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Συμβατικό κυκλικό επίθεμα :
Συντηρητική λύση για τα σύνθετα υλικά που σε κάθε διεύθυνση έχουν 
διαφορετική φέρουσα ικανότητα φορτίου ,περιοχές μειωμένης 
καταπόνησης μπορούν να έχουν μικρότερο μήκος step, οδηγώντας σε 
διαφορετικό σχήμα

Μεγάλη ποσότητα μη κατεστραμμένου υλικού που αφαιρείται :
• Επιπλέον υποβάθμιση των ιδιοτήτων της επισκευαζόμενης δομής 
• Αύξηση χρόνου κατεργασίας

Το πρόβλημα

Σχεδιασμός ελλειπτικών 
επιθεμάτων στο Matlab

Κάθε ελλειπτική γεωμετρία υπολογίστηκε 
στο περιβάλλον του Matlab με αναγωγή των 
προτεινόμενων εξισώσεων σχεδιασμού από 
τη βιβλιογραφία στις απαιτήσεις της 
εργασίας και με βάση 4 πεδία σχεδιασμού :
I. Προσανατολισμός των ελλείψεων
 Ελλείψεις με μεγάλο άξονα κάθε μίας στη 

διεύθυνση των ινών
 Ελλείψεις παράλληλες στη διεύθυνση της 

φόρτισης και παράλληλες μεταξύ τους
II.Είδος φορτίου σχεδιασμού
 Ανεξάρτητα της φόρτισης
 Αντοχή της πλάκας σε μονοαξονική

θλιπτική φόρτιση στους άξονες x και y
 Αντοχή της πλάκας σε διαξονική θλιπτική 

φόρτιση στους άξονες x και y
 Αντοχή κάθε στρώσης ξεχωριστά σε 

διαξονική φόρτιση στη διεύθυνση των 
ινών και κάθετα σε αυτή

III.Τρόπος υπολογισμού της γωνίας scarf
για τη διεύθυνση του μικρού και μεγάλου 
άξονα κάθε έλλειψης 

 Αυθαίρετη επιλογή από 1◦ έως 10◦
 Μέθοδος μέγιστης τάσης
 Σύμφωνα με το συντελεστή 

συγκέντρωσης τάσεων Kt
IV.Τρόπος υπολογισμού του step για τις 

ίδιες διευθύνσεις
 Σύμφωνα με την αντοχή της κόλλας σε 

διάτμηση
 Από απλή γεωμετρία του stepped προφίλ
 Σύμφωνα με τον προσανατολισμό των 

ινών

Θλιπτική 
μετατόπιση

Πάκτωση

2. Μοντελοποίηση των 31 εκ των 42 επισκευών στο Abaqus με 

κριτήριο : Να απαιτούν αφαίρεση ίσης ή μικρότερης 
ποσότητας υλικού από το βέλτιστο κυκλικό επίθεμα (scarf 
ratio 1/50)

3. Συνολικά Αποτελέσματα

(I) (II) (III) (IV) (V)

6. Συμπεράσματα

 Βέλτιστο για φόρτιση στις 0◦το επίθεμα (Ι)
 Βέλτιστο για όλες τις φορτίσεις το επίθεμα (IV)
Τα επιθέματα παράλληλων ελλείψεων παρουσιάζουν πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα Ανάγκη για μελέτη περισσότερων παραμέτρων όπως ο 
προσανατολισμός των ελλείψεων και το μήκος του step σε διαφορετικές 
διευθύνσεις

 Ο σχεδιασμός συνιστάται να γίνεται 
 με βάση σχέσεις που συνδέουν τα εφαρμοζόμενα φορτία με τη γεωμετρία του 

επιθέματος
 για επάρκεια αντοχής σε πάνω από μία διευθύνσεις με σκοπό την εξασφάλιση 

καλύτερης αξιοπιστίας 

5. Εξέταση των 5 βέλτιστων σε θλιπτική φόρτιση στις 90 και 45 μοίρες

Ορίζεται ο λόγος :

r=
𝚨𝝂𝝉𝝄𝝌𝜼

𝚶𝛄𝛋𝛐𝛓 𝛂𝛗𝛂𝛊𝛒𝛐𝛖𝛍𝛆𝛎𝛐𝛖 𝛖𝛄𝛊𝛐ύ𝛓 𝛖𝛌𝛊𝛋𝛐𝛖

Σκοπός εργασίας

Σχεδιασμός βέλτιστων ελλειπτικών επιθεμάτων που να 
προσφέρουν σε σχέση με το βέλτιστο κυκλικό επίθεμα : 
• Υψηλότερη αντοχή (F)
• Μικρότερο όγκο αφαιρούμενου υγιούς υλικού

(Vmatloss)

Αφαίρεση υγιούς υλικού της δομής 
γύρω από την περιοχή της βλάβης : 
Δημιουργία stepped εσοχής

Τοποθέτηση φιλμ κόλλας 

Τοποθέτηση επιθέματος με stepped
γεωμετρία κατά το πάχος  ώστε :
 να εφαρμόζει ακριβώς στην εσοχή 
 η εξωτερική επιφάνεια να είναι 

επίπεδη

1

2
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Επιθέματα επισκευής τύπου stepped

1.  Σχεδιασμός 42 ελλειπτικών 
επιθεμάτων στο Matlab

4. Eπιλογή 5 βέλτιστων γεωμετριών για φόρτιση στις 0 μοίρες με 
κριτήριο 
• F > G κυκλικής επισκευής
• r > r κυκλικής επισκευής


