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Αριθμητική μοντελοποίηση κρούσεων σε σύνθετα
δομικά στοιχεία Sandwich και εξαγωγή
συμπερασμάτων για την επιρροή της κρουστικής
τους συμπεριφοράς από πέντε συγκεκριμένες
παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί είναι η ακτίνα
του impactor - R, το πάχους του πυρήνα - hC, το
πάχους των επιστρωμάτων - hS, η μάζας του
impactor - m και η ενέργειας της κρούσης - E.

Σκοπός

Παράμετροι

Ακτίνα Impactor (R)
2.5 mm
7.5 mm
15 mm

Πάχος Πυρήνα (hC)
10 mm
20 mm
40 mm

Πάχος Επιστρωμάτων (hS)
1 mm
2 mm
4 mm

Μάζα Impactor (m)
10 gr

100 gr
600 gr

Ενέργεια Impactor (E)
2.5 Joule
5 Joule

10 Joule

Μέθοδοι Αριθμητικής Μοντελοποίησης

❑ Απλοποιημένα Τρισδιάστατα 2 φορές 
Συμμετρικά Μοντέλα (3D)

❑ Απλοποιημένα Δισδιάστατα Αξονοσυμμετρικά 
Μοντέλα (2D - Axisymmetric)

Τρισδιάστατα Μοντέλα

• Ολόκληρο Τρισδιάστατο Μοντέλο • 2 φορές Συμμετρικό Τρισδιάστατο Μοντέλο

Αξονοσυμμετρικά 2D Μοντέλα

Μοντέλο Πλαστικότητας 
Συνθλιβόμενου Αφρού 
στον Πυρήνα

Μοντελοποίηση impactor ως 
άκαμπτο σώμα (rigid body)

ΣυμπεράσματαΕνδεικτικά Αποτελέσματα Αξονοσυμμετρικών Αναλύσεων

✓ Χρησιμοποιήθηκαν Αξονοσυμμετρικά
μοντέλα στην πλειονότητα των
αναλύσεων λόγω της υπεροχής τους
στην ταχύτητα ανάλυσης

• Η κρουστική απόκριση του sandwich panel 
είναι ανεξάρτητη της ακτίνας του impactor

• Αλλαγή στη μάζα του impactor οδηγεί σε 
διαφορετικό τύπο κρούσης

• Αύξηση της μάζας του impactor έχει ως 
συνέπεια την αύξηση του χρόνου επαφής

• Αύξηση της ενέργειας κρούση επιφέρει 
αύξηση στην δύναμη επαφής και στο 
βάθος διείσδυσης

• Η αύξηση του πάχους του πυρήνα 
συνήθως οδηγεί σε αύξηση της διείσδυσης, 
γεγονός που παύει να ισχύει όσο 
αυξάνεται το πάχος των επιστρωμάτων

• Τα επιστρώματα κυριαρχούν στην 
κρουστική απόκριση του sandwich

• Αύξηση του πάχους των επιστρωμάτων 
έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της δύναμης 
επαφής και μείωση του χρόνου επαφής.


