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• Σχεδιασμός του περιβλήματος θαλάμου (nacelle) μιας

ανεμογεννήτριας αποτελούμενο από σύνθετα υλικά.

• Στόχος είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός που θα διασφαλίζει τη

δομική ακεραιότητα του περιβλήματος κάτω από

συγκεκριμένες συνθήκες φόρτισης και η ελαχιστοποίηση

του κόστους κατασκευής.

Σκοπός - Κίνητρο

• Μηχανολογικό σχέδιο: Dassault Systemes, CATIA V5R20

• Πεπερασμένα Στοιχεία: ANSYS Workbench 16.0

Υπολογιστικά Εργαλεία

International Standard IEC 61400-2 ,Wind turbines part 2: 

Design requirements for small wind turbines

Κανονισμός Σχεδιασμού

Αποτελέσματα

Ο σχεδιασμός έγινε με βάση : 

a) Την αστοχία της πρώτης στρώσης (First ply failure).

b) Την ολική αστοχία του υλικού (Last ply failure).

Έλεγχοι δομικής ακεραιότητας:

a) Έλεγχος αντοχής για ορθότροπα υλικά με βάση τα 

κριτήρια των Puck και Tsai – Wu και για ισότροπα υλικά 

με βάση το κριτήριο του Von Mises.

b) Έλεγχος δυσκαμψίας.

c) Έλεγχος ελαστικής ευστάθειας.

d) Μορφική ανάλυση (Ιδιοσυχνότητες, Ιδιομορφές).

Μέθοδος

Έλεγχος αστοχίας – Κριτήριο Puck Έλεγχος αστοχίας – Κριτήριο Tsai - Wu Έλεγχος δυσκαμψίας – Κατανομή μετατοπίσεων

Έλεγχος ελαστικής ευστάθειας Μορφική ανάλυση

Συμπεράσματα

Lay up :

[0/±45]s με ενίσχυση 

[0/±45/90]2s στην 

περιοχή στήριξης

Υλικό :

UD E-Glass/Epoxy

Επιδόσεις διαφόρων πολύστρωτων διατάξεων κατά FPF Επιδόσεις διαφόρων πολύστρωτων διατάξεων κατά LPF

FPF Σχεδιασμός:

• Οι πολύστρωτες διατάξεις για το υλικό 1 (UD E-

Glass/Epoxy, ho=hud) προσδίδουν εν γένει καλύτερα

χαρακτηριστικά στην κατασκευή σε σχέση με το υλικό 2

(UD E-Glass/Epoxy, ho=hud , ho=h45t) και το υλικό 3

(commercial).

• Για το υλικό 2 η κατασκευή λαμβάνει το ελάχιστο βάρος.
LPF Σχεδιασμός:

• Δυνατότητα υποβάθμισης των ιδιοτήτων που

χαρακτηρίζουν τη μήτρα έως μία τάξη μεγέθους (10-1).

• Εμφανής μείωση των αντίστροφων συντελεστών αντοχής

(IRF), αλλά υποβάθμιση των υπόλοιπων

χαρακτηριστικών της κατασκευής.

• Το υλικό 2 (UD E-Glass/Epoxy, ho=hud, ho=h45t) κρίνεται

περισσότερο αξιόπιστο σε σχέση με τις πολύστρωτες

διατάξεις για υλικό 1 (UD E-Glass/Epoxy, ho=hud).


