
Βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλυτικών μοντέλων προς εξαγωγή 

του ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης

Περιγραφή του προβλήματος:

Στις εικόνες απεικονίζεται το γενικό πρόβλημα που

απασχολεί αυτή την εργασία. Θεωρούμε μία δοκό από

σύνθετο πολύστρωτο υλικό με τυχαία αλληλουχία

στρώσεων, μη συμμετρική και μη ισοσταθμισμένη, ή έναν

συγκολλητό σύνδεσμο μεταξύ ανόμοιων υλικών, με μία

κατά το πλάτος διαστρωματική αποκόλληση (ρωγμή). Στην

Εικονα (α) απεικονίζεται η μοντελοποίηση της δοκού

σύμφωνα με την εργασία των Valvo et al.(2019) ενώ στην

(β) σύμφωνα με την εργασία των Tsokana & Louta (2019).

Κατά τη λειτουργία του υπόκειται σε φόρτιση τυχαίων

συγκεντρωμένων μηχανικών φορτίων. Η ρωγμή βρίσκεται

στη διεπιφάνεια μεταξύ του ανώτερου υποστρώματος

(υπόστρωμα 1) (sublaminate 1), και του κατώτερου

υποστρώματος (υπόστρωμα 2) (sublaminate 2) και έχει

αρχικό μήκος a και στις δύο περιπτώσεις δοκιμίων.
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Κινηματικές Υποθέσεις:

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια σύνοψη των διαφορετικών

κινηματικών υποθέσεων για τα δύο μοντέλα που

απασχολούν την παρούσα εργασία. Οι κινηματικές

υποθέσεις των Valvo et al.(2019) μοντελοποιούνται ως

φαίνεται στην Εικονα (α) ενώ αντιστοιχα των Tsokana &

Louta (2019) ως φαίνεται στην Εικόνα (β).

Αποτέλεσματα Προσέγγισεων:

Προσέγγιση Tsokanas (2019):

Σύνοψη-Συμπεράσματα:

Valvo et al.(2019) : Tο μοντέλο των Valvo et al.(2019) είναι ένα μοντέλο με ελαστική διεπιφάνεια που χρησιμοποιείται για την ανάλυση 

της κατά το πλάτος αποκόλλησης συνθέτων πολύστρωτων υλικών. Η αναλυτική λύση ισχύει για μια ευρεία κατηγορία σύνθετων υλικών 

ενισχυμένων με ίνες πολλαπλών κατευθύνσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλληλουχίες στοίβαξης τους επιτρέπουν να 

μοντελοποιηθούν ως επίπεδες δοκοί. Σημειώνεται πως στο μοντέλο αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη οι παραμένουσες υγροθερμικές τάσεις.

Tsokanas & Loutas (2019): Οι διαφορές γεωμετρίας, υλικού , και οι διαφορές στη θερμική διαστολή μεταξύ των δύο υποστρωμάτων 

στη διεπιφάνεια ενός συγκολλητού συνδέσμου οδηγεί σε συνθήκες μικτής θραύσης (mixed-mode conditions) που εξαρτώνται από το 

επιβαλλόμενο φορτίο. Για τo mode mixity μπορεί να αντληθεί το συμπέρασμα ότι οι διαφορές γεωμετρίας και υλικού οδηγούν σε 

σταθερή αναλογία μεικτών συνθηκών θραύσης, ενώ διαφορές στη θερμική διαστολή προκαλούν μεταβαλλόμενο mode mixity σε σχέση 

με το επιβαλλόμενο φορτίο. O SERR χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παραμένουσες θερμικές τάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερος (έως και 

24%) από αυτές που τις λαμβάνουν υπόψη.
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Προσέγγιση Valvo (2019):

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των δύο σημαντικών αναλυτικών μοντέλων προς εξαγωγή 

ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης.


