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Εισαγωγή 

 

Τα σύνθετα υλικά, και ιδίως τα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας με ίνες άνθρακα 

(CFRP), χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε αεροδιαστημικές δομές. Ο λόγος, οι 

αναβαθμισμένες ιδιότητες τους σε σύγκριση με τα τυπικά μεταλλικά υλικά που κυρίως 

χρησιμοποιούνταν έως τώρα. Κατά περιπτώσεις μπορούν να προσφέρουν ενισχυμένη θερμική 

συμπεριφορά (π.χ. τα carbo-carbon σύνθετα στην πτέρυγα του Space Shuttle), λιγότερη μάζα (π.χ. 

CFRP σύνθετα στο Boeing 787), και άλλα. Είναι υλικά που κατασκευάζονται βάσει των αναγκών 

του σχεδιασμού, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά δελεαστικά για σύγχρονες αεροδιαστημικές 

κατασκευές που χαρακτηρίζονται απο πολλούς σχεδιαστικούς περιορισμούς. 



Ωστόσο, τα υλικά αυτά δεν έχουν μελετηθεί όσο τα κλασσικά μεταλλικά υλικά και η 

συμπεριφορά τους πολλές φορές δεν είναι εύκολα προβλέψιμη. Πολύ συχνά τα σύνθετα θα 

παρουσιάσουν διαστρωματικές αποκολλήσεις (delamination). Η διαστρωματική αποκόλληση 

δημιουργείται όταν μίκρο-μηχανικοί μηχανισμοί θραύσης αναπτυχθούν μεταξύ δυο στρώσεων (εν 

μέσω της μήτρας του συνθέτου) του συνθέτου, και καταλήξουν σε ρωγμή, η οποία στην 

μακροκλίμακα δημιουργεί την τελική αποκόλληση. Αυτό πολύ έυκολα μπορεί να οδηγήσει στην 

απώλεια της δομικής ακεραιότητας της κατασκευής. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η 

κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην διαστρωματική αποκόλληση είναι εξαιρετικά 

σηματνική και παραμένει ακόμα σημείο έντονης έρευνας. 

Συνήθης τακτική στον σχεδιασμό δομών απο σύνθετα υλικά είναι η αξιολόγηση των 

υλικών και της συμπεριφοράς τους μέσω πειραμάτων. Η προσέγγιση Building Block Approach 

[1] χαρακτηρίζεται από πειράματα που σε χρονολογική σειρά εκτελούνται σε μικρά δοκίμια, και 

έπειτα σε αυξημένης πολυπλοκότητας δοκιμίων, εξαρτημάτων, έως ότου πλέον γίνει πλήρης 

έλεγχος μέσω πειράματος ολόκληρης της κατασκευής. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι πάντα ό, τι πιο 

αποδοτικό από άποψη χρόνου και κόστους. Επομένως, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν επαρκείς 

αριθμητικές και υπολογιστικές μέθοδοι που θα είναι ικανές να μειώσουν την ανάγκη για εκτενής 

πειραματικές μελέτες.  

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτέλεσε η αξιολόγηση ενός μοντέλου, προσφάτως 

δημοσιευμένου από τους Dávila et al. [2, 3] για την μοντελοποίηση της θραύσης στα σύνθετα 

υλικά υπό κόπωση. Η αξιολόγηση γίνεται με την σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Τόσο ημι-στατική θραύση όσο και θραύση υπό κόπωση μοντελοποιήθηκαν όπως 

εξηγείται παρακάτω.  

 

Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο 

 

 Η θραύση ή διαστρωματική αποκόλληση εμφανίζεται σαν συνδυασμός τριών βασικών 

μορφών θραύσης ή modes όπως εικονίζονται στην Εικόνα 1. Για να επέλθει θραύση θα πρέπει η 

εφαρμοσμένη τάση να ξεπεράσει την αντοχή του υλικού ή όπως κυρίως χρησιμοποιείται στην 



θραυστομηχανική να ξεπεραστεί η κρίσιμη τιμή του ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας (ERR), 𝐺𝑐, 

ο οποίος ορίζεται για κάθε μορφή ξεχωριστά και συχνά χαρακτηρίζεται ώς η δυσθραυστότητα του 

υλικού.  

 

Εικόνα 1-Μορφές Θραύσης 

  

 Για την πρόβλεψη ή μοντελοποίηση της διάδοσης των ρωγμών υπο ημι-στατικές συνθήκες 

υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αναλυτικές, καθώς και υπολογιστικές, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τον χαρακτηρισμό της διάδοσης ρωγμών στα υλικά και 

κατ’ επέκταση της διαστρωματικής αποκόλλησης στα σύνθετα υλικά. Μια από τις πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενες είναι η Cohesive Zone Model (CZM), που χρησιμοποιεί συνεκτικά στοιχεία, 

και είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εργασίας αυτής.  

 Η CΖΜ θεωρεί την υπό μελέτη διεπιφάνεια ως μια επιφάνεια μηδενικού πάχους που 

απαρτίζεται από συνεκτικά στοιχεία. Στα πλαίσια της ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να είναι είτε τρισδιάστατ είτε δισδιάστατα. Η Εικόνα 2 απεικονίζει 

σχηματικά μια δειπιφάνεια με συνεκτικά στοιχεία. Αυτό που χαρακτηρίζει την μέθοδο είναι η 

ικανότητα της να λάβει υπόψιν την ύπαρξη μιας περιοχής βλάβης πίσω απο το ακρο της ρωγμής 

(FPZ), ξεφεύγωντας έτσι απο τους περιορισμούς της γραμμικά ελαστικής θραυστομηχανικής 

(LEFM). 

 

 

Εικόνα 2-Σχήμα επεξήγησης συνεκτικών στοιχείων 



 

Η συμπεριφορά των συνεκτικών στοιχείων ορίζεται από έναν νόμο (cohesive law) που 

συνδέει την μετατόπιση, 𝜆, και την ασκόυμενη τάση όπως απεικονίζτεαι στην Εικόνα 3. Ο νόμος 

μπορεί να είναι πολλών μορφών με την απλούστερη να είναι έιναι διγραμμικός. Αρχικά το 

στοιχείο αποκρίνεται γραμμικά ελαστικά με δυσκαμψία 𝛫 (penalty stiffness), μέχρι μια κρίσιμη 

μετατόπιση, 𝜆𝜊. Έπειτα αρχίζει να αναπτύσσεται η βλάβη, το οποία αντανακλάται στην μείωση 

της δυσκαμψίας, 𝛫. Αυτό καθορίζεται από έναν συντελεστή βλάβης, 𝑑 (damage variable) ο οπόιος 

κυμαίνεται απο 0 εως 1 στην κατάσταση πλήρους αστοχίας, η οποία επέρχεται όταν η μετατόπιση 

φτάσει την κρίσιμη τιμή της, 𝜆𝑓.  

 

 

Εικόνα 3-Μορφές νόμων συνεκτικών στοιχείων (cohesive laws) 

 Στην περίπτωση της κόπωσης δεν είναι ακόμη βέβαια οι μηχανισμοί που οδηγούν στην 

θραύση καθώς ρωγμές διαδίδονται, αφού η βλάβη αναπτύσσεται ακόμη και όταν η φόρτιση 

παραμένει χαμηλότερα της κρίσιμής τιμής. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό στα σύνθετα, απο 

τί επηρεάζεται και πώς θα μπορούσε να μοντελοποιηθεί αποτελούν σημεία έντονων σύγχρονων 

ερευνών.  

 Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή και εφαρμόστηκε σαν UMAT 

υπορουτίνα για το Abaqus είναι αυτό που προτάθηκε και αναπτύχθηκε από τους Turon et al. [4]. 

Πάνω σε αυτό το μοντέλο βασίστηκε και το μοντέλο για την βλάβη σε κόπωση του Dávila et al. 

[2] το οποίο αξιολογείται στην παρούσα εργασία. Το μοντέλο της κόπωσης χρησιμοποιεί 

κανονικοποιημένες καμπύλες S-N για να προβλέψει τον ρυθμό διάδοσης της ρωγμής σε κόπωση, 

που χαρακτηρίζεται από τον νόμο του Paris. H βασική υπόθεση του μοντέλου είναι ότι ο νόμος 



που χαρακτηρίζει την θραύση στην ημι-στατική κατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

κόπωση. Η βλάβη ή καλύτερα ο συντελεστής βλάβης 𝑑, ανανεώνεται βάσει μια συνάρτησης 

συσσώρευσης βλάβης που συνδέει τον συντελεστή βλάβης με τον αριθμό των κύκλων που έχουν 

περάσει όπως φαίνεται στην Εξίσωση 1. Η συνάρτηση χαρακτηρίζεται από 3εις παραμέτρους οι 

οποίες υπολογίζονται βάσει της επιθυμητής καμπύλης S-N.  

 
𝑑𝐷

𝑑𝑁
= 𝑓(𝜆)𝛽 (1) 

 

 

Αντικείμενο της εργασίας και αποτελέσματα 

 

 Πολύ συχνά, η θραύση στα σύνθετα υλικά χαρακτηρίζεται από σύνθετα μίκρο-μηχανικά 

δίκτυα ρωγμών. Αυτοί οι μηχανισμοί θραύσης, στους οποίους ανήκει και η γεφύρωση ινών (fiber 

bridging), μπορούν να προσδώσουν μια μορφή αντίστασης λόγω της ανακατανομής των φορτίων 

μακριά από τα σημεία συγκέντρωσης τάσεων και το άκρο της ρωγμής. Η παρατηρούμενη αύξηση 

στον ρυθμό απελευθέρωσης ενέργειας (ERR) με την αύξηση του μήκους διάδοσης της ρωγμής 

αναφέρεται ως καμπύλη αντίστασης ή R-curve. Ο Yao [5] εκτέλεσε μια εκτενή πειραματική 

έρευνα για να ποσοτικοποιήσει το μέγεθος της επιρροής της γεφύρωσης ινών στην ανάπτυξη 

διαστρωματικών αποκολλήσεων σε πολυδιευθυντικά σύνθετα και να συγκρίνει της επίδραση των 

R-curve φαινομένων σε ημι-στατική θραύση και θραύση υπό κόπωση. Παράλληλα παρουσίασε 

την επίδραση διαφόρων παραγόντων στην εμφάνιση της γεφύρωσης όπως το πάχος της 

πολύστρωτης πλάκας [7], η διεύθυνση των ινών στην διεπιφάνεια και του 𝑅 [8]. Με την δουλειά 

του αυτή ο Yao μέτρησε ημι-στατικές καμπύλες αντίστασης όσο και καμπύλες αντίστασης σε 

κόπωση. Αυτό που παρατήρησε ήταν ότι η καμπύλη αντίστασης για την κόπωση ήταν λιγότερο 

έντονη απ’ ότι για ημι-στατική θραύση.  

Υπολογιστικές μέθοδοι ικανές να μοντελοποιήσουν καμπύλες αντίστασης (R-curves) 

βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, ιδίως σε ότι αφορά στην κόπωση. Τα αποτελέσματα του Yao 



χρησιμοποιήθηκαν στην προσπάθεια να αξιολογηθεί το μοντέλο του Dávila et al. [2] για ημι-

στατική θραύση και θραύση υπό κόπωση. H συμπεριφορά χαρακτηριζόμενη από την R-curve 

μοντελοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια μέθοδο επαλληλίας στρώσεων συνεκτικών στοιχείων [6]. 

Η αξιολόγηση της υπολογιστικής μεθόδου εκτελείται αξιολογώντας την ικανότητα της μεθόδου 

να προβλέψει τους ρυθμούς διάδοσης ρωγμής που παρουσίασε ο Υαο για μονοδιευθυντικά (UD) 

σύνθετα.  

Συγκεκριμένα, ο Υαο, όπως παρουσίασε στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής [9], 

εκτέλεσε πειράματα χαρακτηρισμού σε θραύση για την μορφή θραύσης Mode I γιατί σε αυτά 

εμφανίζεται εντονότερα η γεφύρωση ινών. Τα πειράματα που εκτέλεσε ήταν τυποποιημένα 

πειράματα DCB (Double cantilever beam) βάσει του στάνταρ ASTM D5528 [10]. Τα δοκίμια ήταν 

κατασκευασμένα από το υλικό M30SC/TDT120 και είχαν μήκος 200 mm, πλάτος 25 mm, πάχος 

2.5 mm, και μια αρχική ρωγμή μήκους 50.8 mm.  

Για τις ανάγκες της ανάλυσης τα δοκίμια μοντελοποιήθηκαν με πεπερασμένα στοιχεία στο 

περιβάλλον του Abaqus. Ειδικότερα δημιουργήθηκε παραμετρικό μοντέλο του δοκιμίου το οποίο 

αποτελούνταν από δισδιάστατα στοιχεία επίπεδης παραμόρφωσης, CPE4 και τυπικά δισδιάστατα  

συνεκτικά στοιχεία, COH2D4. To μοντέλο των δοκιμίων όπως δημιουργήθηκε με πεπερασμένα 

στοιχεία παρουσιάζεται στην Εικόνα 4 παρακάτω.  

 

 

Εικόνα 4-Μοντελο πεπερασμένων στοιχείων του DCB 

 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης, δύναμης, 𝐹, και μετατόπισης, 𝛿, καθώς 

και υπάρχουσες αναλυτικές σχέσεις [3] για τον υπολογισμό του μήκους της ρωγμές, 𝛼, καθώς και 



του ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας, 𝐺, μπορεί να υπολογιστεί η αριθμητική καμπύλη 

αντίστασης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.  

 

 

Εικόνα 5-Σύγκριση πειραματικής και αριθμητικής καμπύλης αντίστασης για ημι-στατική θραύση 

  

 Η μοντελοποίηση της διεπιφάνειας εκμεταλλεύτηκε την μέθοδο υπέρθεσης ή επαλληλίας 

νόμων συνεκτικών στοιχείων (cohesive laws) που έχει παρουσιαστεί από τους Dávila et al. [6]. Η 

διεπιφάνεια χαρακτηρίστηκε με τρεις διαφορετικές στρώσεις συνεκτικών στοιχείων 

χαρακτηρισμένες έκαστες από απλούς διγραμμικούς νόμους. Ο ημι-στατικός χαρακτηρισμός της 

διεπιφάνειας κρίθηκε επιτυχής και η μέθοδος κρίθηκε ικανή να μοντελοποιήσει μεγάλα μήκη 

ρωγμών. 

 Τα πειράματα του Υαο για τον υπολογισμό της καμπύλης αντίστασης στην κόπωση 

ακολούθησαν μια διαδικασία αλληλουχίας ημι-στατικών φορτίσεων και κόπωσης. Η διαδικασία 

παρουσιάζεται ποιοτικά στην Εικόνα 6. Αρχικά το δοκίμιο φορτίζεται ημι-στατικά έως ότου 

εμφανιστεί μη γραμμική συμπεριφορά στην απόκριση (καμπύλη δύναμης μετατόπισης). Για να 



επιτευχθεί αυτό χρειάστηκε να υπάρξει μια μικρή διάδοση της ρωγμής, η οποία από τον Yao 

περιορίστηκε στα 3 mm. Έπειτα το ίδιο δοκίμιο υποβάλλεται σε κόπωση. Η μετατόπιση για την 

οποία παρατηρήθηκε η έναρξη της μη-γραμμικής απόκρισης χρησιμοποιείται ως η μέγιστη 

εφαρμοζόμενη μετατόπιση για την φόρτιση σε κόπωση. Το δοκίμιο υποβάλλεται σε κόπωση ως 

ότου ο ρυθμός διάδοσης της ρωγμής, 𝑑𝑎/𝑑𝑁, φτάσει την τάξη του 10−8 m/cycle. Το ίδιο δοκίμιο 

έπειτα υποβάλλεται ξανά σε ημι-στατική φόρτιση και έπειτα σε κόπωση. Αυτό επαναλαμβάνεται 

πολλές φορές έως ότου παρατηρηθεί κατάσταση σταθερής θραύσης (steady state fracture) όπου 

πλέον η FPZ έχει πλήρως σχηματιστεί. Πειραματικά αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι η 

καμπύλες της κόπωσης που περιγράφονται από τον νόμο του Paris παύουν να μετατοπίζονται προς 

τα δεξιά του διαγράμματος κάτι που συμβαίνει όσο η FPZ ακόμα αναπτύσσεται. H καμπύλη 

αντίστασης για την κόπωση πλέον υπολογίζεται βάσει της ενέργειας απελευθέρωσης που 

παρουσιάζεται στα σημεία μη-γραμμικής συμπεριφοράς.  

 

Εικόνα 6-Ποιοτική απεικόνιση διαδικασίας εκτέλεσης πειραμάτων κόπωσης 

 



 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την αριθμητική ανάλυση. Χρησιμοποιώντας την 

δυνατότητα που παρέχει το Abaqus για την επανεκκίνηση μιας ανάλυσης, ορισμένη με την λέξη 

*RESTART στο αρχείο εισόδου της ανάλυσης. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να 

ξεκινήσει μια ανάλυση από μια προηγούμενη από ένα επιθυμητό σημείο ή καλύτερα επανάληψη 

της ανάλυσης. Η νέα ανάλυση θα πάρει το στιγμιότυπο του μοντέλου από την προηγούμενη 

ανάλυση, στο ορισμένο σημείο, και θα αρχικοποιηθεί από εκεί. Έτσι για τις ανάγκες της ανάλυσης 

που ακολουθήθηκε για την εργασία αυτή ήταν δυνατή η εναλλαγή από ημι-στατική φόρτιση και 

κόπωση κρατώντας την κατάσταση της διεπιφάνειας στα σημεία εναλλαγής. Σε κάθε στάδιο της 

ανάλυσης έγινε προσεκτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων και των απαραίτητων μεγεθών για την 

διαδικασία αυτή. 

 Η πρώτη ενέργεια σχετικά με την ανάλυση ήταν να γίνει η επιλογή των σωστών 

παραμέτρων για τον μοντέλο της κόπωσης. Σκοπός ήταν να επιτευχθεί σωστή αναπαράσταση της 

πρώτης πειραματικής καμπύλης. Αυτό απεικονίζεται στην Εικόνα 7 παρακάτω.  

 

 

Εικόνα 7-Επιλογή παραμέτρων του μοντέλου βάσει της πρώτης πειραματικής καμπύλης (R=0.1) 

 



 Η ανάλυση ακολούθησε την προαναφερθείσα διαδικασία τόσο για 𝑅 = 0.1 και 𝑅 = 0.5. 

Τυπικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 8. Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίστηκαν 

για όλες της περιπτώσεις.  

 

 

Εικόνα 8-UDCB16 Πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα (R=0.1) 

 

Για να γίνει καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συγκρίθηκαν και άλλα κρίσιμα 

μεγέθη μεταξύ πειραμάτων και ανάλυσης. Αυτά αποτελούν οι δυνάμεις στα σημεία μη-γραμμικής 

συμπεριφοράς, στην αρχή του πειράματος κόπωσης, στο τέλος του πειράματος κόπωσης, και η 

μέγιστη εφαρμοζόμενη μετατόπιση. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται γραφικά σε διαγράμματα που 

τυπικά παρουσιάζονται στις Εικόνες 9 και 10.  



 

Εικόνα 9- Εφαρμοζόμενη μετατόπιση αριθμητικά vs πειραματικά (R=0.1) 

 

Εικόνα 10- Εφαρμοζόμενες δυνάμεις αριθμητικά vs πειραματικά (R=0.1) 

 

 Σε αυτά τα αποτελέσματα διαγράφτηκαν και οι καμπύλες που αντιστοιχούν σε σταθερό 𝐺. 

Αυτό έγινε για να αξιολογηθεί η ικανότητα του μοντέλου να λάβει υπόψιν την αύξηση του 𝐺 με 

την ανάπτυξη της FPZ.  

 



 Τέλος, συγκρίνεται η πειραματική καμπύλη αντίστασης σε κόπωση με την αριθμητικά 

υπολογισμένη καμπύλη αντίστασης [11]. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 11.  

 

Εικόνα 11-Πειραματική και αριθμητική καμπύλη αντίστασης σε κόπωση (R=0.1) 

  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανάλυση είναι ικανή να προβλέψει την κλίση και 

μετακίνηση των γραμμών του νομού Paris που παρατηρείται στα πειραματικά αποτελέσματα για 

μικρές σε μήκος τιμές διάδοσής της ρωγμής, περίπου μικρότερες των 35 mm. Η ικανότητα του 

μοντέλου να λάβει υπόψιν την ύπαρξη των μηχανισμών που οδηγούν στην εμφάνιση της καμπύλης 

αντίστασης επαληθεύεται από τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης μετατόπισης και δύναμης.  

 Ωστόσο όταν το μήκος της διάδοσης της ρωγμής ξεπεράσει τα 35 mm οι ρυθμοί διάδοσης 

της ρωγμής εκτιμώνται λανθασμένα και η εκτιμώμενη σταθερή κατάσταση θραύσης επέρχεται 

πολύ νωρίτερα απ’ ότι στα πειράματα.  

Επομένως, επιπρόσθετη έρευνα προτείνεται να γίνει για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση 

της διάκρισης αυτής. Προτείνεται να γίνει έλεγχος της επίδρασης του ημι-στατικού 

χαρακτηρισμού της διεπιφάνειας στα αποτελέσματα που λαμβάνονται για την κόπωση, και να 

μικρές αλλαγές θα μπορούσαν να μειώσουν τα παρατηρούμενα σφάλματα. Ωστόσο, θα μπορούσε 

να γίνει και έλεγχος στην ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις αριθμητικές παραμέτρους του 

μοντέλου, ιδίως στο μέγεθος και την μορφή της παραμέτρου 𝑝 που επηρεάζει τους ρυθμούς 

διάδοσης.  
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Πίνακας Επεξήγησης Ορολογίας 

 

Composite materials - Σύνθετα Υλικά 

CFRP - Σύνθετα πολυμερικής μήτρας με ίνες άνθρακα 

Delamination - Διαστρωματική αποκόλληση 

Quasi-Static - Ημι-στατικό  

Fatigue - Κόπωση 

Load Ratio - Λόγος τάσεων σε κόπωση 

Fracture Mechanics - Θραυστομηχανική 

LEFM - Γραμμικά Ελαστική Θραυστομηχανική 

Fracture Mode - Μορφή Θραύσης 

Fracture Characterization - Χαρακτηρισμός υλικού ως προς τις θραυστομηχανικές 

του ιδιότητες 

Energy Release Rate (ERR, G) - Ρυθμός απελευθέρωσης ενέργειας ή δυσθραυστότητα  

Fiber Bridging - Το φαινόμενο της γεφύρωσης ινών σε ινώδη σύνθετα 

υλικά 

Fracture Process Zone - Ζώνη βλάβης ή η περιοχή γύρω από την αιχμή της 

ρωγμής όπου παρατηρούνται μηχανισμοί θραύσης 

Resistance Curve( R-Curve) - Καμπύλη αντίστασης, εξάρτηση του ρυθμού 

απελευθέρωσης ενέργειας από το μήκος διάδοσης της 

ρωγμής 

Predictive Methods - Υπολογιστικές μέθοδοι  

Cohesive Zone Model (CZM) - Μοντέλο συνεκτικών στοιχείων 

Cohesive Law - Νόμος που χαρακτηρίζει την μηχανική συμπεριφορά 

των συνεκτικών στοιχείων 

Crack Extension - Μήκος διάδοσης ρωγμής 

Crack Growth Rate - Ρυθμός διάδοσης της ρωγμής 

Damage Accumulation Function - Συνάρτηση συσσώρευσης βλάβης 

 


