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ABSTRACT

Free vibration analysis of Kagome lattice cylindrical shells is
presented using an improved equivalent stiffness matrix model. The
boundary conditions of the shell are simply supported and the
classical thin shell theory is considered to obtain the equations of
motion. The modified equivalent stiffness matrix of the lattice shell
is extracted by collecting stiffness matrix of a simple shell and those
of grid-reinforced shell according to their volume fractions. The
equations of motion are derived using the Hamilton’s principle as
well as the Flugge thin shell theory and then are solved by the
Navier type solution. The present results are compared by those
obtained by a finite element analysis (FEA) in Abaqus software.
Comparison results report good accuracy of the present method in
comparison with those obtained by the FEA. Finally, effects of
various parameters such as shell thickness, width and length of the
grids and mode number on the natural frequencies of Kagome
lattice cylindrical shell are investigated. The novelty of this paper is
using the Flugge shell theory as well as a modified equivalent
stiffness matrix for vibration analysis of Kagome lattice shell.

Keywords: Free vibration, Cylindrical shell, Kagome lattice, Navier
method
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استوانهای تقویت شده با شبکه
کاگومه بر مبنای مدل ماتریس
سفتی معادل بهبود یافته

اثر پارامترهای مختلف بر روی فرکانسهای طبیعی سازه بررسی
شده است .استفاده از تئوری پوسته فلوگه بهمراه یک مدل
ماتریس سفتی بهبود یافته برای تحلیل ارتعاش پوستههای مشبک
کاگومه ،بنیان اصلی نوآوری این مقاله را تشكیل میدهد.
کلید واژهها
ارتعاشات آزاد ،پوسته استوانهای ،مشبک کاگومه ،روش ناویه
تاریخ دریافت1911/12/11 :

علی جعفری
کارشناسی ارشد ،دانشكده مهندسی مكانیک ،گروه مهندسی
مكانیک ،دانشگاه صنعتی قم
محمد فدایی

المان محدود در نرمافزار آباکوس مقایسه گردیده است .در پایان،

تاریخ پذیرش1033/39/21 :
* نویسنده مسئولFadaee@qut.ac.ir :

*

دانشیار ،دانشكده مهندسی مكانیک ،گروه مهندسی مكانیک،
دانشگاه صنعتی قم

 1مقدمه
سازههای تقویتشده شبكهدار ،نسبت استحكام به وزن باالیی

چکیده

در مقایسه با دیگر سازههای مشابه دارند .به همین منظور ،در

در این مقاله ،تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانهای مشبک

صنایعی همچون هوافضا و نظامی استفاده میشود .سازه مشبک،

کاگومه با استفاده از یک مدل ماتریس سفتی بهبود یافته ارائه

سازهای است که در آن شبكهای از تقویتکنندههای یكپارچه و

شده است .شرط مرزی پوسته تكیهگاه ساده بوده و تئوری

یكنواخت ،با پوسته و یا بدون پوسته ساخته میشود .در این گونه

کالسیک پوستههای نازک در بدست آوردن معادالت حرکت آن

سازهها بررسی ارتعاشی مهم میباشد [ .]1یكی از موارد کاربرد

مورد استفاده قرار گرفته است .ماتریس سفتی بهبود یافته پوسته

1

مشبک از جمع ماتریس سفتی پوسته ساده و پوسته با شبكههای

سازههای شبكهدار در صنایع هوافضا ،استفاده آن در موشک دلتا
2

و ساترن میباشد .یكی از اولین کتابهای طراحی سازههای
9

تقویتکننده بر اساس نسبت حجمی آنها استخراج میگردد.

مشبک در سال  ،1199توسط شرکت مک دانل داگالس و تحت

معادالت حرکت با استفاده از اصل همیلتن و فرضیات تئوری

نظر سازمان فضایی آمریكا 0انجام شده است [ .]2بوراگون و
5

پوسته نازک فلوگه استخراج گردیده و حل مسئله با استفاده از

ولموراگون یک مدل تحلیلی برای سازههای مشبک کامپوزیتی

روش ناویه صورت گرفته است .برای بررسی صحت و دقت روابط

شش وجهی ارائه نمودند که در این تحقیق از روش انرژی برای

ریاضی حاکم بر روش حاضر ،نتایج بدست آمده با نتایج یک تحلیل

معادل سازی تقویتکنندهها و پوسته استفاده شده است [.]9

1-Delta
2-Satrun
3-Mc Donnell Douglas
4-NASA
5-Buragohain and Velmurugan
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18

یک تحلیل دو بعدی الكترواالستیک برای پوسته

همتنژاد ،رحیمی و انصاری بر روی ارتعاشات آزاد پوسته استوانه

همكارانش

کامپوزیتی شبكهدار مطالعه نمودهاند که شكل تقویت کنندهها به

استوانهای تحت فشار مدرج تقویتشده با نانو لولههای کربنی را
11

ارائه کردهاند[ .]19خوشگفتار و همكاران تحلیل االستیک یک

صورت لوزی میباشد [.]0
یكی از روشها جهت مدل کردن پوسته و تقویت کنندهها،

پوسته استوانهای مدرج ضخیم را بررسی کردند [ .]18عارفی و

توسط منبع [ ]5ارائه شده که در این روش ،عكس العملهای

همكارانش 23تحلیل سه بعدی ارتعاش یک پوسته استوانهای مدرج

نیرویی و ممان تقویتکنندهها بر روی پوسته ،به عنوان تابعی از

با وصله پیزوالكتریک مدرج را مطالعه کردند [.]11

انحناها و کرنشهای صفحه میانی پوسته در نظر گرفته شده است.

سازههای مشبک انواع مختلفی دارد که عبارتند از سازه با

روشهای مختلفی برای مدل کردن تقویتکنندهها وجود دارد که

شبكه مستطیلی ،شبكه مثلثی ساده ،شبكه مثلثی فلنجدار و سازه

عبارتند از روش منشعب شده پوسته و استوانه ،روش معادلسازی

مشبک کاگومه .در این مقاله ،تحلیل ارتعاشات آزاد استوانه

و روش گسستهسازی .نایت و استرنس ]6[ 6و هیلبرگ ]9[ 9بر

مشبک کاگومه و دارای شرط مرزی تكیهگاه ساده بررسی شده

روی روش منشعب شده پوسته و استوانه کار کردند .وازیلیوف و

است .برای بدست آوردن معادالت حرکت ،ابتدا ماتریس سفتی

پیخادز 8از روش معادلسازی بر مبنای روابط ،انرژی به دست

سازه مشبک به دست میآید .برای این منظور ،یک سلول واحد

آوردند [ .]8بوناکوف و فدروف ]1[ 1و بوناکوف ]13[ 13تقویت-

از تقویتکنندهها انتخاب نموده و سپس ممانها و نیروهای ایجاد

کنندهها را بر اساس تئوری االستیسیته مدل کرده است که

شده در تقویتکنندهها ،بر حسب کرنشها و انحناهای صفحه

پیچش و خمش ریبها در نظر گرفته شده است .ژانگ و

میانی پوسته بدست میآید .ماتریس سفتی کل ،از جمع ماتریس

همكارانش 11با استفاده از نرمافزار آباکوس تغییر شكلهای ناشی

سفتی تقویتکنندها با نسبت حجمی تقویت کنندهها به حجم

از نیروی محوری را در استوانه مشبک بررسی کردهاند [.]11

کل و ماتریس سفتی پوسته با نسبت حجمی پوسته به حجم کل

توتارو و گیردال 12یک روش طراحی بهینه برای سازههای مشبک

بدست می آید .سپس با استفاده از روش انرژی ،معادالت حرکت

کامپوزیتی تحت بار محوری ارائه کردند [ .]12هو و گرامول 19بار

پوسته مشبک بر اساس تئوری فلوگه 21بدست آمده است .در

کمانش استوانه تقویتشده مشبک را با استفاده از نرم افزار

نهایت ،فرکانسهای طبیعی با استفاده از روش حل ناویه بدست

کاسموس 10به دست آوردند [ .]19پایداری االستیک سازهای یک

میآیند .نوآوری اصلی این مقاله استفاده از تئوری پوسته فلوگه

کامپوزیت مشبک ،توسط فرولونی و همكارانش

15

با کاربرد

16

بر مبنای یک مدل ماتریس سفتی بهبود یافته است.

هوافضایی انجام گرفته است [ .]10اسلنچكو و ورجنكو یک روش

 .2استخراج روابط حاکم

معادلسازی ارائه کردند که کاربرد زیادی دارد [ .]15کانو و

 .1 .2هندسه مسئله

همكاران

19

بر روی تنش و کمانش پوسته استوانهای مشبک

هندسه مسئله در شكل  1قابل مشاهده است.

کامپوزیتی بر اساس روشی عددی تحقیق کردهاند [ .]16عارفی و
6-Knight and Stranes
7-Hilburger
8-Vasiliev and Pichkazade
9-Bunakov and Fedorov
10-Bunakov
11-Zhang et al.
12-Totaro and Gurdal
13-Hou and Gramoll

14-COSMOS
15-Frulloni at el.
16-Slinchenko and Verjenko
17-Kanou et al.
18-Arefi et al.
19-Khoshgoftar et al.
20-Arefi et al.
21-Flugge theory
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ب) ابعاد سطح مقطع در مقایسه با طول تقویتکنندهها خیلی
کوچک میباشد .بنابراین تقویتکنندهها فقط بارهای در راستای
محورشان را تحمل میکنند.
ج) کرنش در مقطع تقویتکنندهها یكنواخت میباشد.
د) مبنای محاسبه ممان ایجاد شده در شبكه تقویتکننده در
روش بهبود یافته ،فاصله بین صفحه میانی پوسته ساده و صفحهای
است که از میان شبكه میگذرد .این در حالیست که برای ماتریس
سفتی موجود در منابع [ 0 ،1و  ]5فرض بر آن است که نیروهای
موجود در شبكه ،بر روی سطح پوسته وارد شده و در نتیجه ،ممان
ایجاد شده در شبكه تقویتکننده بر حسب فاصله مرکز پوسته
ساده تا سطح آن (نصف ضخامت پوسته یا  )t/2محاسبه میگردد.

در شكل 2

مشاهده میگردد که نیروی داخلی تمامی تقویت-

کنندهها هم جهت با محور مختصات انتخابی نمیباشد ،بنابراین
از ماتریس تبدیل استفاده میگردد .رابطه بین کرنشها در دستگاه
کلی )  (x  و دستگاه تقویتکننده ) (l  tبه صورت زیر می-
شكل  .1هندسه پوسته مشبک کاگومه
که در آن  2  Rقطر استوانه و  Lطول استوانه است .همچنین
 aطول ضلع شش ضلعی به عالوه قاعده مثلث تقویتی و b/2

باشد [:]5
(1
)

2
s2
sc    x 
l   c

     s2
2
c
sc      
 t 
 lt   2sc 2sc c 2  s 2   x 

فاصله بین تقویتکنندههای محیطی است.
 .2 .2انتخاب المان معادل

که در آن  زاویه چرخش سطح مقطع تقویتکننده نسبت به

بر طبق شكل  ، 2ابتدا یک سلول واحد انتخاب میگردد که بیانگر

محور استوانه s ،و  cسینوس و کسینوس زاویه  میباشند.

تمامی خواص کل ساختار پوسته مشبک میباشد.
عكسالعملهای نیرویی و ممان تقویتکنندهها بر روی پوسته به
عنوان تابعی از انحناها و کرنشهای صفحه میانی پوسته
)  ( x0 , 0 ,  x0 ,k x ,k ,k xمورد بررسی قرار میگیرد
[ .]5در این روش فرضیههایی مدنظر میباشد که عبارتند از
الف) کل سازه استوانهای مشبک ،ساخته از سلول واحد نشان داده
شده در شكل  2میباشد.
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شکل  .3سلول واحد و پوسته مشبک کاگومه
شکل  .2توزیع نیرویی المان واحد

 .2 .2 .2تحلیل ممان سلول واحد
به علت وجود نیرو در تقویتکنندهها و فاصله این نیروها نسبت

 .1 .2 .2تحلیل نیرویی المان معادل

به مرجع محاسبه کرنشها یعنی صفحه میانی پوسته ،ممانهایی

شكل  9نشانگر سلول واحد میباشد که نیروهای اعمالی بر آن

درون شبكه تقویتی ایجاد خواهد شد که در شكل  0دیده میشود.

قابل مشاهده است .در شكل  ،9با تحلیل نیرویی در دو راستای x

این ممانها به شكل زیر نوشته میشوند [:]5

و  و تقسیم این نیروها بر طول المان در این راستاها ،معادالت

() 5

نیروهای  N x , N , N xبصورت زیر بدست میآید [.]5
() 2

AE
t
(2c3 x0  2c3 k x ( )  2s 2 c 0 
a
2
t
)) ( 2s 2 ck
2
Nx 

() 9
AE
t
(2sc 2 x0  2sc 2 k x ( )  (2s3  2) 0
b
2
t
)) (  (2s3  2)k
2

N 

() 0

AE
t
)) ( (2sc 2 x0  2sc 2 k x
b
2

N x 

که در آن  Aسطح مقطع تقویتکنندهها E ،مدول االستیسیته و
 tضخامت پوسته است.

()6

() 9

AEt
t
(2c3 x0  2c3 k x ( ) 
2a
2
t
)) ( 2s 2 c 0  2s 2 ck
2
AEt
t
M 
(2sc 2 x0  2sc 2 k x ( ) 
2b
2
t
)) ( (2s3  2) 0  (2s3  2)k 
2
AEt
t
M x 
)) ( (2sc 2 x0  2sc 2 k x
2b
2
Mx 
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 AEtc3

 a
 AEtsc 2
Bijg  
 b

 0

 AEt 2 c3

 2a
 AEt 2 sc 2
Dijg  
 2b

0



AEt s 2 c
a
(AEts 3  2AEt)
2b
0
AEt 2 s 2 c
2a
3
(AEts  2AEt)
4b
0





0


2
AEt s c 

b

0





0 

AEt 2 s 2 c 
2b 
0

 ممان ایجاد شده به واسطه تقویتکنندهها بر روی.4 شکل
پوسته

g

 به ترتیب ماتریسD ijg  وB ijg ، A ij در روابط باال ماتریسهای
. کوپلینگ و خمشی میباشد،کششی

 به دست آوردن ماتریس سفتی سازه.3 .2

 ماتریس سفتی پوسته.2 .3 .2

 ماتریس سفتی تقویتکنندهها.1 .3 .2

 همسانگرد فرض، رفتار ماده بكار رفته در پوسته،در این مقاله

.) را به شكل ماتریسی بازنویسی کرد9( ) تا2( حال میتوان روابط

شده و در نتیجه ماتریس سفتی پوسته به صورت زیر میباشد

 همان تقویتکنندهها میباشدg الزم به ذکر است منظور از اندیس

:]23[

N 


 N 
 N shx   A sh
ij
 sh    sh
B
M
 x   ij
 M sh 
 sh 
 M x 
sh
x
sh

 Et

2
1  
 Et
A sh
ij  
1  2

 0


 
 
  
0 0 0
sh
Bij    x0 


sh
   , Bij  0 0 0 
Dijsh   k x 
 0 0 0 
k 

 
 k x 
0
x
0

Et
1  2
Et
1  2
0





0 

Et 
2(1   ) 
0

. ]5 [
) 1(

 N gx 
 g 
 N 
 N gx   A ijg
 g  g
 M x   Bij
 Mg 
 g 
 M x 
 2AEc3

 a
 2AEsc 2
A ijg  
 b

 0


  x0 
 0
  
Bijg    x0 
 
Dijg   k x 
k 
  
 k x 
2AEs 2 c
a
(2AEs 3  2AE)
b
0

) 8(





0 

2AEc 2 s 
b 
0
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Et
2cos 3 ( )
 Vg  AE 
1  2
a
Et
2sin 2 ( ) cos( )
A12  Vsh
 Vg  AE 
1  2
a
Et
(2sin 3 ( )  2)
A 22  Vsh
 Vg  AE 
1  2
a
Et
2sin( ) cos 2 ( )
A 33  Vsh
 Vg  AE 
2(1   )
b

 Et 3

2
12(1  )
 AEt 2 sc 2
Dsh
ij  
2
12(1  )


0


A11  Vsh

Et 3
sin 2 ( ) cos( )(t) 2
 Vg  AE 
2
12(1   )
2a

D 22  Vsh

Et 3
(2sin 3 ( )  2)(t) 2
 Vg  AE 
12(1   2 )
4b

Et 3
sin( ) cos 2 ( )(t) 2
D33  Vsh
 Vg  AE 
24(1   )
2b

AEt 2 s 2 c
12(1  2 )
(AEts3  2AEt)
12(1  2 )
0





0


AEt 2 s 2 c 

24(1  ) 
0

 نشانگر پوستهsh  ضریب پوآسون پوسته و نماد که در آن

cos3 ( )(t)
a
sin 2 ( ) cos( )(t)
B12  0  Vg  AE 
a
(2sin 3 ( )  2)(t)
B22  0  Vg  AE 
2b
sin( ) cos 2 ( )(t)
B33  0  Vg  AE 
b
Et 3
cos 3 ( )(t) 2
D11  Vsh
 Vg  AE 
2
12(1   )
2a

B11  0  Vg  AE 

D12  Vsh
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.است
 ماتریس سفتی کل سازه.3 .3. 2
در این مقاله برای به دست آوردن ماتریس سفتی کل از نسبت
 به نحوی که ماتریس سفتی کل از،حجمی استفاده شده است
جمع ماتریس سفتی پوسته و تقویتکنندهها با نسبت حجمیشان
:]5[ به حجم کل به دست میآید
g
sh
 N   Vg N  Vsh N 
 M    V M g  V M sh 

   g
sh

)12(

نوآوری اصلی مقاله در اینجاست که مبنای محاسبه ممان ایجاد شده در
 فاصله بین صفحه میانی پوسته ساده و صفحهای است که از میان،شبكه
 بنابراین المانهای ماتریس سفتی جدید به صورت زیر.شبكه میگذرد
:خواهد شد

)13(

 V A g  Vsh A sh Vg Bg  Vsh Bsh   0 
 g g
 
sh
Vg D g  Vsh Dsh    
 Vg B  Vsh B
vg
vsh
Vsh 
, Vg 
vsh  v g
vsh  v g

:]5[ ) به صورت زیر میباشد13( شكل گسترده رابطه
 N x   A11

 
 N   A 21
 N x   0


 M x   B11
 M  B
    21
 M x   0

A12

0

B11

B12

A 22
0
B12

0
A 33
0

B21
0
D11

B22
0
D12

B22
0

0
B33

D 21 D 22
0
0

0    x0 
 
0    0 
B33    x0 
 
0   kx 
0   k 
 
D33   k x 

:) به صورت زیر میباشد11( المانهای ماتریس رابطه

)11(
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Et
) 2cos3 (
 Vg  AE 
2
1 
a
Et
) 2sin 2 ( )cos(
A12  Vsh
 Vg  AE 
1  2
a
Et
)(2sin 3 ( )  2
A 22  Vsh
 Vg  AE 
1  2
a
Et
) 2sin( )cos 2 (
A 33  Vsh
 Vg  AE 
) 2(1  
b

A11  Vsh

)cos3 ( )(t  t
a
)sin 2 ( )cos( )(t  t
B12  0  Vg  AE 
a
)(2sin 3 ( )  2)(t  t
B22  0  Vg  AE 
2b
)sin( )cos 2 ( )(t  t
B33  0  Vg  AE 
b
Et 3
cos3 ( )(t  t) 2
D11  Vsh
 Vg  AE 
2
) 12(1  
2a

B11  0  Vg  AE 

()19

Et 3
sin 2 ( )cos( )(t  t) 2
 Vg  AE 
2
) 12(1  
2a

D12  Vsh

Et 3
(2sin 3 ( )  2)(t  t) 2
 Vg  AE 
2
) 12(1 
4b

D 22  Vsh

Et 3
sin( )cos 2 ( )(t  t) 2
 Vg  AE 
) 24(1  
2b

D33  Vsh



1 L 2 t 2t
2
) (t  t  )  ((U x / t
2 0 0  2

(16
)

(U / t)2  (U z / t) 2 )Rdxd dz
که در آن  چگالی استوانه مشبک است U ، U x .و U z
نیز میدان جابجایی پوسته در سه راستای   ، xو  zبصورت
زیر هستند:

)W(x, , t
x
)z W(x, , t
U  V(x, , t) 
R

)U z  W(x, , t

()19

U x  U(x, , t)  z

بر اساس تئوری فلوگه پوستهها ،میتوان انحناها و کرنشهای
صفحه میانی پوسته یعنی بترتیب
نوشت [:]21

 x0  U ,x

()18
1
W
R
U ,

  Ue  T

که در آن  U eانرژی کرنشی پوسته مشبک است که به صورت
زیر تعریف میشود [:]23
()15

R



V,
R

1 L 2
(N x  x0  N 0  N x  x0


0
0
2
M x k x  M k  M x k x )Rdxd dz
Ue 

 0 

 x0  V,x 
k x   W,xx

W,

مجموع انرژی پوسته مشبک بصورت زیر نوشته میشود:
()10

k x , k , k x

و

 ،  x0 , 0 ,  x0بیان شده در رابطه ( )11را میتوان بصورت زیر

که در آن  tضخامت پوسته و  t ضخامت تقویتکنندهها است.
 .4. 2استخراج معادالت حرکت

T

W
 2
R2
R
V
U
W
 ,x  ,2  2 ,x
R
R
R
حال بر اساس اصل همیلتن خواهیم داشت:

()11

  T dt  0

k  
k x

t

e

  U
0

که در آن



عملگر حساب تغییرات و  tزمان است .حال با

استفاده از روابط ( )19( ،)16( ،)15( ،)11و ( )18در رابطه ()11
همچنین  Tانرژی جنبشی کل پوسته مشبک است که:

میتوان به معادالت حرکت پوسته مشبک دست یافت .از طرفی،
توابع جابهجایی برای شرایط مرزی تكیهگاه ساده به صورت زیر
میباشد [:]22
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1

m x
))sin(n )sin( t
L
m 1 n 1
 
m x
(V   Bmn sin
)) cos(n )sin( t
L
m 1 n 1
 
m x
(W   Cmn sin
))sin(n )sin( t
L
m 1 n 1

میلیمتر میباشد .همانطور که گفته شد ،اختالف بین روشها

که در آن  Lطول استوانه مشبک است .حال با قرار دادن رابطه

برای شماره مد  12کاهش یافته است .دلیل رفتار کاهشی و سپس

( )23در معادالت حرکت ،مسئله مقدار ویژهای بدست میآید که

افزایشی فرکانس آن است که سطح انرژی کرنشی پوسته با

در آن مقادیر ویژه همان فرکانسهای طبیعی پوسته مشبک

افزایش مداوم مود محیطی  ،nابتدا کاهش و سپس افزایش می-

خواهد بود.

یابد.

()23





(U   A mn cos

799

941

15

منظور از شماره مد ،همان ترکیب  mو  nاست .واحد فرکانس در
جداول هرتز میباشد .بطور مثال منظور از شماره مد m=1 ،12
و  n=2میباشد .در جداول  2و  9بترتیب ضخامت پوسته  2و 0

جدول .2مقایسه بین روش تحلیلی با روش المان محدود

 .3تحلیل المان محدود
برای انجام تحلیل المان محدودِ مسئله در نرم افزار آباکوس ،ابتدا
شبكه تقویتکنندهها را در نرم افزار کتیا 22مدلسازی نموده و

(R  350mm,L  401mm, t  2mm,
)t  12mm,a  96mm,b  148mm

سپس آن را وارد نرم افزار آباکوس 29کرده و پوسته سادهای را بر

فرکانس روش

فرکانس روش

روی تقویتکنندهها قرار داده و پس از المانبندی آن ،تحلیل

المان محدود

تحلیلی

1189
879
750
798

1214
833
729 / 4
847

مودال انجام میگیرد.
 .4نتایج
در این بخش ،مقایسهای بین نتایج روش تحلیلی حاضر و تحلیل

شماره مود

12
13
14
15

المان محدود انجام گرفته است .در جداول  2 ،1و  ،9این مقایسه
برای ضخامتهای پوسته مختلف (ضخامتهای  2 ،1و  0میلی-

جدول .3مقایسه بین روش تحلیلی با روش المان محدود

متر) صورت گرفته است .در جدول  1ضخامت پوسته  1میلیمتر

(R  350mm,L  401mm, t  4mm,
)t  12mm,a  96mm,b  148mm

میباشد .برای شماره مد 12

کمی اختالف بین روش تحلیلی و

روش المان محدود موجود میباشد که این اختالف در

فرکانس روش

فرکانس روش

ضخامتهای بیشتر ،کم میگردد.

المان محدود

تحلیلی

1275
940
788
816

1225
873
723
757

جدول .1مقایسه بین روش تحلیلی با روش المان محدود
(R  350mm,L  401mm, t  1mm,
)t  12mm,a  96mm,b  148mm

فرکانس روش

فرکانس روش

المان محدود

تحلیلی

1139
855
743

1349
855
756

شماره مود

12
13
14
22-Catia

شماره مود

12
13
14
15

در سه شكل  6 ،5و  9اثر شماره مد بر فرکانس طبیعی در ابعاد
تقویتکنندههای جدید و در سه ضخامت مختلف ،بدست آمده از
دو روش حاضر و المان محدود مقایسه گردیده است.

23-Abaqus
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روش تحلیلی ارائه شده

1300

شماره مد  12برای ضخامت  0میلیمتر کم شده است.

فرکانس(هرتز)

روش المان محدود

1500

طبق شكل  ،9اختالف بین روش تحلیلی و روش المان محدود در

1100
900
700
500

3

4

شماره مود

2

1

شکل  .5تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب شماره مود برای
مقایسه بین روش المان محدود و روش تحلیلی در ضخامت 1

شکل  .7تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب شماره مود برای

میلیمتر

مقایسه بین روش المان محدود و روش تحلیلی در ضخامت 0

(R  350mm, L  401.5mm, t  1mm,
)t   12mm, a  64mm, b  96mm

میلیمتر

همانطور که در شكل  5مشاهده میشود،با تغییر ابعاد ،در شماره

(R  350mm,L  401.5mm, t  4mm,
)t  12mm,a  64mm,b  96mm

مد  ،12اختالف کمی بین روش تحلیلی ارائه شده با روش المان

در شكلهای  1 ،8و 13مشاهده میشود که ضخامت پوسته و

محدود وجود دارد.

تقویتکنندهها در هر شكل ثابت میباشد .اما بقیه ابعاد تغییر
1500

روش تحلیلی ارائه شده

1300

فرکانس(هرتز)

روش المان محدود

1100
900
700

کرده است .به همین منظور ابعاد مدل یک به صورت زیر است:

(R  350mm,L  401.5mm,
)t   12mm,a  64mm,b  96mm
ابعاد مدل دو به صورت زیر است:

(R  350mm, L  401mm,
)t   12mm,a  96mm, b  148mm
ابعاد مدل سه به صورت زیر است:

500

(R  350mm, L  402mm,
)t   12mm, a  74mm, b  116mm

شکل  .6تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب شماره مود برای

همانطور که در سه شكل زیر مشاهده میشود ،با اینكه ابعاد

مقایسه بین روش المان محدود و روش تحلیلی در ضخامت 2

متفاوت است اما نتایج هر سه مدل نزدیک یكدیگرند .علت آن

4

2

3

1

شماره مود

میلیمتر
(R  350mm,L  401.5mm, t  2mm,
)t  12mm,a  64mm,b  96mm

است که نسبت  b / aدر هر سه شكل تقریباً برابر هستند.
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11

شکل  .11تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب شماره مود برای
ضخامت  0میلیمتر پوسته
در شكلهای  1 ،8و  13مشاهده میگردد که ابتدا فرکانس
کاهشیافته و سپس افزایش مییابد.
در شكل  11تغییرات فرکانس طبیعی پایه برحسب ضخامت
مشاهده میشود .برای شكلهای  19و  10ضخامت پوسته 1
میلیمتر میباشد.

شکل  .8تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب شماره مود برای
ضخامت  1میلیمتر پوسته
1500
شکل یک
شکل سه

1100
900

4

2

3

فرکانس(هرتز)

شکل دو

1300

700

شکل  .11تغییرات فرکانس طبیعی پایه بر حسب ضخامت

500

پوسته برای دو مدل  1و 2

1

شماره مود
شکل  .9تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب شماره مود برای
ضخامت  2میلیمتر پوسته

شکل  .12تغییرات فرکانس طبیعی پایه بر حسب ضخامت
پوسته برای مدل 1
روند نمودار در شكل  12نزولی است ،اما در شكل  13وقتی بازه
ضخامت بیشتر میشود ،ابتدا نمودار نزولی و سپس صعودی
گردیده است .علت آن است که با افزایش ضخامت پوسته ،با توجه

12

علی جعفری و محمد فدایی

به ماتریس سفتی کل (رابطه  ،)19نسبت حجمی پوسته افزایش

 .5نتیجه گیری

و نسبت حجمی شبكه کاهش می یابد .از آنجاییكه سفتی شبكه

در این مقاله ،با استفاده از تحلیل نیرویی و ممان یک المان

سهم بسزایی در انرژی کرنشی کل پوسته دارد ،در نتیجه با کاهش

نماینده از شبكه منظم کاگومه ،ماتریس سفتی بهبود یافته استوانه

نسبت حجمی شبكه فرکانس کاهش یافته است .همچنین بر طبق

مشبک استخراج گردید .سپس با استفاده از مفهوم نسبت حجمی،

روابط ( )11و ( )19میتوان گفت که با افزایش ضخامت پوسته،

سفتی معادل مجموعه پوسته و تقویت کننده ها بدست آمد .در

ممان ایجاد شده داخلی پوسته افزایش یافته و باعث کاهش سفتی

ادامه ،با استفاده از تئوری فلوگه و جایگذاری شرایط مرزی در

پوسته مشبک میگردد.

معادالت ارتعاشی ،تحلیل فرکانسی صورت پذیرفت .مقایسه نتایج
حاصل شده با روش المان محدود ،دقت بسیار خوبی را برای روش
معادل سازی جدید گزارش داد .در پایان اثر پارامترهای هندسی
بر روی فرکانسهای طبیعی سازه بررسی شد.
 -6منابع

شکل  .13تغییرات فرکانس طبیعی پایه برحسب  aبرای دو
مدل  1و 2
1600

مدل 1
مدل 2

فرکانس(هرتز)

1500
1400
1300
1200

208

188

168

148

128

108

88

)b(mm
شکل  .14تغییرات فرکانس طبیعی پایه برحسب  bبرای دو
مدل  1و 2
با افزایش اندازه  aو  bدر شكلهای  19و  ،10انتظار میرود
فرکانس کاهش یابد ،زیرا تعداد شبكههای تقویتکننده کاهش
یافته است.
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