
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 

CONTAINER ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Έγιναν κρούσεις της κατασκευής του Container στις τρείς κύριες

διευθύνσεις με απαραμόρφωτο σώμα για τον υπολογισμό της

ταχύτητας που εντοπίζεται αστοχία στην κατασκευή. Οι αναλύσεις

έγιναν στις τρείς κύριες διευθύνσεις με και χωρίς το επιπλέον φορτίο
των 1200kg.

ΚΙΝΗΤΡΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Κίνητρο

Ο σχεδιασμός ενός νέου είδους Container, από σύνθετα υλικά το

οποίο θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις των αερομεταφορών

και θα ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σκοπός

Πιστοποίηση του μοντέλου Container που σχεδιάστηκε.

Έλεγχος της κρίσιμης ταχύτητας κρούσης κατά την οποία

παρατηρείται αστοχία στην κατασκευή του Container.

 Εισαγωγή πιεζοηλεκτρικών αισθητηρίων καταγραφής

παραμορφώσεων στο Container για την ανίχνευση της γωνίας και

ταχύτητας κρούσης.

Με την χρήση της μαθηματικής μεθόδου Ανάλυσης Κυρίων

Συνιστωσών και τις καταγραφές των αισθητηρίων έγινε η ανίχνευση

της γωνίας και ταχύτητας κρούσης. Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε με

δύο τρόπους.

Παπασωτηρίου Δημήτριος 

Α.Μ.: 246807

Επιβλέπων Καθηγητής 

Σαραβάνος Δημήτριος

Επιβλέπων Ερευνητής 

Σιορίκης Δημήτριος

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών / Τομέας Εφαρμοσμένης , Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Προσομοίωση μεταφοράς-χειρισμού container:

Σύμφωνα με το ISO 6517 θα πρέπει η κατασκευή να αντέχει όταν

εξασκείται φόρτιση 4500Ν σε δύο λαβές του container σε κάθε κύρια

διεύθυνση.

Προσομοίωση φορτίων επιτάχυνσης:

Σύμφωνα με το ISO 6517 έγινε η προσομοίωση της κατασκευής σε

φορτίσεις επιτάχυνσης στις παρακάτω διευθύνσεις, φέροντας

φορτίο 1200kg.

Προσομοίωση φορτίων πίεσης:

Ελέγχθηκε η συμπεριφορά του container όταν υποβάλλεται σε

πιεστικά φορτία.Σύμφωνα με ISO 11242 η προσομοίωση πρέπει

να γίνει για διαφορά πίεσης 26,3 KPa.

ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Κρούση κατά την Z διεύθυνση:

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ

Έγινε έλεγχος για την τοποθέτηση τριών πιεζοηλεκτρικών αισθητηρίων

καταγραφής παραμορφώσεων της κατασκευής για την ανίχνευση της

γωνίας και ταχύτητας κρούσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΣΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υπήρξε πιστοποίηση της κατασκευής μέσα από τις προσομοιώσεις

στις οποίες υποβλήθηκε.

Η κατασκευή εμφανίζει καλή συμπεριφορά σε φαινόμενα κρούσεων

και η αστοχία επέρχεται σε ταχύτητες πολλαπλάσιες αυτής της πτώσης

από το 1m.

Η Μέθοδος των Κυρίων Συνιστωσών εμφανίζει καλά αποτελέσματα

στην εύρεση της γωνίας της κρούσης .

Μέσα από τις καταγραφές των αισθητηρίων αλλά και από την

Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών μπορεί να γίνει μια εκτίμηση της

ταχύτητας κρούσης της κατασκευής.

Forward Aft Side Up Down

1.5 g 1.5 g 1.5 g 3.0 g 6.0 g

Κατανομή τάσεων S11:

Κατανομή μετατοπίσεων:


