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Στη σημερινή εποχή, αποτελεί ευρέως γνωστό, ότι η χρήση λεπτότοιχων ενισχυμένων δομών, 

λαμβάνει χώρα τόσο στην αεροναυπηγική και αεροδιαστημική, όσο και σε λοιπούς βιομηχανικούς 

τομείς. Η χρήση τους σε πρωτεύοντα δομικά μέρη έγκειται στο γεγονός, ότι παραλαμβάνουν 

μεγάλο μέρος των επιβαλλόμενων φορτίων, συμβάλλοντας στην αύξηση της σταθερότητας και 

αποδοτικότητας της συνολικής κατασκευής.  

Ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο σε κάθε φάσμα του ερευνητικού και βιομηχανικού κόσμου, 

αποτελεί το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο. Τα τελευταία χρόνια βρίσκει ευρεία εφαρμογή, αφού μέσω 

της μοντελοποίησης μίας φυσικής κατασκευής, καθίσταται δυνατή η εξαγωγή πληροφοριών, που 

περιγράφουν πλήρως τη συμπεριφορά και απόκρισή της σε συνθήκες λειτουργίας.  Ιδίως, όταν η 

χρήση του ψηφιακού διδύμου συνδυάζεται με την πρόβλεψη και ανίχνευση πιθανών αστοχιών της 

υπό εξέταση κατασκευής, η χρήση του ψηφιακού διδύμου αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάται, μέσω της χρήσης ψηφιακού διδύμου, η 

απόκριση μίας αεροπορικής, λεπτότοιχης, ενισχυμένης δομής από σύνθετα υλικά, καταπονούμενη 

από αξονικό θλιπτικό φορτίο, με αποτέλεσμα το δοκίμιο να μεταβαίνει σε κατάσταση αστάθειας 

(λυγισμός). Επιπρόσθετα, μελετάται η υποβάθμιση της φέρουσας ικανότητας της δομής, σε 

περίπτωση ύπαρξης και διάδοσης αποκόλλησης μεταξύ του ελάσματος και ενισχυτικής δοκού, 

αυτής. Εν συνεχεία, εξάγοντας συμπεράσματα για την επιρροή των αποκολλήσεων στη 

συμπεριφορά της δομής, καθίσταται δυνατή η πρόβλεψη και ανίχνευση αποκολλήσεων σε 

αντίστοιχες, πανομοιότυπες δομές. Τέλος, με σκοπό την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων που 

εξήχθησαν μέσω του ψηφιακού διδύμου, χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πακέτο Abaqus®, 

πραγματοποιείται σύγκριση αυτών με τα αντίστοιχα πειραματικά, ώστε να γίνει η τελική εξαγωγή 

των συμπερασμάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Λυγισμός, Ψηφιακό δίδυμο, Διεπιφανειακές αποκολλήσεις, Λεπτότοιχη 

ενισχυμένη δοκός, Παρακολούθηση καλής λειτουργίας, Σύνθετα υλικά 

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας αεροπορικών δομών με τη χρήση ψηφιακού 

διδύμου 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Nowadays, it is widely known that the use of stiffened panel components takes place both in 

aeronautics and aerospace, as well as in various industrial sectors. Their utilization in primary 

structural parts lies in the fact that they receive a large part of the imposed loads, contributing to 

the increase of the stability and efficiency of the overall construction. 

Another useful implement, in every spectrum of the research and industrial world, is the so-

called digital twin. In recent years it has found wide application, since through the modeling of a 

physical structure, it becomes possible to extract information that fully describe its behavior and 

response to operating conditions. In particular, in the case that the digital twin is combined with 

the prediction and detection of possible failures of the structure under consideration, the concept 

of the digital twin is proven to be particularly important. 

In the present diploma thesis, the response of an aeronautical composite stiffened panel, under 

axial, compressive load, is presented. The result of the imposed compressive load is the 

phenomenon of buckling, which is extensively studied, utilizing the digital twin concept. In 

addition, the degradation of the bearing capacity of the structure is analyzed, in case of a disbond 

between the skin of the panel and its stiffener. Then, by drawing conclusions about the influence 

of disbonds on the behavior of the structure, it becomes possible to predict and detect disbonds in 

corresponding structures. Finally, the results obtained through the digital twin, utilizing 

Abaqus/Standard FE computational package, are compared with the experimental ones, in order 

to validate them and draw the final conclusions. 

 

 

Key words: Buckling, Digital Twin, Disbond, Composite stiffened panel, Failure prediction, 

Composite materials. 

 

Structural health monitoring of aeronautical components utilizing the digital 

twin concept 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

 

 σ: Εφαρμοζόμενη τάση (Pa) 

 E: Μέτρο ελαστικότητας (Pa) 

 P, QN: Εξωτερική φόρτιση (Ν) 

 δ: Μετατόπιση (m) 

 ΚMN: Μητρώο εφαπτομενικής δυσκαμψίας (Ν/m) 

 uM: Mη τετριμμένες λύσεις μετατόπισης (m) 

 Κ0, Κ0
ΜΝ: Γραμμικό μητρώο δυσκαμψίας (Ν/m) 

 Kσ, Κσ
ΜΝ: Μητρώο αρχικών τάσεων (N/m) 

 λi: Ιδιοτιμές του ιδιοπροβλήματος 

 ui
M: Ιδιομορφές του ιδιοπροβλήματος (m) 

 M, N: Βαθμοί ελευθερίας 

 Pcritical= Κρίσιμο φορτίο λυγισμού (Ν) 

 Ucritical= Κρίσιμη μετατόπιση λυγισμού (m) 

 PN=Αρχικά εφαρμοζόμενα φορτία (Ν) 

 ΚL=Μητρώο δυσκαμψίας μεγάλων μετατοπίσεων (Ν/m) 

 u(x,y,z), u(x): Πεδίο μετατόπισης στη διεύθυνση χ (m) 

 v(x,y,z): Πεδίο μετατόπισης στη διεύθυνση y (m) 

 w(x,y,z): Πεδίο μετατόπισης στη διεύθυνση z (m) 

 u0(ξ), u0(χ): Αξονική μετατόπιση ενός σημείου του ουδέτερου άξονα (m) 

 w0(ξ), w0(χ): Εγκάρσια μετατόπιση ενός σημείου του ουδέτερου άξονα (m) 

 εx: Παραμόρφωση στη διεύθυνση χ. 

 κ: Αριθμός κόμβων πεπερασμένου στοιχείου 

 {u}e: Πίνακας γενικευμένων κομβικών μετατοπίσεων (m) 

 [N]: Πίνακας συναρτήσεων μορφής (m) 

 ξ: Αδιάστατη αξονική συντεταγμένη 

 Le: Μήκος πεπερασμένου στοιχείου (m) 

 [N1]: Πίνακας συμβατικών συναρτήσεων μορφής Lagrange  

 [N2]: Πίνακας κυβικών συναρτήσεων μορφής Hermite 
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 θ(ξ): Περιστροφή σημείου του ουδέτερου άξονα γύρω από τον άξονα y (rad) 

 [N3]: Πίνακας παραγώγων κυβικών συναρτήσεων μορφής Hermite 

 εxNL: Μη γραμμική αξονική παραμόρφωση 

 εxL: Γραμμική αξονική παραμόρφωση 

 [ΒL]: Πίνακας που συσχετίζει  τη γραμμική παραμόρφωση με τις κομβικές μετατοπίσεις 

(1/m) 

 [S], [BNL]: Πίνακας που συσχετίζει τη μη γραμμική παραμόρφωση με τις κομβικές 

μετατοπίσεις (1/m ή 1/rad) 

 δVe: Η ενέργεια παραμόρφωσης του πεπερασμένου στοιχείου (Joule) 

 δWe: Το έργο των εξωτερικά επιβαλλόμενων φορτίων (Joule) 

 σx: Η ορθή τάση στη διαμήκη διεύθυνση x (Pa) 

 i: Ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας 

 {Fi}
e: Διάνυσμα γενικευμένων, κομβικών, εξωτερικών, εφαρμοζόμενων φορτίων (N) 

 KT: Εφαπτομενικό μητρώο δυσκαμψίας [Ν/m] 

 E11: Μέτρο ελαστικότητας στη διεύθυνση των ινών (Ρa) 

 E22: Μέτρο ελαστικότητας στη διεύθυνση εγκάρσια των ινών (Pa) 

 G12: Μέτρο διάτμησης στη διεύθυνση 1-2 (Pa) 

 G23: Μέτρο διάτμησης στη διεύθυνση 2-3 (Pa) 

 G13: Μέτρο διάτμησης στη διεύθυνση 1-3 (Pa) 

 v: Λόγος Poisson 

 v12: Λόγος Poisson στη διεύθυνση 1-2  

 v23: Λόγος Poisson στη διεύθυνση 2-3  

 v13: Λόγος Poisson στη διεύθυνση 1-3 

 ρ : πυκνότητα (kg/m3) 

 L: Μήκος κατασκευής  

 ΔλΒ: μεταβολή του μήκους κύματος Bragg (m) 

 h: Συνολικό πάχος κατασκευής (m) 

  neff : O ενεργός δείκτης διάθλασης 

  Λ: H περίοδος της εγχάραξης ή διάστημα μεταξύ των χαραγών της εγχάραξης Bragg  

  L: To μήκος που διασχίζει η ακτίνα (m) 
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 Τ: H θερμοκρασία (K) 

 Pcritical: Κρίσιμο φορτίο λυγισμού (Ν) 

 λ1: Πρώτη ιδιομορφή 

 L1: Πλάτος αποκόλλησης (y διεύθυνση) (m) 

 L2: Μήκος αποκόλλησης (x διεύθυνση) (m) 

 Position: Θέση του κέντρου της αποκόλλησης (m) 

 L21= L22=L2/2 (m) 

 et: Σφάλμα πρόβλεψης 

 MSE: Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean squared error) 

 L21: Μήκος μικρής βάσης τραπεζοειδούς αποκόλλησης (x διεύθυνση)  (m) 

 L22: Μήκος μεγάλης βάσης τραπεζοειδούς αποκόλλησης (x διεύθυνση)  (m) 

 i: Μεταβλητή που προσδιορίζει το σημείο ενδιαφέροντος /σημεία αισθητήρων  

 ei: Παραμορφώσεις στο σημείο ενδιαφέροντος i 

 j: Μεταβλητή που προσδιορίζει το αριστερό ή το δεξί τμήμα της ενισχυτικής δοκού (j=AT, 

j=ΔΤ) 

 (𝑒𝑖)𝑗: Παραμορφώσεις στο σημείο ενδιαφέροντος i, στο τμήμα j της ενισχυτικής δοκού 

 𝑒𝑖𝐴𝑇: Παραμόρφωση στο σημείο ενδιαφέροντος i στο αριστερό τμήμα της ενισχυτικής 

δοκού 

 𝑒𝑖𝛥𝑇: Παραμόρφωση στο σημείο ενδιαφέροντος i στο δεξί τμήμα της ενισχυτικής δοκού 

 (휀𝑖)̅̅ ̅̅ ̅
𝑗 : Δείκτης που συνδυάζει τις παραμορφώσεις στο σημείο i, στο τμήμα j της 

ενισχυτικής δοκού 

 (휀𝑖)̅̅ ̅̅ ̅
𝛥𝛵: Δείκτης που συνδυάζει τις παραμορφώσεις στο σημείο i, στο δεξί τμήμα της 

ενισχυτικής δοκού 

 (휀𝑖)̅̅ ̅̅ ̅
𝛢𝛵 : Δείκτης που συνδυάζει τις παραμορφώσεις στο σημείο i, στο αριστερό τμήμα της 

ενισχυτικής δοκού 

 HIi: Δείκτης που συνδυάζει τους δείκτες (휀𝑖)̅̅ ̅̅ ̅
𝛢𝛵 και (휀𝑖)̅̅ ̅̅ ̅

𝛥𝛵 στο σημείο i 

 σ: Τυπική απόκλιση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Η έννοια του Ψηφιακού Διδύμου 

1.1.1. Γέννηση και Εξέλιξη του Ψηφιακού Διδύμου 

Οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής, σε συνδυασμό με τις προηγμένες 

τεχνολογίες, καθιστούν τις διαδικασίες πιο γρήγορες και οικονομικά αποδοτικότερες. Η 

ψηφιακή μετάβαση δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κλάδο, να πετύχει τον σκοπό αυτό, με 

λιγότερη προσπάθεια, πόρους και, συνεπώς, κόστος.  

Η ψηφιακή αυτή μετάβαση έχει πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, ένας εξ’ αυτών 

είναι και το ψηφιακό δίδυμο. Ως ψηφιακό δίδυμο νοείται ''μία ψηφιακή αναπαράσταση 

ενός φυσικού αντικειμένου, διαδικασίας ή/και συστήματος, που μπορεί να αξιοποιηθεί για 

διάφορους σκοπούς. Η ψηφιακή αυτή αναπαράσταση παρέχει τα στοιχεία και τη δυναμική 

λειτουργία μίας κατασκευής, στο κύκλο ζωής της. '' [1]. 

Ο όρος ψηφιακό δίδυμο χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, από τη NASA, στο πρόγραμμα 

Apollo, όπου είχαν κατασκευαστεί δύο όμοια διαστημικά οχήματα. Ο ρόλος του ενός εξ’ 

αυτών ήταν να πραγματοποιήσει την πτήση, ενώ του δεύτερου (''δίδυμου''), να 

προσομοιώσει τις συνθήκες πτήσης του πρώτου, από το έδαφος. Επιπλέον, στόχος του 

διδύμου, ήταν, ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα πτήσης, να παρέχει εναλλακτικές 

λύσεις στους χειριστές, σε περίπτωση έκτακτων περιπτώσεων [2]. 

Το 2003, ο καθηγητής Michael Grieves πρότεινε την έννοια της ψηφιακής 

αναπαράστασης ως ισοδύναμης των φυσικών προϊόντων, στα πλαίσια του μαθήματος της 

Διαχείρισης του κύκλου ζωής των προϊόντων , στο πανεπιστήμιο του Michigan, ορίζοντάς 

την ως το  ''ψηφιακό αντίγραφο μίας ή και περισσότερων συγκεκριμένων συσκευών, που 

μπορούν να αναπαραστήσουν μια πραγματική συσκευή  και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως βάση για δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες ή συνθήκες προσομοίωσης''. Αν και η 

εκδοχή αυτή δεν ονομάστηκε ως ψηφιακό δίδυμο, είχε όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

ενός, δηλαδή το φυσικό και εικονικό στοιχείο, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Ωστόσο αποτέλεσε το πρώτο στάδιο του ψηφιακού διδύμου [3]. 
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Το 2011, ο ίδιος καθηγητής στο βιβλίο του «Virtually perfect: driving innovative and 

lean products through product lifestyle management», ανέφερε την ουσιαστική έννοια του 

ψηφιακού μοντέλου, το οποίο χρησιμοποιείται έως σήμερα. Μετά το 2011, το ψηφιακό 

δίδυμο εισήγαγε μία νέα ευκαιρία για ανάπτυξη. Προτάθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω 

από το ερευνητικό εργαστήριο  της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Στόχος ήταν η 

διατήρηση και η πρόβλεψη της διάρκειας ζωής των αεροπορικών κατασκευών σε δριμύ 

περιβάλλον λειτουργίας.  Ένα χρόνο μετά, το ίδιο ερευνητικό εργαστήριο, σε συνεργασία 

με τη NASA, παρουσίασαν ένα παράδειγμα  ψηφιακού διδύμου, που αφορούσε τα 

αεροσκάφη. Την ίδια χρονιά, η έννοια του ψηφιακού διδύμου εισήχθη, από τη NASA, 

επίσημα στο χάρτη της μοντελοποίησης, της προσομοίωσης, της τεχνολογίας 

πληροφοριών και της επεξεργασίας [3].  

Το 2013, η Γερμανία πρότεινε το ''Industry 4.0'', το οποίο ως πυρήνα είχε την 

τεχνολογία Cyber-Physical System (CPS). Η τεχνολογία αυτή, εφάρμοζε την ιδέα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ μίας εικονικής και μίας φυσικής οντότητας, το οποίο είναι η 

βασική ιδέα του ψηφιακού διδύμου.  Το 2014, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, η Siemens 

και η Assaults, αποδέχθηκαν τον όρο ''ψηφιακό δίδυμο'', χρησιμοποιώντας σε πολλές 

επιχειρησιακές καμπάνιες. Ένα έτος μετά, η General Electric, σχεδίαζε να εφαρμόσει την 

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, την έγκαιρη επιθεώρηση και την προγνωστική 

συντήρηση κινητήρων, με βάση τη λειτουργικότητα και απόδοση ψηφιακού μοντέλου. Το 

2017, ο Tao Fei καθιστά σαφή τη σύνθεση , το μηχανισμό λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά 

και τη βασική λειτουργίας ενός ψηφιακού διδύμου [3].  

Για δύο συναπτά έτη (2016 και 2017), η εταιρία Gartner κατέγραψε το ψηφιακό δίδυμο 

ως μία από τις δέκα κορυφαίες τεχνολογίες της χρονιάς. Ομοίως, το 2017 ο Lockheed 

Martin, και η Chine Association for Science and Technology, κατέγραψαν το ψηφιακό 

δίδυμο ως μία από τις πιο καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις [3].  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού διδύμου είναι ταχύτατη, 

τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, η 

ραγδαία άνοδος και η ευρεία εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας, νέα γενιάς 

πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και της ανάπτυξης της επιστήμης των 
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υπολογιστών, παρέχει σημαντική υποστήριξη στη συσχέτιση και αλληλεπίδραση 

εικονικού και φυσικού χώρου, δηλαδή στη βασική λειτουργία του ψηφιακού διδύμου [3]. 

 

1.1.2. Εφαρμογές του Ψηφιακού Διδύμου 

Η τεχνολογία του ψηφιακού διδύμου είναι πλέον, άρρηκτα συνυφασμένη με όλους τους 

κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάθε εταιρία ή/και οργανισμός , 

επιστημονικός ή μη, χρησιμοποιεί τα ψηφιακά δίδυμα ως εργαλείο, με σκοπό την επίτευξη 

των στόχων της. Οι εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται, ποικίλλουν.  

IΙ. Εφαρμογή στη δοκιμή νέων συστημάτων προτού αυτά να κατασκευαστούν. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά δίδυμα, καθίσταται δυνατή η δημιουργία 

και δοκιμή συστημάτων, κατασκευών, ιδεών εξοπλισμού και μοντέλων υπηρεσιών, 

προτού πραγματοποιηθεί η επένδυση για την υλοποίησή τους. Σε περίπτωση, που ένα 

μοντέλο αποδειχθεί αποτελεσματικό, το ψηφιακό δίδυμό του θα μπορούσε, θεωρητικά, 

να συνδεθεί με το φυσικό σύστημα ή κατασκευή, με σκοπό την παρακολούθησή της 

σε πραγματικό χρόνο. 

IIΙ. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας. 

Δίνεται στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς όλων των κλάδων, μία καλύτερη 

κατανόηση του πεδίου, στο οποίο πρέπει να βελτιωθούν, βοηθώντας τους, έτσι, να 

ελαχιστοποιήσουν το χρόνο της διακοπής λειτουργίας τους, μέσω της προγνωστικής 

συντήρησης.  

IIIΙ. Διαχείριση των πόρων σε πραγματικό χρόνο. 

Χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά δίδυμα για την παρακολούθηση των καθημερινών 

εργασιών και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, μειώνεται, 

σημαντικά, η φθορά των μηχανημάτων ή άλλων συστημάτων, και οι ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές, οι οποίες θα τους εξοικονομήσουν 

χρήματα. Η ταχύτερη συντήρηση επιτρέπει στις εταιρίες να είναι ανταγωνιστικές και, 

ταυτόχρονα, να βελτιώνουν την παραγωγή τους. 
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IVΙ. Κατανόηση δεδομένων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση. 

Μέσω των ψηφιακών διδύμων είναι δυνατή η δημιουργία εφαρμογών για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών μίας επιχείρησης. Μία τέτοια εφαρμογή, για παράδειγμα, 

δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι τεχνικοί, 

μπορούν να καθοδηγήσουν τους πελάτες για την επίλυση κάποια βλάβης, αντί να 

βασίζονται σε καθορισμένα πρωτόκολλα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την 

αλληλεπίδραση της εταιρίας με τους καταναλωτές, λαμβάνονται υπόψιν για το 

μελλοντικό σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

Συμπερασματικά, η χρήση των ψηφιακών διδύμων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε 

τεχνολογικού και μη πεδίου, αλλά και κάθε επιχείρησης, διότι μέσω αυτού επιτυγχάνεται 

η ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας ενός προϊόντος ή/και υπηρεσίας, της ποσότητας και, 

συνεπώς, του κέρδους.  

 

1.2. Λεπτότοιχες ενισχυμένες δομές από σύνθετα υλικά 

1.2.1. Περιγραφή της γεωμετρίας και της κατασκευής 

Τα σύνθετα υλικά είναι το αποτέλεσμα της φυσικής ανάμιξης, σε μακροσκοπική κλίμακα, 

δύο ή περισσοτέρων υλικών και της δημιουργίας ενός υλικού, με τελικές ιδιότητες, 

διαφορετικές  από τις αντίστοιχες των υλικών που το αποτελούν [4]. 

Τα κύρια συστατικά στοιχεία των σύνθετων υλικών είναι η ενίσχυση και η μήτρα, τα 

οποία επιλέγονται με τρόπο τέτοιο, ώστε το τελικό υλικό να έχει τις επιθυμητές ιδιότητες. 

Τα σύνθετα υλικά έχουν υψηλό κλάσμα αντοχής προς βάρος και στιβαρότητας προς βάρος, 

σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά (π.χ. μεταλλικά), πράγμα το οποίο τα κάνει ευρέως 

διαδεδομένα στην αεροναυπηγική, στην αεροδιαστημική, στην ναυπηγική κ.α. 

Γενικότερα, η χρήση των σύνθετων υλικών στις κατασκευές, προσφέρει πολλές 

δυνατότητες, αλλά ο χαρακτηρισμός των μηχανικών ιδιοτήτων τους είναι αρκετά πιο 

σύνθετος από των αντίστοιχων στις μεταλλικές κατασκευές.  

Οι λεπτότοιχες δομές από σύνθετα υλικά, τα οποία παρουσιάζουν ανισότροπη ή 

ορθότροπη συμπεριφορά, είναι αρκετά διαδεδομένη σε όλο το φάσμα των κατασκευών, 

αφού παρέχουν ευελιξία σε ότι αφορά τις επιθυμητές, από τον κατασκευαστή, μηχανικές 
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Εικόνα 1: Σχήμα τυπικών ενισχυτικών δοκών [5]. 

ιδιότητες της συνολικής κατασκευής. Αποτελούν δομικά στοιχεία, τα οποία 

χρησιμοποιούνται, κυρίως, στις ελαφρές κατασκευές και δημιουργούνται από τη 

συνένωση μίας λεπτότοιχης δομής και μίας ενισχυτικής δοκού. Η λεπτότοιχη δομή 

κατασκευάζεται από πλήθος στρώσεων με διαφορετικούς προσανατολισμούς, και 

συνενώνεται με μία ή περισσότερες ενισχυτικές δοκούς, της οποίας το σχήμα ποικίλει. Οι 

συνήθως χρησιμοποιούμενες ενισχυτικές δοκοί, έχουν σχήμα ''Τ'', ''Ζ'', ''Ι'', ''C'', ''J'' και η 

λεγόμενη hat ή ωμέγα διατομή, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι η δοκός με σχήμα Τ, η οποία χρησιμοποιήθηκε και 

στην παρούσα διπλωματική εργασία, και συνδεδεμένη με τη λεπτότοιχη δομή έχουν μορφή 

που φαίνεται στην Εικόνα 2. 
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1.2.2. Πλεονεκτήματα και Εφαρμογές 

Η ευρεία χρήση των λεπτότοιχων ενισχυμένων δομών από σύνθετα υλικά, σε κάθε είδος 

κατασκευής, υποδηλώνει τη σημαντική συνεισφορά τους στη συνολική απόδοση αυτής. 

Αρχικά, τέτοιου τύπου δομές, χρησιμοποιούνται κυρίως στις ελαφρές κατασκευές, διότι 

είναι 25-45% πιο ελαφρές από τις συμβατικές, αλλά ταυτόχρονα, καλύπτουν τις απαιτήσεις 

του κατασκευαστή. Επιπλέον, παρουσιάζουν μέχρι και έξι φορές μεγαλύτερη αντοχή σε 

σχέση με αντίστοιχες δομές από αλουμίνιο ή χάλυβα. Ομοίως, σε ότι αφορά την αντοχή 

σε κόπωση, μπορεί να φτάσει μέχρι και 60% της αντοχής της δομής σε εφελκυσμό, πράγμα 

το οποίο δεν υφίσταται στις δομές αλουμινίου. Ακόμη, κυρίως οι σύνθετες δομές που 

αποτελούνται από στρώσεις με ίνες στη μία διεύθυνση (Unidirectional), παρουσιάζουν 

κλάσμα αντοχής προς πυκνότητα περίπου 3-5 φορές αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο 

των δομών από αλουμίνιο. 

Η διάβρωση, η οποία κατέχει κυρίαρχο ρόλο σε κάθε κατασκευή, που λειτουργεί στο 

εξωτερικό περιβάλλον, επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό τις σύνθετες δομές, με αποτέλεσμα 

να μειώνεται και το κόστος συντήρησης αυτών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα και η 

ευελιξία το σύνθετο υλικό να αποκτήσει οποιαδήποτε μορφοποίηση είναι επιθυμητή, ώστε 

το τελικό κατασκευαστικό στοιχείο, που θα προκύψει να έχει τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι δομές αυτές παρουσιάζουν εξαιρετική ανοχή στη βλάβη, 

Εικόνα 2: Λεπτότοιχη δομή, ενισχυμένη με δοκούς τύπου Τ [6]. 
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μεγάλη ανθεκτικότητα, βελτιωμένη ακαμψία σε στρεπτικά φορτία και πολύ καλές 

ιδιότητες κρούσης.  Σημαντική παράμετρος κατά τη λειτουργία μίας κατασκευής είναι ο 

θόρυβος που παράγεται. Τέλος, οι δομές από σύνθετα υλικά, παρουσιάζουν πολύ χαμηλό 

θόρυβο κατά τη λειτουργία και οι ταλαντώσεις που υφίστανται είναι μικρότερης έντασης, 

σε σχέση με τις μεταλλικές δομές.  

Από οικονομικής άποψης, οι σημαντικότεροι παράγοντες που τα κάνει ανταγωνιστικά 

σε σχέση με τις δομές από συμβατικά υλικά είναι, η εξοικονόμηση χρόνου, η ευελιξία, το 

χαμηλό κόστος εργασίας και εργαλείων, που απαιτούνται  για την κατασκευή τους και η 

δυνατότητα επισκευής τους, χωρίς διακοπή λειτουργίας αυτών.  

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα των πολύστρωτων σύνθετων υλικών έναντι των 

παραδοσιακών υλικών, οι πολύπλοκοι μηχανικοί που εμπλέκονται σε αυτά, θέτουν νέες 

προκλήσεις για την κατασκευαστική βιομηχανία. Το μειονέκτημα των σύνθετων είναι 

συνήθως το κόστος. Αν και οι διαδικασίες κατασκευής είναι συχνά πιο αποτελεσματικές 

όταν χρησιμοποιούνται σύνθετα υλικά, οι πρώτες ύλες είναι πολύ ακριβές. Προς το παρόν, 

τα σύνθετα υλικά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα παραδοσιακά υλικά, όπως 

ο χάλυβας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Και χωρίς 

αμφιβολία θα βρεθούν νέες χρήσεις καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι φανερό ότι οι ενισχυμένες δομές από σύνθετα υλικά, 

είναι ευρέως διαδομένες. Ιδίως σε περίπτωση, όπου οι κατασκευές καταπονούνται με  

θλιπτικά φορτία, η εμφάνιση του φαινομένου του λυγισμού είναι αναμενόμενη. Για το 

λόγο αυτό χρησιμοποιούνται οι ενισχυμένες λεπτότοιχες δομές. Οι ενισχυτικές δοκοί 

έχουν πολύ μικρότερο βάρος από το λεπτότοιχο έλασμα, αλλά ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό 

την ικανότητα της δομής να φέρει φορτία, σε σύγκριση με αντίστοιχα λεπτότοιχα 

ελάσματα, χωρίς ενισχυτικές δοκούς. Για την επίτευξη σταθερότητας μίας κατασκευής με 

λεπτότοιχα ελάσματα, μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση του πάχους των ελασμάτων, αλλά 

επιτυγχάνεται μια πιο οικονομική λύση, διατηρώντας το πάχος του ελάσματος όσο το 

δυνατόν μικρότερο και αυξάνοντας τη σταθερότητα με την εισαγωγή ενισχυτικών δοκών.  

Οι λεπτότοιχες ενισχυμένες δομές από σύνθετα υλικά, χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο σε δομικές εφαρμογές λόγω της υψηλής ειδικής ακαμψίας τους (ακαμψία ανά 

μονάδα βάρους) και της ειδικής αντοχής (αντοχή ανά μονάδα βάρους). Επίσης, αποτελούν 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

8 

 

υλικό υψηλής αντοχής, επομένως η απαίτηση πάχους είναι μικρότερη, σε σύγκριση με ένα 

συμβατικό υλικό, οπότε η ανάλυση και ο σχεδιασμός διέπονται από την ακαμψία και τη 

σταθερότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι επιθυμητά σε όλους τους κλάδους της 

μηχανικής, αλλά κυρίως στην αεροναυπηγική, τη ναυπηγική, αλλά και στο πεδίο των 

πολιτικών μηχανικών.  

Λόγω της καλής αντίστασης στη διάβρωση, που παρουσιάζουν τα σύνθετα υλικά, η 

παρουσία τους στη ναυπηγική είναι παγκόσμια. Οι σύνθετες διαμορφώσεις αποτελούν το 

κύριο έναυσμα για την κατασκευή σκαφών από σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες (Fiber 

Reinforced Polymers-FRP). Τα περισσότερα κύρια δομικά μέρη σκαφών υψηλής 

ταχύτητας, ιστιοφόρων, αλιευτικών, φορτηγίδων κ.λ.π, είναι κατασκευασμένα με FRP. 

Κυρίως τα τμήματα του καταστρώματος και του πυθμένα των σκαφών, είναι 

κατασκευασμένα από λεπτότοιχες ενισχυμένες δομές από σύνθετα υλικά. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός, ότι λόγω του πλήθους και της διάταξης των στρώσεων σε αυτές της δομές, 

δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης υλικών, που προσδίδουν στη δομή βελτιωμένη 

ηλεκτρομαγνητική απόδοση.  Τα τελευταία χρόνια η ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ, 

ξεκίνησε να ενσωματώνει τα σύνθετα υλικά, και, κυρίως τις λεπτότοιχες ενισχυμένες 

δομές, στην κατασκευή στρατιωτικών και εμπορικών πλοίων, λαμβάνοντας υπόψιν, τις 

εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, που αυτά διαθέτουν.  

Σε ότι αφορά τον τομέα της αεροναυπηγικής, η AFRL/VS (Air Force Research 

Laboratory Space Vehicles Directorate) των ΗΠΑ, διερευνά νέα διαμορφώσεις, που 

αφορούν λεπτότοιχες ενισχυμένες δομές, που αποτελούνται από προηγμένα πλέγματα 

σύνθετων υλικών. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι η αεροδιαστημική βιομηχανία, 

ξεκίνησε να χρησιμοποιεί σύνθετα υλικά σε δοχεία πίεσης, σε κιβώτια εμπορευμάτων και 

σε μέρη αεροσκαφών. Επιπρόσθετα, οι York et al.(1993), έχουν σχεδιάσει οκτώ 

λεπτότοιχες ενισχυμένες δομές, για τις πτέρυγες αεροσκαφών, κάθε μία από τις οποίες 

αποτελούνται από τρεις ενισχυτικές δοκούς.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, και στον κατασκευαστικό κλάδο, οι δομές αυτές έχουν 

κυρίαρχο ρόλο. Οι εφαρμογές τους κυμαίνονται από απλές δομές, έως πλήρη δομικά 

συστήματα για βιομηχανικά στηρίγματα, κτήρια, δομές οροφής, δεξαμενές, εξαρτήματα 

γεφυρών, αλλά και πλήρη συστήματα γεφυρών.  
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1.2.3. Συμπεριφορά λεπτότοιχων ενισχυμένων δομών  

Οι δομές αυτές, που είναι κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά, παρουσιάζουν υψηλή 

αντοχή, με αποτέλεσμα η απαίτηση πάχους να είναι μικρότερη σε σχέση με αντίστοιχες 

δομές, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από συμβατικά υλικά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, 

που οδηγούν στην αστοχία μίας τέτοιας δομής: η αστοχία του υλικού και η δομική 

αστάθεια, η οποία ονομάζεται λυγισμός. Το φορτίο που πρέπει να εφαρμοστεί, ώστε να 

επέλθει λυγισμός, εξαρτάται από την ακαμψία των δομών και όχι από την αντοχή του 

υλικού, από το οποία είναι κατασκευασμένες. Δηλαδή, ο λυγισμός, αναφέρεται ως 

απώλεια της σταθερότητας ενός στοιχείου, ανεξαρτήτως της αντοχής του υλικού του. Η 

αστοχία λόγω λυγισμού, χαρακτηρίζεται, κυρίως, από απώλεια της δομικής δυσκαμψίας 

και δεν προσεγγίζεται μέσω της απλής γραμμικής ανάλυσης με Πεπερασμένα στοιχεία, 

αλλά μέσω της ανάλυσης ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Στοιχεία με λεπτή διατομή, ή 

λεπτά τοιχώματα, είναι ευαίσθητα σε λυγισμό. Οι λεπτότοιχες ενισχυμένες δομές, που 

μελετώνται και στην παρούσα διπλωματική εργασία, αποτελούν τέτοιου είδους στοιχεία, 

και, συνεπώς, ο λυγισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, κατά το σχεδιασμό τους.  

Οι λεπτότοιχες ενισχυμένες δομές, όταν υποβάλλονται σε φορτίο παράλληλο στο 

επίπεδό τους (in-plane), μπορεί να παρουσιάσουν τοπική αστάθεια (τοπικός λυγισμός), ή 

γενική αστάθεια. Ο τοπικός λυγισμός, παρουσιάζεται όταν το λεπτότοιχο έλασμα λυγίζει. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [7] , αυτού του είδους η αστοχία, έχει ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητας της συνολικής δομής, μετά το λυγισμό. 

Αντίθετα, η γενική αστάθεια, παρουσιάζεται, όταν οι ενισχυτικές δοκοί και το λεπτότοιχο 

έλασμα λυγίζουν ταυτόχρονα. Τελειώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτού του είδους η 

αστοχία είναι πιο επιθυμητή, διότι η συνολική δομή, μετά το λυγισμό, συμπεριφέρεται με 

σταθερό και προβλέψιμο τρόπο. 

 

1.3. Αισθητήρες οπτικών ινών με εγχαράξεις Bragg -FBGs 

Συχνά, σε ποικίλες εφαρμογές παρουσιάζεται η ανάγκη παρακολούθησης της απόκρισης της 

κατασκευής σε συνθήκες λειτουργίας, με σκοπό την αναγνώριση και ταυτοποίηση αστοχιών 

και μη ομαλής λειτουργίας αυτής. Συνεπώς, είναι χρήσιμη η ύπαρξη ενός αισθητήρα, ο οποίος 
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θα εκτελεί ακριβώς  αυτή τη λειτουργία. Αρκετά αποτελεσματικοί αισθητήρες είναι εκείνοι 

των οπτικών ινών (FBGs), οι οποίοι, τα τελευταία χρόνια, αποτελούν την ιδανική λύση για την 

παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών, με μη επεμβατικό τρόπο. 

Αποτελούνται από μια πηγή φωτός, μια οπτική ίνα, ένα αισθητήριο στοιχείο, το οποίο 

μετατρέπει την μεταβολή της μετρούμενης ποσότητας σε ένα οπτικό σήμα, και έναν οπτικό 

ανιχνευτή, ο οποίος μπορεί να είναι ένας παλμογράφος ή ένας οπτικός αναλυτής φάσματος 

[8]. 

 

1.3.1. Αρχή λειτουργίας 

Σε αυτού του τύπου αισθητήρες έχουν δημιουργηθεί ανάγλυφες εγχαράξεις περιθλάσεως 

(Βragg gratings), που είναι περιοδικές μεταβολές του δείκτη περίθλασης κατά μήκος της 

ίνας, σε κλίμακα μήκους οπτικού κύματος. Η μεταβολή αυτή δημιουργείται με συμβολή 

δύο ισχυρών ακτινών laser, οι οποίες προσπίπτουν επάνω στην πλευρική επιφάνεια της 

ίνας σε αντίθετες γωνίες. Φως μήκους κύματος ίδιου με της περιόδου της εγχάραξης  

ανακλάται έντονα. Όπως παρατηρείται και στην Εικόνα 3, το πράσινο φως, με 

χαρακτηριστικό μήκος κύματος λΒ, ανακλάται προς τα πίσω όπου και λαμβάνεται το 

φάσμα ανάκλασης με την χαρακτηριστική κορυφή [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αισθητήρες οπτικών ινών έχουν πολύ καλή προσαρμοστικότητα. Με διαφορετικές 

διαμορφώσεις, οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις διαφόρων 

μεγεθών. Επίσης, είναι δυνατό να μετρηθούν ταυτόχρονα δύο παράμετροι, όπως για 

παράδειγμα η τάση και η θερμοκρασία, από τον ίδιο αισθητήρα [8]. Η λειτουργία των 

Εικόνα 3: Τρόπος λειτουργίας αισθητήρα οπτικών ινών με εγχάραξη Bragg [8]. 
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εγχαράξεων Bragg ως αισθητήρες οφείλεται στο γεγονός ότι το μήκος κύματος Bragg (λΒ) 

αλλάζει γραμμικά με τη θερμοκρασία και την τάση. Η αιτία αυτής της μεταβολής είναι ότι 

με την θερμοκρασία και την τάση μεταβάλλεται ο δείκτης διάθλασης και η περίοδος της 

εγχάραξης . Η Εξίσωση 1 δίνει τη μεταβολή του μήκους κύματος της εγχάραξης Bragg 

έπειτα από μεταβολές στη θερμοκρασία και την τάση. 

 

ΔλΒ = 2 ∗ (Λ ∗
2 ∗ neff
∂l

+ neff ∗
2 ∗ Λ

∂l
) ∗ Δl + 2 ∗ (Λ ∗

2 ∗ neff
∂Τ

+ neff ∗
2 ∗ Λ

∂Τ
) ∗ ΔΤ 

 

(1) 

 

Όπου, neff  ο ενεργός δείκτης διάθλασης, Λ η περίοδος της εγχάραξης ή διάστημα μεταξύ 

των χαραγών της εγχάραξης Bragg, l το μήκος που διασχίζει η ακτίνα και ΔΤ η μεταβολή 

της θερμοκρασίας. 

Ο πρώτος όρος εκφράζει την εξάρτηση από την παραμόρφωση, δηλαδή την αλλαγή της 

περιόδου της εγχάραξης και επομένως την αλλαγή του δείκτη διάθλασης λόγω 

παραμόρφωσης, ενώ ο δεύτερος δείχνει την εξάρτηση της συχνότητας ανάκλασης Bragg 

από την θερμοκρασία. Στην πραγματικότητα η εξάρτηση της συχνότητας ανάκλασης από 

δύο μεγέθη ταυτόχρονα, την τάση και τη θερμοκρασία στην προκειμένη περίπτωση, είναι 

ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό για έναν αισθητήρα. Μια απλή μέθοδος, για την εξάλειψη 

του ανεπιθύμητου αποτελέσματος, είναι η τοποθέτηση δυο εγχαράξεων σε κάθε σημείο, η 

μία σε μηχανική και θερμική επαφή με το περιβάλλον, ενώ η άλλη μόνο σε θερμική επαφή. 

Από την εγχάραξη, που δεν δέχεται μηχανικές επιδράσεις, εξάγεται η θερμοκρασία ,οπότε 

απομονώνοντας τα αποτελέσματά της από την άλλη, προσδιορίζεται η μηχανική 

παραμόρφωση [8]. 

 

1.3.2. Πλεονεκτήματα αισθητήρων οπτικών ινών 

Τα πλεονεκτήματα των αισθητήρων οπτικών ινών τα οποία τους κάνουν να προτιμώνται 

κατά κόρον στην τεχνολογία είναι:  

 Η χαμηλή απώλεια μετάδοσης στις οπτικές ίνες που επιτρέπει την παρακολούθηση 

ενός φαινομένου εξ’ αποστάσεως από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. 
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 Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο που επιτυγχάνεται με τη σύνδεση του 

αισθητήρα απευθείας πάνω στον εξοπλισμό μέτρησης. 

 Η φιλικότητα προς το περιβάλλον. 

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων, σε σημεία και διατάξεις που είναι 

αδύνατο να μετρηθούν με τους συμβατικούς αισθητήρες. 

 Η μεγάλη ταχύτητα μετρήσεων και η δυνατότητα επανάληψης μέτρησης κατά τη 

διάρκεια ενός φαινομένου (σεισμός, διέλευση μεγάλου οχήματος, ισχυροί άνεμοι, 

πλημμύρες κλπ.) 

 Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται ρύθμιση μετά την τοποθέτηση του αισθητήρα. 

 Η αντοχή στη διάβρωση. 

 Το γεγονός ότι δεν δημιουργούν σπινθήρες. 

 Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται γειώσεις. 

 Η μείωση του κόστους συντήρησης. 

 Η μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της κατασκευής. 

 Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη ηλεκτρικής παροχής. 

 Oι ίνες είναι ανεπηρέαστες από  ηλεκτρομαγνητικές παρεμβάσεις, και συνεπώς, 

δεν υποφέρουν από καταστροφικές επιπτώσεις ηλεκτροπληξίας, όπως η εμφάνιση 

κεραυνών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών [8]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 Εισαγωγικά 

Όλων των ειδών οι φορείς, όπως ράβδοι, πλάκες, και κελύφη, που καταπονούνται σε θλιπτικά 

φορτία, παραμορφώνονται καταστροφικά, όταν η τιμή του εξωτερικά εφαρμοζόμενου φορτίου 

λάβει μία κρίσιμη τιμή. Για την περιγραφή αυτού του είδους της αστοχίας, χρησιμοποιείται ο 

όρος “λυγισμός”.  Όταν συμβεί ο λυγισμός, σε πολλές περιπτώσεις, οι αντίστοιχες τάσεις είναι 

αρκετά χαμηλότερες του ορίου διαρροής του υλικού, και συνεπώς, ο μηχανικός δεν πρέπει να 

επαφίεται σε μία απλή γραμμική ανάλυση τάσεων, αλλά οφείλει να πραγματοποιήσει ανάλυση 

σε λυγισμό.  

Ο λυγισμός αποτελεί μία κατάσταση ασταθούς ισορροπίας, και εξαρτάται από τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κατασκευής (πάχος, μήκος, διατομή), από τις μηχανικές της 

ιδιότητες (μέτρο Ελαστικότητας), καθώς και από τις εξωτερικές στηρίξεις, που έχουν 

εφαρμοστεί σε αυτή. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας, στην ανάλυση του λυγισμού, είναι 

ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η κατασκευή.   

Εάν μία κατασκευή συμπεριφέρεται γραμμικά, εφαρμόζεται γραμμική ανάλυση. Για να 

χαρακτηριστεί η συμπεριφορά ως γραμμική, πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις [9]: 

i. Το υλικό συμπεριφέρεται γραμμικά ελαστικά. Επομένως, οι παραμορφώσεις ε είναι 

ανάλογες των τάσεων σ. Η κλίση του διαγράμματος τάσεων–παραμορφώσεων αποτελεί 

το μέτρο ελαστικότητας Ε, δηλαδή τη δυσκαμψία του υλικού. Για παράδειγμα, σε 

ισότροπο υλικό ισχύει ο νόμος του Hooke: σ =E * ε1. 

ii. Οι μετατοπίσεις όλων των σημείων είναι πολύ μικρές. 

 Εφόσον ισχύουν και οι δύο αυτές παραδοχές, οι μετατοπίσεις είναι ανάλογες των 

επιβαλλόμενων εξωτερικών φορτίων, δηλαδή ισχύει η αρχή της επαλληλίας. Το διάγραμμα της 

εξωτερικά εφαρμοζόμενης φόρτισης P και της αναπτυσσόμενης μετατόπισης δ είναι ευθεία 

γραμμή (Εικόνα 4) [9]. 

 

 

1 Αντίστοιχα, για ορθότροπο ή εγκαρσίως ισότροπο υλικό, ισχύει ο Γενικευμένος Νόμος του Hooke. 
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Στο πλήθος των περιπτώσεων μία ή και οι δύο από τις παραπάνω παραδοχές δεν ισχύουν. Αν 

πρώτη παραδοχή δεν ισχύει, η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από μη γραμμικότητα υλικού. 

Εφόσον η δεύτερη παραδοχή παύει να ισχύει, παρατηρείται γεωμετρική μη γραμμικότητα. Εάν 

παύουν να ισχύουν και οι δύο, υπάρχει ταυτόχρονα μη γραμμικότητα υλικού και γεωμετρίας. Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις, η γραφική παράσταση της εξωτερικά επιβαλλόμενης δύναμης 

συναρτήσει της μετατόπισης δεν είναι ευθεία, αλλά καμπύλη (Εικόνα 5), και απαιτείται η 

εφαρμογή ειδικών μεθόδων ανάλυσης [9]. 

 

 

 

Εικόνα 4: Γραμμικός δρόμος ισορροπίας . 
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2.2 Γραμμικός Λυγισμός-Πρόβλημα Ιδιοτιμών 

Σε ένα πρόβλημα ιδιοτιμών αναζητούνται τιμές του φορτίου P, τέτοιες ώστε το μητρώο 

δυσκαμψίας της κατασκευής να είναι μοναδικό, δηλαδή η  Εξίσωση 2 να έχει μη τετριμμένες 

ρίζες [10]. 

  

𝛫𝛭𝛮 ∗ 𝑢𝑀 = 0 (2) 

             

 𝛫𝛭𝛮 είναι το μητρώο εφαπτομενικής δυσκαμψίας 

 𝑢𝑀 είναι οι μη τετριμμένες λύσεις της μετατόπισης. 

 Τα εφαρμοζόμενα φορτία P, μπορεί να έχει τη μορφή πίεσης, συγκεντρωμένης δύναμης, 

μη μηδενικής μετατόπισης ή θερμικής φόρτισης. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι το εφαπτομενικό μητρώο δυσκαμψίας, 

περιγράφει τη στιγμιαία δυσκαμψία της κατασκευής, καθώς επίσης χαρακτηρίζει και την 

Εικόνα 5: Μη γραμμικός δρόμος ισορροπίας. 
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ευστάθειά της. Γενικότερα, η Εξίσωση 2, δίνει το σημείο μετάβασης, δηλαδή το σημείο από 

το οποίο από μία ευσταθή ισορροπία, μεταβαίνουμε σε μία ασταθή.  

Η ανάλυση του λυγισμού με τη χρήση ιδιοτιμών, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

του κρίσιμου φορτίου λυγισμού δύσκαμπτων δομών. Παρατηρείται ότι, η απόκριση των 

δομών αυτών, παρουσιάζει πολύ μικρές παραμορφώσεις πριν το κρίσιμο φορτίο λυγισμού. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που η συμπεριφορά τους είναι μη γραμμική ακόμη και πριν το κρίσιμο 

αυτό φορτίο, η ανάλυση του λυγισμού με τη χρήση ιδιοτιμών, μπορεί να προσφέρει αρκετά 

χρήσιμα αποτελέσματα και στην περίπτωση αυτή [10]. 

 

2.2.1 Γραμμικός Λυγισμός-Πρόβλημα Ιδιοτιμών 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [10], εφαρμόζεται ένα φορτίο QN, στο πρώτο βήμα της 

ανάλυσης του λυγισμού. Η τιμή του φορτίου μπορεί να είναι τυχαία επιλεγμένη, καθώς θα 

πολλαπλασιαστεί με τις ιδιοτιμές λi, που θα προκύψουν με την ανάλυση, και τελικά θα 

δώσουν το κρίσιμο φορτίο λυγισμού Pcritical. Το πρόβλημα ιδιοτιμών έχει την εξής μορφή: 

  

(Κ0
NM + λi ∗ Kσ

ΝΜ) ∗ ui
M = 0 (3) 

 

 𝛫0
𝑁𝑀  είναι το γραμμικό μητρώο δυσκαμψίας ,σύμφωνα με τη θεώρηση μικρών 

μετατοπίσεων  

  𝐾𝜎
𝛮𝛭 είναι το μητρώο των αρχικών τάσεων και φορτίσεων, δηλαδή των φορτίων  QN. 

 λi  είναι οι ιδιοτιμές του προβλήματος. 

 𝑢𝑖
𝑀 είναι οι ιδιομορφές/ιδιοδιανύσματα του προβλήματος. 

 𝛭 𝜅𝛼𝜄 𝛮 αντιστοιχούν στους βαθμούς ελευθερίας της κατασκευής. 

 𝑖 αναφέρεται στην i-οστή μορφή του λυγισμού. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Εξίσωση 3, δίνει το σημείο μετάβασης από μία 

ευσταθή ισορροπία, σε μία ασταθή. Δηλαδή, θα δώσει έμμεσα το κρίσιμο φορτίο, μετά το 

οποίο η κατασκευή θα συμπεριφερθεί μη γραμμικά, με αστάθεια. 
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Για τον προσδιορισμό των ιδιοτιμών, πρέπει η ορίζουσα του (𝛫0
𝑁𝑀 + 𝜆𝑖 ∗ 𝐾𝜎

𝛮𝛭), να τεθεί 

ίση με το μηδέν. Δηλαδή: 

 

 

 

Το κρίσιμο φορτίο λυγισμού υπολογίζεται ως:  

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑃
𝑁 + 𝜆𝑖 ∗ 𝑄

𝑁                                                                (5)             

 

 PN είναι τα φορτία που πιθανώς υπήρχαν στην αρχική διαμόρφωση της 

κατασκευής. Συνήθως είναι μηδενικά. 

 

Συνήθως, η ιδιοτιμή ενδιαφέροντος, δηλαδή αυτή που θα δώσει το κρίσιμο φορτίο 

λυγισμού, είναι η πρώτη (λ1) και μικρότερη [10]. 

Εν συνεχεία, με αντικατάσταση των διάφορων ιδιοτιμών 𝜆1, 𝜆2, … . . , 𝜆𝑖, στην Εξίσωση 

3, προκύπτουν οι αντίστοιχες ιδιομορφές 𝑢1
𝑀, 𝑢2

𝑀,….., 𝑢𝑖
𝑀. Οι ιδιομορφές 𝑢𝑖

𝑀 , αποτελούν 

κανονικοποιημένα διανύσματα και δεν αναπαριστούν πραγματικές τιμές μετατόπισης. 

Κανονικοποιούνται, έτσι ώστε η μέγιστη τιμή τους να αντιστοιχεί στη μονάδα. Οι 

ιδιομορφές αυτές, αποτελούν σημαντικά αποτελέσματα της ανάλυσης, αφού προβλέπουν 

την πιθανή μορφή της αστοχίας λόγω λυγισμού [10]. 

 

2.3 Μη Γραμμικός Λυγισμός-Πρόβλημα Ιδιοτιμών 

Ορισμένες φορές, τα μη γραμμικά γεωμετρικά προβλήματα παρουσιάζουν σε λυγισμό και 

συμπεριφορά πλήρους κατάρρευσης, όπου η καμπύλη φορτίου-μετατόπισης παρουσιάζει 

αρνητική κλίση, δηλαδή αρνητικό μητρώο δυσκαμψίας. Πιο συγκεκριμένα, κυρίως οι 

λεπτότοιχες δομές, οι οποίες μελετώνται και στο παρόν εδάφιο, μετά το λυγισμό, εμφανίζουν 

αρνητική δυσκαμψία συνοδευόμενη από ξαφνική μείωση του φορτίου, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 6 [10]. 

(2)→    det(𝛫0
𝑁𝑀 + 𝜆𝑖 ∗ 𝐾𝜎

𝛮𝛭) = 0  ↔ 𝜆1, 𝜆2, … . . , 𝜆𝑖                                                                                 (4)     
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Όπως παρατηρείται και στην Εικόνα 6, όταν επιτυγχάνεται το κρίσιμο φορτίο λυγισμού, η 

δομή χάνει τη φέρουσα ικανότητά της και παρατηρείται αρνητική κλίση της καμπύλης, 

δηλαδή αρνητικό μητρώο δυσκαμψίας. Εν συνεχεία, η δομή αποκτά ξανά τη φέρουσα 

ικανότητά της, όμως είναι σε μία ασταθή περιοχή, η οποία ονομάζεται περιοχή μετα-

λυγισμού. Η αύξηση της φέρουσας ικανότητας της δομής, και η συνεπαγόμενη αύξηση της 

δυσκαμψίας της οφείλεται στο γεγονός, ότι λόγω των μεγάλων μετατοπίσεων, που 

αναπτύσσονται στη δομή, εισάγεται ένα επιπλέον μητρώο δυσκαμψίας, το ΚL. Συνεπώς, η 

δομή δεν ''καταρρέει'', αλλά γίνεται δύσκαμπτη και είναι ικανή να φέρει επιπλέον φορτία.                        

 

2.3.1 Ανάπτυξη των μητρώων δυσκαμψίας σε περίπτωση γεωμετρικής μη 

γραμμικότητας 

Για περαιτέρω επεξήγηση του εισαγόμενου μητρώου ΚL, καθώς και των μητρώων Κ0 και 

Κσ, που αναφέρθηκαν στην περίπτωση του γραμμικού λυγισμού,  παρουσιάζονται οι 

αναλυτικές σχέσεις και η περιγραφή της διαδικασίας, όπως αυτές αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία [12]. Θα χρησιμοποιηθεί το απλό στοιχείο της δοκού, ως θεμελιώδες 

Εικόνα 6: Διάγραμμα Δύναμης-Μετατόπισης Λυγισμού Κελυφών [10]. 
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πεπερασμένο στοιχείο, του οποίου η γεωμετρική μη γραμμικότητα μπορεί να εκφραστεί 

μέσω αναλυτικών σχέσεων [12]. 

Δοκός ονομάζεται το δομικό μέλος, με μήκος πολλές φορές μεγαλύτερο από τη 

μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας διατομής, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φέρει 

αξονική φόρτιση και κάμψη γύρω από εγκάρσιο άξονα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Ένα 

δεξιόστροφο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων (x,y,z) επιλέγεται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε ο -x άξονας να συμπίπτει με τον άξονα της δοκού που περνά από το κέντρο βάρους 

κάθε διατομής. Οι άξονες –y και –z αποτελούν τους κύριους κεντροβαρικούς άξονες της 

διατομής [12]. 

 

 

Κατά την ανάπτυξη του μητρώου δυσκαμψίας της δοκού έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές 

[12]: 

 Η δοκός ακολουθεί τις υποθέσεις της θεωρίας δοκού Euler-Bernoulli. Σύμφωνα 

με αυτές, οι διατομές, οι οποίες είναι κάθετες στη διεύθυνση της δοκού πριν τη 

παραμόρφωση, συνεχίζουν να παραμένουν κάθετες στην άξονα της 

παραμορφωμένης δοκού. Συνεπώς, οι εγκάρσιες και οι διατμητικές 

παραμορφώσεις θεωρούνται αμελητέες, με αποτέλεσμα το τρισδιάστατο 

πρόβλημα να περιγραφεί από εξισώσεις που εξαρτώνται μόνον από μια 

συντεταγμένη του χώρου (στην  αξονική διεύθυνση –x). 

 Τα πεδιακά φορτία θεωρούνται αμελητέα. 

Εικόνα 7: Σχηματική αναπαράσταση τυπικού στοιχείου δοκού [12]. 
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 Το υλικό παραμένει ελαστικό σε ολόκληρο το εύρος φόρτισης. 

 Θεωρούνται μεγάλες μετατοπίσεις και μικρές παραμορφώσεις. 

 Η διατύπωση του μητρώου γίνεται στη βάση της αρχές της μεθόδου Total 

Lagrangian. 

Θεωρώντας, για λόγους απλότητας, το πρόβλημα στο δισδιάστατο πεδίο (x,z) και 

λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω υποθέσεις, εξετάζεται η κάμψη μιας δοκού με μεγάλες 

μετατοπίσεις και μικρές παραμορφώσεις. Το πεδίο μετατοπίσεων σε αυτή την περίπτωση, 

μπορεί να περιγραφεί από τις Εξισώσεις 6 . 

 

 

 

 

 

Όπου, (u,v,w) είναι οι μετατοπίσεις κατά μήκος των διευθύνσεων (x,y,z) αντίστοιχα, ενώ 

u0 και  w0 είναι η αξονική και η εγκάρσια μετατόπιση ενός σημείου του ουδέτερο άξονα. 

Κάνοντας χρήση των σχέσεων που συνδέουν τις παραμορφώσεις με τις μετατοπίσεις, 

προκύπτει η Εξίσωση 7. 

 

εx =
du0(x)

dx
− z ∗

d2w0(x)

dx2
+
1

2
∗ (
dw0(x)

dx
)

2

                                           
                          

  (7)                            

 

Οι  υπόλοιπες συνιστώσες της παραμόρφωσης είναι μηδενικές, αν λάβουμε υπόψιν τις 

Εξισώσεις 5. Για τον υπολογισμό των μετατοπίσεων θεωρείται τυπικό στοιχείο δοκού που, 

έχει δύο κόμβους με 3 βαθμούς ελευθερίας (Degrees of Freedom-DOFs) σε κάθε κόμβο, 

τους οποίους αποτελούν οι μετατοπίσεις u,w,θ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8 . 

  

u(x, y, z) = u0(x) − z ∗
dw0(x)

dx
 

 

(x, y, z) = 0                                                                                               (6)                  

w(x, y, z) = w0(x) 
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Ακολουθώντας τη προσέγγιση της θεωρίας των Π.Σ., αναπτύσσεται υπόθεση για την 

κατανομή των μετατοπίσεων κατά μήκος του στοιχείου, μεταξύ των δύο κόμβων. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση που γίνεται, υπολογίζεται η μετατόπιση σε κάθε σημείο του 

άξονα του στοιχείου δοκού σαν συνάρτηση των τιμών της μετατόπισης στους κόμβους. 

Γενικά, η γενικευμένη μετατόπιση u σε κάθε εσωτερικό σημείο του στοιχείου μπορεί να 

προσεγγιστεί ακολουθώντας τη γενική μορφή της Εξίσωσης 8 [12]. 

 

𝑢(𝑥) = ∑ 𝑁𝑖 ∗ 𝑢𝑖
𝑒 = [𝑁1, 𝑁2, … . , 𝑁𝑘]

𝑘
𝑖=1 ∗

{
 

 
𝑢1
𝑢2.
.
𝑢𝑘}
 

 
𝑒

= [𝑁] ∗ {𝑢}𝑒         

 

(8)           

 

 

 k είναι ο αριθμός των κόμβων του Στοιχείου 

  Tο διάνυσμα {𝑢}𝑒 αντιπροσωπεύει τις ‘γενικευμένες κομβικές μετατοπίσεις’ 

  Tα στοιχεία του πίνακα [𝑁] είναι οι ‘συναρτήσεις μορφής’.  

Εικόνα 8: Στοιχείο δοκού, αρχική και παραμορφωμένη γεωμετρία [12]. 
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Με τον όρο ‘συναρτήσεις μορφής’, περιγράφονται οι συναρτήσεις με τις οποίες 

προσεγγίζεται η κατανομή των μετατοπίσεων στο εσωτερικό του στοιχείου από τις 

κομβικές τιμές των μετατοπίσεων. Σημειώνεται, επίσης, ότι ο όρος ‘γενικευμένες 

μετατοπίσεις’ συμπεριλαμβάνει και τις περιστροφές, στις περιπτώσεις που αυτές 

αποτελούν βαθμούς ελευθερίας του αναφερόμενου στοιχείου [12]. 

2Όπως προκύπτει [12], οι αξονικές μετατοπίσεις u0(ξ) ενός σημείου πάνω στον 

ουδέτερο άξονα του Στοιχείου δοκού ορίζονται ως εξής: 

 

𝑢0(𝜉) ≅ [𝛮1] ∗ {𝑢}
𝑒 = 𝛮1

1(𝜉) + 𝛮1
2(𝜉)                                          

 

 

[𝛮1] = [𝛮1
1    𝛮1

2]    ,   {𝑢}𝑒 = {
𝑢1
𝑢2
}                                                         (9) 

𝑁1
1(𝜉) = 1 −

𝜉 + 1

2
 ,   𝑁1

2(𝜉) =
𝜉 + 1

2
                                 

 

 

 Ο πίνακας [Ν1] υποδηλώνει το πίνακα των συμβατικών γραμμικών συναρτήσεων 

παρεμβολής Lagrange. 

 Το διάνυσμα {𝑢}𝑒 αντιπροσωπεύει το σύνολο των γενικευμένων κομβικών 

μετατοπίσεων (που στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει μόνο αξονικές 

κομβικές μετατοπίσεις). 

 

Με την ίδια διαδικασία, υπολογίζονται και οι εγκάρσιες μετατοπίσεις w0(ξ) 

οποιουδήποτε σημείου του ουδέτερου άξονα του στοιχείου, σαν συνάρτηση των κομβικών 

μετατοπίσεων, όπως φαίνεται στις Εξισώσεις 10. Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι  οι 

συναρτήσεις μορφής για την προσέγγιση των εγκάρσιων μετατοπίσεων απαιτείται να είναι 

τουλάχιστον κυβικής τάξης. Η παραπάνω απαίτηση προκύπτει από την ανάγκη για 

εξασφάλιση της συνέχειας της συνάρτησης w0(ξ), καθώς και της πρώτης παραγώγου της 

θ(ξ) , στους κόμβους του στοιχείου . 

 

 

 

2 Με εισαγωγή μιας αδιάστατης αξονικής συντεταγμένης ξ, η οποία συνδέεται με το 

μήκος του Le του στοιχείου μέσω της σχέσης ξ=(2*x/Le)-1  . 
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𝑤0(𝜉) ≅  [𝛮2] ∗ {𝑢}
𝑒 = 𝛨1(𝜉) ∗ 𝑤1 +

𝐿𝑒
2
∗ 𝛨2(𝜉) ∗ 𝜃1 + 𝛨3(𝜉) ∗ 𝑤2 +

𝐿𝑒
2
∗ 𝛨4(𝜉) ∗ 𝜃2  

 

 

 (10)      

[𝛮2] = [𝛮2
1       

𝐿𝑒
2
∗ 𝑁2

2       𝑁2
3       

𝐿𝑒
2
∗ 𝑁2

4] , {𝑢}𝑒 = {

𝑤1
𝜃1
𝑤2
𝜃2

}        

 

 

 

 [Ν2]     είναι ο πίνακας των κυβικών συναρτήσεων μορφής Hermite και 

{𝑢}𝑒 αντιπροσωπεύει το σύνολο των γενικευμένων κομβικών μετατοπίσεων (εδώ 

εγκάρσιες μετατοπίσεις και στροφές), τα οποία αναλυτικά δίνονται στη 

βιβλιογραφία. 

 Η1(ξ) = N2
1, Η2(ξ) = N2

2   𝜅. 𝜊. 𝜅  

 

 

Κατά αντιστοιχία ,υπολογίζεται η κατανομή των περιστροφών θ στο εσωτερικό του 

στοιχείου, εκφρασμένη ως προς την εσωτερική συντεταγμένη ξ . 

θ(ξ) ≅ [Ν3] ∗ {u}
e =

2

Le
∗ H1,ξ ∗ w1 + H2,ξ ∗ θ1 +

2

Le
∗ H3,ξ ∗ w2 + H4,ξ ∗ θ2 

 

 

 (11)   

[Ν3] = [      
2

Le
∗ N3

1       N3
2        

2

Le
∗ N3

3      N3
4]  ,     {u}e = {

w1
θ1
w2
θ2

}   

 

 

 

 θ(ξ) είναι η περιστροφή ενός σημείου του ουδέτερου άξονα του στοιχείου γύρω 

από τον άξονα -y.  3 

 

 

3 Ο δείκτης ξ στην Εξίσωση 10 αντιπροσωπεύει την παράγωγο 
𝑑

𝑑𝜉
. 

. 
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 [𝛮3] είναι ο πίνακας, που αποτελείται από τις παραγώγους των κυβικών 

συναρτήσεων μορφής Hermite και δίνεται στη βιβλιογραφία. 

  ο όρος {𝑢}𝑒 συμβολίζει τις κομβικές τιμές των εγκάρσιων μετατοπίσεων και 

στροφών της διατομής. 

 

Από τις Εξισώσεις 9, 10, 11, οι μετατοπίσεις της Εξίσωσης 6, γράφονται ως εξής [12]: 

u(x, y, z) = [N1] ∗ {
u1
u2
} − z ∗ [N3] ∗ {

w1
θ1
w2
θ2

}   ↔  𝐮(𝐱, 𝐲, 𝐳) ≅ [P] ∗ {u}e 

 

 

𝐯(𝐱, 𝐲, 𝐳) = 0          

 

                                                                                                                       

      (12) 

𝐰(𝐱, 𝐲, 𝐳) = [𝑁2] ∗ {𝑢}
𝑒 

 
 

,όπου: 

 {u}e =

{
 
 

 
 
u1
w1
θ1
u2
w2
θ2}
 
 

 
 

, [P] = N1
1   − z ∗

2

Le
∗ N3

1 − z ∗ N3
2 ∗ N1

2 − z ∗
2

Le
∗ N3

3 − z ∗ N3
4                                                                                                                                                   

 

 [Ν2] = [Ν2
1       

Le

2
∗ N2

2       N2
3       

Le

2
∗ N2

4] , {u}e = {

w1
θ1
w2
θ2

}                  

 

 

Στις Εξισώσεις 12, [Ρ] είναι ο πίνακας που συνδέει την κατανομή της μετατόπισης 

u(x,y,z) μέσα στο στοιχείο, με τις κομβικές μετατοπίσεις και προκύπτει από τον 

συνδυασμό των συναρτήσεων μορφής της αξονικής μετατόπισης του ουδέτερου άξονα 

u0(x) με τις συναρτήσεις μορφής της καμπτικής συνεισφοράς z*
𝑑𝑤0(𝑥)

𝑑𝑥
 . 

H ολική αξονική παραμόρφωση, όπως αυτή εκφράζεται από την Εξίσωση 7, διαχωρίζεται 

σε δύο διακριτά τμήματα, το γραμμικό όρο εxL και το μη-γραμμικό όρο εxNL [12].  
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εx = εxL + εxNL  

εxL =
du0(x)

dx
− z ∗

d2w0(x)

dx2
      (13)                                  

εxNL =
1

2
∗ (
dw0(x)

dx
)

2

 

 

 

 

 

 

 

Συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω σχέσεις , προκύπτει ότι: 

 

εxL = [ΒL] ∗ {u}
e = [BL

1  BL
2   BL

3   BL
4  BL

5 BL
6] ∗ {u}e                      (14)            

 

Όπου:  {u}e =

{
 
 

 
 
u1
w1
θ1
u2
w2
θ2}
 
 

 
 

 

 

 

 

και [ΒL] o πίνακας που συσχετίζει τη γραμμική παραμόρφωση του στοιχείου με τις 

κομβικές μετατοπίσεις και περιστροφές, οι τιμές του οποίου δίνονται από τη βιβλιογραφία 

[12]. 

Ομοίως με παραπάνω προκύπτει: 

 

εxNL =
1

2
∗ [𝑆] ∗ {𝑢}𝑒 =

1

2
∗ [𝑆1   𝑆2   𝑆3  𝑆4] ∗ {𝑢}𝑒   (15)      

Όπου: {u}e = {

𝑤1
𝜃1
𝑤2
𝜃2

} 

 

και [S] o πίνακας που συσχετίζει τη μη γραμμική παραμόρφωση του στοιχείου με τις 

κομβικές μετατοπίσεις και περιστροφές, οι τιμές του οποίου δίνονται από τη βιβλιογραφία 

[12]. 
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Εν συνεχεία, σύμφωνα με την Αρχή των Δυνατών Έργων [12], η στατική ισορροπία σε 

επίπεδο Π.Σ, δίνεται από τη σχέση: 

 

𝛿𝑉𝑒 − 𝛿𝑊𝑒 = 0           (16)          

 

 𝛿𝑉𝑒 είναι η ενέργεια παραμόρφωσης του Π.Σ 

 𝛿𝑊𝑒  είναι το έργο των εξωτερικά επιβαλλόμενων φορτίσεων. 

 

Η Εξίσωση 16, αν λάβουμε υπόψιν τις παραδοχές και δεν συμπεριλάβουμε τις πεδιακές 

δυνάμεις, αναλύεται ως: 

 

 

 σx   είναι η ορθή τάση στη διαμήκη διεύθυνση. 

 i είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του Στοιχείου. 

 {𝑢}𝑒  είναι το διάνυσμα των γενικευμένων κομβικών μετατοπίσεων. 

  ο όρος{𝐹𝑖}
𝑒 είναι το διάνυσμα των γενικευμένων κομβικών εξωτερικά 

εφαρμοζόμενων δυνάμεων και ροπών. 

 

Σύμφωνα με την πρώτη εξίσωση των Εξισώσεων 13, της  Εξίσωσης 14 και της Εξίσωσης 

15 και αναλυτικών πράξεων, που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία [12], συμπεραίνεται 

ότι: 

 

 

δεx = δεxL + δεxNL  

 (18) 

δεxL = [ΒL] ∗ δ{u}
e    

 

Όπου: [S]=[BNL] και [Β]=[BL]+[BNL]   . 

(∭δεx
T ∗ σx dV −∑δ{u}e

T
∗ {Fi}

e

6

i=1

) = 0                                   
(17)  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική αξονική παραμόρφωση, σε ανεστραμμένη μορφή, 

δίνεται: 

δεx
T = δ{u}e

T
∗ [B]T    (19) 

 

Όπου: {u}e =

{
 
 

 
 
u1
w1
θ1
u2
w2
θ2}
 
 

 
 

 

 

 

Σύμφωνε με όλα τα παραπάνω, η Εξίσωση 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

δ{u}e
T
∗ (∭[B]T ∗ σx dV − {Fexti}

e) = 0 
   (20) 

Και επειδή η παραπάνω σχέση πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε μετατόπιση δ{u}e
T
, τότε: 

 

∭[B]T ∗ σx dV − {Fexti}
e = {Ψι({u})}

e = {Finti}
e − {Fexti}

e 
       (21) 

 

 

Όπου, {𝛹𝜄({𝑢})}
𝑒 δηλώνει τη διαφορά μεταξύ εσωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων. 

 

 

Εν συνεχεία, όπως δίνονται και από τη βιβλιογραφία [12] : 

 

δ{Ψ} =∭δ[B]T ∗ σx dV +∭[B]T ∗ δσx dV = ΚΤ ∗ δ{u} 
(22)  

 Όπου ΚΤ ονομάζεται το εφαπτομενικό μητρώο δυσκαμψίας του υλικού. 
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Επιπλέον, επειδή το υλικό θεωρήθηκε γραμμικά ελαστικό, και λαμβάνοντας υπόψιν το 

νόμο του Hooke , προκύπτει ότι:  δσx=Ε*δεx και συνεπώς η Εξίσωση 22 αναλύεται ως 

εξής: 

 

δ{Ψ} =∭δ[BNL]
T ∗ σ dV + Κ ∗ δ{u} 

(23)       

 

Όπου: 

 K0 είναι το γραμμικό μητρώο δυσκαμψίας, σύμφωνα με τη θεωρία μικρών 

μετατοπίσεων. 

 ΚL είναι το μητρώο δυσκαμψίας μεγάλων μετατοπίσεων. 

 

Όπως δίνεται στη βιβλιογραφία [12], τα μητρώα Κ0 και ΚL, αναλύονται ως εξής: 

 

 

Κ0 =∭[ΒL]
T ∗ Ε ∗ [BL]dV 

 

 (25) 

ΚL =∭[ΒL]
T ∗ Ε ∗ [ΒNL] + [ΒNL]

T ∗ Ε ∗ [ΒNL] + [ΒNL]
T ∗ Ε ∗ [ΒL]dV 

 

 

 

 

Όπως, παρατηρείται, το μητρώο Κ0, περιέχει όρους ([ΒL]), που σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία [12], συνδέονται μόνο με τη γραμμική παραμόρφωση. Αντίθετα, το μητρώο 

δυσκαμψίας ΚL, περιέχει και όρους (([ΒΝL]), οι οποίοι συνδέονται με τη μη γραμμική 

παραμόρφωση.  

 

 

Κ =∭[Β]T ∗ Ε ∗ [Β]dV = Κ0 + ΚL   
(24) 
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Επιπλέον, αν αναλύσουμε [6] το πρώτο μέλος της Εξίσωσης 23, προκύπτει: 

 

∭δ[BNL]
T ∗ σ dV = Κσ ∗ δ{u}                                                                           (26) 

Όπου Κσ αναφέρεται ως μητρώο αρχικών τάσεων. 

 

Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω, το συνολικό εφαπτομενικό μητρώο ισούται με: 

 

𝚱𝚻 = 𝚱𝟎 + 𝚱𝛔 + 𝚱𝐋                                                                                            (27) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγματοποιείται η μοντελοποίηση της λεπτότοιχης ενισχυμένης δομής με 

τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου Abaqus/Standard. Επεξηγούνται, εκτενώς, οι τρόποι 

δημιουργίας του μοντέλου, οι γεωμετρίες, τα φορτία, η διακριτοποίηση, καθώς και οι επιλογές του 

τρόπου επίλυσης. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα αυτά, καθώς και το καταλληλότερο μοντέλο 

(μοντέλο αναφοράς) για την προσομοίωση της μελετώμενης κατασκευής.  

Εν συνεχεία, γίνεται εισαγωγή, δεδομένων διαστάσεων, αποκόλλησης στο μοντέλο αναφοράς 

και παρουσιάζεται η διαφοροποίηση στην απόκρισης του υγιούς και του αποκολλημένου 

μοντέλου. Επιπλέον, με σκοπό τη δημιουργία πλήθους μοντέλων με ποικίλες διαστάσεις 

αποκολλήσεων, πραγματοποιήθηκε συγγραφή παραμετρικού κώδικα, σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python®, η οποία αναλύεται και παρουσιάζεται. Ακόμη, γίνεται αναφορά στο 

πλήθος και τη γεωμετρία των διαφορετικών αποκολλημένων δομών που μοντελοποιήθηκαν, και 

παρουσιάζονται ενδεικτικά, ορισμένες από αυτές. 

Σε τελευταίο στάδιο, έχοντας, ως δεδομένα αναφοράς, τις παραμορφώσεις που προκύπτουν 

από τα μοντέλα με ποικίλες αποκολλήσεις, μοντελοποιούνται δομές με τυχαίες αποκολλήσεις και 

εξάγονται οι παραμορφώσεις αυτών. Εν συνεχεία, συγκρίνονται με τις παραμορφώσεις αναφοράς, 

και προκύπτει το μοντέλο αναφοράς, το οποίο περιγράφει βέλτιστα στην εκάστοτε δομή με την 

τυχαία αποκόλληση.  

 

3.1 Γεωμετρία Μοντέλου 

Η γεωμετρία του μοντέλου παρουσιάζεται παρακάτω. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα άκρα του 

δοκιμίου τοποθετήθηκαν tabs, για την εφαρμογή του φορτίου. 
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Παρατηρούμε, ότι το μοντέλο αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα, την επιδερμίδα και τη 

δοκό ενίσχυσης. Η επιδερμίδα έχει διαστάσεις 240mmx165mm  (Εικόνα 9), ενώ η δοκός 

ενίσχυσης έχει μήκος 240mm (Εικόνα 9), πλάτος 65.5mm και ύψος 46.5mm (Εικόνα 10). 

 

3.2 Υλικό και διάταξη στρώσεων 

Οι ιδιότητες του υλικού κατασκευής δίνονται στον Πίνακα 1. 

 

        Πίνακας 1: Μηχανικές Ιδιότητες Υλικού κατασκευής. 

Ε11 

(GPa) 

Ε22 

(GPa) 

Ε33 

(GPa) 

G12 

(GPa) 

G13 

(GPa) 

G23 

(GPa) 

ν12 ν13 ν23 ρ 

(kg/m3) 

150 9.08 9.08 5.29 5.29 2.80 0.32 0.32 0.32 1570 

 

Εικόνα 9: Πρόοψη μοντέλου. Εικόνα 10: Κάτοψη μοντέλου. 
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Επιπλέον, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το υλικό και κατ’ επέκταση η 

συμπεριφορά της μελετώμενης κατασκευής, είναι ελαστική (Εικόνα 11), τόσο στην 

περίπτωση του γραμμικού λυγισμού (γραμμικά ελαστική), όσο και στου  μη γραμμικού 

λυγισμού (μη γραμμικά ελαστική). Με τη θεώρηση, λοιπόν, ότι η συμπεριφορά  της 

κατασκευής είναι ελαστική, νοείται ότι κατά την αφαίρεση των εξωτερικών φορτίσεων, οι 

παραμορφώσεις μηδενίζουν, δηλαδή η κατασκευή επέρχεται στην αρχική της κατάσταση. 

Τέλος, αναφέρεται ότι δε λαμβάνεται υπόψιν ορισμένο κριτήριο αστοχίας για την πρόβλεψη 

αστοχίας της κατασκευής, καθώς αυτή δε μελετάται. 

 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τις στρώσεις του μοντέλου, διαφορετικό πλήθος και αλληλουχία 

παρατηρείται στην επιδερμίδα από ότι στην ενισχυτική δοκό, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

2. 

 

        Πίνακας 2: Διάταξη και Αριθμός στρώσεων. 

 

Τμήμα Αλληλουχία Στρώσεων Πλήθος 

Στρώσεων 

Πάχος 

Τμήματος(mm) 

Επιδερμίδα [45/-45/0/45/90/-45/0]s 14 1.18 

Φλάντζα [45/-45/0/45/-45]s 10 1.18 

Κορμός [45/-45/0/45/-45/-45/45/0/-45/5]s 20 2.36 

Εικόνα 11: Ιδιότητες και Συμπεριφορά Υλικού. 
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Στην Εικόνα 12 παρουσιάζεται, ενδεικτικά, η διάταξη των στρώσεων της επιδερμίδας της 

δομής, με σκοπό την καλύτερη εποπτεία της αλληλουχίας των στρώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Δημιουργία Γραμμικού μοντέλου 

Στο παρόν υποκεφάλαιο πραγματοποιείται η γραμμική ανάλυση, με σκοπό την εξαγωγή του 

κρίσιμου φορτίου λυγισμού και παρουσιάζεται, αναλυτικά, η δημιουργία του μοντέλου. Η 

κατασκευή μοντελοποιείται, τόσο με στοιχεία κελύφους, όσο και με τρισδιάστατα στοιχεία, 

ώστε να επιλεχθεί η καταλληλότερη περιγραφή αυτού. Τέλος, πραγματοποιείται μελέτη 

σύγκλισης για την επιλογή του καταλληλότερου πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων, ώστε τα 

εξαγόμενα αποτελέσματα να είναι ακριβή.  

 

3.3.1 Χαρακτηριστικές Παράμετροι-Επιλογή κατάλληλου τύπου στοιχείων 

Παρουσιάζονται, αναλυτικά, τα επιμέρους βήματα, για τη δημιουργία του μοντέλου, τόσο 

με στοιχεία κελύφους, όσο και με τρισδιάστατα στοιχεία, γενικής εντατικής κατάστασης. 

Η διαδικασία δημιουργίας εκάστοτε μοντέλου, σε ότι αφορά τις διαστάσεις, τις ιδιότητες, 

Εικόνα 12: Αλληλουχία στρώσεων. 
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το πλέγμα, τις φορτίσεις και τον ορισμό του Step. Η χαρακτηριστική διαφορά βασίζεται 

στα στοιχεία που θα επιλεχθούν για τη διακριτοποίηση της κατασκευής.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1  Μεθοδολογία επίλυσης-Ορισμός κατάλληλου Step 

Στο σημείο αυτό, αναφέρεται ότι η γραμμική ανάλυση αποτελεί, στην πραγματικότητα, 

μία ανάλυση ιδιοτιμών, μέσω της οποίας, τελικά, θα προκύψει το κρίσιμο φορτίο 

λυγισμού. Για την διεκπεραίωση της γραμμικής ανάλυσης, και την εξαγωγή των 

ιδιοτιμών, δημιουργήθηκε Step, του οποίου ο τύπος διαδικασίας είναι η γραμμική 

διαταραχή (Linear perturbation), ενώ ως διαταραχή επιλέχθηκε ο λυγισμός (Buckle). 

Επιπλέον, επιλέχθηκε η εξαγωγή 3 ιδιοτιμών, εκ των οποίων η πρώτη είναι εκείνη, που 

θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του κρίσιμου φορτίου. Τέλος, ως μεθοδολογία 

επίλυσης του προβλήματος ιδιοτιμών, χρησιμοποιήθηκε η Subspace, η οποία αποτελεί 

προεπιλογή του προγράμματος (Εικόνα 15).  

Εικόνα 13: Πρόοψη μοντέλου. Εικόνα 14: Κάτοψη μοντέλου. 
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3.3.1.2 Εφαρμογή Φορτίσεων και Συνοριακών Συνθηκών 

Σε ότι αφορά το εξωτερικό  φορτίο , εφαρμόζεται αξονική, θλιπτική δύναμη, μέτρου 

Ρ=1 Ν, ώστε η τιμή της πρώτης  ιδιοτιμής, να αντιπροσωπεύει απευθείας το κρίσιμο 

φορτίο λυγισμού4. Επιπλέον,  στο άνω τμήμα της δομής περιορίζονται όλοι οι βαθμοί 

ελευθερίας, εκτός της αξονικής μετατόπισης, ενώ στο κάτω τμήμα, περιορίζονται όλοι 

οι βαθμοί ελευθερίας (πάκτωση). 

 

3.3.1.3 Εφαρμογή στοιχείων κελύφους και τρισδιάστατων στοιχείων γενικής 

εντατικής κατάστασης 

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι το πλέγμα στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε για τις 

παρούσες αναλύσεις είναι το 4mm*4mm σε ότι αφορά το μήκος και πλάτος κάθε 

τμήματος της κατασκευής, ενώ κατά το πάχος χρησιμοποιήθηκαν 2 πεπερασμένα 

 

 

4 Pcritical=λ1*Ρ→ Pcritical=λ1 

Εικόνα 15: Δημιουργία Step Γραμμικού λυγισμού. 
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στοιχεία σε κάθε επιμέρους τμήμα. Η επιλογή καταλληλότερου πλέγματος 

πραγματοποιείται στο επόμενο υποκεφάλαιο.  

Στο παρόν υποκεφάλαιο, πραγματοποιούνται δύο γραμμικές αναλύσεις, εκ των 

οποίων η μία αφορά τη μοντελοποίηση της κατασκευής με τρισδιάστατα στοιχεία 

κελύφους, ενώ η δεύτερη αφορά τη μοντελοποίηση της κατασκευής με τρισδιάστατα 

στοιχεία γενικής εντατικής κατάστασης.  

 

I. Τρισδιάστατα στοιχεία κελύφους 

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά, τρισδιάστατα, συνεχή κελύφη (Continuum Shells 

SC8R), τα οποία αποτελούν οκτάκομβα, εξάεδρα στοιχεία, μειωμένης ολοκλήρωσης, 

με 3 βαθμούς ελευθερίας σε κάθε κόμβο (Εικόνα 16). Στην κατασκευή υποτίθεται ότι 

επικρατεί επίπεδη εντατική κατάσταση, δηλαδή το πάχος θεωρείται αμελητέο σε σχέση 

με τις υπόλοιπες διαστάσεις.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

IΙ. Τρισδιάστατα στοιχεία γενικής εντατικής κατάστασης 

Χρησιμοποιήθηκαν τα τρισδιάστατα στοιχεία C3D8R, τα οποία αποτελούν 

οκτάκομβα, εξάεδρα πεπερασμένα στοιχεία, μειωμένης ολοκλήρωσης, με 1 σημείο 

ολοκλήρωσης στο κέντρο τους, για κάθε στρώση (Εικόνα 17). Χρησιμοποιώντας 

αυτού του είδους τα στοιχεία, υποτίθεται ότι στην κατασκευή επικρατεί γενική 

εντατική κατάσταση.  

 

Εικόνα 16: Στοιχεία κελύφους (Continuum Shell SC8R)  με 3 

σημεία ολοκλήρωσης. 
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Μοντελοποιώντας, συνεπώς, την κατασκευή τόσο με στοιχεία κελύφους, όσο και 

με τρισδιάστατα στοιχεία γενικής εντατικής κατάστασης, προκύπτει το κρίσιμο φορτίο 

λυγισμού, για την εκάστοτε ανάλυση.  

 

 Πίνακας 3: Αποτελέσματα γραμμικής ανάλυσης με τη χρήση στοιχείων κελύφους και τρισδιάστατων 

στοιχείων, γενικής εντατικής κατάστασης. 

Είδος στοιχείων 

  

Φορτίο Λυγισμού 

(kN) 

CPU 

(s) 

SC8R 19.72 492.7 

C3D8R 20.198 3098 

 

3.3.1.3.1 Ειδικά Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ότι αφορά το κρίσιμο φορτίο λυγισμού, προκύπτει 

ότι η απόκλιση μεταξύ των δύο αναλύσεων είναι της τάξης του 2.4%, η οποία, 

πράγματι, είναι ανεπαίσθητη. Σε ότι αφορά, όμως, τον υπολογιστικό χρόνο, η 

απόκλιση φτάνει τo 84%. Πράγματι, με τη χρήση τρισδιάστατων στοιχείων, 

γενικής εντατικής κατάστασης, ο υπολογιστικός χρόνος είναι αισθητά 

μεγαλύτερος, σε σχέση με εκείνο της ανάλυσης με στοιχεία κελύφους. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός, ότι τα στοιχεία κελύφους, όπως αναφέρθηκε, 

Εικόνα 17: Τρισδιάστατο στοιχείο, C3D8R, με 1 σημείο 

ολοκλήρωσης. 
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προσομοιώνουν την κατασκευή, θεωρώντας ότι κατά τη διεύθυνση του πάχους δεν 

αναπτύσσονται τάσεις, και συνεπώς, ο χρόνος για τη διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων είναι αρκετά μικρός, σε αντίθεση με τα τρισδιάστατα στοιχεία 

γενικής εντατικής κατάστασης, όπου το πάχος θεωρείται συγκρίσιμο με τις 

υπόλοιπες διαστάσεις και κατ’ επέκταση, αναπτύσσονται τάσεις κατά τη διεύθυνση 

αυτή.  

Εφόσον, συνεπώς, οι τιμές του κρίσιμου φορτίου των δύο αναλύσεων είναι 

συγκρίσιμες, επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί η διακριτοποίηση της κατασκευής με 

στοιχεία κελύφους, διότι ο υπολογιστικός χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο, ιδίως στη 

μη γραμμική ανάλυση, η οποία θα παρουσιαστεί παρακάτω. Ένας γενικός κανόνας 

για την επιλογή στοιχείων κελύφους, είτε στοιχείων γενικής εντατικής κατάστασης 

είναι ο εξής:  

 

ℎ

𝐿
=
2.36 ∗ 10−3

0.24
≈ 9.8 ∗ 10−3 < 0.067 

 

 

                    [10] 

 

 h είναι το μεγαλύτερο πάχος που εμφανίζεται στην κατασκευή. 

 L το μεγαλύτερο, ενεργό μήκος της κατασκευής. 

 

Εφόσον, ο λόγος του πάχους προς το ενεργό μήκος είναι αρκετά μικρότερος του 

0.3, αποτελεί ικανοποιητική προσέγγιση η χρήση στοιχείων κελύφους. 

 

3.3.1.4 Επιλογή κατάλληλου Πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων 

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με 4 είδη πλέγματος, διότι παρατηρήθηκε ότι το 

κρίσιμο φορτίο λυγισμού επηρεάζεται δραστικά από το πλέγμα που θα 

χρησιμοποιηθεί. Εν συνεχεία, έγινε μελέτη σύγκλισης για την επιλογή του 

καταλληλότερου πλέγματος, δηλαδή αυτού που παρουσιάζει αρκετά μεγάλη ακρίβεια, 

σε συνδυασμό με μικρό υπολογιστικό κόστος. Τα είδη πλέγματος που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 16mm*16mm, 8mm*8mm, 4mm*4mm και 2mm*2mm.  
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Όπως προέκυψε από το παραπάνω υποκεφάλαιο, επιλέγονται οκτάκομβα στοιχεία 

κελύφους SC8R, με 3 βαθμούς ελευθερίας σε κάθε κόμβο, και 3 σημεία ολοκλήρωσης 

κατά το πάχος για κάθε στρώση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

υπολογιστικής ανάλυσης, καθώς και η σύγκλιση για την επιλογή του κατάλληλου 

πλέγματος. 

 

3.3.1.4.1 Εξαγωγή Αποτελεσμάτων  

 

3.3.1.4.1.1 Ιδιοτιμές και Κρίσιμα φορτία Λυγισμού 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων, τόσο για το 

κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Υπενθυμίζεται, ότι τα αποτελέσματα του κρίσιμου 

φορτίου, στην ουσία αποτελούν τις ιδιοτιμές που προέκυψαν, διότι η αρχική 

εξωτερική φόρτιση που εφαρμόστηκε, ισούται με τη μονάδα. Δηλαδή ισχύει η 

σχέση:  

 

Pcritical=λ1*Ρ→ Pcritical=λ1                                                                                    (28) 

                                                

         

                                     Πίνακας 4: Αποτελέσματα Γραμμικού Λυγισμού. 

Αριθμός 

Μοντέλου 

Μέγεθος 

Πλέγματος 

(mm*mm) 

Φορτίο 

Λυγισμού 

(kN) 

CPU 

(s) 

Συνολικός 

Αριθμός 

Π.Σ 

1 16*16 20.424 1.6 724 

2 8*8 19.911 4.3 2738 

3 4*4 19.72 16.7 10502 

4 2*2 19.655 78.6 41702 

        

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διενεργήθηκε μελέτη σύγκλισης, για το κρίσιμο 

φορτίο. 
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3.3.1.4.1.2 Εμφάνιση Ιδιομορφών 

Όπως αναφέρθηκε, στη γραμμική ανάλυση, ορίσθηκε από το χρήστη ο 

υπολογισμός τριών ιδιοτιμών και , συνεπώς, τριών ιδιομορφών. Οι 

προκύπτουσες ιδιομορφές παρουσιάζονται παρακάτω. Πρέπει να τονισθεί, ότι 

η μορφή των ιδιομορφών είναι ανεξάρτητη του πλέγματος των πεπερασμένων 

στοιχείων. 
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Εικόνα 18: Σύγκλιση Π.Σ σύμφωνα με το κρίσιμο φορτίο. 
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 Πρώτη Ιδιομορφή 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δεύτερη Ιδιομορφή 

      

 

 

 

 

 

 

 

              

Εικόνα 22: Δεύτερη Ιδιομορφή, επίπεδο y-z.. Εικόνα 21: Δεύτερη Ιδιομορφή. 

Εικόνα 20: Πρώτη Ιδιομορφή. Εικόνα 19: Πρώτη Ιδιομορφή, επίπεδο y-z. 
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 Τρίτη Ιδιομορφή                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.4.2 Ειδικά συμπεράσματα 

Όπως παρατηρείται από την Εικόνα 18 για ποσοστό μικρότερο του 1% , επιλέγεται 

το πλέγμα των 4mm*4mm. Η επιλογή αυτή, βασίζεται και στον χρόνο της 

ανάλυσης. Αυτό σημαίνει, ότι αν, για παράδειγμα, επιλέγαμε για ποσοστό κάτω 

του 0.5%, το πλέγμα 2mmx2mm, προκύπτει από τον Πίνακα 4, ότι για την 

περίπτωση του κρίσιμου φορτίου, ο χρόνος της ανάλυσης είναι 78.6 δευτερόλεπτα 

Αντίθετα, για το πλέγμα 4mmx4mm, ο χρόνος ανάλυσης είναι περίπου 17 

δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός, φαίνεται ανεπαίσθητος στην περίπτωση της 

γραμμικής ανάλυσης, αλλά στην περίπτωση της μη γραμμικής ανάλυσης, το πυκνό 

πλέγμα οδηγεί σε μεγάλους χρόνους ανάλυσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, επιλέγεται το πλέγμα των 

4mmx4mm. 

Επομένως, το κρίσιμο φορτίο λυγισμού ισούται με Pcritical= 19.72 kN. 

 

Εικόνα 23: Τρίτη Ιδιομορφή. Εικόνα 24: Τρίτη Ιδιομορφή, επίπεδο y-z. 
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3.4 Δημιουργία Μη Γραμμικού μοντέλου 

Κατά τη δημιουργία των μοντέλων για τη μελέτη της συμπεριφοράς της δομής ,μετά το 

κρίσιμο φορτίο λυγισμού, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία κελύφους SC8R, καθώς και το πλέγμα 

4mm*4mm, στο οποίο καταλήξαμε από την προηγούμενη διαδικασία. Γενικότερα, 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως και στη γραμμική ανάλυση. Διαφοροποιείται μόνο το 

σημείο ορισμού του Step, καθώς επίσης και η εισαγωγή των Imperfections, τα οποία θα 

εξηγηθούν παρακάτω. 

3.4.1 Μεθοδολογία Επίλυσης- Επιλογή κατάλληλου Step 

Στην παρούσα ανάλυση, δημιουργήθηκε Step, του οποίου ο τύπος διαδικασίας είναι 

Static,General και η τεχνική επίλυσης είναι η Newton πλήρους ολοκλήρωσης. Αφού 

ενεργοποιήθηκε η μη γραμμικότητα, ορίσθηκε ο μέγιστος αριθμός βημάτων που μπορούν 

να πραγματοποιηθούν, στις 1000. Επιπλέον, ορίστηκε, έμμεσα, μέσω της αρχικής και της 

μέγιστης τιμής των βημάτων, ο τελικός αριθμός αυτών, στα 100  (Εικόνα 25). 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να ορισθεί ο όρος ''βήματα''. Τα βήματα (Increments), 

αποτελούν μέρος του Step, οποιασδήποτε μη γραμμικής ανάλυσης. Το εξωτερικά, 

εφαρμοζόμενο φορτίο, που επιβάλλεται από το χρήστη (δύναμη ή μετατόπιση), αυξάνει 

βηματικά, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Σε κάθε βήμα, το φορτίο αυξάνει, και στο τέλος 

κάθε βήματος, η κατασκευή, προσεγγιστικά, βρίσκεται σε ισορροπία. Όταν 

πραγματοποιηθεί και το τελευταίο ''βήμα'' προκύπτει  και το φορτίο, που είχε ορίσει ο 

χρήστης. Με τη διαδικασία αυτή, λοιπόν, σε κάθε αύξηση της δύναμης, η συμπεριφορά 

θεωρείται, στιγμιαία, γραμμική, με αποτέλεσμα η ανάλυση να συγκλίνει και να παρέχει 

αποτέλεσμα.  
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3.4.2 Εισαγωγή Ατελειών (Imperfections) 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να περιγραφεί και εξηγηθεί η χρήση των ατελειών 

(Imperfections). Όπως αναφέρθηκε, στο υποκεφάλαιο του γραμμικού λυγισμού, 

προσδιορίστηκε το κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Η απόκριση, όμως, της κατασκευής μετά το 

κρίσιμο φορτίο, είναι μη γραμμική και προκαλεί δυσκολία στη σύγκλιση των αναλύσεων. 

Για το λόγο αυτό γίνεται εισαγωγή των ατελειών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [14], η 

διαδικασία εισαγωγής των ατελειών μπορεί να πραγματοποιηθεί, με δύο τρόπους. 

I. Χρησιμοποιώντας κανονικοποιημένες μετατοπίσεις των κόμβων, που εισάγονται 

από τη γραμμική ανάλυση, ακολουθώντας το μοτίβο των ιδιομορφών λυγισμού. 

II. Εφαρμόζοντας μία σταθερή δύναμη, στη διεύθυνση κατά την οποία επέρχεται ο 

λυγισμός. 

Εικόνα 25: Δημιουργία Step Μη Γραμμικού Λυγισμού. 
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Ωστόσο, η χρήση των ιδιομορφών για την εισαγωγή αρχικών ατελειών στην 

κατασκευή, έχει αποδειχθεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος , δεδομένου ότι δεν υπάρχει εκ 

των προτέρων γνώση των ατελειών της κατασκευής.   

Συνεπώς, στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος τρόπος, όπου 

χρησιμοποιούνται οι κανονικοποιημένες μετατοπίσεις των κόμβων του γραμμικού 

μοντέλου και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο της μορφής .fil (Εικόνα 26).Εν συνεχεία, στη 

μη γραμμική ανάλυση, χρησιμοποιούνται οι κανονικοποιημένες μετατοπίσεις των κόμβων, 

που δημιουργήθηκε στη γραμμική ανάλυση, ακολουθώντας το μοτίβο των ιδιομορφών 

λυγισμού. 

Χρησιμοποιώντας  την πρώτη ιδιομορφή , ορίζεται ένα scale factor ως ατέλεια. Ως scale 

factor εισάγεται ένα ποσοστό του πάχους της επιδερμίδας της κατασκευής (Εικόνα 27). 

Σε ότι αφορά το μέγιστο πάχος της κατασκευής, αυτό παρουσιάζεται στην ενισχυτική 

δοκό και ισούται με 2.36mm. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Δημιουργία αρχείου τύπου .fil 

κομβικών μετατοπίσεων της Γραμμικής 

ανάλυσης. 

Εικόνα 27: Εισαγωγή ατελειών στη Μη γραμμική 

ανάλυση. 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

47 

 

Στη παρούσα ανάλυση, δημιουργήθηκαν μοντέλα, που εισάγουν ως ατέλειες 

διαφορετικά ποσοστά του πάχους της επιδερμίδας και πραγματοποιήθηκε σύγκριση των 

καμπυλών Δύναμης-Μετατόπισης, που προέκυψαν, με σκοπό την ερμηνεία της επιρροής 

των ατελειών, στην ανάλυση. Στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται όλες οι τιμές των ατελειών, 

που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 5: Εφαρμοζόμενες ατέλειες. 

Ποσοστό του πάχους(%) Ατέλειες(m) 

0 0 

2 3.6*10-5 

5 8.9*10-5 

20 3.56*10-4 

50 8.9*10-4 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι καμπύλες αξονικής Δύναμης – Μετατόπισης, αρχικά για 

μικρές τιμές των ατελειών, και εν συνεχεία, για μεγάλες τιμές αυτών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Διάγραμμα Δύναμης-Μετατόπισης για μικρές τιμές ατελειών. 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

48 

 

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των ατελειών στη μη γραμμική 

ανάλυση, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων, παρακάτω παρατίθενται και τα 

διαγράμματα δυσκαμψίας συναρτήσει του κανονικοποιημένου φορτίου (P/Pcritical) . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Διάγραμμα δύναμης-Μετατόπισης για μεγάλες τιμές ατελειών 
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Εικόνα 30: Κατανομή δυσκαμψίας για μικρές τιμές των ατελειών. 
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3.4.2.1 Παρατηρήσεις και Ειδικά συμπεράσματα 

Όπως παρατηρείται από την Εικόνα 28, όσο αυξάνει η τιμή των ατελειών, τόσο 

μικραίνει και το κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις αποκρίσεις 

των αναλύσεων χωρίς ατέλειες και τις αναλύσεις με μικρές τιμές ατελειών- της τάξης 

του 2%-, προκύπτει απόκλιση στο κρίσιμο φορτίο λυγισμού, περίπου ίση με 1.55%. Οι 

απόκριση της ανάλυσης με 5% ατέλειες, συγκριτικά με την ανάλυση του 2% ατελειών,  

παρουσιάζει διαφορά 17%. Σε ότι αφορά τις υψηλές τιμές των ατελειών, της τάξης του 

50% (Εικόνα 29), παρατηρείται ότι τιμή του μητρώου δυσκαμψίας φθίνει εξαρχής, 

δηλαδή δεν υπάρχει γραμμική περιοχή, και συνεπώς ο λυγισμός επέρχεται απευθείας. 

Τέλος, για εισαγωγή ατελειών σε ποσοστό 20%, παρατηρείται απόκλιση από εκείνη 

του 50%, της τάξης του 17%. 

Συμπερασματικά, όσο αυξάνεται η τιμή των ατελειών, τόσο μειώνεται η 

στιβαρότητα της κατασκευής (Εικόνα 28, Εικόνα 29), καθώς και το κρίσιμο φορτίο 

λυγισμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω συμπεράσματα, αποτελεί ικανοποιητική 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Δ
υ

σ
κα

μ
ψ

ία
(k

N
)

P/Pcritical

Δυσκαμψία

5% Ατέλειες 20% Ατέλειες 50% Ατέλειες

Εικόνα 31: Κατανομή δυσκαμψίας για μεγάλες τιμές των ατελειών. 
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προσέγγιση η τιμή των ατελειών, που ισούται με 5% του πάχους της επιδερμίδας, 

διότι αποτελεί μία μέση, ρεαλιστική και, συνεπώς, ικανοποιητική προσέγγιση. 

 

3.5 Εισαγωγή Αποκόλλησης- Μοντέλο Αναφοράς 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις παραπάνω αναλύσεις, 

προκύπτει ότι το καταλληλότερο μοντέλο για την περιγραφή της κατασκευής είναι εκείνο με 

πλέγμα 4mm*4mm και ατέλειες ίσες με 5% του πάχους της επιδερμίδας.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο παρόν κεφάλαιο, θα δημιουργηθεί το μοντέλο 

αναφοράς. Ως μοντέλο αναφοράς θεωρείται το μοντέλο, το οποίο έχει μία αρχική αποκόλληση, 

με συγκεκριμένες, γνωστές διαστάσεις, πάνω στο οποίο θα βασιστεί , η δημιουργία πλήθους 

μοντέλων, με διαφορετικών διαστάσεων αποκολλήσεις, σε διαφορετικές θέσεις. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι το μοντέλο αναφοράς, και συνεπώς, και τα μελλοντικά, μοντέλα 

αποκολλήσεων, είναι όμοια με το υγιές μοντέλο, σε ότι αφορά τις διαστάσεις, τη γεωμετρία, το 

υλικό, τις φορτίσεις και τη διαδικασία. Η μόνη διαφορά αφορά την ύπαρξη της αποκόλλησης 

στο δεξί τμήμα δομής, που εξετάζεται (Εικόνα 32).  

Στο σημείο αυτό θα οριστούν ορισμένες μεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχούν στις διαστάσεις 

και στη θέση της εκάστοτε αποκόλλησης. Παρατηρώντας την Εικόνα 32, η μεταβλητή Position, 

αντιστοιχεί στη θέση του κέντρου της αποκόλλησης, από το κάτω, πακτωμένο άκρο της δομής. 

Η μεταβλητή L1 (διάσταση y-διεύθυνσης) αντιστοιχεί στο πλάτος της αποκόλλησης, ενώ η L2 

(διάσταση x-διεύθυνσης) στο μήκος αυτής. 

Σε ότι αφορά το μοντέλο αναφοράς, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της αποκόλλησης, 

δίνονται στον Πίνακα 6. 
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     Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά μοντέλου αναφοράς. 

 

Εν συνεχεία, καθίσταται αναγκαίο να παρουσιαστούν οι κατανομές των αξονικών (στη 

διεύθυνση x)  παραμορφώσεων, συναρτήσει του μήκους της ενισχυτικής δοκού στη διεύθυνση 

x, τόσο για το υγιές, όσο για το αποκολλημένο μοντέλο. Σκοπός των κατανομών αυτών, είναι 

Μοντέλο Position(mm) L1(mm) L2(mm) Εμβαδόν(mm2) 

Μοντέλο 

αναφοράς 

150 15 15 225 

Εικόνα 32: Γεωμετρία αποκόλλησης. Εικόνα 33: Μορφή λυγισμού δομής με αποκόλληση. 
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η πλήρης περιγραφή και, κατ’ επέκταση, κατανόηση της επιρροής μίας αποκόλλησης, στη 

συμπεριφορά της παρούσας δομής. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τα παρακάτω 

δεδομένα εξήχθησαν, εφαρμόζοντας εξωτερική μετατόπιση ίση με 1mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζοντας, ότι η αποκόλληση βρίσκεται στο δεξί τμήμα-τμήμα θετικής μετατόπισης κατά τη 

z-διεύθυνση- (Εικόνα 32),  πραγματοποιείται σύγκριση παραμορφώσεων μεταξύ υγιούς και 

αποκολλημένου μοντέλου, για το τμήμα ενδιαφέροντος (Εικόνα 35). 
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Εικόνα 34: Κατανομή παραμορφώσεων στο υγιές μοντέλο. 
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Για λόγους πληρότητας, παρουσιάζεται συγκριτικό μοντέλο των παραμορφώσεων μεταξύ 

υγιούς και αποκολλημένου μοντέλου, για το αριστερό τμήμα (τμήμα αρνητικής μετατόπισης 

κατά τη z διεύθυνση ). 
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Εικόνα 35: Συγκριτικό  διάγραμμα παραμορφώσεων υγιούς και αποκολλημένου μοντέλου αναφοράς για 

το τμήμα ενδιαφέροντος. 
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Εν συνεχεία, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της απόκρισης της κατασκευής με την ύπαρξη 

αποκόλλησης, παρακάτω παρουσιάζεται διάγραμμα της κατανομής των παραμορφώσεων κατά 

το μήκος της ενισχυτικής δοκού. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, μελετάται πώς 

μεταβάλλεται η συγκεκριμένη κατανομή, εάν διαφοροποιηθεί η απόσταση κατά τη διεύθυνση 

y (Εικόνα 37), στην οποία θα ληφθούν οι τιμές της παραμόρφωσης, ώστε να δημιουργηθεί 

αντίστοιχο διάγραμμα της Εικόνας 35. Εν ολίγοις, παρακάτω παρουσιάζεται ένα σύνολο 

διαγραμμάτων (Εικόνα 38), αντίστοιχων της Εικόνας 35, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 

διαφορετική απόσταση από το άκρο της ενισχυτικής δοκού στη διεύθυνση y. Η λήψη 

παραμορφώσεων ξεκινά από το άκρο της ενισχυτικής δοκού (Σημείο 1, Εικόνα 37), όπου και 

ξεκινά η αποκόλληση 
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Εικόνα 36: Συγκριτικό  διάγραμμα παραμορφώσεων υγιούς και αποκολλημένου μοντέλου αναφοράς για 

το τμήμα αρνητικής μετατόπισης κατά τη z διεύθυνση (τμήμα χωρίς αποκόλληση). 
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Εικόνα 37: Αποστάσεις στη διεύθυνση y, για της οποίες θα δημιουργηθούν διαγράμματα παραμορφώσεων συναρτήσει του 

πραγματικού μήκους της διεύθυνσης x. 
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3.5.1 Ειδικά Συμπεράσματα 

Τα κύρια συμπεράσματα εξάγονται από τα διαγράμματα τις Εικόνες 34, 35 και 36. Στο 

υγιές μοντέλο (Εικόνα 34), παρατηρείται ότι στο μέσο της δομής, στο τμήμα της θετικής  

μετατόπισης, η θλιπτική παραμόρφωση λαμβάνει την ελάχιστη τιμής της. Η παρατήρηση 

αυτή θεωρείται λογική, αν σκεφτεί κανείς ότι το σημείο εκείνο, η δομή ''τείνει'' να 

εφελκυσθεί. Αντίθετα, παρατηρείται ότι στο αριστερό τμήμα-της αρνητικής μετατόπισης- 

παρουσιάζεται μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση. Ομοίως, η παρατήρηση αυτή είναι 

λογική, διότι το τμήμα αυτό της ενισχυτικής δοκού ''τείνει'' να θλιφτεί περαιτέρω. 

Εν συνεχεία, όπως παρατηρείται στην Εικόνα 35, στο σημείο όπου υπάρχει η 

αποκόλληση, οι θλιπτικές παραμορφώσεις αποκλίνουν από εκείνες του υγιούς μοντέλου. 

Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι αυξάνουν, δημιουργώντας μία κοίλη στο κέντρο της 

αποκόλλησης. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι λαμβάνοντας μία 
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Εικόνα 38: Ποιοτική κατανομή των παραμορφώσεων συναρτήσει του μήκους της ενισχυτικής δοκού στη x 

διεύθυνση, για ποικίλες αποστάσεις στη y διεύθυνση. 
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πανομοιότυπη κατανομή ως απόκριση μίας όμοιας κατασκευής, δίνεται η δυνατότητα 

εκτίμησης της δομικής ακεραιότητάς της και τον προσδιορισμό ύπαρξης ή μη μίας 

αποκόλλησης. Αντίθετα, μελετώντας το διάγραμμα της Εικόνας 36, προκύπτει ότι το 

τμήμα της αρνητικής μετατόπισης (χωρίς την αποκόλληση), παρουσιάσει ταυτόσημες 

παραμορφώσεις με το αντίστοιχο τμήμα του υγειούς μοντέλου. Συμπέρασμα πλήρως 

κατανοητό, αφού η αποκόλληση δεν επηρεάζει καθόλου το μέρος αυτό της ενισχυμένης 

δομής.  

Εν συνεχεία, στην Εικόνα 38, παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η 

κατανομή της παραμόρφωσης, καθώς μεταβάλλεται η απόσταση από την αποκόλληση 

κατά τη διεύθυνση y.  Η κύρια παρατήρηση στα διαγράμματα είναι ότι καθώς αυξάνει η 

απόσταση στον y άξονα, η καμπύλη ων παραμορφώσεων γίνεται πιο ομαλή, δηλαδή δεν 

παρατηρείται αύξηση των θλιπτικών παραμορφώσεων στο ύψος (διεύθυνση x) της 

αποκόλλησης. Ιδίως στο διάγραμμα που αντιστοιχεί στο Σημείο 4, όπου όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 37, πλέον οι τιμές των παραμορφώσεων εξάγονται σε σημεία μακριά από την 

αποκόλληση, η καμπύλη δεν παρουσιάζει τοπική αύξηση των θλιπτικών παραμορφώσεων, 

αλλά, αντίθετα, είναι ομαλή και παρουσιάζει ελάχιστο στο κέντρο της ενισχυτικής δοκού. 

Τέλος, παρατηρείται ότι καθώς αυξάνει η απόσταση λήψης των παραμορφώσεων από την 

αποκόλληση, δηλαδή καθώς κατευθυνόμαστε προς το κέντρο της ενισχυτικής δοκού στη 

διεύθυνση y, οι καμπύλες μετατοπίζονται προς μεγαλύτερες τιμές θλιπτικών 

παραμορφώσεων, το οποίο θεωρείται αναμενόμενο, διότι στα άκρα η ενισχυτική δοκός 

''τείνει'' να εφελκυστεί, όπως παρατηρείται και στην Εικόνα 32, και συνεπώς οι θλιπτικές 

παραμορφώσεις μειώνουν.  

 

3.6  Δημιουργία Παραμετρικού κώδικα- Εξαγωγή αποκολλημένων μοντέλων 

Με σκοπό την εξαγωγή πλήθους μοντέλων με διαφορετική γεωμετρία και θέση 

αποκολλήσεων, δημιουργήθηκε κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού Python, ο οποίος μέσω 

του Abaqus, και επικαλούμενος, κάθε φορά, το μοντέλο αναφοράς, δημιούργησε τα εν λόγω 

μοντέλα.  
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Στο σημείο αυτό πρέπει αν τονισθεί ότι τα δεδομένα, που είναι επιθυμητό να εξαχθούν από 

κάθε ένα μοντέλο που θα δημιουργηθεί, είναι οι αξονικές παραμορφώσεις σε συγκεκριμένα 

σημεία της ενισχυτικής δοκού. Τα σημεία αυτά, στην ουσία, προσομοιώνουν τα σημεία 

τοποθέτησης των αισθητήρων σε μία πραγματική κατασκευή, με σκοπό την εξαγωγή 

παραμορφώσεων κατά τη λειτουργία αυτής. Τα αισθητήρια αυτά αποτελούν αισθητήρες 

οπτικών ινών (FBG), στα οποία έγινε αναφορά στο Κεφάλαιο 1. Τέλος, εξίσου σημαντικό 

είναι ότι τα σημεία ενδιαφέροντος-σημεία εξαγωγής παραμορφώσεων-, δεν εξαρτώνται από 

τη γεωμετρία της αποκόλλησης στο εκάστοτε μοντέλο, αλλά παραμένουν σε σταθερές θέσεις. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι θέσεις, από τις οποίες θα εξαχθούν οι παραμορφώσεις, για κάθε 

ένα από τα αποκολλημένα μοντέλα, που θα δημιουργηθούν. Οι θέσεις αυτές αφορούν τόσο το 

τμήμα με την αποκόλληση (5 σημεία στο δεξί τμήμα), όσο και το τμήμα χωρίς την 

αποκόλληση (5 σημεία στο αριστερό τμήμα). Ωστόσο σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν 

εκείνα που αφορούν το τμήμα στην πλευρά της αποκόλλησης.  
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Πρέπει να τονισθεί ότι οι αποστάσεις που αναγράφονται στην Εικόνα 39,  είναι σε χιλιοστά 

(mm).  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα σημεία ενδιαφέροντος είναι εκείνα της θετικής 

μετατόπισης κατά τη z διεύθυνση (δεξιά πλευρά), όπου εμφανίζεται και η αποκόλληση. 

Εν συνεχεία, στον Πίνακας 7 και 8 , δίνονται οι διαστάσεις των αποκολλήσεων των 

μοντέλων που θα προκύψουν μέσω της παραμετρικής ανάλυσης. Επαναλαμβάνεται ότι η 

μεταβλητή Position, αντιστοιχεί στη θέση του κέντρου της αποκόλλησης, από το κάτω, 

πακτωμένο άκρο της δομής. Η μεταβλητή L1 (διάσταση y-διεύθυνσης) αντιστοιχεί στο πλάτος 

της αποκόλλησης, ενώ η L2 (διάσταση x-διεύθυνσης) στο μήκος αυτής. Ιδιαίτερη προσοχή 

Εικόνα 39: Σημεία εξαγωγής παραμορφώσεων-τοποθέτησης αισθητηρίων FBG. 
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δίνεται στο μήκος L2, το οποίο ορίζεται έμμεσα. Στην ουσία ορίζονται δύο επιμέρους 

μεταβλητές μήκους, έστω L21 και L22, οι οποίες απέχουν ίση απόσταση από το γεωμετρικό 

κέντρο της αποκόλλησης. Συνεπώς, αν για παράδειγμα, απαιτείται L2=20mm, τότε αυτό 

επιτυγχάνεται ορίζοντας L21=L22=10mm. Για λόγους, όμως ευκολίας, παρακάτω δίνεται μόνο 

το L2. 

Τέλος, τα μοντέλα κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Αυτό οφείλεται στο  γεγονός ότι με τον 

παραμετρικό κώδικα, κάθε ζεύγος των μεταβλητών (Position, L1,L2), πρέπει να έχει μία 

συνάφεια με τα υπόλοιπα, που προκύπτουν από την ίδια επαναληπτική διαδικασία. Για το λόγο 

αυτό, επειδή ήταν αναγκαία η δημιουργία αρκετών μοντέλων, ο παραμετρικός κώδικας 

χρησιμοποιήθηκε δύο φορές για τη δημιουργία δύο ομάδων, που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 7: Πρώτη ομάδα αποκολλημένων μοντέλων. 

Position(mm) L1(mm) L2(mm) Εμβαδόν(mm2) 

90.0 15.0 15.0 225.0 

 15.0 20.0 300.0 

 15.0 25.0 375.0 

 15.0 30.0 450.0 

 20.0 15.0 300.0 

 20.0 20.0 400.0 

 20.0 25.0 500.0 

                              20.0 30.0 600.0 

 25.0 15.0 375.0 

 25.0 20.0 500.0 

 25.0 25.0 625.0 

 25.0 30.0 750.0 

 30.0 15.0 450.0 

 30.0 20.0 600.0 

 30.0 25.0 750.0 

 30.0 30.0 900.0 

150 15.00 15.00 225.00 

 15.00 20.00 300.00 

 15.00 25.00 375.00 

 15.00 30.00 450.00 

 20.00 15.00 300.00 

 20.00 20.00 400.00 

 20.00 25.00 500.00 

 20.00 30.00 600.00 

 25.00 15.00 375.00 

Position(mm) L1(mm) L2(mm) Εμβαδόν(mm2)

210 15.00 15.00 225.00

15.00 20.00 300.00

15.00 25.00 375.00

15.00 30.00 450.00

20.00 15.00 300.00

20.00 20.00 400.00

20.00 25.00 500.00

20.00 30.00 600.00

25.00 15.00 375.00

25.00 20.00 500.00

25.00 25.00 625.00

25.00 30.00 750.00

30.00 15.00 450.00

30.00 20.00 600.00

30.00 25.00 750.00

30.00 30.00 900.00
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 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η πρώτη ομάδα των μοντέλων με αποκόλληση. Για παράδειγμα, 

για Position ίσο με 90mm, και L1 ίσο με 15mm, φαίνεται ότι το L2 λάμβανε 4 διαδοχικές τιμές, 

όπου κάθε μία από την προηγούμενη διαφέρει κατά μία σταθερή τιμή, ίση με 5mm. Όταν το L2 

πάρει και τις τέσσερις τιμές, αυξάνεται το L1 κατά 5mm, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, 

μέχρις ότου το L1 φτάσει και εκείνο τα 30mm. Τέλος, παρατηρείται  ότι όλη η παραπάνω 

διαδικασία πραγματοποιείται για τρεις διαφορετικές τιμές του Position. Συνεπώς, το σύνολο 

των μοντέλων με διαφορετική γεωμετρία αποκόλλησης, που περιλαμβάνονται στην πρώτη 

ομάδα, είναι 48. Παρακάτω παρουσιάζονται  αποκολλήσεις με το μικρότερο εμβαδό της 

δεύτερης ομάδας για τις τρεις διαφορετικές τιμές του Position, με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση αυτών. 

 25.00 20.00 500.00 

 25.00 25.00 625.00 

 25.00 30.00 750.00 

 30.00 15.00 450.00 

 30.00 20.00 600.00 

 30.00 25.00 750.00 

 30.00 30.00 900.00 
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Εν συνεχεία, παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής για την καλύτερη κατανόηση της δημιουργίας 

των διάφορων αποκολλημένων μοντέλων της πρώτης ομάδας, μέσω του παραμετρικού κώδικα 

και της επαναληπτικής διαδικασίας. 

 

Εικόνα 40: Αναπαράσταση αποκολλήσεων πρώτης ομάδας. (α):(Position,L1,L2)=(90,15,15), (β): (Position,L1,L2)=(150,15,15), 

(γ): (Position,L1,L2)=(210,15,15). 
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Εικόνα 41: Ποιοτικό διάγραμμα ροής της δημιουργίας της πρώτης ομάδας 

αποκολλημένων μοντέλων. 
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     Πίνακας 8 : Δεύτερη ομάδα αποκολλημένων μοντέλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 8, παρουσιάζονται οι ποικίλες διαστάσεις των αποκολλήσεων των μοντέλων της 

δεύτερης ομάδας. Συγκεκριμένα, στόχος της συγκεκριμένη ομάδας  μοντέλων είναι, η 

δημιουργία αποκολλήσεων στο κάτω μέρος της δομής, και η αύξηση του μήκους αυτών  (μήκος 

L2), μέχρις ότου προσεγγιστεί αρκετά το κάτω όριο της δομής με το Tab (οριακή απόσταση 

μεταξύ αποκόλλησης και Tab ίση με 20mm). Εν συνεχεία αυξάνει μόνο η άνω πλευρά της 

αποκόλληση (L21) και συνεπώς το γεωμετρικό κέντρο αυτής. Για το λόγο αυτό, όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 8, το κέντρο της αποκόλλησης αλλάζει, στα τελευταία 8 μοντέλα. Επίσης, 

παρατηρείται ότι το L1 παίρνει μόνο δύο τιμές, για τις οποίες μεταβάλλεται το L2. Συνεπώς, το 

σύνολο των μοντέλων με διαφορετική γεωμετρία αποκόλλησης, που περιλαμβάνονται στη 

Position(mm) L1(mm) L2(mm) Εμβαδόν(mm2) 

90 25 15 375 

 25 20 500 

 25 25 625 

 25 30 750 

 25 35 875 

 25 40 1000 

 25 45 1125 

 25 50 1250 

 25 55 1375 

 25 60 1500 

 25 65 1625 

 25 70 1750 

 25 75 1875 

 25 80 2000 

 15 15 225 

 15 20 300 

 15 25 375 

 15 30 450 

 15 35 525 

 15 40 600 

 15 45 675 

 15 50 750 

 15 55 825 

 15 60 900 

 15 65 975 

 15 70 1050 

 15 75 1125 

 15 80 1200 

Position(mm) L1(mm) L2(mm) Εμβαδόν(mm2) 

92.5 25 85 2125 

95 25 90 2250 

97.5 25 95 2375 

100 25 100 2500 

92.5 15 85 1275 

95 15 90 1350 

97.5 15 95 1425 

100 15 100 1500 
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δεύτερη ομάδα, είναι 36. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες αναπαραστάσεις 

αποκολλήσεων της δεύτερης ομάδας, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση αυτών. Συγκεκριμένα 

επιλέγεται για L1=0.015, να παρουσιαστεί η οριακή περίπτωση, όπου οι τιμές των μεταβλητών 

Position και L2 είναι 0.09 και 0.08, αντίστοιχα (Εικόνα 42β). Μετά την εκδοχή αυτή, το μήκος 

L2 μεταβάλλεται(αυξάνει), αλλά το κάτω μέρος της αποκόλλησης παραμένει σταθερό σε 

απόσταση ίση με 20mm από το Tab (Εικόνα 42γ). Συνεπώς, αυξάνει μόνο η άνω πλευρά της 

αποκόλλησης και κατ’ επέκταση η τιμή του γεωμετρικού κέντρου της αποκόλλησης, δηλαδή 

της μεταβλητής Position.  
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Εικόνα 42: Αναπαράσταση αποκολλήσεων δεύτερης ομάδας. (α): (Position,L1,L2)=(90,15,45), (β): 

(Position,L1,L2)=(90,15,80), (γ): (Position,L1,L2)=(95,15,90). 
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Εν συνεχεία, παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής για την καλύτερη κατανόηση της δημιουργίας 

των διάφορων αποκολλημένων μοντέλων της δεύτερης ομάδας, μέσω του παραμετρικού 

κώδικα και της επαναληπτικής διαδικασίας. 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 43: Ποιοτικό διάγραμμα ροής της δημιουργίας της δεύτερης ομάδας 

αποκολλημένων μοντέλων. 
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3.6.1 Σύνοψη δημιουργίας των μοντέλων μέσω του παραμετρικού κώδικα 

Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν συνοπτικά τα γενικά, βασικά βήματα τα οποία 

ακολουθήθηκαν τόσο για τη δημιουργία κάθε ενός γραμμικού μοντέλου, όσο και κάθε ενός 

αντίστοιχου μη γραμμικού, καθώς επίσης και εκείνα για την εξαγωγή των 

παραμορφώσεων στα σημεία ενδιαφέροντος. Επιπλέον, για κάθε ένα βήμα που 

περιγράφεται, παρατίθεται και η αντίστοιχη εντολή της γλώσσας προγραμματισμού 

Python, που χρησιμοποιήθηκε.  

Αρχικά, αξίζει να περιγραφεί η λογική με την οποία πραγματοποιήθηκε η δημιουργία 

των αποκολλήσεων. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 44, μία αποκόλληση ορίζεται από 4 

επίπεδα, τα οποία την οριοθετούν, καθώς και ένα ακόμη επίπεδο (το 5ο), το οποίο αφορά 

τη θέση του κέντρου της αποκόλλησης, από το κάτω, πακτωμένο άκρο της δομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Εικόνα 44: Επίπεδα που ορίζουν μία αποκόλληση. 
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Όταν, συνεπώς, μέσω του παραμετρικού κώδικα, καλούνται να μεταβληθούν οι διαστάσεις 

της αποκόλλησης, (Position, L1,L2), μεταβάλλονται και οι αντίστοιχες αποστάσεις των 

επιπέδων που ορίζουν την αποκόλληση.  

Με βάση την παραπάνω διευκρίνιση, παρακάτω παρουσιάζονται πίνακες σύνοψης των 

βημάτων που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία κάθε ενός γραμμικού και μη γραμμικού 

μοντέλου, καθώς επίσης και εκείνα για την εξαγωγή των παραμορφώσεων στα σημεία 

ενδιαφέροντος. 

 

 

Πίνακας 9: Βήματα δημιουργίας γραμμικών μοντέλων αποκόλλησης. 

Τίτλος: Δημιουργία γραμμικών αποκολλημένων μοντέλων 

Βήματα Εντολές 

Επίκληση μοντέλου αναφοράς  CaefileName=’Όνομα αρχείου του μοντέλου 

αναφοράς’ 

 DirName=’Διεύθυνση αποθήκευσης μοντέλου 

αναφοράς’ 

 

Άνοιγμα μοντέλου αναφοράς  CaeDirPath=’%s%s’(DirName,CaefileName) 

 openMdb=(pathName=CaeDirPath) 

Αλλαγή των επιπέδων για τη δημιουργία 

των επιθυμητών διαστάσεων αποκόλλησης 

 mdb.models[‘Όνομα μοντέλου’].parts[‘Όνομα του 

τμήματος της δομής που περιλαμβάνει τα 

επίπεδα’].setValues(offset=επιθυμητή τιμή της 

μετατόπισης του επιπέδου που ορίζει την αποκόλληση) 

Επαναδημιουργία πλέγματος Π.Σ  mdb.models[‘Όνομα  μοντέλου’].parts[‘Όνομα του 

τμήματος της δομής που περιλαμβάνει την 

αποκόλληση’].seedPart(size= τιμή διαστάσεων 

πλέγματος) 

Επανεπιλογή Π.Σ που αντιστοιχούν στα 

σημεία εξαγωγής των παραμορφώσεων 

(Αισθητήρια) 

 Part=mdb.models[‘Όνομα μοντέλου’].parts[‘Όνομα 

του τμήματος της δομής που τοποθετούνται τα 

αισθητήρια’] 

 k=Part.elements.getBoundingBox(Ελάχιστη τιμή της 

θέσης του επιπέδου στον x άξονα, Ελάχιστη τιμή της 

θέσης του επιπέδου στον y άξονα, Ελάχιστη τιμή της 

θέσης του επιπέδου στον z άξονα, Μέγιστη τιμή της 

θέσης του επιπέδου στον x άξονα Μέγιστη τιμή της 

θέσης του επιπέδου στον y άξονα Μέγιστη τιμή της 

θέσης του επιπέδου στον z άξονα) 

 Part.Set(elements=Μεταβλητή,name=’Όνομα 

αισθητήρα’) 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

70 

 

Δημιουργία Job και εκτέλεση ανάλυσης  jobName=’Όνομα job’ 

 mdb.Job(name=jobname,model=’Όνομα  γραμμικού 

μοντέλου’).submit() 

Αποθήκευση γραμμικού μοντέλου 

αποκόλλησης 

 FileName=(‘ Διεύθυνση αποθήκευσης γραμμικού 

αποκολλημένου μοντέλου’) 

 Mdb.saveAs(pathName=FileName) 

Επανάληψη διαδικασίας για διαφορετικές διαστάσεων αποκολλήσεις 

 

 

Πίνακας 10: Βήματα δημιουργίας μη γραμμικών μοντέλων αποκόλλησης. 

Τίτλος: Δημιουργία γραμμικών αποκολλημένων μοντέλων 

Βήματα Εντολές 

Επίκληση του αντίστοιχου γραμμικού 

μοντέλου 

 CaefileName=’Όνομα αρχείου του αντίστοιχου 

γραμμικού μοντέλου’ 

 DirName=’Διεύθυνση αποθήκευσης του αντίστοιχου 

γραμμικού μοντέλου’ 

 

Άνοιγμα του αντίστοιχου γραμμικού 

μοντέλου 

 CaeDirPath=’%s%s’(DirName,CaefileName) 

 openMdb=(pathName=CaeDirPath) 

Αντιγραφή του γραμμικού μοντέλου  mdb.Model(name='Όνομα του νέου μη γραμμικού 

μοντέλου,objectToCopy=mdb.models['Όνομα του 

γραμμικού μοντέλου που θα αντιγραφεί']) 

Διαγραφή του γραμμικού Step και 

δημιουργία του αντίστοιχου μη γραμμικού 

 del mdb.models['Όνομα μη γραμμικού μοντέλου] 

.steps['Όνομα γραμμικού Step'] 

 mdb.models['Όνομα μη γραμμικού μοντέλου‘] 

.StaticStep(name='Όνομα μη γραμμικού 

Step',previous='Initial',maxNumInc=1000,initialInc=0.

01,maxInc=0.01,nlgeom=ON)      

Επιβολή εξωτερικής φόρτισης με τη μορφή 

μετατόπισης 

 mdb.models['Όνομα μη γραμμικού 

μοντέλου].boundaryConditions['Σημείο επιβολής 

φορτίου'].setValuesInStep(stepName='Όνομα μη 

γραμμικού Step' ,u3= Τιμή εξωτερικής μετατόπισης) 

Δημιουργία Job και εκτέλεση ανάλυσης  jobName=’Όνομα Job’ 

 mdb.Job(name=jobname,model=’Όνομα μη 

γραμμικού μοντέλου’). submit() 

Αποθήκευση μη γραμμικού μοντέλου 

αποκόλλησης 

 FileName=(‘ Διεύθυνση αποθήκευσης μη γραμμικού  

αποκολλημένου μοντέλου’) 

 Mdb.saveAs(pathName=FileName) 

Επανάληψη διαδικασίας για διαφορετικές διαστάσεων αποκολλήσεις 
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Πίνακας 11: Βήματα εξαγωγής παραμορφώσεων. 

Τίτλος: Εξαγωγή παραμορφώσεων από τα σημεία ενδιαφέροντος του μη γραμμικού μοντέλου 

Βήματα Εντολές 

Επίκληση του μη γραμμικού μοντέλου 

 

 

 CaefileName=’Όνομα αρχείου του μη γραμμικού 

μοντέλου’ 

 DirName=’Διεύθυνση αποθήκευσης του μη γραμμικού 

μοντέλου’ 

 

Άνοιγμα του αντίστοιχου μη γραμμικού 

μοντέλου 

 CaeDirPath=’%s%s’(DirName,CaefileName) 

 openMdb=(pathName=CaeDirPath) 

Δημιουργία μεταβλητής που αντιστοιχεί 

στον εκάστοτε αισθητήρα-σημείο 

ενδιαφέροντος 

 FBG=FlangePart.sets[‘Όνομα αισθητήρα’] 

Άνοιγμα αρχείου αποτελεσμάτων του μη 

γραμμικού μοντέλου 

 ODB_NAME='Διεύθυνση αποθήκευσης του αρχείου 

αποτελεσμάτων του μη γραμμικού μοντέλου'+'.odb' 

 o3 = session.openOdb(name=ODB_NAME) 

 session.viewports['Viewport:1'].setValues(displayedO

bject=o3) 

Εξαγωγή των παραμορφώσεων από σημείο 

ενδιαφέροντος και ανάθεση αυτών σε μία 

μεταβλητή, έστω Χ 

 dtm session.odbs['Διεύθυνση απθηκευσης μη 

γραμμικού μοντέλου _Όνομα μη αρχείου μη γραμμικού 

μοντέλου.odb'].rootAssembly.datumCsyses['ASSEMB

LY_FLANGE-1_ORI-1'] 

 odb session.odbs[' Διεύθυνση απθηκευσης μη 

γραμμικού.odb'] 

 session.xyDataListFromField(odb=odb, 

outputPosition=INTEGRATION_POINT,   

variable=(('LE', INTEGRATION_POINT, 

((COMPONENT,'LE11'),)), ), elementSets=('FLANGE-

1.Όνομα Αισθητήρα', )) 

 Χ= session.xyDataObjects ['LE:LE11 

(ASSEMBLY_FLANGE-1_ORI-1) SP:30 PI: 

FLANGE-1 E: %s IP: 1'%(FBG)] 

Αποθήκευση παραμορφώσεων  session.xyDataObjects['Όνομα αρχείου που εμπεριέχει 

τις εξαγόμενες παραμρφώσεις'] 

Επανάληψη διαδικασίας για διαφορετικές διαστάσεων αποκολλήσεις 
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3.7  Προσέγγιση τυχαίων αποκολλήσεων μέσω των μοντέλων αναφοράς 

Η βασική ιδέα του παρόντος υποκεφαλαίου είναι η μελέτη της καλής λειτουργίας μίας 

αντίστοιχης δομής. Συγκεκριμένα, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα, για μία αντίστοιχη δομή, 

με άγνωστης μορφής αποκόλληση, να ανιχνεύεται η τοποθεσία, οι διαστάσεις και, ιδανικά, η 

μορφή της αποκόλλησης, με μη επεμβατικά μέσα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω της 

σύγκρισης των παραμορφώσεων, που εξάγονται τόσο από τα μοντέλα αναφοράς, που 

δημιουργήθηκαν, όσο και εκείνων της δομής με τυχαία αποκόλληση, που μελετάται. Ως 

μοντέλα αναφοράς, στο εξής, αναφέρονται τα μοντέλα, που δημιουργήθηκαν μέσω του 

παραμετρικού κώδικα στο υποκεφάλαιο 3.6. 

Πιο συγκεκριμένα, οι παραμορφώσεις αναφοράς στα σημεία ενδιαφέροντος της 

ενισχυτικής δοκού (Εικόνα 39), συγκρίνονται με τις παραμορφώσεις σε αντίστοιχες θέσεις, 

που προκύπτουν από μοντέλα τυχαίων αποκολλήσεων, για δεδομένη τιμή εξωτερικής 

δύναμης. Μέσω της σύγκρισης, που πραγματοποιείται, προκύπτει το μοντέλο αναφοράς, που 

περιγράφει καλύτερα ένα τυχαίο μοντέλο αποκόλλησης.   

3.7.1 Μεθοδολογία σύγκρισης παραμορφώσεων- Μέσο τετραγωνικό σφάλμα(MSE) 

Όπως αναφέρθηκε, για την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου αναφοράς, το οποίο 

περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια, ένα μοντέλο με τυχαία αποκόλληση, 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση παραμορφώσεων μεταξύ του τυχαίου μοντέλου, και του 

συνόλου των μοντέλων αναφοράς για τιμή εξωτερικής φόρτισης ίση με 39 kN. Η σύγκριση 

αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω της συνάρτησης του μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

(Mean Squared Error). 

3.7.1.1 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα(Mean Squared Error – MSE) 

Έστω n  σύνολο παρατηρήσεων Y1, Y2 , ..., Yn , και  Yt την μία τιμή από το σύνολο 

των παρατηρήσεων. Συμβολίζουμε με 𝑌�̂� την προβλεφθείσα τιμή από μία μέθοδο 

πρόβλεψης. Η ακρίβεια της πρόβλεψης, συχνά, αξιολογείται, συγκρίνοντας τις 

πραγματικές τιμές Y1, Y2 , ..., Yn με τις προβλεφθείσες 𝑌1 ,̂ 𝑌2 ,̂  . . . . ., 𝑌�̂�. Για το σκοπό 

αυτό υπολογίζεται η διαφορά et= Yt - 𝑌�̂�  , το οποίο ονομάζεται σφάλμα πρόβλεψης. 
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Μία μέθοδος υπολογισμού του συνολικού σφάλματος μίας πρόβλεψης είναι το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα (MSE), το οποίο δίνεται από τον τύπο: 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑡 − �̂�𝑡)

2
𝑛

𝑡=1

 
(29) 

 

Συγκεκριμένα, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα υπολογίζει κατά πόσο οι πραγματικές 

τιμές 𝑌𝑡 διαφέρουν από τις προσαρμοσμένες �̂�𝑡  [15]. 

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, θα 

οριστούν ορισμένες μεταβλητές. Έστω, λοιπόν, Χ, το διάνυσμα των παραμορφώσεων 

που προκύπτει από ένα μοντέλο τυχαίας αποκόλλησης, διαστάσεων 5x1. Έστω, επίσης, 

�̂�𝑖, με i=1:84, το διάνυσμα του i-οστού μοντέλου αναφοράς , διαστάσεων 5x1. 

Υπολογίζεται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα  του Χ, με κάθε ένα από  τα �̂�𝑖, 

προκύπτοντας, έτσι, 84 τιμές, από τις οποίες κρατείται η μικρότερη, ως βέλτιστη. Η 

ελάχιστη τιμή του MSE, αντιστοιχεί σε ένα από τα i-οστά μοντέλα αναφοράς, το οποίο 

είναι και αυτό που περιγράφει, με μεγαλύτερη ακρίβεια, το μοντέλο με τυχαία 

αποκόλληση. 

 

3.7.2 Δημιουργία μοντέλων τυχαίας αποκόλλησης - Σύγκριση με τα μοντέλα 

αναφοράς 

Δημιουργήθηκε ένα πλήθος μοντέλων τυχαίων αποκολλήσεων, διαφορετικής γεωμετρίας 

και διαστάσεων. Ωστόσο, στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η θέση αυτών 

παρουσιάζεται στο δεξί τμήμα της ενισχυτικής δοκού, όπου εκεί εμφανίζονται και οι 

αποκολλήσεις στα μοντέλα αναφοράς (Εικόνα 31). Σε ότι αφορά τη γεωμετρία των 

αποκολλήσεων, εκτός από μορφή παραλληλογράμμου, η οποία εμφανίστηκε και στα 

μοντέλα αναφοράς, δημιουργήθηκαν και γεωμετρίες έλλειψης και τραπεζίου, ώστε να 

διαπιστωθεί αν είναι δυνατό να περιγραφεί μία διαφορετική γεωμετρία με τα δεδομένα που 

έχουν εξαχθεί από τα μοντέλα αναφοράς. Παρακάτω παρουσιάζονται τόσο τα μοντέλα με  
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διαφορετικές γεωμετρίες αποκόλλησης που δημιουργήθηκαν, όσο και το μοντέλο 

αναφοράς που περιγράφει το κάθε ένα από αυτά.  

3.7.2.1 Αποκολλήσεις παραλληλόγραμμης μορφής 

Με σκοπό την κατανόηση των ακριβών διαστάσεων και της θέσης της εκάστοτε 

αποκόλλησης, χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές Position, L1και L2 που εισήχθησαν στο 

υποκεφάλαιο 3.5. Υπενθυμίζεται ότι η μεταβλητή Position, αντιστοιχεί στη θέση του 

κέντρου της αποκόλλησης, από το κάτω, πακτωμένο άκρο της δομής, η μεταβλητή 

L1(διάσταση y-διεύθυνσης) αντιστοιχεί στο πλάτος της αποκόλλησης, ενώ η 

L2(διάσταση x-διεύθυνσης) στο μήκος αυτής. Να σημειωθεί ότι για την καλύτερη 

αναπαράσταση και κατανόηση των τυχαίων αποκολλήσεων, αλλά και των 

αποκολλήσεων αναφοράς που τις περιγράφουν καλύτερα, παρουσιάζεται σειρά 

εικόνων, όπου η τυχαία αποκόλληση αναπαρίσταται με σκούρο χρώμα, ενώ εκείνη του 

μοντέλου αναφοράς με κόκκινο χρώμα.  

 

➢ Position=90mm, L1=40mm, L2=70mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

2800mm2. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αποκόλληση καταλαμβάνει και μέρος 

του δεξιού τμήματος της δομής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 45. Το μοντέλο 

αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη συγκεκριμένη αποκόλληση 

είναι εκείνο με γεωμετρία (Position,L1,L2)=(90mm,25mm,50mm). 
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➢ Position=85mm, L1=30mm, L2=25mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

750mm2. Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία (Position,L1,L2) 

=(90mm,30mm,25mm). Παρατηρείται ότι το γεωμετρικό κέντρο της παρούσας 

αποκόλλησης είναι τα 85mm, θέση για την οποία δεν υπάρχει μοντέλο αναφοράς. 

Ωστόσο η αποκόλληση του μοντέλου αναφοράς, που προκύπτει ως 

καταλληλότερο, έχει γεωμετρικό κέντρο στα 90mm, θέση που αποτελεί την 

εγγύτερη στη συγκεκριμένη περίπτωση, από όλες τις υπόλοιπες των μοντέλων 

αναφοράς. 

     

 

 

 

Εικόνα 45: Τυχαία Αποκόλληση παραλληλόγραμμης γεωμετρίας 

(Position,L1,L2)=(90mm, 40mm, 70mm). 
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➢ Position=90mm, L1=40mm, L2=10mm 

Tο συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

400mm2.Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία (Position,L1,L2) 

=(90mm,15mm,25mm).         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 46: Τυχαία Αποκόλληση παραλληλόγραμμης γεωμετρίας (Position,L1,L2)=(85mm, 30mm, 25mm) 
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3.7.2.2 Αποκολλήσεις ελλειψοειδούς μορφής 

Με σκοπό την κατανόηση των ακριβών διαστάσεων και της θέσης της εκάστοτε 

αποκόλλησης, χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές Position, L1και L2. Η μεταβλητή 

Position, αντιστοιχεί στη θέση του κέντρου της αποκόλλησης, από το κάτω, πακτωμένο 

άκρο της δομής, όπως και στην περίπτωση των παραλληλόγραμμων αποκολλήσεων, η 

μεταβλητή L1 (διάσταση y-διεύθυνσης) αντιστοιχεί στο ήμισυ του μικρού άξονα της 

έλλειψης, ενώ η L2 (διάσταση x-διεύθυνσης) στο μήκος του μεγάλου άξονα αυτής. Να 

σημειωθεί ότι για την καλύτερη αναπαράσταση και κατανόηση των τυχαίων 

αποκολλήσεων, αλλά και των αποκολλήσεων αναφοράς που τις περιγράφουν 

καλύτερα, παρουσιάζεται σειρά εικόνων, όπου η τυχαία αποκόλληση αναπαρίσταται 

με σκούρο χρώμα, ενώ εκείνη του μοντέλου αναφοράς με κόκκινο χρώμα. 

 

 

 

 

Εικόνα 47: Τυχαία Αποκόλληση παραλληλόγραμμης γεωμετρίας (Position,L1,L2)= (90mm, 40mm, 10mm). 
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➢ Position=150mm, L1=15mm, L2=70mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

824.25mm2. Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία 

(Position,L1,L2)=(150mm,30mm,25mm). 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Position=150mm, L1=15mm, L2=30mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

353.25mm2. Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία 

(Position,L1,L2)=(150mm,15mm,20mm). 

 

 

 

Εικόνα 48: Τυχαία Αποκόλληση ελλειψοειδούς γεωμετρίας (Position,L1,L2)= (150mm, 15mm, 70mm). 
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➢ Position=150mm, L1=25mm, L2=30mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

588.75mm2. Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία 

(Position,L1,L2)=(150mm,25mm,20mm). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 49: Τυχαία Αποκόλληση ελλειψοειδούς γεωμετρίας (Position,L1,L2)=( 150mm, 15mm, 30mm). 
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➢ Position=85mm, L1=20mm, L2=30mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

471mm2.Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία (Position,L1,L2) 

=(90mm,20mm,30mm). Παρατηρείται ότι το γεωμετρικό κέντρο της παρούσας 

αποκόλλησης είναι τα 85mm, θέση για την οποία δεν υπάρχει μοντέλο αναφοράς. 

Ωστόσο η αποκόλληση του μοντέλου αναφοράς, που προκύπτει ως 

καταλληλότερο, έχει γεωμετρικό κέντρο στα 90mm, θέση που αποτελεί την 

εγγύτερη στη συγκεκριμένη περίπτωση, από όλες τις υπόλοιπες των μοντέλων 

αναφοράς. 

 

 

 

 

Εικόνα 50: Τυχαία Αποκόλληση ελλειψοειδούς γεωμετρίας (Position,L1,L2)=(150mm, 25mm, 30mm). 
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3.7.2.3 Αποκολλήσεις τραπεζοειδούς μορφής 

Με σκοπό την κατανόηση των ακριβών διαστάσεων και της θέσης της εκάστοτε 

αποκόλλησης, χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές Position, L1, L21, και L22. Η μεταβλητή 

Position, αντιστοιχεί στη θέση του κέντρου της αποκόλλησης, από το κάτω, πακτωμένο 

άκρο της δομής, όπως και στην περίπτωση των παραλληλόγραμμων αποκολλήσεων, η 

μεταβλητή L1(διάσταση y-διεύθυνσης) στο πλάτος της αποκόλλησης, η L21 (διάσταση 

x-διεύθυνσης) στο μήκος της μικρής βάσης αυτής και το L22 (διάσταση x-διεύθυνσης)  

στο μήκος της μεγάλης βάσης αυτής. Να σημειωθεί ότι για την καλύτερη 

αναπαράσταση και κατανόηση των τυχαίων αποκολλήσεων, αλλά και των 

αποκολλήσεων αναφοράς που τις περιγράφουν καλύτερα, παρουσιάζεται σειρά 

εικόνων, όπου η τυχαία αποκόλληση αναπαρίσταται με σκούρο χρώμα, ενώ εκείνη του 

μοντέλου αναφοράς με κόκκινο χρώμα. 

 

 

Εικόνα 51: Τυχαία Αποκόλληση ελλειψοειδούς γεωμετρίας (Position,L1,L2)=( 85mm, 20mm, 30mm). 
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➢ Position=210mm, L1=20mm, L21=20mm, L22=30mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

500mm2. Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία 

(Position,L1,L2)=(210mm,15mm,25mm). 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Position=150mm, L1=20mm, L21=30mm, L22=40mm 

Το συνολικό εμβαδό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη μορφή αποκόλλησης είναι 

700mm2. Το μοντέλο αναφοράς που προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη 

συγκεκριμένη αποκόλληση είναι εκείνο με γεωμετρία 

(Position,L1,L2)=(150mm,20mm, 30mm). 

 

Εικόνα 52: Τυχαία Αποκόλληση τραπεζοειδούς γεωμετρίας (Position,L1,L21,L22)=( 210mm, 20mm,20mm,30mm). 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

83 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Ειδικά αποτελέσματα και Συμπεράσματα 

Παρακάτω συνοψίζονται όλες οι περιπτώσεις τυχαίων αποκολλήσεων, που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, καθώς και το μοντέλο αναφοράς που περιγράφει την 

εκάστοτε από αυτές. Δίνεται, επιπλέον, η απόκλιση μεταξύ της περιοχή που καταλαμβάνει 

κάθε μία τυχαία αποκόλληση , και της αντίστοιχης αποκόλλησης αναφοράς. Τέλος, 

σύμφωνα με τις παραπάνω αποτελέσματα, εξάγονται και διατυπώνονται ορισμένα 

συμπεράσματα. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 53: Τυχαία Αποκόλληση τραπεζοειδούς γεωμετρίας (Position,L1,L21,L22)=( 150mm, 20mm,30mm,40mm). 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

84 

 

          Πίνακας 12: Σύνοψη αποτελεσμάτων. 

 

 

Πίνακας 13:Αποτελέσματα συγκρίσεων. 

#n Από κοινού 

περιοχή 

(mm2) 

Ποσοστιαία διαφορά 

εμβαδού 

(%) 

1 1250 55 

2 600 0 

3 150 6.25 

4 350 9 

5 284 15 

6 472.6 15 

7 412.52 21.5 

8 350 25 

9 600 14.3 

 

Για να χαρακτηριστεί η παραπάνω μεθοδολογία αποτελεσματική, πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν αρκετές παράμετροι. Αρχικά, να αναφερθεί ότι αποτελεσματική θεωρείται η 

διαδικασία στην περίπτωση όπου μία τυχαία αποκόλληση της μελετώμενης δομής, μπορεί 

να περιγραφεί ικανοποιητικά από ένα εκ των μοντέλων αναφοράς, των οποίων 

πληροφορίες (παραμορφώσεις) είναι γνωστές.  

Στον Πίνακα 13, υπολογίζεται τόσο η απόκλιση μεταξύ της περιοχής που καταλαμβάνει 

η τυχαία αποκόλληση και της περιοχής της αποκόλλησης του αντίστοιχου μοντέλου 

#n Γεωμετρία 

τυχαίας 

αποκόλλησης 

Position 

(m) 

L1 

(m) 

L2  

ή 

L21 

(m) 

L22 

(m) 

Εμβαδόν 

τυχαίας 

αποκόλλησης 

(mm2) 

 

Αποκόλληση 

αναφοράς 

(Position,L1,L2) 

(mm,mm,mm) 

Εμβαδόν 

Αποκόλλησης 

αναφοράς 

(mm2) 

 

1 Παραλληλόγραμμο 90 40 70 ---- 2800 (90,25,50) 1250 

2 -//- 85 30 25 ---- 750 (90,30,25) 750 

3 -//- 90 40 10 ---- 400 (90,15,25) 375 

4 Έλλειψη 150 15 70 ---- 824.25 (150,30,25) 750 

5 -//- 150 15 30 ---- 353.25 (150,15,20) 300 

6 -//- 150 25 30 ---- 588.75 (150,25,20) 500 

7 -//- 85 20 30 ---- 471 (90,20,30) 600 

8 Τραπέζιο 210 20 20 30 500 (210,15,25) 375 

9 -//- 150 20 30 40 700 (150,20,30) 600 
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αναφοράς, όσο και η κοινή περιοχή μεταξύ αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, παρατηρείται 

μία απόκλιση της τάξης του 55%, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Όμως πρέπει αφενός, να 

ληφθεί υπόψιν ότι η τυχαία αποκόλληση μεταβαίνει και στο αριστερό τμήμα της 

ενισχυτικής δοκού, και αφετέρου ότι η τιμή του Position είναι ακριβώς η ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις, δηλαδή η θέση της τυχαίας αποκόλλησης έχει ανιχνευθεί με ακρίβεια. Εν 

συνεχεία, μία αποκόλληση αναφοράς, η οποία, θεωρητικά, θα προσέγγιζε σε μεγαλύτερο 

βαθμό την τυχαία της περίπτωσης #1, είναι εκείνη των (Position,L1,L2)=(90,25,70). Για το 

λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σύγκριση των παραμορφώσεων που προκύπτουν από την 

τυχαία αποκόλληση, από την αποκόλληση αναφοράς που την περιγράφει και από εκείνη 

που, θεωρητικά, θα την περιέγραφε καλύτερα (Εικόνα 54). Παρατηρείται ότι, πράγματι, οι 

παραμορφώσεις του μοντέλου αναφοράς που προέκυψε ως καταλληλότερο, προσεγγίζουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό τις παραμορφώσεις του τυχαίου μοντέλου, σε σύγκριση με το 

θεωρητικά καταλληλότερο. 

Στην περίπτωση #2, υπολογίζεται μηδενική απόκλιση στον εμβαδόν που καταλαμβάνει 

κάθε μία αποκόλληση. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, το μοντέλου αναφοράς έχει 

γεωμετρικό κέντρο στα 90mm, θέση που αποτελεί την εγγύτερη στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, από όλες τις υπόλοιπες των μοντέλων αναφοράς. Σε ότι αφορά την περίπτωση 

#3, παρατηρείται ότι η απόκλιση των εμβαδόν ξεπερνά το 6%. Το γεωμετρικό κέντρο της 

τυχαίας αποκόλλησης προσδιορίζεται πλήρως, όμως παρατηρείται ότι η τυχαία 

αποκόλληση εκτείνεται κατά το πλάτος της ενισχυτικής δοκού και μεταβαίνει στο 

αριστερό τμήμα αυτής, σε αντίθεση με την αποκόλληση του μοντέλου αναφοράς, η οποία 

έχει συγκριτικά μικρότερο πλάτος και μεγαλύτερο ύψος. Μία αποκόλληση αναφοράς, η 

οποία, θεωρητικά, θα προσέγγιζε σε μεγαλύτερο βαθμό την τυχαία της περίπτωσης #3, 

είναι εκείνη των (Position,L1,L2)=(90,30,15). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση των παραμορφώσεων που προκύπτουν από την τυχαία αποκόλληση, από την 

αποκόλληση αναφοράς που την περιγράφει και από εκείνη που, θεωρητικά, θα την 

περιέγραφε καλύτερα (Εικόνα 55). Παρατηρείται ότι, πράγματι, οι παραμορφώσεις του 

μοντέλου αναφοράς που προέκυψε ως καταλληλότερο, προσεγγίζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τις παραμορφώσεις του τυχαίου μοντέλου, σε σύγκριση με το θεωρητικά 

καταλληλότερο, ιδίως σε ότι αφορά την παραμόρφωση στη θέση του 5ου αισθητηρίου, 
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όπου και στο σημείο αυτό εμφανίζεται η αποκόλληση. Συνεπώς, σημαντικό ρόλο φαίνεται 

να παίζει το εάν η αποκόλληση μεταβαίνει στο αριστερό τμήμα της ενισχυτικής δοκού, 

διότι με τον τρόπο αυτό επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό οι προκύπτουσες 

παραμορφώσεις, και ίσως το μοντέλο αναφοράς, το οποίο είναι ''οπτικά'' καταλληλότερο, 

τελικά να μην είναι. Παρόλα αυτά, η θέση της τυχαίας αποκόλλησης, καθώς και  σε μεγάλο 

βαθμό η περιοχή που αυτή καταλαμβάνει, προσεγγίζονται ικανοποιητικά.  

Στην περίπτωση #4 παρατηρείται ότι, πλέον, η γεωμετρία έχει τη μορφή έλλειψης, 

μορφή διαφορετική από εκείνη των μοντέλων αναφοράς. Η απόκλιση των εμβαδών φτάνει 

το 9%, τιμή αρκετά μικρή. Ένα μοντέλο αναφοράς, το οποίο θεωρητικά θα περιέγραφε 

καλύτερα τη συγκεκριμένα αποκόλληση, είναι το (Position,L1,L2)=(150,15,30), διότι οι 

διαστάσεις του προσεγγίζουν περισσότερο, εκείνες της τυχαίας αποκόλλησης. Πράγματι, 

το μοντέλο που επιλέχθηκε ως καταλληλότερο, φαίνεται και στην Εικόνα 56 , ότι 

παρουσιάζει παραμορφώσεις εγγύτερες σε εκείνες του μοντέλου με τυχαία αποκόλληση. 

Στην περίπτωση #5 παρατηρείται απόκλιση της τάξης του 15% μεταξύ του εμβαδού των 

δύο αποκολλήσεων και το γεωμετρικό κέντρο της τυχαίας αποκόλλησης ανιχνεύεται 

πλήρως, όπως και στην περίπτωση #6. Στην περίπτωση #7 παρατηρείται απόκλιση μεταξύ 

εμβαδών της τάξης του 21%, ενώ το μοντέλου αναφοράς έχει γεωμετρικό κέντρο στα 

90mm, θέση που αποτελεί την εγγύτερη στη συγκεκριμένη περίπτωση, από όλες τις 

υπόλοιπες των μοντέλων αναφοράς. 

Στην περίπτωση #8 η τυχαία αποκόλληση έχει μορφή τραπεζίου. Υπολογίστηκε 

απόκλιση, μεταξύ των περιοχών που καταλαμβάνουν η τυχαία αποκόλληση και η 

αποκόλληση αναφοράς, της τάξης του 25%, ενώ η θέση του γεωμετρικού κέντρου της 

τυχαίας αποκόλλησης προσδιορίστηκε επακριβώς. Τέλος, στην περίπτωση #9 της τυχαίας 

τραπεζοειδούς αποκόλλησης, προκύπτει απόκλιση του εμβαδού μεταξύ αυτής και του 

μοντέλου αναφοράς, της τάξης του 14%, ενώ ομοίως, η τιμή του γεωμετρικού κέντρου 

αυτής προσδιορίστηκε επακριβώς, από το αντίστοιχο μοντέλο αναφοράς.  

Συνεπώς, από το σύνολο των παραπάνω παρατηρήσεων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, 

ότι για την αποτελεσματική ανίχνευση μίας τυχαίας αποκόλλησης με την συγκεκριμένη 

μεθοδολογία, πρέπει να προσδιοριστεί, αρχικά, το φορτίο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί 

η εξαγωγή των παραμορφώσεων των μοντέλων αναφοράς, αλλά και των τυχαίων 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

87 

 

μοντέλων με αποκόλληση, καθώς επίσης και το εύρος των διαστάσεων και θέσεων 

αποκολλήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των μοντέλων αναφοράς. 

Τέλος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν οι γεωμετρίες που θα χρησιμοποιηθούν στα 

μοντέλα αναφοράς, ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια τυχαίας 

γεωμετρίας αποκολλήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 54: Σύγκριση παραμορφώσεων της περίπτωσης #1. 
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Εικόνα 55: Σύγκριση παραμορφώσεων της περίπτωσης #3. 
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Εικόνα 56: Σύγκριση παραμορφώσεων της περίπτωσης #4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΙΡΑΜΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το πείραμα, που έλαβε χώρα, με σκοπό την πιστοποίηση του 

αριθμητικού μοντέλου, το οποίο παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μέσω της 

πειραματικής διαδικασίας εξάγονται πληροφορίες, και συγκεκριμένα, παραμορφώσεις στα σημεία 

ενδιαφέροντος για το υγιές μοντέλο, και πραγματοποιείται σύγκριση αυτών , με τα αντίστοιχα 

δεδομένα που προέκυψαν μέσω της ανάλυσης που προηγήθηκε. Παρακάτω ακολουθεί ο 

προσδιορισμός όλων των χαρακτηριστικών των, που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς επίσης και η 

περιγραφή της πειραματικής διάταξης και, γενικότερα, της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη 

διεξαγωγή του πειράματος.  Τέλος, αναφέρεται ότι το παρόν πείραμα διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών, στο τμήμα των Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, στις εγκαταστάσεις του 

εργαστηρίου της Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων. 

4.1 Γεωμετρία και Υλικό κατασκευής του δοκιμίου 

Για  την εκτέλεση του πειράματος κατασκευάστηκε δοκίμιο πολυμερούς μήτρας με ίνες 

άνθρακα (CFRP), τα οποία αποτελούνται από την επιδερμίδα και την ενισχυτική δοκό. Τόσο 

η επιδερμίδα, όσο και η ενισχυτική δοκός είναι κατασκευασμένες από προεμποτισμένες 

(prepreg) μονοδιεύθυντες στρώσεις ινών άνθρακα. Οι μηχανικές ιδιότητες του 

προαναφερθέντος σύνθετου υλικού παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.  

 

         Πίνακας 14: Μηχανικές ιδιότητες υλικού κατασκευής. 

 

Το συγκεκριμένο σύνθετο υλικό χρησιμοποιείται σε πρωτεύουσες αεροπορικές δομές, αφού 

διαθέτει μήτρα εποξειδικής ρητίνης, υψηλής αντοχής και παρουσιάζει καλή αντοχή σε κρούση, 

καθώς και υψηλή ανοχή σε βλάβη.  

Οι διαστάσεις της επιδερμίδας της δομής, έχει διαστάσεις 240mm x 165mm, ενώ η 

ενισχυτική δοκός έχει μήκος 240mm, πλάτος 65.5mm και ύψος 46.5mm. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να αναφερθεί, ότι για την ομαλή επιβολή του φορτίου στο δοκίμιο και την αποφυγή 

Ε11 

(GPa) 

Ε22 

(GPa) 

G12 

(GPa) 

G13 

(GPa) 

G23 

(GPa) 

ν ρ 

(kg/m3) 

150 9.08 5.29 5.29 2.80 0.32 1570 
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συγκέντρωσης τάσεων στα σημείο σύνδεσης του δοκιμίου με τις αρπάγες της μηχανής, 

χρησιμοποιήθηκαν tabs. Η αναπαράσταση του δοκιμίου παρουσιάζεται στην Εικόνα 62. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Κατασκευή δοκιμίου 

Η επιδερμίδα του δοκιμίου αποτελεί μία ψευδοϊσότροπη πολύστρωτη δομή με αλληλουχία 

στρώσεων [45/-45/0/45/90/-45/0]s. Ομοίως, η ενισχυτική δοκός αποτελεί μία ψευδοϊσότροπη 

πολύστρωτη δομή με αλληλουχία στρώσεων [45/-45/0/45/-45]s.  

Σε ότι αφορά το ονομαστικό πάχος κάθε στρώσης, αυτό υπολογίστηκε ίσο με 0.118mm. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται σύνοψη των χαρακτηριστικών στοιχείων της κάθε 

δομής, ενώ στην Εικόνα 58 απεικονίζεται η τελική μορφή του δοκιμίου του πειράματος, το 

οποίο κατασκευάστηκε από την Optimal Structural Solutions Lda. 

 

        Πίνακας 15: Αλληλουχία στρώσεων πειραματικού δοκιμίου. 

 

Τμήμα Αλληλουχία Στρώσεων Πλήθος 

Στρώσεων 

Πάχος 

Τμήματος (mm) 

Επιδερμίδα [45/-45/0/45/90/-45/0]s 14 1.18 

Φλάντζα [45/-45/0/45/-45]s 10 1.18 

Κορμός [45/-45/0/45/-45/-45/45/0/-45/45]s 20 2.36 

Εικόνα 57: Γεωμετρία δοκιμίου. 
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4.3 Εξοπλισμός 

Για την εφαρμογή του αξονικού, θλιπτικού φορτίου χρησιμοποιήθηκε η σερβοϋδραυλική 

μηχανή Instron 8802 (Εικόνα 64), με εύρος φορτίου ±250 kN, η οποία χρησιμοποιείται τόσο 

για την εφαρμογή δυναμικών όσο και στατικών φορτίων. Για τη διεξαγωγή του πειράματος, 

στο δοκίμιο εφαρμόστηκε εξωτερική μετατόπιση με ταχύτητα 0.5mm/min. 

Εικόνα 58: Δοκίμιο πειράματος. 
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Για την μέτρηση των παραμορφώσεων στα σημεία ενδιαφέροντος, τοποθετήθηκε και στις 

δύο πλευρές της ενισχυτικής δοκού, εποξειδική ταινία με ίνες γυαλιού της SMARTEC SA, η 

οποία διαθέτει δύο οπτικές ίνες. Η μία από αυτές λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής 

της διακριτής ανίχνευσης [17], ενώ η δεύτερη είναι οπτική ίνα με αισθητήρες εγχαράξεων 

τύπου Bragg (FBG), κατά το μήκος της οποίας είναι τοποθετημένοι 5 αισθητήρες, με 

απόσταση 20mm μεταξύ τους (Εικόνα 60), σημεία από τα οποία θα εξαχθούν οι 

παραμορφώσεις. 

Εικόνα 59: Μηχανή Instron 8802.[18] 
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4.4 Πιστοποίηση μοντέλου 

Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκε δοκίμιο, από το οποίο εξήχθησαν τόσο οι καμπύλες δύναμης-

μετατόπισης, όσο και οι καμπύλες των παραμορφώσεων συναρτήσει της δύναμης για κάθε ένα 

σημείο ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα που εξήχθησαν από την πειραματική διαδικασία 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

        

       Πίνακας 16: Αποτελέσματα πειράματος. 

Δοκίμιο Κρίσιμο φορτίο λυγισμού 

(kN) 

Δυσκαμψία 

(GPa) 

         #1 22.8 180 

 

 

Εικόνα 60: Σημεία τοποθέτησης αισθητήρων οπτικών ινών. 
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Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 3, προέκυψαν τα εξής δεδομένα: 

 

       Πίνακας 17: Αποτελέσματα υπολογιστικής ανάλυσης. 

Κρίσιμο φορτίο λυγισμού 

(kN) 

Δυσκαμψία 

(GPa) 

19.72 113 

 

 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πειράματος, που αφορούν την περιοχή πριν την 

κατάρρευση, και τα δεδομένα της υπολογιστικής ανάλυσης, εξάγεται συγκριτικό διάγραμμα 

δύναμης συναρτήσει της μετατόπισης. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, για λόγους πληρότητας, παρουσιάζονται οι καμπύλες παραμόρφωσης-δύναμης για 

κάθε ένα σημείο ενδιαφέροντος (σημεία τοποθέτησης αισθητήρων FBG) του τμήματος 

Εικόνα 61: Συγκριτικό διάγραμμα δύναμης-μετατόπισης μεταξύ της ανάλυσης και της πειραματικής 

διαδικασίας. 
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αρνητικής μετατόπισης (βλ. Εικόνα 33), που προκύπτουν από την ανάλυση και την 

πειραματική διαδικασία. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Εικόνα 63: Συγκριτικό διάγραμμα Παραμόρφωσης-Δύναμης του 2ου αισθητήρα. 

Εικόνα 62: Συγκριτικό διάγραμμα Παραμόρφωσης-Δύναμης του 1ου αισθητήρα. 
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Εικόνα 64: Συγκριτικό διάγραμμα Παραμόρφωσης-Δύναμης του 3ου αισθητήρα. 

Εικόνα 65: Συγκριτικό διάγραμμα Παραμόρφωσης-Δύναμης του 4ου αισθητήρα. 
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4.4.1 Παρατηρήσεις και Ειδικά συμπεράσματα 

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που εξήχθησαν 

από την πειραματική διαδικασία, οδηγούμαστε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αρχικά, 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης συγκριτικά με τα αποτελέσματα του δοκιμίου του 

πειράματος, σε ότι αφορά το κρίσιμο φορτίο λυγισμού, παρουσιάζουν απόκλιση της τάξης 

του 13.5%, ενώ σε ότι αφορά τη δυσκαμψία πριν το λυγισμό, η απόκλιση είναι περίπου 

37%, αφού το δοκίμιο του πειράματος φαίνεται να είναι πιο στιβαρό. Επιπλέον, σε ότι 

αφορά τα διαγράμματα των παραμορφώσεων σε κάθε ένα σημείο ενδιαφέροντος, 

παρατηρείται ανεπαίσθητη απόκλιση στα αισθητήρια #1 και #5, ενώ η μεγαλύτερη 

απόκλιση παρατηρείται στο αισθητήριο #3, όπου εκεί παρουσιάζεται και η μέγιστη 

μετατόπιση στη διεύθυνση του πάχους, κατά το λυγισμό. 

Οι αποκλίσεις που προκύπτουν, οφείλονται κυρίως στους αστάθμητους παράγοντες της 

πειραματικής διαδικασίας. Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του πειράματος, 

Εικόνα 66: Συγκριτικό διάγραμμα Παραμόρφωσης-Δύναμης του 5ου αισθητήρα. 
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καθώς επίσης και ο τρόπος τοποθέτησης των αισθητήρων και γενικότερα του δοκιμίου στη 

διάταξη, συμβάλλουν σημαντικά στα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Τέλος, 

σημαντικός παράγοντας, που καθορίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης, είναι ο τρόπος 

επίλυσης που επιλέχθηκε. Συγκεκριμένα, στην παρούσα αναφορά, επιλέχθηκε η ανάλυση 

του μη γραμμικού μοντέλου, να πραγματοποιηθεί με Abaqus Standard, και όχι με Abaqus 

Explicit. Και οι δύο μέθοδοι είναι αρκετά ακριβείς και η διαφοροποίησή τους έγκειται στον 

τρόπο αύξησης του φορτίου, το οποίο εφαρμόζεται, βηματικά, στην κατασκευή, καθώς 

επίσης και στον τρόπο υπολογισμού του στιγμιαίου εφαπτομενικού μητρώου5. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα που εξάγονται μέσω της ανάλυσης, μπορούν να θεωρηθούν ρεαλιστικά και 

αρκετά ακριβή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Μετά τη γραμμική περιοχή, το εφαπτομενικό μητρώο δυσκαμψίας σε κάθε αύξηση του φορτίου, μεταβάλλεται, και 

υπολογίζεται εκ νέου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΥΜΟ 

Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο παρουσιάστηκε και περιεγράφηκε μία μεθοδολογία, με βάση την 

οποία πραγματοποιείται ανίχνευση αποκολλήσεων, μέσω της σύγκρισης των παραμορφώσεων 

αναφοράς στα σημεία ενδιαφέροντος της ενισχυτικής δοκού (Εικόνα 39) και των παραμορφώσεων 

σε αντίστοιχες θέσεις, που προκύπτουν από μοντέλα τυχαίων αποκολλήσεων. Ωστόσο, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, όλες οι παραμορφώσεις που εξήχθησαν από το εκάστοτε μοντέλο, 

αφορούσαν συγκριμένη τιμή εξωτερικής φόρτισης, το οποίο είναι αρκετά περιοριστικό. Συνεπώς, 

παρουσιάζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός δείκτη, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος του εξωτερικού 

φορτίου και μέσω αυτού θα καθίσταται δυνατή η ανίχνευση αποκολλήσεων με αρκετά μεγάλη 

ακρίβεια. H λογική του δείκτη, άμεσα εξαρτώμενου από την παραμόρφωση, χρησιμοποιήθηκε σε 

παλαιότερες μελέτες για την ανίχνευση και παρακολούθηση ρωγμών [16], καθώς και για 

επιφανειακές αποκολλήσεις [14]. Ο δείκτης που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική 

εργασία,  έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες [14] και συνδυάζει τις παραμορφώσεις 

ei, που προκύπτουν από κάθε σημείο ενδιαφέροντος (σημεία αισθητήρων), της ενισχυτικής δοκού. 

Ορίζεται ως εξής: 

 

(휀�̅�)𝑗 =
𝑒𝑖

1
𝑛 ∗

∑ 𝑒𝑖𝑖

 , 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛 = 5 (30) 

 

 

Όπου, i αντιστοιχεί στον αριθμό του αισθητήρα, σε κάθε τμήμα της ενισχυτικής δοκού, 

i=1,2,…,n=5 και j είναι ο δείκτης που προσδιορίζει το τμήμα της ενισχυτικής δοκού, στο οποίο 

αναφερόμαστε (π.χ. ΑΤ: Αριστερό τμήμα, ΔΤ: Δεξί τμήμα). 

Στις Εικόνες 67-71 παρουσιάζονται τα διαγράμματα των δεικτών (휀�̅�), τόσο για το αριστερό 

όσο και για το δεξί τμήμα της ενισχυτικής δοκού του υγειούς μοντέλου, συναρτήσει του 

κανονικοποιημένου φορτίου P/Pcritical. Σε κοινό διάγραμμα έχουν τοποθετηθεί οι δείκτες που 

αντιστοιχούν στον ίδιο αριθμό αισθητήρα (Εικόνα 39) για το δεξί και αριστερό τμήμα. Συνεπώς, 

κάθε ένα από τα παρακάτω διαγράμματα συνδυάζει τους δείκτες του αριστερού και του δεξιού 

τμήματος, στο αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Ωστόσο, προκύπτει η εξής σημαντική 

παρατήρηση. Κάθε ένας εκ των δεικτών τόσο του αριστερού, όσο και του δεξιού τμήματος της 

ενισχυτικής δοκού, παρουσιάζει σχετικά σταθερή τιμή για φορτία μικρότερα του κρίσιμου 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ                                              

                                                                                                  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 

Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

100 

 

φορτίου λυγισμού (P<Pcritical), ενώ για φορτία μεγαλύτερα αυτού, ο δείκτης ε ̅i αποκλίνει από τη 

σταθερή τιμή, καθώς αυξάνει ή μειώνει μονότονα. Επιπλέον, παρατηρείται ότι για κάθε έναν από 

τους i αισθητήρες, οι τιμές του (ε i̅)AT και του (ε ̅i)ΔT μετά το κρίσιμο φορτίο λυγισμού, 

παρουσιάζουν αντισυμμετρική απόκριση. Στην παρατήρηση αυτή στηρίχθηκε παλαιότερη μελέτη 

[14], η οποία πρότεινε τη χρήση ενός διαφορετικού δείκτη, ο οποίος ορίζεται ως εξής: 

 

𝛨𝛪𝑖 =
(ε ̅𝑖)𝐴𝑇 + (ε ̅𝑖)𝛥𝛵

2
 

(31) 

 

, όπου i=1,2,…,n=5, αντιστοιχεί στον αριθμό του αισθητήρα, που έχει τοποθετηθεί σε κάθε τμήμα 

της ενισχυτικής δοκού. Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιεί τις τιμές των παραμορφώσεων που 

εξήχθησαν από κάθε ζεύγος αισθητήρων, που ανήκουν σε αντίστοιχη θέση στα δύο τμήματα της 

ενισχυτικής δοκού. Ομοίως, στις Εικόνες 67-71, παρουσιάζονται, επιπλέον, οι κατανομές των 

δεικτών ΗΙi, για κάθε ένα ζεύγος αισθητήρων, συναρτήσει του κανονικοποιημένου φορτίου 

P/Pcritical. 
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Εικόνα 67: Κατανομή δεικτών ΗΙ1 και  ε ̅1  υγειούς μοντέλου. 
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Εικόνα 68: Κατανομή δεικτών ΗΙ2 και  ε ̅2 υγειούς μοντέλου. 
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Εικόνα 69: Κατανομή δεικτών ΗΙ3 και  ε ̅3 υγειούς μοντέλου. 
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Εικόνα 70:  Κατανομή δεικτών ΗΙ4 και  ε ̅4 υγειούς μοντέλου. 
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Εικόνα 71: Κατανομή δεικτών ΗΙ5 και  ε 5̅ υγειούς μοντέλου. 
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Όπως παρατηρείται από τα παραπάνω διαγράμματα, ο δείκτης ΗΙi παρουσιάζει σχετικά σταθερή 

συμπεριφορά για όλο το εύρος των φορτίων. Η συμπεριφορά αυτή θεωρείται αναμενόμενη, αφού 

ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί τη μέση τιμή των (ε ̅i)AT και του (ε ̅i)ΔT κάθε ζεύγους 

αισθητήρων, η συμπεριφορά των οποίων, όπως αναφέρθηκε, είναι αντισυμμετρική.  

5.1     Δημιουργία των δεικτών ΗΙi 

Η σταθερή συμπεριφορά, συνεπώς, των δεικτών ΗΙi σε όλο το εύρος των φορτίων, είναι 

επιθυμητή, αφού, πλέον, δεν παρουσιάζεται ουσιαστική εξάρτηση των δεικτών αυτών από την 

εξωτερική φόρτιση και, συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση 

αποκολλήσεων σε αντίστοιχες δομές, για οποιαδήποτε τιμή φορτίου. Στο σημείο αυτό, αξίζει 

να αναφερθεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ώστε μέσω των δεικτών ΗΙi του υγιούς 

μοντέλου, να είναι δυνατή η ανίχνευση των αποκολλήσεων μίας τυχαίας, αντίστοιχης δομής.  

Έστω {Ρ} το διάνυσμα των φορτίων, που προκύπτει από την υπολογιστική ανάλυση, 

διαστάσεων Νx1. Ακόμη έστω i το ζεύγος των αισθητήρων με {𝑒𝑖}𝐴𝑇 και {𝑒𝑖}𝛥𝑇 τα διανύσματα 

των παραμορφώσεων, διαστάσεων Nx1, του αριστερού και δεξιού τμήματος της ενισχυτικής 

δοκού, αντίστοιχα. Σε κάθε μία τιμή του διανύσματος {𝛲},αντιστοιχεί μία τιμή εκ των {𝑒𝑖}𝐴𝑇 

και {𝑒𝑖}𝛥𝑇. Εισάγεται Gaussian θόρυβος (Gaussian Noise)6 στις τιμές των διανυσμάτων {𝑒𝑖}𝐴𝑇 

και {𝑒𝑖}𝛥𝑇 για κάθε ένα φορτίο, με αποτέλεσμα το πλήθος των φορτίων για κάθε μία τιμή εκ 

των διανυσμάτων {𝑒𝑖}𝐴𝑇 και {𝑒𝑖}𝛥𝑇 να είναι έστω Μ. Πιο συγκεκριμένα, έστω {Χj }(1x1)  η τιμή 

της παραμόρφωσης, έστω του αριστερού τμήματος του σημείου ενδιαφέροντος 5, σε φορτίο j, 

με j=1,2,…,N. Στην τιμή αυτή εισάγεται θόρυβος, έστω {Υ}(Mx1). Η παραμόρφωση μετά την 

εισαγωγή του θορύβου θα έχει μορφή: 

 

 {Ζ}(𝑀𝑥1) =  {𝑋𝑗}(1𝑥1)  +   {Y}(𝑀𝑥1)  (32) 

 

 

 

6 Gaussian θόρυβος: Είναι στατιστικός θόρυβος που έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ίδια με εκείνη της 

κανονικής κατανομής , η οποία είναι επίσης γνωστή ως κατανομή Gauss . Με άλλα λόγια, οι τιμές που μπορεί να 

πάρει ο θόρυβος ακολουθούν την κατανομή  Gauss. 
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Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε τιμή παραμόρφωσης σε κάθε ένα φορτίο j, τόσο 

για το αριστερό όσο και για το δεξί τμήμα της ενισχυτικής δοκού, για κάθε ένα σημείο 

ενδιαφέροντος. 

Συνεπώς, τόσο το διάνυσμα του φορτίου {Ρ} όσο και των παραμορφώσεων {𝑒𝑖}𝐴𝑇 και 

{𝑒𝑖}𝛥𝑇 ανάγονται σε διαστάσεις (Ν*Μ)x1. Εν συνεχεία μέσω των διανυσμάτων των 

παραμορφώσεων, προκύπτουν οι δείκτες (휀�̅�)𝛢𝛵 και  (휀�̅�)𝛥𝛵 , για πλήθος φορτίων ίσο με M*N 

έκαστος. Τέλος, χρησιμοποιώντας τους δείκτες (휀�̅�)𝛢𝛵 και  (휀�̅�)𝛥𝛵 κατασκευάζεται ο δείκτης 

ΗΙi, ομοίως για πλήθος φορτίων Μ*Ν. Εν συνεχεία, υπολογίζεται αντίστοιχο πλήθος τιμών 

HIi χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα, από αντίστοιχες αποκολλημένες δομές. 

Δημιουργείται διάγραμμα διασποράς του ΗΙi, που προκύπτει από την υπολογιστική ανάλυση 

και ορίζονται όρια των τιμών του δείκτη που οριοθετούν την υγιή περιοχή. Τέλος, 

παρουσιάζονται σε κοινό διάγραμμα διασποράς, ο πειραματικός δείκτης ΗΙi και εκείνος που 

προκύπτει από την υπολογιστική ανάλυση, συναρτήσει του πλήθους των φορτίων. Αναμένεται 

ότι για αποκολλήσεις που προσεγγίζουν το i  ζεύγος αισθητήρων, οι αντίστοιχες τιμές των HIi 

θα βρίσκονται εκτός των ορίων των αντίστοιχων ΗΙi της υπολογιστικής ανάλυσης. Με σκοπό 

την καλύτερη κατανόηση της παραπάνω διαδικασίας, παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικό 

διάγραμμα ροής. 
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Εικόνα 72: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας εξαγωγής των δεικτών ΗΙi. 
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Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 73 παρουσιάζεται το διάγραμμα παραμόρφωσης {𝑒𝑖}𝛥𝑇  για 

φορτίο ίσο με 24 kΝ, μετά την εισαγωγή θορύβου Gauss. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

ροής της Εικόνας 72, ο θόρυβος Gauss έχει συνάρτηση πυκνότητας εκείνης της κανονικής 

κατανομής με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση ίση με 1. Συνεπώς, η παραμόρφωση ακολουθεί 

κανονική κατανομή, με μέση τιμή ίση με -995 με, τιμή που αντιστοιχεί στα 24 kN (Εικόνα 

74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 73: Κατανομή παραμόρφωση {𝑒𝑖}𝛥𝑇   με εισαγωγή θορύβου Gauss. 
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Εν συνεχεία, αφού εισήχθη ο θόρυβος στις ντετερμινιστικές τιμές της παραμόρφωσης σε κάθε 

επίπεδο φορτίου, το συνολικό μέγεθος του δείγματος της παραμόρφωσης  ισούται με Ν*M, 

που στην προκειμένη περίπτωση ισούται με 100.000, αφού το αρχικό πλήθος φορτίων ισούται 

με Ν=100,  και με την εισαγωγή θορύβου στις παραμορφώσεις για κάθε φορτίο, εισήχθη 

πλήθος φορτίων/δείγμα ίσο με Μ=1000 (Εικόνα 73). Σε επόμενο στάδιο, υπολογίζονται οι 

δείκτες (휀�̅�)𝛢𝛵 και  (휀�̅�)𝛥𝛵 , και τέλος ο δείκτης ΗΙi για δείγμα 100.000.  Λαμβάνεται δείγμα 

της τάξης των 1000 τιμών από συγκεκριμένο, όμως εύρος φορτίων . Συγκεκριμένα, επιλέγεται 

εύρος φορτίων, τέτοιο ώστε να εμπεριέχει τιμές τόσο πριν από το κρίσιμο φορτίο λυγισμού 

(Pcritical=19.72 kN), αλλά κυρίως ύστερα από αυτό. Το εύρος φορτίων που επιλέχθηκε για την 

εξαγωγή των δεικτών ΗΙi, είναι το (10.4 kN, 72 kN), όπου 10.4 kN αποτελεί τιμή μικρότερη 

του κρίσιμου φορτίου, ενώ το 72 kN7 αφορά το μέγιστο φορτίο που εμφανίζεται σε όλο το 

 

 

7 Το φορτίο των 72 kN αντιστοιχεί σε εξωτερική μετατόπιση ίση με 1mm, όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 

3.5. 

Εικόνα 74: Κανονική κατανομή παραμόρφωσης {𝑒𝑖}𝛥𝑇 με την εισαγωγή θορύβου. 
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εύρος αυτών. Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά η  κατανομή του ΗΙ5 για εύρος φορτίων 

(10.4 kN,72 kN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H  επιλογή του εύρους των φορτίων μπορεί να είναι διαφορετική, δηλαδή να εμπεριέχει 

περισσότερες τιμές φορτίων πριν το κρίσιμο φορτίο λυγισμού, αλλά στην παρούσα διαδικασία 

καθοριστικό ρόλο παίζει η απόκριση της κατασκευής μετά το κρίσιμο φορτίο λυγισμού. 

Συνεπώς, το εύρος φορτίου που επιλέχθηκε είναι αρκετά ικανοποιητικό.  

Τέλος,  όπως παρατηρείται από την Εικόνα 75 αλλά και παρακάτω (Εικόνα 76-Εικόνα 80), 

ενώ πραγματοποιήθηκε υπόθεση (μέσω της εισαγωγής θορύβου Gauss), ότι οι παραμορφώσεις 

ακολουθούν κανονική κατανομή,  προκύπτει ότι η κατανομή των δεικτών ΗΙi δεν μπορεί να 

θεωρηθεί κανονική.  

 

Εικόνα 75: HI5 για εύρος φορτίων (10.4 kN, 72 kN). 
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Εικόνα 76: Κατανομή ΗΙ1. 

Εικόνα 77: Κατανομή ΗΙ2. 
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Εικόνα 78: Κατανομή ΗΙ3. 

Εικόνα 79: Κατανομή ΗΙ4. 
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5.2 Χρήση των δεικτών ΗΙi στη διάγνωση βλάβης 

Συνοψίζοντας, για την ανίχνευση τυχαίων αποκολλήσεων με τη χρήση των δεικτών HIi, 

εισήχθη στις παραμορφώσεις για κάθε τιμή φορτίου, θόρυβος Gauss, ενώ το τελικό  δείγμα 

των φορτίων που χρησιμοποιήθηκε ισούται με 1000, σε ένα εύρος φορτίων (10.4 kN, 72kN). 

Παρακάτω παρουσιάζονται σε κοινά διαγράμματα διασποράς, οι δείκτες ΗΙi που προέκυψαν 

από το υγιές μοντέλο της υπολογιστικής ανάλυσης και οι αντίστοιχοι δείκτες, που εξήχθησαν 

από πειραματικά δεδομένα μίας αντίστοιχης αποκολλημένης δομής. Η αποκολλημένη 

πειραματική δομή είναι όμοια με εκείνη του πειράματος της Εικόνας 58, όμως εμφανίζει 

αποκόλληση, η οποία παρουσιάζεται στην Εικόνα 87. Επιπλέον, σε ότι αφορά τη διεξαγωγή 

του συγκεκριμένου πειράματος μονοαξονικής θλίψης, αυτό έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις 

του TU Delft - Aerospace Structures and Materials Lab, με μηχανή MTS, ικανότητας ± 500 

kN. Τέλος, για τη φόρτιση του δοκιμίου, εφαρμόστηκε εξωτερική δύναμη από 0 έως 50 kN.   

 

 

Εικόνα 80: Κατανομή ΗΙ5. 
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Εικόνα 81: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς δείκτη ΗΙ1. 

Εικόνα 82: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς  δείκτη ΗΙ2. 
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Εικόνα 83: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς δείκτη ΗΙ3. 

Εικόνα 84: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς  δείκτη ΗΙ4. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν τα όρια, τα 

οποία οριοθετούν την υγιή περιοχή για κάθε ένα δείκτη ΗΙi. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

οι δείκτες ΗΙi δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, και συνεπώς η εισαγωγή των ορίων (-

3*σ,3*σ), όπου σ η τυπική απόκλιση, δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη του 99.7% των 

περιπτώσεων εντός των ορίων αυτών. Συνεπώς, τα όρια για κάθε έναν εκ των δεικτών ΗΙi 

προσδιορίστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε το 95% των περιπτώσεων να βρίσκονται εντός αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Matlab, δημιουργήθηκε η  αθροιστική συνάρτηση κατανομής 

καθενός εκ των δεικτών και για ποσοστά αυτής ίσα με 2.5%, 97.5%, προσδιορίστηκε το κάτω 

και άνω όριο, αντίστοιχα. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε, παρακάτω παρουσιάζεται, ενδεικτικά, η αθροιστική κατανομή του δείκτη ΗΙ1, 

καθώς και ο προσδιορισμός του άνω και κάτω ορίου, ώστε το 95% των περιπτώσεων να 

βρίσκονται εντός αυτών. 

 

 

 

Εικόνα 85: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς δείκτη ΗΙ5. 
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Από την παραπάνω εικόνα, συμπεραίνουμε ότι το άνω όριο του δείκτη ΗΙ1 στο διάγραμμα 

διασποράς (Εικόνα 81), αντιστοιχεί στην τιμή 1.0224, ενώ το κατώτατο όριο στην τιμή 

0.95724. Επιβάλλοντας, συνεπώς, τα συγκεκριμένα όρια στο διάγραμμα διασποράς του δείκτη 

ΗΙ1, εξασφαλίζεται ότι το 95% των περιπτώσεων είναι εντός αυτών. Με όμοιο τρόπο 

υπολογίζονται τα όρια των υπόλοιπων δεικτών. 

 

5.2.1 Παρατηρήσεις και Ειδικά συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω διαγράμματα διασποράς (Εικόνα 81-Εικόνα 85), παρατηρείται ότι οι 

πειραματικές τιμές του δείκτη ΗΙ1, εν μέρει βρίσκονται εκτός των ορίων , που ορίζει ο 

αντίστοιχος δείκτης ΗΙ1 του υγιούς μοντέλου. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι στην περιοχή κοντά στον αισθητήρα 1, πιθανόν, υπάρχει αποκόλληση. Εν 

συνεχεία, οι δείκτες ΗΙ2 και ΗΙ3 βρίσκονται εντός των ορίων , που ορίζουν οι αντίστοιχοι 

δείκτες του υγιούς μοντέλου, και, συνεπώς, εξαλείφεται η περίπτωση ύπαρξης 

αποκόλλησης κοντά στους αισθητήρες 2 και 3, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τον δείκτη ΗΙ4, 

Εικόνα 86: Αθροιστική κατανομή ΗΙ1 και προσδιορισμός του άνω και κάτω ορίου του δείκτη ΗΙ1. 
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παρουσιάζει όμοια συμπεριφορά με εκείνη του ΗΙ1, δηλαδή ορισμένες τιμές του 

βρίσκονται εκτός των ορίων της υγειούς περιοχής του δείκτη ΗΙ4, όμως σε μικρότερο 

βαθμό. Ωστόσο, οι πειραματικές τιμές του δείκτη ΗΙ5 παρουσιάζονται όλες εκτός των 

ορίων του αντίστοιχου δείκτη του υγιούς μοντέλου και, συνεπώς, με βεβαιότητα, η 

αποκόλληση του δοκιμίου του πειράματος βρίσκεται στο εγγύς πεδίο του αισθητήρα 5. 

Πράγματι, στην Εικόνα 87, δίνεται η θέση της αποκόλλησης του δοκιμίου του πειράματος, 

η οποία παρουσιάζεται σε σημείο ακριβώς στη θέση του αισθητηρίου 5 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ερμηνεία των εκτός ορίων τιμών του πειραματικού δείκτη ΗΙ1, καθώς και του ΗΙ4, 

προκύπτει από τον ορισμό των δεικτών (휀�̅�)𝛢𝛵 και  (휀�̅�)𝛥𝛵, και κατ’ επέκταση και των 

δεικτών ΗΙi. Οι δείκτες (휀�̅�)𝛢𝛵 και  (휀�̅�)𝛥𝛵 και, συνεπώς, ΗΙi εξαρτώνται από τις 

παραμορφώσεις, που προκύπτουν από κάθε έναν αισθητήρα , και συνεπώς οι τιμές του ΗΙ1 

και του ΗΙ4 εξαρτώνται άμεσα από τις παραμορφώσεις του 5ου αισθητηρίου, στο οποίο 

Εικόνα 87: Τοποθεσία αποκόλλησης δοκιμίου 

πειράματος. 
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παρουσιάζεται η αποκόλληση. Επιπλέον, σε ότι αφορά τον δείκτη ΗΙ4, θεωρείται αποδεκτό 

το γεγονός ότι ορισμένες πειραματικές τιμές βρίσκονται εκτός της υγειούς περιοχής, αφού 

όπως διαπιστώνεται και στην Εικόνα 87, η αποκόλληση προσεγγίζει τον αισθητήρα 4, και 

προφανώς, επηρεάζει τις μετρήσεις του και κατ’ επέκταση τις παραμορφώσεις στο σημείο 

αυτό. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι εισάγεται ένα σφάλμα στον εντοπισμό της θέσης της 

αποκόλλησης, ωστόσο επειδή οι πειραματικές τιμές των δεικτών ΗΙ5 βρίσκονται εξ’ 

ολοκλήρου εκτός των ορίων, είναι ξεκάθαρη η τοποθεσία της αποκόλλησης.  

 

5.3 Εντοπισμός βλάβης με τη χρήση πειραματικών δεικτών ΗΙi 

Στα προηγούμενα υποκεφάλαια, χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες ΗΙi, οι οποίοι εξήχθησαν από 

την αριθμητική ανάλυση, ώστε να ανιχνευθεί η θέση της αποκόλλησης ενός πειραματικού 

δοκιμίου (Εικόνα 87). Στο παρόν υποκεφάλαιο, κατασκευάστηκαν οι δείκτες ΗΙi από δεδομένα 

ενός υγιούς πειραματικού δοκιμίου, με βάση τους οποίους, θα πραγματοποιηθεί ανίχνευση 

αποκόλλησης σε αντίστοιχο, ελαττωματικό, πειραματικό δοκίμιο της Εικόνας 87. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία, πραγματοποιείται και ως ένας επιπρόσθετος τρόπος πιστοποίησης 

του αριθμητικού μοντέλου, εκτός από εκείνον που παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 4.4. 

 

5.3.1 Προσδιορισμός υγιούς και αποκολλημένου δοκιμίου πειράματος 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τόσο στον εντοπισμό βλάβης με τους δείκτες ΗΙi του 

υγιούς μοντέλου της αριθμητικής ανάλυσης, όσο και με τους δείκτες ΗΙi  του υγιούς 

δοκιμίου του πειράματος, το πειραματικό, αποκολλημένο δοκίμιο είναι εκείνο της  Εικόνας 

87. Σε ότι αφορά το υγιές, δοκίμιο του πειράματος, χρησιμοποιήθηκε δοκίμιο στο οποίο 

εφαρμόστηκε κρουστικό φορτίο στην περιοχή της επιδερμίδας, σε ικανοποιητική 

απόσταση από την ενισχυτική δοκό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 88. Ωστόσο, θεωρείται 

στα σημεία ενδιαφέροντος της ενισχυτικής δοκού δεν εμφανίζεται, ουσιαστική επιρροή, 

από την επιβολή του κρουστικού φορτίου και, συνεπώς, οι παραμορφώσεις και κατ’ 

επέκταση οι δείκτες ΗΙi, που προκύπτουν από αυτό, θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε ένα 

υγιές δοκίμιο. Επίσης, αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο δοκίμιο είναι όμοιο με εκείνο της 

Εικόνας 58, ενώ το πείραμα της μονοαξονικής θλίψης,  έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις 
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του TU Delft - Aerospace Structures and Materials Lab, με μηχανή MTS, ικανότητας ± 

500 kN. Τέλος, για τη φόρτιση του δοκιμίου, εφαρμόστηκε εξωτερική δύναμη από 0 έως 

50 kN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν συνεχεία, εφόσον η αποκόλληση του δοκιμίου της Εικόνας 87 βρίσκεται στην 

περιοχή κοντά στο αισθητήριο 5, θεωρείται επαρκές να παρουσιαστούν τα συγκριτικά 

διαγράμματα των δεικτών ΗΙ3,  ΗΙ4 και ΗΙ5 του υγιούς και του αποκολλημένου δοκιμίου, 

δηλαδή των δεικτών, που αφορούν τα σημεία ενδιαφέροντος 3, 4 και 5.  

 

 

 

Εικόνα 88: Υποθετικά υγιές, πειραματικό δοκίμιο. 
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Εικόνα 89: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς ΗΙ3 υγιούς και αποκολλημένου, πειραματικού δοκιμίου. 

Εικόνα 90: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς ΗΙ4 υγιούς και αποκολλημένου, πειραματικού  δοκιμίου. 
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5.3.2 Παρατηρήσεις και Ειδικά συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα διασποράς, οι πειραματικές τιμές των 

δεικτών ΗΙ3 ΗΙ4 βρίσκονται εντός των ορίων , που ορίζουν οι αντίστοιχοι δείκτες του 

υγιούς μοντέλου, και, συνεπώς, εξαλείφεται η περίπτωση ύπαρξης αποκόλλησης κοντά 

στους  αισθητήρες 3 και 4. Ωστόσο, οι πειραματικές τιμές του δείκτη ΗΙ5 παρουσιάζονται 

όλες εκτός των ορίων του αντίστοιχου δείκτη του υγιούς μοντέλου και, συνεπώς, με 

βεβαιότητα, η αποκόλληση του δοκιμίου του πειράματος βρίσκεται στο εγγύς πεδίο του 

αισθητήρα 5. Το τελικό συμπέρασμα, που αφορά τη ύπαρξη αποκόλλησης στο σημείο 

ενδιαφέροντος 5 επιβεβαιώνεται από την Εικόνα 87, στην οποία, όπως αναφέρθηκε, 

αναπαρίσταται το αποκολλημένο δοκίμιο του πειράματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε.  

Σε όμοιο συμπέρασμα καταλήξαμε και στο υποκεφάλαιο 5.2, όπου ως υγιές μοντέλο 

θεωρήθηκε εκείνο της αριθμητικής ανάλυσης. Συνεπώς, καταλήγουμε στο γεγονός ότι το 

αριθμητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, προσομοιώνει με ακρίβεια την πραγματική 

κατασκευή.  

Εικόνα 91: Συγκριτικό διάγραμμα διασποράς ΗΙ5 υγιούς και αποκολλημένου, πειραματικού δοκιμίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκαν δύο μέθοδοι με της οποίες, 

αξιοποιώντας το ψηφιακό δίδυμο είναι δυνατή η ανίχνευση αποκολλήσεων σε μία λεπτότοιχη, 

ενισχυμένη δομή, που υπόκειται σε αξονικό θλιπτικό φορτίο, με αποτέλεσμα τον λυγισμό. 

Αρχικά, παρουσιάστηκε ο τρόπος μοντελοποίησης της υγειούς δομής και προσδιορίστηκαν οι 

χαρακτηριστικές παράμετροι αυτής. Όπως προέκυψε, η αποτελεσματική και η ακριβής 

προσομοίωση της δομής, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Τα στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν, το πλέγμα, αλλά και οι ''ατέλειες'' που θα εισαχθούν στην ανάλυση, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη σύγκλιση αυτής και στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. 

Συμπερασματικά, η μοντελοποίηση της παρούσας δομής, βασίστηκε τόσο στην εξαγωγή 

ρεαλιστικών αποτελεσμάτων, όσο στην εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου.  

Εν συνεχεία, παρουσιάστηκε η πρώτη μέθοδος ανίχνευσης αποκολλήσεων, σύμφωνα με 

την οποία δημιουργήθηκε ένα πλήθος μοντέλων με αποκολλήσεις συγκεκριμένων διαστάσεων 

και θέσης, με τη χρήση κώδικα Python. Τα μοντέλα αυτά θεωρήθηκαν ως μοντέλα αναφοράς, 

πάνω στα οποία βασίστηκε όλη η μεθοδολογία εντοπισμού αποκολλήσεων. Συγκεκριμένα, 

αφού εξήχθησαν οι παραμορφώσεις από τα σημεία αναφοράς για κάθε ένα από αυτά, 

μοντελοποιήθηκαν δομές, που παρουσίαζαν αποκολλήσεις διαφορετικών γεωμετριών και 

θέσης. Μέσω της σύγκρισης των παραμορφώσεων των μοντέλων αναφοράς και των μοντέλων 

με τυχαία αποκόλληση, προσδιορίστηκε το καταλληλότερο μοντέλο αναφοράς, που 

περιγράφει ακριβέστερα το εκάστοτε μοντέλο με τυχαία αποκόλληση. Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία (αντίστροφου προβλήματος) ανίχνευσης βλάβης απεδείχθη ακριβής, αφού όπως 

παρουσιάστηκε, προσδιορίστηκε ικανοποιητικά η θέση και οι διαστάσεις των τυχαίων 

αποκολλήσεων. Ωστόσο, εισήχθησαν ορισμένοι περιορισμοί, αφού απαιτείται εκ των 

προτέρων γνώση του φορτίου, στο οποίο θα εξαχθούν τα δεδομένα (παραμορφώσεις), τόσο 

στα μοντέλα αναφοράς, όσο και στα μοντέλα με τυχαία αποκόλληση. Τέλος, σημαντική 

απαίτηση της μεθόδου αυτής είναι η δημιουργία μοντέλων αναφοράς, τα οποία παρουσιάζουν 

ποικιλία γεωμετριών και θέσεων αποκόλλησης, ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα στα 
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οποία θα βασιστούμε, για την ανίχνευση και περιγραφή μίας τυχαίας αποκόλλησης. Η 

συγκεκριμένη απαίτηση, καθιστά τη μεθοδολογία, αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη.  

Στον περιορισμό της εκ των προτέρων γνώσης του φορτίου, αλλά και της δημιουργίας 

πλήθους μοντέλων αναφοράς, βασίστηκε η δεύτερη μέθοδος ανίχνευσης βλάβης, που 

ακολουθήθηκε, αυτή των δεικτών βλάβης. Σύμφωνα με τους δείκτες βλάβης, η μόνη απαίτηση 

είναι η γνώση των παραμορφώσεων στα σημεία ενδιαφέροντος (σημεία αισθητήρων), του 

υγιούς αριθμητικού μοντέλου. Μέσω αυτών των παραμορφώσεων, δημιουργήθηκαν, αρχικά, 

οι δείκτες (휀�̅�)𝛢𝛵 και  (휀�̅�)𝛥𝛵 και εν συνεχεία, οι δείκτες ΗΙi , που αφορούν κάθε ζεύγος 

αισθητήρων. Οι δείκτες ΗΙi, όπως αποδείχθηκε, είναι ανεπηρέαστοι από το φορτίο και, 

συνεπώς, αρκετά χρήσιμοι. Εν συνεχεία για κάθε ένα δείκτη HIi, ορίζονται άνω και κάτω όρια, 

με τα οποία, έμμεσα, οριοθετείται η ''υγιής'' περιοχή. Για κάθε ένα ζεύγος αισθητήρων, 

τοποθετούνται σε κοινό διάγραμμα διασποράς οι αντίστοιχοι δείκτες ΗΙi του υγιούς μοντέλου 

αναφοράς και ενός πειραματικού δοκιμίου με, γνωστής θέσης, αποκόλληση. Όπως 

αποδείχθηκε, οι τιμές του πειραματικού δείκτης ΗΙ5, ο οποίος αντιστοιχεί σε ζεύγος 

αισθητήρων που έχουν στο εγγύς πεδίο την αποκόλληση, βγαίνουν εξ’ ολοκλήρου εκτός ορίων 

του αντίστοιχου δείκτη HI5 του υγιούς αριθμητικού μοντέλου και, συνεπώς, είναι ξεκάθαρη η 

τοποθεσία της αποκόλλησης. Αντίθετα, οι τιμές των δεικτών ΗΙ2 και ΗΙ3 παρουσιάζονται εξ’ 

ολοκλήρου εντός ορίων των αντίστοιχων δεικτών του υγιούς αριθμητικού μοντέλου. 

Πρόβλημα δημιούργησαν οι τιμές του πειραματικού δείκτη ΗΙ1, ορισμένες από τις οποίες 

εμφανίζονται εκτός ορίων του υγιούς δείκτη, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αμφιβολίες για 

τη θέση της αποκόλλησης στο πειραματικό δοκίμιο. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι η θέση της 

αποκόλλησης στο πειραματικό δοκίμιο, βρίσκεται κοντά στον πέμπτο αισθητήρα, η απόκλιση 

των τιμών του πειραματικού δείκτη ΗΙ1 αποδίδεται στην εξάρτηση των δεικτών (휀�̅�)𝛢𝛵 και  

(휀�̅�)𝛥𝛵, και κατ’ επέκταση και των δεικτών ΗΙi από τις παραμορφώσεις, που προκύπτουν από 

κάθε έναν αισθητήρα. Συνεπώς οι τιμές του ΗΙ1 εξαρτώνται άμεσα από τις παραμορφώσεις 

του 5ου αισθητηρίου, στο οποίο παρουσιάζεται η αποκόλληση. Ακόμη μία πιθανή εξήγηση της 

απόκλισης ορισμένων τιμών του πειραματικού δείκτη ΗΙ1 από τα όρια του αντίστοιχου δείκτη 

της αριθμητική ανάλυσης, είναι η πιθανή, μη επαρκής  κόλληση μεταξύ αισθητηρίων και 

δοκιμίου κατά τη διάρκεια του πειράματος, καθώς επίσης και η τοποθέτηση των αισθητήρων 

του ίδιου ζεύγους σε διαφορετικό ύψος.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αισθητήρες να μην 
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καταγράφουν, με ακρίβεια, τις παραμορφώσεις στα σημεία ενδιαφέροντος και, συνεπώς, οι 

δείκτες (휀�̅�)𝛢𝛵 και  (휀�̅�)𝛥𝛵, και κατ’ επέκταση οι δείκτες ΗΙi να λαμβάνουν εσφαλμένες τιμές. 

Τέλος, σε ότι αφορά τις τιμές του δείκτη ΗΙ4, ορισμένες εξ’ αυτών παρουσιάστηκαν εκτός 

ορίων της υγειούς περιοχής. Ωστόσο, παρατηρώντας τη θέση της αποκόλλησης στο 

πειραματικό δοκίμιο, διαπιστώνεται ότι αυτή προσεγγίζει το αισθητήριο 4, και συνεπώς οι, 

εκτός υγιούς περιοχής, τιμές του δείκτη ΗΙ4 μπορούν να θεωρηθούν ως ένδειξη ύπαρξης 

αποκόλλησης στο εγγύς πεδίο του αισθητήρα 4. Συμπερασματικά, η παρούσα μεθοδολογία 

κρίνεται αρκετά ακριβής και αποτελεσματική, αφού, όπως διαπιστώθηκε ανιχνεύεται με 

επιτυχία η αποκόλληση μίας αντίστοιχης δομής. Υπερτερεί της πρώτης μεθοδολογίας, στην 

εξοικονόμηση χρόνου, υπολογιστικού κόστους και στην ανεξαρτητοποίηση από το φορτίο, το 

οποίο την καθιστά, ταυτόχρονα, εύχρηστη και ακριβή.  

Ως εκ τούτου, με σκοπό την πιστοποίηση του αριθμητικού μοντέλου, και κατ’ επέκταση 

των δεδομένων, που λήφθηκαν από αυτό, πραγματοποιήθηκαν δύο επιμέρους πειράματα. 

Κατά την πρώτη πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε ένα υγιές δοκίμιο, από το οποίο 

εξήχθησαν οι παραμορφώσεις στα σημεία ενδιαφέροντος και πραγματοποιήθηκε σύγκριση 

αυτών, με τις παραμορφώσεις του υγιούς αριθμητικού μοντέλου στα αντίστοιχα σημεία. Οι 

αποκλίσεις που προέκυψαν, οφείλονται κυρίως στους αστάθμητους παράγοντες της 

πειραματικής διαδικασίας. Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του πειράματος, 

καθώς επίσης και ο τρόπος τοποθέτησης των αισθητήρων και γενικότερα του δοκιμίου στη 

διάταξη, συμβάλλουν σημαντικά στα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Ένας σημαντικός, 

ακόμη, παράγοντας, που καθορίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης, είναι ο τρόπος επίλυσης 

που επιλέχθηκε. Συγκεκριμένα, στην παρούσα αναφορά, επιλέχθηκε η ανάλυση του μη 

γραμμικού μοντέλου, να πραγματοποιηθεί με Abaqus Standard, και όχι με Abaqus Explicit. 

Και οι δύο μέθοδοι είναι αρκετά ακριβείς και η διαφοροποίησή τους έγκειται στον τρόπο 

αύξησης του φορτίου, το οποίο εφαρμόζεται, βηματικά, στην κατασκευή, καθώς επίσης και 

στον τρόπο υπολογισμού του στιγμιαίου εφαπτομενικού φορτίου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

που εξάγονται μέσω της ανάλυσης, μπορούν να θεωρηθούν ρεαλιστικά και αρκετά ακριβή.  

Τέλος, σε ότι αφορά τη δεύτερη πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν δύο 

πειραματικά δοκίμια, ένα εκ των οποίων ήταν υγιές, ενώ το άλλο ήταν το αποκολλημένο 

πειραματικό δοκίμιο, που χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη μέθοδο ανίχνευσης βλάβης (Εικόνα 
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87). Δημιουργήθηκαν αντίστοιχα διαγράμματα διασποράς με τη δεύτερη μέθοδο ανίχνευσης 

βλάβης, και προέκυψε ότι όλες οι τιμές του δείκτη ΗΙ5 του αποκολλημένου μοντέλου, 

βγαίνουν εκτός ορίων των αντίστοιχων τιμών του δείκτη του υγιούς μοντέλου. Ταυτόχρονα, 

οι υπόλοιπες τιμές των δεικτών του αποκολλημένου μοντέλου εμφανίστηκαν εξ’ ολοκλήρου 

εντός των ορίων της υγιούς περιοχής. Στις παραπάνω διαπιστώσεις καταλήξαμε, και στη 

δεύτερη μέθοδο ανίχνευσης βλάβης, όπου ως υγιές μοντέλο χρησιμοποιήθηκε εκείνο της 

αριθμητικής ανάλυσης. Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό πιστοποιήθηκε ακόμη μία φορά το 

αριθμητικό μοντέλο, καθώς και η μεθοδολογία ανίχνευσης βλάβης μέσω τον δεικτών βλάβης. 

Συνοψίζοντας, ο εντοπισμός μίας βλάβης χωρίς επεμβατικό τρόπο, αποτελεί ένα από τα 

δυσκολότερα εγχειρήματα των μηχανικών στη σύγχρονη εποχή. Η αποτελεσματική ανίχνευση 

και χαρακτηρισμός τέτοιου είδους αστοχιών εξαρτάται, όπως παρουσιάστηκε, από πολλές 

παραμέτρους, κάθε μία από τις οποίες εισάγει το δικό της εμπόδιο. Ωστόσο, με την ολοένα και 

αυξανόμενη απαίτηση της αγοράς για οικονομικές, μη επεμβατικές μεθόδους 

παρακολούθησης και ανίχνευσης βλαβών, η χρήση του ψηφιακού διδύμου και των μεθόδων 

που αυτό συνεπάγεται, αποτελεί, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, τη μοναδική και πιο 

αξιόπιστη λύση.  

 

6.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκαν δύο μεθοδολογίες, με βάση τις οποίες 

είναι δυνατή η ανίχνευση πραγματοποιείται ανίχνευση βλάβης σε λεπτότοιχες ενισχυμένες 

δομές, με μη επεμβατικό τρόπο. Ωστόσο, η πρώτη μεθοδολογία παρουσίαζε το βασικό  

μειονέκτημα της εξάρτησης από το φορτίο, ενώ η δεύτερη μεθοδολογία του απλού εντοπισμού 

της αποκόλλησης.  

Ενδιαφέρον, συνεπώς, θα παρουσίαζε ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθοδολογιών, 

ώστε να καταλήξουμε σε μία μέθοδο, η οποία είναι ανεξάρτητη του εξωτερικά επιβαλλόμενου 

φορτίου και ταυτόχρονα ικανή, σε πρώτο στάδιο, να εντοπίσει την αποκόλληση και σε δεύτερο 

στάδιο, να την ποσοτικοποιήσει, δηλαδή να παρέχει πληροφορίες για τη γεωμετρία της, καθώς 

επίσης και το εμβαδό, που αυτή καταλαμβάνει. Η συγκεκριμένη μέθοδος, θα βασίζεται στη 

δημιουργία των δεικτών HIi από ένα πλήθος αριθμητικών μοντέλων, τα οποία παρουσιάζουν, 
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διαφορετικής μορφής και γεωμετρίας, αποκολλήσεις, όπως εκείνα που δημιουργήθηκαν με τη 

χρήση του κώδικα Python στην πρώτη μέθοδο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πλήθος 

δεδομένων και συγκεκριμένα δεικτών HIi, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για ποικίλες 

μορφολογίες και θέσεις πιθανών αποκολλήσεων. Συνεπώς, αξιοποιώντας το σύνολο αυτών 

των δεδομένων, θα είναι δυνατός ο πλήρης χαρακτηρισμός μίας αποκόλλησης, σε ένα 

αντίστοιχο δομικό μέρος μίας κατασκευής, με μη καταστροφικό τρόπο.  
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