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Abstract  

In this paper, the energy observed due to impact of conical projectiles on 
composite laminates is investigated. Four types of energies observed were studied. 
They are strain energy due to deformation of plate, large deformation near the 
impact zone, delaminating energy and energy losses due to friction. 

The equation of motion of plate was developed for orthotropic laminated 
plate and solved with its boundary conditions. Large deformation of delaminated 
zone was derived assuming deformation shape formulation to calculate the 
penetration depth and delaminating radius. Delaminating energy was calculated 
by solving the delaminating failure criteria with equation of motion. Friction 
energy was calculated assuming constant friction coefficient. 

The results show that the energy of deformation of plate is smaller than 
that for the large deformation and delaminating energy. And as cone angle 
increases the energy observed will be increased and the depth of penetration 
decreases. Numerical and experimental results quoted in published papers show a 
good agreement with that of the presented work. 
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  تخمين الطاقة الممتصة نتيجة التصادم االديباتي مع صفائح مركبة

  الخالصة 
في هذا البحث تم التخمين النظري للطاقة الممتصة نتيجة اختراق اطالقة جاسئة مخروطية 

طاقة االنفعال نتيجـة  هي , تم تقسم الطاقات الممتصة الى اربعة انواع, لصفيحة طباقية مركبة
طاقة التفصخ و الطاقة الممتصة , تشويه العالي حول منطقة االصطدامطاقة ال, تشويه الصفيحة
اشتقت معادلة الحركة المطورة للصفيحة الطباقية المركبة وحلـت بمعلوميـة   .نتيجة االحتكاك

افتـراض  كذلك تم معالجة منطقة التشويه العالي بطريقة مبتكرة هي طرية . الشروط الحدية لها
ومن ثم تم احتساب طاقـة التفصـخ   . ين قطر منطقة التفصخشكل التشويه ومن حالله تم تخم

بينما تم احتساب الطاقة . باستخدام معامل التفصخ المعتمد وتعويضه في معادلة الحركة المطورة
  .الممتصة خالل االحتكاك تحت فرضية ثبوت معامل االحتكاك

ي و كذلك اقل من هي اقل من طاقة التشويه العالاظهرت النتائج ان طاقة االنفعال الممتصة
اظهر النتائج زيادة في الطاقة الممتصة ونقصان في عمق االختراق عند وكذلك . طاقة التفصخ

تم مقرنة النتائج مع اعمال عددية و عملبة منشورة وانتجـت  . نقصان زاوية مخروط االطالقة
  .اثبت اهلية الحل النظري المقترح مع امكانية تطوير اكثر مستقبالتوافقا مقبوال 
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