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Η ανάλυση της δομής πλέγματος σε λυγισμό, για δυο είδη στηρίξεων και δυο διαφορετικά υλικά, έδειξε ότι η δυσμενέστερη, εκ των δυο, κατάσταση είναι η περίπτωση στήριξης με κυλήσεις άνω και άρθρωση κάτω. 

Οι ιδιοσυχνότητες ταλάντωσης της κατασκευής, από αλουμίνιο αεροναυπηγικών κατασκευών, μεταβάλλονται για διαφορετικούς τύπους στήριξης της φέρουσας δομής καθώς έχουν άμεση εξάρτηση με τις δυνάμεις- αντιδράσεις στις οποίες υποβάλλεται η 

δομή πλέγματος. 

Παρατηρείται ότι η δομή πλέγματος από αλουμίνιο αστοχεί σε κατάσταση μικρότερης φόρτισης και έχοντας παραμορφωθεί περισσότερο από ότι η δομή με ίνες CFRP, η οποία αποδεικνύεται στιβαρότερη και ανθεκτική σε φορτίσεις έως 160% των αντίστοιχων 

της δομής αλουμίνιου. Το σύνθετο υλικό με ίνες CFRP έχει σχεδόν 3πλασιο λόγο φέροντος φορτιού/πυκνότητας υλικού από το αλουμίνιο. Γεγονός που συμβάλει στην μείωση του βάρους της δομής και για αυτόν τον λόγο προτιμάται έναντι του αλουμίνιου 

για την κατασκευή αεροναυπηγικών κατασκευών, οπού αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές σχεδιασμού και η διαστασιολόγηση με σύνθετα υλικά είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές των υπολοίπων. Στον σχεδιασμό με σύνθετα υλικά, για παράδειγμα, του συγκεκριμένου γεωδαιτικού πλαισίου, ο μηχανικός καλείται 

να λάβει αρκετά υπόψη του το κόστος κατασκευής, διότι τα σύνθετα υλικά κοστίζουν σαφώς περισσότερο από τα απλά και επιπλέον οι διαδικασίες παραγωγής των συνθέτων υλικών αποτελούνται πιο περίπλοκες και συνθέτες διεργασίες. Ωστόσο έχουν 

αναπτυχθεί θεωρίες τοπολογίας, που αποσκοπούν στην βελτίωση των σχεδιαστικών διαδικασιών, έτσι ώστε με «εξυπνότερο» σχεδιασμό να μειώνονται οι απαιτήσεις σε υλικό έτι περισσότερο. Το τελευταίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

σταδιακή αύξηση των εφαρμογών των συνθέτων υλικών στις κατασκευές μηχανολογικού ενδιαφέροντος και είναι κάτι το οποίο επιδέχεται περεταίρω διερεύνηση. 

    

Σχ.(1): Παραμόρφωση πακτωμένου πλέγματος σε λυγισμό και μετατοπίσεις [m].   Σχ.(2): Παραμόρφωση αρθρωμένου πλέγματος σε λυγισμό και μετατοπίσεις [m]. Σχ.(3): Παραμόρφωση πακτωμένου πλέγματος και μετατοπίσεις για συχνότητα f=150.81 Hz [rad]. 

 

  

Σχ.(4): Παραμόρφωση αρθρωμένου πλέγματος και μετατοπίσεις για συχνότητα f=147.51 Hz [rad].  Σχ.(5): Παραμόρφωση αρθρωμένου πλέγματος υλικου CFRP σε λυγισμό και μετατοπίσεις.  Σχ.(6): Πίνακες αποτελεσμάτων για Al6061 (άνω) και για Al6061-CFRP (κάτω). 


