18.00 25.34 9.51 1.266 0.30 
26 398.24 331.98 40.22 165.15 17.58 25.39 9.80  0.35 
27 392.58 289.84 41.75 147.80 16.88 23.25 7.98 1.479 0.33 
28 441.44 314.25 45.14 214.33 16.71 25.17 10.50 1.546 0.37 
29 448.44 281.91 35.03 134.60 15.78   1.281  
30 372.39 383.17 35.47 161.74 16.22 22.89 13.31* 1.377 0.21 
31 460.35    14.38 21.67   0.33 
32 344.35    9.12*     
33 228.94    10.47     
34 331.60    14.55 26.77   0.37 
35 553.03    19.98 24.88   0.28 
36 520.09    12.47 26.47   0.27 
37 453.70    16.36 25.97   0.35 
38 496.08    14.54 21.18   0.19 
39 474.85     21.93   0.29 
40 481.38     20.01   0.19 
41 511.44     28.51   0.23 
42 469.31         
43 397.18         
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Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ 
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Β.1 Εισαγωγή 

Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται οι αλγόριθµοι των υπολογιστικών κωδίκων που 
χρησιµοποιούνται για την στατιστική επεξεργασία πειραµατικών αποτελεσµάτων, καθώς και µία 
σύντοµη περιγραφή της χρήσης τους. Τα προγράµµατα αυτά κατασκευάστηκαν µε βάση την θεωρία 
που περιγράφηκε στα προηγούµενα.  

Β.2 Χαρακτηριστικές Τιµές 

Για τον υπολογισµό των τεσσάρων πρώτων ροπών και άλλων χαρακτηριστικών τιµών ενός δείγµατος 
ή ενός στατιστικού µοντέλου χρησιµοποιούνται οι υπολογιστικοί κώδικες που περιγράφονται στην 
συνέχεια. Συγκεκριµένα και τα δύο προγράµµατα υπολογίζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α. Μέση τιµή δείγµατος 

β. ∆ιασπορά, τυπική απόκλιση και ο συντελεστής µεταβλητότητας του δείγµατος 

γ. Λοξότητα, κύρτωση, τρίτη και τέταρτη ροπή του δείγµατος 

Β.2.1 Datastat 

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των χαρακτηριστικών του δείγµατος, όπως 
αυτά περιγράφηκαν στα προηγούµενα. Συγκεκριµένα δίνοντας το όνοµα του αρχείου στο οποίο 
υπάρχουν τα πειραµατικά αποτελέσµατα σε στήλη, το πρόγραµµα υπολογίζει τα εκτός από τις 
τέσσερις πρώτες ροπές του δείγµατος και τις σταθερές που προκύπτουν από αυτές και την ελάχιστη 
και µέγιστη τιµή, το διάστηµα και τον διάµεσο του δείγµατος. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά του δείγµατος καταγράφονται σε αρχείο του οποίου το όνοµα ζητείται από 
το χρήστη. 

Β.2.2 Diststat 

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τις χαρακτηριστικές τιµές µίας κατανοµής (µέση τιµή, διασπορά, 
τρίτη και τέταρτη ροπή κτλ.) που επιλέγει ο χρήστης, όταν δίνονται οι παράµετροι της κατανοµής 
αυτής. Οι χαρακτηριστικές αυτές τιµές καταγράφονται σε αρχείο του οποίου το όνοµα δίνει ο 
χρήστης. 

Β.3 Υπολογισµός Αθροιστικής Συνάρτησης Κατανοµής Πιθανότητας 

Για τον υπολογισµό της αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας του δείγµατος και αυτή ενός 
στατιστικού µοντέλου χρησιµοποιούνται οι υπολογιστικοί κώδικες που περιγράφονται στην συνέχεια. 

Β.3.1 Datacum 

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει την αθροιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας του δείγµατος, 
παίρνοντας τα δεδοµένα από το αρχείο στο οποίο είναι καταγεγραµµένα τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα σε στήλη. Το πρόγραµµα ταξινοµεί κατά αύξουσα σειρά τα πειραµατικά δεδοµένα και 
κατόπιν υπολογίζει την αθροιστική πιθανότητα για κάθε µία τιµή ως: 

( )
N

i
xF i =  (Β.1) 

όπου Ν ο αριθµός των πειραµατικών αποτελεσµάτων και xi η i πειραµατική τιµή του ταξινοµηµένου 
δείγµατος. 

Στην συνέχεια το πρόγραµµα καταγράφει σε αρχείο, του οποίου το όνοµα ζητείται από το χρήστη, 
την αθροιστική κατανοµή πιθανότητας συναρτήσει των πειραµατικών τιµών. 
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Β.3.2 Cumulati 

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει την αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας του στατιστικού µοντέλου 
που επιλέγει ο χρήστης µέσα σε όρια που ορίζονται από τον χρήστη. Για τον υπολογισµό της 
αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας απαιτούνται από το χρήστη οι τιµές των παραµέτρων του 
στατιστικού µοντέλου. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε αρχείο του οποίου το όνοµα δίνεται από 
το χρήστη. 

Β.4 Εκτίµηση Παραµέτρων Στατιστικών Μοντέλων 

Για την εκτίµηση των παραµέτρων ενός στατιστικού µοντέλου χρησιµοποιούνται δύο υπολογιστικοί 
κώδικες, ανάλογα µε την µέθοδο (ροπών, µέγιστης πιθανοφάνειας) που επιλέγει ο χρήστης. Οι 
υπολογιστικοί κώδικες για κάθε µία από τις µεθόδους αυτές περιγράφονται στην συνέχεια. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι τα προγράµµατα αυτά έχουν γραφεί έτσι ώστε από το χρήστη να ζητούνται τα ελάχιστα 
στοιχεία που απαιτούνται για την προσέγγιση των παραµέτρων ενός στατιστικού µοντέλου. 

Β.4.1 Mοmest 

Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τις παραµέτρους µίας συνάρτησης που επιλέγεται από το χρήστη, 
βάσει των χαρακτηριστικών του δείγµατος που δίνονται επίσης από το χρήστη. Συγκεκριµένα ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα στατιστικό µοντέλο από αυτά που περιγράφηκαν στα προηγούµενα 
ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράµµατος. Για τις κατανοµές δύο παραµέτρων ζητείται από το 
χρήστη η µέση τιµή και η διασπορά του δείγµατος που πρέπει να προσεγγιστεί από την στατιστική 
κατανοµή, ενώ για τις κατανοµές µίας παραµέτρου (αρνητική εκθετική και Rayleigh) ζητείται από το 
χρήστη µόνο η µέση τιµή του δείγµατος. 

Στην συνέχεια το πρόγραµµα καταγράφει σε αρχείο του οποίου το όνοµα δίνει ο χρήστης τις 
παραµέτρους της κατανοµής που έχει επιλεγεί, καθώς επίσης και τις ροπές της κατανοµής µε βάση τις 
παραµέτρους που υπολογίστηκαν από τα χαρακτηριστικά του δείγµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
καταγραφή των ροπών της κατανοµής, γίνεται για να έχει ο χρήστης µία πρώτη εικόνα για το αν η 
κατανοµή που έχει επιλέξει µπορεί να προσεγγίσει ικανοποιητικά το δείγµα του.  

Για τις εκτιµήσεις των παραµέτρων της Weibull κατανοµής χρησιµοποιείται ειδικός αλγόριθµος για 
την επίλυση της µη γραµµικής εξίσωσης. 

Β.4.2 Mle_est 

Όµοια µε το MOMEST το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει τις παραµέτρους του στατιστικού µοντέλου 
που επιλέγεται από το χρήστη µε την µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 
υπολογισµός των παραµέτρων της Βήτα κατανοµής (γ, η) δεν έχει συµπεριληφθεί στον υπολογιστικό 
αυτό κώδικα. Ο υπολογιστικός αυτός κώδικας είναι έτσι γραµµένος ώστε να ζητά από τον χρήστη τις 
κατά το δυνατόν ελάχιστες πληροφορίες για το δείγµα, για τον υπολογισµό των παραµέτρων της 
κατανοµής που επιλέγεται. 

Συγκεκριµένα για τον υπολογισµό των παραµέτρων της κανονικής κατανοµής και της κατανοµής 
Rayleigh µε την µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας πρέπει να δοθούν από το χρήστη η µέση τιµή, η 
διασπορά και ο αριθµός των παρατηρήσεων του δείγµατος.  

Για την κατανοµή Γ, για την λογαριθµική κανονική κατανοµή και για την κατανοµή Weibull ζητείται 
το όνοµα του αρχείου στο οποίο είναι καταγεγραµµένες σε στήλη οι τιµές του δείγµατος. 
Σηµειώνεται ότι για την επίλυση της µη γραµµικής εξίσωσης των δύο αυτών κατανοµών αντίστοιχα 
για τον προσδιορισµό της παραµέτρου τους χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος που προαναφέρθηκε. 
Αντίστοιχα για την επίλυση του µη γραµµικού συστήµατος εξισώσεων για τον προσδιορισµό των 
παραµέτρων των ασυµπτωτικών κατανοµών µέγιστου και ελάχιστου στοιχείου χρησιµοποιείται η 
µέθοδος Νewton-Raphson για µη γραµµικά συστήµατα εξισώσεων που περιγράφεται στην ανωτέρω 
αναφορά.  
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Για τον υπολογισµό της παραµέτρου της αρνητικής εκθετικής κατανοµής ζητείται από το χρήστη η 
µέση τιµή του δείγµατος, ενώ για τις ασυµπτωτικές κατανοµές µέγιστης και ελάχιστης τιµής ζητείται 
από το χρήστη το όνοµα του αρχείου, όπου είναι καταγεγραµµένες σε στήλη οι τιµές των 
παρατηρήσεων, καθώς επίσης και ο αριθµός αυτών των παρατηρήσεων. 

Β.5 Έλεγχος Υποθέσεων 

Για τον έλεγχο υποθέσεων δηµιουργήθηκαν υπολογιστικοί κώδικες για τον έλεγχο Kolmogorov-
Smirnoff και για τον έλεγχο Χ2, η χρήση των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια. Η υπόθεση που 
ελέγχεται µε αυτά τα προγράµµατα είναι το αν και κατά πόσο το στατιστικό µοντέλο που έχει 
επιλεγεί από τον χρήστη µε τις συγκεκριµένες παραµέτρους προσεγγίζει το δείγµα. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ο έλεγχος Χ2 δεν χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία των πειραµατικών 
αποτελεσµάτων που περιγράφηκαν στα παραπάνω επειδή ο αριθµός του δείγµατος ήταν µικρός για 
αξιόπιστα αποτελέσµατα µε αυτή την µέθοδο.  

Για τον υπολογισµό της πιθανότητας τα πειραµατικά αποτελέσµατα να ακολουθούν το επιλεγµένο 
στατιστικό µοντέλο και για τις δύο µεθόδους χρησιµοποιούνται αλγόριθµοι που περιγράφονται επίσης 
στο “Νumerical recipes in Fortran”. 

Β.5.1 Ks_test 

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για έλεγχο Kolmogorov- Smirnov. Zητά από το χρήστη το 
όνοµα του αρχείου στο οποίο είναι καταγεγραµµένες σε στήλη οι πειραµατικές τιµές του δείγµατος, 
τις τιµές των παραµέτρων του στατιστικού µοντέλου που επιλέγει και το επίπεδο εµπιστοσύνης για 
την απόρριψη ή όχι της υπόθεσης ότι το δείγµα µπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά από το 
στατιστικό µοντέλο.  

Σε αρχείο, του οποίου το όνοµα δίνει ο χρήστης καταγράφονται: το αν η υπόθεση της 
καταλληλότητας της κατανοµής για την προσέγγιση των πειραµατικών δεδοµένων γίνεται δεκτή ή 

όχι, το στατιστικό µέγεθος του ελέγχου Kolmogorov- Smirnov και η τιµή ( )DNQKS , µε την οποία 

γίνεται ο έλεγχος της υπόθεσης και η οποία συγκρίνεται µε το επίπεδο εµπιστοσύνης που έχει 

προεπιλεχθεί. Αν η τιµή ( )DNQKS  είναι µικρότερη από το επίπεδο εµπιστοσύνης που έχει επιλεγεί 

τότε η υπόθεση (ότι τα δεδοµένα ακολουθούν την επιλεγµένη στατιστική κατανοµή µε τις 
συγκεκριµένες παραµέτρους) απορρίπτεται. 

Β.5.2 Chs_test 

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για τον έλεγχο Χ2. Από τον χρήστη ζητείται να επιλέξει ένα 
στατιστικό µοντέλο και να δώσει τις παραµέτρους αυτού, το επίπεδο εµπιστοσύνης για το οποίο 
µπορεί να γίνει δεκτή η υπόθεση ότι τα πειραµατικά αποτελέσµατα ακολουθούν το στατιστικό 
µοντέλο που προεπιλέχθηκε, καθώς επίσης και το όνοµα του αρχείου στο οποίο είναι 
καταγεγραµµένα τα πειραµατικά αποτελέσµατα σε στήλη.  

Στην συνέχεια τα πειραµατικά αποτελέσµατα ταξινοµούνται κατά αύξουσα σειρά και επιµερίζονται 
σε κλάσεις έτσι ώστε κάθε κλάση να περιέχει 5 τουλάχιστον πειραµατικά αποτελέσµατα, που είναι 
αναγκαίο για την αξιοπιστία του αποτελέσµατος. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα δεν επαρκούν το πρόγραµµα διακόπτεται.  

Το πρόγραµµα υπολογίζει και καταγράφει σε αρχείο του οποίου το όνοµα ορίζεται από το χρήστη το 

αν η υπόθεση γίνεται δεκτή ή όχι, το επίπεδο εµπιστοσύνης ( )[ ]1rkxQ1 2 −−−  και το στατιστικό 

µέγεθος Χ2. 
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Γ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το παράρτηµα περιγράφεται η χρήση της µεθόδου προσοµοίωσης µε την βοήθεια ενός 
δείγµατος τυχαίων αριθµών, Monte Carlo, όπως αυτή έγινε στα πλαίσια της εργασίας. 
Συγκεκριµένα παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο παράγονται υπολογιστικά οι ψευδοτυχαίοι 
αριθµοί, που χρησιµοποιούνται κατά την προσοµοίωση, καθώς επίσης και οι µέθοδοι ελέγχου του 
δείγµατος ως προς την καταλληλότητά του για την εφαρµογή της µεθόδου στο πρόβληµα της 
αστοχίας πολυστρώτου πλακός εκ συνθέτου υλικού. Γίνεται, δηλαδή µία προσπάθεια να δοθούν 
οι βάσεις ώστε να µπορεί κανείς να περνάει από όλους τους ελέγχους πριν και κατά την διάρκεια 
οποιασδήποτε εφαρµογής της µεθόδου. 

Στην παρούσα εργασία, η µέθοδος MC χρησιµοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, 
δηλαδή για την προσοµοίωση των ιδιοτήτων αντοχής στρώσεων από σύνθετο υλικό, των 
ιδιοτήτων αντοχής των στρώσεων πολυστρώτου πλακός και τέλος των ιδιοτήτων αντοχής και 
ελαστικότητας των στρώσεων συµµετρικής πολυστρώτου πλακός. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
στρώση ή η πολύστρωτη πλάκα θεωρείται ότι βρίσκεται σε επίπεδη εντατική κατάσταση 
φόρτισης. 

Έτσι, το παράρτηµα χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται συνοπτικά η θεωρία των 
µεθόδων παραγωγής τυχαίων αριθµών, καθώς επίσης και οι έλεγχοι ανεξαρτησίας και 
“τυχαιότητας” αυτών. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται οι αλγόριθµοι για τον σχηµατισµό 
υποοµάδων δειγµάτων που χρησιµοποιούνται κατά την προσοµοίωση, σε συνδυασµό µε τις 
εφαρµογές της εργασίας, καθώς επίσης και αποτελέσµατα των διαφόρων ελέγχων που έγιναν ως 
προς την ορθότητά τους για την σωστή εφαρµογή της µεθόδου MC. Τέλος γίνεται σύγκριση των 
αποτελεσµάτων σε χαρακτηριστικά προβλήµατα, τα οποία προέκυψαν από την χρήση των 
διαφόρων γεννητριών και αλγορίθµων εφαρµογής και σε κάθε περίπτωση επιλέγεται η ταχύτερη 
µέθοδος, η οποία δίνει αποτελέσµατα µέσα στο όριο της ακρίβειας που απαιτείται. 

Γ.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Η σχετική καταλληλότητα των γεννητριών εξαρτάται από την ταχύτητα υπολογισµού, την 
ευκολία της χρήσης και την δυνατότητά τους να µεταφέρονται. Ο όρος δυνατότητα µεταφοράς 
σηµαίνει την ιδιότητα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας αλγόριθµος ή µία διαδικασία σε πλήθος 
διαφορετικών υπολογιστών, οι οποίοι εµφανίζουν διαφορετικές ιδιοτροπίες ανάλογα µε την 
ηλεκτρονική τους δοµή. Παρόλο που ο χρόνος υπολογισµού, η ευκολία της χρήσης και η 
δυνατότητα µεταφοράς αποτελούν βασικές παραµέτρους για την επιλογή µίας γεννήτριας, τα 
χαρακτηριστικά αυτά ωχριούν σε σηµαντικότητα µπροστά στην ανάγκη να συγκρατηθεί το 
σφάλµα της προσέγγισης σε ανεκτά όρια, όπου µε τον όρο σφάλµα προσέγγισης εννοούµε την 
διαφορά του αποτελέσµατος της προσοµοίωσης από την θεωρητικά αναµενόµενη τιµή ενός 
προβλήµατος. Συγκεκριµένα, διάφορες στατιστικές αναλύσεις δείχνουν ότι το σφάλµα που 
προέρχεται από την χρήση ενός δείγµατος (και όχι ολόκληρου του πληθυσµού) µειώνεται και 
τείνει να εκµηδενιστεί καθώς το µέγεθος του δείγµατος µεγαλώνει. Αλλά το αναπόφευκτο 
σφάλµα που υπεισέρχεται στην πρόβλεψη εξαιτίας της παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθµών δεν 
µειώνεται αυξανοµένου του δείγµατος. Για τον λόγο αυτό όλες οι αναλύσεις του σφάλµατος 
εξαιτίας της δειγµατοληψίας που αγνοούν το σφάλµα εξαιτίας της παραγωγής αριθµών 
υπερεκτιµούν την ακρίβεια των αποτελεσµάτων [Γ.2].  

Για ένα δεδοµένο µέγεθος δείγµατος, επιθυµείται η χρήση µίας γεννήτριας (ψευδο-) τυχαίων 
αριθµών που διατηρεί το σφάλµα της πρόβλεψης εξαιτίας της παραγωγής όσο το δυνατόν 
µικρότερο. Αντίστροφα, για µία γεννήτρια µε προσδιορισµένο διάστηµα σφάλµατος εξαιτίας της 
παραγωγής επιθυµείται η αποφυγή µίας λανθασµένης τάξης ακρίβειας του αποτελέσµατος της 
εφαρµογής, επιλέγοντας κατάλληλο µέγεθος δείγµατος, τέτοιο ώστε το στατιστικό σφάλµα 
εξαιτίας της δειγµατοληψίας να είναι σχετικά µικρό σε σχέση µε το ήδη προσδιορισµένο όριο 
σφάλµατος εξαιτίας της παραγωγής τυχαίων αριθµών. Για παράδειγµα, παρουσιάζοντας ένα 
διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (0.37436549, 0.37436873) µε πλάτος διαστήµατος .324 x 10-5 δεν 
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έχει νόηµα αν η παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθµών εισάγει ένα σφάλµα πρόβλεψης της τάξης 10-3 
[Γ.2]. 

Όλοι οι τύποι γεννητριών έχουν κοινή βάση. Κάθε µία προσοµοιάζει ένα διακριτό δυναµικό 
σύστηµα που βασίζεται σε µία ακολουθία (recursive sequence) για να παράγει την έξοδό του. 
Έστω Ζi = (Zi, Zi-1, …, Zi-k+1) οι τελευταίοι k ψευδοτυχαίοι αριθµοί που παράγει η γεννήτρια, 
όπου οι Ζj είναι ακέραιοι από ένα πεπερασµένο σύνολο ακεραίων Z. Κάθε γεννήτρια έχει µία 
συνάρτηση ακεραίων τιµών στο Z και παράµετρο a ένα διάνυσµα ακεραίων τιµών, έτσι ώστε για 
ένα δεδοµένο διάνυσµα αρχικοποίησης (initializing vector) Ζ0 να υπολογίζει την ακολουθία ως 
[Γ.2]: 

Ζ1 = f(a, Z0) 

Ζ2 = f(a, Z1) = f(a, f(a, Z0)) 

Ζ3 = f(a, Z2) = f(a, f(a, Z1)) = f(a, f(a, f(a, Z0)) 

… 

Ο συνηθέστερος γενικός αλγόριθµος για την παραγωγή µίας ακολουθίας τυχαίων αριθµών Ζi 
είναι µία αναδροµική εξίσωση της µορφής [Γ.8]: 

( ) ( )
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intmZ...,,Z,ZfZ 1ki1ii
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όπου int[ ] δηλώνει το ακέραιο µέρος του αριθµού. Με αυτό τον συµβολισµό το Ζi+1 είναι το 
ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης της τιµής της ( )1ki1ii Z,...,Z,Zf +−−  µε το m. Στην γενική 

περίπτωση, η παραπάνω είναι µία µη γραµµική αναδροµική σχέση, που εκφράζει τον Ζi+1 σε 
όρους της σταθεράς m, της συνάρτησης f και των αρχικών τιµών Ζi. Η ποιότητα της γεννήτριας 
εξαρτάται από την µορφή της f. Μπορεί να φαίνεται ότι καλές γεννήτριες είναι το αποτέλεσµα 
µίας πολύπλοκης συνάρτησης f. Αντιθέτως όµως, η εµπειρία έχει δείξει ότι αυτό δεν ισχύει. Οι 
περισσότεροι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται είναι γραµµικές αναδροµικές σχέσεις 1ης τάξεως 
[Γ.8]. 

Οι πιο γνωστές αριθµογεννήτριες που χρησιµοποιούνται σήµερα [Γ.3] είναι οι γραµµικές 
γεννήτριες οµοιότητας (linear congruential generators) και ειδικές περιπτώσεις τους. Αυτές 
παράγουν µία σειρά ακεραίων Z1, Z2, Z3,… οι οποίοι βρίσκονται µεταξύ 0 και m-1, όπου m-1 
είναι ένας µεγάλος ακέραιος αριθµός, σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση [Γ.3]: 

( ) ( )
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Στην σχέση αυτή επιλέγονται τέσσερις σταθερές, δηλαδή: 

m, το µέτρο (modulus),  m > 0 

α , ο πολλαπλασιαστής (multiplier), 0 ≤ α < m 

c, το βήµα (increment), 0 ≤ c < m 

Zi, η αρχική τιµή, 0 ≤ Zi < m 

Η παραπάνω αναδροµική σχέση θα οδηγήσει τελικά σε επανάληψη της σειράς µε µία περίοδο, η 
οποία δεν είναι µεγαλύτερη από m. Η ιδιότητα αυτή, που είναι κοινή στις γεννήτριες µε την 
µορφή ( )i1i fZ Z=+ , δίνει την περίοδο της γεννήτριας, δηλαδή των αριθµό των ψευδοτυχαίων 

αριθµών που παράγονται ως ότου ξαναεµφανιστεί ο πρώτος. Αν τα m, α  και c επιλεγούν 
κατάλληλα, τότε η περίοδος θα µεγιστοποιηθεί, δηλαδή θα γίνει ίση µε m. Σε αυτή την περίπτωση 
όλοι οι πιθανοί ακέραιοι µεταξύ 0 και m-1 θα παραχθούν σε κάποιο σηµείο. Έτσι οποιαδήποτε 
αρχική επιλογή του Z0 είναι εξίσου καλή µε οποιαδήποτε άλλη. Η ακολουθία απλά ξεκινά από 
αυτό το σηµείο. Ο πραγµατικός αριθµός µεταξύ 0 και 1, ο οποίος είναι η έξοδος της γεννήτριας 
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είναι γενικά Zi+1/m, έτσι ώστε να είναι αυστηρά µικρότερο από 1, αλλά περιστασιακά (µία φορά 
στις m κλήσεις της ρουτίνας) να είναι ακριβώς ίσος µε µηδέν. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την επιλογή των σταθερών m, α  και c χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
Αυτές επιλέγονται µεν έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η περίοδος της γεννήτριας, αλλά θα πρέπει 
ταυτόχρονα να διατηρείται η τυχαιότητα (randomness) και η ανεξαρτησία των ψευδοτυχαίων 
αριθµών, στα πλαίσια της ακρίβειας του υπολογιστή. 

Η µέθοδος αυτή έχει το προτέρηµα να είναι πολύ γρήγορη, απαιτώντας µόνο λίγες πράξεις σε 
κάθε κλήση. Η αδυναµίας της όµως έγκειται στο ότι υπάρχει σειριακή συσχέτιση σε συνεχόµενες 
(successive) κλήσεις [Γ.2]. Αν k τυχαίοι αριθµοί όλοι µαζί µονοµιάς χρησιµοποιηθούν για τον 
σχεδιασµό σηµείων στον χώρο k διαστάσεων (µε κάθε διάσταση µεταξύ 0 και 1), τότε τα σηµεία 
αυτά δεν θα τείνουν να "γεµίσουν" τον χώρο των k διαστάσεων, αλλά θα βρίσκονται σε (k-1) 
διαστάσεως επίπεδα. Θα υπάρχουν το πολύ m1/k τέτοια επίπεδα. Αν οι σταθερές m, α  και c δεν 
επιλεγούν µε προσοχή, τότε θα υπάρχουν πολύ λιγότερα επίπεδα από αυτά. Ο αριθµός m συνήθως 
επιλέγεται κοντά στον µεγαλύτερο ακέραιο που µπορεί να παρουσιασθεί από τον υπολογιστή, 
δηλαδή ~232. Έτσι για παράδειγµα ο αριθµός των επιπέδων στα οποία θα βρίσκονται τριάδες 
σηµείων στον τρισδιάστατο χώρο δεν είναι συνήθως µεγαλύτερος από την κυβική ρίζα του 232, 
δηλαδή περίπου 1600. Σε ένα πρόβληµα µπορεί να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε µία φυσική 
διεργασία που συµβαίνει σε ένα µικρότερο ποσοστό του συνολικού όγκου, έτσι ώστε η 
διακριτότητα (discreteness) των επιπέδων να γίνει σηµαντική [Γ.2]. 

Επίσης τέτοιου είδους γεννήτριες συχνά έχουν τα µικρότερης τάξης ψηφία τους (low-order bits), 
τα οποία είναι λιγότερο σηµαντικά, πολύ λιγότερο τυχαία από τα ψηφία µεγαλύτερης τάξης 
(higher order bits). 

Οι όροι πολλαπλασιαστική µέθοδος οµοιότητας (multiplicative congruential method) και µικτή 
µέθοδος οµοιότητας (mixed congruential method) χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν τις 
γραµµικές ακολουθίες οµοιότητας µε c = 0 και c ≠ 0 αντίστοιχα. 

Γ.2.1 Βασικός αλγόριθµος [Γ.1] 

Υπάρχουν καλές ενδείξεις, εµπειρικά και θεωρητικά, ότι η απλή πολλαπλασιαστική γεννήτρια 
οµοιότητας,  






α
−α=+ m

Z
intmZZ i

i1i  

µπορεί να είναι όσο καλή είναι και αυτή που δίνεται από την πιο γενική γραµµική µέθοδο 
οµοιότητας, αν ο συντελεστής α  και το µέτρο (modulus) m επιλεγούν εξαιρετικά προσεκτικά. 
Συγκεκριµένα έχει προταθεί γεννήτρια βασισµένη στις επιλογές: 

α = 75 = 16807, m = 231-1 = 2147483647 

Η περίοδος της γεννήτριας αυτής είναι 231-2 = 2.1 109.Ο αλγόριθµος µε αυτές τις επιλογές έχει 
χρησιµοποιηθεί αρκετά από το 1969, ικανοποιεί τα στατιστικά κριτήρια και έχει αποκτηθεί 
αρκετή εµπειρία από την χρήση του. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί η εξίσωση για την παραγωγή τυχαίων αριθµών 
χρησιµοποιώντας τις συγκεκριµένες προτεινόµενες παραµέτρους άµεσα σε µία γλώσσα 
προγραµµατισµού, αφού το γινόµενο α επί m-1 ξεπερνάει την µέγιστη τιµή ενός ακεραίου 32-
ψηφίων (32-bit). Μία τεχνική για τον υπολογισµό του ακεραίου υπολοίπου του γινοµένου δύο 
ακεραίων 32 ψηφίων δια µίας 32 ψηφίων σταθεράς περιγράφεται στο [Γ.1] αναλυτικά. 

Εναλλακτικά της παραπάνω αριθµογεννήτριας προτείνεται η χρήση των παρακάτω συντελεστών 
α µε m = 231-1: 

α  = 48271 και  

α  = 69621. 
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Η αδυναµία αυτού του βασικού αλγορίθµου έγκειται στο γεγονός ότι µπορεί σε ορισµένες 
καταστάσεις να χρησιµοποιηθεί ακολουθία τυχαίων αριθµών κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά λάθος 
να αντιτίθεται µε τον αλγόριθµο. Για παράδειγµα αφού οι συνεχόµενοι τυχαίοι αριθµοί 
(successive numbers) διαφέρουν κατά ένα πολλαπλασιαστή µόνο 1.6 104 από ένα µέτρο 
(modulus) µεγαλύτερο από 2 109, πολλοί µικροί τυχαίοι αριθµοί θα τείνουν να ακολουθούνται 
από µικρότερες τιµές από τις µέσες. Μία φορά στις 106, για παράδειγµα, θα υπάρχει µία τιµή <10-

6 (όπως πρέπει), αλλά αυτή πάντα θα ακολουθείται από τιµές µικρότερες από την µέση τιµή κατά 
περίπου 0.0168.  

Επίσης υπάρχει µία άλλη σειριακή συσχέτιση που κρύβεται στον αλγόριθµο αυτό. Για 
παράδειγµα αν συνεχόµενα (successive) σηµεία (Ζi, Ζi+1) οµαδοποιούνται σε ένα διδιάστατο 
επίπεδο για i = 1, 2,…, N, τότε η προκύπτουσα κατανοµή δεν ικανοποιεί τον στατιστικό έλεγχο 
X2 όταν το Ν είναι µεγαλύτερο από 107, πολύ µικρότερο δηλαδή από την περίοδο m-2. Τα 
προβλήµατα αυτά µπορούν να εξαλειφθούν, αν χρησιµοποιήσει κανείς την µέθοδο της 
ανακίνησης (shuffling), η οποία θα περιγραφεί σε επόµενο εδάφιο. 

Γ.2.2 Γεννήτρια µε µεγάλη περίοδο 

Για περιπτώσεις όπου απαιτούνται µακρύτερες τυχαίες ακολουθίες έχει προταθεί µία µέθοδος 
παραγωγής τυχαίων αριθµών που ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή, στην οποία 
συνδυάζονται δύο διαφορετικές ακολουθίες µε διαφορετικές περιόδους, ούτως ώστε να προκύπτει 
µία νέα ακολουθία, η περίοδος της οποίας είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των δύο άλλων. 
Η βασική ιδέα έγκειται απλά στην πρόσθεση των δύο ακολουθιών, στην συνέχεια στην εύρεση 
του ακεραίου υπολοίπου της διαίρεσης µεταξύ του αθροίσµατός τους και του µέτρου (modulus) 
µιας από αυτές, το οποίο έστω ότι ονοµάζεται m. ∆ηλαδή η αναδροµική σχέση της γεννήτριας 
είναι: 

( ) ( )
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όπου Χi τυχαίος αριθµός, που προέκυψε µε χρήση της πολλαπλασιαστικής αριθµογεννήτριας µε 
m1 και α1 και Υi τυχαίος αριθµός από την δεύτερη γεννήτρια µε m2 και α 2 , ενώ έστω m = m1. 

Ένα τέχνασµα για την αποφυγή µίας ενδιάµεσης τιµής που ξεπερνάει το µέγιστο ακέραιο µέγεθος 
(integer word size), που µπορεί να αναπαρασταθεί από τον υπολογιστή, είναι να αφαιρούµε, παρά 
να προσθέτουµε και στην συνέχεια να προσθέτουµε την σταθερά m-1 αν το αποτέλεσµα είναι 
µικρότερο ή ίσο µε το 0 (≤ 0), έτσι ώστε να βρισκόµαστε µέσα στο επιθυµητό διάστηµα 0,…, m - 
1. 

Προτείνεται η χρήση δύο γεννητριών µε m1 = 2147483563 µε α1 = 40014 (q1 = 53668, r1 = 12211) 
και m2 = 2147483399 και α2 = 40692 (q2 = 52774, r2 = 3791) αντίστοιχα. Η περίοδος της 
συνδυασµένης γεννήτριας να είναι περίπου ίση µε 2.3 1018. Στους σηµερινούς υπολογιστές η 
κατανάλωση (exhaustion) αυτής της περιόδου είναι πρακτικά αδύνατη [Γ.1].  

Ο συνδυασµός των δύο γεννητριών αποτρέπει την σειριακή συσχέτιση σε ένα σηµαντικό βαθµό. 
Παρόλα αυτά προτείνεται επιπλέον η χρήση της µεθόδου ανακίνησης. 

Γ.2.3 Εναλλακτική µέθοδος 

Αυτός ο αλγόριθµος δεν βασίζεται στην γραµµική µέθοδο οµοιότητας, αλλά σε µία αφαιρετική 
µέθοδο. Ο τύπος αυτός της γεννήτριας ορίζεται από την αναδροµική σχέση [Γ.3]: 

( ) ( )
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intmZZZ 55n24n

55n24nn , n ≥ 55 

όπου το m είναι ζυγός και Ζ0,…, Ζ54 είναι τυχαίοι ακέραιοι όχι όλοι ζυγοί. Οι σταθερές 24 και 55 
δεν είναι επιλεγµένες τυχαία. Είναι ειδικές τιµές που τυχαίνει να ορίζουν µία ακολουθία, τις 
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οποίας τα λιγότερο σηµαντικά ψηφία (least significant bits), Ζn mod 2, θα έχουν µία περίοδο 255-

1. Αποδεικνύεται ότι η περίοδος της ακολουθίας Ζn είναι ακριβώς ( )122 551e −−  όταν m = 2e. 

Εκτός από την µεγάλη περίοδο αυτής της γεννήτριας, ένα άλλο προτέρηµά της είναι η ταχύτητά 
της. Παρόλα αυτά, το µειονέκτηµα της γεννήτριας είναι ότι δεν έχει διερευνηθεί θεωρητικά 
αρκετά, ώστε να είµαστε βέβαιοι για την τυχαιότητα των ακολουθιών που παράγονται µε την 
χρήση της. Αν υπάρχουν αδυναµίες στην µέθοδο αυτή, τότε αυτές είναι τελείως διαφορετικές από 
αυτές τις βασικής γραµµικής µεθόδου οµοιότητας που περιγράφηκε παραπάνω [Γ.1]. 

Στα ίδια αποτελέσµατα µπορούµε να καταλήξουµε αν χρησιµοποιήσουµε την ακολουθία [Γ.3]:  
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όπου η αφαίρεση κάνει την παραγωγή αριθµών ταχύτερη.  

Γ.2.4 Η µέθοδος της ανακίνησης (Shuffling) [Γ.1] 

Η µέθοδος της ανακίνησης χρησιµοποιείται για την αποφυγή µικρότερης τάξης σειριακών 
συσχετίσεων (low-order serial correlations). Ένας τυχαίος αριθµός από την οµοιόµορφη 
κατανοµή, ο οποίος προκύπτει για την j τιµή της ακολουθίας της ακολουθίας, Zj, δεν είναι η 
έξοδος της j κλήσης, αλλά µίας µετέπειτα τυχαιοποιηµένης (randomised) κλήσης, j+32 κατά µέσο 
όρο. Ο αλγόριθµός της µεθόδου αυτής παρουσιάζεται στο Σχ.Γ.1. 

Στο σχήµα αυτό οι αριθµοί σε κύκλο δείχνουν την ακολουθία των γεγονότων: Σε κάθε κλήση, ο 
τυχαίος αριθµός y χρησιµοποιείται για την επιλογή ενός τυχαίου στοιχείου του διανύσµατος V. 
Αυτό το στοιχείο γίνεται η έξοδος της αριθµογεννήτριας, καθώς και το επόµενο y. Το σηµείο στο 
διάνυσµα V ξαναγεµίζει µε τον αριθµό που παρήγαγε η αριθµογεννήτρια. 

Ο βασικός αλγόριθµος που περιγράφηκε στο εδάφιο Γ.1.1 µε την εισαγωγή της διαδικασίας 
ανακίνησης (shuffling) περνάει τους στατιστικούς ελέγχους τους οποίους χωρίς βελτιστοποιήσεις 
είναι γνωστό ότι αποτυγχάνει. Σύµφωνα µε το [Γ.1] δεν είναι γνωστός κανένας στατιστικός 
έλεγχος τον οποίο δεν ικανοποιεί ο βασικός αλγόριθµος σε συνδυασµό µε την διαδικασία της 
ανακίνησης, εκτός από την περίπτωση που η ακολουθία των τυχαίων αριθµών χρειάζεται να γίνει 
της τάξης της περιόδου της, δηλαδή µεγαλύτερη από 108 ≈ m/20. 
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Σχ.Γ.1: Η διαδικασία ανακίνησης (shuffling) 

Γ.2.5 Γεννήτριες που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή του προβλήµατος 

Στην εργασία αυτή χρησιµοποιούνται τέσσερις αριθµογεννήτριες. Η απλή γεννήτρια τυχαίων 
αριθµών που δίνεται από την γλώσσα προγραµµατισµού Fortran, η οποία είναι η βασική 
πολλαπλασιαστική γεννήτρια οµοιότητας µε α = 16807, m = 231-1, χωρίς την χρήση της µεθόδου 
ανακίνησης και την οποία στο εξής θα ονοµάζουµε OLD. H γεννήτρια RAN1, η οποία είναι ίδια 
µε την προηγούµενη, µε την µόνη διαφορά ότι γίνεται χρήση της µεθόδου ανακίνησης. Η 
γεννήτρια RAN2, η οποία βασίζεται στην άθροιση δύο γεννητριών, µε τους συντελεστές που 
προτάθηκαν σε προηγούµενα εδάφια, κάνοντας χρήση και εδώ της µεθόδου ανακίνησης. Τέλος 
χρησιµοποιείται και η γεννήτρια RAN3, η οποία βασίζεται στην µέθοδο της αφαίρεσης, όπως 
περιγράφηκε σε προηγούµενα εδάφια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γεννήτριες RAN1 και RAN2 
έχουν εξετασθεί θεωρητικά ως προς την καταλληλότητά τους στα [Γ.2]-[Γ.3] και [Γ.5], [Γ.9], 
[Γ.10] µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα στο [Γ.10] η γεννήτρια RAN2 χωρίς την 
µέθοδο ανακίνησης εξετάζεται ως προς τις υποοµάδες της και χαρακτηρίζεται ως µία από τις 
καλύτερες αριθµογεννήτριες. Στο [Γ.3] παράλληλα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η µέθοδος 
ανακίνησης απλά την σειρά µε την οποία δίνονται οι παραγόµενες τιµές και δεν αλλάζουν οι ίδιες 
οι τιµές. Αντίστοιχα, η OLD εξετάζεται ως προς τις υποοµάδες της στο [Γ.9] και χαρακτηρίζεται 
ως µέτρια, εποµένως αποτελεί µία καλή βάση για σύγκριση. Η γεννήτρια RAN3 προτείνεται από 
το [Γ.1] ως εναλλακτική και γρήγορη λύση της RAN2. Η γεννήτρια αυτή χρησιµοποιείται στην 
παρούσα εργασία ακριβώς για αυτό τον λόγο, παρόλο που είναι γνωστά ορισµένα προβλήµατα 
της µεθόδου σε εµπειρικούς ελέγχους [Γ.3].  

Οι αλγόριθµοι των γεννητριών εκτός από την OLD δίνονται στο [Γ.1], ενώ η υπορουτίνα της 
OLD είναι ενσωµατωµένη στην FORTRAN PowerStation V.4. Η τιµή έναρξης όλων των 
γεννητριών γίνεται χρησιµοποιώντας την τιµή της χρονικής στιγµής που ξεκινάει η παραγωγή του 
δείγµατος, πολλαπλασιασµένης επί µία σταθερά, ούτως ώστε να µεγαλώσει η διαφορά της τιµής 
έναρξης µεταξύ των δειγµάτων που παράγονται σε παρεµφερή χρόνο, δηλαδή είναι 
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1000*εκατοστά*(εκατοστά+ ώρα+ λεπτό+ δευτερόλεπτο), όπου τα εκατοστά είναι εκατοστά του 
λεπτού της χρονικής στιγµής. Η αρχικοποίηση αυτού του είδους χρησιµοποιείται για να µην 
παραχθούν συσχετισµένα ή υπερκαλυπτόµενα δείγµατα, ούτως ώστε να µπορούν να εκτελεστούν 
οι εµπειρικοί έλεγχοι, που απαιτούν ανεξάρτητα δείγµατα. Η εναρκτήρια σταθερά σώζεται σε 
κάθε αρχείο. Σε περίπτωση που δύο αρχεία, της ίδιας γεννήτριας έχουν την ίδια σταθερά έναρξης, 
τότε δηµιουργείται ένα επιπλέον δείγµα.  

Γ.3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 

Οι τυχαίες µεταβλητές που ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή (Uniform deviates) συχνά 
χρησιµοποιούνται και για την παραγωγή τυχαίων αριθµών που ακολουθούν άλλες κατανοµές 
εισάγοντας στον αλγόριθµο έναν µετασχηµατισµό µεταξύ των δύο µεταβλητών. Οι τυχαίοι αυτοί 
αριθµοί που ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή είναι απλά τυχαίοι αριθµοί που βρίσκονται 
σε ένα προσδιορισµένο διάστηµα (τυπικά µεταξύ 0 και 1), µε οποιοδήποτε αριθµό στο διάστηµα 
αυτό να έχει ίση πιθανότητα να παρατηρηθεί µε οποιοδήποτε άλλο στο ίδιο διάστηµα. Έτσι µία 
αξιόπιστη πηγή παραγωγής τυχαίων αριθµών που ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή είναι 
ένα βασικό στάδιο για οποιαδήποτε στοχαστική µοντελοποίηση µε την χρήση της µεθόδου Monte 
Carlo [Γ.2]. 

Μία σοβαρή πηγή σφάλµατος είναι το σφάλµα που υπεισέρχεται όταν θεωρητικά ακριβείς 
µέθοδοι, που θα περιγραφούν σε αυτή την ενότητα, χρησιµοποιούν ακολουθίες ψευδοτυχαίων 
αριθµών για τον µετασχηµατισµό των οµοιόµορφων τυχαίων αριθµών σε ένα δείγµα µίας άλλης 
συγκεκριµένης κατανοµής. Ορισµένοι τέτοιοι µετασχηµατισµοί είναι σηµαντικά πιο ευαίσθητοι 
από άλλους, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η ευαισθησία αυτή αυξάνει όσο µεγαλώνει ο αριθµός των 
ψευδοτυχαίων αριθµών που χρειάζεται µία µέθοδος για την παραγωγή µίας µόνο τιµής από την 
προκαθορισµένη κατανοµή [Γ.2]. Στην πράξη, όταν επιλέγεται µία µέθοδος για την παραγωγή 
δειγµάτων από συγκεκριµένες κατανοµές, πρέπει κανείς να προτιµάει αυτές που απαιτούν λίγους 
ψευδοτυχαίους αριθµούς ανά δείγµα. Η πρόταση αυτή ενισχύει την χρήση της µεθόδου 
αντίστροφου µετασχηµατισµού, όσον αφορά τις περισσότερες από τις γνωστές κατανοµές. 

Στην συνέχεια περιγράφονται δύο βασικές µέθοδοι µετασχηµατισµού τυχαίων αριθµών από την 
οµοιόµορφη κατανοµή U(0,1) σε δείγµατα µίας άλλης προκαθορισµένης κατανοµής. Αυτές είναι 
η µέθοδος αντίστροφου µετασχηµατισµού (inverse transformation method) και η µέθοδος 
αποδοχής- απόρριψης (acceptance-rejection method). Για την µετατροπή αριθµών από την 
οµοιόµορφη κατανοµή σε κάποιες άλλες σε ορισµένες περιπτώσεις χρειάζεται συνδυασµός των 
παραπάνω µεθόδων.  

Γ.3.1 Η µέθοδος αντίστροφου µετασχηµατισµού 

Θεωρούµε µία τυχαία µεταβλητή x, µε συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας FΧ(x). Έστω η τυχαία 
µεταβλητή u, που ακολουθεί την οµοιόµορφη κατανοµή U(0,1). Αποδεικνύεται [Γ.8] ότι η τυχαία 
µεταβλητή u = FX(x) ακολουθεί την οµοιόµορφη κατανοµή ανεξάρτητα από την µορφή της FX(x). 

Συµβολίζοντας µε ( )( )xF 1
X

−  την αντίστροφη συνάρτηση της FX(x), συνεπάγεται ότι ο: 

( )( )uFx 1
X

−=  

είναι τυχαίος αριθµός που ακολουθεί την κατανοµή FX(x). Έτσι για να βρει κανείς µία ακολουθία 
τυχαίων αριθµών xi που ακολουθούν µία δεδοµένη κατανοµή πιθανότητας FX(x) αρκεί να 

προσδιοριστεί η αντίστροφη συνάρτηση της FX(x) και να υπολογιστεί η τιµής της ( )( )i
1

X uF −  [Γ.2]. 

Το κατά πόσο είναι εύκολο να βρεθεί η ( )( )xF 1
X

−  είτε αναλυτικά, είτε αριθµητικά εξαρτάται από 

την µορφή της FX(x).  

Για τις συνεχείς κατανοµές των οποίων η αντίστροφη συνάρτηση κατανοµής υπολογίζεται 
αναλυτικά, η µέθοδος αυτή προσφέρει την πιο άµεση µέθοδο για δειγµατοληψία. Αν δεν υπάρχει 
κλειστή λύση, αλλά η FX(x) µπορεί να υπολογισθεί εύκολα, µία επαναληπτική µέθοδος για την 
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εύρεση της ρίζας της k(x) = FX(x) - u, όπως είναι η µέθοδος της διχοτόµησης ή η Newton- 
Raphson, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του x και εποµένως να διευκολύνει την 
δειγµατοληψία. Βεβαίως σε µία τέτοια περίπτωση, επιπρόσθετα στο αριθµητικό σφάλµα που είναι 
αναπόφευκτο σε έναν υπολογιστή πεπερασµένων τιµών (και ακρίβειας), οι µέθοδοι εύρεσης 
ριζών εισάγουν ένα επιπλέον σφάλµα, βασισµένο στις προκαθορισµένες ανοχές σφάλµατός τους. 
Επειδή µειώνοντας το όριο σφάλµατος αυξάνει ο αριθµός των επαναλήψεων, πρέπει κανείς 
αναπόφευκτα να εξισορροπήσει το κόστος και την ακρίβεια [Γ.2]. 

Στον πίνακα Π. Γ.1 δίνονται η κανονική κατανοµή και η Weibull και οι αντίστροφές τους [Γ.2].  

Για την κανονική κατανοµή στον πίνακα Π. Γ.1 είναι: 

3
3

2
21

2
210

tdtdtd1

tctcc
A

+++

++
= , 

( )[ ]2u1,uminlnt −−=  

ενώ οι σταθερές δίνονται: 

c0 = 2.515517, c1 = 0.802853, c2 = 0.010328 
d1 = 1.432788, d2 = 0.189269, d3 = 0.001308 

Π. Γ.1: Αντίστροφες συναρτήσεις κανονικής κατανοµής και κατανοµής Weibull  

Κατανοµή FX(x) 
( )( )uF 1
X

−  

Κανονική N(µ, σ2) 
( )













σ

µ−
−

πσ 2

2

2

x
exp

2

1
 ( ) ( )At21usign −σ−+µ  

Weibull W(σ, η) 



















σ

−







σσ

η
η−η

x
exp

x
1

 ( )[ ] η−−σ 1u1ln  

Η σχέση για την κανονική κατανοµή δίνει απόλυτο λάθος µικρότερο του 0.45 10-3 σύµφωνα µε το 
[Γ.2]. 

Όταν χρησιµοποιείται η προτιµητέα µορφή που αναγράφεται στον πίνακα, κερδίζει κανείς σε 
υπολογιστική ικανότητα, ενώ διατηρεί την κατανοµή του x.  

Παρόλο που η ευκολία της εφαρµογής της µεθόδου αντίστροφου µετασχηµατισµού καθιστά την 
µέθοδο ελκυστική, δεν είναι απαραίτητα η πιο ικανοποιητική µέθοδος για δειγµατοληψία από 
συγκεκριµένες κατανοµές. Το αδύνατο σηµείο της είναι ότι βασίζεται ισχυρά στον 
µετασχηµατισµό της συνάρτησης, εφόσον για µερικές συναρτήσεις απαιτούνται δύο 
µετασχηµατισµοί (π.χ. για την κατανοµή Β).  

Γ.3.2 H µέθοδος απόρριψης  

Η µέθοδος απόρριψης (rejection method) ή αποδοχής- απόρριψης (acceptance-rejection method) 
επιτρέπει την αποφυγή δύσκολων υπολογισµών εκµεταλλευόµενη τις ιδιότητες των δεσµευµένων 
πιθανοτήτων [Γ.2]. Σύµφωνα µε την µέθοδο, για την παραγωγή µίας τυχαίας µεταβλητής x, µε 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας fX, θεωρούµε µία βοηθητική συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας g, τέτοια ώστε [Γ.3]: 

( )xgcfX ≤ , ∀ x 

όπου c είναι µία σταθερά. Θεωρούµε µία τιµή Χ, η οποία να ακολουθεί την συνάρτηση 
κατανοµής πιθανότητας g και επίσης παράγουµε µία ανεξάρτητη τυχαία µεταβλητή u από την 
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οµοιόµορφη κατανοµή U(0,1). Αν 
( )
( )Xgc

Xf
u X≥ , απορρίπτουµε το X και επαναλαµβάνουµε την 

διαδικασία µε καινούρια X και u. Όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη 
( )
( )Xgc

Xf
u X< , τότε το επιλεγµένο X 

θα ακολουθεί την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας fX(x), όπως ακριβώς επιθυµούµε [Γ.3]. 

Η µέθοδος απόρριψης λειτουργεί καλά όταν το c είναι µικρό, επειδή χρειάζονται κατά µέσο όρο c 

επαναλήψεις ως ότου γίνει αποδεκτή µία τιµή. Σε ορισµένες περιπτώσεις αν το 
( )
( )xgc

xfX  είναι πάντα 

0 ή 1, τότε δεν χρειάζεται η παραγωγή της u. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις αν το 
( )
( )xgc

xfX  είναι 

δύσκολο να υπολογισθεί τότε µπορούµε να το προσδιορίσουµε µεταξύ δύο ορίων: 

( ) ( )
( )

( )xs
xgc

xf
xr X ≤≤   

και δεν χρειάζεται να βρεθεί η ακριβής τιµή του 
( )
( )xgc

xfX  αν δεν ισχύει η συνθήκη ( ) ( )xsuxr ≤≤ .  

Όσον αφορά την βοηθητική συνάρτηση g, αυτή θα πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε το αόριστο 
ολοκλήρωµά της να είναι γνωστό αναλυτικά και να είναι επίσης αναλυτικά αντιστρέψιµη ώστε να 
δώσει το X [Γ.1]. 

Όπως και η µέθοδος του αντίστροφου µετασχηµατισµού, η µέθοδος αποδοχής είναι µία 
θεωρητικά ακριβής προσέγγιση του δείγµατος, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανεξάρτητα δείγµατα 
λαµβάνονται από την U(0,1). Αφού κάθε Monte Carlo εφαρµογή βασίζεται στην παραγωγή 
ψευδοτυχαίων αριθµών υπάρχει πάντα ένα σφάλµα προσέγγισης. Αυτό όµως το σφάλµα έχει πιο 
δυσχερή επίδραση στην µέθοδο αποδοχής- απόρριψης από ότι στην µέθοδο αντίστροφου 
µετασχηµατισµού [Γ.2]. 

Γ.3.3 Αλγόριθµοι για διάφορες κατανοµές  

Για τις κατανοµές που χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση των τυχαίων µεταβλητών στο 
πρόβληµα του σχεδιασµού µε σύνθετα υλικά προτείνονται οι παρακάτω µέθοδοι 
µετασχηµατισµού, για κάθε µία κατανοµή ξεχωριστά: 

Γ.3.3.1. Κατανοµή Weibull  

Προτείνεται η µέθοδος του αντίστροφου µετασχηµατισµού χρησιµοποιώντας την σχέση που 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

Γ.3.3.2 Κανονική Κατανοµή [Γ.1] 

Επειδή οι µέθοδοι µετασχηµατισµού µπορούν να γενικευτούν για περισσότερες της µίας 
διάστασης, αν τα x1, x2,… είναι τυχαίες µεταβλητές µε κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

( ) ...dxdx...,x,xp 2121  και αν y1, y2,… είναι το κάθε ένα συνάρτηση των x, τότε η κοινή συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας των y είναι: 

( ) ( ) ( )
( )

...dydy
,...y,y

,...x,x
,...x,xp...dydy,...y,yp 21

21

21
212121 ∂

∂
=  

όπου ( ) ( )∂∂  είναι η Ιακωβιανή ορίζουσα των x ως προς y. 

Θεωρώντας τον µετασχηµατισµό µεταξύ δύο µεταβλητών που ακολουθούν την οµοιόµορφη 
κατανοµή U(0,1), x1, x2 και δύο ποσοτήτων y1, y2, ως: 
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( )

( )212

211

x2sinxln2y

x2cosxln2y

π−=

π−=
 (Γ.1) 

ισοδύναµα µπορούµε να γράψουµε: 

( )




 +−= 2
2

2
11 yy

2

1
expx  
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arctan
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1
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π
=  

H Ιακωβιανή µπορεί να υπολογισθεί ως: 

( )
( ) 
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Επειδή αυτή η σχέση είναι το γινόµενο µίας συνάρτησης µόνο του y2 και µίας συνάρτησης µόνο 
του y1, βλέπουµε ότι κάθε y είναι κατανεµηµένο ανεξάρτητα κατά την κανονική κατανοµή 
Ν(0,1).  

Για την εφαρµογή της σχέσης (Γ.1), είναι πιο απλό να υποθέσουµε ότι επιλέγουµε µεταβλητές v1 
και v2 ως τις δύο συντεταγµένες ενός τυχαίου σηµείου που βρίσκεται µέσα στον µοναδιαία κύκλο 
γύρω από την αρχή των αξόνων, αντί για τις οµοιόµορφες µεταβλητές u1 και u2. Τότε το άθροισµα 

των τετραγώνων τους 2
2

2
1

2 vvR +=  είναι µία οµοιόµορφη µεταβλητή, η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αντί του u1, ενώ η γωνία που ορίζουν τα (v1, v2) ως προς τον άξονα των v1 µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως η τυχαία γωνία 2πx2. Έτσι στην (Γ.1) η συνάρτηση ηµιτόνου και 

συνηµίτονου µπορούν να γραφούν ως 
2

1

R

v
 και 

2

2

R

v
, ώστε να µην χρησιµοποιούνται 

τριγωνοµετρικές σχέσεις στον αλγόριθµο. 

Χρησιµοποιώντας το δείγµα από την κανονική κατανοµή (0,1) µπορούµε να το µετατρέψουµε σε 
δείγµα, z, από την γενική κανονική Ν(µ, σ) µε την σχέση: 

µ+σ= xz  

Γ.3.3.3 Λογαριθµική κανονική κατανοµή 

Χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο για την παραγωγή δείγµατος από την κανονική κατανοµή και 
χρησιµοποιούµε το x = ez ως δείγµα από την λογαριθµική κατανοµή.  

Γ.3.3.4. Κατανοµή Γ [Γ.1] 

Ο αλγόριθµος για µία κατανοµή Γ, µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ( )
( )ηΓ

=ηλ
−−η x1ex

,;xf , 

µε x > 0, λ =1 και η  ακέραιο αριθµό, βασίζεται στην µέθοδο απόρριψης. Ως βοηθητική 

συνάρτηση επιλέγουµε την συνάρτηση που προκύπτει από την κατανοµή Lorentz 

( ) ( )2y1

11
yp

+π
=  

της οποίας το αόριστο ολοκλήρωµα είναι η συνάρτηση εφαπτοµένης. Συνεπάγεται ότι η 
βοηθητική συνάρτηση είναι η: 
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( )
( )

0

2
0

0

xx
1

c
xg

α

−
+

=  

για οποιεσδήποτε σταθερές τιµές 0α , c0 και x0, ενώ το x δίνεται από την εξίσωση: 

( ) 00 xutanx +πα=  

όπου u είναι τυχαία µεταβλητή από την οµοιόµορφη κατανοµή U(0,1). 

Γ.3.3.5 Ασυµπτωτική κατανοµή µεγίστου στοιχείου (largest element distribution) 

Με χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού καταλήγουµε στην: 








σ−µ=
u

1
lnlnx  

όπου u τυχαίος αριθµός της οµοιόµορφης κατανοµής (0,1) 

Γ.3.3.6 Ασυµπτωτική κατανοµή ελαχίστου στοιχείου (smallest element distribution) 

Αντίστοιχα για την κατανοµή ελαχίστου στοιχείου µε χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού 
καταλήγουµε στην: 









−

σ+µ=
u1

1
lnlnx  

όπου u τυχαίος αριθµός της οµοιόµορφης κατανοµής (0,1) 

Γ. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Η αρχική επιλογή µίας αριθµογεννήτριας πρέπει να βασίζεται σε θεωρητικές αποδείξεις για την 
ποιότητά της, ώστε να αποφεύγεται η χρήση στην τύχη επιλεγµένων µεθόδων, που παράγουν 
ψευδοτυχαίους αριθµούς [Γ.3]. Στα πλαίσια αυτής της θεωρητικής απόδειξης της ποιότητας των 
αριθµογεννητριών χρειάζονται στατιστικοί έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να εκτελούνται σε όλη την 
περίοδο της γεννήτριας. Όπως έχει παρατηρηθεί, όµως, η χρήση µίας γεννήτριας σε µία 
συγκεκριµένη εφαρµογή, όσο καλή και αν είναι η γεννήτρια, δεν συνεπάγεται την ορθότητα των 
αποτελεσµάτων, εξαιτίας του ότι δεν χρησιµοποιείται όλη η περίοδος της γεννήτριας, παρά µόνο 
µία υποακολουθία αριθµών αυτής. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και στις 
υποακολουθίες δειγµάτων που παράγονται από τις αριθµογεννήτριες, µε στόχο την εξέταση της 
διατήρησης ή µη των καλών στατιστικών χαρακτηριστικών της γεννήτριας και στα δείγµατα που 
έχουν παραχθεί. 

Η διαδικασία επιλογής και χρήσης της γεννήτριας πρέπει να αποτελείται εποµένως από τα 
παρακάτω στάδια: 

• Θεωρητική απόδειξη της καταλληλότητας της γεννήτριας. 

• Θεωρητικοί στατιστικοί έλεγχοι για την ποιότητα των ακολουθιών της γεννήτριας, που 
αφορούν ολόκληρη την περίοδό της. 

• Εµπειρικοί στατιστικοί έλεγχοι για την ποιότητα των υποακολουθιών της γεννήτριας που θα 
χρησιµοποιηθούν στην εκάστοτε εφαρµογή. 

Οι θεωρητικοί στατιστικοί έλεγχοι, µπορούν να θεωρηθούν ως προκαταρκτικοί. Τα 
αποτελέσµατα αυτών, αναφέρονται σε όλη την περίοδο της αριθµογεννήτριας, ενώ εξασφαλίζουν 
την ολική τυχαιότητα των ακολουθιών, δηλαδή την καταλληλότητα πολύ µεγάλων δειγµάτων. 

Η θεωρητική βάση των γεννητριών που έχουν επιλεγεί για τις εφαρµογές σε αυτή την εργασία 
έχει ήδη αποδειχθεί [Γ.2], [Γ.3]. Εξαιτίας αυτού, στο παρόν εδάφιο θα δοθούν οι βασικές έννοιες 
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για τους στατιστικούς και εµπειρικούς ελέγχους εν γένει, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την ανίχνευση τοπικής µη τυχαιότητας σε υποακολουθίες των γεννητριών. 

Γ.4.1 Βασικές έννοιες στατιστικών ελέγχων [Γ.8] 

Μία στατιστική υπόθεση είναι µία πρόταση που αναφέρεται είτε στην δυνατότητα µία ή 
περισσότερες παράµετροι ενός στατιστικού µοντέλου να πάρουν µία συγκεκριµένη τιµή, είτε 
στην µορφή της κατανοµής µίας τυχαίας µεταβλητής. Ο έλεγχος υποθέσεων είναι µία διαδικασία 
έρευνας της ορθότητας ή µη της υπόθεσης, µε την βοήθεια ενός τυχαίου δείγµατος [Γ.8], [Γ.11]. 

Η εισαγωγή στα βασικά θέµατα του ελέγχου υποθέσεων γίνεται µέσα από το παρακάτω 
πρόβληµα: Η κατανοµή µίας τυχαίας µεταβλητής x είναι γνωστή συνάρτηση FΧ(x,θ), η οποία 
εξαρτάται από την παράµετρο θ. Επιθυµείται ο έλεγχος της υπόθεσης θ = θ0 ως προς την 
εναλλακτική πρόταση θ ≠ θ0. Η πρόταση ότι θ = θ0 συµβολίζεται µε Η0 και λέγεται µηδενική 
υπόθεση. Αντίστοιχα η πρόταση θ ≠ θ0 συµβολίζεται µε Η1 και καλείται εναλλακτική υπόθεση. Οι 
τιµές που µπορεί να πάρει η θ κάτω από την εναλλακτική υπόθεση αποτελούν ένα σύνολο Θ1 
στον χώρο της παραµέτρου. Αν το Θ1 αποτελείται από ένα και µόνο σηµείο θ = θ1, η υπόθεση 
καλείται απλή, αλλιώς καλείται σύνθετη [Γ.8]. 

Ο σκοπός του ελέγχου υποθέσεων είναι η διερεύνηση του αν υπάρχουν πειραµατικές ενδείξεις 
που να υποστηρίζουν την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης. Η απόφαση της απόρριψης ή της 
αποδοχής, βασίζεται στην τοποθεσία (location) του παρατηρούµενου δείγµατος X του x. Έστω ότι 
κάτω από την υπόθεση Η0 η πυκνότητα πιθανότητας fΧ(X,θ0) του δείγµατος είναι αµελητέα σε µία 
συγκεκριµένη περιοχή DC του δειγµατοχώρου, ενώ λαµβάνει σηµαντικές τιµές µόνο στην 

συµπληρωµατική περιοχή CD , του DC. Είναι λογικό να απορρίψουµε την Η0 αν το Χ ανήκει στο 

DC και να την αποδεχθούµε αν το Χ ανήκει στο CD . Το σύνολο DC λέγεται κρίσιµη περιοχή ή 

περιοχή απόρριψης του ελέγχου, ενώ το σύνολο CD  ονοµάζεται περιοχή αποδοχής της Η0. Έτσι ο 
έλεγχος καθορίζεται σε όρους του συνόλου DC.  

Πρέπει να τονισθεί ότι ο σκοπός του ελέγχου υποθέσεων δεν είναι να προσδιορίσει το ποια από 
τις Η0 ή Η1 είναι αληθής, αλλά είναι να εξακριβώσει αν υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν 
την απόρριψη της Η0. Εποµένως, οι όροι αποδέχοµαι και απορρίπτω πρέπει να έχουν την ανάλογη 
σηµασία. 

Στον έλεγχο υποθέσεων µπορεί να γίνουν δύο ειδών σφάλµατα, τα οποία εξαρτώνται από την 
τοποθεσία του δείγµατος X. 

• Έστω ότι η Η0 είναι αληθής. Αν Χ ∈ DC, απορρίπτουµε την Η0, παρόλο που είναι αληθής. Το 
σφάλµα που γίνεται σε αυτή την περίπτωση ονοµάζεται Σφάλµα Τύπου Ι. Η πιθανότητα ενός 
τέτοιου σφάλµατος συµβολίζεται µε α και ονοµάζεται επίπεδο σηµαντικότητας. Έτσι: 

α = Ρ(Απόρριψη της Η0/Η0 είναι αληθής) = Ρ(Χ ∈ DC/Η0) 

Η διαφορά 1-α = Ρ(Χ ∉ DC/ H0) ισούται µε την πιθανότητα να αποδεχθούµε την Η0 όταν αυτή 
είναι αληθής. 

• Έστω ότι η Η0 είναι ψευδής. Αν Χ ∉ DC αποδεχόµαστε την Η0, παρόλο που η Η0 είναι ψευδής. 
Το σφάλµα που γίνεται σε αυτή την περίπτωση ονοµάζεται Σφάλµα Τύπου ΙΙ. Η πιθανότητα 
ενός τέτοιου σφάλµατος είναι µία συνάρτηση β(θ) του θ και λέγεται χαρακτηριστικό 
λειτουργίας του ελέγχου (operating characteristic). Έτσι: 

β(θ) = Ρ(Χ ∉ DC) 

Η διαφορά 1-β(θ) είναι η πιθανότητα να απορρίψουµε την Η0 όταν αυτή είναι ψευδής. Αυτή 
συµβολίζεται µε Ρ(θ) και καλείται ισχύς του ελέγχου (power). Έτσι: 

P(θ) = 1-β(θ) = Ρ(Χ ∈ DC/Η1) 
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Υπάρχουν εποµένως τέσσερις πιθανές καταστάσεις στον έλεγχο υποθέσεων, οι οποίες φαίνονται 
στο Σχ.Γ.2. Αντίστοιχα στο Σχ.Γ.3 παρουσιάζεται το πρόβληµα των αποφάσεων εκπεφρασµένο 
σε όρους πιθανότητας για κάθε µία από τις τέσσερις περιπτώσεις. 

 Η διαδικασία δίνει 

Η0 είναι αληθής Η0 είναι ψευδής 

Απόφαση 

Αποδοχή της Η0 Σωστή απόφαση 
Λάθος απόφαση 

(Λάθος τύπου Ι) 

Απόρριψη της Η0 
Λάθος απόφαση 

(Λάθος τύπου ΙΙ) 
Σωστή απόφαση 

Σχ. Γ.2: Πιθανές καταστάσεις κατά τον έλεγχο υποθέσεων 

Ο έλεγχος µίας υπόθεσης προσδιορίζεται σε όρους της κρίσιµης περιοχής DC. Η περιοχή αυτή 
επιλέγεται έτσι ώστε να κρατάει µικρές τις πιθανότητες και των δύο τύπων σφάλµατος. Παρόλα 
αυτά, οι δύο πιθανότητες δεν µπορεί να είναι αυθαίρετα µικρές, αφού µείωση του α επιφέρει µία 
αύξηση του β. Στις περισσότερες εφαρµογές είναι σηµαντικό να ελέγχεται το α.  

Για πρακτικούς λόγους ενεργούµε ως εξής: Πριν από κάθε πειραµατισµό (experimentation) 
επιλέγουµε µία συνάρτηση q = g(x), του δείγµατος Χ. Βρίσκουµε ένα σύνολο RC πάνω στον 
πραγµατικό άξονα, όπου κάτω από την υπόθεση Η0 η πυκνότητα πιθανότητας του q είναι 
αµελητέα και απορρίπτουµε την Η0 όταν η τιµή του q = g(X) βρίσκεται στο RC. Το σύνολο RC 
είναι η κρίσιµη περιοχή του ελέγχου, ενώ η τυχαία µεταβλητή q ονοµάζεται στατιστικό µέγεθος 
του ελέγχου. Στην επιλογή της συνάρτησης g(x) οδηγούµαστε από την σηµειακή εκτίµηση του θ. 

 
Η διαδικασία δίνει 

Η0 είναι αληθής Η0 είναι ψευδής 

Απόφαση 

Αποδοχή της Η0 1 - α 

β 

(χαρακτηριστικό 
λειτουργίας) 

Απόρριψη της Η0 
α 

(επίπεδο σηµαντικότητας) 

1 - β 

(ισχύς ελέγχου) 

Σχ. Γ.3: Πιθανές καταστάσεις κατά τον έλεγχο υποθέσεων εκπεφρασµένες σε όρους πιθανοτήτων 

Αν ο έλεγχος υποθέσεων βασίζεται σε ένα στατιστικό µέγεθος, οι δύο τύποι σφάλµατος 
εκφράζονται σε όρους της περιοχής RC του πραγµατικού άξονα και της πυκνότητας πιθανότητας 
fq(q,θ) του στατιστικού µεγέθους q. 

( ) ( )∫ θ=∈=α
CR

0q0C dq,qfH/RqP  

( ) ( ) ( )∫ θ=∈=θβ
CR

q1C dq,qfH/RqP  

Σκοπός µας είναι να ελέγξουµε την υπόθεση θ = θ0 ως προς τις εναλλακτικές υποθέσεις θ ≠ θ0, 
θ > θ0 και θ < θ0. Συγκεκριµένα θα υποθέσουµε ότι η συνάρτηση fq(q,θ) συγκεντρώνεται στα 
αριστερά του fq(q,θ0) για θ > θ0 και στα δεξιά για την περίπτωση θ < θ0, όπως φαίνεται στο Σχ.Γ.4. 
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Σχ.Γ.4: Σχηµατική παράσταση των ελέγχων υποθέσεων  

Η1: θ ≠ θ0 

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι πιο πιθανές τιµές του q είναι στα δεξιά του fq(q,θ0) αν θ > θ0 
και στα αριστερά, αν θ < θ0. Για αυτό επιθυµείται η απόρριψη της Η0 αν q < c1 ή q > c2. Η κρίσιµη 
περιοχή που προκύπτει αποτελείται από τους ηµιάξονες q < c1 και q > c2. Για ευκολία επιλέγουµε 
τις σταθερές c1 και c2 έτσι ώστε: 

( )
2

H/cqP 01

α
=<   

( )
2

H/cqP 02

α
=>  

Συµβολίζοντας ως qu το ποσοστιαίο σηµείο (percentile) του q κάτω από την υπόθεση Η0, 
συµπεραίνουµε ότι c1 =qα/2 και c2 =q1-α/2. Αυτό δίνει τον ακόλουθο έλεγχο: 

Αποδεχόµαστε την Η0 αν και µόνο αν qα/2 < q < q1-α/2 

Η1: θ > θ0 

Υπό την υπόθεση Η1, οι πιο πιθανές τιµές του q είναι στα δεξιά του fq(q,θ0). Για αυτό επιθυµείται 
η απόρριψη της Η0 αν q > c. Η κρίσιµη περιοχή που προκύπτει ορίζεται από τον ηµιάξονα q > c, 
όπου το c είναι τέτοιο ώστε: 

( ) α=> 0H/cqP   

c =q1-α και το ακόλουθο αποτέλεσµα ελέγχου: 

Αποδεχόµαστε την Η0 αν και µόνο αν q < q1-α 

Η1: θ < θ0 

Όµοια µε την προηγούµενη περίπτωση επιλέγουµε κρίσιµη περιοχή τέτοια ώστε: 

( ) α=< 0H/cqP   

c =qα   

Αυτό συνεπάγεται τον ακόλουθο έλεγχο: 

Αποδεχόµαστε την Η0 αν και µόνο αν q > qα 

Ο έλεγχος µίας υπόθεσης λοιπόν, αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα: Επιλέγουµε ένα 
στατιστικό µέγεθος ελέγχου q = g(x) και προσδιορίζουµε την πυκνότητα πιθανότητας του. 
Παρατηρούµε το δείγµα Χ και υπολογίζουµε την συνάρτηση q = g(X). Καθορίζουµε την τιµή του 
α και προσδιορίζουµε την κρίσιµη περιοχή RC. Απορρίπτουµε την Η0 αν και µόνο αν q ∈ RC. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις γνωστών ελέγχων η πυκνότητα πιθανότητας του q είναι γνωστή 
µόνο για θ =θ0. Αυτό αρκεί για τον προσδιορισµό της κρίσιµης περιοχής, αλλά η συνάρτηση 
χαρακτηριστικού λειτουργίας β(θ) δεν µπορεί να υπολογισθεί. 
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Η εκλογή του επιπέδου σηµαντικότητας του ελέγχου είναι σηµαντική και οι πιο συνηθισµένες 
τιµές που χρησιµοποιούνται είναι α = 0.05 και α = 0.01. Μερικές φορές χρησιµοποιούνται και οι 
τιµές 0.1 και 0.001. Σε κάθε περίπτωση πρέπει κανείς να θυµάται ότι πρέπει να επιλέγεται σχετικά 
µικρή τιµή για το α, αν είναι µεγάλος ο κίνδυνος λανθασµένης απόρριψης µίας σωστής µηδενικής 
υπόθεσης [Γ.11]. 

Γ.4.2 Έλεγχοι που χρησιµοποιούνται 

Όπως προαναφέρθηκε στην εργασία που εκτελέστηκε πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο 
διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη εξετάστηκε η συµπεριφορά των γεννητριών ως προς τα 
δείγµατα που παράγονται και χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή τους στο πρόβληµα της 
αξιοπιστίας πολυστρώτων πλακών, ενώ στην δεύτερη εξετάστηκε η καταλληλότητα των 
δειγµάτων που ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή µετά την µετατροπή τους σε δείγµατα 
άλλης κατανοµής για την προσοµοίωση πειραµατικών αποτελεσµάτων των ιδιοτήτων του υλικού 
της στρώσης. Η δεύτερη αυτή περίπτωση εξετάστηκε κυρίως για να εξασφαλισθεί ότι ο 
µετασχηµατισµός από την µία κατανοµή σε µία δεύτερη δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα. 

Στο πρώτο µέρος, κατά το οποίο γίνεται ο εµπειρικός έλεγχος των αριθµογεννητριών 
χρησιµοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι: 

a.   Έλεγχος Kolmogorov-Smirnov  

b.  Έλεγχος κενού 

c.  Έλεγχος σειριακής συσχέτισης 

d.  Έλεγχος αυξήσεων και µειώσεων 

e.  Έλεγχος µεγίστου t 

f.  Έλεγχος µετάθεσης 

Όλοι οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν σκοπό είχαν να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση της 
µεθόδου στο πρόβληµα της αξιοπιστίας πολυστρώτων πλακών. Όσον αφορά τους εµπειρικούς 
ελέγχους για τον σκοπό αυτό από σειρά ελέγχων της βιβλιογραφίας [Γ.3], [Γ.4] έχουν επιλεγεί οι 
πιο χαρακτηριστικοί. Ο έλεγχος birthday spacing, παρόλο που θεωρείται χαρακτηριστικός [Γ.3], 
δεν χρησιµοποιήθηκε µίας και όπως προαναφέρθηκε τα αποτελέσµατα την τέταρτης γεννήτριας 
δεν γίνονται αποδεκτά. 

Συγκεκριµένα ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov και ο έλεγχος σειριακής συσχέτισης θεωρούνται 
οι πιο αδύναµοι για να ξεχωρίσουν µία καλή γεννήτρια από µία άλλη [Γ.3]. Αντιθέτως ο έλεγχος 
αυξοµειώσεων θεωρείται σχετικά αυστηρός. Ειδικά για τις γραµµικά οµοιόµορφες γεννήτριες ο 
έλεγχος συνιστάται ιδιαίτερα όταν αυτές δεν έχουν µεγάλο πολλαπλασιαστή. Το ίδιο και ο 
έλεγχος µεγίστου t [Γ.3]. Έτσι για την επιβεβαίωση των γεννητριών που χρησιµοποιούνται οι 
έλεγχοι αυτοί θεωρούνται αρκετοί. 

Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται σε ικανό αριθµό δειγµάτων ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο καθολικός έλεγχος που περιγράφεται σε επόµενο εδάφιο.  

Στο δεύτερο µέρος, που στόχο έχει την επιβεβαίωση της ορθότητας των µετασχηµατισµών 
δειγµάτων από µία κατανοµή σε µία άλλη πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι: 

a.  Έλεγχος Kolmogorov - Smirnov 

b.  Έλεγχος Χ2 

Όσον αφορά τους ελέγχους για την ορθότητα των µετασχηµατισµών ενός δείγµατος από την 
οµοιόµορφη κατανοµή σε δείγµα µία άλλης κατανοµής, θεωρείται ότι υπερκαλύπτουν τον σκοπό 
της εργασίας, εφόσον ένας έλεγχος ήταν αρκετός για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριµένα οι δύο αυτοί 
έλεγχοι σκοπό έχουν να επιβεβαιώσουν ότι η το δείγµα των ψευδοτυχαίων αριθµών µετά τον 
µετασχηµατισµό τους ακολουθούν την κατανοµή πιθανοτήτων που µας ενδιαφέρει. Σηµειώνεται 
δε ότι ενώ στο πρώτο µέρος ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov χρησιµοποιείται για να ξεχωρίσει 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Μέθοδος Προσοµοίωσης Monte Carlo 

241 

µία καλή γεννήτρια από µία κακή, στο δεύτερο χρησιµοποιείται για να επιβεβαιώσει τον 
µετασχηµατισµό ενός δείγµατος της οµοιόµορφης κατανοµής από µία καλή αριθµογεννήτρια σε 
δείγµα µίας άλλης κατανοµής. Υπενθυµίζεται, ότι µία καλή γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών δεν 
αρκεί να παράγει δείγµατα που να ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή, αλλά πρέπει να 
πληροί και άλλα χαρακτηριστικά, όπως αυτό της µη σειριακής συσχέτισης των παραγόµενων 
αριθµών. Στο πρόβληµα που εξετάζουµε µετά τον µετασχηµατισµό του δείγµατος από την 
οµοιόµορφη σε µία άλλη κατανοµή, µας ενδιαφέρει µόνο να ακολουθεί την επιθυµητή κατανοµή.  

Γ.4.2.1 Ο έλεγχος καλής προσαρµογής Χ2 [Γ.3]  

Ο έλεγχος καλής προσαρµογής Χ2 είναι ο πιο διαδεδοµένος από όλους τους στατιστικούς 
ελέγχους. Έστω x1,…, xΝ ένα δείγµα από πληθυσµό µε άγνωστη συνάρτηση κατανοµής 
πιθανότητας ( )xFX . Θέλουµε να ελέγξουµε την µηδενική υπόθεση 

Η0: ( ) ( )xFxF 0X =  για όλα τα x  

όπου ( )xF0  είναι µία εντελώς προσδιορισµένη κατανοµή, έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης: 

Η1: ( ) ( )xFxF 0X ≠  για κάποιο x. 

Υποθέτουµε ότι οι Ν παρατηρήσεις έχουν οµαδοποιηθεί σε k ξένες µεταξύ τους (mutually 
exclusive) κατηγορίες και συµβολίζουµε µε Νj και 0

jp
N τον παρατηρούµενο αριθµό των δοκιµών 

και την αναµενόµενη τιµή για την j κατηγορία, j = 1, …, k, αντίστοιχα όταν η Η0 είναι αληθής. 

Το κριτήριο ελέγχου χρησιµοποιεί το ακόλουθο στατιστικό µέγεθος [Γ.3]: 

( )
∑

=

−
=

N

1j
0
j

2

pj

pN

NN
Õ

0
j ,  

όπου NN
N

1j
j =∑

=

. 

Το στατιστικό µέγεθος του ελέγχου τείνει να είναι µικρό όταν η Η0 είναι αληθής και µεγάλο όταν 
η Η0 είναι ψευδής. Η ακριβής κατανοµή του Υ είναι αρκετά περίπλοκη, αλλά για µεγάλα δείγµατα 
η κατανοµή του µπορεί να προσεγγισθεί από την Χ2 µε k-1 βαθµούς ελευθερίας. 

Κάτω από την υπόθεση H0 αναµένουµε: 

( ) α=> α−
2
1XYP  

όπου α είναι το επίπεδο σηµαντικότητας, έστω α = 0.05 ή 0,1, ενώ η τιµή 2
1X α−  που αντιστοιχεί 

στην πιθανότητα 1-α προσδιορίζεται από υπολογιστικό κώδικα για την X2 κατανοµή. Για να 
εξασφαλίσουµε τις ασυµπτωτικές ιδιότητες του Y συχνά συνίσταται η επιλογή Ν > 5k και 
k > 1000 [Γ.3]. 

Γ.4.2.2 Έλεγχος καλής προσαρµογής Kolmogorov- Smirnov [Γ.1] 

Ένας άλλος πολύ γνωστός έλεγχος στην στατιστική είναι ο έλεγχος Kolmogorov- Smirnov. Έστω 
x1, …, xN ένα τυχαίο δείγµα από µία άγνωστη συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας FX(x). Η 
συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας του δείγµατος, που συµβολίζεται µε FN(x), ορίζεται ως: 

( ) ( )( )∑
=

∞−=
N

1i
ix,N XI

N

1
xF  

όπου Ι(-∞, x) (Xi) είναι ο δείκτης της τυχαίας µεταβλητής, δηλαδή: 
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( )( )




αλλουπαντου

≤<∞−για
=∞−

0

xX1
XI x,  

H τυχαία ποσότητα 

( ) ( )xFxFsupD XN
x

N −=
∞<<∞−

 

που µετράει κατά πόσο αποκλίνει η FN(x) από την FX(x) ονοµάζεται στατιστικό µέγεθος 
Kolmogorov- Smirnov για ένα δείγµα. Αποδεικνύεται ότι για οποιαδήποτε συνεχή κατανοµή 
FX(x), 

( ) ( ) ( ) ( )xHxj2exp121xDNPlim
1j

221j
N

N
=












−−−=≤ ∑

∞

=

−

∞→
 

Η συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας της Η(x) δεν εξαρτάται από αυτή από την οποία λήφθηκε 

το δείγµα, δηλαδή η οριακή συνάρτηση NDN  είναι ανεξάρτητη κατανοµής. Το γεγονός αυτό 

επιτρέπει την χρήση του DN σαν ένα στατιστικό µέγεθος καλής προσαρµογής. 

Για παράδειγµα υποθέτουµε ότι έχουµε το τυχαίο δείγµα x1, …, xN και επιθυµούµε να ελέγξουµε 
την υπόθεση Η0: FX(x) = F0(x) για κάθε x, όπου F0(x) είναι µία εντελώς προσδιορισµένη 
συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας. Αν η Η0 είναι αληθής τότε η ποσότητα 

( ) ( )xFxFsupNDN XN
x

N −=
∞<<∞−

 

είναι προσεγγιστικά κατανεµηµένη όπως η συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας Η(x). 

Αν η Η0 είναι ψευδής τότε η FN(x) θα τείνει να είναι πλησιέστερη στην FX(x) παρά στην F0(x),και 

συνεπώς το ( ) ( )xFxFsup XN
x

−
∞<<∞−

 θα τείνει να είναι µεγάλο. Έτσι ένα λογικό κριτήριο ελέγχου 

είναι να απορρίψουµε την Η0 αν ( ) ( )xFxFsup XN
x

−
∞<<∞−

 είναι µεγάλο. 

Ο έλεγχος καλής προσαρµογής Κ-S µε επίπεδο σηµαντικότητας α απορρίπτει την Η0 αν και µόνο 

αν α−> 1N xDN  όπου η ποσότητα x1-α βρίσκεται συνήθως από πίνακες.  

Για την αποφυγή της χρήσης στατιστικών πινάκων χρησιµοποιήθηκε η µετασχηµατισµένη 
µεταβλητή [Γ.3]: 









++=

N

11.0
12.0NDD 1

*
1  

Για τον έλεγχο Κ-S το επίπεδο σηµαντικότητας υπολογίζεται από την σχέση [Γ.12]: 

( )∑
∞

=

− 




−−=α

1j

2*
N

21j Dj2exp12  

Αν ( ) 0α>α *
ND , όπου α0 το προκαθορισµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, τότε η µηδενική υπόθεση, 

Η0, γίνεται αποδεκτή. 

Σύγκριση των δύο ελέγχων καλής προσαρµογής, X2 και K-S δείχνει ότι η οµοιότητά τους έγκειται 
στο γεγονός ότι και οι δύο αποφαίνονται για το πόσο καλά ένα δεδοµένο σύνολο παρατηρήσεων 
(ψευδοτυχαίων αριθµών) προσοµοιάζει κάποια προσδιορισµένη κατανοµή. Η διαφορά τους 
αντίστοιχα έγκειται στο ότι ο έλεγχος K-S εφαρµόζεται σε συνεχείς συναρτήσεις κατανοµών 
πιθανότητας, ενώ ο X2 έλεγχος εφαρµόζεται σε κατανοµές που αποτελούνται αποκλειστικά από 
άλµατα (αφού όλες οι παρατηρήσεις διαιρούνται σε k κατηγορίες). Παρόλα αυτά ο έλεγχος Χ2 
µπορεί να εφαρµοσθεί σε συνεχείς FX(x), υπό την προϋπόθεση ότι το πεδίο ορισµού της µπορεί να 
διαιρεθεί σε k τµήµατα και οι µεταβλητές µέσα σε κάθε τµήµα να αµεληθούν. Όταν 
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χρησιµοποιείται ο έλεγχος Χ2 πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία του στον αριθµό των 
κλάσεων και στο πλάτος τους, τα οποία επιλέγονται αυθαίρετα από τον χρήστη. 

Μία άλλη διαφορά είναι ότι ο έλεγχος Χ2 απαιτεί οµαδοποιηµένα δεδοµένα ενώ ο έλεγχος K-S 
δεν υπόκειται σε τέτοιο περιορισµό. Για αυτό τον λόγο όταν η υποτιθέµενη κατανοµή είναι 
συνεχής ο έλεγχος K-S επιτρέπει τον έλεγχο καλής προσαρµογής για κάθε µία από τις Ν 
παρατηρήσεις, αντί για µόνο k κλάσεις, όπου k ≤ Ν. Υπό αυτό το πρίσµα ο έλεγχος K-S 
χρησιµοποιεί πιο ολοκληρωµένα τα υπάρχοντα δεδοµένα [Γ.3]. 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των δύο αυτών ελέγχων δεν υπάρχουν αρκετά θεωρητικά 
αποτελέσµατα για να µπορεί κανείς να τους κρίνει εκτενέστερα. 

Γ.4.2.3 Έλεγχος καλής προσαρµογής Cramer- von Mises [Γ.7] 

Ο έλεγχος αυτός, όπως και οι έλεγχοι Χ2 και ΚS, ανήκει στους ελέγχους καλής προσαρµογής και 
το αντικείµενό του είναι το ίδιο µε αυτών. Για ένα δεδοµένο δείγµα x1, …, xN από µία άγνωστη 
κατανοµή πιθανότητας θέλουµε να ελέγξουµε την µηδενική υπόθεση: 

Η0: ( ) ( )xFxF 0X =  

όπου ( )xF0  είναι µία εντελώς προσδιορισµένη κατανοµή, ως προς την εναλλακτική υπόθεση: 

Η1: ( ) ( )xFxF 0X ≠  

για τουλάχιστον µία τιµή του x. Συµβολίζοντας µε Χ(1), …, Χ(Ν) την διατεταγµένη ακολουθία 
θεωρούµε το παρακάτω στατιστικό µέγεθος ελέγχου: 

( )( )∑
=






 −
−+=

N

1i

2

i0
N2

1i2
XF

N12

1
Y  

Με άλλα λόγια, βρίσκουµε την τιµή της συνάρτησης κατανοµής πιθανότητας για κάθε τιµή του 

τυχαίου δείγµατος, Χ(i), και από αυτή αφαιρούµε την ποσότητα 
N2

1i2 −
, η οποία είναι ο µέσος όρος 

αµέσως πριν και αµέσως µετά το άλµα στο Χ(i), δηλαδή ο µέσος όρος των 
N

1i −
 και 

N

i
. Η 

διαφορά αυτή υψώνεται στο τετράγωνο, έτσι ώστε θετικές διαφορές να µην ακυρώνουν τις 
αρνητικές και το αποτέλεσµα για τις µεµονωµένες τιµές να αθροίζεται. 

Οι ποσότητες των Υ πινακοποιούνται χρησιµοποιώντας µία ασυµπτωτική κατανοµή του Υ. Ο 
έλεγχος Cramer- von Mises για την καλή προσαρµογή, µε επίπεδο σηµαντικότητας α, απορρίπτει 
την υπόθεση Η0 αν και µόνο αν Υ > y1-α όπου η ποσότητα y1-α µπορεί να βρεθεί από κατάλληλους 
πίνακες. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση για την αποφυγή της χρήσης των πινάκων χρησιµοποιήθηκε η 
µετασχηµατισµένη µεταβλητή [Γ.4]: 








 +






 +−=
N

1
1

N

6.0

N

2.0
YY

2
*  

Με αυτή το επίπεδο σηµαντικότητας α υπολογίζεται από την εµπειρική σχέση [Γ.4]: 

( ) ( )** Y679.2exp05.0Y −=α  

Αν ( ) 0
*Y α>α , όπου α0 το επιλεγµένο επίπεδο σηµαντικότητας τότε η Η0 γίνεται αποδεκτή. 

Γ.4.2.4 Έλεγχος κενού (Gap Test) 

Ο έλεγχος κενού εξετάζει το πόσο τυχαία είναι τα ψηφία σε ένα δείγµα από την οµοιόµορφη 
κατανοµή. Έστω U1, …, UN ένα τέτοιο δείγµα. Θεωρούµε ότι οποιαδήποτε υποακολουθία 
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(subsequence) Uj, Uj+1, …, Uj+r, r + 1 αριθµών αντιπροσωπεύει ένα κενό µήκους r αν τα Uj και Uj+r 
βρίσκονται µεταξύ α και β (0 ≤ α < β ≤ 1) αλλά το Uj+i, i = 1,…, r-1 δεν βρίσκεται.  

Αν ΝC είναι ο αριθµός των U1, …, UN που βρίσκονται στην περιοχή α β≤ <Ui  τότε υπάρχουν 

NC κενά στην κυκλική µετάθεσή τους. Έστω Zr ο αριθµός των κενών µήκους r, για 0 ≤ r ≤ t-1 και 
έστω Zt ο αριθµός των κενών µήκους ≥t. Τότε το στατιστικό µέγεθος  

( )∑
≤≤

−
=

tr0 rC

2
rCr

PN

PNZ
V  

πρέπει να ακολουθεί την κατανοµή X2 µε t βαθµούς ελευθερίας, καθώς το Ν τείνει στο άπειρο, 
όπου Pr δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

( )( )r
r 1P α+β−α−β= , για 0 ≤ r ≤ t-1 

( )t
t 1P α+β−=  

Σηµειώνεται ότι t επιλέγεται από τον χρήστη έτσι ώστε το Ζr να αναµένεται να τουλάχιστον ίσο ή 
µεγαλύτερο του 5 και να µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία ο έλεγχος Χ2. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση το t έχει ληφθεί ίσο µε 10. 

Γ.4.2.5 Έλεγχος σειριακής συσχέτισης (Serial correlation test) [Γ.3] 

Έστω U1, …, UN ένα δείγµα ψευδοτυχαίων αριθµών που ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή. 
Για να εξετάσουµε το πόσο το Uj+1 εξαρτάται από το Uj υπολογίζουµε το παρακάτω στατιστικό 
µέγεθος: 

( ) ( )
( ) ( )2

N21
2
N

2
2

2
1

2
N211NN1N3221

U...UUU...UUN

U...UUUUUU...UUUUN
C

+++−+++

+++−++++
= −  

το οποίο καλούµε συντελεστή σειριακής συσχέτισης. Ο συντελεστής συσχέτισης βρίσκεται πάντα 
µεταξύ -1 και +1. Όταν είναι µηδέν ή πολύ µικρός δείχνει ότι δεν υπάρχει σειριακή συσχέτιση, ή 
αλλιώς τα στοιχεία είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα. Από την άλλη πλευρά η τιµή ±1 δείχνει ολική 
γραµµική συσχέτιση.  

Για τον λόγο αυτό επιθυµούµε η τιµή του C να είναι κοντά στο µηδέν. Επειδή το U1U2 δεν είναι 
τελείως ανεξάρτητο του U2U3 µία “καλή” τιµή του C είναι µεταξύ NN 2σ−µ  και NN 2σ+µ , 

όπου  

1N

1
N −

−
=µ  και 

( ) ( )2N1N

N
2

2
2
N

−−
=σ  για Ν>2 

Το C αναµένεται να βρίσκεται µέσα σε αυτά τα όρια στο 95% των δειγµάτων 

Γ.4.2.6 Έλεγχος αυξοµείωσης (Run test) [Γ.3] 

Για τον έλεγχο αυτό το µέγεθος κάθε στοιχείου ενός δείγµατος ψευδοτυχαίων αριθµών από την 
οµοιόµορφη κατανοµή συγκρίνεται µε αυτό του αµέσως προηγούµενού του. Αν το επόµενο 
στοιχείο είναι µεγαλύτερο τότε έχουµε µία αύξηση, αν είναι µικρότερο έχουµε µία µείωση. Έτσι 
παρατηρούµε αν η ακολουθία αυξάνει ή µειώνεται και για ποιο διάστηµα. Μία απόφαση για την 
γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών µπορεί κατά αυτό τον τρόπο να βασισθεί στον αριθµό και το 
διάστηµα των αυξήσεων ή µειώσεων. 

Για παράδειγµα η παρακάτω ακολουθία επτά όρων  

0.2, 0.4, 0.1, 0.3, 0.6, 0.7, 0.5  
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αποτελείται από µία αύξηση µήκους 1, που ακολουθείται από µία µείωση µήκους 1, που 
ακολουθείται από µία αύξηση µήκους 3 και τελικά µία µείωση µήκους 1 και µπορεί να 
χαρακτηρισθεί µε το δυαδικό σύµβολο 

1 0 1 1 1 0,  

όπου 1 συµβολίζει µία αύξηση και 0 µία µείωση. 

Όταν έχουν υπολογιστεί οι αυξήσεις µήκους από 1 έως 5 και µήκους ίσου ή µεγαλύτερου του 6 
για µία ακολουθία ψευδοτυχαίων αριθµών τότε µπορεί να υπολογισθεί το παρακάτω στατιστικό 
µέγεθος: 

[ ]( ) [ ]( )∑
≤≤

−−
−

=
6j,i1

ijji aNbjCOUNTNbiCOUNT
6N

1
V  

όπου Ν είναι το µέγεθος της ακολουθίας, Count(i) είναι ο αριθµός των αυξήσεων µήκους (i) και 
τα στοιχεία των πινάκων [ ]

6j,i1ijaA
≤≤

=  και { } 6i1ibB ≤≤=  δίνονται ως: 





























=

172860139476111580836855578927892

11326290470678524523422615

72414542813618718091

407212713913568

.SYM180979.9044

4.4529

A  

T

840

1

5040

29

720

19

120

11

24

5

6

1
B 







=  

Το στατιστικό µέγεθος V πρέπει να ακολουθεί την κατανοµή X2 µε 6 βαθµούς ελευθερίας όταν το 
Ν είναι αρκετά µεγάλο. Το µέγεθος του Ν πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 4000, ούτως ώστε να 
προκύψουν αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Ο ίδιος έλεγχος µπορεί να εφαρµοσθεί κατ’ αντιστοιχία για τον αριθµό των µειώσεων σε µία 
ακολουθία. 

Γ.4.2.7 Έλεγχος µετάθεσης (Permutation test) [Γ.3] 

Χωρίζοντας ένα δείγµα ψευδοτυχαίων αριθµών Ν στοιχείων σε οµάδες των t, δηλαδή 
( )1tjt1jtjt U,...,U,U −++  για 0 ≤ j < N, τα στοιχεία κάθε οµάδας µπορεί να έχουν t! πιθανές σχετικές 

διατάξεις. Ο αριθµός των φορών που εµφανίζεται η κάθε πιθανή διάταξη καταγράφεται και 
µπορεί να εφαρµοστεί ο έλεγχος X2 µε t! βαθµούς ελευθερίας και αναµενόµενη πιθανότητα 1/t! 
για κάθε µία σχετική διάταξη. 

Για παράδειγµα, αν t = 3  έχουµε 6 πιθανές κατηγορίες, ανάλογα µε το αν 2j31j3j3 UUU ++ <<  ή 

1j32j3j3 UUU ++ <<  ή … ή j31j32j3 UUU << ++  

Γ.4.2.8 Έλεγχος µεγίστου t στοιχείων (Maximum-of-t test) [Γ.3] 

Για 0 ≤ j < N, έστω ( )1ttj1tjtjj U,...,U,UmaxV −++= . Τώρα εφαρµόζοντας τον έλεγχο Κ-S στην 

ακολουθία t
1N

t
1

t
0 V,...,V,V −  η οποία θα πρέπει να ακολουθεί την οµοιόµορφη κατανοµή. 

Γ.4.2.9 Ένας καθολικός έλεγχος  

Ο κάθε εµπειρικός έλεγχος εκτελείται σε αριθµό δειγµάτων n, για να µπορεί να εξαχθεί ένα 
αξιόπιστο συµπέρασµα για την κάθε αριθµογεννήτρια και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται 
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κατά την εφαρµογή. Παρατηρώντας όµως απλά τις τιµές του κάθε στατιστικού µεγέθους για κάθε 
ένα δείγµα δεν είναι εύκολο να προκύψει ένα αντικειµενικό συµπέρασµα, το οποίο δεν θα 
εµπεριέχει την γνώµη του χρήστη. Εξαιτίας αυτού οι έλεγχοι τελικά πραγµατοποιούνται σε δύο 
στάδια, όπως προτείνεται στο [Γ.3]. Κατά το πρώτο εκτελείται ο έλεγχος όπως περιγράφηκε σε 
προηγούµενα εδάφια για κάθε ένα δείγµα χωριστά, ενώ στο δεύτερο ελέγχονται τα αποτελέσµατα 
για το κάθε δείγµα όπως περιγράφεται στην συνέχεια. 

Υποθέτοντας ότι υπάρχουν n ανεξάρτητες δειγµατοληψίες U(1), …, U(n) όπου U(i) = (U1
(i),…, UN

(i)) 
1 ≤ i ≤ n και Um

(i) είναι ο m τυχαίος αριθµός του δείγµατος i, που υποθέτεται ότι ακολουθεί την 
οµοιόµορφη κατανοµή. Έστω ότι τα Τ1j, …, Tnj συµβολίζουν ένα σύνολο δεδοµένων 
σχεδιασµένων να ελέγχουν την Ηj, όπου: Τij = Tj(U

(i)), συµβολίζει ένα στατιστικό µέγεθος που 
βασίζεται στα δεδοµένα του δείγµατος i. Έστω ότι η Τij ακολουθεί µία συνεχή συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας Gj κάτω από την υπόθεση j. Τότε οι Gj(Tij) και Pi,j = 1-Gj(Tij) είναι 
κατανεµηµένες οµοιόµορφα στο (0,1) και για 0 < t <1  

( ) [ ]∑
=

=
n

1i
j,it,0j,n PI

n

1
tF  

όπου ΙΒ συµβολίζει µία συνάρτηση δείκτη στο σύνολο Β και Fn,j(t) είναι µία εµπειρική συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας [Γ.2].  

Αν η Ηj είναι αληθής τότε το στατιστικό µέγεθος: 

( ) ttFsupD j,n
t

j,n −=  

ακολουθεί την κατανοµή Kolmogorov- Smirnov [Γ.2]. 

Έτσι για κάθε έλεγχο δειγµάτων πραγµατοποιείται στην συνέχεια ο έλεγχος K-S στα 
αποτελέσµατα αυτών. 

Γ.5. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Γ.5.1 Στρώση µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής 

Θεωρείται στρώση ορθοτρόπου συνθέτου υλικού µε συνεχείς ίνες προσανατολισµένες σε µία και 
µόνο διεύθυνση. Για τον πλήρη χαρακτηρισµό της αντοχής της υπό επίπεδη εντατική κατάσταση 
απαιτείται η γνώση πέντε ιδιοτήτων, δηλαδή της αντοχής σε εφελκυσµό και θλίψη κατά την 
διεύθυνση των ινών (XT, XC) και κάθετα σε αυτήν (YT, YC) και της διατµητικής αντοχής (S). Οι 
πέντε αυτές στοχαστικές ιδιότητες µπορούν να µοντελοποιηθούν από πλήθος στατιστικών 
κατανοµών, όπως είναι η κανονική κατανοµή, N(µ, σ), η κατανοµή Weibull, W(σ, η), η 
λογαριθµική κανονική κατανοµή LnL(µ, σ) κ.α. [Γ.13] 

Για την εύρεση µε την µέθοδο MC της πιθανότητας αστοχίας, ή της αξιοπιστίας της στρώσης 
όταν αυτή υποβάλλεται σε επίπεδη εντατική κατάσταση, τα δείγµατα για τις ιδιότητες αντοχής 
µπορούν να παραχθούν κατά δύο τρόπους. 

Α. Χρησιµοποιώντας µία αριθµογεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών και για µέγεθος δείγµατος n, 
παράγουµε 5n τυχαίους αριθµούς µε την ακόλουθη σειρά: 

u1 = uXT1, u2 = uXC1, u3 = uYT1, u4 = uYC1, u5 = uS1 

u6 = uXT2, u7 = uXC2, u8 = uYT2, u9 = uYC2, u10 = uS2 

… 

u5i-4 = uXTi, u5i-3 = uXCi, u5i-2 = uYTi, u5i-1 = uYCi, u5i = uSi 

… 

u5n-4 = uXTn, u5n-3 = uXCn, u5n-2 = uYTn, u5n-1 = uYCn, u5n = uSn 
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i = 1, 2, …, n 

Για την εξέταση της αστοχίας κατά την i επανάληψη της προσοµοίωσης MC  χρησιµοποιούνται οι 
ψευδοτυχαίοι αριθµοί uXi = [uXTi, uXCi, uYTi, uYCi, uSi]. Οι αριθµοί αυτοί µετατρέπονται στους 
αντίστοιχους αριθµούς από τις συγκεκριµένες κατανοµές, που χρησιµοποιούνται για την 
µοντελοποίηση κάθε µίας από τις πέντε ιδιότητες αντοχής. 

Σηµειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η επίπεδη εντατική κατάσταση της στρώσης είναι 
γνωστή και προσδιοριστέα από τις τάσεις σΧ, σΥ και σS. 

Β. Κατ’ αντιστοιχία µε την προηγούµενη περίπτωση, χρησιµοποιώντας την αριθµογεννήτρια 
ψευδοτυχαίων αριθµών και για µέγεθος δείγµατος n παράγονται 5n  τυχαίοι αριθµοί, αλλά µε την 
ακόλουθη σειρά. 

u1 = uXT1, u2 = uXT2, …, ui  = uXTi, …, un = uXTn 

un+1 = uXC1, un+2 = uXC2, …, un+i = uXCi, …, un+n = uXCn 

u2n+1 = uYT1, un+2 = uYT2, …, u2n+i = uYTi, …, un+n = uYTn 

u3n+1 = uYC1, u3n+2 = uYC2, …, u3n+i = uYCi, …, u3n+n = uYCn 

u4n+1 = uS1, u4n+2 = uS2, …, u4n+i = uSi, …, u4n+n = uSn 

Η πρώτη µέθοδος είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί όταν η παραγωγή του δείγµατος γίνεται στο 
ίδιο πρόγραµµα, στο οποίο εκτελείται η µέθοδος MC. Έτσι για διαφορετικές συνθήκες φόρτισης 
έχουµε ένα καινούριο και ανεξάρτητο του προηγουµένου δείγµα. Η δεύτερη µέθοδος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που η παραγωγή του δείγµατος γίνεται πριν την εφαρµογή της 
µεθόδου προσοµοίωσης στο πρόβληµα, ενώ κατά την εφαρµογή χρησιµοποιείται πάντα το ίδιο 
δείγµα ανεξαρτήτως των συνθηκών φόρτισης. Η πρώτη µέθοδος είναι ασφαλώς πιο αργή από την 
δεύτερη, αλλά η εκ νέου παραγωγή δείγµατος για κάθε µία κατάσταση φόρτισης, εξαλείφει τυχόν 
σφάλµατα του δείγµατος που χρησιµοποιείται. Αντιθέτως η δεύτερη µέθοδος είναι ταχύτατη, 
αλλά θα πρέπει προκαταρκτικά να ελεγχθεί το δείγµα που θα χρησιµοποιηθεί κατά την 
προσοµοίωση ως προς την καταλληλότητά του. ∆ηλαδή θα πρέπει να εκτελεστούν στατιστικοί 
έλεγχοι που να δείχνουν ότι τα δείγµατα ακολουθούν τις επιθυµητές κατανοµές πιθανότητας και 
δεν έχουµε πέσει σε µία περίπτωση που η υπόθεση αυτή απορρίπτεται. 

Γ.5.2 Πολύστρωτη πλάκα µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής 

Για αυτή την εφαρµογή, ορίζουµε ως αστοχία της πολυστρώτου πλακός την περίπτωση κατά την 
οποία έστω και µία στρώση αστοχεί υπό την δεδοµένη και προσδιοριστέα επίπεδη εντατική 
κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η πλάκα. Οι ιδιότητες των στρώσεων θεωρούνται ανεξάρτητες 
µεταξύ τους, παρόλο που η κατανοµή την οποία ακολουθεί κάθε µία από τις βασικές ιδιότητες της 
µίας στρώσης είναι αντιστοίχως η ίδια µε αυτή των άλλων στρώσεων. Αυτό γίνεται έτσι ώστε η 
αστοχία µίας στρώσης να µην συνεπάγεται την αστοχίας κάποιας άλλης, λαµβάνοντας υπόψη 
ατέλειες που µπορεί να παρουσιασθούν σε µία στρώση και να µην υπάρχουν σε άλλη όµοιά της 
στην διάταξη.  

Οι τρόποι µε τους οποίους παράγονται οι ψευδοτυχαίοι αριθµοί και δηλώνονται για κάθε µία 
στοχαστική ιδιότητα της στρώσης παραµένουν οι ίδιοι µε τους παραπάνω. Η διαφορά σε αυτή την 
περίπτωση έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο αντιστοιχεί το διάνυσµα των ιδιοτήτων σε κάθε µία 
στρώση. Για µία προσοµοίωση n επαναλήψεων µε την µέθοδο MC, απαιτείται η παραγωγή k(5n) 
ψευδοτυχαίων αριθµών, όπου k ο αριθµός των στρώσεων της πολύστρωτης. Ορίζοντας το 
διάνυσµα των ψευδοτυχαίων αριθµών για την προσοµοίωση των στοχαστικών ιδιοτήτων αντοχής 

της στρώσης k της πλάκας για την i επανάληψη της µεθόδου ως ( )k
iu , τελικά προκύπτουν οι 

τέσσερις παρακάτω συνδυασµοί παραγωγής των ψευδοτυχαίων αριθµών και αντιστοίχησής τους 
µε τις ιδιότητες κάθε στρώσεως: 

1.  ( )1
1

A
1 uu = , ( )2

1
A
2 uu = , …, ( )k

1
A
k uu =  
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( )1
2

A
1k uu =+ , ( )2

2
A

2k uu =+ , …, ( )k
2

A
kk uu =+  

… 

( )
( )1
n

A
1k1n uu =+− , ( )

( )2
n

A
2k1n uu =+− , …, ( )

( )k
n

A
kk1n uu =+−  

όπου A
iu  συµβολίζει την παραγωγή του διανύσµατος ( )j

iu  µε την πρώτη µέθοδο που περιγράφηκε 

στο προηγούµενο εδάφιο. 
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1

A
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2
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όπου B
iu  συµβολίζει την παραγωγή του διανύσµατος ( )j

iu  µε την δεύτερη µέθοδο που 

περιγράφηκε στο προηγούµενο εδάφιο. 
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Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο παρακάτω τρόπος: 

( )
u u

XT1 1

1
= , ( )

u u
XT2 2

1
= , …, ( )

u un XTn
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1
 

( )
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1
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… 
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u un S4 1 1

1
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Αντίστοιχα µε την περίπτωση της στρώσης, ο µόνος τρόπος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, έτσι 
ώστε να γίνεται η παραγωγή των δειγµάτων κατά την διάρκεια του προγράµµατος προσοµοίωσης 
µε την µέθοδο MC είναι ο πρώτος. Οι υπόλοιποι µπορούν να χρησιµοποιηθούν αν έχει γίνει η 
παραγωγή των δειγµάτων εκ των προτέρων. 

Γ.5.3 Πολύστρωτη πλάκα µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας 

Για την εφαρµογή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι µέθοδοι µε την προηγούµενη 
περίπτωση. Η µόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός, ότι οι επαναλήψεις για την προσοµοίωση MC 
γίνονται έτσι ώστε να λύνεται το ελαστικό πρόβληµα επίπεδης εντατικής κατάστασης της πλάκας 
σε κάθε επανάληψη, θεωρώντας διαφορετικές ελαστικές ιδιότητες σε κάθε επανάληψη για κάθε 
στρώση. 

Οι απαραίτητες ελαστικές ιδιότητες για τον χαρακτηρισµό των ορθοτρόπων στρώσεων της 
πολύστρωτης είναι οι εξής: µέτρο ελαστικότητας κατά την διεύθυνση των ινών και κάθετα σε 
αυτήν (ΕΧ και ΕΥ), µέτρο διάτµησης (GXY) και λόγος Poisson (vXY). Αντίστοιχα µε τις ιδιότητες 
αντοχής, οι ελαστικές ιδιότητες µπορούν να µοντελοποιηθούν χρησιµοποιώντας διάφορες 
στατιστικές κατανοµές [Γ.13]. Όµοια µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι παραγωγής 
ψευδοτυχαίων αριθµών και η αντιστοιχία τους µε τις ιδιότητες των στρώσεων που περιγράφηκαν 
στο προηγούµενο εδάφιο, µε την µόνη διαφορά ότι το διάνυσµα θα περιλαµβάνει 9 συνιστώσες 
αντί για 5. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σε περίπτωση που η παραγωγή 
ψευδοτυχαίων αριθµών γίνεται κατευθείαν για κάποια συγκεκριµένη στατιστική κατανοµή. 
Ορισµένες µέθοδοι παραγωγής αριθµών από την οµοιόµορφη κατανοµή, χρησιµοποιούν 
περισσότερες της µίας µεταβλητές, όπως για παράδειγµα ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται για 
την παραγωγή αριθµών που ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  

Γ.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Γ.6.1 Έλεγχος ψευδοτυχαίων αριθµών από την οµοιόµορφη κατανοµή 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται σε µικρά, σχετικά µε την περίοδο των γεννητριών, δείγµατα. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται 30 δείγµατα από κάθε γεννήτρια, µε µέγεθος δείγµατος 1000, 5000 
και 10000 σηµεία, όσο δηλαδή και το αντιπροσωπευτικό δείγµα που χρησιµοποιείται κατά την 
εφαρµογή της µεθόδου MC.  

Στην δεύτερη φάση τα δείγµατα γίνονται 25 για κάθε γεννήτρια και ελέγχονται οι αλγόριθµοι µε 
τους οποίους παράγονται ψευδοτυχαίοι αριθµοί για την περίπτωση της στρώσης µε στοχαστικές 
ιδιότητες αντοχής, σύµφωνα µε την µέθοδο Α, που περιγράφηκε σε προηγούµενο εδάφιο. 
Συγκεκριµένα παράγονται 5 δείγµατα των 50000 από κάθε γεννήτρια και στην συνέχεια αυτά 
µετατρέπονται σε δείγµατα των 10000 σηµείων, σύµφωνα µε την µέθοδο, ούτως ώστε να 
επιβεβαιωθεί η ανεξαρτησία µεταξύ των δειγµάτων.  

Με παραπλήσιο τρόπο γίνεται και ο έλεγχος για την περίπτωση της πολύστρωτης πλάκας µε 
στοχαστικές ιδιότητες αντοχής. Συγκεκριµένα εξετάζονται οι περιπτώσεις (1) και (3). Για την 
περίπτωση (1) παράγεται ένα δείγµα 200,000 σηµείων από κάθε γεννήτρια και αυτό µετατρέπεται 
σε 20 ανεξάρτητα δείγµατα, θεωρώντας ότι η πολύστρωτη αποτελείται από 4 στρώσεις και στην 
συνέχεια εκτελούνται οι εµπειρικοί έλεγχοι σε αυτά τα 20 δείγµατα των 10000 σηµείων. Για την 
περίπτωση (3) παράγονται 5 δείγµατα των 40000 σηµείων και από αυτά προκύπτουν 20 δείγµατα 
των 10000 σηµείων προς εξέταση.  

Για την περίπτωση της πολύστρωτης πλάκας, όπου θεωρούνται στοχαστικές οι ιδιότητες αντοχής 
και ελαστικότητας, εξετάζεται η µέθοδος παραγωγής (1). Για τον σκοπό αυτό δηµιουργείται για 
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κάθε γεννήτρια ένα δείγµα 360000 σηµείων και από αυτό προκύπτουν 36 δείγµατα των 10000 
σηµείων, ένα για κάθε µεταβλητή, θεωρώντας ότι η πολύστρωτη αποτελείται από 4 στρώσεις.  

Για έλεγχο της αξιοπιστίας των γεννητριών που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή της 
µεθόδου Monte Carlo εκτελέστηκαν οι παρακάτω εµπειρικοί έλεγχοι που περιγράφηκαν σε 
προηγούµενα εδάφια: 

a. Έλεγχος κενού για διάστηµα (α, β) = (0.0, 0.5) και (α, β) = (0.5, 1.0) 

b. Έλεγχος αυξήσεων και έλεγχος µειώσεων  

c. Έλεγχος συσχέτισης  

d. Έλεγχος συχνότητας  

e. Έλεγχος µεγίστου t = 2, 3, …, 30 στοιχείων 

f. Έλεγχος Μετάθεσης t = 3, 4, 5 στοιχείων 

Στο παρόν εδάφιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του καθολικού ελέγχου. Για µεγαλύτερη 
ευκρίνεια των αποτελεσµάτων χρησιµοποιούνται σκιαγραφήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 Απορρίπτουµε σε επίπεδο εµπιστοσύνης 10.0% 
  
 Απορρίπτουµε σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5.0% 
  
 Απορρίπτουµε σε επίπεδο εµπιστοσύνης 1.0% 

Γ.6.1.1. Έλεγχος αρχικών δειγµάτων από την οµοιόµορφη κατανοµή 

Γ. 6.1.1.a Έλεγχος κενού 

Στον Πίνακα Π. Γ.2 παρουσιάζεται το επίπεδο εµπιστοσύνης ως αποτέλεσµα του ελέγχου Κ - S 
για τον έλεγχο κενού στο διάστηµα (α, β) = (0.0, 0.5). Στους πίνακες ο αριθµός δείγµατος 
αναφέρεται στα αρχικά δείγµατα, καθότι ο δεύτερος έλεγχος, τα αποτελέσµατα του οποίου 
αναγράφονται πραγµατοποιήθηκε µε µέγεθος δείγµατος 30. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα 
όλες οι γεννήτριες περνούν τον έλεγχο, ακόµα και για τα µικρά δείγµατα των 1000 αριθµών. 
Καλύτερη συµπεριφορά επιδεικνύεται από τις γεννήτριες RAN2 και RAN3, των οποίων τα 
αποτελέσµατα γίνονται δεκτά ακόµη και για επίπεδο εµπιστοσύνης 10%. 

Π. Γ.2. Έλεγχος κενού στο διάστηµα (α, β) = (0.0, 0.5) 

N OLD RAN1 RAN2 RAN3 

1,000 .6895 .0796 .4882 .8505 
5,000 .0988 .8263 .4646 .6529 

10,000 .7659 .2793 .4755 .8312 

Αντίστροφη συµπεριφορά των αριθµογεννητριών παρατηρούµε στον έλεγχο κενού για διάστηµα 
(α, β) = (0.5, 1.0), τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα Π. Γ.3 κατ’ 
αντιστοιχία. Οι τιµές µε πλάγιους χαρακτήρες δείχνουν ότι ο έλεγχος απορρίπτει την υπόθεση µε 
επίπεδο εµπιστοσύνης 5%, για τα δείγµατα των 1000 αριθµών. 

Π. Γ.3. Έλεγχος κενού στο διάστηµα (α, β) = (0.5, 1.0) 

N OLD RAN1 RAN2 RAN3 

1,000 .6951 .1512 .0185 .0316 

5,000 .1644 .9729 .1877 .3400 
10,000 .7054 .7111 .3000 .8676 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος κενού πραγµατοποιείται µε τον έλεγχο X2, ο 
οποίος απαιτεί µεγάλο µέγεθος δείγµατος. Το ότι απορρίπτονται τα µικρά δείγµατα δεν σηµαίνει 
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ότι οι γεννήτριες δεν είναι καλές, αλλά πιθανόν ο έλεγχος αυτός να µην βρίσκεται σε περιοχή 
ασφαλών αποτελεσµάτων για τα δείγµατα αυτά. 

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι επειδή ο κίνδυνος να απορρίψουµε µία σωστή υπόθεση, δεδοµένου 
ότι οι γεννήτριες αυτές σε µεγαλύτερα δείγµατα έχουν ελεγχθεί και αποδειχθεί καλές θα έπρεπε 
να χρησιµοποιηθεί επίπεδο εµπιστοσύνης 1% για την απόρριψη της υπόθεσης. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν θα µπορούσε να απορριφθεί το αποτέλεσµα για καµία γεννήτρια και κανένα 
δείγµα 

Γ.6.1.1.b Έλεγχος αυξήσεων και µειώσεων 

Εξαιτίας του ότι για τον έλεγχο αυτό απαιτείται µέγεθος δείγµατος µεγαλύτερο του 4000, τα 
δείγµατα των 1000 αριθµών αντικαταστήθηκαν µε δείγµατα µεγέθους 50000. Τα αποτελέσµατα 
για τον έλεγχο αυξήσεων και µειώσεων που εκτελέστηκε παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. 

Συγκεκριµένα, στον πίνακα Π. Γ.4 δίνεται το επίπεδο εµπιστοσύνης του ελέγχου K-S, ο οποίος 
πραγµατοποιήθηκε στα αποτελέσµατα των αυξήσεων για τα δείγµατα των αριθµογεννητριών. 

Π. Γ.4. Έλεγχος αυξήσεων 

N OLD RAN1 RAN2 RAN3 

5,000 .0078 .0012 .0828 .0000 

10,000 .1103 .5449 .4075 .3047 
50,000 .8096 .8678 .9990 .1116 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα όλες οι γεννήτριες εκτός από την RAN2 δεν περνούν τον 
έλεγχο όταν χρησιµοποιούνται δείγµατα 5000 σηµείων. Όπως αναφέρθηκε για τα αποτελέσµατα 
του προηγούµενου ελέγχου όµως, το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχει συγκλίνει ακόµα ο έλεγχος Χ2  
που πραγµατοποιείται στα αρχικά δείγµατα των 5000. 

Στον Πίνακα Π. Γ.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του δεύτερου ελέγχου για το µήκος των 
µειώσεων στα δείγµατα των γεννητριών. Και σε αυτή την περίπτωση όλες οι αριθµογεννήτριες, 
εκτός από την RAN3 αυτή την φορά, δεν περνούν τον έλεγχο K-S για µέγεθος δειγµάτων 5000. 
Οι γεννήτριες OLD και RAN3 δεν περνούν τον έλεγχο ούτε κατά την εξέταση 10000 σηµείων, 
ενώ όλες οι γεννήτριες περνούν τον έλεγχο στην περίπτωση που τα δείγµατα είναι 50000 
αριθµών. 

Π. Γ.5. Έλεγχος µειώσεων 

N OLD RAN1 RAN2 RAN3 

5,000 .0003 .0000 .0046 .0664 

10,000 .0014 .0916 .3228 .0039 

50,000 .2538 .0844 .9881 .9091 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος αυτός είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Μάλιστα όταν αναφερόµαστε 
σε γεννήτριες που χρησιµοποιούν την γραµµική µέθοδο οµοιότητας είναι πιθανό ο έλεγχος αυτός 
να τις απορρίψει, εξαιτίας της µορφής τους, αν δεν χρησιµοποιηθεί κάποια µέθοδος βελτίωσης 
της παραγωγής των αριθµών όπως είναι η µέθοδος ανακίνησης. Αυτό γίνεται φανερό στα 
αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε χρήση της γεννήτριας OLD, κατά την εφαρµογή της οποίας 
δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος της ανακίνησης.  

Γ.6.1.1.c Έλεγχος συσχέτισης 

Στον πίνακα Π. Γ.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του δεύτερου ελέγχου που 
πραγµατοποιήθηκε για τον έλεγχο της συσχέτισης µέσα στα δείγµατα από τις τέσσερις γεννήτριες 
και για µεγέθη δειγµάτων 1000, 5000 και 10000. Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος K-S 
πραγµατοποιήθηκε εξετάζοντας αν το στατιστικό µέγεθος της συσχέτισης ακολουθεί την 
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Π. Γ.6. Έλεγχος συσχέτισης 

N OLD RAN1 RAN2 RAN3 

1,000 .3196 .3921 .0170 .5183 
5,000 .4430 .0141 .2826 .1590 

10,000 .4420 .7413 .2142 .0572 

Σε επίπεδο εµπιστοσύνης 5% απορρίπτονται δύο υποθέσεις µία για την γεννήτρια RAN1 και 
µέγεθος δείγµατος 5000 και µία για την γεννήτρια RAN2 µε µέγεθος δείγµατος 1000. Οι ίδιες 
υποθέσεις δεν µπορούν να απορριφθούν για επίπεδο εµπιστοσύνης 1%. Σε αυτό το σηµείο πρέπει 
επίσης να σηµειωθεί ότι οι δύο αυτές γεννήτριες χρησιµοποιούν την µέθοδο της ανακίνησης για 
την παραγωγή των ψευδοτυχαίων αριθµών. 

Γ.6.1.1.d Έλεγχος συχνότητας 

Στον Πίνακα Π. Γ.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου συχνότητας για τις τέσσερις 
αριθµογεννήτριες που χρησιµοποιούνται και για µεγέθη αρχικών δειγµάτων 1000, 5000 και 
10000. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα για τον έλεγχο συχνότητας που εκτελέστηκε, όλες οι 
γεννήτριες περνούν τον έλεγχο για όλα τα µεγέθη δείγµατος. Έτσι δεν µπορούµε να έχουµε 
κάποια ένδειξη για το πια γεννήτρια συµπεριφέρεται καλύτερα από τις άλλες, βάσει αυτού του 
ελέγχου. 

Π. Γ.7. Έλεγχος συχνότητας 

N OLD RAN1 RAN2 RAN3 

1,000 .7129 .9868 .7878 .9850 
5,000 .5547 .1544 .6907 .4926 

10,000 .9722 .5210 .9142 .9027 

Γ.6.1.1.e Έλεγχος µεγίστου t στοιχείων 

Ο έλεγχος αυτός εκτελέστηκε για t = 2, 3, …, 30, για κάθε µία από τις γεννήτριες που 
εξετάζονται. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα Π. Γ.8 συγκεντρωτικά για όλα τα µεγέθη 
δείγµατος.  
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Π. Γ.8: Έλεγχος µεγίστου t 

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

t 1000 5000 10000 1000 5000 10000 1000 5000 10000 1000 5000 10000 

2 .5258 .5023 .7176 .1983 .1247 .7453 .2207 .1677 .7095 .6393 .2150 .9805 
3 .3743 .2515 .5685 .9110 .0231 .5225 .1504 .4996 .5038 .7481 .7799 .9279 
4 .4094 .2105 .9978 .7898 .5070 .6586 .3217 .7614 .2803 .7686 .3663 .2002 
5 .6166 .7936 .9884 .9853 .2725 .2300 .6554 .9990 .4879 .8803 .6150 .6384 
6 .5246 .3753 .2370 .4738 .5978 .3158 .4408 .7979 .7988 .1741 .9165 .6154 
7 .7668 .0316 .1213 .4680 .1372 .6081 .8221 .3240 .1912 .3507 .5593 .3290 
8 .9955 .5477 .3142 .1210 .4528 .3864 .7602 .7441 .5231 .5630 .5568 .0092 
9 .8243 .1705 .9216 .8654 .0140 .9054 .4604 .8606 .9987 .7086 .2729 .2489 
10 .7232 .1738 .2140 .9555 .9530 .1378 .7772 .1618 .6794 .4833 .1962 .4033 
11 .3414 .7904 .3078 .6346 .0874 .5267 .3322 .9692 .9723 .1253 .3705 .7026 
12 .4312 .6548 .0061 .8486 .0567 .5627 .4497 .7058 .9740 .2008 .1114 .2169 
13 .7581 .2508 .1656 .1214 .0433 .7045 .1129 .0560 .5627 .1846 .0466 .6009 
14 .8971 .3723 .8543 .4142 .6923 .8838 .7892 .7275 .9321 .6110 .6276 .7632 
15 .5115 .6000 .1083 .8604 .2717 .3430 .3796 .4091 .7611 .6598 .1860 .3318 
16 .6611 .8909 .5249 .2630 .6116 .6835 .2768 .4115 .9438 .0328 .1459 .2072 
17 .7965 .2215 .5300 .3221 .1313 .8866 .5473 .2907 .8185 .3957 .0364 .1859 
18 .7126 .3414 .2916 .7238 .0738 .3461 .1512 .5486 .4163 .5434 .1047 .3371 
19 .2636 .0537 .9620 .3986 .0707 .7173 .2003 .7611 .3981 .0559 .2508 .4287 
20 .5975 .2328 .0854 .2155 .3781 .6160 .6589 .4309 .3867 .4334 .0514 .5035 
21 .2201 .6655 .0797 .1220 .5501 .2886 .0787 .8099 .7898 .2427 .4938 .3831 
22 .2750 .3288 .1073 .0573 .3142 .1796 .6003 .5959 .9741 .1169 .1322 .8076 
23 .0915 .1793 .0789 .8373 .2954 .8373 .2314 .7033 .4411 .6069 .1587 .7095 
24 .1003 .7541 .5455 .1596 .5778 .8606 .2531 .2496 .8695 .1824 .3318 .1118 
25 .3260 .2793 .2782 .1615 .2372 .9766 .7526 .1360 .0406 .3619 .3626 .2924 
26 .0314 .5741 .4772 .5246 .0505 .5331 .0473 .0772 .4749 .5467 .0724 .1422 
27 .5915 .8363 .4472 .5388 .5504 .4007 .6122 .5565 .9297 .9120 .2667 .5419 
28 .4821 .4873 .8096 .3996 .9173 .6213 .3249 .2838 .2746 .3183 .2310 .3715 
29 .6453 .9828 .0913 .3411 .1702 .8599 .7120 .1376 .3509 .5303 .0427 .3452 
30 .1463 .1056 .4380 .1959 .5841 .4383 .1945 .6403 .8429 .5014 .1668 .7493 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα το µέγεθος του δείγµατος δεν φαίνεται να παίζει κάποιο 
ιδιαίτερο ρόλο, αφού για παράδειγµα για την RAN3 αυξάνουν οι απορρίψεις δείγµατος από την 
περίπτωση του µεγέθους δείγµατος 1000 στο 5000, ενώ µειώνονται από τα δείγµατα των 5000 σε 
αυτά των 10000 κάτι που συµβαίνει και στην περίπτωση της RAN1.  

Γ.6.1.1.f Έλεγχος µετάθεσης t στοιχείων 

Ο έλεγχος εκτελέστηκε για t = 3, 4 και 5 για όλα τα δείγµατα. Ο τρόπος παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων είναι όµοιος µε τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων για τον έλεγχο 
µέγιστου t στοιχείων. 

Π. Γ.9: Έλεγχος µετάθεσης t = 3 στοιχείων  

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

t 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

1000 .4723 .7695 .2556 .0762 .6851 .1983 .3094 .4914 .3357 .0403 .0155 .3203 
5000 .2127 .8817 .2257 .0716 .4225 .9146 .1289 .6267 .0052 .3606 .8213 .9999 
10000 .3388 .0777 .9983 .0273 .0626 .1589 .3720 .4544 .6377 .0728 .4958 .0202 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το µέγεθος του δείγµατος δεν έχει ιδιαίτερο ρόλο για 
αυτό τον έλεγχο, ενώ δεν συµπεριφέρονται όλες οι γεννήτριες µε τον ίδιο τρόπο. Φαίνεται καθαρά 
ότι η RAN1 δεν δίνει καλά αποτελέσµατα για την µετάθεση 3 στοιχείων. Παράλληλα η RAN3 για 
µικρό µέγεθος δείγµατος αποτυγχάνει στους ελέγχους µετάθεσης 3 και 4 στοιχείων.  
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Γ.6.1.2 Έλεγχος υποοµάδων ψευδοτυχαίων αριθµών από την οµοιόµορφη κατανοµή 

Στο εδάφιο αυτό αναλύονται τα αποτελέσµατα της δεύτερης φάση ελέγχου των 
αριθµογεννητριών. Συγκεκριµένα, δίνονται τα αποτελέσµατα 25 δειγµάτων κάθε γεννήτριας για 
την περίπτωση της στρώσης µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής (Α περίπτωση), τα οποία 
παρήχθησαν όπως περιγράφηκε στο προηγούµενο εδάφιο.  

Για την περίπτωση του ελέγχου των αριθµογεννητριών µε σκοπό την παραγωγή δειγµάτων για 
την πολύστρωτη πλάκα µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής εξετάζονται οι περιπτώσεις (1) και (3) 
που περιγράφηκαν στο προηγούµενο εδάφιο. Στην συνέχεια οι περιπτώσεις αυτές θα καλούνται Β 
και Γ αντίστοιχα. Τα δείγµατα και για τις δύο αυτές περιπτώσεις υπενθυµίζεται ότι είναι 20. 
Επίσης υπενθυµίζεται ότι η περίπτωση Γ αντιστοιχεί στην Α, ως προς το ότι δηµιουργούνται 5 
ενδιάµεσα δείγµατα.  

Τέλος για τον έλεγχο της περίπτωσης της πολύστρωτης πλάκας, όπου θεωρούνται στοχαστικές οι 
ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας, εξετάζονται 36 δείγµατα των 10000 σηµείων, ενώ η 
περίπτωση αυτή θα ονοµάζεται στην συνέχεια ∆. Η περίπτωση αυτή µοιάζει µε την περίπτωση Β, 
όπου δηµιουργούµε µόνο ένα ενδιάµεσο δείγµα για την παραγωγή των ανεξαρτήτων µεταβλητών. 

Οι έλεγχοι που εκτελέστηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα δείγµατα είναι οι ίδιοι µε αυτούς που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο των γεννητριών. Υπενθυµίζεται ότι ο κάθε έλεγχος 
εκτελέστηκε σε δύο στάδια. Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου K-S 
που εκτελέστηκε στο δεύτερο στάδιο χάριν συντοµίας.  

Γ.6.1.2.a Έλεγχος κενού 

Στον πίνακα Π. Γ.10 παρουσιάζεται το επίπεδο εµπιστοσύνης ως αποτέλεσµα του ελέγχου Κ - S 
για τον έλεγχο κενού στο διάστηµα (α, β) = (0.0, 0.5). Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα όλες 
οι γεννήτριες περνούν τον έλεγχο. Αυτό αποτελεί και µία πρώτη ένδειξη ότι η συµπεριφορά των 
αριθµογεννητριών δεν µεταβάλλεται όταν χρησιµοποιούνται οι συγκεκριµένες υποοµάδες 
δειγµάτων. 

Π. Γ.10. Έλεγχος κενού στο διάστηµα (α, β) = (0.0, 0.5) 

Περίπτωση OLD RAN1 RAN2 RAN3 

A .6476 .8927 .8358 .8749 
B .4774 .5019 .7812 .5614 
Γ .7948 .4190 .1281 .8689 
∆ .2284 .9308 .6518 .9842 

Στον πίνακα Π. Γ.11 αντίστοιχα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του καθολικού ελέγχου κενού 
στο διάστηµα (α, β) = (0.5, 1.0). Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσµατα είναι όµοια µε 
εκείνα των αρχικών δειγµάτων των αριθµογεννητριών. 

Π. Γ.11. Έλεγχος κενού στο διάστηµα (α, β) = (0.5, 1.0) 

Περίπτωση OLD RAN1 RAN2 RAN3 

A .6329 .6329 .9108 .0961 
B .7848 .9253 .7137 .5150 
Γ .4358 .0646 .9770 .6983 
∆ .3908 .1907 .2663 .8414 

Γ.6.1.2.b Έλεγχος αυξήσεων και µειώσεων 

Τα αποτελέσµατα για τον έλεγχο αυξήσεων και µειώσεων που εκτελέστηκε παρατίθενται στους 
παρακάτω πίνακες. Συγκεκριµένα, στον πίνακα Π. Γ.12 δίνεται το επίπεδο εµπιστοσύνης του 
ελέγχου K-S, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε στα αποτελέσµατα των αυξήσεων για τα δείγµατα των 
αριθµογεννητριών, ενώ στον πίνακα Π. Γ.13 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του δεύτερου 
ελέγχου για το µήκος των µειώσεων στα δείγµατα των γεννητριών.  
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Π. Γ.12. Έλεγχος αυξήσεων 

Περίπτωση OLD RAN1 RAN2 RAN3 

A .2542 .6311 .3465 .3754 
B .2903 .0636 .3025 .5508 
Γ .8824 .1050 .2685 .0351 

∆ .0450 .1331 .6552 .0105 

Η RAN3 δείχνει να έχει κάποια ευαισθησία σε αυτόν τον έλεγχο. Όπως και για τα αρχικά 
δείγµατα έτσι και στις περισσότερες περιπτώσεις υποοµάδων αποτυγχάνει στον έλεγχο αυτό. Οι 
υπόλοιπες µεµονωµένες απορρίψεις των άλλων αριθµογεννητριών µπορεί να οφείλονται στο 
γεγονός ότι το µέγεθος του δείγµατος είναι οριακό. 

Π. Γ.13. Έλεγχος µειώσεων 

Περίπτωση OLD RAN1 RAN2 RAN3 

A .1898 .9091 .8016 .0043 
B .9079 .2415 .0090 .0346 

Γ .9587 .1416 .0580 .1148 
∆ .9601 .0035 .6677 .0425 

Γ.6.1.2.c Έλεγχος συσχέτισης 

Στον πίνακα Π. Γ.14 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του δεύτερου ελέγχου που 
πραγµατοποιήθηκε για τον έλεγχο της συσχέτισης µέσα στα δείγµατα από τις τέσσερις 
γεννήτριες. Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος K-S πραγµατοποιήθηκε εξετάζοντας αν το στατιστικό 

µέγεθος της συσχέτισης ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε 
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=σ , όπου n = 10,000 το µέγεθος των αρχικών δειγµάτων. 

Π. Γ.14. Έλεγχος συσχέτισης 

Περίπτωση OLD RAN1 RAN2 RAN3 

A .0082 .1914 .5372 .0851 
B .1327 .5923 .3769 .0605 
Γ .8641 .9785 .7275 .9294 
∆ .9481 .1562 .9481 .5871 

Εδώ έχουµε και πάλι αντιστοιχία των αποτελεσµάτων µεταξύ υποοµάδων και αρχικών δειγµάτων. 

Γ.6.1.2.d Έλεγχος συχνότητας 

Στον πίνακα Π. Γ.15 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου συχνότητας για τις τέσσερις 
αριθµογεννήτριες που χρησιµοποιούνται και για όλες τις περιπτώσεις υποοµάδων που εξετάζονται 
µε µέγεθος αρχικών δειγµάτων 10000. 

Π. Γ.15. Έλεγχος συχνότητας 

Περίπτωση OLD RAN1 RAN2 RAN3 

A .4030 .1661 .1469 .3310 
B .3178 .9903 .9999 .9502 
Γ .9491 .4230 .9239 .6844 
∆ .9228 .8098 .1868 .5829 
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Και σε αυτόν τον έλεγχο υπάρχει η συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων των αρχικών 
δειγµάτων και των υποοµάδων. Πρέπει όµως να τονισθεί ότι ο συγκεκριµένος έλεγχος θεωρείται 
επιεικής. 

Γ.6.1.2.e Έλεγχος µεγίστου t στοιχείων 

Ο έλεγχος αυτός εκτελέστηκε για t = 2, 3, …, 30, για κάθε µία από τις περιπτώσεις υποοµάδων 
και για όλες τις γεννήτριες που εξετάζονται. Τα αποτελέσµατα δίνονται στους παρακάτω πίνακες 
συγκεντρωτικά για όλες τις περιπτώσεις παραγωγής δειγµάτων. Συγκεκριµένα στον πρώτο πίνακα 
δίνονται τα αποτελέσµατα για την Α και Γ περίπτωση, ενώ στον δεύτερο πίνακα τα αντίστοιχα για 
τις Β και Γ περιπτώσεις. Ο διαχωρισµός των περιπτώσεων αυτών έγινε κατ’ αυτό τον τρόπο, ώστε 
να γίνεται σύγκριση ανά δύο ανάµεσα στις µεθόδους που µοιάζουν. 

Π. Γ.16: Έλεγχος µεγίστου t για τις περιπτώσεις Α και Γ 

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

t A Γ Α Γ Α Γ Α Γ 

2 .5617 .5410 .0160 .7351 .7969 .2893 .0740 .4257 
3 .8775 .4398 .1623 .6836 .9435 .2636 .3887 .7797 
4 .1511 .8903 .2032 .1955 .7446 .8920 .2449 .1733 
5 .5282 .6190 .7719 .2545 .9216 .6291 .5752 .2438 
6 .2037 .7680 .0750 .1297 .3014 .2636 .3439 .4059 
7 .7149 .0724 .2949 .1062 .7269 .8096 .0098 .5440 
8 .5012 .2191 .1715 .5974 .4339 .4257 .0266 .9257 
9 .2348 .5143 .0845 .6913 .3686 .2780 .4161 .9163 
10 .8284 .8374 .3887 .3307 .1742 .3791 .0459 .9173 
11 .8216 .4591 .7554 .2229 .0032 .0469 .3184 .9685 
12 .7438 .7502 .2516 .9183 .0486 .2914 .0421 .9253 
13 .1320 .9446 .4740 .9442 .3014 .9119 .0218 .7761 
14 .2868 .4522 .6641 .4111 .7471 .9280 .0130 .7260 
15 .0500 .9520 .2749 .9554 .7345 .9593 .4883 .7833 
16 .3387 .5380 .1102 .8458 .3458 .6338 .0350 .5851 
17 .7744 .7546 .3706 .9079 .8642 .8925 .1336 .9284 
18 .2269 .1337 .1953 .9752 .7563 .4767 .1680 .2656 
19 .0308 .4939 .2373 .3729 .0642 .6416 .1184 .5313 
20 .1742 .7129 .6398 .7175 .8877 .2966 .0491 .4824 
21 .2183 .7848 .3105 .8824 .7158 .2531 .1033 .5395 
22 .9654 .9271 .2127 .2325 .1564 .2951 .1988 .5246 
23 .5440 .9438 .1438 .2046 .9119 .3405 .2828 .3074 
24 .4317 .4217 .4843 .3905 .1766 .2598 .0786 .1952 
25 .0798 .7221 .2932 .0733 .6182 .5261 .0138 .9074 
26 .4037 .5728 .5457 .1762 .5718 .3161 .1301 .7724 
27 .0899 .4223 .5524 .1401 .4234 .5736 .0794 .5040 
28 .7471 .1226 .2850 .5070 .0241 .4371 .1405 .0033 

29 .1586 .7955 .3098 .0096 .8078 .3348 .0422 .6183 
30 .9091 .2961 .2532 .6944 .0427 .7267 .2622 .1366 

Η RAN3 έχει τις περισσότερες απορρίψεις σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου, για 
όλες τις περιπτώσεις εκτός από την Γ κάτι που παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του ελέγχου 
µειώσεων. Η συµπεριφορά αυτή είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των αρχικών δειγµάτων. Το 
αποτέλεσµα αυτό σε συνδυασµό µε το αποτέλεσµα των ελέγχων αυξήσεων και µειώσεων θα 
πρέπει να µας καταστήσει επιφυλακτικούς ως προς την χρήση αυτής της γεννήτριας στην 
συγκεκριµένη εφαρµογή. Αντίθετα οι άλλες τρεις γεννήτριες δείχνουν εφάµιλλα αποτελέσµατα. 
Παρόλα αυτά τα δείγµατα από την RAN3 θα χρησιµοποιηθούν κανονικά και στην συνέχεια για να 
βοηθήσουν στην εύρεση της ευαισθησίας της εφαρµογής ως προς τα δείγµατα που 
χρησιµοποιούνται. 
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Π. Γ.17: Έλεγχος µεγίστου t για τις περιπτώσεις Β και ∆ 

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

t Β ∆ Β ∆ Β ∆ Β ∆ 

2 .1171 .5102 .8980 .1023 .5599 .0081 .3905 .2004 
3 .1751 .0983 .0588 .0572 .5335 .0999 .5143 .4023 
4 .0420 .3701 .6782 .9668 .6704 .2783 .8683 .4042 
5 .7374 .7995 .3004 .9553 .4344 .2798 .1798 .0180 

6 .2720 .9139 .8347 .8951 .2191 .3068 .2325 .7274 
7 .6463 .4769 .5470 .9045 .6354 .5578 .7891 .9835 
8 .5239 .8764 .8068 .8565 .8124 .9828 .2564 .6684 
9 .2392 .7226 .9202 .6989 .4059 .6688 .0216 .6649 
10 .2149 .8119 .5614 .6978 .6867 .9897 .6991 .0258 

11 .1805 .9855 .5843 .8233 .4144 .9818 .0152 .7473 
12 .8683 .3004 .7812 .8683 .7862 .9871 .2676 .5328 
13 .6712 .6250 .7636 .5126 .5172 .9803 .1506 .3426 
14 .9109 .3953 .9757 .4684 .6906 .9257 .0202 .5633 
15 .2512 .2432 .9328 .2858 .6338 .7360 .9001 .1663 
16 .5629 .3386 .8980 .3329 .8529 .4661 .4183 .1709 
17 .5328 .4830 .4536 .2381 .2182 .3939 .3256 .0986 
18 .3529 .9240 .9266 .1386 .9665 .2420 .8853 .2011 
19 .4046 .0625 .1688 .4387 .7464 .6369 .5736 .0430 

20 .9721 .0462 .7076 .1719 .8841 .3234 .0052 .2434 
21 .7168 .1000 .2909 .6986 .7554 .9927 .1613 .0878 
22 .9828 .3754 .4432 .0397 .2352 .5273 .0047 .2680 
23 .8287 .2343 .6400 .8930 .8131 .6040 .0989 .0322 
24 .9615 .3994 .3476 .3639 .6774 .7816 .3150 .1015 
25 .2811 .0892 .2564 .1015 .4725 .8543 .6494 .0668 
26 .8179 .1363 .1237 .5577 .7569 .6683 .1459 .0523 
27 .9726 .5423 .6665 .5599 .6665 .3068 .0940 .0803 
28 .2165 .4303 .4881 .4864 .3680 .6660 .3036 .4431 
29 .9716 .3096 .8019 .1307 .2191 .4160 .2841 .3766 
30 .6245 .5894 .7411 .4508 .7855 .9817 .0828 .2282 

Γ.6.1.2.f Έλεγχος µετάθεσης t στοιχείων 

Ο έλεγχος εκτελέστηκε για t = 3, 4 και 5 για όλα τα δείγµατα. και τα αποτελέσµατα του 
καθολικού ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα Π. Γ.18. Από τα αποτελέσµατα αυτά φαίνεται 
και πάλι η ευαισθησία της RAN1 ως προς τον έλεγχο µετάθεσης 3 στοιχείων για όλες τις 
περιπτώσεις, αντίστοιχα µε εκείνη που παρουσίαζαν τα αρχικά δείγµατα. Όµοια φαίνεται και η 
ευαισθησία της RAN3 στον έλεγχο µετάθεσης 3 στοιχείων. Οι διαφορά όµως που παρατηρείται 
ως προς τα αρχικά δείγµατα είναι η απόρριψη της RAN2  για την µετάθεση 4 και 5 στοιχείων της 
περίπτωσης ∆. ∆ιαφορές ως προς τα αρχικά δείγµατα παρουσιάζει και η γεννήτρια OLD κατά τον 
έλεγχο µετάθεσης τριών στοιχείων.  

Π. Γ.18: Έλεγχος µετάθεσης t στοιχείων  

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

t 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

A .1405 .5166 .1207 .3215 .1561 .8945 .1992 .5574 .3929 .0338 .0522 .4332 
B .0003 .1169 .3656 .0890 .6183 .5599 .5313 .5380 .9206 .3559 .8452 .9701 
Γ .0251 .5433 .6797 .0998 .7076 .2598 .0386 .5239 .5463 .1590 .7479 .0073 

∆ .0021 .0385 .7733 .0290 .8752 .6010 .8568 .0246 .0086 .0823 .8049 .6801 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι ίσως µία ένδειξη για την µη καταλληλότητα παραγωγής υποοµάδων µε 
την ∆ µέθοδο, που χρησιµοποιείται στην περίπτωση πλάκας µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής και 
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ελαστικότητας. Επειδή όµως αυτός είναι ο µοναδικός έλεγχος που δείχνει κάποια 
ακαταλληλότητα, η µέθοδος παραγωγής υποοµάδων θα χρησιµοποιηθεί κανονικά και στην 
συνέχεια, µε την δέουσα προσοχή όµως.  

Γ.6.2 Έλεγχος µετασχηµατισµού ψευδοτυχαίων αριθµών σε άλλες κατανοµές 

Σε συνέχεια του ελέγχου των ψευδοτυχαίων αριθµών γίνεται έλεγχος των µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή της µεθόδου MC, για την µετατροπή των αριθµών που 
παράγονται από τις γεννήτριες και ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή, σε αριθµούς άλλων 
κατανοµών. Ο έλεγχος γίνεται στα όλα τα δείγµατα που παρήχθησαν και εξετάστηκαν µε τους 
εµπειρικούς ελέγχους, που περιγράφηκαν στα προηγούµενα εδάφια. Σκοπός του ελέγχου είναι να 
γίνει σαφές ότι οι ψευδοτυχαίοι αριθµοί µετά την µετατροπή τους σε αριθµούς άλλης κατανοµής, 
ακολουθούν πράγµατι την επιθυµητή κατανοµή, ενώ παράλληλα ο διαχωρισµός τους σε 
υποοµάδες δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα. 

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου των µετασχηµατισµών των 
ψευδοτυχαίων αριθµών από την οµοιόµορφη κατανοµή στην Κανονική ή στην Weibull. Οι δύο 
αυτές κατανοµές επιλέχθηκαν επειδή κατά την εφαρµογή για τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας 
πλακός εκ συνθέτου υλικού οι βασικές µεταβλητές του προβλήµατος θεωρείται ότι ακολουθούν 
µία εξ αυτών. Ο έλεγχος και σε αυτή την περίπτωση πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Κατά το 
πρώτο στάδιο ελέγχεται κάθε ένα δείγµα µε τον έλεγχο KS ή τον X2 ως προς το αν ακολουθείται 
η εκάστοτε κατανοµή. Στο δεύτερο στάδιο ελέγχεται µε τον έλεγχο KS αν τα αποτελέσµατα των 
δειγµάτων ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα του δευτέρου (καθολικού) ελέγχου. 

Γ.6.2.1 Κατανοµή Weibull 

Επειδή για αυτή την κατανοµή δεν υπάρχει κάποια τυποποιηµένη, ως παράµετροι για τον 
µετασχηµατισµό χρησιµοποιήθηκαν οι σ = 100 και η = 10. Οι παράµετροι αυτοί επιλέχθηκαν έτσι 
ώστε να µπορούν να αντιπροσωπεύσουν παραµέτρους που έχουν οι στοχαστικές ιδιότητες 
πολυστρώτων πλακών που εξετάζονται. 

Γ.6.2.1.1 Έλεγχος αριθµογεννητριών 

Στον πίνακα Π. Γ.19 παρουσιάζεται το επίπεδο εµπιστοσύνης του καθολικού ελέγχου, που 
προκύπτει από τον επιµέρους έλεγχο των δειγµάτων µε K-S και Χ2, της υπόθεσης ότι τα δείγµατα 
από τις γεννήτριες ακολουθούν την κατανοµή Weibull µε σ = 100 και η = 10. Παρατηρούµε ότι 
καµία οµάδα δειγµάτων δεν απορρίπτεται κατ' αυτόν τον έλεγχο. 

Π. Γ.19. Αποτελέσµατα καθολικού ελέγχου για τα δείγµατα µετά τον µετασχηµατισµό σε W(100,10) 

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

N KS X2 KS X2 KS X2 KS X2 

1,000 .7129 .5337 .9868 .6766 .7869 .8257 .9850 .2078 
5,000 .5547 .3824 .1544 .7438 .6907 .4131 .4926 .5473 

10,000 .9722 .4358 .5210 .6488 .9142 .7716 .9027 .2298 
50,000 .4632 .6687 .6766 .9453 .7593 .7517 .3723 .1453 

Γ.6.2.1.2 Έλεγχος υποοµάδων 

Στον πίνακα Π. Γ.20 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τον µετασχηµατισµό των 
δειγµάτων που έχουν σχηµατισθεί δηµιουργώντας υποοµάδες από τα αρχικά δείγµατα  
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Π. Γ.20. Αποτελέσµατα του καθολικού ελέγχου για τις υποοµάδες µετά τον µετασχηµατισµό σε 
W(100,10) 

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

Περίπτωση KS X2 KS X2 KS X2 KS X2 

A .4022 .2666 .1661 .5473 .1469 .1669 .3316 .6701 
B .3178 .5782 .9903 .4419 .9999 .7275 .9502 .8387 
Γ .9491 .8026 .4230 .5553 .9239 .7739 .6844 .5705 
∆ .9228 .0927 .8098 .9275 .1868 .9378 .5819 .0180 

Κατά τον µετασχηµατισµό αυτό απορρίπτονται µέσω του ελέγχου Χ2 δύο περιπτώσεις: δείγµατα 
που παρήχθησαν από την γεννήτρια OLD και µε την RAΝ3 και οµαδοποιήθηκαν µε την µέθοδο 
∆. Τα ίδια δείγµατα είχαν απορριφθεί και κατά τον έλεγχο αυξήσεων. 

Γ.6.2.2 Κανονική Κατανοµή 

Θεωρείται ότι οι τυχαίες µεταβλητές από την οµοιόµορφη κατανοµή µετασχηµατίζονται στην 
κανονική κατανοµή Ν(0,1). Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι στην πραγµατικότητα  ο αριθµός του 
τελικού δείγµατος της µεταβλητής από την κανονική κατανοµή δεν είναι ο ίδιος µε αυτόν του 
αρχικού δείγµατος. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας του τρόπου µετασχηµατισµού, κατά τον οποίο 
ορισµένες δυάδες τιµών από την οµοιόµορφη κατανοµή απορρίπτονται εφόσον δεν πληρούν το 
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δείγµα των 10,000 τιµών µετά τον µετασχηµατισµό δίνει δείγµατα µε µέγεθος 7,800-9,000. 

Γ.6.2.2.1 Έλεγχος αριθµογεννητριών 

Στον πίνακα Π. Γ.21 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του καθολικού ελέγχου στα δείγµατα των 
αριθµογεννητριών χωρίς την χρήση οµαδοποίησης, µετά τον µετασχηµατισµό τους σε Ν(0,1). Σε 
αυτή την περίπτωση απορρίπτονται µε τον έλεγχο Χ2 τα δείγµατα των 5,000 της γεννήτριας 
RAN1 και τα δείγµατα των 50,000 της γεννήτριας OLD. Σε αυτή την περίπτωση όµως, δεν µπορεί 
να γίνει συσχέτιση αυτού του αποτελέσµατος µε το αποτέλεσµα κάποιου προηγούµενου ελέγχου. 
Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η απόρριψη των δειγµάτων δεν έχει σχέση µε το µέγεθός τους. 

Π. Γ.21. Αποτελέσµατα καθολικού ελέγχου για τα δείγµατα µετά τον µετασχηµατισµό σε Ν(0,1) 

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

N KS X2 KS X2 KS X2 KS X2 

1,000 .3390 .6412 .5064 .2645 .4233 .3304 .1638 .9018 
5,000 .2622 .3740 .1350 .0357 .2037 .5763 .9615 .3788 

10,000 .6031 .8629 .8988 .2748 .6860 .7054 .5844 .4778 
50,000 .2005 .0537 .1906 .1962 .5744 .6185 .5452 .1458 

Γ.6.2.2.2 Έλεγχος υποοµάδων 

Στον πίνακα Π. Γ.22 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τον έλεγχο του 
µετασχηµατισµού σε κανονική κατανοµή των δειγµάτων που έχουν δηµιουργηθεί από υποοµάδες 
αρχικών δειγµάτων των γεννητριών. 

Π. Γ.22. Αποτελέσµατα του καθολικού ελέγχου για τις υποοµάδες µετά τον µετασχηµατισµό σε Ν(0,1) 

 OLD RAN1 RAN2 RAN3 

Περίπτωση KS X2 KS X2 KS X2 KS X2 

A .7320 .4560 .4476 .5932 .2485 .1150 .0216 .5166 
B .1944 .3854 .6159 .9759 .4078 .0610 .1314 .9952 
Γ .4563 .5920 .0600 .0925 .3470 .6867 .4689 .2730 
∆ .0724 .7951 .5555 .5821 .9609 .0814 .8642 .1644 
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Τα αποτελέσµατα αυτά µε µία πρώτη µατιά δείχνουν ότι υπάρχουν περισσότερες απορρίψεις κατά 
τον µετασχηµατισµό ψευδοτυχαίων αριθµών από την οµοιόµορφη κατανοµή στην κανονική. Το 
γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι για τον σχηµατισµό αριθµού που ακολουθεί την 
Κανονική κατανοµή απαιτούνται δύο ψευδοτυχαίοι αριθµοί, ενώ στην περίπτωση της Weibull ο 
µετασχηµατισµός θεωρείται ακριβής.  

Μία ακόµη παρατήρηση είναι ότι τα αποτελέσµατα του ελέγχου KS διαφέρουν σηµαντικά από 
αυτά του X2. Έτσι για παράδειγµα έχουµε περισσότερες απορρίψεις από τον έλεγχο X2, εκτός της 
περίπτωσης υποοµάδων από την κανονική κατανοµή όπου οι περισσότερες απορρίψεις έρχονται 
από τον έλεγχο KS. Αν µπορεί να στηριχθεί κανείς σε αυτά τα αποτελέσµατα πρέπει να 
παρατηρηθεί επίσης ότι οι απορρίψεις αυξάνονται όταν περνάµε από οµάδες σε υποοµάδες 
ψευδοτυχαίων αριθµών. Συγκεκριµένα στην περίπτωση της κατανοµής Weibull, ενώ δεν έχουµε 
καµία απόρριψη στα δείγµατα που δεν έχουν χωριστεί σε υποοµάδες, στην δεύτερη περίπτωση 
έχουµε δύο απορρίψεις στην ∆. Όµοια είναι τα αποτελέσµατα και στην περίπτωση της Κανονικής 
κατανοµής όπου οι απορρίψεις αυξάνουν όταν δηµιουργούνται υποοµάδες, αλλά αυτή την φορά 
είναι ανεξάρτητες από τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται αυτές. Χαρακτηριστικό δε είναι 
ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των απορρίψεων µε το µέγεθος του δείγµατος. 

Γ.6.3 Έλεγχος της εφαρµογής MC 

Στο εδάφιο αυτό ελέγχονται οι εφαρµογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο προηγούµενων 
εργασιών [Γ.14]-[Γ.15] ως προς την σύγκλιση της µεθόδου, σύµφωνα µε τα [Γ.6]-[Γ.7]. 
Συγκεκριµένα ερευνάται η τυπική απόκλιση µεταξύ προσοµοιώσεων του ιδίου προβλήµατος µε 
διαφορετικό δείγµα των βασικών µεταβλητών. Σηµειώνεται ότι η είναι γνωστό ότι η τυπική 
απόκλιση της εκτιµούµενης πιθανότητας µειώνεται καθώς αυξάνεται το δείγµα [Γ.6]-[Γ.7]. Το 
διάστηµα εµπιστοσύνης της εκτιµούµενης πιθανότητας µπορεί να εκτιµηθεί σε συνάρτηση µε το 
µέγεθος του δείγµατος, θεωρώντας ότι η εκτίµηση ακολουθεί την κανονική κατανοµή, βάσει της 
σχέσης: 

( )
N

p1p
pp 1

21

−
Φ±= −

α−  (Γ.2) 

όπου α είναι το επίπεδο εµπιστοσύνης, p η εκτιµούµενη πιθανότητα, Ν το µέγεθος του δείγµατος 
και Φ-1 η αντίστροφη κανονική κατανοµή Ν(0,1) [Γ.6]. Σαν γενικός κανόνας προτείνεται το 
απαιτούµενο δείγµα για την εκτίµηση της πιθανότητας σε καλό διάστηµα εµπιστοσύνης να είναι 
περίπου [Γ.7]: 

Ν = 100/p (Γ.3) 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην ανάλυση της αξιοπιστίας κατασκευών η πιθανότητα αστοχίας 
που επιθυµείται κατά τον σχεδιασµό τους είναι 10-4 ή µικρότερη [Γ.7]. Ειδικότερα στην 
περίπτωση πτερυγίων ανεµογεννητριών η επιθυµητή πιθανότητα αστοχίας κατά τον σχεδιασµό µε 
20ετή περίοδο αναφοράς είναι 1 10-4- 2 10-4 [Γ.16].  

Μία µέθοδος, για να δούµε αν το µέγεθος του δείγµατος επαρκεί για την προσοµοίωση που 
εκτελείται είναι ο έλεγχος της διασποράς της εκτιµούµενης πιθανότητας. Η διασπορά αυτή δίνεται 
από την σχέση [Γ.6]: 

( ) ( )
N

p1p
pVar

−
=  (Γ.4) 

ή σε αδιάστατη µορφή, χρησιµοποιώντας τον συντελεστή µεταβλητότητας είναι: 

( ) ( )
p

pVar
pCov =  (Γ.5) 

Έτσι ελέγχοντας τον συντελεστή µεταβλητότητας, Cov(p), ώστε να είναι µικρότερος από µία 
συγκεκριµένη τιµή, έστω 0.1 (10%), ελέγχουµε και το διάστηµα εµπιστοσύνης, βάση της 
Εξ.(Γ.2). 
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Ο έλεγχος της εφαρµογής της µεθόδου στο πρόβληµα της αξιοπιστίας πολυστρώτων πλακών 
γίνεται σε τρία στάδια. Κατά το πρώτο ελέγχεται η εφαρµογή που αφορά στην εκτίµηση της 
αξιοπιστίας στρώσης εκ συνθέτου υλικού σε µονοαξονικό εφελκυσµό, όταν οι ιδιότητες αντοχής 
της στρώσης θεωρούνται στοχαστικές. Στο δεύτερο στάδιο εξετάζεται η στρώση συνθέτου υλικού 
σε επίπεδη εντατική κατάσταση, όταν και πάλι στοχαστικές θεωρούνται µόνο οι ιδιότητες 
αντοχής. Αυτό το στάδιο περιλαµβάνει και την περίπτωση της πολύστρωτης πλάκας µε 
στοχαστικές ιδιότητες αντοχής, εφόσον κατά την ανάλυση που πραγµατοποιείται εξετάζεται η 
αξιοπιστία, ή η πιθανότητα αστοχίας κάθε µίας στρώσης ξεχωριστά. Στο τρίτο στάδιο εξετάζεται 
η στρώση συνθέτου υλικού σε επίπεδη εντατική κατάσταση, της οποίας οι ιδιότητες αντοχής και 
ελαστικότητας θεωρούνται στοχαστικές. Αυτό το στάδιο είναι υποπερίπτωση της γενικής 
κατάστασης όπου θεωρείται πολύστρωτη πλάκα και χρησιµοποιείται για λόγους σύγκρισης.  

Πρέπει σε αυτό το σηµείο να τονισθεί ότι τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις 
εφαρµογές είναι τα ίδια δείγµατα που εξετάσθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Για αυτό το λόγο 
οι προσοµοιώσεις που εκτελούνται είναι µικρές σε αριθµό, εξαιτίας του ότι ένα δείγµα 
χρησιµοποιείται για µία και µόνο µεταβλητή του προβλήµατος. Έτσι, ενώ κατά τον έλεγχο των 
γεννητριών είχαµε 20-30 δείγµατα για έλεγχο, στην περίπτωση της προσοµοίωσης, ανάλογα µε 
την εφαρµογή (στοχαστικές ιδιότητες αντοχής ή/ και ελαστικότητας) µπορούµε να έχουµε µόνο 3-
6 προσοµοιώσεις. Ο αριθµός αυτός θεωρείται όµως επαρκής για την εξέταση του µεγέθους του 
δείγµατος που γίνεται σε αυτή την εργασία. 

Γ.6.3.1. Αποτελέσµατα στρώσης σε µονοαξονικό εφελκυσµό 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται έλεγχος της σύγκλισης των αποτελεσµάτων για την περίπτωση 
στρώσης σε µονοαξονικό εφελκυσµό. Το σύνθετο υλικό θεωρείται ότι έχει στοχαστικές ιδιότητες 
αντοχής, ενώ εξετάζεται η κατανοµή πιθανότητας αστοχίας του σε συνάρτηση µε την 
µονοαξονική τάση που αναπτύσσεται στην στρώση. Σε αυτό το στάδιο χρησιµοποιούνται τα 
αρχικά δείγµατα των 50,000 σηµείων των γεννητριών OLD για γωνία στρώσης ως προς την 
εξωτερικά εφαρµοζόµενη δύναµη 45° και της RAN2 για γωνία 15°. Συγκεκριµένα γίνεται 
προσοµοίωση µε αριθµό δειγµάτων 500, 1000, 5000, 10000, 25000 και 50000 ανά περίπτωση 
τασικής κατάστασης και ελέγχεται η σύγκλιση της κατανοµής πιθανότητας γραφικά. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η συνάρτηση πιθανότητας που ζητείται σε αυτή την περίπτωση 
διαφέρει από τις συνηθισµένες, στο ότι δεν κάνουµε προσοµοίωση και ζητούµε την τάση στην 
οποία θα αστοχήσει η στρώση, αλλά εφαρµόζουµε την συγκεκριµένη τάση και σηµειώνουµε 
πόσες φορές αστόχησε η στρώση υπό την τάση αυτή. Εποµένως δεν µπορούν να εφαρµοστούν οι 
κανόνες [Γ.17]-[Γ.18] για την εύρεση του µεγέθους του δείγµατος που δίνει την συνάρτηση 
κατανοµής πιθανότητας µέσα σε αποδεκτά διαστήµατα εµπιστοσύνης. Οι κανόνες αυτοί µπορούν 
να εφαρµοστούν για παράδειγµα στο πρόβληµα της κατανοµής του ισοδύναµου συντελεστή 
θερµικής διαστολής µίας πολύστρωτης (effective thermal expansion coefficient), όπως αυτό 
παρουσιάζεται στο [Γ.19].  

Στο Σχ.Γ.5 παρουσιάζεται η κατανοµή πιθανότητας αστοχίας της στρώσης των 45°, µε δείγµατα 
από την OLD. Όπως φαίνεται από το γράφηµα για µέγεθος δείγµατος µεγαλύτερο των 5000 
επέρχεται σύγκλιση των αποτελεσµάτων. Αν όµως εξετάσουµε µικρότερες πιθανότητες αστοχίας, 
οι οποίες µας ενδιαφέρουν για τον σχεδιασµό κατασκευών, έστω µικρότερες του 5% (0.05 στο 
διάγραµµα) τότε, όπως φαίνεται στο Σχ.Γ.6 παρατηρούµε κυρίως ότι µόνο η καµπύλη των 500 
σηµείων κάνει άλµατα γύρω από µία µέση τιµή. Φαίνεται δηλαδή, η τυπική απόκλιση της 
εκτιµούµενης πιθανότητας των προσοµοιώσεων. 
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Σχ.Γ.5 Πιθανότητα αστοχίας σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη τάση σε στρώση 45°°°° 

Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν από την προσοµοίωσης της αστοχίας στρώσης σε 15° ως 
προς την εφαρµοζόµενη φόρτιση µε δείγµατα από την RAN2, όπως φαίνεται από τα Σχ.Γ.7 και 
Γ.8. Σε αυτή την περίπτωση όµως όταν ελέγχουµε την πιθανότητα αστοχίας έως 5% παρατηρούµε 
ότι η ζώνη των προβλέψεων είναι µεγαλύτερη από αυτή για την στρώση των 45°. Ασφαλώς 
µεγαλύτερο είναι και το διάστηµα της εφαρµοζόµενης τάσης. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε 
µεγαλύτερη τυπική απόκλιση των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων, ενώ πρέπει να σηµειωθεί 
ότι εφόσον χρησιµοποιούµε δείγµατα µεγαλύτερα των 5000 σηµείων για αυτή την περιοχή θα 
πρέπει να αναµένουµε καλό διάστηµα εµπιστοσύνης για αυτές τις περιοχές πιθανότητας αστοχίας.  
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Σχ.Γ.6 Πιθανότητα αστοχίας έως 5% σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη τάση για στρώση 45°°°° 
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Σχ.Γ.7 Πιθανότητα αστοχίας σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη τάση για στρώση 15°°°° 
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Σχ.Γ.8 Πιθανότητα αστοχίας έως 5% σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη τάση για στρώση 15°°°° 

Γ.6.3.2. Αποτελέσµατα στρώσης µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής 

Γ.6.3.2.1 Έλεγχος γεννητριών 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µέση τιµή και ο µέγιστος συντελεστής µεταβλητότητας 
της πιθανότητας αστοχίας των 6 προσοµοιώσεων µε 10,000, 25,000 και 50,000 δείγµατα για κάθε 
γεννήτρια ξεχωριστά. Η περίπτωση που εξετάζεται είναι στρώση σε 60° µε σx = -15ΜPa, 
σy = 0 MPa και σs = -10MPa. Σηµειώνεται ότι τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα 
δείγµατα των 50000 σηµείων, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο αυξήσεων και 
µειώσεων των αριθµογεννητριών και για τον έλεγχο του µετασχηµατισµού από οµοιόµορφη σε 
Κανονική ή Weibull. Έτσι, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µόνο 30 δείγµατα, τα οποία οδηγούν 
σε σύνολο 6 προσοµοιώσεων.  

Φαίνεται καθαρά ότι όσο αυξάνει το µέγεθος του δείγµατος τόσο µειώνεται ο συντελεστής 
µεταβλητότητας. Τον µεγαλύτερο συντελεστή µεταβλητότητας παρουσιάζει η γεννήτρια OLD, 
ενώ τον µικρότερο η γεννήτρια RAN3. Τα αποτελέσµατα για την εκτίµηση πιθανότητας των 
γεννητριών OLD, RAN2 και RAN3 είναι πάρα πολύ κοντά, ενώ τα αποτελέσµατα της γεννήτριας 
RAN1 είναι κάπως µεγαλύτερα από τον µέσο όρο. Παράλληλα θεωρώντας την εκτίµηση της 
πιθανότητας αστοχίας ως τον µέσο όρο όλων των προσοµοιώσεων, δηλαδή pf = 2.294E-03, τότε 
το διάστηµα εµπιστοσύνης µε 95% επίπεδο εµπιστοσύνης είναι: (1.356E-03, 3.231E-03) για 
µέγεθος δείγµατος 10,000, σύµφωνα µε την Εξ.(Γ.2). 
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Π. Γ.23. Μέση τιµή και συντελεστής µεταβλητότητας πιθανότητας αστοχίας στρώσης µε στοχαστικές 
ιδιότητες αντοχής µε διαφορετικό µέγεθος δείγµατος 

N  OLD RAN1 RAN2 RAN3 

10,000 
MEAN 

ΜΑΧ COV (%) 
2.283E-03 

27.72 
2.550E-03 

20.83 
2.150E-03 

25.80 

2.283E-03 
21.80 

25,000 
MEAN 

ΜΑΧ COV (%) 
2.313E-03 

15.06 
2.347E-03 

13.59 
2.320E-03 

14.27 
2.220E-03 

13.99 

50,000 
MEAN 

ΜΑΧ COV (%) 
2.233E-03 

9.89 
2.383E-03 

9.52 
2.260E-03 

9.84 
2.180E-03 

9.75 

Αν θεωρήσουµε ότι το όριο για τον συντελεστή µεταβλητότητας είναι 10%, τότε όλες οι 
γεννήτριες έχουν συγκλίνει για µέγεθος δείγµατος 50000 σηµείων. Βάσει της Εξ.(Γ.3) το 
κατάλληλο µέγεθος δείγµατος είναι 44000. Το ότι η γεννήτρια RAN1 παρουσιάζει τον µικρότερο 
συντελεστή µεταβλητότητας της πιθανότητας αστοχίας σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των άλλων 
γεννητριών, οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόβλεψη µέσω των δειγµάτων της για την πιθανότητα 
αστοχίας είναι µεγαλύτερη των υπολοίπων.  

Γ.6.3.2.2 Έλεγχος υποοµάδων 

Στον πίνακα Π. Γ.24 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ίδιου προβλήµατος χρησιµοποιώντας 
όµως τα δείγµατα που παρήχθησαν δηµιουργώντας υποοµάδες και ελέγχθηκαν σε προηγούµενα 
εδάφια. Το µέγεθος του δείγµατος για όλες τις περιπτώσεις υποοµάδων είναι 10000, ενώ ο 
αριθµός των προσοµοιώσεων ήταν 5 για την Α µέθοδο και 4 για τις δύο άλλες.  

Π. Γ.24. Μέση τιµή και συντελεστής µεταβλητότητας πιθανότητας αστοχίας στρώσης µε στοχαστικές 
ιδιότητες αντοχής µε δείγµατα υποοµάδων 

Μέθοδος  OLD RAN1 RAN2 RAN3 

A 
MEAN 

MAX COV (%) 
2. 440E-03 

21.80 
2. 160E-03 

22.92 
2. 180E-03 

23.55 

2. 320E-03 
21.80 

B 
MEAN 

MAX COV (%) 
2. 050E-03 

24.23 
2. 500E-03 

21.30 
2. 250E-03 

25.80 
2. 250E-03 

26.71 

Γ 
MEAN 

MAX COV (%) 
2. 350E-03 

21.80 
2. 100E-03 

23.55 
2. 050E-03 

27.72 
1.850E-03 

26.71 

Γενικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο µέγιστος συντελεστής µεταβλητότητας είναι 
αντίστοιχος µε αυτόν των δειγµάτων χωρίς τον σχηµατισµό υποοµάδων. Αντίστοιχα είναι και τα 
αποτελέσµατα για την µέση τιµή της εκτιµούµενης πιθανότητας αστοχίας, ενώ σηµειώνεται ότι 
όλα πλην ενός έδωσαν αποτελέσµατα µέσα στο όριο του διαστήµατος εµπιστοσύνης. Το δείγµα 
που ήταν έξω από αυτό το όριο ήταν το ένα από τα τέσσερα της RAN2, µε δείγµατα που 
οµαδοποιήθηκαν µε την µέθοδο Γ, το οποίο όµως είναι αναµενόµενο, εφόσον το διάστηµα που 
έχει επιλεγεί αναφέρεται σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% και έχουν εκτελεστεί συνολικά 52 
προσοµοιώσεις.  

Μπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε ότι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι ικανοποιητικά, 
εφόσον η µέση τιµή της πιθανότητας αστοχίας αυτών των προσοµοιώσεων είναι πολύ κοντά στην 
εκτίµηση µε µέγεθος δείγµατος 50000, παρόλο που σύµφωνα µε τον γενικός κανόνα [Γ.7] θα 
έπρεπε να χρησιµοποιηθούν δείγµατα µεγέθους 44,000 σηµείων. Πρέπει να σηµειωθεί δε ότι ο 
συντελεστής µεταβλητότητας µεταξύ των πειραµάτων (προσοµοιώσεων) είναι µικρότερος από 
τον συντελεστή µεταβλητότητας της εκτιµούµενης τιµής πιθανότητας αστοχίας. 

Γ.6.3.3. Αποτελέσµατα στρώσης µε στοχαστικές ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας 

Γ.6.3.3.1 Έλεγχος γεννητριών 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µέση τιµή και ο µέγιστος συντελεστής µεταβλητότητας 
των 3 προσοµοιώσεων µε 7,500, 15,000 και 30,000 δείγµατα για κάθε γεννήτρια ξεχωριστά. Για 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Μέθοδος Προσοµοίωσης Monte Carlo 

266 

αυτές τις προσοµοιώσεις χρησιµοποιούνται τα δείγµατα των 50000, που ελέγχθηκαν σε 
προηγούµενα εδάφια. Η περίπτωση που εξετάζεται είναι πολύστρωτη διάταξης [0/±45]s, όπου οι 
ιδιότητες της πρώτης στρώσης των 45° θεωρούνται στοχαστικές, ενώ οι ιδιότητες όλων των 
υπολοίπων στρώσεων θεωρούνται ντετερµινιστικές. Η φόρτιση που επιβάλλεται είναι Nx = -
720kN/m, Ny = 0kN/m και Ns = -50kN/m.  

Π. Γ.25. Μέση τιµή και συντελεστής µεταβλητότητας πιθανότητας αστοχίας στρώσης µε στοχαστικές 
ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας µε διαφορετικό µέγεθος δείγµατος 

N  OLD RAN1 RAN2 RAN3 

7,500 
MEAN 

MAX COV (%) 
1.066E-02 

11.46 
1.205E-02 

11.21 
1.067E-02 

11.92 

1.160E-02 
11.36 

15,000 
MEAN 

MAX COV (%) 
1.095E-02 

7.82 
1.062E-02 

8.46 
1.129E-02 

7.83 
1.086E-02 

8.09 

30,000 
MEAN 

MAX COV (%) 
1.060E-02 

5.64 
1.044E-02 

5.82 
1.104E-02 

5.53 
1.051E-02 

5.81 

Η µέση τιµή όλων των προσοµοιώσεων είναι 1.094E-02, ενώ το διάστηµα εµπιστοσύνης µε 95% 
επίπεδο εµπιστοσύνης είναι: (8.966E-03, 1.292E-02) για µέγεθος δείγµατος 7,500. Ο συντελεστής 
µεταβλητότητας των περιπτώσεων αυτών είναι συνήθως µικρότερος από ότι για την προηγούµενη 
περίπτωση που εξετάσθηκε, ενώ τα δείγµατα είναι µικρότερου µεγέθους. Αυτό συµβαίνει, επειδή 
η εκτιµούµενη πιθανότητα αστοχίας είναι µίας τάξεως µεγαλύτερη. Έτσι αν ακολουθούσαµε τον 
γενικό κανόνα, δηλαδή Ν = 100/pf [Γ.7], για να έχουµε καλά αποτελέσµατα θα έπρεπε να 
χρησιµοποιήσουµε δείγµατα 9200.  

Γ.6.3.3.2 Έλεγχος υποοµάδων 

Στον πίνακα Π. Γ.26 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ίδιου προβλήµατος χρησιµοποιώντας 
όµως τα δείγµατα που παρήχθησαν δηµιουργώντας υποοµάδες µε την µέθοδο ∆. Το µέγεθος του 
δείγµατος για όλες τις περιπτώσεις υποοµάδων είναι 7500. Σε αυτή την περίπτωση 
χρησιµοποιήθηκαν τα δείγµατα των 10000 σηµείων που ελέγχθηκαν στα προηγούµενα εδάφια, 
ενώ ο αριθµός των προσοµοιώσεων ήταν 4.  

Π. Γ.26. Μέση τιµή και συντελεστής µεταβλητότητας πιθανότητας αστοχίας στρώσης µε στοχαστικές 
ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητας µε δείγµατα υποοµάδες  

Μέθοδος  OLD RAN1 RAN2 RAN3 

∆ 
MEAN 

ΜΑΧ COV (%) 
1.093E-02 

11.44 
1.043E-02 

11.51 
1.097E-02 

11.27 

9.900E-03 
12.06 

Γενικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο συντελεστής µεταβλητότητας είναι αντίστοιχος µε 
αυτόν των δειγµάτων χωρίς τον σχηµατισµό υποοµάδων. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα 
για την µέση τιµή της εκτιµούµενης πιθανότητας αστοχίας. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί 
ότι ο συντελεστής µεταβλητότητας που παρουσιάζεται στους πίνακες Π. Γ.23-Γ.25 είναι ο 
µέγιστος που παρατηρήθηκε σε όλες τις προσοµοιώσεις και δεν αναφέρεται στην µέση τιµή της 
εκτιµούµενης πιθανότητας αστοχίας. Επίσης, σε περίπτωση που επιλεγεί η µέθοδος διατήρησης 
του συντελεστή διασποράς κάτω από ένα προκαθορισµένο όριο, ως αρχική προσέγγιση του 
µεγέθους του δείγµατος η εµπειρική σχέση της Εξ.(Γ.3) παρουσιάζει µια καλή τιµή, όπως 
φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγµατα. 

Γ.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή περάσαµε σταδιακά από τους ελέγχους που χρησιµοποιούνται για την 
µαθηµατική επιβεβαίωση των αλγορίθµων, σε αυτούς για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής. Οι 
έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν είναι τυπικοί και δεν αποτελούν απόδειξη σε καµία περίπτωση 
της ορθότητας της εφαρµογής. Μπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν για την µερική επαλήθευση 
των αποτελεσµάτων και να γίνουν η απαρχή για την επιλογή του αλγορίθµου εκείνου που δίνει τα 
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καλύτερα αποτελέσµατα από πλευράς εφαρµογής. Η πλήρης µαθηµατική απόδειξη αποτελεί 
χρονοβόρα διαδικασία και δεν είναι αντικείµενο αυτής της εργασίας.  

Στην συνέχεια ο έλεγχος επεκτείνεται και στην εξέταση της ορθότητας των αποτελεσµάτων που 
προκύπτουν µε χρήση της µεθόδου Monte Carlo. O δεύτερος αυτός έλεγχος περιλαµβάνει 
σύγκριση των γραφηµάτων που προκύπτουν από απλή εφαρµογή της µεθόδου µε αντίστοιχα 
γραφήµατα που προκύπτουν µε χρήση πιο ανεπτυγµένων αλγορίθµων γεννητριών τυχαίων 
αριθµών. Το αποτέλεσµα της έρευνας έδειξε ότι οι γεννήτριες συµπεριφέρονται ικανοποιητικά ως 
προς την χρήση τους µε τους κώδικες εφαρµογής. Παράλληλα εξετάστηκαν και τα αποτελέσµατα 
της µεθόδου σε µικρές πιθανότητες αστοχίας, 2 10-3- 1 10-2, τα οποία βρέθηκαν ικανοποιητικά. 
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι σε προηγούµενες εργασίες, [Γ.14]-[Γ.15], η ακρίβεια στην 
πιθανότητα αστοχίας που απαιτείτο ήταν 1 10-2, εφόσον εξεταζόταν ο τόπος αστοχίας στρώσεων ή 
πολυστρώτων πλακών εκ συνθέτων υλικών µε 95% και 99% αξιοπιστία. Το µέγεθος δείγµατος 
που χρησιµοποιείτο ήταν 10,000, το οποίο αποδείχθηκε ικανοποιητικό για αυτή την ακρίβεια. Τα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν από παλαιότερες προσοµοιάσεις µε χρήση της µεθόδου Monte 
Carlo, δεν διαφοροποιούνται µε χρήση εξελιγµένων γεννητριών από άποψη στατιστικής.  

Έτσι, στις περισσότερες εφαρµογές της παρούσης εργασίας το µέγεθος του δείγµατος επιλέχθηκε 
σύµφωνα µε την εµπειρική σχέση 100/pf [Γ.7], ενώ χρησιµοποιήθηκαν δύο γεννήτριες 
ψευδοτυχαίων αριθµών, συγκεκριµένα έγινε χρήση των γεννητριών RAN2 και RAN1, εφόσον η 
πρώτη έχει µεγάλη περίοδο και θεωρείται από µαθηµατικής πλευρά µία πολύ καλή γεννήτρια και 
η δεύτερη είναι λίγο πιο γρήγορη από την RAN2. Παράλληλα, η δηµιουργία υποοµάδων 
δειγµάτων δεν έδειξε να επηρεάζει το αποτέλεσµα. Σε περίπτωση που η παραγωγή του δείγµατος 
γίνεται µέσα στην εφαρµογή δεν αναµένεται να δώσει εσφαλµένες προβλέψεις, ενώ από την άλλη 
η δηµιουργία εκ των προτέρων δειγµάτων των βασικών µεταβλητών απαιτεί και µεγάλο χώρο 
αποθήκευσης, ιδιαίτερα αν το µέγεθος του δείγµατος είναι µεγάλο και οι βασικές µεταβλητές 
πολλές. 
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Στο παρόν παράρτηµα περιγράφεται η χρήση των υπολογιστικών κωδίκων για την εκτίµηση 
της πιθανότητας αστοχίας σε διατοµή λεπτότοιχης κατασκευής από σύνθετα υλικά. 

Υπενθυµίζεται ότι το υπολογιστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της 
εργασίας αποτελείται από τρεις ενότητες, το PRE-THIN, το THIN και το POST-THIN. Για 
κάθε µία από αυτές τις ενότητες στο παρόν παράρτηµα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αρχεία 
εισόδου, τα αρχεία εξόδου και οι παράµετροι που ζητούνται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 
της κάθε ενότητας. Ανάλογα µε το ποιες ιδιότητες θεωρούνται στοχαστικές επιλέγουµε την 
κατάλληλη έκδοση του υπολογιστικού εργαλείου. Επίσης ανάλογα µε το αν επιθυµούµε την 
επίλυση χρησιµοποιώντας την µέθοδο Edgeworth (EDW) ή την προσοµοίωση µε Monte 
Carlo (MC) επιλέγουµε επίσης την ανάλογη περίπτωση. 

∆.1. Περίπτωση στοχαστικών ιδιοτήτων αντοχής 

Εξαιτίας του ότι στην περίπτωση που οι ελαστικές ιδιότητες των υλικών δεν θεωρούνται 
στοχαστικές η µόνη ενότητα στην οποία διαφοροποιείται η ανάλυση είναι το POST-THIN 
(εφόσον µόνο σε αυτό το τµήµα εισέρχονται στοχαστικές µεταβλητές). Έτσι σε αυτή την 
ενότητα περιγράφεται το PRE-THIN και το THIN, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ανεξάρτητα από το αν η ανάλυση που ακολουθείται είναι ντετερµινιστική ή στοχαστική.  

∆.1.1 PRE-THIN 

Το PRETHIN ζητάει τουλάχιστον δύο αρχεία εισόδου. Στο ένα αρχείο περιγράφονται οι 
πολύστρωτες, καθώς επίσης δίνεται και το όνοµα του αρχείου (ή των αρχείων) για το υλικό 
(ή τα υλικά) των στρώσεων που αποτελούν τις πολύστρωτες. Στο άλλο αρχείο (ή στην 
περίπτωση πολλών υλικών, στα υπόλοιπα αρχεία) περιγράφονται αναλυτικά οι ιδιότητες των 
υλικών των στρώσεων που χρησιµοποιούνται στην δοµή της κατασκευής που πρόκειται να 
µοντελοποιηθεί. Τα αρχεία εισόδου του PRETHIN είναι όλα ASCII αρχεία.  

Επίσης, το PRE-THIN παράγει δύο αρχεία εξόδου µε την ονοµασία MATCONST.OUT και 
POST.INP. Το πρώτο αρχείο χρησιµοποιείται από το ΤΗΙΝ ενώ το δεύτερο αποτελεί αρχείο 
εισόδου του POST-THIN.  

Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος ζητείται από τον χρήστη µόνο το όνοµα του αρχείου 
που περιλαµβάνει την περιγραφή των πολυστρώτων διατάξεων.  

Στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα παραπάνω αρχεία εισόδου και εξόδου του PRE-
THIN. 

∆.1.1.1 Αρχείο Εισόδου Ιδιοτήτων Υλικού  

Το αρχείο εισόδου, στο οποίο περιγράφονται οι ιδιότητες για κάθε ένα από τα υλικά που 
εµπεριέχεται στις διατάξεις στρώσεων του πτερυγίου, ξεχωριστά είναι όπως προαναφέρθηκε 
ένα αρχείο ASCII, το οποίο πρέπει να έχει την παρακάτω δοµή σε γραµµές: 

Πάχος, Πυκνότητα 

ΕΧ, ΕΥ, νXY, GXY (Μέτρο ελαστικότητας στην x διεύθυνση - που αντιστοιχεί σε 0° 
προσανατολισµό του υλικού), Μέτρο ελαστικότητας στην y διεύθυνση, λόγος Poisson, 
Μέτρο διάτµησης στο επίπεδο της στρώσης) 

αΧ, αΥ (Συντελεστής θερµικής διαστολής στην x διεύθυνση και κάθετα σε αυτή) 

βΧ, βΥ (Συντελεστής υγροσκοπικής διόγκωσης στην x διεύθυνση και κάθετα σε αυτή) 

Πληροφορίες για την αντοχή στην x διεύθυνση σε εφελκυσµό 

Πληροφορίες για την αντοχή στην x διεύθυνση σε θλίψη 

Πληροφορίες για την αντοχή στην y διεύθυνση σε εφελκυσµό 

Πληροφορίες για την αντοχή στην y διεύθυνση σε θλίψη 
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Πληροφορίες για την αντοχή σε διάτµηση στο επίπεδο της στρώσης 

Σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε το PRE-THIN µόνο για την εξαγωγή των 
ισοδύναµων ιδιοτήτων των πολυστρώτων διατάξεων και όχι για να κάνουµε ανάλυση 
αντοχής, δεν χρειάζεται να δώσουµε καµία πληροφορία για τις ιδιότητες αντοχής (τελευταίες 
πέντε γραµµές). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται όµως, όταν θέλουµε να 
χρησιµοποιήσουµε το POST-THIN, όπου πραγµατοποιείται ανάλυση αντοχής. 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται να συµπεριληφθεί στην ανάλυση η επίδραση της 
θερµοκρασίας ή της υγρασίας, τότε οι τιµές των ιδιοτήτων θερµικής διαστολής του υλικού 
ή/ και των ιδιοτήτων υγροσκοπικής διόγκωσης µπορεί να είναι µηδενικές (αλλά όχι κενές).  

Στην περίπτωση που απαιτείται ανάλυση αντοχής (δηλαδή , τα δεδοµένα που απαιτούνται ως 
«πληροφορίες αντοχής» εξαρτώνται από την ανάλυση που θα πραγµατοποιηθεί 
(ντετερµινιστική, EDW, MC).  

Στην περίπτωση ντετερµινιστικού υπολογισµού οι «πληροφορίες για κάποια από τις ιδιότητες 
αντοχής» περιορίζονται σε µία τιµή, δηλαδή την τιµή αντοχής σχεδιασµού (design value).   

Σε περίπτωση που στόχος µας είναι να εκτιµήσουµε την πιθανότητα αστοχίας 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο EDW τότε οι «πληροφορίες για κάποια από τις ιδιότητες 
αντοχής» είναι οι τέσσερις πρώτες κεντρικές ροπές της αντίστοιχης ιδιότητας αντοχής. 
∆ηλαδή, η µέση τιµή, η διασπορά (και όχι η τυπική απόκλιση), η τρίτη και η τέταρτη 
κεντρική ροπή. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε ανάπτυγµα Edgeworth µε ένα ή δύο όρους, τότε η 
τέταρτη κεντρική ροπή των ιδιοτήτων αντοχής µπορεί να λάβει µηδενική τιµή (αλλά όχι 
κενό). Σε κάθε άλλη περίπτωση η µέση τιµή και η διασπορά της αντοχής δεν πρέπει να είναι 
ίση µε µηδέν.  

Στην περίπτωση της προσοµοίωσης MC οι «πληροφορίες για κάποια από τις ιδιότητες 
αντοχής» δίνονται σε δύο γραµµές για την κάθε ιδιότητα, ως εξής: 

KATANOMH 

Παράµετροι κατανοµής 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ της Weibull δηλώνοντας ως όνοµα κατανοµής: 
WEIBULL, της κανονικής κατανοµής, δηλώνοντας ως όνοµα κατανοµής: NORMAL και της 
λογαριθµικής κανονικής κατανοµής, δηλώνοντάς την ως LOGNORMAL.  

Προσοχή: Το όνοµα της κατανοµής πρέπει να είναι µε κεφαλαία γράµµατα.  

Οι παράµετροι των κατανοµών δίνονται υποχρεωτικά µε την σειρά που δηλώνονται οι 
παράµετροι σύµφωνα µε τους παρακάτω ορισµούς των κατανοµών: 

Weibull: W(σ, η) µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ( )



















σ

−







σσ

η
=ησ

η−η
x

exp
x

,;xf
1

  

Κανονική κατανοµή: Ν(µ, σ) µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας  
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Λογαριθµική κανονική κατανοµή: LOGN(µ, σ) µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 
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Σε περίπτωση που κατά την ανάλυση αντοχής χρησιµοποιηθεί το κριτήριο αστοχίας Hill, το 
οποίο δεν διαφοροποιεί µεταξύ αντοχής σε εφελκυσµό και θλίψη, τότε οι τιµές για τις 
παραµέτρους αντοχής σε θλίψη  µπορεί να είναι µηδενικές (αλλά όχι κενές).  

Τα δεδοµένα πρέπει να δίνονται σε µονάδες SI, ενώ απαιτείται να περιλαµβάνονται 
συντελεστές ασφαλείας υλικών. 

Ένα παράδειγµα για το αρχείο που περιγράφει το υλικό της στρώσης για την περίπτωση όπου 
θα ακολουθήσει ανάλυση µε την µέθοδο EDW φαίνεται στην συνέχεια: 

0.845E-3, 1822.48 
24.05E9, 8.20E9, 0.3051, 1.656E9 
9.13E-6, 46.04E-6 
0., 0. 
417.20e6, 4057.e12, -133900.e18, 0.5422e32 
340.99e6, 1144.e12, 11540.e18, 0.4131e31 
41.60e6, 37.40e12, 101.6e18, 4689.e24 
171.12e6, 495.4e12, 4326.e18, 803600.e24 
17.51e6, 10.95e12, -14.12e18, 366.9e24 

Στο αρχείο αυτό, στην πρώτη σειρά δίνονται το πάχος της στρώσης και η πυκνότητα του 
υλικού (στο συγκεκριµένο παράδειγµα το πάχος της στρώσης είναι 0.845 mm, ενώ η 
πυκνότητα του υλικού είναι 1822.48 kg/m3). Στην δεύτερη γραµµή δίνονται οι ελαστικές 
ιδιότητες του υλικού µε την σειρά EX, EY, νXY, GXY, όπου οι τιµές των ιδιοτήτων είναι EX = 
24.05 GPa, EY = 8.20GPa, νXY = 0.305, GXY = 1.656 GPa. Στην επόµενη γραµµή δίνεται ο 
συντελεστής θερµικής διαστολής στις κύριες διευθύνσεις του υλικού (αx και αy) αντίστοιχα. 
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο συντελεστής θερµικής διαστολής στις κύριες διευθύνσεις 
του υλικού είναι 9.13 µm/m/°C και 46.04 µm/m/°C. Στην συνέχεια δίνονται οι υγροσκοπικές 
ιδιότητες του υλικού στις κύριες διευθύνσεις του υλικού, οι οποίες για το συγκεκριµένο 
παράδειγµα είναι ίσες µε 0, εφόσον δεν εξετάστηκε η επίδραση αυτών των ιδιοτήτων. Τέλος 
δίνονται οι τέσσερις πρώτες κεντρικές ροπές των ιδιοτήτων αντοχής. Στο παραπάνω 
παράδειγµα οι µέσες τιµές για τις ΧΤ, ΧC,ΥΤ, YC και S είναι αντίστοιχα 417.20 MPa, 
340.99 MPa, 41.60 MPa, 171.12 MPa και 17.51 MPa, ενώ οι τιµές τυπικής απόκλισης 
(προσοχή όχι οι τιµές διασποράς που δίνονται στο αρχείο) είναι 63.69 MPa, 33.82 MPa, 
6.12 MPa, 22.26 MPa και 3.31 MPa, αντίστοιχα. 

Το αντίστοιχο αρχείο για τον ντετερµινιστικό υπολογισµό της αντοχής θα περιλάµβανε µόνο 
την τιµή σχεδιασµού της κάθε αντοχής (δηλαδή µία τιµή ανά σειρά για τις τελευταίες 5 
σειρές του αρχείου). 

Κατ’ αναλογία το αντίστοιχο αρχείο που θα χρησιµοποιηθεί για προσοµοίωση µε MC είναι: 

0.845E-3, 1822.48 
24.05E9, 8.20E9, 0.3051, 1.656E9 
9.13E-6, 46.04E-6 
0., 0. 
WEIBULL 
443.6708e6, 7.7593 
LOGNORMAL 
19.642511,0.0989 
LOGNORMAL 
17.532911, 0.1462 
LOGNORMAL 
18.949511, 0.1295 
WEIBULL 
18.8475e6, 6.1667 
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∆.1.1.2 Αρχείο Εισόδου Πολυστρώτων ∆ιατάξεων  

Το αρχείο εισόδου για την περιγραφή της διάταξης των στρώσεων στις πολύστρωτες που 
αποτελούν την κάθε διατοµή του πτερυγίου είναι ένα απλό αρχείο ASCII. Το αρχείο αυτό 
είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την ανάλυση που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί µε το POST-THIN. 
Σε αυτό το αρχείο, στην πρώτη σειρά αναγράφεται ο αριθµός των διαφορετικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται στην διάταξη, π.χ. 3. Στις αµέσως επόµενες σειρές αναγράφεται το όνοµα 
του αρχείου που περιέχει τις ιδιότητες του κάθε υλικού, έτσι για παράδειγµα έχουµε: 

3 
mat1.txt 
mat2.txt 
mat3.txt 

Στην αµέσως επόµενη σειρά αναγράφεται ο αριθµός των πολυστρώτων διατάξεων που θα 
αναλυθεί, δηλαδή που αποτελεί την διατοµή του πτερυγίου. Για παράδειγµα στην περίπτωση 
του Σχ.∆1 θα είχαµε 6 διατάξεις, συµπεριλαµβάνοντας την διάταξη των ενισχυτικών δοκίδων.  

 

leading 

trailing  

spar 

trailing sandwich 
foam  

Trailing (1) 

 

Σχ.∆.1 Παράδειγµα χωρισµού υλικών σε διατοµή του πτερυγίου 

Στην συνέχεια αναγράφονται τα δεδοµένα για κάθε διάταξη, τα οποία είναι: O αριθµός των 
στρώσεων στην διάταξη και σε κάθε σειρά ξεχωριστά για κάθε στρώση η γωνία 
προσανατολισµού της και το υλικό της. Για παράδειγµα η διάταξη:   

[ ]T3mat
4

1mat2mat2mat1mat 0/0/45/45/0 −  θα δηλωνόταν: 

8 
 0.  1 
 45. 2 
-45. 2 
 0.  1 
 0.  3 
 0.   3 
 0.  3 
 0.  3 

Όπου ο πρώτος αριθµός αντιστοιχεί στην γωνία προσανατολισµού της στρώσης σε σχέση µε 
τον άξονα του πτερυγίου (δηλαδή κάθετα στο επίπεδο της διατοµής) και ο δεύτερος 
αντιστοιχεί στον αριθµό του υλικού, δηλαδή της σειράς στην οποία δηλώθηκε το όνοµα του 
αρχείου που περιλαµβάνει τις ιδιότητες του υλικού.  

Μόλις ολοκληρωθεί η περιγραφή της πρώτης διάταξης ακολουθεί η επόµενη, δηλαδή πρώτα 
ο αριθµός των στρώσεων που περιλαµβάνονται στην διάταξη της επόµενης πολύστρωτης και 
κατόπιν η σειρά για κάθε στρώση στην διάταξη. Σηµειώνεται ότι η αρίθµηση των 
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πολυστρώτων διατάξεων γίνεται εσωτερικά στο PRETHIN, κατ’ αύξουσα σειρά καθώς 
διαβάζονται τα στοιχεία της κάθε πολύστρωτης. 

Προαιρετικά, στην περίπτωση πολλών διαφορετικών διατάξεων ή/ και µεγάλου αριθµού 
στρώσεων µπορούµε στην γραµµή όπου δηλώνεται ο αριθµός των στρώσεων στην διάταξη 
να δίνουµε (χωρισµένο µε tab) από τον αριθµό των στρώσεων ένα όνοµα (ή αριθµό στην 
διάταξη). Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι το PRETHIN θα χρησιµοποιήσει την πληροφορία 
αυτή. Το PRETHIN είναι προγραµµατισµένο να διαβάζει έναν αριθµό και να αλλάζει σειρά 
στο ASCII αρχείο. Έτσι για παράδειγµα η περιγραφή της παραπάνω πολύστρωτης διάταξης 
θα ήταν:  

8  spar-tension 
 0.  1 
 45. 2 
-45. 2 
 0.  1 
 0.  3 
 0.   3 
 0.  3 
 0.  3 

∆.1.1.3 Αρχείο Εξόδου MATCONST.OUT 

Το αρχείο εξόδου του PRETHIN, το οποίο χρησιµοποιείται ως είσοδος του THIN είναι ένα 
ASCII αρχείο, το οποίο περιλαµβάνει για κάθε πολύστρωτη διάταξη το συνολικό πάχος και 
τις ισοδύναµες ελαστικές ιδιότητες της διάταξης. Το όνοµα του αρχείου είναι 
MATCONST.OUT 

Συγκεκριµένα δίνονται για κάθε διάταξη µε την σειρά που αυτές δηλώθηκαν στο αρχείο 
εισόδου περιγραφής των διατάξεων: 

Το συνολικό πάχος της διάταξης και το µέτρο ελαστικότητας, το µέτρο διάτµησης, ο 
συντελεστής θερµικής διαστολής και ο συντελεστής υγροσκοπικής διόγκωσης κατά τον 
άξονα του πτερυγίου και η πυκνότητα της διάταξης.  

Όλες οι τιµές δίνονται σε SI, εφόσον οι τιµές των ιδιοτήτων των υλικών δόθηκαν σε SI. 

∆.1.1.4 Αρχείο Εξόδου POST.INP 

Το αρχείο εξόδου του PRETHIN, το οποίο χρησιµοποιείται ως είσοδος του POSTTHIN είναι 
ένα ASCII αρχείο, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία για τις διατάξεις και τα ονόµατα των 
αρχείων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάλυση µε το PRETHIN, ώστε να µην χρειάζεται 
να τα ξανα-δηλώσει ο χρήστης. Το όνοµα του αρχείου αυτού είναι POST.INP. 

Στην πρώτη σειρά του αρχείου δηλώνεται το αρχείο που χρησιµοποιήθηκε κατά την ανάλυση 
µε το PRETHIN. Το αρχείο αυτό χρησιµοποιείται και από το POSTTHIN.  

Στην επόµενη σειρά δίνεται ο αριθµός των πολυστρώτων διατάξεων που αναλύθηκαν µε το 
PRETHIN.  

Και στην συνέχεια δίνονται για κάθε πολύστρωτη τα στοιχεία των µητρώων A′ , B′  και D′  
µε την εξής σειρά. 
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ssssss

yyyyyy

yxyxyx

xsxsxs

xyxyxy

xxxxxx

DBA

...

DBA

DBA

DBA

DBA

DBA

′′′

′′′

′′′

′′′

′′′

′′′

 

Όλες οι τιµές δίνονται σε SI, εφόσον οι τιµές των ιδιοτήτων των υλικών δόθηκαν σε SI. 

∆.1.2 THIN 

To THIN χρησιµοποιεί το αρχείο εξόδου του PRE-THIN µε την ονοµασία 
MATCONST.OUT. Επίσης, χρησιµοποιεί ένα ακόµα αρχείο εισόδου, το οποίο δίνεται από το 
χρήστη κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Το αρχείο αυτό σε ASCII µορφή περιέχει τα 
γεωµετρικά στοιχεία και την περιγραφή της αεροτοµής του πτερυγίου που πρόκειται να 
αναλυθεί, καθώς επίσης και τις εσωτερικές αξονικές και διατµητικές δυνάµεις και ροπές στην 
διατοµή (όπως δίνονται από αερο-ελαστικούς υπολογισµούς). 

Ως έξοδος του ΤΗΙΝ περιλαµβάνονται το αρχεία µε τις ισοδύναµες ιδιότητες της 
οµογενοποιηµένης διατοµής και τα αρχεία stress.out, shear.out και torsion.out, τα οποία 
περιλαµβάνουν αποτελέσµατα για τις ανηγµένες τάσεις που αναπτύσσονται στα στοιχεία της 
διατοµής που αναλύεται.  

Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος ζητείται από τον χρήστη το όνοµα του αρχείου 
εισόδου που περιλαµβάνει την περιγραφή της διατοµής καθώς και το όνοµα του αρχείου 
εξόδου, στο οποίο θα δίνονται οι ισοδύναµες ιδιότητες της διατοµής µε την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης του THIN. 

Στην συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά το αρχείο εισόδου και τα αρχεία εξόδου του ΤΗΙΝ. 
Σηµειώνεται ότι για την εκτέλεση του THIN απαιτείται και το αρχείο εισόδου 
MATCONST.OUT, το οποίο περιγράφηκε παραπάνω ως αρχείο εξόδου του PRE-THIN. 

∆.1.2.1 Αρχείο Εισόδου ∆ιατοµής 

Το αρχείο αυτό είναι ένα ASCII αρχείο, στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες της 
διατοµής για την εκτέλεση του THIN.  

Το σύστηµα συντεταγµένων που χρησιµοποιείται στο THIN φαίνεται στο Σχ.∆.2. 

Στην πρώτη γραµµή του αρχείου καταγράφονται: 

Nnode, Nelem, Ncell, Nshw, Nlam 

όπου Nnode = Συνολικός αριθµός κόµβων, για παράδειγµα 110, Nelem = Συνολικός αριθµός 
στοιχείων, για παράδειγµα 112, Ncell = συνολικός αριθµός κελιών, στο παράδειγµα 3, Nshw 
= συνολικός αριθµός ενισχυτικών δοκίδων, στο παράδειγµα 2, Nmat = συνολικός αριθµός 
υλικών στην διατοµή, όπου αν χρησιµοποιήσουµε τον διαχωρισµό σε υλικά της διατοµής του 
Σχ.∆1 είναι 6 συµπεριλαµβανοµένου του υλικού της ενισχυτικής δοκίδας. Έτσι τελικά για 
διατοµή µε αυτά τα στοιχεία η πρώτη γραµµή του αρχείου εισόδου του ΤΗΙΝ θα ήταν: 

110, 112, 3, 2, 6 

Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι για το ΤΗΙΝ συνιστάται η χρήση 60 κόµβων στην διατοµή 
και τουλάχιστον 3 ή 4 σε κάθε ενισχυτική δοκίδα (shear web).  
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Υ

Z

 

Σχ. ∆.2: Σύστηµα συντεταγµένων για τις διατοµές του πτερυγίου στο ΤΗΙΝ 

Στην δεύτερη γραµµή του αρχείου αναγράφονται: 

∆Τ, ∆C 

όπου ∆Τ η διαφορά θερµοκρασίας και ∆C η διαφορά υγρασίας. Σε περίπτωση που η ανάλυση 
µε το THIN χρησιµοποιηθεί µόνο για την εξαγωγή των ισοδύναµων ιδιοτήτων της διατοµής 
και δεν ακολουθήσει ανάλυση αντοχής οι τιµές για το ∆Τ και ∆C µπορεί να τεθούν ως 
µηδενικές (αλλά όχι κενές). 

Στην τρίτη γραµµή του αρχείου αναγράφονται οι εσωτερικές δυνάµεις και ροπές, που 
αναπτύσσονται στην διατοµή, ως: 

NXB, MYB, MZB, MXB, VYB, VZB 

µε ΝXB την εσωτερική αξονική δύναµη στην διατοµή, ΜΥB, ΜΖB την εσωτερική καµπτική 
ροπή στον y και  z άξονα αντίστοιχα, MXB την εσωτερική στρεπτική ροπή και VYB και 
VZB τις εσωτερικές διατµητικές δυνάµεις στον y και z άξονα αντίστοιχα. Οι τιµές των 
εσωτερικών δυνάµεων και ροπών δίνονται σε SI. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί 
ανάλυση αντοχής, οι τιµές αυτές µπορούν να είναι τυχαίες (αλλά όχι κενές). 

Στις γραµµές που ακολουθούν αναγράφονται οι συντεταγµένες των Νnode κόµβων που 
περιγράφουν την διατοµή. Το ΤΗΙΝ για τον κόµβο inode για παράδειγµα, µε inode ∈ [1, 
Nnode] διαβάζει: 

y-coordinate, z-coordinate 

ενώ οι κόµβοι αριθµούνται εσωτερικά κατά αύξουσα σειρά.  

Ένα παράδειγµα αρίθµησης των κόµβων για µία διατοµή του πτερυγίου φαίνεται στο Σχ.∆.3, 
όπου για λόγους ευκρίνειας παρουσιάζονται µόνο ορισµένοι κόµβοι της διατοµής. 
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Σχ. ∆.3: Παράδειγµα αρίθµησης κόµβων στο THIN 

Αφού τελειώσει η αναγραφή των κόµβων, σειρά έχουν τα στοιχεία. ∆ηλαδή, καταγράφεται η 
συνδεσµολογία κόµβων – στοιχείων. Η κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε πληροφορία για ένα και 
µόνο στοιχείο. Σε αυτή αναγράφονται: 

Πρώτος κόµβος στοιχείου, ∆εύτερος κόµβος στοιχείου, Αριθµός υλικού στοιχείου 

Η σειρά µε την οποία θα δηλώσουµε τα στοιχεία δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία. Σηµασία µεγάλη 
όµως έχει η διεύθυνση του στοιχείου, δηλαδή η σειρά µε την οποία θα δηλώσουµε τους 
κόµβους που ορίζουν το στοιχείο. Για παράδειγµα, θεωρούµε τα τρία στοιχεία, Α, Β, C, όπως 
φαίνεται στο Σχ. ∆.4. 

a2

c2

b1

Β

a1Α

b2

c1

C

 

Σχ. ∆.4: Παράδειγµα στοιχείων στο THIN 

Τα στοιχεία αυτά ορίζονται αντίστοιχα από τους κόµβους: (a1, a2), (b1, b2), (c1,c2), 
εποµένως αν τα υλικά στα στοιχεία αυτά είναι am, bm, cm, τότε υπάρχουν οι εξής τρόποι για 
να περιγράψουµε το κάθε στοιχείο: 

x1, x2, xm 
x2, x1, xm 

όπου x = a, b, c.  

Ο τρόπος µε τον οποίο θα δηλωθούν τελικά, εξαρτάται από την φορά µε την οποία θα 
καταγραφεί το κάθε κελίο της διατοµής, που περιγράφεται στην συνέχεια. Προτείνεται, όµως 
η εξής δήλωση: 
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a1, a2, am 
b1, b2, bm 
c2, c1, cm 

∆ηλαδή τα στοιχεία του κελύφους δίνονται µε ωρολογιακή φορά, ενώ τα στοιχεία των 
ενισχυτικών δοκίδων δίνονται µε φορά από τα θετικά y προς τα αρνητικά σύµφωνα µε το 
σύστηµα συντεταγµένων του THIN. 

Ο ορισµός των υλικών στην διατοµή, ανά στοιχείο έχει ιδιαίτερη σηµασία, εφόσον για τις 
πολύστρωτες διατάξεις πρέπει να χρησιµοποιηθεί η αρίθµηση που προκύπτει από την χρήση 
του PRETHIN. Αν δεν χρησιµοποιείται το PRETHIN για την εισαγωγή των δεδοµένων των 
ισοδύναµων ιδιοτήτων των πολυστρώτων διατάξεων, τότε ο αριθµός του υλικού (που 
δηλώνεται για κάθε στοιχείο) θα πρέπει να συµφωνεί µε την αύξουσα αρίθµηση των 
ιδιοτήτων για κάθε πολύστρωτη διάταξη του αρχείου MATCONST.OUT. Έτσι, έστω ότι 
χρησιµοποιούµε τον διαχωρισµό των πολυστρώτων διατάξεων που περιγράφεται στο Σχ. ∆.1, 
ενώ στο PRETHIN έχουµε δηλώσει τις διατάξεις µε την σειρά που παρουσιάζονται στο Σχ. 
∆.5. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντιστοιχήσουµε το εκάστοτε στοιχείο της 
διατοµής µε τον αντίστοιχο αριθµό πολύστρωτης διάταξης. Γυρίζοντας στο παράδειγµα του 
Σχ. ∆.4 για τα στοιχεία A και C οι κόµβοι και η πολύστρωτη διάταξη θα πρέπει να δηλωθούν 
ως: 

a1, a2, 4 
c2, c1, 6 

5

2

4

4

2 1

3

3

6

6

 

Σχ. ∆.5 Παράδειγµα αρίθµησης των υλικών σε διατοµή του πτερυγίου 

Έτσι για παράδειγµα, ακολουθώντας την αρίθµηση των κόµβων όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 
∆.3, τα στοιχεία µπορούν να δηλωθούν ως εξής: 
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1 2 1 
2 3 1 
3 4 1 
4 5 2 

… … … 
95 96 1 
96 1 1 

a 103 6 
103 102 6 
102 101 6 
… … … 
98 97 6 
97 b 6 

c 110 6 
110 109 6 
… … … 

105 104 6 
104 d 6 

όπου a, b, c, d οι κόµβοι όπου συνδέονται οι ενισχυτικές δοκίδες µε το κέλυφος του 
πτερυγίου. Με αυτό τον τρόπο έχουµε την αρίθµηση και φορά των στοιχείων, που φαίνεται 
στο Σχ. ∆.6, εφόσον τα στοιχεία αριθµούνται εσωτερικά κατά αύξουσα σειρά, καθώς 
διαβάζεται η κάθε σειρά εισόδου από το ΤΗΙΝ. 

1

2
3

47
48

49
98

94 95 96

112

97

111

 

Σχ. ∆.6: Παράδειγµα αρίθµησης στοιχείων στο THIN 

Στην συνέχεια ορίζονται τα κελία της διατοµής. Για κάθε κελίο, στην πρώτη σειρά 
αναγράφεται: 

icell, icel_nel 

όπου icell είναι ο αύξων αριθµός κελίου και icel_nel είναι ο συνολικός αριθµός στοιχείων 
στο κελίο i 

Ενώ στις επόµενες σειρές αναγράφονται: 

αριθµός στοιχείου, φορά 

όπου φορά είναι ένας πραγµατικός αριθµός ίσος µε 1.00 όταν η διεύθυνση του στοιχείου 
συµπίπτει µε την φορά του κελίου και µε –1.00 όταν η διεύθυνση του στοιχείου είναι 
αντίστροφη αυτής του κελίου.  
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Η σειρά µε την οποία δηλώνονται τα στοιχεία του κελίου έχει σηµασία, καθώς συνδέεται 
άµεσα µε την σειρά που δηλώνονται τα στοιχεία των κλάδων. Έτσι µία πρόταση για τον 
ορισµό των κελίων παρουσιάζεται στο Σχ. ∆.7 όπου το κάθε κελίο περιγράφεται µε 
διαφορετικό χρώµα. 

3,1

3,2

1,11,2

1 2,1

3

2

2,2

 

Σχ. ∆.7: Παράδειγµα ορισµού κελίων στο THIN 

Στο Σχ. ∆.7 παρουσιάζονται επίσης τα δύο πρώτα στοιχεία κάθε κελίου, καθώς και η φορά µε 
την οποία ορίζονται τα στοιχεία σε κάθε ένα από αυτά. Με αυτό τον τρόπο, τα δεδοµένα για 
το πρώτο κελίο θα µπορούσαν να είναι: 

1, 40 
33, 1.00 
34, 1.00 
35, 1.00 
… 
64, 1.00 
104, -1.00 
103, -1.00 
… 
97, -1.00 

Στην συνέχεια δηλώνονται τα δεδοµένα των ενισχυτικών δοκίδων. Συγκεκριµένα για κάθε 
δοκίδα στην πρώτη γραµµή αναγράφεται: 

Αύξων αριθµός της δοκίδας, συνολικός αριθµός των στοιχείων στην δοκίδα 

Στις επόµενες σειρές αναγράφονται τα στοιχεία µε την σειρά τους που αποτελούν την δοκίδα. 
Η αλληλουχία των στοιχείων έχει και σε αυτή την περίπτωση σηµασία για την ορθότητα των 
αποτελεσµάτων. Για παράδειγµα τα δεδοµένα για την δεύτερη ενισχυτική δοκίδα του 
παραδείγµατος είναι: 

2, 8 
105 
106 
107 
… 
110 

Στην συνέχεια ορίζονται οι κλάδοι στους οποίους χωρίζεται η διατοµή, για την εύρεση του 
κέντρου διάτµησης και των διατµητικών τάσεων που αναπτύσσονται στην διατοµή. Ο 
συνολικός αριθµός των κλάδων ισούται µε τον συνολικό αριθµό των κελίων συν τον 
συνολικό αριθµό των ενισχυτικών δοκίδων. Όπως προαναφέρθηκε, επειδή ο τρόπος µε τον 
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οποίο γίνεται η αρίθµηση των στοιχείων στο κελίο συνδέεται εσωτερικά µε το πως 
δηλώνουµε τις απαραίτητες παραµέτρους των κλάδων, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό 
το σηµείο. Για κάθε κλάδο στην πρώτη σειρά δεδοµένων του αναγράφονται: 

Αύξων αριθµός κλάδου, συνολικός αριθµός στοιχείων στον κλάδο 

Ενώ στις επόµενες σειρές αναγράφονται τα στοιχεία του κλάδου. Στο Σχ. ∆.8 παρουσιάζεται 
παράδειγµα διαχωρισµού των κλάδων σε µία διατοµή. Κάθε κλάδος συµβολίζεται µε 
διαφορετικό χρώµα, ενώ παρουσιάζεται και η φορά µε την οποία δηλώνονται τα στοιχεία 
στον κλάδο, καθώς επίσης και τα δύο πρώτα στοιχεία του. 

4,1

4,2

1,11,2

1
2,1

4

2

2,2

3

5

5,1
5,2

3,1

3,2

 

Σχ. ∆.8: Παράδειγµα ορισµού κλάδων στο THIN 

Έτσι για παράδειγµα τα δεδοµένα για τον τέταρτο κλάδο είναι: 

4, 24 
1 
2 
3 
… 
16 
105 
106 
… 
111 
112 

Με αυτά τα στοιχεία τελειώνει το αρχείο για τα δεδοµένα που απαιτούνται για την ανάλυση 
µε το THIN. Σηµειώνεται ότι το αρχείο αυτό δεν πρέπει να περιέχει κενές σειρές.  

∆.1.2.2 Αρχείο εξόδου ιδιοτήτων διατοµής 

Το ΤΗΙΝ έχει ως έξοδο (µεταξύ άλλων) το αρχείο εξόδου της διατοµής, ένα ASCII αρχείο, το 
όνοµα του οποίου καθορίζεται από τον χρήστη κατά την εκτέλεση του ΤΗΙΝ, όπως 
προαναφέρθηκε. Παράδειγµα τέτοιου αρχείου παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Yel=    -0.0418 Zel=    -0.1951 

 Ym=    -0.0426 Zm=    -0.2065 
 A= 0.6891E-01 

 stiffnessA= 0.1582E+10 
 massA= 0.9139E+02 

 Iy= 0.1417E+09 Iz= 0.4917E+08 Iyz= 0.9025E+07 
 EM= 0.7167E+10 

 pmIy= 0.9012E+01 pmIz= 0.2702E+01 pmIyz= 0.6149E+00 

 pm= 0.5561E+03 
 GJeq=  0.1544E+08 

Yshear,Zshear 
  1.2286335E-02  0.1046483     

Τα στοιχεία που δίνονται είναι τα παρακάτω: 

• Οι συντεταγµένες του ελαστικού κέντρου της διατοµής ως Yel και Zel ως προς την 
αρχή των αξόνων (στο επίπεδο της διατοµής). Σηµειώνεται ότι η αρχή των αξόνων 
δεν υπολογίζεται σε σχέση µε την διατοµή, αλλά προκύπτει εσωτερικά από τον 
ορισµό των κόµβων της διατοµής. 

• Οι συντεταγµένες του κέντρου µάζας της διατοµής, Ym και Zm, ως προς την αρχή 
των αξόνων (στο επίπεδο της διατοµής). 

• Η επιφάνεια της διατοµής, Α. (Η επιφάνεια που καλύπτεται από υλικό). 

• Η αξονική δυσκαµψία, ΕΑ, δίνεται µε την ονοµασία stiffnessA, ως προς το ελαστικό 
κέντρο. 

• Η γραµµική πυκνότητα της διατοµής, ρΑ, δίνεται µε το συµβολισµό massA, ως προς 
το κέντρο µάζας της διατοµής. 

• Η καµπτική δυσκαµψία στις διευθύνσεις y και z, EIyy και EIzz αντίστοιχα, δίνονται 
ως προς το ελαστικό κέντρο µε τον συµβολισµό Ιy και Iz αντίστοιχα, µαζί µε την 
µικτή καµπτική δυσκαµψία ΕΙyz, η οποία συµβολίζεται ως Ιyz (και δίνεται επίσης ως 
προς το ελαστικό κέντρο.  

• Το ισοδύναµο µέτρο ελαστικότητας της πολύστρωτης διάταξης (της διατοµής), µε το 
οποίο έγινε η κανονικοποίηση για την εύρεση των ισοδύναµων ιδιοτήτων καµπτικής 
και αξονικής δυσκαµψίας.  

• Οι ροπές µάζας κατά την y και z διεύθυνση, ρΙyy και ρIzz αντίστοιχα, ως προς το 
κέντρο µάζας της διατοµής δίνονται µε τον συµβολισµό  pmIy και pmIy αντίστοιχα, 
µαζί µε την µικτή ροπή µάζας, ρΙyz, η οποία δίνεται µε τον συµβολισµό pmIyz, 
επίσης ως προς το κέντρο µάζας.  

• Η πυκνότητα της πολύστρωτης διάταξης (στην διατοµή), η οποία χρησιµοποιήθηκε 
για την κανονικοποίηση για τον υπολογισµό της γραµµικής πυκνότητας της διατοµής 
και των ροπών µάζας.  

• Η ισοδύναµη στρεπτική δυσκαµψία GJ, δίνεται µε τον συµβολισµό GJeq, ως προς το 
ελαστικό κέντρο της διατοµής. 

• Τέλος δίνονται οι συντεταγµένες του κέντρου διάτµησης ως προς το ελαστικό κέντρο 
της διατοµής, µε τον συµβολισµό Yshear και Zshear στην τελευταία γραµµή του 
αρχείου.  

Σηµειώνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία δίνονται σε SI µονάδες, ακολουθώντας τα 
στοιχεία εισόδου του THIN.  
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∆.1.2.3 Αρχείο εξόδου STRESS.OUT 

Το αρχείο εξόδου του ΤΗΙΝ, το οποίο αποτελεί και αρχείο εισόδου του POST-THIN, σε 
περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω η ανάλυση αντοχής της διατοµής. Στο ASCII αυτό 
αρχείο δίνονται οι αξονικές ανηγµένες τάσεις (Nx) για κάθε κόµβο κάθε στοιχείου 
πολύστρωτης διάταξης (εξαιτίας αξονικών και καµπτικών δυνάµεων που εφαρµόζονται στην 
διατοµή καθώς και των τυχόν υγροσκοπικών δυνάµεων και ροπών, εξαιτίας των 
διαφορετικών υγροσκοπικών ιδιοτήτων των στοιχείων της διατοµής).  

Στην πρώτη σειρά του αρχείου δίνονται οι διαφορά θερµοκρασίας και η διαφορά σχετικής 
υγρασίας, ∆Τ και ∆C αντίστοιχα, (όπως δόθηκαν ως είσοδος στο αρχείο εισόδου του ΤΗΙΝ). 

Στην δεύτερη σειρά του αρχείου δίνεται ο συνολικός αριθµός των στοιχείων της διατοµής 
που αναλύθηκε µε το ΤΗΙΝ.  

Στις επόµενες σειρές, για κάθε στοιχείο δίνονται σε σειρά οι παρακάτω πληροφορίες: 

• Αριθµός του στοιχείου 

• Οι συντεταγµένες στην Υ και Ζ διεύθυνση (στο αρχικό σύστηµα συντεταγµένων) του 
πρώτου κόµβου του στοιχείου. 

• Οι συντεταγµένες στην Υ και Ζ διεύθυνση (στο αρχικό σύστηµα συντεταγµένων) του 
δεύτερου κόµβου του στοιχείου. 

• Η ανηγµένη τάση στον πρώτο και δεύτερο κόµβο του στοιχείου. 

• Ο αριθµός της πολύστρωτης διάταξης του στοιχείου. 

• Οι καµπτικές ενώ οι συντεταγµένες του κέντρου µάζας και του κέντρου διάτµησης 
ως προς το ελαστικό κέντρο. Όλες οι ροπές αδρανείας δίνονται ως προς το ελαστικό 
κέντρο.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία (εκτός από τον αριθµό του στοιχείου και τον αριθµό της 
πολύστρωτης διάταξης του στοιχείου) δίνονται σε µονάδες SI, ακολουθώντας τα στοιχεία 
εισόδου του THIN.   

Παράδειγµα αρχείου STRESS.OUT, το οποίο περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των ανηγµένων 
αξονικών τάσεων για τα δύο πρώτα στοιχεία της διατοµής, παρουσιάζεται στην συνέχεια. 

  0.0000000E+00  0.0000000E+00 

         176 

           1 -0.1060120      -1.021530     -0.1153800      -1.054910     

   322535.6       302739.7               1 

           2 -0.1012130      -1.002950     -0.1060120      -1.021530     
   331643.1       322535.6               1 

Έτσι σε αυτή την περίπτωση η διαφορά θερµοκρασίας που εξετάστηκε ήταν ∆Τ = 0°C και 
αντίστοιχα µηδενική ήταν και η διαφορά υγρασίας ∆C που φαίνονται στην πρώτη γραµµή. 
Στην δεύτερη γραµµή φαίνεται ότι ο αριθµός των στοιχείων της διατοµής είναι 176. 

Στις επόµενες γραµµές έχουµε για το στοιχείο #1 τις συντεταγµένες του πρώτου κόµβου στην 
Υ και Ζ διεύθυνση ως (-0.106012 m, -1.02153 m), τις συντεταγµένες του δεύτερου κόµβου (-
0.11538 m, -1.05491 m), τις ανηγµένες αξονικές τάσεις στον πρώτο και δεύτερο κόµβο του 
στοιχείου ίσες µε 322535.6 N/m και 302739.7 N/m, καθώς και το αριθµό της πολύστρωτης 
διάταξης που είναι η #1. Αντίστοιχες πληροφορίες βρίσκουµε για το στοιχείο #2 της 
διατοµής, όπως φαίνονται στις δύο τελευταίες σειρές του παραδείγµατος. 

∆.1.2.4 Αρχείο εξόδου SHEAR.OUT 

Σε αυτό το αρχείο εξόδου του ΤΗΙΝ περιλαµβάνονται οι πληροφορίες για τις ανηγµένες 
διατµητικές τάσεις (Νs) που αναπτύσσονται στην διατοµή εξαιτίας των διατµητικών 
δυνάµεων και των στρεπτικών ροπών που εφαρµόζονται.  
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Συγκεκριµένα για κάθε στοιχείο της διατοµής δίνονται στην σειρά ο αριθµός του πρώτου 
κόµβου του στοιχείου, η ανηγµένη διατµητική τάση στον πρώτο κόµβο, ο αριθµός του 
δεύτερου κόµβου και η αντίστοιχη ανηγµένη διατµητική τάση στο κόµβο του στοιχείου. Για 
παράδειγµα παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις γραµµές του εν λόγω αρχείου. 

           2   41381.40               1   43034.47     

           3   40421.98               2   41381.40     

           4   39970.23               3   40421.98     

Έτσι για το στοιχείο #1 στην πρώτη σειρά, ο αριθµός του πρώτου κόµβου του είναι 2 ενώ η 
ανηγµένη διατµητική τάση στον κόµβο αυτό είναι ίση µε 14381.4 Ν/m. Αντίστοιχα ο 
δεύτερος κόµβος του στοιχείου είναι ο #1 και η ανηγµένη διατµητική τάση είναι ίση µε 
43034.47 Ν/m. Αντίστοιχα οι πληροφορίες για το #2 και #3 στοιχείο της διατοµής που 
φαίνονται στις δύο τελευταίες σειρές του παραδείγµατος.  

∆.1.2.5 Αρχείο εξόδου TORSION.OUT 

Το αρχείο εξόδου TORSION.OUT του ΤΗΙΝ περιλαµβάνει πληροφορίες για τις ανηγµένες 
διατµητικές τάσεις εξαιτίας µόνο των στρεπτικών ροπών (σε αντίθεση µε το SHEAR.OUT, 
το οποίο περιλαµβάνει την συνολική επίδραση των διατµητικών δυνάµεων και στρεπτικής 
ροπής που εφαρµόζονται στην διατοµή). Τα στοιχεία εξόδου του δίνονται ανά κελίο της 
διατοµής.  

Συγκεκριµένα στην αρχή δίνονται για κάθε κελίο της διατοµής η επιφάνεια του κελίου (που 
χρησιµοποιείται για την ανάλυση των τάσεων εξαιτίας στρέψης). Στην συνέχεια δίνονται οι 
διατµητικές ροές σε κάθε κελίο. Το παρακάτω είναι ένα παράδειγµα αρχείου 
TORSION.OUT, για την ανάλυση διατοµής τριών κελίων.  

OMEG(  1)=      0.0874 

 OMEG(  2)=      0.2483 
 OMEG(  3)=      0.0542 

 q_tors(  1)=  0.0000E+00 
 q_tors(  2)=  0.0000E+00 
 q_tors(  3)=  0.0000E+00 

Η επιφάνεια του κελίου #1 δίνεται στην πρώτη σειρά ίση µε 0.0874 m2, στην συνέχεια 
δίνονται οι επιφάνειες των κελίων #2 και #3. Τέλος ακολουθούν οι διατµητικές ροές εξαιτίας 
της ροπής στρέψης στην διατοµή για τα τρία  κελία. Στο παράδειγµα οι διατµητικές ροές 
είναι µηδενικές, εφόσον η ροπή στρέψης της διατοµής δόθηκε µηδενική.  

∆.1.3 POST-THIN 

Το POST-THIN χρειάζεται τα αρχεία εισόδου του PRETHIN, δηλαδή το αρχείο  µε την 
περιγραφή των πολυστρώτων διατάξεων και τα αρχεία µε τις ιδιότητες των υλικών, το αρχείο 
εξόδου του PRETHIN, POST.INP, τα οποία περιγράφηκαν στην ενότητα για το PRETHIN, 
καθώς και τα αρχεία εξόδου του ΤΗΙΝ STRESS.OUT και SHEAR.OUT, τα οποία 
περιγράφηκαν στην αντίστοιχη ενότητα. Όµως κατά την εκτέλεση του POST-THIN, δεν 
ζητούνται στοιχεία για τα αρχεία αυτά καθώς τα ονόµατα των αρχείων διαβάζονται µέσω των 
αρχείων POST.INP και STRESS.OUT. Κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ζητούνται από 
τον χρήστη κατά την εκτέλεση του προγράµµατος.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το POST-THIN έχει ένα περιορισµό στον αριθµό των στρώσεων 
ανά πολύστρωτη που επιδέχεται. Ο µέγιστος αριθµός στρώσεων σε µία πολύστρωτη διάταξη 
µπορεί να είναι 100.   

Αρχικά κατά την εκτέλεση του POST-THIN ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το κριτηρίου 
αστοχίας που θα χρησιµοποιηθεί µεταξύ των Tsai-Hahn (TH), EPFS (EPFS), Hill (H), F12=0 
(F), πληκτρολογώντας τα κεφαλαία γράµµατα που βρίσκονται στην παρένθεση, δίπλα σε 
κάθε κριτήριο. Για παράδειγµα, αν το κριτήριο αστοχίας θέλουµε να είναι το κριτήριο Hill 
τότε εισάγουµε το γράµµα Η. 
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Τα κριτήρια Tsai-Hahn, EPFS, Hill και αυτό που ορίζεται ως F12=0 είναι παραλλαγές του 
τετραγωνικού κριτηρίου αστοχίας. Συγκεκριµένα, το κριτήριο Tsai Hahn δίνεται από την 
παρακάτω ανισότητα, θεωρώντας την ασφαλή κατάσταση: 
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Το κριτήριο EPFS δίνεται από την ακόλουθη ανισότητα 
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Το κριτήριο F12=0 δίνεται από: 
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Και τέλος το κριτήριο Hill δίνεται από την: 
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Στην συνέχεια ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει µέθοδο ανάλυσης, µεταξύ της 
ντετερµινιστικής πληκτρολογώντας DET, της στοχαστικής ανάλυσης χρησιµοποιώντας την 
µέθοδο Edgeworth, πληκτρολογώντας EDW και της στοχαστικής ανάλυσης µε προσοµοίωση 
Monte Carlo, πληκτρολογώντας MC. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ντετερµινιστική ανάλυση τότε του δίνεται η 
δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικό λόγο αντοχής (strength ratio) από την προκαθορισµένη 
τιµή του λόγου για τις υγροσκοπικές φορτίσεις που είναι ίσος µε την µονάδα (1.0). Αν 
επιθυµεί διαφορετικό τότε πληκτρολογεί Υ αν όχι πληκτρολογεί Ν. Αν έχει επιλέξει Υ, τότε 
θα του ζητηθεί η νέα τιµή για τον λόγο αντοχής για τα υγροσκοπικά φορτία.  

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ανάλυση µε την µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth, 
τότε θα του ζητηθεί να επιλέξει πόσους όρους επιθυµεί στο ανάπτυγµα. Η προκαθορισµένη 
τιµή για το ανάπτυγµα είναι µε δύο όρους. Εποµένως, µπορεί να επιλέξει το ανάπτυγµα µε 
ένα µόνο όρο (που ισοδυναµεί µε την κανονική κατανοµή) πληκτρολογώντας την τιµή 1, ή να 
επιλέξει το ανάπτυγµα µε τρεις όρους, πληκτρολογώντας την τιµή 3.  

Στην συνέχεια ο χρήστης καλείται να επιλέξει για τα αρχεία εξόδου. ∆ηλαδή καλείται να 
επιλέξει (πληκτρολογώντας Y σε θετική απάντηση και N στην περίπτωση αρνητικής 
απάντησης) αν επιθυµεί την καταγραφή των τάσεων κάθε στρώσης. Στην περίπτωση που 
επιθυµεί την καταγραφή των τάσεων που αναπτύσσονται σε κάθε στρώση, τότε µπορεί να 
επιλέξει αν επιθυµεί την καταγραφή στο κύριο σύστηµα της κάθε στρώσης (on axis) ή την 
καταγραφή στο κύριο σύστηµα της πολύστρωτης (off axis), ή την καταγραφή και των δύο. 
Για να καταγραφούν οι τάσεις των στρώσεων στο κύριο σύστηµα της κάθε στρώσης 
πληκτρολογεί Ο, για την καταγραφή των τάσεων στο σύστηµα της πολύστρωτης 
πληκτρολογεί F, ενώ για την καταγραφεί των τάσεων και ως προς τα δύο συστήµατα 
πληκτρολογεί Β. Το ακριβές περιεχόµενο των αρχείων περιγράφεται στα επόµενα εδάφια του 
παραρτήµατος.  

Τα αρχεία εξόδου του POST-THIN είναι το ELEMRES.OUT, το RESULTS.OUT και 
ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη τα αρχεία ON_AX_STRESS.OUT και 
OFF_AX_STRESS.OUT για τις τάσεις ανά στρώση. Αυτά τα αρχεία περιγράφονται στην 
συνέχεια.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Οδηγίες χρήσεις των εργαλείων PRE-THIN, THIN, POST-THIN 

286 

∆.1.3.1 Αρχείο εξόδου ELEMRES.OUT 

Στο αρχείο αυτό περιλαµβάνονται ανάλογα µε την ανάλυση τα αποτελέσµατα συγκεντρωτικά 
για κάθε στοιχείο και για κάθε κόµβο του στοιχείου. Συγκεκριµένα, σε κάθε γραµµή του 
αρχείου δίνονται: 

• Ο αριθµός του στοιχείου 

• Ο αριθµός 1 για τον πρώτο κόµβο του στοιχείου  

• Το αποτέλεσµα για την πολύστρωτη διάταξη του στοιχείου στον πρώτο κόµβο. Το 
αποτέλεσµα της ανάλυσης εξαρτάται από την µέθοδο που έχει προεπιλεγεί. ∆ηλαδή 
σε περίπτωση ντετερµινιστικού υπολογισµού το αποτέλεσµα σε κάθε κόµβο είναι ο 
µικρότερος λόγος ασφαλείας, R, που υπολογίστηκε στις στρώσεις της πολύστρωτης 
διάταξης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον ντετερµινιστικός λόγο ασφάλειας, R, η 
αστοχία θεωρείται όταν R<1. Στην περίπτωση στοχαστικών υπολογισµών (EDW και 
MC) δίνεται η πιθανότητα αστοχίας της πολύστρωτης, η οποία ισούται µε την 
µέγιστη πιθανότητα αστοχίας µεταξύ των στρώσεων της πολύστρωτης στον 
συγκεκριµένο κόµβο του στοιχείου.. 

• Ο αριθµός 2 για τον δεύτερο κόµβο του στοιχείου 

• Το αποτέλεσµα για την πολύστρωτη διάταξη στον δεύτερο κόµβο του στοιχείου. 

Το παρακάτω παράδειγµα είναι αποτέλεσµα ντετερµινιστικού υπολογισµού. Φαίνεται ότι ο 
ντετερµινιστικός λόγος ασφαλείας κυµαίνεται µεταξύ 1.28 και 0.84. Υπάρχουν δηλαδή 
κόµβοι στους οποίους εκτιµάται αστοχία, όπως ο κόµβος 1 του στοιχείου 19 και όλοι οι 
κόµβοι των στοιχείων 20 ως 24.  

 13           1   1.235849               2   1.284196     

 14           1   1.188679               2   1.235849     

 15           1   1.143005               2   1.188679     
 16           1   1.099059               2   1.143005     

 17           1   1.057906               2   1.099059     
 18           1   1.019123               2   1.057906     
 19           1  0.9829695               2   1.019123     

 20           1  0.9495926               2  0.9829695     
 21           1  0.9190656               2  0.9495926     

 22           1  0.8914045               2  0.9190656     
 23           1  0.8665956               2  0.8914045     
 24           1  0.8420056               2  0.8665956     

Το παρακάτω παράδειγµα είναι το αντίστοιχο αποτέλεσµα στοχαστικού υπολογισµού (µε την 
µέθοδο EDW και MC η παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι η ίδια), όπου παρουσιάζονται 
τα αποτελέσµατα για τα στοιχεία 13 ως 24 και όπου φαίνεται ότι υπάρχουν κόµβοι µε 
µηδενικές ως πολύ µικρές πιθανότητες αστοχίας, όπως για παράδειγµα ο κόµβος 1 των 
στοιχείων 14 και 15, καθώς και κόµβοι µε πιθανότητες αστοχίας πάνω από 50% και κοντά 
στο 100% όπως ο πρώτος κόµβος των στοιχείων 23 και 24. Στον κόµβο 1 του στοιχείου 19 
φαίνεται ότι η πιθανότητα αστοχίας είναι πάνω από 50% (την µέση τιµή δηλαδή), ενώ στον 
κόµβο 2 προβλέπεται πιθανότητα αστοχίας 26%. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα του 
ντετερµινιστικού υπολογισµού, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω όπου για τον κόµβο 1 του 
συγκεκριµένου στοιχείου προβλέπεται αστοχία, ενώ για τον κόµβο 2 όχι. Όµως η τιµή του 
λόγου ασφαλείας στον ντετερµινιστικό υπολογισµό δεν µας δίνει καµία πληροφορία για το 
επίπεδο αξιοπιστίας (ή την πιθανότητα αστοχίας).  
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 13           1  1.0192394E-05           2  0.0000000E+00 

 14           1  0.0000000E+00           2  1.0192394E-05 
 15           1  5.3644180E-07           2  0.0000000E+00 

 16           1  3.1435490E-04           2  5.3644180E-07 
 17           1  2.2531748E-02           2  3.1435490E-04 

 18           1  0.2630250               2  2.2531748E-02 
 19           1  0.7505575               2  0.2630250     

 20           1  0.9722751               2  0.7505575     

 21           1  0.9989451               2  0.9722751     
 22           1  0.9999831               2  0.9989451     

 23           1  0.9999998               2  0.9999831     
 24           1   1.000000               2  0.9999998     

 

∆.1.3.2 Αρχείο εξόδου RESULTS.OUT 

Στο αρχείο αυτό δίνονται κατά την έξοδο από το POST-THIN τα αναλυτικά αποτελέσµατα 
ανά στρώση στο άνω και κάτω σηµείο της στρώσης, για κάθε κόµβο και για κάθε στοιχείο. 
Σε περίπτωση ντετερµινιστικού υπολογισµού το αποτέλεσµα σε κάθε σηµείο είναι ο λόγος 
ασφαλείας, ενώ σε περίπτωση πιθανολογικής ανάλυσης (EDW και MC) το αποτέλεσµα είναι 
η πιθανότητα αστοχίας της στρώσης στο σηµείο αυτό. 

Το παρακάτω παράδειγµα είναι αποτέλεσµα ντετερµινιστικού υπολογισµού, όπου 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την στρώση 1 του στοιχείου 18 και για τις στρώσεις 6 
ως 8 του στοιχείου 19. Έτσι στην πρώτη σειρά αναγράφεται ο αριθµός του στοιχείου, ο 
αριθµός της στρώσης και το αποτέλεσµα στο πάνω µέρος της στρώσης (UPPER) για τον 
πρώτο και τον δεύτερο κόµβο αντίστοιχα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο λόγος ασφαλείας 
για τον πρώτο κόµβο είναι 2.079, ενώ για τον δεύτερο κόµβο είναι ίσος µε 2.221. Στην 
επόµενη γραµµή του παραδείγµατος αναγράφεται το αντίστοιχο αποτέλεσµα για το ίδιο 
στοιχείο και για την ίδια στρώση, αλλά αυτή την φορά στο κάτω (LOWER) σηµείο της 
στρώσης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το στοιχείο 19, στρώση 8 και 
το άνω σηµείο της στρώσης στον πρώτο και στον δεύτερο κόµβο του στοιχείου, ενώ στην 
επόµενη σειρά αναγράφονται τα αποτελέσµατα για το κατώτερο σηµείο της στρώσης κ.ο.κ.   

  18   1  UPPER  0.2079E+01  0.2221E+01 

          LOWER  0.2118E+01  0.2263E+01 
  19   8  UPPER  0.9830E+00  0.1019E+01 

          LOWER  0.9925E+00  0.1029E+01 
  19   7  UPPER  0.1080E+01  0.1145E+01 

          LOWER  0.1091E+01  0.1157E+01 

  19   6  UPPER  0.3000E+01  0.3135E+01 

          LOWER  0.3102E+01  0.3241E+01 

Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από µία πιθανολογική ανάλυση παρουσιάζονται στην συνέχεια. 
Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι για την στρώση 7 για παράδειγµα του στοιχείου 19 στο 
άνω µέρος της στρώσης και στον πρώτο κόµβο του στοιχείου η πιθανότητα αστοχίας της 
στρώσης είναι 0.24Ε-2, ενώ το αποτέλεσµα στο ίδιο σηµείο για τον δεύτερο κόµβο είναι 
0.10Ε-5. 

  18   1  UPPER  0.0000E+00  0.0000E+00 

          LOWER  0.0000E+00  0.0000E+00 

  19   8  UPPER  0.7491E+00  0.2589E+00 
          LOWER  0.6157E+00  0.1639E+00 

  19   7  UPPER  0.2404E-02  0.1013E-05 

          LOWER  0.7988E-03  0.0000E+00 
  19   6  UPPER  0.0000E+00  0.0000E+00 

          LOWER  0.0000E+00  0.0000E+00 
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∆.1.3.3 Αρχείο εξόδου ON_AX_STRESS.OUT 

Στο αρχείο αυτό δίνονται κατά την έξοδο από το POST-THIN τα αποτελέσµατα των τάσεων 
ανά στρώση στο άνω και κάτω σηµείο της στρώσης, για κάθε στοιχείο και για κάθε κόµβο, 
στο κύριο σύστηµα συντεταγµένων της κάθε στρώσης.  

Το παρακάτω παράδειγµα είναι από ένα αρχείο ON_AX_STRESS.OUT. Στην πρώτη γραµµή 
του παραδείγµατος παρουσιάζεται ο αριθµός του στοιχείου (1) ο αριθµός ένα (1) που 
αντιστοιχεί στον πρώτο κόµβο του στοιχείου, ο αριθµός της στρώσης (4), η λέξη UPPER που 
δηλώνει ότι το αποτέλεσµα είναι για το ανώτερο σηµείο της στρώσης και το αποτέλεσµα για 
τις τα τάσεις σx, σy και σs, αντίστοιχα στο κύριο σύστηµα συντεταγµένων της στρώσης. Το 
αποτέλεσµα για το συγκεκριµένο σηµείο είναι  σx = 1.356 MPa, σy = -1.052 MPa και σs = -
5.591 MPa. Στην επόµενη σειρά δίνονται τα αποτελέσµατα για τις τάσεις σx, σy και σs για το 
ίδιο στοιχείο, κόµβο, στρώση, αλλά στο κατώτερο (LOWER) σηµείο της στρώσης. Σε αυτή 
την περίπτωση τα αποτελέσµατα είναι σx = 1.464 MPa, σy = -1.003 MPa και σs = -5.590 Mpa. 
Στην συνέχεια δίνονται τα αποτελέσµατα για το στοιχείο 1, στον πρώτο κόµβο του στοιχείου 
αυτού (1), στην τρίτη στρώση του στοιχείου (3) και στο ανώτερο σηµείο της στρώσης κ.ο.κ. 
Στις δύο τελευταίες γραµµές του παραδείγµατος δίνονται τα στοιχεία για το στοιχείο 1, στον 
δεύτερο κόµβο του στοιχείου (2) στην στρώση 8 για το ανώτερο και κατώτερο σηµείο της 
στρώσης. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα δίνονται σε µονάδες SI ανάλογα µε τα στοιχεία 
εισόδου.  

   1   1   4 UPPER  0.1356E+07 -0.1052E+07 -0.5591E+07 

               LOWER  0.1464E+07 -0.1003E+07 -0.5590E+07 
   1   1   3 UPPER -0.3120E+07  0.3057E+06  0.5590E+07 
               LOWER -0.3005E+07  0.3516E+06  0.5589E+07 

   1   1   2 UPPER -0.2448E+08  0.6485E+07 -0.5381E+06 
               LOWER -0.2436E+08  0.6530E+07 -0.5372E+06 

   1   1   1 UPPER  0.2315E+08 -0.7040E+07  0.5372E+06 
               LOWER  0.2326E+08 -0.6991E+07  0.5363E+06 
   1   2   9 UPPER -0.2810E+08  0.5032E+07 -0.1289E+07 

               LOWER -0.2793E+08  0.5091E+07 -0.1282E+07 
   1   2   8 UPPER  0.1977E+08 -0.8532E+07  0.1282E+07 

               LOWER  0.1990E+08 -0.8466E+07  0.1274E+07 

 

∆.1.3.4 Αρχείο εξόδου OFF_AX_STRESS.OUT 

Στο αρχείο αυτό δίνονται κατά την έξοδο από το POST-THIN τα αποτελέσµατα των τάσεων 
ανά στρώση στο άνω και κάτω σηµείο της στρώσης, για κάθε κόµβο και για κάθε στοιχείο, 
στο σύστηµα συντεταγµένων της  πολύστρωτης. 

Τα αποτελέσµατα αναγράφονται στο αρχείου µε την ίδια µορφή που αναγράφονται και στο 
αρχείο ON_AX_STRESS.OUT, µόνο που σε αυτή την περίπτωση οι τάσεις αναγράφονται ως 
προς το κύριο σύστηµα της πολύστρωτης. Το παρακάτω παράδειγµα είναι αντίστοιχο µε το 
παράδειγµα που παρουσιάστηκε στο εδάφιο που περιγράφει το αρχείο εξόδου 
ON_AX_STRESS.OUT. Τα ίδια αποτελέσµατα για την στρώση 3 του στοιχείου 1 δείχνουν 
ότι αυτή η στρώση είναι προσανατολισµένη µε 0° ως προς το σύστηµα της πολύστρωτης 
διάταξης.  
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   1   1   4 UPPER -0.1052E+07  0.1356E+07  0.5591E+07 

               LOWER -0.1003E+07  0.1464E+07  0.5590E+07 
   1   1   3 UPPER -0.3120E+07  0.3057E+06  0.5590E+07 

               LOWER -0.3005E+07  0.3516E+06  0.5589E+07 
   1   1   2 UPPER -0.9535E+07 -0.8459E+07  0.1548E+08 

               LOWER -0.9453E+07 -0.8379E+07  0.1545E+08 
   1   1   1 UPPER  0.7519E+07  0.8593E+07  0.1510E+08 

               LOWER  0.7597E+07  0.8669E+07  0.1512E+08 

   1   2   9 UPPER -0.1282E+08 -0.1024E+08  0.1656E+08 
               LOWER -0.1270E+08 -0.1014E+08  0.1651E+08 

   1   2   8 UPPER  0.4336E+07  0.6899E+07  0.1415E+08 
               LOWER  0.4444E+07  0.6992E+07  0.1418E+08 

∆.2 Περίπτωση στοχαστικών ιδιοτήτων αντοχής και ελαστικότητας 

Σε αυτή την περίπτωση η ανάλυση γίνεται χρησιµοποιώντας µόνο το κατάλληλο 
υπολογιστικό κώδικα που αναπτύχθηκε ανάλογα µε την µέθοδο ανάλυσης που θα 
χρησιµοποιηθεί (Edgeworth ή Monte Carlo). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ανάλυση µε MC 
εφόσον για κάθε επανάληψη της προσοµοίωσης απαιτείται η παραγωγή τυχαίων αριθµών και 
για τις ελαστικές ιδιότητες και για την ιδιότητες αντοχής. Ο ενιαίος υπολογιστικός κώδικας 
αποτελείται από τον συνδυασµό των υπορουτινών PRE-THIN, THIN και POST-THIN, οι 
οποίες όµως εκτελούνται στην σειρά, χωρίς να δίνεται να εκτελεστούν ανεξάρτητα, όπως 
στην προηγούµενη περίπτωση όπου µόνο οι ιδιότητες αντοχής θεωρούνται στοχαστικές.  

Τα αρχεία εισόδου και εξόδου των υπολογιστικών προγραµµάτων είναι παραπλήσια µε αυτά 
της περίπτωσης όπου µόνο οι ιδιότητες αντοχής θεωρούνται στοχαστικές. Οι διαφορές και οι 
οµοιότητες των αρχείων περιγράφονται στην συνέχεια αναλυτικά. Πρέπει, όµως, να 
σηµειωθεί ότι ενώ τα αρχεία εισόδου και εξόδου περιγράφονται ξεχωριστά για το PRE-
THIN, το THIN και το POST-THIN, η εκτέλεση του προγράµµατος (ανάλογα µε την µέθοδο 
ανάλυσης) γίνεται ενιαία και για τις τρεις υπορουτίνες.  

∆.2.1 PRE-THIN 

Το PRETHIN και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση όπου µόνο οι ιδιότητες 
αντοχής θεωρούνται στοχαστικές, ζητάει τουλάχιστον δύο αρχεία εισόδου. Στο ένα αρχείο 
περιγράφονται οι πολύστρωτες, καθώς επίσης δίνεται και το όνοµα του αρχείου (ή των 
αρχείων) για το υλικό (ή τα υλικά) των στρώσεων που αποτελούν τις πολύστρωτες. Στο άλλο 
αρχείο το όνοµα του οποίου δίνεται στο αρχείο όπου περιγράφονται οι πολύστρωτες 
διατάξεις (ή στην περίπτωση πολλών υλικών στα υπόλοιπα αρχεία) περιγράφονται αναλυτικά 
οι ιδιότητες των υλικών των στρώσεων που χρησιµοποιούνται στην δοµή της κατασκευής 
που πρόκειται να µοντελοποιηθεί. Τα αρχεία εισόδου του PRETHIN είναι όλα ASCII αρχεία. 

Το αρχείο εισόδου περιγραφής των πολυστρώτων διατάξεων δεν έχει καµία διαφορά µε το 
αρχείο που χρησιµοποιείται όταν µόνο οι ιδιότητες αντοχής θεωρούνται στοχαστικές (ή όταν 
η ανάλυση είναι ντετερµινιστική). Το αρχείο αυτό περιγράφηκε στην ενότητα του 
παραρτήµατος ∆.1.1.1. 

Τα αρχεία εξόδου του PRE-THIN στην περίπτωση όπου η µέθοδος ανάλυσης είναι η 
Edgeworth είναι ακριβώς τα ίδια µε την περίπτωση όπου µόνο οι ιδιότητες αντοχής του 
υλικού θεωρούνται στοχαστικές. Σε αυτή την περίπτωση δίνονται ως έξοδος δίνονται µόνο τα 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται από το THIN και το POST-THIN στην συνέχεια της 
ανάλυσης, όπως υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές των ιδιοτήτων των υλικών, 
όπως και στην ντετερµινιστική περίπτωση. Τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία διαβάζονται 
εσωτερικά κατά την εκτέλεση του συνολικού υπολογιστικού προγράµµατος. Στην περίπτωση 
της Monte Carlo δεν καταγράφονται αρχεία εξόδου από το POST-THIN.  
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∆.2.1.1 Αρχείο Εισόδου Ιδιοτήτων Υλικού (όταν οι ιδιότητες ελαστικότητας υλικού είναι 
στοχαστικές) 

Η διαφορά σε αυτή την περίπτωση, σε σχέση µε την περίπτωση όπου οι ελαστικές ιδιότητες 
θεωρούνται ντετερµινιστικές είναι ότι η γραµµή όπου δίνονταν οι ελαστικές ιδιότητες (Εx, 
Ey, νxy και Gxy) δίνεται στο τέλος του αρχείου και για κάθε ιδιότητα χρησιµοποιείται µία 
ξεχωριστή γραµµή. Συγκεκριµένα ένα παράδειγµα για το αρχείο που περιγράφει το υλικό της 
στρώσης, όταν οι ιδιότητες ελαστικότητας θεωρούνται στοχαστικές και θα χρησιµοποιηθεί 
ανάλυση αναπτύγµατος Edgeworth, φαίνεται στην συνέχεια: 

0.845E-3, 1822.48 
9.13E-6, 46.04E-6 
0., 0. 
417.1991e6, 4057.e12, -133900.e18, 0.5422e32 
340.9918e6, 1144.e12, 11540.e18, 0.4131e31 
41.5984e6, 37.40e12, 101.6e18, 4689.e24 
171.1165e6, 495.4e12, 4326.e18, 803600.e24 
17.5116e6, 10.95e12, -14.12e18, 366.9e24 
24.0479E9, 5.254e18, -8.838e27, 105.7e36 
8.2003E9, 1.429e18, 0.7525e27, 6.836e36 
0.3051, 0.3249e-2, 0, 0.3167e-4 
1.6556E9, 0.1591e18, 0.04676e27, 0.1007e36 

Στο αρχείο αυτό, στην πρώτη σειρά δίνονται το πάχος της στρώσης και η πυκνότητα του 
υλικού (στο συγκεκριµένο παράδειγµα το πάχος της στρώσης είναι 0.845 mm, ενώ η 
πυκνότητα του υλικού είναι 1822.48 kg/m3). Στην επόµενη γραµµή δίνεται ο συντελεστής 
θερµικής διαστολής στις κύριες διευθύνσεις του υλικού (αx και αy) αντίστοιχα. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα ο συντελεστής θερµικής διαστολής στις κύριες διευθύνσεις του 
υλικού είναι 9.13 µm/m/°C και 46.04 µm/m/°C. Στην συνέχεια δίνονται οι υγροσκοπικές 
ιδιότητες του υλικού στις κύριες διευθύνσεις του υλικού, οι οποίες για το συγκεκριµένο 
παράδειγµα είναι ίσες µε 0, εφόσον δεν εξετάστηκε η επίδραση αυτών των ιδιοτήτων.  

Στην συνέχεια δίνονται οι τέσσερις πρώτες στατιστικές ροπές, δηλαδή η µέση τιµή, η 
διασπορά, η τρίτη κεντρική ροπή και η τέταρτη κεντρική ροπή αντίστοιχα, των ιδιοτήτων 
αντοχής και ελαστικότητας του υλικού µε την ακόλουθη σειρά: 

Αντοχή σε εφελκυσµό (ΧT) στην x-διεύθυνση,  

Αντοχή σε θλίψη (ΧC) στην x-διεύθυνση  

Αντοχή σε εφελκυσµό (YT) στην y-διεύθυνση,  

Αντοχή σε θλίψη (YC) στην y-διεύθυνση,  

Αντοχή σε διάτµηση (S) στο επίπεδο της στρώσης,  

Μέτρο ελαστικότητας (EX) στη x-διεύθυνση, 

Μέτρο ελαστικότητας (EY) στην y-διεύθυνση, 

Λόγος Poisson (νXY) στο επίπεδο της στρώσης 

Και τέλος, µέτρο διάτµησης (GXY) στο επίπεδο της στρώσης. 

Τα δεδοµένα όπως και στην περίπτωση που οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού είναι 
ντετερµινιστικές πρέπει να δίνονται στις βασικές µονάδες SI. 

Το αντίστοιχο αρχείο που περιγράφει το υλικό της στρώσης για χρήση µε την µέθοδο 
προσοµοίωσης Monte Carlo, όπου δίνεται και η ονοµασία της συνάρτησης πιθανότητας των 
ιδιοτήτων φαίνεται στην συνέχεια: 
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0.845E-3, 1822.48 
9.13E-6, 46.04E-6 
0., 0. 
WEIBULL 
443.6708e6, 7.7593 
LOGNORMAL 
19.642511, 0.0989 
LOGNORMAL 
17.532911, 0.1462 
LOGNORMAL 
18.949511, 0.1295 
WEIBULL 
18.8475e6, 6.1667 
WEIBULL 
25.0371E9, 12.7807 
LOGNORMAL 
22.816966, 0.1450 
NORMAL 
0.3051, 0.0559 
LOGNORMAL 
21.198766, 0.2376  

Όπως για τις ιδιότητες αντοχής του υλικού, έτσι και για τις ιδιότητες ελαστικότητας κατά την 
προσοµοίωση Monte Carlo µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι κατανοµές Κανονική 
(NORMAL), Λογαριθµική-Κανονική (LOGNORMAL) και Weibull (WEIBULL), όπως 
περιγράφηκε στο εδάφιο όπου οι ελαστικές ιδιότητες θεωρούνται ντετερµινιστικές.  

∆.2.2 THIN 

Το THIN στην περίπτωση όπου θεωρούνται στοχαστικές εκτός από τις ιδιότητες αντοχής και 
οι ελαστικές ιδιότητες των υλικών, χρειάζεται ως αρχείου εισόδου το αρχείο όπου 
περιγράφεται η διατοµή που θα αναλυθεί, ακριβώς όπως και στην περίπτωση ανάλυσης όπου 
µόνο οι ιδιότητες αντοχής των υλικών θεωρούνται στοχαστικές. Το αρχείο αυτό είναι το ίδιο 
µε αυτό που περιγράφηκε στο Εδάφιο ∆.1.2.1 για την περίπτωση όπου µόνο οι ιδιότητες 
αντοχής θεωρούνται στοχαστικές.  

Το αρχείο εξόδου του ΤΗΙΝ, όπου δίνονται οι ισοδύναµες ελαστικές ιδιότητες της διατοµής 
(και οι ιδιότητες ως προς την µάζα), δηλαδή τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση 
αεροελαστικής ανάλυση του πτερυγίου, περιγράφεται σε επόµενο εδάφιο. 

Τα αρχεία εξόδου του THIN που χρησιµοποιούνται περαιτέρω από το POST-THIN για την 
ανάλυση αντοχής, δηλαδή το STRESS.OUT, το SHEAR. OUT και το TORSION.out, είναι τα 
ίδια µε την ντετερµινιστική περίπτωση, όπως περιγράφηκαν στην ενότητα ∆.1.2 του 
παρόντος παραρτήµατος, για την περίπτωση ανάλυσης µε την µέθοδο αναπτύγµατος 
Edgeworth. Στα αρχεία αυτά οι τιµές που δίδονται υπολογίζονται όπως και στην 
ντετερµινιστική περίπτωση χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές των ελαστικών ιδιοτήτων των 
υλικών. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζονται κατά την εκτέλεση της εφαρµογής, όπως 
οι τιµές των µερικών παραγώγων των τάσεων ως προς τις ιδιότητες των υλικών, περνούν 
εσωτερικά από τον ένα υπολογιστικό κώδικα στον άλλον (ΤΗΙΝ και POST-THIN).  

Στην περίπτωση ανάλυσης µε την Monte Carlo το THIN δεν παράγει κανένα αρχείο εξόδου, 
εκτός από το αρχείο µε τις ιδιότητες της διατοµής που χρειάζονται για αεροελαστικές 
αναλύσεις. Το αρχείο αυτό περιγράφεται στο αντίστοιχο εδάφιο, στην συνέχεια. Όλα τα άλλα 
δεδοµένα περνούν εσωτερικά από το THIN στο POST-THIN, χωρίς να καταγράφονται σε 
αρχεία.  
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Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι το THIN που αναπτύχθηκε για την περίπτωση όπου 
θεωρούνται στοχαστικές οι ελαστικές ιδιότητες των υλικών υπάρχουν και οι ακόλουθοι 
περιορισµοί: 

• Ο συνολικός αριθµός των κελίων στην διατοµή πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος του 
10. 

• Ο αριθµός των στοιχείων σε κάθε κελί (όχι ο συνολικός αριθµός των στοιχείων) 
πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος από 200.  

• Ο συνολικός αριθµός των ενισχυτικών δοκίδων (Shear Webs) πρέπει να είναι 
µικρότερος ή ίσος του 10.  

• Ο αριθµός των στοιχείων σε κάθε ενισχυτική δοκίδα (shear web) πρέπει να είναι 
µικρότερος ή ίσος από 50. 

• Ο συνολικός αριθµός των κλάδων (στους οποίους χωρίζεται η διατοµή) πρέπει να 
είναι µικρότερος ή ίσος του 20. Ουσιαστικά δεν πληρούνται οι περιορισµοί για τον 
συνολικό αριθµό των κελίων και τον συνολικό αριθµό των ενισχυτικών δοκίδων.  

• Ο αριθµός των στοιχείων κάθε κλάδου πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος από 200. 

∆.2.2.1 Αρχείο εξόδου ιδιοτήτων διατοµής 

Το ΤΗΙΝ στην περίπτωση που η ανάλυση εκτελείται µε την µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth 
έχει ως έξοδο (µεταξύ άλλων) το αρχείο εξόδου της διατοµής, ένα ASCII αρχείο, το όνοµα 
του οποίου καθορίζεται από τον χρήστη κατά την εκτέλεση του υπολογιστικού κώδικα, όπως 
και στην ντετερµινιστική περίπτωση. Παράδειγµα τέτοιου αρχείου παρουσιάζεται παρακάτω: 

 Yel= -4.1766237E-02  Zel=  -0.1936513     

 Mean Yel=   -4.1766331E-02 STD=    2.4191356E-06 
 Mean Zel=   -0.1936541     STD=    6.2364066E-05 
 Ym=    -0.0423 Zm=    -0.2020 

 A= 0.6706E-01 
 stiffnessA= 0.1503E+10 

 MEANEA=    1.5033043E+09  STD=    3.5744504E+07 
 massA= 0.8785E+02 
 Em=   5.2833690E+09 

 MEANEm=   5.2842112E+09  STD=    8.4882432E+07 
 EIy=   1.2972192E+08  EIZ=   4.7726404E+07  EIyZ=    7977194.  

 MEANEIY=   1.2973374E+08  STD=     2934862.     
 MEANEIZ=   4.7728908E+07  STD=     1169641.     

 MEANEIYZ=    7978108.      STD=     171250.1     

MASS WEIGHTED 2nd order moments on elastic center 
 pmIy= 0.8324E+01 pmIz= 0.2620E+01 pmIyz= 0.5574E+00 

 pm= 0.5561E+03 
MASS WEIGHTED 2nd order moments on mass center 

 pmIy= 0.8318E+01 pmIz= 0.2620E+01 pmIyz= 0.5571E+00 

 GJeq=  0.1695E+08 
 MEANGJ=    1.6860860E+07  STD=     240810.9     

Yshear,Zshear 
  9.2136189E-03  7.2427467E-02 

 

Τα στοιχεία που δίνονται είναι τα ίδια όπως και στην ντετερµινιστική περίπτωση, όπως 
περιγράφηκε στο Εδάφιο ∆.1.2.2, µε την διαφορά ότι δίνονται επιπλέον οι µέσες τιµές των 
ισοδύναµων ιδιοτήτων τις διατοµής (που εξαρτώνται από τις ελαστικές ιδιότητες των υλικών) 
καθώς και οι τυπικές αποκλείσεις των ιδιοτήτων αυτών. Έτσι, µετά την αναγραφή των 
στοιχείων που υπολογίζονται, όπως και στην περίπτωση ενός ντετερµινιστικού υπολογισµού, 
χρησιµοποιώντας όµως σε αυτή την περίπτωση τις µέσες τιµές των ιδιοτήτων των υλικών, 
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ακολουθεί η αναγραφή της µέσης τιµής και της τυπικής απόκλισης των συγκεκριµένων 
ιδιοτήτων. Συγκεκριµένα δίνονται τα παρακάτω: 

• Οι συντεταγµένες του ελαστικού κέντρου της διατοµής ως Yel και Zel ως προς την 
αρχή των αξόνων (στο επίπεδο της διατοµής). Σηµειώνεται ότι η αρχή των αξόνων 
δεν υπολογίζεται σε σχέση µε την διατοµή, αλλά προκύπτει εσωτερικά από τον 
ορισµό των κόµβων της διατοµής. Στις αµέσως επόµενες γραµµές δίνονται η µέση 
τιµή και η τυπική απόκλιση των Yel και Zel αντίστοιχα, δηλαδή των συντεταγµένων 
του ελαστικού κέντρου της διατοµής.  

Η µικρή διαφορά που παρατηρείται από στα αποτελέσµατα µεταξύ της τιµής που 
δηλώνεται ως Yel, ίση µε -41.7662 mm για παράδειγµα και της µέσης τιµής της 
παραµέτρου ίση µε -41.7663 mm είναι εξαιτίας της επίδρασης της διασποράς των 
ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού κατά τον υπολογισµό της µέσης τιµής της 
παραµέτρου.  

Υπενθυµίζεται ότι η µέση τιµή µίας στοχαστικής µεταβλητής που εξαρτάται από 
άλλες στοχαστικές µεταβλητές υπολογίζεται εφαρµόζοντας την µέθοδο των ροπών, 
όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 της παρούσης εργασίας. Έτσι, η µέση τιµή 
µίας παραµέτρου ( )Xz , στην περίπτωση όπου οι βασικές µεταβλητές του 

διανύσµατος X είναι ασυσχέτιστες µεταξύ τους, δίνεται από την 

[ ] ( ) ( ) ( )( ) i2X1
2

iX11 z
2

1
zzzE µ+=µ′= µµ  (βλέπε εξίσωση (4.5) κεφαλαίου 4), ενώ η 

διασπορά της δίνεται αντίστοιχα από την  ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) i3X1
2

iX1ii2
2

X1i2 zzzz µ+µ=µ µµµ , 

(βλέπε εξίσωση (4.6) κεφαλαίου 4). Η τυπική απόκλιση, υπενθυµίζεται ότι είναι η 
τετραγωνική ρίζα της διασποράς της στοχαστικής µεταβλητής.  

• Οι συντεταγµένες του κέντρου µάζας της διατοµής, Ym και Zm, ως προς την αρχή 
των αξόνων (στο επίπεδο της διατοµής). Οι παράµετροι αυτοί δεν εξαρτώνται από τις 
ελαστικές ιδιότητες των υλικών και εποµένως δεν απαιτείται ο υπολογισµός της 
µέσης τιµής και της τυπικής απόκλισης αυτών.  

• Η επιφάνεια της διατοµής, Α. (Η επιφάνεια που καλύπτεται από υλικό). Όµοια και η 
επιφάνεια της διατοµής δεν εξαρτάται από τις ελαστικές ιδιότητες των υλικών των 
στρώσεων. 

• Η αξονική δυσκαµψία, ΕΑ, δίνεται µε την ονοµασία stiffnessA, ως προς το ελαστικό 
κέντρο. Στην επόµενη γραµµή ακολουθεί η εκτίµηση της µέσης τιµής και της τυπικής 
απόκλισης της ισοδύναµης ιδιότητας της διατοµής.  

• Η γραµµική πυκνότητα της διατοµής, ρΑ, δίνεται µε το συµβολισµό massA, ως προς 
το κέντρο µάζας της διατοµής. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται από τις ελαστικές 
ιδιότητες των υλικών των στρώσεων. 

• Το ισοδύναµο µέτρο ελαστικότητας της πολύστρωτης διάταξης (της διατοµής), Εm, 
µε το οποίο έγινε η κανονικοποίηση για την εύρεση των ισοδύναµων ιδιοτήτων 
καµπτικής και αξονικής δυσκαµψίας. Στην επόµενη σειρά δίνεται η µέση τιµή και η 
τυπική απόκλιση του Em. 

• Η καµπτική δυσκαµψία στις διευθύνσεις y και z, EIyy και EIzz αντίστοιχα, δίνονται 
ως προς το ελαστικό κέντρο µε τον συµβολισµό Ιy και Iz αντίστοιχα, µαζί µε την 
µικτή καµπτική δυσκαµψία ΕΙyz, η οποία συµβολίζεται ως Ιyz (και δίνεται επίσης ως 
προς το ελαστικό κέντρο. Στις επόµενες τρεις σειρές δίνονται οι µέσες τιµές και οι 
τυπικές αποκλίσεις για κάθε µία από τις ισοδύναµες ιδιότητες της διατοµής, EIyy, 
EIzz και ΕΙyz, αντίστοιχα. 

• Οι ροπές µάζας κατά την y και z διεύθυνση, ρΙyy και ρIzz αντίστοιχα, ως προς το 
ελαστικό κέντρο της διατοµής δίνονται µε τον συµβολισµό pmIy και pmIy 
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αντίστοιχα, µαζί µε την µικτή ροπή µάζας, ρΙyz, η οποία δίνεται µε τον συµβολισµό 
pmIyz, επίσης ως προς το ελαστικό κέντρο της διατοµής.  

• Η πυκνότητα της πολύστρωτης διάταξης (στην διατοµή), η οποία χρησιµοποιήθηκε 
για την κανονικοποίηση για τον υπολογισµό της γραµµικής πυκνότητας της διατοµής 
και των ροπών µάζας. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται από τις ελαστικές ιδιότητες των 
υλικών. 

• Οι ροπές µάζας κατά την y και z διεύθυνση, ρΙyy και ρIzz αντίστοιχα, ως προς το 
κέντρο µάζας της διατοµής δίνονται µε τον συµβολισµό  pmIy και pmIy αντίστοιχα, 
µαζί µε την µικτή ροπή µάζας, ρΙyz, η οποία δίνεται µε τον συµβολισµό pmIyz, 
επίσης ως προς το κέντρο µάζας. Οι ιδιότητες αυτές δεν εξαρτώνται από τις 
ελαστικές ιδιότητες των υλικών των πολυστρώτων διατάξεων. 

• Η ισοδύναµη στρεπτική δυσκαµψία GJ, δίνεται µε τον συµβολισµό GJeq, ως προς το 
ελαστικό κέντρο της διατοµής. Στην αµέσως επόµενη γραµµή του αρχείου εξόδου 
δίνεται η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της ισοδύναµης αυτής ιδιότητας της 
διατοµής.  

• Τέλος δίνονται οι συντεταγµένες του κέντρου διάτµησης ως προς το ελαστικό κέντρο 
της διατοµής, µε τον συµβολισµό Yshear και Zshear στην τελευταία γραµµή του 
αρχείου. Για τις ιδιότητες αυτές δεν δίνονται η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση.  

Σηµειώνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία δίνονται στις βασικές µονάδες SI, ακολουθώντας 
τα στοιχεία εισόδου του THIN.  

Στην περίπτωση όπου η ανάλυση εκτελείται µε την µέθοδο Monte Carlo, η έξοδος του THIN 
περιλαµβάνει ένα αρχείο binary, όπου καταγράφονται οι ιδιότητες της διατοµής µετά από 
κάθε επανάληψη Monte Carlo. Στο binary αρχείο καταγράφονται µε την σειρά (στην ίδια 
γραµµή) µετά από κάθε επανάληψη: 

•  Οι συντεταγµένες του ελαστικού κέντρου της διατοµής ως προς την αρχή των 
αξόνων (στο επίπεδο της διατοµής) YEL  και ZEL 

• Η αξονική δυσκαµψία ως προς το ελαστικό κέντρο, ΕΑ. 

• Η καµπτική δυσκαµψία στις διευθύνσεις y και z, µαζί µε την µικτή καµπτική 
δυσκαµψία ως προς το ελαστικό κέντρο EIY, EIZ και EIYZ,  

• Το ισοδύναµο µέτρο ελαστικότητας της πολύστρωτης διάταξης (της διατοµής) µε το 
οποίο έγινε η κανονικοποίηση για την εύρεση των ισοδύναµων ιδιοτήτων καµπτικής 
και αξονικής δυσκαµψίας, EM 

• Η ισοδύναµη στρεπτική δυσκαµψία ως προς το ελαστικό κέντρο της διατοµής GJeq 
και τέλος  

• οι συντεταγµένες του κέντρου διάτµησης ως προς το ελαστικό κέντρο της διατοµής,  
Yshear και Zshear 

Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε υπολογιστικός κώδικας 
που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό για τον υπολογισµό της µέσης τιµής, της τυπικής 
απόκλισης της ελάχιστης και της µέγιστης τιµής του δείγµατος. 

∆.2.3 POST-THIN 

Το POST-THIN και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση όπου µόνο οι 
ιδιότητες αντοχής θεωρούνται στοχαστικές, ανεξάρτητα από το αν η ανάλυση γίνεται 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο αναπτύγµατος Edgeworth ή την προσοµοίωση Monte Carlo, 
χρειάζεται τα αρχεία εισόδου του PRETHIN, δηλαδή το αρχείο  µε την περιγραφή των 
πολυστρώτων διατάξεων και τα αρχεία µε τις ιδιότητες των υλικών, το αρχείο εξόδου του 
PRETHIN, POST.INP, τα οποία περιγράφηκαν στην ενότητα για το PRETHIN, καθώς και τα 
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αρχεία εξόδου του ΤΗΙΝ STRESS.OUT και SHEAR.OUT, τα οποία περιγράφηκαν στην 
αντίστοιχη ενότητα. Όµως κατά την εκτέλεση του POST-THIN, δεν ζητούνται στοιχεία για 
τα αρχεία αυτά καθώς τα ονόµατα των αρχείων διαβάζονται µέσω των αρχείων POST.INP 
και STRESS.OUT. Τα αρχεία εξόδου του POST-THIN στην περίπτωση όπου θεωρούνται 
στοχαστικές εκτός από τις ιδιότητες αντοχής και οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού είναι 
ακριβώς τα ίδια µε την περίπτωση όπου οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού θεωρούνται 
ντετερµινιστικές. Επίσης, οι επιπρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από τον χρήστη κατά 
την εκτέλεση του προγράµµατος στην ενότητα του POST-THIN είναι ίδιες µε την περίπτωση 
όπου µόνο οι ιδιότητες αντοχής θεωρούνται στοχαστικές.  

Στην περίπτωση ανάλυσης µε την Monte Carlo, δεν δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να 
καταγράφει τις τάσεις που αναπτύσσονται σε κάθε στρώση. ∆ηλαδή κατά την εφαρµογή µε 
την µέθοδο Monte Carlo δεν καταγράφονται τα αρχεία ON_AX_STRESS.OUT και 
OFF_AX_STRESS.OUT, όπως επιτρέπεται κατά την ανάλυση µε την µέθοδο αναπτύγµατος 
Edgeworth. Αυτό γίνεται εξαιτίας του µεγέθους του αρχείου, αφού η καταγραφή των τάσεων 
θα πρέπει να γίνεται µετά από κάθε επανάληψη της ανάλυσης.  

∆.3 Περίπτωση στοχαστικών ιδιοτήτων υλικού και φόρτισης 

Τα αρχεία εξόδου και εισόδου των υπολογιστικών εργαλείων PRE-THIN, THIN και POST-
THIN είναι ίδια µε την περίπτωση όπου θεωρούνται στοχαστικές οι ιδιότητες αντοχής και 
ελαστικότητας. Η µόνη διαφορά µε την προηγούµενη περίπτωση έγκειται στην µικρή 
διαφοροποίηση του αρχείου εισόδου του THIN, όπου δηλώνονται τα στατιστικά στοιχεία της 
φόρτισης της διατοµής.  

Συγκεκριµένα οι πρώτες γραµµές του αρχείου εισόδου περιγραφής της διατοµής και της 
φόρτισης για το THIN, µε τις αλλαγές στις γραµµές (από την τρίτη γραµµή µέχρι και την 
όγδοη γραµµή) όπου αναγράφονται οι εσωτερικές δυνάµεις και ροπές, που αναπτύσσονται 
στην διατοµή, φαίνονται στην συνέχεια για την περίπτωση ανάλυσης µε την µέθοδο 
αναπτύγµατος Edgeworth: 

174, 176, 3, 2, 9 
.0, .0 
452416.0, 818720.95, 0., 2.0109E12 
-399310.8, 637.7965E9, 0., 1.220E24 
1529867.6, 65.01E9, 0., 126.80E20 
0.,100, 0., 30000 
278391.2, 2.152E9, 0., 13.90E18 
-73183.6, 21.4E9, 0., 13.7388E20 
-1.15380E-01 -1.05491E+00 1.01600E+01 

Έτσι η πρώτη σειρά όπου αναγράφονται ο αριθµός των κόµβων, στοιχείων, κλπ. της διατοµής 
παραµένει ίδια µε τις προηγούµενες περιπτώσεις ανάλυσης, όπου η φόρτιση του πτερυγίου 
θεωρείται ντετερµινιστική. 

Επίσης, η δεύτερη γραµµή όπου δηλώνονται η ∆ιαφορά Θερµοκρασίας, ∆Τ και υγρασίας ∆C 
της ανάλυσης παραµένει ίδια, στην περίπτωση του παραδείγµατος ∆Τ = 0 °C, ∆C = 0%. 

Από την τρίτη µέχρι και την όγδοη σειρά του παραδείγµατος δίνονται τα στοιχεία για την 
στοχαστική φόρτιση. Κάθε γραµµή περιλαµβάνει τα στατιστικά δεδοµένα για την εκάστοτε 
εσωτερικών δυνάµεων και ροπών. Οι εσωτερικές δυνάµεις και ροπές δίνονται µε την εξής 
σειρά, ανά γραµµή: 

NXB, MYB, MZB, MXB, VYB, VZB 

µε ΝXB την εσωτερική αξονική δύναµη στην διατοµή, ΜΥB, ΜΖB την εσωτερική καµπτική 
ροπή στον y και z άξονα αντίστοιχα, MXB την εσωτερική στρεπτική ροπή και VYB και VZB τις 
εσωτερικές διατµητικές δυνάµεις στον y και z άξονα. 
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Σε κάθε γραµµή (για την εκάστοτε εσωτερική δύναµη ή ροπή) δίνονται η µέση τιµή της, η 
διασπορά της, η τρίτη και η τέταρτη κεντρική ροπή της αντίστοιχα. 

Στην τελευταία γραµµή του παραδείγµατος δίνονται οι συντεταγµένες του πρώτου κόµβου 
της διατοµής. Στο παράδειγµα η γραµµή αυτή παρουσιάζεται για να δηλώσει ότι το αρχείο 
εισόδου του THIN συνεχίζει όπως ακριβώς και για την περίπτωση όπου η φόρτιση του 
πτερυγίου δεν λαµβάνονται ως στοχαστική. 

Για την περίπτωση της ανάλυσης µε την µέθοδο Monte Carlo κατ’ αντιστοιχία µε την 
δήλωση των στοχαστικών ιδιοτήτων αντοχής ή ελαστικότητας, για την στατιστική περιγραφή 
κάθε συνιστώσας απαιτούνται δύο γραµµές. Στην πρώτη αναγράφεται η στατιστική κατανοµή 
που ακολουθεί η συνιστώσα, ενώ στην επόµενη αναγράφονται οι παράµετροι της κατανοµής. 
Έτσι για τις εσωτερικές δυνάµεις και ροπές, οι οποίες δηλώνονται µε την εξής σειρά: NXB, 
MYB, MZB, MXB, VYB, VZB, µε ΝXB την εσωτερική αξονική δύναµη στην διατοµή, ΜΥB, ΜΖB 
την εσωτερική καµπτική ροπή στον y και  z άξονα αντίστοιχα, MXB την εσωτερική στρεπτική 
ροπή και VYB και VZB τις εσωτερικές διατµητικές δυνάµεις στον y και z άξονα αντίστοιχα τα 
στοιχεία θα δηλώνονταν για παράδειγµα ξεκινώντας από την τρίτη γραµµή του αρχείο ως 
εξής: 

NORMAL 
452416.0, 904.832 
NORMAL 
-399310.8, 39931.19 
NORMAL 
1529867.6, 76485.29 
NORMAL 
0., 10.0 
NORMAL 
278391.2, 13928.39 
NORMAL 
-73183.6, 7348.469 

 

 

 


