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Σθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηάλπζεο θαη παξακόξθσζεο ελόο ηκάληα.

Η κεηάδνζε ηζρύνο κε επίπεδνπο ηκάληεο εκθαλίδεηαη ζεπιήζνο κεραλνινγηθώλ

εθαξκνγώλ θαη θαζίζηαηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή απηώλ. 

Η δηάηαμε απνηειείηαη από έλαλ ηκάληα θαη κία ηξνραιία. Θα γίλνπλ κειέηεο γηα 3 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο πάρνπο ηνπ ηκάληα, θαζώο θαη γηα δηαθνξεηηθά πιηθά ηνπ ηκάληα. 

Ο ηκάληαο δέρεηαη θακπηηθέο ηάζεηο , νθεηιόκελεο ζηελ θάκςε πνπ πθίζηαηαη  

δηεξρόκελνο από ηηο ηξνραιίεο.

Τν πξόβιεκα ηεο θάκςεο ηνπ ηκάληα ζα πξνζνκνησζεί  παξακεηξηθά κε ηε κέζνδν 

ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ Lusas.

Αρχικό κατϊςταςη και γεωμετρύα των 2 υποχωριών του 
προβλόματοσ: Αυτό τησ τροχαλύασ και αυτό του ιμϊντα. 
Και τα δύο εύναι ελαςτικϊ ςώματα ενώ η τροχαλύα εύναι 
κατϊ πολύ ςτιβαρότερη του ιμϊντα.
Το τμόμα του ςυνόρου CE ςτη βϊςη του ιμϊντα ϋχει 
ελευθερύα κύνηςησ μόνο ςτην οριζόντια διεύθυνςη( ν=0) 
. Η ςτεφϊνη τησ τροχαλύασ εύναι πακτωμϋνη ςτη γραμμό 
ΑΒ  ,ςτο εςωτερικό τησ και ςτο κατακόρυφο τμόμα. 
Στο ϊλλο ϊκρο του ιμϊντα αςκεύται φορτύο με τη μορφό 
οριζόντιασ μετατόπιςησ (u0=const). 
Καθώσ αυτό η οριζόντια μετατόπιςη αυξϊνει ςταδιακϊ 
(incrementally) , παραμορφώνεται κυρύωσ ο ιμϊντασ και 
κϊμπτεται γύρω από την τροχαλύα. Τότε η εςωτερικό 
επιφϊνεια του ιμϊντα και η εξωτερικό τησ τροχαλύασ 
ϋρχονται ςε μηχανικό επαφό. Πρώτα τα ςημεύα Ε, Α 
γύνονται ϋνα κοινό ςημεύο Ε. Στη ςυνϋχεια, 
αναπτύςςεται ϋνα κοινό τόξο ςτην επιφϊνεια τησ 
τροχαλύασ από την επιφϊνεια αυτό και την εςωτερικό 
επιφϊνεια του ιμϊντα. Το τόξο αυτό αυξϊνει ςταδιακϊ 
(incrementally) , καθώσ η οριζόντια μετατόπιςη αυξϊνει 
ςτο ϊκρο του ιμϊντα.
Αρχικϊ το πρόβλημα θα λυθεύ χωρύσ να ληφθεύ υπόψη η 
τριβό που αναπτύςςεται μεταξύ των δύο επιφανειών. 
Στη ςυνϋχεια θα ειςαχθεύ ςτο μοντϋλο και η τριβό  ώςτε 
να δούμε ο ςυντελεςτόσ τριβόσ επιδρϊ ςτη λύςη.
Από την παραμετρικό ανϊλυςη θϋλουμε να 
μελετόςουμε την καμπτικό τϊςη ςτον ιμϊντα ,την 
εξϊρτηςη αυτόσ από τη γωνύα, το γεωμετρικό τόξο 
τύλιξησ και το ςυντελεςτό τριβόσ. 

Εηθόλα 2 : Καηαλνκή θακπηηθήο 

ηάζεο ζηε δηαηνκή ηνπ ηκάληα.

Εηθόλα 1 : Αξρηθή γεσκεηξία 

ηνπ πξνβιήκαηνο

Εηθόλα 2 : Πξνζνκνίσζε 

ηεο κεραληθήο επαθήο

Τξνραιία: E = 2000 GPa, v = 0.3

Ικάληαο: α) E = 500 ΜPa, v = 0.3

β) E = 1000 ΜPa, v = 0.3

γ) E = 5000 ΜPa, v = 0.3

δ) E = 10000 ΜPa, v =0.3

Υλικά

D

Eh

R

Eh
σb 

2

Από ηνλ παξαπάλσ ηύπν πξνθύπηεη όηη ε 

κέγηζηε  ηάζε εμαξηάηαη   

•Μέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ ηκάληα

•Πάρνο ηνπ ηκάληα

•Δηάκεηξνο  ηεο ηξνραιίαο

Μονηέλα με mesh ζηο Lusas

t=20 mm t=10 mm t=2 mm

Παραμορθωμένο πλέγμα (deformed mesh) ζηο Lusas

t=20 mm t=10 mm t=2 mm

Contours(ιζοδύναμη ηάζη ζηον ιμάνηα)

t=20 mm

Υλικό α

t=10 mm

Υλικό α

t=2 mm

Υλικό α

Καηανομή ορθών ηάζεων ζηις 45 °

t=10 mm

Υλικό γ

•όζν πην κεγάιν είλαη ην πάρνο ηνπ ηκάληα ηόζν κεγαιύηεξεο ηάζεηο δέρεηαη ν ηκάληαο

•όζν κεγαιύηεξν είλαη ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο ηνπ ηκάληα ηόζν κεγαιύηεξεο είλαη νη ηάζεηο 

πνπ πθίζηαηαη ν ηκάληαο

•ν ζπληειεζηήο ηξηβήο επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα

•ε θαηαλνκή ησλ νξζώλ ηάζεσλ κεηαβάιιεηαη γξακκηθά από ηελ ειάρηζηε ζηε κέγηζηε 

ηηκή, αξρηθά ζιίβεηαη θαη κεηά εθειθύεηαη (ζην ζεκείν 0 είλαη ν νπδέηεξνο άμνλαο)

•ε κέγηζηε ηάζε εκθαλίδεηαη ζην εμσηεξηθό άθξν ηνπ ηκάληα

•όζν κεγαιύηεξν είλαη ην ηόμν ηύιημεο ,ηόζν κεγαιύηεξεο είλαη νη ηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ν 

ηκάληαο
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