
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διεξαγωγή μίας αρχικής 
ανάλυσης αναφορικά με την σκοπιμότητα χρήσης των 
διατάξεων τύπου πλαισίου σε δομές αεροσκαφών. Ειδικότερα, 
θα αναλυθούν οι διατάξεις Απλού Ρομβοειδούς, Isogrid και 
Kagome. 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
 

• Κατασκευάζονται στοιχειώδεις κυψελίδες και για τους 
τρεις τύπους, διατομής A=13x20mm, μήκους l=560mm, 
και ύψους 280mm.  

• Αναλύονται οι στοιχειώδεις κυψελίδες, και 10x10 
πλέγματα αυτών σε εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, 
λυγισμό, και συγκρίνονται τα αποτελέσματα με 
θεωρητικές τιμές 

• Κατασκευάζονται κυλινδρικές άτρακτοι με τις ίδιες 
παραμέτρους, μήκους L=8000mm, με επικάλυψη 
αλουμινένιου φύλλου πάχους t=1.5 mm και αναλύονται 
σε εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, στρέψη, διαφορά 
πίεσης, λυγισμό και συνδυασμένη καταπόνηση. 

 
 
 
 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 
Σε όλες τις αναλύσεις, παρατηρείται ότι η γεωμετρία της απλής 
ρομβοειδής διάταξης παραμορφώνεται περισσότερο, λόγω τάσεων, 
από τις γεωμετρίες της Isogrid και Kagome. Λόγω της φύσης των 
γεωμετριών, οι τάσεις μοιράζονται καλύτερα στις διατάξεις Kagome 
και Isogrid. Μια κοινή παρατήρηση και στις τρεις δομές είναι οι 
περιοχές συγκέντρωσης τάσεων. Στην μικρο-κλίμακα βλέπουμε ότι οι 
τάσεις συγκεντρώνονται κοντά, ή πάνω στις ενώσεις των κυψελών. 
Στην περίπτωση του λυγισμού όμως, φαίνεται ξεκάθαρα η υπεροχή 
της διάταξης Kagome έναντι των άλλων δύο.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

• Η γεωμετρία της διάταξης είναι καθοριστικός παράγοντας 
στην συμπεριφορά αυτής έναντι οποιουδήποτε τύπου 
φόρτισης 

• Οι εγκοπές, και οποιαδήποτε άλλη απότομη αλλαγή 
γεωμετρίας, εμποδίζει την ορθή κατανομή των τάσεων, 
δημιουργώντας πολλαπλά σημεία συγκέντρωσης τάσεων. 

• Η διάταξη Kagome υπερτερεί των άλλων δύο διατάξεων σε 
δυσκαμψία. Όμως τα στοιχεία της διάταξης Isogrid, βλέπουμε 
ότι παραμορφώνονται λιγότερο σε συνδυασμένη καταπόνηση 
απ’ότι οι άλλες δύο διατάξεις. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΟΜΒΟΕΙΔΟΥΣ, ISOGRID ΚΑΙ KAGOME 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΕΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

2) Αποτελέσματα ανάλυσης στοιχειώδους κυψελίδας σε λυγισμό 

1) Στοιχειώδεις κυψελίδες (δεξιόστροφα από πάνω αριστερά): Απλή Ρομβοειδής, Isogrid, Kagome 

3) Αποτελέσματα συνδυασμένης καταπόνησης σε άτρακτο χωρίς εγκοπές 

4) Αποτελέσματα συνδυασμένης καταπόνησης σε άτρακτο με εγκοπές 

5) Αποτελέσματα λυγισμού σε άτρακτο με, και χωρίς εγκοπές 


