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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην λεπτομερή περιγραφή και μοντελοποίηση του 

φαινομένου της διάδοσης μιας διαστρωματικής αποκόλλησης σε πολύστρωτες κατασκευές από 

σύνθετα υλικά με την εφαρμογή κλειστών-μορφών λύσεων, οι οποίες περιγράφουν την συνεκτική 

ζώνη. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στα πολύστρωτα σύνθετα υλικά και τα πλεονεκτήματα τους 

καθώς και τις πιθανές εφαρμογές τους σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας όπως για 

παράδειγμα στην αεροπορική βιομηχανία, στην αυτοκινητοβιομηχανία κ.α. Έπειτα, 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μηχανικής πολύστρωτων πλακών (CLT) για τον 

υπολογισμό του συνολικού μητρώου δυσκαμψίας της πολύστρωτης πλάκας ABD και ορίζεται η 

κύρια συνθήκη για την διάδοση μίας διαστρωματικής αποκόλλησης. Παρουσιάζονται κάποιες 

βασικές θεωρήσεις για την μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης καθώς επίσης επεξηγείται 

αναλυτικά ο διγραμμικός συνεκτικός νόμος έλξεων-διαχωρισμού. Δίνεται μία αναφορά στην 

μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης με συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία και στα μεγέθη που 

απαιτούνται για την συγκεκριμένη μέθοδο. Ύστερα, επεξηγείται λεπτομερώς το κύριο θέμα της 

εργασίας καθώς δίνονται οι αναλυτικές λύσεις και η τεχνική για την μοντελοποίηση της 

συνεκτικής ζώνης (CZM) ανάμεσα στην διεπιφάνεια των στρώσεων μιας πλάκας για το πείραμα 

Double-Cantilever Beam  (DCB), τo οποίo αντικατοπτρίζει την αστοχία μιας πολύστρωτης πλάκας 

σε τύπο αστοχίας Ι. Δίνεται ο αλγόριθμος που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για την 

μοντελοποίηση του συγκεκριμένου πειράματος. Δημιουργείται το μοντέλο προσομοίωσης του 

φαινομένου της διάδοσης της διαστρωματικής αποκόλλησης σύμφωνα με τον αλγόριθμο σε 

υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB για το πείραμα DCB και παρουσιάζονται διαγραμματικά 

αποτελέσματα των πειραμάτων όπως η καμπύλη φορτίου – ανοίγματος του άκρου του δοκιμίου 

που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη της διαστρωματικής αποκόλλησης, η καμπύλη φορτίου αστοχίας–

μήκους ρωγμής και η συμπεριφορά της ζώνης χαλάρωσης όσο διαδίδεται η αποκόλληση στο 
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υλικό. Επιπλέον πραγματοποιούνται κάποιες παραμετρικές μελέτες με εναλλαγή κάποιων 

βασικών μεγεθών όπως ο κρίσιμος ρυθμός έκλυσης ενέργειας, η διαστρωματική αντοχή της 

πολύστρωτης πλάκας και η μορφή του διγραμμικού νόμου που επηρεάζουν άμεσα τα 

αποτελέσματα. Τέλος, παρουσιάζονται οι συμπερασματικές παρατηρήσεις για την συγκεκριμένη 

μέθοδο, όπως και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. 
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ANALYSIS OF THE PROPAGATION OF INTERLAMINAR DAMAGE IN COMPOSITE 

STRUCTURES USING THE APPLICATION OF CLOSED-FORM SOLUTIONS FOR THE 

COHESIVE ZONE MODELING 
NAME OF THE STUDENT: ZYGOURIS IOANNIS 

ABSTRACT 

The present diploma thesis aims at the detailed description and modeling of the phenomenon of 

the propagation of a layered structure made of composite materials by applying closed - form 

solutions, which describe the cohesive zone. Reference is made to the multi-layered composite 

materials and their advantages as well as their possible applications in various branches of industry 

such as for example in the aviation industry, in the automotive industry etc. Also, a reference is 

made to the basic principles of fracture mechanics in composite materials and to the Classical 

Laminate Theory (CLT) and the basic criterion for the propagation of a delamination is explained. 

Some basic considerations for the modelling of the cohesive zone are presented as well as a 

detailed explanation of the bilinear cohesive law of traction-separation. A reference shall be made 

to the modelling of the cohesive zone with cohesive finite elements and to the important values 

required for this method. Next, the main subject of the thesis is explained. The closed-form 

solutions for the modeling of the cohesive zone between the interface of the plies in a multi-layered 

laminate are also given in a specific experiments, in the Double-Cantilever Beam test (DCB) which 

reflect the failure of a multi layer laminate in mode I. The algorithm that should be performed for 

the specific test, is given. DCB experiment is modeled according to the algorithm, in MATLAB 

computing environment and graphical results of the test are presented such as the load - edge 

opening  curve of the specimen which is an invaluable graphical result for the growth of the 

delamination, the failure load - crack length curve and the behavior of the softening zone as the 

delamination propagates through the material . Also, a parametric study is conducted for some 

variables such as the critical energy release rate, the interlaminar-interfacial strength of the 

laminate and the form of the bilinear cohesive law that influence the results.  Finally, the 

concluding remarks for this method and some suggestions for future research are presented. 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

Συμβολισμοί Επεξηγήσεις 

UD Uni-Directional (Μίας Διεύθυνσης) 

FRC Fiber Reinforced Composites (Σύνθετα υλικά 
ενισχυμένα με ίνες) 

Mode I Τύπος αστοχίας Ι 

Mode IΙ Τύπος αστοχίας ΙΙ 

Mode IΙΙ Τύπος αστοχίας ΙΙΙ 

𝑮𝒄 (
𝐍

𝐦
) 

Fracture Toughness (Κρίσιμος Ρυθμός Έκκλησης 

Ενέργειας) 

𝑮(
𝐍

𝐦
) 

Energy Release Rate (Ρυθμός Έκκλησης 

Ενέργειας) 

σi (ΜPa) Ορθή τάση στον άξονα i του κυρίου 
συστήματος συμμετρίας του υλικού 

τij (ΜPa) Διατμητική τάση στην επιφάνεια που 
χαρακτηρίζεται από τους άξονες i-j του κυρίου 
συστήματος συμμετρίας του υλικού 

𝜺𝒊 Ορθή παραμόρφωση κατά τον άξονα i 

𝜸𝒊𝒋 Διατμητική παραμόρφωση στην επιφάνεια 
που χαρακτηρίζεται από τους άξονες i-j του 
κυρίου συστήματος συμμετρίας του υλικού 

S (
𝟏

𝐆𝐏𝐚
) Μητρώο ένδοσης στο κύριο σύστημα του υλικού 

Q (GPa) Μητρώο ανηγμένης δυσκαμψίας στο κύριο 

σύστημα του υλικού 

Οxyz Γενικό σύστημα του υλικού 

Ο123 Κύριο σύστημα του υλικού 

rij Γενικό μητρώο περιστροφής  

Τσ Μητρώο περιστροφής των τάσεων στο 

γενικότερο σύστημα συντεταγμένων από το 

κύριο σύστημα συντεταγμένων 

Τε Μητρώο περιστροφής των παραμορφώσεων στο 

γενικότερο σύστημα συντεταγμένων από το 

κύριο σύστημα συντεταγμένων 

σbar (ΜPa) Μητρώο τάσεων στο γενικό σύστημα 
συντεταγμένων του υλικού 

εbar   Μητρώο παραμορφώσεων στο γενικό 
σύστημα συντεταγμένων του υλικού 
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Qbar (GPa) Περιεστρεμμένο μητρώο ανηγμένης 
δυσκαμψίας στο γενικό σύστημα 
συντεταγμένων του υλικού 

Sbar (
𝟏

𝐆𝐏𝐚
) Περιεστρεμμένο μητρώο ένδοσης στο γενικό 

σύστημα συντεταγμένων του υλικού 
εο Παραμόρφωση μέσου επιπέδου της 

πολύστρωτης πλάκας 
k Καμπυλότητα κάθε στρώσης 

ΑΒD Συνολικό μητρώο δυσκαμψίας της 
πολύστρωτης πλάκας 

CLT Classical Laminate Theory (Κλασσική Θεωρία 
Πολύστρωτων πλακών) 

Α (GPa mm) Μητρώο εκτατικής δυσκαμψίας της 
πολύστρωτης πλάκας 

Β (GPa mm2) Μητρώο σύζευξης αξονικής-καμπτικής 
δυσκαμψίας της πολύστρωτης πλάκας 

D (GPa mm3) Μητρώο καμπτικής δυσκαμψίας της 
πολύστρωτης πλάκας 

Νi (N/mm) Εξωτερική αξονική δύναμη ανά μονάδα 
πλάτους ασκούμενη στο μέσο επίπεδο της 
πολύστρωτης πλάκας 

Qi (N/mm) Εξωτερική τέμνουσα δύναμη ανά μονάδα 
πλάτους ασκούμενη στο μέσο επίπεδο της 
πολύστρωτης πλάκας 

Μi (N) Εξωτερική ροπή ανά μονάδα πλάτους 
ασκούμενη στο μέσο επίπεδο της 
πολύστρωτης πλάκας 

ERR Energy Release Rate (Ρυθμός Έκκλησης 
Ενέργειας) 

FEA Finite Element Analysis (Ανάλυση με 
Πεπερασμένα Στοιχεία) 

Εi (GPa) Μέτρο Ελαστικότητας του υλικού στην 
διεύθυνση i 

Gi (GPa) Μέτρο Διάτμησης του υλικού στην διεύθυνση 
i 

vij Λόγος Poisson στο επίπεδο i-j 

GI (
𝐍

𝐦
) Ρυθμός Έκκλησης Ενέργειας για αστοχία τύπου Ι 

GIΙ (
𝐍

𝐦
) Ρυθμός Έκκλησης Ενέργειας για αστοχία τύπου 

ΙΙ 

GIc (
𝐍

𝐦
) Κρίσιμος Ρυθμός Έκκλησης Ενέργειας για 

αστοχία τύπου Ι 
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GIΙc (
𝐍

𝐦
) Κρίσιμος Ρυθμός Έκκλησης Ενέργειας για 

αστοχία τύπου ΙΙ 

ΕΝF End-Notched Flexure  

DCB Double Cantilever Beam 

η  Παράμετρος αλληλεπίδρασης μείξης των τύπων 

φόρτισης 

LEFM Linear Elastic Fracture Mechanics (Γραμμική 

Ελαστική Θραυστομηχανική) 

α (mm) Μήκος διαστρωματικής αποκόλλησης (ρωγμής) 

Δα (mm) Μήκος διάδοσης της αποκόλλησης (Crack 

Extension) 

CZM Cohesive Zone Modeling (Μοντελοποίηση 

συνεκτικής ζώνης) 

σ (MPa) Έλξη συνεκτικής ζώνης 

w (mm) ή Δw (mm) Εγκάρισα μετατόπιση συνεκτικής ζώνης 

(διαχωρισμός των άκρων του δοκιμίου) 

K (GPa/mm) Διεπιφανειακή δυσκαμψία συνεκτικής ζώνης 

σc (ΜPa) Διαστρωματική αντοχή συνεκτικής ζώνης σε 

τύπο αστοχίας Ι 

lcz (mm) Μήκος συνεκτικής ζώνης 

b (mm) Πλάτος δοκιμίου 

L (mm) Μήκος δοκιμίου 

hu (mm) Πάχος κάτω υπό-δοκιμίου  

hl (mm) Πάχος επάνω υπό-δοκιμίου  

Ds (GPa mm4) Ομογενοποιμένη καμπτική δυσκαμψία για τύπο 

αστοχίας Ι 

αο (mm) Αρχικό μήκος διαστρωματικής αποκόλλησης για 

CZM 

ΚN1 (GPa m) Διαστρωματική δυσκαμψία (ελατηρίων) για το 

τμήμα της σκλήρυνσης του διγραμμικού 

συνεκτικού νόμου για τύπο αστοχίας Ι  

ΚN2 (GPa m) Διαστρωματική δυσκαμψία (ελατηρίων) για το 

τμήμα της χαλάρωσης του διγραμμικού 

συνεκτικού νόμου για τύπο αστοχίας Ι 

wu1 (mm) Εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) για τύπο 

αστοχίας Ι που συνδέεται με το τμήμα της 

σκλήρυνσης του συνεκτικού νόμου για το επάνω 

υπό-δοκίμιο 

wu2 (mm) Εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) για τύπο 

αστοχίας Ι που συνδέεται με το τμήμα της 

χαλάρωσης του συνεκτικού νόμου για το επάνω 

υπό-δοκίμιο 
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σ1 (ΜPa) Έλξη συνεκτικής ζώνης για τύπο αστοχίας Ι που 

συνδέεται με το τμήμα της σκλήρυνσης του 

συνεκτικού νόμου 

σ2 (MPa) Έλξη συνεκτικής ζώνης για τύπο αστοχίας Ι που 

συνδέεται με το τμήμα της χαλάρωσης του 

συνεκτικού νόμου 

wuc (mm) Εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) για τύπο 

αστοχίας Ι για το τμήμα του δοκιμίου που είναι 

αποκολλήμενο (τμήμα ελευθέρου τάσεων) για το 

επάνω υπό-δοκίμιο 

Δw (mm) Συνολική εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) 

για τύπο αστοχίας Ι που συνδέεται με το τμήμα 

της σκλήρυνσης του συνεκτικού νόμου για το 

επάνω δοκίμιο 

Δwο (mm) Συνολική εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) 

για τύπο αστοχίας Ι που αντιστοιχεί όταν η έλξη 

φτάσει την τιμή της διαστρωματικής αντοχής του 

συνεκτικού νόμου 

Δwc (mm) Συνολική κρίσιμη εγκάρσια μετατόπιση 

(διαχωρισμός) για τύπο αστοχίας Ι που 

αντιστοιχεί όταν η έλξη στην συνεκτική ζώνη 

μηδενιστεί 

Σημείο Β Άκρο της διαστρωματικής αποκόλλησης  

Σημείο Α Όριο χαλάρωσης ή άκρο της περιοχής 

χαλάρωσης 

Lp (mm) Ζώνη χαλάρωσης-ζώνη διάδοσης βλάβης 

P0 (N) Μέγιστο φορτίο της γραμμικής απόκρισης 

(σταδίου 1) 

Pc (N) Κρίσιμο φορτίο διάδοσης της διαστρωματικής 

αποκόλλησης 
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1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τον τελευταίο καιρό η αυξανόμενη χρήση των συνθέτων υλικών σε όλη την βιομηχανία έχει 

αναπτύξει,  την ανάγκη για την παρακολούθηση της  διάρκεια ζωής τους αλλά και της αστοχίας 

τους. Αρκετοί τομείς της βιομηχανίας όπως η αεροπορική βιομηχανία αλλά και η 

αυτοκινητοβιομηχανία έχουν εντάξει αυτό το είδος των υλικών στο δυναμικό τους λόγω των 

τεραστίων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στις κατασκευές. Έτσι λοιπόν η αστοχία των υλικών 

αυτών έχει κατηγοριοποιηθεί ως ένα πρόβλημα που η λύση του έχει μείζον σημασία και η 

επίβλεψη του γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένο ζήτημα αυτή την εποχή.  Η κυριότερη αστοχία 

σε ένα σύνθετο υλικό που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις (πολύστρωτο σύνθετο 

υλικό), είναι η ανάπτυξη  μιας διαστρωματικής αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων (συνήθως η 

αποκόλληση είναι ανάμεσα στην διεπιφάνεια δύο στρώσεων). Όμως η μελέτη της συγκεκριμένης 

αστοχίας προϋποθέτει την κατανόηση βασικών αρχών θραυστομηχανικής, καθώς και των 

μεθόδων προσομοίωσης-περιγραφής του φαινομένου. 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι λεπτομερής επεξήγηση και υλοποίηση της τεχνικής 

μοντελοποίησης της συνεκτικής ζώνης σε πολύστρωτες δομές (πλάκες) με κλειστές-μορφές 

λύσεων, η οποία προσομοιώνει το φαινόμενο διάδοσης μίας αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων 

της δομής. Θα προταθεί η ανάλυση με τις κλειστές μορφές εξισώσεων για την μοντελοποίηση της 

συνεκτικής ζώνης, καθώς επίσης και τι πλεονεκτήματα προσφέρει. Θα δοθεί ο αλγόριθμος λύσης 

της υπολογιστικής διαδικασίας για την μέθοδο αυτή στο πείραμα DCB (Double-Cantilever Beam). 

Επίσης θα δημιουργηθεί ένα υπολογιστικό μοντέλο που υπακούει στην συγκεκριμένη τεχνική (το 

οποίο δίνεται για το πείραμα Double-Cantilever Beam που αποτυπώνει την αστοχία τύπου Ι), με 

την βοήθεια του υπολογιστικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATLAB.  Θα παρατεθούν 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του αντιστοίχου πειράματος, κυρίως σε 

διαγράμματα του υπολογιστικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATLAB. Επιπλέον, θα 

πραγματοποιηθούν παραμετρικές μελέτες με βάση κάποιων μεγεθών, όπως η διαστρωματική 

αντοχή, ο κρίσιμος ρυθμός έκλυσης ενέργειας και η μορφή του διγραμμικού συνεκτικού νόμου 
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που υπακούει η συνεκτική ζώνη. Τέλος, θα επεξηγηθούν τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν 

για την χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου-ανάλυσης. 

Το μοντέλο που παρουσιάζεται σε αυτή τη εργασία, προβλέπει την διάδοση μίας 

διαστρωματικής αποκόλλησης σε μία πολύστρωτη σύνθετη δομή, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν σαν δεδομένα εισαγωγής, οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού που απαρτίζει την κάθε 

στρώση, ο προσανατολισμός των ινών σε κάθε στρώση καθώς, η γεωμετρία της δομής (πλάκας) 

και ο συνεκτικός νόμος που υπακούει η συνεκτική ζώνη. Με βάση τα εξής δεδομένα, την 

κλασσική θεωρία πολύστρωτων πλακών (Classical Laminate Theory, CLT) που απαιτείται να 

επεξηγηθεί  για τον χαρακτηρισμό της πολύστρωτης δομής (συνολικό μητρώο δυσκαμψίας ABD), 

τις αναλυτικές κλειστές-μορφές λύσεων για τα μεγέθη της έλξης-διαχωρισμού που αναπτύσσονται 

στην συνεκτική ζώνη και τον συνεκτικό νόμο (traction-separation law) που υπακούει η 

συγκεκριμένη ζώνη, προσφέρεται μία ικανή πρόβλεψη της πολύτιμης για το εξεταζόμενο 

φαινόμενο, καμπύλης φορτίου-ανοίγματος του άκρου του δοκιμίου, η οποία χαρακτηρίζει 

λεπτομερώς την διάδοση της διαστρωματικής αποκόλλησης μέσα στο υλικό. Τέλος, θα 

αναφερθούν και άλλα μεγέθη που έχουν ιδιαίτερο ρόλο στο φαινόμενο, όπως επίσης θα 

παρουσιαστούν κάποιες παραμετρικές μελέτες με βάση μεγέθη που επηρεάζουν άμεσα το 

φαινόμενο. 

1.2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο πρώτο (1ο) συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκε ο στόχος της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, οπότε επόμενο είναι να παρουσιαστεί η δομή της συγκεκριμένης εργασίας και το τι 

εμπεριέχει το κάθε αντίστοιχο κεφάλαιο που βρίσκεται παρακάτω.  

Στο δεύτερο (2ο) κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται κάποιες γενικές θεωρητικές 

πληροφορίες για τα πολύστρωτα σύνθετα υλικά, όπως από τι αποτελούνται ή πληροφορίες για 

κάποιους τομείς που βρίσκουν εφαρμογή. Επιπλέον παρουσιάζονται κάποιες βασικές αρχές της 

θραυστομηχανικής σε πολύστρωτα σύνθετα υλικά, όπως η κλασσική θεωρία πολύστρωτων 

πλακών (CLT), ο ορισμός και η κύρια συνθήκη για να διαδοθεί  μία διαστρωματική αποκόλληση. 

Στο τρίτο (3ο) κεφάλαιο, γίνεται μία εκτενής περιγραφή για την μοντελοποίηση της συνεκτικής 

ζώνης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση  διάδοσης μίας διαστρωματικής αποκόλλησης μεταξύ 
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των στρώσεων. Επεξηγείται λεπτομερώς ο διγραμμικός συνεκτικός νόμος έλξης-διαχωρισμού και 

γίνεται μία μικρή αναφορά στην μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης με την εφαρμογή των 

συνεκτικών (πεπερασμένων) στοιχείων (cohesive finite elements).  

Στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο,  παρουσιάζεται η λεπτομερής ανάλυση για την διάδοση μίας 

αποκόλλησης ανάμεσα στις στρώσεις μίας πολύστρωτης δομής, με την εφαρμογή κλειστών-

μορφών λύσεων που περιγράφουν την συνεκτική ζώνης. Παρουσιάζονται οι αναλυτικές λύσεις 

που απαιτούνται για την μοντελοποιήση, για το πείραμα  Double Cantilever Beam (DCB). Επίσης 

περιγράφεται αναλυτικά η τεχνική επίλυσης της παρούσας μεθόδου για το αντίστοιχο πείραμα. 

Στο πέμπτο (5ο) κεφάλαιο, παρουσιάζεται η λεπτομερής μοντελοποίηση του πειράματος DCB 

με την τεχνική των κλειστών-μορφών λύσεων που περιγράφουν την συνεκτική ζώνη σε 

προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB. Δίνονται οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού που 

απαρτίζει την κάθε στρώση, καθώς και οι ιδιότητες διεπιφανειακής αντοχής και οι αναλυτικές 

διαστάσεις της πολύστρωτης πλάκας. Επιπλέον, διαχωρίζεται η ανάλυση σε τρία στάδια και 

δίνεται αναλυτικά η μοντελοποίηση του κάθε σταδίου. 

Στο έκτο (6ο) κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα υπολογιστικά αλλά και γραφικά αποτελέσματα που 

χαρακτηρίζουν την ανάλυση διάδοσης μίας διαστρωματικής αποκόλλησης με την συγκεκριμένη 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης γίνεται και μία παραμετρική μελέτη με βάση κάποια μεγέθη 

(
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 , σc , GIc) που επηρεάζουν άμεσα την ανάλυση και παρουσιάζονται γραφικά αποτελέσματα 

με διαφορετικές τιμές των μεγεθών. 

Στο έβδομο (7ο) κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από την 

συνολική εργασία καθώς και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στην 

τεχνική που παρουσιάστηκε. 

 

 

 

 

 

 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 28 

 

 

 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 29 

2.0  ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

2.1 ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από τουλάχιστον 

δύο διαφορετικά υλικά με διαφορετικές ιδιότητες. Σε 

αντίθεση με την σύνθεση των κραμάτων μετάλλου, 

κάθε υλικό έχει την ιδιαιτερότητα να έχει ξεχωριστές 

τις χημικές, φυσικές και μηχανικές του ιδιότητες. Τα 

συστατικά ενός σύνθετου υλικού συνήθως 

συνδυάζονται σε μακροσκοπική κλίμακα μέσω 

φυσικών και όχι χημικών μέσων. Η μίξη αυτών των 

δύο ή περισσοτέρων υλικών έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός υλικού με βελτιωμένες ιδιότητες και 

μηχανική συμπεριφορά από το κάθε υλικό που το 

αποτελεί. Τα σύνθετα υλικά συνήθως αποτελούνται 

από μία μήτρα και ένα ενισχυτικό συστατικό. Η μήτρα είναι συχνά μαλακή και όλκιμή σε 

σύγκριση με την ενίσχυση. Στα ινώδη σύνθετα υλικά (Fiber Reinforced Composites), οι ίνες 

προσδίδουν υψηλή αντοχή στο υλικό, ενώ η μήτρα (matrix) είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των 

φορτίων, την προστασία των ινών από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που περιβάλλουν τις ίνες και 

την διατήρηση των ινών σε συγκεκριμένο προσανατολισμό. Παραδείγματα ινών που 

χρησιμοποιούνται εμπορικά στη βιομηχανία είναι ίνες άνθρακα (Carbon), οι ίνες γυαλιού (Glass) 

και οι ίνες από Kevlar 49, ενώ οι μήτρες μπορεί να αποτελούνται από πολυμερές, κεραμικό ή 

μεταλλικό υλικό. [1], [3]   

Οι ινώδεις πολύστρωτες πλάκες είναι σύνθετα υλικά με διαφορετικές στρώσεις υλικού, οι 

οποίες διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν την εξωτερική φόρτιση. Η διάταξη των 

στρώσεων σε ένα πολύστρωτο σύνθετο υλικό μπορεί να είναι για την κάθε στρώση διαφορετικής 

κατεύθυνσης των ινών (stacking sequence), ή διαφορετικού πάχους της στρώσης. Τα ινώδη 
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σύνθετα υλικά διαχωρίζονται σε σύνθετα υλικά με συνεχόμενες ίνες (continuous-fiber 

composites), όπως οι UD (Uni-Directional) στρώσεις, τα woven cloths και σε ινώδη σύνθετα υλικά 

με μη συνεχόμενες ίνες (discontinuous-fiber composites), όπως η ενίσχυση με chopped fibers. [3] 

Όταν υπάρχει μία μόνο στρώση ή μια διάταξη στρώσεων στην οποία όλες οι στρώσεις 

στοιβάζονται στον ίδιο προσανατολισμό, η διάταξη ονομάζεται lamina. Όταν οι στρώσεις 

στοιβάζονται η κάθε μία σε διάφορες γωνίες προσανατολισμού, τότε η διάταξη ονομάζεται 

laminate. [3]  

Τα σύνθετα υλικά δημιουργήθηκαν κυρίως για μείωση του βάρους σε κατασκευές. Αυτό 

προφανώς βελτιώνει πολύ την απόδοση της κατασκευής και με την σωστή διαχείριση και μείξη 

των υλικών βελτιώνει επίσης τις ιδιότητες της κατασκευής (είτε είναι θερμικές, είτε μηχανικές 

κ.α.). Όμως εκτός από την μείωση του βάρους τα υλικά αυτά προσδίδουν καλύτερη αντοχή και 

μηχανικές ιδιότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές λόγω 

των ειδικών ιδιοτήτων που προσδίδουν. [3] 

2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Κάποιοι τομείς που βρίσκουν εφαρμογή 

τα πολύστρωτα σύνθετα υλικά είναι η 

αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, ο 

σχεδιασμός και οι κατασκευαστικές 

ανεμογεννητριών και σε διάφορα  αθλητικά 

είδη . Στις περισσότερες εφαρμογές από τους 

παραπάνω κλάδους οι κατασκευές από 

πολύστρωτα σύνθετα υλικά 

χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση 

βάρους, και για την υψηλή αντοχή και 

δυσκαμψία τους καθώς όπως έχει ήδη 

αναφερθεί έχουν χαμηλό λόγο 

αντοχής/βάρους. Τόσο τα μικρού μήκους όσο και τα μεγάλου μήκους επιβατηγά αεροσκάφη έχουν 
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εντάξει στο δυναμικό τους τα σύνθετα υλικά για να μειώσουν το βάρος και να αυξήσουν την 

απόδοση των καυσίμων. Σημαντικό παράδειγμα είναι το Boeing 787, όπου όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 2.2, αποτελείται κυρίως από σύνθετα υλικά. Δηλαδή, το 50 % των υλικών που 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου είναι πολύστρωτες σύνθετες 

πλάκες ενισχυμένες με ίνες άνθρακα (carbon laminates). [3], [5] 

Στην αυτοκινητοβιομηχανία έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό η χρήση των συνθέτων υλικών, 

καθώς μειώνεται το βάρος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου και την 

αύξηση της αποδοτικότητας του αυτοκινήτου. Παραδείγματα συνθέτων υλικών που 

χρησιμοποιούνται στην 

αυτοκινητοβιομηχανία είναι κυρίως 

ο υαλοβάμβακας σε πολυεστέρα 

(fiberglass/polyester). Για 

αγωνιστικά αυτοκίνητα υψηλής 

απόδοσης, όπου μπορεί να διατεθεί 

μεγάλο μέρος χρημάτων στον 

σχεδιασμό και την κατασκευή τους, 

το μεγαλύτερο μέρος της 

κατασκευής, 

συμπεριλαμβανομένου της ανάρτησης, των φτερών και του καλύμματος κινητήρα, είναι 

κατασκευασμένο από carbon fiber composites. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο 

Regera της Koenigsegg που χρησιμοποιεί σύνθετα υλικά με ίνες από άνθρακα και Kevlar σε 

μεγάλα μέρη της δομής του, όπως το σασί, η οροφή κ.α. Στην κατασκευή ανεμογεννητριών 

χρησιμοποιούνται κυρίως σύνθετα υλικά για την αύξηση του μεγέθους των πτερυγίων τους, καθώς 

η χρήση των υλικών μειώνει σημαντικά το βάρος τους, αυξάνει την παραγωγή ενέργειας και 

συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της διάβρωσης. Τέλος οι κατασκευαστικές αθλητικών 

ειδών έχουν αυξήσει την χρήση τα ων συνθέτων υλικών, λόγω των βελτιωμένων ιδιοτήτων που 

προσδίδουν. Σημαντικό παράδειγμα, η κατασκευή της σανίδας του snowboard, η οποία περιέχει 

στην σύνθεση της, σύνθετο υλικό τύπου sandwich (΄΄επιδερμίδα΄΄- skin αποτελούμενη από 

πολύστρωτές σύνθετες πλάκες με κυψελωτό πυρήνα από μεταλλικό ή άλλο υλικό, συνήθως 

αλουμίνιο), το οποίο προσδίδει ιδιαίτερή δυσκαμψία στην κατασκευή.   [3],[5],[6] 
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2.3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (CLASSICAL LAMINATE THEORY) 

Κάθε στρώση σύνθετου υλικού ενισχυμένου με ίνες, στη γενικότερη μορφή της θεωρείται 

ομογενές και ορθότροπο υλικό (9 ελαστικές σταθερές). Τα ορθότροπα υλικά είναι τα υλικά εκείνα 

στα οποία κάθε σημείο τους, περνούν δύο κάθετα μεταξύ τους επίπεδα ελαστικής συμμετρίας και 

έτσι υπάρχει και τρίτο επίπεδο ελαστικής συμμετρίας κάθετο στα δύο προηγούμενα. Από την τομή 

των κάθετων επιπέδων που αναφέρθηκαν προκύπτει ένα τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων, που 

ονομάζεται το κύριο σύστημα συμμετρίας του υλικού. Όπως αναφέρθηκε οι στρώσεις θεωρούνται 

γενικά ορθότροπα υλικά, επειδή όπως επεξηγήθηκε παραπάνω υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη 

συνθέτων υλικών ενισχυμένα με ίνες (FRC), τα οποία έχουν διαφορετικές γωνίες 

προσανατολισμού των ινών σε μία στρώση. Αν μία στρώση όμως απαρτίζεται από ίνες με έναν 

συγκεκριμένο προσανατολισμό (Uni-Directional), πλέον πρόκειται για εγκαρσίως ισότροπο υλικό 

(Transverse Isotropic Material). Αυτό σημαίνει ότι έχει έναν άξονα άπειρης ελαστικής συμμετρίας 

για τον οποίο όλες οι κάθετες διευθύνσεις είναι ελαστικά ισότροπες και χρειάζονται πέντε 

ανεξάρτητα μεγέθη για να μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρως η συμπεριφορά της. Λόγω του πολύ 

μικρού πάχους της στρώσης (σε σύγκριση με το μήκος, πλάτος της δομής), η κάθε στρώση 

αντιμετωπίζεται με συνθήκες επίπεδης εντατικής κατάστασης (plane stress), οπότε: [7] 

𝛔𝟑 = 𝝉𝟐𝟑 = 𝛕𝟏𝟑 = 𝟎 (2.1) 

Παρακάτω διακρίνεται σε μητρωική μορφή το μητρώο ένδοσης S που περιγράφει μία ορθότροπή 

στρώση και συνδέει τις ορθές (ε1-ε3) και διατμητικές (γ12-γ23) παραμορφώσεις της στρώσης στις 

τρεις διευθύνσεις του κύριου συστήματος του υλικού.  [7],[8] 

{
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(2.2) 

 Με βάση την υπόθεση της επίπεδης εντατικής κατάστασης (2.1), το μητρώο ένδοσης S (2.2) 

μετατρέπεται : [7], [8] 
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Για τον υπολογισμό του μητρώου δυσκαμψίας Q γίνεται αντιστροφή του μητρώου (2.3): 
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(2.4) 

με το μητρώο S (2.3) να είναι το μητρώο ένδοσης για επίπεδη εντατική κατάσταση και το μητρώο 

Q (2.4) το μητρώο ανηγμένης δυσκαμψίας (Reduced Stiffness) που συνδέει τις τάσεις με τις 

αντίστοιχες παραμόρφωσεις για το επίπεδο της στρώσης. 

Όπως έχει προαναφερθεί ο προσανατολισμός των ινών είναι κρίσιμος για την ορθή παραλαβή 

των φορτίων και αυτό γιατί οι ελαστικές σταθερές των ινών σχετίζονται με τη γωνία 

προσανατολισμού τους σε σχέση με ένα γενικότερο σύστημα συντεταγμένων, που ορίζεται για 

ολόκληρη την πολύστρωτη πλάκα. Ορίζοντας το γενικότερο σύστημα ως Oxyz και το κύριο που 

αναφέρεται στην ίνα ως Ο123, θα πρέπει για την κάθε στρώση να πραγματοποιείται η κατάλληλη 

περιστροφή ως προς το γενικό σύστημα στο οποίο θα είναι γνωστά και τα φορτία. Η περιστροφή 

προκύπτει από το μητρώο των συνημιτόνων κατεύθυνσης, οι όροι του οποίου εισάγονται στον 

γενικό μετασχηματισμό του ανισότροπου μέσου τόσο για τις τάσεις όσο και για τις 

παραμορφώσεις. Στην εξεταζόμενη περίπτωση επομένως, για τη μετάβαση από το κύριο στο 

γενικό σύστημα συντεταγμένων οι αναλυτικές σχέσεις σε μητρωϊκή μορφή θα είναι: [7], [8] 

𝐫𝐢𝐣 = [
𝐜𝐨𝐬𝛉 𝐬𝐢𝐧𝛉 𝟎
−𝐬𝐢𝐧𝛉 𝐜𝐨𝐬𝛉 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

] 
 

(2.5) 

το οποίο αντικαθίσταται στο γενικό μητρώο μετασχηματισμού 𝚻𝛔 για την επίπεδη εντατική 

κατάσταση με μορφή: [7], [8] 

𝐓𝛔 = [
𝐜𝐨𝐬𝟐𝛉 𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉 𝟐𝐬𝐢𝐧𝛉 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛉
𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉 𝐜𝐨𝐬𝟐𝛉 −𝟐𝐬𝐢𝐧𝛉 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛉

−𝐜𝐨𝐬𝛉 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝛉 𝐜𝐨𝐬𝛉 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝛉 𝐜𝐨𝐬𝟐𝛉 − 𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉

] 
 

(2.6) 

το οποίο και χρησιμοποιείται για την περιστροφή του μητρώου των τάσεων ως: [7], [8] 
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𝛔𝒃𝒂𝒓 = 𝐓𝛔
−𝟏𝛔𝚶𝟏𝟐 (2.7) 

 

Αντίστοιχα για τις παραμορφώσεις οι ανάλογες σχέσεις είναι: [7], [8] 

𝐓𝛆 = [
𝐜𝐨𝐬𝟐𝛉 𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉 𝐬𝐢𝐧𝛉 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛉
𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉 𝐜𝐨𝐬𝟐𝛉 −𝐬𝐢𝐧𝛉 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛉

−𝟐 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛉 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝛉 𝟐 ∗ 𝐜𝐨𝐬𝛉 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝛉 𝐜𝐨𝐬𝟐𝛉 − 𝐬𝐢𝐧𝟐𝛉

] 
 

(2.8) 

και 

𝛆𝐛𝐚𝐫 = 𝐓𝛆
−𝟏𝛆𝚶𝟏𝟐 (2.9) 

Αντικαθιστώντας τώρα τις παραπάνω σχέσεις με σκοπό την εμφάνιση των τελικών σχέσεων για 

τα περιεστρεμμένα μητρώα ένδοσης και ανηγμένης δυσκαμψίας προκύπτουν: [7], [8] 

𝐐𝐛𝐚𝐫 = 𝐓𝛔
−𝟏𝐐𝐓𝛆 (2.10) 

𝐒𝐛𝐚𝐫 = 𝐓𝛆
−𝟏𝐒𝐓𝛔 (2.11) 

 

Έχοντας ως βάση τη θεωρία που αναφέρθηκε, πραγματοποιείται σε δεύτερο στάδιο η ανάλυση 

της κλασσικής θεωρίας πλακών (CLT). Αυτή βασίζεται στη γενική θεωρία των λεπτότοιχων 

πλακών και τη θεωρία του Love & Kirchhoff που αντιμετωπίζει τις μετατοπίσεις u,v ως γραμμικές 

συναρτήσεις κατά το διάνυσμα πάχους z της πλάκας. Το διάνυσμα πάχους z μετράει κατά τον z 

άξονα της πλάκας την θέση του σημείου της κάθε στρώσης (πάνω και κάτω εξωτερικά σημεία της 

στρώσης) και απαιτείται  για τον υπολογισμό του συνολικού μητρώου δυσκαμψίας της 

πολύστρωτης πλάκας ABD. Από τις παραδοχές της θεωρίας του Love & Kirchhoff προκύπτει ότι 
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η παραμόρφωση της στρώσης θα είναι το άθροισμα των παραμορφώσεων του μέσου επιπέδου της 

πλάκας με το γινόμενο της μεταβλητής του διανύσματος z στην αντίστοιχη στρώση επί τις 

καμπυλότητες. Άρα ισχύουν τα εξής για την κάθε στρώση: [7], [8] 

𝛆𝐧 = 𝛆𝛐 + 𝐳 𝐤 (2.12) 

με τον δείκτη n να αντιστοιχεί στη στρώση που μελετάται και συνεπώς για την τάση θα ισχύει: 

[7], [8] 

𝛔𝐧 = 𝐐𝐛𝐚𝐫 𝛆
𝐧 (2.13) 

 

Ανάγοντας τώρα τις εξωτερικές φορτίσεις της πλάκας στο μέσο επίπεδό της πλάκας και ανά 

μονάδα πλάτους της θα ισχύουν: [7], [8] 

{

𝐍𝐱
𝐍𝐲
𝐍𝐱𝐲

} = ∫ {

𝛔𝐱
𝛔𝐲
𝛔𝐱𝐲

} 𝐝𝐳

𝐡

𝟐

−
𝐡

𝟐

=∑∫ {

𝛔𝐱
𝛔𝐲
𝛔𝐱𝐲

} 𝐝𝐳
𝐳𝐧

𝐳𝐧−𝟏

𝐦

𝐧=𝟏

 

 

(2.14) 

{

𝐌𝐱

𝐌𝐲

𝐌𝐱𝐲

} = ∫ {

𝛔𝐱
𝛔𝐲
𝛔𝐱𝐲

} 𝐳𝐝𝐳 =∑∫ {

𝛔𝐱
𝛔𝐲
𝛔𝐱𝐲

} 𝐳𝐝𝐳
𝐳𝐧

𝐳𝐧−𝟏

𝐦

𝐧=𝟏

𝐡

𝟐

−
𝐡

𝟐

 

 

(2.15) 

{
𝐐𝐱
𝐐𝐲
} = ∫ {

𝛔𝐱𝐳
𝛔𝐲𝐳

} 𝐝𝐳

𝐡

𝟐

−
𝐡

𝟐

=∑∫ {
𝛔𝐱𝐳
𝛔𝐲𝐳

} 𝐝𝐳
𝐳𝐧

𝐳𝐧−𝟏

𝐦

𝐧=𝟏

 

 

(2.16) 
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με το m να είναι ο αριθμός της τελευταίας στρώσης(επάνω στρώση). Στις σχέσεις αυτές αν 

αντικατασταθεί η σχέση (2.13) θα προκύψουν τα μητρώα A,B,D των οποίων οι αναλυτικές σχέσεις 

είναι: [7], [8] 

𝐀𝐢𝐣 =∑𝐐𝐢𝐣
𝐧(𝐳𝐧 − 𝐳𝐧−𝟏)

𝐦

𝐧=𝟏

 
 

(2.17) 

𝐁𝐢𝐣 =
𝟏

𝟐
∑𝐐𝐢𝐣

𝐧(𝐳𝐧
𝟐 − 𝐳𝐧−𝟏

𝟐)

𝐦

𝐧=𝟏

 
 

(2.18) 

𝐃𝐢𝐣 =
𝟏

𝟑
∑𝐐𝐢𝐣

𝐧(𝐳𝐧
𝟑 − 𝐳𝐧−𝟏

𝟑)

𝐦

𝐧=𝟏

 
 

(2.19) 

και ονομάζονται μητρώο εκτατικής δυσκαμψίας Α, μητρώο σύζευξης Β και μητρώο καμπτικής 

δυσκαμψίας D αντίστοιχα. Το πρώτο συνδέει τις ανηγμένες αξονικές δυνάμεις του επιπέδου με 

τις παραμορφώσεις της πλάκας, το δεύτερο συνδέει τις αξονικές επίπεδες ανηγμένες δυνάμεις με 

τις καμπυλότητες και ταυτόχρονα τις ανηγμένες ροπές με τις επίπεδες παραμορφώσεις και το τρίτο 

τις ανηγμένες ροπές με τις καμπυλότητες της πολύστρωτης. Συνολικά αυτά τα τρία μητρώα 

κατασκευάζουν το συνολικό μητρώο δυσκαμψίας ABD της πολύστρωτης πλάκας. Το 

συγκεκριμένο μητρώο συνδέει τις παραμορφώσεις-καμπυλότητες με τι εξωτερικές φορτίσεις (ανά 

μονάδα πλάτους) της πλάκας, ως εξής: [7], [8] 

{
  
 

  
 
𝚴𝒙
𝐍𝐲
𝐍𝐱𝐲
𝐌𝐱

𝐌𝐲

𝐌𝐱𝐲}
  
 

  
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐀𝟏𝟏
𝐀𝟏𝟐
𝐀𝟏𝟔
𝐁𝟏𝟏
𝐁𝟏𝟐
𝐁𝟏𝟔

𝐀𝟏𝟐
𝐀𝟐𝟐
𝐀𝟐𝟔
𝐁𝟏𝟐
𝐁𝟐𝟐
𝐁𝟐𝟔

𝐀𝟏𝟔
𝐀𝟐𝟔
𝐀𝟔𝟔
𝐁𝟏𝟔
𝐁𝟐𝟔
𝐁𝟔𝟔

𝐁𝟏𝟏
𝐁𝟏𝟐
𝐁𝟏𝟔
𝐃𝟏𝟏
𝐃𝟏𝟐
𝐃𝟏𝟔

𝐁𝟏𝟐
𝐁𝟐𝟐
𝐁𝟐𝟔
𝐃𝟏𝟐
𝐃𝟐𝟐
𝐃𝟐𝟔

𝐁𝟏𝟔
𝐁𝟐𝟔
𝐁𝟔𝟔
𝐃𝟏𝟔
𝐃𝟐𝟔
𝐃𝟔𝟔]

 
 
 
 
 

{
  
 

  
 
𝜺𝒙
𝒐

𝜺𝒚
𝒐

𝜸𝒙𝒚
𝒐

𝜿𝒙
𝒐

𝜿𝒚
𝒐

𝜿𝒚
𝒐
}
  
 

  
 

 

 

(

(2.20) 

{
𝜨𝒊
𝑴𝒊
} = [

𝜜𝒊
𝑩𝒊

𝑩𝒊
𝑫𝒊
] {
𝜺𝒊
𝜿𝒊
} 

 

(

(2.21) 

 

 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 37 

2.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΣΤΟΧΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Μία από τις πιο συχνές και κύριες αστοχίες σε πολύστρωτες κατασκευές που αποτελούνται από 

σύνθετα υλικά, είναι η διαστρωματική αποκόλληση (delamination) ή αλλιώς διαστρωματική 

αστοχία (interlaminar cracking).  Η παρουσία και η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αστοχίας, μπορεί 

να οδηγήσει σε τρομερά προβλήματα ασφάλειας, όπως η υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων 

του υλικού ή η μείωση της συνολικής δυσκαμψίας της κατασκευής. Συνεπώς, θα ήταν συνετό να 

κατανοηθούν οι βασικές αρχές θραυστομηχανικής σε μία συγκεκριμένου είδους αστοχία. [9] 

 

2.4.1 Τύποι αστοχίας (Modes Of Fracture) 

Όπως διακρίνεται στην παρακάτω Εικόνα 2.7, υπάρχουν τρεις τύποι εφαρμογής φορτίων σε 

ένα δοκίμιο, οι οποίοι οδηγούν σε διαφορετικές αστοχίες αντίστοιχα. Οι αστοχίες αυτές μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως μία ρωγμή ή μία διαστρωματική αποκόλληση σε ένα υλικό. 

 Στην 1η περίπτωση, ο τύπος αστοχίας Ι (Mode I), χαρακτηρίζεται ως εφελκυστικός τύπος 

(Opening Mode) και δημιουργείται από δύο όμοιες σε μέτρο και αντίθετες σε φορά δυνάμεις που 

προκαλούν εφελκυστικές τάσεις στην επιφάνεια θραύσης. Ο τύπος αστοχίας ΙΙ (Mode II), 

ονομάζεται τύπος ολίσθησης (shearing mode) ή αλλιώς τύπος διάτμησης ως προς το επίπεδο της 

ρωγμής (in-plane shear mode) και έχει ως αποτέλεσμα την ολίσθηση των επιφανειών της ρωγμής 

ή διαστρωματικής αποκόλλησης, η μία ως προς την άλλη ως προς αυτό το επίπεδο. Ο 

συγκεκριμένος τύπος προκαλεί διατμητικές τάσεις παράλληλες στο επίπεδο της ρωγμής, αλλά 

κάθετες στο επίπεδο του μετώπου της διαστρωματικής αποκόλλησης (delamination front).  Ο 

τύπος αστοχίας ΙΙ χαρακτηρίζει την φόρτιση υπό διάτμηση. Τέλος, ο τύπος φόρτισης ΙΙΙ (Mode 
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IΙI), ονομάζεται τύπος αποσχισμού (tearing mode) ή αλλιώς τύπος διάτμησης ως προς το επίπεδο 

στο οποίο είναι παράλληλο στο επίπεδο του μετώπου της διαστωματικής αποκόλλησης (out-of 

plane shear) και έχει ως αποτέλεσμα την ολίσθηση των συγκεκριμένων επιφανειών της, η μία ως 

προς την άλλη ως προς το συγκεκριμένο επίπεδο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο 

συγκεκριμένος τύπος προκαλεί διατμητικές τάσεις στο αντίστοιχο επίπεδο το οποίο είναι 

παράλληλο στο επίπεδο του μετώπου της ρωγμής. Ο τύπος αστοχίας ΙΙΙ χαρακτηρίζει την φόρτιση 

υπό στρέψη. [10] 

 

Με βάση τον Irwin δημιουργήθηκε ο συντελεστής έντασης τάσεων Κ που περιγράφει την 

εντατική κατάσταση γύρω από το άκρο της ρωγμής-αποκόλλησης για κάθε τύπο αστοχίας. Ο 

συντελεστής έντασης τάσεων είναι μία συνάρτηση της εξωτερικής φόρτισης, της γεωμετρίας της 

δομής και της γεωμετρίας της ρωγμής. και εκφράζεται από τον εξής τύπο (για τύπο αστοχίας 

Ι):[12] 

𝜥𝜤 = 𝜰𝝈√𝝅𝜶 (2.22) 

Όπου το σ είναι η εξωτερική φόρτιση, και το α είναι το μισό μήκος της ρωγμής και του Y είναι 

ένας συντελεστής διόρθωσης που εξαρτάται από την γεωμετρία της δομής. Για το κριτήριο 

διάδοσης της ρωγμής χρησιμοποιείται η αντίσταση στην διάδοση της ρωγμής (Fracture toughness) 

και είναι ίση με τον κρίσιμο συντελεστή έντασης τάσεων ΚIC. Το κριτήριο είναι το παρακάτω και 

η πραγματοποίηση του οδηγεί στην διάδοση της θραύσης του υλικού: [12] 

𝑲𝑰 ≤ 𝑲𝑰𝑪 (2.23) 
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2.4.2 Διαστρωματικές αποκολλήσεις (Delaminations) 

Η διαστρωματική αποκόλληση συνήθως αναφέρεται ως αστοχία μεταξύ των στρώσεων μίας 

πολύστρωτης σύνθετης πλάκας, είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που οι αρχές της 

θραυστομηχανικής είναι εφαρμοστέες σε ινώδη σύνθετα υλικά. Η διαστρωματική αποκόλληση 

(μπορεί να χαρακτηριστεί και ως διάδοση ρωγμής μεταξύ σύνθετων στρώσεων σε πολύστρωτες 

κατασκευές-πλάκες), είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους βλαβών στα πολύστρωτα σύνθετα 

υλικά ενισχυμένα με ίνες (FRC) λόγω του ότι στην επιφάνεια της συνένωσης των στρώσεων, 

όπου εκεί αναπτύσσονται μεγάλες τάσεις, υπάρχουν μικρές διεπιφανειακές αντοχές. Αποκόλληση 

μπορεί να προκύψει υπό διάφορες συνθήκες, όπως κρούσεις χαμηλής ενέργειας, δυναμικά φορτία, 

στατικά φορτία κ.α. Αυτός ο τρόπος αστοχίας-βλάβης είναι ιδιαίτερα πολύτιμος για τη δομική 

ακεραιότητα των σύνθετων κατασκευών λόγω της δυσκολίας του να εντοπιστεί και να προβλεφθεί 

κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης βλαβών. [13] 

Η υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού της στρώσης, λόγω της διαστρωματικής 

αποκόλλησης εξαρτάται από το μέγεθος της, την θέση της μέσα στο υλικό, τον προσανατολισμό 

των ινών στην στρώση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η κατασκευή. Η 

υποβάθμιση της αντοχής είναι ανάλογη με το βάθος στο  οποίο ανιχνεύεται η αποκόλληση στο 

εσωτερικό του υλικού. [5] 

 

Οι διαστρωματικές αποκολλήσεις μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

του υλικού-δομής ή αργότερα όταν η δομή τοποθετηθεί σε μία κατασκευή. Σημαντικό παράδειγμα 

όπου μία διαστρωματική αποκόλληση μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια κατασκευής του 

υλικού είναι η ανάπτυξη ανεπαρκής πίεσης κατά την διάρκεια του curing  (διαδικασία 

σχηματισμού) του υλικού λόγω βλάβης στον σάκο κενού που περικλύει το υλικό. Επίσης, 

παράδειγμα ανάπτυξης διαστρωματικής αποκόλλησης σε μία πολύστρωτη σύνθετη πλάκα, όταν 
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το τμήμα έχει τοποθετηθεί σε λειτουργία, είναι η χαλαζόπτωση σε τμήμα αεροσκάφους που 

περιέχει τα εν λόγω υλικά. [3] 

Μία επιφάνεια διαστρωματικής αποκόλλησης μπορεί να αντιμετωπιστεί σα μία ρωγμή, με  την 

αντίσταση του υλικού στην διάδοση της αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων να είναι ο κρίσιμος 

ρυθμός έκλυσης ενέργειας-παραμόρφωσης (Critical energy release rate – fracture toughness), Gc. 

Για να διαδοθεί η επιφανειακή αποκόλληση ανάμεσα στις στρώσεις, ο ρυθμός έκλυσης της 

ενέργειας παραμόρφωσης G, δηλαδή ο ρυθμός που η ενέργεια εκλύεται ενώ το υλικό υπόκειται 

σε θραύση, θα πρέπει να υπερβεί την διεπιφανειακή αντίσταση του υλικού όπως αναφέρθηκε, Gc.  

Επειδή συχνά η αποκόλληση αναφέρεται στο υλικό της μήτρας, δηλαδή μεταξύ των στρώσεων 

του συνθέτου υλικού, η διάδοση της είναι παρόμοια με την μορφή και την κατεύθυνση της αρχικής 

αποκόλλησης (self similar propagation). [15], [24] 

Το παραπάνω θεώρημα έχει αποδειχτεί από τον Griffith και αποτελεί κινητήρια βάση για 

μελέτη ανάπτυξης ρωγμών ή διαστρωματικών αποκολλήσεων στα σύνθετα και μεταλλικά υλικά.  

Το ενεργειακό κριτήριο του Griffith αποτελεί κύρια βάση για την θεμελίωση της γραμμικής 

ελαστικής θραυστομηχανικής (LEFM). Απέδειξε ότι η κινητήρια δύναμη για την διάδοση μίας 

διαστρωματικής αποκόλλησης ή ρωγμής μέσα στο υλικό είναι η διαθέσιμη ενέργεια 

παραμόρφωσης του συστήματος, που τείνει να απελευθερωθεί ως αποτέλεσμα του φαινομένου 

της διάδοσης της. Διατύπωσε ακόμη τον ισχυρισμό ότι η εκλυόμενη κατά την θραύση ενέργεια 

παραμόρφωσης W καταναλώνεται για τη δημιουργία των νέων ελεύθερων επιφανειών που 

δημιουργούνται με την αύξηση της ρωγμής. Κύριο ρόλο παίζει ο ρυθμός που προκύπτει από την 

μεταβολή της εκλυόμενης ενέργειας παραμόρφωσης, με μία απειροελάχιστη μεταβολή του 

μήκους της αποκόλλησης. Αυτός ο ρυθμός ονομάζεται ρυθμός έκλυσης ενέργειας G και ισχύει: 

[12], [15] 

𝑮 =
𝒅𝑾

𝒅𝒂
 

(2.24) 

 

, όπου το W είναι η ενέργεια παραμόρφωσης και α είναι το μισό μήκος της αποκόλλησης. 

 Για την δημιουργία νέων επιφανειών της ρωγμής-αποκόλλησης χρειάζεται ενέργεια ίση με: 

[12], [15] 

𝐔 = 𝟒𝛄𝛂 (2.25) 
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, όπου γ είναι η ενέργεια που απαιτείται για την δημιουργία νέων επιφανειών της αποκόλλησης 

ανά μονάδα επιφάνειας, και α το μισό μήκος της αποκόλλησης. Μέχρι ένα κρίσιμο μήκος ρωγμής 

η ενέργεια U που απαιτείται για τη δημιουργία των νέων ελεύθερων επιφανειών είναι μεγαλύτερη 

από το διαθέσιμο δυναμικό του υλικού, ενώ πέρα από το κρίσιμο μήκος ρωγμής το διαθέσιμο 

δυναμικό του υλικού είναι μεγαλύτερο από την ενέργεια που απαιτείται για τη δημιουργία νέων 

επιφανειών. Με βάση την ενέργεια επιφανειών U δημιουργείται ένας ρυθμός έκλυσης ενέργειας 

για δημιουργία νέων επιφανειών: [12], [15] 

 𝑮𝒄 = 
𝒅𝑼

𝒅𝒂
 

(2.26) 

 

Στο σημείο αυτό λαμβάνουμε τη συνθήκη θραύσης που αναφέρθηκε παραπάνω:[12] , [15] 

𝑮 ≤ 𝑮𝒄 (2.27) 

 

με την G να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την διάδοση της ρωγμής-αποκόλλησης (ρυθμός 

έκλυσης ενέργειας που παράγεται κατά την θραύση του υλικού) και την Gc την αντίσταση της 

ρωγμής-αποκόλλησης στην θραύση και μετέπειτα στην διάδοσης της (κρίσιμος ρυθμός έκλυσης 

ενέργειας που απαιτείται για την διάδοση της αποκόλλησης). Αν αυτό το κριτήριο ικανοποιηθεί 

υπάρχει διάδοση της διαστρωματικής αποκόλλησης (θραύσης) [15] 

Μεταξύ των δύο κρίσιμων μεγεθών KC και Gc υπάρχει η σχέση συνδυασμού: [12] 

𝜥𝒄 = √𝑮𝒄𝜠𝜷  
(2.28) 

 

, όπου το β = 1 για επίπεδη εντατική κατάσταση (plane stress) και β = 
1

1−𝜈2
 για επίπεδη κατάσταση 

παραμόρφωσης (plane strain). 
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3.0  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (CZM) 

3.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ CZM 

Η προσέγγιση της μοντελοποίησης της ζώνης συνεκτικότητας, συνδυαζόμενη με διάφορες 

μεθόδους ανάλυσης, χρησιμοποιείται εκτενώς για την πρόβλεψη της διάδοσης αποκολλήσεων 

μεταξύ των στρώσεων σε πολύστρωτες δομές. Η μέθοδος μοντελοποίησης συνεκτικής ζώνης 

(CZM) παρουσιάζει ένα μοντέλο αριθμητικής ανάλυσης κατάλληλο για τη μοντελοποίηση της 

ζώνης διάδοσης της βλάβης (fracture process zone), το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως εξειδίκευση 

άλλων γενικότερων μοντέλων. Επιτρέπει στο χρήστη να μοντελοποιήσει την έναρξη της 

διαστρωματικής αποκόλλησης και τη διάδοσή της για να προβλέψει την ανοχή στη βλάβη 

κατασκευών, συνδεδεμένων με συνεκτικό τρόπο, μέσω της χρήσης πεπερασμένων στοιχείων ή 

αναλυτικών λύσεων που αντικατοπτρίζουν την συνεκτική ζώνη και τα φαινόμενα που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της. Κάποιες από τις υποθέσεις που γίνονται για την μοντελοποίηση 

της συνεκτικής ζώνης, είναι:  

 Η βασική και πιο σημαντική υπόθεση της μοντελοποίησης της ζώνης συνεκτικότητας 

(cohesive zone modeling-CZM), είναι ότι όλες οι μη ελαστικές ενέργειες που 

πραγματοποιούνται κοντά από το άκρο μίας αποκόλλησης, μπορούν να συγκεντρωθούν σε 

μία ζώνη, η οποία ονομάζεται συνεκτική ζώνη βλάβης (cohesive damage zone), και 

βρίσκεται δίπλα από τα άκρο της διαστρωματικής αποκόλλησης (crack tip). [13], [16] 
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 Η CZM υπακούει σε ένα συνεκτικό νόμο ο οποίος συνδέει τη σχετική μετατόπιση, w δύο 

αντί-διαμετρικών σημείων που σχετίζονται μεταξύ τους μέσα στην συνεκτική ζώνη με τη 

δύναμη ανά μονάδα εμβαδού , που ονομάζεται αλλιώς και έλξη (traction), σ  και 

περιγράφει την μηχανική συμπεριφορά μίας διεπιφάνειας και όχι κάποιο υλικό. [13], [16]  

 Για την αντίσταση στην διάδοση της διαστρωματικής αποκόλλησης είναι υπεύθυνες οι 

συνεκτικές έλξεις σ που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συνεκτικής ζώνης και δεν 

επιτρέπουν στην αποκόλληση να ΄΄ανοίξει΄΄ και να διαδοθεί περεταίρω. [19] 

 Η θραύση θεωρείται ως ένα φαινόμενο σταδιακό στο οποίο ο διαχωρισμός λαμβάνει χώρα 

σε μία ζώνη και αντιστέκεται από τις συνεκτικές έλξεις που δημιουργούνται στην ζώνη. 

[21] 

 Τα στοιχεία συνεκτικής ζώνης (Cohesive Zone Elements), πολλές φορές μπορούν να 

περιγράψουν ένα νοητό συνεκτικό υλικό καθώς μπορούν να μοντελοποιηθούν με μηδενικό 

πάχος δίπλα από την αποκόλληση (ανάμεσα στις νοητές επιφάνειες που μπορεί να 

θεωρηθεί ότι είναι μελλοντικές επιφάνειες αποκόλλησης), παρ’ όλα αυτά περιγράφουν τις 

συνεκτικές τάσεις-έλξεις που αναπτύσσονται λόγω της αποκόλλησης των στοιχείων 

μεταξύ τους και υπακούουν σε συγκεκριμένους συνεκτικούς νόμους. [21] 

 

 Δεν υπάρχει η απαίτηση ύπαρξης αρχικής διαστρωματικής αποκόλλησης μέσα στην δομή 

για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση έναρξης και διάδοσης στο εσωτερικό της κατασκευής. 

[18] 

 Η CZM χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η ζώνη διάδοσης βλάβης στο υλικό (fracture 

process zone), η οποία αποτελεί την ζώνη όπου υπάρχουν μη-γραμμικά φαινόμενα δίπλα 
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από το άκρο της αποκολλημένης επιφάνειας,  είναι πιο μεγάλη σε μήκος και δεν μπορεί να 

αμεληθεί (δεν είναι αμελητέα σε σύγκριση με κάποια διάσταση της δομής) από τις 

αντίστοιχες ζώνες διάδοσης βλάβης που μπορούν να ισχύουν οι θεωρήσεις της LEFM (οι 

οποίες είναι πολύ μικρές σε μήκος και συχνά είναι αμελητέες). Η CZM είναι ικανή για την 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς των υλικών που παρουσιάζουν μεγάλες ζώνες διάδοσης 

βλάβης λόγω του συνεκτικού νόμου.[18] 

 Η σταθερότητα της ανάπτυξης της διαστρωματικής αποκόλλησης δίνεται αυτόματα από 

την ανάλυση με την CZM. [18] 

 Η διαστρωματική αποκόλληση μπορεί να διαδοθεί κατά μήκος οποιασδήποτε διαδρομής 

όπου τοποθετείται η μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης (CZM) είτε με συνεκτικά 

πεπερασμένα στοιχεία είτε με αναλυτικές κλειστές μορφές λύσεων. 

3.2 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΛΞΗΣ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (TRACTION-SEPARATION LAW) 

Έχουν ανακαλυφθεί διάφορα μοντέλα προσομοίωσης της συνεκτικής ζώνης κατά καιρούς, τα 

οποία επιλέγονται και χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό, την φόρτιση, τις ιδιότητες και την 

κατασκευή που θέλουμε να αναλύσουμε. Η μοντελοποίηση με CZM, υπακούει έναν 

συγκεκριμένο νόμο ανάλογα το μοντέλο (η συνεκτική ζώνη λειτουργεί με βάση τον συνεκτικό 

νόμο). Έτσι, ο νόμος έλξης-διαχωρισμού (traction-separation law) παίρνει την αντίστοιχη μορφή 

ανάλογα την προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο χρήστης. Μερικές μορφές από τις οποίες μπορεί 

να πάρει είναι εκθετική, γραμμική, διγραμμική και άλλες. Μία γενική μορφή για τον νόμο έλξης-

διαχωρισμού δίνεται στην Eικόνα 3.3, για τύπο φόρτισης I. 
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Οι συνεκτικές περιοχές θραύσης (cohesive damage zones), στις οποίες ισχύει και εφαρμόζεται 

ο νόμος έλξης-διαχωρισμού, συνδέουν τις έλξεις σ (tractions) με τις συνολικές μετατοπίσεις 

ανοίγματος Δw (displacement jumps), σε μία διεπιφάνεια που βρίσκεται κοντά στην 

διαστρωμματική αποκόλληση. Για τον διγραμμικό συνεκτικό νόμο, η αρχική γραμμική, ελαστική 

απόκριση σκλήρυνσης, ξεκινάει με μηδενικές τις έλξεις σ και τις μετατοπίσεις Δw και στόχος τους 

είναι να εξαλείψουν το φαινόμενο της αοριστίας στις τάσεις (stress singularity). Εδώ να τονιστεί 

ότι η απόκριση είναι ελαστική, οπότε σε περίπτωση αποφόρτισης δεν θα υπάρξει κάποια βλάβη. 

Οι συνεκτικές έλξεις που 

αναπτύσσονται αποτελούν την 

κύρια πηγή αντίστασης του 

υλικού στην διάδοση της 

αποκόλλησης. [13],[19] 

H πιο διαδεδομένη και απλή 

μορφή του νόμου έλξης-

διαχωρισμού (traction-separation 

law) είναι η διγραμμική-

τριγωνική μορφή (bi-

linear/triangular). Στην Εικόνα 

3.4, φαίνεται η μορφή του 

τριγωνικού (bi-linear) νόμου 

έλξης-διαχωρισμού για τύπο αστοχίας Ι, με σ να είναι οι έλξεις που αναπτύσσονται κατά μήκος 

της συνεκτικής ζώνης πίσω από το άκρο της αποκόλλησης, σc να είναι η διαστρωματική αντοχή 

του υλικού, Δw να είναι οι εγκάρσιες μετατοπίσεις ή ο διαχωρισμός των άκρων σε τύπο αστοχίας 

Ι, Κ να είναι η τιμή της δυσκαμψίας ανάμεσα στις επιφάνειες και GIc η τιμή του κρίσιμου ρυθμού 

έκλυσης ενέργειας παραμόρφωσης για τύπο αστοχίας Ι. Ανάλογα με το τι τύπο φόρτισης έχουμε, 

αντιστοιχούμε τα μεγέθη αυτά στα αντίστοιχα του κάθε τύπου. [13],[19] 

 Η θραύση ξεκινάει όταν η έλξη σ ξεπεράσει την διεπιφανειακή αντοχή σc, η οποία είναι η 

μέγιστη από τις έλξεις που αναπτύσσονται στον συνεκτικό-νόμο και εισέλθει στην απόκριση 

χαλάρωσης της συνεκτικής ζώνης. Η επιφάνεια που καλύπτεται από τις αλληλεπιδράσεις των 

έλξεων σ και των εγκαρσίων μετατοπίσεων Δw που αναπτύσσονται στην περιοχή της 
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αποκόλλησης κατά την ανάλυση, ισούται με τον κρίσιμο ρυθμό έκλυσης ενέργειας, Gc. Επίσης 

μία αρχική τιμή της δυσκαμψίας στην σύνδεση των επιφανειών Κ, (η οποία αποτελεί την κλίση 

της απόκρισης σκλήρυνσης του συνεκτικού νόμου) θεωρείται πεπερασμένη και όταν φτάσει η 

έλξη την κρίσιμη τιμή της σc, η τιμή της δυσκαμψίας υποβαθμίζεται σημαντικά. Ύστερα 

εισέρχεται στην περιοχή χαλάρωσης όπου η τιμή του Κ γίνεται αρνητική και συνεπώς η θραύση 

του υλικού αυξάνεται. Τέλος η αρχική διαστρωματική αποκόλληση θα διαδοθεί, μόνο όταν το 

άκρο της θα έχει μηδενική δυσκαμψία Κ και συνεπώς μηδενίζεται και η συνεκτική έλξη ή όταν η 

επιφάνεια που σχεδιάζεται από την καμπύλη του συνεκτικού νόμου (ρυθμός έκλυσης ενέργειας) 

G ξεπεράσει την κρίσιμη τιμή της έκλυσης ενέργειας παραμόρφωσης Gc. Όμως, όπως αναφέρθηκε 

εάν επιπλέον το συνολικό άνοιγμα του άκρου της αποκόλλησης, Δw φτάσει μία κρίσιμη τιμή Δwc, 

και τότε η αποκόλληση διαδίδεται περεταίρω στην δομή. Η ανοιγμένη περιοχή θεωρείται ότι έχει 

μηδενικές έλξεις, σ (tractions). Αυτή η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί και για διαφορετικό 

τύπο φόρτισης (π.χ. mode II) με την αντιστοίχηση των μεγεθών σ και w σε τ και u 

αντίστοιχα.[13],[19] 

3.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (COHESIVE 

FINITE ELEMENTS) 

3.3.1 Απαιτούμενες ιδιότητες του υλικού 

Η χρήση της ανάλυσης με συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία απαιτεί την γνώση κάποιων 

ειδικών ιδιοτήτων του υλικού που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Ιδιότητα Υλικού Προδιαγραφή 

Mode I αντίσταση αστοχίας (GIc) ASTM D5528 

Mode II αντίσταση αστοχίας (GIIc) NOT AVAILABLE 

Mode ΙII αντίσταση αστοχίας (GIΙIc) NOT AVAILABLE 
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Παράμετρος αλληλεπίδρασης μείξης των 

τύπων φόρτισης (mixed mode interaction 

parameter; η) 

ASTM D6671 

Αντοχή κατά το πάχος (σc) NOT AVAILABLE 

Διεπιφανειακή Δυσκαμψία (Κ) NOT AVAILABLE 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν κάποιες ιδιότητες του υλικού που δεν 

υπάρχουν τυποποιημένα τεστ για τον υπολογισμό τους. Η εναλλακτική μέθοδος για την μέτρηση 

της αντίστασης αστοχίας (GIIc) για τον τύπο Mode II, είναι το τεστ 4 σημείων ΕNF. Η αντίσταση 

αστοχίας (GIIC) σε mode III θεωρείται ίση με την αντίσταση αστοχίας σε mode II (GIIC). Ο τύπος 

αστοχίας mode III χρησιμοποιείται κυρίως όταν η κατασκευή φορτίζεται σε στρέψη. Οι αντοχές 

κατά το πάχος και η διεπιφανειακή δυσκαμψία Κ δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη διεργασία για 

τον υπολογισμό τους και βασίζονται σε θεωρήσεις. 

3.3.2 Μήκος της Ζώνης Συνεκτικότητας (Length of the Cohesive zone) 

Για τη χρήση της μεθόδου CZM μέσω προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων 

χρησιμοποιούμε τα συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία, που υπάρχουν σε διάφορα πακέτα 

πεπερασμένων στοιχείων (Cohesive Finite Elements). Τα στοιχεία αυτά απαιτούν ομοιόμορφα 

πλέγματα (fine meshes) για να δώσουν ακρίβεια και χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρία τέτοια 

στοιχεία για την αποτελεσματική διακριτοποίηση της ζώνης διάδοσης βλάβης (fracture process 

zone) για περιπτώσεις διάδοσης μίας αποκόλλησης σε τύπο αστοχίας Ι. Το μήκος της ζώνης 

συνεκτικότητας (cohesive zone) μπορεί να μοντελοποιηθεί με βάση την εξής παρακάτω 

σχέση:[13], [18] 

𝒍𝒄𝒛 = 𝑴𝑬𝟑
𝑮𝜤𝒄
𝝈𝒄
𝟐

 
(3.1) 

, όπου το Ε3 είναι το μέτρο ελαστικότητας του υλικού κατά το πάχος, GΙC είναι ο κρίσιμος ρυθμός 

έκλυσης ενέργειας παραμόρφωσης, σc να είναι η μέγιστη διεπιφανειακή αντοχή και Μ είναι μία 

παράμετρος που εξαρτάται από ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιήσουμε για την μοντελοποίηση της 

ζώνης συνεκτικότητας (cohesive zone).Τα πιο διαδεδομένα είναι για Μ = 1, Μ = 0.88.  [13] 
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Ωστόσο, ένα πολύ ακριβές πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα 

από άποψη υπολογιστικού κόστους, ειδικά σε πολύ μεγάλες σύνθετες κατασκευές. Διακρίνεται 

από την σχέση (3.1) ότι το μήκος της συνεκτικής ζώνης εξαρτάται από κάποια μεγέθη όπως η σc 

και η Gc και για τυπικά σύνθετα υλικά (graphite/epoxy) λαμβάνει πολύ μικρές τιμές (της τάξης 

των 2 mm) που καθιστά την ανάλυση πολύ επίπονη υπολογιστικά. Επομένως για να μειώσουμε 

αυτό το πρόβλημα υπάρχει η μέθοδος του να ελαττωθούν οι διεπιφανειακές αντοχές σc, τc και 

κρατώντας σταθερή την κρίσιμη έκλυση ενέργειας Gc (fracture toughness). Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέγματα που να κερδίζουν σε ακρίβεια, για να αυξηθεί το μήκος 

της συνεκτικής ζώνης και να προσεγγιστεί καλύτερα η απόκριση χαλάρωσης (αρνητική 

δυσκαμψία) που είναι πολύτιμη για την ανάλυση καθώς στην συγκεκριμένη απόκριση ξεκινάει η 

θραύση του υλικού και η έναρξη της αποκόλλησης. Στην παρακάτω Εικόνα δίνεται η γραφική 

απεικόνιση της παραπάνω μεθόδου με δύο αποκρίσεις χαλάρωσης, καθεμία για μία συγκεκριμένη 

διεπιφανειακή αντοχή(η μία είναι μειωμένη αντοχή) αλλά με ίδιους ρυθμούς έκλυσης ενέργειας 

παραμόρφωσης (fracture toughness), Gc.  [13], [18] 

 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 50 

3.3.3 Διεπιφανειακή Δυσκαμψία της Ζώνης Συνεκτικότητας (Interface Stiffness of 

the Cohesive zone) 

Η δυσκαμψία των επιφανειών που  δίνεται από την σχέση:[13], [18] 

𝑲 = 
𝒂𝑬𝟑
𝒕

 
(3.2) 

, όπου το α είναι μία παράμετρος πολύ μεγαλύτερη του 1, Ε3 είναι το μέτρο ελαστικότητας του 

υλικού κατά την διεύθυνση του πάχους και t είναι το πάχος της πλάκας-στρώσης (sub-laminate). 

Το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλες τιμές της διεπιφανειακής δυσκαμψίας Κ, μπορεί να 

προκαλέσουν κάποια υπολογιστικά προβλήματα στην τιμή της έλξης (traction). Συνεπώς η τιμή 

της Κ θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να παρέχει μία φαινομενικά σωστή δυσκαμψία στην 

διεπιφάνεια των στρώσεων, η οποία θα ΄΄κρατάει΄΄ τις επιφάνειες μεταξύ τους αλλά και αρκετά 

μικρή για να αποφευχθούν υπολογιστικά προβλήματα. Συνήθως μία τιμή του α που προτιμάται 

για carbon/epoxy σύνθετο υλικό είναι α = 50. Κάποιες θεωρήσεις προτείνουν την τιμή Κ = 106 

Ν/mm3 [13] 

Με γνωστά τα μεγέθη, του μήκους της συνεκτικής ζώνης lcz , τον αριθμό των συνεκτικών 

στοιχείων Ν που θα μοντελοποιήσουν αυτή την ζώνη και την διεπιφανειακή δυσκαμψία Κ, την 

γνώση της μορφής του νόμου έλξης-διαχωρισμού, τις ιδιότητες του υλικού μπορούμε να 

προσομοιώσουμε μία διαστρωματική αποκόλληση σε ένα πακέτο πεπερασμένων με συνεκτικά 

πεπερασμένα στοιχεία (cohesive finite elements) καθώς και το πόσο και πως θα διαδοθεί η 

διαστρωματική αποκόλληση μέσα στο υλικό, ανάλογα τον τύπο φόρτισης που υπάρχει. 
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4.0  ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (COHESIVE ZONE MODELING) ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ-ΜΟΡΦΕΣ ΛΥΣΕΩΝ 

4.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 

Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3, μία από τις μεθόδους ανάλυσης διάδοσης μίας 

διαστρωματικής αποκόλλησης σε πολύστρωτες σύνθετες πλάκες είναι η μοντελοποίηση της 

συνεκτικής ζώνης που αναπτύσσεται πίσω από το άκρο της αποκόλλησης (cohesive zone 

modeling) με συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία (cohesive finite elements). Αυτή όμως η μέθοδος 

ενώ είναι πολύ διαδεδομένη, έχει κάποια συγκεκριμένα μειονεκτήματα που δεν έχουν επιλυθεί 

πλήρως.  

Αρχικά, υπάρχουν κάποια υπολογιστικά προβλήματα σε ότι έχει να κάνει με την σύγκλιση της 

μεθόδου της μοντελοποίησης με συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία σε ότι αφορά την έναρξη της 

διάδοσης της αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων. Αυτό ισχύει κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι 

αναλύσεις εμπεριέχουν μεγάλες τιμές διαστρωματικής δυσκαμψίας, αντοχής και κρίσιμου ρυθμού 

έκλυσης ενέργειας. Για μεγάλες και σύνθετες κατασκευές η δημιουργία ενός μοντέλου 

πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να είναι επίπονη υπολογιστικά λόγω του μικρού μήκους της 

συνεκτικής ζώνης που πρέπει να μοντελοποιηθεί. Ακόμη η σχέση μεταξύ της μοντελοποίησης της 

ζώνης συνεκτικότητας (κυρίως για την ζώνη χαλάρωσης ή ζώνη διάδοσης της βλάβης) και των 

νόμων έλξης-διαχωρισμού (traction-separation laws-cohesive laws) δεν έχει διατυπωθεί πλήρως 

και χρειάζεται να ερευνηθεί παραπάνω. Η ζώνη διάδοσης βλάβης αποτελεί ένα κυρίαρχο μέγεθος 

για την μοντελοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία και για τον συγκεκριμένο λόγο ο αναλυτικός 

υπολογισμός της είναι πολύτιμος καθώς καθορίζει το μήκος των συνεκτικών στοιχείων που θα 

χρησιμοποιηθούν σε μία ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία στην ζώνη και εξαλείφει 

υπολογιστικά και αριθμητικά προβλήματα. Για την χρήση της μεθόδου μοντελοποίησης με 
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συνεκτικά στοιχεία απαιτούνται χρήστες έμπειροι με μη-γραμμικά μοντέλα πεπερασμένων 

στοιχείων, κάτι το οποίο είναι απαιτητικό στην πράξη.[18], [19], [23] 

Από την άλλη, με βάση την τεχνική εφαρμογής κλειστών-μορφών λύσεων για την 

προσομοίωση της συνεκτικής ζώνης μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα παραμετρικές 

μελέτες για την λεπτομερή επεξήγηση των μεγεθών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 

Προσφέρουν μία αποτελεσματική υπολογιστικά ανάλυση και για αυτό η τεχνική αυτή είναι 

πολύτιμη για παραμετρικές μελέτες ή για επαλήθευση διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης του 

συγκεκριμένου φαινομένου. Τέλος, παρέχουν πολλές πληροφορίες για την κατανόηση της 

λειτουργίας της συνεκτικής ζώνης και της μηχανικής της διάδοσης της αποκόλλησης κάτι το οποίο 

δεν πραγματοποιούν σε βάθος τα συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία. [18] , [19] 

 Συνεπώς η ανάλυση διάδοσης μίας διαστρωματικής αποκόλλησης με κλειστές μορφές λύσεων 

για την μοντελοποίηση της ζώνης συνεκτικότητάς είναι μία λύση για την αποφυγή κάποιων από 

αυτών των προβλημάτων. Αυτό διότι παρέχουν πληροφορίες για την μηχανική της διάδοσης της 

διαστρωματικής αποκόλλησης σε πολύστρωτες σύνθετες πλάκες, καθώς επίσης μειώνουν αρκετά 

το πρόβλημα σύγκλισης και υπολογιστικού κόστους της μεθόδου χρήσης συνεκτικών 

πεπερασμένων στοιχείων. [19] 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η αναφορά και παρουσίαση των κλειστών μορφών λύσεων για 

την μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης (cohesive zone modeling), με τον συνδυασμό κάποιων 

βασικών μεγεθών από την κλασσική θεωρία πολύστρωτων πλακών (CLT) που χαρακτηρίζουν 

την πλάκα. Οι κλειστές μορφές θα παρουσιαστούν για το συγκεκριμένο πείραμα, του τύπου 

αστοχίας Ι (mode I) πειράματος Double Cantilever Beam (DCB). H συνεκτική ζώνη μεταξύ των 

επιφανειών των παραπάνω πειραμάτων, θα μοντελοποιηθούν σαν ένα νοητό υλικό με μηδενικό 

πάχος, ακολουθώντας τους συνεκτικούς νόμους που έχουν εξηγηθεί στο Κεφάλαιο 3. 
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4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΥΣΕΩΝ 

Αν θεωρήσουμε μία πολύστρωτη πλάκα από σύνθετα υλικά με μήκος 2L, πλάτος b, χωρισμένη 

σε δύο υπό-δοκίμια (sub-laminates), λόγω μίας αρχικής αποκόλλησης που εκτείνεται κατά μήκος 

της πλάκας στην διεύθυνση της και έχει διάσταση α0, και πάχους hu + hl , όπου τα u και τα l είναι 

εκθέτες που υποδηλώνουν το upper (πάνω) και lower (κάτω) sub-laminate (υπό-δοκίμιο). Το κάθε 

υπό-δοκίμιο θεωρείται ότι συμπεριφέρεται ξεχωριστά σαν μία ανεξάρτητη πολύστρωτη πλάκα. Η 

υπάρχουσα αποκόλληση θεωρούμε ότι μπορεί να επεκταθεί κατά μήκος της επιφάνειας που δεν 

έχει επηρεαστεί από την ασυνέχεια αυτή και της διεύθυνσής της. Θεωρείται ότι η επιφάνεια που 

υπάρχει ανάμεσα στην upper και στην lower sub-laminate μοντελοποιείται με βάση την συνεκτική 

ζώνη, δηλαδή μίας εικονικής παραμορφώσιμης επιφάνειας με απειροελάχιστο πάχος. Έτσι λόγω 

αυτής της επιφάνειας, αναπτύσσονται ίσες και αντίθετες έλξεις (tractions), που επηρεάζουν την 

upper και lower sub-laminate αντίστοιχα. Αυτές οι έλξεις υπακούουν τον συνεκτικό νόμο έλξης-

διαχωρισμού που έχει εξηγηθεί παραπάνω.  [19] 

 

Η βασική θεώρηση είναι ότι κάθε υπό-δοκίμιο συμπεριφέρεται σαν μία ανεξάρτητη 

πολύστρωτη πλάκα με την θεώρηση της κατάστασης επίπεδης παραμόρφωσης κατά το πλάτος της 

πλάκας (plane strain). Οι εξισώσεις-σχέσεις των μετατοπίσεων ορίζονται στο τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων που βρίσκεται στο μέσο επίπεδο της κάθε sub-laminate και είναι : [19] 

𝑼𝒖(𝒙, 𝒛𝒖) = 𝒖𝒖(𝒙) − 𝒛𝒖
𝒅𝒘𝒖

𝒅𝒙
 

(4.1) 

𝑾𝒖(𝒙, 𝒛𝒖) = 𝒘𝒖(𝒙) 
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𝑼𝒍(𝒙, 𝒛𝒍) = 𝒖𝒍(𝒙) − 𝒛𝒍
𝒅𝒘𝒍

𝒅𝒙
 

(4.2) 

𝑾𝒍(𝒙, 𝒛𝒍) = 𝒘𝒍(𝒙) 

 

,όπου u(x) και w(x) είναι η αξονική και η εγκάρσια μετατόπιση του μέσου επιπέδου με τους 

εκθέτες u και l να δηλώνουν την πάνω (upper) και την κάτω (lower) sub-laminate. Οι καταστατικές 

εξισώσεις για τις εσωτερικές συνισταμένες δυνάμεις είναι : [19] 

{
𝑵𝒖
𝑴𝒖

} = [
𝑨𝟏𝟏𝒖 𝑩𝟏𝟏𝒖
𝑩𝟏𝟏𝒖 𝑫𝟏𝟏𝒖

]

{
 

 
𝒅𝑼𝒖
𝒅𝒙

−
𝒅𝟐𝒘𝒖

𝒅𝒙𝟐 }
 

 
 

(4.3) 

  

{
𝑵𝒍
𝑴𝒍
} = [

𝑨𝟏𝟏𝒍 𝑩𝟏𝟏𝒍
𝑩𝟏𝟏𝒍 𝑫𝟏𝟏𝒍

]

{
 

 
𝒅𝑼𝒍
𝒅𝒙

−
𝒅𝟐𝒘𝒍

𝒅𝒙𝟐 }
 

 
 

(4.4) 

, όπου Ν, Μ είναι οι δυνάμεις και οι ροπές της πάνω (upper) και κάτω (lower) sub-laminate και 

Α11 , Β11, D11 , είναι η αξονική δυσκαμψία, η συζευκτική δυσκαμψία και η καμπτική δυσκαμψία 

αντίστοιχα για την πάνω (upper) και την κάτω (lower) sub-laminate. 
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Οι εξισώσεις ισορροπίας των δυνάμεων και των ροπών δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

[19] 

𝒅𝑵𝒖
𝒅𝒙

= 𝒃𝝉(𝒙) 
 

𝒅𝑸𝒖
𝒅𝒙

= −𝒇𝒛(𝒙) + 𝒃𝝈(𝒙) 
(4.5) 

𝒅𝑴𝒖

𝒅𝒙
= 𝑸𝒖(𝒙) − 

𝟏

𝟐
𝒉𝒖𝒃𝝉(𝒙) 

 

𝒅𝑵𝒍
𝒅𝒙

= −𝒃𝝉(𝒙) 
 

𝒅𝑸𝒍
𝒅𝒙

= −𝒃𝝈(𝒙) 
(4.6) 

𝒅𝑴𝒍

𝒅𝒙
= 𝑸𝒍(𝒙) − 

𝟏

𝟐
𝒉𝒍𝒃𝝉(𝒙) 

 

Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης θεωρούμε ότι οι sub-laminates έχουν το ίδιο πάχος και ότι η 

πολύστρωτη κατασκευή είναι κατασκευασμένη από αντισυμμετρικές ή συμμετρικές, ως προς το 

μέσο επίπεδο της πλάκας, γωνίες ινών σε κάθε στρώση (stacking sequence). Επίσης δεν υπάρχουν 

εξωτερικές κατανεμημένες φορτίσεις καθώς στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης υπάρχουν μόνο 

σημειακά φορτία. Συνεπώς f(z) = 0. 

Οι συνεκτικές έλξεις στην κάθετη και στην διατμητική διεύθυνση σ(x) και τ(x) αντίστοιχα 

καθορίζονται από τις μετατοπίσεις διαχωρισμού (separation displacements) των συνεκτικών 

επιφανειών οι οποίες δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις (συνολικά για την πολύστρωτη πλάκα) : 

[19] 

 𝜟𝒘(𝒙) = 𝒘𝒖 − 𝒘𝒍  

 𝜟𝒖(𝒙) = (𝒖𝒖(𝒙) +
𝒉

𝟐

𝒅𝒘𝒖

𝒅𝒙
) − (𝒖𝒍(𝒙) −

𝒉

𝟐

𝒅𝒘𝒍

𝒅𝒙
) 

(4.7) 

Επίσης στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα θεωρήσουμε ότι η συνεκτική ζώνη υπακούει τον 

τριγωνικό ή διγραμμικό νόμο έλξης διαχωρισμού (bi-linear/triangular traction-separation law) που 

έχει εξηγηθεί στο Κεφάλαιο 3. 
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4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ DOUBLE CANTILEVER BEAM (DCB) 

4.3.1 Κλειστές μορφές λύσεων για την συνεκτική ζώνη 

Το πείραμα Double Cantilever Beam (DCB) πραγματοποιείται όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2, 

δηλαδή εφαρμόζοντας δύο ίσες σε μέτρο και αντίθετες σε διεύθυνση σημειακές δυνάμεις που 

εφαρμόζονται στο τέλος του πάνω (upper) και κάτω (lower) υπό-δοκίμιού (sub-laminate). Επίσης 

να αναφερθεί ότι το πείραμα DCB εφαρμόζεται για την μελέτη τύπου φόρτισης-αστοχίας I (mode 

I) και για αυτόν τον λόγο οι έλξεις τ(x) και οι διαμήκης μετατοπίσεις Δu(x) δεν υφίστανται στο 

πείραμα. Αν θεωρήσουμε ότι η πολύστρωτη πλάκα που αποτελείται από σύνθετα υλικά είναι 

συμμετρική (δηλαδή οποιαδήποτε στρώση υπάρχει πάνω από το μέσο επίπεδο της πλάκας υπάρχει 

και από κάτω στην ίδια απόσταση), το οποίο σημαίνει ότι στο μητρώο σύζευξης Β , τα υπό-μητρώα 

σύζευξης της πάνω (upper) και κάτω (lower) sub-laminate θα είναι ίσα και αντίθετα, δηλαδή Β11u 

= -B11l =|B11s|, και για αυτόν τον λόγο εφαρμόζεται η ανάλυση μόνο σε ένα υπό-δοκίμιο (το επάνω-

upper sub-laminate), καθώς στις εγκάρσιες μετατοπίσεις (μετατοπίσεις διαχωρισμού) ισχύει wu 

(x)=-wl(x). Η κύρια εξίσωση που διέπει την συνεκτική ζώνη που μοντελοποιείται και προκύπτει 

από τις εξισώσεις ισορροπίας δυνάμεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι: [19] 

𝑫𝒔
𝒅𝟒𝒘𝒖

𝒅𝒙𝟒
+ 𝒃𝝈(𝒙) = 𝟎 

(4.8) 

, όπου το Ds είναι η ομογενοποιημένη καμπτική δυσκαμψία ανά μονάδα πλάτους της πλάκας και 

προκύπτει από: [19] 

𝑫𝒔 =
𝜜𝟏𝟏𝒔 𝑫𝟏𝟏𝒔  − 𝑩𝟏𝟏𝒔 

𝟐

𝜜𝟏𝟏𝒔 
 

(4.9) 

Επίσης ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις για την καμπτική ροπή Mu(x) και την τέμνουσα δύναμη 

Qu(x) του επάνω τμήματος της πλάκας: 

𝜧𝒖 = −𝑫𝒔𝒘𝒖
′′ (4.10) 

𝑸𝒖 = −𝑫𝒔𝒘𝒖
′′′  
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Αν θεωρηθεί ότι το μοντέλο υπακούει σε έναν πολυγραμμικό νόμο έλξης-διαχωρισμού 

(traction-separation law) για τύπο φόρτισης-αστοχίας Ι (mode I), τότε για την έλξη σi(x) ισχύει: 

[19] 

𝝈𝒊(𝒙) = 𝝈
𝒄
𝒊−𝟏 + 𝑲𝑵(𝒊)[𝜟𝒘(𝒙) −  𝜟𝒘𝒊−𝟏

𝒄 ] (4.11) 

, όπου ΚΝ(i) είναι η εφαπτόμενη δυσκαμψία στο σημείο i, και Δw(x) είναι το συνολικό άνοιγμα 

(διαχωρισμός της πλάκας) και ισχύει Δw = 2wu και το σημείο (σi
c , Δwi

c)είναι το σημείο αλλαγής 

μεταξύ του τμήματος i και του τμήματος i+1. Στην παρακάτω Εικόνα 4.3 φαίνεται ο 

πολυγραμμικός νόμος έλξης-διαχωρισμού (traction-separation law) 
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Με την αντικατάσταση της εξίσωσης (4.11) στην εξίσωση (4.8) προκύπτει η εξής διαφορική 

εξίσωση, όπου με την επίλυση της προκύπτουν οι κλειστές μορφές-λύσεων της wu: [19] 

𝑫𝒔
𝒅𝟒𝒘𝒖

𝒅𝒙𝟒
+ 𝟐𝒃𝑲𝑵(𝒊)𝒘𝒖(𝒙)  −  𝒃𝑲𝑵(𝒊)∑(

𝟏

𝑲𝑵(𝒌)
− 

𝟏

𝑲𝑵(𝒌+𝟏)
)𝝈𝒌

𝒄

𝒊−𝟏

𝒌=𝟏

= 𝟎 

(4.12) 

Κατά την διάρκεια της απόκρισης της σκλήρυνσης (hardening), δηλαδή όταν ΚΝ> 0, η 

εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) wu(x)εκφράζεται από την εξής σχέση: [19] 

𝒘𝒖𝟏(𝒙) =  𝒂𝟏(𝜾) 𝐬𝐢𝐧𝐡(ā𝟏(𝜾)𝒙) 𝐬𝐢𝐧(ā𝟏(𝜾)𝒙) 

+𝒂𝟐(𝜾) 𝐬𝐢𝐧𝐡(ā𝟏(𝜾)𝒙) 𝐜𝐨𝐬(ā𝟏(𝜾)𝒙) 

+𝒂𝟑(𝜾) 𝐜𝐨𝐬𝐡(ā𝟏(𝜾)𝒙) 𝐬𝐢𝐧(ā𝟏(𝜾)𝒙) 

+ 𝒂𝟒(𝜾) 𝐜𝐨𝐬𝐡(ā𝟏(𝜾)𝒙) 𝐜𝐨𝐬(ā𝟏(𝜾)𝒙) 

+𝟎. 𝟓∑(
𝟏

𝑲𝑵(𝒌)
− 

𝟏

𝑲𝑵(𝒌+𝟏)
)𝝈𝒌

𝒄

𝒊−𝟏

𝒌=𝟏

] 

(4.13) 

, όπου  

ā𝟏(𝜾) = √
𝒃𝑲𝑵(𝒊)

𝟐𝑫𝒔

𝟒

 

(4.14) 

Αντίστοιχα όταν η εφαπτόμενη δυσκαμψία γίνει αρνητική δηλαδή όταν ΚΝ< 0,  δηλαδή, κατά 

την διάρκεια της απόκρισης της χαλάρωσης (softening), η εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) 

wu(x) εκφράζεται από την εξής σχέση: [19] 

𝒘𝒖𝟐(𝒙) =  𝒃𝟏(𝜾) 𝐬𝐢𝐧𝐡(ā𝟐(𝜾)𝒙) 

+𝒃𝟐(𝜾) 𝐜𝐨𝐬𝐡(ā𝟐(𝜾)𝒙) 

+𝒃𝟑(𝜾)𝐬𝐢𝐧(ā𝟐(𝜾)𝒙) 

+ 𝒃𝟒(𝜾)𝐜𝐨𝐬(ā𝟐(𝜾)𝒙) 

+𝟎. 𝟓∑(
𝟏

𝑲𝑵(𝒌)
− 

𝟏

𝑲𝑵(𝒌+𝟏)
)𝝈𝒌

𝒄

𝒊−𝟏

𝒌=𝟏

] 

(4.15) 
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, όπου  

ā𝟐(𝜾) = √−
𝟐𝒃𝑲𝑵(𝒊)

𝑫𝒔

𝟒

 

(4.16) 

Για την ανοιγμένη περιοχή (cracked region) που βρίσκεται η αποκολλημένη επιφάνεια μήκους 

α, ισχύουν διαφορετικές σχέσεις από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω και είναι οι εξής: [19] 

𝝈𝒖(𝒄)(𝒙) =  𝟎 (4.17) 

𝒘𝒖(𝒄)(𝒙) =  
𝟏

𝟔
𝒄𝟏𝒙

𝟑 +
𝟏

𝟐
𝒄𝟐𝒙

𝟐 + 𝒄𝟑𝒙 + 𝒄𝟒 
(4.18) 

, όπου τα α1-α4, b1-b4, c1-c4 είναι συντελεστές που θα υπολογιστούν από τις συνοριακές συνθήκες 

και τις συνθήκες συνέχειας της ανάλυσης. 

4.3.2 Τεχνική επίλυσης πειράματος Double Cantilever Beam με την χρήση του 

συνεκτικού νόμου  

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα μελετηθεί η τριγωνική-διγραμμική (triangular/bi-linear) 

μορφή του νόμου έλξης-διαχωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μορφή του συνεκτικού νόμου 

έλξης-διαχωρισμού περιλαμβάνει μόνο ένα τμήμα σκλήρυνσης (ΚΝ1>0) και μόνο ένα τμήμα 

χαλάρωσης (ΚΝ2<0). Επίσης η συμπεριφορά του δοκιμίου μπορεί να διαιρεθεί σε τρία κύρια 

τμήματα, τα οποία είναι η αρχική κάμψη του δοκιμίου (initial bending), η έναρξη της 

διαστρωματικης αποκόλλησης (crack initiation) και η διάδοση της διαστρωματικής αποκόλλησης 

(crack propagation).  

1ο Στάδιο: Αρχική Κάμψη του δοκιμίου 

Στο 1ο στάδιο, δηλαδή στην αρχική κάμψη του δοκιμίου (initial bending) το άκρο της 

αποκόλλησης Β αλλά και ολόκληρο το υπό-δοκίμιο ακολουθεί την αρχική ελαστική απόκριση του 

συνεκτικού νόμου (τμήμα σκλήρυνσης του συνεκτικού νόμου). Δηλαδή το πάνω μέρος της πλάκας 

(upper sub-laminate) διαχωρίζεται σε τμήμα ελευθέρου τάσεων (το τμήμα που είναι 

αποκολλημένο με μηδενικές έλξεις) και σε τμήμα το οποίο συνδέεται με ένα σμήνος από ελαστικά 

ελατήρια με θετική δυσκαμψία ΚN1 (το τμήμα το οποίο δεν είναι ανοιγμένο και είναι πρακτικά 

συνδεδεμένο με το κάτω μέρος της πλάκας). Τα ελατήρια προσομοιώνουν τις έλξεις που 

αναπτύσσονται στο υπό-δοκίμιο με την δυσκαμψία τους ΚΝ1 και την ανάπτυξη ελαστικών 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 60 

εγκάρσιων μετατοπίσεων wu1. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές έλξεις στην περιοχή της 

σκλήρυνσης που λειτουργούν ως αντίσταση στην θραύση του υλικού και δεν επιτρέπουν στο υπό-

δοκίμιο να ανοίξει μη ελαστικά λόγω της δυσκαμψίας. Οι  συνοριακές συνθήκες σε αυτήν την 

κατάσταση είναι: [19] 

𝑴𝒖𝟏(𝟏)(𝒙𝑶) = 𝟎, 𝑸𝒖𝟏(𝟏)(𝒙𝑶) = 𝟎, 𝑴𝒖(𝒄)(𝟐𝑳) = 𝟎, 𝑸𝒖(𝒄)(𝟐𝑳) = 𝑷,  

 (4.19) 

, όπου το σημείο Ο είναι το αριστερό άκρο της συνεκτικής ζώνης (σε μερικές περιπτώσεις η 

συνεκτική ζώνη εντείνεται μέχρι το τέλος του δοκιμίου και συνεπώς το σημείο Ο είναι το αρχικό 

σημείο μέτρησης άρα και xο  = 0). Οι συνθήκες συνέχειας, ορίζονται στο σημείο x = xB (δηλαδή 

στο άκρο της αποκόλλησης) και είναι οι εξής: [19] 

𝒘𝒖𝟏(𝟏) = 𝒘𝒖(𝒄) 𝒘𝒖𝟏(𝟏)
′ = 𝒘𝒖(𝒄)

′, 𝑴𝒖𝟏(𝟏) = 𝑴𝒖(𝒄), 𝑸𝒖𝟏(𝟏) = 𝑸𝒖(𝒄),  

 (4.20) 

, όπου c είναι ο εκθέτης που υποδεικνύει ότι μελετάμε το ανοιγμένο (cracked) μέρος του δοκιμίου, 

ενώ ο εκθέτης u1 υποδεικνύει ότι η απόκριση του δοκιμίου βρίσκεται στο τμήμα της σκλήρυνσης 

(hardening) και έτσι χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες σχέσεις. Έτσι υπολογίζονται οι 8 

συντελεστές α1-α4, c1-c4 , οι οποίες θα συσχετίζονται με το εξωτερικό φορτίο P και θα δώσουν 

γραμμική απόκριση φορτίου-μετατοπίσεων. Αυτό ισχύει διότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη 

συγκεκριμένη λύση στην wu1..Τέλος αν αντικατασταθεί όπου  σ(xB)= σc  , όπου σc είναι η 

διαστρωματική αντοχή της πλάκας, μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο φορτίο P0 , της αρχικής 

γραμμικής-ελαστικής απόκρισης. [19] 
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2ο Στάδιο: Έναρξη Διαστρωματικής Αποκόλλησης 

Στο 2ο στάδιο , το οποίο είναι η έναρξη της αποκόλλησης (crack initiation), η μεγάλη αλλαγή 

είναι ότι η απόκριση από το τμήμα της σκλήρυνσης (hardening segment) μεταβαίνει σε μία 

συγκεκριμένη περιοχή του υπό-δοκιμίου η οποία βρίσκεται κοντά στο άκρο της αποκόλλησης, 

στο τμήμα της χαλάρωσης (softening segment) του συνεκτικού τριγωνικού νόμου. Τα ελατήρια 

που προσομοιώνουν το τμήμα της χαλάρωσης της συνεκτικής ζώνης (διακρίνονται με πράσινο) 

αποκτούν αρνητική δυσκαμψία ΚΝ2 , όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5 . Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι 

οι έλξεις των σημείων στην περιοχή αυτή μειώνονται σταδιακά, ενώ οι εγκάρσιες μετατόπισεις 

wu2 αυξάνονται. Έτσι, υποβαθμίζεται η δυσκαμψία σε αυτή την περιοχή και ξεκινάει η θραύση 

του υλικού ή αλλιώς η έναρξη της αποκόλλησης. Επίσης όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα, 

το σημείο Α είναι το όριο χαλάρωσης, εκεί δηλαδή όπου η έλξη μπορεί να πάρει την κρίσιμη τιμή 

και αντοχή σc, όπως επίσης την αντίστοιχη τιμή για την εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) Δwo 

και να μεταβεί πέρα από αυτή στην απόκριση χαλάρωσης του δοκιμίου. Από αυτό το σημείο μέχρι 

το σημείο στο οποίο ξεκινάει το επόμενο στάδιο της ανάλυσης, έχουμε μη γραμμική σχέση μεταξύ 

του φορτίου και του εγκάρσιου ανοίγματος του άκρου (διαχωρισμός). Δηλαδή στον συνεκτικό 

νόμο έλξης – διαχωρισμού είναι το μέγιστο σημείο. Οι συνοριακές συνθήκες είναι ίδιες με τις 

συνοριακές συνθήκες για το 1ο στάδιο. [19] 

 

Οι συνθήκες συνέχειας, ορίζονται στο σημείο x = xB (δηλαδή στο άκρο της αποκόλλησης) άλλα 

και στο σημείο  x = xΑ (δηλαδή στο σημείο όπου βρίσκεται το όριο χαλάρωσης). Για την 

περίπτωση (x = xA) οι συνθήκες συνέχειας είναι οι εξής: [19] 
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𝒘𝒖𝟏(𝟏) = 𝒘𝒖𝟐(𝟐) 𝒘𝒖𝟏(𝟏)
′ = 𝒘𝒖𝟐(𝟐)

′, 𝑴𝒖𝟏(𝟏) = 𝑴𝒖𝟏(𝟏), 𝑸𝒖𝟏(𝟏) = 𝑸𝒖𝟐(𝟐), 

 (4.21) 

,όπου ο εκθέτης u1 υποδεικνύει ότι η απόκριση του δοκιμίου βρίσκεται στο τμήμα της σκλήρυνσης 

(hardening) και ο εκθέτης u2 υποδεικνύει ότι η απόκριση του δοκιμίου βρίσκεται στο τμήμα της 

χαλάρωσης (softening). Για την περίπτωση (x = xΒ) οι συνθήκες συνέχειας είναι οι εξής: [19] 

𝒘𝒖𝟐(𝟐) = 𝒘𝒖(𝒄) 𝒘𝒖𝟐(𝟐)
′ = 𝒘𝒖(𝒄)

′, 𝑴𝒖𝟐(𝟐) = 𝑴𝒖(𝒄), 𝑸𝒖𝟐(𝟐) = 𝑸𝒖(𝒄), 

 (4.22) 

,όπου c είναι ο εκθέτης που υποδεικνύει ότι μελετάμε το ανοιγμένο (cracked) μέρος του δοκιμίου, 

ενώ ο εκθέτης u2 υποδεικνύει ότι η απόκριση του δοκιμίου βρίσκεται στο τμήμα της χαλάρωσης 

(softening) και για αυτό θα ισχύουν οι αντίστοιχες σχέσεις. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι στο 

συγκεκριμένο στάδιο υπάρχει συγκεκριμένη λύση στην εξίσωση (4.15), που δικαιολογείται από 

την ύπαρξη των δύο διαστρωματικών δυσκαμψιών ΚΝ1 και ΚΝ2 και είναι η 
1

2
(𝛫𝑁1 − 𝛫𝑁2)𝜎𝑐. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, η σχέση της wu2 με το φορτίο P να είναι μη γραμμική, με το συμπέρασμα 

που πηγάζει να είναι ότι η συγκεκριμένη λύση είναι υπεύθυνη για την μη-γραμμικότητα. Έτσι για 

την επίλυση της ανάλυσης γίνεται η εξής αντικατάσταση με βάση την παρακάτω συνθήκη: [19] 

𝝈𝒄 =  𝝈(𝒙𝑨) =  −
𝑫𝒔
𝒃

𝒅𝟒𝒘𝒖𝟏(𝟏)

𝒅𝒙𝟒
 

(4.23) 

Έτσι υπολογίζονται οι δώδεκα συντελεστές α1-α4, b1 –b4, c1-c4 , οι οποίες θα έχουν αναλογική 

σχέση με το εξωτερικό φορτίο P. Τέλος αν αντικατασταθούν οι λύσεις που υπολογίστηκαν στην 

εξίσωση (4.23) μπορεί να υπολογιστεί το φορτίο P της ανάλυσης. 

 

3ο Στάδιο: Διάδοση της διαστρωματικής αποκόλλησης 

Στο 3ο στάδιο, δηλαδή στο στάδιο όπου η αποκόλληση διαδίδεται (crack propagation), η 

δυσκαμψία Κ στο άκρο της αποκόλλησης Β΄ (όπως φαίνεται στην Eικόνα 4.6) μηδενίζεται (όπως 

και η έλξη) και η αποκόλληση σε εκείνο το σημείο διαδίδεται περεταίρω. Επιπλέον όπως 

περιγράφεται από τον συνεκτικό διγραμμικό νόμο, η αντίστοιχη προϋπόθεση για να διαδοθεί η 

αποκόλληση με βάση την Δw είναι η εγκάρσια μετατόπιση του άκρου της αποκόλλησης να λάβει 
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την κρίσιμη τιμή Δwc. Συνεπώς θα διαμορφωθεί μία νέα διαστρωματική αποκόλληση με ένα 

καινούριο άκρο, το οποίο βρίσκεται περισσότερο εσωτερικά στο υλικό, Β. Η Lp ονομάζεται η 

ζώνη χαλάρωσης ή ζώνη διάδοσης της βλάβης (softening zone-process zone), έχει πολύτιμο ρόλο 

στην μοντελοποίηση με πεπερασμένα συνεκτικά στοιχεία και βρίσκεται ανάμεσα στα σημεία Α 

(όριο χαλάρωσης) και Β (άκρο της αποκόλλησης). Στην ζώνη αυτή πραγματοποιείται αισθητά η 

θραύση του υλικού και η υποβάθμιση της δυσκαμψίας.  

Εκτός από τους δώδεκα άγνωστους συντελεστές θα πρέπει να προσδιοριστούν άλλοι 3 

άγνωστοι συντελεστές, οι οποίοι είναι το xA , xB και το P. Για τον υπολογισμό αυτών των 

συντελεστών-μεταβλητών θα πρέπει να προστεθούν τρεις ακόμη συνθήκες στις υπάρχουσες 

συνοριακές συνθήκες – συνθήκες συνέχειας. Αυτές είναι η εξίσωση (4.23), η συνθήκη σ(xB) = 0 

και η θεώρηση μίας εκ των τριών νέων μεταβλητών που εισήχθησαν σε αυτό το 3ο στάδιο. 

Συνήθως όμως η θεώρηση είναι η τιμή του xA. Με αυτές τις δώδεκα συνοριακές συνθήκες, 

συνθήκες συνέχειας και επίσης τις τρεις συνθήκες που παρουσιάστηκαν σε αυτό το 3ο στάδιο, 

επιλύεται η ανάλυση και παρουσιάζεται το μοντέλο διάδοσης διαστρωματικής αποκόλλησης. Στο 

Παράρτημα Α, παρουσιάζεται ο αλγόριθμος με βάση τον οποίο επιλύεται η ανάλυση για τη 

διάδοσή αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων σε πολύστρωτες κατασκευές σε τύπο φόρτισης Ι 

(mode I) – DCB πείραμα με την χρήση του τριγωνικού-διγραμμικού συνεκτικού νόμου (bi-

linear/triangular cohesive law). [19] 

 

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στους υπολογισμούς (υπολογιστική αοριστία), λόγω της χρήσης 

των υπερβολικών ημιτόνων, συν-ημιτόνων στην τεχνική που αναφέρθηκε, γίνεται μία αλλαγή στις 

συνοριακές συνθήκες με τις πρώτες δύο συνθήκες Μu1(xo) = 0, Qu1(xo) = 0 (4.19) οι οποίες 

αντικαθίστανται από τις wu1(xo) = 0, 𝐰𝐮𝟏
′ (xo) = 0. Η υπολογιστική αοριστία συμβαίνει, λόγω της 

παραγώγισης των υπερβολικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Εάν η διαστρωματική 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 64 

δυσκαμψία ΚΝ ή το μήκος του δοκιμίου και συνεπώς ο συντελεστής ā έχουν υπερβολικά υψηλές 

τιμές, συνεπάγεται ότι από την παραγώγιση των τιμών της wu1, wu2 που θα οδηγήσει στα μεγέθη 

Μu1 , Qu1 θα προκύψουν τεράστιες τιμές και θα οδηγήσουν σε υπολογιστική αοριστία. Για τον 

λόγο αυτό γίνεται η αλλαγή που προαναφέρθηκε στις συνοριακές συνθήκες, στην αρχική αριστερή 

θέση της συνεκτικής ζώνης xo (οι προαναφερόμενες συνθήκες χαρακτηρίζονται σαν ένωση-tie 

των επιφανειών στο συγκεκριμένο σημείο στην ανάλυση με FE) και ακυρώνει την αοριστία. [19] 
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5.0  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛOY ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ DCB 

Σύμφωνα με την τεχνική που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4, δηλαδή την μοντελοποίηση της 

συνεκτικής ζώνης βλάβης με κλειστές-μορφές λύσεων, σε αυτό το κεφάλαιο δημιουργείται ένα 

μοντέλο προσομοίωσης διάδοσης μίας διαστρωματικής αποκόλλησης σε μία πολύστρωτη πλάκα. 

Το μοντέλο αυτό, αντιπροσωπεύει το πείραμα Double-Cantilever Beam (DCB). Όπως έχει 

αναφερθεί στα παραπάνω Κεφάλαια το πείραμα αυτό αντιπροσωπεύει την αστοχία σε τύπο Ι 

(mode I). Θεωρείται ότι η συνεκτική ζώνη που αναπτύσσεται πίσω από την  αποκόλληση υπακούει 

στον διγραμμικό (bi-linear) συνεκτικό νόμο που έχει εξηγηθεί παραπάνω. Η δημιουργία του 

αντίστοιχου μοντέλου γίνεται στο υπολογιστικό προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB. 

5.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την μοντελοποίηση της πολύστρωτης σύνθετης πλάκας 

είναι το IM7/8552 για την κάθε στρώση. Το εν λόγω υλικό αποτελείται από μήτρα εποξικής 

ρητίνης ενισχυμένη με ίνες από γραφίτη. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για μία πολύστρωτη 

πλάκα αποτελούμενη από εικοσι-τέσσερις συνολικές στρώσεις του υλικού που αναφέρθηκε, με 

γωνία προσανατολισμού θ = 00 για την κάθε στρώση (Uni-Directional laminates). Δηλαδή η 

κωδικοποίηση της πλάκας είναι, [00]24. Οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού, οι ιδιότητες 

διεπιφανειακής αντοχής, οι ιδιότητες του συνεκτικού διγραμμικού νόμου  και οι βασικές 

διαστάσεις της πλάκας δίνονται στους παρακάτω Πίνακες: [19], [20] 

Dimensions of the laminate 

L (μήκος της πλάκας) 0.1 m (100 mm) 

b (πλάτος της πλάκας) 0.02 m (20 mm ) 

hol (ολικό πάχος της πλάκας) 0.003 m (3 mm) 

αο (αρχικό μήκος της αποκόλλησης) 0.03 m (30 mm) 
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IM7/8552 material properties 

E11 161 GPa 

E22 11.38 GPa 

v12 = v13 0.32 

v23 0.45 

G12 = G13 5.2 GPa 

G23 3.9 GPa 

IM7/8552 interface fracture properties 

GIc 212 N/m 

σc 50 MPa 

 

Bi – linear cohesive law 

Δwo (mode I) 8.48 X 10-9 m 

Δwc (mode I) 8.48 X 10-6 m 

 

 

Στην Εικόνα 5.1 φαίνεται μία όψη της γεωμετρίας της πλάκας με βάση τις διαστάσεις που 

προαναφέρθηκαν στον Πίνακα 11. Για την κατασκευή της δημιουργήθηκαν τα υπό-δοκίμια (sub-
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laminates) διαχωριζόμενα από την αρχική ρωγμή, όπως διακρίνεται και ως συνεκτική ζώνη 

(cohesive zone), δημιουργείται ένα πεπερασμένο συνεκτικό στοιχείο (cohesive element) 

απειροελάχιστου πάχους.  

Παρακάτω δίνεται μία όψη για την εισαγωγή των παραπάνω δεδομένων σε προγραμματιστικό 

περιβάλλον MATLAB, με την προσθήκη μίας ξεχωριστής προγραμματιστικής συνάρτησης 

(function) η οποία υπολογίζει το μειωμένο μητρώο δυσκαμψίας μίας στρώσης στο κύριο σύστημα 

του υλικού, Q, για επίπεδη εντατική κατάσταση (plane stress) : 

INPUTS IN MATLAB CODING 

%% Data for homogenized lamina 

E11 = 161*10^9;                % Young Modulus E11 in Pa 

E22 = 11.38*10^9;              % Young Modulus E22 in Pa 

E33 = E22;                     % Young Modulus E33 in Pa 

v12 = 0.32;                    % Poisson Ratio v12 

v13 = v12;                     % Poisson Ratio v13 

v23 = 0.45;                    % Poisson Ratio v23 

G12 = 5.2*10^9;                % Shear Modulus G12 in Pa 

G13 = G12;                     % Shear Modulus G13 in Pa 

G23 = 3.9*10^9;                % Shear Modulus G23 in Pa 

Q = ReducedStiffness(E11,E22,v12,G12); % Calculating the 

Reduced Stiffness for each ply in the principal system 

%% Data for Fracture Toughness and critical stresses of the 

material 

GIc = 212;                     % Fracture Toughness for 

mode I in N/m 

sigmaC = 50*10^6;              % Critical stress for the 

cohesive law in mode I in Pa 

%% Data for bi-linear traction-separation law 

Dwo = 8.48*10^(-9);            % Initial Separation of the 

sub-laminates in mode I in m 

Dwc = 8.48*10^(-6);            % Critical Separation of the 

sub-laminates in mode I in m 

%% Data for the geometry of the laminate and the geometry 

of the crack 

L = 0.100;                     % Length of the laminate in 

m 

b = 0.020;                     % Width of the laminate in m 

hol = 0.003;                   % Total thickness of the 

laminate in m 
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hu = hol/2;                    % Thickness of the upper 

sub-laminate 

ao = 0.030;                    % Initial crack length 

 

FUNCTION:REDUCED STIFFNESS MATRIX OF THE PLY IN MATLAB 

CODING [7] 

function y = ReducedStiffness(E1,E2,NU12,G12) 

%ReducedStiffness This function returns the reduced 

stiffness 

% matrix for fiber-reinforced materials. 

% There are four arguments representing four 

% material constants. The size of the reduced 

% stiffness matrix is 3 x 3. 

NU21 = NU12*E2/E1; 

y = [E1/(1-NU12*NU21) NU12*E2/(1-NU12*NU21) 0 ;NU12*E2/(1-

NU12*NU21) E2/(1-NU12*NU21) 0 ; 0 0 G12]; 

5.2 ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ 

Σύμφωνα με την λογική του διγραμμικού (bi-linear) συνεκτικού νόμου που χρησιμοποιήθηκε 

για την ανάλυση, θα υπάρξει μόνο ένα τμήμα σκλήρυνσης (ΚΝ1>0) και μόνο ένα τμήμα 

χαλάρωσης (ΚΝ2<0) , που θα υπακούσει η σχέση τάσεων – ανοίγματος (opening) του άκρου της 

αποκόλλησης, όπως έχει εξηγηθεί. Οπότε έχουν να υπολογιστούν δύο δυσκαμψίες, η αρχική  

δυσκαμψία του τμήματος της σκλήρυνσης ΚN1 και η δυσκαμψία του τμήματος της χαλάρωσης 

ΚΝ2. Οι δύο δυσκαμψίες έχουν ανάλογη σχέση περίπου |
𝑲𝑵𝟐

𝑲𝑵𝟏
| =  

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 και αυτό δικαιολογείται από 

τον λόγο 
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
.    Η δυσκαμψία χαρακτηρίζεται ως η κλίση της ευθείας (απόκρισης τάσεων - 

ανοίγματος) του διγραμμικού συνεκτικού νόμου. Για την αρχική δυσκαμψία KN1, χρησιμοποιείται 

η παρακάτω σχέση για τον υπολογισμό της, με όλα τα μεγέθη που απαιτούνται να δίνονται: [19] 

𝜥𝜨𝟏 = 
𝝈𝒄

𝟐

𝑮𝑰𝑪

𝜟𝒘𝒄
𝜟𝒘𝒐

 
(5.1) 

Η δυσκαμψία KN2 υπολογίζεται ως η απλή κλίση της απόκρισης του σταδίου της χαλάρωσης 

για τον διγραμμικό συνεκτικό νόμο και είναι ανάλογη με την δυσκαμψία ΚΝ1 (συνήθως τρεις 

τάξεις μεγέθους μικρότερη σε απόλυτη τιμή), ως εξής: 
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𝜥𝜨𝟐 = 
−𝝈𝒄

(𝜟𝒘𝒄 − 𝜟𝒘𝒐)
 

(5.2) 

Παρακάτω, παρουσιάζεται η εισαγωγή των συγκεκριμένων τύπων για τον υπολογισμό των 

διαστρωματικών δυσκαμψιών του διγραμμικού συνεκτικού νόμου, στο MATLAB: 

 

CALCULATION OF INERFACE STIFFNESS IN MATLAB CODING 

%% Data for the initial stiffness 

KN1 = sigmaC^2/(2*GIc)*(Dwc/Dwo); % Initial hardening 

(Positive) Stiffness KN1 for mode I 

KN2 = -sigmaC/(Dwc-Dwo);          % Defining the softening 

(Negative) secant Stiffness KN2 

 

 

Επιπλέον πρέπει να οριστούν τα βήματα των μεγεθών που απαιτείται να μεταβάλλονται για την 

ανάλυση. Σύμφωνα με την τεχνική που παρουσιάστηκε και τον αλγόριθμο μοντελοποίησης που 

βρίσκεται στο Παράρτημα Α τα μεγέθη τα οποία θα μεταβάλλονται με σταθερό βήμα είναι η 

θέσης του άκρου της αποκόλλησης xB (το άκρο τη ρωγμής) και η θέση του ορίου της χαλάρωσης 

(δηλαδή στο σημείο που γίνεται η εναλλαγή από την περιοχή της σκλήρυνσης στην περιοχή της 

χαλάρωσης) xA. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η θέση από την οποία μετριούνται οι συντεταγμένες 

xi είναι το αριστερό άκρο του δοκιμίου (πλάκα) και ταυτόχρονα το αριστερό άκρο της συνεκτικής 

ζώνης xo (θεωρείται ότι η συνεκτική ζώνη απλώνεται κατά μήκος όλου του δοκιμίου πίσω από το 

άκρο της αποκόλλησης). Το βήμα για την διάδοση της αποκόλλησης στο υλικό (δηλαδή το βήμα 

για την εναλλαγή της θέσης xB είναι  db = 0.1 mm και το βήμα για την εναλλαγή της θέσης xA 

είναι da = 0.1 mm για το πείραμα DCB . 

Παρακάτω δίνονται σε μορφή κώδικα MATLAB οι παραπάνω υποθέσεις για τα βήματα των 

μεγεθών που μεταβάλλονται: 

INCREMENTS FOR THE ANALYSIS IN MATLAB CODING 

%% Data for the increments 

dan = 0.1*10^(-3);                % Increment for the 

calculations of the mode I 

db = 0.01*10^(-3);                % Increment for the 

calculations of the crack tip 

 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 70 

5.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ABD ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΗ ΠΛΑΚΑ 

5.3.1 Απαιτούμενα δεδομένα για τον υπολογισμό του ABD μητρώου 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα Κεφάλαια, ο υπολογισμός του συνολικού μητρώου 

δυσκαμψίας της πολύστρωτης πλάκας ή αλλιώς ο υπολογισμός του μητρώου ABD είναι ένας 

απαραίτητος παράγοντας για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση. Χωρίς το συγκεκριμένο μητρώο δεν 

μπορεί να υπολογιστεί η ομογενοποιημένη καμπτική δυσκαμψία της πλάκας DS , με την οποία 

πραγματοποιείται ουσιαστικά όλη η ανάλυση. Συνεπώς, θα είναι συνετό να υπολογίσουμε το 

μητρώο ABD για τα υπάρχουσα δεδομένα της πολύστρωτης πλάκας. 

Σύμφωνα με την κλασσική θεωρία πλακών (CLT) που έχει ήδη εξηγηθεί στο Κεφάλαιο 2, για 

τον υπολογισμό του ABD μητρώου πρέπει να είναι γνωστά κάποια αρχικά δεδομένα. Τα 

απαιτούμενα δεδομένα δίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 

ABD Matrix 

n (Αριθμός των στρώσεων της πλάκας) 24 

θ (Γωνία-Προσανατολισμός των ινών σε κάθε στρώση) 0 

h (Πάχος της κάθε στρώσης) ℎ𝑜𝑙

𝑛
 = 0.125 mm  

Q (Μειωμένο μητρώο δυσκαμψίας της κάθε στρώσης) 

 

Με γνωστό το γεγονός του ότι η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί για UD laminates, είναι συνετό 

να ισχυρισθεί ότι ο προσανατολισμός των ινών είναι συμμετρικός (symmetric stacking sequence) 

ως προς το μέσο επίπεδο της πλάκας (mid-plane), καθώς όλες οι στρώσεις έχουν ίδια γωνία 

προσανατολισμού των ινών. Με βάση την ανάλυση του Κεφαλαίου 4 παρατηρείται ότι ο 

υπολογισμός του μητρώου ABD πρέπει να πραγματοποιηθεί για κάθε πείραμα ξεχωριστά. Αυτό 

διότι η ανάλυση για το πείραμα DCB προϋποθέτει ότι λόγω συμμετρίας του δοκιμίου θα αναλυθεί 

μόνο το επάνω μέρος του δοκιμίου (upper sub-laminate) και έτσι θα υπολογιστεί μόνο το ABD 

μητρώο του συγκεκριμένου τμήματος του δοκιμίου. Με λίγα λόγια για το πείραμα DCB, οι 

συνολικές στρώσεις του δοκιμίου θα μειωθούν από είκοσι-τέσσερεις σε δώδεκα.  
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5.3.2 Υπολογισμός μητρώου ABD για το πείραμα DCB 

Για τον υπολογισμό του μητρώου ABD του επάνω τμήματος του δοκιμίου (upper sub-laminate) 

αρχικά θα πρέπει να εισαχθούν τα δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

NUMBER OF PLIES AND THICKNESS OF EACH PLY IN MATLAB CODING 

%% n,h 

n = 12;                           % Total plies of the 

composite laminate 

h = hu/n;                         % Thickness of each ply 

 

Επιπλέον υπολογίζεται το z διάνυσμα, το οποίο μετράει κατά τον z άξονα την θέση του σημείου 

της κάθε στρώσης (πάνω και κάτω εξωτερικά σημεία της στρώσης) και απαιτείται  για τον 

υπολογισμό τους ABD μητρώου.  

CALCULATION OF Z VECTOR IN MATLAB CODING 

%% z vector 

c=1; 

z = zeros(1,13); 

for i = -(hu/2):h:(hu/2) 

    z(c) = i;                     % Define bottom and top 

edge interface locations of each ply 

    c = c +1; 

end 

 

 Η εισαγωγή του προσανατολισμού των ινών της κάθε στρώσης, κωδικοποιείται με την 

προϋπόθεση να δώσει ο χρήστης σαν είσοδο (input) τις γωνίες σε αλφαριθμητική μορφή με την 

εντολή inputdlg και ύστερα να μετατρέπονται και να αποθηκεύονται σε αριθμητική μορφή με την 

εντολή str2num. Η κωδικοποίηση φαίνεται παρακάτω ως εξής: 

IMPORTATION OF THE STACKING SEQUENCE OF THE LAMINATE 

%% Random stacking sequence calculator 

check_1 = 0; 

while check_1 ~= n 

     

    answer = inputdlg('Enter stacking sequence (space-

seperated):',... 

                 'Action Required', [1 50]);          

  

    ply_char = cell2mat(answer); 
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    ply = str2num(ply_char); 

    check_1 = size(ply,2); 

     

end  

 

Όπως διακρίνεται παρακάτω, το MATLAB σύμφωνα με την παραπάνω κωδικοποίηση, ανοίγει 

ένα παράθυρο εισόδου, στο οποίο ο χρήστης απαιτείται να δώσει τον συνολικό προσανατολισμό 

των ινών (stacking sequence), διαχωρίζοντας την γωνία για την κάθε στρώση με κενό. Οπότε για 

την συγκεκριμένη πλάκα και το πείραμα DCB , η είσοδος που δίνεται είναι: 

 

Για να υπολογιστεί το μητρώο ABD , απαιτείται η γνώση του μειωμένου μητρώου δυσκαμψίας 

της κάθε στρώσης για κάθε διαφορετική γωνία προσανατολισμού, Qbar. Οπότε δημιουργείται 

μία συνάρτηση (function) που υπολογίζει το μητρώο Qbar με είσοδο το ήδη γνωστό μειωμένο 

μητρώο δυσκαμψίας για το κύριο σύστημα του υλικού Q και την γωνία προσανατολισμού των 

ινών για κάθε στρώση ply(theta). Στην συνάρτηση κατασκευάζονται με βάση την γωνία 

προσανατολισμού των ινών, τα μητρώα περιστροφής Ts και Te και υπολογίζεται το απαιτούμενο 

μητρώο μειωμένης δυσκαμψίας για κάθε γωνία περιστροφής των ινών. Η συνάρτηση Qbar δίνεται 

παρακάτω: 

FUNCTION:REDUCED STIFFNESS MATRIX QBAR OF THE PLY IN MATLAB 

CODING [7] 

function y = Qbar(Q,theta) 

%Qbar This function returns the transformed reduced 

% stiffness matrix "Qbar" given the reduced 

% stiffness matrix Q and the orientation 

% angle "theta". 

% There are two arguments representing Q and "theta" 

% The size of the matrix is 3 x 3. 

% The angle "theta" must be given in degrees. 
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m = cos(theta*pi/180); 

n = sin(theta*pi/180); 

Ts = [m*m n*n 2*m*n ; n*n m*m -2*m*n ; -m*n m*n m*m-n*n]; 

Te = [m*m n*n m*n ; n*n m*m -m*n ; -2*m*n 2*m*n m*m-n*n]; 

y = inv(Ts)*Q*Te; 

 

Τέλος υπολογίζεται το απαιτούμενο μητρώο με βάση την παρακάτω κωδικοποίηση. Στην 

συγκεκριμένη κωδικοποίηση χρησιμοποιούνται τρεις καινούριες συναρτήσεις (functions) Α, Β, D 

οι οποίες υπολογίζουν το κάθε υπό-μητρώο του συνολικού μητρώου δυσκαμψίας ABD ξεχωριστά. 

Για τον υπολογισμό του κάθε υπό-μητρώου εισάγονται ως δεδομένα εισόδου το υπολογιζόμενο 

μειωμένο μητρώο δυσκαμψίας Qbar και το διάνυσμα z (το οποίο για κάθε στρώση έχει δύο κελιά 

i, i+1 για την κάτω και πάνω θέση της στρώσης αντίστοιχα). 

FUNCTION:CALCULATION OF THE A MATRIX IN MATLAB CODING [7] 

function y = Amatrix(A,Qbar,z1,z2) 

%Amatrix This function returns the [A] matrix 

% after the layer k with stiffness [Qbar] 

% is assembled. 

% A - [A] matrix after layer k 

% is assembled. 

% Qbar - [Qbar] matrix for layer k 

% z1 - z(k-1) for layer k 

% z2 - z(k) for layer k 

for i = 1 : 3 

for j = 1 : 3 

A(i,j) = A(i,j) + Qbar(i,j)*(z2-z1); 

end 

end 

y = A; 

 

 

FUNCTION:CALCULATION OF THE B MATRIX IN MATLAB CODING [7] 

function y = Bmatrix(B,Qbar,z1,z2) 

%Bmatrix This function returns the [B] matrix 

% after the layer k with stiffness [Qbar] 

% is assembled. 

% B - [B] matrix after layer k 

% is assembled. 

% Qbar - [Qbar] matrix for layer k 
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% z1 - z(k-1) for layer k 

% z2 - z(k) for layer k 

for i = 1 : 3 

for j = 1 : 3 

B(i,j) = B(i,j) + (1/2)*Qbar(i,j)*((z2)^2 -(z1)^2); 

end 

end 

y = B; 

 

FUNCTION:CALCULATION OF THE D MATRIX IN MATLAB CODING [7] 

function y = Dmatrix(D,Qbar,z1,z2) 

%Dmatrix This function returns the [D] matrix 

% after the layer k with stiffness [Qbar] 

% is assembled. 

% D - [D] matrix after layer k 

% is assembled. 

% Qbar - [Qbar] matrix for layer k 

% z1 - z(k-1) for layer k 

% z2 - z(k) for layer k 

for i = 1 : 3 

for j = 1 : 3 

D(i,j) = D(i,j) + (1/3)*Qbar(i,j)*(z2^3 -z1^3); 

end 

end 

y = D; 

 

Με βάση τις παραπάνω προγραμματιστικές συναρτήσεις Α, Β, D υπολογίζεται το συνολικό 

μητρώο, τοποθετώντας το κάθε κελί των 3Χ3 υπό-μητρώων σε κάθε αντίστοιχο κελί του 

συνολικού μητρώου 6Χ6 ABD. Επιπλέον οι ελάχιστες τιμές των μητρώων (<10-5) μηδενίζονται, 

καθώς δε επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Παρακάτω δίνεται η κωδικοποίηση του βασικού κώδικα, 

η οποία χρησιμοποιεί όλες τις παραπάνω συναρτήσεις για τον υπολογισμό του συνολικού 

μητρώου δυσκαμψίας: 

CALCULATION OF THE ΑΒD MATRIX IN MATLAB CODING FOR DCB TEST 

%% Reduced Stiffness,Amatrix,Bmatrix,Dmatrix for each ply 

A1 = zeros(3,3); 

B1 = zeros(3,3); 

D1 = zeros(3,3); 

for i=1:n 
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    Qbar1 = Qbar(Q,ply(i));                  % Calculating 

the Reduced stifness matrix of eaxh ply for the 

corresponding angle of the fibers 

  

  

    A1 = Amatrix(A1,Qbar1,z(i),z(i+1));      % Calculating 

the Axial Stiffness A for the composite laminate 

    B1 = Bmatrix(B1,Qbar1,z(i),z(i+1));      % Calculating 

the Axial-Bending Coupling Stiffness B for the composite 

laminate 

    D1 = Dmatrix(D1,Qbar1,z(i),z(i+1));      % Calculating 

the Bending Stiffness D for the composite laminate 

end 

%% Calculate the ABD matrix 

ABD1 = zeros(6,6); 

for i = 1:3 

    for j =1:3 

        ABD1(i,j) = A1(i,j); 

        if abs(ABD1(i,j))< 10^(-5) 

            ABD1 (i,j) = 0; 

        end 

    end 

end 

  

for i = 4:6 

    for j =1:3 

        ABD1(i,j) = B1(i-3,j); 

        if abs(ABD1(i,j))< 10^(-5) 

            ABD1 (i,j) = 0; 

        end 

    end 

end 

 for i = 1:3 

    for j =4:6 

        ABD1(i,j) = B1(i,j-3); 

        if abs(ABD1(i,j))< 10^(-5) 

            ABD1 (i,j) = 0; 

        end 

    end 

 end 

  

 for i = 4:6 
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    for j =4:6 

        ABD1(i,j) = D1(i-3,j-3); 

        if abs(ABD1(i,j))< 10^(-5) 

            ABD1 (i,j) = 0; 

        end 

    end 

 end 

5.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ DCB ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MATLAB 

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατασκευή του μοντέλου που προσομοιώνει την 

διάδοση μίας διαστρωματικής αποκόλλησης σε τύπο αστοχίας I (mode I) σε πολύστρωτες δομές 

με την εφαρμογή κλειστής-μορφής λύσεων οι οποίες διαδραματίζουν την συνεκτική ζώνη που 

αναπτύσσεται πίσω από την αποκόλληση. Το πείραμα που μοντελοποιείται για τον τύπο αστοχίας 

Ι είναι το πείραμα DCB και τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάλυση εισάγονται ή 

υπολογίζονται όπως παρουσιάστηκε στα παραπάνω Κεφάλαια. Σύμφωνα με την μεθοδολογία του 

Κεφαλαίου 4, η κατασκευή του κώδικα διασπάται σε τρεις φάσεις, την αρχική κάμψη του 

δοκιμίου, την έναρξη της διαστρωματικής αποκόλλησης και την διάδοση της διαστρωματικής 

αποκόλλησης. 

5.4.1 Υπολογισμός της ομογενοποιημένης καμπτικής δυσκαμψίας Ds 

Αρχικά η ανάλυση προϋποθέτει τον υπολογισμό της ομογενοποιημένης δυσκαμψίας καθώς και 

τον ορισμό του σημείου αναφοράς για τον κατά μήκος άξονα του δοκιμίου (άξονας x).  Για την 

σχέση για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας Ds (4.9) απαιτείται η γνώση του συνολικού μητρώου 

δυσκαμψίας ABD. Επιπλέον, όπως έχει ήδη τονιστεί παραπάνω, το σημείο αναφοράς (αριστερό 

άκρο της συνεκτικής ζώνης) xo = 0 είναι το αριστερό άκρο του δοκιμίου που μελετάται. Επίσης, 

υπολογίζεται η θέση του άκρου της αποκόλλησης. Επίσης, επιβάλλεται να επισημανθεί ότι η 

σχέση (4.9) υπολογίζει την ομογενοποιημένη καμπτική δυσκαμψία ανά μονάδα πλάτους (Pa m3). 

Άρα για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας DS για όλο το πλάτος της πλάκας θα πολλ/στει η σχέση 

(4.9) με το συνολικό πλάτος b της πλάκας. 
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CALCULATION OF THE BENDING STIFFNESS Ds IN MATLAB CODING 

%% Double Cantilever Beam Solution with CZM 

Ds = b*(A1(1,1)*D1(1,1)-B1(1,1)^2)/A1(1,1);        % 

Calculating the Effective Bending Stiffness 

xb = L-ao;                                         % 

Calculating the x of the crack tip B 

xo = 0;                                           

Importation of the left end of the cohesive zone 

 

 

5.4.2 Μοντελοποίηση του Σταδίου 1 της ανάλυσης (Αρχική Κάμψη του Δοκιμίου) 

Για την μοντελοποίηση του σταδίου 1 της ανάλυσης με τις κλειστές μορφές λύσεων που έχουν 

προταθεί χρησιμοποιήθηκε το symbolic toolbox του υπολογιστικού προγράμματος MATLAB. Με 

λίγα λόγια κατασκευάστηκαν οι αναφερόμενες εξισώσεις του Κεφαλαίου 4 για το στάδιο 1, 

δηλαδή η εγκάρσια μετατόπιση (άνοιγμα) wu  (4.13), εγκάρσιες δυνάμεις Qu και οι ροπές Μu 

(4.10) της συνεκτικής ζώνης πίσω από το άκρο της αποκόλλησης που υπακούουν στον διγραμμικό 

συνεκτικό νόμο (4.18). Επιπλέον κατασκευάστηκαν και τα αντίστοιχα μεγέθη για το 

αποκολλημένο τμήμα του δοκιμίου. Να τονιστεί ότι στο στάδιο 1 η συνεκτική ζώνη βρίσκεται στο 

τμήμα της σκλήρυνσης (hardening segment) του διγραμμικού νόμου με διαστρωματική 

δυσκαμψία ΚΝ1 > 0. Η κωδικοποίηση γίνεται με  symbolic variables (μεταβλητές) και symbolic 

functions(συναρτήσεις). Τα symbolic variables που χρησιμοποιούνται είναι οι συντελεστές α1-4 , 

c1-4 , που υπάρχουν στις εγκάρσιες μετατοπίσεις wu1 , wuc , όπως έχει αναφερθεί ήδη στο Κεφάλαιο 

4. Επίσης χρησιμοποιείται η symbolic variable x για να υποδείξει το σημείο της συνεκτικής ζώνης 

στον άξονα του δοκιμίου που εκτείνεται κατά το μήκος του. Άρα, τα symbolic functions 

κατασκευάζονται σε συνάρτηση των παραπάνω μεταβλητών.  

Για τον υπολογισμό των παραπάνω συντελεστών χρειάζεται να κατασκευαστεί ένα μητρώο το 

οποίο να περιέχει όλες τις συνοριακές συνθήκες και συνθήκες συνέχειας (4.19-4.20). Για την 

κατασκευή του μητρώου επιβάλλεται η εισαγωγή μίας νέας μεταβλητής (symbolic variable), η 

οποία είναι το ασκούμενο φορτίο P στην άκρη του υπό-δοκιμίου (sub-laminate), το οποίο 

χρησιμοποιείται στις συνοριακές συνθήκες. Με την εντολή solve λύνεται το 8Χ8 σύστημα 

εξισώσεων-μητρώο που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες συνθήκες και 
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υπολογίζονται οι συντελεστές. Επιπροσθέτως, αντικαθίστανται οι συντελεστές στα symbolic 

functions, υπολογίζεται η έλξη σ συναρτήσει της θέσης x και του φορτίου P με βάση τον τύπο 

(4.11) και με την συνθήκη (4.23) υπολογίζεται η μέγιστη δύναμη P0 του σταδίου 1 και η συνολική 

εγκάρσια μετατόπιση (άνοιγμα) Δw του άκρου του δοκιμίου xi = L για το αντίστοιχό φορτίο P0. 

Tέλος, τα απαιτούμενα μεγέθη P0 και η εγκάρσια μετατόπιση του δεξιού άκρου Δw του δοκιμίου 

xi = L αποθηκεύονται για μετέπειτα μελέτη. 

Παρακάτω δίνεται η ολοκληρωμένη κωδικοποίηση του σταδίου 1 (αρχική κάμψη) της 

ανάλυσης στο υπολογιστικό προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB. 

STAGE 1(INITIAL BENDING)OF THE ANALYSIS IN MATLAB CODING 

%% Stage 1 (Initial Bending) 

%% wu1 

syms x  

syms a11 a12 a13 a14  

alpha_bar1 = ((b*KN1)/(2*Ds))^(1/4);                % 

Defining the a1 

wu1arx(x) = 

a11*sinh(alpha_bar1*x)*sin(alpha_bar1*x)+a12*sinh(alpha_bar

1*x)*cos(alpha_bar1*x)+a13*cosh(alpha_bar1*x)*sin(alpha_bar

1*x)+a14*cosh(alpha_bar1*x)*cos(alpha_bar1*x);      % The 

solution for the transverse displacement for stage 1 where 

K is positive (hardening segment) on the cohesive zone 

(with symbols) 

wu1arxtonos(x) = diff(wu1arx,x,1);                  % The 

solution of wu1' (with symbols) 

Mu1arx(x) = (-Ds)*diff(wu1arx,x,2);                 % The 

solution for Moment for stage 1 for the part which is in 

hardening segment of the cohesive zone (with symbols) 

Qu1arx(x) = (-Ds)*diff(wu1arx,x,3);                 % The 

solution for Transverse Force for stage 1 which is in the 

hardening segment of cohesive zone    (with symbols) 

%% wuc 

syms c11 c12 c13 c14                        

wucarx(x) = (1/6)*c11*x^3 + (1/2)*c12*x^2 + c13*x + c14;    

% The solution for the transverse displacement of the the 

cracked part (with symbols) 

wucarxtonos(x) = diff(wucarx,x,1);                          

% The solution of wuc'(with symbols) 
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Mucarx(x) = (-Ds)*diff(wucarx,x,2);                         

% The solution for the Moment for stage 1 for the cracked 

part (with symbols) 

Qucarx(x) = (-Ds)*diff(wucarx,x,3);                         

% The solution for the Transverse Force for stage 1 for the 

cracked part (with symbols)    

%% Solution 

syms P  

BCC1 = 

[wu1arx(xo)==0;wu1arxtonos(xo)==0;Mucarx(L)==0;Qucarx(L)==P

;wu1arx(xb)==wucarx(xb);wu1arxtonos(xb)==wucarxtonos(xb);Mu

1arx(xb)==Mucarx(xb);Qu1arx(xb)==Qucarx(xb)];        % 

Boundary Conditions and Continuity Conditions of Stage 1 

  

Coeff1 = solve(BCC1,[a11,a12,a13,a14,c11,c12,c13,c14]);                     

% Solving the system for the 1st stage of the analysis 

  

  

C_a11 = Coeff1.a11;                              % 

Determination of the a1 of wu1 

C_a12 = Coeff1.a12;                              % 

Determination of the a2 of wu1 

C_a13 = Coeff1.a13;                              % 

Determination of the a3 of wu1 

C_a14 = Coeff1.a14;                              % 

Determination of the a4 of wu1 

C_c11 = Coeff1.c11;                              % 

Determination of the c1 of wuc 

C_c12 = Coeff1.c12;                              % 

Determination of the c2 of wuc 

C_c13 = Coeff1.c13;                              % 

Determination of the c3 of wuc 

C_c14 = Coeff1.c14;                              % 

Determination of the c4 of wuc 

%% wu1 

wu1arx = subs(wu1arx,[a11, a12, a13, a14],[C_a11, C_a12, 

C_a13, C_a14]); % The solution for the transverse 

displacement for stage 1 where K is positive (hardening 

segment) on the cohesive zone 

wu1arxtonos = subs(wu1arxtonos,[a11, a12, a13, a14],[C_a11, 

C_a12, C_a13, C_a14]); % The solution for the derivative 
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transverse displacement for stage 1 where K is positive 

(hardening segment) on the cohesive zone 

Mu1arx = subs(Mu1arx,[a11, a12, a13, a14],[C_a11, C_a12, 

C_a13, C_a14]); % The solution for Moment for stage 1 for 

the part which is in the cohesive zone 

Qu1arx = subs(Qu1arx,[a11, a12, a13, a14],[C_a11, C_a12, 

C_a13, C_a14]); % The solution for Transverse Force for 

stage 1 which is in the cohesive zone 

%% wuc 

wucarx = subs(wucarx,[c11, c12, c13, c14],[C_c11, C_c12, 

C_c13, C_c14]); % The solution for the transverse 

displacement of the the cracked part 

wucarxtonos = subs(wucarxtonos,[c11, c12, c13, c14],[C_c11, 

C_c12, C_c13, C_c14]); % The solution for the derivative of 

the transverse displacement of the the cracked part 

Mucarx = subs(Mucarx,[c11, c12, c13, c14],[C_c11, C_c12, 

C_c13, C_c14]); % The solution for Moment for stage 1 for 

the cracked part 

Qucarx = subs(Qucarx,[c11, c12, c13, c14],[C_c11, C_c12, 

C_c13, C_c14]); % The solution for Transverse Force for 

stage 1 for the cracked part                      

%% Dw 

Dwarx = 2*wu1arx;                                     % The 

solution for the total separation of the two sub-laminates 

%% Sigma 

sigmaarx(x) = KN1*Dwarx;                              % The 

solution for the traction of the cohesive zone for stage 1 

P0 = solve(sigmaC == sigmaarx(xb),P);                 % The 

maximum load of the linear response 

P0 = double(P0); 

POl(1) = 0; 

POl(2) = P0; 

%% D 

DOL(1) = 0; 

DOL(2) = subs(2*wucarx,[x, P], [L,P0]);               % The 

opening of xi = L which corresponds for the load P0 
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5.4.3 Μοντελοποίηση του Σταδίου 2 της ανάλυσης (Έναρξη της Διαστρωματικής 

Αποκόλλησης) και του Σταδίου 3 της ανάλυσης (Διάδοση της Διαστρωματικής 

αποκόλλησης) 

Η μοντελοποίηση του σταδίου 2 γίνεται ακριβώς με την ίδια λογική και μεθοδολογία που 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4. Το στάδιο 2 προσομοιώνει την μη-γραμμική συμπεριφορά στην 

σχέση φορτίου-ανοίγματος του άκρου του υπό-δοκιμίου, με την διαστρωματική δυσκαμψία να 

γίνεται αρνητική KN2 <0 σε ένα μέρος του δοκιμίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά 

ενός τμήματος του υπό-δοκιμίου που μελετάται να βρίσκεται σε συμπεριφορά χαλάρωσης με 

δυσκαμψία ΚΝ2. Αυτό το τμήμα βρίσκεται από το άκρο της αποκόλλησης B μέχρι το άκρο 

χαλάρωσης Α. Η ζώνη μεταξύ των δύο άκρων ονομάζεται ζώνη χαλάρωσης ή ζώνη διεργασίας Lp 

(Process Zone). Σύμφωνα με τον αλγόριθμό επίλυσης του πειράματος DCB που δίνεται στο 

Παράρτημα Α, για την επίλυση του σταδίου 2 πρέπει να υπολογιστούν οι κλειστές μορφές 

λύσεων για τα μεγέθη των εγκάρσιων μετατοπίσεών (διαχωρισμός-ανοίγματα) wu  (4.13), 

εγκάρσιών δυνάμεών Qu και των ροπών Μu (4.10) της περιοχής που βρίσκεται σε συμπεριφορά 

σκλήρυνσης (hardening segment) του υπό-δοκιμίου, όμως πρέπει να υπολογιστούν και τα 

αντίστοιχα μεγέθη για την περιοχή του υπό-δοκιμίου που υπακούει σε συμπεριφορά χαλάρωσης 

(softening segment) του συνεκτικού νόμου, όπως δίνονται από τις κλειστές μορφές λύσεων (4.15, 

4.10). Η κωδικοποίηση γίνεται με symbolic variables (μεταβλητές) και symbolic 

functions(συναρτήσεις), όπως έχει επεξηγηθεί στο στάδιο 1.  Με αυτό τον τρόπο θα 

μοντελοποιηθεί η συμπεριφορά και των δύο αντίστοιχων περιοχών της συνεκτικής ζώνης, του 

τμήματος της σκλήρυνσης (xo - xA) και του τμήματος της χαλάρωσης (xΑ – xΒ) της συνεκτικής 

ζώνης, που υπακούει στον διγραμμικό συνεκτικό νόμο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.5. Με τις 

συνοριακές συνθήκες (4.19) και τις συνθήκες συνέχειας (4.21-4.22) κατασκευάζεται το μητρώο 

12Χ12 που απαιτείται για την ανάλυση του σταδίου 2. Η επίλυση του συγκεκριμένου μητρώου με 

την εντολή solve, υποδεικνύει τους συντελεστές α1-4 , b1-4 , c1-4 που υπάρχουν στα προ-

αναφερθέντα μεγέθη. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στην λύση της εγκάρσιας μετατόπισης της 

περιοχής της χαλάρωσης wu (4.15) γίνεται μία αντικατάσταση που βασίζεται στην συνθήκη (4.23). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί με βάση τα ήδη υπολογισμένα μεγέθη, υπολογίζεται η έλξη σ σε κάθε 

περιοχή του υπό-δοκιμίου συναρτήσει του φορτίου P και της θέσης του σημείου x. Και η 
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σηματοδότηση του τέλος της 2ου σταδίου γίνεται με τον υπολογισμό του μέγιστου φορτίου P και 

του ανοίγματος Δw του άκρου το δοκιμίου με x = L.  

Για κάθε συγκεκριμένη θέση του σημείου χαλάρωσης xA και της θέσης του άκρου της 

αποκόλλησης xB πραγματοποιείται η ανάλυση σύμφωνα με την κωδικοποίηση που έχει 

παρουσιαστεί. Το στάδιο 3 (διάδοση της αποκόλλησης) αποτελεί μία συνθήκη, η οποία ελέγχει αν 

η διαστρωματική δυσκαμψία Κ και συνεπώς η έλξη σΒ στο άκρο της αποκόλλησης έχει μηδενιστεί 

ή έχει γίνει αρνητική. Αν συμβεί αυτό η αποκόλληση των στρώσεων στην πολύστρωτη δομή 

διαδίδεται στην δομή κατά  την ορισμένη τιμή dB, δημιουργείται ένα νέο άκρο της διαστρωματικής 

αποκόλλησης και η ανάλυση του σταδίου 2 και 3 πραγματοποιείται ξανά για την νέα τιμή του xB. 

Εάν η δυσκαμψία Κ και συνεπώς η έλξη σΒ είναι θετικές τότε η ανάλυση επισημαίνει ότι με το 

υπολογιζόμενο φορτίο P και με τα ήδη υπάρχοντα μεγέθη xA, xB, η αποκόλληση δεν θα διαδοθεί. 

Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση φτάνει σε μία κατάστασης ισορροπίας σε ότι αφορά την διάδοση 

της αποκόλλησης και θα πραγματοποιηθεί ξανά για διαφορετικό σημείο χαλάρωσης Α. Το νέο 

σημείο χαλάρωσης xA’ θα διαδοθεί κατά την ορισμένη τιμή dA . Τα υπολογιζόμενα μεγέθη που 

έχουν αναφερθεί αποθηκεύονται σε πίνακες για περεταίρω μελέτη.  

Με την διαδικασία αυτή, μπορεί να υπολογιστεί η κρίσιμη τιμή φορτίου του περάματος DCB, 

Pc, που απαιτείται για να διαδοθεί η αποκόλληση, η απόκριση του φορτίου-εγκάρσιας μετατόπισης 

(ανοίγματος) για το πείραμα η οποία είναι πολύτιμη για τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς του 

πειράματος. Επίσης, μπορούν να διακριθούν από αυτή την καμπύλη η συμπεριφορά του δοκιμίου 

πριν την διάδοση της αποκόλλησης αλλά και καθώς διαδίδεται, όπως επίσης να κατασκευαστεί η 

καμπύλη συμπεριφοράς του κρίσιμου φορτίου διάδοσης της διαστρωματικής αποκόλλησης με 

βάση το μήκος της ρωγμής, το οποίο αυξάνεται με την ανάλυση. 

Αρχικά πρέπει να οριστεί μέχρι ποια τιμή επιθυμεί ο χρήστης να διαδοθεί η ρωγμή και να 

πραγματοποιηθεί η ανάλυση. Σε αυτή την εργασία η αποκόλληση διαδίδεται εώς την στιγμή που 

η τιμή της γίνεται ίση με α = 0.05 m ή  50 mm. Συνεπώς αναλύεται η διάδοση της στην δομή κατά 

επιπλέον 20 mm. Αρχικά γίνεται η αρχικοποίηση των πινάκων στα οποία θα γίνει η αποθήκευση 

όλων των προαναφερθέντων μεγεθών. Δηλαδή σε κάθε κελί του κάθε πίνακα θα αποθηκεύονται 

τα μεγέθη που επιλύθηκαν για μία επανάληψη της ανάλυσης (συγκεκριμένο xA , xB). Για ασφάλεια 

το μέγεθος των πινάκων αρχικοποιείται με 103 κελιά. Παρακάτω φαίνεται η αρχικοποίηση των 

πινάκων και η κωδικοποίηση του 2ου και 3ου σταδίου του πειράματος DCB σε κώδικα MATLAB  
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STAGE 2 (CRACK INITIATION) AND STAGE 3 (CRACK 

PROPAGATION)OF THE ANALYSIS IN MATLAB CODING 

%% Stage 2 (Crack Initiation) 

%% Initialization of the Matrixes and the equations 

wu1 = sym(zeros(1,10^3)); 

wu1tonos = sym(zeros(1,10^3)); 

Mu1 = sym(zeros(1,10^3)); 

Qu1 = sym(zeros(1,10^3)); 

dwu1_dx4 = sym(zeros(1,10^3)); 

  

wu2 = sym(zeros(1,10^3)); 

wu2tonos = sym(zeros(1,10^3)); 

Mu2 = sym(zeros(1,10^3)); 

Qu2 = sym(zeros(1,10^3)); 

  

wuc2 = sym(zeros(1,10^3)); 

wuc2tonos = sym(zeros(1,10^3)); 

Muc2 = sym(zeros(1,10^3)); 

Quc2 = sym(zeros(1,10^3)); 

  

sigma1 = sym(zeros(1,10^3)); 

sigma2 = sym(zeros(1,10^3)); 

  

Dsym = sym(zeros(1,10^3)); 

  

xaOl = zeros(1,10^3); 

PelOl = zeros(1,10^3); 

  

xbOl = zeros(1,10^3); 

PcOl = zeros(1,10^3); 

LpOl = zeros(1,10^3); 

aOl = zeros(1,10^3); 

%% Initial Values (c,k,u = 1) 

xa = xb - dan;                                     % 

Initiate the softening tip (tip of the softening zone, A) 

c = 1;                                             % 

Counter the times that the repetition is carried out 

xbOl(1) = xb;                                      % Store 

the location of the crack tip 

xaOl(1) = xa;                                      % Store 

the location of the softening tip 
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aOl(1) = ao;                                       % Store 

the calculated crack length for each propagation of the 

crack 

k = 1;                                             % 

Counter for the times that the crack propagates 

u = 1; 

while aOl(k)<=0.05                                 % The 

analysis is carried out for the 60% of the total length L 

%% wu1 with symbols 

syms x positive 

syms a21 a22 a23 a24  

wu1(x) = 

a21*sinh(alpha_bar1*x)*sin(alpha_bar1*x)+a22*sinh(alpha_bar

1*x)*cos(alpha_bar1*x)+a23*cosh(alpha_bar1*x)*sin(alpha_bar

1*x)+a24*cosh(alpha_bar1*x)*cos(alpha_bar1*x);      % The 

solution for the transverse displacement for stage 2 where 

K is positive (hardening segment) in the cohesive zone 

(with symbols) 

wu1tonos(x) = diff(wu1,x,1);                  % The 

solution of wu1' (with symbols) 

Mu1(x) = -Ds*diff(wu1,x,2);                   % The 

solution for Moment for the part which is in the hardening 

segment in the cohesive zone (with symbols) 

Qu1(x) = -Ds*diff(wu1,x,3);                   % The 

solution for Transverse Force for stage 1 which is in the 

hardening segment in the cohesive zone    (with symbols) 

dwu1_dx4(x) = diff(wu1,x,4);                  % The 

solution of wu1'''' (with symbols) 

%% wu2 with symbols 

syms b21 b22 b23 b24 

alpha_bar2 = (-2*b*KN2/(Ds))^(1/4);              % Defining 

the a2 

wu2(x) = 

b21*sinh(alpha_bar2*x)+b22*cosh(alpha_bar2*x)+b23*sin(alpha

_bar2*x)+b24*cos(alpha_bar2*x)+(1/2)*((1/KN1)-(1/KN2))*((-

Ds/b)*dwu1_dx4(xa));      % The solution for the transverse 

displacement for stage 2 where K is negative (softening 

segment) in the cohesive zone (with symbols) 

wu2tonos(x) = diff(wu2,x,1);                     % The 

solution of wu2' (with symbols) 
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Mu2(x) = -Ds*diff(wu2,x,2);                      % The 

solution for Moment for stage 2 for the part which is in 

softening segment in the cohesive zone (with symbols) 

Qu2(x) = -Ds*diff(wu2,x,3);                      % The 

solution for Transverse Force for stage 2 which is in the 

softening segment in the cohesive zone    (with symbols) 

%% wuc with symbols 

syms c21 c22 c23 c24                          

wuc2(x) = (1/6)*c21*x^3 + (1/2)*c22*x^2 + c23*x + c24;% The 

solution for the transverse displacement of the the cracked 

part (with symbols) 

wuc2tonos(x) = diff(wuc2,x,1);                    % The 

solution of wuc1'(with symbols) 

Muc2(x) = -Ds*diff(wuc2,x,2);                     % The 

solution for Moment for stage 1 for the cracked part (with 

symbols) 

Quc2(x) = -Ds*diff(wuc2,x,3);                     % The 

solution for Transverse Force for stage 1 for the cracked 

part (with symbols) 

%% Solution 

syms P  

M2 = 

[wu1(xo)==0;wu1tonos(xo)==0;Muc2(L)==0;Quc2(L)==P;wu1(xa)==

wu2(xa);wu1tonos(xa)==wu2tonos(xa);Mu1(xa)==Mu2(xa);Qu1(xa)

==Qu2(xa);wu2(xb)==wuc2(xb);wu2tonos(xb)==wuc2tonos(xb);Mu2

(xb)==Muc2(xb);Qu2(xb)==Quc2(xb)];          % Boundary 

Conditions and Continuity Conditions of Stage 2 

  

Coeff2 = solve (M2, a21, a22, a23, a24, b21, b22, b23, b24, 

c21, c22, c23, c24);                        % Solving the 

system for the 2st stage of the analysis 

  

C_a21 = Coeff2.a21;                              % 

Determination of the a1 of wu1 

C_a22 = Coeff2.a22;                              % 

Determination of the a2 of wu1 

C_a23 = Coeff2.a23;                              % 

Determination of the a3 of wu1 

C_a24 = Coeff2.a24;                              % 

Determination of the a4 of wu1 

C_b21 = Coeff2.b21;                              % 

Determination of the b1 of wu2 
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C_b22 = Coeff2.b22;                              % 

Determination of the b2 of wu2 

C_b23 = Coeff2.b23;                              % 

Determination of the b3 of wu2 

C_b24 = Coeff2.b24;                              % 

Determination of the b4 of wu2 

C_c21 = Coeff2.c21;                              % 

Determination of the c1 of wuc 

C_c22 = Coeff2.c22;                              % 

Determination of the c2 of wuc 

C_c23 = Coeff2.c23;                              % 

Determination of the c3 of wuc 

C_c24 = Coeff2.c24;                              % 

Determination of the c4 of wuc 

%% wu1 

wu1(x) = subs(wu1,[a21, a22, a23, a24],[C_a21, C_a22, 

C_a23, C_a24]);  % The solution for the transverse 

displacement for stage 2 where K is positive (hardening 

segment) in the cohesive zone  

Mu1(x) = subs(Mu1,[a21, a22, a23, a24],[C_a21, C_a22, 

C_a23, C_a24]);  % The solution for Moment for the 

hardening segment for the part which is in the cohesive 

zone  

Qu1(x) = subs(Qu1,[a21, a22, a23, a24],[C_a21, C_a22, 

C_a23, C_a24]);  % The solution for Transverse Force for  

the hardening segment which is in the cohesive zone     

dwu1_dx4(x) = subs(dwu1_dx4,[a21, a22, a23, a24],[C_a21, 

C_a22, C_a23, C_a24]); % The solution of wu1''''  

%% wu2 

wu2(x) = subs(wu2,[b21, b22, b23, b24, a21, a22, a23, 

a24],[C_b21, C_b22, C_b23, C_b24, C_a21, C_a22, C_a23, 

C_a24]);  % The solution for the transverse displacement 

for stage 2 where K is negative on the cohesive zone  

Mu2(x) = subs(Mu2,[b21, b22, b23, b24],[C_b21, C_b22, 

C_b23, C_b24]);  % The solution for Moment for stage 2 for 

the part which is in the cohesive zone  

Qu2(x) = subs(Qu2,[b21, b22, b23, b24],[C_b21, C_b22, 

C_b23, C_b24]);  % The solution for Transverse Force for 

stage 2 which is in the cohesive zone     

%% wuc 
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wuc2(x) = subs(wuc2,[c21, c22, c23, c24],[C_c21, C_c22, 

C_c23, C_c24]);% The solution for the transverse 

displacement of the the cracked part  

wuc2tonos(x) = subs(wuc2tonos,[c21, c22, c23, c24],[C_c21, 

C_c22, C_c23, C_c24]);% The solution of wuc1' 

Muc2(x) = subs(Muc2,[c21, c22, c23, c24],[C_c21, C_c22, 

C_c23, C_c24]);% The solution for Moment for stage 1 for 

the cracked part  

Quc2(x) = subs(Quc2,[c21, c22, c23, c24],[C_c21, C_c22, 

C_c23, C_c24]);% The solution for Transverse Force for 

stage 1 for the cracked part  

%% P 

Pnum = solve(sigmaC == -Ds/b*dwu1_dx4(xa),P);     % The 

constraint for the determination of P 

Pnum = double(Pnum); 

POl(c+2) = Pnum;                                  % Store 

the P for the corresponding xa,xb in a Matrix 

%% Dw 

Dwu1 = 2*wu1;                                     % Total 

separation for the part of the laminate that is under the 

hardening segment of the cohesive zone  

Dwu2 = 2*wu2;                                     % Total 

separation for the part of the laminate that is under the 

softening segment of the cohesive zone (Stage 2)  

%% Sigma 

sigma1(x) = KN1*Dwu1(x);                          % The 

solution for the traction for the part that is under the 

hardening segment of the cohesive law 

sigma2(x) = sigmaC+KN2*(Dwu2-Dwo);                % The 

solution for the traction for the part that is under the 

softening segment of the cohesive law 

  

sigma2_xb = subs(sigma2,[x, P],[xb, Pnum]);        % 

Calculation of the traction in the crack tip B 

sigma2_xb = double(sigma2_xb); 

%% D 

Dsym(x) = 2*wuc2(x);                               % 

Calculate the total separation of the cracked part of the 

specimen      

D = subs(Dsym,[x, P],[L, Pnum]);                   % Store 

the separation of the laminates of Pc of mode I at the 

right tip of the laminate x = L 
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DOL(c+2) = double(D); 

%% Stage 3 (crack propagation) 

if sigma2_xb>0 

    u = u+1;              % Countering of how many times 

the Equilibrium State has been obtained 

    fprintf('Equilibrium State found at the softening tip 

xa: %.6f and creates a new softening tip xa: %.6f\n', xa, 

xa-dan); 

    xa = xa-dan;          % The new softening tip A for the 

analysis after the EQM 

    xaOl(u) = xa;         % Store the new location of the 

softening tip A in a Matrix 

    PelOl(u) = Pnum;      % Store the load P of the not-

propagation stage (stage 2) of the crack 

else 

    k = k+1;              % Counter for the times that the 

crack propagates 

    fprintf('Crack propagates for a δB: %.6f and creates a 

new crack tip at xb: %.6f\n', db, xb-db); 

    aOl(k) = aOl(k-1)+db; % Store the new crack length of 

the crack 

    xb = xb-db;           % Crack propagates and the new 

crack tip B' is obtained 

    xbOl(k) = xb;         % Store the new location of the 

crack tip B' in a Matrix 

    PcOl(k) = Pnum;       % Store the failure load Pc in a 

Matrix 

    Lp = xb-xa;           % Calculation of the new process 

zone 

    LpOl(k-1) = Lp;       % Store the new process zone in a 

SuperMatrix 

end 

c = c+1;                % Counter for the times that the 

analysis has been done 

end 
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6.0  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  

6.1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε αυτή την ενότητα του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται 

από μητρώα με αριθμητικά αποτελέσματα ή υπολογιζόμενα μεγέθη που είναι σημαντικά για την 

ανάλυση. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την ανάλυση που παρουσιάστηκε στο Κεφαλαίο 5 

με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 2-5. 

6.1.1 Αποτελέσματα μητρώου δυσκαμψίας Q 

Αρχικά σύμφωνα με την ανάλυση το πρώτο αποτέλεσμα που αξίζει να επισημανθεί είναι το 

μητρώο ανηγμένης δυσκαμψίας της στρώσης στο κύριο σύστημα του υλικού Q. Η αναλυτική 

μοντελοποίηση του μητρώου Q φαίνεται στο Κεφάλαιο 4. Παρακάτω διακρίνονται τα 

αποτελέσματα για το μητρώο Q στο MATLAB: 

 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό το μητρώο Q είναι ένα μητρώο 3Χ3 που διακρίνεται με βάση την 

Εικόνα 6.1 και με βάση τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού ΙΜ7/8552 υπολογίζεται με την 

μοντελοποίηση που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται μετριούνται σε μονάδες Pa (Pascal). Φαίνεται ξεκάθαρα ότι στην διεύθυνση των 

ινών (Q11), η τιμή της ανηγμένης δυσκαμψίας είναι μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη δυσκαμψία (Q22) στην κάθετη διεύθυνση με τον προσανατολισμό των ινών, η οποία 

επηρεάζεται περισσότερο από την μήτρα (matrix dominated). Αυτό επιδεικνύει ένα άκρως λογικό 
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αποτέλεσμα με γνώμονα τις μηχανικές ιδιότητες που παρουσιάστηκαν και την λογική των 

συνθέτων υλικών.  Επίσης παρατηρείται ότι τα (Q16) , (Q26) είναι μηδέν και αυτό σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει σύζευξη μεταξύ διάτμητικών και ορθών τάσεων-παραμορφώσεων. 

6.1.2 Αποτελέσματα μητρώου δυσκαμψίας Qbar 

Το επόμενο μητρώο που αξίζει να αναφερθεί είναι το περιεστρεμμένο μητρώο ανηγμένης 

δυσκαμψίας της στρώσης Qbar. Σε αυτή την εργασία όμως αναλύονται μόνο UD στρώσης 00. 

Συνεπώς το μητρώο Qbar σε κάθε στρώση θα είναι όμοιο με το μητρώο ανηγμένης δυσκαμψίας Q 

που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό διότι η γωνία προσανατολισμού των ινών για κάθε στρώση 

είναι 00 και για αυτό τα μητρώα περιστροφής Τσ και Τε, σύμφωνα με τους τύπους που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2, γίνονται ίσα με τα μοναδιαία μητρώα. Παρακάτω φαίνονται τα 

μοναδιαία μητρώα Τσ και Τε : 

𝜯𝜺 = 𝜯𝝈 = [
𝟏
𝟎
𝟎

𝟎
𝟏
𝟎

𝟎
𝟎
𝟏
] 

(6.1) 

 

  

Με την λογική αυτή και με την βοήθεια της συνάρτησης (function) που κατασκευάστηκε για 

τον υπολογισμό του περιεστρεμμένου μητρώου ανηγμένης δυσκαμψίας της στρώσης Qbar 

(Κεφάλαιο 5) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το απαιτούμενο μητρώο ως εξής: 

 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό το μητρώο Qbar είναι ένα μητρώο 3Χ3 Τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται μετριούνται σε μονάδες Pa (Pascal). 
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6.1.3 Αποτελέσματα συνολικού μητρώου δυσκαμψίας ABD 

Στην Εικόνα 6.3 φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από το συνολικό μητρώο δυσκαμψίας 

ABD της πολύστρωτης πλάκας: 

 

Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, το μητρώο ABD, διακρίνεται στα υπό-μητρώα Α, Β, 

D. Οι μονάδες μέτρησης του Α μητρώου είναι σε Pa.m, του B μητρώου σε Pa.m2 και του D 

μητρώου σε Pa.m3. Στην συγκεκριμένη μοντελοποίηση παρατηρείται ότι λόγω της συμμετρικής 

διάταξης του προσανατολισμού των ινών, η πολύστρωτη πλάκα όπως και το επάνω υπό-δοκίμιο 

είναι συμμετρικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υπό-μητρώο σύζευξης B να μηδενίζεται όπως 

διακρίνεται παραπάνω και να μην υπάρχει σύζευξη εφελκυσμού ή θλίψης και κάμψης. Επιπλέον, 

φαίνεται ότι οι συζευκτικοί παράγοντες (A16,A26,B16,B26, D16,D26) του κάθε υπό-μητρώου είναι 

μηδενικοί και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι στρώσεις έχουν γωνία προσανατολισμού 

των ινών 00 και αυτό συμβαίνει διότι όπως παρουσιάστηκε παραπάνω τα Qbar16,Qbar26 είναι και 

αυτά μηδενικά. Για τον υπολογισμό του παραπάνω μητρώου χρειάστηκε και το διάνυσμα z, το 

οποίο μετράει την θέση του πάνω και κάτω άκρου της κάθε στρώσης κατά τον z άξονα του υλικού. 

Το z διάνυσμα παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα και οι μονάδες μέτρησής του είναι m: 

 

Σύμφωνα με το γεγονός του ότι υπάρχουν δώδεκα στρώσεις υλικού στην πολύστρωτη υπό-

πλάκα και με την γνώση του πάχους της κάθε στρώσης είναι λογικό το διάνυσμα z να έχει δεκατρία 

κελιά. Επίσης, επιβάλλεται να τονιστεί ότι η αρχή του άξονα z (z = 0) είναι το μέσο επίπεδο της 

πλάκας. Τέλος η ομογενοποιημένη καμπτική δυσκαμψία υπολογίζεται ως Ds = 0.9122 Pa.m4 
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6.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε αυτή την ενότητα του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται 

από διαγράμματα, καμπύλες και αποκρίσεις αξιοσημείωτων μεγεθών που χαρακτηρίζουν το 

φαινόμενο διάδοσης. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την ανάλυση που παρουσιάστηκε στο 

Κεφαλαίο 5 με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 2-5. 

6.2.1 Καμπύλη φορτίου-ανοίγματος του άκρου του δοκιμίου (P-Δw) για το 

πείραμα DCB 

Στην Εικόνα 6.5 δίνεται η καμπύλη του φορτίου, P που ασκείται στο δεξί άκρο του δοκιμίου 

συναρτήσει τις εγκάρσιας μετατόπισης (ανοίγματος-opening), Δw του ίδιου σημείου, 

χρησιμοποιώντας τον διγραμμικό συνεκτικό νόμο (bi-linear traction-separation law). Η 

συγκεκριμένη καμπύλη χαρακτηρίζει το πείραμα DCB και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες 

για την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την διάδοση της αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων 

στην δομή. Επιπλέον, η απόκριση με βάση την τεχνική που μελετάται σε αυτή την εργασία (CZM) 

συγκρίνεται με την αντίστοιχη καμπύλη που προκύπτει από την θεωρία δοκών (Simple Beam 

Theory-SBT), η οποία χρησιμοποιεί αναλυτικές σχέσεις για τον χαρακτηρισμό της καμπύλης. Το 

benchmark που χρησιμοποιείται για την σύγκριση-επαλήθευση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν δίνεται στο Παράρτημα Β. Η ανάλυση με την τεχνική CZM πραγματοποιήθηκε 

μέχρι το μήκος της ρωγμής να γίνει ίσο με 50 mm, όπως φαίνεται στο διάγραμμα ενώ η ανάλυση 

με το benchmark (SBT) πραγματοποιήθηκε για επιπλέον 10 mm, για να είναι συγκρίσιμά με 

ευκολία τα αποτελέσματα. Το διάγραμμα προκύπτει από το MATLAB με την εξής κωδικοποίηση: 

PLOT THE LOAD-DISPLACEMENT RESPONSE IN MATLAB CODING 

hold on 

plot(DOL,POl,DOLbc(1:cbc+kbc-1),FOLbc(1:cbc+kbc-1),'--k') 

grid on 

hold off 

title('DCB Tst: Load-Displacement Responce'); 

ylabel('Load P (N)') 

xlabel('End Opening Δw(m)') 

legend('CZM','Benchmark') 

xlim([0 8e-03]) 

ylim([0 100]) 
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Στην Εικόνα 6.5 παρουσιάζεται η απόκριση (P-Δw). Στην καμπύλη διακρίνεται το μέγιστο 

φορτίο του σταδίου 1 (αρχική κάμψη) της ανάλυσης P0 = 2.0494 Ν. Αυτή η συγκεκριμένη τιμή 

του φορτίου σηματοδοτεί την λήξη της γραμμικής σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών, της ελαστικής 

απόκρισης και την έναρξη του σταδίου 2 δηλαδή την έναρξη της αποκόλλησης (έναρξη θραύσης). 

Από το διάγραμμα καταλαβαίνει κανείς ότι η διάρκεια του σταδίου 1 της ανάλυσης και συνεπώς 

της γραμμικής απόκρισης είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη απόκριση των επόμενων 

σταδίων. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της ανάλυσης με CZM και της ανάλυσης με τις αναλυτικές 

λύσεις της SBT (benchmark) βρίσκεται στην ιδιότητα της CZM να εμπεριέχει τα μη-γραμμικά 

φαινόμενα που δημιουργούνται δίπλα από το άκρο της αποκόλλησης λόγω της απόκρισης 

χαλάρωσης του διγραμμικού συνεκτικού νόμου (όπως εξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 4). Από το 

διάγραμμα διακρίνεται ότι η απόκριση πριν την κορυφή της καμπύλης είναι η απόκριση πριν 

διαδοθεί η αποκόλληση και μετά την κορυφή της καμπύλης είναι η αντίστοιχη απόκριση που 

χαρακτηρίζει την διάδοση της. Η μη-γραμμική απόκριση της καμπύλης μέχρι την κορυφή της με 

την μέθοδο ανάλυσης CZM διακρίνεται με ευκολία σε αντίθεση με την ανάλυση με SBT, η οποία 
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είναι γραμμική μέθοδος διότι βασίζεται σε γραμμική σχέση φορτίου-διαχωρισμού. Λόγω της μη-

γραμμικότητας της μεθόδου CZM παρατηρείται ότι το κρίσιμο φορτίο (φορτίο αστοχίας) για να 

ξεκινήσει η διάδοση της αρχικής αποκόλλησης των στρώσεων είναι χαμηλότερο (Pc = 61.6089 N) 

από το αντίστοιχο κρίσιμο φορτίο με την μέθοδο SBT (Pc = 65.55 N). Το διάγραμμα παρουσιάζει 

το κρίσιμο φορτίο Pc που απαιτείται για να διαδοθεί η αποκόλληση, καθώς και το συνολικό 

άνοιγμα του άκρου του δοκιμίου για κάθε διάδοση της αποκόλλησης κατά Δα = 5 mm. Συνεπώς, 

φαίνεται ότι η δύναμη που ασκείται στο άκρο του δοκιμίου και απαιτείται για να διαδοθεί η 

διαστρωματική αποκόλληση μειώνεται όσο αυξάνεται το μήκος της ρωγμής α, ενώ το άνοιγμα 

του άκρου του δοκιμίου Δw αυξάνεται συνεχώς. Αξίζει να τονιστεί ότι η απόκριση κατά το στάδιο 

διάδοσης της ρωγμής (απόκριση μετά την κορυφή της καμπύλης) και για τις δύο μεθόδους είναι 

πανομοιότυπη και αυτό δικαιολογείται με το ότι η απόκριση σε αυτό το στάδιο επηρεάζεται 

κυρίως από τον κρίσιμο ρυθμό έκλυσης ενέργειας GIc , ο οποίος είναι όμοιος και για τις δύο 

μεθόδους και δεν μεταβάλλεται. 

6.2.2 Καμπύλη κρίσιμου φορτίου-μήκους αποκόλλησης (Pc-α) για το πείραμα DCB 

Στην Εικόνα 6.6 παρουσιάζεται η απόκριση του φορτίου αστοχίας, Pc κατά την διάρκεια του 

σταδίου της διάδοσης της αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων. Από το διάγραμμα παρατηρείται 

ότι οι δύο τεχνικές ανάλυσης έχουν μία μικρή διαφορά στην αρχή της απόκρισης (α = 30 mm) της 

τάξης ΔP = 3.9 Ν. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, αυτή η διαφορά οφείλεται στο ότι η τεχνική 

επίλυσης με CZM περιλαμβάνει και μη-γραμμικά φαινόμενα που πραγματοποιούνται. Με την 

ανάπτυξη της διαστρωματικής αποκόλλησης μέσα στην δομή παρατηρείται ότι το φορτίο αστοχίας 

για τις δύο μεθόδους συγκλίνει και η διαφορά ΔP μειώνεται για μεγαλύτερα μήκη αποκολλήσεων. 

Το διάγραμμα προκύπτει από το MATLAB με την εξής κωδικοποίηση: 

PLOT THE FAILURE LOAD-CRACK LENGTH RESPONSE IN MATLAB 

CODING 

hold on 

plot(aOl(1:k),PcOl(1:k),aOl(1:k),FOLbc(cbc-1:cbc+k-2),'--

k') 

grid on 

hold off 

title('DCB Tst: Failure Load-Crack Length Responce'); 

ylabel('Failure Load Pc (N)') 
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xlabel('Crack Length a(m)') 

legend('CZM','Benchmark') 

xlim([30e-03 60e-03]) 

ylim([0 70]) 

 

 

6.2.3 Διάγραμμα ζώνης χαλάρωσης-μήκος αποκόλλησης (LP-α) για το πείραμα DCB 

Ένα πολύ σημαντικό διάγραμμα αποτελεί η μεταβολή της ζώνης χαλάρωσης (Softening Zone) 

LP όσο προχωράει η αποκόλληση των στρώσεων στην δομή. Η ζώνη χαλάρωσης ή η ζώνη 

διάδοσης της βλάβης χαρακτηρίζει την περιοχή όπου η συνεκτική ζώνη εισέρχεται στο τμήμα της 

χαλάρωσης και αποτελεί την περιοχή της συνεκτικής ζώνης όπου η δυσκαμψία υποβαθμίζεται και 

η θραύση του υλικού γίνεται αισθητή σε αυτή την περιοχή. Επίσης στην συγκεκριμένη περιοχή 

εμπεριέχονται τα μη-γραμμικά φαινόμενα της CZM. Έτσι είναι απαιτούμενη, διότι παίζει 

σημαντικό ρόλο σε μία ανάλυση με συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία (FEA). Εάν δεν 

πλεγματοποιηθεί η ζώνη διάδοσης βλάβης σωστά και αποτελεσματικά δημιουργούνται 

υπολογιστικά προβλήματα, όπως η ανάπτυξη ταλαντώσεων (oscillations) στα μεγέθη της έλξης 

στην καμπύλη (P-Δw). Για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να γίνει μία νέα 

βελτιωμένη πλεγματοποίηση της ζώνης διάδοσης βλάβης που μπορεί να οδηγήσει σε επίπονη 
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διαδικασία υπολογιστικά. Συνεπώς ο αναλυτικός υπολογισμός του μήκους της ζώνης διάδοσης 

της βλάβης βελτιστοποιεί την διαδικασία μοντελοποίησης με πεπερασμένα στοιχεία διότι 

καθορίζει το μήκος των συνεκτικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν και αποτρέπει 

υπολογιστικά προβλήματα. [23] 

PLOT THE PROCESS ZONE-CRACK LENGTH RESPONSE IN MATLAB  

CODING 

hold on 

plot(aOl(1:k),LpOl(1:k)) 

hold off 

title('DCB Tst: Process Zone - Crack Length'); 

ylabel('Process Zone Lp (m)') 

xlabel('Crack Length a(m)') 

legend('CZM') 

xlim([30e-03 60e-03]) 

ylim([0 8e-03]) 

 

 

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από το διάγραμμα η ζώνη χαλάρωσης LP παραμένει σταθερή 

και ίση με LP = 0.0022 m ή 2.2 mm κατά την διάρκεια της συνολικής ανάλυσης. Αυτό είναι μία 

σημαντική πληροφορία για μοντελοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία καθώς το πλέγμα των 

στοιχείων σε αυτή την περιοχή μπορεί να παραμείνει σταθερό και ανεξάρτητο σε αυτήν την 

περιοχή σε σχέση με το μήκος της αποκόλλησης των στρώσεων. 
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6.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Σε αυτή την ενότητα του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση με την τεχνική με CZM, με εναλλαγή κάποιων σημαντικών 

παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάλυση (
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 , GIc, σc). 

6.3.1 Παραμετρική μελέτη με βάση τον λόγο 
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
  

Στην Εικόνα 6.8 παρουσιάζονται πέντε διαφορετικές μορφές του διγραμμικού νόμου, με την 

κύρια διαφορά τον λόγο 
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 . Όπως έχει εξηγηθεί σε προηγούμενο Κεφάλαιο η Δwo είναι η 

εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) στον συνεκτικό νόμο που αντιστοιχεί στο σημείο που η έλξη 

παίρνει την μέγιστη τιμή της, σc. Αυτό το σημείο είναι η κορυφή του συνεκτικού διγραμμικού 

νόμου και διαχωρίζει το τμήμα σκλήρυνσης (ΚΝ1>0) και το τμήμα χαλάρωσης του νόμου (ΚΝ2<0). 

Από την αντίθετη άποψη, η Δwc είναι η κρίσιμη εγκάρσια μετατόπιση (διαχωρισμός) που 

αντιστοιχεί στην κατάσταση όπου η δυσκαμψία και συνεπώς η έλξη μηδενίζεται και η 

αποκόλληση διαδίδεται. 

PLOT THE BI-LINEAR COHESIVE LAWS IN MATLAB CODING 

Dw1 = [0,Dwo,Dwc]; 

Dw2 = [0,Dwc/100,Dwc]; 

Dw3 = [0,Dwc/10,Dwc]; 

Dw4 = [0,Dwc/2,Dwc]; 

Dw5 = [0,Dwc,Dwc]; 

s = [0,sigmaC,0]; 

hold on 

plot(Dw1,s,Dw2,s,Dw3,s,Dw4,s,Dw5,s) 

grid on 

hold off 

title('Cohesive Law: Bi-Linear Parametric Study'); 

ylabel('\sigma(Pa)') 

xlabel('Δw(m)') 

legend('Δwo/Δwc = 1/1000','Δwo/Δwc = 1/100','Δwo/Δwc = 

1/10','Δwo/Δwc = 1/2','Δwo/Δwc = 1') 

xlim([0 15e-06]) 

ylim([0 70e06]) 
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Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για τους λόγους 
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
=

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
,
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
=

𝟏

𝟏𝟎𝟎
, ,
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
=

𝟏

𝟏𝟎
,
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
=

𝟏

𝟐
,

𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
= 𝟏.  Ο λόγος επηρεάζει άμεσα τις δυσκαμψίες ΚΝ1 και ΚΝ2 και συνεπώς τα τμήματα 

σκλήρυνσης και χαλάρωσης του συνεκτικού νόμου. Όσο αυξάνεται ο λόγος τόσο λιγότερη 

επιρροή έχει το τμήμα απόκρισης της χαλάρωσης και τόσο μεγαλύτερη επιρροή έχει το τμήμα 

σκλήρυνσης. Στην ακραία περίπτωση όπου Δwo = Δwc ο συνεκτικός νόμος αφαίρει το τμήμα 

χαλάρωσης του και αποτελείται από μόνο ένα τμήμα σκλήρυνσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

έναρξη της διαστρωματικής αποκόλλησης και η διάδοση της να γίνονται ακαριαία στην ίδια 

στιγμή, καθώς η διαστρωματική δυσκαμψία και η έλξη μηδενίζονται ταυτόχρονα την ίδια στιγμή 

που ξεπερνιέται το όριο της διαστρωματικής αντοχής.  

Στην Εικόνα 6.9 δίνεται η απόκριση (P-Δw) για τους πέντε διαφορετικούς λόγους 
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 έτσι ώστε 

να μελετηθούν ποιες περιοχές της καμπύλης επηρεάζονται από αυτή την μεταβολή. Επίσης 

διακρίνεται και η απόκριση για τις αναλυτικές μορφές λύσεων με (SBT) για καλύτερη σύγκριση 

των διαγραμματικών αποτελεσμάτων. 
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𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
  KN1 (GPa/mm) KN2 (GPa/mm) 

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

5896 -5.9021 

𝟏

𝟏𝟎𝟎
 

589.62 -5.9558 

𝟏

𝟏𝟎
 

58.962 -6.551 

𝟏

𝟐
 

11.792 -11.792 

1 5.8962 - 

 

 

Όπως παρατηρείται η περιοχή που επηρεάζεται άμεσα από την μεταβολή του λόγου 
 𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 είναι 

η περιοχή πριν αρχίσει να διαδίδεται η αποκόλληση, δηλαδή η περιοχή που βρίσκεται πριν την 
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κορυφή της καμπύλης. Στην περιοχή που χαρακτηρίζεται από την διάδοση της αποκόλλησης (μετά 

την κορυφή της καμπύλης) φαίνεται ότι οι αποκρίσεις συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό και δεν 

επηρεάζονται από την μεταβολή. Επιπλέον, από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι όσο 

μειώνεται ο λόγος 
 𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 , τόσο συγκλίνει η ελαστική-γραμμική απόκριση του σταδίου 1 της CZM 

με την απόκριση με SBT. Όσο μειώνεται ο λόγος τόσο πιο σημαντικό ρόλο παίζει η μη 

γραμμικότητα στην απόκριση γιατί η απόκριση χαλάρωσης στον διγραμμικό συνεκτικό νόμο 

γίνεται περισσότερο αισθητή. Στην ακραία περίπτωση όπου ο λόγος 
 𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 είναι ίσος με ένα 

(συνεκτικός νόμος μόνο με μία απόκριση σκλήρυνσης και καμία απόκριση χαλάρωσης), η 

απόκριση της καμπύλης πριν το στάδιο διάδοσης της ρωγμής είναι απολύτως γραμμική καθώς δεν 

υπάρχουν οι μη-γραμμικότητες της απόκρισης της χαλάρωσης του διγραμμικού συνεκτικού 

νόμου. Τέλος παρατηρείται ότι το κρίσιμο φορτίο Pc παραμένει αμετάβλητο για όλες τις 

αποκρίσεις και δεν επηρεάζεται από την συγκεκριμένη μεταβολή της παραμέτρου. 

6.3.2 Παραμετρική μελέτη με βάση τον κρίσιμο ρυθμό έκλυσης ενέργειας, Gc 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μία παραμετρική μελέτη με μεταβολή του μεγέθους της 

κρίσιμό ρυθμό έκλυσης ενέργειας Gc, στην τεχνική μοντελοποίησης CZM με κλειστές μορφές 

λύσεων. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικής τιμές της GIC = 100 N/m , GIC = 212 N/m , GIC 

= 400 N/m. Η εναλλαγή του συγκεκριμένου μεγέθους προκαλεί μεταβολή στην διαστρωματική 

δυσκαμψία ΚΝ1, η οποία υπολογίζεται από την σχέση (8.1). Λόγω της εναλλαγής της 

διαστρωματικής δυσκαμψίας ΚN1 και με γνώμονα ότι χρησιμοποιήθηκε ο διγραμμμικός 

συνεκτικός νόμος με λόγο 
1

1000
, προκύπτει ότι αναλογικά επιβάλλεται η μεταβολή της 

διαστρωματικής δυσκαμψίας ΚΝ2. Στον Πίνακα 7 διακρίνονται οι τιμές της διαστρωματικής 

δυσκαμψίας που προέκυψαν για την κάθε Gc : 

GIC (Ν/m) KN1 (GPa/mm) KN2 (GPa/mm) 

100 12500 -12.512 

212 5896 -5.9021 

400 3125 -3.128 
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Από τα υπόλοιπα μεγέθη  μεταβλήθηκαν μόνο οι συνεκτικές έλξεις καθώς στην λύση (4.11) 

διακρίνεται ότι επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των διασττρωματικών δυσκαμψιών 

(δυσκαμψιών των ελατηρίων που προσομοιώνουν τις συνεκτικές έλξεις). Διακρίνεται ότι όσο 

αυξάνεται η κρίσιμη ERR τόσο μειώνεται με ανάλογο τρόπο η τιμή της ΚΝ1 και τόσο αυξάνεται 

με ανάλογο τρόπο η τιμή της ΚN2. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται η τιμή της έλξης αλλά τα 

υπόλοιπά μεγέθη παραμένουν αναλοίωτα. Συνεπώς πραγματοποιήθηκαν τρεις αναλύσεις για 

διάδοση της διαστρωματικής αποκόλλησης στην δομή κατά Δα = 5 mm, καθώς όλες οι 

απαιτούμενες πληροφορίες αντλούνται με βάση αυτό το όριο ανάλυσης. Παρακάτω δίνεται η 

κωδικοποίηση για να δημιουργηθεί το διάγραμμα φορτίου-ανοίγματος του άκρου του δοκιμίου 

(P-Δw) για τις τρεις διαφορετικές αναλύσεις. Να τονιστεί ότι πραγματοποιήθηκαν και τρεις 

διαφορετικές αναλύσεις με βάση την SBT, λόγω του ότι η Gc είναι το μέγεθος που κυρίως 

επηρεάζει την απόκριση με την συγκεκριμένη μέθοδο. Αποθηκεύονται οι τιμές του φορτίου και 

του ανοίγματος του άκρου το δοκιμίου για κάθε ανάλυση CZM και SBT σε νέα μητρώα Pi , Di 

για να δημιουργηθεί το διάγραμμα με τον εξής τρόπο: 

 

PLOT THE LOAD-DISPLACEMENT RESPONSE IN MATLAB CODING FOR 

EACH Gc 

hold on 

plot(D1,P1) 

plot(D2,P2) 

plot(D3,P3) 

plot(DOLB1,POLB1,'--k') 

plot(DOLB2,POLB2,'--k') 

plot(DOLB3,POLB3,'--k') 

grid on 

hold off 

title('Parametric Study for Gc-DCB Test: Load-Displacement 

Responce'); 

ylabel('Load P (N)') 

xlabel('End Opening Δw(m)') 

legend('Gc = 100','Gc = 212','Gc = 400','Benchmark') 

xlim([0 3e-03]) 

ylim([0 100]) 
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Όπως φαίνεται από την Εικόνα 6.10, οι τρεις αποκρίσεις της καμπύλης (P-Δw) για τις τρεις 

διαφορετικές τιμές της GIC, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στο στάδιο προ-διάδοσης της 

αποκόλλησης (ιδιαιτέρως στην κλίση της απόκρισης) μεταξύ των στρώσεων, ενώ στην απόκριση 

που αντιστοιχεί ύστερα από την κορυφή της κάθε καμπύλης δεν ανταποκρίνονται όμοια. Αυτό 

συμβαίνει διότι ο κρίσιμος ρυθμός έκλυσης ενέργειας επηρεάζει το στάδιο διάδοσης της 

αποκόλλησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της GIC, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια απαιτείται για 

την διάδοση της αποκόλλησης. Δηλαδή, για μεγαλύτερη τιμή της GIC απαιτείται μεγαλύτερο 

κρίσιμο φορτίο Pc για να διαδοθεί η αποκόλληση στην δομή με την εξήγηση να δίνεται στο ότι 

όσο μεγαλύτερο κρίσιμο φορτίο υπάρχει τόσο μεγαλύτερη ενέργεια εκλύεται και συνεπώς μπορεί 

να ξεπεραστεί το όριο της Gc και να διαδοθεί η αποκόλληση. Αυτό ακριβώς φαίνεται στο 

παραπάνω διάγραμμα. Για GIC = 100 N/m, η Pc ισούται με 45.72 Ν, για GIC = 212 N/m, η Pc 

ισούται με 61.6089 Ν και για GIC = 400 N/m, η Pc ισούται με 83.755 Ν.  
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Επίσης όσο μεγαλύτερη διαστρωματική δυσκαμψία ΚΝ2 υπάρχει (σε αριθμητική τιμή) τόσο 

μεγαλύτερο κρίσιμο φορτίο θα χρειαστεί για να διαδοθεί η αποκόλληση. Αυτό δικαιολογείται από 

την άμεση επιρροή της σχέσης (4.11) και την συνθήκη διάδοσης της αποκόλλησης (σxB ≤ 0 ). Για 

να ικανοποιηθεί η συνθήκη και να διαδοθεί η αποκόλληση χρειάζεται μεγαλύτερη τιμή του 

κρίσιμου φορτίου όσο μεγαλύτερη τιμή της δυσκαμψίας ΚΝ2 υπάρχει. 

 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του κρίσιμου 

ρυθμού έκλυσης ενέργειας GIC τόσο αυξάνεται το μήκος της ζώνης χαλάρωσης. Όπως 

αναφέρθηκε στα παραπάνω διαγράμματα το μήκος της ζώνης χαλάρωσης για το DCB πείραμα 

παραμένει αμετάβλητο όσο αναπτύσσεται η διαστρωματική αποκόλληση μέσα στην δομή. Η ίδια 

παρατήρηση μπορεί να επισημανθεί και από αυτό το διάγραμμα για διαφορετικές τιμές της GIC. 
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6.3.3 Παραμετρική μελέτη με βάση την διαστρωματική αντοχή του υλικού σc 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μία παραμετρική μελέτη με μεταβολή του μεγέθους της 

διαστρωματικής αντοχής (κρίσιμης έλξης του συνεκτικού νόμου) σc, στην τεχνική 

μοντελοποίησης CZM με εφαρμογή κλειστών μορφών λύσεων. Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν 

στις αναλύσεις είναι σc = 25 ΜPa , σc =50 ΜPa, σc = 100 ΜPa. Η εναλλαγή του συγκεκριμένου 

μεγέθους προκαλεί μεταβολή στην διαστρωματική δυσκαμψία ΚΝ1, η οποία υπολογίζεται από την 

σχέση (8.1). Λόγω της εναλλαγής της διαστρωματικής δυσκαμψίας ΚN1 και με γνώμονα ότι 

χρησιμοποιήθηκε ο διγραμμμικός συνεκτικός νόμος με λόγο 
1

1000
, προκύπτει ότι αναλογικά 

επιβάλλεται η μεταβολή της διαστρωματικής δυσκαμψίας ΚΝ2. Στον Πίνακα 8 διακρίνονται οι 

τιμές της διαστρωματικής δυσκαμψίας που προέκυψαν για την κάθε σc : 

σc (MPa) KN1 (GPa/mm) KN2 (GPa/mm) 

25 1474 -1.4755 

50 5896 -5.9021 

100 23585 -23.609 

 

Από τα υπόλοιπα μεγέθη μεταβλήθηκαν οι συνθήκες που απαιτούνται για τον υπολογισμό της 

P0 και της Pc αλλά και η λύση της έλξης στην συνεκτική ζώνη λόγω της μεταβολής των 

διατρωματικών δυσκαμψιών (όσο αυξάνεται η σc τόσο αυξάνεται αναλογικά σε τιμή η KΝ1 και 

τόσο ελαττώνεται σε τιμή η KΝ2) και λόγω της μεταβολής της διαστρωματικής δυσκαμψίας που 

παίζει κρίσιμο ρόλο στην λύση της συνεκτικής έλξης για το τμήμα της χαλάρωσης (4.11). Για το 

τμήμα της σκλήρυνσης της συνεκτικής ζώνης, η έλξη επηρεάζεται μόνο από την μεταβολή της 

ΚΝ1. Πραγματοποιήθηκαν τρεις αναλύσεις για διάδοση της διαστρωματικής αποκόλλησης στην 

δομή κατά Δα = 5 mm, καθώς όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες αντλούνται με βάση αυτό το 

όριο ανάλυσης. Παρακάτω δίνεται η κωδικοποίηση για να δημιουργηθεί το διάγραμμα φορτίου-

ανοίγματος του άκρου του δοκιμίου (P-Δw) για τις τρεις διαφορετικές αναλύσεις. Να τονιστεί ότι 

πραγματοποιήθηκε μόνο μία ανάλυση με βάση την SBT, λόγω του ότι η σc είναι μέγεθος που δεν 

επηρεάζει την απόκριση με την συγκεκριμένη μέθοδο. Αποθηκεύονται οι τιμές του φορτίου και 

του ανοίγματος του άκρου το δοκιμίου για κάθε ανάλυση CZM και SBT σε νέα μητρώα Pi , Di 

για να δημιουργηθεί το διάγραμμα με τον εξής τρόπο: 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 105 

PLOT THE LOAD-DISPLACEMENT RESPONSE IN MATLAB CODING FOR 

EACH σc 

hold on 

plot(D1,P1) 

plot(D2,P2) 

plot(D3,P3) 

plot(DOLB1,POLB1,'--k') 

grid on 

hold off 

title('Parametric Study for σc-DCB Test: Load-Displacement 

Responce'); 

ylabel('Load P (N)') 

xlabel('End Opening Δw(m)') 

legend('σc = 25 MPa','σc = 50 MPa','σc = 100 

MPa','Benchmark') 

xlim([0 3e-03]) 

ylim([0 100]) 
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Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα από την 

αντίστοιχη παραμετρική μελέτη με γνώμονα την GΙC. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται ότι 

επηρεάζεται η απόκριση της καμπύλης πριν το στάδιο διάδοσης της αποκόλλησης (απόκριση πριν 

την κορυφή της καμπύλης). Τα κρίσιμα φορτία Pc που απαιτούνται για την διάδοση της 

αποκόλλησης έχουν διαφορετικές τιμές για κάθε διαστρωματική αντοχή και αυτό είναι ένα 

συμπέρασμα που προκύπτει από το γεγονός του ότι η εναλλαγή της διαστρωματικής αντοχής 

επηρεάζει την απόκριση πριν την κορυφή της καμπύλης, όπως προαναφέρθηκε.  Για σc = 25 MPa, 

η Pc ισούται με 60.038 N Ν, για σc = 50 MPa, η Pc ισούται με 61.6089 Ν και για σc = 100 N/m, η 

Pc ισούται με 62.7247Ν. Διακρίνεται επίσης η απόκριση που προκύπτει από τις αναλυτικές λύσεις 

της SBT (benchmark) και το γεγονός του ότι όσο αυξάνεται η διαστρωματική αντοχή, η απόκριση 

της CZM συγκλίνει στην απόκριση της SBT, δικαιολογεί την θεώρηση του ότι η SBT υποστηρίζει 

την άπειρη διαστρωματική αντοχή. Επιπλέον, παρατηρείται ότι η απόκριση κατά το στάδιο 

διάδοσης της αποκόλλησης συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό και για τις τρεις διαφορετικές αναλύσεις 

(και για την SBT). Αυτό προκύπτει, επειδή όπως προαναφέραμε στην προηγούμενη Ενότητα το 

στάδιο αυτό επηρεάζεται από την Gc που παραμένει αμετάβλητη και όχι από την διαστρωματική 

αντοχή. 

Η παρατήρηση της άμεσης επιρροής της διαστρωματικής δυσκαμψίας πάνω στο κρίσιμο 

φορτίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί σε αυτή την παραμετρική μελέτη. Ενώ ισχύει το γεγονός ότι 

όσο μεγαλύτερη διαστρωματική δυσκαμψία ΚΝ2 υπάρχει (σε αριθμητική τιμή) τόσο μεγαλύτερο 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 107 

κρίσιμο φορτίο θα χρειαζόταν για να διαδοθεί η αποκόλληση λόγω της επιρροής της σχέσης 

(4.11), υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Η εναλλαγή της διαστρωματικής αντοχής  σc επηρεάζει 

άμεσα την συνεκτική έλξη και όσο μεγαλύτερη τιμή έχει, απαιτεί μεγαλύτερο κρίσιμο φορτίο Pc 

για να ικανοποιηθεί η συνθήκη διάδοσης της αποκόλλησης. Όμως λόγω των αντικρουόμενων 

μεγεθών της σc και της ΚΝ2 διακρίνεται ότι το διάστημα των διαφορετικών Pc για να αρχίσει η 

διάδοση της αποκόλλησης είναι πολύ πιο μικρό από το αντίστοιχό της παραμετρικής μελέτης με 

GIC. 

 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της 

διαστρωματικής αντοχής τόσο πιο πολύ μειώνεται το μήκος της ζώνης χαλάρωσης. Όπως 

αναφέρθηκε στα παραπάνω διαγράμματα το μήκος της ζώνης χαλάρωσης για το DCB πείραμα 

παραμένει αμετάβλητο όσο αναπτύσσεται η διαστρωματική αποκόλληση μέσα στην δομή. Η ίδια 

παρατήρηση μπορεί να επισημανθεί και από αυτό το διάγραμμα για διαφορετικές τιμές της σc. 
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7.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν να παρουσιάσει και να υλοποιήσει μία 

τεχνική διάδοσης μίας διαστρωματικής αποκόλλησης ανάμεσα στις στρώσεις μίας πολύστρωτης 

δομής. Αυτή η συγκεκριμένη τεχνική είναι η μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης που 

αναπτύσσεται πίσω από το άκρο της αποκόλλησης με συγκεκριμένες κλειστές-μορφές λύσεων 

που αντικατοπτρίζουν τον συνεκτικό νόμο που εφαρμόζεται και επίσης υποδεικνύει όλα τα 

απαραίτητα μεγέθη που προσομοιώνουν μία συνεκτική ζώνη. Βασικό θέμα της εργασίας, ήταν να 

προσδιορίσει αν η παραπάνω τεχνική είναι κατάλληλη για χρήση σε προβλήματα διάδοσης μίας 

διαστρωματικής αποκόλλησης, με παρουσίαση κάποιων βασικών υπολογιστικών και 

διαγραμματικών αποτελεσμάτων καθώς να παρουσιάσει κάποια θετικά στοιχεία σε σύγκριση με 

κάποια άλλη μέθοδο (εφαρμογή συνεκτικών πεπερασμένων στοιχείων για την μοντελοποίηση της 

συνεκτικής ζώνης). 

Η τεχνική που εμφανίστηκε στο Κεφάλαιο 4 είναι μία τεχνική κατάλληλη για την 

μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης που βρίσκεται πίσω από το άκρο της αποκόλλησης. 

Περιγράφει το πείραμα DCB που αντικατοπτρίζει την αστοχία σε τύπο Ι και στηρίζεται σε 

κλειστές μορφές λύσεων που περιγράφουν την συνεκτική έλξη και το εγκάρσιο άνοιγμα των 

σημείων των υπό-δοκιμίων που επιβάλλει ο διγραμμικός συνεκτικός νόμος. Η συγκεκριμένη 

τεχνική εμβαθύνει στην θεωρία μοντελοποίησης της συνεκτικής ζώνης και της εξήγησης των 

συνεκτικών νόμων καθώς συνδυάζει και την θεωρία των πολύστρωτων πλακών (CLT) για τον 

χαρακτηρισμό της δυσκαμψίας της πλάκας.  Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

πραγματοποίηση παραμετρικών μελετών που έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν σημαντικές 

απορίες, όπως ποιο μέγεθος επηρεάζει το φαινόμενο, σε ποιον βαθμό επηρεάζεται και με ποιον 

τρόπο. Επιπλέον υπολογίζει αναλυτικά το μήκος της περιοχής χαλάρωσης ή η περιοχή διάδοσης 

ζώνης βλάβης που είναι σημαντικό μέγεθος για την μοντελοποίηση της συνεκτικής ζώνης με 

πεπερασμένα συνεκτικά στοιχεία.  

Με βάση την μοντελοποίηση της τεχνικής στο υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB που 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5, παρατηρείται ότι η τεχνική είναι αποτελεσματική καθώς 

παρουσιάζει σταθερά και σωστά υπολογιστικά αποτελέσματα (μητρώο Q, ABD) που είναι 

σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της πολύστρωτης πλάκας που αναλύεται. Επιπλέον, με βάση την 

τεχνική που μελετάται, δίνεται η καμπύλη (P-Δw) για μήκος αποκόλλησης α = 50 mm, η οποία 



Διπλωματική Εργασία, Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελίδα 110 

είναι πολύτιμη για τον χαρακτηρισμό του φαινομένου διάδοσης μίας αποκόλλησης μεταξύ των 

στρώσεων μίας πολύστρωτης δομής. Από την συγκεκριμένη καμπύλη διαχωρίζεται κάθε στάδιο 

του φαινομένου με απόλυτη ευκολία καθώς επίσης υπολογίζεται το κρίσιμο φορτίο Pc για την 

διάδοση της αποκόλλησης και γίνεται η επαλήθευση του μέσω της θεωρίας δοκών SBT.  

Δίνεται το διάγραμμα μεταβολής του κρίσιμου φορτίου Pc με βάση το μήκος της 

διαστρωματικής αποκόλλησης και επίσης το διάγραμμα μεταβολής της ζώνης χαλάρωσης (ή 

ζώνης διάδοσης της βλάβης). Δύο σημαντικά διαγράμματα για να παρατηρηθεί εάν το κρίσιμο 

φορτίο ή η ζώνη χαλάρωσης που παίζει κυρίαρχο ρόλο για την μοντελοποίηση της συνεκτική ζώνη 

επηρεάζονται από το μήκος της αποκόλλησης όσο διαδίδεται στην δομή σε τύπο αστοχίας Ι. 

Επιπλέον γίνονται παραμετρικές μελέτες για τα μεγέθη (
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 , GIc, σc) που παίζουν κρίσιμο ρόλο 

στην ανάλυση. Από την μελέτη πηγάζει το συμπέρασμα ότι η σc επηρεάζει κυρίως την απόκριση 

πριν την κορυφή της καμπύλης μεταβάλλοντας το κρίσιμο φορτίο έναρξης του φαινομένου 

διάδοσης της αποκόλλησης. Όσο πιο μεγάλη είναι η αντοχή τόσο πιο μεγάλο γίνεται το κρίσιμο 

φορτίο συγκλίνοντας στην απόκρισης της SBT που θεωρεί άπειρη διαστρωματική αντοχή. Επίσης 

επηρεάζει το μήκος της ζώνης χαλάρωσης Lp, ως αντιστρόφως ανάλογο μέγεθος. Αντιθέτως η GIc 

επηρεάζει την απόκριση μετά την κορυφή της καμπύλης (στάδιο διάδοσης της αποκόλλησης) και 

όσο αυξάνεται η τιμή της τόσο πιο πολύ αυξάνεται το μήκος της Lp και ο λόγος 
𝜟𝒘𝒐

𝜟𝒘𝒄
 επηρεάζει την 

κλίση της μη-γραμμικής απόκρισης πριν την κορυφή της καμπύλης αλλά όχι το κρίσιμο φορτίο 

Pc. 

Συμπερασματικά, η τεχνική που περιγράφει η διπλωματική εργασία μπορεί να χαρακτηρίσει 

το φαινόμενο διάδοσης μίας διαστρωματικής αποκόλλησης σε μία πολύστρωτη δομή, με απόλυτη 

επιτυχία. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν συγκρίθηκαν με μία μέθοδο επαλήθευσης, 

επισημαίνοντας κάποιες διαφορές που είναι άκρως λογικές (μη-γραμμικότητα της CZM). Η 

μέθοδος αποτελεί μία πολύτιμη τεχνική για πραγματοποίηση και μελέτη εναλλαγής παραμέτρων 

για την CZM καθώς επεξηγεί αναλυτικά την θεωρία της συνεκτικής ζώνης που αναπτύσσεται 

πίσω από την αποκόλληση. Επιπλέον υπολογίζει αναλυτικά, μεγέθη που είναι άκρως σημαντικά 

για την μοντελοποίηση με συνεκτικά πεπερασμένα στοιχεία, όπως η LP και θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επαλήθευσης και βελτιστοποίησης άλλων μεθόδων. 
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Τέλος θα ήταν συνετό να επισημανθούν κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα που θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν ή να επεκτείνουν την συγκεκριμένη τεχνική: 

 Η κατασκευή ενός παρόμοιου μοντέλου διάδοσης μίας διαστρωματικής αποκόλλησης με 

κλειστές μορφές λύσεων που προσομοιώνουν την συνεκτική ζώνη για τύπο αστοχίας ΙΙ, 

ΙΙΙ καθώς και για μεικτό τύπο αστοχίας. 

 Η χρήση ενός διαφορετικού υλικού στρώσης για την ανάλυση. 

 Η χρήση ενός πολυγραμμικού νόμου έλξης-διαχωρισμού που θα υπακούει η συνεκτική 

ζώνη. 

 Η ανάλυση μη-συμμετρικών πολύστρωτων πλάκων. 

 Η χρήση στρώσεων που θα έχουν διαφορετικές γωνίες προσανατολισμού από 00 για την 

ανάλυση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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Εισαγωγή Δεδομένων : Θέση 

του αρχικού άκρου της 

αποκόλλησης xB 

Υπολογισμός των 8 συντελεστών α1-4 , 

c1-4 μέσω των συνοριακών συνθηκών 

και των συνθηκών συνέχειας 

Υπολογισμός της τάσης στο 

άκρο  Β, σ(xB)  

Υπολογισμός μέγιστου 

φορτίου P0 του σταδίου 1 , με 

αντικατάσταση του σ(xΒ) = σc 

Στάδιο1 

Μετάβαση από την περιοχή 

σκλήρυνσης (hardening) στην 

περιοχή χαλάρωσης (softening) 

Υπολογισμός της θέσης του 

σημείου Α (όριο-άκρο 

χαλάρωσης) : xA = xB -δΑ 

Εισαγωγή Δεδομένων : Θέση 

του άκρου της περιοχής 

χαλάρωσης (softening tip) xΑ 

Υπολογισμός των 12 συντελεστών α1-4 , 

b1-4 , c1-4 μέσω των συνοριακών 

συνθηκών και των συνθηκών συνέχειας 

Υπολογισμός της τάσης στο άκρο της 

περιοχής χαλάρωσης A, σ(xA) 

Υπολογισμός του φορτίου P από την 

τάση σ(xA) = σc 

Τάση στο άκρο Β : 

σ(xB)>0 

Επιτυχής ισορροπία και 

αποθήκευση 

αποτελεσμάτων 

Εισαγωγή νέας θέση του άκρους 

της περιοχής χαλάρωσης 

(softening tip) xΑ= xΑ -δΑ 

ΝΑΙ 

Στάδιο2 

OXI 

Στάδιο3 

Εισαγωγή Δεδομένων : Θέση 

του νέου άκρου της 

αποκόλλησης xΒ 

Η αποκόλληση διαδίδεται 

στο δοκίμιο και 

δημιουργείται ένα νέο 

άκρο με θέση :xB = xB - δΒ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Στο παράρτημα αυτό, παρουσιάζονται οι αναλυτικές λύσεις που χρησιμοποιούνται για την 

επαλήθευση των μεθόδων που προβλέπουν την διάδοση μίας διαστωματικής αποκόλλησης σε 

πολύστρωτες δομές, για τον τύπο αστοχίας Ι (mode I). Η βασική θεώρηση είναι η εξής:  

 Ο κύριος στόχος του benchmark είναι η ποσοτικοποίηση του κρίσιμου φορτίου Pc και η 

επαλήθευση της μη-γραμμικής απόκρισης φορτίου-εγκάρσιας μετατόπισης (στάδιο της 

διάδοσης της αποκόλλησης) της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την διάδοση της 

αποκόλλησης. 

 Οι αναλυτικές λύσεις που χρησιμοποιούνται βασίζονται στην θεωρία δοκών (Simple Beam 

Theory-SBT). 

 Οι αναλυτικές λύσεις της SBT βασίζονται κυρίως στην παράμετρο του κρίσιμου ρυθμού 

έκκλησης ενέργειας, GIC 

Οι λύσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: [19] 

Για το τμήμα όπου η αρχική αποκόλληση αο δεν έχει διαδοθεί μέσα στο υλικό: 

𝑷 =  
𝟑𝑫𝒔
𝟐𝒂𝒐

𝟑
𝜟𝒘 

(Β.1) 

, όπου DS η ομογενοποιημένη καμπτική δυσκαμψία της δοκού 

Για το τμήμα όπου η αρχική αποκόλληση αο διαδίδεται (α0<α<L) μέσα στο υλικό και 

χρησιμοποιόντας την μέθοδο compliance calibration για ελαστικά υλικά, η ERR δίνεται από την 

εξής σχέση: [19] 

𝑮𝑰 = 
𝒂𝟐

𝒃𝑫𝑺
 

(Β.2) 

Βάζοντας την κρίσιμη ERR, GIC μπορούμε να υπολογίσουμε την καμπύλη φορτίου – εγκάρσιας 

μετατόπισης (ανοίγματος του άκρου του δοκιμίου): [19] 

𝜟𝒘 = 
𝟐(𝒃𝑮𝑰𝒄)

𝟑/𝟐𝑫𝒔
𝟏/𝟐

𝟑𝑷𝟐
 

(Β.2) 

Και, 

𝑷 = 
(𝒃𝑫𝒔𝑮𝑰𝒄)

𝟏/𝟐

𝒂
 

(Β.2) 
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Με βάση τις παραπάνω αναλυτικές λύσεις της θεωρίας δοκών και της γνώσης των μεγεθών τα 

οποία απαιτούνται, μπορεί να μοντελοποιηθεί το αναλυτικό benachmark στο περιβάλλον του 

MATLAB ως εξής : 

 

 

ANALYTICAL BENCHMARK(SBT)FOR MODE I IN MATLAB CODING 

%% Load-Displacement before crack propagation 

FOLbc = zeros(1,10^4); 

DOLbc = zeros(1,10^4); 

cbc = 1; 

kbc = 0; 

  

FC = (b*Ds*GIc)^(1/2)/ao; 

  

for Fbc=0:0.01:FC 

D = 2*Fbc*ao^3/(3*Ds); 

FOLbc(cbc) = Fbc; 

DOLbc(cbc) = D; 

cbc = cbc+1; 

end 

%% Load-Displacement during crack propagation 

abc = ao+db; 

while abc <= 0.06 

Fneo = (b*Ds*GIc)^(1/2)/abc; 

Dneo = 2*(b*GIc)^(3/2)*Ds^(1/2)/(3*Fneo^2); 

FOLbc(cbc+kbc) = Fneo; 

DOLbc(cbc+kbc) = Dneo; 

abc = abc+db; 

kbc = kbc+1; 

end 

 

Διακρίνεται στην κωδικοποίηση ότι η ανάλυση με το συγκεκριμένο benchmark 

πραγματοποιείται μέχρι την συνθήκη, το μήκος της ρωγμής να γίνει α = 0.06 m ή 60mm.  Το 

βήμα αύξησης του μήκους της ρωγμής είναι db = 0.1mm. Επιπλέον για την ανάλυση του σταδίου 

πριν την διάδοση της αποκόλλησης διακρίνεται ότι είναι πλήρως γραμμική (γραμμική σχέση P-

Δw)  Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα από την κωδικοποίηση προκύπτει η εξής καμπύλη 

φορτίου-εγκάρσιας μετατόπισης (P-Δw). 
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω Εικόνα το κρίσιμο φορτίο που ξεκινάει η διάδοση της αρχικής 

διαστρωματικής αποκόλλησης αο = 30 mm είναι Pc = 65.55 N. Η συνολική εγκάρσια μετατόπιση 

(άνοιγμα) του άκρου του δοκιμίου (x = L) είναι ίση με Δw = 0.0012934 m ή με 1.2934 mm. 
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