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Οη κύεο είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα βηνινγηθά πιηθά δηόηη είλαη νη κόλνη 

ππεύζπλνη γηα ηελ παξαγσγή δπλάκεσλ ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνύο. Η εξγαζία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ βηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ κπώλ. 

Από ηελ πιεπξά ηεο Μεραληθήο, νη κύεο είλαη “ζύλζεηα” πιηθά πνπ απνηεινύληαη 

από ηηο κπτθέο ίλεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδεηηθνύο ηζηνύο πνπ ηηο πεξηζηνηρίδνπλ. 

Τα πιηθά ζεσξνύληαη σο “ζπλερή κέζα” θαη εθαξκόδεηαη κηα δηαδηθαζία 

“νκνγελνπνίεζεο” πνπ ζπλεθηηκά ηελ ύπαξμε ησλ ηλώλ θαη ηηο ππόινηπεο θάζεηο ηνπ 

πιηθνύ. 

Με βάζε ηηο πην πάλσ ζεσξήζεηο, αλαπηύζζεηαη έλα γεληθό θαηαζηαηηθό 

κνληέιν γηα ηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζθειεηηθνύ κπόο. Τν κνληέιν είλαη κε-

γξακκηθό, ημσδν-ειαζηηθό, θαη αληζόηξνπν ιόγσ ηεο ύπαξμεο ησλ ηλώλ. Τόζν ε 

ελεξγή όζν θαη ε παζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κπόο ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ. Τν ελεξγό 

κέξνο ηεο αμνληθήο ηάζεο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ κπτθή ίλα εμαξηάηαη από ηελ 

παξακόξθσζε (κήθνο), ηνλ ξπζκό παξακνξθώζεσο (ηαρύηεηα ζπζπάζεσο), θαη ην 

επίπεδν ελεξγνπνηήζεσο ηεο κπτθήο ίλαο. Τν κνληέιν δνκείηαη θαηά ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επθνιία ηόζν γηα ηελ κειέηε ελόο κπόο  

κεκνλσκέλα όζν θαη κηαο νκάδαο κπώλ ζπιινγηθά ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε κπόο. 

Σηε ζπλέρεηα, αθνύ αλαπηύζζνληαη θαηάιιειεο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο γηα 

ηελ αξηζκεηηθή εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ κνληέινπ, ην κνληέιν ελζσκαηώλεηαη 

ζε πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γεληθήο ρξήζεσο (ABAQUS). Τo πξόγξακκα 

απηό παξέρεη έλα γεληθό πιαίζην ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα εηζαγάγεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαηαζηαηηθό κνληέιν πιηθνύ κε ηελ κνξθή ππνινγηζηηθνύ θώδηθα. Με 

ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, γηα θάζε κπ αλεμαξηήησο 

ζρήκαηνο θαη ζέζεο, γηα ηελ επίιπζε ηόζν ζηαηηθώλ όζν θαη δπλακηθώλ 

πξνβιεκάησλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 


