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1 Εισαγωγή 

 

1.1 Πρόλογος 
 
Την τελευταία πεντηκονταετία η ανάπτυξη και χρήση των συνθέτων υλικών είναι 

ραγδαία αυξανόμενη, αντικαθιστώντας ‘παραδοσιακά’ υλικά όπως ο χάλυβας και το 

αλουμίνιο σε ζωτικής σημασίας τμήματα-εξαρτήματα κατασκευών. Οι υψηλοί λόγοι 

δυσκαμψίας/πυκνότητας και στατικής αντοχής/πυκνότητας σε συνδυασμό με την αντοχή σε 

θερμομηχανική κόπωση, τα καθιστούν πλέον ως κυριαρχούσα επιλογή σε τεχνολογικές 

εφαρμογές αιχμής όπως άτρακτοι αεροσκαφών και υποβρυχίων, πλαίσια αυτοκινήτων και 

οικοδομών, πτερύγια ανεμογεννητριών, αεροσκαφών κ.α. 

 Σε αντίθεση όμως με τα μονολιθικά ισότροπα μέταλλα πρόκειται για ετερογενή 

ανισότροπα υλικά με σαφείς διαφορές τόσο στην ελαστική τους συμπεριφορά, στον τρόπο 

αστοχίας αλλά και διαμόρφωσης τους αφού δομούνται σε πολύστρωτες διατάξεις συνήθως 

από μια βασική μονάδα, την ορθότροπη μονοαξονική στρώση. Η στρώση μπορεί να 

αποτελείται από ίνες, υάλου, άνθρακα, αραμιδίου, αργιλίου του τιτανίου, ανθρακικού πυριτίου 

κ.α., που επιφορτίζονται την παραλαβή των εξωτερικών φορτίων, καθώς και από κεραμικό, 

μεταλλικό ή πολυμερές μητρικό υλικό, που διασφαλίζει την συνοχή των ινών και τη 

λειτουργία τους ως ενιαίο σύστημα (μήτρα). Από πολύ νωρίς κυριάρχησαν τα σύνθετα υλικά 

ενισχυμένα με ίνες υάλου εξαιτίας της διαθεσιμότητας στη γνώση των μεθόδων παραγωγής 

και διαμόρφωσης τους, της χαμηλής οικονομικής τιμής τους ανά μονάδα βάρους αλλά και 

των επί μέρους ιδιοτήτων τους όπως π.χ. τις εξαιρετικές ηλεκτρικές ιδιότητες και την 

αντίσταση σε χημική διάβρωση. Μια άλλη κατηγορία υλικών με ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη 

τα τελευταία χρόνια αποτελούν τα σύνθετα με ενίσχυση ινών άνθρακα, παρουσιάζοντας 

σαφείς βελτιώσεις των ειδικών μηχανικών ιδιοτήτων σε σχέση με τα σύνθετα από ίνες υάλου, 

παραμένοντας όμως ακριβότερα ανά μονάδα βάρους. Στις μοντέρνες εφαρμογές σε πολλές 

περιπτώσεις γίνεται συνδυασμός ινών υάλου και άνθρακα (υβριδικές κατασκευές) 

αξιοποιώντας τα επί μέρους πλεονεκτήματα.  

Το ζητούμενο στην ώριμη πλέον ‘αγορά’ των συνθέτων υλικών δεν είναι αποκλειστικά 

η αύξηση του λόγου δυσκαμψίας πυκνότητας αλλά η περαιτέρω βελτιστοποίηση στη χρήση 

των υλικών αποφεύγοντας ανεπιθύμητα αδρανειακά και οικονομικά ‘φορτία’. Παράλληλα 

υπάρχει απαίτηση για αξιοπιστία στο σχεδιασμό, την κατασκευή και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας ενός μηχανολογικού στοιχείου. Για το λόγο αυτό το ενδιαφέρον της έρευνας 
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συγκεντρώνεται στη δημιουργία μηχανικών προτύπων προσομοίωσης της συμπεριφοράς 

του υλικού σε συνθήκες σύνθετης φόρτισης με παράλληλη ανάπτυξη νέων πειραματικών 

διατάξεων καθώς και μη καταστροφικών τεχνικών εστιάζοντας στον ποιοτικό έλεγχο. 

 Κίνητρο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η αποτίμηση της δομικής ακεραιότητας 

κελυφοειδών κατασκευών από σύνθετα υλικά που παρουσιάζουν ανοχή στη βλάβη, με τη 

χρήση ακουστικών τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου. Στόχος ήταν η πειραματική και 

θεωρητική μελέτη επίδρασης της αστοχίας, που αναπτύσσεται σε μια πολύστρωτη μετά από 

φόρτιση, σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά της κυματικής διάδοσης. Χωρίζεται σε δύο μεγάλα 

τμήματα, αφενός στη μοντελοποίηση της βλάβης που καταλαμβάνει τα πέντε πρώτα 

κεφάλαια και μικρό τμήμα του έκτου και αφετέρου στη μελέτη επίδρασης αυτής στην κυματική 

διάδοση που περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο.   

 Χρονικά, η διατριβή ξεκίνησε θεμελιώνοντας το υπόβαθρο για την πραγματοποίηση 

πειραμάτων ακουστό – υπέρηχων. Αναπτύχθηκαν διατάξεις ικανές στον εντοπισμό 

διαφορετικών μορφών βλάβης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν αριθμητικές – 

αναλυτικές μελέτες της μηχανικής της κυματικής διάδοσης. Η ανάγκη όμως θεωρητικής 

προσέγγισης της βλάβης προσανατόλισε από νωρίς τη διατριβή στην ανάπτυξη μηχανικών 

προτύπων περιγραφής της. 

 Χωρίς να αλλοιώνεται η γενικότητα της μελέτης, η έρευνα εστιάστηκε σε μορφές 

αστοχίας που συναντώνται συχνά σε πτερύγια ανεμογεννητριών. Τέτοιου είδους είναι π.χ. η 

διαστρωματική αποκόλληση αλλά και η τυχαία κατανεμημένη βλάβη π.χ. ρωγμές στη μήτρα, 

θραύση ινών, διατμητική αποκόλληση μεταξύ ίνας – μήτρας κτλ., που συσσωρεύεται σε μια 

πολύστρωτη διάταξη κατά τη διάρκεια φόρτισης της. 

 Σε αντίθεση όμως με τη διαστρωματική αποκόλληση, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί 

γεωμετρικά σε ένα αριθμητικό πρότυπο, π.χ. ασυνέχεια κόμβων, η προσομοίωση της 

‘ατάκτως ερριμένης’ βλάβης σε πολύστρωτες διατάξεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον 

ίδιο τρόπο. Ειδικά σε μεγάλες κατασκευές, κυρίως όπου υπάρχει απαίτηση αριθμητικής 

επίλυσης σε πραγματικό χρόνο, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός προτύπου προσομοίωσης 

της συμπεριφοράς του υλικού. 

 Η δημιουργία ενός τέτοιου προτύπου προοδευτικής αστοχίας, όπως ονομάζεται 

συνήθως στη διεθνή βιβλιογραφία, για E – Glass/Epoxy υλικά υπό στατική φόρτιση 

αποτέλεσε το μεγαλύτερο τμήμα της διατριβής. Στηρίχθηκε σε εκτεταμένη πειραματική 

διαδικασία για το χαρακτηρισμό των μηχανικών ιδιοτήτων της μονοαξονικής στρώσης, ως το 

βασικό δομικό υλικό μιας πολύστρωτης, καθώς και στο θεωρητικό υπόβαθρο καλά 

θεμελιωμένων θεωριών αστοχίας. 

 Το ανωτέρω πρότυπο αναπτύχθηκε επίσης για να αποτελέσει επιμέρους τμήμα ενός 

εργαλείου που φιλοδοξεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό πτερυγίων ανεμογεννητριών 

νέας γενιάς, ενώ  ενσωματώθηκε και σε στοιχείο κελύφους εμπορικού κώδικα 
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πεπερασμένων στοιχείων. Τα αποτελέσματα του αξιολογήθηκαν εκτενώς σε αντιπαραβολή 

με ειδικά σχεδιασμένα πειράματα που αναπαρήγαγαν σύνθετα εντατικά πεδία ανάλογα με 

αυτά που συναντώνται στο κέλυφος ενός πτερυγίου.    

 Παρότι η κύρια συμβολή της διατριβής εντοπίζεται στο στατικό καταστατικό πρότυπο 

προοδευτικής αστοχίας, απώτερος στόχος ήταν η μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του 

υλικού σε δυναμική φόρτιση, η οποία αποτελεί και ένα από τα μείζονα θέματα στο σχεδιασμό 

των πτερυγίων ανεμογεννητριών. Για να υλοποιηθεί όμως ένα τέτοιο βήμα έπρεπε να 

προηγηθεί η θεμελίωση του στατικού. Έτσι, εν συνεχεία, στο πλαίσιο της ερευνητικής μας 

ομάδας και συναφούς διατριβής του κ. Ηλία Ηλιόπουλου, το στατικό μοντέλο 

χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη ενός προτύπου κόπωσης για E – 

Glass/Epoxy πολύστρωτες διατάξεις, παρέχοντας τη δυνατότητα αριθμητικής κυκλικής 

φόρτισης του υλικού.  

Διαθέτοντας τα εργαλεία προσομοίωσης προοδευτικής αστοχίας, μοντελοποιώντας 

και την περίπτωση της διαστρωματικής αποκόλλησης η διατριβή ολοκληρώνεται 

επιστρέφοντας στο αρχικό ζητούμενο που ήταν η εκτίμηση δομικής ακεραιότητας. Γι’ αυτό το 

λόγο στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνολικά η δόμηση του πειραματικού και θεωρητικού 

υπόβαθρου της διατριβής για τη μελέτη των τασικών κυμάτων σε κυματοδηγούς - κελύφη. 

Πρότυπα πολυστρώτων που υπέστησαν αριθμητική βλάβη υποβλήθηκαν σε αριθμητικές μη 

– καταστροφικές δοκιμές. Τα αποτελέσματα τους συγκρίθηκαν διεξοδικά με πειραματικά 

δεδομένα, καταλήγοντας σε χρήσιμα συμπεράσματα για την εξέλιξη μετρήσιμων κυματικών 

χαρακτηριστικών όπως π.χ. της φασικής ταχύτητας. 

1.1.1 Πρόβλημα 
 
  Τα σύνθετα υλικά βρήκαν μεγάλη απήχηση στην αεροναυπηγική, όπου κατ’ εξοχήν 

απαιτούνται ελαφρές κατασκευές με μεγάλη δυσκαμψία. Ιδιαίτερη διείσδυση έχουν και στην 

περιοχή της αιολικής ενέργειας με αποτέλεσμα τα σύγχρονα πτερύγια ανεμογεννητριών να 

κατασκευάζονται ως επί το πλείστον από πολυμερή μήτρα (εποξειδική ρητίνη) ενισχυμένη με 

ίνες υάλου, ενώ σε πτερύγια μήκους > 50 μ. χρησιμοποιούνται και ανθρακονήματα. Η ανάγκη 

αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των αιολικών μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας οδηγεί προς το παρόν τη βιομηχανία σε κατασκευή ολοένα και μεγαλύτερου 

μήκους πτερυγίων. Περαιτέρω ανάπτυξη όμως της τεχνολογίας τους βρίσκει εμπόδιο στην 

παράλληλη αύξηση των αδρανειακών φορτίων. Η πρόβλεψη της μάζας ενός πτερυγίου 

συναρτήσει του μήκους του βάσει χαρακτηριστικών υπαρχόντων ανεμογεννητριών 

παρουσιάζει παραβολική εξάρτηση μεταξύ τους [1]. Κατά συνέπεια και τα στατικά και 

κοπωτικά φορτία οφειλόμενα στο ίδιο βάρος αυξάνουν παρόμοια, καθιστώντας απαγορευτική 

την κατασκευή πτερυγίων μεγάλης κλίμακας (>60 μ.).  
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 Ελλείψει πλήρους κατανόησης και γνώσης της συμπεριφοράς των συνθέτων υλικών 

υπό τις συνθήκες σύνθετης φόρτισης που δέχονται κατά τη διάρκεια ζωής τους, χάρη 

αντοχής και στιβαρότητας της κατασκευής, οι σύγχρονοι σχεδιαστικοί κανονισμοί 

αντιμετωπίζουν πολύ συντηρητικά την αλληλουχία φορτίσεων που θα υποστεί ένα πτερύγιο. 

Κατά τη διάρκεια της ‘ζωής’ τους, για την οποία έχουν σχεδιαστεί (ονομαστικά είκοσι χρόνια), 

τα πτερύγια θα αντιμετωπίσουν ακραίες στατικές αλλά και εναλλασσόμενες φορτίσεις με 

αποτέλεσμα τη συσσώρευση βλάβης και την υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων των 

υλικών τους. Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ο σχεδιαστικός υπολογισμός στατικής αντοχής 

των πτερυγίων σε τέτοιου είδους φορτία γίνεται σε παρθένο υλικό, που δεν έχει υποστεί άλλο 

ιστορικό φόρτισης, IEC-61400-1 [2]. Εξασφάλιση της αντοχής τους στο πέρας του 

λειτουργικού χρόνου επιτυγχάνεται υιοθετώντας συντηρητικούς συντελεστές ασφαλείας, 

αυξάνοντας το πάχος της πολύστρωτης κατασκευής. Στην πραγματικότητα όμως ακραίες 

συνθήκες στατικής φόρτισης μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία 

μιας μηχανής, ενώ θα έχει προηγηθεί οποιοδήποτε τυχαίο ιστορικό. Συνεπώς, οι παρόντες 

κανονισμοί σχεδιασμού με τον τρόπο που διαπραγματεύονται την αλληλουχία τυχαίων 

φορτίσεων δεν προσομοιώνουν την πραγματική συμπεριφορά της κατασκευής, ούτε 

προβλέπουν μεγέθη όπως η απομένουσα αντοχή. 

 Ένα επιπλέον στοιχείο που συμβάλλει στη σχεδιαστική αβεβαιότητα των πτερυγίων 

ανεμογεννητριών είναι ότι μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός τους γίνεται θεωρώντας την 

κατασκευή ως δοκό από σύνθετες πολύστρωτες διατάξεις που φέρει μόνο συνεπίπεδες 

αξονικές και διατμητικές τάσεις. Αγνοείται πλήρως η συνεπίπεδη κάθετη στον διαμήκη άξονα 

τάση, καθώς και η αλληλεπίδραση των τριών αυτών όρων του τανυστή τάσεων  στην 

ελαστική συμπεριφορά όσο και στην αστοχία του υλικού. Υπάρχοντα πρότυπα 

πεπερασμένων στοιχείων με στοιχεία κελύφους που αναπτύχθηκαν από την ερευνητική μας 

ομάδα για σχετικά μεγάλα πτερύγια (30m) καταδεικνύουν την ύπαρξη περιοχών όπου η 

αξονική συνιστώσα της τάσης είναι σαφώς μεγαλύτερη από τις άλλες δύο, δικαιολογώντας εν 

μέρει τη μονοδιάστατη (1D) αντιμετώπιση του προβλήματος. Επίσης όμως εντοπίστηκαν και 

περιοχές όπου αναπτύσσονται πολύπλοκα εντατικά πεδία [3-4] και απαιτείται σύνθετη τασική 

ανάλυση. 

 Ταυτόχρονα, διεθνείς κανονισμοί και ευρέως εφαρμοζόμενες πρακτικές, θεωρούν 

γραμμική τη σχέση τάσης-παραμόρφωσης της μονοαξονικής στρώσης περιορίζοντας τις 

παραμορφώσεις σε μια μικρή περιοχή ως προς την εν δυνάμει παραμορφωσιακή ικανότητα 

του υλικού, ενώ δεν επιτρέπουν εμφάνιση βλάβης ακόμα και κάτω από ακραίες στατικές ή 

κοπωτικές φορτίσεις. Η δημιουργία αστοχίας σε οποιοδήποτε σημείο της πολύστρωτης 

αντιμετωπίζεται ως σχεδιαστικό όριο, γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως “First Ply Failure” 

(FPF). Δεν γίνεται αποδοχή ούτε και διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων βλάβης όπως π.χ. 

μικρορωγμές στην μήτρα και θραύση ινών, που αναμένεται να έχουν εντελώς διαφορετική 
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επίδραση στη δομική ακεραιότητα της κατασκευής. Εσχάτως, από ορισμένους 

πιστοποιητικούς οργανισμούς έγιναν αποδεκτές κάποιου είδους αστοχίες με τη μορφή 

ρωγμών στη μήτρα του σύνθετου υλικού, παράλληλα στις ίνες [5-6]. Οι προαναφερθείσες 

υποθέσεις πηγάζουν από ελλιπή κατανόηση της συμπεριφοράς των συγκεκριμένων υλικών 

και οδηγούν σε πρακτικές συντηρητικού σχεδιασμού, αυξάνοντας βάρος και κόστος της 

κατασκευής, χωρίς να εκμεταλλεύονται την ικανότητα της να φέρει φορτία. 

1.1.2 Μηχανικό πρότυπο και σχεδιασμός με σύνθετα υλικά 
 
 Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής υλικών 

με βελτιωμένες ιδιότητες, νέων μεθόδων κατασκευής ή βελτίωση των ήδη υπαρχόντων αλλά 

και βελτιστοποίηση στο σχεδιασμό και στη χρήση των συνθέτων υλικών με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του βάρους της κατασκευής.  

 Όπως είναι γνωστό τα σύνθετα υλικά επιδεικνύουν ανοχή στη βλάβη συσσωρεύοντας 

την, εμφανίζουν μηχανισμούς ανακατανομής των τάσεων με συνέπεια ανισότροπη μη 

γραμμική συμπεριφορά. Πολύστρωτες διατάξεις ανάλογα με τη διαστρωμάτωση 

παρουσιάζουν σημαντική επιπλέον ικανότητα να παραλάβουν φορτία μετά την έναρξη της 

αστοχίας σε μια στρώση. Για βέλτιστη αξιοποίηση της φέρουσας ικανότητας του υλικού είναι 

ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης καθώς και αξιόπιστων μηχανικών 

προτύπων βασισμένων στη φιλοσοφία του σχεδιασμού με ανοχή στη βλάβη, με δυνατότητα 

πρόβλεψης της μηχανικής συμπεριφοράς των κατασκευαστικών στοιχείων. Ο σχεδιασμός 

πρέπει να υπερβεί τα όρια της γραμμικής ελαστικότητας εκμεταλλευόμενος πλήρως την 

ικανότητα του υλικού στην παραλαβή φορτίων στην μη - γραμμική περιοχή, ενώ η 

συσσώρευση της αστοχίας πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω και μορφές της που δεν έχουν 

καταστροφικές επιπτώσεις στην κατασκευή μπορούν να γίνουν αποδεκτές, μεταβαίνοντας σε 

πρακτικές ‘Ασφαλούς Αστοχίας’. Η δημιουργία νέων προτύπων περιγραφής της μηχανικής 

συμπεριφοράς των συνθέτων υλικών απασχολεί πλειάδα ερευνητικών ομάδων μηχανικών, 

πιστοποιητικών οργανισμών και βιομηχανιών, καθώς μεγάλα ερευνητικά προγράμματα 

εκπονούνται για την εις βάθος μελέτη του. 

 Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Reliable Optimal 

Use of Materials for Wind Turbine Rotor Blades” και ακρωνύμιο “OPTIMAT Blades” [7], το 

οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας, υλοποιήθηκε το πρώτο τμήμα της παρούσας μελέτης που αφορά 

στην προσομοίωση της συμπεριφοράς Ε – glass/epoxy στρώσης υπό μονότονη στατική 

φόρτιση. Η δομή του εν λόγω προγράμματος περιελάμβανε έναν μεγάλο αριθμό 

πειραμάτων, στατικών, κοπωτικών και εναπομένουσας αντοχής, προσβλέποντας στην 

κατανόηση της συμπεριφοράς glass/epoxy υλικών υπό σύνθετα εντατικά πεδία με απώτερο 
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στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου σχεδιασμού πτερυγίων μεγάλης κλίμακας που να 

ενσωματώνει: 

 

• πρότυπα περιγραφής του υλικού, γραμμικής και μη συμπεριφοράς  

• πρακτικές ανοχής στη βλάβη και προοδευτικής αστοχίας  

• υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του 

 

για να μπορεί να πραγματοποιήσει: 

 

• έλεγχο στατικής αντοχής 

• έλεγχο λυγισμού 

• έλεγχο αντοχής σε κόπωση 

• συνδυασμό κόπωσης και στατικής φόρτισης για τον υπολογισμό της εναπομένουσας 

αντοχής. 

 

1.1.3 Μηχανικά πρότυπα και μη – καταστροφικός έλεγχος 
 
 Παράλληλα όμως με την ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού υπάρχει ανάγκη αξιοπιστίας 

κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και στη λειτουργία των πτερυγίων των αιολικών μηχανών, 

που βαίνει αυξανόμενη με την ενεργειακή εξάρτηση από αυτές, ιδιαίτερα εκεί που δεν 

υπάρχει εύκολη πρόσβαση, όπως σε παράκτιες (off-shore) εγκαταστάσεις. 
 Γνωρίζοντας ότι η κυματική διάδοση είναι πολύ ευαίσθητη στην ύπαρξη βλάβης και 

στις αλλαγές τις δυσκαμψίας, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών 

μορφών αστοχίας στην κυματική διάδοση σε κελυφοειδείς διατομές – κυματοδηγούς. Σκοπός 

ήταν η κατανόηση της μηχανικής της κυματικής διάδοσης, η διερεύνηση του ευθέος 

προβλήματος ενισχύοντας μελλοντικά την αντίστροφη λύση, δηλαδή των προσδιορισμό 

ελαστικών ιδιοτήτων, στοχεύοντας προς την  κατεύθυνση εκτίμησης της δομικής 

ακεραιότητας κελυφοειδών κατασκευών με τεχνικές μη-καταστροφικού ελέγχου. 

Μελετήθηκαν μορφές βλάβης που συναντώνται τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη 

λειτουργία μετά από τυχαίο ιστορικό φόρτισης όπως, η διαστρωματική αποκόλληση, η 

ελλιπής συγκόλληση διατμητικής δοκίδας στο κέλυφος ενός πτερυγίου, καθώς και η τυχαία 

κατανεμημένη αστοχία που συσσωρεύεται μετά από τυχαία φόρτιση με τη μορφή 

μικρορωγμών στη μήτρα, θραύση ινών ή διατμητική αποκόλληση ίνας-μήτρας. 
Οι δύο πρώτες μορφές αστοχίας μπορούν να προσομοιωθούν με πολύ απλό τρόπο τόσο 

πειραματικά όσο και αριθμητικά, αρκεί να δημιουργηθεί μια γεωμετρική ασυνέχεια. Στην 

περίπτωση όμως ‘τυχαία ερριμένης’ μικροαστοχίας, η απειροστή γεωμετρία και ο μεγάλος 
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αριθμός τους που συσσωρεύεται σε μια κατασκευή π.χ. κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δεν 

επιτρέπει, τουλάχιστον με τη σημερινή υπολογιστική ισχύ, τη γεωμετρική αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Έπρεπε λοιπόν να προηγηθεί η ανάπτυξη κάποιου προτύπου προσομοίωσης 

βάσει του οποίου να μπορεί να περιγραφεί η συμπεριφορά του υλικού μετά από φόρτιση.  
Έτσι το μηχανικό πρότυπο υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού 

χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιώσει τη συσσώρευση της βλάβης στην Ε – glass/epoxy 

στρώση και κατ’ επέκταση σε πολύστρωτες υπό μονότονη στατική φόρτιση. Εν συνεχεία, στο 

πλαίσιο παράλληλης διατριβής η υπάρχουσα στατική πλατφόρμα εξελίχθηκε ούτως ώστε να 

μπορεί να προσομοιώνει και κόπωση πολύστρωτων διατάξεων. Τα αποτελέσματα του 

τελευταίου προτύπου χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της κυματικής διάδοσης και τη 

συσχέτιση της με την ελαστική υποβάθμιση πολύστρωτων μετά από κόπωση.  
 Για το μη-καταστροφικό έλεγχο επιλέχθηκε η τεχνική των ακουστό-υπέρηχων, που 

βασίζεται στη διάδοση τασικών κυμάτων και μπορεί να σαρώσει μεγάλες επιφάνειες σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα από τη συμβατική μέθοδο υπέρηχων. Χαρακτηριστικά της 

διαδιδόμενης κυματικής διαταραχής όπως η απόσβεση του πλάτους της, το ενεργειακό 

‘περιεχόμενο’ συχνοτήτων καθώς και η φασική ταχύτητα διάδοσης διακριτών ιδιομορφών 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα εντοπισμού και ποσοτικοποίησης της βλάβης.  

 

1.2 Αναγκαιότητα προτύπου προοδευτικής αστοχίας 
 
 Μια πολύστρωτη διάταξη αποτελείται από μονοαξονικές στρώσεις με τον ίδιο ή 

διαφορετικό προσανατολισμό στη διεύθυνση ινών και την ίδια ή διαφορετική δομική μονάδα-

στρώση, Σχήμα 1.1. Σε πολλές κατασκευές απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

διαφορετικών διευθύνσεων ινών 0/±45/90 για να θεωρηθούν σχεδιαστικά αποδεκτές και να 

αποφευχθεί μακροσκοπικός αποχωρισμός από ψαθυρή αστοχία του μητρικού υλικού, [8]. 

Συχνά όμως συναντώνται κατασκευές τύπου [±θ] όπως π.χ. σωληνώσεις αλλά και δοκίδες 

διάτμησης στο εσωτερικό πτερυγίων ανεμογεννητριών.  

 

εx: αξονική 
παραμόρφωση 

F F

συσσώρευση 
βλάβης

γωνία 
διάταξης ινών  

Σχήμα 1.1.Πολύστρωτη διάταξη 
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 Κατά τη διάρκεια στατικής φόρτισης μιας πολύστρωτης διάταξης, ανάλογα με το 

εντατικό πεδίο που δημιουργείται και τη διαστρωμάτωση αναπτύσσεται βλάβη κατά το πάχος 

της που συσσωρεύεται στις επιμέρους μονοαξονικές στρώσεις. Οι διαφορετικές μορφές που 

εμφανίζονται δεν οδηγούν απαραίτητα σε μακροσκοπική αστοχία, π.χ. οι ρωγμές στη μήτρα 

συνήθως περιορίζονται από ίνες γειτονικών στρώσεων και δεν διαδίδονται ανεξέλεγκτα. Η 

αθροιστική αύξηση της βλάβης έχει επίδραση στη μακροσκοπική σχέση τάσης-

παραμόρφωσης που παρουσιάζει κατά περίπτωση μη γραμμικά χαρακτηριστικά ανάλογα με 

τη φόρτιση και τη διαστρωμάτωση, ιδιαίτερα όταν το μητρικό υλικό κυριαρχεί στην ελαστική 

απόκριση του συνθέτου υλικού. 

 Εν δυνάμει, υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί πολύστρωτων διατάξεων και εξωτερικών 

φορτίσεων. O προσδιορισμός της μηχανικής τους συμπεριφοράς σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να γίνεται είτε πειραματικά, με μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα, είτε με τη βοήθεια 

αξιόπιστων εργαλείων προσομοίωσης, είτε με συνδυασμό τους.     

 Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας η ανάπτυξη τέτοιων θεωρητικών προτύπων  

βασίζεται στις εξής αρχές: 

 

• πειραματικός προσδιορισμός των ελαστικών ιδιοτήτων και της αντοχής της 

μονοαξονικής στρώσης UD [0] με μονοαξονικά πειράματα  

• Τασική ανάλυση στο επίπεδο της στρώσης η οποία αποτελεί τη βασική δομική 

μονάδα της πολύστρωτης 

• οριακές συνθήκες πρόβλεψης έναρξης αστοχίας στο επίπεδο της στρώσης καθώς 

και μακροσκοπικής θραύσης για την πολύστρωτη 

• ενσωμάτωση μεθοδολογιών περιγραφής απόκρισης του υλικού μετά την έναρξη της 

αστοχίας, προσομοιώνοντας την υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού. 

  

Η συνδυασμένη χρήση των ανωτέρω αποτελεί ένα πρότυπο προοδευτικής αστοχίας. 

 

1.3 Μελέτη βιβλιογραφίας 
 

1.3.1 Πρότυπα προοδευτικής αστοχίας. Θεμελίωση και εφαρμογή 
 

 Το 1980 o Ηashin [9], αμφισβητώντας την επάρκεια κριτηρίων που με προσαρμογή 

καμπύλης μπορούν να προβλέψουν πλήρως τον τόπο αστοχία μιας εγκαρσίως ισότροπης 

μονοαξονικής στρώσης υπό στατική φόρτιση, διατύπωσε ένα νέο κριτήριο αστοχίας. Με 

γνώμονα το διαχωρισμό διαφορετικών μορφών αστοχίας σε ίνα και μήτρα, ανέπτυξε 
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διακριτές μαθηματικές εκφράσεις δίνοντας το έναυσμα για την θεμελίωση της έννοιας 

προοδευτική αστοχία. Οι μαθηματικές εκφράσεις μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε 

κώδικες πεπερασμένων στοιχείων, ακολουθούμενες από διαφορετικά σενάρια υποβάθμισης 

των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού ανάλογα με την προβλεπόμενη μορφή βλάβης.  

 Ο Nahas [10] συγκέντρωσε και παρουσίασε όλα τα πρότυπα προοδευτικής αστοχίας 

που είχαν διατυπωθεί μέχρι το 1986 τόσο για ισότροπα όσο και για ανισότροπα υλικά υπό 

στατική φόρτιση. Στο τέλος της εργασίας πρότεινε έναν εκθετικό τρόπο μείωσης τάσεων 

στους κύριους άξονες της στρώσης, μετά την εμφάνιση βλάβης, Σχήμα 1.2.  

σ

ε  

Σχήμα 1.2. Πρότυπο υποβάθμισης τάσεων του Nahas 

 
 Ο ίδιος ερευνητής για να ενσωματώσει την μη-γραμμική συμπεριφορά του υλικού 

στον υπολογισμό τάσεων-παραμορφώσεων παρουσίασε μια επαναληπτική αριθμητική 

μέθοδο κάνοντας χρήση του τέμνοντος μέτρου ελαστικότητας [11].  

 Συγχρόνως με τον Nahas αλλά και λίγο αργότερα πολλοί ερευνητές προκειμένου να 

λύσουν σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προβλήματα, ενσωμάτωσαν την ιδέα της αστοχίας 

και της προοδευτικής υποβάθμισης των ιδιοτήτων του υλικού σε κώδικες πεπερασμένων 

στοιχείων, πραγματοποιώντας αναλύσεις σε πολύστρωτες διατάξεις ενισχυμένες κυρίως με 

ίνες άνθρακα. Το αντικείμενο που κυρίως ώθησε την εξέλιξη της μελέτης ήταν η αστοχία 

μηχανολογικών στοιχείων που φέρουν ανοιχτές οπές καθώς και η βλάβη σε μηχανικές 

συνδέσεις (ήλοι, κοχλίες). Οι Chang και Chang [12], [13] για να προσδιορίσουν το φορτίο 

αστοχίας σε πολύστρωτη διάταξη που περιείχε μια κυκλική οπή, χρησιμοποίησαν μη-

γραμμική τασική ανάλυση περιγράφοντας τη διατμητική παραμόρφωση στο επίπεδο της 

στρώσης με το πολυώνυμο τρίτης τάξης, όπως προηγούμενα είχε διατυπωθεί από τον Hahn 

[14]. Εισήγαγαν επίσης ένα νέο κριτήριο αστοχίας βασισμένο στο κριτήριο του Hashin [9], 

αλλάζοντας τον γραμμικό λόγο της διατμητικής τάσης προς τη διατμητική αντοχή, με το λόγο 

της διατμητικής ενέργειας παραμόρφωσης σε κάθε φορτίο προς τη συνολική διατμητική 

ενέργεια παραμόρφωσης. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε κάνει ανάλυση σε επίπεδη 

εντατική κατάσταση προβλέποντας τρεις συνεπίπεδες μορφές βλάβης, χωρίς να έχει τη 
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δυνατότητα ελέγχου τρισδιάστατων μηχανισμών. Η αστοχία στη μήτρα είτε σε εφελκυσμό είτε 

σε θλίψη επηρεάζει μόνο το μέτρο ελαστικότητας Ε2 κάθετα στις ίνες υποβαθμίζοντας το 

απότομα σε μια τιμή κοντά στο μηδέν. Στη θραύση ινών μηδενίζεται και ο λόγος Poisson ν21, 

ενώ το μέτρο ελαστικότητας παράλληλα στις ίνες Ε1 και το μέτρο διάτμησης G12 

υποβαθμίζονται με εκθετικό νόμο που στηρίζεται σε μικρομηχανικά μοντέλα. Η ακρίβεια της 

πρόβλεψης του φορτίου αστοχίας ήταν της τάξης του 20 % επιτυγχάνοντας όμως την πλήρη 

σύμπτωση θεωρίας και πειράματος στις μορφές αστοχίας. 

 Για το ίδιο πρόβλημα, οι Chang και Lessard [15] χρησιμοποίησαν το κριτήριο των 

Chang και Chang [12], [13], συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τον μικρολυγισμό ινών υπό 

θλιπτική φόρτιση καθώς και την διατμητική αστοχία μεταξύ ίνας-μήτρας. Συγχρόνως 

μετέτρεψαν το κομμάτι του κριτηρίου που αφορά στην αστοχία μήτρας σε θλίψη, 

επιτυγχάνοντας συνολικά πολύ καλή σύγκριση με πειραματικά δεδομένα τόσο στις καμπύλες 

τάσης-παραμόρφωσης όσο στην αστοχία που ελέγχθηκε με ραδιογραφία. Διερεύνησαν 

επίσης την επίδραση που έχει ο αριθμός επαναλαμβανόμενων διαδοχικών στρώσεων με ίδιο 

προσανατολισμό ινών, στην διατμητική αντοχή αλλά και στην αντοχή κάθετα στις ίνες, 

καταλήγοντας ότι η αύξηση τους μειώνει εκθετικά την τιμή της αντοχής.  

 Στην ίδια περιοχή ο Tan [16] έκανε εκτίμηση της αστοχίας στη μήτρα με το κριτήριο 

Tsai-Wu [17], ενώ για την αστοχία ινών χρησιμοποίησε την οριακή συνθήκη της μέγιστης 

ορθής τάσης. Μελέτησε παραμετρικά την επίδραση του βήματος του φορτίου και της 

διακριτοποίησης του κανάβου στο τελικό φορτίο αστοχίας, συμπεριλαμβάνοντας στην 

ανάλυση και υγροθερμικές τάσεις. Για την μείωση των ελαστικών ιδιοτήτων μετά την έναρξη 

της αστοχίας, χρησιμοποιεί σταθερούς συντελεστές υποβάθμισης, διαφορετικούς για την ίνα 

και τη μήτρα.  

 Οι Lessard και Shokrieh [18] χρησιμοποίησαν ένα πρότυπο προοδευτικής αστοχίας 

που αναπτύχθηκε από τους Chang και Lessard [15] στη θεωρητική βάση των Chang και 

Chang [12-13], για να μελετήσουν την δυνατότητα δισδιάστατων (2-D) προτύπων να 

περιγράψουν την απόκριση και το φορτίο αστοχίας κοχλιωτής μηχανικής σύνδεσης 

πολύστρωτων διατάξεων με ίνες άνθρακα. Εξέτασαν την επίδραση γραμμικών και μη-

γραμμικών προτύπων περιγραφής της διατμητικής παραμόρφωσης στην πρόβλεψη αντοχής 

του συνθέτου υλικού. Μετά την εμφάνιση της βλάβης, οι ελαστικές ιδιότητες που σχετίζονται 

με τον εκάστοτε τύπο υποβαθμίζονται ακαριαία σε μηδενική τιμή. Επιπλέον των 

προσομοιώσεων με γραμμική θεωρία ελαστικότητας, παρήγαγαν αριθμητικές προβλέψεις 

χρησιμοποιώντας και πεπερασμένες παραμορφώσεις. Τα αποτελέσματα τους συγκρίνονται 

πολύ καλύτερα με τα πειράματα από ότι τα γραμμικά. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που αναπτύχθηκε αφορούσε σε προσομοίωση 

επίπεδης τασικής ανάλυσης με αποτέλεσμα φαινόμενα αστοχίας εκτός επιπέδου φόρτισης 

π.χ. αποκόλληση μεταξύ γειτονικών στρώσεων που συναντάται συχνά σε πολύστρωτες 

10 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

διατάξεις, να μη μπορεί να αντιμετωπιστεί με επάρκεια. Ορισμένες ερευνητικές ομάδες 

στράφηκαν προς τον προσδιορισμό τρισδιάστατων (3D) προτύπων προοδευτικής αστοχίας, 

όπως οι Camahno και Mathews [19] που μελέτησαν την αστοχία σε κοχλιωτούς συνδέσμους 

βασιζόμενοι στο κριτήριο αστοχίας του Hashin [9], ενώ για την υποβάθμιση των ελαστικών 

ιδιοτήτων μετά την έναρξη της βλάβης χρησιμοποίησαν τον συντελεστή υποβάθμισης που 

εισήγαγε ο Tan [16].    

 Οι Tserpes και συνεργάτες [20-21] παρουσίασαν επίσης μια από τις πρώτες εργασίες 

τρισδιάστατου προτύπου προοδευτικής αστοχίας (3-D) για την επίλυση του προβλήματος 

αντοχής κοχλιωτών-ηλωτών συνδέσεων από σύνθετα υλικά, υπό στατική φόρτιση. 

Θεώρησαν γραμμική τη συμπεριφορά της μονοαξονικής στρώσης σε όλες τις διευθύνσεις 

φόρτισης μέχρι την έναρξη της αστοχίας, η εκτίμηση της οποίας πραγματοποιήθηκε με 

κριτήρια τύπου Hashin [9]. Η ανάπτυξη της βλάβης προσομοιώθηκε με δύο τύπους 

υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων. Η μια στρατηγική υιοθετούσε πλήρη εκφυλισμό των 

ελαστικών ιδιοτήτων που σχετίζονταν με την προβλεφθείσα αστοχία, ενώ η δεύτερη 

προέβλεπε πολλαπλασιασμό των ιδιοτήτων με έναν σταθερό συντελεστή υποβάθμισης και 

πάλι ανάλογα με τον τύπο αστοχίας, Tan [16]. Η σύγκριση του αριθμητικού μοντέλου με 

πειραματικά αποτελέσματα ήταν καλή ως προς την πρόβλεψη της αντοχής τους, 

παρουσιάζοντας όμως μεγαλύτερη δυσκαμψία στις καμπύλες δύναμης-μετατόπισης. 

 Το τρισδιάστατο πρότυπο μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα για επί μέρους 

κατασκευαστικά στοιχεία, όπως οι κοχλιωτές συνδέσεις. Με την υπάρχουσα όμως 

υπολογιστική ισχύ παρουσιάζονται δυσκολίες στην εφαρμογή 3 – D προτύπων προοδευτικής 

αστοχίας σε μεγάλες κατασκευές π.χ. σε ένα πτερύγιο ανεμογεννήτριας. O υπολογιστικός 

χρόνος αλλά και o αναγκαίος χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι προς το παρόν 

απαγορευτικός. Αντιθέτως, το συγκριτικό πλεονέκτημα της δισδιάστατης ανάλυσης είναι η 

‘οικονομία’ τόσο σε ταχύτητα όσο και σε αποθηκευτικό χώρο.    

 

1.3.2 World Wide Failure Exercise (WWFE) 
 
 Η πληθώρα θεωριών στατικής αστοχίας που είχε διατυπωθεί για την προσομοίωση 

της προοδευτικής αστοχίας πολυστρώτων σε εξωτερικά στατικά φορτία δημιούργησε την 

ανάγκη να εντοπιστεί η αποτελεσματικότερη. Για το λόγο αυτό οργανώθηκε ένα μεγάλο 

πρόγραμμα σύγκρισης που έφερε τον τίτλο ‘’World Wide Failure Exercise’’ [22-26] χωρίς 

όμως συμμετοχή όλων των θεωριών αστοχίας. Δημιουργήθηκε μια κοινή πειραματική βάση 

δεδομένων και πάνω σε αυτή κλήθηκαν να εφαρμοστούν θεωρητικά πρότυπα για 

προβλέψεις σε άπειρη πλάκα. Η τασική ανάλυση των πολύστρωτων προσεγγίστηκε με δύο 

διαφορετικούς τρόπους: 
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• με μικρομηχανική στο επίπεδο ίνας – μήτρας  

• με μέσο – μηχανική στο επίπεδο της στρώσης, θεωρώντας την ως ομογενές, 

εγκαρσίως ισότροπο υλικό  

 Στη μικρομηχανική απαιτείται γνώση τον μηχανικών ιδιοτήτων των συστατικών 

υλικών της στρώσης, που σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται μέσα από δύσκολες 

πειραματικές διαδικασίες. Μέχρι στιγμής, τα πρότυπα πρόβλεψης αστοχίας που βασίζονται 

σε αυτή δεν παρέχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με τα πειραματικά δεδομένα [27-30]. 

Παρέχουν όμως μαθηματικές εκφράσεις που συσχετίζουν την ελαστικότητα αλλά και την 

αντοχή της στρώσης με τα μέτρα ελαστικότητας των συστατικών υλικών και την κατ’ όγκο 

περιεκτικότητα τους (vf, vm). Οι διατυπώσεις θα μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμες στο 

υπολογισμό των μηχανικών ιδιοτήτων στρώσεων που αποτελούνται από τον ίδιο τύπο ίνας 

και μήτρας διαφέρουν όμως στην περιεκτικότητα, αποφεύγοντας έτσι τον χρονοβόρο και 

δαπανηρό πειραματικό χαρακτηρισμό τους.  

 Στη μέσο-μηχανική, η στρώση θεωρείται ως το βασικό δομικό συστατικό. Τα 

πειραματικά αποτελέσματα χαρακτηρισμού της χρησιμοποιούνται ως καταστατικές ιδιότητες 

του υλικού. Η αστοχία της είναι συζευγμένη με την ανάλυση των παραμορφώσεων και 

αυξάνει προοδευτικά με την αύξηση του φορτίου. Υιοθετώντας τη φιλοσοφία της μεσο-

μηχανικής ανάλυσης, οι Tsai και συνεργάτες [31-32] εφάρμοσαν το τετραγωνικό κριτήριο 

αστοχίας σε επίπεδη τασική ανάλυση, θεωρώντας το υλικό ως γραμμικό μέχρι την έναρξη 

της βλάβης. Εκ των υστέρων η μη-γραμμική συμπεριφορά εμφανίζεται ως αποτέλεσμα των 

μηχανισμών συγκέντρωσης αστοχίας. Προτείνουν έναν απλό αλγόριθμο για πρόβλεψη 

διαφορετικών τύπων βλάβης, υποβαθμίζοντας τις ελαστικές ιδιότητες που σχετίζονται με 

αυτούς και μειώνοντας τις τάσεις στην αντίστοιχη στρώση κάνοντας χρήση τέμνοντος μέτρου 

ελαστικότητας. Σε κάθε βήμα της φόρτισης γίνεται έλεγχος αστοχίας σε όλες τις στρώσεις. 

Εάν το κριτήριο ικανοποιείται για πρώτη φορά τότε το τέμνον μέτρο ελαστικότητας κάθετα 

στη διεύθυνση των ινών ( ) καθώς και το τέμνον μέτρο διάτμησης ( ) 

πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή (<1.0), έχοντας ως συνέπεια, βάσει του 

αλγορίθμου, τη μείωση των τάσεων στη μήτρα. Εάν σε προηγούμενο βήμα είχε σημειωθεί 

αστοχία, ικανοποίηση του κριτηρίου για δεύτερη φορά λογίζεται ως θραύση ινών και όλες οι 

ελαστικές ιδιότητες υποβαθμίζονται πολλαπλασιαζόμενες με έναν συντελεστή  που είναι 

της τάξης του 0.01. Παλαιότερα οι Hahn και Tsai  

2
sE 12

sG

*
mE

*
fE

[33] για αστοχία στη μήτρα είχαν προτείνει 

απευθείας μηδενισμό του εγκάρσιου εφαπτομενικού μέτρου ελαστικότητας, αλλά η στρώση 

να διατηρεί την τάση που είχε όταν αστόχησε, Σχήμα 1.3.  
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ε2

σ2

 
Σχήμα 1.3. Υπόθεση υποβάθμισης ελαστικότητας Hahn-Tsai 

 
 Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι  Engelstad και Reddy [34] χρησιμοποιώντας το 

κριτήριο Tsai-Hahn, πρότειναν μια διαφορετική μέθοδο διαχωρισμού των μορφών αστοχίας, 

βασισμένη στο τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας, διακρίνοντας έξι τύπους βλάβης. 

  Ο Zinoviev και συνεργάτες [35-36] εφάρμοσαν επίπεδη τασική ανάλυση (2-D) 

θεωρώντας το υλικό γραμμικό-ελαστικό μέχρι αστοχίας. Η έναρξη της εντοπίζεται με το 

κριτήριο μέγιστης τάσης και ανάλογα με τον τύπο βλάβης υποβαθμίζονται ορισμένα μέτρα 

ελαστικότητας απευθείας σε τιμές κοντά στο μηδέν. Στην αστοχία μήτρας κάθετα στις ίνες 

υπό ορθή εφελκυστική τάση, υποβαθμίζεται το μέτρο ελαστικότητας στην διεύθυνση αυτή 

(Ε2) όπως παρουσιάζεται ακολούθως, Σχήμα 1.4: 

  

σ2

ε2  

Σχήμα 1.4. Συμπεριφορά μονοαξονικής στρώσης κάθετα στη διεύθυνση των ινών 
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 Αντίστοιχα στο Σχήμα 1.5 που ακολουθεί παρουσιάζεται η υποβάθμιση στο μέτρο 

διάτμησης που προκαλείται όταν η διατμητική τάση φτάσει το όριο αντοχής της, όπως 

προσδιορίζεται πειραματικά για την μονοαξονική στρώση.  

σ6

ε6  

Σχήμα 1.5. Συμπεριφορά υλικού μονοαξονικής στρώσης σε διάτμηση 

 
 Δεν αναπτύσσεται μεγαλύτερη τάση από αυτή της αστοχίας, ενώ αντίθετα η 

παραμόρφωση μπορεί να αυξάνει. Σε περίπτωση αποφόρτισης το τέμνον μέτρο 

ελαστικότητας εξασφαλίζει την μείωση του φορτίου καθώς μικραίνουν και οι παραμορφώσεις. 

Στη διεύθυνση κάθετα στις ίνες, μετά από εφελκυσμό, πιθανή επαναφόρτιση με αλλαγή 

προσήμου έχει ως αποτέλεσμα το υλικό να αναλαμβάνει πλήρως χωρίς μεταβολή του 

αρχικού μέτρου ελαστικότητας, γιατί οι ρωγμές που εμφανίστηκαν στον εφελκυσμό έχουν 

πλέον κλείσει. Αντίθετα όταν έχει επέλθει αστοχία π.χ. υπό θετική διατμητική τάση, το μέτρο 

διάτμησης δεν μπορεί να επανέλθει στην αρχική του τιμή όταν αλλάξει το πρόσημο φόρτισης, 

αλλά διατηρεί τη τιμή που πήρε κατά την αποφόρτιση (τέμνον μέτρο).  

 Πρωτοτυπία του προτύπου αποτελεί η δυνατότητα του να συμπεριλάβει φαινόμενα 

όπως αλλαγή στην ενδοτικότητα από μεταβολή της διάταξης των ινών λόγω μεγάλων 

διατμητικών παραμορφώσεων αλλά και από χαλάρωση του υλικού. Η πολύστρωτη μπορεί 

να φέρει φορτία μέχρις ότου ικανοποιηθεί το κριτήριο μέγιστης τάσης κατά μήκος των ινών 

(είτε εφελκυσμός είτε θλίψη) ή σε θλίψη κάθετα σε αυτές, έστω και σε μια στρώση.  

 Οι Puck και Shürmann [37-38] βασιζόμενοι στο κριτήριο του Hashin [9] για την 

αστοχία στη μονοαξονική στρώση και γενικεύοντας την θεωρία των Mohr και Coulomb για το 

επίπεδο θραύσης ψαθυρών υλικών, εισήγαγαν ένα φαινομενολογικό κριτήριο αστοχίας με 

ρυθμιζόμενες παραμέτρους παρέχοντας ευελιξία στο σχεδιασμό. Διαχώρισαν την θεωρία 

τους μόνο για ‘καλά προσδιορισμένες’ πολύστρωτες διατάξεις που ικανοποιούν την ανάλυση 

δικτύων (netting analysis). Το κριτήριο περιγράφει διαφορετικές μορφές αστοχίας με 
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διακριτούς μαθηματικούς τύπους. Η μη-γραμμικότητα του υλικού προέρχεται από επαλληλία 

της εν γένει συμπεριφοράς της μονοαξονικής στρώσης (καταστατική ιδιότητα) και της 

δημιουργίας ρωγμών στη μήτρα. Αύξηση του φορτίου προκαλεί συσσώρευση αστοχίας και 

υποβάθμιση των ελαστικών ιδιοτήτων ανάλογα με τον τύπο της βλάβης που έχει 

προβλεφθεί. Έτσι για αστοχία σε εφελκυσμό κάθετα στη διεύθυνση των ινών μειώνονται 

σταδιακά το μέτρο ελαστικότητας Ε2 και το μέτρο διάτμησης G12 ενώ δεν επηρεάζεται ο λόγος 

Poisson ν12. Αντίστοιχα σε θλίψη προβλέπονται δύο τύποι αστοχίας. Ο ένας περιγράφει 

κλειστές ρωγμές που εμφανίζονται κάθετα στην ορθή τάση σ2. Σε αυτή την περίπτωση 

επίδραση προβλέπεται μόνο στο μέτρο διάτμησης G12, το οποίο και υποβαθμίζεται σταδιακά. 

Η άλλη μορφή είναι καταστροφική, προκαλώντας εκφυλισμό στο μητρικό υλικό. Κατά 

συνέπεια μηδενίζονται απότομα το μέτρο ελαστικότητας Ε2 και το μέτρο διάτμησης G12. Η 

σταδιακή υποβάθμιση των ελαστικών ιδιοτήτων στο επίπεδο της στρώσης γίνεται μέσω μη-

γραμμικού νόμου, που βασίζεται στην τιμή του κριτηρίου αστοχίας. Παρότι αυτός δεν έχει 

πειραματικό υπόβαθρο, παρέχει φαινομενολογική προσέγγιση και μπορεί εύκολα να 

εφαρμοστεί. Η χρήση του τέμνοντος μέτρου ελαστικότητας και μιας επαναληπτικής 

διαδικασίας κάνει δυνατή την μείωση των τάσεων όπου αυτή προκύπτει. 

  Οι Bogetti και συνεργάτες [39-40] πραγματοποίησαν τρισδιάστατη τασική ανάλυση (3-

D) χρησιμοποιώντας ομογενοποιημένες ελαστικές ιδιότητες για την πολύστρωτη, ενώ μέσω 

συνθηκών συμβιβαστού υπολόγιζαν το τασικό-παραμορφωσιακό πεδίο της στρώσης. Ο 

έλεγχος έναρξης αστοχίας στη στρώση γίνεται με το κριτήριο μέγιστης παραμόρφωσης. 

Θεώρησαν τη μη-γραμμική συμπεριφορά ως καταστατική ιδιότητα της στρώσης εκφράζοντας 

τις εφαπτομενικές ελαστικές ιδιότητες μέσω τύπου Ramberg-Osgood σχέσεων [41-42]. Η 

τιμή τους σε κάθε βήμα φόρτισης καθορίζεται από την παραμορφωσιακή κατάσταση όπως 

υπολογίζεται στο τέλος του προηγούμενου. Η ανάλυση που υιοθέτησαν ήταν γραμμική 

μεταξύ δυο βημάτων φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψη την αστοχία όπου αυτή είχε συμβεί. Οι 

ελαστικές ιδιότητες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη μορφή βλάβης υποβαθμίζονταν σε 

πολύ μικρές τιμές μαζί τον αντίστοιχο συντελεστή Poisson. Τοπικά οι τάσεις και οι 

παραμορφώσεις μηδενίζονταν. Η βηματική διαδικασία συνεχιζόταν μέχρι τελικής αστοχίας, 

που συνέβαινε όταν η πολύστρωτη είχε χάσει ικανή ‘ποσότητα’ δυσκαμψίας.  

 Τα παραπάνω πρότυπα συμπεριλαμβανομένου και του Cuntze [43-44], αναδείχτηκαν 

ως τα επικρατέστερα στο WWFE προβλέποντας με λιγότερη ή περισσότερη ακρίβεια τις 

περισσότερες περιπτώσεις μονοαξονικής φόρτισης διαφορετικών διαστρωματώσεων. 

Παραδόξως όμως όλα παρουσίασαν σημαντική αδυναμία να προσομοιώσουν τα 

πειραματικά αποτελέσματα διαξονικής φόρτισης. 
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1.3.3 Διαξονική Φόρτιση 
 
 Η έλλειψη σύγκλισης πειραματικών και θεωρητικών αποτελεσμάτων στο WWFE 

έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας για την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών. Σήμερα καταβάλλεται ισχυρή προσπάθεια για την εδραίωση αξιόπιστων 

πειραματικών διαδικασιών που αφορούν στον προσδιορισμό της μηχανικής συμπεριφοράς 

της μονοαξονικής στρώσης αλλά και πολύστρωτων διατάξεων υπό σύνθετα εντατικά πεδία. 

Παράλληλα αναπτύσσονται θεωρητικά πρότυπα προσομοίωσης της μηχανικής 

συμπεριφοράς των υλικών. Δύο γεωμετρίες δοκιμίων δεσπόζουν στην έρευνα αιχμής για τη 

μελέτη της πολυαξονικής φόρτισης, τα κυλινδρικά και αυτά που έχουν σχήμα σταυρού, 

παρότι υπάρχουν και αρκετές άλλες που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία [45-47].  

1.3.3.1 Κυλινδρικά Δοκίμια 
 

 Οι δοκιμές κυλινδρικών δοκιμίων από μονοαξονικές ή πολυαξονικές πολύστρωτες 

διατάξεις, κατασκευασμένων με περιέλιξη ινών (filament winding) ή περιέλιξη στρώσης (layer 

wrapping) έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις για το χαρακτηρισμό των συνθέτων 

υλικών. Οι Pagano και Whitney [48] και ο Whitney [49] όντας πρωτοπόροι στην περιοχή, 

αφιέρωσαν τις μελέτες τους στον προσδιορισμό των κατάλληλων διαστάσεων των 

κυλινδρικών δοκιμίων που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των υλικών, ερευνώντας 

παράλληλα την ανάπτυξη των σύνθετων εντατικών πεδίων κάτω από πολυαξονική φόρτιση. 

Δοκιμές στρέψης πραγματοποιήθηκαν από τους Wall και Card [50] σε διάφορες 

πολύστρωτες διατάξεις για να χαρακτηρίσουν την διατμητική αντοχή και την ελαστική 

συμπεριφορά glass/epoxy κυλίνδρων, ενώ οι Hashin και συνεργάτες [51] πραγματεύτηκαν 

πειραματικά και θεωρητικά την επίδραση της κάθετης στις ίνες ορθής τάσης (σ2) στην μη – 

γραμμική συμπεριφορά του μέτρου διάτμησης (G12) της μονοαξονικής στρώσης. Σε αντίθεση 

με μεταγενέστερες εργασίες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σαφής  εξάρτηση 

μεταξύ των δύο μεγεθών που ξεκινάει ακόμα από την γραμμική περιοχή του μέτρου 

διάτμησης. 

 Δοκίμια κατασκευασμένα από μονοαξονικό υλικό, με ίνες κατά την εφαπτομενική 

(hoop) διεύθυνση, [90]n, έχουν προταθεί για τον προσδιορισμό των διατμητικών μηχανικών 

ιδιοτήτων υπό συνθήκες καθαρής στρέψης [52]. Οι Kaddour και συνεργάτες [53] μελέτησαν 

τη μη – γραμμική απόκριση της μονοαξονικής στρώσης σε διάτμηση εφαρμόζοντας θλίψη και 

εσωτερική πίεση σε E-glass/epoxy filament wound κυλινδρικά δοκίμια [±45]n. Συνέκριναν 

καμπύλες διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης με αντίστοιχες από κυλινδρικά δοκίμια [90]n 

που υποβλήθηκαν σε στρέψη. Η μονοαξονική στρώση έδωσε μεγαλύτερη αντοχή σε 

αντίθεση με τη ±45 διαστρωμάτωση που είχε σχεδόν πενταπλάσια παραμόρφωση αστοχίας 
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και παρουσίασε μεγαλύτερη ενδοτικότητα. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων για την 

εξαγωγή καμπυλών σ6 – ε6 από τα πειράματα συνδυασμένης φόρτισης συμπεριέλαβαν 

φαινόμενα όπως, μεταβολή της γεωμετρίας (bulging), μεταβολή της διεύθυνσης των ινών 

(scissoring), θερμικές τάσεις αλλά και μεταβολή των τάσεων κατά το πάχος της 

πολύστρωτης. Έδειξαν ότι η υπέρθεση τους μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά την 

πειραματική καμπύλη, κυρίως από ορθές τάσεις που αναπτύσσονται κάθετα στη διεύθυνση 

των ινών. 

 Διαστρωματώσεις [±θ]n και ψευδοισότροπες [0/±45/90]nS χρησιμοποιήθηκαν ως επί το 

πλείστον από τους Soden και συνεργάτες [54-56] και τους Swanson και Christoforou [57] 

αντίστοιχα για να εξετάσουν την επίδραση  επαλληλίας αξονικών φορτίων και εσωτερικής 

πίεσης στην αστοχία σε κυλινδρικές σωληνώσεις από σύνθετα υλικά. Πειραματική 

προσομοίωση συγκεκριμένων σύνθετων εντατικών πεδίων για τον προσδιορισμό 

σχεδιαστικών επιτρεπτών ορίων κάτω από στατική και κοπωτική φόρτιση παρουσιάστηκε 

επίσης από τον Kensche [58]. 

 Εκτός από τον χαρακτηρισμό του υλικού, οι δοκιμές σε κυλίνδρους έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην αξιολόγηση θεωριών αστοχίας και προτύπων προοδευτικής αστοχίας από τη 

δεκαετία του ‘70 με τους Lantz και Foye [59] ενώ πρόσφατα από τους Soden και συνεργάτες 

[60] έγινε ένας απολογισμός των πεπραγμένων στο πεδίο της θεωρητικής πρόγνωσης 

αστοχίας σε σύγκριση με πειραματικά δεδομένα. 

 Οι Laurin και συνεργάτες [61] χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αστοχίας του Hashin [9], 

εισήγαγαν ένα βισκο-ελαστικό πρότυπο προοδευτικής αστοχίας υλικού για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς πολύστρωτων κάτω από διαφορετικούς λόγους φόρτισης. Οι αριθμητικοί 

υπολογισμοί επιβεβαιώθηκαν από πειραματικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε δοκιμές 

αντίστοιχες των κυλινδρικών δοκιμίων που χρησιμοποιήθηκαν στο WWFE, εκεί που όλες οι 

θεωρίες είχαν επιδείξει αδυναμία στην επιτυχή πρόβλεψη της μηχανικής συμπεριφοράς. 

 Οι Knops και Bögle [62] προσδιόρισαν πειραματικά την υποβάθμιση του μέτρου 

διάτμησης G12 καθώς και του εγκάρσιου μέτρου ελαστικότητας Ε2, τόσο για Glass/Epoxy όσο 

και για Carbon/Epoxy υλικά. Οι αναλυτικοί τους υπολογισμοί που βασίστηκαν σε κώδικα που 

ανέπτυξαν χρησιμοποιώντας την κλασσική θεωρία πλακών και τη θεωρία αστοχίας του Puck 

συνοδευόμενη από υποθέσεις υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων μετά την έναρξη της 

βλάβης, βρέθηκαν σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα από τις δοκιμές 

κυλινδρικών δοκιμίων, προβλέποντας με ακρίβεια το φορτίο αστοχίας.  

 Οι Antoniou και συνεργάτες [63], μελέτησαν πειραματικά τη μηχανική συμπεριφορά 

[±45] glass/epoxy κυλινδρικών δοκιμίων υπό συνδυασμένη αξονική και στρεπτική στατική 

φόρτιση. Ταυτόχρονα διερεύνησαν την επίδραση της συνεπίπεδης εγκάρσιας ορθής τάσης 

στην καμπύλη διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης στο κύριο σύστημα της μονοαξονικής 

στρώσης. Εν συνεχεία χρησιμοποίησαν τα πειραματικά αποτελέσματα των δοκιμών στην 
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αξιολόγηση των καταστατικών μη-γραμμικών προτύπων υλικού και των στρατηγικών 

προοδευτικής αστοχίας που ανέπτυξαν στις [64-65]. 

 Την εποχή διεξαγωγής του WWFE σε ανεξάρτητη όμως έρευνα oι Lin και Hu [66-67] 

μελέτησαν αριθμητικά boron/epoxy και Ε-glass/epoxy πολύστρωτες διατάξεις συγκρίνοντας 

τα αποτελέσματα τους με πειράματα μονοαξονικών και διαξονικών στατικών φορτίσεων. Στο 

επίπεδο της στρώσης η καταστατική σχέση που περιγράφει την μη γραμμική απόκριση του 

υλικού σε διάτμηση εκφράστηκε από τη εξίσωση του Hahn [68]. Χρησιμοποίησαν συνδυασμό 

των κριτηρίων Tsai-Wu και μέγιστης επιτρεπόμενης τάσης για προσδιορισμό έναρξης της 

αστοχίας στην μήτρα και στην ίνα αντίστοιχα. Όταν ικανοποιείται το κριτήριο Tsai-Wu και οι 

μέγιστες ορθές και διατμητικές τάσεις είναι μικρότερες από τις επιτρεπόμενες, τότε 

υποθέτουν πως αναπτύσσεται βλάβη στη μήτρα υποβαθμίζοντας γραμμικά το εφαπτομενικό 

μέτρο ελαστικότητας κάθετα στις ίνες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε σταθερή αρνητική 

τιμή (-Ε2) μειώνοντας παράλληλα και τις τάσεις, Σχήμα 1.6, ακολουθώντας την υπόθεση των 

Petit και Waddoups [69].  

 

Yy

Yu

σ2

Υποβάθμιση με αρνητικό 
μέτρο ελαστικότητας (-Ε2)

Ε22e

Ε22p

ε2y ε2u ε2fε2  

Σχήμα 1.6. Υπόθεση Lin για υποβάθμιση ελαστικότητας-μείωση τάσεων κάθετα στη διεύθυνση 
των ινών 

 Εάν η αστοχία οφείλεται μόνο στην υπέρβαση της διατμητικής τάσης αστοχίας τότε το 

υλικό δεν μπορεί να παραλάβει περαιτέρω διατμητική φόρτιση, με αποτέλεσμα τον 

μηδενισμό του G12 καθώς και των διατμητικών τάσεων, Σχήμα 1.7.  
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Σχήμα 1.7. Υπόθεση Lin για υποβάθμιση ελαστικότητας-μείωση τάσεων σε διάτμηση 
 

 Τέλος η αστοχία λόγω ορθών τάσεων στις ίνες οδηγούν σε απόλυτη υποβάθμιση του 

μέτρου ελαστικότητας τους, αλλά και σε πλήρη εκφυλισμό του μητρώου δυσκαμψίας. Η 

στρώση δεν μπορεί να παραλάβει φορτίο παράλληλα σε αυτές, Σχήμα 1.8. Η αντοχή της 

διάταξης προκύπτει όταν αυτή δεν μπορεί να παραλάβει επιπλέον φορτίο. 

 

σ1

ε1

Xy

Χu

ε1y

 

Σχήμα 1.8. Υπόθεση Lin για υποβάθμιση ελαστικότητας-μείωση τάσεων στη διεύθυνση των 
ινών 
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1.3.3.2 Δοκίμια σε σχήμα σταυρού 
 

 Η έκταση της έρευνας για την αστοχία υπό διαξονική στατική φόρτιση σε δοκίμια 

σχήματος σταυρού είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με αυτή που αναπτύχθηκε γύρω από 

τα κυλινδρικά δοκίμια. Μια δυσκολία που παρουσιάζει είναι ο προσδιορισμός της διαξονικά 

φορτισμένης περιοχής και των τάσεων αστοχίας της, ενώ για την πραγματοποίηση των 

δοκιμών απαιτείται ιδιαίτερα εξεζητημένη πειραματική εγκατάσταση. Για αυτόν ακριβώς το 

λόγο υπάρχουν πολύ λίγα εργαστήρια στον κόσμο που μπορούν να εκτελέσουν τέτοιου 

είδους δοκιμές. 

 Μεταξύ των διαφόρων γεωμετρικών παραλλαγών που προτάθηκαν για το 

συγκεκριμένο δοκίμιο, οι Maily και συνεργάτες [70] πρότειναν μια καινοτόμα λύση για την 

μελέτη επίδρασης της υπέρθεσης συνεπίπεδων ορθών τάσεων σ1-σ2 στην αστοχία της 

μονοαξονικής glass/epoxy στρώσης. Ο σχεδιασμός του δοκιμίου ήταν βελτιστοποιημένος ως 

προς την απλούστευση προσδιορισμού της διαξονικής περιοχής φόρτισης και του 

υπολογισμού των ορθών τάσεων σε αυτή με απλές αναλυτικές σχέσεις. Οι αριθμητικές 

προβλέψεις που παρουσίασαν για τον τόπο αστοχίας ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα του 

κριτηρίου του Puck, σε σχέση με αυτό των Tsai-Wu, να προσδιορίσει τη μακροσκοπική 

αστοχία της μονοαξονικής UD [0] στρώσης υπό διαξονικό εντατικό πεδίο. 

 Οι Welsh και συνεργάτες [71] παρουσίασαν μια μηχανή ικανή να πραγματοποιήσει 

τρισδιάστατες δοκιμές εισάγοντας παράλληλα ένα νέο δοκίμιο σε σχήμα σταυρού από 

πεπλεγμένη (woven) στρώση E-glass/vinyl ester. Σε μια περιοχή γύρω από το γεωμετρικό 

του κέντρο αφαίρεσαν υλικό  μέσω μηχανουργικής κατεργασίας (φρέζα) ώστε να 

καθοδηγήσουν εκεί την τελική αστοχία. Με αυτό τον τρόπο χαρακτήρισαν πλήρως τον τόπο 

αστοχίας σx-σy πολύστρωτων [0/90]s και [0/90/±45]s. Η θεωρητική μελέτη της μηχανικής 

συμπεριφοράς του υλικού, βασίστηκε στη μικρομηχανική και τη Multicontinuum Theory. Οι 

προβλέψεις των τόπων αστοχίας είναι αξιόλογες για τη διαστρωμάτωση [0/90]s, 

αποτυγχάνουν όμως σε πιο σύνθετες διατάξεις, όπως η [0/90/±45]s.   

 Με την ίδια γεωμετρική διάταξη οι Welsh και συνεργάτες [72] επανέλαβαν τον 

διαξονικό προσδιορισμό της αντοχής σε σύγκριση με το αριθμητικό τους πρότυπο, αυτή τη 

φορά για ψευδο-ισότροπες carbon/epoxy πολύστρωτες. Τα θεωρητικά αποτελέσματα ήταν 

σε καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα σε όλα τα τεταρτημόρια του σx-σy τόπου 

αστοχίας, εκτός από το πρώτο όπου το καταστατικό πρότυπο του υλικού ήταν σαφώς μη-

συντηρητικό αποτυγχάνοντας στην πρόβλεψη του τελικού φορτίου. 

 Την ίδια χρονική περίοδο με την ερευνητική ομάδα του Welsh, οι Smits και 

συνεργάτες [73] ανέπτυξαν ένα παρόμοιο δοκίμιο, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τις ικανές 

και αναγκαίες συνθήκες για επιτυχή σχεδιασμό ενός δοκιμίου για επίπεδη διαξονική φόρτιση. 

Ο προσδιορισμός της βέλτιστης γεωμετρίας επιτεύχθηκε δοκιμάζοντας παραλλαγές του 
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δοκιμίου πειραματικά και συγκρίνοντας μετρήσεις παραμόρφωσης ηλεκτρομηκυνσιομέτρων 

και Ψηφιακής Συσχέτισης Εικόνας (Digital Image Correlation) με αποτελέσματα 

πεπερασμένων στοιχείων. Χρησιμοποιώντας την τελική γεωμετρία προσδιόρισαν τον τόπο 

αστοχίας σx-σy σε εφελκυσμό-εφελκυσμό της E – glass/epoxy [(±45/0)2/±45]T πολύστρωτης. 

 Οι Αντωνίου και συνεργάτες [74] χρησιμοποίησαν τα πειραματικά αποτελέσματα των 

Smits και συνεργάτες [73] για να αξιολογήσουν περαιτέρω το καταστατικό πρότυπο που 

διατύπωσαν στις [64-65].   

 

1.4  Ποιοτικός έλεγχος-Μη καταστροφικές μέθοδοι  
 

  Ο έλεγχος δομικής ακεραιότητας, ο εντοπισμός αστοχιών καθώς και ο προσδιορισμός 

υποβάθμισης των μηχανικών ιδιοτήτων κελυφοειδών κατασκευών από σύνθετα υλικά έχει 

μελετηθεί διεξοδικά με τη βοήθεια μη-καταστροφικών μεθόδων όπως π.χ. των υπερήχων με 

εκπομπή και λήψη κυματικής διαταραχής κατά το πάχος μιας κατασκευής (through 

transmition, back to back) αλλά και παρεμφερών τεχνικών όπως π.χ. την ακουστική 

εκπομπή (acoustic emission) και τους ακουστό-υπέρηχους (acousto-ultrasonics) που 

αποτελούν πλέον εδραιωμένες πρακτικές στον ποιοτικό έλεγχο λεπτότοιχων κατασκευών 

από σύνθετα Glass/ Epoxy και Carbon/Epoxy υλικά. Όλες οι παραπάνω πειραματικές 

διαδικασίες στηρίζονται στην κυματική διάδοσης τασικών διαταραχών.  

Εκτός από την κοινή συνιστώσα της κυματικής διάδοσης και την επεξεργασία των 

χαρακτηριστικών της υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ως προς τον εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της πειραματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τη 

διατύπωση του A. Vary [75] τόσο ο όρος όσο και η τεχνική των ακουστό-υπέρηχων 

προκύπτουν από το συνδυασμό της πειραματικής διαδικασίας και εξοπλισμού της 

ακουστικής εκπομπής με την κλασσική τεχνική διέγερσης υπερήχων. Από έναν πομπό 

δημιουργούνται τεχνητά τασικά κύματα, υπέρηχοι, που διαδίδονται σε πεπερασμένο μέσο 

(π.χ. πλάκα) και σχετικά μεγάλες αποστάσεις, ενώ συλλέγονται από κάποιο δέκτη σε 

επιλεγμένα σημεία με τον εξοπλισμό της ακουστικής εκπομπής.  

Υπάρχουν όμως και διαφορές που εκτός από τον επιμέρους εξοπλισμό εστιάζονται 

κυρίως στον τρόπο και στον στόχο εφαρμογής της κάθε μεθοδολογίας. Η κλασσική μέθοδος 

υπερήχων μπορεί να χαρακτηριστεί ως τοπική, διότι στο σημείο διέγερσης γίνεται και λήψη 

του σήματος με αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετός χρόνος για να σαρωθεί μια μεγάλη 

επιφάνεια όπως π.χ. η άτρακτος ενός αεροσκάφους ή ένα πτερύγιο ανεμογεννήτριας από 

μηχανή της τάξεως του MW. Σε αντίθεση, η ακουστική εκπομπή μπορεί να καλύψει με 

αξιοπιστία πολύ μεγάλες επιφάνειες γρήγορα με μια μόνο δοκιμή που όμως χρειάζεται 

αρκετά μεγάλο χρόνο προετοιμασίας, λαμβάνοντας τις κυματικές διαταραχές που 
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προκαλούνται λόγο αστοχίας σε σταθερά επιλεγμένα σημεία όπου εγκαθίσταται ο 

πειραματικός εξοπλισμός (αισθητήρες). Το μέγεθος του εξοπλισμού και φυσικά το κόστος 

του είναι ανάλογο με την έκταση της επιφάνειας που πρέπει να ελεγχθεί. Ένα πολύ 

σημαντικό τμήμα στην πραγματοποίηση μετρήσεων ακουστικής εκπομπής είναι το γεγονός 

ότι η κατασκευή πρέπει να βρίσκεται υπό φορτίο, κάτι που δεν είναι πάντα απλό και ανέξοδο 

για να συμβεί. Όσον αφορά στη μελέτη της κυματικής διάδοσης αντιμετωπίζεται σαν μαύρο 

κουτί. Δεν ενδιαφέρει η μηχανική της παρά μόνο ορισμένες παράμετροι του σήματος 

(descriptors), όπως ο χρόνος από την ‘αρχή’ της διαταραχής μέχρι το μέγιστο, μέχρι το 

‘τέλος’ κτλ. 

Η τεχνική των ακουστό-υπέρηχων καλύπτει μια περιοχή ανάμεσα στις δύο 

προαναφερθείσες πρακτικές, έχοντας τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε τοπικό επίπεδο με 

κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και μακροσκοπικά με επιλογή κατάλληλης διέγερσης. Τοπικά 

ενδείκνυται, με μεγάλη αποδοτικότητα, για τον εντοπισμό και τη διαστασιολόγηση 

επιφανειακών διαστρωματικών αποκολλήσεων, εκεί που οι συμβατικοί υπέρηχοι εμφανίζουν 

αδυναμία. Επιπλέον, σε αντίθεση με την ακουστική εκπομπή υπάρχει πλήρης εποπτεία της 

κυματικής διάδοσης στο πεδίο του χρόνου παρέχοντας τη δυνατότητα προσδιορισμού της 

διέγερσης, γεγονός που διευκολύνει τη μέτρηση φασικής ταχύτητας συγκεκριμένων 

ιδιομορφών. Έτσι είναι δυνατή η χαρτογράφηση της ελαστικότητας μιας περιοχής που 

σχετίζεται άμεσα με τις τιμές της φασικής ταχύτητας. Το συγκριτικό όμως πλεονέκτημα της 

τεχνικής σε σχέση με την ακουστική εκπομπή είναι ότι η κατασκευή δεν χρειάζεται να 

βρίσκεται υπό φόρτιση ενώ μπορεί να επιλεχθεί η μορφή και το σημείο διέγερσης. Σε σχέση 

με τους ‘παραδοσιακούς’ υπέρηχους έχει τη δυνατότητα σάρωσης μεγαλύτερων περιοχών σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Θέλοντας να μελετήσουμε τη μηχανική της κυματικής διάδοσης και τη σχέση της με τη 

μεταβολή ελαστικότητας και αντοχής λόγω ιστορικού φόρτισης σε πολύστρωτες  

κελυφοειδείς κατασκευές (κυματοδηγοί) και συγκεκριμένα σε πτερύγια ανεμογεννητριών, 

επιλέχθηκε η τεχνική των ακουστό-υπερήχων για τα πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη παράγραφο. Από τις διαφορετικές υλοποιήσεις τις τεχνικής απορρίφτηκε 

η ‘εμβάπτιση’ (immersion) καταλήγοντας στους αισθητήρες επαφής ως καταλληλότερη 

πρακτική, εν δυνάμει εφαρμόσιμη στον τόπο που βρίσκεται εγκατεστημένο ένα πτερύγιο (on 

site).    

Τη θεωρητική μελέτη διάδοσης κυματικών διαταραχών σε κυματοδηγούς την 

πραγματοποίησε πρώτος ο Lamb [76] για ισότροπο υλικό, προσδιορίζοντας αναλυτικά τις 

διακριτές ιδιομορφές και τη διασπορά της ταχύτητας τους ανά συχνότητα. Οι Yang και 

συνεργάτες [77] επέκτειναν τη θεωρία του Mindlin, που περιελάμβανε συντελεστές 

διόρθωσης της κατά το πάχος διάτμησης και της στρεπτικής αδράνειας για ανισότροπες 

ετερογενείς πλάκες. Μεταγενέστεροι ερευνητές όπως π.χ. οι Nayfeh και Chimenti [78] και 
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Lee [79] έλυσαν αριθμητικά πλέον το πλήρες πρόβλημα της διάδοσης κυμάτων σε 

ανισότροπο μέσο, στο πλαίσιο της γραμμικής θεωρίας ελαστικότητας. 

Η χρήση διάδοσης ελαστικών κυμάτων σε κυματοδηγούς αποτέλεσε πολύ ισχυρό 

εργαλείο για τον εντοπισμό βλαβών σε πολύστρωτες διατάξεις. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχει σημαντικός αριθμός ερευνητών που αναγνώρισε τα πλεονεκτήματα της και τη 

χρησιμοποίησε για τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευών από σύνθετα υλικά.  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε πειραματική και αριθμητική μελέτη της 

αλληλεπίδρασης υπερηχητικών τασικών κυμάτων με διαφορετικές μορφές βλάβης, με στόχο 

τον εντοπισμό τους καθώς και τον προσδιορισμό μιας πειραματικά μετρήσιμης παραμέτρου 

που να συσχετίζεται π.χ. με την ελαστικότητα, για την ποσοτικοποίηση της βλάβης.  

 

1.4.1 Αλληλεπίδραση ελαστικών κυμάτων με τοπική αστοχία 
 

Ένα από τα κορυφαία θέματα μελέτης υπήρξε ο εντοπισμός τοπικών αστοχιών όπως 

η διαστρωματική αποκόλληση, καθώς αποτελεί μια από της συνηθέστερες μορφές βλάβης 

που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της κατασκευής σε χαμηλότερα φορτία από αυτά 

του σχεδιασμού.  

Η ερευνητική ομάδα του Cawley πραγματοποίησε μια από τις πιο ολοκληρωμένες 

μελέτες αλληλεπίδρασης ελαστικών κυμάτων σε λεπτότοιχες πλάκες με δομικές ατέλειες. 

Ανέπτυξαν μια τεχνική προσδιορισμού φασικής ταχύτητας εφαρμόζοντας διπλό 

μετασχηματισμό Fourier στο χρόνο και στο χώρο [80]. Βασιζόμενοι σε αυτό το εργαλείο 

μελέτησαν κατ’ αρχάς μεταλλικές πλάκες με επιφανειακές εγκοπές με τη μέθοδο των 

ακουστό-υπερήχων [81-82], επιτυγχάνοντας να εντοπίσουν βάθος ρωγμής 0.5mm σε πάχος 

πλάκας 3mm. Εν συνεχεία επέκτειναν την έρευνα τους και σε πολύστρωτες διατάξεις 

παρουσιάζοντας αριθμητική και πειραματική παραμετρική μελέτη εντοπισμoύ αποκολλήσεων 

μικρού μήκους κατά το πάχος λεπτών CFRP πλακών (h≤5mm) [83], χρησιμοποιώντας τη 

μηδενικής τάξης συμμετρική ιδιομορφή S0 και τις ανακλάσεις της στα όρια της αστοχίας. 

Μελέτησαν ζητήματα που άπτονται στη βελτιστοποίηση της πειραματικής διάταξης και του 

τρόπου διεξαγωγής μετρήσεων ακουστό-υπερήχων π.χ. την επίδραση της θέσης και του 

προσανατολισμού της διέγερσης στην κυματική διάδοση για τον εντοπισμό της βλάβης.  

Λίγο αργότερα οι Tan και συνεργάτες [84] για τον εντοπισμό και τη διαστασιολόγηση 

της διαστρωματικής αποκόλλησης σε λεπτές CFRP πλάκες χρησιμοποίησαν επίσης τη 

μηδενική συμμετρική ιδιομορφή S0. Εφάρμοσαν μια πιο χρονοβόρα διαδικασία σε σχέση με 

του Cawley, σαρώνοντας βηματικά μια γραμμή στην επιφάνειας της πολύστρωτης, 

επιτυγχάνοντας σχετικά ακριβή προσδιορισμό των διαστάσεων μόνο όμως για αστοχίες 

κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια της πλάκας. Η τεχνική που ανέπτυξαν εντόπισε 
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αποτελεσματικότερα το συγκεκριμένο τύπο αστοχίας σε σχέση με την συμβατική 

μεθοδολογία των υπέρηχων (pulse - echo) [85].   

Οι Huang και συνεργάτες [86] βασιζόμενοι στο θεωρητικό υπόβαθρο που ανέπτυξαν 

οι Tang και Henneke για τον προσδιορισμό καμπύλης διασκόρπισης της μηδενικής 

αντισυμμετρικής ιδιομορφής (Α0) σε πλάκες, αλλά και στην πειραματική τους διάταξη, 

ανέπτυξαν ένα εργαλείο το οποίο είχε την ικανότητα προσδιορισμού στοιχείων του μητρώου 

δυσκαμψίας (D11, D22, A44, A55). Οι τιμές προέκυπταν μέσω ενός απλού και ευσταθούς 

αλγόριθμου βελτιστοποίησης ελαχίστων τετραγώνων, ανεξάρτητου από αρχικές προβλέψεις 

που χρησιμοποιούσε ως είσοδο μετρήσεις φασικής ταχύτητας. Έτσι μπόρεσαν να 

εντοπίσουν τεχνητές αποκολλήσεις σε πλάκες από carbon/epoxy, επιτυγχάνοντας τον 

προσδιορισμό του περιγράμματος της αστοχίας.    

Οι Valdéz και Soutis [87] εξέτασαν πειραματικά την ύπαρξη τεχνητής διαστρωματικής 

αποκόλλησης σε λεπτές carbon/epoxy δοκίδες ενώ εν συνεχεία μελέτησαν με τη βοήθεια της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων παρόμοιες αστοχίες σε πλάκες από το ίδιο υλικό. 

Διέγειραν τη μηδενική αντισυμμετρική ιδιομορφή Α0 σε χαμηλές συχνότητες εξετάζοντας την 

επίδραση της θέσης της πηγής σε σχέση με τις ανακλάσεις από τα όρια των δοκιμίων και την 

επίδραση τους στην ευκρίνεια των προς ανάλυση κυματομορφών. Επιτυγχάνοντας 

ομοιόμορφο μέτωπο κυματικής διαταραχής σε ολόκληρο το πλάτος των δοκιμίων 

προσδιόρισαν προσεγγιστικά τη διάσταση της αποκόλλησης κατά τη διεύθυνση διάδοσης του 

κύματος καθώς και τη χωρική τοποθέτηση της στην ίδια διεύθυνση. Υποθέτοντας σταθερή 

ταχύτητα διάδοσης της κυματικής διαταραχής ανά συχνότητα ‘εντός’ και ‘εκτός’ της αστοχίας 

κατέληξαν σε απλές εύχρηστες μαθηματικές σχέσεις. Όμως τέτοιου είδους απλουστεύσεις 

καταλήγουν σε μεγαλύτερες αποκλίσεις από την πραγματικότητα σε περίπτωση ευρύτερων 

διαστάσεων αποκόλλησης.    

Οι Diamanti και συνεργάτες [88] χρησιμοποίησαν διέγερση ακουστό-υπερήχων με 

δέσμη πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, επιτυγχάνοντας επίσης ομοιόμορφο μέτωπο κυματικής 

διάδοσης σε δοκίμια πεπερασμένου πλάτους αποφεύγοντας ανεπιθύμητες ανακλάσεις από 

τα όρια της πολύστρωτης διάταξης. Η αριθμητική μελέτη εντοπισμού αστοχιών της τάξης των 

20x20mm2 έγινε σε carbon/epoxy πλάκα πάχους 2.3 mm χρησιμοποιώντας τη μηδενική 

αντισυμμετρική ιδιομορφή A0 σε χαμηλές συχνότητες 20-25 kHz. Ο προσδιορισμός της θέσης 

της αστοχίας επετεύχθη κατά το μήκος της πλάκας, σε αντίθεση με το πλάτος της 

αποκόλλησης που δεν μπόρεσε να προβλεφθεί με ακρίβεια.  

Οι Hayashi και Kawashima [89] μελέτησαν θεωρητικά την αλληλεπίδραση κυματικής 

διάδοσης και διαστρωματικής αποκόλλησης εφαρμόζοντας την ημι – αναλυτική μέθοδο 

στοιχείων λωρίδας (strip elements), η οποία ενώ βασίζεται στη μέθοδο των πεπερασμένων 

στοιχείων απαιτεί πολύ μικρότερη διακριτοποίηση. Εστίασαν σε αποκολλήσεις μεγαλύτερου 

μήκους από αυτές που είχαν μελετηθεί μέχρι τότε στη βιβλιογραφία, ενώ χρησιμοποίησαν 
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διακριτές διεγέρσεις κατάλληλες ούτως ώστε να διαδώσουν τη μηδενική συμμετρική και 

αντισυμμετρική ιδιομορφή. Απαλλαγμένοι από την αβεβαιότητα των πεπερασμένων 

διαστάσεων κατέληξαν στη διαπίστωση ότι ανακλάσεις δημιουργούνται κατά την ‘έξοδο’ της 

κυματικής διαταραχής από την περιοχή της βλάβης και όχι κατά την πρόσπτωση της σε αυτή 

όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενες εργασίες, μόνο αν οι δύο περιοχές στις οποίες 

χωρίζεται η πλάκα από την αποκόλληση έχουν διαφορετικές καμπύλες διασκόρπισης στην 

περιοχή συχνοτήτων και την ιδιομορφή που διαδίδεται λόγω διέγερσης. 

Οι Chrysochoidis και Saravanos [90] μελέτησαν την κυματική διάδοση σε 

πολύστρωτες πρισματικές δοκίδες με διαστρωματική αποκόλληση. Χρησιμοποίησαν 

πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες για να διεγείρουν τασικά κύματα. Συνέκριναν πειραματικά με 

θεωρητικά αποτελέσματα από πεπερασμένο στοιχείο που ανέπτυξαν, το οποίο 

προσομοιώνει την ασυνέχεια με επιπλέον βαθμούς ελευθερίας ενώ λύνει επίσης το 

συζευγμένο πιεζοηλεκτρικό πρόβλημα. Διερεύνησαν χαρακτηριστικά διασκόρπισης 

συχνοτήτων προσπαθώντας να τα συσχετίσουν με την ύπαρξη και το μέγεθος βλάβης. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν Wigner – Ville μετασχηματισμό στις χρονοσειρές.          

Οι Antoniou και συνεργάτες [91-92] μελέτησαν πειραματικά και αριθμητικά τις 

περιπτώσεις διαστρωματικής αποκόλλησης σε τμήμα πτερυγίου ανεμογεννήτριας από 

glass/polyester καθώς επίσης και ατελούς κόλληση μεταξύ δοκίδας διάτμησης και κελύφους 

του ίδιου πτερυγίου, χρησιμοποιώντας την τεχνική των ακουστό-υπερήχων. Είναι από τις 

λίγες φορές που η μελέτη εστιάζεται σε πάχος 11mm αυτού του υλικού που εμφανίζει πολύ 

μεγαλύτερη απόσβεση από τις carbon/epoxy διαστρωματώσεις που συναντώνται συνήθως 

στη διεθνή βιβλιογραφία. Διερεύνησαν μεγάλο αριθμό αισθητήρων επαφής κάθετης 

πρόσπτωσης αλλά και διαφορετικές διεγέρσεις προσδιορίζοντας με επιτυχία την ύπαρξη 

αστοχίας τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων. 

 

1.4.2 Αλληλεπίδραση ελαστικών κυμάτων με κατανεμημένη αστοχία 
 

 Η κατανεμημένη αστοχία αναπτύσσεται στη διάρκεια τυχαίας φόρτισης, στατικής ή 

κοπωτικής, κατά το πάχος πολύστρωτων δομών συνθέτων υλικών με τη μορφή ‘ατάκτως 

ερριμένων’ μικρορωγμών με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από την συγκεντρωμένη 

βλάβη. Δεν υπάρχει μια εκτεταμένη βλάβη αλλά ένα σύνολο μικροαστοχιών που προκαλεί 

μεταβολή στις μηχανικές ιδιότητες της κατασκευής. Λόγω εγγενούς αδυναμίας διακριτής 

μελέτης κάθε μικρορωγμής, τεχνικές όπως οι ακουστό-υπέρηχοι παρέχουν τη δυνατότητα 

ελέγχου πολύστρωτων κελυφοειδών κατασκευών σαν να αποτελούνταν από ένα ομογενώς 

ανισότροπο υλικό. Η διάδοση συγκεκριμένων κυματικών ιδιομορφών και ο προσδιορισμός 

των καμπύλων διασκόρπισης (φασική ταχύτητα ανά συχνότητα) υπήρξε ένα άμεσο εργαλείο 
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ποσοτικοποίησης της βλάβης ως προς την ελαστικότητα. Η σχέση μεταξύ φασικής ταχύτητας 

και δυσκαμψίας μπορεί να εκφραστεί και παράλληλα να γίνει κατανοητή επιλύοντας την 

κυματική εξίσωση σε μια πλάκα με τη βοήθεια της θεωρίας της ελαστικότητας [78-79]. 

Παράλληλα όμως οι μεταβολές των καμπυλών διασκόρπισης μεταξύ παρθένου και υλικού 

που έχει υποστεί βλάβη εμπεριέχουν μια έμμεση σύνδεση με την απομένουσα αντοχή και 

την ζωή σε κόπωση υλικών, χωρίς όμως ακόμα να έχει επιτευχθεί μια σχέση κλειστής 

μορφής ή έστω εμπειρική.  

 Όταν η μέτρηση φασικής ταχύτητας άρχισε να εφαρμόζεται σε λεπτότοιχες δομές από 

σύνθετα υλικά, οι Tang και συνεργάτες [93] διατύπωσαν την πρόταση ότι η μέθοδος των 

ακουστό-υπερήχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για των χαρακτηρισμό πλακών από σύνθετα 

υλικά χωρίς αστοχία αφού κάθε υλικό και κάθε διαστρωμάτωση παρέχει διαφορετική 

καμπύλη διασκόρπισης. Υπήρξαν από τους πρώτους που μελέτησαν την διάδοση ελαστικών 

τασικών κυμάτων σε πολύστρωτες carbon/epoxy διατάξεις. Λύνοντας τις εξισώσεις κίνησης 

πλάκας, υποθέτοντας επίπεδη κυματική διάδοση και χρησιμοποιώντας τη διατμητική θεωρία 

των Mindlin – Reisner, κατέληξαν σε απλές θεωρητικές διατυπώσεις κλειστής μορφής για τις 

καμπύλες διασκόρπισης της μηδενικής συμμετρικής και αντισυμμετρικής ιδιομορφής για 

εγκαρσίως ισότροπες, ορθότροπες και ψευδό-ισότροπες διαστρωματώσεις. Παράλληλα για 

carbon/epoxy διαστρωματώσεις επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις φασικής ταχύτητας για τη 

μηδενική αντισυμμετρική ιδιομορφή πειραματικά, όχι όμως με επιτυχία σε όλες τις 

περιπτώσεις π.χ. ψευδο – ισότροπη πλάκα [0/45/90/-45]s.  

 Οι Tang και Henneke [94-95] επιβεβαίωσαν τη σύγκλιση πειράματος – πρόβλεψης σε 

παρόμοια υλικά και για τη μηδενική συμμετρική ιδιομορφή σε ορθότροπες και εγκαρσίως 

ισότροπες διαστρωματώσεις. Λίγο αργότερα προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα 

δημοσίευσαν πειραματικά αποτελέσματα που αποδείκνυαν την ευαισθησία της χαμηλότερης 

αντισυμμετρικής ιδιομορφής στην ύπαρξη κατανεμημένης αστοχίας από στατική φόρτιση σε 

carbon/epoxy πλάκα και κόπωσης σε πλεκτή (woven) carbon/polyamide [96]. 

 Οι Shih και συνεργάτες [97] προσδιόρισαν πειραματικά την υποβάθμιση της 

ελαστικότητας μετά από κόπωση διαστρωματώσεων [90/0]s πρισματικών δοκιμίων SCS/Ti 

και Carbon/Epoxy. Υπολόγισαν τους όρους του εκτατικού μητρώου δυσκαμψίας των 

πολυστρώτων βασιζόμενοι στην κλασσική θεωρία πλακών και στις σχέσεις ελαστικότητας με 

την ταχύτητα της μηδενικής συμμετρικής ιδιομορφής και του διατμητικού κύματος όπως 

προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωση κυματικής διάδοσης. Παράλληλα κατά τη διάρκεια 

της κόπωσης μετρούσαν τακτικά την παραμόρφωση με ηλεκτρομηκυνσιόμετρα, 

υπολογίζοντας και με δεύτερο τρόπο την μείωση της ελαστικότητας. Αποφάνθηκαν πως για 

να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων θα πρέπει οι μετρήσεις ακουστό-υπερήχων 

να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κόπωσης διότι διαφορετικά σε αφόρτιστο δοκίμιο 
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οι ρωγμές που έχουν δημιουργηθεί κλείνουν κάνοντας το υλικό να εμφανίζει μικρότερη 

ενδοτικότητα.   

 Οι Seale και Madaras [98] με τη βοήθεια της τεχνικής ακουστό-υπερήχων και του 

πειραματικού συστήματος που εισήγαγαν οι Huang και συνεργάτες [86] μελέτησαν 

πειραματικά τη μεταβολή συγκεκριμένων όρων του μητρώου δυσκαμψίας συναρτήσει 

θερμομηχανικών κύκλων φόρτισης σε διαστρωματώσεις με ενίσχυση άνθρακα.   

 

1.5 Περιγραφή – Πρωτοτυπία διατριβής 
     

 Η παρούσα διατριβή αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός σχεδιαστικού 

εργαλείου για πτερύγια ανεμογεννητριών μεγάλου μήκους με ανοχή στη βλάβη, εισάγοντας 

ένα μεσο – μηχανικό καταστατικό πρότυπο προοδευτικής αστοχίας πολύστρωτων συνθέτων 

υλικών υπό στατική φόρτιση.  Η γενική δομή του προτύπου περιλαμβάνει: 

   

• τις καταστατικές ιδιότητες υλικού  

• τασική ανάλυση και χαρακτηρισμός έναρξης αστοχίας (κριτήρια) 

• μοντέλο προοδευτικής υποβάθμισης μηχανικών ιδιοτήτων 

 
 Στη βάση αυτή χαρακτηρίστηκαν οι μηχανικές ιδιότητες της μονοαξονικής (UD 0o) 

στρώσης εποξειδικής ρητίνης ενισχυμένης με ίνες υάλου (glass/epoxy), σε τέτοια έκταση που 

σπάνια συναντάται. Οι καμπύλες τάσης-παραμόρωσης (σi-εi) των πειραμάτων που έλαβαν 

χώρα ανά διεύθυνση και ιδιότητα θεωρήθηκαν ως καταστατικές στο πρότυπο μηχανικής 

συμπεριφοράς του υλικού για τη βασική δομική μονάδα των glass/epoxy πολυστρώτων. Οι 

ελαστικές ιδιότητες προκύπτουν από τις καμπύλες αυτές και είναι κατά περίπτωση έντονα μη 

γραμμικές. Πραγματοποιήθηκαν δύο διακριτές προσεγγίσεις της ελαστικής συμπεριφοράς 

της μονοαξονικής στρώσης υποθέτοντας: 

 

• ελαστικές ιδιότητες ανεξάρτητες από το εκάστοτε εντατικό πεδίο 

• εξάρτηση μεταξύ ελαστικών ιδιοτήτων και εντατικής κατάστασης 

 

 Και στις δύο περιπτώσεις η προσομοίωση της συμπεριφοράς του υλικού οδήγησε σε 

μη-γραμμική τασική ανάλυση ως προς την ελαστικότητα στο επίπεδο της στρώσης. 

Θεωρήθηκε επίπεδη εντατική κατάσταση παρόλο που στις γεωμετρίες που προσομοιώθηκαν 

ήταν αναμενόμενη η περιορισμένη ανάπτυξη και τρισδιάστατων τασικών πεδίων, κυρίως στη 

περιοχή των στηρίξεων.  
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 Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου αποτέλεσαν τον κορμό του προτύπου 

περιγραφής υλικού, το οποίο ήταν δομημένο έτσι ώστε να δέχεται μετατροπές με ευκολία, 

π.χ. στα κριτήρια αστοχίας ή στις στρατηγικές υποβάθμισης των μηχανικών ιδιοτήτων. Για 

την εκτίμηση έναρξης βλάβης στο επίπεδο της στρώσης δοκιμάστηκαν πολλά κριτήρια 

διακριτών τύπων αστοχίας σε συνδυασμό με διαφορετικές πολιτικές υποβάθμισης μηχανικών 

ιδιοτήτων ανά μορφή βλάβης. Το σύνολο των τμημάτων του αλγορίθμου υλοποιήθηκε σε 

κώδικα γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN και μέσω προκαθορισμένου διαύλου 

επικοινωνίας με στοιχείο κελύφους (3-D Shell Element) [99] ενσωματώθηκε σε εμπορικό 

πακέτο πεπερασμένων στοιχείων παρέχοντας δυνατότητες προσομοίωσης σύνθετων 

γεωμετριών. 

  Για να επαληθευτούν τα προτεινόμενα θεωρητικά πρότυπα δημιουργήθηκε μια πολύ 

μεγάλη πειραματική βάση δεδομένων πολύστρωτων πολυαξονικών διατάξεων από το ίδιο 

βασικό δομικό υλικό, που αφορά στις μακροσκοπικές καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης και 

στις μορφές βλάβης που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια στατικών φορτίσεων μέχρι 

μακροσκοπικής αστοχίας σε μεγάλο εύρος σύνθετων εντατικών πεδίων.  

 Στο τελευταίο σκέλος της εργασία πραγματοποιήθηκε πειραματική και αριθμητική 

συγκριτική μελέτη αλληλεπίδρασης της αστοχίας με την κυματική διάδοση, έχοντας ως 

σκοπό την αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας κατασκευών από σύνθετα υλικά με τεχνικές 

μη-καταστροφικού ελέγχου. Διερευνήθηκε η δυνατότητα εντοπισμού βλαβών πεπερασμένης 

γεωμετρίας π.χ. διαστρωματική αποκόλληση, στο πεδίο χρόνου και συχνότητας ενώ 

παράλληλα αναζητήθηκε μια παράμετρος που να ποσοτικοποιεί την υποβάθμιση της 

ελαστικότητα μιας κατασκευής που προκαλείται  π.χ. από κατανεμημένες μικρορωγμές, μετά 

από τυχαία φόρτιση. Η προσομοίωση βλαβών πεπερασμένης γεωμετρίας όπως οι 

αποκόλληση μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί απλά σε ένα 

λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων, υποθέτοντας γεωμετρική ασυνέχεια ανάμεσα σε δύο 

γειτονικές στρώσεις. Η προσομοίωση όμως της κατανεμημένης βλάβης βασίστηκε στο 

μεσομηχανικό καταστατικό πρότυπο συμπεριφοράς υλικού.  

 Ο συνδυασμός ενός καταστατικού προτύπου προσομοίωσης μηχανικής 

συμπεριφοράς πολύστρωτων διατάξεων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φόρτισης, παράλληλα 

με την αριθμητική μελέτη διάδοσης τασικών κυμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδιασμού και ποιοτικού ελέγχου, υποκαθιστώντας πολυδάπανα 

και χρονοβόρα πειράματα.  Παραμετρική μελέτη κυματικής διάδοσης σε μια πολύστρωτη που 

έχει υποστεί τυχαίο ιστορικό φόρτισης και έχει αναπτύξει κατανεμημένη αστοχία μπορεί να 

καθοδηγήσει την πειραματική διαδικασία ελέγχου στην πραγματική κατασκευή για την 

εκτίμηση ιδιοτήτων όπως π.χ. η αναμενόμενη ελαστικότητα. Ταυτόχρονα, σύγκριση 

πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων κυματικής διάδοσης μπορούν αντίστροφα να 
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βοηθήσουν στην κατανόηση και βελτίωση των υπαρχόντων καταστατικών προτύπων και των 

στρατηγικών υποβάθμισης μηχανικών ιδιοτήτων. 

 

 Πρωτοτυπία στην διατριβή αποτελεί: 

 

• ο ενδελεχής χαρακτηρισμός των μηχανικών ιδιοτήτων της βασικής δομικής μονάδας 

των πολύστρωτων διατάξεων, της μονοαξονικής E – glass/epoxy στρώσης, καθώς και η 

μεγάλη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε  

• το καταστατικό πρότυπο που αναπτύχθηκε για το συγκεκριμένο Ε - glass/epoxy υλικό 

περιγράφοντας τη μηχανική του συμπεριφορά υπό σύνθετα εντατικά πεδία 

• το κριτήριο αστοχίας που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της θραύσης ινών 

που προέκυψε μετατρέποντας την αντίστοιχη οριακή συνθήκη των Shokrieh και Lessard  

• η ενσωμάτωση του αλγόριθμου του μηχανικού προτύπου σε στοιχείο κελύφους 

εμπορικού κώδικα πεπερασμένων στοιχείων  

• η έκταση της πειραματικής επαλήθευσης του προτύπου σε μονοαξονικές και 

διαξονικές φορτίσεις καθώς και ο πολύ μεγάλος αριθμός διαστρωματώσεων που 

σχεδιάστηκαν για να προσομοιώσουν εντατικές καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που 

αναπτύσσονται στην επιφάνεια (skin) και στις δοκίδες διάτμησης (shear webs) ενός 

πτερυγίου: 

- επιτυχής προσομοίωση μονοαξονικής φόρτισης πρωτότυπων πρισματικών 

δοκιμίων, σύγκριση μετρήσεων παραμόρφωσης από ηλεκτρομηκυνσιόμετρα 

με τα αποτελέσματα του αριθμητικού προτύπου, καθώς και σύγκριση 

πειραματικών και αριθμητικών μορφών αστοχίας  

- επιτυχής προσομοίωση σύνθετης φόρτισης πρωτότυπων κυλινδρικών 

δοκιμίων, σύγκριση μετρήσεων παραμόρφωσης από ηλεκτρομηκυνσιόμετρα 

με τα αποτελέσματα του αριθμητικού προτύπου, καθώς και σύγκριση 

πειραματικών και αριθμητικών μορφών αστοχίας 

- επιτυχής προσομοίωση σύνθετης φόρτισης πρωτότυπων δοκιμίων σχήματος 

σταυρού, σύγκριση μετρήσεων παραμόρφωσης από ηλεκτρομηκυνσιόμετρα 

με τα αποτελέσματα του αριθμητικού προτύπου, σύγκριση πειραματικών και 

αριθμητικών παραμορφώσεων στην επιφάνεια του δοκιμίου καθώς και 

σύγκριση πειραματικών και αριθμητικών μορφών αστοχίας 

• η πειραματική συσχέτιση του γραμμικού, κατά ISO, μέτρου διάτμησης G12 με την 

συνεπίπεδη τάση σ2 

• η μελέτη επίδρασης της μη – γραμμικής απόκρισης της μονοαξονικής στρώσης στη 

μακροσκοπική παραμορφωσιακή απόκριση πολύστρωτων διατάξεων και στην αστοχία 
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• η πειραματική και αριθμητική μελέτη διαστρωματικής αποκόλλησης και αποκόλλησης 

διατμητικής δοκίδας σε πτερύγιο ανεμογεννήτριας 

• η πειραματική επαλήθευση θεωρητικών στρατηγικών υποβάθμισης ελαστικών 

ιδιοτήτων με τη χρήση ακουστό-υπέρηχων 

• η αριθμητική μελέτη επίδρασης της συσσώρευσης αστοχίας από κόπωση στην 

κυματική διάδοση και στην μεταβολή της φασικής ταχύτητας σε πολύστρωτες διατάξεις από 

σύνθετα υλικά.  

   

 Βάσει της υπάρχουσας υπολογιστικής ισχύος το πρότυπο προοδευτικής αστοχίας 

ενσωματωμένο στον κώδικα των πεπερασμένων στοιχείων είναι ικανό να προσομοιώσει 

μεγάλες κατασκευές, σε πραγματικούς υπολογιστικούς χρόνους που αποτελεί και το 

συγκριτικό του πλεονέκτημα σε σχέση με τρισδιάστατα (3D) μοντέλα. 

 Με βάση την πλατφόρμα του στατικού καταστατικού προτύπου, η ερευνητική μας 

ομάδα ανέπτυξε πρότυπο προοδευτικής αστοχίας για κόπωση, ενώ θα ακολουθήσει για 

λυγισμό. Ο συνδυασμός των επιμέρους τμημάτων σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο 

προσβλέπει στο να βοηθήσει στην απαλειφή συντηρητικών συντελεστών ασφαλείας, π.χ. για 

γήρανση, που οδηγούν σε υπερδιαστασιολόγηση. Η βέλτιστη αξιοποίηση της ικανότητας του 

υλικού στο να φέρει φορτία θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της άσκοπης χρήσης του, την 

ελάττωση του βάρους και των ανεπιθύμητων αδρανειακών φορτίων και συνεπώς την μείωση 

του κόστους κατασκευής και λειτουργίας. 

 

1.6 Περίληψη διατριβής 
 
• Κεφάλαιο 1:  

Παρουσιάζεται η ανασκόπηση των θεωρητικών προτύπων αστοχίας συνθέτων υλικών 

καθώς και οι μελέτες που σχετίζονται με τον εντοπισμό αστοχίας και την αποτίμηση δομικής 

ακεραιότητας με τη μέθοδο των ακουστό – υπέρηχων. 

 

• Κεφάλαιο 2:  

Περιγράφονται εκτενώς οι στατικές δοκιμές πρωτότυπης πειραματικής γεωμετρίας που 

πραγματοποιήθηκαν για τον πλήρη προσδιορισμό της μηχανικής συμπεριφοράς της 

μονοαξονικής στρώσης της μονοαξονικής E – glass/epoxy  στρώσης. Παρατίθεται όλη η 

πειραματική πληροφορία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των προτύπων αστοχίας. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση προσδιορισμού της συνεπίπεδης διατμητικής 

συμπεριφοράς μελετώντας την εξάρτηση της από την υπέρθεση της εντατικής κατάστασης. 

Τέλος παρουσιάζονται τα στατικά πειράματα που διενεργήθηκαν σε πολύστρωτες 
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πολυαξονικές διατάξεις και χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την αξιολόγηση των προτύπων 

αστοχίας. Πρόκειται για μονοαξονικές φορτίσεις σε πρισματικά δοκίμια και συνδυασμένες 

αξονικής/στρεπτικής σε κυλίνδρους και επίπεδου διαξονικού εφελκυσμού στα πρωτότυπα 

δοκίμια σχήματος σταυρού.    

 

• Κεφάλαιο 3:  

Περιγράφονται τα μεσο – μηχανικά πρότυπα προοδευτικής αστοχίας που αναπτύχθηκαν για 

την μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς πολύστρωτων διατάξεων από E – 

glass/epoxy υλικό υπό μονότονη στατική φόρτιση. Η γενική δομή τους περιλαμβάνει: 

   

• καταστατικές ιδιότητες υλικού  

• οριακές συνθήκες έναρξης αστοχίας (κριτήρια) 

• στρατηγικές υποβάθμισης μηχανικών ιδιοτήτων μετά την έναρξη βλάβης 

 

Πραγματοποιήθηκαν δύο διακριτές προσεγγίσεις της ελαστικής συμπεριφοράς της 

μονοαξονικής στρώσης υποθέτοντας: 

 

• ελαστικές ιδιότητες ανεξάρτητες από το εκάστοτε εντατικό πεδίο 

• εξάρτηση μεταξύ ελαστικών ιδιοτήτων και εντατικής κατάστασης 

 

Και στις δύο περιπτώσεις η προσομοίωση της συμπεριφοράς του υλικού οδήγησε σε μη-

γραμμική τασική ανάλυση ως προς την ελαστικότητα στο επίπεδο της στρώσης. Θεωρήθηκε 

επίπεδη εντατική κατάσταση παρόλο που στις γεωμετρίες που προσομοιώθηκαν ήταν 

αναμενόμενη η περιορισμένη ανάπτυξη και τρισδιάστατων τασικών πεδίων, κυρίως στη 

περιοχή των στηρίξεων. Περιγράφεται η ενσωμάτωση του αλγόριθμου σε εμπορικό κώδικα 

πεπερασμένων στοιχείων.  

 

• Κεφάλαιο 4: 

Παρουσιάζεται σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων μονοαξονικών 

στατικών δοκιμών πολύστρωτων πολυαξονικών πρισματικών δοκιμίων. Αντιπαραβάλλονται 

λεπτομερώς καμπύλες τάσης – παραμόρφωσης στο κέντρο κάθε δοκιμίου, οι τάσεις και οι 

μορφές αστοχίας.  

 

• Κεφάλαιο 5: 

Παρουσιάζεται σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων διαξονικών στατικών 

δοκιμών. Χρησιμοποιήθηκαν κυλινδρικά δοκίμια καθώς και τα δοκίμια πρωτότυπης 
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γεωμετρίας σχήματος σταυρού, τα οποία προσομοιώθηκαν για πρώτη φορά με                     

E – glass/epoxy υλικό. Αντιπαραβάλλονται λεπτομερώς καμπύλες τάσης – παραμόρφωσης 

στο κέντρο κάθε δοκιμίου, οι τάσεις οι παραμορφώσεις και οι μορφές αστοχίας. Ιδιαίτερα στο 

δοκίμιο σχήματος σταυρού, οι προβλέψεις εξέλιξης παραμόρφωσης στην επιφάνεια του 

συγκρίθηκαν με πειραματικά αποτελέσματα της οπτικής μεθόδου Digital Image Correlation. 

Μελετήθηκε η μεταβολή του μέτρου διάτμησης της μονοαξονικής στρώσης συναρτήσει του 

επίπεδου εντατικού πεδίου και πώς επιδρά στις προβλέψεις τάσης – παραμόρφωσης 

πολύστρωτων διατάξεων. Για τη βελτίωση των προβλέψεων αστοχίας μελετήθηκε η 

ενσωμάτωση στρατηγικών υποβάθμισης της θλιπτικής αντοχής της στρώσης στη διεύθυνση 

των ινών, επιπλέον των στρατηγικών υποβάθμισης της ελαστικότητας. 

  

• Κεφάλαιο 6:  

Παρουσιάζεται η επίδραση διαφορετικών μορφών αστοχίας στην κυματική διάδοση. Μελέτη 

των κυματομορφών από πειράματα με την μη καταστροφική τεχνική ακουστό – υπέρηχων 

καταδεικνύουν την ύπαρξη βλάβης σε πολύστρωτες διατάξεις μεγάλου πάχους. Επιχειρείται 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων στη βάση της θεωρητικής ανάλυσης. Για το λόγο αυτό 

παρατίθενται διεξοδικά η μεθοδολογία αριθμητικής επίλυσης της κυματικής διάδοσης μέσω 

θεωρίας ελαστικότητας για ορθότροπες πλάκες. Τα αποτελέσματά της, οι καμπύλες 

διασκόρπισης, συγκρίνονται με πειραματικά και επιπλέον θεωρητικά αποτελέσματα της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Η αναγνώριση των διαδιδόμενων ιδιομορφών και η 

συσχέτιση τους με τη δυσκαμψία της κατασκευής οδηγούν σε κατανόηση των 

κυματομορφών. Τέλος για πρώτη φορά, αντίστοιχα πρότυπα με αυτά που αναπτύχθηκαν 

στα προηγούμενα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν στην παραμετρική μελέτη της συσσώρευσης 

της αστοχίας υπό εναλλασσόμενη φόρτιση και την επίδραση αυτής στη φασική ταχύτητα της 

αντισυμμετρικής ιδιομορφής μηδενικής τάξης Α0.  
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2 Πειραματική διαδικασία 
 
 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πειράματα και τα αποτελέσματα 

χαρακτηρισμού των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού (μονοαξονική στρώση) που 

χρησιμοποιήθηκε στη διατριβή. Επιπλέον περιγράφονται οι γεωμετρίες που δοκιμάστηκαν σε 

μονοαξονικά και διαξονικά στατικά πειράματα για την αξιολόγηση των θεωρητικών 

προτύπων που αναπτύχθηκαν. Διατυπώθηκαν μαθηματικές εκφράσεις για την περιγραφή 

εξέλιξης της ανισότροπης μη-γραμμικής ελαστικότητας της μονοαξονικής στρώσης και 

μελετήθηκε η επίδραση της επίπεδης εντατικής κατάστασης στην μεταβολή του μέτρου 

διάτμησης. 

Για τον πειραματικό προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων της μονοαξονικής  E-

glass/epoxy στρώσης, που χρησιμοποιήθηκε ως βασική δομική μονάδα των πολύστρωτων 

διατάξεων που μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 

πρισματικά δοκίμια νέας πρωτότυπης γεωμετρίας που φέρει την ονομασία ΟΒ. Οι ιδιότητες 

των συνιστώντων υλικών της στρώσης παρουσιάζονται στο [1]. Διερευνήθηκε η δυνατότητα 

της ΟΒ γεωμετρίας να αντικαταστήσει τις πολλαπλές ISO στις στατικές δοκιμές [2-3], 

οδηγώντας σε αποσύζευξη των μηχανικών ιδιοτήτων από τις μεταβολές της γεωμετρίας. 

Παρουσιάζονται συγκρίσεις αποτελεσμάτων χαρακτηρισμού μηχανικών ιδιοτήτων των δύο 

παραπάνω τύπων δοκιμίου. 

Μελετήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι προσδιορισμού του μέτρου (G12) και της αντοχής 

(S) σε διάτμηση. Η ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων έδειξε εξάρτηση της σχέση σ6-ε6 

καθώς και της τιμής του μέτρου διάτμησης G12 από την εγκάρσια ορθή τάση σ2.   

Προσδιορίστηκαν οι μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν την παραμορφωσιακή 

συμπεριφοράς της στρώσης συναρτήσει της τάσης (εi=f(σi)) και αντίστροφα (σi=f(εi)) όπως 

προέκυψαν από τις μονοαξονικές στατικές φορτίσεις μέχρι αστοχίας. Η ανισότροπη μη-

γραμμική ελαστικότητα περιγράφεται με συναρτήσεις τύπου “Ramberg-Osgood”. Οι σχέσεις 

τάσης-παραμόρφωσης κλειστής μορφής βοήθησαν ώστε να διατυπωθούν απλές αναλυτικές 

εκφράσεις υπολογισμού των ελαστικών ιδιοτήτων του υλικού σε κάθε εντατική κατάσταση και 

να ενσωματωθούν με ευκολία στις παραλλαγές των θεωρητικών προτύπων. 
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Τέλος, για την αξιολόγηση-επαλήθευση των προτύπων προοδευτικής αστοχίας του 

υλικού υπό μονότονη στατική φόρτιση, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στατικά 

πειράματα σε πρισματικές πολυαξονικές πολύστρωτες διατάξεις, σε κυλινδρικά δοκίμια και 

σε δοκίμια σε σχήμα σταυρού. Στο εν λόγω εδάφιο παρουσιάζεται η γεωμετρία και η 

διαστρωμάτωση τους.  

Συνοπτικά, πρωτοτυπία του κεφαλαίου αποτελεί:  

• η πειραματική έκταση για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων της Ε-

glass/epoxy στρώσης 

• η ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων κυλινδρικών δοκιμίων υπό διαξονική 

φόρτιση, συσχετίζοντας τη μεταβολή του κατά ISO [4] μέτρου διάτμησης G12 με την εγκάρσια 

ορθή τάση σ2, τόσο στη γραμμική όσο και στη μη-γραμμική περιοχή παραμορφώσεων. 

 

2.2 Χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων 
 
 Για την ανάπτυξη ενός μεσομηχανικού προτύπου προοδευτικής αστοχίας 

πολύστρωτων διατάξεων υπό στατική φόρτιση, είναι αναγκαίος ο χαρακτηρισμός των 

συνεπίπεδων μηχανικών ιδιοτήτων της μονοαξονικής (UD) στρώσης που αποτελεί το βασικό 

δομικό τους στοιχείο. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν 26 στατικά πειράματα ανά 

διεύθυνση φόρτισης στη στρώση εποξειδικής ρητίνης ενισχυμένης με ίνες υάλου (E-

glass/Epoxy) [5]. Τα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία 

σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος OPTIMAT BLADES [6-7] και 

κατασκευάστηκαν από την βιομηχανία πτερυγίων ανεμογεννητριών LM με τη μέθοδο RTM 

(Resin Transfer Moulding) μέσα σε σάκο κενού (vacuum bag) [8]. Εισήχθησαν για να 

αντικαταστήσουν την πλειάδα ISO δοκιμίων και να καλύψουν την ανάγκη ύπαρξης ενός, με 

κοινές διαστάσεις, σε όλους τους τύπους μονοαξονικών δοκιμών, στατικών, κοπωτικών και 

απομένουσας αντοχής, αποφεύγοντας επιδράσεις από την αλλαγή γεωμετρίας μεταξύ των 

πειραμάτων. Στην παρούσα μελέτη όμως γίνεται αναφορά μόνο στα αποτελέσματα των 

στατικών δοκιμών. 

 Στο εξής τα δοκίμια θα αναφέρονται με το ακρωνύμιο ΟΒ. Πρόκειται για γεωμετρίες 

πρισματικής διατομής όπως φαίνεται στην Σχήμα 2.1, με ονομαστικές διαστάσεις 145mm 

μήκος, 25mm πλάτος και 35mm ελεύθερου μήκους μεταξύ των περιοχών όπου εδράζονται οι 

αρπάγες της σερβουδραυλικής μηχανής.  
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Σχήμα 2.1. ΟΒ Δοκίμιο χαρακτηρισμού μηχανικών ιδιοτήτων  

 

 Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε μια σερβοϋδραυλική μηχανή Mayes 100 kN με έλεγχο 

μετατόπισης (displacement control) και ταχύτητα κεφαλής 0.25mm/min για τον εφελκυσμό και 

1mm/min στην θλίψη, αντίστοιχες με αυτές που προτείνονται κατά ISO [2-3]. Ο αριθμός 

στρώσεων των δοκιμίων και κατά συνέπεια και το πάχος τους ποικίλουν ανάλογα με την 

ιδιότητα προς προσδιορισμό. Όπου η διεύθυνση των ινών συνέπιπτε με τον άξονα φόρτισης, 

0o ως προς το κύριο σύστημα του υλικού, UD 0o, τα δοκίμια είχαν ονομαστική τιμή πάχους 

3.52mm και αποτελούνταν από τέσσερις στρώσεις μονοαξονικού υλικού, ενώ αυτά που 

φορτίζονταν κάθετα στις ίνες, 90o ως προς το κύριο σύστημα της στρώσης, UD 90o, είχαν 

ονομαστική τιμή πάχους 6.16mm και αποτελούνταν από επτά στρώσεις. Το πειραματικό 

πάχος κάθε δοκιμίου, 3.8mm για το UD 0o και 6.139 για το UD90o αντίστοιχα, προέκυψε ως ο 

μέσος όρος τριών μετρήσεων κατά το μήκος του με παχύμετρο ακρίβειας εκατοστού του 

χιλιοστού.  

Σε όλα τα πειράματα, ηλεκτρομηκυνσιόμετρα της HBM κολλήθηκαν στις δύο 

ελεύθερες επιφάνειες των δοκιμίων, ενώ ήταν συνδεδεμένα με σύστημα συλλογής και 

αποθήκευσης δεδομένων. Οι γραμμικές ελαστικές ιδιότητες προέκυπταν από των μέσο όρο 

των καταγραφεισών τιμών παραμόρφωσης μεταξύ 0,05% και 0,25% [5]. Παράλληλα η 

κυψέλη δύναμης (load cell) της σερβοϋδραυλικής μηχανής ήταν συνδεδεμένη με το 

καταγραφικό για την αποτύπωση του εξωτερικού φορτίου με συχνότητα καταγραφής της 

τάξης των 4Hz. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων προσδιορισμού των γραμμικών 

ελαστικών ιδιοτήτων ήταν απολύτως συγκρίσιμα με αυτά που προέκυψαν από τις αντίστοιχες 

δοκιμές κατά ISO [9-10], Πίνακας 2.1.     
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Πίνακας 2.1. Σύγκριση ελαστικών ιδιοτήτων ΟΒ και ISO δοκιμίων 

Ιδιότητα Μονάδες OB ISO Διαφορά  (%) 
Μέτρο ελαστικότητας, ( )

1E
+  [GPa] 39.042 39.01 0.082 

Μέτρο ελαστικότητας, ( )
1E
−  [GPa] 38.91 39.31 1.02 

Μέτρο ελαστικότητας, ( )
2E
+  [GPa] 14.077 15.15 -7.62 

Μέτρο ελαστικότητας, ( )
2E
−  [GPa] 14.997 14.35 4.3 

Λόγος Poisson, ( )
12ν +   0.2906 0.36 -23.88 

 
(+) Ιδιότητες σε εφελκυσμό 

(-) Ιδιότητες σε θλίψη 

 Οι τιμές τάσεων αστοχίας της στρώσης παράλληλα και κάθετα στις ίνες είναι επίσης 

σε συμφωνία με τα ISO πειράματα, σε αντίθεση με τις παραμορφώσεις αστοχίας όπου το ΟΒ 

δοκίμιο αστοχεί νωρίτερα.   

 

Πίνακας 2.2. Σύγκριση αντοχής ΟΒ και ISO δοκιμίων υπό μονοαξονική φόρτιση  

Ιδιότητα Μονάδες ΟΒ ISO Διαφ. (%) 
Αντοχή σε εφελκυσμό, ( )

1σ
+  [MPa] 776.497 802.75 -3.38 

Αντοχή σε εφελκυσμό, ( )
2σ
+  [MPa] 53.952 55.08 -2.09 

Αντοχή σε θλίψη, ( )
1σ
−  [MPa] 525.91 686.32 -30.50 

Αντοχή σε θλίψη, ( )
2σ
−  [MPa] 165.019 161.70 2.01 

Παραμόρφ. αστοχίας σε 
εφελκ., ( )

1ε
+  

(%) 2.0913 2.53 -20.97 

Παραμόρφ. αστοχίας σε 
εφελκ., ( )

2ε
+  

(%) 0.421568 0.48 -13.86 

Παραμόρφ. αστοχίας σε 
θλίψη, ( )

1ε
−  

(%) -1.41695 -1.84 -29.85 

Παραμόρφ. αστοχίας σε 
θλίψη, ( )

2ε
−  

(%) -1.99775 -2.12 -6.12 

 
 Παρά τις επιμέρους διαφορές των αποτελεσμάτων μεταξύ ISO και ΟΒ δοκιμίων 

κυρίως στις διάφορες παραμορφώσεις αστοχίας, τα αποτελέσματα του τελευταίου κρίθηκαν 

ικανοποιητικά ως προς τον χαρακτηρισμό της αντοχής, εκτός από την περίπτωση θλίψης 

κατά μήκος των ινών όπου κάνει σαφώς συντηρητική πρόβλεψη αντοχής. Στους 

υπολογισμούς που ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανικές 

ιδιότητες της στρώσης όπως προσδιορίστηκαν από τα πειράματα στα ΟΒ δοκίμια εκτός από 

την αντοχή σε θλίψη στη διεύθυνση των ινών όπου χρησιμοποιήθηκε η τιμή του ISO.  
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2.3 Μορφές αστοχίας μονοαξονικής στρώσης 
 
 Ανάλογα με την φόρτιση και τη διεύθυνση των ινών η βλάβη είχε διαφορετική μορφή. 

Σε εφελκυσμό κατά μήκος των ινών το υλικό αστοχούσε απότομα, με ψαθυρή θραύση ινών 

κατά το πλάτος του δοκιμίου αλλά και με αποκόλληση ίνας-μήτρας κατά το μήκος του 

(splitting). 

 

 

Σχήμα 2.2. Αστοχία ινών μονοαξονικής στρώσης υπό εφελκυσμό 

 

 Σε θλιπτική φόρτιση κατά μήκος των ινών, όπως φαίνεται και από τη πλάγια όψη του 

Σχήμα 2.3, το OΒ δοκίμιο αστοχούσε εξαιτίας μικρολυγισμού (kink band), η οποία όμως 

εντεινόταν από την ενδοτικότητα του πλαισίου της μηχανής που, όπως παρατηρήθηκε και σε 

άλλα εργαστήρια που διεξήγαγαν παρόμοια πειράματα [11], οδηγούσε σε καμπτική φόρτιση. 

Αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις καμπτικής παραμόρφωσης (2.1), η οποία σύμφωνα με 

τον κανονισμό ISO 14126:1999(Ε) [3] για τον χαρακτηρισμό του υλικού σε θλίψη, 

ξεπερνούσε τα αποδεκτά όρια στις περισσότερες δοκιμές. Ως καμπτική παραμόρφωση 

ορίζεται η απόλυτη τιμή της διαφοράς των αξονικών παραμορφώσεων στις δύο πλευρές του 

δοκιμίου προς το άθροισμα τους. Όταν ο λόγος ξεπερνά την οριακή τιμή 0.1 τότε το δοκίμιο 

χαρακτηρίζεται ότι αστόχησε λόγω λυγισμού. 

 

1 1

1 1

0.1αμπτικ αραμ ρφωση
ε ε

Κ Π = ≤
+

a b

a b

ή ό ε ε−  (2.1) 

 
 Αυτός ο τύπος αστοχίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός, ούτε και η τιμή της αντοχής 

σε θλίψη που προέκυψε από το πείραμα που σε σύγκριση με το αντίστοιχο ISO παρουσίασε 

σαφώς μικρότερη τιμή.  
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Σχήμα 2.3. Αστοχία στρώσης υπό θλιπτική φόρτιση κατά μήκος των ινών 

 
 Για να αποφευχθεί η περίπτωση του λυγισμού κατά Euler, το πάχος του δοκιμίου 

επανασχεδιάστηκε βάσει του ISO 14126:1999(Ε) [3] με αποτέλεσμα να προστεθούν 

επιπλέον τρεις στρώσεις [0]7. Η καινούρια τιμή της τάσης αστοχίας ήταν λίγο υψηλότερη από 

την προηγούμενη, Πίνακας 2.3, [12], συνέχιζε όμως να είναι συντηρητική σε σχέση με την 

ISO, ενισχύοντας την άποψη της αστοχίας ελλείψει δυσκαμψίας του πλαισίου της μηχανής. 

Για το λόγο αυτό στις προσομοιώσεις των κεφαλαίων 4 και 5 χρησιμοποιήθηκε η αντοχή 

όπως προέκυψε από ISO δοκιμές.  

 

Πίνακας 2.3. Αντοχή μονοαξονικής στρώσης E-glass/epoxy. Δοκίμιο μεγάλου πάχους [0]7 

Ιδιότητα Μονάδες Μέτρηση 
Αντοχή σε θλίψη, ( )

1σ
−  ( )MPa  577,414 

 

Σε εφελκυσμό κάθετα στη διεύθυνση των ινών το υλικό αστοχούσε ψαθυρά από μια 

ρωγμή που διέτρεχε το πλάτος και το πάχος του δοκιμίου. Ο προσανατολισμός της ήταν 

πάντα κάθετος στο φορτίο και εμφανιζόταν στην περιοχή των πρόσθετων πλακιδίων 

προστασίας του υλικού (tabs), όπου η επιβολή των συνοριακών συνθηκών από τις αρπάγες 

της μηχανής δημιουργούσε συγκέντρωση τάσεων. Το σύνθετο εντατικό πεδίο συνέτεινε στην 

έναρξη της βλάβης χωρίς όμως να αλλοιώνει την τιμή της αντοχής σε σχέση με αυτή που 

προέκυψε από τα ISO δοκίμια, Σχήμα 2.4.    
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Σχήμα 2.4. Αστοχία μονοαξονικής στρώσης ΟΒ υλικού σε εφελκυσμό κάθετα στις ίνες 

 
Υπό θλιπτική φόρτιση, η ρωγμή σχημάτιζε κατά το πάχος του δοκιμίου γωνία 450-550 με τη 

διεύθυνση του φορτίου, Σχήμα 2.5, οδηγώντας το υλικό σε διατμητική αστοχία εκτός 

επιπέδου φόρτισης.      

 
 

 
 

Σχήμα 2.5. Αστοχία ΟΒ στρώσης σε θλίψη κάθετα στις ίνες 

 

2.4 Χαρακτηρισμός ιδιοτήτων σε διάτμηση 
 

Για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του υλικού σε διάτμηση στο επίπεδο της 

στρώσης έχουν προταθεί διάφοροι τύποι δοκιμών. Καμία από αυτές δεν έχει γίνει καθολικά 

αποδεκτή, με τις περισσότερες να έχουν διατυπωθεί μόνο σε εθνικούς κανονισμούς. Κοινό 
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χαρακτηριστικό των περισσοτέρων, η αδυναμία δημιουργίας ‘καθαρού’ πεδίου διάτμησης, 

επάγοντας ως επι το πλείστον και ορθές συνεπίπεδες τάσεις στο κύριο σύστημα της 

στρώσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικότερες από τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί. 

Η στρέψη σε λεπτότοιχα κυλινδρικά δοκίμια [13], με διεύθυνση ινών κάθετα στο 

διαμήκη άξονα τους (90ο), αποδίδει εν δυνάμει τον βέλτιστο προσδιορισμό μέτρου διάτμησης, 

καθώς και της διατμητικής αντοχής της μονοαξονικής στρώσης, διότι προσεγγίζει καλύτερα 

από τις υπόλοιπες την καθαρή διατμητική φόρτιση στο κύριο σύστημα της στρώσης. Η 

δυσκολία εφαρμογής της μεθόδου οφείλεται στην περίπλοκη πειραματική διάταξη και στην 

κατασκευή των δοκιμίων, που παράλληλα ανεβάζουν σημαντικά το κόστος της πειραματικής 

διαδικασίας.  

Στην αεροπορική-διαστημική βιομηχανία έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

Iosipescu, κυρίως σε εποξειδικές πολύστρωτες διατάξεις με ενίσχυση ινών άνθρακα 

(Carbon/Epoxy) [14]. Η εκτέλεση της πειραματικής διαδικασίας απαιτεί δοκίμιο διπλής 

εγκοπής σε σχήμα V που πρέπει να προετοιμαστεί με μεγάλη ακρίβεια διαστάσεων. Η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται από την λεπτομέρεια των διαστάσεων και 

κατεργασιών του δοκιμίου καθώς και από την εφαρμογή του στην πολύπλοκη πειραματική 

διάταξη. Έλλειψη ακρίβειας μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα από την 

ανάπτυξη π.χ. στρεπτικών ή και καμπτικών φορτίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην 

επιλογή διαστρωμάτωσης του δοκιμίου. Τα μονοαξονικά δοκίμια [0]n και [90]n που 

χρησιμοποιούνται δίνουν διαφορετικές τιμές μέτρου διάτμησης καθώς και τάσης αστοχίας 

λόγω αδυναμίας δημιουργίας ισοδύναμου μεταξύ τους, καθώς και ομοιόμορφου πεδίου 

διατμητικών παραμορφώσεων στην κρίσιμη διατομή του δοκιμίου. Η ομοιομορφία του πεδίου 

των διατμητικών παραμορφώσεων στο δοκίμιο διπλής εγκοπής είναι συνάρτηση της 

ορθότροπης συμπεριφοράς του υλικού. Έτσι για συνεπίπεδη τιμή του μέτρου διάτμησης, οι 

καλύτερες προβλέψεις γίνονται σε διατάξεις [0/90]ns [15].  

H οδηγία της ASTM D4255/D 4255M του 1983 για τον υπολογισμό των μηχανικών 

ιδιοτήτων σε διάτμηση (rail shear) μετατράπηκε το 2001 σε κανονισμό [16]. Μέχρι τότε δεν 

αποτελούσε την πλέον ενδεδειγμένη μεθοδολογία διότι δεν εξασφάλιζε επαναληψιμότητα στα 

αποτελέσματα. Ο καινούριος κανονισμός περιγράφει αναλυτικότερα πειραματική διαδικασία 

και διάταξη.  

Μια από τις εναλλακτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος OPTIMAT BLADES [17] ήταν και ο εφελκυσμός σε δοκίμιο με γωνία ινών 30ο 

ως προς τον άξονα φόρτισης [18]. Για την συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία δεν υπάρχει 

τυποποίηση, όπως και για την παρόμοια διαδικασία εφελκυσμού σε δοκίμια 10ο εκτός του 

άξονα φόρτισης που διατυπώθηκε από τους Chamis και Sinclair [19]. Στα εν λόγω δοκίμια 

δεν αναπτύσσεται καθαρή διάτμηση στη διεύθυνση των ινών, αφενός λόγω του εφελκυσμού 

που υφίσταται το δοκίμιο και αφετέρου λόγω της εκτός άξονα μη ισοσταθμισμένης 
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πολύστρωτης διάταξης σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις 

αρπάγες των σερβουδραυλικών μηχανών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη καμπτικών και 

στρεπτικών ροπών εκτός επιπέδου φόρτισης.  

Η μοναδική που έχει διατυπωθεί από την ASTM [20] αλλά και σε διεθνή κανονισμό 

(ISO) [4] είναι η μέθοδος εφελκυσμού ισοσταθμισμένης συμμετρικής πολύστρωτης διάταξης 

[±45]s. Η μέθοδος αναπτύχθηκε στηριζόμενη σε αποτελέσματα από CFRP υλικά όπου λόγω 

ανισοτροπίας οι τάσεις που αναπτύσσονται κάθετα στη διεύθυνση των ινών είναι πολύ 

μικρές σε σχέση με το επιβαλλόμενο εξωτερικό φορτίο, Σχήμα 2.6α. Δεν ισχύει όμως το ίδιο 

και για E-glass/epoxy υλικό, καθώς αναπτύσσονται σημαντικές τάσεις κάθετα στη διεύθυνση 

των ινών  απομακρύνοντας το πείραμα από την ‘καθαρή’ διατμητική φόρτιση στους κύριους 

άξονες της στρώσης, Σχήμα 2.6β. Η παρουσία τους οδηγεί σε υποεκτίμηση της διατμητικής 

αντοχής, της οποίας η τιμή εξαρτάται και από το πάχος των στρώσεων [21]. Παρόλα αυτά 

θεωρείται ότι παρέχει καλή προσέγγιση της καμπύλης διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης. 
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Σχήμα 2.6. Κανονικοποιημένη κατανομή τάσης στο κύριο σύστημα της στρώσης ISO [±45]s 
δοκιμίων α. Τ300-5208 σ2/σx=6.7% β. E-glass/epoxy σ2/σx=31%  

 

Η διατύπωση όλων των κανονισμών βασίστηκε σε πειράματα που διεξήχθησαν στην 

ιδιαίτερα ανισότροπη στρώση εποξειδικής ρητίνης ενισχυμένης με ίνες άνθρακα 

(carbon/epoxy). Θα έπρεπε να διεξαχθούν περαιτέρω πειράματα ούτως ώστε να 

επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων και σε άλλα υλικά [22].  

Στην παρούσα διατριβή η μονοαξονική στρώση UD χαρακτηρίστηκε σε διάτμηση κατά 

ISO, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο [23]. Κάθε στρώση του δοκιμίου είναι UD 0o 

στραμμένη κατά +45 ή -45 ως προς τον άξονα φόρτισης. Το πάχος της πολύστρωτης 

μετρήθηκε με ηλεκτρονικό παχύμετρο σε τρία σημεία κατά το ελεύθερο μήκος του και από το 

μέσο όρο τους προέκυψε και το πάχος της στρώσης 0.00095m. Οι διαστάσεις του δοκιμίου 

παρέμειναν όπως περιγράφεται στον ISO κανονισμό. Η χρήση του ΟΒ δοκιμίου δεν 

ενδείκνυται στην προκειμένη περίπτωση λόγω του μικρού του μήκους. Οι ίνες που θα 
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‘γεφύρωναν’ μεταξύ των δύο περιοχών στήριξης (tabs), θα συντελούσαν σε υπερεκτίμηση πχ 

της αντοχής σε διάτμηση. 

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 

OPTIMAT BLADES δοκιμάστηκαν άλλες δύο καταστροφικές μέθοδοι προσδιορισμού του 

μέτρου και της αντοχής σε διάτμηση [24-25]. Η σύγκριση τους για το ίδιο υλικό στο ίδιο 

διάστημα διατμητικής παραμόρφωσης (0.1%-0.5%) εμφάνισε σχετικά μικρές διαφορές των 

μέτρων διάτμησης, ενώ ήταν πολύ πιο έντονες όσον αφορά στην διατμητική παραμόρφωση 

και την αντοχή, Πίνακας 2.4. 

 

Πίνακας 2.4. Συνεπίπεδες διατμητικές μηχανικές ιδιότητες E-glass/epoxy στρώσης 

Ιδιότητα / Μέθοδος ISO Iosipescou Εφελκ. 30ο 

Μέτρο διάτμ. G12 (GPa) 4.23 5.1 4.89 

Αντοχή διάτμ. σ6 (MPa) 56 81 50 

Διατμ. παραμ. αστοχ. ε6 (%) 3.5 7.88 1.3 

  

 Οι διαφορές σχετίζονται με τις επιμέρους επιδράσεις που εισήγαγε η εκάστοτε 

πειραματική διαδικασία, όπως οι συνοριακές συνθήκες αλλά και το επίπεδο εντατικό πεδίο 

που ‘επιβάλλει’ κάθε πείραμα. Στην περίπτωση της Iosipescu δοκιμής η σ2 είναι (θεωρητικά) 

μηδενική, για αυτό και το πείραμα δίνει την μεγαλύτερη τιμή ελαστικότητας και αντοχής. Στις 

δύο άλλες περιπτώσεις το ποσοστό της σ2 είναι περίπου 63% και 58% της σ6 αντίστοιχα στο 

ISO και στο πείραμα των 30ο. Η επίδραση του επίπεδου εντατικού πεδίου στην τιμή του 

μέτρου διάτμησης θα εξεταστεί διεξοδικότερα στο εδάφιο 5.2.2 και η επίδραση στην αστοχία 

στο 5.2.5. 

 Το σχήμα του πειραματικού δοκιμίου που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στην 

Σχήμα 2.7. 

SG1 SG2 
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Σχήμα 2.7. ISO δοκίμιο για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων διάτμησης 
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 Τα ηλεκτρομηκυνσιόμετρα 1 και 2 μετρούν την παραμόρφωση του υλικού κατά μήκος 

του άξονα φόρτισης (εx) και κάθετα σε αυτόν (εy) αντίστοιχα. Από τη διαφορά τους 

υπολογίζεται η διατμητική παραμόρφωση ε6 στο κύριο σύστημα της στρώσης, ενώ η 

διατμητική τάση αντιστοιχεί στο μισό του εξωτερικού φορτίου, βλ. εξ. (2.2)-(2.3). Το γραμμικό 

μέτρο διάτμησης έχει υπολογιστεί μεταξύ 0.1% και 0.5% διατμητικής παραμόρφωσης. 

Τοπική αποκόλληση μεταξύ των στρώσεων προκαλεί την τελική αστοχία με ταυτόχρονη 

αποκόλληση ίνας μήτρας σε όλες τις στρώσεις, Σχήμα 2.8 γεγονός που συντείνει στην 

άποψη ότι ο υπολογισμός της τάσης αστοχίας σε διάτμηση δεν είναι ακριβής, αλλά έχει 

υποεκτιμηθεί.  

 

 

Σχήμα 2.8. Διατμητική αστοχία σε ISO δοκίμιο [±45]s 

 

6 xε ε ε= − y  (2.2) 

x
6

σσ
2

=  (2.3) 

2.5 Αναλυτική περιγραφή σi-εi της μονοαξονικής στρώσης 
 

Παρά την καλά εδραιωμένη θεώρηση της γραμμικής ελαστικότητας μέχρι αστοχίας 

που ανταποκρίνεται στην συμπεριφορά του υλικού π.χ σε φορτίσεις παράλληλα στη 

διεύθυνση των ινών, είναι ευρέως γνωστό ότι τα σύνθετα υλικά οργανικής μήτρας 

παρουσιάζουν κατά περίπτωση έντονα μη-γραμμική συμπεριφορά τάσης-παραμόρφωσης, 

ειδικά σε διάτμηση και θλίψη κάθετα στις ίνες. Το φαινόμενο οφείλεται αφενός στις 

μικρορωγμές που συγκεντρώνονται στη μήτρα οδηγώντας σε ανακατανομή των τάσεων στο 

υλικό, αφετέρου στη μικροδομή της μήτρας και τις μετακινήσεις μακρομορίων κατά τη 

διάρκεια της φόρτισης. Για την ακριβέστερη αναπαραγωγή της απόκρισης τάσης-

παραμόρφωσης πολύστρωτων πολυαξονικών διατάξεων και την πρόβλεψη του φορτίου 

αστοχίας με τη χρήση μεσο-μηχανικών προτύπων είναι απαραίτητος ο πλήρης 

προσδιορισμός και η προσομοιώση της ελαστικής συμπεριφοράς της μονοαξονικής στρώσης 

σε κάθε εντατική κατάσταση ξεπερνώντας τα στενά όρια της γραμμικής περιοχής. 
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2.5.1 Εφαπτομενική ελαστικότητα 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία προτάθηκαν διάφορα πρότυπα για την περιγραφή της μη-

γραμμικής συμπεριφοράς του υλικού με σκοπό τη χρήση τους σε αριθμητικές μεθόδους 

προσομοίωσης. Οι Petit και Waddoups [26] εφάρμοσαν βηματική αύξηση του εξωτερικού 

φορτίου κατά την αριθμητική επίλυση. Η μη-γραμμικότητα του εφαπτομενικού μέτρου 

διάτμησης προσεγγίστηκε θεωρώντας το σταθερό εν μέσω δύο διαδοχικών υπολογιστικών 

βημάτων. Η τιμή του επαναπροσδιοριζόταν στην αρχή κάθε βήματος από αναλυτική σχέση 

σ6=f(ε6) που είχε προηγουμένως προσδιοριστεί από προσαρμογή καμπύλης σε πειραματικές 

μετρήσεις, ενώ η ακρίβεια της μεθόδου ήταν συνάρτηση του βήματος φόρτισης.  

Ο Hahn [27] έκανε χρήση της συμπληρωματικής ενέργειας παραμόρφωσης, 

καταλήγοντας για τον χαρακτηρισμό της διατμητικής παραμόρφωσης σε μια πολυωνυμική 

συνάρτηση 3ου βαθμού ως προς την τάση, βλ. εξ. (2.4). Εν συνεχεία συνέκρινε τη θεωρία του 

με μονοαξονικά πειράματα σε δοκίμια διαφορετικού προσανατολισμού ινών.  

 

3
6 6

1 2G 6
1ε σ α σ= +⎜ ⎟

⎝ ⎠

⎛ ⎞
 (2.4)

 

 Ο Nahas [28] διατύπωσε μια επαναληπτική διαδικασία για την προσομοίωση του 

διατμητικού τέμνοντος μέτρου ελαστικότητας της στρώση (G12s), που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας κάθετα στις ίνες (Ε2s). Η 

υλοποίηση απαιτεί προηγουμένως την αναλυτική έκφραση της μη-γραμμικής σχέσης σ6-ε6 (ή 

σ2-ε2 για το Ε2s) της μονοαξονικής στρώσης που προκύπτει με προσαρμογή καμπύλης σε 

πειραματικά δεδομένα. Η μέθοδος συνέκλινε γρήγορα και ήταν απαλλαγμένη από πιθανά 

αθροιστικά λάθη προηγούμενων βημάτων φόρτισης. 

Στην παρούσα διατριβή, οι μη-γραμμικές ελαστικές ιδιότητες που προέκυψαν από τις 

μονοαξονικές στατικές δοκιμές στο πλαίσιο προσδιορισμού των γραμμικών ιδιοτήτων, 

χρησιμοποιήθηκαν ως καταστατικές για τη μονοαξονική στρώση, θεωρώντας ότι είναι 

ανεξάρτητες από το επίπεδο εντατικό πεδίο που εν δυνάμει μπορεί να αναπτυχθεί. 

Περιγράφηκαν αναλυτικά με τη βοήθεια συναρτήσεων τύπου Ramberg-Osgood [29], 

εξισώσεις (2.5), όπως εφαρμόστηκαν από τους Richard και Blacklock [30]. 
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 Κατά τη διαδικασία της αριθμητική προσομοίωσης (κεφάλαια 4 – 5) , γνωρίζοντας εκ 

των προτέρων την απόκλιση της συμπεριφοράς του υλικού από το νόμο του Hooke (2.6), 

χρησιμοποιήθηκαν μικρά βήματα φόρτισης υποθέτοντας τμηματικά γραμμική ελαστικότητα 

ανάμεσα τους, στη βάση της φιλοσοφίας των Petit και Waddoups [26]. 

 

( )i ij i jC  , i, j 1,...σ = σ ε = ,6  (2.6)

  

 Στη γενική της μορφή η σχέση σi-εi μπορεί να εκφραστεί είτε ως προς την τάση (2.4α) 

είτε ως προς την παραμόρφωση (2.4β), προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση τους 

συντελεστές Εο, σο, n, μέσω προσαρμογής ελαχίστων τετραγώνων (Least Square Fit) στα 

εκάστοτε πειραματικά δεδομένα. Το Εο συμπίπτει με την κλίση της καμπύλης στην αρχή των 

αξόνων δηλαδή με το αρχικό εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας του υλικού. Ειδικά όμως η 

διατύπωση σi=f(εi) καθιστά δυνατό τον υπολογισμό του εφαπτομενικού μέτρου ελαστικότητας 

σε κάθε εντατική κατάσταση μέσω της σχέσης: 
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∂
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 (2.7) 

 Το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας κάθετα στη διεύθυνση των ινών, σε εφελκυσμό 

και θλίψη, ως αποτέλεσμα της παραγώγισης (2.7) δίνεται από την σχέση (2.8), με 

διαφοροποίηση των σταθερών Εο, σο, n σε κάθε περίπτωση φόρτισης: 
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(2.8)

 

 Στον Πίνακα 2.5 παρατίθενται οι τιμές των συντελεστών για εφελκυσμό και θλίψη.  

 

Πίνακας 2.5. Συντελεστές προσέγγισης τύπου Ramberg-Osgood κάθετα στις ίνες 

 Εο σο N 

Εφελκυσμός 15035 75 3 

Θλίψη 15262 188 2.18 

 

 Τα αποτελέσματα της ντετερμινιστικής θεωρητικής προσέγγισης των πειραμάτων 

παρουσιάζονται ακολούθως. Κάθετα στη διεύθυνση των ινών, η σχέση σ2-ε2 σε εφελκυσμό, 

Σχήμα 2.9, συμπεριφέρεται σχεδόν γραμμικά, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά μη-
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γραμμικότητας κοντά στην τάση αστοχίας σε αντίθεση με τη θλιπτική φόρτιση, Σχήμα 2.10, 

όπου η μη-γραμμικότητα είναι πολύ έντονη.  
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Σχήμα 2.9. Περιγραφή για μονοαξονική στρώση Glass/Epoxy σ2-ε2 σε εφελκυσμό κάθετα στη 
διεύθυνση των ινών με τη βοήθεια της σχέσης Ramberg-Osgood 
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Σχήμα 2.10. Περιγραφή για μονοαξονική στρώση Glass/Epoxy σ2-ε2 σε θλίψη κάθετα στη 
διεύθυνση των ινών με τη βοήθεια της σχέσης Ramberg-Osgood 
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Το μέτρο διάτμησης αντίστοιχα υπολογίζεται από τη σχέση: 

 
1 1

12
12 121 1

12

1

1

+

+

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= = = − ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦⎡ ⎤⎛ ⎞

⎢ ⎥+ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

s s

o

t o

s s

o

n n

n on

o

GdG G
d

G

τ τ
γ τ

γ
τ

 
(2.9) 

 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τιμές των συντελεστών , , n, για 

τη μονοαξονική στρώση σε διάτμηση.  

12o
G 6ο

σ

 

Πίνακας 2.6. Συντελεστές προσέγγισης τύπου Ramberg-Osgood για διάτμηση 

 Εο σο N 

Εφελκυσμός 5500 67 1.3 

 

 Τα αποτελέσματα της ντετερμινιστικής θεωρητικής προσέγγισης των πειραμάτων 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.11. Εικονίζεται επίσης η φυσική σημασία του  που 

αντιστοιχεί στο αρχικό εφαπτομενικό μέτρο διάτμησης. 
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Σχήμα 2.11. Περιγραφή σ6-ε6 μονοαξονικής στρώσης με τη βοήθεια της σχέσης Ramberg-
Osgood 

  

 Παράλληλα στη διεύθυνση των ινών το υλικό μπορεί να θεωρηθεί ότι παραμένει 

γραμμικό μέχρι αστοχίας είτε σε εφελκυσμό είτε σε θλίψη. Ο υπολογισμός του μέτρου 
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ελαστικότητας έγινε προσαρμόζοντας μια ευθεία σε όλο το εύρος των πειραματικών σημείων 

και όχι μεταξύ 500μ – 2500μ όπως ορίζεται κατά ISO [2] με σκοπό να συμπεριληφθεί τυχόν 

υποβάθμιση της στρώσης από ίνες που αστοχούν πριν από την μακροσκοπική τάση 

αστοχίας της.  
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Σχήμα 2.12. Γραμμική παρεμβολή σ1-ε1. Προσδιορισμός Ε1 μέτρου ελαστικότητας 

 Η κλίση της ευθείας που αντιστοιχεί στην τιμή του μέτρου ελαστικότητας στη 

διεύθυνση των ινών υπολογίστηκε: 

 

Ε1 = 37.95 GPa (2.10) 

 

 Παρόμοια και ο μείζον λόγος Poisson ν12 προσδιορίστηκε με γραμμική παρεμβολή 

στο σύνολο των πειραματικών αποτελεσμάτων ε1-ε2. 
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Σχήμα 2.13. Λόγος Poisson της UD E-glass/epoxy στρώσης 
 

Η κλίση της καμπύλης υπολογίστηκε: 

 

12 0.2778v =  (2.11) 

  

Η αξιοπιστία των πειραμάτων και η επαναληψιμότητα τους επιβεβαιώνεται από τη 

σύγκλιση του σμήνους καμπυλών σε όλα τα επίπεδα σi-εi καθώς και από τους χαμηλούς 

συντελεστές μεταβλητότητας (COV) [10].    

 Στην πράξη όμως η στρώση δεν λειτουργεί σχεδόν ποτέ υπό συνθήκες μονοαξονικής 

φόρτισης, αντίθετα αναπτύσσονται σε αυτή σύνθετα εντατικά πεδία. Η επίδραση τους στις 

τιμές των ελαστικών ιδιοτήτων είναι πολλές φορές ισχυρή, διαφοροποιώντας σημαντικά τις 

καταστατικές ιδιότητες σε σχέση με το μονοαξονικό πείραμα. Ο Camahno [31] μελετώντας το 

φαινόμενο, επέκτεινε την σχέση (2.4), καθιστώντας την ανάλογη και της τάσης κάθετα στη 

διεύθυνση των ινών, κάτι που όπως αναφέρει έχει παρατηρηθεί σε πειράματα, [32]:  

 

32
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 Ο Puck [33] προσδιόρισε τη μη-γραμμική εξέλιξη του μέτρου διάτμησης καθώς και 

του μέτρου ελαστικότητας κάθετα στις ίνες (τέμνον) μέσω φαινομενολογικών παρατηρήσεων 
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και μιας διαδικασία προσαρμογής καμπύλης πάνω σε πειρατικά δεδομένα. Το μοντέλο του 

λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση ορθής τάσης-διατμητικής παραμόρφωσης (σ2-ε6) και 

αντίστροφα (σ6-ε2) μέσω της προβλεπόμενης αστοχίας. Για την πλήρη διατύπωση του 

απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός πειραμάτων τόσο σε καθαρή διάτμηση όσο και σε 

σταθερούς λόγους 2

6

σ
σ

.     

  Στην παρούσα εργασία τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις μελετήθηκαν πειραματικά και 

αριθμητικά σε κυλινδρικά δοκίμια όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.2.  

2.5.2 Τέμνουσα ελαστικότητα 
 
 Εκτός από το εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας, που προκύπτει από την 

εφαπτομένη της γωνίας α2, βλ. Σχήμα 2.14:  

 

2t a n ( )iE a=T a n g e n t
 (2.13)

 

η περιγραφή τυχαίας καμπύλης σi – εi  μπορεί επίσης να γίνει μέσω του τέμνοντος μέτρου 

ελαστικότητας που προκύπτει ως ο λόγος της τάσης (σi) προς την παραμόρφωση (εi) στο 

κύριο σύστημα της στρώσης ή αλλιώς από την εφαπτομένη της γωνίας α1, Σχήμα 2.14.  
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Σχήμα 2.14. Προσδιορισμός εφαπτομενικού και τέμνοντος μέτρου ελαστικότητας 
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2.6 Συντελεστές θερμικής διαστολής 
 
 Τέλος προσδιορίστηκαν πειραματικά και τα θερμομηχανικά μεγέθη των γραμμικών 

συντελεστών θερμικής διαστολής, α1 και α2, στις διευθύνσεις παράλληλα και κάθετα στις ίνες 

της στρώσης με μέθοδο TMA [10]. Οι τιμές τους παρατίθενται στον πίνακα ακολούθως: 

 

Πίνακας 2.7. Συντελεστές θερμικής διαστολής για E-glass/epoxy μονοαξονική στρώση 

Ιδιότητα α1 α2 
Τιμή  (οC-1) 9.17 · 10-6 23.5 · 10-6 
 

 Υγροθερμικά φαινόμενα δεν ελήφθησαν υπόψη στην υπολογιστική διαδικασία γιατί οι 

θερμοκρασίες πολυμερισμού και στερεοποίησης (curing) των πολύστρωτων διατάξεων ήταν 

πολύ κοντά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Τc=20oC) όπου και πραγματοποιήθηκαν όλα 

τα πειράματα. 

 

2.7 Πολύστρωτες γεωμετρίες και πειραματικός εξοπλισμός  
 

 Στατικά πειράματα θλίψης και εφελκυσμού πραγματοποιήθηκαν σε πολύστρωτες 

διατάξεις με βασική δομική μονάδα τη μονοαξονική στρώση Ε-glass/epoxy ποικίλων 

γεωμετριών και διαστρωματώσεων. Ο σκοπός τους ήταν η μελέτη της μηχανικής 

συμπεριφοράς των υλικών υπό διαφορετικά σύνθετα εντατικά πεδία, αντίστοιχων σε 

ορισμένες περιπτώσεις αυτών που συναντώνται σε τμήματα πτερυγίων ανεμογεννητριών. 

Παράλληλα όμως αποτέλεσαν βάση για αξιολόγηση των προτύπων προοδευτικής αστοχίας 

συνθέτων υλικών που παρουσιάζονται ακολούθως στα κεφάλαια 4 – 5. Η διάθεση όλων των 

δοκιμίων έγινε από την εταιρία κατασκευής πτερυγίων ανεμογεννητριών LM Glasfiber.   

2.7.1 Πρισματικά δοκίμια πολυαξονικών πολύστρωτων δομών 
 

Πρισματικά δοκίμια, Σχήμα 2.15 με τον ίδιο αριθμό στρώσεων, προερχόμενα από 

πλάκες όμοιας διαστρωμάτωσης [(±45/0)4/±45]Τ, σταθερής κατ’ όγκον περιεκτικότητας (52%), 

με διαφορετικές όμως γωνίες κοπής δοκιμάστηκαν σε πληθώρα στατικών, εφελκυστικών και 

θλιπτικών πειραμάτων [34] σε μια σερβοϋδραυλική μηχανή Mayes 100kN, Σχήμα 2.16. Η 

γωνία κάθε δοκιμίου προσδιορίζεται από τη διεύθυνση των ινών των μονοαξονικών UD [0] 

στρώσεων και του διαμήκη άξονα του. Οι δοκιμές εφελκυσμού πραγματοποιήθηκαν με 

έλεγχο μετατόπισης και ταχύτητα κεφαλής 0.25 mm/min σε εφελκυσμό και 1.0 mm/min σε 

θλίψη.  
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Σχήμα 2.15. Δοκίμιο πολύστρωτης διάταξης (MD) 

 

 
Σχήμα 2.16. Σερβοϋδραυλική μηχανή MAYES 100 kN 

 

Η ονομασία των δοκιμίων αλλά και η διαστρωμάτωση τους, Πίνακας 2.8, 

μεταβάλλεται ανάλογα με τη γωνία κοπής τους. 
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Πίνακας 2.8. Πολύστρωτες διατάξεις 

Ονομασία Γωνία άξονα δοκιμίου 
με τις ίνες της 
μονοαξον. στρώσης  (0) 

Διαστρωμάτωση 

MD 0 0 [(±45/0)4/±45] 

MD 10 10 [(55/-35/10)4/55/-35] 

MD 60 60 [(-75/-15/60)4/-75/15] 

MD 90 90 [(-45/45/90)4/-45/45] 

 

Η πολλαπλότητα γωνιών κοπής δημιούργησε διαφορετικό προσανατολισμό της 

πολυαξονικής διαστρωμάτωσης MD 0ο σε σχέση με το φυσικό σύστημα συντεταγμένων του 

δοκιμίου και τη διεύθυνση φόρτισης του. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

διαφορετικών σύνθετων εντατικών πεδίων κατά τη διάρκεια των δοκιμών, τόσο για την 

πολύστρωτη MD 0ο όσο και στο επίπεδο της κάθε μονοαξονικής στρώσης, Σχήμα 2.17. 

Nx 

Nx 

θο 

Νs΄ 

Νx΄ 

Νy΄ Νy΄ 

Νs΄ 

θ=0ο 

Νx΄ 

MD θo  MD 0o  

 
 

Σχήμα 2.17. Σύνθετη εντατική κατάσταση, ισοδύναμη με μονοαξονική εκτός άξονα (off-axis) 
φόρτιση  

 

Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα στο κέντρο κάθε δοκιμίου και στις δύο πλευρές του 

κατέγραφαν τις παραμορφώσεις, που εν συνεχεία αποθηκεύονταν μέσω της πλατφόρμας 

Spider 8, όπως και το φορτίο της μηχανής, με συχνότητα δειγματοληψίας 4 Hz. Πειραματικά 

αποτελέσματα παρατίθενται στο κεφάλαιο 4 όπου και γίνεται σύγκριση τους με προβλέψεις 

προσομοίωσης της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.  
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 Οι ονομαστικές διαστάσεις των  δοκιμίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.9.  

 
Πίνακας 2.9. Ονομαστικές διαστάσεις πρισματικών δοκιμίων 

Ονομασία Φόρτιση L1 L2 L3 LTOT h 

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

MD 0 Εφελκ.-θλίψη 40 55 25 150 6.57 

MD 10 Εφελκ.-θλίψη 40 55 25 150 6.57 

MD 60 Εφελκ.-θλίψη 40 55 25 150 6.57 

MD 90 Εφέλκ. 150 75 25 300 6.57 

MD 90 Θλίψη 12 57 10 126 6.57 

 

 Στα πολυαξονικά δοκίμια η στρώση [±45] προέρχεται από ένα γαζωμένο κάθετα στις 

ίνες πανί (stitched), το οποίο έχει ονομαστικό πάχος 0.61mm και βάρος ανηγμένο στην 

επιφάνεια 810 gr/m2. Αντίθετα οι στρώσεις +45 και -45 που χρησιμοποιήθηκαν στο ISO 

δοκίμιο για τον χαρακτηρισμό των διατμητικών ιδιοτήτων, προέρχονται από μονοαξονικά 

πανιά (στρώσεις UD) κομμένα στις αντίστοιχες γωνίες με ονομαστικό πάχος 0.88mm και 

1258 gr/m2 βάρος ανά μονάδα επιφάνειας. Παρά τις επιμέρους διαφορές τους, θεωρήθηκε 

παρόμοια διατμητική συμπεριφορά στο επίπεδο της στρώσης τόσο από πλευράς 

ελαστικότητας όσο και αντοχής, κρίνοντας την επιλογή ικανοποιητική εκ του αποτελέσματος 

(κεφάλαιο 4).  

 Στις προσομοιώσεις όμως των πεπερασμένων στοιχείων δεν χρησιμοποιήθηκε το 

ονομαστικό πάχος των στρώσεων. Για την UD 0o στρώση υιοθετήθηκε το πάχος που 

μετρήθηκε κατά τον πειραματικό χαρακτηρισμό των μονοαξονικών UD 0o δοκιμίων, 0.95mm, 

ενώ το πάχος των [±45] στρώσεων εκτιμήθηκε 0.292mm, ώστε το συνολικό πάχος της 

πολύστρωτης να ισούται με το μέσο πειραματικό πάχος των MD 0 δοκιμίων (6.72mm) που 

θεωρήθηκε ως τιμή αναφοράς.     

2.7.2 Λεπτότοιχα κυλινδρικά δοκίμια 
 
 Ένας αριθμός διαξονικών στατικών πειραμάτων σε κυλινδρικά δοκίμια από το ίδιο 

βασικό δομικό υλικό Ε-glass/epoxy που χρησιμοποιήθηκε και στα πρισματικά 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να προσομοιώσουν την συμπεριφορά των δοκίδων 

διάτμησης πτερυγίων ανεμογεννητριών. Τα πειράματα σχεδιάστηκαν από την DLR και ως 

επί το πλείστον διεκπεραιώθηκαν από το ινστιτούτο IFB (Institut fuer Flugzeugbau) του 

πανεπιστημίου της Στουτγάρδης [35], στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος OPTIMAT 

Blades. Πρόκειται για μη-συμμετρικές ως προς το μέσο επίπεδο λεπτότοιχες διατάξεις [45/-

45/45/-45]Τ, που υποβλήθηκαν σε συνδυασμένες στατικές φορτίσεις στρέψης-
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εφελκυσμού/θλίψης, με σκοπό την μελέτη της επίδρασης συνθέτων εντατικών πεδίων στην 

ελαστική συμπεριφορά καθώς και την αστοχία του υλικού. Το μήκος τους ήταν 170mm με 

ελεύθερο μήκος 100mm. Η διάμετρος στην περιοχή έδρασης των αρπαγών της 

σερβοϋδραυλικής μηχανής ήταν 32mm για τα δοκίμια που δοκιμάστηκαν στην DLR και 

33mm σε όσα δοκιμάστηκαν στο IFB, ενισχυμένα με δύο και τρεις αντίστοιχα πρόσθετες 

στρώσεις [±45] για να αποφευχθεί τοπική αστοχία από την επαφή. Η διαφορά του πάχους 

έχει να κάνει με τους γεωμετρικούς περιορισμούς της μηχανής. 

 

 
170 

100 28 35 35 

32/33 

+45o 

-45o 

 
Σχήμα 2.18. Σκαρίφημα κυλινδρικού δοκιμίου 
 

 Κάθε δοκίμιο κατασκευάστηκε από διαξονικό πανί [±45] δύο στρώσεων 

προσανατολισμένων στις +45° και -45°, με βάρος ανά στρώση ανοιγμένο στην επιφάνεια 400 

g/m2 και γαζωμένες (stitched) μεταξύ τους με πολυεστερικό νήμα. Το πανί τυλιγώταν δύο 

φορές γύρω από ένα μεταλλικό άξονα εξωτερικής διαμέτρου 28mm και εν συνεχεία 

ακολουθούσε διαβροχή με εποξειδική ρητίνη ανάμεσα στις ίνες με την μέθοδο VARTM 

(Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding). Οι στρώσεις ήταν κομμένες κάθετα στην 

επιφάνεια τους δημιουργώντας απότομο ‘τελείωμα’ σε μια περιοχή επικάλυψης 24-30mm ή 

ενός τόξου 110ο-150ο. 

 

 

 

Σχήμα 2.19. Τυπική διατομή κυλινδρικού δοκιμίου 

 

Μετά τον αρχικό πολυμερισμό και στερεοποίηση (curing) σε θερμοκρασία δωματίου 
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ακολουθούσε έκθεση του δοκιμίου σε θερμοκρασία 80°C για 4 ώρες (post-curing), ενώ όλα 

ήταν γεμισμένα με αφρώδες υλικό για την αποφυγή φαινομένων λυγισμού. Η εξωτερική τους 

διάμετρος, Πίνακας 2.10, είναι ο μέσος όρος δύο μετρήσεων, μιας που συμπεριλαμβάνει την 

περιοχή επικάλυψης, Dmax, και μιας σε τμήμα της διατομής που έχει μόνο δύο στρώσεις 

[±45], Dmin. Το πάχος του τοιχώματος στην περιοχή του ελεύθερου μήκους του δοκιμίου 

υπολογιζόταν από τη διαφορά της μέσης τιμής της εξωτερικής διαμέτρου με τη σταθερή 

εσωτερική των 28mm.   

 

Πίνακας 2.10. Εξωτερική διάμετρος δοκιμίων και πάχος τοιχώματος 

Κύλ.# Dmin Dmax H Κύλ.# Dmin Dmax h 

 [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] 

01 30.03 30.58 1.15 09 30.07 30.78 1.21 

02 30.01 30.60 1.15 11 30.18 30.73 1.23 

03 30.14 30.90 1.26 12 30.11 30.84 1.24 

06 30.06 30.73 1.20 13 30.17 30.76 1.23 

07 30.12 31.15 1.32 14 30.13 30.78 1.23 

08 30.10 30.73 1.21 15 30.09 30.65 1.19 

 

Οι αριθμοί που χαρακτηρίζουν κάθε δοκίμιο του παραπάνω πίνακα αντιστοιχούν στα 

τελευταία δύο ψηφία της βάσης δεδομένων OptiDAT, που είναι προσβάσιμη στο κοινό στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση [36]. Για παράδειγμα, το #06 αντιστοιχεί στο GEV215-S0232-06. Κατ’ 

εξαίρεση, τα 01 και 03 προέρχονται από τη σειρά δοκιμίων GEV215-S0233-# ενώ το 02 από 

το “Tube 0200 002”. 

 Η κατ’ όγκον περιεκτικότητα των ινών μετρήθηκε καίγοντας το μητρικό υλικό σε 

χαρακτηριστικά δείγματα κυλίνδρων που κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές παρτίδες. Τα 

δοκίμια που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από δύο παρτίδες με 63.60% και 63.25% κατ’ 

όγκο περιεκτικότητας σε ίνες αντίστοιχα. Η μικρή μεταξύ τους απόκλιση αντανακλά και στις 

σταθερές τιμές πάχους του Πίνακα 2.10 που εμφανίζουν COV μικρότερο του 4%. 

 

2.7.2.1 Φόρτιση Δοκιμίων 
 

Οι στατικές δοκιμές των κυλίνδρων πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες διαξονικής 

φόρτισης, με επαλληλία αξονικής δύναμης P κατά το διαμήκη άξονα τους x και ροπής Τ ως 

προς αυτόν. Η θετική φορά της δύναμης φαίνεται στο Σχήμα 2.20. Σε ένα απειροστό 
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επιφανειακό στοιχείο του λεπτότοιχου κυλίνδρου, η συνδυασμένη φόρτιση δημιουργεί 

διαξονικό πεδίο αξονικής και διατμητικής συνισταμένης δύναμης Νx και Νs, στο μέσο επίπεδο 

της πολύστρωτης. Η αντίστοιχη εντατική κατάσταση που αναπτύσσεται στις επιμέρους 

στρώσεις είναι επίσης σύνθετη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.20. 
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Σχήμα 2.20. Εντατικά πεδία ως αποτέλεσμα της διαξονικής φόρτισης 

 
 Οι στατικά μονότονες φορτίσεις πραγματοποιήθηκαν με έλεγχο φορτίου στη 

σερβοϋδραυλική μηχανή, με τέτοια ταχύτητα έτσι ώστε η αστοχία του δοκιμίου να επέλθει 

μέσα σε 1,5 λεπτό. Έτσι τα δοκίμια 6, 11, 12 και 15 υποβλήθηκαν σε ρυθμούς αξονικής 

δύναμης και ροπής 110 N s-1 και 2.97 N m s-1 αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα δοκίμια 7, 9, 13 

και 14 σε λίγο διαφορετικούς ρυθμούς 146 N s-1 και 2.23 N m s-1. Ο λόγος της δύναμης προς 

τη ροπή στρέψης ήταν μοναδικός για κάθε ένα από τους εννιά κυλίνδρους διατηρώντας την 

τιμή του σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράματος. Στο σύνολο τους τα πειράματα κάλυψαν 

όλο το εύρος των τεσσάρων τεταρτημορίων του επιπέδου δύναμης-ροπής. Εξαίρεση 

αποτέλεσε ο λόγος στον κύλινδρο #08, η τιμή του οποίου δεν ήταν σταθερή, πιθανώς λόγω 

απώλειας ελέγχου στη διαδικασία φόρτισης. Τρία κυλινδρικά δοκίμια υποβλήθηκαν σε 

καθαρή στρέψη.  

 Βάσει της θεωρίας λεπτότοιχων κελυφών, οι συνισταμένες δυνάμεις στο πάχος του 

κυλίνδρου προκύπτουν από τις ακόλουθες σχέσεις, (2.15): 

 

2,  
2 2z s

m m

P TN N
πR πR

= =  (2.15) 

όπου Rm είναι η κυλινδρική ακτίνα στο μέσο πάχος της στρώσης. 
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 Συνοπτικά τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακας 

2.112.11 μαζί με τον αρχικό λόγο αξονικής προς διατμητική συνισταμένη δύναμη που 

χαρακτηρίζουν κάθε δοκίμιο. 

 

Πίνακας 2.11 Διαξονικά πειράματα κυλινδρικών δοκιμίων 

Tube# k=Nz/Ns Tube# k=Nz/Ns

01 0 09 -0.965 

02 0 11 -0.542 

03 0 12 0.542 

06 0.542 13 0.970 

07 0.967 14 -0.970 

08 2.459 15 -0.540 

 

 

2.7.2.2 Πειραματικός Εξοπλισμός 
 
 Η DLR διέθετε μια Schenck 88603 με ικανότητα στρέψης έως 1000 Nm, Σχήμα 2.21. 

Η καταγραφή γινόταν με δύο συστήματα, Hottinger UPM60 and UPM100 και δειγματοληψία 

2 Hz. Το πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης χρησιμοποίησε την Instron 8502, μια υδραυλική 

μηχανή εφελκυσμού/θλίψης-στρέψης με μέγιστη ικανότητα στρέψης 2000 Nm και μέγιστης 

δύναμης εφελκυσμού/θλίψης ±100 kN, Σχήμα 2.22. Η συλλογή δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε επίσης με δύο συστήματα καταγραφής, Hottinger UPM60 και Spider 8.  

 

Σχήμα 2.21. Schenck 88603 σερβοϋδραυλική μηχανή στρέψης (DLR)  
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Σχήμα 2.22. Υδραυλική μηχανή εφελκυσμού/θλίψης-στρέψης (IFB) 
 

 Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα τριών στοιχείων της TML - Tokyo Sokki Kenkyujo, Ltd, 

μήκους 6mm ήταν κολλημένα αντιδιαμετρικά με την περιοχή επικάλυψης, προσανατολισμένα 

κατά μήκος και σε γωνίες ±45° ως προς τον άξονα του δοκιμίου, συλλέγοντας τις 

παραμορφώσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών. 

 

 

DMS1: ηλεκτρομηκυνσιόμετρο 45ο με τον άξονα 

φόρτισης 

DMS3: ηλεκτρομηκυνσιόμετρο -45ο με τον άξονα 

φόρτισης 

 

DMS2: αξονικό ηλεκτρομηκυνσιόμετρο 

 

Σχήμα 2.23. Διάταξη ηλεκτρομηκυνσιομέτρων σε κυλινδρικό δοκίμιο 
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 Στο κεφάλαιο 5 επιχειρείται η αριθμητική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς 

των λεπτότοιχων κυλινδρικών δοκιμίων υπό σύνθετη στατική φόρτιση και ερμηνεία της 

μεταβαλλόμενης ανά φόρτιση μη-γραμμικότητας στο επίπεδο σ6-ε6.  

2.7.3 Δοκίμια σε σχήμα σταυρού 
 
 Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος “OPTIMAT BLADES” αναπτύχθηκε σε 

συνεργασία μεταξύ του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μηχανικής του Πανεπιστημίου της 

Πάτρας, του Ολλανδικού ερευνητικού ινστιτούτου WMC και του ελέυθερου πανεπιστημίου 

των Βρυξελλών (Vrije Universiteit Brussel), όπου έγιναν και οι δοκιμές, ένα δοκίμιο σε σχήμα 

σταυρού, με σκοπό τον πειραματικό έλεγχο πολυστρώτων πολυαξονικών διατάξεων σε 

μηχανή επίπεδης διαξονικής φόρτισης [37]. Η διαστρωμάτωση του καθώς και το υλικό (E-

glass/epoxy) ήταν ακριβώς ίδια με αυτή των MD0 δοκιμίων. Οι διαστάσεις του δοκιμίου 

περιγράφονται ακολούθως στο Σχήμα 2.24, όπου η διεύθυνση των ινών των UD [0] 

στρώσεων να συμπίπτουν με τον άξονα x (η αρχή του συστήματος συντεταγμένων βρίσκεται 

στο κέντρο του δοκιμίου αλλά για λόγους ευκρίνειας παρουσιάζεται στο κάτω αριστερό άκρο 

του Σχήματος 2.24). Το βασικό σχεδιαστικό αντικείμενο ήταν η δημιουργία μιας διαξονικής 

ζώνης φόρτισης υλικού που θα αστοχούσε χωρίς επιδράσεις από συνοριακές συνθήκες ή 

από περιοχές συγκέντρωσης τάσεων, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή πως οι εξωτερικά 

επιβαλλόμενες δυνάμεις μεταφέρονται χωρίς προσκόμματα διαμέσου αυτής. Η ακτίνα 

καμπυλότητας μεταξύ δυο γειτονικών βραχιόνων στόχευε προς αυτή την κατεύθυνση, 

διακόπτοντας τη μεταφορά φορτίου μεταξύ τους μέσω ινών των [±45] στρώσεων. Επιπλέον 

ανακούφιζε την συγκέντρωση τάσεων, εμποδίζοντας τη μακροσκοπική κατάρρευση του 

δοκιμίου έξω από διαξονική περιοχή φόρτισης. Για να εξασφαλιστεί όμως η αστοχία στη 

ζώνη αυτή έγινε κατεργασία στις εξωτερικές επιφάνειες του δοκιμίου αφαιρώντας υλικό από 

το κέντρο του ανάμεσα στους τέσσερις βραχίονες με τη χρήση εργαλειομηχανών. Την ομαλή 

μείωση του πάχους με γωνία 15ο ως προς την εξωτερική επιφάνεια ακολούθησε μια περιοχή 

όπου αφαιρέθηκαν οι τρείς εξωτερικές στρώσεις και από τις δύο πλευρές της κατασκευής 

καταλήγοντας στη διαστρωμάτωση [(±45/0)2/(±45)]Τ στο κέντρο του δοκιμίου.        

 Στην προσομοίωση τα πάχη των στρώσεων είχαν τιμές αντίστοιχες των πρισματικών 

δοκιμίων MD, δηλαδή 0.95 mm για τη UD [0] στρώση και 0.292 mm για κάθε μια από τις 

στρώσεις του γαζωμένου (stitched) πανιού [±45]. Η παραδοχή έγινε ελλέιψει πειραματικών 

μετρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο δοκίμια κατασκευάστηκαν με την ίδια τεχνική 

και περίπου την ίδια κατ’ όγκον περιεκτικότητα ινών (54% και 52% αντίστοιχα). 
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Σχήμα 2.24 Διαστάσεις δοκιμίου σε σχήμα σταυρού 

 

2.7.3.1 Πειραματική διάταξη 
 

 Η διαξονική σερβοϋδραυλική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική 

διαδικασία αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου στο VUB και αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά 

υδραυλικά έμβολα των 100 kN έκαστο, Σχήμα 2.25. Προς το παρόν μπορεί να εκτελέσει 

μόνο δοκιμές εφελκυσμού-εφελκυσμού. Λεπτομερής περιγραφή μπορεί να βρεθεί στο [38].  

 

Σχήμα 2.25. Μηχανή διαξονικής φόρτισης 
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 Παραμορφώσεις μετρήθηκαν στο κέντρο κάθε δοκιμίου και στις δύο επιφάνειες μέσω 

ηλεκτρομηκυνσιομέτρων τριών στοιχείων μήκους 6 mm και πλάτους 2.4 mm TML - Tokyo 

Sokki Kenkyujo, Ltd, ταυτόχρονα σε τρείς διαφορετικές διευθύνσεις σε σχέση με τις ίνες τον 

UD [0] στρώσεων, στις 0o, 45o και 90o, δηλαδή στις διευθύνσεις x, y καθώς και στη διχοτόμο 

τους. Παράλληλα όμως σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε καταγραφή της εξέλιξης των 

παραμορφώσεων σε ολόκληρη την κεντρική επιφάνεια του δοκιμίου με τη χρήση καμερών 

και της μεθόδου ψηφιακής συσχέτισης εικόνας (Digital Image Correlation ή DIC).  

 Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με έλεγχο φορτίου και ταχύτητα 5 

kN/min στη x διεύθυνση, ενώ στην y διεύθυνση η ταχύτητα προσαρμοζόταν συναρτήσει του 

διαξονικού λόγου φόρτισης. Τέσσερα αυτόνομα έμβολα επέβαλλαν δυνάμεις μέσω 

μεταλλικών πείρων στους βραχίονες του δοκιμίου οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα περιορισμένοι 

από υδραυλικές αρπάγες με τέτοια πίεση ώστε να μην ολισθαίνουν μέσα σε αυτές. Το 

δοκίμιο θεωρούνταν ότι είχε αστοχήσει όταν έστω και σε μια διεύθυνση έφτανε στην αντοχή 

του. Τα πειράματα των μονοαξονικών δοκιμών έγιναν σε μια 4505 Instron με δυνατότητα 100 

kN σε εφελκυσμό. 

 Για σταθερούς λόγους δύναμης μεταξύ των δύο διευθύνσεων x και y, βλ. Σχήμα 2.26, 

δημιουργήθηκε ένας τόπος αστοχίας στο πρώτο τεταρτημόριο φόρτισης, δηλαδή όταν και τα 

δύο άκρα βρίσκονται σε εφελκυσμό. Στο κεφάλαιο 6 επιχειρείται αριθμητική προσομοίωση 

και σύγκριση με τα πειραματικά αποτελέσματα. 
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Σχήμα 2.26. Σταθεροί λόγοι διαξονικής φόρτισης για τα δοκίμια σχήματος σταυρού στο 
επίπεδο δύναμης Fx – Fy  
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 Τα αποτελέσματα της πειραματικής μελέτης με τη συγκεκριμένη γεωμετρία 

προέρχονται από την έκθεση [39]. 
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3 Πρότυπο προοδευτικής            
αστοχίας  

 

3.1 Εισαγωγή 
 
 Τα σύνθετα υλικά εμφανίζουν ποικιλία στον τρόπο αστοχίας τους ανάλογα με τη 

διαστρωμάτωση και τον τύπο της φόρτισης. Στο επίπεδο της μονοαξονικής στρώσης η 

βλάβη δημιουργείται με τη μορφή ρωγμών στη μήτρα, διεπιφανειακή αποκόλληση ίνας-

μήτρας καθώς και θραύση στις ίνες. Όπως προαναφέρθηκε, οι τύποι αστοχίας που 

παρατηρούνται στα πειράματα μονοαξονικών στρώσεων δεν οδηγούν απαραίτητα σε 

μακροσκοπικό αποχωρισμό τις πολυαξονικές πολύστρωτες διατάξεις, π.χ. οι ρωγμές στη 

μήτρα συνήθως περιορίζονται από ίνες γειτονικών στρώσεων και δεν διαδίδονται 

ανεξέλεγκτα. Η έναρξη της βλάβης ακολουθείται είτε από την σταδιακή υποβάθμιση των 

ιδιοτήτων του υλικού είτε από την απότομη κατάρρευση του, ανάλογα με τον τύπο της. Η 

περιγραφή του εξελισσόμενου φαινομένου της αστοχίας απαιτεί θεωρητικά εργαλεία για: 

 

• τον εντοπισμό έναρξής της  

• προσδιορισμό της μορφής της  

• περιγραφή υποβάθμισης των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού 
 

 Οι καταστατικές ιδιότητες της μονοαξονικής στρώσης (ανισότροπη ελαστικότητα) σε 

συνδυασμό με τα παραπάνω πεδία αποτελούν ένα μεσο-μηχανικό πρότυπο προοδευτικής 

αστοχίας ή καταστατικό πρότυπο περιγραφής του υλικού, βάσει του οποίου μπορεί να 

προσομοιωθεί η ανάπτυξη βλάβης, η εξέλιξη και διάδοση της, η παραμορφωσιακή 

συμπεριφορά καθώς και η αντοχή πολύστρωτων διατάξεων που έχουν ως βασικό δομικό 

στοιχείο τη μονοαξονική στρώση. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο εκτίμηση της 

μακροσκοπικής αστοχίας σε μια πολύστρωτη δεν αντανακλά μόνο στο κριτήριο αστοχίας 

αλλά συνολικά στο πρότυπο προοδευτικής αστοχίας.  

 Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα δημοσιευμένων προτύπων, μερικά από 

τα οποία μελετήθηκαν διεξοδικά σε αυτό το κεφάλαιο. Με κριτήριο τη γενικότερη αποδοχή 

τους από την επιστημονική κοινότητα η παρούσα έρευνα βασίστηκε: 
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• στο καταστατικό πρότυπο του Puck [1] το οποίο κατατάχθηκε ανάμεσα στα πέντε 

κορυφαία στην ευρεία εργασία σύγκρισης προτύπων (World Wide Failure Exercise) 

που διενέργησαν οι Soden και συνεργάτες [2]. Το κριτήριο έναρξης αστοχίας του 

προτύπου προτείνεται από διεθνείς κανονισμούς ως επιλογή στο σχεδιασμό με 

σύνθετα υλικά [3], καθώς και από πιστοποιητικούς οργανισμούς στο σχεδιασμό 

πτερυγίων ανεμογεννητριών [4], [5].  

• στο καταστατικό πρότυπο των Shokrieh και Lessard [6] οι οποίοι αποτελούν τη 

συνέχεια των εκ των πρωτοπόρων στην περιοχή της προσομοίωσης της 

συμπεριφοράς του υλικού με αστοχία, Chang και Chang [7]. Το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της μεθοδολογίας τους είναι η απλή υλοποίηση αλλά και η πολύ καλή 

σύγκριση πλήρους προσομοίωσης στατικής φόρτισης δοκιμίων με πειραματικά 

αποτελέσματα τόσο ως προς το φορτίο αλλά και ως προς της μορφές αστοχίας. 

• στο καταστατικό πρότυπο των Reddy και Engelstad [8] που τροποποίησαν το 

κριτήριο αστοχίας των Tsai-Hahn [9] για να προβλέψουν διαφορετικές μορφές 

αστοχίας. 

 

 Στη συνέχεια παρατίθενται ξεχωριστά τα κομμάτια οριακών συνθηκών που 

προσδιορίζουν την έναρξη της αστοχίας, οι μεθοδολογίες υποβάθμισης των μηχανικών 

ιδιοτήτων, ο συνδυασμός τους και οι τροποποιήσεις που υπέστησαν για να υλοποιηθούν σε 

κώδικα πεπερασμένων στοιχείων. Ο στόχος ήταν να διερευνηθεί η εφαρμογή των προτύπων 

στο υλικό της μελέτης καθώς και οι επιμέρους παράμετροι που επηρεάζουν την πρόβλεψη 

αστοχίας.   

3.2 Καταστατικές ιδιότητες στρώσης & τασική ανάλυση 
 
 Η μονοαξονική στρώση παρουσιάζει ανισότροπη μη-γραμμικότητα σε διαφορετικές 

διευθύνσεις, σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα του 2ου κεφαλαίου. Για την 

προσομοίωση αυτής της συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε τασική ανάλυση στο κύριο 

σύστημα του υλικού. Χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία αντίστοιχη με αυτή που εισήγαγαν οι 

Petit και Waddoups [10], κατά την οποία το εξωτερικό φορτίο αυξάνει βηματικά, θεωρώντας 

τμηματικά γραμμική ελαστικότητα εν μέσω δύο βημάτων φόρτισης. 

 Η βηματική αύξηση του εξωτερικού φορτίου προκαλεί πρόσθετη παραμόρφωση dε 

στο υλικό σε κάθε βήμα με αποτέλεσμα τη μεταβολή της τάση κατά dσ: 

 

i ij jdσ Q dε     με i,j = 1, 2, 6= ⋅  (3.1) 

 

Όπου  το μητρώο δυσκαμψίας της στρώσης, ijQ
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Ε1, Ε2, G12 είναι οι τιμές των εφαπτομενικών ελαστικών ιδιοτήτων και ν21 ο ελάσσων 

συντελεστής Poisson που υπολογίζεται από την σχέση:  

 

2
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Ev
E

= v

k
i

k
i

, ν12 ο μείζων συντελεστής Poison   (3.4)     

 

 Η μεταβολή τάσεων και παραμορφώσεων του τρέχοντος βήματος (k) προστίθεται 

στις αντίστοιχες τιμές τάσης και παραμόρφωσης του προηγούμενου βήματος (k-1), (3.5) και 

(3.6) προσδιορίζοντας τη συνολική τιμή τους ως εξής:  

 
k k 1
i iε ε dε−= +  (3.5) 

k k 1
i iσ σ dσ−= +  (3.6) 

 Ο υπολογισμός των εφαπτομενικών μέτρων ελαστικότητας που χρησιμοποιείται ως 

είσοδος για τον υπολογισμό των τάσεων στο βήμα (k) προσδιορίζεται προβάλλοντας τις 

θεωρητικές παραμορφώσεις του βήματος (k-1) στα πειραματικά δεδομένα, εξ. (2.5α) 

κεφάλαιο 2 . Έτσι π.χ. στο σχήμα που ακολουθεί, με ε συμβολίζεται η παραμόρφωση που 

έχει υπολογιστεί από το θεωρητικό πρότυπο στο τέλος ενός τυχαίου βήματος (k-1). Πάνω 

στην πειραματική καμπύλη, αυτή αντιστοιχεί σε μια τάση (σ). Η εφαπτομένη στο σημείο που 

ορίζεται από το ζεύγος τιμών (σ(k-1)
θεωρ, επειραμ) προσδιορίζει την ελαστική ιδιότητα που θα 

χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό των τάσεων στο επόμενο βήμα φόρτισης (k). Εάν η 

θεωρητική τάση ξεπεράσει την πειραματική τάση αστοχίας τότε για το υπόλοιπο της 

ανάλυσης το υλικό θα φέρει την ελαστικότητα που έχει η πειραματική καμπύλη στην τάση 

αστοχίας, (3.7). 

 

2σ Y
2 2 2E E  @ σ Y≥ = = ,  6σ S

12 12 6G G  @ σ S≥ = = (3.7) 
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Σχήμα 3.1. Εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας 
 

 Ο προσδιορισμός των ελαστικών ιδιοτήτων που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό 

του μητρώου δυσκαμψίας εξαρτάται άμεσα από την ακρίβεια υπολογισμού παραμορφώσεων 

και τάσεων, που με τη σειρά τους είναι συνάρτηση του μεγέθους του βήματος φόρτισης. 

Μεγάλο βήμα οδηγεί π.χ. σε δύσκαμπτη συμπεριφορά, μεταφέροντας το σφάλμα στα 

επόμενα βήματα όπου και διογκώνεται αθροιστικά οδηγώντας σε αποτυχία πρόβλεψης της 

ελαστικής συμπεριφοράς. 

 Η σχέση εξάρτησης του τρέχοντος βήματος (k) με τα αποτελέσματα του 

προηγούμενου βήματος (k-1) οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. σε αύξηση των τάσεων 

στη μήτρα μετά την έναρξη της αστοχίας, πάνω ακόμα και από την τιμή της μονοαξονικής 

αντοχής τους παρά τη φθίνουσα τιμή του μέτρου ελαστικότητας. Κάθε φορά η στοιχειώδης 

αύξηση της τάσης (dσ) προστίθεται σε αυτή του προηγούμενου βήματος (σk-1) και εφόσον η 

ελαστικότητα δεν μηδενίζεται ακαριαία, βλ. εδαφ. 3.3.1, η τάση συνεχίζει να αυξάνει. Η εν 

λόγω συμπεριφορά πιθανότατα απέχει από την πραγματικότητα, όμως εκ του 

αποτελέσματος δεν αποτρέπει το πρότυπο να προβλέψει με ακρίβεια την μακροσκοπική 

ελαστική απόκριση της πολύστρωτης καθώς και την αντοχή της. Από πειραματικές μελέτες 

είναι γνωστό πως η αντοχή της μεμονωμένης μονοαξονικής στρώσης αυξάνει όταν αποτελεί 

τμήμα μιας πολύστρωτης [11], δικαιολογώντας εν μέρει τη συμφωνία πειραματικών και 

θεωρητικών αποτελεσμάτων κυρίως εκεί που κυριαρχεί η απόκριση του μητρικού υλικού. 
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Σχήμα 3.2. Εξέλιξη τάσεων κάθετα στις ίνες μετά την πρόβλεψη αστοχίας   
 

   

  Σε άλλες περιπτώσεις η βλάβη ακολουθείται από μηδενισμό της ελαστικότητας, π.χ. 

μετά την πρόβλεψη θραύσης ινών, οπότε τα καταστατικά πρότυπα υποβαθμίζουν πλήρως το 

μητρώο δυσκαμψίας της στρώσης οδηγώντας σε σταθερές τάσεις σε όλες τις διευθύνσεις, 

Σχήμα 3.3.         

 

ε

σ
σ

fa
il

 
Σχήμα 3.3. Εξέλιξη καμπύλης τάσης-παραμόρφωσης σk-εk (k: 1,2,6) στη στρώση μετά την 
αστοχία ινών. 
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3.3 Κριτήρια αστοχίας ανομοιογενών πολύστρωτων διατάξεων 
 
 Σε θεωρητικό επίπεδο, η έναρξη της αστοχίας προσδιορίζεται από την ικανοποίηση 

κριτηρίων, δηλαδή μαθηματικών εκφράσεων βασισμένων σε παρατηρήσεις που προκύπτουν 

κατά την πειραματική διαδικασία αλλά και σε εφαρμογές καμπύλης πάνω σε πειραματικά 

δεδομένα (curve fitting). Η χρήση τους κατά την προσομοιώση μιας πολύστρωτης έχει ως 

στόχο τον εντοπισμό του φορτίου έναρξης της βλάβης και σε πολλές περιπτώσεις την 

πρόβλεψη των πιθανών μορφών της.  

3.3.1 Κριτήριο του Puck 
 

Πρόκειται για συνθήκη αστοχίας [1] με θεωρητική βάση αφενός στην υπόθεση των 

Mohr/Coulomb ότι η θραύση στα ψαθυρά υλικά προκαλείται μόνο από τάσεις που ασκούνται 

στο επίπεδο της αστοχίας, και αφετέρου στη θεωρία του Hashin [12] για ύπαρξη πολλαπλών 

μηχανισμών βλάβης, τους οποίους περιγράφει με ξεχωριστές εξισώσεις. Η διατύπωση του 

κριτηρίου περιλαμβάνει έναν αριθμό ρυθμιζόμενων παραμέτρων που παρέχουν ευελιξία στο 

σχεδιασμό και ευκολία στην προσαρμογή της θεωρίας στα πειραματικά δεδομένα. Στην 

επίπεδη εντατική ανάλυση δύο διαστάσεων (2D), προβλέπει πέντε μηχανισμούς αστοχίας 

όπως παρουσιάζονται στα Σχήματα 3.4 και 3.5, ενώ στις σχέσεις (3.9) έως και (3.19) 

παρουσιάζεται η μαθηματική έκφραση τους καθώς και οι αναγκαίες συνθήκες για να 

αναπτυχθούν. 

  
Σχήμα 3.4. Αστοχία ινών α. θραύση σε εφελκυσμό β. σε θλίψη (συμμετρική μορφή) γ. σε θλίψη 
(αντισυμμετρική μορφή)  

 

x 

z 

σ 

σ 

α. 

σ

σ

β. 

σ

σ

γ.
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Οι δύο πρώτες οριακές συνθήκες προέκυψαν από συνδυασμό των κριτηρίων 

μέγιστης ορθής τάσης και μέγιστης παραμόρφωσης και αφορούν στην αστοχία ινών σε 

εφελκυσμό και θλίψη (μικρολυγισμός ίνας) αντίστοιχα. Πρόκειται για τετριμμένη 

αντικατάσταση, ενώ στη θέση τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατ’ επιλογή ένα από τα 

κριτήρια οριακών τιμών [1]. Η αστοχία ίνας σε εφελκυσμό προβλέπεται από τη σχέση (3.9) 

όταν προηγουμένως ικανοποιείται η αναγκαία συνθήκη (3.8): 

 

1
1 12 12 2

1

0f f
f

v m vσσ
⎛ ⎞Ε

+ −⎜ Ε⎝ ⎠
σ ≥⎟ :                                                                              (3.8) 

 

1
( ) 1 12 12 2

1

1 1T
E FF f f

T f

f v m v
X σσ σ

⎡ ⎤⎛ ⎞Ε
= + −⎢ ⎥⎜ ⎟Ε⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

≤  (3.9) 

 

Η αστοχία ίνας σε θλίψη εκτιμάται από τη σχέση (3.11), όταν ισχύει η (3.10): 

 

1
1 12 12 2

1

0f f
f

v m vσσ
⎛ ⎞Ε

+ −⎜ Ε⎝ ⎠
σ ≤⎟ :                                                                                      (3.10) 

 

( )21
( ) 1 12 12 2 12

1

1 10 1C
E FF f f

C f

f v m v
X σσ σ

⎡ ⎤⎛ ⎞Ε
= + − +⎢ ⎥⎜ ⎟Ε⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

γ ≤  (3.11) 

 

 Στη διεύθυνση των ινών, η τιμή του κριτηρίου συμβολίζεται με fE(FF). ΧT, ΧC είναι οι 

αντοχές της μονοαξονικής στρώσης σε εφελκυσμό και θλίψη αντίστοιχα, ενώ τα Ef1, vf1 

εκφράζουν το αξονικό μέτρο ελαστικότητας και τον λόγο Poisson της ορθότροπης ίνας. Ο 

συντελεστής mσf, αφορά στην άνιση κατανομή ορθής τάσης σ2 σε μικρομηχανικό επίπεδο 

μεταξύ ίνας και μήτρας, εξαιτίας της διαφοράς των μέτρων ελαστικότητας τους, με τις ίνες να 

παραλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό του φορτίου. Η τιμή του mσf για πολυμερή ενισχυμένα 

με ίνες υάλου είναι της τάξης του 1.3, [1]. Τέλος ο όρος (10γ12)2 είναι καθαρά εμπειρικός και 

έχει προστεθεί για να ληφθεί υπόψη η συνεισφορά της διάτμησης στο μικρολυγισμό ινών σε 

θλιπτική φόρτιση.     

Στο μητρικό υλικό προβλέπονται τρεις τύποι αστοχίας (Inter Fiber Fracture), μια σε 

εφελκυσμό και δύο σε θλίψη.  
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Σχήμα 3.5. Αστοχία μήτρας α. σε εφελκυσμό Μορφή Α, β. σε θλίψη Μορφή Β, γ. σε θλίψη 
Μορφή Γ 

 

Ο τύπος Α (Σχήμα 3.5α) προκύπτει όταν η σχέση (3.12) πάρει τιμή μεγαλύτερη ή ίση 

με τη μονάδα και περιγράφει ρωγμές που ανοίγουν παράλληλα στις ίνες, κάθετα στην 

εφαρμοζόμενη τάση (θfp=0ο) υπό εφελκυστικό φορτίο (σ2>0).  

 

2 42 2
( ) ( )6 Τ 2 2 1

( )
1

1 1+ +
⊥ ⊥

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + − + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

A
E IFF

T D

σ Y σ σ σf p p
S S Y S σ

≤  (3.12) 

 

 Στην παραπάνω συνθήκη αστοχίας τo S αντιστοιχεί στην συνεπίπεδη αντοχή σε 

διάτμηση, ενώ ο όρος YT εκφράζει την εφελκυστική αντοχή κάθετα στη διεύθυνση των ινών. 

Κατά την εξέλιξη της φόρτισης και λόγω της στοχαστικής κατανομής της τάσης αστοχίας των 

ινών, αναμένεται να υπάρξουν θραύσεις τους σε μικρότερα φορτία από την πειραματικά 

προσδιορισθείσα αντοχή, προκαλώντας έτσι τοπικές ρωγμές και αποκολλήσεις ίνας-μήτρας, 

υποβαθμίζοντας την αντοχή του μητρικού υλικού. Ο λόγος σ1/σ1D έχει προστεθεί με σκοπό να 

προσομοιώσει αυτή τη συμπεριφορά, αυξάνοντας την τιμή του κριτηρίου (3.12), ενώ έχει 

υψωθεί σε μεγάλη δύναμη για να ‘ενεργοποιείται’ σε υψηλές ορθές τάσεις σ1. Το σ1D είναι μια 

εμπειρική τιμή που σχετίζεται με την υποβάθμιση των ιδιοτήτων. Χάριν απλότητας ο λόγος 
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z
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αυτός αντικαταστάθηκε από το 90% της τιμής του κριτηρίου αστοχίας κατά μήκος των ινών 

(0.9·fE(FF)), [1]. 

  Ο συντελεστής 
 
αντιπροσωπεύει την κλίση του τόπου αστοχίας (σ2, σ6) στο 

σημείο σ2=0+. Προσδιορίστηκε με διαδικασία προσαρμογής καμπύλης σε πειραματικά 

δεδομένα συνδυασμένης συνεπίπεδης διάτμησης και εφελκυσμού κάθετα στις ίνες (σ2≥0), 

( )p +
⊥

[1]. Οι Puck και συνεργάτες [13] προτείνουν τυπικές τιμές για FRP υλικά και συγκεκριμένα για 

glass/epoxy υλικό: 

 

                                                                                                                        (3.13)  
( ) 0.3p +
⊥ =

 

 Η αστοχία τύπου Β περιγράφει κλειστές ρωγμές που αναπτύσσονται κάθετα (θfp=0ο) 

στην εφαρμοζόμενη θλιπτική τάση (σ2≤0), με τα χείλη τους να ολισθαίνουν μεταξύ τους, 

Σχήμα 3.5β. Η συνθήκη έναρξης της ισχύει όταν ο λόγος της απόλυτης τιμής της κάθετης 

ορθής προς τη διατμητική τάση ικανοποιεί τον περιορισμό 0 ≤ |σ2 / σ6| ≤ RA
┴┴ / | σ6c|: 

 

( )( ) ( )42 ( ) 2 ( )
( ) 6 2 2 ( )

1 ( ) 0 .9B
E IFF E FFf σ p σ p σ f

S
− −

⊥ ⊥= + + + 1≤  (3.14) 

 

 Η μορφή αυτή εμφανίζεται σε σχετικά μικρές κάθετες ορθές τάσεις (σ2) και σε υψηλές 

διατμητικές (σ6), μεγαλύτερες ακόμα και από την πειραματική αντοχή. Αυτό συμβαίνει γιατί 

υπό θλιπτική τάση δημιουργείται τριβή μεταξύ των επιφανειών στο χείλος της κλειστής 

ρωγμής, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ικανότητα του υλικού να παραλάβει διατμητικά 

φορτία, Σχήμα 3.6. 

 Η παράμετρος αντιπροσωπεύει την κλίση του τόπου αστοχίας (σ2, σ6) στο σημείο 

σ2=0-. Προσδιορίστηκε με διαδικασία προσαρμογής καμπύλης σε πειραματικά δεδομένα 

συνδυασμένης επίπεδης διατμητικής και αρνητικής κάθετης τάσης (σ2≤0), 

( )p −
⊥

[1]. Οι Puck και 

συνεργάτες [13] προτείνουν επίσης κάποιες τυπικές τιμές για FRP υλικά και συγκεκριμένα για 

glass/epoxy. 

 
( ) 0.25p −
⊥ =                                                                                                                     (3.15) 

 

  Η παράμετρος RA
┴┴ που εμφανίζεται στη συνθήκη προσδιορισμού του μηχανισμού 

αστοχίας, εκφράζει την εγκάρσια διατμητική αντοχή και προσδιορίζεται αναλυτικά: 

 81



ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ 

 
2(1 )

A cYR
p⊥⊥ −
⊥⊥

=
+

 (3.16) 

 

Η τάση σ6c εκφράζει την οριακή διατμητική τάση που η αστοχία τύπου Β μεταπίπτει σε μορφή 

C. Η τιμή της υπολογίζεται μέσω της αναλυτικής σχέσης: 

 

( )
6 1 2cσ S p −

⊥⊥= +  (3.17) 

  

 Για μεγαλύτερους λόγους 2

6

σ
σ

 εμφανίζεται η καταστροφική για τη στρώση, ‘εκρηκτική’ 

μορφή C, Σχήμα 3.5γ, όπου το επίπεδο αστοχίας σχηματίζει γωνία μεταξύ ±450 και ±550 με 

το επίπεδο φόρτισης x-y, (η διεύθυνση z ορίζει το πάχος του δοκιμίου). Η συνθήκη αστοχίας 

περιγράφεται από την εξίσωση: 

 

( ) ( ) ( )
2 2

46 2
( ) ( )( )

2

0.9 1
2 1

C C
E IFF E FF

C

σ Yσf f
Y σp S−

⊥⊥

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎢ ⎥⎟⎜ ⎟⎜⎟⎜⎟⎜ ⎟⎟⎢ ⎥ ⎜= + +⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎢ ⎥ ⎟⎟ ⎜ −+ ⎝ ⎠⎟⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

≤  (3.18) 

 

 Η παράμετρος  αντιπροσωπεύει την κλίση του τόπου αστοχίας (σ2, σ23) στο 

σημείο σ2=0-. Τα πειράματα που απαιτούνται  για τον προσδιορισμό της είναι δύσκολο να 

εκτελεστούν, έτσι ο Puck και συνεργάτες 

( )p −
⊥⊥

[13] προτείνουν μια εμπειρική αναλυτική σχέση, 

βάσει της οποίας μπορεί  να γίνει εκτίμηση της:  

 

( )
( ) ( )1 1 2 1

2
Rp p
R

−
− − ⊥
⊥⊥ ⊥

⊥

= + −  (3.19) 

 

Ο όρος Yc εκφράζει την αντοχή σε θλιπτική φόρτιση κάθετα στη διεύθυνση των ινών. Η τιμή 

του κριτηρίου αστοχίας στο μητρικό υλικό συμβολίζεται ως fE(IFF).  

 Ο τόπος αστοχίας για το glass/epoxy υλικό της μελέτης όπως προκύπτει από το 

κριτήριο του Puck παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 82



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

-200 -150 -100 -50 0 50 100

σ2 [MPa]

σ
6 

[M
Pa

]

B

AC

B

σ6c

 
Σχήμα 3.6. Τόπος αστοχίας στο επίπεδο (σ2, σ6), όπως προκύπτει από το κριτήριο του Puck 
για glass/epoxy στρώση   

 

3.3.2 Κριτήριο Lessard και Shokrieh 
 

Το πρότυπο των Chang και Chang [7] που εξελίχθηκε από τους Lessard και Shokrieh 

[6] προέβλεπε με ικανοποιητική ακρίβεια το φορτίο αστοχίας καθώς και την ελαστική 

συμπεριφορά του υλικού, όπως προκύπτει από σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα 

πολυστρώτων ενισχυμένων με ίνες άνθρακα. Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκε για να 

διαπιστωθεί η εφαρμογή του και στο λιγότερο ανισότροπο E - glass/epoxy υλικό. Το κριτήριο 

αστοχίας που χρησιμοποιήθηκε στο εν λόγω πρότυπο, όπως και το κριτήριο του Puck [1], 

βασίζεται στη θεωρία του Hashin [12] των πολλαπλών διακριτών μηχανισμών, εντούτοις 

υπάρχουν κάποιες διαφορές στους μαθηματικούς τύπους πρόβλεψης αλλά και στις μορφές 

βλάβης. 

 Η εκτίμηση της αντοχής ινών σε εφελκυσμό (σ1>0), σχέση (3.20), υπολογίζεται ως 

συνδυασμός της οριακής θεωρίας μέγιστης ορθής τάσης υψωμένης στο τετράγωνο και του 

λόγου του εμβαδού κάτω από την καμπύλη σ6-ε6 για την συγκεκριμένη εντατική κατάσταση, 

προς την συνολική πειραματική διατμητική ενέργεια παραμόρφωσης, Σχήμα 3.7.   
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⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫

∫
≤  (3.20) 

 

 

Σχήμα 3.7. Διατμητική ενέργεια παραμόρφωσης.  

 

Η αστοχία σε θλίψη στη διεύθυνση των ινών (σ1<0)εκτιμάται από το κριτήριο μέγιστης 

ορθής τάσης, σχέση (3.21), ενώ νωρίτερα μπορεί να έχει προκύψει διατμητική αστοχία 

μεταξύ ίνας και μήτρας από την αλληλεπίδραση ορθής αξονικής τάσης και διάτμησης, σχέση 

(3.22).     

 
2

1
( ) 1C

E FF
C

f
X
σ⎛ ⎞

= ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.21) 

6

6

2 6 6
01
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6 6
0

1
Χ u

ε

cs
E FF ε

C

σ dε
σf

σ dε

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫

∫
≤  (3.22) 

 

 Στη μήτρα προβλέπονται δύο τύποι βλάβης. Ένας σε εφελκυσμό (σ2>0) όταν 

ικανοποιείται η  σχέση (3.23) και ένας σε θλίψη (σ2<0), σχέση (3.24).  
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ε6  6
uε

 84



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

6

6

2 6 6
02

( )

6 6
0

1u

ε

T
E IFF ε

T

σ dε
σf
Y

σ dε

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫

∫
≤  (3.23) 

6

6

2 6 6
02

( )

6 6
0

1u

ε

c
E IFF ε
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σf
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⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
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∫

∫
≤

2 2 22 1F F F F F Fσ σ σ σ σ σ σ+ + + + + ≤

 (3.24) 

 Στην αρχική διατύπωση του κριτηρίου, για τον υπολογισμό της ενέργειας 

παραμόρφωσης είχε χρησιμοποιηθεί ένα πολυώνυμο τρίτου βαθμού που προτάθηκε από 

τον Hahn [14] για την περιγραφή της σχέσης διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης. Στην 

προκειμένη περίπτωση όμως αντ’ αυτού, χρησιμοποιήθηκε η σχέση (2.5α) του 2ου 

κεφαλαίου, εφόσον μια πολυωνυμική σχέση τρίτης τάξης δεν μπορεί με κανένα τρόπο να 

περιγράψει επαρκώς την διατμητική συμπεριφορά του E-glass/epoxy υλικού της μελέτης. 

3.3.3 Τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας  
 

Το τανυστικό πολυώνυμο αστοχίας, στην τετραγωνική μορφή του όπως διατυπώθηκε 

από τον Tsai [15], για ορθότροπο υλικό στο κύριο σύστημα της στρώσης, χρησιμοποιείται 

ευρέως στο σχεδιασμό με σύνθετα υλικά και συγκεκριμένα στη βιομηχανία πτερυγίων 

ανεμογεννητριών, καθώς προτείνεται από πιστοποιητικούς οργανισμούς [4], [5]: 

 

1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2 66 6  (3.25) 

 

 Οι συντελεστές Fi, με i=1,2, Fjj, με j=1,2,6, καθώς και ο όρος αλληλεπίδρασης F12 του 

πολυώνυμου αστοχίας μπορούν να υπολογιστούν αναλυτικά, βάσει πειραματικά 

προσδιορισμένων τιμών αντοχής της μονοαξονικής στρώσης όπως παρουσιάζεται 

ακολούθως: 

Πίνακας 3.1. Συντελεστές πολυωνύμου αστοχίας  

F1 F2 F11 F22 F12 (Tsai-Hahn) F12 (EPFS) F66 

ct XX
11

−  
ct YY

11
−  

ct XX
1  

ctYY
1  

ctct YYXX2
11

−
ct XX2

11
−  2

cS
1

 

 

Οι δύο εκφράσεις για τον όρο αλληλεπίδρασης F12, αφορούν σε διαφορετικές 

διατυπώσεις του τετραγωνικού κριτηρίου αστοχίας. Η πρώτη αναφέρεται στην διατύπωση 
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των Tsai και Hahn [9] και η δεύτερη στην μορφή που παρουσίασαν οι Theocaris και 

Philippidis [16]. Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο προβλέπει έναρξη βλάβης χωρίς να παρέχει 

πληροφορίες για την πιθανή μορφή της. Στην προσπάθεια να χαρακτηριστούν διαφορετικοί 

τύποι αστοχίας θεωρήθηκε ότι η βλάβη στη μήτρα προκαλείται όταν το κριτήριο αστοχίας 

γίνει ίσο με τη μονάδα, ενώ οι ίνες αστοχούν όταν η τάση κατά το μήκος τους πάρει τιμή ίση 

με την τάση αστοχίας, ακολουθώντας την τροποποιημένη πρόταση που διατύπωσαν οι 

Reddy και Engelstad [8] και οι Lin και Hu [17]. 

 

Πίνακας 3.2. Συνθήκες αστοχίας και διαχωρισμού μεταξύ διαφορετικών τύπων 
Αστοχία Τύπος 

Αστοχίας 

Συνθήκη Αστοχίας  

Ίνας 

 

Εφελκ. 1 1
TX

σ
≤ ,     2 2 2

1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2 66 62 1F F F F F Fσ σ σ σ σ σ σ+ + + + + ≤  

Θλίψη 1 1
CX

σ
≤   ,   2 2 2

1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2 66 62 1F F F F F Fσ σ σ σ σ σ σ+ + + + + ≤

T

 

Μήτρας           ,   C 1X σ X< < 2 2 2
1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2 66 62 1F F F F F Fσ σ σ σ σ σ σ+ + + + + ≤  

 

3.3.4 Προτεινόμενο κριτήριο αστοχίας  
 

Το κριτήριο του Puck, όπως αναφέρεται στην εργασία που παρουσίασε ο ίδιος στο 

WWFE [1], είναι αποτελεσματικό στην πρόβλεψη αστοχίας σε πολύστρωτες διατάξεις που η 

εντατική τους κατάσταση μπορεί να υπολογιστεί ικανοποιητικά με ‘ανάλυση δικτύων’ (netting 

analysis) [18]. Ο περιορισμός αυτός σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά μόνο σε καλά ορισμένες πολύστρωτες (well defined) που διαθέτουν ίνες 

παράλληλα στη διεύθυνση φόρτισης. Παράλληλα, ανεπαρκείς προβλέψεις τελικής αστοχίας 

του προτύπου Α σε πολύστρωτες όπου η μήτρα διαδραμάτιζε μείζονα ρόλο στην 

συμπεριφορά του υλικού, υποδηλώνει την ανάγκη τροποποίησης του κριτηρίου αστοχίας. 

Οι θεωρητικές προβλέψεις των καταστατικών προτύπων που υλοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της διατριβής χρησιμοποιώντας το κριτήριο αστοχίας του Puck προέβλεψαν με καλή 

ακρίβεια τόσο την ελαστική συμπεριφορά όσο και την αντοχή των πολυστρώτων στις 

περισσότερες περιπτώσεις, κεφάλαιο 4. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως 

π.χ. η πολύστρωτη διάταξη [( 45/90)4/∓ 45]T σε εφελκυσμό και θλίψη. Ενώ το κριτήριο 

προβλέπει έναρξη αστοχίας στη μήτρα, λόγω της υποβάθμισης της ελαστικότητας και της 

ανακατανομής των τάσεων το εξωτερικό φορτίο μεταφέρεται στις ίνες. Έτσι και στις δύο 

∓
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περιπτώσεις παρουσιάστηκαν αφύσικα μεγάλες ορθές τάσεις κατά μήκος των ινών στις 

[ 45] στρώσεις σε συνδυασμό με μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις. Η ικανοποίηση του 

κριτηρίου αστοχίας ινών συνέπιπτε και με τη μακροσκοπική αστοχία του δοκιμίου με μεγάλη 

όμως διαφορά από τα πειραματικά αποτελέσματα.  

∓

Για την επίλυση του προβλήματος αναπτύχθηκε εμπειρικά μια συνδυαστική μορφή 

κριτηρίου αστοχίας, διατηρώντας όλες τις οριακές συνθήκες που αφορούν στην αστοχία της 

μήτρας από το κριτήριο του Puck ενώ παράλληλα τροποποιώντας αυτές που αναφέρονται 

στη θραύση ινών σε μια μορφή αντίστοιχη με αυτή που προτείνουν οι Lessard και Shokrieh 

[6] συνδυάζοντας ορθές τάσεις και διάτμηση, Πίνακας 3.3. Η αστοχία της στρώσης βάσει των 

συγκεκριμένων οριακών συνθηκών παρότι συνεχίζει να αναφέρεται ως θραύση ινών πρέπει 

περισσότερο να θεωρηθεί ως διατμητική αστοχία ίνας – μήτρας.   

 Η έντονα μη-γραμμική συμπεριφορά του υλικού σε διάτμηση επέβαλε τη χρήση του 

λόγου διατμητικής παραμόρφωσης αντί των διατμητικών τάσεων διότι προσφέρει καλύτερη 

‘ανάλυση’ μεταξύ των βημάτων φόρτισης, ιδιαίτερα όσο πλησιέστερα γίνεται ο υπολογισμός 

στη διατμητική τάση και παραμόρφωση αστοχίας. 

 

Πίνακας 3.3. Μετατροπή στο κριτήριο του Puck 
 Τύπος 

Αστοχίας 

Συνθήκη Αστοχίας  Συνθήκη 

Ισχύος 

Αστοχία 

Ίνας 

(FF) 

Εφελκ. 22
T 61
E(FF) u

T 6

εσf 1
X ε

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟= +⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎟⎜ ⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠
≤  1 0σ ≥  

Θλίψη 

(kinking) 

2 2
C 61
E(FF) u

C 6

εσf 1
X ε

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟= +⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠
≤  1 0σ ≤  

 

 Ο δεύτερος όρος στις παραπάνω εξισώσεις είναι ο λόγος της στιγμιαίας διατμητικής 

παραμόρφωσης, δηλαδή της τιμής στο τρέχον βήμα φόρτισης, και της τελικής τιμής της 

όπως προσδιορίστηκε από το ISO [±45]s πείραμα χαρακτηρισμού της μονοαξονικής 

στρώσης σε διάτμηση.   

Η εφαρμογή του νέου κριτηρίου μείωσε την διαφορά θεωρητικής και πειραματικής 

αντοχής, βελτιώνοντας τις προβλέψεις και σε άλλες MD διατάξεις. 
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3.4 Υποβάθμιση ιδιοτήτων 
 

 Ο θεωρητικός προσδιορισμός έναρξης της αστοχίας από τα κριτήρια του 

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απέχει πολύ από την αντοχή της πολύστρωτης διάταξης. 

Τα σύνθετα υλικά επιδεικνύουν ανοχή στη βλάβη αναπτύσσοντας μηχανισμούς 

ανακατανομής τάσεων. Συνήθως κατά την εξέλιξη της στατικής φόρτισης, μικρορωγμές 

συσσωρεύονται στη μήτρα των επιμέρους στρώσεων με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται 

τοπικά η ικανότητα παραλαβής φορτίου. Σε ένα αριθμητικό πρότυπο υπάρχει ανάγκη 

περιγραφής της απόκρισης του υλικού μετά την πρόβλεψη έναρξης της αστοχίας. Για αυτό το 

λόγο επιχειρήθηκαν στοχευμένες στρατηγικές υποβάθμισης των μηχανικών ιδιοτήτων στο 

επίπεδο της μονοαξονικής στρώσης, διακριτές για τις διάφορες μορφές βλάβης, όπως 

προκύπτουν από τις προβλέψεις των κριτηρίων αστοχίας. Θεωρώντας  τη συμπεριφορά του 

υλικού ως ελαστοπλαστική με κράτυνση, υλοποιήθηκαν δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις 

υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων, μια προοδευτική και μια απότομη (ply discount), 

καθώς και συνδυασμός τους με μείωση της αντοχής σε θλίψη στη διεύθυνση των ινών.  

3.4.1 Προοδευτική υποβάθμιση ελαστικότητας 
 

 Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται το φαινομενολογικό πρότυπο υποβάθμισης 

της εφαπτομενικής ελαστικότητας υλικού, που βασίστηκε σε αντίστοιχο πρότυπο που 

ανέπτυξαν οι Puck και Shürmann [1] για τέμνουσα ελαστικότητα, με τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις για να εφαρμοστεί στο μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων, αφού η αρχική 

του διατύπωση έγινε για άπειρη πλάκα.  

 Η διαδικασία υποβάθμισης ξεκινά όταν το κριτήριο αστοχίας λάβει σε μια στρώση τιμή 

ίση με τη μονάδα (fE(IFF)=1). Εν συνεχεία σε κάθε βήμα (k) υπολογίζεται ο συντελεστής 

υποβάθμισης η, εξ. (3.26), ο οποίος πολλαπλασιάζει την ελαστικότητα στο επόμενο βήμα 

(k+1).   

 

ξ
2

fail
2

1

ε1 c 1
ε

=
⎛ ⎞

+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

η  
(3.26) 

 

 Όπου 2ε είναι η παραμόρφωση κάθετα στη διεύθυνση των ινών σε κάθε βήμα 

φόρτισης (n), ενώ  είναι η παραμόρφωση τη στιγμή έναρξης της αστοχίας (fE(IFF)=1). Η 

διαφορά 

fail
2ε

1−
2

2
failε
ε

 αυξάνει παράλληλα με την εξωτερική φόρτιση στην κατασκευή, οδηγώντας 
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σε μείωση του συντελεστή η.  

 Παρότι δεν υπάρχει πειραματική επαλήθευση για τη σχέση (3.26), θεωρείται ως μια 

αντιπροσωπευτική σχέση περιγραφής συσσώρευσης της βλάβης, που λόγω των αδιάστατων 

παραμέτρων c, ξ, προσθέτει ευελιξία στην προσαρμογή του προτύπου σε πειραματικά 

δεδομένα. Η ερευνητική ομάδα του Puck υπέδειξε τυπικές τιμές τους για FRP σύνθετα υλικά 

4 και 2 αντίστοιχα [19], σχολιάζοντας ότι για βέλτιστα αποτελέσματα, το σετ των παραμέτρων 

πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε νέο υλικό. Τυπικές τιμές των παραμέτρων για το υλικό της 

εργασίας που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως 

στην παράγραφο 3.6.4 είναι: 

 

c = 5, ξ = 3  (3.27) 

 

 Στο Σχήμα 3.8α παρουσιάζεται η εξέλιξη του συντελεστή υποβάθμισης (η) 

συναρτήσει του κριτηρίου αστοχίας fE(IFF) σύμφωνα με το αρχικό πρότυπο του Puck [19], ενώ 

στο Σχήμα 3.8β φαίνεται η αντίστοιχη εξάρτηση του συντελεστή από τον όρο ε2/ε2fail που 

αντικατέστησε την τιμή fE(IFF) στην παρούσα εργασία. Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε 

γιατί στο αρχικό πρότυπο ο υπολογισμός του (η) απαιτούσε τρία βήματα υπολογισμών ενώ 

στο τρέχον πρότυπο η υποβάθμιση γίνεται σε ένα, άρα και στο 1/3 του χρόνου.  

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1 1.5 2 2.5 3 3.5

η

ε2/ε2fail

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1 1.5 2 2.5 3 3.5

η

fE(IFF)

β.α. 

4

c=4, ξ=2

 

4

c=5, ξ=3

Σχήμα 3.8. Συντελεστής υποβάθμισης α. Puck [6] β. υλοποίηση διατριβής 
 

   Για διαφορετικούς τύπους βλάβης ακολουθήθηκαν διακριτές στρατηγικές 

υποβάθμισης: 

  Η αστοχία τύπου Α (3.12) περιγράφει ανοιχτές ρωγμές στη μήτρα σε εφελκυσμό, 

μειώνοντας την ικανότητα παραλαβής φορτίου κάθετα στις ίνες, αλλά και τη δυνατότητα 

παραλαβής διατμητικών τάσεων παράλληλα στον άξονα τους. Για αυτό τον λόγο 

υποβαθμίστηκε το κάθετο μέτρο ελαστικότητας Ε2 ταυτόχρονα με το μέτρο διάτμησης G12, 

ενώ Ε1 και ν12 παρέμεναν αναλλοίωτα. Ο συντελεστής υποβάθμισης επιλέχθηκε να είναι ο 
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ίδιος και για τις δυο ιδιότητες [19]. 

 Στην αστοχία τύπου Β σε θλίψη (3.14), αναπτύσσονται κλειστές ρωγμές στη μήτρα 

παράλληλα στις ίνες, με τα χείλη τους να ολισθαίνουν σχετικά μεταξύ τους. Το υλικό 

συνεχίζει να παραλαμβάνει ορθές τάσεις κάθετα στην επιφάνεια της ρωγμής, μειώνεται όμως 

η ικανότητα του να παραλάβει διατμητικά φορτία. Για το λόγο αυτό ο συντελεστής η 

εφαρμόζεται μόνο στο μέτρο διάτμησης G12.  

Στην ‘εκρηκτική’ μορφή τύπου C (3.18), το μητρικό υλικό καταστρέφεται ολοσχερώς, 

θεωρώντας την ως ένδειξη τελικής αστοχίας στην άπειρη πλάκα [1]. Σε έναν κάναβο όμως 

μεγάλου αριθμού στοιχείων, η εμφάνιση βλάβης τύπου C σε κάποια από τα στοιχεία μπορεί 

να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα στην πολύστρωτη. Έτσι επιλέγεται η ελαχιστοποίηση του 

μέτρου ελαστικότητας Ε2 κάθετα στις ίνες, όσο και του μέτρου διάτμησης G12, 

πολλαπλασιαζόμενα με 10-10 (πρακτικά θεωρούνται μηδέν), περιγράφοντας πλήρως την 

υποβάθμιση των ιδιοτήτων στη μήτρα.  

 Όπως και στην περίπτωση της βλάβης τύπου C για άπειρη πλάκα, η αστοχία στις 

ίνες είτε σε θλίψη είτε σε εφελκυσμό, σύμφωνα με τον Puck [19] αποτελεί σχεδιαστικό όριο 

προσδιορίζοντας την αντοχή της διάταξης. Η αρχική ιδέα για τον προσδιορισμό αστοχίας στο 

μοντέλο προοδευτικής αστοχίας για την άπειρη πλάκα υπέθετε ότι η πολύστρωτη δεν μπορεί 

να φέρει επιπλέον φορτία όταν εμφανιστεί αστοχία ινών, έστω και σε μια στρώση. Στο 

πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων η θραύση ίνας σε μια στρώση ενός στοιχείου δεν 

συμπίπτει σχεδόν ποτέ με την αντοχή της πολύστρωτης, εφόσον υπάρχουν πλήθος άλλων 

στοιχείων που πιθανότατα δεν αστοχούν ταυτόχρονα, συνεχίζοντας να παραλαμβάνουν το 

εξωτερικό φορτίο. Η ιδέα όμως του “ξαφνικού θανάτου” μπορεί να μεταφραστεί σε εκφυλισμό 

του μητρώου δυσκαμψίας και σε μηδενισμό των ελαστικών ιδιοτήτων της στρώσης, του 

συγκεκριμένου στοιχείου που εμφανίζεται η θραύση ινών. Για λόγους σύγκλισης των 

αριθμητικών μοντέλων, οι τιμές δεν μηδενίζονται αλλά υποβαθμίζονται πολλαπλασιαζόμενες 

με 10-10. Η υποβάθμιση των μέτρων ελαστικότητας για κάθε τύπο αστοχίας συνοψίζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί.   
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Πίνακας 3.4. Πρότυπο Puck . Στρατηγική υποβάθμισης ελαστικών ιδιοτήτων 

 Μορφή Αστοχίας Υποβάθμιση Ελαστικών ιδιοτήτων 

Αστοχία ίνας, FF(T) ή 

FF(C) 

(k 1) 10
i iM 10+ −= ⋅M , 

  με  Μi = Ε1, Ε2, G12, v12  

 

Αστοχία μήτρας σε 

εφελκυσμό, IFF(A) 

(k ) (k 1)

(k)

(k 1)

Εάν η η τότε

η η
αλλιώς

η η

−

−

≤

=

=

 
(k 1) (k )
2 2
(k 1) (k )
12 12

E η E

G η G

+

+

= ⋅

= ⋅

Αστοχία μήτρας σε 

θλίψη, IFF(B) 

(k ) (k 1)

(k)

(k 1)

Εάν η η τότε

η η
αλλιώς

η η

−

−

≤

=

=

 (k 1) (k)
12 12G η G+ = ⋅  

Αστοχία μήτρας σε 

θλίψη, IFF(C) 

(k 1) 10 (k)
2 2
(k 1) 10 (k )
12 12

E 10 E

G 10 G

+ −

+ −

= ⋅

= ⋅
 

 

3.4.2 Απότομη υποβάθμιση ελαστικότητας (ply discount)  
 

Το συγκεκριμένο πρότυπο υποβάθμισης ιδιοτήτων αναπτύχθηκε στη βάση της 

εργασίας των Lessard και Shokrieh [6] υλοποιώντας διακριτές στρατηγικές για τον κάθε τύπο 

αστοχίας που προέβλεπε το κριτήριο τους. Σε αντίθεση με τον Puck, δεν εφαρμόζεται 

προοδευτική μείωση της ελαστικότητας, αλλά ακαριαία πτώση της λαμβάνοντας πολύ μικρές 

τιμές κοντά στο μηδέν. Έτσι στην περίπτωση εφελκυστικής αστοχίας στη μήτρα που 

προσδιορίζεται από τη σχέση (3.23), μηδενίζονται το κάθετο εφαπτομενικό μέτρο 

ελαστικότητας, Ε2 και ο ελάσσων λόγος Poisson ν21. Το μητρώο δυσκαμψίας μετατρέπεται 

ως εξής: 

 

1 1 21

12 21 12 21
1

2 12 2

12 21 12 21
12

12

0
1 1

0 0
0 0 0 0

1 1
0 0

0 0

E E

E
E E

G
G

ν
ν ν ν ν
ν
ν ν ν ν

⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥→⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (3.28) 
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  Για θλιπτική αστοχία στη μήτρα, που προσδιορίζεται από τη σχέση (3.24), το 

πρότυπο ακολουθεί την ίδια υποβάθμιση με τον εφελκυσμό, θεωρώντας ότι οι τύποι 

αστοχίας έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στο μητρώο δυσκαμψίας [20].  

 Θλίψη στη διεύθυνση των ινών σε συνδυασμό με την διατμητική τάση οδηγούν σε 

διατμητική αστοχία ίνας-μήτρας σύμφωνα με την σχέση (3.22). Σε αυτή την περίπτωση 

μηδενίζεται μόνο το εφαπτομενικό μέτρο διάτμησης και οι λόγοι Poisson, υποθέτοντας πως 

το υλικό μπορεί να συνεχίσει να παραλαμβάνει φορτία παράλληλα και κάθετα στις ίνες. Η 

μετατροπή του μητρώου δυσκαμψίας έχει ως εξής:   

 

1 1 21

12 21 12 21
1

2 12 2
2

12 21 12 21

12

0
1 1

0 0
0 0

1 1
0 0 0

0 0

E E

E
E E E

G

ν
ν ν ν ν
ν
ν ν ν ν

⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥→⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

0  (3.29) 

 

 Όταν η θλιπτική τάση στη διεύθυνση των ινών γίνει ίση με την τάση αστοχίας, σχέση 

(3.21), ή αντίστοιχα στον εφελκυσμό όταν ικανοποιηθεί η σχέση (3.20), τότε μηδενίζεται 

ολόκληρο το μητρώο δυσκαμψίας: 

 

1 1 21

12 21 12 21

2 12 2

12 21 12 21

12

0
1 1

0 0 0
0 0 0 0

1 1
0 0 0

0 0

E E

E E

G

ν
ν ν ν ν
ν
ν ν ν ν

⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥→⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (3.30) 

 

 Ο αλγόριθμος εφαρμογής του προτύπου προέβλεπε υποβάθμιση των ιδιοτήτων της 

στρώσης μετά την εμφάνιση οποιασδήποτε μορφής αστοχίας και εν συνεχεία επαναληπτικό 

υπολογισμό των ανακατανεμημένων τάσεων με το ίδιο εξωτερικό φορτίο, μέχρι το σταμάτημα 

διάδοσης της βλάβης. Όταν συμβεί αυτό ο αλγόριθμος συνεχίζει αυξάνοντας βηματικά το 

εξωτερικό φορτίο. Στην παρούσα εργασία η εφαρμογή έγινε με τροποποίηση αυτού του 

μηχανισμού, έτσι όταν εμφανιστεί η αστοχία δεν επαναϋπολογίζονται οι τάσεις στο ίδιο 

φορτίο αλλά συνεχίζει η αύξηση του. Για να εξασφαλιστεί η ανακατανομή τάσεων και να μη 

συμβεί υπερεκτίμηση της αντοχής επιλέγεται κατά το δυνατό το ελάχιστο βήμα φορτίου, 

όπως προκύπτει από τη μελέτη σύγκλισης του εδαφίου 3.6.  
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3.4.3 Υποβάθμισης ελαστικότητας για τα τετραγωνικά κριτήρια 
 

 Η αστοχία της μήτρας είτε σε εφελκυσμό είτε σε θλίψη, καταλήγει σε υποβάθμιση των 

εφαπτομενικών ελαστικών ιδιοτήτων της στρώσης, μέτρο ελαστικότητας Ε2 και μέτρο 

διάτμησης G12, αφού πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή η που υπολογίζεται κατά την 

περιγραφή της παραγράφου 3.4.1.  

  Η αστοχία στις ίνες έχει ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό του μητρώου δυσκαμψίας της 

στρώσης. Σύνοψη της στρατηγικής υποβάθμισης γίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 3.5. Πρότυπο υποβάθμισης ελαστικών ιδιοτήτων τετραγωνικού κριτηρίου 

 
Μορφή Αστοχίας Υποβάθμιση Ελαστικών ιδιοτήτων 

Αστοχία ίνας 

 

(k 1) 10
i iM 10+ −= ⋅M  

με  Μi = Ε1, Ε2, G12, v12 

Αστοχία μήτρας  

 

(k ) (k 1)

(k )

(k 1)

Εάν η η  τότε

η η
αλλιώς

η η

−

−

≤

=

=         

 

(k 1) (k )
2 2
(k 1) (k )
12 12

E η E

G η G

+

+

= ⋅

= ⋅

 

3.4.4 Υποβάθμιση αντοχής 
 
 Όλα τα πρότυπα προοδευτικής αστοχίας που αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία 

προσομοίωσαν επαρκώς τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού σε πρισματικά δοκίμια με 

διαφορετική διαστρωμάτωση, συνιστώντας ότι η υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του 

υλικού λόγω συσσώρευσης της βλάβης μπορεί να περιοριστεί μόνο στην ελαστικότητα. 

Συνεπώς δεν κρίθηκε κάποια άλλη μορφή υποβάθμισης όπως π.χ. των αντοχών της 

μονοαξονικής στρώσης.  

Κοινό χαρακτηριστικό στην αστοχία των πρισματικών δοκιμίων είναι ότι οι διάφορες 

μορφές της περιορίστηκαν στο επίπεδο φόρτισης (2D), κάτι που ίσχυε τόσο σε εφελκυσμό 

όσο και θλίψη. Μορφές βλάβης εκτός επιπέδου όπως π.χ. διαστρωματικές αποκολλήσεις είτε 

δεν υπήρξαν, είτε αναπτύχθηκαν κοντά το φορτίο αστοχίας. Αντίθετα όμως, στις στατικές 

δοκιμές σε πολύστρωτα κυλινδρικά δοκίμια [21], η διαστρωματική αποκόλληση καθώς και 

φαινόμενα τοπικής αστάθειας επηρέασαν την τιμή της αντοχής. Το φαινόμενο ήταν πιο 
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έντονο όταν η εξωτερική στρώση βρισκόταν υπό θλίψη στη διεύθυνση των ινών ενώ 

εφελκυόταν κάθετα στη διεύθυνση τους.  

Καμία από τις προαναφερθείσες μορφές βλάβης δεν μπορεί να προβλεφθεί από τη 

στατική λύση με κελυφοειδή στοιχεία (shell elements) λόγω των καταστατικών εξισώσεων 

που τα διέπουν. Αντ’ αυτής, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί τρισδιάστατη στατική ανάλυση 

για να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τασικό πεδίο κατά το πάχος της πολύστρωτης σε 

συνδυασμό με μη-γραμμική ανάλυση ευστάθειας ούτως ώστε να εντοπιστεί οποιαδήποτε 

μορφή τοπικού λυγισμού. Για να υπερκεραστεί το υπολογιστικό κόστος ακριβούς 

προσομοίωσης της διαστρωματικής αποκόλλησης και της τοπικής αστάθειας, υλοποιήθηκε 

μια τεχνική υποβάθμισης συμβατή με την επίπεδη τασική ανάλυση. Η εν λόγω τεχνική 

βασίστηκε στην υπόθεση ότι υποβαθμίζοντας τη στατική θλιπτική αντοχή της στρώσης στη 

διεύθυνση των ινών συναρτήσει της μείωσης του εφαπτομενικού μέτρου διάτμησης 

προσομοιώνεται ο μηχανισμός που συνεισφέρει στο μικρολυγισμό των ινών. Καθώς 

αποδομείται το υλικό αυξάνοντας οι ρωγμές στη μήτρα παράλληλα στις ίνες, μειώνεται η 

ικανότητα παραλαβής διατμητικών φορτίων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και η αντοχή σε 

θλίψη. Η φαινομενολογική αναλυτική σχέση που υιοθετήθηκε (3.31) εισήχθη για πρώτη φορά 

από τον Rosen [22] και χρησιμοποιήθηκε από τους Tsai και συνεργάτες [23] στο WWFE:       

   

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠12

' 12

q

t
c C

o

GX X
G

 (3.31) 

  

Μια δεύτερη υπόθεση είναι πως ο παραπάνω μηχανισμός, εφόσον αναπτυχθεί 

μικρολυγισμός, συνεισφέρει εν δυνάμει στην έναρξη και την εξάπλωση των αποκολλήσεων. 

 Όπου '
cX στην εξίσωση (3.31) είναι η τρέχουσα θλιπτική αντοχή της στρώσης στη 

διεύθυνση των ινών, ενώ G12t, Go12 είναι το εφαπτομενικό και το αρχικό μέτρο διάτμησης. Η 

παραπάνω σχέση βρίσκεται σε ισχύ από την αρχή της διαδικασίας φόρτισης. Παρόλα αυτά 

αρχίζει να επηρεάζει ουσιαστικά την πρόβλεψη όταν εξελιχθεί η μη-γραμμικότητα, καθώς 

επίσης και όταν προκύψει αστοχία που επιδρά στο μέτρο διάτμησης σύμφωνα με τη 

στρατηγική υποβάθμισης που ακολουθεί το εκάστοτε πρότυπο. Η τιμή του εκθέτη q είναι 0.8 

και υπολογίστηκε μετά από διαδικασία δοκιμής-λάθους (trial and error) βελτιστοποιώντας τις 

προβλέψεις αστοχίας για τα κυλινδρικά δοκίμια, κεφ. 5. 

Ενσωματώνοντας την (3.31) στο κριτήριο αστοχίας, Πίνακας 3.3, καταλήγουμε στην 

οριακή συνθήκη αντοχής της ίνας: 
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≤  (3.32) 

 

Στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζονται οι καμπύλες υποβάθμισης όπως χρησιμοποιήθηκαν 

από τους Rosen [22], Tsai [23], αλλά και στην παρούσα διατριβή, η οποία προσεγγίζει τη 

γραμμική υπόθεση του Rosen. 
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Σχήμα 3.9. Εκτίμηση μείωσης της θλιπτικής αντοχής λόγω συσσώρευσης βλάβης στη μήτρα 
 

3.5 Αλγόριθμος προτύπου προοδευτικής αστοχίας  
 

  Αντιμετωπίζοντας τις καταστατικές ιδιότητες της στρώσης, τα κριτήρια αστοχίας και τις 

υποθέσεις υποβάθμισης ως αυτοτελείς ενότητες δημιουργήθηκε ένας κοινός αλγόριθμος 

προτύπου προοδευτικής αστοχίας. Στόχος ήταν η εύκολη ενσωμάτωση και εναλλαγή των 

επιμέρους τμημάτων δημιουργώντας εύκολες τροποποιήσεις και καινούρια πρότυπα.  

 Η υλοποίηση των προτύπων πραγματοποιήθηκε στον εμπορικό κώδικα 

πεπερασμένων στοιχείων ANSYS ενσωματώνοντας τον αλγόριθμο σε ένα τετράκομβο 

κελυφοειδές στοιχείο απειροστών παραμορφώσεων, το SHELL 181 [24], βασισμένο στη 

θεωρία πρώτης διατμητικής τάξης για ομογενώς ανισότροπη πλάκα των Mindlin και Reisner. 

Σε κάθε κόμβο διέθετε έξι βαθμούς ελευθερίας, τρεις μετατοπίσεις και τρεις περιστροφές, είχε 
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τη δυνατότητα να μετασχηματιστεί σε τριγωνικό στοιχείο και ήταν κατάλληλο για ανάλυση 

πολυστρώτων με μεγάλο πάχος. Εκτός από γραμμικές λύσεις, προσέγγιζε ικανοποιητικά 

μεγάλες περιστροφές και μη γραμμικές συμπεριφορές πεπερασμένων παραμορφώσεων, 

Σχήμα 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.10. Τετράκομβο κελυφοειδές στοιχείο SHELL 181 
 

 Το λογικό διάγραμμα του προτύπου απόκρισης υλικού εκτελείται σε κάθε βήμα 

φόρτισης ως εξής: 

 

1. Στο πρώτο βήμα προσδιορίζονται από τον χρήστη οι τιμές αντοχών του υλικού που 

θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της βλάβης από το κριτήριο αστοχίας. Οι 

αρχικοί συντελεστές υποβάθμισης είναι ίσοι με μονάδα, εφόσον το υλικό δεν έχει 

υποστεί αστοχία.  

2. Σχηματίζεται το μητρώο δυσκαμψίας στο κύριο σύστημα της στρώσης. 

3. Υπολογίζονται παραμορφώσεις-τάσεις. 

4. Ελέγχεται η αστοχία ίνας.  

Εάν υπήρξε, τότε ο έλεγχος αστοχίας στη μήτρα παρακάμπτεται. Ορίζονται οι νέοι 

συντελεστές υποβάθμισης, που λαμβάνουν πολύ μικρές τιμές για όλες τις 

ελαστικές ιδιότητες. 

Υπολογίζονται νέες ελαστικές ιδιότητες. 

 Η ρουτίνα συνεχίζει με αύξηση φορτίου στο επόμενο βήμα. 

Εάν δεν υπήρξε αστοχία ίνας η ρουτίνα συνεχίζει στο βήμα 5. 

5. Ελέγχεται η ύπαρξη αστοχίας στο μητρικό υλικό.  

5.1 Εάν συμβαίνει, τότε υπολογίζονται οι συντελεστές αστοχίας για όλες τις ελαστικές 

ιδιότητες.  

5.2 Υπολογίζονται νέες ελαστικές ιδιότητες. 

5.3 Η ρουτίνα συνεχίζει με αύξηση φορτίου στο επόμενο βήμα.  

5.4 Εάν δεν εντοπίστηκε βλάβη στη μήτρα, οι συντελεστές υποβάθμισης παραμένουν 

ίσοι με τη μονάδα και η ρουτίνα ακολουθεί τα βήματα 4.2, 4.3. 

I J 

K L 

 96



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο αλγόριθμος συνοψίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής,. 

 

  

 

Σχήμα 3.11. Προτεινόμενο πρότυπο προοδευτικής αστοχίας glass/epoxy υλικού 

  

 Εφόσον η φόρτιση γίνεται υπό συνθήκες ελεγχόμενης μετατόπισης, η αστοχία του 

υλικού επέρχεται όταν ενώ συνεχίζει η παραμόρφωση δεν μπορεί να παραλάβει περαιτέρω 

παραμορφώσεις, τάσεις 
 ,  ε σ
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αύξηση του εξωτερικού φορτίου λόγω εκφυλισμού του μητρώου δυσκαμψίας της 

κατασκευής. Έτσι, είτε εμφανίζεται αδυναμία αριθμητικής σύγκλισης και το πρόγραμμα 

σταματάει από μόνο του στο φορτίο αστοχίας, είτε διαφορετικά η αντοχή προσδιορίζεται από 

την μακροσκοπική καμπύλη αξονικής τάσης-αξονικής παραμόρφωσης, σ-ε, η οποία γίνεται 

οριζόντια. Το σημείο καμπής ταυτίζεται με την αντοχή της κατασκευής. Εάν η φόρτιση γίνεται 

μέσω ελεγχόμενης δύναμης, η τελική αστοχία θεωρείται ότι επήλθε όταν για σταθερό βήμα 

δύναμης οι μετατοπίσεις στα άκρα της κατασκευής λαμβάνουν πολύ μεγάλες τιμές σε σχέση 

με τα προηγούμενα βήματα. 

 Η διασύνδεση του αλγόριθμου με των κώδικα πεπερασμένων στοιχείων και το 

κελυφοειδές στοιχείο πραγματοποιήθηκε μέσω της usermatps.f ρουτίνας, που εγκαθίσταται 

μαζί με το λογισμικό προσθέτοντας ευελιξία στην ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς υλικού 

π.χ. πλαστικότητα, ανισοτροπία κ.τ.λ. [25]. Έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού 

FORTRAN και εν δυνάμει συνεργάζεται με όλων των τύπων στοιχεία, 3-D, κελυφοειδή, 

επίπεδα, δοκού, επεμβαίνοντας στα μητρώα δυσκαμψίας τους. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα 

στο χρήστη να ορίσει καταστατικές εξισώσεις για διαφορετικά υλικά ανάλογα με την εντατική 

κατάσταση. Παρέχει πρόσβαση στις τάσεις και τις παραμορφώσεις στα σημεία ολοκλήρωσης 

κάθε στρώσης του στοιχείου, επιτρέποντας να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν σε 

υπολογισμούς στη διάρκεια της επίλυσης όπως π.χ. στον έλεγχο αστοχίας, στον έλεγχο 

σύγκλισης κ.α. Αφού δομηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, πρέπει να ακολουθηθεί 

μια διαδικασία ‘μετάφρασης-ενσωμάτωσης’ (compilation) στον κώδικα του ANSYS. Έτσι 

προκύπτει ένα καινούριο εκτελέσιμο αρχείο, το ANSYS.exe που χρησιμοποιείται εφεξής στην 

επίλυση των κατασκευών. Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στην ρουτίνα 

απαιτείται επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας. 

 Έχοντας δομήσει μια σταθερή γενική μορφή του αλγορίθμου και έχοντας τη 

δυνατότητα τροποποίησης των επιμέρους τμημάτων, δημιουργήθηκαν έξι καταστατικά 

πρότυπα για την προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς του Ε-glass/epoxy υλικού υπό 

μονότονη στατική φόρτιση. Όλα τους βασίστηκαν σε βηματική ανάλυση τάσης-

παραμόρφωσης για την προσέγγιση της ελαστικότητας. Για λόγους απλότητας συμβολίζονται 

με κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. Το πρότυπο Α ενσωματώνει το κριτήριο 

του Puck και διαδικασία προοδευτικής υποβάθμισης των εφαπτομενικών ελαστικών 

ιδιοτήτων μετά την εμφάνιση βλάβης. Η προσέγγιση ‘εκφυλισμού στρώσης’ (ply discount) 

όσον αφορά στην υποβάθμιση των ελαστικών ιδιοτήτων σε συνδυασμό με το κριτήριο 

Lessard & Shokrieh, συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο Β. Το πρότυπο Γ είναι ίδιο με το Α 

ως προς την υποβάθμιση της ελαστικότητας αλλά περιλαμβάνει συνδυασμό κριτηρίων 

αστοχίας, π.χ. την οριακή συνθήκη του Puck (IFF) για την έναρξη αστοχίας στη μήτρα και το 

τροποποιημένο κριτήριο των Chang & Lessard (FF) για τις ίνες όπως παρουσιάστηκε στο 

εδάφιο 3.3.4. Το πρότυπο Δ δημιουργήθηκε στη βάση του Γ με το ίδιο κριτήριο αστοχίας και 
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την ίδια φιλοσοφία υποβάθμισης με την διαφορά ότι η μη-γραμμική σχέση μεταξύ σ2-ε2 και 

σ6-ε6 αντικαταστάθηκε από γραμμική ελαστικότητα, Πίνακες 2.1 και 2.4 (ISO G12). Τα 

πρότυπα Ε και ΣΤ περιλαμβάνουν το τετραγωνικό κριτήριο αστοχίας σε δύο παραλλαγές 

του, EPFS και Tsai-Hahn αντίστοιχα, ενώ η υποβάθμιση της εφαπτομενικής ελαστικότητας 

γίνεται προοδευτικά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4.3.  

 

Πίνακας 3.6 Καταστατικά πρότυπα περιγραφής μηχανικής συμπεριφοράς E-Glass/epoxy 
στρώσης 

Πρότυπο Ελαστικότητα Κριτήριο Υποβάθμιση 

Α 
Μη-γραμμική 

εφαπτομενική 

Puck προοδευτική 

Β 
μη-γραμμική 

εφαπτομενική 

Lessard & Shokrieh εκφυλισμός στρώσης 

(ply discount) 

Γ 
μη-γραμμική 

εφαπτομενική 

Puck (μήτρα) 

Lessard & Shokrieh (ίνες) 

προοδευτική 

Δ 
γραμμική 

εφαπτομενική 

-//- προοδευτική 

Ε 
μη-γραμμική 

εφαπτομενική 

EPFS  προοδευτική 

ΣΤ 
μη-γραμμική 

εφαπτομενική 

Tsai-Hahn προοδευτική 

 
 

3.5.1 Φορτίσεις και δοκίμια προσομοίωσης 
 

 Εκτεταμένη σύγκριση έλαβε χώρα μεταξύ πλειάδας αριθμητικών προβλέψεων και 

πειραματικών αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση του προτύπου. Αναπτύχθηκαν επτά 

γεωμετρικά μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων προσομοιώνοντας τις διαφορετικές διαστάσεις 

και διαστρωματώσεις των πειραματικών δοκιμίων: 

• μονοαξονικό δοκίμιο με ίνες παράλληλα στον άξονα φόρτισης (752 στοιχεία, 4 

στρώσεις). Προσομοιώσεις εφελκυστικών και θλιπτικών πειραμάτων  

• μονοαξονικό δοκίμιο με ίνες κάθετα στον άξονα φόρτισης (752 στοιχεία, 7 στρώσεις). 

Προσομοιώσεις εφελκυστικών και θλιπτικών πειραμάτων 

• πολύστρωτο πολυαξονικό δοκίμιο (752 στοιχεία, 14 στρώσεις). Προσομοιώσεις 

εφελκυστικών και θλιπτικών πειραμάτων 

• πολύστρωτο πολυαξονικό δοκίμιο (456 στοιχεία, 14 στρώσεις). Προσομοίωση 

θλιπτικού πειράματος 
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• [±45]s δοκίμιο (1728 στοιχεία, 4 στρώσεις). Προσομοίωση εφελκυστικού πειράματος 

• κυλινδρικό δοκίμιο (1504 στοιχεία, 4 στρώσεις). Προσομοίωση αξονικής φόρτισης με 

παράλληλη στρέψη 

• δοκίμιο σε σχήμα σταυρού (1039 στοιχεία, 14 στρώσεις). Προσομοίωση διαξονικής 

επίπεδης εφελκυστικής φόρτισης 

 

3.6 Εφαρμογή προτύπου 
 

Η τασική ανάλυση και η μελέτη της συμπεριφοράς του υλικού έγινε με τη μέθοδο των 

πεπερασμένων στοιχείων (ΜΠΣ) και του εμπορικού κώδικα ANSYS. Η διαδικασία 

προσομοίωσης περιελάμβανε τα εξής στάδια: 

 

• Γεωμετρικός σχεδιασμός (διαστάσεις πολύστρωτης) 

• Ορισμός υλικού 

• Διαστρωμάτωση 

• Δημιουργία κανάβου  

• Επιβολή συνοριακών συνθηκών 

• Εφαρμογή του προτύπου προοδευτικής αστοχίας 

 

Ο γεωμετρικός σχεδιασμός της πολύστρωτης μέχρι και την επιβολή συνοριακών 

συνθηκών μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσω της επιφάνειας επικοινωνίας (Graphical User 

Interface) που διέθετε το λογισμικό είτε μέσω της παραμετρικής γλώσσας προγραμματισμού 

(Ansys Parametric Design Language) που ήταν ισοδύναμη. Κάθε ενέργεια στο GUI 

αντιστοιχούσε σε μια ή περισσότερες εντολές στην APDL [24]. Το σύνολο των εντολών 

συντάχθηκε σε ένα αρχείο *.txt  αυτοματοποιώντας πολύ την αναπαραγωγή και επίλυση των 

προβλημάτων, τροποποιώντας εύκολα κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες διαφορετικές 

παραμέτρους, π.χ. εξωτερικό φορτίο, στηρίξεις, διαστάσεις, διαστρωμάτωση κ.α. Επίσης η 

APDL παρείχε υψηλού επιπέδου προγραμματιστικές δυνατότητες εφαρμογής 

επαναληπτικών διαδικασιών και διενέργεια λογικών ελέγχων απλοποιώντας την εκτέλεση 

πράξεων μεταξύ βαθμοτών, διανυσματικών μεγεθών και πινάκων. Στο Σχήμα 3.12 

αναπαραστάθηκε η προσομοίωση ενός πρισματικού δοκιμίου στο σχεδιαστικό περιβάλλον 

του ANSYS. Με πράσινο χρώμα εικονίζονται οι περιοχές όπου εφαρμόζονταν οι αρπάγες της 

σερβουδραυλικής μηχανής. Το δοκίμιο είχε μεγαλύτερο πάχος εκεί εξαιτίας της παρουσίας 

των επιπλέον στρώσεων (tabs). Ρόλος τους ήταν η προστασία της πολύστρωτης από 

απευθείας επαφή με την τραχεία επιφάνεια των αρπαγών. Με μωβ χρώμα εικονίζεται η 

 100



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ελεύθερη επιφάνεια του δοκιμίου, στο κέντρο της οποίας έγινε και η καταγραφή των 

παραμορφώσεων για σύγκριση με τα πειραματικά αποτελέσματα.     

 

 

Σχήμα 3.12. Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων πρισματικού δοκιμίου. Τρισδιάστατη 
απεικόνιση κελυφοειδών στοιχείων 

 

3.6.1 Κάναβος 
 

Ο σχηματισμός του κανάβου έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια της λύσης. 

Αύξηση του αριθμού των πεπερασμένων στοιχείων βελτιώνει την προσέγγιση του τασικού-

παραμορφωσιακού πεδίου, αυξάνοντας παράλληλα όμως και τον χρόνο επίλυσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιλογή 

της πυκνότητας του κανάβου έχει ως εξής:   

 

1. Επίλυση τυχαίας πυκνότητας κανάβου.  

2. Ακολουθούσε λύση με τον μισό αριθμό στοιχείων. Εάν η προβλεφθείσα αντοχή 

συνέκλινε με την προηγούμενη, τότε η διαδικασία επαναλαμβανόταν μειώνοντας 

διαρκώς στο μισό των αριθμό των στοιχείων. Ως πυκνότητα κανάβου εκλεγόταν το 

τελευταίο πλήθος στοιχείων που συγκλίνει με τις προηγούμενες προβλέψεις.  

3. Εάν η λύση απέκλινε από την πρώτη τότε επακολουθούσε λύση με διπλάσιο αριθμό 

στοιχείων. Η διαδικασία επαναλαμβανόταν μέχρι να βρεθούν δύο διαδοχικές 

πυκνότητες που να δίνουν κοντινές προβλέψεις τάσεων αστοχίας. 

  

 Ο αυθαίρετος ορισμός σύγκλισης που χρησιμοποιήθηκε επέβαλε η διαφορά της 

αρχικής αντοχής με την αντοχή ελέγχου να είναι μικρότερη η ίση από 1%. Στο σχήμα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται μελέτη της τάσης αστοχίας πολύστρωτης σε εφελκυσμό 

συναρτήσει του αριθμού των στοιχείων για την πολύστρωτη MD60 σε εφελκυσμό. Ανάλογες 
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μελέτες πραγματοποιήθηκαν τόσο για τα κυλινδρικά όσο και για τα δοκίμια σχήματος 

σταυρού. 
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Σχήμα 3.13. Σύγκλιση τάσης αστοχίας με τον αριθμό των στοιχείων 
 

Η εξάρτηση του χρόνου επίλυσης από τον αριθμό των στοιχείων ήταν γραμμική και 

απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 3.14. Χρόνος επίλυσης συναρτήσει του αριθμού των στοιχείων 
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3.6.2 Συνοριακές συνθήκες 
 

Για να επιτευχθεί η αριθμητική επίλυση του συστήματος των μετατοπίσεων των 

κόμβων έπρεπε προηγουμένως να προσδιοριστούν συνοριακές συνθήκες, 

προσομοιώνοντας τους περιορισμούς των βαθμών ελευθερίας της κατασκευής που 

επεβλήθησαν από τις στηρίξεις και τα εξωτερικά μηχανικά φορτία, δυνάμεις και μετατοπίσεις 

του πειράματος. Ακατάλληλες συνοριακές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν συγκέντρωση 

τάσεων και πρόωρη αστοχία στο πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων. Στην προκειμένη 

περίπτωση στόχος ήταν η βέλτιστη προσομοίωση των δεσμεύσεων στην πολύστρωτη που 

δημιουργούσαν οι αρπάγες της σερβουδραυλικής μηχανής κατά την διάρκεια των στατικών 

μονοαξονικών και διαξονικών πειραμάτων, που πραγματοποιήθηκαν με έλεγχο μετατόπισης 

ή δύναμης. Η ευαισθησία της αριθμητικής λύσης στη μεταβολή των συνοριακών συνθηκών 

παρουσιάζεται ενδεικτικά για το μονοαξονικό UD 0ο πρισματικό δοκίμιο: 

 του συστήματος των μετατοπίσεων των 

κόμβων έπρεπε προηγουμένως να προσδιοριστούν συνοριακές συνθήκες, 

προσομοιώνοντας τους περιορισμούς των βαθμών ελευθερίας της κατασκευής που 

επεβλήθησαν από τις στηρίξεις και τα εξωτερικά μηχανικά φορτία, δυνάμεις και μετατοπίσεις 

του πειράματος. Ακατάλληλες συνοριακές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν συγκέντρωση 

τάσεων και πρόωρη αστοχία στο πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων. Στην προκειμένη 

περίπτωση στόχος ήταν η βέλτιστη προσομοίωση των δεσμεύσεων στην πολύστρωτη που 

δημιουργούσαν οι αρπάγες της σερβουδραυλικής μηχανής κατά την διάρκεια των στατικών 

μονοαξονικών και διαξονικών πειραμάτων, που πραγματοποιήθηκαν με έλεγχο μετατόπισης 

ή δύναμης. Η ευαισθησία της αριθμητικής λύσης στη μεταβολή των συνοριακών συνθηκών 

παρουσιάζεται ενδεικτικά για το μονοαξονικό UD 0ο πρισματικό δοκίμιο: 

α. Στους κόμβους του αριστερού άκρου του δοκιμίου επιβλήθηκε ομοιόμορφη 

μετατόπιση στη διεύθυνση του άξονα x, προσομοιώνοντας την μετατόπιση του υλικού κάτω 

από την κινούμενη κεφαλή, ενώ είχε δεσμευτεί η κάθετη μετατόπιση τους στον άξονα Y. Στο 

άλλο άκρο είχαν περιοριστεί και οι δύο μετατοπίσεις δεδομένου ότι η άλλη κεφαλή της 

μηχανής παρέμενε σταθερή. 

α. Στους κόμβους του αριστερού άκρου του δοκιμίου επιβλήθηκε ομοιόμορφη 

μετατόπιση στη διεύθυνση του άξονα x, προσομοιώνοντας την μετατόπιση του υλικού κάτω 

από την κινούμενη κεφαλή, ενώ είχε δεσμευτεί η κάθετη μετατόπιση τους στον άξονα Y. Στο 

άλλο άκρο είχαν περιοριστεί και οι δύο μετατοπίσεις δεδομένου ότι η άλλη κεφαλή της 

μηχανής παρέμενε σταθερή. 

    

Σχήμα 3.15. Περιορισμός μετατόπισης κόμβων σε πρισματικό δοκίμιο 

 
β. Η δέσμευση της κίνησης κάθετα στον διαμήκη άξονα του δοκιμίου που επέβαλε η 

μηχανή προσεγγίστηκε με περιορισμό της μετατόπισης κατά τον Y άξονα σε μια σειρά 

κόμβων στο μέσο του πλάτους του δοκιμίου και στις δυο πλευρές όπου έπιαναν οι αρπάγες. 

Με τον τρόπο αυτό επετράπη στο υλικό ελεύθερη παραμόρφωση εξαιτίας του φαινομένου 

Poisson. Στην αριστερή πλευρά του δοκιμίου, όπου εφαρμόστηκε η εξωτερική μετατόπιση, οι 

κόμβοι μετατοπίζονταν παράλληλα στον Χ άξονα, αντίθετα με τη δεξιά πλευρά που 

προσομοιώνει την σταθερή κεφαλή της σερβουδραυλικής μηχανής και οι κόμβοι παραμένουν 

σταθεροί.  
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Σχήμα 3.16. Περιορισμένοι βαθμοί ελευθερίας κόμβων πρισματικού δοκιμίου 

 

 Μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο προσομοιώσεων υπήρξε διαφορά 10 MPa στην 

πρόβλεψη της αντοχής του δοκιμίου (αντοχή (α)<αντοχή (β)) που προφανώς οφειλόταν στη 

δέσμευση των μετατοπίσεων στον άξονα κάθετα στη διεύθυνση των ινών στην (α) 

περίπτωση. Ο περιορισμός του φαινομένου Poisson είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

εφελκυστικών τάσεων στη μήτρα οδηγώντας σε ταχύτερη αστοχία της πολύστρωτης. Σε όλες 

τις περιπτώσεις μονοαξονικών δοκιμών επιλέχθηκε ο β. τρόπος συνοριακών συνθηκών. 

 Η προσομοίωση των συνοριακών συνθηκων στις περιπτώσεις των κυλινδρικών και 

δοκιμίων σχήματος σταυρού παρουσιάζονται στα αντίστοιχα εδάφια ανάλυσης των 

αριθμητικών αποτελεσμάτων.  

3.6.3 Βήμα φόρτισης 
 

Για τον προσδιορισμό της ελαστικής συμπεριφοράς του υλικού αλλά και της αντοχής 

του πραγματοποιήθηκε βηματική ανάλυση. Το εξωτερικό φορτίο αύξανε κατά πεπερασμένες 

ποσότητες, ενώ σε κάθε βήμα υπολογιζόταν μια καινούρια λύση, εξαρτώμενη από αυτή του 

προηγούμενου βήματος. Ο χρόνος και η ακρίβεια του αποτελέσματος επηρεάστηκαν 

δραστικά από το μέγεθος του βήματος είτε επρόκειτο για δύναμη είτε για μετατόπιση. Μεγάλο 

βήμα σήμαινε μικρός χρόνος επίλυσης, παράλληλα όμως μειωμένη ικανότητα προσέγγισης 

μη-γραμμικών αποκρίσεων και κακή ακρίβεια πρόβλεψης του φορτίου αστοχίας. Για τον 

προσδιορισμό του ακολουθήθηκε διαδικασία ανάλογη με αυτή που αναπτύχθηκε για την 

επιλογή της πυκνότητας κανάβου, μόνο που αντί να αλλάζει ο αριθμός των στοιχείων άλλαζε 

το μέγεθος του βήματος. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάστηκε μελέτη σύγκλισης της 

αντοχής της πολύστρωτης MD60 σε εφελκυσμό, συναρτήσει του βήματος φόρτισης. Όπως 
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προαναφέρθηκε, το δοκίμιο φορτίστηκε μέσω επιβολής μετατόπισης σε κόμβους στο ένα του 

άκρο. Ο οριζόντιος άξονας του διαγράμματος είναι κανονικοποιημένος ως προς τη 
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 Σχήμα 3.17. Μεταβολή αντοχής συναρτήσει βήματος φόρτισης 

  

 Όταν η διαφορά πρόβλεψης τάσης αστοχίας μεταξύ δύο βημάτων μετατόπισης πέσει 

κάτω από 2%, τότε επιλέγεται το μεγαλύτερο από αυτά για την εξωτερική φόρτιση των 

στατικών προσομοιώσεων. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση του χρόνου επίλυσης ενός 

αριθμητικού μοντέλου. Στο παράδειγμα του Σχήμα 3.17 το βήμα μετατόπισης που επελέγη 

αντιστοιχεί σε 58 βήματα μέχρι την τάση αστοχίας. Η μισή μετατόπιση από αυτή χρειάζεται 

120 βήματα για τον προσδιορισμό της αντοχής και το ¼ χρειάζεται 230.  

3.6.4 Παράμετροι συντελεστή υποβάθμισης η 
 
 Οι παράμετροι c και ξ του συντελεστή υποβάθμισης η, εξ. (3.33) εκτός από την 

εξάρτηση τους από το υλικό θεωρήθηκε ότι εξαρτώνται και από το εκάστοτε πρότυπο. 

Δηλαδή για κάθε πρότυπο υπάρχουν και δύο διαφορετικές παράμετροι. Σε κάθε περίπτωση 

οι τιμές τους προσδιορίστηκαν δοκιμάζοντας διάφορα ζεύγη τιμών στην αριθμητική 

προσομοίωση του πολυαξονικού δοκιμίου ΜD60 υπό εφελκυσμό, ώστε να βελτιστοποιηθεί η 

πρόβλεψη της ελαστικής συμπεριφοράς της πολύστρωτης σε σύγκριση με την πειραματική.  
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(3.33) 
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 Η επιλογή προσδιορισμού των παραμέτρων χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη 

πολύστρωτη διάταξη και μόνο αυτή, έγινε λόγω της έντονης μη-γραμμικής συμπεριφοράς της 

αξονικής πειραματικής καμπύλης σx-εx, όπου εκτός της αναμενόμενης ενδογενούς μη-

γραμμικής συμπεριφοράς της μήτρας, σημαντικό ρόλο στην μακροσκοπική απόκριση παίζει 

και η συσσώρευση μικροαστοχιών κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Στις υπόλοιπες δοκιμές 

εφελκυσμού των πολυστρώτων που έγιναν στο εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών, οι ιδιότητες του μητρικού υλικού και η παρουσία ρωγμών σε αυτό, 

δεν επιδρά το ίδιο καταλυτικά στη σχέση τάσης-παραμόρφωσης λόγω της ύπαρξης ινών στη 

διεύθυνση φόρτισης. Οι δοκιμές των ΜD90, που παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με 

τα δοκίμια MD60, έγιναν στο Risø [26]. Για λόγους συνέπειας δοκιμών και προσομοίωσης, 

εφόσον ο χαρακτηρισμός του υλικού και τα πειράματα αντοχής έγιναν σε μια μηχανή 

(MAYES 100kN), κρίθηκε ορθή η επιλογή του προσδιορισμού των συντελεστών βάσει 

πειραμάτων που εκτελέστηκαν στο εργαστήριο μας.     

  Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση του προτύπου 

υποβάθμισης στην μακροσκοπική συμπεριφορά του υλικού της πολύστρωτης MD60 σε 

εφελκυσμό μέχρι αστοχίας και η βέλτιστη πρόβλεψη της καμπύλη σx-εx με το πρότυπο 

προοδευτικής αστοχίας Γ και τις τιμές των c, ξ του Πίνακα 3.7.  
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Σχήμα 3.18 Επίδραση προτύπου προοδευτικής αστοχίας στην MD60 σε εφελκυσμό 

  

 Παραθέτοντας την αριθμητική επίλυση και την πρόβλεψη της καμπύλης σx-εx 

θεωρώντας το υλικό γραμμικό και χωρίς να περιλαμβάνεται έλεγχος αστοχίας και 

υποβάθμιση ελαστικών ιδιοτήτων (καφέ γραμμή), γίνεται αντιληπτός ο ρόλος που 

διαδραματίζει η χρήση ανισότροπης μη-γραμμικής ελαστικότητας για τη στρώση στην 

εκτίμηση της μακροσκοπικής απόκρισης της πολύστρωτης (χακί γραμμή), καθώς και ο 
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συνδυασμός της μη-γραμμικότητας του υλικού με την αστοχία (μαύρη γραμμή). Η πρόβλεψη 

της θεωρητικής καμπύλης προσαρμόστηκε στο πειραματικό αποτέλεσμα με την εφαρμογή 

του προτύπου της προοδευτικής αστοχίας και τις τιμές παραμέτρων του συντελεστή 

υποβάθμισης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7: 

Πίνακας 3.7 Παράμετροι προτύπων προοδευτικής αστοχίας 

Συντελεστής c ξ 

Τιμή 5 3 

 

 Οι ίδιοι παράμετροι c, ξ χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις προσομοιώσεις εφελκυσμού 

και θλίψης, χωρίς να υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο για την συγκεκριμένη υπόθεση, παρά 

μόνο για λόγους απλότητας κατά την υλοποίηση του προτύπου. Ίδιες τιμές με αυτές του 

Πίνακα 3.7 προέκυψαν και για τα υπόλοιπα πρότυπα που υλοποιούν την προοδευτική 

αστοχία, με μοναδική εξαίρεση το πρότυπο Δ για το οποίο προέκυψαν οι τιμές c=15 και ξ=2. 

Πίνακας 3.8 Παράμετροι προτύπου προοδευτικής αστοχίας Δ 

Συντελεστής c ξ 

Τιμή 15 2 

 

 Όλα τα πρότυπα ελέγχθηκαν ως προς την εξάρτηση τους από το μέγεθος του 

κανάβου και βρέθηκαν ανεπηρέαστα για ένα μεγάλο εύρος πλευράς στοιχείου. Στο Σχήμα 

3.19 που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραμετρική μελέτη της μακροσκοπικής πρόβλεψης 

της ελαστικής συμπεριφοράς και αντοχής του MD60 δοκιμίου σε εφελκυσμό, με σταθερό 

βήμα φόρτισης και μεταβολή της πυκνότητας του κανάβου από 52 μέχρι και 752 στοιχεία.    
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Σχήμα 3.19 Μεταβολή μακροσκοπικής πρόβλεψης MD60 δοκιμίου σε εφελκυσμό με την 
πυκνότητα του κανάβου 
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4 Επαλήθευση – Σύγκριση προτύπων 
Μονοαξονικές Δοκιμές 

 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

 Εκτενής σύγκριση μεταξύ αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων τάσης-

παραμόρφωσης αλλά και μακροσκοπικής τάσης αστοχίας έλαβε χώρα σε πληθώρα 

πολυαξονικών δοκιμίων, κάτω από συνθήκες μονοαξονικής ή διαξονικής φόρτισης. Τρείς 

κατηγορίες δοκιμίων προσομοιώθηκαν για να αξιολογηθούν τα πρότυπα καταστατικών 

ιδιοτήτων του υλικού που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο 3.  

 Στην πρώτη κατηγορία, που μελετήθηκε εκτενώς στο παρόν κεφάλαιο, ανήκουν 

πολυαξονικά πολύστρωτα πρισματικά δοκίμια διαφορετικών διαστρωματώσεων που 

φορτίστηκαν στατικά κατά τη διεύθυνση του διαμήκη άξονα τους μέχρι αστοχίας. Οι εκτός 

άξονα φόρτισης στρώσεις (off-axis), η έλλειψη ισοσταθμισμένης και συμμετρικής 

διαστρωμάτωσης και ο περιορισμός των αρπαγών της σερβουδραυλικής μηχανής είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη σύνθετων εντατικών πεδίων στο επίπεδο της κάθε στρώσης. Τα 

δοκίμια ήταν πρωτότυπα ως προς τη γεωμετρία, ενώ το πάχος τους είναι μεγαλύτερο από 

αυτό που συναντάται συνήθως στη βιβλιογραφία για αντίστοιχα E-glass/epoxy όσο και από 

τα πολύ λεπτά Carbon/Ep υλικά. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε συγκριτική μελέτη 

προτύπου προοδευτικής αστοχίας και πειραματικών αποτελεσμάτων για αυτά. 

 Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από κυλινδρικά δοκίμια, ίδιας μεταξύ τους 

διαστρωμάτωσης, που δοκιμάστηκαν σε διαφορετικούς συνδυασμούς αξονικών και 

στρεπτικών φορτίσεων επιτυγχάνοντας διαξονικά εντατικά πεδία τόσο στο φυσικό τους όσο 

και στο κύριο σύστημα της κάθε στρώσης. 

 Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν τα δοκίμια σε σχήμα σταυρού, που φορτίστηκαν 

σε επίπεδο διαξονικό εφελκυσμό και διάφορους λόγους αξονικής και κάθετης δύναμης, με 

σκοπό να μελετηθεί η επίδραση της αστοχίας της μήτρας στις ίνες και αντίστροφα. 

Θεωρητικά και πειραματικά αποτελέσματα τους όπως και αυτών των κυλινδρικών δοκιμίων 

παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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4.2 Πρισματικά δοκίμια: Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης και 
τάση αστοχίας 

 

 Με σκοπό την διερεύνηση του επίπεδου εντατικού πεδίου και την επίδραση του σε 

διαφορετικές μορφές βλάβης, πραγματοποιήθηκαν αξονικά πειράματα σε πολυαξονικά 

πολύστρωτα δοκίμια MD κομμένα σε εκτός άξονα διευθύνσεις (off-axis). Η διεύθυνση 

αναφοράς ταυτίζεται με τον διαμήκη άξονα του δοκιμίου MD 0ο και τις ίνες των UD 

στρώσεων, εδάφιο 2.7.1. Η πειραματική διαδικασία περιελάμβανε επιπλέον δοκίμια από 

πλάκες με ίδια διαστρωμάτωση και γωνίες κοπής 10o, 60o και 90o μοιρών. Όλες οι 

πειραματικές καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης που παρουσιάζονται ακολούθως έχουν 

παραχθεί από τη μέση τάση στη διατομή του δοκιμίου και τις μετρήσεις παραμορφώσεων 

μέσω ηλεκτρομηκυνσιομέτρων τοποθετημένων στις δύο προσόψεις των δοκιμίων. Οι τιμές 

των παραμορφώσεων στα διαγράμματα προκύπτουν ως ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων 

[1]. 

 Στις θεωρητικές προβλέψεις η φόρτιση των δοκιμίων έγινε μέσω ελεγχόμενης 

μετατόπισης προσομοιώνοντας το πείραμα. Η τάση υπολογίστηκε έμμεσα, ως το άθροισμα 

των δυνάμεων στους κόμβους μιας διατομής προς την επιφάνεια αυτής, ενώ η τιμή της 

παραμόρφωσης προέκυψε από τον μέσο όρο των παραμορφώσεων των πεπερασμένων 

στοιχείων στην αντίστοιχη περιοχή των ηλεκτρομηκυνσιομέτρων του πειράματος, με ίση 

συνολική επιφάνεια. Η μακροσκοπική αστοχία θεωρήθηκε στο σημείο που η θεωρητική 

καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης γίνεται οριζόντια, κεφ. 3.4. 

 

4.2.1 Δοκίμιο ISO [±45]s σε εφελκυσμό  

 Η απόκριση της UD 0o E-Gl/Ep στρώσης ήταν έντονα μη-γραμμική υπό συνθήκες 

συνεπίπεδης διάτμησης. Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προτύπων ως προς 

την ικανότητα προσομοίωσης της συμπεριφοράς αυτής, αναπαράχθηκε υπολογιστικά το 

πείραμα εφελκυσμού του ISO [±45]s δοκιμίου, που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 

του μέτρου και της αντοχής σε διάτμηση, μέσω του εμπορικού λογισμικού πεπερασμένων 

στοιχείων ANSYS. Τα αριθμητικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα σχήματα 4.1 και 

4.2 δείχνουν να βρίσκονται σε καλή συμφωνία με τις πειραματικές μετρήσεις τόσο κατά την 

αξονική όσο και κάθετα σε αυτήν διεύθυνση στη μέση του δοκιμίου. Για λόγους ευκρίνειας 

στην παρουσίαση των καμπυλών τάσης-παραμόρφωσης εμφανίστηκαν μόνο ορισμένα 

αποτελέσματα από το υπάρχων πειραματικό σύνολο, ενώ οι αριθμητικές εκτιμήσεις 

παρουσιάστηκαν σε δύο σχήματα.    
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Σχήμα 4.1  Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης ISO [±45]s δοκιμίου σε εφελκυσμό  
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Σχήμα 4.2 Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης ISO [±45]s δοκιμίου σε εφελκυσμό 

 
 Οι περισσότερες τιμές των θεωρητικών προβλέψεων σχεδόν συμπίπτουν μεταξύ τους 

αλλά και με το πείραμα, ως προς την τάση και την παραμόρφωση αστοχίας, με το πρότυπο Γ 

να εμφανίζεται λίγο πιο συντηρητικό. Γενικά όμως τα αποτελέσματα είναι πολύ κοντά στις 

πειραματικές τιμές αστοχίας, εκτός του προτύπου Δ που λόγω της γραμμικής ελαστικότητας 

καταλήγει σε πολύ κακή εκτίμηση. 
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 Στον πίνακα 4.2 ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση πειραματικών και αριθμητικών 

προβλέψεων αντοχής όλων των προτύπων σε όλες τις περιπτώσεις φόρτισης. Στην πρώτη 

γραμμή βρίσκονται τα αποτελέσματα για το [±45]s δοκίμιο. 

 

Πίνακας 4.1 Αξονική τάση αστοχίας: Σύγκριση αριθμητικών προβλέψεων με πειράματα  

δοκίμ. φόρτ. πειρ. προτ. Α προτ. Β Προτ. Γ προτ. Δ προτ. Ε προτ. ΣΤ

L45 Εφελκ. 112.1 114.0 114.1 108.8 151.6 112.2 112.3 

MD0 
Θλίψη -443.7 -457.6 -460.4 -460.7 -484.4 -461.8 -460.7 

Εφελκ. 519.8 507.9 510.2 508.7 518.9 510.9 510.2 

MD10 
Θλίψη -432.8 -471.2 -481.9 -454.2 -470.5 -479.3 -478.3 

Εφελκ. 486.8 530.7 532.5 484.3 505.6 532.3 529.8 

MD60 
Εφελκ. 196.2 212.9 193.0 188.9 190.22 210.4 209.9 

Θλίψη -250.8 -252.7 -270.9 -242.3 -245.4 -268.0 -268.6 

MD90 
Εφελκ. 143.0 242.5 219.8 165.0 166.15 238.0 238.6 

Θλίψη -195.0 -266.9 -299.3 -223.6 -232.8 -300.0 -301.5 

 

4.2.2 Δοκίμιο MD0  

 Στα Σχήματα 4.3 και 4.4 παρουσιάζονται οι θεωρητικές προβλέψεις και τα 

πειραματικά αποτελέσματα για το δοκίμιο MD 0, με διαστρωμάτωση [(±45/0)4/±45]T, υπό 

θλιπτική φόρτιση. Οι προβλέψεις τάσης-παραμόρφωσης των προτύπων περιγραφής του 

υλικού στο κέντρο του δοκιμίου και οι αντοχές εμφάνισαν ανεπαίσθητες αποκλίσεις μεταξύ 

τους επειδή η δυσκαμψία και η τάση αστοχίας στη διεύθυνση των ινών ήταν αυτές που 

χαρακτήρισαν την ελαστική συμπεριφορά της πολύστρωτης και την τελική μακροσκοπική 

θραύση αντίστοιχα. Μόνο το πρότυπο Δ δείχνει λίγο μικρότερη ενδοτικότητα που οφείλεται 

κυρίως στο μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας στη διεύθυνση των ινών σε σχέση με τα 

υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων βρέθηκαν σε πολύ 

καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα. Οι προβλέψεις αντοχής συνοψίστηκαν στη 

δεύτερη γραμμή του πίνακα 4.2.    
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Σχήμα 4.3 Δοκίμιο MD0 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα 
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Σχήμα 4.4 Δοκίμιο MD0 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Δ-ΣΤ) και πείραμα 

 
 Για την ίδια πολύστρωτη κάτω από εφελκυστική φόρτιση τα πρότυπα προοδευτικής 

αστοχίας προσομοίωσαν επιτυχώς την ελαστική απόκριση των δοκιμίων προβλέποντας με 

ακρίβεια την τάση αστοχίας όπως φαίνεται στην τρίτη γραμμή του πίνακα 4.2. Παρόλα αυτά 

παρουσίασαν λίγο μεγαλύτερη δυσκαμψία κάθετα στον άξονα φόρτισης, σχήματα 4.5 και 4.6 
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Σχήμα 4.5 Δοκίμιο MD0 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα   
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Σχήμα 4.6 Δοκίμιο MD0 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Δ-ΣΤ) και πείραμα 

 

4.2.3 Δοκίμιο MD10 

 Η ελαστική συμπεριφορά των ινών καθώς και η αντοχή τους καθόρισε κατά μείζονα 

λόγο την μακροσκοπική απόκριση του δοκιμίου MD10 με διαστρωμάτωση [(+55/-

35/10)4/+55/-35]T εξαιτίας της παρουσίας μονοαξονικών UD στρώσεων στη διεύθυνση των 
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10ο μοιρών. Σύγκριση αριθμητικών προβλέψεων και πειραματικών δεδομένων υπό αξονική 

θλιπτική φόρτιση παρουσιάζεται στα σχήματα 4.7 και 4.8.  
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Σχήμα 4.7 Δοκίμιο MD10 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα 
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Σχήμα 4.8 Δοκίμιο MD10 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Δ-ΣΤ) και πείραμα 

 

 Ως επί το πλείστον, οι εκτιμήσεις των προτύπων είναι μη-συντηρητικές, πλησίον 

όμως των πειραματικών αποτελεσμάτων. Το πρότυπο Γ επέδειξε την πιο συντηρητική 
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συμπεριφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα, παράγοντας την πλησιέστερη πρόβλεψη στην 

πειραματική αντοχή της πολύστρωτης, 4η σειρά του πίνακα 4.2.  

 Για το ίδιο δοκίμιο σε εφελκυσμό, στο σύνολο των αριθμητικών προβλέψεων, 

Σχήματα 4.9-4.10, την βέλτιστη εκτίμηση αντοχής πραγματοποίησε πάλι το πρότυπο Γ, 5η 

γραμμή του πίνακα 4.2. Η ισχυρή διατμητική παραμόρφωση κατά μήκος των ινών στις UD 

[10] στρώσεις που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ενεργοποίησε  τη συνθήκη 

αστοχίας ινών, με αποτέλεσμα την πολύ καλή πρόβλεψη της μακροσκοπικής αστοχίας. 

 Η τάση αστοχίας του MD10 δοκιμίου προσέγγισε την αντίστοιχη τιμή του MD0, αφού 

κατά μείζονα λόγο, το εξωτερικό φορτίο παραλήφθηκε από τις ίνες των μονοαξονικών UD 

στρώσεων που βρίσκονταν προσανατολισμένες σε γωνία 10ο μοιρών ως προς το διαμήκη 

άξονα του δοκιμίου. Η αστοχία αυτών προσδιόρισε την αντοχή του δοκιμίου. Πρότυπα που 

για την εκτίμηση αστοχίας ινών στηρίχθηκαν μόνο σε κριτήρια μέγιστης ορθής τάσης 

κατέληξαν σε μη συντηρητικές προβλέψεις αντοχής, τόσο σε σχέση με το πείραμα όσο και με 

το πρότυπο Γ. 
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Σχήμα 4.9 Δοκίμιο MD10 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα 
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Σχήμα 4.10 Δοκίμιο MD10 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Δ-ΣΤ) και πείραμα 

 

 Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το MD10 δοκίμιο όντας ισχυρά μη-ισοσταθμισμένο, 

μη-συμμετρικό και δοθέντος του μικρού ελεύθερου μήκους του, είχε ως αποτέλεσμα να 

ενεργοποιηθούν ισχυρές ελαστικές συζεύξεις εντός και εκτός επιπέδου φόρτισης, που 

επηρέασαν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και την ευθυγράμμιση του πλαισίου της 

σερβοϋδραυλικής μηχανής. Κάτω από ένα σύνθετο παραμορφωσιακό πεδίο, η εν γένει 

επιβεβαίωση των αριθμητικών προβλέψεων από τα πειραματικά αποτελέσματα, τόσο σε 

θλίψη όσο και σε εφελκυσμό υπήρξε πολύ σημαντική στην διαδικασία αξιολόγησης του 

εργαλείου των πεπερασμένων στοιχείων και των προτύπων της προοδευτικής αστοχίας.    

4.2.4 Δοκίμιo MD60 

 Τα MD60 δοκίμια αποτελούνται επίσης από μη-συμμετρικές και μη-ισοσταθμισμένες 

διαστρωματώσεις, με στρώσεις [-75], [15] and [60] ως προς τον άξονα φόρτισης. Στα 

συγκεκριμένα πειράματα η ισχυρή μη-γραμμική απόκριση του μητρικού υλικού καθώς και η 

συγκέντρωση της βλάβης σε αυτήν είχαν σημαντική επίδραση στην μακροσκοπική 

συμπεριφορά της πολύστρωτης, όπως διαπιστώθηκε και από την αριθμητική ανάλυση. 

Παρόλα αυτά, η τελική αστοχία προσδιορίστηκε από την αστοχία ινών στις [15] εκτός άξονα 

στρώσεις, όπως προέκυψε από το πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων, που 

επιβεβαιώνεται πειραματικά. 
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 Στη σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με πειραματικά δεδομένα που 

παρουσιάζονται στα ακόλουθα Σχήματα 4.11-4.12, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά διαφορές 

στην ελαστικότητα μεταξύ των προτύπων περιγραφής του υλικού. Το πρότυπο Β είχε 

μεγαλύτερη ενδοτικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα, που αναπαρήγαγαν με ακρίβεια την 

ελαστική συμπεριφορά της πολύστρωτης. Η απόκλιση ξεκινούσε περίπου στα 100 MPa. 

Στην ανάλυση των πεπερασμένων στοιχείων, σε αυτό το επίπεδο φόρτισης εντοπίστηκαν 

μόνο εκτατικές μικρορωγμές τύπου Α (IFFA) στη μήτρα κατά το πάχος του δοκιμίου. 

Αποδεικνύεται έτσι ότι η στρατηγική υποβάθμισης των ιδιοτήτων του μητρικού υλικού που 

υιοθετήθηκε στο πρότυπο Β δεν ήταν κατάλληλη στη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτισης. 

Παρόλα αυτά όμως το ίδιο πρότυπο πραγματοποίησε τη βέλτιστη εκτίμηση αντοχής για το 

δοκίμιο. Τα πρότυπα Γ και Δ, βασισμένα στις προσαρμοσμένες τιμές των συντελεστών 

υποβάθμισης, εδάφιο 3.5.4, απέδωσαν επίσης πολύ καλή εκτίμηση της τελικής τάσης 

αστοχίας της πολύστρωτης, όπως φαίνεται και στην 6η γραμμή του πίνακα 4.2. Τα υπόλοιπα 

προέβλεψαν μη-συντηρητικές τιμές αντοχής.  
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Σχήμα 4.11 Δοκίμιο MD60 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα 
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Σχήμα 4.12 Δοκίμιο MD60 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Δ-ΣΤ) και πείραμα 
 

 Σε αντίθεση με την εφελκυστική δοκιμή, όλα τα πρότυπα προσομοιώνουν με καλή 

ακρίβεια τη μη-γραμμική παραμορφωσιακή απόκριση των MD60 πολύστρωτων κάτω από 

θλιπτική φόρτιση, Σχήματα 4.13-4.14.     
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Σχήμα 4.13 Δοκίμιο MD60 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα 
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Σχήμα 4.14 Δοκίμιο MD60 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Δ-ΣΤ) και πείραμα 

 

 Η αντοχή προβλέφθηκε επιτυχώς από το σύνολο των προτύπων. Το Γ, για ακόμα μια 

φορά, αποδείχθηκε το πιο συντηρητικό, υποεκτιμώντας ελαφρώς την αντοχή. Το πρότυπο Δ 

παρά το γεγονός ότι έχανε λίγο σε ακρίβεια προσομοίωσης της ελαστικής απόκρισης της 

πολύστρωτης, προσδιόρισε με πολύ καλή προσέγγιση την τιμή της πειραματικής αντοχής. 

Τη βέλτιστη εκτίμηση αντοχής με μικρή απόκλιση από τα υπόλοιπα έκανε το πρότυπο Α.  

 

4.2.5 Δοκίμιο MD90 

 Σημαντικές διαφορές μεταξύ θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 

προέκυψαν στα MD90 δοκίμια, με διαστρωμάτωση [( 45/90)4/∓ 45]T. Η ελαστική απόκριση 

και η αστοχία τους ήταν κατά μείζονα λόγο εξαρτώμενη από το μητρικό υλικό τόσο σε 

εφελκυσμό όσο και σε θλίψη. Τα πειραματικά αποτελέσματα καθώς και η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε περιγράφηκαν στο [2] και αξίζει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν ISO 

δοκίμια και στις δύο περιπτώσεις φόρτισης και όχι ΟΒ. Επίσης δεν υπήρχαν διαθέσιμες 

φωτογραφίες τον δοκιμίων μετά την μακροσκοπική αστοχία για να συγκριθούν με τις 

αριθμητικές προβλέψεις. 

∓

 Η παραμόρφωση της πολύστρωτης διάταξης ήταν ισχυρά μη-γραμμική, όπως 

φαίνεται στα Σχήματα 4.15 και 4.16. Το πρότυπο Β εκτίμησε αποτελεσματικότερα τη 

μακροσκοπική καμπύλη αξονικής τάσης-παραμόρφωσης του δοκιμίου, ιδιαίτερα σε 

εφελκυσμό, αποδεικνύοντας επάρκεια της στρατηγικής ‘εκφυλισμού στρώσης’ (ply discount) 

στην συγκεκριμένη φόρτιση. Αντίθετα όμως οι προβλέψεις της τάσης αστοχίας τόσο στον 
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εφελκυσμό όσο και στη θλίψη ήταν μεγαλύτερες, της τάξης του 65% και 46% αντίστοιχα, σε 

σχέση με το πείραμα. Τα υπόλοιπα προσέγγισαν σε λογικά πλαίσια την μακροσκοπική 

ελαστική απόκριση της πολύστρωτης σε εφελκυσμό, όντας εν γένει περισσότερο δύσκαμπτα, 

ενώ υπήρξε και διασπορά στις θεωρητικές τιμές αντοχής, πίνακας 4.2. Τα Α, Β, Ε και ΣΤ 

υπερεκτίμησαν την τελική τάση αστοχίας. Παρά την εκτεταμένη διάδοση ρωγμών τύπου IFFA 

στο μητρικό υλικό και την αντίστοιχη υποβάθμιση δυσκαμψίας, οι τάσεις σ1 στη διεύθυνση 

των ινών στις [±45] στρώσεις συνέχισαν να αυξάνονται μέχρι το όριο αντοχής τους (XT). Το 

γεγονός αυτό όμως, αντίκειται στην πειραματική συμπεριφορά, όπου η ευρεία υποβάθμιση 

των μηχανικών ιδιοτήτων του μητρικού υλικού στις [±45] στρώσεις είχε ως αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση της ικανότητας παραλαβής επιπλέον φορτίου απ’ το δοκίμιο, τόσο στη μήτρα 

όσο και μέσω αυτής στην ίνα. Συνεπώς, η συσσώρευση βλάβης είχε ως συνέπεια τη 

μακροσκοπική αστοχία, συνεπικουρούμενη από τρισδιάστατα εντατικά φαινόμενα (3-D) 

όπως η αποκόλληση μεταξύ γειτονικών στρώσεων (delamination). Τα πρότυπα Γ και Δ λόγω 

ενεργοποίησης του κριτηρίου αστοχίας στην ίνα/ίνα-μήτρα, εξαιτίας των μεγάλων διατμητικών 

παραμορφώσεων στις [±45] στρώσεις, προσέγγισαν ικανοποιητικότατα την μακροσκοπική 

τάση αστοχίας. 
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Σχήμα 4.15 Δοκίμιο MD90 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα 
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Σχήμα 4.16 Δοκίμιο MD90 σε εφελκυσμό: Θεωρία (πρότυπα Δ-Ζ) και πείραμα 
 

 Στο πείραμα του MD90 δοκιμίου σε θλίψη, Σχήματα 4.17-4.18, όλα τα πρότυπα 

προέβλεψαν λίγο μεγαλύτερη δυσκαμψία στη μακροσκοπική παραμορφωσιακή 

συμπεριφορά του υλικού.   
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Σχήμα 4.17 Δοκίμιο MD90 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Α-Γ) και πείραμα 
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Σχήμα 4.18 Δοκίμιο MD90 σε θλίψη: Θεωρία (πρότυπα Δ-Ζ) και πείραμα 
 

 Οι προβλέψεις αντοχής για το δοκίμιο, κυμάνθηκαν από 10%-50% παραπάνω από 

την πειραματική τιμή, με την εκτίμηση του προτύπου Γ να βρίσκεται στο κάτω όριο του 

διαστήματος, Πίνακας 4.1.     

 

4.3 Εξέλιξη Αστοχίας 

 Εκτός από τη μακροσκοπική σύγκριση τάσης-παραμόρφωσης και αντοχής 

θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων, μια συμπληρωματική οδός αξιολόγησης των 

προτύπων προοδευτικής αστοχίας του υλικού αποτέλεσε η μελέτη των μορφών αστοχίας 

κάθε στρώσης κατά το πάχος των πολυστρώτων. Σε πολλές περιπτώσεις η αριθμητική 

πρόβλεψη της τελικής μακροσκοπικής μορφής αστοχίας του υλικού βρέθηκε σε πολύ καλή 

συμφωνία με πειραματικά δεδομένα, επιβεβαιώνοντας κατά κύριο λόγο τα κριτήρια αστοχίας 

αλλά εν γένει και τις θεωρητικές υποθέσεις του καταστατικού προτύπου. Στο παρόν εδάφιο 

παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μόνο του προτύπου Γ, που συνολικά έδωσε τις πλέον 

ακριβείς προβλέψεις στις περισσότερες δοκιμές. Η εξέλιξη της αστοχίας σε 

αντιπροσωπευτικές στρώσεις στο ελεύθερο μήκος των δοκιμίων παρουσιάστηκε παράλληλα 

με την εξέλιξη της πειραματικής και θεωρητικής καμπύλης τάσης-παραμόρφωσης στο 

ελεύθερο μήκος κάθε δοκιμίου. Η τελική θεωρητική μορφή αστοχίας συγκρίθηκε με 

φωτογραφίες αντίστοιχων πειραματικών στατικών δοκιμών. 
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4.3.1 Εφελκυσμός σε ISO [±45]s Ε-glass/epoxy δοκίμιο 

 Η θεωρητική πρόβλεψη τάσης-παραμόρφωσης στο κέντρο του δοκιμίου και η 

ταυτόχρονη διάδοση βλάβης στις δύο από τις τέσσερις στρώσεις, [+45] και [-45], του 

συμμετρικού [±45]s δοκιμίου απεικονίστηκε στα Σχήματα 4.19-4.20. Το επίπεδο φόρτισης 

προσδιορίζεται από το συνοδευτικό διάγραμμα σ-ε στη μέση διατομή του δοκιμίου, ενώ για 

λόγους ευκρίνειας παρουσιάστηκε το μισό, ως προς το μήκος του. Η αστοχία στο επίπεδο 

της στρώσης στο τμήμα που λείπει ήταν αντισυμμετρική ως προς τη μέση του μήκους του 

δοκιμίου και τον y άξονα. 

 Βάσει του προτύπου Γ εκτιμήθηκε η ταυτόχρονη ανάπτυξη εφελκυστικών ρωγμών 

στη μήτρα τύπου IFFA και στις δύο στρώσεις στο 60% του τελικού φορτίου, Σχήμα 4.19, με 

διάνυσμα επιφανείας κάθετα στη διεύθυνση των ινών. Η βλάβη διαδόθηκε και συσσωρεύτηκε 

σε όλο το ελεύθερο μήκος του δοκιμίου μέχρι τη μακροσκοπική αστοχία, που ταυτίστηκε με 

την αστοχία ινών (FFT) κατά το πλάτος του δοκιμίου, Σχήμα 4.20. Σε αυτό το σημείο, 

παράλληλα και κάθετα στον άξονα φόρτισης οι καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης έγιναν 

οριζόντιες, σηματοδοτώντας το γεγονός ότι η πολύστρωτη δεν μπορεί να φορτιστεί επιπλέον.      
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 β. 
 

 

 

 

 

Σχήμα 4.19 Προοδευτική αστοχία [45] και [-45] στρώσεων, συναρτήσει μακροσκοπικής τάσης-
παραμόρφωσης στο κέντρο ISO [±45]s δοκιμίου α. = 65.6 MPa, β. σ = 87.3 MPa FEM

xσ
FEM
x

125 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

x
y

450

-450

παρθένο IFFA IFFB IFFC FFT FFC

0

20

40

60

80

100

120

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000
 εy  ( * 10-6 )                                                   εx  ( * 10-6 )

σ
x [

 M
 P

 a
 ]

πείραμα

πρότυπο Γ (σx = 108 MPa)

 

α. 

x
y

450

-450

παρθένο IFFA IFFB IFFC FFT FFC

0

20

40

60

80

100

120

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000
 εy  ( * 10-6 )                                                   εx  ( * 10-6 )

σ
x [

 M
 P

 a
 ]

πείραμα

πρότυπο Γ (σx = 108.7 MPa)

 

β. 

Σχήμα 4.20 (συνέχεια 4.19) Προοδευτική αστοχία [45] και [-45] στρώσεων, συναρτήσει 
μακροσκοπικής τάσης-παραμόρφωσης στο κέντρο ISO [±45]s δοκιμίου α. = 108 MPa, β. 

= 108.7 MPa 

FEM
xσ

FEM
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 Η προβλεφθείσα έκταση των ρωγμών τύπου IFFA παρατηρήθηκε και στις 

επιφανειακές στρώσεις των δοκιμίων που δοκιμάστηκαν σε εφελκυσμό, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 4.21. Παράλληλα, η αριθμητική αστοχία κοντά στην περιοχή των αρπαγών, που λόγω 

των μεγάλων διατμητικών παραμορφώσεων που ενεργοποιούν το κριτήριο αστοχίας μπορεί 

να θεωρηθεί και ως διατμητική αστοχία ίνας – μήτρας, εδάφιο 3.2.4, συγκρίνεται πολύ καλά 

με το πείραμα. 

 
Σχήμα 4.21 Μακροσκοπική αστοχία ISO [±45]s δοκιμίου σε εφελκυσμό, (άνω & κάτω επιφάνεια) 
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 Κατά την πειραματική διαδικασία κοντά στην τιμή της αντοχής αναπτύχθηκε 

αποκόλληση μεταξύ γειτονικών στρώσεων που συνετέλεσε στη μακροσκοπική αστοχία. Αυτή 

η μορφή βλάβης που αναπτύχθηκε κατά τη θραύση του δοκιμίου, δεν μπορεί να παραχθεί 

υπολογιστικά από το παρόν πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων εφόσον συνδέεται 

άμεσα με εκτός επιπέδου τρισδιάστατα (3D) εντατικά φαινόμενα. Όμως παρόλα αυτά η 

σύμπτωση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων είναι πολύ καλή.  

  

4.3.2 Θλιπτική φόρτιση σε MD0 δοκίμιο 

 Το πολυαξονικό δοκίμιο, με διαστρωμάτωση [(±45/0)4/±45]T, προσομοιώθηκε κάτω 

από θλιπτική αξονική φόρτιση, με το εξωτερικό φορτίο παράλληλο στις ίνες των [0] 

στρώσεων. Οι μορφές αστοχίας και η εξέλιξη της ανάπτυξης τους παρουσιάστηκαν στις τρεις 

εξωτερικές στρώσεις ως αντιπροσωπευτικό δείγμα του δοκιμίου, έως την τάση 

μακροσκοπικής θραύσης. Συμπληρωματικά, αντιπαραβλήθηκαν οι πειραματικές και οι 

θεωρητικές καμπύλες (πρότυπο Γ) τάσης-παραμόρφωσης που αναπτύχθηκαν στο μέσο του 

δοκιμίου. Τόσο η προβλεφθείσα παραμορφωσιακή απόκριση του υλικού όσο και η τελική 

μορφή αστοχίας είναι σε πολύ καλή συμφωνία με το πείραμα.    

 Θεωρητικά, η βλάβη ξεκίνησε στο 80% της υπολογισμένης αντοχής σε θλίψη με τη 

μορφή εφελκυστικών ρωγμών στη μήτρα στις [0] στρώσεις, τύπου IFFΑ, Σχήμα 4.22α. Οι 

συνοριακές συνθήκες που επιβλήθηκαν ώστε να προσομοιώσουν τις αρπάγες της 

σερβουδραυλικής μηχανής περιόριζαν τοπικά την παραμόρφωση του υλικού που ‘ήθελε’ να 

εκταθεί λόγω φαινομένου Poisson. Συνεπώς, αναπτύχθηκε τοπικά συγκέντρωση τάσεων 

που οδήγησε στην έναρξη  ρωγμών στη μήτρα, νωρίτερα από άλλα σημεία. Βλάβη ίδιου 

τύπου εμφανίστηκε και στο κέντρο των [0] στρώσεων που εξαπλώθηκε με την αύξηση του 

εξωτερικού φορτίου, υποβαθμίζοντας τις ελαστικές ιδιότητες του μητρικού υλικού. Συνεπώς 

μειώθηκε η ‘ικανότητα’ του συνδετικού του χαρακτήρα δίνοντας το έναυσμα για μικρολυγισμό 

ινών και την αστοχία τους υπό θλίψη, Σχήμα 4.23β. Το δοκίμιο θεωρήθηκε ότι είχε φτάσει 

στην αντοχή του όταν η αστοχία ινών επεκτάθηκε σε όλο το πλάτος του δοκιμίου ενώ 

παράλληλα η μακροσκοπική καμπύλη τάσης παραμόρφωσης έγινε οριζόντια, Σχήμα 4.24β.   

 Εκτενής βλάβη ινών προβλέφθηκε στο μέσο του δοκιμίου που προκλήθηκε από 

μικρολυγισμό στις UD [0] στρώσεις μαζί με την ‘εκρηκτική’ μορφή αστοχίας της μήτρας σε 

θλίψη στις δύο ανώτερες [+45] και [-45] στρώσεις. 
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Σχήμα 4.22 Προσομοίωση αστοχίας σε MD0 δοκίμιο υπό θλιπτική φόρτιση α.σ = -367.2 

MPa, β. = -382.4 MPa 

FEM
x

FEM
xσ
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Σχήμα 4.23 Προσομοίωση αστοχίας σε MD0 δοκίμιο υπό θλιπτική φόρτιση α. = -397.5 

MPa, β. = -412.2 MPa 
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Σχήμα 4 ροσομοίωση FEM
xσ

MPa, β. FEM
xσ = -
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 Απευθείας σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ αριθμητικής και πειραματικής αστοχίας 

διακρίνοντας ευκρινώς τους καταστροφικούς τύπους αστοχίας π.χ. FFC και IFFC, που 

φαίνονται στο Σχήμα 4.25. Μελέτη υπερήχων π.χ. C-scan, θα μπορούσε να παράσχει 

περισσότερα στοιχεία για τον συσχετισμό των δύο περιπτώσεων.  

 

 

  

Σχήμα 4.25 Πειραματική αστοχία MD0 δοκιμίων σε θλίψη (244 & 246) 

 

4.3.3 Εφελκυστική φόρτιση σε δοκίμιο MD0 

 Στα συγκεκριμένα δοκίμια η ελαστική απόκριση της πολύστρωτης καθώς και η 

αστοχία της ‘καθοδηγήθηκε’ από τη μηχανική συμπεριφορά των ινών παράλληλα στον άξονα 

της φόρτισης. Σύμφωνα με το πρότυπο Γ, η συσσώρευση βλάβης ξεκίνησε από πολύ ‘νωρίς’ 

σε σχέση με την τάση μακροσκοπικής αστοχίας, περίπου στο 35% της θεωρητικής αντοχής, 

Σχήμα 4.26. Εμφανίστηκε με τη μορφή εφελκυστικών ρωγμών τύπου Α (IFFA) στις [±45] 

131 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

στρώσεις, διαδόθηκε, Σχήμα 4.27, και ‘κατέλαβε’ όλο το εμβαδόν τους στο ελεύθερο μήκος 

του δοκιμίου μέχρι το 45% του τελικού φορτίου, Σχήμα 4.28α. Παρόλα αυτά όμως η αντοχή 

του δοκιμίου δεν υποβαθμίστηκε καίρια λόγω ύπαρξης ινών στη διεύθυνση φόρτισης και για 

αυτό το υλικό συνέχισε να παραλαμβάνει φορτίο. Οι μηδενικές στρώσεις UD έμειναν 

ανέπαφες μέχρι το 84% της αντοχής, όπου λόγω συγκέντρωσης τάσεων στην περιοχή 

επιβολής των συνοριακών συνθηκών άρχισε θραύση ινών σε εφελκυσμό, Σχήμα 4.28β. Η 

διάδοση της αστοχία των ινών καθόρισε και το επίπεδο της μέγιστης τάσης. Η αστοχία FFΤ 

στις [±45] στρώσεις δεν προκλήθηκε από υψηλές ορθές τάσεις αλλά λόγω μεγάλων 

διατμητικών παραμορφώσεων και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ως αποκόλληση μεταξύ ίνας και 

μήτρας, Σχήμα 4.29.  
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Σχήμα 4.26 Προσομοίωση αστοχίας σε MD0 δοκίμιο υπό εφελκυστική φόρτιση, = 132.5       
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Σχήμα 4.27 Προσομοίωση αστοχίας σε MD0 δοκίμιο υπό εφελκυστική φόρτιση α.σ =162 

MPa, β. = 183.9 MPa 
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x
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Σχήμα 4.28 Προσομοίωση αστοχίας σε MD0 δοκίμιο υπό εφελκυστική φόρτιση α. = 233.6 

MPa, β. = 434.8 MPa  
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Σχήμα 4.29 Προσομοίωση αστοχίας σε MD0 δοκίμιο υπό εφελκυστική φόρτιση α.σ = 501.2 

MPa, β. = 509.2 MPa  
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 Μεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης Σχήμα 4.29 και του πειράματος Σχήμα 4.30, 

υπάρχουν σαφείς συσχετισμοί ως προς τη γενική μορφή της βλάβης στο δοκίμιο, όπως η 

εκτεταμένη θραύση ινών στις [0] στρώσεις (splitting) που φαίνονται στην πλάγια όψη του, 

ρωγμές στη μήτρα κάθετα στο μήκος των ινών και διατμητική αστοχία μεταξύ ίνας και μήτρας 

στις [±45] όπως φαίνεται στην κάτοψη του.  

 

 

Σχήμα 4.30 Πειραματική αστοχία MD0 δοκιμίων σε εφελκυσμό 

 

 Από την ανάλυση της αστοχίας προέκυψε πως η βλάβη κάνει την εμφάνιση της πολύ 

νωρίς σε σχέση με την μακροσκοπική τάση αστοχίας του δοκιμίου. Έτσι γίνεται σαφές πως 

σχεδιασμός σε αντοχή με βάση την αστοχία πρώτης στρώσης (FPF) σε μια τέτοια 

πολύστρωτη δεν ενδείκνυται, διότι παράγει άκρως συντηρητικά αποτελέσματα.  

 

4.3.4 Θλιπτική φόρτιση σε δοκίμιο MD 10o εκτός άξονα 

 Οι πρώτες στρώσεις που αστόχησαν στο δοκίμιο MD10 ήταν οι UD, με 

προσανατολισμό 10ο ως προς τον άξονα φόρτισης.  Σύμφωνα με το πρότυπο Γ, 

εφελκυστικές ρωγμές IFFA αναπτύχθηκαν στη μήτρα στο 80% της μακροσκοπικής αντοχής, 

ξεκινώντας από τις γωνίες μεταξύ ελεύθερης επιφάνειας και στηρίξεων, λόγω συγκέντρωσης 

τάσεων, Σχήμα 4.31α. Στη συνέχεια, περίπου στο 90% η βλάβη ξεκίνησε και στις δύο 

υπερκείμενες στρώσεις με τη μορφή ρωγμών στη μήτρα. Στην εξωτερική στρώση 

εμφανίστηκε η ‘εκρηκτική’ IFFC μορφή, Σχήμα 4.32α., ενώ στην από κάτω της στρώση 

προβλέφθηκαν θλιπτικές ρωγμές τύπου IFFB, Σχήμα 4.32β. Η εξάπλωση τους επέδρασε στις 

ίνες των στρώσεων [10], που έφεραν είδη το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου, με αποτέλεσμα 

να επιφορτιστούν επιπλέον, καταλήγοντας τοπικά σε μικρολυγισμό, Σχήμα 4.33. Με τη σειρά 
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της η βλάβη στις ίνες συνέτεινε ούτως ώστε να εξαπλωθεί η θλιπτική αστοχία στη μήτρα IFFC 

στην εξωτερική στρώση.    
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Σχήμα 4.31 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό θλιπτική φόρτιση α. = -335.2 

MPa, β. = -368.6 MPa 
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Σχήμα 4.32 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό θλιπτική φόρτιση α. = -390.6 

MPa, β. = -425.7 MPa 
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Σχήμα 4.33 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό θλιπτική φόρτιση α. = -444.4 

MPa, β. = -447.1 MPa 
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Σχήμα 4.34 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό θλιπτική φόρτιση, = -452 MPa FEM
xσ

 

 Η μοναδική απευθείας συσχέτιση που προκύπτει από την σύγκριση της θεωρητικής 

τελικής αστοχίας του MD10 δοκιμίου, Σχήμα 4.34β., με το πειραματικό δοκίμιο, Σχήμα 4.35, 

είναι η εκρηκτική αστοχία στην εξωτερική στρώση. Αυτό γίνεται εμφανέστερο στην πλάγια 

όψη του δοκιμίου στο Σχήμα 4.35. Σίγουρα υπάρχει συσσώρευση βλάβης κάτω από τις 

εξωτερικές επιφάνειες αλλά πιθανόν μόνο με τη βοήθεια μη καταστροφικών τεχνικών π.χ. με 

υπέρηχους μπορούν να αναδειχθούν επιπλέον ομοιότητες. 
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10ο 

Σχήμα 4.35 Πειραματική αστοχία MD10 δοκιμίου σε θλίψη. Άνω, πλάγια και κάτω όψη 
 

4.3.5 Εφελκυστική φόρτιση σε δοκίμιο MD 10o εκτός άξονα 

 Βάσει του προτύπου Γ, η βλάβη στην πολύστρωτη ξεκίνησε από τις στρώσεις όπου 

το μητρικό υλικό δεχόταν την ισχυρότερη φόρτιση κάθετα στη διεύθυνση των ινών. Η έναρξή 

της πραγματοποιήθηκε περίπου στο 15% της πειραματικής αντοχής με τη μορφή 

εφελκυστικών ρωγμών τύπου IFFA στην περιοχή κοντά στις συνοριακές συνθήκες. Εν 

συνεχεία εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την επιφάνεια του ελεύθερου μήκους των [+55] 

στρώσεων. Εφελκυστικές ρωγμές στη μήτρα αναπτύχθηκαν και στις [-35] στρώσεις. Στο 75% 

του μακροσκοπικού φορτίου αντοχής υπολογίστηκε ότι θα αστοχήσουν οι πρώτες ίνες στις 

[10] στρώσεις, που προσδιόρισαν κατά μείζονα λόγο τόσο την παραμορφωσιακή 

συμπεριφορά της πολύστρωτης όσο και την αντοχή της. Αλυσιδωτά, στο μέτωπο της 

θραύσης των ινών δημιουργήθηκε αστοχία στη μήτρα με την ‘εκρηκτική’ μορφή τύπου IFFC 

που προηγήθηκε της περαιτέρω θραύσης ινών. Αυτή η αλληλουχία οδήγησε το δοκίμιο στην 

μακροσκοπική αστοχία. Το ‘παράδοξο’ της θλιπτικής αστοχίας στη μήτρα παρά το 

μακροσκοπικό εφελκυστικό φορτίο, δεν έχει να κάνει μόνο με την αρνητική τάση σ2 που 

αναπτύχθηκε λόγω αλληλουχίας στρώσεων και συνοριακών συνθηκών που επιβάλλουν η 

μια στην άλλη. Επιταχύνθηκε και από τις μεγάλες τιμές του κριτηρίου αστοχίας κατά μήκος 

των ινών. Σύμφωνα με την περιγραφή της παραγράφου 3.2.1, στατιστικά αναμένεται να 

υπάρξουν αστοχίες ίνας πριν το κριτήριο fE(FF) φτάσει στη μονάδα, που θα επιταχύνουν την 

θραύση της μήτρας γύρω από τις ρωγμές ινών. Ο όρος  στην εξ. (3.18) του ίδιου 4
( )(0.9 )E FFf
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κεφαλαίου που προστέθηκε στο κριτήριο αστοχίας της μήτρας για να περιλάβει την 

περίπτωση αυτή, παίρνει μεγάλες τιμές συντελώντας στην πρόβλεψη της βλάβης IFFC.    
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Σχήμα 4.36 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, α. = 115.6 MPa, β. 

= 137.6 MPa 

FEM
xσ

FEM
xσ
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Σχήμα 4.37 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, α. = 255.6 MPa, β. 

= 275.4 MPa  
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Σχήμα 4.38 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, α. = 403.8 MPa, β. 

= 462.9 MPa  
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Σχήμα 4.39 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, α. = 469.1 MPa, β. 

= 479.8 MPa 
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Σχήμα 4.40 Προσομοίωση αστοχίας σε MD10 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, = 483.0 MPa FEM
xσ

 
 Στο Σχήμα 4.41 παρατηρούμε ότι στην εξωτερική στρώση [+55] του πειραματικού 

δοκιμίου υπήρξε αστοχία στη μήτρα κάθετα στη διεύθυνση των ινών, περιορισμένη όμως 

στην περιοχή που εδράζονται οι αρπάγες της σερβοϋδραυλικής μηχανής. Μια πιο κοντινή 

ματιά στην πλάγια όψη του, ανέδειξε τέσσερις στρώσεις (διακεκομμένα βελάκια) στις οποίες 

είχε αναπτυχθεί αστοχία μεταξύ ίνας και μήτρας μέσα στην περιοχή των στηρίξεων κάτω από 

τις αρπάγες. Παρότι δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από το σχήμα πρόκειται για τις στρώσεις 

[+10].  

 Η προσομοίωση των πεπερασμένων στοιχείων σύμφωνα με το καταστατικό πρότυπο 

Γ προέβλεψε τις ρωγμές τύπου IFFA στην εξωτερική στρώση, αν και σε μεγαλύτερη έκταση, 

καθώς και την αστοχία των ινών στη [+55]. Όμως η τρισδιάστατη κελυφοειδής 

αναπαράσταση του δοκιμίου (3-D shell) δεν επέτρεψε τον εντοπισμό της έκτασης της βλάβης 

στην περιοχή των στηρίξεων. Με τα υπάρχοντα πρότυπα ο μόνος τρόπος να προσεγγιστούν 

οι συνοριακές συνθήκες που επεβλήθησαν στο δοκίμιο μέσω των αρπαγών, ήταν ο 

περιορισμός των μετατοπίσεων όλων των κόμβων σε περιοχή αντίστοιχου εμβαδού με αυτό 

που περιορίζουν οι αρπάγες κατά το κλείσιμο τους όταν εφαρμόζουν επάνω στο δοκίμιο. 

Αυτοί είτε έμεναν σταθεροί για την προσομοίωση της σταθερής κεφαλής της μηχανής, είτε 
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μετατοπίζονταν με το ίδιο βήμα ux, διατηρώντας μηδενική τη σχετική τους μετατόπιση για την 

προσομοίωση του κινούμενου τμήματος, εδάφιο 3.5.2. Για το λόγο αυτό, δεν μπορούσε να 

αναπτυχθεί κανενός είδους βλάβη εφόσον δεν υπήρχε παραμόρφωση μεταξύ τους. Στην 

πραγματικότητα εφαρμοζόταν πίεση στα εξωτερικά προστατευτικά πλακίδια (tabs) όπου 

εφάρμοζαν οι αρπάγες, επιτρέποντας μερικούς βαθμούς ελευθερίας στο υλικό της 

πολύστρωτης κάτω από αυτά. Έτσι μόνο με πλήρως τρισδιάστατη έκφραση των συνοριακών 

συνθηκών μπορεί να επιτευχθεί επαρκής προσομοίωση του φαινομένου, που ξεφεύγει από 

τα όρια της διατριβής.      

 

 

Άνω επιφάνεια 

55o 
1 
2 
3 
4

Σχήμα 4.41 Πειραματική αστοχία MD10 δοκιμίων σε εφελκυσμό 
 

   

4.3.6 Εφελκυστική φόρτιση σε δοκίμιο MD 60o εκτός άξονα 

 Το MD60 δοκίμιο είχε διαστρωμάτωση [(-75/+15/60)4/-75/+15]T, με τις [+60] στρώσεις 

να αντιστοιχούν στη μονοαξονική UD, ενώ οι [-75], [+15] στο εκτός άξονα διαξονικό 

γαζωμένο πανί (stitched). Εφόσον η αλληλουχία των στρώσεων ήταν σαφώς μη-συμμετρική 

και επίσης η πολύστρωτη δεν ήταν ισοσταθμισμένη, η επιβολή των συνοριακών συνθηκών 

με σκοπό την προσομοίωση των αρπαγών της σερβοϋδραυλικής μηχανής προκάλεσε 

ελαστικές συζεύξεις που οδήγησαν σε ανομοιογενές πεδίο παραμορφώσεων. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό ιδιαίτερα στο σύνορο μεταξύ ελεύθερου μήκους και συνοριακών συνθηκών στο 

αριθμητικό πρότυπο. Παρά και την αδυναμία ακριβούς προσομοίωσης της εκτός επιπέδου 

συμπεριφοράς του υλικού, η εφαρμογή του θεωρητικού καταστατικού προτύπου Γ παρείχε 

δυνατότητα πρόβλεψης της μακροσκοπικής συμπεριφοράς τάσης-παραμόρφωσης στο μέσο 

του δοκιμίου καθώς και εκτίμηση  της αντοχής του με πολύ καλή ακρίβεια.     
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 Το πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων προέβλεψε ότι η αστοχία ξεκινά με 

εφελκυστικές ρωγμές στη μήτρα τύπου IFFΑ στις [-75] και [60] στρώσεις, στο 30% του τελικού 

φορτίου αστοχίας, Σχήμα 4.42, που κατά τη διάρκεια της φόρτισης εξαπλώθηκαν σε 

ολόκληρο το ελεύθερο μήκος του δοκιμίου καταλαμβάνοντας την επιφάνεια του, Σχήμα 4.43. 

Αρκετά μετά την έναρξη της βλάβης, θραύση ινών παρουσιάστηκε στις [15] στρώσεις ενώ 

είχαν προηγηθεί ρωγμές τύπου IFFΑ και σε αυτή, Σχήμα 4.44α. Σύμφωνα με τους 

θεωρητικούς υπολογισμούς η τελική αστοχία του δοκιμίου προκλήθηκε από τη διατμητική 

αστοχία ίνας-μήτρας που επεκτάθηκε κατά πλάτος του. Στο σημείο αυτό η μακροσκοπική 

καμπύλη τάσης παραμόρφωσης έγινε οριζόντια δίνοντας μια καθαρή ένδειξη της αντοχής της 

πολύστρωτης. Πρόβλεψη τελικής αστοχίας για τις ανώτερες [-75], [+15] και [+60] στρώσεις 

παρουσιάστηκε στο , Σχήμα 4.45β. 
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Σχήμα 4.42 Προσομοίωση αστοχίας σε MD60 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, = 61.5MPa FEM
xσ
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Σχήμα 4.43 Προσομοίωση αστοχίας σε MD60 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, α. = 73 MPa, β. 

= 124.4 MPa 
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Σχήμα 4.44 Προσομοίωση αστοχίας σε MD60 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, α.σ = 161 MPa, β. 

= 174.9 MPa 
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Σχήμα 4.45 Προσομοίωση αστοχίας σε MD60 δοκίμιο υπό εφελκυσμό, α.σ = 183 MPa, β. 

= 188 MPa 
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο Σχήμα 4.45β η περιοχή αστοχίας ινών σε θλίψη στην 

στρώση [+60], που έκαναν την εμφάνιση τους λόγω μεγάλων διατμητικών παραμορφώσεων 

που με τη σειρά τους ενεργοποίησαν το κριτήριο αστοχίας. Παρά την εφελκυστική φόρτιση 

προβλέφθηκε και ‘εκρηκτική’ μορφή αστοχίας στη μήτρα, τύπου IFFc, στην ίδια στρώση που 

συνδυάζεται πολύ καλά με την αποκόλληση που συμβαίνει στις 60ο, κάτω από την εξωτερική 

[-75] στρώση του δοκιμίου, Σχήμα 4.46α. Στο Σχήμα 4.46β ένας θύσανος από ίνες στην 

στρώση [15] που έχει αστοχήσει επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πρόβλεψη του 

προτύπου για τις αντίστοιχες στρώσεις, Σχήμα 4.45β. 

     

15o

60o

15o15o

60o60o

 

α. 

β. 

Σχήμα 4.46 Αστοχία MD60 δοκιμίου. Εξωτερικές στρώσεις [-75] & [15] 
   

4.3.7 Θλιπτική φόρτιση σε δοκίμιο MD 60o εκτός άξονα 

 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του προτύπου Γ το δοκίμιο φτάνει στη 

μακροσκοπική αστοχία αφού αντιμετωπίσει εκτεταμένη βλάβη τόσο στη μήτρα όσο και στις 

ίνες. Στο 80% της πειραματική αντοχής εμφανίζονται οι πρώτες ρωγμές τύπου IFFC και IFFB 

στις δύο εξωτερικές στρώσεις, Σχήμα 4.47α. Η προοδευτική αύξηση του φορτίου είχε ως 

αποτέλεσμα την περαιτέρω διάδοση της ‘εκρηκτικής’ μορφής στις [-75] και [+60] στρώσεις 

ενώ στην [+15] ρωγμές τύπου IFFB προηγήθηκαν του μετώπου αστοχίας ινών, Σχήμα 4.48. 

Η μείωση του διατμητικού μέτρου που προκάλεσαν οι ρωγμές στη μήτρα της [+15] στρώσης 

επέτρεψε την αύξηση των διατμητικών παραμορφώσεων, αυξάνοντας κατά συνέπεια και την 

τιμή του κριτηρίου αστοχίας στις ίνες. Αυτό οδήγησε στην τελική αστοχία, σε συνδυασμό με 

την θλιπτική βλάβη στη μήτρα των δύο ανώτερων στρώσεων, Σχήμα 4.49.    
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Σχήμα 4.47 Προσομοίωση αστοχίας σε MD60 δοκίμιο υπό θλίψη, α.σ = -193.4 MPa, β. 

= -214.8 MPa 
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Σχήμα 4.48 Προσομοίωση αστοχίας σε MD60 δοκίμιο υπό θλίψη, α.σ = -227.4 MPa, β. 

= -232.7 MPa 
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Σχήμα 4.49 Προσομοίωση αστοχίας σε MD60 δοκίμιο υπό θλίψη, α.σ = -240.3 MPa, β. 

= -242.0 MPa 
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 Η υπολογιστική πρόβλεψη ‘εκρηκτικής’ ρωγμής τύπου IFFC επιβεβαιώθηκε από το 

πείραμα όχι μόνο στην εξωτερική στρώση αλλά και στις ενδιάμεσες που φαίνεται να 

εισέρχονται η μια μέσα στην άλλη λόγω αστοχίας, Σχήμα 4.50. Οι θραύση ινών ή πιθανότερα 

η διατμητική αστοχία μεταξύ ίνας-μήτρας στις [+60] στρώσεις δεν μπόρεσε να διακριθεί με 

σαφήνεια, όμως πιθανότατα κάποια τεχνική υπερήχων π.χ. C-Scan, θα μπορούσε να δώσει 

περαιτέρω πληροφορίες συσχετισμού.  

 

 

 

Άνω επιφάνεια 

-75ο 
60ο 

 

Σχήμα 4.50 Πειραματική αστοχία MD60 δοκιμίου σε θλίψη. Άνω και πλάγιες όψεις 

 

4.4 Συμπεράσματα 
 Η ανάπτυξη ενός καταστατικού προτύπου με δυνατότητα πρόβλεψης μηχανικής 

συμπεριφοράς πολύστρωτων διατάξεων κάτω από μονότονη στατική φόρτιση διερευνήθηκε 

ενδελεχώς, εστιάζοντας σε ήδη υπάρχουσες θεωρίες αλλά και αξιοποιώντας την 

προστιθέμενη αξία που κερδήθηκε μέσα από ένα εκτενές πειραματικό πρόγραμμα. Για το 

σκοπό αυτό υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν, στη βάση πειραματικών δεδομένων, μια 

σειρά διαφορετικών ανισότροπων καταστατικών προτύπων, ενσωματώνοντας μη-γραμικές 

καταστατικές ελαστικές ιδιότητες και στρατηγικές προοδευτικής αστοχίας. Η τασική ανάλυση 

των πολυστρώτων στηρίχθηκε στη συνεπίπεδη συμπεριφορά τάσης-παραμόρφωσης της 

μονοαξονικής στρώσης, οι μηχανικές ιδιότητες της οποίας χαρακτηρίστηκαν πειραματικά: 

συνεπίπεδη διάτμηση, εφελκυσμός, θλίψη, παράλληλα και κάθετα στις ίνες. 
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 Το σύνολο των προτύπων υλοποιήθηκαν πάνω σε κοινή γενική δομή τριών 

τμημάτων, σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν 

σε κώδικα πεπερασμένων στοιχείων και συγκεκριμένα σε ένα στοιχείο κελύφους μεγάλου 

πάχους. Το πρώτο τμήμα περιελάμβανε τον προσδιορισμό των καταστατικών σχέσεων της 

μονοαξονικής στρώσης, η οποία συμπεριφερόταν έντονα μη γραμμικά σε διάτμηση και θλίψη 

κάθετα στις ίνες. Η προσομοίωση της απόκρισης του υλικού πραγματοποιήθηκε με βηματική 

τασική ανάλυση, θεωρώντας τμηματικά γραμμική εφαπτομενική ελαστικότητα μεταξύ δύο 

βημάτων. Το δεύτερο κομμάτι περιελάμβανε τις οριακές συνθήκες αστοχίας: Puck & 

Shürmann [3], Lessard & Shokrieh [4], Theocharis & Philippidis [5], Tsai & Hahn [6] καθώς 

και ένα κριτήριο που προτάθηκε για πρώτη φορά στη διατριβή, συνδυάζοντας τις μορφές 

αστοχίας στη μήτρα που προτείνει ο Puck με μια τροποποιημένη οριακή συνθήκη αστοχίας 

ινών των Chang & Lessard [7]. Το τελευταίο τμήμα πραγματευόταν την υποβάθμιση των 

ελαστικών ιδιοτήτων μετά την έναρξη της αστοχίας, με δύο κύριες παραλλαγές, τον 

‘εκφυλισμό στρώσης’ και την προοδευτική υποβάθμιση.        

 Έξι διαφορετικά καταστατικά πρότυπα ενσωματώθηκαν στην αριθμητική διαδικασία, 

από το Α έως το ΣΤ. Η προσομοίωση των πολυαξονικών πολύστρωτων δοκιμίων με τη 

μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων έγινε κάτω από συνθήκες εφελκυστικής και θλιπτικής 

φόρτισης και εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, αποδίδοντας πολύ καλή σύμπτωση των 

προβλέψεων τους με τα πειραματικά δεδομένα. Όμως, το πρότυπο Γ που ενσωμάτωνε 

συνδυασμό κριτηρίων αστοχίας, συμπεριλαμβάνοντας τη διατμητική αστοχία ίνας-μήτρας, 

παράλληλα με υποθέσεις προοδευτικής υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων, 

πραγματοποίησε σταθερά τις πιο ακριβείς εκτιμήσεις. 

 Το μεγάλου πάχους κελυφοειδές στοιχείο δεν μπορεί να λάβει υπόψη του τις 

αναμενόμενα υψηλές ενδοδιαστρωματικές διατμητικές τάσεις στα γεωμετρικά όρια των 

δοκιμίων, ούτε επίσης τα τρισδιάστατα εντατικά πεδία που αναπτύσσονται στην περιοχή των 

αρπαγών. Παρόλα αυτά, για το E – glass/epoxy υλικό της μελέτης, συνυπολογίζοντας τη μη-

συμμετρική και μη-ισοσταθμισμένη διαστρωμάτωση, το πρότυπο προέβλεψε με επιτυχία την 

απόκριση τάσης-παραμόρφωσης, ακόμα και για περιπτώσεις με ιδιαίτερα έντονη μη-γραμική 

συμπεριφορά, όπως το δοκίμιο MD60, προσδιορίζοντας το φορτίο αστοχίας με ακρίβεια. 

Αποκλίσεις ήταν αναμενόμενες στις περιπτώσεις που δέσποζαν τρισδιάστατα φαινόμενα 

όπως π.χ. διαστρωματικές αποκολλήσεις που εμφανίζονται νωρίς, όπως πιθανόν συνέβη 

στην MD90 πολύστρωτη υπό θλίψη. Παρόλα αυτά όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις 

όπου οι αριθμητικές προβλέψεις συγκρίθηκαν καλά με τα πειραματικά αποτελέσματα, οι 

μορφές αστοχίας επαληθεύτηκαν επίσης επιτυχώς από τις αντίστοιχες φωτογραφίες των 

πειραματικών δοκιμίων που είχαν φτάσει στη μακροσκοπική αστοχία. 

 Ως προς τον υπολογιστικό χρόνο, το παρόν πρότυπο είναι σαφώς λιγότερο 

‘δαπανηρό’  από την πλήρη τρισδιάστατη προσέγγιση (full 3-D modeling) και η διαδικασία 
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επίλυσης είναι αρκετά γρήγορη ούτως ώστε να επιτρέπει την προσομοίωση μεγάλων 

κελυφοειδών κατασκευών, όπως μεγάλα πτερύγια ανεμογεννητριών σε λογικούς χρόνους.  
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5 Διαξονικές Δοκιμές 
 
 
 

5.1 Εισαγωγή 
 

 Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου ως προς την αξιολόγηση των 

προτύπων προοδευτικής αστοχίας σε σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα. Εδώ 

μελετήθηκε διεξοδικά, πειραματικά και θεωρητικά, η μηχανική συμπεριφορά πολύστρωτων 

διατάξεων υπό διαξονική στατική φόρτιση.    

 Κατ’ αρχάς, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης διαξονικών πειραμάτων 

φόρτισης από κυλινδρικά Ε-glass/epoxy δοκίμια [±45]2 που δοκιμάστηκαν υπό συνδυασμένη 

αξονική και στρεπτική φόρτιση. Από μετρήσεις παραμορφώσεων στην εξωτερική στρώση 

των δοκιμίων και με τη βοήθεια αναλυτικών εκφράσεων για τασικά και παραμορφωσιακά 

πεδία από τη θεωρία κελυφών, προσδιορίστηκε η συνεπίπεδη συμπεριφορά του μέτρου 

διάτμησης στο κύριο σύστημα της εξωτερικής στρώσης, που μεταβαλλόταν συναρτήσει της 

συνδυασμένης φόρτισης στον κύλινδρο. Επιχειρήθηκε συσχέτιση του λόγου κάθετης ορθής 

προς τη συνεπίπεδη διατμητική τάση και του γραμμικού διατμητικού μέτρου, αναδεικνύοντας 

ισχυρή εξάρτηση μεταξύ τους. 

 Ακόμα πιο έντονη ήταν η εξάρτηση της μη – γραμμικής διατμητικής απόκρισης της 

μονοαξονικής στρώσης από την ορθή εγκάρσια τάση σ2. Περιλαμβάνοντας εμμέσως την 

επίδραση αυτή στις καταστατικές σχέσεις του υλικού χρησιμοποιώντας την πειραματική 

καμπύλη σ6 – ε6 κάθε κυλίνδρου, επετεύχθησαν πολύ καλές προβλέψεις μακροσκοπικής 

τάσης-παραμόρφωσης των πολυστρώτων σε όλα τα διαφορετικά εντατικά πεδία. 

 Αποκλίσεις μεταξύ πειραματικής και αριθμητικής αντοχής οδήγησαν σε τροποποίηση 

των προτύπων προοδευτικής αστοχίας που χρησιμοποιήθηκαν στο κεφάλαιο 4, 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον της υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων και υποβάθμιση 

τις αντοχής της μονοαξονικής στρώσης σε θλίψη, με πολύ καλά αποτελέσματα.  

 Η μελέτη των προτύπων αστοχίας συνεχίστηκε και με μια ακόμα ομάδα δοκιμίων 

σχήματος σταυρού που υποβλήθηκαν σε επίπεδο διαξονικό εφελκυσμό. Τα θεωρητικά 

αποτελέσματα συγκρίνονται επιτυχώς με τοπικές μετρήσεις παραμορφώσεων από 

ηλεκτρομηκυνσιόμετρα, καθώς και ολόκληρης της επιφάνειας του δοκιμίου που μετρήθηκαν 

με την τεχνική Digital Image Correlation. Επιπλέον οι συγκρίσεις πειραματικών και 
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αριθμητικών τόπων και μορφών αστοχίας βρέθηκαν σε πολύ καλή συμφωνία, 

ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης των προτύπων στο πλαίσιο της 

διατριβής. 

 

Συνοπτικά, πρωτοτυπία του κεφαλαίου αποτελεί:  

• η πειραματική συσχέτιση της εξάρτησης του γραμμικού κατά ISO μέτρου διάτμησης 

(G12) της μονοαξονικής Ε – glass/epoxy στρώσης στο κύριο σύστημα της, με την συνεπίπεδη 

τάση σ2. 

• η πειραματική μελέτη μεταβολής της μη – γραμμικής συμπεριφοράς της μονοαξονικής 

Ε – glass/epoxy στρώσης συναρτήσει του επίπεδου εντατικού πεδίο και η επίδραση της στα 

αριθμητικά αποτελέσματα.     

• προσομοίωση πρωτότυπων πειραματικών διατάξεων και αποτελεσμάτων τους  

- κυλινδρικά δοκίμια σε εφελκυσμό/θλίψη – στρέψη  

- δοκίμια σε σχήμα σταυρού 

     

 

5.2 Κυλινδρικά δοκίμια 

5.2.1 Θεωρία κελυφών. Εντατικό πεδίο σε πολύστρωτο κύλινδρο 
 

 Οι Whitney και συνεργάτες [1], [2], χρησιμοποιώντας την θεωρία κελυφών, εξήγαγαν 

αναλυτικές εκφράσεις που αφορούν στο εντατικό πεδίο της στρώσης πολύστρωτου 

κυλίνδρου υπό σύνθετη φόρτιση. Για την περίπτωση της διαξονικής φόρτισης που μελετάται 

στο παρόν εδάφιο, Σχήμα  5.1, οι τάσεις στο τοπικό φυσικό σύστημα συντεταγμένων κάθε 

στρώσης προκύπτουν από τις σχέσεις (5.1): 

  

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

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

          

          

k k k k k k k
x xx xx xy yx xs sx z xx xs xy ys xs ss s

k k k k
xs sx xy yx z xs ss xy ys s

m

k k k k k k k
y xy xx yy yx ys sx z xy xs yy ys ys ss s

k k k
ys sx yy yx z ys

m

σ Q b Q b Q b N Q b Q b Q b N

z Q b Q b N Q b Q b N
R

σ Q b Q b Q b N Q b Q b Q b N

z Q b Q b N Q b
R

= + + + + +

⎡ ⎤+ − + −⎣ ⎦

= + + + + +

+ − + ( )( )
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k k k k
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m

Q b N

σ Q b Q b Q b N Q b Q b Q b N

z Q b Q b N Q b Q b N
R

⎡ ⎤−⎣ ⎦

= + + + + +

⎡ ⎤+ − + −⎣ ⎦

 (5.1) 
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Σχήμα  5.1 Εντατικά πεδία ως αποτέλεσμα της διαξονικής φόρτισης 

 

 Στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων κάθε στρώσης ο x-άξονας είναι παράλληλος με 

τον x-άξονα του φυσικού συστήματος, ο y συμπίπτει με την εφαπτομενική διεύθυνση κάθετα 

στον διαμήκη άξονα του κυλίνδρου, ενώ ο άξονας z διατρέχει την ακτινική διεύθυνση. Όσον 

αφορά στους συμβολισμούς των εξισώσεων (5.1),το ( )k
iσ (i:x,y,s) και  συμβολίζουν τις 

συνεπίπεδες τάσεις και το μητρώο δυσκαμψίας αντίστοιχα της k – στρώσης στο φυσικό 

σύστημα συντεταγμένων. Με Rm συμβολίζεται η μέση ακτίνα του πολύστρωτου τοιχώματος 

του κυλίνδρου. Για τη μη-συμμετρική, ισοσταθμισμένη διαστρωμάτωση [±45]2, το μητρώο bij 

δίνεται από:  

( )k
ijQ

  

22

22

1 1
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1 1
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xy ssxx ss

mm m
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xy ss xx ss m
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γ γ
B

A A A A Rb
γ γ

B BA A A AR R
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⎡ ⎤⎛ ⎞
− ++ −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎢ ⎥−

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥−

+⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

2

2

2

γ

γ

γ

, i,j=x, y, s (5.2) 

 

όπου Aij, Bij συμβολίζουν τους όρους του μητρώου εκτατικής δυσκαμψίας και σύζευξης. Οι 

σταθερές γ1, γ2 που εμφανίζονται στην εξίσωση (5.2) δίδονται από: 
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( ) ( )
2

2 12 ,    xs
ss xx xy xx xy

m

Bγ A A A γ A A γ
R

= + + = − 2   

 

Στο κύριο σύστημα συντεταγμένων της εξωτερικής στρώσης, [-45], η συνεπίπεδη διατμητική 

τάση, σ6, υπολογίστηκε βάσει της: 

 

( ) ( ) ( )6
1 1
2 2

⎡ ⎤
= − = − − + +⎢ ⎥

⎣ ⎦
x y xx xy xx yx x yx x ys

m m

z zQ Q b b N b N b N
R R

σ σ σ s  (5.3) 

 

Για το Glass/Epoxy υλικό και την λεπτότοιχη κυλινδρική γεωμετρία που μελετήθηκε ο 

δεύτερος και τρίτος όρος μέσα στην αγκύλη είναι τουλάχιστον 6 τάξεις μεγέθους μικρότερος 

από τον πρώτο και έτσι η (5.3) μπορεί να απλοποιηθεί στη μορφή: 

 

( )(6
1
2

= − − )xx xy xx yxQ Q b b Nσ x  (5.4) 

 

Με τη βοήθεια της εξίσωσης (5.2) μπορεί να αποδειχτεί περαιτέρω ότι: 

 

6
1
2 2

= =x
m

N P
h R

σ
π h

 (5.5) 

 

Όπου h αντιπροσωπεύει το συνολικό πάχος της πολύστρωτης. Η εξίσωση (5.5) δείχνει πως 

η συνεπίπεδη διατμητική τάση στο κύριο σύστημα της εξωτερικής στρώσης εξαρτάται μόνο 

από την αξονική δύναμη και είναι ευθέως μετρήσιμη, παρόμοια με το πείραμα αξονικού 

εφελκυσμού στα επίπεδα ISO [±45] δοκίμια. Οι δύο άλλες συνεπίπεδες τάσεις, στο κύριο 

σύστημα της στρώσης, εξαρτώνται και από την ροπή στρέψης. Συνεπώς το σύνθετο εντατικό 

πεδίο θα είναι εντελώς διαφορετικό από ότι στο επίπεδο δοκίμιο, αλλά και από κύλινδρο σε 

κύλινδρο αφού κάθε φορά εξαρτάται από τον συνδυασμό των αξονικών και στρεπτικών 

φορτίων. 
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5.2.2 Πειραματικά αποτελέσματα κυλινδρικών δοκιμίων 

5.2.2.1 Διαξονική αντοχή  
 

 Οι μέγιστες τιμές δύναμης και ροπής, ταυτόχρονα και φορτία αστοχίας, συνοψίζονται 

στον Πίνακα 5.1, ενώ στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι παραμορφώσεις αστοχίας στο 

φυσικό σύστημα συντεταγμένων της πολύστρωτης. Οι αντίστοιχες τιμές αξονικών και 

διατμητικών συνισταμένων δυνάμεων ανηγμένες ως προς το πάχος της πολύστρωτης, Nx/h, 

Ns/h, υπολογίστηκαν βάσει των εξ. (2.15) του 2ου κεφαλαίου και παρουσιάζονται γραφικά στο 

Σχήμα  5.2. Δίπλα σε κάθε πειραματικό σημείο βρίσκεται το νούμερο του δοκιμίου στο οποίο 

αντιστοιχεί, ενώ προσδιορίστηκε και η βέλτιστη προσαρμογή καμπύλης με τη γενική μορφή:  
2 2

11 22 12 1 2 1 0⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + + + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

x s x s x sN N N N N Na a a a a
h h h h h h

=  (5.6) 

Πίνακας 5.1 Φορτία αστοχίας 

κύλ.# k=Nx/Ns T P κύλ.# k=Nx/Ns T P 

  [Nm] [N]   [Nm] [N] 

01 0 446.00 0 09 -0.965 -183.90 12153 

02 0 -398.90 0 11 -0.542 -220.70 8187 

03 0 -364.50 0 12 0.542 -230.60 -8557 

06 0.541 263.08 9758 13 0.971 -208.94 -13882 

07 0.971 193.72 12834 14 -0.971 160.70 -10676 

08* 2.459 79.10 13322 15 -0.539 230.72 -8526 

* Ο λόγος δύναμης προς ροπή δεν ήταν σταθερός κατά τη διάρκεια του πειράματος λόγω κάποιας 

αστάθειας που εμφανίστηκε στο σύστημα ελέγχου 

 

Πίνακας 5.2 Παραμορφώσεις αστοχίας 

κύλ.# εx % εy % εs % κύλ.# εx % εy % εs % 

 αξον. εφαπτ. διατμ.  αξον. εφαπτ. διατμ. 

01 0 0 2.46 09 3.49 -2.27 1.11 

02 0 0 -2.14 11 1.18 -0.88 1.43 

03 0 0 -1.96 12 -0.59 0.31 1.19 

06 0.85 -0.43 -1.45 13 -1.30 0.88 1.18 

07 2.41 -1.36 -0.59 14 -1.16 0.80 -0.96 

08 2.83 -1.66 -0.14 15 -0.87 0.51 -1.56 
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 Ο πειραματικός τόπος αστοχίας των κυλινδρικών δοκιμίων στο sx NN ,
h h

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  επίπεδο 

είναι ομαλώς στα δύο πρώτα τεταρτημόρια. Για αρνητική όμως διατμητική συνισταμένη 

δύναμη τα δεδομένα δίνουν την εντύπωση σημαντικής διασποράς στην αξονική συνισταμένη 

δύναμη αστοχίας. 
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Σχήμα  5.2 Πειραματικός τόπος αστοχίας και προσέγγιση καμπύλης στο επίπεδο αξονικής-
διατμητικής τάσης.  

 

 Παρόλα αυτά, η διαδικασία φόρτισης των κυλίνδρων #09, 11 στο 4ο τεταρτημόριο 

καθώς και των #12,13 στο 3ο αντίστοιχα, ήταν μονοσήμαντη για το κάθε δοκίμιο, 

ακολουθώντας διαφορετικούς λόγους αξονικής δύναμης προς ροπή. Ταυτόχρονα η αξονική 

αντοχή ελαττώνεται αισθητά όσο ο λόγος Nx/Ns βαίνει μειούμενος. Αντίστοιχη συμπεριφορά, 

παρότι λιγότερο εμφανής παρατηρήθηκε και για τις θετικές τιμές της διατμητικής 

συνισταμένης δύναμης.  

Η διαφορά μεταξύ τους προκύπτει από το γεγονός ότι για αρνητικές τιμές, στο κύριο 

επίπεδο του υλικού της εξωτερικής [+45] στρώσης αναπτύσσεται θλίψη στη διεύθυνση της 

ίνας και εφελκυσμός στην κάθετη διεύθυνση. Ως αποτέλεσμα εκτατικές ρωγμές στη μήτρα 

‘αποδυναμώνουν’ τη στήριξη των ινών επισπεύδοντας τοπικό μικρολυγισμό τους. Την ίδια 

στιγμή η [-45] στρώση ακριβώς από κάτω βρίσκεται υπό θλίψη κάθετα στις ίνες που 

ταυτόχρονα εφελκύονται. Η ‘εκρηκτική’ μορφή αστοχίας στη μήτρα της συγκεκριμένης 

στρώσης προκαλούσε διαστρωματική αποκόλληση των δύο εξωτερικών στρώσεων, που 
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ακολουθούνταν και από τοπικό λυγισμό της [+45] στρώσης. Ο παραπάνω μηχανισμός 

αστοχίας που προκλήθηκε από την αστάθεια των ινών της εξωτερικής στρώσης είναι 

φανερός στο δοκίμιο που υποβλήθηκε σε καθαρή αρνητική στρέψη, Σχήμα  5.3 (αριστερά), 

καθώς επίσης και η εκρηκτική αστοχία στη μήτρα της από κάτω στρώσης στα άκρα του 

δοκιμίου. Αντίθετα, η αντοχή σε όρους διατμητικής συνισταμένης δύναμης αυξάνει στην 

περίπτωση θετικής στρέψης, λόγω αναστροφής του προηγούμενου εντατικού πεδίου. Οι ίνες 

στην εξωτερική στρώση εφελκύονται ενώ η αστοχία προκαλείται από θλίψη στο μητρικό 

υλικό, Σχήμα  5.3 (δεξιά).        

 Εν κατακλείδι, ο λόγος αξονικού προς στρεπτικό φορτίο επηρέαζε το μέγεθος των 

τελικών φορτίων αστοχίας αλλά όχι το μηχανισμό της. Αυτός προσδιοριζόταν κατά κύριο 

λόγο από το πρόσημο της εφαρμοζόμενης στρέψης. 

 

 
 
Σχήμα  5.3 Διαφορετικές μορφές αστοχίας κάτω από αρνητική (αριστερά) και θετική (δεξιά) 
ροπή 

5.2.2.2 Συνεπίπεδη διατμητική απόκριση μονοαξονικής στρώσης 
 
 Χρησιμοποιώντας την κλασσική θεωρία πολύστρωτων πλακών (CPT) και τις 

εκφράσεις των τάσεων της παραγράφου 5.1.1 από τη θεωρία κελυφών, παράλληλα με 

αποτελέσματα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, οι διατμητικές τάσεις στο 

σύστημα συντεταγμένων της στρώσης βρέθηκαν σταθερές κατά το πάχος του υλικού, 

αλλάζοντας πρόσημο από τις [+45] στις [-45], ενώ εμφάνισαν εξάρτηση μόνο από την 

αξονική δύναμη και όχι από τη ροπή στρέψης.  

 Σύγκριση των τριών αριθμητικών μεθόδων έγινε στο Σχήμα  5.4 για περίπτωση 

φόρτισης αντίστοιχης με αυτή του δοκιμίου #09, κεφάλαιο 2, Πίνακας 2.11. Οι κατανομές 

τάσεων κατά τη διεύθυνση του πάχους υπολογίστηκαν στο 13.5% του μακροσκοπικού 

φορτίου αστοχίας. Η θεωρία κελυφών και η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων βρέθηκαν 
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σε εξαιρετική συμφωνία για όλους τους τασικούς όρους, ενώ όλες υπολόγισαν ίδιες 

διατμητικές τάσεις στο κύριο σύστημα σε αντίστοιχες στρώσεις.  
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Σχήμα  5.4 Κατανομή τάσης κατά το πάχος της διαστρωμάτωσης στο κύριο σύστημα 
συντεταγμένων κάθε στρώσης. 

 

 Όπως αποδείχθηκε αναλυτικά, εξίσωση (5.5), η διατμητική τάση είναι ίση με το μισό 

της αξονικής και εφόσον το πεδίο παραμορφώσεων μετρήθηκε πειραματικά στην εξωτερική 

επιφάνεια του κάθε κυλίνδρου, είναι δυνατό να αναπαραχθεί η διατμητική απόκριση τάσης-

παραμόρφωσης στο κύριο σύστημα συντεταγμένων της εξωτερικής στρώσης. Η αντίστοιχη 

διατμητική παραμόρφωση προέκυψε από τη σχέση: 

 

( )6 2 12= − +SG SG SGε 3  (5.7) 

 

όπου SG1, SG2, SG3, οι μετρήσεις ηλεκτρομηκυνσιομέτρων στις διευθύνσεις +45ο, αξονική 

και -45ο αντίστοιχα. 

 Τυπικό πειραματικό αποτέλεσμα μετρήσεων των τριών ηλεκτρομηκυνσιομέτρων 

συναρτήσει της αξονικής τάσης παρουσιάζεται στο Σχήμα  5.5 για τον κύλινδρο #11. Η 

ισχυρή μη-γραμμικότητα στην αξονική διεύθυνση (SG2), που είναι αποτέλεσμα της 

απόκρισης του μητρικού υλικού, διαφοροποιείται από τη σχεδόν γραμμική συμπεριφορά στις 

±45 διευθύνσεις (SG1, SG3) όπου κυριαρχούν οι ίνες.   
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Σχήμα  5.5 Διάγραμμα αξονικής συνισταμένης δύναμης ανοιγμένης στο πάχος με 
παραμορφώσεις στις τρεις διευθύνσεις μέτρησης. Κύλινδρος #11. 

 

 Οι καμπύλες σ6-ε6 όλων των κυλινδρικών δοκιμών του Πίνακα 2.11, υπολογίστηκαν 

βάσει των εξ. (5.5), (5.7) και παρουσιάζονται στο Σχήμα  5.6. Το πάχος τοιχώματος του 

κυλίνδρου, h, καθώς και η μέση ακτίνα (Rm=14+h/2 in mm) στην εξ. (5.5) προκύπτει από τις 

τιμές του Πίνακα 2.10. Στο ίδιο σχήμα συμπεριελήφθησαν τα πειραματικά αποτελέσματα της 

Iosipescu διατμητικής δοκιμής με το V-notched (VNB) δοκίμιο [3], καθώς και της ISO 14129 

εφελκυστικής δοκιμής σε [±45]S δοκίμια [4], για το ίδιο υλικό. Η λεζάντα δίπλα σε κάθε 

καμπύλη δείχνει το δοκίμιο από το οποίο προήλθε. 
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Σχήμα  5.6 Πειραματικές καμπύλες συνεπίπεδης διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης σ6-ε6 
glass/epoxy μονοαξονικής στρώσης 
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 Όλοι οι κύλινδροι υπέστησαν συνδυασμένη αξονική δύναμη και στρέψη. Οι αρνητικές 

καμπύλες διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης στην εξωτερική τους επιφάνεια αντιστοιχούν σε 

θλιπτική αξονική φόρτιση π.χ. κύλινδροι #12 έως και 15, ενώ οι θετικές προέρχονται από 

δοκίμια που φορτίστηκαν εφελκυστικά, Σχήμα  5.6. 

 Το εντατικό πεδίο που αναπτύσσεται σε κάθε μια από τις παραπάνω δοκιμές είναι 

σύνθετο και διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, με μοναδική εξαίρεση την Iosipescu δοκιμή, 

που θεωρητικά δημιουργεί ‘καθαρό’ πεδίο διάτμησης στο δοκίμιο. Η διαφορά φαίνεται στο 

Σχήμα  5.6 όπου η καμπύλη VNB βρίσκεται πάνω από όλες τις υπόλοιπες, ακόμα και εάν τα 

αποτελέσματα των 12-15 μεταφερθούν στο πρώτο τεταρτημόριο. 

 Είναι φανερό πως η συμπεριφορά της συνεπίπεδης διάτμησης στη μονοαξονική 

στρώση επηρεάζεται έντονα από την παρουσία, τουλάχιστον, της κάθετης στις ίνες ορθής 

τάσης, εάν όχι και από την ορθή τάση κατά μήκος των ινών. Από το ίδιο σχήμα προκύπτει 

πως μέχρι τα ±(12-15) MPa, οι καμπύλες διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης είναι σχεδόν 

γραμμικές, πάνω όμως από αυτό το όριο κυριαρχεί μη-γραμμικότητα ενώ παράλληλα 

εμφανίζεται απόκλιση συμπεριφοράς μεταξύ των δοκιμίων. Σύμφωνα με το εδάφιο 2.6.2.1 

στα δοκίμια εφαρμόστηκαν παρεμφερείς ρυθμοί φόρτισης ούτως ώστε να αποκλειστεί η 

επίδραση της βισκο – ελαστικής φύσης του υλικού. Έτσι η διαφορά που παρατηρείται στις 

καμπύλες διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης στο Σχήμα  5.6 μεταξύ των δοκιμίων π.χ. #6 

και #11 που έχουν ίδιους ρυθμούς φόρτισης αλλά διαφορετικούς λόγους ροπής προς αξονικό 

φορτίο, πρέπει να αποδοθεί στην επίδραση που προκαλεί η υπέρθεση των κάθετων στις ίνες 

ορθών τάσεων.    

 Τα εξωτερικά φορτία προκαλούν σύνθετα εντατικά πεδία σε κάθε στρώση 

επηρεάζοντας μονοσήμαντα τη μη-γραμμική συμπεριφορά, παράλληλα όμως και το ελαστικό 

μέτρο διάτμησης. Σε μια προκαταρκτική προσπάθεια να εξηγηθεί αυτή η μεταβολή, η 

πειραματική τιμή του μέτρου διάτμησης, G12, συσχετίστηκε με το λόγο της κάθετης στις ίνες 

ορθής προς τη διατμητική τάση, 2 6σ σ , υπολογισμένου με τη θεωρία κελυφών, εξ. (5.1), και 

γραμμικές ελαστικές ιδιότητες, Πίνακας 5.3 και κεφάλαιο 2, στο κύριο σύστημα 

συντεταγμένων της εξωτερικής στρώσης όπου πραγματοποιήθηκαν και οι πειραματικές 

μετρήσεις παραμόρφωσης.  

 

Πίνακας 5.3 Γραμμικές ελαστικές ιδιότητες E-glass/epoxy στρώσης 

E1 [GPa] E1 [GPa] G12 [GPa] v12 

39.04 14.08 4.24 0.29 

 

 Παράλληλα έγινε η υπόθεση ότι ούτε το πρόσημο της διατμητικής τάσης ούτε η τάση 

κατά μήκος των ινών σ1 επηρεάζουν τη διατμητική παραμόρφωση της στρώσης, παρά μόνο 
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η κάθετη στις ίνες ορθή τάση σ2. Το μέτρο διάτμησης, G12, μετρήθηκε σύμφωνα με τον 

κανονισμό ISO 14129 στην κλίμακα παραμόρφωσης 1000-5000 με. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4.  

 

Πίνακας 5.4 Συνεπίπεδα μέτρα διάτμησης που μετρήθηκαν σε διάφορους λόγους 2 6σ σ   

Κύλιν.# 
(P>0) 

2

6

σ
σ

 
G12 

[GPa] 
Κύλιν.# 
(P<0) 

2

6

σ
σ

 
G12 

[GPa]

06 -1.237 4.59 12 1.240 4.64 

07 -0.406 4.04 13 0.401 5.15 

09 1.736 4.29 14 -1.732 4.38 

11 2.582 3.48 15 -2.589 3.96 

 

 Τα στοιχεία του Πίνακα 5.4 μαζί με τις τιμές από το Iosipescu πείραμα (VNB (0, 5.1)), 

το ISO (0.61, 4.24) και τα αποτελέσματα από το μονοαξονικό δοκίμιο 30o εκτός άξονα (off-

axis) [5], (0.577, 4.894), παρουσιάστηκαν στο Σχήμα  5.7, αναδεικνύοντας γραμμική 

εξάρτηση του μέτρου διάτμησης από τον λόγο 2 6σ σ  και στα δύο τεταρτημόρια. Εξαιρώντας 

ορισμένα αποτελέσματα (#06 και ISO), η συμπεριφορά του υλικού μπορούσε να περιγραφεί 

από δύο γραμμικές εξισώσεις, μια για κάθε τεταρτημόριο. Το μέτρο διάτμησης μειωνόταν με 

την αύξηση του λόγου 2 6σ σ . Η κλήση υποβάθμισης του G12 ήταν πιο απότομη όταν η 

συνεπίπεδη διατμητική τάση συνδυαζόταν με θετική ορθή τάση σ2, εφόσον αυτή έτεινε να 

ανοίξει τις μικρο-ρωγμές που είχαν εμφανιστεί παράλληλα στη διεύθυνση των ινών, 

συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση του μέτρου. 

 Παρότι πρόκειται για προκαταρκτικά πειραματικά αποτελέσματα τα οποία πρέπει να 

αξιολογηθούν περαιτέρω και να εξεταστούν με ενδελέχεια, το Σχήμα  5.7 δείχνει με σαφήνεια 

ότι ο συμβατικός τρόπος υπολογισμού του γραμμικού μέτρου διάτμησης πρέπει να 

επανεξεταστεί με προσοχή. Κατά την πειραματική διαδικασία υπολογισμού του μέτρου 

διάτμησης, ανάλογα με το λόγο σ2 προς σ6, μετρήθηκε διαφορά της τάξης του 33%, η οποία 

εν δυνάμει μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο π.χ. στην ελαστική ανάλυση 

ευστάθειας της κατασκευής ή ακόμα και στον προσδιορισμό-υπολογισμό του ίδιου του 

πεδίου τάσεων-παραμορφώσεων. 
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Σχήμα  5.7 Εξάρτηση του μέτρου διάτμησης από τον λόγο σ2/|σ6| 

 

 Η επίδραση της κάθετης ορθής τάσης σ2 στην απόκριση της συνεπίπεδης διάτμησης 

περιγράφηκε αρχικά από τους Hashin και συνεργάτες [6], ενώ εξετάστηκε και από τους 

Kaddour και συνεργάτες [7], οι οποίοι εντόπισαν πειραματικά την ίδια τάση μείωσης του 

μέτρου διάτμησης G12 συναρτήσει της αύξησης της σ2.  Οι Puck και Mannigel [8] μελέτησαν 

ένα παρόμοιο φαινόμενο αλληλεπίδρασης, θεωρώντας επιπλέον εξάρτηση μεταξύ του 

μέτρου ελαστικότητας E2 κάθετα στις ίνες και της διατμητικής τάσης σ6. Παρόλα αυτά, η 

θεωρητική τους ανάλυση, επηρεασμένη από τα πειραματικά τους δεδομένα, αφορούσε μόνο 

στο μη-γραμμικό κομμάτι των καμπυλών θεωρώντας την γραμμική περιοχή κοινή για όλους 

τους συνδυασμούς σ2-σ6. 

 

 

5.2.3 Αριθμητική προσομοίωση και μελέτη κυλινδρικών δοκιμών 
 

 Για την αριθμητική ανάλυση των κυλίνδρων δημιουργήθηκε μια κυλινδρική γεωμετρία 

από 1504 στοιχεία κελύφους και 9216 βαθμούς ελευθερίας που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις φόρτισης, υιοθετώντας κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων για τον 

προσδιορισμό των συνοριακών συνθηκών, Σχήμα  5.8. Όλες οι μετατοπίσεις στην ακτινική, 

εφαπτομενική και αξονική διεύθυνση ήταν περιορισμένες σε όλους τους κόμβους στην 

περιοχή που εδράζονταν οι αρπάγες του ακίνητου τμήματος της σερβοϋδραυλικής μηχανής. 

Επίσης οι περιστροφές γύρω από την εφαπτομενική και αξονική διεύθυνση ήταν 

περιορισμένες στην ίδια περιοχή. Στο άλλο άκρο του κυλίνδρου, που ήταν προσαρτημένο 
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στην κινητή κεφαλή της μηχανής, ήταν περιορισμένες οι ακτινικές μετατοπίσεις. Δυνάμεις 

εφαρμόστηκαν κατά την αξονική και εφαπτομενική διεύθυνση προσομοιώνοντας το 

εφελκυστικό ή θλιπτικό αξονικό φορτίο και τη ροπή στρέψης αντίστοιχα. Οι δυνάμεις ήταν 

ισοκατανεμημένες στους κόμβους της περιοχής των αρπαγών μειώνοντας τις πιθανότητες 

τεχνητών αστοχιών του υλικού. 

 

fixed endfixed endσταθερό άκρο 
0,  0zθθ θ= = =u

moving end 0ru =zF

Fθ

Fθ

zF

0,  0zθ= θ θ= =u

moving end 0ru

F

=

θ

zF  νούμενοκι  
 άκρο 

zF F  θ

 

Σχήμα  5.8 Πρότυπο πεπερασμένων στοιχείων του κυλινδρικού δοκιμίου. Τρισδιάστατη 
απεικόνιση κελυφοειδών στοιχείων.  

 
 Οι ανεξάρτητοι βαθμοί ελευθερίας περί τον ακτινικό άξονα, θr, συμβατοί με το 

θεωρητικό υπόβαθρο του στοιχείου κελύφους που χρησιμοποιήθηκε, περιορίστηκαν κατά 

μήκος του δοκιμίου, αποφεύγοντας έτσι την προκαθορισμένη μέθοδο ποινής (penalty 

method) του ANSYS που τους συνδέει με όρους συνεπίπεδων μετατοπίσεων [9]. 

 Το κυλινδρικό δοκίμιο προσεγγίστηκε με [±45]2 διαστρωμάτωση, χωρίς να 

προσομοιωθεί η περιοχή επικάλυψης. Οι μεταβολές πάχους μεταξύ των δοκιμίων 

ελλήφθησαν υπόψη υποθέτοντας μέσο πάχος στρώσης 0.3 mm. 

 

5.2.3.1 Τόποι αστοχίας. Σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών 
αποτελεσμάτων   

 

 Τα πρότυπα προοδευτικής αστοχίας που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3 και 

ενσωματώθηκαν στο στοιχείο κελύφους (SHELL 181) παρήγαγαν προβλέψεις αντοχής των 

κυλινδρικών δοκιμίων κάτω από διαφορετικούς συνδυασμούς αξονικής και στρεπτικής 

φόρτισης, [12]. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με πειράματα, Πίνακας 5.1, στο πεδίο 
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συνιστάμενων αξονικών-διατμητικών τάσεων, Σχήμα  5.9. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται και 

τα θεωρητικά επίπεδα τάσης έναρξης της βλάβης.  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος ‘αρχική αστοχία’ έχει το ίδιο νόημα με την ‘αστοχία 

πρώτης στρώσης’ γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως ‘First Ply Failure’ ή ‘FPF’. Στην 

προκειμένη περίπτωση υποδηλώνει ότι πρωτοεμφανίστηκε αστοχία στο σύνολο του 

αριθμητικού προτύπου σε κάποια τυχαία στρώση κάποιου τυχαίου στοιχείου. Ακολουθούν 

διακριτά συμβάντα αστοχίας ίδιας ή διαφορετικής μορφής σε τυχαίες στρώσεις του ίδιου ή 

διαφορετικού στοιχείου· όλα αυτά τα γεγονότα μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενδιάμεσα. 

Το τελικό φορτίο της πολύστρωτης, που αντιστοιχεί στο ‘φορτίο αστοχίας’ προσδιοριζόταν 

από το ίδιο το αριθμητικό πρότυπο όταν σε κάποιο συγκεκριμένο βήμα φόρτισης η 

μακροσκοπική παραμόρφωση σε συγκεκριμένο στοιχείο ήταν εμφανώς δυσανάλογη με την 

έως τότε εξέλιξη της. 

 Η μελέτη περιορίστηκε στα τρία πρότυπα προοδευτικής αστοχίας, Α, Β και Γ που 

έδωσαν συνολικά τις καλύτερες προβλέψεις στα πρισματικά δοκίμια του προηγούμενου 

κεφαλαίου. Για την υλοποίηση του προτύπου των πεπερασμένων στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκαν οι ιδιότητες του υλικού που περιγράφονται στο εδάφιο 2.4.1. Τα πρότυπα 

Α και Γ προέβλεψαν την ίδια μορφή αστοχίας για όλους τους συνδυασμούς φόρτισης, 

εφελκυστικές ρωγμές στη μήτρα (IFFA). Τα αποτελέσματα τους συμπίπτουν διότι και τα δύο 

ενσωματώνουν τα ίδια κριτήρια αστοχίας για το μητρικό υλικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εσωτερική στρώση είχε προσανατολισμό [-45], η διαστρωμάτωση της πολύστρωτης διάταξης 

από το εσωτερικό προς την εξωτερική επιφάνεια είναι [-45/+45/-45/+45]. Έτσι, σε όλους τους 

κυλίνδρους που υποβλήθηκαν μόνο σε θετική ροπή στρέψης ή σε συνδυασμό με αξονική 

φόρτιση, δηλαδή τα δοκίμια #6, 7, 8, 14, 15, η αστοχία της μορφής IFFA ξεκινούσε από τις    

[-45] στρώσεις όπου αναπτύσσονταν κάθετες εφελκυστικές ορθές τάσεις και θλιπτικές κατά 

μήκος των ινών. 

 Αντιστροφή του προσήμου της επιβεβλημένης ροπής, είχε ως αποτέλεσμα την 

έναρξη της βλάβης στις [+45] στρώσεις στα δοκίμια του 3ου και 4ου τεταρτημόριου του 

επιπέδου (Nx/h-Ns/h)˙ το τασικό πεδίο ήταν ίδιο, δηλαδή εφελκυστική σ2 και θλιπτική σ1. 

 Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου Β, παρά τις ομοιότητες με τους τύπους 

αστοχίας που συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, εντούτοις υπήρξαν μερικές 

διαφοροποιήσεις. Τα αποτελέσματα ανά κύλινδρο παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5. Οι τύποι 

αστοχίας IFFT και IFFC είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5.  

 Οι προβλέψεις ‘αστοχίας πρώτης στρώσης’ (FPF) είναι πολύ κοντά στην αντοχή των 

κυλίνδρων που υποβλήθηκαν σε θλιπτική αξονική φόρτιση, ενώ οι τόποι αστοχίας γίνονται 

μη-συντηρητικοί όσο αυξάνει η συμβολή του στρεπτικού φορτίου, Σχήμα  5.9 
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Πίνακας 5.5 Πρόβλεψη μορφής αρχικής αστοχίας. Πρότυπο Β 

Tube# Mode Ply Tube# Mode Ply 

01 IFFT [-45] 09 IFFT [+45]
02 IFFT [+45] 11 IFFT [+45]

03 IFFT [+45] 12 IFFT [+45]

06 IFFT [-45] 13 IFFC [-45] 

07 IFFT [-45] 14 IFFC [-45] 

08 IFFT [+45] 15 IFFT [-45] 
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Σχήμα  5.9 Σύγκριση αριθμητικής πρόβλεψης με πειραματικά δεδομένα  

 
 Οι διαφορές στο τελικό φορτίο αστοχίας ανάμεσα σε πειραματικά και αριθμητικά 

αποτελέσματα ήταν συνέπεια της ασυμβατότητας μεταξύ του καταστατικού προτύπου που 

υλοποιήθηκε στον κώδικα των πεπερασμένων στοιχείων και στις μορφές αστοχίας, Σχήμα  

5.3. Σύμφωνα με το εδάφιο 3.3.4 η διαφορά εξομαλύνθηκε ενσωματώνοντας στα αρχικά 

πρότυπα υλικού, προοδευτική υποβάθμιση θλιπτικής αντοχής της μονοαξονικής στρώσης 

στη διεύθυνση των ινών. Τα θεωρητικά αποτελέσματα των τριών προτύπων υλικού σε 

συνδυασμό με την υπόθεση του Rosen παρουσιάζονται στο Σχήμα  5.10 μαζί με αντίστοιχα 

πειραματικά δεδομένα. Οι τόποι της αρχικής αστοχίας (FPF), Σχήμα  5.9, περιορίστηκαν 

αισθητά στο 2ο και 3ο τεταρτημόριο λόγω των υψηλότερων θλιπτικών τάσεων κατά μήκος 

των ινών από τα άλλα δυο τεταρτημόρια. Οι αντίστοιχες προβλέψεις του προτύπου Β 
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επηρεάστηκαν περισσότερο αλλάζοντας και αρχική μορφή αρχικής βλάβης, σε διατμητική 

αστοχία ίνας-μήτρας στους κυλίνδρους #12 μέχρι και #15. Στα πρότυπα Α και Γ οι αρχικές 

μορφές αστοχίας παρέμειναν αναλλοίωτες. 

 Στο σύνολο τους τα πρότυπα προσέγγισαν με ικανοποιητική ακρίβεια τα πειραματικά 

αποτελέσματα, Σχήμα  5.10, ενισχύοντας την αιτιολόγηση του εδαφίου 3.3.4 και 

αναδεικνύοντας παράλληλα την επίδραση της υποβάθμισης της θλιπτικής αντοχής ως έναν 

εν δυνάμει μηχανισμό διέγερσης διαστρωματικών αποκολλήσεων και τοπικής αστάθειας. Η 

προσθήκη της υπόθεσης του Rosen στα θεωρητικά πρότυπα επέδρασε καταλυτικά στις 

προβλέψεις τους,  παρότι  το πρότυπο Β συμπεριφέρθηκε λιγότερο επιτυχώς, από τα Α και 

Γ, που είναι βασισμένα στη θεωρία αστοχίας και υποβάθμισης των Puck και Schürmann [10]. 

Το γεγονός οφείλεται κυρίως στη στρατηγική υποβάθμισης της ελαστικότητας. Συγκεκριμένα, 

μηδενίζοντας το μέτρο διάτμησης μετά την έναρξη αστοχίας είχε ως συνέπεια την απότομη 

μείωση αντοχής της αντίστοιχης στρώσης κατά μήκος των ινών, εξ. (3.31), σε αντίθεση με τη 

βαθμιαία υποβάθμιση των προτύπων Α και Γ.         
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Σχήμα  5.10 Σύγκριση πειραματικών δεδομένων με αριθμητικές προβλέψεις προτύπων υλικού 
που ενσωματώνουν προοδευτική υποβάθμιση αντοχής ινών 

 Οι προβλέψεις των τελικών μορφών αστοχίας κατά το πάχος της διαστρωμάτωσης 

ήταν περίπου οι ίδιες για όλα τα προαναφερθέντα πρότυπα˙ υπό θετική ροπή στρέψης, οι [-

45] στρώσεις αστοχούν σε θλίψη στη διεύθυνση των ινών (FF), ενώ στα τελευταία βήματα 

φόρτισης προκύπτουν θλιπτικές μορφές αστοχίας στη μήτρα των [+45] (IFF). Το αντίθετο 
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ισχύει για αρνητική ροπή στρέψης, δηλαδή οι [+45] αστοχούν σε θλίψη στη διεύθυνση των 

ινών (FF) ενώ οι [-45] σε θλίψη στη μήτρα (IFF). 

 Ιδιαίτερα για τα πρότυπα Α και Γ, τα οποία σύμφωνα με το κριτήριο του Puck 

προβλέπουν δύο διαφορετικές μορφές αστοχίας σε θλίψη στη μήτρα, προέκυψε συνεπίπεδη 

αστοχία τύπου IFFB στο πρώτο τεταρτημόριο του πεδίου (Nx/h-Ns/h) ενώ ο ‘εκρηκτικός’ τύπος 

IFFC δέσποζε σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Παρότι και τα δύο κατέληξαν στις ίδιες 

μορφές τελικής αστοχίας, σε συνδυασμούς φορτίσεων που αντιστοιχούν στο πρώτο 

τεταρτημόριο και τις [+45] στρώσεις, το πρότυπο Γ προέβλεπε επιπλέον υπέρθεση 

εφελκυστικής αστοχίας ινών (FF) στην αστοχία της μήτρας (IFFB). 

 Η απόκλιση της πρόβλεψης για τον κύλινδρο 08 και η σχετική παραμόρφωση του 

τόπου αστοχίας που παρατηρούνται στον τόπο αστοχίας του προτύπου Α οφείλονται κυρίως 

στη συγκεκριμένη υλοποίηση του αλγόριθμου της προοδευτικής αστοχίας. Στην εξωτερική 

στρώση [+45] ασκούνται εφελκυστικές τάσεις κάθετα στη διεύθυνση των ινών που οδηγούν 

σε έναρξη αστοχίας με ρωγμές στη μήτρα τύπου IFFA. Από τη στιγμή όμως που στην από 

κάτω [-45] στρώση αστοχήσουν οι ίνες, μηδενίζοντας συνεπώς το μητρώο ελαστικότητας της, 

γίνεται ανακατανομή των τάσεων προκαλώντας αλλαγή προσήμου στην κάθετη ορθή τάση 

των [+45] στρώσεων, οι οποίες τελικά αστοχούν υπό θλιπτική μορφή τύπου IFFB. Παρότι 

προηγήθηκε εφελκυστική αστοχία στη μήτρα, στη ρουτίνα εκλαμβάνεται ως άθικτη σε θλίψη 

επαναφέροντας το αρχικό μέτρο ελαστικότητας του παρθένου υλικού, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της αντοχής της πολύστρωτης. Το κριτήρια αστοχίας του προτύπου Γ, Πίνακας 3.3, 

συνεισφέρει στην άρση αυτής της ανωμαλίας.  

 Η αστοχία στους κυλίνδρους που φορτίστηκαν μόνο με ροπή στρέψης συμβαδίζει με 

την τελική αστοχία που περιγράφεται ανωτέρω. Σύμφωνα με τα πρότυπα Α και Γ η θετική 

ροπή οδηγεί στην καταστροφική μορφή IFFC στη μήτρα της εξωτερικής στρώσης [+45], ενώ 

αντίστοιχα για αρνητική ροπή προβλεπόταν θλιπτική αστοχία ίνας˙ από κάτω, η [-45] στρώση 

αστοχεί με IFFC. Πειραματική απόδειξη αυτών των μορφών αστοχίας παρουσιάστηκε στο 

Σχήμα  5.3. Στον δεξιό κύλινδρο του σχήματος η ‘εκρηκτικού’ τύπου αστοχία στη μήτρα της 

εξωτερικής [+45] στρώσης (IFFC) φαίνεται καθαρά κοντά στην περιοχή των αρπαγών. Στην 

αριστερή εικόνα, η [-45] στρώση κάτω από την εξωτερική [+45] αστοχεί με IFFC 

προκαλώντας αποκόλληση με την εξωτερική στρώση η οποία εν συνεχεία αστοχεί τοπικά 

λόγω αστάθειας (λυγισμός). Και σε αυτή την περίπτωση η αστοχία παρατηρείται κοντά στις 

περιοχές έδρασης, όπου οι ρωγμές τύπου IFFC σχηματίζουν γωνία 90ο με τη διεύθυνση των 

ινών της εξωτερικής στρώσης. 

 Συνεπώς, παρότι η αποκόλληση δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια από τη 

δυσδιάστατη τασική ανάλυση και ανάλυση αστοχίας, οι προβλέψεις των μορφών αστοχίας 

στη στρώση από τα πρότυπα Α και Γ συνεισφέρουν στην κατανόηση των μηχανισμών 

βλάβης που αναπτύσσονται στο πείραμα.  
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 Τα αριθμητικά αποτελέσματα των Σχημάτων 5.9 και 5.10 υπολογίστηκαν 

χρησιμοποιώντας μη-γραμμική συμπεριφορά του υλικού σε διάτμηση, όπως προσδιορίστηκε 

από ISO πείραμα πρισματικών [±45]s δοκιμίων και εκφράστηκε από την εξ. (2.9) και τις τιμές 

του Πίνακα 2.6. Υπό το πρίσμα όμως εξάρτησης της διατμητικής απόκρισης της 

μονοαξονικής στρώσης από την κάθετη ορθή τάση όπως παρουσιάστηκε στο εδάφιο 5.1.2.2, 

διερευνήθηκε περαιτέρω η επίδραση της ακριβούς (πειραματικής) διατμητικής καμπύλης 

τάσης παραμόρφωσης που αντιστοιχεί σε κάθε φόρτιση, Σχήμα  5.6, στις προβλέψεις των 

τελικών φορτίων αστοχίας.  

 Αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στο Σχήμα  5.11, μόνο για το 

πρότυπο Γ για την αποφυγή επικάλυψης πολλαπλών καμπυλών. Ανάλογη συμπεριφορά ως 

προς τις εκτιμήσεις αντοχής παρατηρήθηκε και στα άλλα δύο πρότυπα. Όπως όμως φαίνεται 

στο Σχήμα  5.10, το πρότυπο Γ σε συνδυασμό με την υπόθεση του Rosen για υποβάθμιση 

της θλιπτικής αντοχής της στρώσης στη διεύθυνση των ινών συμπεριφέρεται κατά μέσο όρο 

καλύτερα από τα άλλα δύο και προτείνεται για περαιτέρω χρήση και μελέτη. 
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Σχήμα  5.11 Προβλέψεις φορτίου αστοχίας προτύπου Γ: διαφορετικές εκφράσεις συνεπίπεδης 
διατμητικής απόκρισης και υποβάθμιση αντοχής σε θλίψη στη διεύθυνση των ινών 

 Όσον αφορά στους τόπους αρχικής αστοχίας, ο FPF0 είναι ίδιος με αυτόν που 

παρουσιάστηκε στο Σχήμα  5.9, που σχηματίστηκε χρησιμοποιώντας το πρότυπο Γ στην 

αρχική του μορφή, ενώ στον FPF3 έχει συμπεριληφθεί και το πρότυπο του Rosen όσο και η 

πειραματική διατμητική συμπεριφορά κάθε κυλίνδρου ξεχωριστά. Αποκλίσεις 

παρατηρήθηκαν μόνο στο 2ο και 3ο τεταρτημόριο, παρότι οι μορφές αστοχίας παρέμειναν 

ίδιες ανά συνδυασμό φόρτισης για κάθε κύλινδρο.  
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 Η λεπτή διακεκομμένη γραμμή Γ0 είναι ίδια με την καμπύλη LPF C του Σχήματος 5.9 

και αντιστοιχεί στην αρχική υλοποίηση του προτύπου [11] με ιδιότητες της μονοαξονικής 

στρώσης όπως περιγράφηκαν στο εδάφιο 2.4.1. Ο τόπος αστοχίας Γ1 (συνεχής λεπτή 

γραμμή) προσδιορίστηκε επίσης αριθμητικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων για 

κάθε κύλινδρο σε διαφορετικούς διαξονικούς λόγους φόρτισης ενσωματώνοντας κάθε φορά 

την αντίστοιχη πειραματική συμπεριφορά της διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης, Σχήμα  

5.6. Υπήρξε βελτίωση σε σχέση με τις προβλέψεις Γ0, όχι όμως τόσο δραστική όσο όταν 

συμπεριελήφθη υποβάθμιση της θλιπτικής αντοχής κατά μήκος των ινών. Σύμφωνα με το 

πρότυπο του Rosen, αυτού του είδους η υποβάθμιση ήταν συνάρτηση της συνεπίπεδης 

διατμητικής συμπεριφοράς, εξ. (3.31). Υιοθετήθηκε σε δύο διακριτές υλοποιήσεις της σειράς 

των πειραμάτων, αρχικά χρησιμοποιώντας την ίδια διατμητική ιδιότητα σε όλους τους 

κυλίνδρους, εδάφιο 2.4.1 παράγοντας τον τόπο Γ2 (διακεκομμένη παχιά γραμμή) και εν 

συνεχεία στον τόπο Γ3 (παχιά συνεχής γραμμή), όπου η καταστατική συνεπίπεδη διατμητική 

ιδιότητα ήταν διαφορετική σε κάθε κύλινδρο, Σχήμα  5.11. 

 Με όρους φορτίου αστοχίας, τα τελευταία αποτελέσματα του προτύπου Γ, δηλαδή η 

καμπύλη Γ3, κρίνονται ικανοποιητικά σε σχέση με τον πειραματικό τόπο αστοχίας. Ωστόσο, 

οι διαφορές που προέκυψαν προσομοιώνοντας μόνο την υποβάθμιση της εναπομένουσας 

θλιπτικής αντοχής των ινών, καμπύλη Γ2, είναι περιορισμένες στις διαξονικές περιπτώσεις 

φόρτισης όπου προκύπτει συνδυασμός υψηλών θλιπτικών αξονικών και συνεπίπεδων 

διατμητικών τάσεων στο επίπεδο των στρώσεων. Όσο για τις δοκιμές καθαρής στρέψης, δεν 

αναπτύσσονται διατμητικές τάσεις στο κύριο σύστημα συντεταγμένων των στρώσεων και για 

αυτό και δεν διαφέρουν οι προβλέψεις Γ0 και Γ1 ή αντίστοιχα η Γ2 και Γ3. Εντούτοις 

δημιουργείται αστοχία στη μήτρα η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του μέτρου 

διάτμησης μέσω της στρατηγικής υποβάθμισης. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η 

‘συρρίκνωση’ του τόπου αστοχίας, καμπύλες Γ2 και Γ3 σε σχέση με Γ0 και Γ1, όταν ληφθεί 

υπόψη η διατύπωση του Rosen. Οι προβλέψεις των τύπων αστοχίας παραμένουν ίδιες με 

αυτές που περιγράφηκαν ανωτέρω. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι οι στρώσεις [+45] και [-45] υπό 

συγκεκριμένο εξωτερικό διαξονικό λόγο φόρτισης (k) αναπτύσσουν διαφορετικό λόγο τάσεων 

σ2/|σ6|, που μπορεί να μεταβληθεί ελαφρώς κατά την εξέλιξη της δοκιμής εξαιτίας της μη-

γραμμικής συμπεριφοράς του υλικού. Συνεπώς, θα ήταν αναμενόμενο και η συνεπίπεδη 

διατμητική συμπεριφορά μεταξύ στρώσεων να είναι διαφορετική. Μέχρι στιγμής είναι γνωστή 

μόνο η απόκριση της εξωτερικής στρώσης [+45] κάθε κυλίνδρου, διότι μετρήθηκε 

πειραματικά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες για τις οποίες δεν υπάρχουν ξεχωριστά δεδομένα. 

Από την ανάλυση τάσεων προέκυψε σχεδόν ίδια τιμή σ2/|σ6| για την εξωτερική [+45] και την 

εσωτερική στρώση ίδιου προσανατολισμού, οδηγώντας σε υπόθεση πανομοιότυπης 

διατμητικής συμπεριφοράς. Αντίστοιχη ισότητα ισχύει και μεταξύ των [-45] στρώσεων. Η 
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διατμητική απόκριση τους όμως σε αυτό το λόγο φόρτισης (k) προσδιορίστηκε έμμεσα από 

ένα άλλο πείραμα, αυτό με αντίθετο διαξονικό λόγο φόρτισης (-k). Σε αυτή την περίπτωση η 

τιμή σ2/|σ6| που αναπτύχθηκε στη εξωτερική [-45] στρώση ήταν ίση με αυτή των εσωτερικών 

[+45] στο πείραμα με λόγο (k), Σχήμα  5.12. 

   

 

Σχήμα  5.12 Συσχέτιση εντατικών πεδίων στρώσεων μεταξύ δύο κυλίνδρων με διαφορετικό 
πρόσημο στρέψης την ίδια διεύθυνση αξονικής δύναμης και αντίθετο λόγο φόρτισης k. 

 

 Παρόλα αυτά, για τη συγκεκριμένη αριθμητική ανάλυση αποδείχτηκε ότι η χρήση της 

ακριβούς συνεπίπεδης διατμητικής απόκρισης τάσης-παραμόρφωσης για κάθε στρώση δεν 

είχε σημαντική διαφορά από τα αποτελέσματα που υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας την 

συμπεριφορά της [+45] και για τις [-45]. 

5.2.3.2 Σύγκριση πειραματικών και αριθμητικών παραμορφώσεων 
 
 Έχοντας καταλήξει στο μηχανικό πρότυπο υλικού και μελετήσει τις προβλέψεις 

αντοχής του, στο εδάφιο αυτό εξετάστηκε η επίδραση της καταστατικής διατμητικής ιδιότητας 

στην μακροσκοπική παραμορφωσιακή απόκριση του υλικού. 

 Μετρήσεις της αξονικής παραμόρφωσης, εx, κατά μήκος του κυλινδρικού άξονα 

καθώς και της εφαπτομενικής εθ, εδάφιο 2.6.2.2, ισοδύναμης με την εy στο τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων της πολύστρωτης, Σχήμα  5.1, συγκρίθηκαν με θεωρητικά αποτελέσματα. 

Λεπτομερής αντιπαραβολή αποτελεσμάτων τάσης-παραμόρφωσης, ανέδειξε σημαντικούς 

συσχετισμούς.  

 Τα κυλινδρικά δοκίμια #06 και #11 υποβλήθηκαν σε διαξονικό πεδίο εφελκυσμού, 

στρέψης με αντίθετη φορά και ίδια απόλυτη τιμή του λόγου φόρτισης k, Πίνακας 5.1. Οι 

πειραματικές καμπύλες της ανηγμένης ορθής δύναμης Nx/h με την αξονική εx και 

εφαπτομενική εθ παραμόρφωση συγκρίνονται με τα αριθμητικά αποτελέσματα του προτύπου 
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Γ σε συνδυασμό με τη υπόθεση του Rosen για υποβάθμιση της θλιπτικής αντοχής της 

στρώσης στη διεύθυνση των ινών, Σχήμα  5.13. Η μη-γραμμική διατμητική απόκριση του ISO 

[±45]s δοκιμίου χρησιμοποιήθηκε ως καταστατική ιδιότητα του υλικού της στρώσης, εξ. (2.9) 

και Πίνακας 2.6.  
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Σχήμα  5.13 Πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα τάσης-παραμόρφωσης των 
κυλινδρικών δοκιμίων #06 και #11 

 

 Ενώ πειραματικά υπάρχει σαφώς διακριτή διαφορά μεταξύ της μηχανικής 

συμπεριφοράς των δύο κυλίνδρων, το αντίθετο παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα των 

πεπερασμένων στοιχείων που επικαλύφθηκαν σε ολόκληρο το φάσμα της 

παραμορφωσιακής κλίμακας, καταλήγοντας στην ίδια τιμή αντοχής. Επιπλέον, οι προβλέψεις 

ενδοτικότητας βρέθηκαν ενδιάμεσα από τα δύο πειράματα, πλησιάζοντας περισσότερο το 

δοκίμιο #06. Παρόλα αυτά, στο αρχικό γραμμικό κομμάτι, ως τα 30 MPa περίπου, το 

θεωρητικό πρότυπο προέβλεπε με καλή ακρίβεια την εξέλιξη της πειραματικής απόκρισης. 

Απόκλιση εμφανίστηκε, όταν σε μακροσκοπικό επίπεδο ξεκίνησε η μη-γραμμική 

συμπεριφορά στην πολύστρωτη. Η πρόβλεψη έναρξης της αστοχίας παρουσιάζεται ως 

οριζόντια γραμμή, δεικνύοντας το σημείο όπου αρχίζει να επιδρά η εκάστοτε στρατηγική 

υποβάθμισης στο αποτέλεσμα. Οι μορφές αστοχίας αναλύθηκαν σε προηγούμενη 

παράγραφο. 

 Τα αίτια της διακριτής μηχανικής συμπεριφοράς των κυλίνδρων κάτω από διαξονική 

φόρτιση όταν αντιστρέφεται η φορά στρέψης συζητήθηκαν στο εδάφιο 5.1.2.2. Η επιβολή  

ροπής στρέψης σε λεπτότοιχους κυλίνδρους δημιουργεί μόνο ορθές τάσεις στο κύριο 
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σύστημα κάθε στρώσης, οι οποίες αλλάζουν πρόσημο από τις [+45] στις [-45] κατά το πάχος 

της πολύστρωτης ανάλογα με τη φορά στρέψης, Σχήμα  5.12. Ταυτόχρονα η υπέρθεση τους 

στις τάσεις που αναπτύσσονται λόγο αξονικής εφελκυστικής δύναμης δημιουργούσε ένα 

ξεχωριστό εντατικό πεδίο σε κάθε στρώση.  

 Κατά συνέπεια, ο λόγος σ2/|σ6| μεταξύ αντίστοιχων στρώσεων των κυλίνδρων #06 και 

#11είναι διαφορετικός, τόσο σε μέτρο όσο και σε πρόσημο. Όπως φαίνεται στο Σχήμα  5.6, η 

συνεπίπεδη διατμητική απόκριση τάσης-παραμόρφωσης, ιδιαίτερα στο μη-γραμμικό της 

τμήμα, επηρεάστηκε δραστικά από την ταυτόχρονη ανάπτυξη των κάθετων ορθών τάσεων, 

μεταβάλλοντας τη μηχανική συμπεριφορά της πολύστρωτης κάθε κυλίνδρου. 

 Βελτιωμένες αριθμητικές προβλέψεις μακροσκοπικής παραμορφωσιακής 

συμπεριφοράς επετεύχθησαν στα δοκίμια όταν αντικαταστάθηκε η ISO καταστατική 

διατμητική ιδιότητα στο πρότυπο συμπεριφοράς υλικού, με τις πειραματικές μετρήσεις 

διατμητικής τάσης-παραμόρφωσης στην εξωτερική στρώση κάθε κυλίνδρου κατά τη διάρκεια 

της στατικής φόρτισης, Σχήμα  5.6. Τα αποτελέσματα της μεθόδου των πεπερασμένων 

στοιχείων αντιπαραβάλλονται με τα πειραματικά στο Σχήμα  5.14, με πολύ καλή συμφωνία 

μεταξύ τους. 
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Σχήμα  5.14 Επίδραση της ακριβούς μη-γραμμικής σ6 – ε6  της μονοαξονικής στρώσης στην 
πρόβλεψη της μακροσκοπικής παραμορφωσιακής απόκρισης των κυλίνδρων #06 και #11 

 Αντίστοιχα αποτελέσματα για τα ζευγάρια δοκιμίων, #7 και #9, #12 και #15, #13 και 

#14, με ίδια απόλυτη τιμή του λόγου φόρτισης (k) μεταξύ τους και αντίθετη φορά στρέψης, 

παρατέθηκαν στα Σχήματα 5.15 έως και 5.20. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ενσωμάτωση της 

πειραματικής μη-γραμμικής διατμητικής συμπεριφοράς των αντίστοιχων στατικών δοκιμών 

180 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

των κυλίνδρων ως καταστατική ιδιότητα του υλικού στο πρότυπο προοδευτικής αστοχίας, 

είχε καταλυτική επίδραση στην αριθμητική πρόβλεψη αναπαράγοντας με ικανοποιητική 

ακρίβεια τα πειραματικά αποτελέσματα. 
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Σχήμα  5.15 Πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα τάσης-παραμόρφωσης των 
κυλινδρικών δοκιμίων #07 και #09 
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Σχήμα  5.16 Επίδραση της ακριβούς μη-γραμμικής σ6 – ε6  της μονοαξονικής στρώσης στην 
πρόβλεψη της μακροσκοπικής παραμορφωσιακής απόκρισης των κυλίνδρων #07 και #09 
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Σχήμα  5.17 Πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα τάσης-παραμόρφωσης των 
κυλινδρικών δοκιμίων #12 και #15 
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Σχήμα  5.18 Επίδραση της ακριβούς μη-γραμμικής σ6 – ε6  της μονοαξονικής στρώσης στην 
πρόβλεψη της μακροσκοπικής παραμορφωσιακής απόκρισης των κυλίνδρων #12 και #15 
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Σχήμα  5.19 Πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα τάσης-παραμόρφωσης των 
κυλινδρικών δοκιμίων #13 και #14 
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Σχήμα  5.20 Επίδραση της ακριβούς μη-γραμμικής σ6 – ε6  της μονοαξονικής στρώσης στην 
πρόβλεψη της μακροσκοπικής παραμορφωσιακής απόκρισης των κυλίνδρων #13 και #14 
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 Σύμφωνα με την ανάλυση των εδαφίων 5.1.2.2, 5.1.3.1, παρακείμενες στρώσεις 

έπρεπε να χαρακτηρίζονται από διαφορετικές διατμητικές ιδιότητες εξαιτίας των 

διαφορετικών λόγων σ2/|σ6| στους οποίους υπόκεινται. Εφαρμογή της υπόθεσης, κατέληξε σε 

ανεπαίσθητη βελτίωση π.χ. στα αποτελέσματα των δοκιμίων #13, 14. Στις περισσότερες 

αριθμητικές προβλέψεις  δεν είχε καμία επίδραση σε σχέση πάντα με τα πειραματικά 

δεδομένα, εκτός από τις ‘ακραίες’ περιπτώσεις #06 και #11 τις οποίες και χειροτέρευε.  

 

5.3 Δοκίμια σχήματος σταυρού 

5.3.1 Αριθμητική προσομοίωση. Πρότυπο πεπερασμένων στοιχείων  

 Για την προσομοίωση του δοκιμίου αναπτύχθηκε μοναδική γεωμετρία για όλους τους 

λόγους διαξονικής φόρτισης που τμήθηκε σε κάναβο 1039 στοιχείων και 6780 βαθμών 

ελευθερίας, Σχήμα  5.21. Υποθέτοντας ομαλή μεταφορά δυνάμεων από τις αρπάγες της 

μηχανής προς τους βραχίονες του δοκιμίου, προσομοιώθηκε μόνο ένα τμήμα τους 

εξαιρώντας την περιοχή των αρπαγών για λόγους οικονομίας υπολογιστικού χρόνου και 

αποθηκευτικού χώρου. Συγκεκριμένα μοντελοποιήθηκαν 90mm από τα 250mm και στις δύο 

διευθύνσεις, Σχήμα  5.21α. Η περιοχή που υπέστη κατεργασία προσεγγίστηκε με την τεχνική 

απόρριψης στρώσης (drop – off layer) όπως φαίνεται στο Σχήμα  5.21β.  

 Οι δυνάμεις κατανεμήθηκαν ισόποσα στους ακραίους κόμβους του 

προσανατολισμένου βραχίονα στον αρνητικό ημιάξονα y και στον βραχίονα του θετικού 

ημιάξονα x, στους οποίους επιβαλλόταν επίσης κοινή τιμή μετατόπισης ανά διεύθυνση, 

προσομοιώνοντας τη συνοριακή συνθήκη των αρπαγών. Οι ακραίοι κόμβοι του βραχίονα 

στον αρνητικό ημιάξονα x και στον θετικό ημιάξονα y περιορίστηκαν κατά μήκος της 

διεύθυνσης y και x αντίστοιχα, Σχήμα  5.21α προσομοιώνοντας συνοριακές συνθήκες 

κύλισης. Ταυτόχρονα, οι ακριανοί κόμβοι όλων των βραχιόνων είχαν περιορισμένους 

βαθμούς ελευθερίας κάθετα στο επίπεδο x – y. Ο συνδυασμός των συνοριακών συνθηκών 

απέτρεψαν κάμψη του δοκιμίου, επιτυγχάνοντας ομαλή κατανομή μετατοπίσεων κατά μήκος 

των δύο κάθετων διευθύνσεων, Σχήμα  5.22. Ο άξονας x συμπίπτει με τη διεύθυνση των 

ινών των UD [0] στρώσεων. 
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Σχήμα  5.21. Αριθμητικό πρότυπο σταυροειδούς δοκιμίου, α. συνοριακές συνθήκες, β. 
λεπτομέρεια προτύπου στο κέντρο (drop – off layer). 3 – D απεικόνιση κελυφοειδών στοιχείων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  5.22. Κατανομή μετατοπίσεων στις δύο κάθετες διευθύνσεις, α. x, β. y σε μια τυπική 
διαξονική φόρτιση (k=2.567/1, Fy=16.1kN)  

 Η αριθμητική προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με έλεγχο δύναμης όπως ακριβώς 

και το πείραμα. Το φορτίο αστοχίας της πολύστρωτης, που χάρη συντομίας συμβολίζεται με 

το ακρωνύμιο “LPF”, προέκυπτε είτε όταν ένας από τους δύο φορτισμένους βραχίονες 

παρουσίαζε ασυνέχεια στην καμπύλη μετατόπισης σε σχέση με το ιστορικό του σε έναν από 

τους ακριανούς κόμβους ή όταν το πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων αποτύγχανε να 

συγκλίνει σε λύση λόγω εκτεταμένης απώλειας δυσκαμψίας.  

a. b. a. b. β. α. 
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 Στο Σχήμα  5.23 που ακολουθεί, στη διεύθυνση x το υλικό μπορεί να παραλάβει 

περαιτέρω αύξηση του εξωτερικού φορτίου τη στιγμή που έχει αστοχήσει στη διεύθυνση y 

όπως δείχνουν τα δύο βέλη. 
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Σχήμα  5.23. Προβλέψεις δύναμης - μετατόπισης των ακραίων κόμβων των βραχιόνων 
προσανατολισμένων στο θετικό x και αρνητικό y ημιάξονα (k=3.85/1).  

 

5.3.2 Τόποι αστοχίας. Σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών 
αποτελεσμάτων  

 Το σύνολο των συνεπίπεδων πειραματικών τιμών παραμόρφωσης αστοχίας από 

μετρήσεις ηλεκτρομηκυνσιομέτρων στο κέντρο του δοκιμίου και στο φυσικό του σύστημα x – 

y (πειραμ.) καθώς και η μέση τιμή τους (μ.τ. πειρ.) συγκρίθηκαν με αντίστοιχες αριθμητικές 

προβλέψεις αστοχίας (LPF) των προτύπων Β και Γ, Σχήματα 5.24 και 5.25. Από τις 

μετρήσεις της ροζέτας των τριών στοιχείων (x, y, 45o) υπολογίστηκαν μέσω απλών 

αναλυτικών σχέσεων μετασχηματισμού οι συνεπίπεδες τιμές διατμητικής παραμόρφωσης εs 

σε κάθε διαξονικό λόγο φόρτισης για πληρέστερη αναπαράσταση των τόπων αστοχίας. 

Πειραματική διαδικασία και αποτελέσματα περιγράφονται διεξοδικά στο [14]. Στο εξής, σε 

όλους τους τόπους αστοχίας, τα αποτελέσματα τον μονοαξονικών δοκιμών 1/0 και 0/1 θα 

βρίσκονται πάντα στο αριστερό και δεξί άκρο των καμπυλών αντίστοιχα, ενώ τα ενδιάμεσα 

σημεία αντιστοιχούν σε υψηλότερο διαξονικό λόγο (k) όσο μειώνεται η παραμόρφωση εy, βλ. 

Σχήμα 2.26 για πληρέστερη κατανόηση.   

 Όλα τα πρότυπα προβλέπουν περίπου τα ίδια επίπεδα παραμόρφωσης για την 

έναρξη αστοχίας (FPF), Σχήματα 5.24 και 5.25, η οποία προκύπτει νωρίς σε σχέση με τις 

τελικές τιμές και στις δύο διευθύνσεις. Η βλάβη ξεκινά από τις ±45o στρώσεις με τη μορφή 
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εφελκυστικών ρωγμών στη μήτρα (IFFA)  στην περιοχή καμπυλότητας μεταξύ των 

βραχιόνων. Λόγω αύξησης του φορτίου, επιπλέον ρωγμές αναπτύσσονται στα παρακείμενα 

στοιχεία των ίδιων στρώσεων παράλληλα στις ίνες, πρώτα ‘κάτω’ από την περιοχή που 

υπέστη μηχανουργική κατεργασία και εν συνεχεία στους βραχίονες του δοκιμίου. Στις [0] 

στρώσεις, όταν ο διαξονικός λόγος φόρτισης είναι μικρότερος από 2.567/1, τότε προβλέπεται 

ανάπτυξη εφελκυστικών ρωγμών στη μήτρα στην κεντρική περιοχή. Σε υψηλότερους λόγους 

οι IFFA ρωγμές περιορίζονταν μόνο στους βραχίονες στην y διεύθυνση.      
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Σχήμα  5.24. Τόποι αστοχίας παραμορφώσεων στο επίπεδο εy – εx.   
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Σχήμα  5.25. Τόποι αστοχίας παραμορφώσεων στο επίπεδο εy – εs.   
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 Όσον αφορά τους υπολογισμούς παραμόρφωσης αστοχίας και τα δύο πρότυπα 

υλικού προσέγγισαν ικανοποιητικά τις τελικές τιμές (LPF) κυρίως για λόγους φόρτισης 

μεγαλύτερους από 3.85/1. Σε χαμηλότερους λόγους οι αριθμητικές προβλέψεις ήταν μη – 

συντηρητικές και στους δύο τόπους αστοχίας. Η υπερεκτίμηση τους οφείλεται στην αφύσικη 

συμπεριφορά των τάσεων κατά μήκος των ινών των [±45] στρώσεων, γεγονός αντίστοιχο με 

αυτό που αντιμετωπίστηκε στο εδάφιο 4.2.5. Η συνεχής αύξηση τους μετά από εκτεταμένη 

αστοχία στη μήτρα έρχεται σε αντίθεση με την πειραματική παρατήρηση. Τελικά, το πρότυπο 

Γ κατέληξε συνολικά σε ακριβέστερες προβλέψεις από το Β, παρόλα αυτά μη – συντηρητικές 

ως προς τα πειραματικά δεδομένα.  

 Παρά την υπερεκτίμηση των παραμορφώσεων αστοχίας και λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι τα κριτήρια αστοχίας υπολόγισαν το ίδιο επίπεδο φόρτισης για την έναρξη της, το 

πρότυπο Γ προσομοίωσε καλύτερα στο κέντρο του δοκιμίου την εξέλιξη των καμπυλών 

δύναμης – παραμόρφωσης από το Β, Σχήμα  5.26, τόσο στη διεύθυνση y όσο και στις 45ο 

ακολουθώντας τη μη – γραμμική συμπεριφορά του υλικού. Το αποτέλεσμα πρέπει να 

πιστωθεί στην ανάλυση που ακολουθεί την αστοχία. Η προοδευτική υποβάθμιση των 

ελαστικών ιδιοτήτων του προτύπου Γ δεν επέτρεψε την απότομη απώλεια δυσκαμψίας μετά 

την έναρξη και εξάπλωση της βλάβης στις διευθύνσεις όπου κυριαρχεί η απόκριση του 

μητρικού υλικού, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο πρότυπο Β. 
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Σχήμα  5.26. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων δύναμης – 
παραμόρφωσης στο κέντρο του δοκιμίου σύμφωνα με τα πρότυπα B και Γ  (k = 1.925/1) 

 

 Εφόσον υπήρξαν εμφανείς διαστρωματικές αποκολλήσεις κατά τη διάρκεια φόρτισης 

των δοκιμίων, για να βελτιωθούν οι προβλέψεις των παραμορφώσεων αστοχίας 

χρησιμοποιήθηκε η θεωρία που αναπτύχθηκε στο εδάφιο 3.3.4 σχετικά με τη μείωση της 
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θλιπτικής αντοχής της στρώσης στη διεύθυνση των ινών. Οι νέοι τόποι στα επίπεδα αστοχίας 

(εy – εx) και (εy – εs) παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.27 και 5.28. 
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Σχήμα  5.27. Προβλέψεις αστοχίας προτύπων σε συνδυασμό με την υπόθεση του Rosen. 

 
 

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

ε
s

εy

μ.τ. πειρ.

πείρ.

FPF B Rosen

FPF Γ Rosen

LPF B Rosen

LPF Γ Rosen

 

Σχήμα  5.28. Προβλέψεις αστοχίας προτύπων σε συνδυασμό με την υπόθεση του Rosen. 
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 Το επίπεδο παραμόρφωσης κατά την έναρξη αστοχίας (FPF), καθώς και οι μορφές 

της, αρχική και ενδιάμεσες, παραμένουν σε γενικές γραμμές οι ίδιες όπως περιγράφηκαν για 

το πρότυπο Γ χωρίς μείωση της αντοχής της στρώσης σε θλίψη στη διεύθυνση των ινών. 

Σημαντική διαφοροποίηση όμως συμβαίνει όχι τόσο στις μορφές τελικής αστοχίας κάθε 

στρώσης, όσο πού αυτές εντοπίζονται στο δοκίμιο και πως συγκρίνονται με την πειραματική 

αστοχία. Πληρέστερη περιγραφή για το πρότυπο Γ σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της 

θλιπτικής αντοχής ακολουθεί σε επόμενο εδάφιο.  

 Οι υπολογισμοί του προτύπου Γ βελτιώθηκαν και στους δύο τόπους, ενώ το Β 

κατέληξε σε συντηρητικά αποτελέσματα εξαιτίας της στρατηγικής υποβάθμισης της 

ελαστικότητας που χρησιμοποιήθηκε. Ο μηδενισμός ιδιοτήτων του μητρώου δυσκαμψίας και 

ειδικά του μέτρου διάτμησης μετά την έναρξη της βλάβης έχει ως αποτέλεσμα την απότομη 

υποβάθμιση και της θλιπτικής αντοχής της μονοαξονικής στρώσης στη διεύθυνση των ινών 

σύμφωνα με την υπόθεση του Rosen, εξ. (3.31). Ως συνέπεια δημιουργείται πρόωρη αστοχία 

σε χαμηλότερο φορτίο από το πειραματικό με μεγαλύτερες όμως παραμορφώσεις αφού το 

δοκίμιο παρουσιάζει μεγάλη ενδοτικότητα μέχρι την τελική αστοχία. Το πρότυπο Γ σε 

συνδυασμό με την υπόθεση του Rosen προέβλεψε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα πειραματικά 

αποτελέσματα, γι’ αυτό και ήταν το μοναδικό που υποβλήθηκε σε περαιτέρω αξιολόγηση. 

 

5.3.3 Σύγκριση πειραματικών και αριθμητικών παραμορφώσεων 

5.3.3.1 Τοπικές παραμορφώσεις στο κέντρο του δοκιμίου    

 Οι παραμορφώσεις που μετρήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις φορτίσεων στο κέντρο 

κάθε δοκιμίου συγκρίθηκαν με τους υπολογισμούς του προτύπου Γ που ενσωματώνει την 

υπόθεση του Rosen. Παραμορφώσεις στις διευθύνσεις x, y και 45ο παρουσιάστηκαν 

συναρτήσει των δυνάμεων στους άξονες x και y (μόνο στο δοκίμιο 0/1), Σχήματα 5.29 και 

5.30. Οι πολλαπλές ανοιχτόχρωμες καμπύλες αντιστοιχούν στα πειραματικά αποτελέσματα 

των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στους διαφορετικούς λόγους φόρτισης.  

 Το πρότυπο Γ βρέθηκε σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα 

προβλέποντας με ικανοποιητική ακρίβεια τις παραμορφώσεις και τα φορτία αστοχίας στους 

περισσότερους συνδυασμούς φορτίου. Απόκλιση προέκυψε μόνο σε δύο περιπτώσεις, στη 

μονοαξονική φόρτιση 0/1 στη διεύθυνση y, Σχήμα 5.29α, όπου το πρότυπο προβλέπει νωρίς 

την έναρξη καταστροφικής αστοχίας (θραύση ινών) οδηγώντας σε μικρότερη αντοχή από το 

πείραμα και μεγαλύτερες παραμορφώσεις λόγω αυξημένης ενδοτικότητας και στο διαξονικό 

λόγο 0.9625/1, Σχήμα 5.29β, όπου το πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων εμφανίζει 

μεγαλύτερη δυσκαμψία κυρίως στη διεύθυνση y.  
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Σχήμα  5.29. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών καμπυλών δύναμης – παραμόρφωσης  
σε λόγους διαξονικής φόρτισης α. 0/1, β. 0.9625/1, γ. 1.925/1, δ. 2.567/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  5.30. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών καμπυλών δύναμης – παραμόρφωσης  
σε λόγους διαξονικής φόρτισης ε. 3.85/1, στ. 5.775/1, ζ. 7.7/1, η. 1/0 
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5.3.3.2 Παραμορφώσεις στην επιφάνεια του δοκιμίου 

 Μετρήσεις της πρώτης κύριας παραμόρφωσης (εΙ) πραγματοποιήθηκαν στην 

επιφάνεια του δοκιμίου με την τεχνική της ψηφιακής συσχέτισης εικόνας (Digital Image 

Correlation Technique) κατά τη διάρκεια της διαξονικής δοκιμής 3.85/1. Τα πειραματικά 

δεδομένα συγκρίνονται με τους υπολογισμούς του αριθμητικού προτύπου σε τέσσερα 

βήματα φόρτισης 10, 20, 30, 40 kN και 2.597, 5.195, 7.792, 10.39 kN στις διευθύνσεις x και y 

αντίστοιχα, Σχήματα 5.31 και 5.32. 

σης (εΙ) πραγματοποιήθηκαν στην 

επιφάνεια του δοκιμίου με την τεχνική της ψηφιακής συσχέτισης εικόνας (Digital Image 

Correlation Technique) κατά τη διάρκεια της διαξονικής δοκιμής 3.85/1. Τα πειραματικά 

δεδομένα συγκρίνονται με τους υπολογισμούς του αριθμητικού προτύπου σε τέσσερα 

βήματα φόρτισης 10, 20, 30, 40 kN και 2.597, 5.195, 7.792, 10.39 kN στις διευθύνσεις x και y 

αντίστοιχα, Σχήματα 5.31 και 5.32. 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

α. β. 

γ. δ. 

Σχήμα  5.31. Μετρήσεις παραμορφώσεων στην επιφάνεια του δοκιμίου με Digital Image 
Correlation για τα επίπεδα δύναμης  α. 10 kN, β. 20 kN, γ. 30 kN, δ. 40 kN στη διεύθυνση x. 
Σχήμα  5.31. Μετρήσεις παραμορφώσεων στην επιφάνεια του δοκιμίου με Digital Image 
Correlation για τα επίπεδα δύναμης  α. 10 kN, β. 20 kN, γ. 30 kN, δ. 40 kN στη διεύθυνση x. 

  

 Τα αποτελέσματα του προτύπου των πεπερασμένων στοιχείων βρέθηκαν σε 

ικανοποιητική συμφωνία με τις συνεπίπεδες παραμορφώσεις που μετρήθηκαν στην 

επιφάνεια του δοκιμίου. Στο α. βήμα φόρτισης η πρόβλεψη είναι πολύ καλή κυρίως για την 

κεντρική περιοχή του δοκιμίου που έχει υποστεί κατεργασία. Στο βήμα β. η σύμπτωση 

 Τα αποτελέσματα του προτύπου των πεπερασμένων στοιχείων βρέθηκαν σε 

ικανοποιητική συμφωνία με τις συνεπίπεδες παραμορφώσεις που μετρήθηκαν στην 

επιφάνεια του δοκιμίου. Στο α. βήμα φόρτισης η πρόβλεψη είναι πολύ καλή κυρίως για την 

κεντρική περιοχή του δοκιμίου που έχει υποστεί κατεργασία. Στο βήμα β. η σύμπτωση 
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θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων είναι σαφέστερη. Το πρότυπο προσομοιώνει 

με καλή ακρίβεια τις περιοχές ισοϋψούς παραμόρφωσης σε ένα σύνθετο παραμορφωσιακό 

πεδίο σε ολόκληρη την επιφάνεια, ενώ εντοπίζει και τη συγκέντρωση παραμορφώσεων 

μεταξύ των βραχιόνων του δοκιμίου που αρχίζει να διαφαίνεται. Παράλληλα όμως κάνει την 

εμφάνιση της και μια περιοχή ασυμφωνίας θεωρίας – πειράματος στην επικλινή περιοχή 

μεταξύ του κέντρου και βραχιόνων (διακεκομμένη μαύρη γραμμή στο Σχήμα 5.31β). Εκεί 

λόγω συγκέντρωσης υψηλών εκτός επιπέδου ενδoδιαστρωματικών τάσεων δημιουργούνται 

ρωγμές και διαστρωματικές αποκολλήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις γεωμετρικής ασυνέχειας η 

τεχνική DIC αδυνατεί να δώσει αποτελέσματα ακριβείας, υπερεκτιμώντας την παραμόρφωση 

στην περιοχή. Στα επόμενα βήματα η απόκλιση γίνεται εντονότερη. Εν γένει όμως το 

πρότυπο συνεχίζει να προβλέπει την εξέλιξη των παραμορφώσεων σε ολόκληρη την 

υπόλοιπη επιφάνεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. β. 

γ. δ. 

Σχήμα  5.32. Αριθμητικά αποτελέσματα παραμορφώσεων στην επιφάνεια του δοκιμίου για τα 
επίπεδα δύναμης  α. 10 kN, β. 20 kN, γ. 30 kN, δ. 40 kN στη διεύθυνση x. 
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5.3.4 Μορφές Αστοχίας 

 Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη της αστοχίας όπως προβλέπεται από το 

πρότυπο Γ σε συνδυασμό με την υπόθεση του Rosen, εξ. (3.34). Σε σχέση με το αρχικό 

πρότυπο Γ, τα αριθμητικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν δραστικά στην αστοχία ιδιαίτερα σε 

διαξονικούς λόγους φόρτισης μικρότερους από τον 2.567/1. Ρωγμές στη μήτρα τύπου IFFA 

οδήγησαν στη μείωση του μέτρου διάτμησης, της αντοχής σε θλίψη στη διεύθυνση των ινών 

(εξ. 3.34) και συνεπώς σε αστοχία ινών σε θλίψη (FFC) στις UD [0] στρώσεις μεταξύ της 

κεντρικής κατεργασμένης περιοχής και των βραχιόνων στη διεύθυνση y, εμποδίζοντας τη 

στρώση να παραλάβει επιπλέον αύξηση φορτίου. Αυτό είχε ως συνέπεια την απότομη 

μείωση της τοπικής δυσκαμψίας μεταφέροντας φορτίο στις [±45] στρώσεις που με τη σειρά 

τους παρουσίασαν αστοχία ινών, η οποία όμως οφείλεται κατά μείζονα λόγο στις υψηλές 

διατμητικές παραμορφώσεις παραπέμποντας σε διατμητική απόσχιση ίνας – μήτρας. Το 

συμπέρασμα προκύπτει από τη μελέτη του κριτηρίου αστοχίας, βλ. Πίνακας 3.3, όπου η 

συνεισφορά του λόγου των διατμητικών παραμορφώσεων στην ικανοποίηση του για την 

έναρξη της βλάβης είναι σε όλες τις περιπτώσεις περίπου 80% ενώ το υπόλοιπο 20% 

προέρχεται από το λόγω των ορθών τάσεων. 

  Η αριθμητική ανάλυση προέβλεψε τελική αστοχία στη διεύθυνση y, στη ρίζα των 

βραχιόνων δίπλα στην κατεργασμένη κεντρική περιοχή. Ένα τυπικό παράδειγμα, η δοκιμή με 

λόγο φόρτισης k=1.925/1, παρουσιάζεται στο Σχήμα  5.33. Η εξέλιξη της αστοχίας 

παρουσιάζεται στις τρεις εξωτερικές στρώσεις, [45], [-45] and [0] ως αντιπροσωπευτική για 

όλη την κατασκευή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[+45] [-45] [+45] [-45] [+45] [-45] 

[0] [0] [0] Intact  

IFFA      

IFFB

IFFC

FFT

FFC

Intact  

IFFA      

IFFB

IFFC

FFT

FFC

Intact  

IFFA      

IFFB

IFFC

FFT

FFC

α. β. γ. 

Σχήμα  5.33. Πρόβλεψη προοδευτικής αστοχίας στις τρεις εξωτερικές στρώσεις του δοκιμίου 
σε διαξονικό λόγο φόρτισης k=1.925/1 α. έναρξη β. ενδιάμεση γ. τελική αστοχία 

 Στα δοκίμια με υψηλότερο διαξονικό λόγο από 2.567/1, τελική αστοχία προβλέφθηκε 

επίσης στη διεύθυνση y, παρότι η εξέλιξη της ήταν λίγο διαφορετική. Μια τυπική περίπτωση 

παρουσιάζεται στο Σχήμα  5.34, η δοκιμή με λόγο φόρτισης k=3.85/1. Σε αυτές τις φορτίσεις 
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οι ίνες των στρώσεων αστοχούν στο κέντρο του δοκιμίου με μεγαλύτερη έκταση στις [0] 

στρώσεις. Στις [±45] η θραύση ινών στην τελική αστοχία του δοκιμίου είναι περισσότερο 

εκτεταμένη όσο αυξάνει ο λόγος k. Η συγκεκριμένη αστοχία προκύπτει εξαιτίας υψηλών 

διατμητικών παραμορφώσεων αναδεικνύοντας πιθανή ύπαρξη διατμητικής αστοχίας ίνας – 

μήτρας. Θραύση ινών αλλά σε μικρότερη έκταση υπολογίζεται και στις περιοχές 

καμπυλότητας, με τη μορφή θλιπτικής αστοχίας στις [±45] στρώσεις και εφελκυστικής 

αστοχίας στις [0].     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  5.34. Πρόβλεψη προοδευτικής αστοχίας στις τρεις εξωτερικές στρώσεις του δοκιμίου 
σε διαξονικό λόγο φόρτισης k=3.85/1 α. έναρξη β. ενδιάμεση γ. τελική αστοχία 

 

 Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις του προτύπου 

πεπερασμένων στοιχείων στους λόγους 1.925/1 και 3.85/1 [25], Σχήμα  5.35 α. και β. 

αντίστοιχα, όπου καρέ της αστοχίας έχουν καταγραφεί από κάμερα και αναδεικνύουν την 

καταστροφική αστοχία του βραχίονα πρωτίστως στη διεύθυνση y. Ιδιαίτερα στη φόρτιση με 

διαξονικό λόγο k=1.925/1, η περιοχή της τελικής αστοχίας συγκρίνεται πολύ καλά με το 

αριθμητικό πρότυπο. Η ίδια πειραματική αστοχία προέκυψε και σε όλους τους μικρότερους 

λόγους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το θεωρητικό μοντέλο προέβλεπε το μακροσκοπικό 

αποχωρισμό του βραχίονα με επιτυχία. 
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α. β. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα  5.35.  Μακροσκοπική αστοχία δοκιμίων. Διαξονικός λόγος α. k=1.925/1, β. k=3.85/1 

 

 Ωστόσο, σε περιπτώσεις υψηλότερων λόγων όπως π.χ. 5.775/1, ο πρώτος 

βραχίονας που αποχωρίστηκε μακροσκοπικά από το δοκίμιο ήταν στη διεύθυνση x, Σχήμα  

5.36α. Το πρότυπο υλικού δεν προέβλεψε αυτή την αστοχία σε τέτοια έκταση εφόσον 

νωρίτερα είχε αστοχήσει στη διεύθυνση y. Οι τύποι αστοχίας, που περιγράφηκαν 

προηγουμένως, στο τελικό βήμα φόρτισης παρουσιάζονται στο Σχήμα  5.36β. 
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IFFA      

IFFB

IFFC

FFT

FFC
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 [0] 
β. α.

 

 

 

 

Σχήμα  5.36. Μακροσκοπική αστοχία δοκιμίου. Διαξονικός λόγος k=5.775/1 α. πείραμα, β. 
αριθμητικό πρότυπο 

 Τελικά, στη φόρτιση k=7.7/1 το πρότυπο του υλικού προέβλεψε εκτεταμένη 

εφελκυστική θραύση ινών στο κέντρο του δοκιμίου και σε όλες τις στρώσεις του, που σε 

συνδυασμό με τη θλιπτική αστοχία ινών στην περιοχή καμπυλότητας προκάλεσε την τελική 

αστοχία του δοκιμίου. Παρότι και οι δύο διευθύνσεις φαίνονται να αστοχούν ταυτόχρονα, 

Σχήμα. 5.37α, η πειραματική βλάβη συγκρίνεται πολύ καλά με το αριθμητικό αποτέλεσμα 

κυρίως στη μέση του δοκιμίου και στη σύζευξη της με αυτή της περιοχής καμπυλότητας, 

διακεκομμένος μαύρος κύκλος Σχήμα. 5.37β. 

196 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intact  
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α. β. 

Σχήμα  5.37. Μακροσκοπική αστοχία δοκιμίου. Διαξονικός λόγος k=7.7/1 α. πείραμα, β. 
αριθμητικό πρότυπο 

 

5.4 Συμπεράσματα 
 

 Η λεπτομερής αξιολόγηση των προτύπων υλικού που αναπτύχθηκαν στην παρούσα 

διατριβή μελετήθηκαν λεπτομερώς σε σύγκριση με μεγάλο αριθμό διαξονικών φορτίσεων. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα από δύο διαφορετικές πειραματικές 

διατάξεις, από κυλινδρικά δοκίμια υπό συνδυασμένη αξονική – στρεπτική φόρτιση και από 

δοκίμια σχήματος σταυρού που υποβλήθηκαν σε συνεπίπεδο διαξονικό εφελκυσμό. 

 Επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων ηλεκτρομηκυνσιομέτρων 

προσαρμοσμένων στην εξωτερική επιφάνεια των κυλινδρικών δοκιμίων ανέδειξε μια απλή 

μέθοδο προσδιορισμού της συνεπίπεδης διατμητικής απόκρισης στο κύριο σύστημα 

συντεταγμένων της βασικής δομικής στρώσης, ενώ σε αυτήν ασκείται επίσης ορθή τάση 

κάθετα στη διεύθυνση των ινών. Ισχυρή σύζευξη παρατηρήθηκε μεταξύ της συνεπίπεδης 

διατμητικής απόκρισης και της ορθής τάσης . Επιπλέον προσδιορίζοντας το μέτρο 

διάτμησης σύμφωνα με τη διαδικασία ISO 14129 από καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης που 

προέκυψαν από στατικές δοκιμές κυλινδρικών δοκιμίων, βρέθηκε ισχυρή εξάρτηση μεταξύ 

γραμμικού μέτρου διάτμησης και του λόγου 

2σ

2 6σ σ . Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο 

μικρότερη είναι η τιμή του αντίστοιχου μέτρου διάτμησης. 

 Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον σχεδιαστή και τους 

πιστοποιητικούς οργανισμούς όταν πρέπει να γίνει επιλογή μιας ντετερμινιστικής τιμής για το 

μέτρο διάτμησης. Το ερώτημα που ανακύπτει δεν αφορά στο εάν η πειραματική μέθοδος 

χαρακτηρισμού του συνεπίπεδου μέτρου διάτμησης ήταν αποδεκτή, αλλά πόσο επηρεάζουν 

τα σύνθετα εντατικά πεδία που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία την τιμή του ελαστικού 
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μέτρου διάτμησης. Για τη βέλτιστη αξιολόγηση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας 

πρέπει να γίνουν πειράματα διαξονικής φόρτισης σε κυλινδρικά δοκίμια [90]n, με τις ίνες 

προσανατολισμένες μόνο στη εφαπτομενική διεύθυνση. Τα πειράματα κρίνονται απαραίτητα 

για την πλήρη κατανόηση της επίδρασης σύνθετων εντατικών πεδίων και συγκεκριμένα της 

ορθής τάσης σ2 στο συνεπίπεδο μέτρο διάτμησης. 

 Η πρόβλεψη της εξέλιξης των παραμορφώσεων σε ολόκληρο το φάσμα της 

φόρτισης, κυρίως εκεί που κυριαρχεί η απόκριση του μητρικού υλικού, είναι στενά 

συνδεδεμένη με την επίδραση της κάθετης ορθής τάσης στη συνεπίπεδη διατμητική 

συμπεριφορά της στρώσης. Η έμμεση μοντελοποίηση της, χρησιμοποιώντας τις 

πειραματικές καμπύλες που προέκυψαν από την ανάλυση των μετρήσεων στους κυλίνδρους 

και όχι μέσω καταστατικών εξισώσεων, είχε ως αποτέλεσμα την πολύ καλή προσέγγιση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Η αντίστοιχη επίδραση του εγκάρσιου μέτρου ελαστικότητας 

λόγω υπέρθεσης συνεπίπεδης διάτμησης δεν ελήφθη υπόψη στους υπολογισμούς ελλείψει 

πειραματικών δεδομένων. Συνιστάται επιπλέον έρευνα σε αυτό το θέμα, τόσο θεωρητική όσο 

και πειραματική πραγματοποιώντας διαξονικές δοκιμές σε κυλινδρικά δοκίμια με τις ίνες τους 

προσανατολισμένες στην εφαπτομενική διεύθυνση. 

 Στις περιπτώσεις ασύμβατων μηχανισμών αστοχίας με το πεδίο τάσης- 

παραμόρφωσης που προβλέπει ένα στοιχείο κελύφους, όπως π.χ. μικρολυγισμός ινών, 

επιπλέον της προοδευτικής υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων, και η μείωση της 

θλιπτικής αντοχής της στρώσης στη διεύθυνση των ινών μπορεί να βελτιώσει τις προβλέψεις 

αντοχής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια μη-γραμμική διατύπωση του προτύπου 

που είχε προταθεί από τον Rosen. 

 Η επίπεδη τασική ανάλυση προσδιόρισε με επιτυχία τις παραμορφώσεις της 

ασύμμετρης πολύστρωτης στην περίπτωση των δοκιμίων σχήματος σταυρού. Τα πρότυπα  

προέβλεψαν έναρξη της αστοχίας στο ίδιο επίπεδο φόρτισης, κάτω από την ίδια μορφή 

βλάβης ενώ προσέγγισαν ικανοποιητικά τις τιμές παραμόρφωσης στην αστοχία στους 

υψηλότερους λόγους διαξονικής φόρτισης. Σε μικρότερους λόγους το πρότυπο Γ ήταν πιο 

συντηρητικό από το Β, αρκετά μη – συντηρητικό όμως ως προς τα πειραματικά 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα στη διεύθυνση των 45ο και 90ο. Παρόλα αυτά, λόγω της 

προσέγγισης της συμπεριφοράς του υλικού με όρους προοδευτικής αστοχίας, το πρότυπο Γ 

προσομοίωσε με καλή ακρίβεια την εξέλιξη παραμορφώσεων στο κέντρο των δοκιμίων 

αποτρέποντας την απότομη απώλεια δυσκαμψίας μετά την έναρξη της αστοχίας, αντίθετα με 

το πρότυπο Β και την υπόθεση ‘εκφυλισμού στρώσης’ (ply discount).    

 Η υπόθεση του Rosen για υποβάθμιση της θλιπτικής αντοχής της στρώσης στη 

διεύθυνση των ινών, έχοντας προσδιορίσει τον εκθέτη της μαθηματικής της έκφρασης ώστε 

να βελτιστοποιεί τις προβλέψεις αντοχής των κυλινδρικών δοκιμίων με διαστρωμάτωση 

[±45]2, βελτίωσε δραστικά και τις προβλέψεις για τα δοκίμια σχήματος σταυρού.      
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 Οι τελευταίες θεωρητικές υποθέσεις βελτίωσαν περαιτέρω τις προβλέψεις 

παραμόρφωσης αστοχίας του προτύπου Γ κυρίως στις διευθύνσεις 45o και 90o. Η εξέλιξη 

των παραμορφώσεων στο κέντρο του δοκιμίου καθώς και στην επιφάνεια του βρέθηκαν σε 

πολύ καλή συμφωνία με τις μετρήσεις ηλεκτρομηκυνσιομέτρων και της τεχνικής DIC 

αντίστοιχα. Το πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων προέβλεψε λεπτομέρειες όπως τη 

συγκέντρωση τάσεων στην περιοχή της καμπυλότητας. Αποκλίσεις από την πειραματική 

μέθοδο οφείλονται σε τεχνικές της να προσδιορίσει με επιτυχία τιμές παραμόρφωσης στην 

περιοχή όπου εμφανίζονται γεωμετρικές ασυνέχειες π.χ. ρωγμές. 

 Η ενδελεχής αξιολόγηση των προβλέψεων των προτύπων υλικού και των 

αλγορίθμων αστοχίας, προοδευτικής ή απότομης, καθώς και η εκτενής σύγκριση με 

αποτελέσματα διαξονικών πειραμάτων φόρτισης κυλινδρικών δοκιμίων, προέκρινε το 

πρότυπο Γ σε συνδυασμό με την υπόθεση του Rosen ως το πιο αποτελεσματικό στην 

προσομοίωση της πειραματικής συμπεριφοράς του υλικού.   

 

5.5 Βιβλιογραφία 
 

[1]. Whitney J.M., “On the use of shell theory for determining stresses in composite 

cylinders”, J Compos Mater, 1971, 5(3), 340-353 

[2]. Whitney J.M., Pagano N.J., Pipes R.B., “Design and fabrication of tubular specimens 

for composite characterization in Composite Materials: Testing and Design (second 

conference)”, ASTM STP 497, American Society for Testing and Materials, 1971, 52-

67 

[3]. Megnis M., Brøndsted P., “Measurements of in-plane shear properties of GEV206 at 

ambient room conditions using V-notched beam test specimen”, OB-TG3-R009, 

2003 (http://www.kc-wmc.nl/public_docs/index.htm) 

[4]. Philippidis T.P., Assimakopoulou T.T., Passipoularidis V.A., Antoniou A.E., “Static 

and fatigue tests on ISO standard ±45o coupons”, OB-TG2-R020-UP, 2004 

(http://www.kc-wmc.nl/public_docs/index.htm) 

[5]. Smits A, van Hemelrijck D., “Determination of in-plane shear properties of UD 

reference material. A comparison of the results obtained with different techniques”, 

OB-TG2-R023-VUB, 2005 (http://www.kc-wmc.nl/public_docs/index.htm) 

[6]. Hashin Z., Bagchi D., Rosen B.W., “Nonlinear behavior of fiber composite 

laminates”, NASA CR-2313, April 1974 

199 

http://www.kc-wmc.nl/public_docs/index.htm
http://www.kc-wmc.nl/public_docs/index.htm
http://www.kc-wmc.nl/public_docs/index.htm


ΔΙΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

200 

[7]. Kaddour A.S., Hinton M.J., Soden P.D., “Behavior of ±45o glass/epoxy filament 

wound composite tubes under quasi-static equal biaxial tension-compression 

loading: experimental results”, Composites: Part B, 2003, 34(8), 689-704 

[8]. Puck A., Mannigel M., “Physically based non-linear stress-strain relations for the 

inter-fibre fracture analysis of FRP laminates”, Compos Sci Technol, 2007, 

67(9),1955-1964 

[9]. Guide to Ansys programmable features, ANSYS release 6.1, 2002 

[10]. Puck A., Shürmann H., “Failure analysis of FPF laminates by means of physically 

based phenomenological models”, Compos Sci Tech, 1998, 58, 1045-1067 

[11]. Philippidis T.P., Antoniou A.E., “A progressive damage FEA model for glass\epoxy 

shell structures”. (Submitted for Publication in Journal of Composite Materials), 2008 

[12]. Antoniou A.E., Kensche C.W., Philippidis T.P., “Mechanical behavior of glass/epoxy 

tubes under combined static loading. Part I: Experimental”, Compos Sci Technol, 

2009, doi:10.1016/j.compscitech.2009.06.009 

[13]. Antoniou A.E., Kensche C.W., Philippidis T.P., “Mechanical behavior of glass/epoxy 

tubes under combined static loading. Part II: Validation of FEA progressive damage 

model”, Compos Sci Technol, 2009, doi:10.1016/j.compscitech.2009.06.011 

[14]. Smits A., van Hemelrijck D., Philippidis T.P., Cardon A., “Design of a cruciform 

specimen for biaxial testing of fiber reinforced composite laminates”, Compos Sci 

Technol, 2005, 66, 964-975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 Μη καταστροφικός έλεγχος 
 

6.1 Εισαγωγή 
 

Στις προηγούμενες ενότητες αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε ένα πρότυπο με το οποίο 

μπορεί να προσομοιωθεί αριθμητικά η βλάβη που συσσωρεύεται σε σύνθετες πολυαξονικές 

διαστρωματώσεις υπό φόρτιση. Διαθέτοντας πλέον αυτή τη δυνατότητα, ο στόχος της 

διατριβής ολοκληρώνεται μελετώντας την επίδραση της αστοχίας στη διάδοση τασικών 

κυμάτων σε κυματοδηγούς κάνοντας χρήση ακουστικών τεχνικών μη-καταστροφικού 

ελέγχου. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μηχανικής της 

κυματικής διάδοσης που σε κελυφοειδείς κατασκευές, οι ιδιομορφές των κυμάτων και η 

διασύνδεση χαρακτηριστικών μεγεθών της διάδοσης όπως π.χ. η φασική ταχύτητα με την 

ελαστικότητα. Επίσης, παρουσιάζεται ο πειραματικός εξοπλισμός και οι διαφορετικές 

διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της βλάβης. Ως κατακλείδα στη διατριβή, 

συγκεράστηκαν οι δύο μεγάλες περιοχές που πραγματεύεται, δηλαδή η προσομοίωση 

αστοχίας και η κυματική διάδοση. Αριθμητικά πρότυπα που υπέστησαν βλάβη 

(διαστρωματική αποκόλληση ή κατανεμημένη βλάβη) υποβλήθηκαν σε δοκιμές μη – 

καταστροφικού ελέγχου και τα αποτελέσματα τους συγκρίθηκαν με πειραματικά δεδομένα, 

υποδεικνύοντας τη φασική ταχύτητα ως δείκτη αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας.  

 Η ακουστική τεχνική που επιλέχθηκε ήταν αυτή των ακουστό-υπέρηχων. Έχει τη 

δυνατότητα να σαρώσει μεγάλες αποστάσεις βασιζόμενη στην διάδοση τασικών κυμάτων σε 

κελυφοειδείς κατασκευές, παρέχοντας κάθε φορά πληροφορία για το υλικό της διαδρομής 

από την οποία διέρχεται. Επίσης εν δυνάμει μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής για ποιοτικό έλεγχο, κατά τη διαδικασία συντήρησης, αλλά και σε πραγματικό 

χρόνο έχοντας προσαρτημένους αισθητήρες στο εσωτερικό του πτερυγίου. Χαρακτηριστικά 

της διαδιδόμενης κυματικής διαταραχής όπως η απόσβεση του πλάτους της, το ενεργειακό 

‘περιεχόμενο’ συχνοτήτων καθώς και η φασική ταχύτητα διάδοσης διακριτών ιδιομορφών 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα εντοπισμού και ποσοτικοποίησης της βλάβης.  

 Στο πρώτο σκέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζεται ο πειραματικός εξοπλισμός και πως 

αυτός χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση φαινομενολογικής μελέτης ως προς την 

αποτελεσματικότητα της τεχνικής των ακουστό-υπέρηχων στον εντοπισμό βλάβης. 
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Συγκεκριμένα μελετήθηκε η διαστρωματική αποκόλληση σε πολύστρωτες δομές υάλου-

πολυεστέρα μεγάλου πάχους (>10 mm) καθώς και ατελούς συγκόλλησης μεταξύ 

κατασκευαστικών στοιχείων π.χ. κέλυφος και διατμητική δοκίδα πτερυγίου ανεμογεννήτριας. 

Για το σκοπό αυτό έλαβαν χώρα πειράματα μη-καταστροφικού ελέγχου σε ένα πτερύγιο με 

διαστρωματική αποκόλληση και δύο πλάκες που κατασκευάστηκαν για χρήση στο 

εργαστήριο. Μια με διαστρωματική αποκόλληση και μια δεύτερη που έφερε δύο δοκίδες 

διάτμησης εκ των οποίων η μια ήταν τοπικά ατελώς κολλημένη στην πλάκα.    

 Διερευνώντας τη μηχανική της κυματικής διάδοσης σε παρθένο υλικό, 

πραγματοποιήθηκε αριθμητική επίλυση της κυματικής εξίσωσης για άπειρη πλάκα από 

σύνθετα υλικά, προσδιορίζοντας έτσι τις εν δυνάμει διαδιδόμενες ιδιομορφές και τις 

αντίστοιχες φασικές ταχύτητες ανά συχνότητα, γνωστές και ως καμπύλες διασκόρπισης. 

Προσομοιώνοντας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων το πείραμα ακουστό-

υπέρηχων μονοχρωματικής διέγερσης στην παρθένα πλάκα, εντοπίστηκε διάδοση 

διαφορετικών συμμετρικών και αντισυμμετρικών ιδιομορφών. Εν συνεχεία από μετρήσεις 

φασικής ταχύτητας με τη μεθοδολογία των Tang και Henneke [1] ταυτοποιήθηκαν 

πειραματικά ως οι θεμελιώδεις ιδιομορφές Α0 και S0. 

Η διαστρωματική ατέλεια π.χ. αποκόλληση μεταξύ διαδοχικών στρώσεων είχε ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή της ταχύτητας των ιδιομορφών κυματικής διάδοσης. Η άφιξη της 

διαταραχής εμφάνιζε καθυστέρηση στο πεδίο του χρόνου σε σχέση με το αντίστοιχο πείραμα 

σε παρθένο υλικό. Η επανάληψη προσομοίωσης του πειράματος μη-καταστροφικού ελέγχου 

σε κώδικα πεπερασμένων στοιχείων στην πλάκα με αποκόλληση βρέθηκε σε πολύ καλή 

συμφωνία με το πείραμα εντοπίζοντας τη διάδοση αντίστοιχων ιδιομορφών με το παρθένο 

υλικό. Παραμετρική μελέτη της μεταβολής της φασικής ταχύτητας συναρτήσει της μεταβολής 

του όρου C55 του φαινόμενου μητρώου δυσκαμψίας της πλάκας που επηρεάζεται από την 

αποκόλληση, έδειξε σημαντική μείωση στις φασικές ταχύτητες.  

Έχοντας θεμελιώσει την κατανόηση της κυματικής διάδοσης, στο τελευταίο τμήμα της 

διατριβής μελετήθηκε πειραματικά και αριθμητικά η επίδραση της κόπωσης στην φασική 

ταχύτητα κυματικής διαταραχής σε κυματοδηγούς (guided waves) και εμμέσως στην 

ελαστικότητα της κατασκευής. Το ίδιο υλικό κοπώθηκε σε διαφορετικούς αριθμούς κύκλων 

φόρτισης, ενώ σε κάθε επίπεδο λάμβανε χώρα μέτρηση φασικής ταχύτητας. Εκ του 

αποτελέσματος η συσσώρευση βλάβης οδηγεί στη μείωση της ταχύτητας. Το τμήμα αυτό 

είναι πρωτότυπο καθώς μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί μόνο 

αντίστοιχες πειραματικές μελέτες. 

     Καινοτομία του κεφαλαίου αποτελεί: 

• η μελέτη επίδρασης της αποκόλλησης διατμητικής δοκίδας από το κέλυφος πτερυγίου 

ανεμογεννήτριας στη διάδοση επίπεδων τασικών διαταραχών. Πρόκειται για βλάβη 
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που δεν έχει μελετηθεί ποτέ, παρότι στην διεθνή βιβλιογραφία αναλύεται εκτενώς η 

επίδραση των κυμάτων σε κυματοδηγούς με αποκολλήσεις διαδοχικών στρώσεων. 

• η πειραματική και αριθμητική προσομοίωση της κυματικής διάδοσης σε μεγάλου 

πάχους πολύστρωτες διατάξεις GFRP, με και χωρίς βλάβη, οι οποίες παρουσιάζουν 

μεγάλη απόσβεση όπως ακριβώς συμβαίνει στο κέλυφος ενός πτερυγίου 

ανεμογεννήτριας.  

• η πειραματική και αριθμητική μελέτη επίδρασης της κόπωσης στην κυματική διάδοση 

σε κυματοδηγούς. 

 

6.2 Τεχνική ακουστό-υπέρηχων σε κυματοδηγούς 
 
 Η τεχνική των ακουστό-υπέρηχων βασίζεται στη διάδοση υπερηχητικών τασικών 

κυμάτων. Για τη δημιουργία και λήψη της κυματικής διαταραχής χρησιμοποιούνται 

αισθητήρες που λειτουργούν βασιζόμενοι στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, ως πομποί και 

δέκτες. Μέσω ενός πιεζοκρυστάλλου μετατρέπουν την ηλεκτρική τάση σε πίεση ή την πίεση 

σε ηλεκτρική τάση αντίστοιχα. Απλή σχηματική αναπαράσταση ενός πειράματος ακουστό-

υπέρηχων παρουσιάζεται σχηματικά ακολούθως. 

 

διεγέρτης δέκτης

διεύθυνση κυματικής διάδοσης

 

 

 

 

 

 

αποθήκευση

 
 
Σχήμα 6.1. Αναπαράσταση πειραματικής διάταξης ακουστό-υπρήχων  

 

Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα της τεχνικής αφορά στην επιλογή της μορφής της 

διέγερσης. Έτσι π.χ. στην περίπτωση της ευρυζωνικής παλμογεννήτριας ΗC-101-HV η 

ηλεκτρική τάση εξόδου της που οδηγεί τον αισθητήρα-πομπό είναι χρονική συνάρτηση, 

Σχήμα 6.2, που λόγω της μικρής της διάρκειας διεγείρει μια μεγάλη περιοχή συχνοτήτων.  
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Σχήμα 6.2. Οδηγός τάση για αισθητήρα-διεγέρτη 
 

Ένας άλλος συνήθης τύπος διέγερσης που χρησιμοποιείται ευρέως είναι ο 

περιορισμένος αριθμός κύκλων μικρού εύρους συχνοτήτων, σχεδόν μονοχρωματικός. Μια 

τυπική μορφή εικονίζεται στο Σχήμα 6.3. 
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Σχήμα 6.3. Έξοδος της παλμογεννήτριας WaveGen 1410. Τέσσερις κύκλοι κεντρικής 
συχνότητας 40 kHz. 

 

 Αντίστροφα, ως δέκτες οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες ‘διαβάζουν’ την κυματική 

διάδοση ως μεταβολή πίεσης στην επιφάνεια τους, την οποία και μετατρέπουν σε ηλεκτρική 

τάση (Volts). Έτσι ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας που επιλέγεται, αυτό που τελικά 

αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο είναι μια χρονοσειρά με μεταβλητό πλάτος, Σχήμα 6.4. 

  Η καταγραφή των κυματικών διαταραχών γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικής κάρτας 

συλλογής δεδομένων (DAQ). Ο χρήστης πρέπει να ορίσει μια ελάχιστη τάση, γνωστή και ως 

τάση κατωφλίου (threshold), η υπέρβαση της οποίας δίνει εντολή έναρξης καταγραφής των 
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δεδομένων στο σκληρό δίσκο. Η τιμή της θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τον 

ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο που υπάρχει στο κύκλωμα ώστε να μη διεγείρεται το σύστημα 

από αυτόν, όμως και αρκετά μικρή για να μη χάνεται πληροφορία από την κυματική 

διαταραχή. 

 Η μορφή κάθε χρονοσειράς διαθέτει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην μη-καταστροφική αξιολόγηση με την τεχνική της ακουστικής 

εκπομπής αλλά και των ακουστό-υπέρηχων, όπως ο χρόνος ανύψωσης του σήματος, 

δηλαδή το χρονικό διάστημα από την αρχή της μέτρησης μέχρι να φτάσει στη μέγιστη τιμή 

του, η ίδια η μέγιστη τιμή, η διάρκεια του σήματος που ορίζεται ως ο χρόνος μεταξύ της 

πρώτης και τελευταίας διάβασης του πλάτους του από την τάση κατωφλίου κ.α., Σχήμα 6.4. 

Σήμερα οι παράμετροι αυτοί υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό του καταγραφικού. 
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Σχήμα 6.4.  Τυπική κυματομορφή και χαρακτηριστικά μεγέθη της 

 

6.3 Πειραματικός εξοπλισμός 
 
 Δύο ειδών ηλεκτρικοί παλμοί χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί στη διέγερση των 

αισθητήρων-πομπών και τη δημιουργία τασικών κυμάτων. Παλμοί μεγάλου εύρους 

συχνοτήτων, 0-3 MHz, που παρήγαγε η παλμογεννήτρια ΗC-101-HV της Physical Acoustics 

(PAC) και μονοχρωματικοί από τη WAVEGEN 1410 της ίδιας εταιρίας. Η τελευταία είχε και τη 

δυνατότητα σάρωσης μεγάλου εύρους συχνοτήτων από 0-2MHz με εκπομπή συνεχόμενων 

ημιτόνων μεταβλητής συχνότητας (Sine Sweep). Επίσης ως διέγερση χρησιμοποιήθηκε και η 

θραύση μυτών μηχανικού μολυβιού 0.5HB.  
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Μεγάλο εύρος αισθητήρων δοκιμάστηκαν ως πομποί και δέκτες, διερευνώντας τη 

δυνατότητα πολλών συνδυασμών στον ευκρινή εντοπισμό της βλάβης. Έτσι δοκιμάστηκαν οι 

εξής αισθητήρες κάθετης πρόσπτωσης: συντονισμού (resonant) R6 (60 kHz) και R15 (150 

kHz) και ο ευρέος φάσματος (broadband) S9208 της PAC καθώς και οι ευρέος φάσματος 

V182 (3.5 MHz), M2008 (0.5 MHz), V413 (0.5 MHz) και V133 (2.25 MHz) της Panametrics. 

Για την ενίσχυση του σήματος από τον αισθητήρα-δέκτη προς τον υπολογιστή-αποθηκευτικό 

χώρο καθώς και για την αποκοπή θορύβου και ανεπιθύμητων συχνοτήτων χρησιμοποιήθηκε 

ο μεσοπερατός προενισχυτής της PAC 1220A με εύρος φίλτρου διαπερατότητας 20-1200 

kHz. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω της κάρτας PAC TRA212 DAQ μέγιστης 

δειγματοληψίας 20 MHz, ενώ πριν από κάθε πείραμα η ευαισθησία των αισθητήρων 

ελέγχονταν μέσω του συστήματος ακουστικής εκπομπής της PAC, SPARTAN 2000.  

6.4 Διαστρωματική αποκόλληση 

6.4.1 Πλάκα 
 
 Η πειραματική μελέτη ξεκίνησε διερευνώντας φαινομενολογικά τον εντοπισμό 

διαστρωματικής αποκόλλησης στο τμήμα κελύφους πτερυγίου ανεμογεννήτριας πάχους 11 

mm. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος AEGIS [2] κατασκευάστηκε 

από τη Γεωβιολογική Α.Ε. ένα πτερύγιο υάλου/πολυεστέρα (glass/polyester) που έφερε κατά 

το πάχος του ένα φύλλο Teflon διαστάσεων 225 x 150 mm μεταξύ δύο γειτονικών στρώσεων 

δημιουργώντας τεχνητή αποκόλληση. Για λόγους εύκολης διαχείρισης στο εργαστήριο 

κατασκευάστηκε μια πλάκα [CSM/(±45)/(0/90)/(±45)/05/(±45)/U4/(0/90)] αντίστοιχης 

διαστρωμάτωσης και με την ίδια αστοχία. 

Χρησιμοποιώντας διέγερση ευρέως φάσματος συχνοτήτων από την παλμογεννήτρια 

ΗC-101-HV (PAC), Σχήμα 6.5, δοκιμάστηκαν εμπειρικά πληθώρα αισθητήρων ως πομποί 

και δέκτες για να προσδιοριστεί ο βέλτιστος συνδυασμός που εντοπίζει την ύπαρξη της 

βλάβης. Χρησιμοποιώντας την ίδια πειραματική διάταξη πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

ακουστό-υπέρηχων σε παρθένο υλικό και σε υλικό που περιέκλειε την αστοχία, συγκρίνοντας 

τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα στο πεδίο του χρόνου και των συχνοτήτων. Η 

εκτεταμένη έρευνα κατέληξε στο ζευγάρι αισθητήρων συντονισμού R6 της PAC. 

Μετρήσεις έλαβαν χώρα στις διευθύνσεις ‘P’ και ‘T’, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.5. 

παράλληλη και κάθετα στις ίνες των [0] στρώσεων αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση οι 

αισθητήρες εδράζονταν στην ίδια πλευρά της πλάκας, διατηρώντας σταθερή την απόσταση 

της πηγής διέγερσης και αισθητήρα-δέκτη, τόσο πάνω από την παρθένα περιοχή όσο και 

στην περιοχή της βλάβης. Το άνοιγμα μεταξύ τους ήταν τέτοιο ούτως ώστε να μπορεί να 

συμπεριληφθεί η βλάβη από την πειραματική διάταξη, 212 mm στην ‘P’ και 330 mm στην ‘T’ 

διεύθυνση αντίστοιχα. Για την εξασφάλιση της επαναληψιμότητας των μετρήσεων 
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πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε οκτώ θέσεις εκτός της περιοχής αστοχίας και πέντε εντός 

αυτής. Οι πλάκες εδράζονταν σε απλή στήριξη, Σχήμα 6.5. 

 

 

P 

T 

αποκόλληση 

δέκτης πομπός

 
Σχήμα 6.5. Πλάκα με αποκόλληση στρώσεων. Πειραματική διάταξη ακουστό-υπέρηχων (AU) 

 

Η αρτιότητα σύζευξης με την πλάκα και η ευαισθησία κάθε αισθητήρα ελέγχονταν 

πριν από κάθε πείραμα διεγείροντας τους ξεχωριστά, θραύοντας μύτες μηχανικού μολυβιού 

μήκους 3 mm σε απόσταση 10 mm γύρω του και γωνία 30ο με το επίπεδο της πλάκας. Η 

σύζευξη θεωρείτο αποδεκτή όταν η μέγιστη τιμή εύρους των σημάτων πέντε 

επαναλαμβανόμενων δοκιμών που λαμβάνονταν με την κάρτα ακουστικής εκπομπής 

SPARTAN 2000 ξεπερνούσε ένα συγκεκριμένο κατώφλι (threshold). Η τιμή κατωφλίου κάθε 

αισθητήρα ήταν διαφορετική, εξαρτώμενη από την εγγενή ευαισθησία του. 

 Η διέγερση ευρέος φάσματος είχε ως αποτέλεσμα περίπλοκα σήματα στον 

αισθητήρα-δέκτη που δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν εύκολα με όρους μηχανικής της 

κυματικής διάδοσης. Στον αντίποδα, με μονοχρωματικούς παλμούς διεγείρονταν με ευκρίνεια 

διαφορετικές ιδιομορφές σε κάθε συχνότητα, καθιστώντας εφικτή τη μέτρηση παραμέτρων 

της κυματικής διάδοσης όπως π.χ. η φασική ταχύτητα τους. Για τον λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα με διεγέρσεις διακριτών κεντρικών συχνοτήτων από 30 έως 

80 kHz. Τέσσερις κύκλοι σταθερής συχνότητας, προερχόμενοι από την παλμογεννήτρια 

Wavegen 1410, Σχήμα 6.3, διέγειραν τον αισθητήρα-πομπό δημιουργώντας τασικά κύματα 

κατά μήκος της ‘P’ διεύθυνσης. Η επιλογή του εύρους συχνοτήτων έγινε βάσει του 

περιορισμού της παλμογεννήτριας να παράξει με αξιοπιστία παλμούς με συχνότητα κάτω 

των 30 kHz, ενώ σε συχνότητες μεγαλύτερες από 80 kHz η απόσβεση της διαταραχής στην 

πλάκα ήταν μεγάλη για την προεπιλεγμένη απόσταση πομπού-δέκτη, εκμηδενίζοντας 

ουσιαστικά των αρχικό παλμό. Τη μέγιστη ευκρίνεια παρείχε το ευρυζωνικό ζεύγος 

αισθητήρων πομπού-δέκτη V133 της Panametrics. 
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6.4.2 Πτερύγιο ανεμογεννήτριας 
 

Μετά την ενδελεχή μελέτη ακουστο-υπέρηχων στην πλάκα, η φαινομενολογική μελέτη 

επαναλύφθηκε στην κελυφοειδή επιφάνεια του πτερυγίου που κατασκευάστηκε από τη 

Γεωβιολογική Α.Ε. Και σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστηκαν διαφορετικοί συνδιασμοί 

αισθητήρων αλλά και διαφορετικές διεγέρσεις για να αναδείξουν την ύπαρξη της βλάβης 

καταλήγοντας σε παρόμοιο συνδυασμό με αυτόν της πλάκας, αισθητήρα-πομπό R15 της 

PAC και αισθητήρα-δέκτη R6 επίσης της ίδιας εταιρίας και διέγερση ευρέος φάσματος. Η 

απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη διατηρήθηκε σταθερή στα 275 mm ενώ 

πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα πειράματα σε περιοχή όπου το υλικό ήταν παρθένο και σε 

περιοχή που υπήρχε βλάβη, Σχήμα 6.6. Πρέπει να σημειωθεί σε σχέση με την πλάκα 

υπήρχαν 50 επιπλέον χιλιοστά στο μήκος της αποκόλλησης στη διεύθυνση P που συνέπιπτε 

με το διαμήκη άξονα του πτερυγίου. 

νολογική μελέτη 

επαναλύφθηκε στην κελυφοειδή επιφάνεια του πτερυγίου που κατασκευάστηκε από τη 

Γεωβιολογική Α.Ε. Και σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστηκαν διαφορετικοί συνδιασμοί 

αισθητήρων αλλά και διαφορετικές διεγέρσεις για να αναδείξουν την ύπαρξη της βλάβης 

καταλήγοντας σε παρόμοιο συνδυασμό με αυτόν της πλάκας, αισθητήρα-πομπό R15 της 

PAC και αισθητήρα-δέκτη R6 επίσης της ίδιας εταιρίας και διέγερση ευρέος φάσματος. Η 

απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη διατηρήθηκε σταθερή στα 275 mm ενώ 

πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα πειράματα σε περιοχή όπου το υλικό ήταν παρθένο και σε 

περιοχή που υπήρχε βλάβη, Σχήμα 6.6. Πρέπει να σημειωθεί σε σχέση με την πλάκα 

υπήρχαν 50 επιπλέον χιλιοστά στο μήκος της αποκόλλησης στη διεύθυνση P που συνέπιπτε 

με το διαμήκη άξονα του πτερυγίου. 

  

   
OutboardInboard

  Πομπός 

Δέκτης 
  

Inboard  Outboard 

  
  
  
  
Σχήμα 6.6. Πειραματική διάταξη ακουστό-υπέρηχων στο πτερύγιο Σχήμα 6.6. Πειραματική διάταξη ακουστό-υπέρηχων στο πτερύγιο 

  

6.4.3 Φαινόμενες ελαστικές ιδιότητες πολύστρωτων δομών 6.4.3 Φαινόμενες ελαστικές ιδιότητες πολύστρωτων δομών 
  
 Η πλάκα που χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο για την πειραματική προσομοίωση 

αποκολλήσεων κατασκευάστηκε χειροποίητα από πολυεστερική ρητίνη και ενίσχυση ινών 

υάλου. Είχε διαστρωμάτωση [CSM/(±45)/(0/90)/(±45)/05/(±45)/U4/(0/90)] και διαστάσεις 

830x804x11 mm.  

 Η πλάκα που χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο για την πειραματική προσομοίωση 

αποκολλήσεων κατασκευάστηκε χειροποίητα από πολυεστερική ρητίνη και ενίσχυση ινών 

υάλου. Είχε διαστρωμάτωση [CSM/(±45)/(0/90)/(±45)/05/(±45)/U4/(0/90)] και διαστάσεις 

830x804x11 mm.  

 Οι συνεπίπεδες τιμές ελαστικότητας της μονοαξονικής στρώσης UD [0] που 

χρησιμοποιήθηκαν στους αριθμητικούς υπολογισμούς, προέκυψαν από μορφική ανάλυση 

ταλαντώσεων σε πρισματικά δοκίμια από το ίδιο υλικό, Plagianakos και Saravanos [3]. Τα 

εκτός επιπέδου μέτρα διάτμησης υπολογίστηκαν έμμεσα. Τo G13 θεωρήθηκε ότι ισούται με το 

G12, ενώ το G23 προέκυψε από τη εξ. (6.1).  

 Οι συνεπίπεδες τιμές ελαστικότητας της μονοαξονικής στρώσης UD [0] που 

χρησιμοποιήθηκαν στους αριθμητικούς υπολογισμούς, προέκυψαν από μορφική ανάλυση 

ταλαντώσεων σε πρισματικά δοκίμια από το ίδιο υλικό, Plagianakos και Saravanos [3]. Τα 

εκτός επιπέδου μέτρα διάτμησης υπολογίστηκαν έμμεσα. Τo G13 θεωρήθηκε ότι ισούται με το 

G12, ενώ το G23 προέκυψε από τη εξ. (6.1).  

( )
3

23
23

EG
2 1 v

=
+

                                                                                                               (6.1)                          
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Ο εκτός επιπέδου συντελεστή Poisson ν23 υπολογίστηκε από την σχέση (6.2) [4].  

 

( )
( )

21
23 12

12

1 vv v
1 v
−

=
−

                                                                                                              (6.2) 

 

Συνοπτικά οι τιμές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 6.1. Ιδιότητες μονοαξονικής glass/polyester στρώσης UD [0] 

E1 E2 G12 G13 G23 v12 v13 v23 d 

[GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa]    [kg/m3] 

25.766 8.746 3.527 3.527 2.99 0.344 0.344 0.463 1653 

  

 Ο δείκτης 1 ταυτίζεται με τη διεύθυνση των ινών, ο 2 με τη συνεπίπεδη διεύθυνση 

κάθετα στις ίνες και ο 3 με την κάθετη στην επιφάνεια της στρώσης. Διατηρώντας το 

μακροσκοπικό σύστημα συντεταγμένων της πλάκας παράλληλο ως προς αυτό της 

μονοαξονικής UD [0] στρώσης το ισοδύναμο μητρώο δυσκαμψίας της πολύστρωτης καθώς 

και η ισοδύναμη πυκνότητα σύμφωνα με τους Sun και Li [5] παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.2. 

 
Πίνακας 6.2. Ισοδύναμες ιδιότητες πλάκας 

11C
−

 12C
−

 22C
−

 13C
−

 23C
−

 33C
−

 44C
−

 55C
−

 66C
−

 dens  

[GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [kg/m3] 

26.39 7.109 14.46 6.485  6.485 12.44 3.023 3.374 4.107 1603 

 

 Οι υπόλοιπες τιμές του μητρώου , , , , , , , , , , 

 και  είναι ίσες με το μηδέν. 

14C
−

24C
−

34C
−

15C
−

25C
−

35C
−

45C
−

16C
−

26C
−

36C
−

46C
−

56C
−

 

 Στα πειράματα κόπωσης χρησιμοποιήθηκαν τα ISO [±45]s δοκίμια από Glass/Epoxy 

υλικό, ίδιας γεωμετρίας και τεχνολογίας κατασκευής με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο 2ο 

κεφάλαιο για τον προσδιορισμό του διατμητικού μέτρου ελαστικότητας. Στο ίδιο κεφάλαιο 

γίνεται εκτενής αναφορά των ιδιοτήτων της μονοαξονικής του στρώσης. 

6.5 Αποκόλληση ενισχυτικής δοκίδας διάτμησης 
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 Μια δεύτερη πλάκα ίδιας διαστρωμάτωσης με αυτή του εδαφίου 6.3.1 έφερε δύο 

sandwich ενισχυτικές δοκίδες διάτμησης στη μια πλευρά της κατά μήκος των γραμμών Δ1 

και Δ2, Σχήμα 6.7. Κατά μήκος της γραμμής Δ1 υπήρχε τέλεια κόλληση στη διεπιφάνεια 

πλάκας-δοκίδας, σε αντίθεση με την δοκίδα της Δ2 γραμμής όπου εκ κατασκευής υπήρχε 

τοπική ατέλεια.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1Δ1_ A 

περιοχή ατελούς 
κόλλησης 

Δ2_B Δ2_ C 

Δ2_ A 

Δ1_B Δ1_ C 

 
Σχήμα 6.7. Πλάκα με ενισχυτικές δοκίδες διάτμησης 

 

 Πειράματα ακουστό-υπέρηχων πραγματοποιήθηκαν παράλληλα στις δοκίδες 

διάτμησης με διέγερση παλμών μεγάλου εύρους συχνοτήτων (ΗC-101-HV) καθώς και 

θραύσεις μύτης μηχανικού μολυβιού (Hsu-Nielsen) στην ελεύθερη επιφάνεια της. 

Χρησιμοποιήθηκαν R6 αισθητήρες συντονισμού της PAC οι οποίοι ελέγχονταν ως προς την  

ευαισθησία τους πριν από κάθε μέτρηση κατά το πρότυπο του εδαφίου 6.3.1. Στα πειράματα 

που χρησιμοποιήθηκε η παλμογεννήτρια για τη διέγερση κατά μήκος της γραμμής Δ1, ο 

αισθητήρας-πομπός ήταν τοποθετημένος στο σημείο  Δ1_A ενώ για τη διέγερση κατά μήκος 

της Δ2 βρισκόταν σταθερά στο σημείο Δ2_A, Σχήμα 6.7. Ο αισθητήρας-δέκτης 

απομακρύνονταν βηματικά από την πηγή πάνω στην αντίστοιχη γραμμή κάθε φορά. Εδώ 

παρουσιάζονται μετρήσεις από δύο σημεία σε κάθε άξονα, στο Δ1_B και Δ1_C για τον Δ1 και 

τα σημεία Δ2_B και Δ2_C για τον Δ2. Η απόσταση μεταξύ των σημείων Δ*_A - Δ*_B είναι 50 

mm και για τα Δ*_A - Δ*_C  450 mm αντίστοιχα.  

 Όταν η πηγή της κυματικής διάδοσης ήταν διέγερση Hsu-Nielsen, ο αισθητήρας-

δέκτης τοποθετούνταν άπαξ στη θέση Δ1_A για τα πειράματα κατά μήκος της γραμμής Δ1 

και στο σημείο Δ2_A για τα πειράματα στην Δ2 και έκτοτε παρέμενε σταθερός. Σε αυτή την 

περίπτωση απομακρυνόταν βηματικά η πηγή από τον δέκτη (Δ*_B και Δ*_C).  
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6.6 Κατανεμημένη αστοχία 
 
 Η υποβάθμιση της ελαστικότητας μετά από εναλλασσόμενη φόρτιση είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό. Έτσι π.χ. ισχυρή απώλεια δυσκαμψίας σε ένα 

πτερύγιο ανεμογεννήτριας θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση του με τον πύργο. Η 

αξιολόγηση της δομική ακεραιότητας της κατασκευής μετά από κυκλική φόρτιση συμβάλλει 

στην αξιοπιστία λειτουργίας ολόκληρης της μηχανής. Θεμελιώνοντας την κατανόηση 

επίδρασης της αστοχίας στην κυματική διάδοση και αξιολογώντας τα αριθμητικά μας 

εργαλεία, η πειραματική μελέτη περιορίστηκε σε βασικό ερευνητικό επίπεδο και απλές 

γεωμετρίες υλικών. 

Στο πλαίσιο προσδιορισμού της εφελκυστικής στατικής αντοχής μετά από 

συγκεκριμένο αριθμό κύκλων φόρτισης (εναπομένουσα αντοχή) ISO [±45]s πρισματικών 

δοκιμίων, πραγματοποιήθηκαν κοπωτικές φορτίσεις στο 20%, 50% και 80% της 

πειραματικής ζωής τους σε κόπωση και εν συνεχεία στατικές δοκιμές μέχρι αστοχίας [6]. Είχε 

προηγηθεί πειραματικός προσδιορισμός της S-N καμπύλης σε εφελκυσμό-εφελκυσμό 

(R=0.1), εξ. (6.3). 

 
1

−
12.34

max 139.64σ N= ⋅                                                                                                          (6.3) 

 

 Το δοκίμιο που μελετήθηκε σε αυτό το κεφάλαιο κοπώθηκε στο 20% της ζωής του 

στο τασικό επίπεδο του ενός εκατομμυρίου κύκλων. Στο Σχήμα 6.8 η μπλε γραμμή 

αναπαριστά την S-N καμπύλη, ενώ ο κόκκινος κύκλος δείχνει το επίπεδο φόρτισης και τον 

αριθμό κύκλων που σταμάτησε η κόπωση του δοκιμίου. 
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Σχήμα 6.8. S-N καμπύλη ISO [±45]s δοκιμίου σε εφελκυσμό-εφελκυσμό, R=0.1 

 

Τα επίπεδα φόρτισης και οι αντίστοιχες τιμές κύκλων που προσδιορίζουν την 

κοπωτική ζωή του [±45]s δοκιμίου σε εφελκυσμό-εφελκυσμό παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.3. 

 
Πίνακας 6.3. Προσδιορισμός επιπέδων φόρτισης S-N καμπύλης ISO [±45]s δοκιμίου σε 
εφελκυσμό-εφελκυσμό, R=0.1 

Επίπεδο Φόρτισης Κύκλοι Μέγιστη τάση σmax Συχνότητα

  [MPa] [Hz} 

1 5·103 70.014 1.31 

2 5·104 58.094 1.99 

3 1·106 45.570 3.42 

4 1·107 37.811 5.19 

     

 Το δοκίμιο υποβλήθηκε σε μη-καταστροφικό έλεγχο ακουστό-υπέρηχων πριν και μετά 

την επιβολή της κυκλικής φόρτισης. Πραγματοποιήθηκαν δύο πειραματικές διατάξεις με 

διαφορετικές διεγέρσεις έκαστη, ελέγχοντας την αστοχία από διαφορετικές γωνίες ως προς 

τον άξονα φόρτισης. Μια κατά μήκος του, στη μέση του πλάτους και ευρυζωνική διέγερση 

Σχήμα 6.9 και μια στη διαγώνιο του ελεύθερου μήκους με μονοχρωματική Σχήμα 6.10. 
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Σχήμα 6.9. Πειραματική διάταξη ακουστό-υπέρηχων με διέγερση ευρείας μπάντας συχνοτήτων 
στο διαμήκη άξονα του ISO [±45]s δοκιμίου.  
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Σχήμα 6.10. Πειραματική διάταξη ακουστό-υπέρηχων μονοχρωματικής διέγερσης στη διαγώνιο 
του ISO [±45]s δοκιμίου. 

 

6.7 Φασική ταχύτητα σε κυματοδηγούς. Καμπύλες διασκόρπισης 

 Το πρόβλημα ελαστικής κυματικής διάδοσης σε ανισότροπα μέσα είναι αρκετά 

σύνθετο, γίνεται δε πολυπλοκότερο στην περίπτωση πολυστρώτων διατάξεων από ινώδη 

σύνθετα υλικά. Για την κατανόηση της μηχανικής της κυματικής σε λεπτότοιχες διατάξεις 

επιλύθηκε αριθμητικά η διαφορική κυματική εξίσωση με τη βοήθεια της θεωρίας 

ελαστικότητας, οδηγώντας στον προσδιορισμό των ιδιομορφών που εν δυνάμει διαδίδονται 

σε μια πλάκα και τις φασικές τους ταχύτητες συναρτήσει της συχνότητας. Οι καμπύλες που 

προέκυψαν στο πεδίο συχνότητας-ταχύτητας είναι γνωστές ως καμπύλες διασκόρπισης, 

έχουν δε άμεση σχέση με την ελαστικότητα και τη γεωμετρία της κατασκευής. 

 Για την περίπτωση που εξετάστηκε, δηλαδή εφαρμογή της μεθόδου ακουστό-

υπέρηχων προς ανίχνευση δομικών ατελειών, οι συχνότητες που χρησιμοποιήθηκαν στην 

πειραματική διαδικασία και κατ’ επέκταση τα μήκη κύματος, επέτρεψαν σημαντική 

απλοποίηση στην θεωρητική προσομοίωση των υλικών. Συγκεκριμένα, εφ’ όσον το μήκος 

κύματος του διαδιδόμενου παλμού ήταν αρκετά μεγαλύτερο από το πάχος της πολύστρωτης, 

η ετερογενής ανισότροπη πλάκα ήταν δυνατό να αντικατασταθεί από ομογενές ανισότροπο 
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μέσο ισοδύναμων φαινόμενων μηχανικών ιδιοτήτων [5]. Σε μεγαλύτερες συχνότητες, όσο τα 

μήκη κύματος γίνονται συγκρίσιμα με τα μεγέθη των συνιστωσών της πολύστρωτης π.χ 

πάχος στρώσης ή τις διαστάσεις ινών, η συγκεκριμένη υπόθεση παύει να είναι 

αντιπροσωπευτική για την πολύστρωτη.  

 Έστω λοιπόν ομογενής ανισότροπη πλάκα, πάχους d, της οποίας η κάθετος στην 

επιφάνεια ήταν παράλληλη με τον άξονα x3 καρτεσιανού συστήματος xi, i=1,2,3 και το μέσο 

επίπεδο της ταυτιζόταν με το (x1-x2). 

 

 

 

 
x1 x3 

 Σχήμα 6.11. Σύστημα συντεταγμένων για την κυματική διάδοση στην πλάκα. 

 

 Στο πλαίσιο της γραμμικής θεωρίας ανισότροπου ελαστικού μέσου, οι εξισώσεις 

κίνησης, γενικευμένες Navier, δίδονται από την ακόλουθη σχέση: 

 

  με i, j = 1, 2, 3                                                                                                 (6.4α) ,ij j iσ ρu=
ii

και 

i j i jk l k lσ C ε=                                                                                                                 (6.4β) 

όπου με C συμβολίζεται ο 4ης τάξης ισοδύναμος τανυστής δυσκαμψίας της πολύστρωτης 

δομής, εδάφιο 6.3.1, u το διάνυσμα μετατόπισης και ρ η φαινόμενη πυκνότητα. Η δυσκολία 

επίλυσης των τριών ανωτέρω συζευγμένων διαφορικών εξισώσεων κίνησης βαίνει μειούμενη 

με την ύπαρξη διαφόρων μορφών συμμετρίας του ελαστικού μέσου. Για το ορθότροπο μέσο 

η (6.4α) παίρνει τη μορφή: 

( ) ( )
( ) (
( ) ( )

..
, , , , , , ,

..
, , , , , , ,

..
, , , , , , ,

ρ

ρ

ρ

1 11 111 12 2 21 13 3 31 66 1 22 2 12 55 1 33 3 13

2 66 1 21 2 11 12 112 22 2 22 23 3 32 44 2 33 3 23

3 55 1 31 3 11 44 2 32 3 22 13 113 23 2 23 33 3 33

C u C u C u C u u C u uu

C u u C u C u C u C u uu

C u u C u u C u C u C uu

= + + + + + +

= + + + + + +

= + + + + + +

)

− ω

−ω

−ω

                   (6.5) 

 

 Στην περίπτωση διάδοσης αρμονικού κύματος πλάκας, σε τυχαία διεύθυνση 

ορθοτρόπου ελαστικού μέσου, το διάνυσμα μετατόπισης θα δίδεται από: 

 

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

sin cos sin

sin cos sin

cos cos sin

1 1 3 1 2

2 2 3 1 2

3 3 3 1 2

u f x k x k x t

u f x k x k x t

u f x k x k x t

= θ + θ

= θ + θ

= θ + θ

                                                                     (6.6) 
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όπου με ω, c συμβολίζεται η γωνιακή ταχύτητα και η φασική ταχύτητα αντιστοίχως ενώ με k 

ο κυματικός αριθμός (k=ω/c) που αντιπροσωπεύει τον αριθμό του πλήθους των μηκών 

κύματος στη μονάδα του μήκους. Για συμμετρικές ιδιομορφές ως προς το μέσο επίπεδο της 

πλάκας (x1-x2), Σχήμα 6.12, το εύρος κάθε μετατόπισης λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές: 

 

 

 

 

 

x1 

x3 

Σχήμα 6.12. Συμμετρική ιδιομορφή κυματικής διάδοσης κατά το πάχος της πλάκας 

 

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

cos

cos

sin

1 3 1 3 3

2 3 2 3 3

3 3 3 3 3

f x A k x

f x A k x

f x A k x

=

=

=

                                                                                                      (6.7) 

 

όπου Α1, Α2 και Α3 είναι ανεξάρτητα από το σύστημα συντεταγμένων και από το χρόνο, ενώ 

k3 είναι η ιδιοτιμή της κυματικής μορφής κατά το πάχος της πλάκας. Αντικατάσταση των εξ. 

(6.6) και (6.7) στις (6.5), οδηγεί στο σύστημα τριών εξισώσεων,  

 

α Α α Α α Α
α Α α Α α Α
α Α α Α α Α

11 1 12 2 13 3

21 1 22 2 23 3

31 1 32 2 33 3

0
0
0

+ + =

+ + =

+ + =

                                                                                               (6.8) 

όπου:  

( )
( )

( )

α cos θ sin θ ρ

α α sinθcosθ

α α cosθ

α sin θ cos θ ρ
α α cosθ

α sin θ cos θ ρ

2 2 2 2 2 2
11 11 66 55 3

2
12 21 12 66

13 31 13 55 3

2 2 2 2 2 2
22 22 66 44 3

23 32 23 44 3

2 2 2 2 2 2
33 44 55 33 3

C k C k C k

C C k

C C k k

C k C k C k
C C k k

C k C k C k

= + + −

= = +

= = +

= + +

= = +

= + +

ω

ω

ω

−

−

                                                           (6.9) 

 

 Για να υπάρξει μη-τετριμένη λύση για τα Α1, Α2, Α3 θα πρέπει η ορίζουσα των 

συντελεστών να είναι ίση με το μηδέν. 
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α α α
α α α
α α α

11 12 13

21 22 23

31 32 33

0=                                                                                                          (6.10) 

 

 Η εξίσωση (6.10) είναι κυβική συνάρτηση του . Εξ’ αυτού, για κάθε ζεύγος ω και γ 

υπάρχουν τρεις ρίζες ,  και . Για κάθε  οι αντίστοιχες λύσεις του εύρους κάθε 

μετατόπισης παίρνουν τις εξής τιμές: 

2
3k

2
31k 2

32k 2
33k 2

3nk

 

( )
( )
( )
( )

α α α α
α α α α

α α α α
α α α α

1n

21 13 11 23
2n

12 23 13 22

11 22 12 21
3n

12 23 13 22

A 1

A

A

=

−
=

−

−
=

−

                                                                                                  (6.11)   

 

 Εφόσον αναφερόμαστε σε άπειρη πλάκα και δεν υπάρχουν φορτίσεις στα σύνορα 

της, από την ικανοποίηση της ισορροπίας των τάσεων στο x3=±d/2 προκύπτει: 

 

, ,

, ,

, , ,

σ
σ
σ

31 55 1 3 55 3 1

32 44 2 3 44 3 2

33 13 11 23 2 2 33 3 3

C u C u 0
C u C u 0
C u C u C u 0

= + =

= + =

= + + =

                                                                               (6.12)   

 

 Συνεπώς ψάχνουμε λύσεις για το σύστημα εξισώσεων (6.5) της μορφής: 

 

( ) ( )

( )

( )

sin cosθ sinθ ω cos

sin cosθ sinθ ω cos

cos cosθ sinθ ω cos

1 1 2 n 1n

2 1 2 n 2n

3 1 2 n 3n

u k x k x t C A k x

u k x k x t C A k x

u k x k x t C A k

= + −

= + −

= + −

( )

( )

3 3

3 3

3 3x

∑
∑
∑

, n=1,2,3                              (6.13) 

 

 Οι μετατοπίσεις (6.13) πρέπει να ικανοποιούν τις συνοριακές συνθήκες (6.12). Εξ’ 

αυτού προκύπτει: 

( ) ( )

( ) ( )

( )

cosθ sin /

cosθ sin /

cosθ sinθ cos /

55 n 1n 3n 3n 3n

44 n 2n 3n 3n 3n

n 13 1n 23 2n 33 3n 3n 3n

C C A k A k k h 2 0

C C A k A k k h 2 0

C C A k C A k C A k k h 2 0

+ =

+ =

( )+ + =

∑
∑
∑

, n=1,2,3            (6.14) 
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 Η ορίζουσα των συντελεστών των όρων C1, C2 και C3 πρέπει να είναι ίση με το μηδέν 

για να υπάρξει μη-τετριμένη λύση.  

 

β β β
β β β
β β β

11 12 13

21 22 23

31 32 33

0=                                                                                                           (6.15) 

όπου: 

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

β cosθ sin /

β cosθ sin /

β cosθ sin /

β cosθ sin /

β cosθ sin /

β cosθ sin /

β cosθ sinθ

11 11 31 31 31

12 12 32 32 32

13 13 33 33 33

21 21 31 31 31

22 22 32 32 32

23 23 33 33 33

31 13 11 23 21 33

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

C A k C A k C A

= +

= +

= +

= +

= +

= +

= + +( )
( )
( )

cos /

β cosθ sinθ cos /

β cosθ sinθ cos /

31 31 31

32 13 12 23 22 33 32 32 32

33 13 13 23 23 33 33 33 33

k k h

C A k C A k C A k k h 2

C A k C A k C A k k h 2

= + +

= + +

( )
( )
( )

2

                                  (6.16) 

 

 Στην πραγματικότητα εάν υπάρχει και διαδίδεται ένα επίπεδο κύμα, η εξίσωση (6.15) 

περιγράφει τη σχέση μεταξύ της κάθε γωνιακής ταχύτητας (ω) και του αντίστοιχου 

κυματάριθμου (k) για κάθε ιδιομορφή ξεχωριστά που προσδιορίζεται από την ιδιοτιμή k3n.    

 Για αντισυμμετρικές ιδιομορφές ως προς το μέσο επίπεδο (x1-x2) οι εξισώσεις (6.7) 

αντικαθίστανται από τις (6.17): 

 

 

 

 

 

x1 

x3 

Σχήμα 6.13. Αντισυμμετρική ιδιομορφή κυματικής διάδοσης κατά το μέσο πάχος της πλάκας 

 

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

cos

cos

sin

1 3 1 3 3

2 3 2 3 3

3 3 3 3 3

f x A k x

f x A k x

f x A k x

=

=

=

                                                                                                    (6.17)  
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Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η σχέση μεταξύ γωνιακή ταχύτητα (ω) και 

κυματάριθμου (γ) προσδιορίζεται από τις σχέσεις (6.10) και (6.15) με τα αij και βij να έχουν 

υπολογιστεί ως ακολούθως: 

 

( )
( )

( )

α cos θ sin θ ρ

α α sinθcosθ

α α cosθ

α sin θ cos θ ρ
α α cosθ

α sin θ cos θ ρ

2 2 2 2 2 2
11 11 66 55 3

2
12 21 12 66

13 31 13 55 3

2 2 2 2 2 2
22 22 66 44 3

23 32 23 44 3

2 2 2 2 2 2
33 44 55 33 3

C k C k C k

C C k

C C k k

C k C k C k
C C k k

C k C k C k

= + + −

= = +

= = − +

= + +

= = − +

= + +

ω

ω

ω

−

−

( )
( )
( )

2

                                                          (6.18) 

 

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

β cosθ cos /

β cosθ cos /

β cosθ cos /

β sinθ cos /

β sinθ cos /

β sinθ cos /

β cosθ sinθ

11 11 31 31 31

12 12 32 32 32

13 13 33 33 33

21 21 31 31 31

22 22 32 32 32

23 23 33 33 33

31 13 11 23 21 33

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

A k A k k h 2

C A k C A k C A

= −

= −

= −

= −

= −

= −

= + −( )
( )
( )

sin /

β cosθ sinθ sin /

β cosθ sinθ sin /

31 31 31

32 13 12 23 22 33 32 32 32

33 13 13 23 23 33 33 33 33

k k h

C A k C A k C A k k h 2

C A k C A k C A k k h 2

= + −

= + −

                                   (6.19) 

 

 Όταν η γωνία διάδοσης συμπίπτει με τους κύριους άξονες του ορθότροπου 

συστήματος π.χ. όταν θ=0ο τότε από τις σχέσεις (6.9) και το σύστημα (6.8) προκύπτει ότι οι 

συντελεστές του όρου Α2 είναι μηδενικοί και συνεπώς η μετατόπιση u2 είναι και αυτή 

μηδενική. Αντίστοιχα για θ=90ο μηδενίζεται η μετατόπιση u1. Και στις δύο περιπτώσεις η 3x3 

ορίζουσα (6.10) μετατρέπεται σε 2x2. Οι απλοποιήσεις πρέπει να γίνουν αναλυτικά πριν 

επιχειρηθεί αριθμητική επίλυση γιατί το σύστημα εμφανίζει απροσδιοριστία. Σε κάθε άλλη 

γωνία συνυπάρχουν και οι τρεις μετατοπίσεις.  
 Στο λογικό διάγραμμα που ακολουθεί, Σχήμα 6.14, συνοψίζεται η διαδικασία 

προσδιορισμού των καμπύλων διασκόρπισης, δηλαδή των φασικών ταχυτήτων των 

διαφόρων ιδιομορφών που διαδίδονται σε κάθε συχνότητα. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε 

κώδικας σε γλώσσα Fortran. Στο πρόγραμμα εισάγεται από το χρήστη η δυσκαμψία της 

πολύστρωτης, για τον υπολογισμό της οποίας αναπτύχθηκε ξεχωριστό πρόγραμμα Fortran, 

καθώς επίσης το επιθυμητό εύρος συχνοτήτων και κυματικού αριθμού για τον υπολογισμό 
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των φασικών ταχυτήτων. Τέλος πρέπει να εισαχθεί και η γωνία κυματικής διάδοσης ως προς 

το κύριο σύστημα της ορθότροπης πλάκας. 

 

Δυσκαμψία, ωmax, γmax, 
γωνία διάδοσης (θ) 

Υπολογισμός  (6.10) 2
3nk

ω = i 
(i=1:ωmax) 

 

Υπολογισμός (6.15) 

Αποθήκευση τιμών 
(ω, γ, cP) που 
μηδενίζουν την 

(6.15) 

ω<ωmax 
ΝΑΙ 

γ<γmax 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

γ = j 
(j=1:γmax) 

 

ω
γPc =  

ΟΧΙ 

Τέλος 

 
Σχήμα 6.14. Διάγραμμα ροής για τον προσδιορισμό φασικών ταχυτήτων (καμπύλες 
διασποράς) 
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Από την πρώτη τιμή συχνότητας το πρόγραμμα υπολογίζει το σύνολο των φασικών 

ταχυτήτων που προκύπτουν από το συνδυασμό της με ολόκληρο το φάσμα των κυματικών 

αριθμών (k) που προσδιορίστηκε κατά την εισαγωγή δεδομένων. Εν συνεχεία υπολογίζεται η 

ορίζουσα (6.10) και οι ρίζες αυτής που αντιστοιχούν στα  (n=1,2,3). Τόσο οι ρίζες όσο και 

ο κυματικός αριθμός (k) χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί ο μηδενισμός της ορίζουσας 

(6.15). Εάν τη μηδενίζουν τότε η φασική ταχύτητα που προκύπτει από το συγκεκριμένο 

συνδυασμό συχνότητας και κυματικού αριθμού αποτελεί λύση του συστήματος και 

αποθηκεύεται. Η διαδικασία εκτελείται διακριτά για το σύνολο των απαιτούμενων 

συχνοτήτων. Πέρας αυτών σημαίνει και τέλος του προγράμματος.  

2
3nk

 Τα ζευγάρια των συχνοτήτων με τις αντίστοιχες φασικές ταχύτητες (cP) που μπορούν 

να διαδοθούν στην πλάκα σε συμμετρικές και αντισυμμετρικές ιδιομορφές υπολογίστηκαν 

αριθμητικά για την πολύστρωτη που περιγράφεται στο εδάφιο 6.3.1. Έτσι προέκυψαν οι 

καμπύλες διασκόρπισης του Σχήματος 6.15.  
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Σχήμα 6.15. Θεωρητικός υπολογισμός καμπύλων διασκόρπισης για την glass/polyester 
πολύστρωτη του εδαφίου 6.3.3 

 

 Μέχρι τα 70 kHz στην πλάκα μπορούν να διαδοθούν μόνο δύο ιδιομορφές, οι 

θεμελιώδεις A0 και S0, ενώ όσο αυξάνει η συχνότητα γίνεται δυνατή η διάδοση 

περισσοτέρων ιδιομορφών.   
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6.8 Πειραματική μέτρηση φασικής ταχύτητας 

 Για τον πειραματικό προσδιορισμό της φασικής ταχύτητας σε λεπτότοιχες διατάξεις 

έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διαφορετικές τεχνικές. Πρώτοι οι Sachse και Pao [7] 

προσδιόρισαν τη φασική ταχύτητα για εύρος συχνοτήτων με ένα πείραμα ακουστό-

υπέρηχων. Παρότι εφαρμόστηκε κατά το πάχος λεπτότοιχης πλάκας, η γενικότητα της δεν 

περιορίζεται εφόσον μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και κατά μήκος μιας κατασκευής.  

Η πειραματική τους διάταξη περιελάμβανε δύο αισθητήρες, έναν πομπό και έναν 

δέκτη, τοποθετημένους εκατέρωθεν της διατομής μιας πλάκας. Και οι δύο ήταν συνδεδεμένοι 

με μετρητική διάταξη συλλογής δεδομένων που κατέγραφε τη διέγερση και τη διαταραχή στο 

δέκτη. Εφαρμόζοντας μετασχηματισμό Fourier (FFT) στα σήματα πομπού και δέκτη 

προέκυπτε η διαφορά φάσης ανά συχνότητα, το πηλίκο της οποίας με την απόσταση των 

δύο αισθητήρων προσδιόριζε τον κυματικό αριθμό k, (6.20).  

 

( )
φ

k f
x

Δ
Δ

=                                                                                                                       (6.20) 

  

Ενώ η πρακτική είναι απλή και παρέχει γρήγορα αποτελέσματα σε μεγάλο εύρος 

συχνοτήτων, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα. Ο μετασχηματισμός 

Fourier υπολογίζει τη φάση κάθε συχνότητας που περιέχεται στη χρονοσειρά, πεδίο τιμών με 

0 έως 2π. Εφόσον η τιμή της φάσης προκύψει μικρότερη από 0 ή μεγαλύτερη από 2π 

υπάρχει αβεβαιότητα 2πn κύκλων. Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, πρόσθεταν ή 

αφαιρούσαν τις απαιτούμενες τιμές φάσης για να κρατήσουν το φάσμα της φάσης κάθε 

σήματος συνεχές, επεκτείνοντας τις τιμές του πέρα από τα προαναφερθέντα όρια (φ>2π). 

Αυτό σήμερα επιτυγχάνεται με μια απλή εντολή σε υπολογιστικά προγράμματα τύπου Matlab 

(unwrap phase). Εν συνεχεία η ταχύτητα υπολογιζόταν από την ακόλουθη σχέση: 

 

2
p

ω πf
c

k k
= =  (ω:κυκλική συχνότητα, f: συχνότητα)                                                          (6.21)  

 

 Η εφαρμογή της ανωτέρω τεχνικής κατά μήκος μιας κελυφοειδούς κατασκευής όπου 

διαδίδονται κύματα Lamb πρέπει να γίνει με προσοχή. Οι ιδιομορφές που διαδίδονται πρέπει 

να γίνουν διακριτές στο χρόνο, να απομονωθούν, για να μπορέσει να προσδιοριστεί σωστά η 

φασική τους γωνία με τον μετασχηματισμό Fourier. Ειδάλλως ο μετασχηματισμός της 

υπέρθεσης τους θα δώσει τιμές που δεν θα ανταποκρίνονται σε καμία από τις συνιστώσες.  

 Οι Tang και συνεργάτες [8] πρότειναν μια εναλλακτική διαδικασία για τη μέτρηση της 

φασικής ταχύτητας. Διέδιδαν ημιτονοειδείς παλμούς περιορισμένου αριθμού κύκλων και 
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συγκεκριμένης κεντρικής συχνότητας, τύπου Σχήματος 6.3, έτσι ώστε να επιτύχουν μικρό 

φασματικό εύρος. Η διαδιδόμενη διαταραχή λαμβάνονταν από ένα αισθητήρα-δέκτη σε δύο 

διαδοχικές θέσεις, δεδομένης μεταξύ τους απόστασης (Δx). Εν συνεχεία, υπολογιζόταν η 

χρονική διαφορά δύο συμφασικών σημείων των κυματομορφών στα δύο σημεία λήψης (Δt). 

Ο λόγος (6.22) προσδιορίζει τη φασική ταχύτητα (cp) της κεντρικής συχνότητας της διέγερσης 

με πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με τη θεωρία τόσο για την πρώτη αντισυμμετρική όσο 

και για την συμμετρική μορφή.          

 

 p
x

c
t

Δ
Δ

=                                                                                                                            (6.22) 

 

 Η διαδικασία είναι απλούστερη από την προηγούμενη των Sachse και Pao 

παράλληλα όμως και πιο χρονοβόρα. Για να προσδιοριστούν ταχύτητες διαφορετικών 

συχνοτήτων πρέπει να πραγματοποιηθεί αντίστοιχος αριθμός δοκιμών. 

 Ο Dean [9] χρησιμοποίησε ταυτόχρονα δύο αισθητήρες δέκτες σε γνωστή απόσταση 

από την πηγή για να προσδιορίσει την φασική ταχύτητα. Εν συνεχεία επεξεργαζόταν τα 

χρονικά σήματα, μετατοπίζοντας τη χρονοσειρά του δεύτερου αισθητήρα κατά t έτσι ώστε 

κάποιο σημείο της να συμπέσει με το ίδιο φασικά σημείο του σήματος του πρώτου 

αισθητήρα. Εφαρμόζοντας τότε μετασχηματισμό Fourier στις δύο χρονοσειρές, υπολόγιζε τη 

διαφορά φάσης σε κάθε συχνότητα, προσθέτοντας κάθε φορά την φάση λόγω χρονικής 

μετατόπισης που δημιουργούσε τεχνητά (2πft, f: συχνότητα ).   

 Ο Prosser [10] προσδιόρισε με επιτυχία την φασική ταχύτητα της θεμελιώδους 

αντισυμμετρικής μορφής A0 εφαρμόζοντας μια ενδιάμεση τεχνική μεταξύ των Sachse και  

Dean. 

 Οι Alleyne και Cawley [11] πραγματοποίησαν χωρική και χρονική δειγματοληψία 

κυματικής διαταραχής και εν συνεχεία εφάρμοσαν δισδιάστατο μετασχηματισμό Fourier στις 

χρονοσειρές που ελήφθησαν σε διαδοχικές θέσεις σταθερής μεταξύ τους απόστασης. Έτσι 

δημιούργησαν τρισδιάστατη παράσταση κυματικού αριθμού-φασικής ταχύτητας και πλάτους. 

Και αυτοί χρησιμοποίησαν ημιτονοειδή διέγερση, αλλάζοντας όμως τη γωνία πρόσπτωσης 

κάθε φορά ως προς την επιφάνεια της πλάκας, με σκοπό να διεγείρουν διαφορετικές 

ιδιομορφές. Τα αποτελέσματα τους βρέθηκαν σε πολύ καλή συμφωνία με πειράματα.  

 Για τους πειραματικούς υπολογισμούς φασικής ταχύτητας που αναφέρονται στη 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκε τόσο η μεθοδολογία των Tang και συνεργάτες όσο και των 

Sachse και Pao.  
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6.9 Αριθμητική προσομοίωση κυματικής διάδοσης με τη μέθοδο 
των πεπερασμένων στοιχείων  

 

 Τα πειράματα ακουστό-υπέρηχων αναπαράχθηκαν αριθμητικά στην πλάκα με 

διαστρωματική αποκόλληση και στο δοκίμιο που υποβλήθηκε σε κόπωση, προσομοιώνοντας 

την κυματική διάδοση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Προσομοιώθηκαν μόνο 

τα υλικά των πειραματικών δοκιμίων όχι όμως και το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο των 

αισθητήρων. Τόσο η διέγερση όσο και η λήψη των κυματομορφών πραγματοποιήθηκε με 

απλή εφαρμογή δύναμης ή πίεσης και ανάγνωση της μετατόπισης στους κόμβους 

αντίστοιχα.  

6.9.1 Πλάκα με διαστρωματική αποκόλληση 

 Η αποκόλληση μεταξύ δύο γειτονικών στρώσεων προσεγγίστηκε ως γεωμετρική 

ασυνέχεια στη διαστρωμάτωση παρεμβάλλοντας μια πολύ λεπτή στρώση πάχους 0.1 mm με 

πολύ μικρές ελαστικές ιδιότητες για να αποφευχθεί η διείσδυση μεταξύ των ελευθέρων 

επιφανειών της. Προσομοιώθηκαν πέντε πειράματα μονοχρωματικής διέγερσης 30-80 kHz. 

Για την επίλυση του προβλήματος της μεταβατικής δυναμικής απόκρισης στο πεδίο του 

χρόνου χρησιμοποιήθηκε ο εμπορικός κώδικας ANSYS και η μέθοδος απευθείας 

ολοκλήρωσης Newmark. Το υλικό της πλάκας θεωρήθηκε ομογενώς ορθότροπο σύμφωνα 

με την προσέγγιση μεγάλου μήκους κύματος (long wave approach) [5], υποθέτοντας 

παράλληλα επίπεδη παραμορφωσιακή κατάσταση, Σχήμα 6.16. Η διεύθυνση ‘x’ συνέπιπτε 

με αυτή των ινών των [0] στρώσεων, δηλαδή την ‘P’ διεύθυνση της πλάκας όπως ορίστηκε 

στο εδάφιο 6.3.1. 

 Ο μέγιστος κάναβος διακριτοποίησης σχηματίστηκε από 20 επίπεδα τετράκομβα 

στοιχεία (PLANE13) κατά το πάχος της πλάκας και 1600 κατά το μήκος της. Στο σύνολο της 

η κατασκευή προσομοιώθηκε με 204186 βαθμούς ελευθερίας (μετατοπίσεις στην x και y 

διεύθυνση). Για λόγους ακρίβειας και επαρκούς σύγκλισης η πλευρά του κάθε στοιχείου ήταν 

τουλάχιστον 1/20 του μικρότερου μήκους κύματος που αναμενόταν κάθε φορά [11-12]. 

Επίσης το βήμα χρονικής ολοκλήρωσης της μεθόδου Newmark ήταν τουλάχιστον 20 φορές 

μικρότερο από την ελάχιστη χρονική περίοδο. Δηλαδή σε κάθε κόμβο γινόταν δειγματοληψία 

τουλάχιστον με 20 φορές μεγαλύτερη συχνότητα από την μέγιστη διαδιδόμενη. Οι 

παράμετροι ολοκλήρωσης της Newmark επιλέχθηκαν α = 0.2525, δ = 0.5050. Η επιβολή της 

διέγερσης και η καταγραφή της απόκρισης πραγματοποιήθηκαν στις ίδιες θέσεις και 

αποστάσεις, Σχήμα 6.16, όπως περιγράφεται για τη διεύθυνση ‘P’ στην παράγραφο 6.3.1. Η 

διέγερση ήταν μια ημιτονοειδής δύναμη που εφαρμοζόταν στο σημείο Γ, ενώ στο σημείο Δ 

γινόταν καταγραφή της κατακόρυφης μετατόπισης, ενώ η πλάκα βρισκόταν υπό συνθήκες 

απλής στήριξη. 
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  C D 

1 2

3    Γ     Δ 

4

Σχήμα 6.16. Πρότυπο πεπερασμένων στοιχείων για την πλάκα με αποκόλληση 
 
 Δημιουργήθηκαν δύο πρότυπα πλάκας, μια άθικτη και μια με αποκόλληση. Στην 

πρώτη περίπτωση οι ισοδύναμες ελαστικές ιδιότητες της πολύστρωτης ήταν σταθερές καθ’ 

όλο το μήκος της πλάκας. Στη δεύτερη περίπτωση το προφίλ της χωρίστηκε σε τέσσερα 

τμήματα όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.16, αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω από την περιοχή 

της βλάβης. Η κατάτμηση της διατομής βάσει της αποκόλλησης έγινε για να αντιστοιχηθούν 

σε κάθε τμήμα οι ισοδύναμες ελαστικές ιδιότητες των στρώσεων που αυτή περιλαμβάνει 

καθώς και η ισοδύναμη πυκνότητα τους. Έτσι στις περιοχές 1 και 2 όπου το υλικό είναι 

άθικτο οι ιδιότητες ήταν ίδιες με αυτές της παρθένας πλάκας, βλέπε πρώτη σειρά του Πίνακα 

6.4. Οι ιδιότητες για τις περιοχές 3 και 4 καθώς και για το υλικό που μπήκε στη θέση της 

αποκόλλησης παρατίθενται στις επόμενες σειρές του ίδιου πίνακα.  

 
Πίνακας 6.4. Ισοδύναμες ελαστικές ιδιότητες πλάκας 

Τμήμα Ex Ey Ez Gxy Gyz Gxz vxy vyz vxz dens 

 [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa]    [kgr/m3]

1, 2 21.75 9.057 10.48 3.374 3.023 4.107 0.346 0.38 0.337 1603 

3 16.17 9.119 11.83 3.141 3.008 4.872 0.33 0.29 0.349 1541 

4 23.91 8.986 9.877 3.473 3.029 3.813 0.35 4.12 0.331 1627 

Αποκ. 2·10-8 2·10-8 2·10-8 7.4·10-9 7.4·10-9 7.4·10-9 0.35 0.35 0.35 100 

 

6.9.2 Κατανεμημένη αστοχία  

 Οι μικρορωγμές που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια κοπωτικής φόρτισης προς το 

παρόν δεν είναι υπολογιστικά εφικτό να προσεγγιστούν με γεωμετρικό τρόπο όπως η 

αποκόλληση της προηγούμενης παραγράφου, ιδιαίτερα σε μεγάλες κατασκευές τόσο λόγω 

πλήθους όσο και διαστάσεων. Ένας τρόπος για να εισαχθεί αριθμητικά τέτοιου είδους 

αστοχία σε ένα υλικό είναι τα μεσο-μηχανικά πρότυπα προοδευτικής αστοχίας, αντίστοιχα με 
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αυτά που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3. Η ανάπτυξη βλάβης εισάγεται εμμέσως 

υποβαθμίζοντας τις μηχανικές ιδιότητες. Ένα τέτοιο πρότυπο για κόπωση Glass/Epoxy 

πολυστρώτων βασίστηκε στην πλατφόρμα των στατικών προτύπων αναπτύχθηκε από την 

ερευνητική μας ομάδα στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του Η. Ηλιόπουλου και 

παρουσιάζεται λεπτομερώς στο [14]. Βάσει αυτού προσομοιώθηκε εναλλασσόμενη φόρτιση 

σε ένα ISO [±45]s δοκίμιο για διακόσιους χιλιάδες κύκλους στο επίπεδο μέγιστης τάσης που 

αντιστοιχεί σε ζωή κόπωσης ενός εκατομμυρίου κύκλων, εδάφιο 6.5. Η αριθμητική εκτίμηση 

της ζωής σε κόπωση (S-N καμπύλη) καθώς και η πρόβλεψη απομένουσας αντοχής βρέθηκε 

σε πολύ καλή σύμπτωση με τα πειραματικά αποτελέσματα [14] ελέγχοντας έμμεσα και τις 

υποθέσεις υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων. 

 Επιπλέον αξιολόγηση όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ακουστό-

υπέρηχων, συγκρίνοντας αριθμητική και πειραματική φασική ταχύτητα σε διαφορετικούς 

αριθμούς κύκλων φόρτισης, έτσι π.χ. μεγαλύτερη ενδοτικότητα σε σχέση με το πείραμα 

οδηγεί σε μικρότερες τιμές ταχύτητας. 

 Με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων αναπαράχθηκαν οι πειραματικές 

διατάξεις ακουστο-υπέρηχων που παρουσιάστηκαν στο εδάφιο 6.5. Μια κατά μήκος του ISO 

[±45]s δοκιμίου με διέγερση ευρείας μπάντας συχνοτήτων και μέτρηση απόκρισης σε δύο 

σημεία και μια στη διαγώνιο του ελεύθερου μήκους του δοκιμίου μονοχρωματικής διέγερσης 

από 50 μέχρι 200 kHz με βήμα 50 kHz. Για τη διακριτοποίηση χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 

κελύφους SHELL181, μεταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του κανάβου έτσι ώστε 

να παραμένει σταθερός ο λόγος μήκους πλευράς στοιχείου προς ελάχιστο διαδιδόμενο 

μήκος κύματος, 1 προς 20. Αντίστοιχα το βήμα χρονικής ολοκλήρωσης της μεθόδου 

Newmark ήταν τουλάχιστον 20 φορές μικρότερο από την ελάχιστη χρονική περίοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.17. Κάναβος για την προσομοίωση κυματικής διάδοσης σε ISO [±45]s δοκίμιο   
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 Κατά τη διάρκεια της κόπωσης σε συγκεκριμένα πεπερασμένα στοιχεία, στρώσεις και 

σημεία ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε βλάβη, Σχήμα 6.18, ενώ σε άλλα απλώς υποβαθμίστηκε 

η ελαστικότητα λόγω κυκλικής φόρτισης. Ο έλεγχος ακουστό-υπέρηχων αντιμετωπίζει το 

μηχανισμό έναρξης και συσσώρευσης βλάβης σαν ‘μαύρο κουτί’, ενώ η φασική ταχύτητα 

διάδοσης τασικών κυμάτων αποτελεί ένα δείκτη ποσοτικοποίησης της. 

 
 
Σχήμα 6.18. Αστοχία εξωτερικής στρώσης ISO [±45]s δοκιμίου μετά από κόπωση 2·105 κύκλων 

 

 Και σε αυτή την περίπτωση υιοθετήθηκε η μέθοδος απευθείας ολοκλήρωσης 

Newmark. Μελετώντας την επίδραση των παραμέτρων ολοκλήρωσης της μεθόδου στην 

απόσβεση της κυματικής διάδοσης και στην ευστάθεια της λύσης, η μεταβολή των α και δ 

δεν ήταν εφικτό να προσφέρουν ικανοποιητική αριθμητική απόσβεση στο σύστημα το οποίο 

αντιμετώπιζε προβλήματα αστάθειας. Λόγω των περιορισμένων διαστάσεων, η συμβολή των 

ανακλάσεων προκαλούσε εξωπραγματική αύξηση στο πλάτος της κυματικής διαταραχής. Για 

την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε ενσωμάτωση Rayleigh απόσβεσης (Rayleigh 

damping). Ελλείψει πειραματικών τιμών απόσβεσης, ο υπολογισμός της βασίστηκε στις 

ακόλουθες σχέσεις, Bathe [15]: 

 
2

1 1 12a ω ξ β ω= ⋅ ⋅ − ⋅  (6.23)

( )
( )
2 2 1 1

2 2
2 1

2
ω ξ ω ξ

β
ω ω
⋅ − ⋅

= ⋅
−

 
(6.24)

 

όπου ω1 και ω2 είναι ιδιοσυχνότητες της κατασκευής, ενώ α είναι ο πολλαπλασιαστής του 

μητρώου μάζας [Μ] και β είναι ο πολλαπλασιαστής του μητρώου δυσκαμψίας [Κ] στην 

έκφραση του βισκώδους μητρώου απόσβεσης: 

 

[C]=α[Μ]+β[Κ]                                                                                                                    (6.25)    
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 Σύμφωνα με το εγχειρίδιο βοήθειας του ANSYS [16] ο λόγος απόσβεσης ξi είναι 

σταθερός σε ένα εύρος συχνοτήτων. Εμπειρικά επιλέχθηκε μια σταθερή τιμή 

ξ1(ω1)=ξ2(ω2)=ξ=0.1 και δοκιμάστηκαν αρκετά ζεύγη τιμών ω1 και ω2, διαφορετικά για κάθε 

συχνότητα, για να υπολογιστούν οι τελικές τιμές των συντελεστών που προσέδωσαν 

σταθερότητα στο μεταβατικό φαινόμενο αποσβένοντας ικανοποιητικά τα φαινόμενα 

αστάθειας στο πεδίο του χρόνου.  

6.10  Αποτελέσματα 

6.10.1 Πλάκα με διαστρωματική αποκόλληση 
 
 Από την πειραματική μελέτη προέκυψε πως οι περισσότεροι συνδυασμοί αισθητήρων 

που δοκιμάστηκαν μπορούσαν με ευκρίνεια να εντοπίσουν την αποκόλληση στρώσεων τόσο 

στην ‘P’ όσο και στην ‘Τ’ διεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση ο αισθητήρας-πομπός 

διεγειρόταν από την τάση εξόδου της παλμογεννήτριας ΗC-101-HV σε ευρεία περιοχή 

συχνοτήτων. Εκτεταμένη συγκριτική αξιολόγηση έγινε μεταξύ των κυματομορφών κάθε 

ζεύγους παρατηρώντας εμπειρικά την συμπεριφορά τους στα πεδία χρόνου και συχνοτήτων. 

Στο πέρας της έρευνας έγινε επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού ο οποίος σχηματίστηκε από 

δύο αισθητήρες R6 (πομπός-δέκτης) της PAC, με συχνότητα συντονισμού στα 60 kHz. Στο 

παρόν εδάφιο παρουσιάζονται μόνο οι χρονοσειρές από τις πειραματικές μετρήσεις του 

συγκεκριμένου ζεύγους αισθητήρων στις δύο κάθετες διευθύνσεις ‘P’ και ’T’, καθώς και η 

φασματική ανάλυση τους (Power Spectral Density). Μέρος των συνδυασμών αισθητήρων και 

της επεξεργασίας των σημάτων είναι καταγεγραμμένη στο [2]. 

 Χαρακτηριστικό της επιτυχούς πειραματικής διαδικασίας αποτέλεσε η μεγάλη 

επαναληψιμότητα που παρουσίασαν οι κυματομορφές που ελήφθησαν σε διάφορες θέσεις. 

Αντιπροσωπευτικές χρονοσειρές φαίνονται στο Σχήμα 6.19 (α1. και β1.). Η ύπαρξη της 

αστοχίας γινόταν απευθείας φανερή από την απόσβεση του πλάτους της κυματομορφής 

στην περιοχή που υπήρχε αποκόλληση σε σχέση με το παρθένο υλικό. Ιδιαίτερα στην ‘Τ’ 

διεύθυνση η κυματική διάδοση φάνηκε να έχει μικρότερη διάρκεια όταν μετρήθηκε στην 

περιοχή της αστοχίας. Αντίθετα, στη διεύθυνση ‘Ρ’ οι διαφορές των δύο κυματομορφών δεν 

ήταν εμφανείς, π.χ. η μέγιστη τιμή του σήματος ή η διάρκεια της κυματομορφής.  

 Η παρουσία της βλάβης αναδείχθηκε στο πεδίο των συχνοτήτων, από το φασματικό 

μετασχηματισμό των χρονοσειρών. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.19 (α2. και β2.), στην 

διεύθυνση ‘P’ το πλάτος της κυματομορφής στην περιοχή της αποκόλλησης ήταν μικρότερο 

από αυτό του σήματος σε παρθένα περιοχή. Στο πεδίο συχνοτήτων παρατηρήθηκε μείωση 

του πλάτους του μετασχηματισμένου σήματος έως τα 120 kHz και εμφανής αύξηση του στις 
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υψηλότερες συχνότητες (140–180 kHz), όταν ανάμεσα στους αισθητήρες παρεμβλήθηκε η 

αποκόλληση. Η ίδια τάση ήταν εμφανέστερη στο πτερύγιο. 
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Σχήμα 6.19. Τυπικά πειράματα στην ‘Ρ’ διεύθυνση της πλάκας. Περιοχή: α*. άθικτη, β*. με 
βλάβη. 
 (*1) αντιπροσωπευτική χρονοσειρά, (*2) μετασχηματισμός PSD. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6.20. Τυπικά πειράματα στην ‘Τ’ διεύθυνση της πλάκας. Περιοχή: α*. άθικτη, β*. με 
βλάβη. 
(*1) αντιπροσωπευτική χρονοσειρά, (*2) μετασχηματισμός PSD 
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 Αντίθετα, στην ‘T’ διεύθυνση δεν παρουσιάστηκε η ίδια συμπεριφορά. Παρόλα αυτά 

όμως εμφανίστηκε αύξηση της ενέργειας κοντά στη συχνότητα των 25 kHz και μείωση στη 

ζώνη μεταξύ 100 και 125 kHz. 

 Παρόμοια μελέτη για όλους τους αισθητήρες διενεργήθηκε χρησιμοποιώντας 

διέγερση Hsu-Nielsen (θραύση μυτών 0.5 HB μηχανικού μολυβιού) για τις ίδιες αποστάσεις 

πομπού-δέκτη. Και πάλι τα σήματα-χρονοσειρές στον δέκτη παρουσίασαν σαφή 

επαναληψιμότητα, τόσο στο παρθένο υλικό όσο και εκεί που υπήρχε βλάβη, 

επιβεβαιώνοντας την ορθή εκτέλεση της πειραματικής διαδικασίας. Ο αισθητήρας 

συντονισμού στα 60 kHz, ο R6 της PAC έδειξε τη μέγιστη ευκρίνεια στον εντοπισμό της 

αποκόλλησης. Το τμήμα της κυματομορφής με το μεγαλύτερο εύρος και τη χαμηλότερη 

συχνότητα, μετατοπιζόταν προς μεγαλύτερους χρόνους άφιξης όταν το τασικό κύμα 

συναντούσε τη βλάβη. Ιδιαίτερη επίδραση στο μέγιστο εύρος υπήρχε στην ‘T’ διεύθυνση, 

που μειωνόταν σημαντικά στην περιοχή της αποκόλλησης. Στο πεδίο συχνοτήτων δεν 

παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες μεταβολές μεταξύ των δύο περιοχών.      
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Σχήμα 6.21. Αντιπροσωπευτικές κυματομορφές με διέγερση Hsu-Nielsen. Περιοχή: α*. άθικτη, 
β*. με βλάβη. 
(*1) ’Ρ’ διεύθυνση, ’Τ’ διεύθυνση 

 

6.10.2 Πτερύγιο ανεμογεννήτριας με διαστρωματική αποκόλληση  

 Η επιβεβαίωση των πειραματικών ευρημάτων στην επίπεδη πλάκα με αποκόλληση 

γειτονικών στρώσεων διερευνήθηκε στην κελυφοειδή επιφάνεια ενός πραγματικού πτερυγίου 

ανεμογεννήτριας κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό και διαστρωμάτωση στην περιοχή 

β1. β2. 
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αστοχίας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.3.2. Οι μετρήσεις ακουστο-υπέρηχων και ο 

μετασχηματισμός τους στο πεδίο συχνότητας παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.22. 

 Η χρονοσειρά του Σχήματος α1 αντιστοιχεί σε πείραμα σε παρθένα περιοχή ενώ το 

σήμα του Σχήματος β1 προέρχεται από περιοχή που περιέχει τη βλάβη, όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 6.3.2 και το Σχήμα 6.6 α και β αντίστοιχα. Τα Σχήματα α2 και β2 είναι οι 

αντίστοιχοι φασματικοί μετασχηματισμοί ισχύος (PSD) τους στο πεδίο συχνοτήτων. 

 Παρά τη σχετική διαφορά των δύο κυματομορφών α1 και β1 π.χ. ως προς το μέγιστο 

πλάτος ή και στη διάρκεια τους, η ύπαρξη της αστοχίας γινόταν ‘εμφανής’ κυρίως στο πεδίο 

συχνοτήτων, έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση του πλάτους στις χαμηλές από 20-120 kHz 

ενώ ταυτόχρονα δρούσε ως ενισχυτής στις υψηλότερες, 125-170 kHz, επιβεβαιώνοντας τα 

πειραματικά ευρήματα στην πλάκα.  
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Σχήμα 6.22. Τυπικά πειράματα στην ‘Ρ’ διεύθυνση του πτερυγίου. Περιοχή: α*. άθικτη, β*. με 
βλάβη. 
 (*1) αντιπροσωπευτική χρονοσειρά, (*2) μετασχηματισμός PSD. 
    

6.10.3 Ελλειπής κόλληση διατμητικής δοκίδας 

 
 Για τον εντοπισμό της αποκόλλησης μεταξύ πλάκας και διατμητικής δοκίδας στο ρόλο 

πομπού και δέκτη χρησιμοποιήθηκε το ζευγάρι των αισθητήρων συντονισμού R6 της PAC, 

που διεγειρόταν από παλμό ευρείας ζώνης συχνοτήτων από την έξοδο της παλμογεννήτριας 
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ΗC-101-HV (PAC). Οι χρονοσειρές που ελήφθησαν στις δύο δοκίδες πάνω από την περιοχή 

με άρτια συγκόλληση, πομπός στο SW*_A και δέκτης στο SW*_B, παρουσίασαν πολλές 

ομοιότητες μεταξύ τους σε χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος διάρκειας, το μέγιστο πλάτος και 

το χρόνο ανύψωσης, Σχήμα 6.23 α. και γ. Αντίθετα, αύξηση της απόστασης πομπού-δέκτη 

(SW*_A - SW*_C) για να συμπεριληφθεί η αποκόλληση, συνοδευόταν από σαφή 

διαφοροποίηση μεταξύ των σημάτων στη δοκίδα με άρτια και ελαττωματική συγκόλληση 

αντίστοιχα. Η αστοχία συντελούσε καταλυτικά στην απόσβεση του εύρους του σήματος 

οδηγώντας το στα όρια του θορύβου, Σχήμα 6.23 β. και δ., κάνοντας σαφή την παρουσία της 

στο πεδίο του χρόνου.  
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Σχήμα 6.23. Πλάκα με διατμητικές δοκίδες. Τυπικές κυματομορφές με PAC R6 αισθητήρες. 
Δοκίδα 2: Διέγερση στο Δ2_A, α. δέκτης στο Δ2_B, β. δέκτης στο Δ2_C 
Δοκίδα 1: Διέγερση στο Δ1_A, γ. δέκτης στο Δ1_B, δ. δέκτης στο Δ1_C 

 

 Παρόμοια μελέτη διενεργήθηκε και με διέγερση Hsu-Nielsen χρησιμοποιώντας ως 

δέκτη τον ευρυζωνικό αισθητήρα S9208 της PAC. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ακριβώς 

την ίδια τάση. Πρέπει να σημειωθεί πως και σε αυτή την περίπτωση η επαναληψιμότητα των 

μετρήσεων είχε μεγάλη συνέπεια.  
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Σχήμα 6.24. Πλάκα με διατμητικές δοκίδες. Τυπικές κυματομορφές με διέγερση Hsu – Nielsen 
και αισθητήρα – δέκτη PAC S9208. 
Δοκίδα 2: Δέκτης στο Δ2_A, α. διέγερση στο Δ2_B, β. διέγερση στο Δ2_C 
Δοκίδα 1: Δέκτης στο Δ1_A, γ. διέγερση στο Δ1_B, δ. διέγερση στο Δ1_C 

6.10.4 Μονοχρωματική διέγερση στην πλάκα με διαστρωματική 
αποκόλληση 

 Παρά το γεγονός ότι η διέγερση ευρέος φάσματος συχνοτήτων παρείχε δυνατότητα 

εντοπισμού της αστοχίας τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο συχνοτήτων, η 

πολυπλοκότητα των σημάτων στους δέκτες ήταν δύσκολο να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί 

βάσει της μηχανικής της κυματικής διάδοσης. Σε αντίθεση, η μονοχρωματική διέγερση σε 

συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες αποστάσεις που υπήρχαν λόγω των διαστάσεων της 

πλάκας, έκαναν εφικτή τη διακριτή διάδοση διαφορετικών ‘πακέτων’ ενέργειας, Σχήμα 6.25.  
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Σχήμα 6.25. Εξέλιξη κυματικής διαταραχής στο χρόνο, σε παρθένο υλικό, σε απόσταση 558mm 
από την πηγή διέγερσης 4-άρων κύκλων με κεντρική συχνότητα 80 kHz 
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Το σήμα ελήφθη στην περιοχή παρθένου υλικού σε απόσταση 212 mm από την 

πηγή-διέγερση τεσσάρων κύκλων κεντρικής συχνότητας 80 kHz, αντίστοιχης μορφής με το 

δείγμα του Σχήματος 6.3. Η διαφορά μεταξύ των δύο ενεργειακών πακέτων είναι εμφανής 

τόσο ως προς το μέγιστο πλάτος τους όσο και ως προς την ταχύτητα τους. Το πρώτο είχε 

σταθερά μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ σε χαμηλότερες συχνότητες  (30-60 kHz) το πλάτος του, 

εφόσον διακρινόταν, ήταν συγκρίσιμο με αυτό του θορύβου. Η δεύτερη συστάδα, με 

μικρότερη ταχύτητα από την πρώτη, διακρινόταν ευκρινώς σε όλες τις συχνότητες. 
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Σχήμα 6.26. Κυματική εξέλιξη στο χρόνο σε απόσταση 212 mm από πηγή κυκλικής διέγερσης 
με κεντρική συχνότητα: α. 30, β. 40, γ. 50, δ. 60, ε. 70  και στ. 80 kHz. Σύγκριση μεταξύ 
παρθένου και υλικού με βλάβη 
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Σχήμα 6.27. Λεπτομέρεια Σχήματος 6.26 ε. και στ. Το πρώτο ‘πακέτο’ ενέργειας στο δέκτη 

 

 Στα παραπάνω σχήματα έγινε σύγκριση μεταξύ σημάτων ακουστό-υπέρηχων σε 

παρθένο υλικό και σε υλικό που περικλείει αστοχία. Σε όλα τα διαγράμματα η απόσταση 

πομπού-δέκτη (212mm) είναι σταθερή, αυτό που αλλάζει βηματικά είναι η κεντρική 

συχνότητα της κυκλικής διέγερσης, από 30 έως 80 kHz με βήμα 10 kHz, Σχήμα 6.26. 

 Σε όλες τις συχνότητες, η επίδραση της αστοχίας στην εξέλιξη των χρονοσειρών ήταν 

σαφής. Η παρεμβολή της αποκόλλησης μεταξύ πομπού και δέκτη, είχε ως αποτέλεσμα τη 

χρονική υστέρηση της κυματικής διαταραχής σε σχέση με τη διάδοση στο παρθένο υλικό, 

παρέχοντας ένδειξη για την ύπαρξη βλάβης.  

 Έχοντας υπολογίσει θεωρητικά τις καμπύλες διασκόρπισης για την πλάκα χωρίς 

αστοχία, εδάφιο 6.6, και γνωρίζοντας ότι στο εύρος των συχνοτήτων από 0 – 80 kHz 

διαδίδονται μόνο δύο ιδιομορφές κυματικής διαταραχής, οι θεμελιώδεις Α0 και η ταχύτερη 

S0, παρατηρούμε ότι ως προς την φασική ταχύτητα τα δύο διακριτά ενεργειακά πακέτα 

έχουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Μια γρήγορη και μια πιο αργή διαταραχή.   

 

6.10.5 Αριθμητική προσομοίωση μονοχρωματικής διέγερσης στην πλάκα με 
διαστρωματική αποκόλληση 

 Για τη διερεύνηση της ανωτέρω παρατήρησης πραγματοποιήθηκε αριθμητική μελέτη 

με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων προσομοιώνοντας τη διάδοση της 

κυματικής διαταραχής τόσο σε παρθένο όσο και σε υλικό με διαστρωματική αποκόλληση.  

 Στο πεδίο του χρόνου, το πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων προσέγγισε με 

καλή ακρίβεια την κυματική διάδοση στο άθικτο τμήμα της πλάκας. Αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στη συνέχεια του εδαφίου. Βασιζόμενοι στο θεωρητικό πρότυπο και την 

επάρκεια πρόβλεψης της μεταβατικής απόκρισης της πλάκας, απομονώθηκαν οι 

μετατοπίσεις της άνω και κάτω επιφάνειας της (παρθένο υλικό) σε δύο διακριτές χρονικές 
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στιγμές 100 και 190 μsec, οι οποίες παρουσιάζονται κανονικοποιημένες ως προς τη μονάδα 

στο Σχήμα 6.28. Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στην απόλυτη τιμή μήκους από το αριστερό 

άκρο της πλάκας. Στην αρχή τον αξόνων στα 0.3 m, είχε τοποθετηθεί η πηγή διέγερσης κατ’ 

αναλογία της πειραματικής διαδικασίας. Η κατακόρυφη γραμμή τοποθετεί στο χώρο το 

σημείο μέτρησης της διαταραχής στα 0.506 m από το αριστερό άκρο της πλάκας, Σχήμα 

6.16. 

 Σύμφωνα με την αριθμητική ανάλυση η πολύστρωτη διεγέρθηκε κατ’ αρχάς από μια 

συμμετρική διαταραχή, όπως γίνεται σαφές από τη διαφορά φάσης 180ο μεταξύ των 

μετατοπίσεων των ελευθέρων επιφανειών, Σχήμα 6.28α. Εν συνεχεία, στα 190 μsec 

ακολούθησε αντισυμμετρική ιδιομορφή διαταραχής, καθώς οι δύο επιφάνειες κινήθηκαν 

συμφασικά, έχοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά από το προηγούμενο ‘πακέτο’, δηλαδή 

μεγαλύτερο πλάτος και μικρότερη ταχύτητα, Σχήμα 6.28β. 
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Σχήμα 6.28. Κανονικοποιημένα αριθμητικά αποτελέσματα μετατοπίσεων των ελευθέρων 
επιφανειών στην παρθένα περιοχή της πλάκας με διαστρωματική αποκόλληση. α. Κυματική 
διαταραχή στα t = 100 μsec, β. Κυματική διαταραχή στα t = 190 μsec 

 

 Συνεπώς η πρώτη διαταραχή που εμφανίζεται στην χρονική κλίμακα με σχετικά μικρό 

πλάτος είναι ένα συμμετρικό κύμα, ενώ ακολουθεί ένα αντισυμμετρικό κύμα με μικρότερη 

ταχύτητα. Τόσο στο πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων όσο και πειραματικά, η φασική 

ταχύτητα του ‘αργού’ τμήματος της διαταραχής σε διαφορετικές συχνότητες (Tang και 

συνεργατες) συμπίπτει με την καμπύλη διασκόρπισης της θεμελιώδους Α0 αντισυμμετρικής 

ιδιομορφής που υπολογίστηκε στο εδάφιο 6.6, Σχήμα 6.29α, ενώ η ταχύτητα του 

γρηγορότερου ενεργειακού πακέτου συνέπιπτε με την καμπύλη διασκόρπισης της 
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θεμελιώδους S0 συμμετρικής ιδιομορφής, Σχήμα 6.29β. Για το S0, μετρήσεις φασικής 

ταχύτητας μπόρεσαν να γίνουν μόνο από τα αποτελέσματα των πεπερασμένων στοιχείων 

λόγω ανυπαρξίας θορύβου, σε αντίθεση με το πείραμα όπου το επίπεδο θορύβου ήταν 

συγκρίσιμο με το πλάτος της ιδιομορφής.  
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Σχήμα 6.29. Πειραματική-θεωρητική σύγκριση καμπυλών διασκόρπισης α. Θεμελιώδης 
αντισυμμετρική Α0 β. Θεμελιώδης συμμετρική S0 

 

 Οι πειραματικές μετρήσεις ακουστό-υπέρηχων, περικλείοντας την αποκόλληση 

μεταξύ πομπού και δέκτη, ανέδειξαν υστέρηση στο χρόνο άφιξης της αντισυμμετρικής 

διαταραχής και εξασθένηση του πλάτους, Σχήμα 6.26. Το φαινόμενο περιγράφηκε 

ικανοποιητικά από τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων καταλήγοντας σε παρόμοιες 

μορφές κυματικής διάδοσης, Σχήμα 6.30. 

 Για λόγους σύγκρισης, οι πειραματικές και οι αριθμητικές κυματομορφές 

κανονικοποιήθηκαν ως προς τη μονάδα με βάση το μέγιστο πλάτος μεταξύ παρθένου και 

υλικού με βλάβη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.30. Σύγκριση πειράματος-προτύπου πεπερασμένων στοιχείων για μονοχρωματική 
διέγερση 70 kHz στην πλάκα α. Παρθένο υλικό β. Περιοχή αποκόλλησης 
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00

Οι αποκλίσεις στους χρόνους άφιξης μεταξύ πειράματος και θεωρίας μπορεί να 

οφείλονται στην αβεβαιότητα προσδιορισμού των ελαστικών ιδιοτήτων, π.χ. το εγκάρσιο 

μέτρο διάτμησης G23 δεν προσδιορίστηκε πειραματικά αλλά προέκυψε έμμεσα, εξ. (6.1).  

Η πολύστρωτη κατασκευάστηκε χειροποίητα και όχι με κάποια αυτοματοποιημένη 

τεχνική οδηγώντας σε διακυμάνσεις του πάχους της πολύστρωτης, πιθανώς και των 

ιδιοτήτων της. Επίσης η θεώρηση της επίπεδης παραμορφωσιακής κατάστασης ήταν 

προσεγγιστική μιας και η έλλειψη συμμετρίας τόσο στο παρθένο υλικό όσο και στα άνω και 

κάτω τμήματα από την αποκόλληση είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται εκτός επιπέδου 

ελαστικές συζεύξεις που οδηγούν και σε εκτός επιπέδου παραμορφώσεις. Τέλος πρέπει να 

σημειωθεί πως η γαζωμένη [±45] στρώση (stitched) προσομοιώθηκε ως συνδυασμός +45 

και -45 μονοαξονικών (UD) στρώσεων χωρίς να γίνει αναγωγή ελαστικών ιδιοτήτων βάσει 

της κατ’ όγκων περιεκτικότητας σε ίνες.    

 Η παρουσία της αποκόλλησης είναι γνωστό ότι μειώνει την ικανότητα της 

πολύστρωτης να παραλάβει εγκάρσια διατμητικά φορτία. Η παραμετρική μελέτη της 

συμπεριφοράς της καμπύλης διασκόρπισης της θεμελιώδους κυματικής ιδιομορφής Α0  

μειώνοντας το φαινόμενο όρο δυσκαμψίας C55 στο 90% και 70% της αρχικής τιμής της 

άθικτης πλάκας, εξήγησε την καθυστέρηση της κυματικής διαταραχής στην περίπτωση που 

αυτή διατρέχει την αποκόλληση.   
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Σχήμα 6.31. Διακύμανση φασικής ταχύτητας της θεμελιώδους αντισυμμετρικής ιδιομορφής A0 
συναρτήσει του όρου C55 της εγκάρσιας διατμητικής δυσκαμψίας της πλάκας 



ΜΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

6.10.6 Κατανεμημένη αστοχία. Αριθμητική προσομοίωση διέγερσης 
ευρέος φάσματος σε ISO [±45]s δοκίμια μετά από κόπωση 

Η προσομοίωση της πειραματικής διάταξης ακουστο-υπέρηχων του Σχήματος 6.9, 

διέγερσης ευρέος φάσματος συχνοτήτων στο ISO [±45]s δοκίμιο πριν και μετά την κόπωση, 

είχε ποιοτικό χαρακτήρα. Εφόσον η ακριβής αναπαραγωγή απαιτούσε πολύ μεγάλους 

χρόνους με την υπάρχουσα διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ του εργαστηρίου, η μελέτη 

εστιάστηκε στη διερεύνηση δυνατότητας του θεωρητικού προτύπου να προσεγγίσει την 

πειραματική κυματική διάδοση.  

Έτσι δημιουργήθηκε κάναβος διακριτοποίησης με πλάτος στοιχείου 9·10-4m και 

συχνότητα δειγματοληψίας της τάξης των 2 MHz. Για την ακριβή προσομοίωση του 

πειράματος θα έπρεπε η συχνότητα δειγματοληψίας να ανέλθει τουλάχιστον στα 5 MHz, ενώ 

ο κάναβος να πυκνώσει με πλευρά στοιχείου της τάξης των 2.5·10-5m.  

Τα αριθμητικά αποτελέσματα, ποιοτικά βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με το πείραμα 

τόσο στο παρθένο υλικό όσο και στο υλικό μετά από κόπωση σε απόσταση 100 και 120 mm 

από τη διέγερση. Η χρονοσειρά ξεκινάει με μια υψίσυχνη διαταραχή μικρού πλάτους που 

ακολουθείται από ένα βαθύσυχνο κομμάτι σαφώς μεγαλύτερης ισχύος και μικρότερης 

ταχύτητας. Το πλάτος της κυματομορφής αποσβένειται όσο προχωράει κατά μήκος του 

δοκιμίου. Οι κυματομορφές είναι κανονικοποιημένες ως προς τη μέγιστη απόλυτη τιμή 

μετατόπισης στο αριθμητικό πρότυπο και ηλεκτρικής τάσης στο πείραμα αντίστοιχα, που 

προέρχονται από τα δεδομένα του παρθένου υλικού αντίστοιχα.   
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Σχήμα 6.32. Σύγκριση πειράματος – FEM σε παρθένο ISO [±45]s δοκίμιο α. 100 mm β. 120 mm 
από τη διέγερση  
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 Σε παρόμοια συμφωνία βρέθηκε και η σύγκριση θεωρίας- πειράματος στο δοκίμιο 

που κοπώθηκε. Παράλληλα το πρότυπο προσομοίωσε την απόσβεση της κυματικής 

διαταραχής κατά τη διάδοση της μεταξύ των αισθητήρων, η οποία έδειξε να είναι ισχυρότερη 

από ότι στο παρθένο υλικό. Όπωσδήποτε όμως δεν είναι ικανό να αναπαράξει τις υψηλές 

συχνότητες του πειράματος λόγω χαμηλής δειγματοληψίας αλλά και διακριτοποίησης. 
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Σχήμα 6.33. Σύγκριση πειράματος – FEM σε κοπωμένο ISO [±45]s δοκίμιο α. 100 mm β. 120 mm 
από τη διέγερση 

 

Στη συνέχεια, για συμφασικά τμήματα της διαταραχής στις δύο θέσεις μέτρησης 

υπολογίστηκε η φασική ταχύτητα του περιεχομένου των συχνοτήτων τους χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο των Sachse και Pao [7]. Για το σκοπό αυτό επελέγη ο πρώτος κύκλος μεγάλου 

πλάτους μετά από το ηψίσυχνο τμήμα χαμηλής ενέργειας, Σχήμα 6.34. 
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Σχήμα 6.34. Συμφασικά τμήματα κυματομορφής σε παρθένο υλικό α. 100 mm β. 120 mm από 
τη διέγερση 
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 Από τη σύγκριση της καμπύλης διασκόρπισης του θεμελιώδους αντισυμμετρικού 

κύματος Α0, όπως προκύπτει από τη θεωρία της ελαστικότητας, με τις καμπύλες 

διασκόρπισης του άθικτου υλικού από το αριθμητικό πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων 

αλλά και του πειράματος δεν προκύπτει κάποια προφανής συσχέτιση. Μια πιθανή εξήγηση 

είναι ότι το μήκος του δοκιμίου είναι σχετικά μικρό για να προλάβουν να διαχωριστούν στο 

πεδίο του χρόνου οι διαφορετικής ταχύτητας διαδιδόμενες κυματικές ιδιομορφές. Έτσι ενώ 

φαινομενικά επιλέγουμε ένα τμήμα της χρονοσειράς που μπορεί να είναι η έναρξη 

αντισυμμετρικής διαταραχής, ταυτόχρονα συνυπάρχουν και άλλες κυματικές ιδιομορφές 

αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα της ταχύτητας. 
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Σχήμα 6.35. Φασική ταχύτητα  

 

Παρόλα αυτά το μέγεθος της ταχύτητας που μετρήθηκε παρουσίασε σαφή μεταβολή 

μετά από κόπωση τόσο στο θεωρητικό πρότυπο όσο και στο πείραμα, ενώ παράλληλα η 

αριθμητική λύση προέβλεψε ικανοποιητικά την πειραματική καμπύλη διασκόρπισης μετά από 

κυκλική φόρτιση 2·105 κύκλων. 

Αντικαθιστώντας τη διέγερση ευρέος φάσματος συχνοτήτων από μονοχρωματικές 

διεγέρσεις 50 έως 200 kHz, προσομοιώθηκε η πειραματική διάταξη του Σχήματος 6.10. 

Σύγκριση των θεωρητικών προβλέψεων με το πείραμα στο πεδίο του χρόνου παρουσιάζεται 

στα Σχήματα 6.36 και 6.37.    
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Σχήμα 6.36. Μονοχρωματική διέγερση α. 50 kHz  β. 100 kHz γ. 150 kHz. Σύγκριση FEM-
πειράματος στο ISO [±45]s δοκίμιο 1. πριν 2. μετά από κόπωση 2·105 κύκλων φόρτισης 
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Σχήμα 6.37. Μονοχρωματική διέγερση 200 kHz. Σύγκριση FEM-πειράματος στο ISO [±45]s 
δοκίμιο 1. πριν 2. μετά από κόπωση 2·105 κύκλων φόρτισης 

 

 Μέχρι τα 100 kHz υπάρχει ικανοποιητική χρονική σύμπτωση μεταξύ θεωρίας και 

πειράματος πριν και μετά την κόπωση, ενώ στην περίπτωση διέγερσης 100 kHz το πρότυπο 

προβλέπει πολύ καλά και την απόσβεση της κυματομορφής από τα 100 στα 120 mm. Από τη 

συχνότητα αυτή και επάνω, παρότι συνεχίζει να προβλέπει με επάρκεια την απόσβεση του 

σήματος, η πρόβλεψη της διάδοσης της κυματικής διαταραχής αποκλίνει από το πείραμα. 

Πιθανή διαφοροποίηση προκύπτει ελλείψει μοντελοποίησης του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου 

ενώ οι επιπλέον κορυφές στο πείραμα μπορεί να οφείλονται στα δυναμικά χαρακτηριστικά 

των αισθητήρων. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η Rayleigh απόσβεση, για την 

οποία δεν υπήρχε πειραματική τιμή αλλά επιλέχθηκε θεωρητικά, διαφορετική σε κάθε 

συχνότητα, για να σταθεροποιήσει τα αριθμητικά αποτελέσματα. Εάν είναι μεγάλη τότε το 

πρότυπο των πεπερασμένων στοιχείων αποσβένει πολύ γρήγορα τα πακέτα ενέργειας που 

ακολουθούν το πρώτο και μοιάζουν με ανακλάσεις από το πλησιέστερο άκρο του δοκιμίου. 

 Έχοντας ως βάση τις αξιόπιστες θεωρητικές προβλέψεις για μονοχρωματική διέγερση 

μέχρι 100 kHz, προσομοιώθηκε μια νέα πειραματική διάταξη ακουστό-υπέρηχων σε ένα ISO 

[±45]s δοκίμιο για να μελετηθεί παραμετρικά η μεταβολή της φασικής ταχύτητας συναρτήσει 

της συσσώρευσης αστοχίας με την εξέλιξη των κύκλων φόρτισης, Σχήμα 6.38. Το σύστημα 

διεγείρεται από μονοχρωματική ημιτονοειδή συνάρτηση 100 kHz, ενώ για να υπολογιστεί η 

φασική ταχύτητα της θεμελιώδους αντισυμμετρικής ιδιομορφής Α0 καταγράφηκαν οι 

μετατοπίσεις σε δύο σημεία απόστασης 5 και 70 mm από τη διέγερση. Χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο των Sachse και Pao [7] η φασική ταχύτητα υπολογίστηκε για τρεις περιπτώσεις. Σε 

παρθένο υλικό, μετά από 2·105 και τέλος στους 3·105 αριθμητικούς κύκλους φόρτισης.     
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Πομπός Δέκτης 1 Δέκτης 2 

Σχήμα 6.38. Εικονική πειραματική διάταξη σε ISO [±45]s δοκίμιο 

 

 Οι καμπύλες διασκόρπισης του Σχήματος 6.39 προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας 

τους τεσσεράμισι πρώτους κύκλους του σήματος σε κάθε σημείο καταγραφής και 

μηδενίζοντας ότι ακολουθούσε, Σχήμα 6.40.  
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Σχήμα 6.39. Μεταβολή φασικής ταχύτητας θεμελιώδους αντισυμμετρικής ιδιομορφής α. 
παρθένο υλικό β. 2·105 κύκλοι γ. 3·105 κύκλοι 

 

Οι καμπύλες διασκόρπισης παρουσιάζουν μορφή αντίστοιχη της θεμελιώδους 

αντισυμμετρικής Α0, ενώ η συμπεριφορά τους δεδομένης της αύξησης των κύκλων φόρτισης 

είναι αναμενόμενη, παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε σε αντίστοιχες, πειραματικές όμως 

εργασίες, Seale και Madaras [18]. Μετά από 2·105 κύκλους φόρτισης έχει χάσει αξιοσημείωτο 
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ποσοστό της ελαστικότητας του, που αντικατοπτρίζεται στη μείωση της φασικής ταχύτητας 

όσο αυξάνει η συχνότητα, π.χ. στα 100 kHz η μείωση της φασικής ταχύτητας είναι 11.25%. 

Από τις 2·105 στις 3·105 η μείωση ελαστικότητας συνεχίζει, με μικρότερο όμως ρυθμό. Η 

πολύστρωτη, βάσει του προτύπου κόπωσης αστοχεί στους 3.5·105 κύκλους.   
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Σχήμα 6.40. Κυματική διαταραχή συναρτήσει του χρόνου σε απόσταση α. 5 mm β. 70 mm από 
τη διέγερση 

 

Παρότι η μέτρηση της φασικής ταχύτητας δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την 

αντοχή της πολύστρωτης, πληρέστερη χαρτογράφηση της βλάβης μετρώντας ταχύτητα π.χ. 

της μηδενικής αντισυμμετρικής ιδιομορφής σε έναν αρκετά πυκνό κάνναβο, Huang και 

συνεργάτες [19], θα μπορούσε να δώσει περισσότερη πληροφορία για το φορτίο αστοχίας. Η 

τεχνική των ακουστό-υπέρηχων όπως εφαρμόστηκε στο παρόν κεφάλαιο μπορεί να 

αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο ποιοτικού ελέγχου. 

 

6.11  Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών μορφών αστοχίας στην 

κυματική διάδοση σε λεπτότοιχες έως και μέσου πάχους πολύστρωτες διατάξεις συνθέτων 

υλικών. Η έρευνα εστιάστηκε σε βλάβες που συναντώνται συχνά, από τη γραμμή 

παραγωγής μέχρι το πεδίο λειτουργίας, σε πτερύγια ανεμογεννητριών χωρίς όμως να 

αλλοιώνεται η γενικότητα της.  
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Συγκεκριμένα εξετάστηκε η διάδοση επίπεδων τασικών κυμάτων πλάκας (Lamb 

waves) σε κυματοδηγούς υπό την παρουσία διαστρωματικής αποκόλλησης, αποκόλλησης 

στη διεπιφάνεια διατμητικής δοκίδας-κελύφους, καθώς και κατανεμημένης αστοχίας π.χ. 

διάσπαρτες μικρορωγμές στη μήτρα. Τα δύο πρώτα είδη βλάβης προσομοιώθηκαν ως 

γεωμετρικές ασυνέχειες τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά. Για την κατανεμημένη αστοχία 

όμως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εργαστηρίου ένα καταστατικό πρότυπο υλικού για 

επίπεδη εντατική εναλλασσόμενη φόρτιση, μέσω του οποίου προσομοιώθηκε η εξέλιξη της 

συμπεριφοράς του σε εικονική φόρτιση κόπωσης στον υπολογιστή. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε και το αντίστοιχο πείραμα. 

Η μελέτη της κυματικής διάδοσης πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας της μη-

καταστροφικής τεχνικής των ακουστό-υπέρηχων, συγκρίνοντας στις περισσότερες 

περιπτώσεις τις θεωρητικές προβλέψεις με πειραματικά αποτελέσματα. Η πειραματική 

διάταξη βασίστηκε σε πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες επαφής κάθετης πρόσπτωσης, ενώ 

δοκιμάστηκαν και διαφορετικές διεγέρσεις.       

 Η ύπαρξη βλάβης έχει σαφή επίδραση στην κυματική διαταραχή. Στην περίπτωση της 

διαστρωματικής αποκόλλησης ήταν εμφανής η ενίσχυση του πλάτους των υψηλότερων 

συχνοτήτων του σήματος με ταυτόχρονη απόσβεση των χαμηλότερων σε σχέση με το 

φάσμα συχνοτήτων στο παρθένο υλικό. Η αποκόλληση μεταξύ διατμητικής δοκίδας 

ενίσχυσης και κελύφους είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρή απόσβεση της κυματικής 

διαταραχής, ενώ η κατανεμημένη αστοχία οδηγούσε σε μείωση του πλάτους του σήματος 

στο πεδίο του χρόνου αλλά και στη μείωση της φασικής ταχύτητας της θεμελιώδους 

αντισυμμετρικής ιδιομορφής Α0.   

Η επιλογή της διέγερση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα ανάλυση των 

δεδομένων καθώς οι μονοχρωματικές διεγέρσεις (sined envelopes) μπορούν ευκολότερα να 

χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση φασικής ταχύτητας συγκεκριμένων ιδιομορφών από τη 

διέγερση ευρέος φάσματος.  
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7 Συμπεράσματα & προτάσεις για 
μελλοντική έρευνα 

 
 

 

7.1 Συμπεράσματα 
 
 Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι διττός, αφενός η μοντελοποίηση της βλάβης 

που αναπτύσσεται σε πολυαξονικές πολύστρωτες διατάξεις πριν ή και μετά από φόρτιση και 

αφετέρου, η μελέτη της επίδρασης της βλάβης στην κυματική διάδοση. Η επιστημονική της 

συμβολή συνίσταται στα εξής: 

 

1.  Διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός στατικών πειραμάτων από τα αποτελέσματα των 

οποίων δημιουργήθηκε σημαντικότατη βάση δεδομένων για τις μηχανικές ιδιότητες των 

υλικών. Η μονοαξονική Ε – glass/epoxy στρώση, η οποία συμπεριφέρεται μη – γραμμικά 

κυρίως σε θλίψη κάθετα στις ίνες και σε διάτμηση, χαρακτηρίστηκε ενδελεχώς σε τέτοια 

έκταση που σπάνια συναντάται. Επίσης πληθώρα πολύστρωτων διατάξεων 

χαρακτηρίστηκαν ως προς την αντοχή τους σε μεγάλο αριθμό σύνθετων εντατικών πεδίων. 

Οι τιμές αντοχής, οι μορφές αστοχίας και τα δεδομένα τάσης παραμόρφωσης είναι όλα 

προσβάσιμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

2.  Μελετήθηκε η επίδραση σύνθετων επίπεδων εντατικών πεδίων στη συνεπίπεδη 

διατμητική απόκριση της μονοαξονικής στρώσης. Από σύνθετες στατικές φορτίσεις 

κυλινδρικών δοκιμίων [±45]2 και την επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων 

παρατηρήθηκε ισχυρή σύζευξη μεταξύ του μέτρου διάτμησης και του λόγου 2 6σ σ . 

Μεγαλύτερες τιμές του λόγου αντιστοιχούν σε μικρότερες τιμές του μέτρου διάτμησης. Η 

συσχέτιση ισχύει τόσο στο γραμμικό όσο και στο μη – γραμμικό τμήμα της διατμητικής 

καμπύλης τάσης – παραμόρφωσης. 

 Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον σχεδιαστή και τους 

πιστοποιητικούς οργανισμούς όταν πρέπει να γίνει επιλογή μιας ντετερμινιστικής τιμής για το 

μέτρο διάτμησης. Το ερώτημα που ανακύπτει δεν αφορά στο εάν η πειραματική μέθοδος 
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χαρακτηρισμού του συνεπίπεδου μέτρου διάτμησης ήταν αποδεκτή, αλλά πόσο επηρεάζουν 

τα σύνθετα εντατικά πεδία που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια φόρτισης την τιμή του 

μέτρου διάτμησης και ποια η αντιστοιχία με το εντατικό πεδίο του πειράματος χαρακτηρισμού 

της ιδιότητας. 

 

3. Στη βάση της πειραματικής συμπεριφοράς της μονοαξονικής E – glass/epoxy 

στρώσης αναπτύχθηκε ένα αξιόπιστο πρότυπο αστοχίας που προσομοιώνει την στατική 

συμπεριφορά πολύστρωτων πολυαξονικών σύνθετων διατάξεων σε στατική επίπεδη 

εντατική φόρτιση. Το πρότυπο πραγματοποιεί επίπεδη τασική ανάλυση ανά στρώση, 

ενσωματώνοντας την κατά περίπτωση ανισότροπη συμπεριφορά της μονοαξονικής 

στρώσης, κριτήρια αστοχίας που διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών μορφών αστοχίας και 

στρατηγικές υποβάθμισης των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού μετά την έναρξη της βλάβης. 

Ο αλγόριθμος του ενσωματώθηκε σε στοιχείο κελύφους εμπορικού κώδικα πεπερασμένων 

στοιχείων επιτρέποντας την προσομοίωση μεγάλων κατασκευών. 

 

4. Παράμετροι του προτύπου που συμβάλλουν στην ευελιξία ανάπτυξης του και 

αφορούν στην υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού μετά την έναρξη αστοχίας, 

προσδιορίστηκαν άπαξ πραγματοποιώντας προσεγγίσεις καμπύλης σε πειραματικά 

δεδομένα. Εν συνεχεία θεωρήθηκαν σταθερές για όλες τις υπόλοιπες προσομοιώσεις.         

 

5. Το στατικό πρότυπο συγκρίθηκε με μεγάλο αριθμό μονοαξονικών πειραμάτων 

πολύστρωτων πολυαξονικών διατάξεων προβλέποντας με επιτυχία την παραμορφωσιακή 

συμπεριφορά καθώς και τις διαφορετικές μορφές αστοχίας. 

      

6. Από την αριθμητική μελέτη σε κυλινδρικά [±45]2 δοκίμια προέκυψε ότι η 

μοντελοποίηση της μη – γραμμικής συμπεριφοράς της μονοαξονικής στρώσης παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ορθή πρόβλεψη της εξέλιξης των παραμορφώσεων σε ολόκληρο το 

φάσμα στατικής φόρτισης μιας πολύστρωτης διάταξης, κυρίως σε διευθύνσεις όπου 

κυριαρχεί η απόκριση του μητρικού υλικού.  

 

7. Στις περιπτώσεις ασύμβατων μηχανισμών αστοχίας με το πεδίο τάσης- 

παραμόρφωσης που προβλέπει ένα στοιχείο κελύφους, όπως π.χ. μικρολυγισμός ινών, 

επιπλέον της προοδευτικής υποβάθμισης των ελαστικών ιδιοτήτων, η μείωση της θλιπτικής 

αντοχής της στρώσης στη διεύθυνση των ινών βελτιώνει τις προβλέψεις αντοχής του αρχικού 

προτύπου κυρίως για τις διαξονικές δοκιμές όπου και παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια μη-γραμμική διατύπωση του μοντέλου που είχε 

προταθεί από τον Rosen. 
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8. Η ύπαρξη βλάβης έχει σαφή επίδραση στην κυματική διάδοση. Στην περίπτωση της 

διαστρωματικής αποκόλλησης σε διέγερση ευρέος φάσματος ήταν εμφανής η ενίσχυση του 

πλάτους των υψηλότερων συχνοτήτων του σήματος με ταυτόχρονη απόσβεση των 

χαμηλότερων σε σχέση με το φάσμα συχνοτήτων στο παρθένο υλικό. Για μονοχρωματική 

διέγερση ήταν χαρακτηριστική η χρονική υστέρηση της κυματομορφής στην περίπτωση της 

βλάβης. Η αποκόλληση μεταξύ διατμητικής δοκίδας ενίσχυσης και κελύφους είχε ως 

αποτέλεσμα την ισχυρή απόσβεση της κυματικής διαταραχής, ενώ η κατανεμημένη αστοχία 

οδηγούσε σε μείωση του πλάτους του σήματος στο πεδίο του χρόνου αλλά και στη μείωση 

της φασικής ταχύτητας της θεμελιώδους αντισυμμετρικής ιδιομορφής Α0 στο φάσμα 

συχνοτήτων που μελετήθηκε.  

 

9. Η τεχνική των ακουστο – υπέρηχων είναι ευαίσθητη στην ύπαρξη βλάβης, 

παρέχοντας πληροφορία τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και των συχνοτήτων. Επιπλέον 

μετρώντας μέσω αυτής τη φασική ταχύτητα επίπεδων τασικών κυμάτων μπορεί εν δυνάμει 

να αποτελέσει ένα εργαλείο αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας κελυφοειδών 

κατασκευών. 

 

7.2 Μελλοντική έρευνα 
 

 Παρά την εις βάθος μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την ανάπτυξη του προτύπου 

αστοχίας του υλικού, υπάρχουν σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν 

συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του αλλά και στην διεύρυνση των δυνατοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων. 

 Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε ο αλγόριθμος του προτύπου του υλικού 

βασίστηκε στη βηματική αύξηση του εξωτερικού φορτίου. Με την υπάρχουσα υλοποίηση δεν 

πραγματοποιείται έλεγχος αστοχίας και ανακατανομής τάσεων ‘μέσα’ στο ίδιο βήμα 

φόρτισης, καθώς η υποβάθμιση των ελαστικών ιδιοτήτων λόγω εντοπισμού βλάβης 

μεταφέρεται στο επόμενο βήμα φόρτισης. Το φαινόμενο ανακατανομής των τάσεων που 

στην πραγματικότητα συμβαίνει υπό σταθερό φορτίο προσεγγίστηκε θεωρώντας μικρά 

βήματα φόρτισης. Η προσθήκη ενός κύκλου (loop) επανελέγχου διάδοσης της αστοχίας κατά 

τη διάρκεια του ίδιου βήματος φόρτισης θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση 

αντιπροσωπευτικότερης προσομοίωσης της συμπεριφοράς του υλικού. 

 Επίσης πολύ σημαντική συμβολή θα είχε και ο αναλυτικός προσδιορισμός της 

εξάρτησης της διατμητικής συμπεριφοράς της μονοαξονικής στρώσης από την εγκάρσια 

ορθή τάση, όπως και η απόκριση της κάθετα στις ίνες συναρτήσει του εκάστοτε διατμητικού 
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πεδίου. Είναι βέβαιο πως υπάρχει σαφής αλληλεπίδραση των ελαστικών ιδιοτήτων με την 

αναπτυσσόμενη επίπεδη εντατική κατάσταση. Το καταλληλότερο πείραμα σε αυτή την 

περίπτωση θα ήταν η συνδυασμένη φόρτιση αξονικής δύναμης και στρεπτικής ροπής σε 

κυλινδρικά δοκίμια [90]n, επιτυγχάνοντας διαφορετικούς συνδυασμούς του λόγου 2 6σ σ . 

 Παράλληλα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενσωμάτωση καταστατικών 

σχέσεων βίσκο – ελαστικότητας για να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς φαινόμενα 

ερπυσμού καθώς και η εξάρτηση της απόκρισης του υλικού από την ταχύτητα φόρτισης.  

 Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση της αστοχίας με την κυματική διάδοση, θα είχε αξία 

η πειραματική επιβεβαίωση της παραμετρικής μελέτης μεταβολής της φασικής ταχύτητας της 

θεμελιώδους αντισυμμετρικής ιδιομορφής καθώς και η περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση 

διασύνδεσης της με μεγέθη όπως η εναπομένουσα αντοχή του υλικού. Η συμβολή θα ήταν 

ακόμα μεγαλύτερη εάν τα πειράματα κόπωσης και ακουστο – υπέρηχων μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν σε πλάκες μεγάλου πάχους (>10mm) όπου υπάρχει ισχυρή απόσβεση 

στη διάδοση του κύματος.  

 Τέλος, η επίλυση του αντίστροφου προβλήματος της κυματικής διάδοσης 

υπολογίζοντας στοιχεία του μητρώου δυσκαμψίας κελυφών από μετρήσεις φασικής 

ταχύτητας θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στο μη – καταστροφικό έλεγχο 

κατασκευών τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και στο πεδίο λειτουργίας τους. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να βρεθεί ένας σταθερός αλγόριθμος βελτιστοποίησης που θα 

μπορεί να συγκλίνει στη λύση με αξιοπιστία.  
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	9α Μη καταστροφικός ελεγχος
	6 Μη καταστροφικός έλεγχος
	6.1 Εισαγωγή

	Στις προηγούμενες ενότητες αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε ένα πρότυπο με το οποίο μπορεί να προσομοιωθεί αριθμητικά η βλάβη που συσσωρεύεται σε σύνθετες πολυαξονικές διαστρωματώσεις υπό φόρτιση. Διαθέτοντας πλέον αυτή τη δυνατότητα, ο στόχος της διατριβής ολοκληρώνεται μελετώντας την επίδραση της αστοχίας στη διάδοση τασικών κυμάτων σε κυματοδηγούς κάνοντας χρήση ακουστικών τεχνικών μη-καταστροφικού ελέγχου. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μηχανικής της κυματικής διάδοσης που σε κελυφοειδείς κατασκευές, οι ιδιομορφές των κυμάτων και η διασύνδεση χαρακτηριστικών μεγεθών της διάδοσης όπως π.χ. η φασική ταχύτητα με την ελαστικότητα. Επίσης, παρουσιάζεται ο πειραματικός εξοπλισμός και οι διαφορετικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της βλάβης. Ως κατακλείδα στη διατριβή, συγκεράστηκαν οι δύο μεγάλες περιοχές που πραγματεύεται, δηλαδή η προσομοίωση αστοχίας και η κυματική διάδοση. Αριθμητικά πρότυπα που υπέστησαν βλάβη (διαστρωματική αποκόλληση ή κατανεμημένη βλάβη) υποβλήθηκαν σε δοκιμές μη – καταστροφικού ελέγχου και τα αποτελέσματα τους συγκρίθηκαν με πειραματικά δεδομένα, υποδεικνύοντας τη φασική ταχύτητα ως δείκτη αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας. 
	 Η ακουστική τεχνική που επιλέχθηκε ήταν αυτή των ακουστό-υπέρηχων. Έχει τη δυνατότητα να σαρώσει μεγάλες αποστάσεις βασιζόμενη στην διάδοση τασικών κυμάτων σε κελυφοειδείς κατασκευές, παρέχοντας κάθε φορά πληροφορία για το υλικό της διαδρομής από την οποία διέρχεται. Επίσης εν δυνάμει μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής για ποιοτικό έλεγχο, κατά τη διαδικασία συντήρησης, αλλά και σε πραγματικό χρόνο έχοντας προσαρτημένους αισθητήρες στο εσωτερικό του πτερυγίου. Χαρακτηριστικά της διαδιδόμενης κυματικής διαταραχής όπως η απόσβεση του πλάτους της, το ενεργειακό ‘περιεχόμενο’ συχνοτήτων καθώς και η φασική ταχύτητα διάδοσης διακριτών ιδιομορφών χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα εντοπισμού και ποσοτικοποίησης της βλάβης. 
	 Στο πρώτο σκέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζεται ο πειραματικός εξοπλισμός και πως αυτός χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση φαινομενολογικής μελέτης ως προς την αποτελεσματικότητα της τεχνικής των ακουστό-υπέρηχων στον εντοπισμό βλάβης. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η διαστρωματική αποκόλληση σε πολύστρωτες δομές υάλου-πολυεστέρα μεγάλου πάχους (>10 mm) καθώς και ατελούς συγκόλλησης μεταξύ κατασκευαστικών στοιχείων π.χ. κέλυφος και διατμητική δοκίδα πτερυγίου ανεμογεννήτριας. Για το σκοπό αυτό έλαβαν χώρα πειράματα μη-καταστροφικού ελέγχου σε ένα πτερύγιο με διαστρωματική αποκόλληση και δύο πλάκες που κατασκευάστηκαν για χρήση στο εργαστήριο. Μια με διαστρωματική αποκόλληση και μια δεύτερη που έφερε δύο δοκίδες διάτμησης εκ των οποίων η μια ήταν τοπικά ατελώς κολλημένη στην πλάκα.   
	 Διερευνώντας τη μηχανική της κυματικής διάδοσης σε παρθένο υλικό, πραγματοποιήθηκε αριθμητική επίλυση της κυματικής εξίσωσης για άπειρη πλάκα από σύνθετα υλικά, προσδιορίζοντας έτσι τις εν δυνάμει διαδιδόμενες ιδιομορφές και τις αντίστοιχες φασικές ταχύτητες ανά συχνότητα, γνωστές και ως καμπύλες διασκόρπισης. Προσομοιώνοντας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων το πείραμα ακουστό-υπέρηχων μονοχρωματικής διέγερσης στην παρθένα πλάκα, εντοπίστηκε διάδοση διαφορετικών συμμετρικών και αντισυμμετρικών ιδιομορφών. Εν συνεχεία από μετρήσεις φασικής ταχύτητας με τη μεθοδολογία των Tang και Henneke [1] ταυτοποιήθηκαν πειραματικά ως οι θεμελιώδεις ιδιομορφές Α0 και S0.
	Η διαστρωματική ατέλεια π.χ. αποκόλληση μεταξύ διαδοχικών στρώσεων είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ταχύτητας των ιδιομορφών κυματικής διάδοσης. Η άφιξη της διαταραχής εμφάνιζε καθυστέρηση στο πεδίο του χρόνου σε σχέση με το αντίστοιχο πείραμα σε παρθένο υλικό. Η επανάληψη προσομοίωσης του πειράματος μη-καταστροφικού ελέγχου σε κώδικα πεπερασμένων στοιχείων στην πλάκα με αποκόλληση βρέθηκε σε πολύ καλή συμφωνία με το πείραμα εντοπίζοντας τη διάδοση αντίστοιχων ιδιομορφών με το παρθένο υλικό. Παραμετρική μελέτη της μεταβολής της φασικής ταχύτητας συναρτήσει της μεταβολής του όρου C55 του φαινόμενου μητρώου δυσκαμψίας της πλάκας που επηρεάζεται από την αποκόλληση, έδειξε σημαντική μείωση στις φασικές ταχύτητες. 
	Έχοντας θεμελιώσει την κατανόηση της κυματικής διάδοσης, στο τελευταίο τμήμα της διατριβής μελετήθηκε πειραματικά και αριθμητικά η επίδραση της κόπωσης στην φασική ταχύτητα κυματικής διαταραχής σε κυματοδηγούς (guided waves) και εμμέσως στην ελαστικότητα της κατασκευής. Το ίδιο υλικό κοπώθηκε σε διαφορετικούς αριθμούς κύκλων φόρτισης, ενώ σε κάθε επίπεδο λάμβανε χώρα μέτρηση φασικής ταχύτητας. Εκ του αποτελέσματος η συσσώρευση βλάβης οδηγεί στη μείωση της ταχύτητας. Το τμήμα αυτό είναι πρωτότυπο καθώς μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί μόνο αντίστοιχες πειραματικές μελέτες.
	     Καινοτομία του κεφαλαίου αποτελεί:
	 η μελέτη επίδρασης της αποκόλλησης διατμητικής δοκίδας από το κέλυφος πτερυγίου ανεμογεννήτριας στη διάδοση επίπεδων τασικών διαταραχών. Πρόκειται για βλάβη που δεν έχει μελετηθεί ποτέ, παρότι στην διεθνή βιβλιογραφία αναλύεται εκτενώς η επίδραση των κυμάτων σε κυματοδηγούς με αποκολλήσεις διαδοχικών στρώσεων.
	 η πειραματική και αριθμητική προσομοίωση της κυματικής διάδοσης σε μεγάλου πάχους πολύστρωτες διατάξεις GFRP, με και χωρίς βλάβη, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη απόσβεση όπως ακριβώς συμβαίνει στο κέλυφος ενός πτερυγίου ανεμογεννήτριας. 
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	Η αρτιότητα σύζευξης με την πλάκα και η ευαισθησία κάθε αισθητήρα ελέγχονταν πριν από κάθε πείραμα διεγείροντας τους ξεχωριστά, θραύοντας μύτες μηχανικού μολυβιού μήκους 3 mm σε απόσταση 10 mm γύρω του και γωνία 30ο με το επίπεδο της πλάκας. Η σύζευξη θεωρείτο αποδεκτή όταν η μέγιστη τιμή εύρους των σημάτων πέντε επαναλαμβανόμενων δοκιμών που λαμβάνονταν με την κάρτα ακουστικής εκπομπής SPARTAN 2000 ξεπερνούσε ένα συγκεκριμένο κατώφλι (threshold). Η τιμή κατωφλίου κάθε αισθητήρα ήταν διαφορετική, εξαρτώμενη από την εγγενή ευαισθησία του.
	 Η διέγερση ευρέος φάσματος είχε ως αποτέλεσμα περίπλοκα σήματα στον αισθητήρα-δέκτη που δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν εύκολα με όρους μηχανικής της κυματικής διάδοσης. Στον αντίποδα, με μονοχρωματικούς παλμούς διεγείρονταν με ευκρίνεια διαφορετικές ιδιομορφές σε κάθε συχνότητα, καθιστώντας εφικτή τη μέτρηση παραμέτρων της κυματικής διάδοσης όπως π.χ. η φασική ταχύτητα τους. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα με διεγέρσεις διακριτών κεντρικών συχνοτήτων από 30 έως 80 kHz. Τέσσερις κύκλοι σταθερής συχνότητας, προερχόμενοι από την παλμογεννήτρια Wavegen 1410, Σχήμα 6.3, διέγειραν τον αισθητήρα-πομπό δημιουργώντας τασικά κύματα κατά μήκος της ‘P’ διεύθυνσης. Η επιλογή του εύρους συχνοτήτων έγινε βάσει του περιορισμού της παλμογεννήτριας να παράξει με αξιοπιστία παλμούς με συχνότητα κάτω των 30 kHz, ενώ σε συχνότητες μεγαλύτερες από 80 kHz η απόσβεση της διαταραχής στην πλάκα ήταν μεγάλη για την προεπιλεγμένη απόσταση πομπού-δέκτη, εκμηδενίζοντας ουσιαστικά των αρχικό παλμό. Τη μέγιστη ευκρίνεια παρείχε το ευρυζωνικό ζεύγος αισθητήρων πομπού-δέκτη V133 της Panametrics.
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