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چكيده
در اين مقاله با استفاده از روش جديدی بر اساس نظريه بهبود يافته مرتبه باال صفحههای ساندويچی،
ارتعاشات آزاد اين صفحات مورد بررسی قرار گرفته است .معادالت حرکت با استفاده از اصل هميلتون 1و روش
انرژی بدست آمده است .برای رويهها از تئوری برشی مرتبه اول استفاده شده است و در هسته ،جابجايیها در
جهتهای مختلف ،به صورت چند جملهای با ضرايب نامعلوم فرض شدهاند .نيروهای اينرسی ،ممانهای اينرسی و
تغيير شکلهای برشی در هسته ميانی و رويهها در نظر گرفته شدهاند .همچنين بر خالف در نظر نگرفتن
تنشهای صفحه ای هسته در مقاالت قبلی ،در اين مقاله فرض شده است که هسته قابليت تحمل تنشهای صفحهای
را دارد و اثر آنها در جوابها مورد بررسی قرار گرفته است .معادالت حل نيمه تحليلی برای يک صفحه
ساندويچی با شرايط مرزی ساده ،با استفاده از روش نوير 2و با حل معادله مقادير ويژه بدست آمده است .اين
روش مودهای باالتری را نسبت به ساير نظريههای صفحات ساندويچی دارد .دقت و صحت اين تئوری با مقايسه
بين نتايج بدست آمده با نتايج تحليلی و عددی موجود در مراجع ،بررسی شده است .اثر تعدادی از پارامترهای
فيزيکی و يا هندسی روی فرکانسهای طبيعی مورد بررسی قرار گرفتند.
كلمات كليدي  :صفحه ساندويچی ،هسته انعطاف پذير ،تئوری کاملشده مرتبه باال ،ارتعاشات آزاد

Analysis of Free Vibration of Sandwich Panels Based
on Improved High-order Sandwich Panel Theory
B. Eftari, S.M.R. Khalili, A. Jafari, K. Malekzadeh
ABSTRACT
A new improved high-order theory is presented to investigate the dynamic behavior of sandwich
panels with flexible core. Shear deformation theory is used for the face sheets while the three-dimensional
elasticity theory is used for the core. Displacements in the core are assumed as polynomial with unknown
coefficients. Inertia forces, moments of inertia and shear deformations in the core and the face sheets are
taken into consideration. Unlike the previous improved theory, the in-plane normal and shear stresses in
the core are considered. The governing equations and the boundary conditions are derived by Hamilton’s
principle. Closed form solution is achieved using the Navier method and solving the eigenvalues. The
numerical results of present analysis are compared with the available numerical or theoretical results in
the literatures. It indicates that the present new modified theory is more accurate than the other developed
theories for sandwich panels. The variations of the non-dimensional natural frequency with respect to the
various geometrical and material parameters are investigated.
KEYWORDS : Sandwich Panel, Flexible Core, Improved Higher-Order Theory, Free Vibrations
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 -1مقدمه

مجهوالت در اين نظريه مستقل از تعداد اليههاي کامپوزيتهاي
چند اليه است .نظريه اليهاي 5نيز براي تحليل ارتعاشات آزاد

سازههاي ساندويچي جديد ،سبک بوده و نسبت استحكام

ورقهاي چند اليه به کار گرفته شده است [ .]9مدل اليهاي به

به وزن بااليي دارند .لذا ،امروزه در صنايع هوافضا ،دريايي،

علت وابسته بودن تعداد توابع مجهول به تعداد اليههاي

حمل و نقل ،عمران و غيره کاربرد دارند .يک سازه در عمر

چنداليهها ،داراي دقت خوبي در محاسبه فرکانسهاي طبيعي

کاري خود معموالً تحت بارگذاريهاي ديناميكي قرار ميگيرد.

اين ساختارها دارد .در مرجع [ ]14نظريه مرتبه باالي پانلهاي

وقتي يک سازه در يكي از فرکانسهاي طبيعي خود به صورت

ساندويچي (HSAPT) 6را در تحليل ارتعاشات آزاد پانل

مكرر تحريک ميشود ،ميزان انرژي دريافتي حداقل شده و

ساندويچي با هسته انعطاف پذير بكار بردهاند .اين نظريه به

دامنه نوسان به شدت افزايش مييابد .اين پديده با توجه به نوع

طور موفقيت آميزي در زمينههاي مختلف تحليل مانند تحليل

سازه و مواد تشكيل دهنده آن باعث بروز حاالتي مانند:

تيرها ،کمانش و ارتعاشات آزاد تيرهاي ساندويچي ،خمش و

شكست ،تغيير شكل پالستيک در قسمتي از سازه ،بروز رفتار

کمانش در پانلهاي ساندويچي ،تمرکز تنش ،فتواالستيسيته،

غير خطي در سازه ،خستگي و در ادامه سبب شكست سازه

رفتارهاي غيرخطي صفحات ساندويچي ،ارتعاشات آزاد تيرهاي

ميگردد .در نتيجه در اکثر سازهها از تحريک هر يک از

انحناءدار ،مسائل شبيه سازي و مسائل پيزوالكتريک [ ]14مورد

فرکانسهاي طبيعي در صورت امكان جلوگيري ميشود .لذا

استفاده قرار گرفته است .در مرجع [ ]14دو مدل براي اين

دانستن مقادير فرکانسهاي طبيعي و شكل مودهاي ارتعاشي

تحليل آورده شده است .در مدل اول ،تنشهاي برشي عمودي و

سازه مورد نياز است .رفتارهاي خطي و غير خطي انواعي از

جابجاييهاي رويههاي باال و پايين پانل ساندويچي ،مجهوالت

ورقهاي ساندويچي در کتب مراجع کالسيک موجود ميباشد

مسئله هستند .در مدل دوم ميدان جابجايي در هسته بر اساس

[ .]3[ ،]2[ ،]1همچنين بررسي بيشتر روي انواع مدلهاي تحليلي

نتايج مدل اول به صورت يک چند جملهاي توصيف ميشود.

و محاسباتي سالهاي گذشته بر روي سازههاي ساندويچي در

همچنين ،ضرايب چند جملهاي مذکور و جابجاييهاي رويهها،

مراجع [ ]4و [ ]5ارائه شده است .نظريههاي کالسيک و برشي

مجهوالت مسئله را تشكيل ميدهند .ملکزاده و همكاران []15

مرتبه اول از متداولترين نظريههاي موجود براي تحليل

نظريه بهبود يافته مرتبه باالي ورقهاي ساندويچي

7

ورقهاي کامپوزيتي و صفحات ساندويچي است [.]3[ ،]7[ ،]6

را بر پايه نظريه مرتبه باال در مرجع [ ]14ارائه نموده اند و از

نظريه کالسيک صفحه ،به علت در نظر نگرفتن تغيير شكلهاي

آن براي تحليل ارتعاشات آزاد در پانلهاي ساندويچي استفاده

برشي عرضي و تخمين باالي فرکانسهاي طبيعي ،دقت کافي

مينمايند .در اين نظريه سهم نيروهاي صفحهاي رويههاي

براي تحليل چنداليههاي ضخيم و پانلهاي ساندويچي را ندارد.

بااليي و پاييني ورق ساندويچي ،ضريب استهالک و همچنين

بنابراين محاسبه اثر تغيير شكلهاي برشي عرضي در مطالعه

ميرايي سيستم براي تحليل ارتعاشات مورد بررسي قرار گرفته

چنداليههاي ضخيم ضروري است .دقت محاسبات در نظريه

شده است.

برشي مرتبه اول به ضريب تصحيح برشي وابسته است [.]9
براي حل محدوديتهاي نظريه برشي مرتبه اول ،نظريههاي

 -2معادالت حاكم و روش حل تحليلي

مرتبه باال 3شامل جملههاي مرتبه باال در بست تيلورِ جابجاييها

ورق ساندويچي مورد مطالعه در اين مقاله به شكل مستطيل

در جهت ضخامت توسعه يافتهاند .همچنين نظريه برشي مرتبه

است و داراي دو رويه چند اليه کامپوزيتي و هسته مياني

سه (TSDT) 4براي چنداليههاي کامپوزيتي توسعه يافت [.]11

انعطافپذير ميباشد (شكل( .))1ضخامت هسته مياني ،رويه

نظريههاي مرتبه باال دقت باالتري در تخمين فرکانسهاي

بااليي ،رويه پاييني و کل ورق به ترتيب  h, hb, ht, hcاست.

طبيعي صفحات چنداليه دارند [ .]9بنابراين ،ديدگاه متداولي از

درشكل ( )1محورهاي مختصات نشان داده شده است .طول و

کافي بودن نظريههاي تعميميافته مرتبه باال براي تحليل مسائل

عرض ورق به ترتيب برابر با  aو  bهستند .فرمولبندي رياضي

ديناميكي سازههاي چنداليه ،وجود دارد .اين نظريه اولين بار

در ادامه مراحل نظريه کاملشده مرتبه باالي ورقهاي

توسط مرجع [ ]11توسعه يافت و مطالعات بيشتر در مراجع

ساندويچي صورت گرفته است [ .]14معادالت حرکت و شرايط

[ ]12و [ ]13آورده شده است .آنها اين نظريه را براي ورقهاي

مرزي با استفاده از اصل هميلتون بدست ميآيند.

چند اليه استخراج نمودند که به خوبي شرايط پيوستگي هندسي
و تنش را در وجههاي مشترک ،در نظر ميگيرد .تعداد
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با توجه به روابط ارائه شده در روش دوم جابجايي در
هسته مياني [ ،]14جابجاييها را به صورت چند جملهاي با
ضرايب نامعلوم فرض مينماييم:
) uc ( x, y, zc , t )  u0 ( x, y, t )  zcu1 ( x, u, t )  zc2u2 ( x, y, t
)  zc3u3 ( x, y, t
) vc ( x, y, zc , t )  v0 ( x, y, t )  zcv1 ( x, u, t )  zc2v2 ( x, y, t

()4

)  z v ( x, y , t
3
c 3

شکل ( :)1پارامتر های هندسی پانل ساندويچی مستطيلی شکل با

) wc ( x, y, zc , t )  w0 ( x, y, t )  zc w1 ( x, u, t )  z w ( x, y, t
2
c 2

دو رويه چند اليه کامپوزيتی و هسته ميانی با انعطافپذيری
عرضی

که در آن ) ،ui (i=0,1,2,3و  viو ) wj (j=0,1,2ضررايب مجهرول

 V ,T, Uبه ترتيب نمايانگر انرژي پتانسيل ،جنبشي و

مستقل از  zcمي باشند .شرايط سازگاري در محل اتصال هسرته

انرژي حاصل از نيروهاي خارجي δ ،عملگر تغييرات مرتبه اول

مياني به رويه ها با فرض اتصال کامرل ،بره صرورت رابطره ()5

ميباشد t2-t1 .بازه انتگرالگيري است .در ادامه معادله تغييرات

است [.]15[ ]14

مرتبه اول انرژي پتانسيل آورده شده است .در رابطه ( y( )2يا

t
1

2 ht x
t
1
t
v c ( z c  h c / 2)  v 0  2 h 
t
y

z c   h c / 2)  u 0 
t

 σii )i=xو  εiiبه ترتيب تنش و کرنش عمودي در جهات  xو yو
انديس باالي  b ،tو cنشان دهنده رويههاي بااليي ،پاييني
وهسته مياني ميباشند y( .يا  τiz )i=xو  γizبه ترتيب تنش و
کرنش برشي قائم در هسته مياني ،و  σczzو  εczzبه ترتيب تنش

z c   h c / 2)  w 0
t

()5

b
1
u c ( z c  h c / 2)  u 0  2 h b x
b
1
b
v c ( z c  h c / 2)  v 0  2 h b y

 ,vtبه ترتيب نمايانگر حجمهاي رويههاي بااليي ،پاييني و هسته
c
 xyc
  xyکه در معادله تغييرات مرتبه اول انرژي پتانسيل وارد

z c  h c / 2)  w 0
b

جابجررايي در هسررته ميرراني برره صررورت رابطرره ( )6اسررتخراج

شدهاند ،بيانگر تغييرات انرژي صفحهاي در هسته مياني بوده،
که در نظريه مرتبه باال [ ]14و نظريه کاملشده مرتبه باال []15

()6
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v  (4(v  v )  2(h   h  )  4h v ) / h
با استفاده از روابط ( )1تا ( ،)6معادالت تغييرات انرژي جنبشري
c

b

t

3

  ( xxb  xxb  yyb  yyb   xyb  xyb   xzb  xzb   yzb  yzb )dv



t

2

3

vt

()2

 4u 0) / h c

)  4h cu 1) / h c

U   ( xxt  xxt  yyt  yyt   xyt  xyt   xzt  xzt   tyz tyz )dv

(

c

w

با استفاده از روابط ( )3تا ( )5روابط بين پارامترهاي وابسته به
ميشود:

نبودهاند ،اما در روش حاضر در نظر گرفته شدهاند.

(

c

w

b

و کرنش عمودي در جهت قائم در هسته مياني ميباشندvc ,vb .
c
مياني هستند .در رابطه ( )2عبارتهاي  yyc ،  xxc  xxc
  yyو

(

c

u

1

c

y

t

y

b

t

b

0

0

3

و انرژي حاصل از نيروهاي خارجي طبق مرجع [ ]15و همچنين
انجام عمليات رياضي ،دستگاه معادالت حاکم بر مسرئله بدسرت

در رويهها از تئوري برشي مرتبه اول با در نظر گرفتن

مرريآينررد .دسررتگاه معررادالت شررامل  15معادلرره و  15مجهررول

تغيير مكانهاي کوچک و چرخشهاي کوچک استفاده شده

مي باشند که اين تعداد ،حداقل معادالت مستقل بوده و براي هرر

است.

حالتي از شرايط مرزي مختلف قابل اسرتفاده مريباشرند .برراي
مثال در رابطه ( )7يک معادله از دستگاه معادالت بدسرت آمرده
براي ورق ساندويچي آورده شده است.
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N xxt ,x  N xyt , y  n xt  16 hc E cu 0,xx  401 hc3E cu 2,xx

آرايش [/1/91/1هسته ]1/91/1/و [/-45/45/-45هسته-45/45/

)  16 hcG xyc (u 0, yy  v 0,xy )  401 hc3G xyc (u 2, yy  v 2,xy

 ]45/را در نظر ميگيريم .در جدولهاي ( )1و ( )2نتايج حاصل

1
 13 hcG xzc (2u 2  w 1,x )  401 hc2 E cu1,xx  112
hc4 E cu 3,xx

از روشهاي تحليلي [ ]17و المان محدود [ ]13بر اساس نظريه

1
 201 hc2G xyc (u1, yy  v 1,xy )  112
) hc4G xyc (u 3, yy  v 3,xy

مرتبه باالي ورقهاي ساندويچي و همچنين نتايج حاصل از

G xzc (u1  w 0,x ) 

نظريه بهبود يافته مرتبه باالي ورقهاي ساندويچي [ ]15با

 m t u 0,t tt  h22 I 2cu 0,tt  h43 I 4cu 1,tt  h22 I 4cu 2,tt  h43 I 6cu 3,tt

نتايج حاصل از روش موجود براي دو اليه چيني مقايسه شده

()7

) hcG xzc (3u 3  w 2,x
c

c

1
40

c

c

است .در اين جداول سرعتهاي زاويهاي بدون بعد

2
شده    a  0مربوط به فرکانسهاي طبيعي چهار مود
E

 15مجهول وابسته ،در رابطه ( )3آورده شدهاند:

0

h

}{u0t , xt , v0t , yt , w0t , u0b , xb , v0b , yb , w0b , u0 , u1, v0 , v1, w0

اول مقايسه شدهاند .ورق داراي خواص هندسي (hc/h=1/33

مالحظه ميشود که دستگاه معادالت ديفرانسيل ارتعاشرات آزاد

 )a/h=11, a/b=1,است .رويهها از الياف شيشه و رزين پلي

ورق ساندويچي با هسته انعطاف پرذير برر حسرب توابرع تغييرر

استر و هسته مياني از جنس فوم HEREX-C70,130PVC

مكانهاي صفحهاي ،عرضي ،چررخشهرا در رويرههرا و هسرته

ساخته شدهاند [.]15

()3

مياني و همچنين با استفاده از روش نوير براي شرايط مرزي با
تكيهگاه ساده [ ]16به يک مسئله استاندارد مقرادير وير ه تبرديل
ميشود.
}([k ]  [M ]   2 ){X 0*}  {0

()9

خواص اليه کامپوزيتي مربوط به الياف شيشه با رزين
پلياستر عبارتند از [:]15
E1 = 24.51 GPa , E2 = 7.77 GPa , G12 = G13 = 3.34 GPa ,
G23 = 1.34 GPa, νs = 0.078 , ρs = 1800 Kg/m3

خواص ماده هسته مياني عبارتند از [:]15

در معادله ( [K] ،)9و ] [Mبه ترتيب ماتريسهاي سفتي و جررم

Ec = 103.63 MPa , Gc = 50 Mpa , νc = 0.32 ,
ρc = 130 Kg/m3

ميباشند .به علت تعداد باالي درايهها ،براي نمونه يرک درايره از

با توجه به جداول ( )1و ( ،)2نتايج بدست آمده از اين با

هر ماتريس ] [Kو ] [Mدر رابطه ( )11آورده شده است.
c

]

3h cG xy
35

]   [ B (3,3) 
t

2

c

3h c E xx
35
6

()11

  [ A (1,1) 
2

t

m

4

c

m

نتايج حاصل از نظريه بهبود يافته مرتبه باالي ورقهاي

c

47G xz
15h c

K (1,1) 

c

ساندويچ در مرجع [ ]15همخواني دارند .به طور کلي نتايج
حاصل از روش حاضر و نظريه بهبود يافته مرتبه باال [ ]15به

M (1,1)  m 

علت باالتر در نظر گرفتن درجات آزادي و در نتيجه محاسبه

در رابطه ( αm=mп/a ،)11و  βn=nп/bاست و  mcو  mtبه ترتيب

پايينتر سفتي ورق در مقايسه با نظريههاي کالسيک و

برابر با جرم هسته مياني و جرم رويه براالي پانرل سراندويچي

نظريههاي مرتبه باال ،مقدار کمتري را نسبت به نتايج بدست

ميباشند.

آمده از روش تحليلي [ ]17و المان محدود [ ]13بر پايه

c

28



c

20

t

 -3بررسي نتايج

نظريههاي مرتبه باال نشان ميدهند ،اما به مقادير حاصل از
نتايج نيمه تحليلي و نظريه بهبود يافته نزديكتر ميباشند [.]15

در اين قسمت يک مثال از پانلهاي ساندويچي بررسي

نتايج بدست آمده از اين روش حاضر در حالت  IIبزرگتر از

مي شود و نتايج حاصل از حل مسئله با نظريه اين مقاله با نتايج

حالت  Iاست که به دليل در نظر گرفتن تنشهاي صفحهاي

ساير مراجع مقايسه ميگردد .اثر تنشهاي عمودي و برشي

هسته در حالت  IIو در نتيجه افزايش سفتي ورق ميباشد .اين

صفحهاي هسته مياني بر نتايج ،بررسي خواهند شد .در نتايج

روش مانند روش نظريه بهبود يافته مرتبه باالي توانايي

بدست آمده ،در حالت  Iاثر تنشهاي صفحهاي هسته مياني در

محاسبه مودهاي صفحهاي را نيز داراد .نظريههاي معمولي

فرمولها ،در نظر گرفته نشده است ،اما در حالت  ،IIاين اثر را

مرتبه باال ،اين قابليت را ندارند [ .]15فرکانسهاي بدست آمده

در نظر گرفتهايم.

از اين روش در مقايسه با روش نظريه بهبود يافته مرتبه باال

 -1-3ارتعاشات آزاد پانل ساندويچي هفت اليه با

اين اختالف به علت تفاوت ميدان جابجايي هسته در اين دو

هسته مياني النهزنبوري و با تكيهگاه اطراف

مرجع است .در روش اين مقاله ميدان جابجايي در هسته به

لوال

صورت چند جملهاي با ضرايب نامعلوم فرض شده است .اما در

در اين مثال دو ورق مربع شكل با اليه چيني به ترتيب با
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مرجع [ ]15بجز در فرکانس ارتعاشي اول کوچكتر ميباشند که

مراجع [ ]14و [ ]15با فرض يكنواختي تنشهاي برشي در
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راستاي ضخامت و استفاده از روابط االستيسيته بدست ميآيد،
که اين فرض سبب ايجاد خطا ميشود [.]14
جدول ( :)1فرکانسهای طبيعی بی بعد مربوط به ورق ساندويچی
هفت اليه کامپوزيتی [/0/00/0هسته]0/00/0/

ورق ساندويچي هفت اليه کامپوزيتي
0/90/0/core/0/90/0

روش
حاضر
در

روش
حاضر
در

حالت
II

روش

روش نيمه
تحليلي بر
اساس

حالت I

IHSAPT
[]15

المان
محدود
بر اساس
HSAPT
[]13

روش
تحليلي

مودها

بر اساس
HSAPT
[]17

شکل ( :)2شکل مود جابحايی هسته ) (Ucدر مرکز هسته (حالت ،)II

15/161

15/14

14/33

15/14

15/23

1

26/753

26/733

26/91

23/1

23/69

2

27/343

27/329

27/47

29/2

31/11

3

35/33

35/316

35/57

37/76

33/36

4

برای مود دوم ضخامت در ورق ساندويچی [/0/00/0هسته]0/00/0/

جدول ( :)2فرکانسهای طبيعی بدون بعد ورق ساندويچی هفت
اليه کامپوزيتی [/-54/54/-54هسته]54/-54/54/

ورق ساندويچي هفت اليه

کامپوزيتي 45/-

45/45/core/-45/45/-45

روش
حاضر
در
حالت
II

روش
حاضر
در

روش

روش نيمه
تحليلي بر
اساس

حالت I

IHSAPT
[]15

المان
محدود
بر اساس
HSAPT
[]13

روش
تحليلي

مودها

بر اساس

شکل ( :)3اثر فرض تنشهای صفحهای هسته ميانی بر تغييرات

HSAPT
[]17

جابجايی هسته در راستای ضخامت برای مود اول در ورق

15/799

15/736

15/53

16/19

16/33

1

27/329

27/316

27/36

23/93

29/65

2

27/329

27/316

27/36

23/93

29/65

3

36/22

36/216

36/93

33/76

41

4

 -2-3شكل مود جابحايي هسته در جهت عرضي )(Uc

در شكل ( ،)2شكل مود جابحايي هسته ) (Ucدر مرکز هسته

ساندويچی [/0/00/0هسته( ]0/00/0/نسبت طول به عرض )0

 -3-3بررسي اثر تغييرات مدول االستيسيته هسته
نسبت به مدول االستيسيته رويه باال بر فركانس
طبيعي
با توجه به شكل ( )4مقدار فرکانس طبيعي اول بدون بعد با
افزايش نسبت مدول ارتجاعي هسته به رويه باال در بازه

(در حالت  ،)IIبراي مود دوم ضخامت در ورق ساندويچي

≥1/99

[/1/91/1هسته ]1/91/1/نشان داده شده است .در شكل ( ،)3اثر

فرکانس طبيعي اول بدون بعد با افزايش نسبت  ، Ec/Et11افزايش

در نظر گرفتن تنشهاي صفحهاي هسته مياني بر تغييرات

مييابد .با توجه به اينكه افزايش نسبت  Ec/Et11منجر به

جابجايي هسته در راستاي ضخامت در ورق ساندويچي با

مستحكمتر شدن هسته ورق ساندويچي ميشود ،بيشترين

نسبت طول به عرض برابر با  9و اليه چيني

اختالف ميان حالت  IIنسبت به حالت  Iدر  ،Ec/Et11=./99برابر

[/1/91/1هسته ،]1/91/1/نشان داده شده است .همانطور که در

با  7/37درصد است .درنتيجه ،در ورقهاي ساندويچي که

شكل ( )3مشخص است ،در نظر نگرفتن اثر تنشهاي عمودي و

هسته نرم ندارند ،در نظر نگرفتن تنشهاي صفحهاي هسته

برشي صفحهاي هسته مياني سبب ايجاد بيشترين اختالف برابر

سبب بوجود آمدن خطا در محاسبات ميشود.

/Et11

c

 1/1≤Eکاهش مييابند .اختالف بين حالت  IIو  Iدر

با  14/7درصد در نتايج شده است.
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 -4نتيجهگيري
با استفاده از روش جديد ،فرمولبندي ارتعاشات آزاد پانل
ساندويچي با هسته انعطاف پذير بررسي گرديد .نتايج بدست
آمده از اين روش حاضر ،دقت باالتري نسبت به تئوري مرتبه
باالي ورقهاي ساندويچي داشته و همخواني با نظريه
کاملشده مرتبه باالي ورقهاي ساندويچي دارد.

شکل ( :)5تغييرات فرکانس طبيعی نسبت به  Ec/Et11در ورق
ساندويچی [/0/00/0هسته]0/00/0/

 -4-3بررسي اثر تغييرات طول به عرض ورق بر
فركانس طبيعي
به طور کلي با افزايش نسبت  a/bدر ورق طول آن زيادتر و
عرض آن کمتر و ورق به شكل تير نزديک ميشود .برخالف
تيرها در اين حالت ،هر چهار لبه ورق شرايط مرزي تكيه گاه

شکل ( :)4تغييرات طول به عرض ورق بر فرکانس طبيعی در ورق
ساندويچی [/0/00/0هسته]0/00/0/

ساده دارند و لذا تغيير شكلهاي قائم و برشي ورق کاهش و
سفتي و کوپلينگهاي بين اثرات خمشي-غشايي و برشي
افزايش مييابد .با توجه به شكل ( )5با افزايش نسبت )،(a/b
فرکانس طبيعي بدون بعد افزايش مييابد .اختالف بين حالت II

نسبت به حالت  Iبا افزايش نسبت ) ،(a/bافزايش يافته و
بيشترين اختالف در  a/b=25برابر با  54/45درصد است .نتايج
نشان ميدهند که هرچه ضريب منظري ورق افزايش يابد
( ،)a/b>3اثر تنشهاي صفحهاي در هسته مياني برروي
فرکانس طبيعي بيشتر ميشود.

با توجه به اينكه تعداد درجات آزادي در اين روش بيشتر از
نظريههاي مرتبه باال است ،لذا در تحليل ديناميكي ورق
ساندويچي ،سفتي پايينتر از سفتي نظريههاي قبلي محاسبه
شده و فرکانسهاي طبيعي بدست آمده به مقادير حاصل از
نظريه کاملشده مرتبه باال نزديكتر مي باشد .با توجه به نتايج
بدست آمده مشاهده ميشود ،که پاسخ ديناميكي پانل
ساندويچي براي مثال مقادير فرکانس طبيعي و جابجايي هسته
مياني بسيار متاثر از فرض در نظر گرفتن تنشهاي صفحهاي
در هسته مياني است .لذا در نظر نگرفتن اين تنشهاي صفحهاي
در محاسبات سبب بروز خطا در نتايج خواهد شد
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