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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η μέθοδος LASAT (Laser Shock Adhesion Test) μεταφέρει

ποσότητα ενέργειας (Ι) με χρήση LASER για ορισμένο

χρονικό διάστημα (τ) , δημιουργώντας έτσι προφίλ πίεσης που

διαδίδεται στο υλικό με τη μορφή κύματος. Με τη μέθοδο

αυτή εφαρμόζεται εφελκυστική τάση στην περιοχή της κόλλας

με στόχο τον προσδιορισμό της μέγιστης τιμής της, χωρίς να

επέλθει αστοχία.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της αντοχής της ζώνης

συνοχής μέσω της μοντελοποίησης με πεπερασμένα στοιχεία

της κρουστικής φόρτισης με LASER σε σύνθετο υλικό με η

χωρίς κόλλα.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

• Διάταξη στρώσεων [0ο/0ο]

• Περιοχή φόρτισης: Τετραγωνική περιοχή 4mm x 4mm

Υλικά μοντελοποίησης:

• MAT002_ORTHOTROPIC_ELASTIC

• MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE

• MAT138_COHESIVE_MIXED_MODE

Τύπος πεπερασμένων στοιχείων:

• ELFORM1: 8-κομβα στοιχεία με ένα σημείο ολοκλήρωσης
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(α) Προφίλ πίεσης (β) Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ανάλυση Σύνθετο Υλικό Φόρτιση

Ιδιότητες ζώνης 

συνοχής κάτω από την 

περιοχή φόρτισης
c1 MAT002_ORTHOTROPIC_ELASTIC 0.26 GPa -
c2 MAT002_ORTHOTROPIC_ELASTIC 0.52 GPa -
c3 MAT002_ORTHOTROPIC_ELASTIC 1.04 GPa -
c4 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 1.04 GPa -
c5 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 0.52 GPa -
c6 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 1.04 GPa 1/2
c7 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 0.52 GPa 1/2
c8 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 0.26 GPa 1/2

Ανάλυση Σύνθετο Υλικό Φόρτιση

Ιδιότητες κόλλας 

κάτω από την 

περιοχή φόρτισης
a1 MAT002_ORTHOTROPIC_ELASTIC 0.26 GPa -
a2 MAT002_ORTHOTROPIC_ELASTIC 0.52 GPa -
a3 MAT002_ORTHOTROPIC_ELASTIC 1.04 GPa -
a4 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 1.04 GPa -
a5 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 0.52 GPa

a6 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 1.04 GPa 1/2
a7 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 0.52 GPa 1/2
a8 MAT054_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 0.26 GPa 1/2

ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
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Αστοχία λόγω 

θλίψης ινών 

  

 t=0.06 μs t=1.49 μs 

Αστοχία λόγω 

εφελκυσμού 

μήτρας 

  
t=0.20 μs t=1.93 μs 

 

Αστοχία λόγω 

θλίψης μήτρας 

  
t=0.35 μs t=1.67 μs 

 

 

Αστοχία λόγω 

θλίψης ινών 

  

t=0.34 μs t=1.59 μs 

Αστοχία λόγω 

εφελκυσμού 

μήτρας 

  
t=0.36 μs t=1.65 μs 

 

Αστοχία λόγω 

θλίψης μήτρας 

  
t=0.44 μs t=1.59 μs 

 

(α) Πορεία κύματος (β) Εξέλιξη της αποκόλλησης

(α) Τύπος αστοχίας σύνθετου 

υλικού πάνω στρώσης

(α) Τύπος αστοχίας σύνθετου 

υλικού κάτω στρώσης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στις αναλύσεις με κόλλα και με φόρτιση 0.26 GPa δεν

παρατηρείται καμία αποκόλληση στην περιοχή της

κόλλας και καμία αστοχία στην περιοχή του σύνθετου

υλικού. Όταν εξετάζεται αστοχία στο σύνθετο

μειώνεται η επιφάνεια αποκόλλησης λόγω της χρήσης

μέρους ενέργειας για τη δημιουργία βλάβης στο

σύνθετο. Στις αναλύσεις σύνθετου υλικού σε καμία

ανάλυση δεν παρουσιάζεται διαγραφή στοιχείων του

σύνθετου υλικού. Ακόμη, βλάβη στη ζώνη συνοχής

παρουσιάζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η φόρτιση

έχει μέγιστη τιμή 1.04 GPa. Στις αναλύσεις με κόλλα

οι ταχύτητες λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες από τις

αντίστοιχες των αναλύσεων χωρίς κόλλα.

Αποτελέσματα ανάλυσης a4


