
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ 

ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΗΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Η χρήση λεπτότοιχων ενισχυμένων δομών, λαμβάνει χώρα κυρίως σε

πρωτεύοντα αεροναυπηγικά, δομικά μέρη, που καταπονούνται με

υψηλά, εξωτερικά, θλιπτικά φορτία. Αποτέλεσμα των φορτίων αυτών

είναι το φαινόμενο του Λυγισμού, που αποτελεί μία κατάσταση

ασταθούς ισορροπίας, και εξαρτάται τόσο από τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά των δομικών μερών, όσο και από τις μηχανικές

ιδιότητες και τις εξωτερικές στηρίξεις αυτών. Σκοπός, συνεπώς, των

λεπτότοιχων ενισχυμένων δομών, είναι η επίτευξη υψηλής

στιβαρότητας και αντοχής των μερών που αποτελούν, έναντι σε υψηλά

θλιπτικά φορτία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λεπτότοιχη δομή, ενισχυμένη με μία δοκό, χρησιμοποιήθηκε και στην

παρούσα εργασία, με σκοπό τον προσδιορισμό του κρίσιμου φορτίου

λυγισμού, καθώς και της απόκρισής της, μετά την εμφάνιση του

λυγισμού. Για τη μοντελοποίηση της δομής και την εξαγωγή των

αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων,

μέσω του υπολογιστικού πακέτου Abaqus. Τέλος, τα εξαγόμενα

αποτελέσματα, συγκρίνονται με εκείνα της βιβλιογραφίας [1] ,

παρουσιάζοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες αυτών.

ΜΟΝΤΕΛΟ

Τα στοιχεία που επιλέχθηκαν είναι στοιχεία κελύφους, σύμφωνα με

την παραδοχή ότι :
ℎ

𝐿
≈ 8 ∗ 10−3 < 0.3

Εικόνα 1: Πρόοψη(αριστερά) και Κάτοψη(δεξιά).
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150 9.08 5.29 5.29 2.80 0.32 1570

Πίνακα; 1: Μηχανικές Ιδιότητες κάθε στρώσης.

ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διάγραμμα 1:Μελέτη σύγκλισης Π.Σ.

Εικόνα 2: Πρώτη Ιδιομορφή.

Κρίσιμη(πρώτη) Ιδιομορφή

Καταλληλότερο πλέγμα των 2.5mmx2.5mm. Επομένως, το κρίσιμο

φορτίο λυγισμού ισούται με Pcritical=14.56kN ,ενώ η κρίσιμη

μετατόπιση ισούται με Ucritical=0.34mm.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ

Επιρροή των Ατελειών

Όσο αυξάνει η τιμή των ατελειών, τόσο μειώνει η στιβαρότητα και το

κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Ικανοποιητική προσέγγιση η τιμή των

ατελειών, που ισούται με 10% του πάχους της επιδερμίδας.

Εικόνα 3: Επιρροή ατελειών στο φορτίο λυγισμού(αριστερά) και στη στιβαρότητα(δεξιά).

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εικόνα 4: Συγκριτικό διάγραμμα Ανάλυσης και Πειράματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων, συνεπώς, πρέπει να είναι τέτοιο, 

ώστε τα αποτελέσματα να είναι αρκετά ακριβή, αλλά ταυτόχρονα να μην 

υπάρχει μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Οι ατέλειες, στην ουσία πυροδοτούν 

την αρχή της μη  γραμμικότητας στην ανάλυση, και στην παρούσα 

αναφορά, το ποσοστό που επιλέχθηκε ήταν το 10%. 

Συγκριτικά με το πειραματικό δοκίμιο 1, παρουσιάζεται απόκλιση της 

τάξης του 0.4% στο κρίσιμο φορτίο λυγισμού, ενώ συγκριτικά με το 

δοκίμιο 2, η απόκλιση ξεπερνάει το 9%. Σε ότι αφορά τη δυσκαμψία πριν 

το λυγισμό η απόκλιση με το πειραματικό δοκίμιο 1 και 2, υπολογίστηκαν 

στο 12% και στο 17%, αντίστοιχα.
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