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ارزیابی مدل تقریبی کیدان در تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات
تقویتشده مشبک کامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلف
 مساله ارتعاش آزاد صفحا تقویتشده مشبک كامپوزیتی با سه نوع طرح،در این پژوهش
 مربعی و تركیبی) تحت شرایط مرزی مختلف بهصور تحلیلی و عددی،تقویتی مختلف (لوزوی
 در بررسی ارتعاشا آزاد ورق مشبک كامپوزیتی عالوه، همچنین.مورد بررسی قرار گرفته است
 پارامترهای دیگری مانند اثر الیهچینی و اثر كسر حجمی تقویتكنندهها نیز،بر شرایط مرزی
 در روش تحلیلی از فرضیا تئوری كیدان استفاده شده و حل.مورد بررسی قرار گرفته است
 از نتایج مهم قابل ذكر در.عددی مساله بهوسیله نرم افزار المان محدود آباكوس انجام شده است
 رابطه بین زاویه قرارگیری تقویتكنندهها و الیهچینی ورق كامپوزیتی میباشد كه،تحقیق حاضر
 یکی دیگر. فركانس طبیعی آن ورق بیشتر است،هرچه این زاویهها به یکدیگر نزدیکتر باشند
 بررسی هم زمان شرایط مرزی و افزایش كسر حجمی تقویتكنندهها،از نتایج مهم قابل ذكر
،میباشد كه با افزایش كسر حجمی و تغییر شرایط مرزی از تکیهگاه ساده به تکیهگاه گیردار
.فركانس طبیعی صفحه مشبک كامپوزیتی افزایش مییابند
 المان محدود، تئوری كیدان، صفحا تقویتشده مشبک كامپوزیتی، ارتعاشا آزاد:واژههای كلیدی
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Evaluation of Kidane Approximate Model in
Free Vibration Analysis of Grid Stiffened
Composite Plates with Different Boundary
Conditions
Microgravity and cosmic radiation are the space environmental stresses which
can cause DNA damage in living organisms. Radiations injurie the cell DNA
directly through the interaction of charged particles with DNA molecules or
indirectly by the production of free radicals. In addition, radiation can alter cell
wall composition, activate free radical scavenging enzymes, and accumulate
antioxidant compounds. Although plants have evolved some mechanisms to deal
with the damages, space conditions, especially microgravity can play a role in
repairing DNA damage. More DNA damages can induce double strands breaks
of DNA, chromosome abnormality, micro-nuclei formation, and increase the
risk of cell death. In this study, effect of space environmental stresses on DNA
damage and response mechanisms will be investigated in space flight or
simulated conditions.
Keywords: Radiation, Microgravity, DNA Damage, Phenolic Compounds, Antioxidant
Enzymes

M. Alimohammadi1*, A. Davar 1**, M.
Heydari Beni1***, J. Eskandari
Jam1****,
and
M.
Eskandari
Shahraki2***
1- Faculty of Materials &
Manufacturing Technologies, Malek
Ashtar University of Technology,
Postal Code: 1477893855, Tehran,
IRAN
2- Department of Aerospace
Engineering, Ferdowsi University of
Mashhad, Postal Code: 9177948974,
Mashhad, IRAN
* M.Sc. Holder
** Associate Professor (Corresponding
Author): Email:
a_davar@mut.ac.ir
*** Ph.D. Student
**** Professor

(علمی-ترويجی)

محمد علیمحمدی ،علی داور ،محسن حیدری بنی ،جعفر اسكندری جم و مجید اسكندری شهركی

30

 -1مقدمه
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با پیشرفت علم مواد و فناوری تولید ،ویژگیهای برجسـته مـواد
مركب از جمله استحکام و سفتی ویژه ،ضد خوردگی و دارا بودن
قابلیت طراحی و غیره سبب جایگزین شدن ایـن مـواد بـا مـواد
مرسوم نظیر فوالد و بتن شدهاند .در بین این مـواد ،سـازههـای
كامپوزیتی با تقویتكنندههای مشبک به جهت اسـتحکام بـاال،
نسبت وزنـی كـم ،انعطـافپـذیری در طراحـی ،كـارایی بـاالی
سازهای و هزینه پـایین دارای قابلیـتهـای كـاربردی بیشـتری
نسبت به سازههای فلزی میباشـد و مـورد مطالعـه بسـیاری از
محققان واقع شده اند و از قرن نوزدهم میالدی به بعد ،اسـتفاده
از سازههای مشبک با هدف افزایش استحکام گسـترش یافـت.
مهم ترین كاربردهای سازههای مشـبک اسـتفاده در هواپیماهـا،
پوسته كشـتیهـا ،خودروهـا ،سـکوهای نفتـی ،پـلهـا و غیـره
میباشد.
ابتدا ساختارهای مشبک فلزی در چهارچوب هواپیمای
بمب افکن انگلیسی دبیلو-دبلیو-آی-آی ولینگتون ]1[ 1مورد
استفاده قرار گرفت .طراحی سازههای مشبک در روسیه ،با
ساخت برج رادیویی مسکو با ارتفاع  148/3متر توسط شوخوف2
در سال  ]2[ 1921آغاز شد .تاریخچه ساخت سازههای مشبک
از جنس آلومینیوم با خواص همسانگرد در شركت مک دونالد
داگالس شروع شد كه بهعنوان یک الیه میانی در پیشرانه دلتا
مورد استفاده قرار گرفت .این سازهها توسط ماشینكاری
قالبهای آلومینیومی به شکل مثلثهای متساویاالضالع
همراه با پوسته ضخیم ساخته شدند .سازههای همسانگرد،
خواص مکانیکی همسانگردی در صفحه از خود نشان میدهند
[ .]3یکی از اولین پژوهشها در زمینه ارتعاشا ورقهای
مشبک در سال  1972توسط امید وارانت و دالگازا ]4[3صور
گرفت .در این پژوهش رفتار دینامیکی ورق مشبک و
فركانسهای طبیعی این ورق مورد مطالعه قرار گرفت .با  4و
همکاران [ ]5در پژوهشی با عنوان ارتعاشا ورق كامپوزیتی
تقویتشده بهبررسی فركانسهای طبیعی ورق كامپوزیتی
تقویتشده به روش تحلیلی ریتز پرداختهاند .یکی از جدیدترین،
جامعترین و صنعتیترین تحقیقاتی كه در سالهای اخیر انجام
شده است مربوط به وسیلیو 5و همکارانش [ ]2است كه نتایج
آن در مقالهای در سال  2001به چاپ رسیده است .در این
تحقیقا یک فرآیند كامل از طراحی ،ساخت و تست
1. WWII Wellington
2. Shukhov
3. Omid Varent and Delagaza
4. Bath
5. Vassiliev

ساختارهای مشبک كه با روش رشته پیچی خشک و تر پیچی
ساخته میشوند و در بدنه موشکها و هواپیماها بهكار میروند،
ارائه شده است .چو 6و همکاران [ ]6در پژوهشی با عنوان
بررسی عددی ارتعاشا آزاد ورق تقویتشده كامپوزیتی به
بررسی اثر تقویتكنندهها بر فركانس طبیعی پرداختند.
فروردین 7و همکاران [ ]7در مقالهای مروری به مطالعه فرآیند
ساخت سازههای مشبک كامپوزیتی پرداختند .اسکندری جم و
نورآبادی [ ]8در پژوهشی به تحلیل كمانش صفحه ساندویچی
با هسته مشبک پرداختند .در این پژوهش اثر ضخامت و سایر
پارامترهای هندسی ورق مشبک بر روی كمانش این ورق مورد
بررسی قرار گرفته است .نگوین-توی 8و همکاران [ ]9در
پژوهشی ارتعاشا آزاد ورق تقویتشده را به روش عددی مورد
بررسی قرار دادند .در این مقاله ،ورق با تقویتكنندههای
مختلف طولی مورد بررسی قرار گرفته است .ساهو ]10[ 9در
پژوهشی به بررسی ارتعاشا آزاد ورق مشبک كامپوزیتی با
حفرههای مركزی مختلف تحت شرایط مرزی مختلف پرداخت.
طالعزاده و رحیمی [ ]11به بررسی ارتعاشا آزاد استوانه
مشبک كامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلف پرداختند كهیکی
دیگر از زمینههای كاری موجود در داخل كشور میباشد .چو10
[ ]12فركانسهای طبیعی ورق تقویتشده تحت شرایط مرزی
مختلف را به روش عددی و تحلیلی مورد مطالعه قرار داد .چو و
همکاران [ ]13در پژوهشی به بررسی ارتعاشا تحت تحریک
نیروی خارجی ورق مشبک تقویتشده كامپوزیتی پرداختند.
جادهاو11و همکارانشان مطالعاتی را در زمینه صفحا مشبک
كامپوزیتی تقویتشده انجام دادهاند .در یکی از این پژوهشها
[ ]14به بررسی جذب انرژی توسط ورق كامپوزیتی تقویتشده
در اثر وارد شدن نیروی عرضی پرداخته شده است .كیدان12و
همکاران [ ]15در مقالهای به تحلیل بار كمانشی در یک
استوانه كامپوزیتی تقویت شده با ساختار مشبک ارائه كردند .در
یک پژوهش ،ریکاردز13و همکاران [ ]16به بررسی ارتعاشا
ورق تقویتشده با یک تقویتكننده پرداختند .در این پژوهش
كه به روشهای تحلیلی ،عددی و تجربی صور پذیرفت،
فركانسهای طبیعی ورق تقویتشده برای مودهای  1تا 24
استخراج شدهاند .افتخاریان و مختاریان [ ]17در مقالهای با
6. Cho
7. Farvardin
8. Nguyen-Thoi
9. Sahoo
10. Cheo
11. Jadhav
12. Kidane
13. Rikards
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عنوان بررسی ارتعاشا آزاد ورق مشبک تحت بارگذاری
حرارتی ،به استخراج فركانسهای طبیعی ورق مشبک با ایجاد
تغییراتی روی شرایط مرزی و پارامترهای هندسی پرداختهاند.
لیو و سان ]18[1رفتار ارتعاش آزاد ساختار ساندویچی استوانهای
تاشو تقویتشده با فیبر كربن را پیشبینی و آزمایش كردند .آنها
دریافتند در شرایط تقریباً یکسان ساختارهای ساندویچی
استوانهای تاشو تقویت شده با فیبر كربن در مقایسه با سایر
استوانههای ساندویچی تقویت شده با فیبر كربن سنتی ،همیشه
فركانس اساسی باالتری دارند كه نشاندهنده استحکام بیشتر
آنهاست .لی 2و همکاران [ ]19به تحلیل ارتعاش پوسته های
مخروطی كوتاه با فوم فلزی متخلخل با شرایط مرزی عمومی
با استفاده از روش مربعا دیفرانسیلی تعمیم یافته پرداختند.
آنها اثرا تخلخل ،توزیع منافذ ،هندسه ،شرایط مرزی پوسته
مخروطی و سفتی االستیک را مورد مطالعه قرار دادند.
طبق بررسیها و جستجوهای بهعمل آمده در حوزه
ارتعاشا ورقهای كامپوزیتی مشبک ،خالءهایی وجود داشتند
كه در این پژوهش سعی بر آن بوده كه تعدادی از این خالءها
پوشش داده شوند كه عبارتند از( :الف) كمبود پژوهش در حوزه
بررسی هم زمان اثر الیهچینی و شرایط مرزی روی
كامپوزیتهای تقویتشده( ،ب) بررسی رابطهای بین زاویه
قرارگیری تقویتكنندهها روی صفحه كامپوزیتی و الیهچینی
ورق كامپوزیتی و تقویتكنندهها( ،ج) بررسی اثر شرایط مرزی
روی فركانسهای طبیعی و (د) بررسی اثر نسپت پهنا به
ضخامت تقویتكنندهها بر ارتعاشا آزاد ورق تقویتشده .در
این پژوهش سعی شده است این موارد بهطور تفکیکی بررسی
و اثر هر كدام از آنها مورد بحث قرار بگیرد.

 -2روش تحقیق

 -1-2حل تحلیلی
ی ـک صــفحه مشــبک كــامپوزیتی از ی ـک پوســته و تعــدادی
تقویتكننده بر روی آن تشکیل شده است .ورق مـورد بررسـی
مربع بوده كه پارامترهای مهم و تأثیرگذار آن عبارتنـد از :تعـداد
تقویت كنندهها ،زاویه الیافهای بهكـار رفتـه ،زاویـه قرارگیـری
تقویتكنندهها و ضـخامت تقویـتكننـدههـا .ابتـدا بـه بررسـی
ماتریس های سفتی این ورق كامپوزیتی تقویـت شـده پرداختـه
شده است .با توجه به تئوری كیـدان ،مـاتریس معـادل صـفحه
تقویت شده از اصل برهمنهی بـهدسـت مـیآیـد .یـک صـفحه
كامپوزیتی بـه همـراه تقویـتكننـدههـای آن ،صـفحه مشـبک
كامپوزیتی را تشـکیل مـیدهنـد كـه مـاتریسهـای سـفتی آن
بهصور زیر بهدست میآیند [:]9
()1
()2
()3
كه در این رابطه بیانگر ترمهای تقویتكنندهها و بیـانگر
ترمهای صفحه كامپوزیتی مـیباشـد .مـاتریسهـای  ،و
برای یک صفحه كامپوزیتی بهصور زیر بهدست میآیند:
()4
در ادامه ترمهای ماتریسهای  ،و برای تقویتكنندههای
یک صفحه مشبک كامپوزیتی معرفی میشوند .در مساله پـیش
رو فقط ترمهای ماتریس در معادال بهكار برده میشـوند ،از
این رو ،برای طرحهای تقویتی مختلف ایـن مـاتریس محاسـبه
میشود و ماتریسهای و در حد معرفی در معـادال ( )5و
( )6قابل مشاهده میباشند.

اصوال روش تحقیق و طراحی در مورد سازههای مشبک
كامپوزیتی به دو روش كلی صور میپذیرد كه عبارتند از:

 روش آنالیزی با استفاده از نرمافزارهای المان محدود.
در این مقاله هر دو روش مورد استفاده قرار گرفته است و
طراحیورق مشبک كامپوزیتی بر اساس روابط ریاضی استخراج
شده از مراجع مختلف بوده است كه در زیر به تفصیل این
روابط بررسی خواهند شد.

()6

ماتریس نیز بهصور رابطه ( )7بیان میشود:
1. Liu and Sun
2. Li
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 روش تحلیلی با استفاده از روابط ریاضی و نرمافزار متلب
و

()5
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مقطع كه همگی در قسمت قبلی معرفی شد ،همگی در این
برای طرح تقویتی
قسمت نیز صادق میباشند .ماتریس
مربعی نیز همانند تقویتكننده لوزوی ،مطابق شکل 3ب از
مجموع دو طرح با زوایای  0و  90درجه بهدست میآید.

()7

 ،بیانگر
و بیانگر
كه در این روابط بیانگر
سطح مقطع تقویتكننده ،مدول االستیکی در جهت اصلی،
و طول و عرض سلول واحد و ضخامت تقویتكننده
میباشد (شکل .]8[ )1

بهعبار دیگر در معادله ( )7یکبار بهجای زاویه  0،درجه و
یکبار  90درجه اعمال میشود.).
()9

الف)
الف)
)

ب)
شكل ( :)3الف) تقویتكنندههای مربعی و سلول واحد آن و ب) نحوه
اعمال طرح تقویتی مربعی.
ب)

شكل ( :)1الف) ورق كامپوزیتی تقویتشده و سلول واحد مورد نظر و ب)
ضخامت تقویتكننده مورد نظر.

ماتريس برای طرح لوزوی :برای محاسبه ماتریس
برای طرح لوزوی ،باید مجموع دو تقویتكننده با زوایای  -45و
 + 45اعمال شود (شکل .)2
()8

ماتريس برای طرح مثلثی-لوزوی :مطابق شکل 4
الف ،طرح تقویتی مثلثی-لوزوی بههمراه سلول واحد نشان داده
شده است .ماتریس سفتی برای این طرح تقویتی نیز از معادله 7
بهدست میآید .همانطور كه در بخشهای قبل پارامترهای
استفاده شده در این معادله معرفی شد ،برای این طرح تقویتی
نیز این پارامترها صادق بوده و بهكار برده میشوند .همانند دو
نمونه باال ،ماتریس برای این طرح تقویتی نیز از حاصل جمع
دو طرح با زوایای  -45 ،0و  +45درجه بهوجود آمده است .در
شکل  4ب نحوه اعمال این حاصل جمع نشان داده شده است.
()10
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الف)
شكل ( :)2نحوه اعمال طرح تقویتی لوزوی.

ماتريس برای طرح مربعی :مطابق شکل3الف ،طرح
كلی تقویتكننده مربعی بههمراه سلول واحد و پارامترهای موثر
برای محاسبه ماتریس سفتی قابل مشاهده میباشد .پارامترهای
موثر در معادله ( )7مانند زاویه تقویتكننده ها ،ضخامت و سطح

ب)
شكل ( :)4تقویتكنندههای مثلثی-لوزوی و سلول واحد آن( ،ب) نحوه
اعمال طرح تقویتی مثلثی-لوزوی.

(علمی-ترويجی)
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حل معادالت :روش گلركین روشی مناسـب بـرای بـهدسـت
آوردن مسائل با شرایط مرزی مختلف میباشد .این نظریه برای
اعمال مسائل خمش ،پیچش و ارتعاشا آزاد مناسب مـیباشـد.
همه این مسائل با روش انرژی كه به فرم زیر نوشـته مـیشـود
قابل حل میباشد.

()18
توابع شکل ورق مشبک
و
كه در این رابطه
میباشند كه با توجه به شرایط مرزی تعیین میشوند و
فركانس طبیعی سازه میباشد .ترم سفتی ورق تقویتشده نیز
بهصور زیر بهدست آمده است [:]15

()11
كه در این مسئله مقداری ثابت و برابر بـا مجمـوع انـرژی
درونی و انرژی جنبشی كه بهصور زیر تعریف میشوند:
()12

()19

()13

شكل ( :)5ضخامت ورق كامپوزیتی و تقویتكننده.

()14
ها ترمهای ماتریس سـفتی مـیباشـند.
كه در این معادال
منظور از  ،و ترمهای جابهجایی در جهـتهـای  ،و
می باشند كه با توجه بـه مسـاله پـیش رو فقـط ورق مشـبک
كامپوزیتی فقط در جهت جابهجایی داشـته و از ایـن رو فقـط
ترمهای مورد استفاده قرار میگیرند .در معادله ( )14ضـریب
كه جرم در واحد سـطح مـیباشـد ،بـهصـور زیـر تعریـف
میشود:
()15

()17
با توجه به شکل  ،5ضخامتهای مورد نظر در روابط باال قابل
مشاهده میباشند.
همانطور كه اشاره شد ،خیز ورق در راستای عمود بر سطح
ورق تقویتشده میباشد كه بهصور زیر مد نظر قرار میگیرد:

تكیهگاه ساده :جهت حل ارتعاشا ورق تحت شرایط
تکیهگاهی ساده ،تابع شکلهای ) X(xو ) Y(yبهصور زیر
لحاظ میشوند:
()20
كه در این شرایط مرزی ،خیز و گشتاور در دو سر ورق برابر
صفر است:
()21
كه با جاگذاری رابطه ( )20در رابطه ( ،)21مقادیر فركانسهای
طبیعی محاسبه میشوند.
تكیهگاه گیردار :جهت حل ارتعاشا ورق تحت شرایط
تکیهگاهی گیردار ،تابع شکلهای ) X(xو ) Y(yبهصور زیر
لحاظ میشوند:
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كسر حجمی ورق كـامپوزیتی و
كه در این معادله منظور از
و به ترتیب حاصلضرب چگالی در ضـخامت
منظور از
ورق كامپوزیتی و تقویتكننده میباشند كه این مقادیر بهصور
روابط زیر بهدست میآیند:
()16

شرايط مرزی :تابع شکل با توجه شرایط مرزی بهدست
می آید .در اینجا سه نوع شرط مرزی مورد بررسی قرار گرفته
است كه عبار اند از :الف) شرایط تکیه گاهی ساده (هر
چهار طرف) ،ب) شرایط تکیه گاهی گیردار (هر چهار طرف) و
ج) شرایط تکیه گاهی تركیبی (دو طرف ساده دو طرف
گیردار).

(علمی-ترويجی)
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()22

كه در این روابط و شماره مودهای مورد نظر میباشند و
و بهترتیب طول و عرض ورق مورد نظر میباشند.
تكیهگاه تركیبی :همانطور كه از نام تکیهگاه تركیبی
مشخص است ،ورق تقویتشده تحت این نوع تکیهگاه ،هم
دارای شرایط تکیهگاه ساده و هم گیردار میباشد .تابع
شکلهای این تکیهگاه بهصور زیر تعریف میشوند:
()23
كه جزئیا و ثوابت بهكار رفته در این روابط در شرایط مرزی
باال گفته شده است [.]20

 -2-2حل عددی
ابتدا از محیط  Partهندسه مد نظر با المان  Shellاستخراج شد.
بدین گونه كه ورق مربعی شکل به ضلع 0/4متر رسم شد (شکل
 .)6سپس با استفاده از ماژول  Create partitionبا توجه به
هندسه تقویتكننده Partition ،مد نظر اعمال میشود .در شکل
 7چند نمونه از صفحا كامپوزیتی تقویتشده در محیط Part
كه  Partitionمد نظر بر روی آنها اعمال شده است ،قابل
مشاهده میباشند.
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شكل ( :)6محیط  Partنرمافزار آباكوس و ورق مربع اولیه رسم شده.

شكل ( :)7چند نمونه از ورقهای مشبک كامپوزیتی با پارتیشنبندی
مختلف.

در مرحله بعد و در م اژول  Propertyابتدا در قسمت
 Create Materialخواص مکانیک ی مورد نظر تولید و در
قسمت  Create Composite Layupالیه چینی و
ضخامت های مد نظر برای صفحه كامپوزیتی و
تقویت كننده ها اعمال م ی شو ند .در محی ط Assemble
قطعه تولید شده مد نظر به محیط نرم افزار اضافه شد .جهت
اعمال نوع تحلیل مد نظر ،در قسمت  Stepیک تحلیل
جدید به صور تحلیل فركانسی تعریف م ی شود .روش حل
و به دست آوردن فركانس های طبیعی در این مرحله تعریف
م ی ش ود .برای به دست آوردن فركانس های طبیعی ،روش
حل مد نظر باید در این مرحله اعمال شود .دو روش حل
موجود در این مرحله عبار اند از  Lanezosو Subspace
كه اولی برای حل هندسه های پ یچ ی ده تر و Subspace
برای هندسه های ساده تر همانند ورق مشبک تقویت شده
ب ه كار می روند .در محیط  Loadشرایط مرزی برای صفحه
تقویت شده اعمال شدند .در این محیط در قسمت
 Boundary Condition Managerشر ایط مرزی دلخواه
اعمال م ی شود .در این پژوهش ،سه نوع شرط مرزی
تکی ه گاه ساده ( ،)SSتکی ه گاه مركب ( ) SS-Cو ت کی ه گاه
گی ر دار ( ) Cاعمال می شو ند .در شکل  8این شرای ط مرزی
اعمال ی قابل مشاهده م ی باشند.
در ماژول  ، Meshابتدا از پنجره  Mesh Controlsاز زیر
شاخه  Techniqueگزینه  Structureبرای المان دهی
انتخاب می شو د .برای اعمال نوع المان در قسمت Element
 typeو در زیر شاخه  Element libraryگزینه  Explicitرا
فعال كرده و در زیر شاخه فعال شده  Familyگزینه Shell
انتخاب می شود  .از پنجره  Global seedsاندازه المان مد
نظر اعمال می شو د .اندازه انتخاب شده برای هر ساختار با
توجه به مقدار پیچیدگی آن انتخاب شده است.
در این پژوهش سه نوع ورق تقویت شده با سه نوع
تقویت كننده مورد بررسی قرار گرفته است .در هر سه مورد،
تقویت كننده ها از تعداد كمتر به بیشتر در حال افزایش
می باشد .اندازه المان اعمالی نیز بسته به نوع ورق انتخاب
شده است .برای ورق با كمترین تعداد تقویت كننده ،مقدار
 0/01و برای ورق با بیشترین تعداد تقویت كننده مقدار
 0/005لحاظ شدند .در نهایت در ماژول  Jobدر قسمت
 Create jobبا تعریف حل عددی و انتخاب گزینه ،Submit
مسا له مد نظر حل می شود .در ماژول Visualization
خروجی های مد نظر در قسمت  Resultو زیر شاخه
 Step/Farmقابل مشاهده می باشند.

(علمی-ترويجی)
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 -3نتايج و بحث
در این بخش نتایج حاصل از پژوهش انجام شده ارائه شده و
مورد بحث قرار میگیرد.

(الف)

 -1-3اعتبارسنجی صفحه تقويت شده
در مرجع [ ]21زنگ 1و همکاران به بررسی ارتعاشا آزاد ورق
تقویتشده با یک تقویتكننده تحت شرایط مرزی ساده و
گیردار پرداختند ،كه در این مطالعه هم تحلیل عددی و هم
تئوری بهصور كامل صور گرفته است .در مقاله حاضر با
مدل سازی پوسته مشبک ارائه شده در مرجع [ ،]19تحلیل
ارتعاشی پوسته بهوسیله نرمافزار اجزای محدود آباكوس و
همچنین حل تحلیلی بهوسیله نرمافزار متلب صور گرفته تا با
راستیآزمایی نتایج ،بر درستی نتایج بعدی صحه گذاشته شود.
در این بررسی مطابق شکل  ،9تقویتكننده بر روی صفحه قرار
گرفته است .ابعاد بهكار رفته در این پژوهش در جدول  1آورده
شده است .همچنین ،خواصمکانیکی ماده بهكار رفته عبار اند

(ب)

شكل ( :)9مشخصا هندسی ورق تقویتشده [.]19
جدول ( :)1مشخصا هندسی ورق تقویت شده در مرجع [.]19

اندازه (بر حسب متر) مشخصه
0/6
0/41
0/0127
شكل ( :)8نحوه اعمال شرایط مرزی برای ورق تقویتشده الف) شرط مرزی
تکیهگاه ساده ( ،)SSب) تکیهگاه مركب ( )SS-Cو ج) تکیهگاه گیردار (.)C

0/02855
1. Zeng
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(ج)

.
و
،
از:
فركانس طبیعی برای سه مود اول ارتعاشی بهدست آمده در
مقاله مرجع [ ]19و كار حاضر به روشهای تحلیلی و عددی
برای شرایط مرزی ساده در جدول  2آورده شده است .در ادامه
فركانسهای طبیعی برای چهار مود اول ورق گیردار در جدول
 3آورده شده است.

(علمی-ترويجی)
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2

275/44

274/49

289/24

286/53

5/01

4/38

3

522/99

517/77

588/84

556/65

6/85

7/50

مود
1

255/16

250/27

257/19

254/54

0/81

1/70

م جع [-]19توری

م جع [-]19عددی

ار حاض -تئوری

ار حاض -عددی

درصد خطای حل تئوری

درصد خطای حل عددی

جدول ( :)2مقایسه نتایج كار حاضر با مرجع [ ]19برای شرایط تکیهگاه
ساده.

جدول ( :)4مشخصا هندسی ورق كامپوزیتی و مشخصا هندسی
تقویتكنندهها.
ابعاد ورق امپوزیتی مورد مطالعه
ب حسب میلیمت
ابعاد تقویت ننده به ار رفته ب
حسب میلیمت
جدول ( :)5مشخصا مکانیکی صفحه تقویتشده [.]20

3

997/4

1004/7

1034/43

1056/84

5/18

1/20

4

1419/8

1403/6

1484/43

1474/34

5/55

5/04

مود
2

751/4

735/1

768/45

753/65

2/27

م جع [-]19توری

م جع [-]19عددی

ار حاض -تئوری

ار حاض -عددی

درصد خطای حل تئوری

درصد خطای حل عددی

1

718

702/1

723/54

710/53

0/77

1/16

 -2-3پارامترهای هندسی و مكانیكی صفحه مشبک

مدو ب شی (

)

نسبت پوا ون

جدول ( :)3مقایسه نتایج كار حاضر با مرجع [ ]19برای شرایط تکیهگاه
گیردار.

1/20

مدو یانگ (

)

چگالی (

)

جدول ( :)6انواع الیهچینیهای مورد مطالعه عددی در این پژوهش.
الیهچینی ورق
امپوزیتی

الیهچینی تقویت ننده

حالت
او
حالت
دوم
حالت
وم
حالت
چهارم

مورد مطالعه
در شکل  10و جدول  4مشخصا هندسی ورق كامپوزیتی
تقویتشده آورده شده است .همچنین ،مشخصا مکانیکی
صفحه تقویتشده در جدول  5آورده شده است [ .]22مطالعه
صور گرفته روی این صفحا با چهار نوع الیهچینی و سه
نوع شرایط مرزی مختلف صور پذیرفته است .الیهچینیهای
مورد مطالعه در حل عددی این نمونه در جدول  6آورده شده
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است .شرایط تکیهگاهی مورد مطالعه نیز مطابق شکل  8به سه
صور ساده ( ،)SSSSگیردار ( )CCCCو تركیبی ساده-گیردار
( )SCSCمیباشد.

 -3-3اعتبارسنجی روشهای مورد مطالعه
دو مسئله برای بررسی اعتبار مسئله روشهای مورد مطالعه در
نظر گرفته شده است كه در ادامه ارائه خواهد شد.
اعتبارسنجی فركانسهای طبیعی ورق مشبک به
روش اعمال كسر حجمی در ماتريس  :در این
قسمت به بررسی اثر كسر حجمی تقویتكنندهها بر
فركانسهای طبیعی پرداخته میشود .روش تحلیلی بهكار رفته
در این روش همانند توضیحا پیشین میباشد .با این تفاو
كه در روش توضیح داده شده در بخشهای قبلی ،ماتریس
به روش كیدان محاسبه شد ولی در این روش همانند ورق
معمولی محاسبه میشود و مقدار كسر حجمی هر كدام از
ورقها در آن ضرب میشود:
()24

شكل ( :)10مشخصا هندسی ورق تقویتشده لوزوی [.]20

در این رابطه كسر حجمی ورق و تقویتكنندههای بهكار
رفته میباشد .در شکل  11فركانسهای طبیعی مود اول ورق

(علمی-ترويجی)
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مشبک آیزوتروپیک با كسر حجمهای مختلف و شرایط مرزی
مختلف به روش اعمال كسر حجمی در ماتریس آورده شده
است .همانطور كه در شکل  11مشاهده میشود ،هر چه كسر
حجمی ورق افزایش مییابد ،یعنی ورق از حالت مشبک به
سمت ورق معمولی بدون تقویتكننده متمایل میشود ،میزان
همگرایی فركانسهای طبیعی بهدست آماده افزایش پیدا كرده و
مقدار خطا كاهش پیدا میكند.

شكل ( :)11فركانسهای طبیعی مود اول ورق مشبک آیزوتروپیک با
كسر حجمهای مختلف و شرایط مرزی مختلف به روش اعمال كسر حجمی
در ماتریس .

اعتبارسنجی فركانسهای طبیعی ورق مشبک كامپوزيتی
به روش كیدان :یکی از روشهای محاسبه ماتریس ورق مشبک
كامپوزیتی روش كیدان میباشد كه در بخشهای قبلی به تفصیل راجع
به آن بحث شد .در شکل  12فركانسهای طبیعی مود اول ورق مشبک
كامپوزیتی با كسر حجمهای مختلف و شرایط مرزی مختلف به روش
كیدان آورده شده است .همانطور كه در شکل  12مشاهده میشود ،هر
چه كسر حجمی ورق افزایش مییابد ،یعنی ورق از حالت مشبک به
سمت ورق معمولی بدون تقویتكننده متمایل میشود ،فركانس طبیعی
افزایش پیدا میكند .ضمناْ میزان همگرایی فركانسهای طبیعی بهدست
آمده افزایش قابل توجهی نداشته و مقدار خطا به میزان كمتری نسبت به
روش اعمال كسر حجمی كاهش پیدا میكند.

لوزوی
در جدول  7مشخصا ورق های كامپوزیتی تقویـت شـده بـا
تقویت كننده های لوزوی ،ماننـد كسـر حجمـی هـر یـک از
ورق ها و تقویت كننده ها و همچنین مقـدار چگـالی در واحـد
سطح برای هر كدام از این ورق های تقویت شده آورده شـده
است .فركانس های طبیعی ورق مشبک لوزوی نوع  1تحـت
شرایط مرزی مختلف با دو نـوع حـل عـددی و تحلیلـی در
شکل  13الف آورده شده است .در این تحلیل ،الیـه چینـی
و الیــه چین ـی الیــاف هــا در
ورق بــه صــور
تقویت كننده ها طبق فرضیا كیدان در جهت تقویت كننده ها
در نظر گرفته شده است .همان طور كه انتظار می رود ،ورق با
شرایط تکیه گاهی گیردار دارای بیش ترین فركانس طبیعی و
تحت شرایط مرزی تکیـه گـاه سـاده دارای كمتـرین مقـدار
فركانس طبیعی می باشـد .در شـکل  13ب فركـانس هـای
طبیعی ورق با تقویت كننده های لوزوی نوع  1بـا سـه نـوع
الیـه چینـی مختلــف بــرای ورق كــامپوزیتی قابــل مشــاهده
،
می باشد .این الیه چینی ها بصـور
مفروض می باشند .این مقایسه بین سه نوع
و
الیه چینی مختلف تحت شـرایط تکیـه گـاهی سـاده در نظـر
گرفته شـده اسـت .ایـن نتـایج ،حاصـل حـل تحلیلـی ورق
تقویت شده می باشند.
فركانس های طبیع ی ورق كامپوزیتی تقویـ ت شـده بـا
تقویت كننده هـای لـوزوی نـوع  ، 2تحـت شـرای ط مـرزی
در شکل  14الـف آورده
مختلف برای الی ه چین ی
شده است .این نتایج  ،حاصل حـل تحلیلـ ی مـ ی باشـند  .در
شکل  14ب برای ورق تقوی ت شده با تقویت كننـده هـای
لوزوی نوع  ، 3نتایج حاصل از حل تحلیلـ ی ایـن نـوع ورق
تحت شرای ط مرزی گیر دار با نتایج ورق های مشبک نوع 1
و  2تحت همین شرای ط مرزی مـورد بررسـ ی قـرار گرفتـه
است .الی ه چین ی ورق كامپوزیتی مفروض برای این نمونه ها
برای شرای ط مرزی گیر دار مورد تحلیل قرار
گرفته است .ی ک ی از اهداف ای ن پژوهش بررس ی اثر شرای ط
مرزی مختلف م ی باشـد ،بـه همـین منظـور بـا اسـتفاده از
نرم افزار آباكوس م ی توان اثر شرای ط مرزی مختلف را روی
ورق كامپوزیتی تقوی ت شده مشاهده نمود .در شـکل ، 15
اثرا سه نوع شرط مـرزی مـورد بحـث در ایـن پـژوهش
مشاهده م ی شود.

بهار  /1401دوره پنجم  /شماره ( 1دوره پنجم ،پیاپی )20

شكل ( :)12فركانسهای طبیعی مود اول ورق مشبک آیزوتروپیک با
كسر حجمهای مختلف و شرایط مرزی مختلف به روش كیدان.

 -4-3فركانس طبیعی ورق با تقويتكنندههای

(علمی-ترويجی)
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جدول ( :)7مشخصا ورقهای كامپوزیتی تقویتشده با تقویتكنندههای لوزوی.

ورق تقویتشده لوزوی نوع 1

ورق تقویتشده لوزوی نوع 2

ورق تقویتشده لوزوی نوع 3

س حجمی ورق0/7 :
س حجمی تقویت ننده 0/3 :

س حجمی ورق0/64 :
س حجمی تقویت ننده 0/36 :

س حجمی ورق0/58 :
س حجمی تقویت ننده 0/42 :

(ب)

(الف)

شکل ( :)13مقایسه ف انسهای طبیعی ورق مشبک با تقویت نندههای لوزوی نوع  ،1الف) تحت ش ایط م زی مختلف و ب) تحت ه نوع
الیهچینی مختلف ب ای ورق امپوزیتی تحت ش ایط تکیهگاهی اده.
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(ب)

(الف)

شکل ( :)14الف) مقایسه ف انسهای طبیعی ورق مشبک با تقویت ننده های لوزوی نوع  2تحت ش ایط م زی مختلف و ب) مقایسه ف انسهای
طبیعی ورق تقویتشده نوع  2 ،1و 3تحت ش ایط تکیهگاهیگی دار.

(علمی-ترويجی)
ارزيابی مدل تقريبی كیدان در تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات تقويتشده مشبک كامپوزيتی تحت شرايط مرزی مختلف
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(الف)

(ج)

(ب)

شکل ( :)15اث ش ایط م زی در شکل مود او الف) ش ط م زی اده و ب) ش ط م زی ت یبی و (ج) ش ط م زی گی دار

جدول  6میباشد كه مطابق این جدول الیهچینی اول تا سوم
بهصور متقارن بوده و الیهچینی چهارم بهصور نامتقارن
مورد بررسی قرار گرفته است .همانطور كه در شکلهای -18

 -5-3فركانس طبیعی ورق با تقويتكنندههای
مربعی به روش عددی
در جدول  8مشخصا ورقهای كامپوزیتی تقویتشده با
تقویتكننده های مربعی ،مانند كسر حجمی هر یک از ورقها و
تقویتكنندهها و همچنین مقدار چگالی در واحد سطح برای هر
كدام از این ورقهای تقویتشده آورده شده است .برای ورق
كامپوزیتی تقویتشده با تقویتكننده های مربعی ،فركانسهای
طبیعی برای الیهچینیهای مختلف كه در جدول  6آورده شده

 16هم مشخص میباشد ،الیهچینیهای متقارن دارای
فركانسهای طبیعی بیشتر و الیهچینی نامتقارن دارای كمترین
مقدار فركانس طبیعی میباشد .در جدول  ،9پنج شکل مود اول
مربوط به ورق مشبک مربعی نوع  3و شرایط تکیهگاهی گیردار
آورده شده است .مودهای بهدست آمده از حل تحلیلی در
نرمافزار متلب استخراج شدهاند و مودهای حل عددی از نرمافزار
آباكوس استخراج شدهاند.

است ،مورد بررسی قرار میگیرد .در شکلهای  16-18منظور
از  Layup1تا  Layup4همان الیهچینیهای مورد بررسی در

جدول ( :)8مشخصا ورقهای كامپوزیتی تقویتشده با تقویتكنندههای مربعی.

ورق تقویتشده م بعی نوع 1

ورق تقویتشده م بعی نوع 2

ورق تقویتشده م بعی نوع 3

س حجمی ورق0/67 :
س حجمی تقویت ننده 0/33 :

س حجمی ورق0/54 :
س حجمی تقویت ننده 0/46 :

س حجمی ورق0/39 :
س حجمی تقویت ننده 0/61 :

شکل ( :)16ف انس طبیعی ورق مشبک م بعی نوع  1با الیهچینیهای مختلف تحت ش ایط تکیهگاهی الف) اده ،ب) ت یبی و ج) گی دار.
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(الف)

(ب)

(ج)

(علمی-ترويجی)
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(الف)

(ج)

(ب)

شکل ( :)17ف انس طبیعی ورق مشبک م بعی نوع  2با الیهچینیهای مختلف تحت ش ایط تکیهگاهی الف) اده ،ب) ت یبی و ج) گی دار.

(الف)

(ج)

(ب)

شکل ( :)18ف انس طبیعی ورق مشبک م بعی نوع  3با الیهچینیهای مختلف تحت ش ایط تکیهگاهی الف) اده ،ب) ت یبی و ج) گی دار.
جدول ( :)9شکل مودهای ورقهای كامپوزیتی تقویتشده با تقویتكنندههای مربعی در حل عددی و تحلیلی.
(مود )5

(مود )4

(مود )3

(مود )2

(مود )1
شماره مود

شکل مود در حل
عددی

شکل مود در حل
تحلیلی

 -6-3فركانس طبیعی ورق با تقويتكنندههای تركیبی
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در جــدول  10مشخصــا ورقهــای كــامپوزیتی تقوی ـتشــده بــا
تقویتكننده های تركیبی ،مانند كسر حجمی هـر یـک از ورقهـا و
تقویتكنندهها و همچنین مقدار چگالی در واحـد سـطح بـرای هـر
كدام از ایـن ورقهـای تقویـتشـده آورده شـده اسـت .بـرای ورق
كــامپوزیتی تقوی ـتشــده بــا تقویــتكننــدههــای تركیب ـی نــوع ،1
فركانسهای طبیعی برای سه نوع الیـهچینـی مختلـف بـرای ورق
كامپوزیتی تحت شرایط مرزی تکیهگـاه سـاده در شـکل  19الـف
قابل مشاهده میباشد .در این شکل سه نـوع الیـه چینـی بررسـی
شده روی ورق كامپوزیتی عبارتند از دو الیهچینی متقارن بهصـور

و یک الیـهچینـی نامتقـارن بـهصـور
كه نتیجه حاصل از این مقایسه نشان میدهـد كـه
در اكثر مودها فركانس طبیعی ورق در حالتی كه دارای الیـهچینـی
نامتقارن است ،دارای كمترین مقدار و فركانس طبیعی در حالتی كـه
الیهچینی شده است دارای بیشترین مقـدار
بهصور
فركانس طبیعی میباشد .جهت بررسـی فركـانسهـای طبیعـی در
حالتی كه الیهچینی ورق و تقویتكننده ها طبق جـدول  6صـور
پــذیرد ،از روش عــددی اســتفاده شــده اســت .بــهعنــوان نمونــه
فركانسهای طبیعی ورق تقویتشده تركیبی نوع  1تحـت شـرایط
تکیهگاهی تركیبی در شکل  19ب قابل مشاهده میباشد .با توجـه

(علمی-ترويجی)
ارزيابی مدل تقريبی كیدان در تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات تقويتشده مشبک كامپوزيتی تحت شرايط مرزی مختلف
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به شکل  19ب مشاهده میشود كه فركـانسهـای طبیعـی بـرای
حالتی كـه ورق و تقویـتكننـدههـا بـهصـور  +45و  -45درجـه
الیهچینی شدهاند ،دارای بیشترین فركـانس طبیعـی هسـتند .ورق
تقویتشده كمترین فركانسهای طبیعی را در الیهچینـی نامتقـارن
دارا میباشد .نکته قابل توجـه در ایـن نمـودار ،رابطـه جالـب زاویـه
تقویتكنندهها و زاویه الیهچینی این صفحا تقویت شده میباشـد،
بهطوری كه در این نمونه بیشتر تقویتكننده ها بهصور  45درجـه
و تعدادی از آنها بهصور صفر درجه روی صفحه كامپوزیتی قـرار
گرفتهاند ،حال در نمـودار نیـز مشـاهده مـیشـود كـه بـیشتـرین
فركانسهـای طبیعـی را الیـهچینـی  +45و  -45درجـه بـه خـود
اختصاص داده و پس از آن الیهچینی تركیبـی  0و  45درجـه دارای
بیشترین فركانس طبیعی میباشد.
فركانسهای طبیعی ورق كامپوزیتی تقویتشده با
تحت
تقویتكننده های تركیبی نوع  2نیز با الیهچینی
شرایط مرزی مختلف در شکل  20الف مشاهده میشود .اثر
الیهچینیهای مختلف بر روی فركانسهای طبیعی این ورق نیز
همانند ورق نوع  1به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بررسی اثرا الیهچینیهای مختلف تحت شرایط
تکیهگاهی گیردار در شکل  20ب قابل مشاهده میباشد .مقادیر
فركانسهای طبیعی بهدست آمده برای این نمونه نیز همانند نمونه
 1میباشد ،یعنی فركانسهای طبیعی برای الیهچینی حالت دوم
دارای بیشترین مقدار و فركانسهای طبیعی برای الیهچینی حالت
چهارم (الیهچینی نامتقارن) دارای كمترین مقدار میباشند.

بررسی فركانس طبیعی برای ورق كامپوزیتی تقویتشده با
تقویتكننده های تركیبی نوع  3بدین صور انجام پذیرفته
است كه تحت شرایط تکیهگاهی ساده و گیردار فركانسهای
طبیعی هر سه ورق مشبک كامپوزیتی با تقویتكنندههای
تركیبی مورد بررسی قرار گرفته است .در این بررسی كه در
شکل  21قابل مشاهده میباشند ،فركانس طبیعی ورق نوع 3
دارای بیشترین مقدار و فركانس طبیعی ورق نوع  1دارای
كمترین مقدار میباشند .شکل  21الف فركانسهای طبیعی را
برای الیهچینی
را برای الیهچینی

و شکل  21ب فركانسهای طبیعی
نشان میدهد.

 -7-3اثر نسبت ضخامت به پهنای تقويتكننده ها
بر فركانسهای طبیعی ورق مشبک
در این قسمت اثر نسبت ضخامت به پهنای تقویتكنندهها را در
صفحه مشبک كامپوزیتی با تقویتكننده هـای لـوزی و مربعـی
مورد بررسی قرار میگیرد .فركانسهای طبیعـی ایـن صـفحا
برای شماره مود اول تحت شرایط مرزی مختلف در شـکل 22
آورده شــده اســت .بررس ـی اثــر نســبت ضــخامت بــه پهنــای
تقویتكنندهها در این نوع ورقها بهصور عددی و با نرمافـزار
آباكوس صور گرفته است.

جدول ( :)10مشخصا ورقهای كامپوزیتی تقویتشده با تقویتكنندههای تركیبی.

ورق تقویتشده ت یبی نوع 1

ورق تقویتشده ت یبی نوع 2

ورق تقویتشده ت یبی نوع 3

س حجمی ورق0/61 :
س حجمی تقویت ننده 0/39 :

س حجمی ورق0/54 :
س حجمی تقویت ننده 0/46 :

س حجمی ورق0/49 :
س حجمی تقویت ننده 0/51 :

شکل ( :)19ف انسهای طبیعی ورق مشبک با تقویت نندههای ت یبی نوع  1با الیهچینیهای مختلف تحت ش ایط تکیهگاهی الف) اده و ب) ت یبی.
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(الف)

(ب)

(علمی-ترويجی)
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(ب)

(الف)

شکل ( :)20ف انسهای طبیعی ورق مشبک با تقویت نندههای ت یبی نوع  2الف) تحت ش ایط م زی مختلف و ب) با الیهچینیهای مختلف
تحت ش ایط تکیهگاهی گی دار.

(ب)
(الف)
شكل ( :)21مقایسه فركانسهای طبیعی ورق مشبک با تقویتكنندههای تركیبی نوع  2 ،1و  3تحت شرایط تکیهگاهی (الف) ساده و (ب) گیردار.
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(الف)

(ب)

شکل ( :)22اث نسبت ضخامت به پهنای تقویت ننده ها ب ف انس طبیعی ب ای الف) ورق مشبک م بعی و ب) ورق مشبک لوزوی.

 -4نتیجهگیری
توسعه روزافزون صنعت و هزینههای قابل توجه طراحی،
طراحان را بر آن داشته است كه هزینههای جاری را كاهش
دهند و طراحیهایی با قابلیت اطمینان باالتر ارائه نمایند .یکی
از راهها كاهش هزینههای شناسایی فركانسهای طبیعی اجزاء

تحت بارهای دینامیکی میباشد .از اینرو ،گرایش مهندسین به
شبیهسازیهایی با دقت باال مانند استفاده از روشهای عددی و
نرمافزارهای المان محدود افزایش یافته است .موضوع اصلی
این پژوهش ،بررسی ارتعاشا آزاد ورق كامپوزیتی مشبک
تحت شرایط مرزی مختلف میباشد .در این تحقیق ،معادال
مربوط به صفحه كامپوزیتی تقویتشده با تقویتكنندههای

(علمی-ترويجی)
ارزيابی مدل تقريبی كیدان در تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات تقويتشده مشبک كامپوزيتی تحت شرايط مرزی مختلف
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مختلف تحت شرایط مرزی مختلف استخراج شد .در تحلیلهای
صور گرفته از روش گلركین برای بهدست آوردن
فركانسهای طبیعی استفاده شده است .جهت راستاییآزمایی
روش تحلیلی ،فركانسهای طبیعی به روش عددی نیز با
استفاده از نرمافزار آباكوس استخراج شدند.
در طراحی صفحه كامپوزیتی مشبک تعداد ریبها ،فواصل
ریبها از یکدیگر و ضخامت ریبها از اهمیت باالیی
برخوردارند .در تحلیل ارتعاشا آزاد صفحه مشبک كامپوزیتی
عالوه بر عوامل طراحی ،عوامل دیگری نیز دخیل هستند .یکی
از مهمترین عوامل موثر در ارتعاشا آزاد ورق كامپوزیتی
تقویتشده ،شرایط مرزی این ورقها میباشد .از آنجا كه در
تحلیل دینامیکی سازههای مشبک كامپوزیتی نحوه اتصال این
ورقها به محل مورد نظر از اهمیت باالیی برخوردار است .در
این پژوهش آثار شرایط مرزی در ارتعاشا آزاد ورقهای
مشبک كامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفت .یکی از
مشخصههای مهم دیگر در تحلیل ارتعاشا ورقهای
كامپوزیتی تقویتشده ،بررسی اثر الیهچینی میباشد .الیهچینی
صفحه كامپوزیتی و تقویتكننده ها اثرا مهمی بر اندازه
فركانسهای طبیعی سازه دارند كه در نتایج بهدست آمده زیر به
آنها اشاره شده است.
 فركانسهای طبیعی ورق كامپوزیت تقویت شده در شرایطتکیهگاهی تمام گیردار بیشتر از فركانسهای طبیعی در شرایط

تکیهگاهی تركیبی و ساده میباشد .بهطوریکه از چهار وجه ورق
كامپوزیتی هر چه تعداد تکیهگاه های گیردار افزایش یابد،
فركانسهای طبیعی نیز افزایش مییابند.
 در بررسی اثر ضخامت تقویتكنندهها در فركانسهای طبیعیبه این نتیجه دست یافته شد كه هر چه ضخامت تقویتكنندهها
افزایش مییابد ،فركانسهای طبیعی نیز افزایش پیدا میكنند.
 با افزایش شماره مود ارتعاشی در همه شرایط مرزی ،فركانسطبیعی افزایش مییابد.
 در بررسی ارتباط بین الیهچینی متقارن و نامتقارن بر ورقكامپوزیتی تقویتشده ،به این نتیجه دستیافته شد كه
فركانسهای طبیعی در حالت متقارن بیشتر از الیهچینی در
حالت نامتقارن میباشد.
 در بررسی رابطه بین الیهچینی ورق و تقویتكنندهها با زاویهقرارگیری تقویتكنندهها روی پوسته كامپوزیتی این نتیجه
حاصل شد كه هر چه زاویه الیهچینی ورق و تقویتكننده به
زاویه قرارگیری تقویتكنندهها نزدیکتر باشد ،فركانسهای
طبیعی نیز افزایش پیدا میكنند.
 روش تقریبی كیدان در اعتبارسنجی فركانسهای طبیعیورق مشبک از روش اعمال كسر حجمی از دقت كمتری
برخوردار است.
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