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بر حسب فرکانس طبیعی تحت شرایط هرزی  FMLای های استوانهطراحی بهینه ساختارپوسته

 هختلف
 3علی اصغر نادری ،2فردزادهکراهت هلک ،1علی نظری

 پظٍّـگبُ َّافضب،تْشاى،ؿْشن غشة -1

 هبله اؿتش،تْشاى،لَیضاىكٌؼتی داًـگبُ داًـگبّی َّافضب،هدتوغ  -2

 داًـگبُ اهبم ػلی،تْشاى -3

 
 

 چكیذه 

ای چٌذ الیِ فلض ٍ وبهپَصیت وِ ثِ ّبی اػتَاًِدس ایي همبلِ ػبختبس پَػتِ

ؿَد ثب ّذف دػتیبثی ثِ ثیـتشیي فشوبًغ گفتِ هی FMLاختلبس ثِ آًْب 

ّبی فلض ٍ اًذ. ثِ ایي هٌظَس تشتیت چیٌؾ الیِعجیؼی عشاحی گشدیذُ

ّبی گیشی الیِوبهپَصیت ًؼجت ثِ یىذیگش ٍ ّوچٌیي صٍایبی لشاس

تغییش وشدُ ٍ ثشای ّش حبلت هشتجب  FMLای وبهپَصیتی پَػتِ اػتَاًِ

گشدد ٍ دس ًْبیت ػبختبسی اص پَػتِ هیفشوبًغ عجیؼی پَػتِ اػتخشاج 

وِ هٌدش ثِ ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی گشدیذُ ثِ ػٌَاى ػبختبس ثْیٌِ 

ای دس تؼییي گشدیذُ اػت. خْت اًدبم ػیىل عشاحی ثشًبهِ FMLپَػتِ 

افضاس الوبى هحذٍدی ثب ًشمافضاس هتلت ًَؿتِ ؿذُ ٍ ثب لیٌه آى هحیظ ًشم

-ثب ػبختبسّبی هتفبٍت هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ FMLّبی آثبوَع پَػتِ

ثب ّش  FMLّبی اًذ. ثشًبهِ ًَؿتِ ؿذُ اهىبى تحلیل ٍ عشاحی پَػتِ

ّبی فلض ٍ وبهپَصیت، ّش ًَع صاٍیِ لشاسگیشی الیبف ٍ تحت ّش تؼذاد الیِ

 اػتخشاج هٌظَس ثِي تحمیك دس ای ثبؿذ.ًَع ؿشایظ هشصی سا داسا هی

-خبثدبیی هذلؼبصی ثشای ٍ اًشطی سٍؽ ٍ ّویلتَى اكل اص حبون هؼبدالت

ًوًَِ هَسد . اػت ؿذُ اػتفبدُ اٍل هشتجِ ثشؿی تئَسی اص پَػتِ ّبی

ثبؿذ وِ دٍ الیِ آى اص ؿؾ الیِ هی FMLثشسػی دس ایي همبلِ یه پَػتِ 

ؿیـِ/اپَوؼی اػت. ًتبیح هَسد خٌغ آلَهیٌیَم ٍ چْبس الیِ آى اص خٌغ 

آصاد اػتخشاج  -گیشداس ٍگیشداس-لَال، گیشداس-ًظش ثشای ؿشایظ هشصی لَال

-ّبی وبهپَصیتی ًیض ثِ كَست تشویتگشدیذُ اػت ٍ صٍایبی لشاسگیشی الیِ

 .اًذدسخِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ 90ٍ  60، 30، 0ّبی هختلف اص صٍایبی 

 ،چنذ الیهچینی،پوستهاویهچینی،زارتعاشات،الیه: واشگاى کلیذ

 

 هقذهه  -1

. ّبی َّایی ٍ فضبیی هَادیىی اص پشوبسثشدتشیي هَاد هَسد اػتفبدُ دس ػبصُ

وِ خَاف  تشویجبت ػبختِ ؿذُ اص هَاد هشوت یىی اصثبؿٌذ. هشوت هی

خَاسی، ضشثِ ٍ هحذٍدُ خشاثی ثبال سا ثب خَة هَاد فلضی ًظیش چىؾ

ّبی خَة هَاد هشوت هبًٌذ همبٍهت ٍیظُ ثبال، ػختی ٍیظُ ثبال، هضیت

 ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ػبصًذخَسدگی هٌبػت ٍ تحول خؼتگی تشویت هی

ب ثبؿٌذ وِ ثِ اختلبس ثِ آًّْبی ّیجشیذی هیالیبف یب ّوبى چٌذالیِ

FML ّبّبی هختلف اص پَػتِؿَد. هؼوَال ثخؾ هْوی اص ػبصُگفتِ هی 

 ؿًَذ. ثبال ثَدى فشوبًغ عجیؼی یه پَػتِ هضیت ثؼیبس ثضسگیتـىیل هی

ّبی ثبالتشی دچبس ؿَد ػبصُ دس فشوبًغثبؿذ صیشا ثبػث هیثشای ػبصُ هی

عجیؼی ّبیی ثب فشوبًغ پذیذُ تـذیذ گشدد. دس ًتیدِ دػتیبثی ثِ پَػتِ

ّبیی وِ اخیشا وبسثشد ثبال اص اّویت صیبدی ثشخَسداس اػت. یىی اص پَػتِ

ثبؿٌذ. هی FMLّبی ّبی گًَبگَى پیذا وشدُ اػت پَػتٍِػیؼی دس ػبصُ

اهىبى تغییش فشوبًغ  FMLّبی ّبی هٌحلش ثِ فشد پَػتِیىی اص ٍیظگی

ٍ وبهپَصیت  ّبی فلضّب ثب تغییش تشتیت لشاسگیشی الیِعجیؼی ایي پَػتِ

ّبی وبهپَصیتی ًؼجت ثِ یىذیگش ٍ ّوچٌیي تغییش صاٍیِ لشاسگیشی الیِ

ّب ٍ صاٍیِ لشاسگیشی آًْب داسای اػت. اص آًدبئیىِ تشتیت لشاسگیشی الیِ

ثبؿذ دس ًتیدِ ثبیذ ثتَاى ثب تَخِ ثِ ؿشایظ ّبی ثؼیبس صیبدی هیحبلت

ّبی صاٍیِ لشاسگیشی الیِچیٌی ٍ ثْتشیي ػولیبتی ػبصُ، ثْتشیي تشتیت الیِ

ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ فشوبًغ عجیؼی  FMLوبهپَصیتی سا ثشای پَػتِ 

هَسد ًظش تحت ؿشایظ هشصی هختلف هـخق ًوَد تب ثب ّضیٌِ همشٍى ثِ 

ای ّبی اػتَاًِدس ایي تحمیك پَػتِ كشفِ پَػتِ هَسد ًظش تَلیذ گشدد.

FML  ثب اػتفبدُ اص تئَسی ثشؿی هشتجِ اٍل هَسد تحلیل استؼبؿی لشاس

 FMLّبی تشیي ػبختبس هوىي ثشای پَػتِاًذ ٍ خْت تؼییي ثْیٌِگشفتِ

ّبی ثب ّذف دػتیبثی ثِ فشوبًغ عجیؼی هبوضیون تشتیت لشاسگیشی الیِ

ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ًؼجت ثِ یىذیگش ٍ ّوچٌیي صٍایبی لشاسگیشی الیِ

ّبی ّبی عجیؼی ثشای توبهی حبلتصیتی هشتجب تغییش وشدُ ٍ فشوبًغوبهپَ

هوىي تحت ؿشایظ هشصی هختلف هـخق ؿذُ اػت. ثِ ایي هٌظَس 

-افضاس هتلت ًَؿتِ ؿذُ ٍ ثب ایدبد استجبط ثیي ًشمای دس هحیظ ًشمثشًبهِ

ّبی هَسد ًظش تحلیل افضاس الوبى هحذٍدی آثبوَع پَػتِافضاس هتلت ٍ ًشم

ػبصی ٍ دس ایي همبلِ ثشای اخشاء سًٍذ ثْیٌِ اًذ. ًوًَِ هَسد ثشسػیُگشدیذ

ثبؿذ وِ دٍ الیِ آى اص ؿؾ الیِ هی FMLیه پَػتِ  تحلیل فشوبًؼی

خٌغ آلَهیٌیَم ٍ چْبس الیِ آى اص خٌغ ؿیـِ/اپَوؼی اػت. صاٍیِ 

-هی دسخِ 90ٍ 0،30،60ّب ًیض ثِ كَست تشویجی اص صٍایبی لشاسگیشی الیِ

 FML. ثِ عَس هثبل ثشای تؼییي ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی پَػتِ ثبؿٌذ

ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ًؼجت ثِ ؿؾ الیِ ،پبًضدُ حبلت لشاسگیشی الیِ

حبلت ثشای صاٍیِ  256چیٌی یىذیگش وِ دس ّش یه اص ایي پبًضدُ حبلت الیِ

ّبی وبهپَصیتی ٍخَد داسد هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ وِ دس لشاسگیشی الیِ

ع دس حذٍد چْبسّضاس حبلت تٌْب ثشای یه ًَع ؿشایظ هشصی ثشسػی هدوَ

ٍ  FMLّبی پَػتِ گشدیذُ اػت. دس ایي همبلِ تشتیت لشاسگیشی الیِ

ّبی وبهپَصیتی اص ػوت داخل ثِ خبسج ّوچٌیي صٍایبی لشاسگیشی الیِ

-AL/Glػِ الیِ ثب الیِ چیٌی  FML ثبؿذ. ثِ عَس هثبل پَػتِهی

Ep/Gl-Ep ای اػت وِ ػغح داخلی آى اص هؼشف پَػتِ [90/0]ٍ صٍایبی

خٌغ آلَهیٌیَم، الیِ دٍم اص خٌغ ؿیـِ/اپَوؼی ثب صاٍیِ لشاسگیشی كفش 

 )ًَیؼٌذُ هخبعت(nazariali23@yahoo.com،09123586200داًـدَی دوتشی، -1

 اػتبد -2

 اػتبدیبس -3

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

دسخِ ٍ الیِ خبسخی آى ًیض اص خٌغ ؿیـِ/اپَوؼی ثب صاٍیِ لشاسگیشی 

 یّبپَػتِ یػبصٌِیثْ ٍ استؼبؿبت هَسد دستب ثِ حبل  .ثبؿذدسخِ هی90

دس ػبل ، [1]ػَلذاتَع اػت. ذُیثِ چبح سػ یهمبالت هتؼذد ایاػتَاًِ

ای ّبی اػتَاًِی هختلف ثِ تحلیل دیٌبهیىی پَػتِّبثب اػتفبدُ اص تئَسی 1984

دس ًظش  90ٍ  0خَد صاٍیِ لشاسگیشی الیبف سا ثِ كَست  اٍ دس تحمیك پشداخت.

 یشیگٍ خْت یهشص ظیؿشا شیتبث 1995ػبل  دس ،[2] یلَ ٍ الم. گشفت

 ِیّبی عجیؼی پَػتِ چٌذ ال فشوبًغ یسٍ ثش سا یتیوبهپَص یّبِیال

آًْب اص تئَسی الٍ ٍ سٍؽ سیتض اػتفبدُ  .دادًذ لشاس یثشسػ هَسد هیاستَتشٍپ

-پَػتِ یىیٌبهیپبػخ د2010ػبل  دس ،[3] ّوىبساى ٍ صادُهله ًوَدًذ.

سا هَسد  یػشض یپبلؼ یتٌؾ ٍ ثبسّب ؾیتحت پ FML یااػتَاًِ یّب

 یثِ دػت آٍسدى هؼبدالت تؼبدل اص تئَس یلشاس دادًذ. آًْب ثشا یثشسػ

 اػتفبدُ ًوَدًذ. يیحل هؼبدالت اص سٍؽ گلشو یهشتجِ اٍل ٍ ثشا یثشؿ

 یپَػتِ وشٍ یشخغیغ یپبػخ گزسا 2013دس ػبل  ،[4] يیٍ ػبه ٌگیوی

 یسا ثشسػ ىٌَاختیشیغ ییدهب لذیف هیتحت  FML ِیچٌذ ال یتَخبل

 یّباستؼبؿبت پَػتِ ضیآًبل 2013دس ػبل  ،[5] ٍ ّوىبساًؾ گبئَی ًوَدًذ.

 يیًوَدًذ. آًْب دس ا یسا ثشسػ هختلف یهشص ظیؿشا ثب ضٍتشٍحیا یااػتَاًِ

-ٍسق آصاد ٍ هیّبسهًَ گزسا، استؼبؿبت حل یثشا سا یهَثش یّبهمبلِ سٍؽ

 هیشوالػیغ ٍ هیوالػ یهشص ظیؿشا تحت یتیوبهپَص یااػتَاًِ یّب

 یپشٍػِ عشاح هیثب اسائِ 2015ػبل  دس ،[6] ّوىبساًؾ ٍ ػي. دادًذ اسائِ

 ٌِیثْ شنت دبدیا بسیسا ثش اػبع هؼ FML یّبپَػتِ یٌیچِیال ٌِ،یثْ

 ثب ٍ گشفتٌذ ًظش دس شیهتغ ػٌَاى ثِ سا پَػتِ یٌیچِیال تٌْب آًْب. ًوَدًذ

 یاگًَِ ثِ سا ٌِیثْ یٌیچِیال هؼىَع یعشاح پشٍػِ هی اص اػتفبدُ

 تشن دبدیا اص یشیخلَگ خْت اػتحىبم يیـتشیث یداسا وِ ًوَدًذ يییتؼ

-ِیال یػبصٌِیثْ ث2015ِدس ػبل  ،[7]ّوىبساًؾ ٍ ؼتيیآلذسل  .ثبؿٌذ

-ِیال آًْب .پشداختٌذ تشن سؿذ بسیؼثش اػبع ه FML یّبپَػتِ یٌیچ

 یّبِیال یشیلشاسگ ِیصاٍ ٍ ًوَدًذ فشم هتمبسى كَست ثِ سا ّبیٌیچ

 اص یػبصٌِیثْ ٌذیفشا اًدبم یثشا ٍ ٌذگشفت ًظش دسثبثت  ضیًسا  یتیوبهپَص

 ًوَدًذ ٌِیثْ یاگًَِ ثِ سا یٌیچِیال آًْب .ًوَدًذ اػتفبدُ هیطًت تنیالگَس

 .ثبؿٌذ ّبِیال دس تشن سؿذ ثشاثش دس همبٍهت يیـتشیث یداسا وِ

 كیتحم يیا یّبیًَآٍس يیثضسگتش گشفتِ كَست یّبیثشسػ ثِ تَخِ ثب

 : اص ػجبستٌذ گزؿتِ یّبكیتحم ثِ ًؼجت

-ٌِیثْ یثشا یىیؼتوبتیػ وذ ثبس يیاٍل یثشا كیتحم يیا دس -

-پَػتِ یػبصٌِیثْ اهىبى وِ اػت ذُیگشد اسائِ FML یّبپَػتِ یػبص

 .ثبؿذیه داسا سا یهشص ظیؿشا ًَع ّش ثب FML یّب

 یّبپَػتِ ػبختبس یػبصٌِیثْ هٌظَس ثِ گزؿتِ مبتیتحم دس -

FML ٍِیال یشیلشاسگ تیتشت  بی ٍ یتیوبهپَص یّبِیال یشیلشاسگ ِیصا-

دس ًظش  یعشاح شیثِ ػٌَاى هتغ گشیىذیًؼجت ثِ  تیفلض ٍ وبهپَص یّب

 ٍ یتیوبهپَص یّبِیال یشیلشاسگ ِیصاٍ كیتحم يیا دس اهبگشفتِ ؿذُ اػت 

 عَسثِ  گشیىذی ثِ ًؼجت تیوبهپَص ٍ فلض یّبِیال یشیلشاسگ تیتشت

 .اًذؿذُ گشفتِ ًظش دس یعشاح شیهتغ ػٌَاىّوضهبى ثِ 

 

 FML پوستهبهینه بررسی فرآینذ طراحی  -2

ّبی فلض ٍ ثب ّش تؼذاد الیِ FMLّبی دس ایي پظٍّؾ ػبختبس پَػتِ

ای ثْیٌِ ّبی وبهپَصیتی ثِ گًَِوبهپَصیت ٍ ّش گًَِ صاٍیِ لشاسگیشی الیِ

داسای ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی هوىي گشدد. گشدیذُ اػت وِ پَػتِ 

ّبی هتغیشّبی عشاحی ثشای دػتیبثی ثِ ایي ّذف تشتیت لشاسگیشی الیِ

ّبی وبهپَصیتی فلض ٍ وبهپَصیت ٍ ّوچٌیي صاٍیِ لشاسگیشی ّش یه اص الیِ

بی هَسد اػتفبدُ دس فشایٌذ پبساهتش1ّثبؿٌذ. دس خذٍلهی FMLپَػتِ 

 اًذ. ػبصی هؼشفی گشدیذُثْیٌِ

 
 سازیهعرفی پاراهترهای هورد استفاده در فراینذ بهینه -1جذول
 تؼشیف پبساهتش ًبم پبساهتش

M ِّبی فلضی پَػتِ ّیجشیذیتؼذاد الی 

N ِّبی وبهپَصیتی پَػتِ ّیجشیذیتؼذاد الی 

R تؼذاد صٍایبی لبثل تخلیق ثِ ّش الیِ وبهپَصیتی 

S ِپَػتِ ّیجشیذیّبی لبثل حلَل ثشای چیٌیتؼذاد الی 

U ّبی وبهپَصیتیچیٌی ثشای الیِّبی هختلف صاٍیِتؼذاد تشویت 

N.L.S ِّبی ثشسػی ؿذُچیٌیتؼذاد الی 

N.L.U ِّبی ثشسػی ؿذُچیٌیتؼذاد صاٍی 

 

ثِ ایي گًَِ اػت وِ  FMLػبصی پَػتِ فشایٌذ اخشا ؿذُ ثشای ثْیٌِ

 (1)ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ٍ ثب اػتفبدُ اص ساثغِ اثتذا ثب تَخِ ثِ تؼذاد الیِ

ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ًؼجت ثِ ّبی هختلف لشاسگیشی الیِتؼذاد حبلت

 ؿَد.یىذیگش هـخق هی

(1) 
  

(   ) 

     
 

ّبی هختلف ثشای صٍایبی تؼذاد حبلت (2)ػپغ ثب اػتفبدُ اص ساثغِ 

گشدد. الصم ثِ روش اػت هیّبی وبهپَصیتی هـخق لشاسگیشی الیِ

 تَػظ هَلفیي اسائِ گشدیذُ اػت.  (2)ٍ  (1)هؼبدالت 

(2)      
دس یىذیگش تؼذاد ول ػبختبسّبی لبثل  (2)ٍ  (1)ثب ضشة هؼبدالت 

الیِ وبهپَصیتی هـخق  Nالیِ فلضی ٍ  Mثب  FMLحلَل ثشای پَػتِ 

ؿَد. حبل ثبیذ اص ثیي توبهی ایي ػبختبسّبی هوىي ثشای پَػتِ هی

FML هَسد ًظش ػبختبسی وِ هٌدش ثِ ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی هی-

گشدد هـخق ؿَد. ثِ ایي هٌظَس اثتذا دس هحیظ ًشم افضاس آثبوَع یه 

ّبی فلضی ٍ ثب ػبختبسی دلخَاُ ٍ ثب تَخِ ثِ تؼذاد الیِ FMLپَػتِ 

ّبی چیٌی الیِصٍایبی اسائِ ؿذُ ثشای صاٍیِ وبهپَصیتی ٍ ّوچٌیي

گشدد ػپغ ثب لیٌه ثشًبهِ ًَؿتِ ؿذُ دس هحیظ وبهپَصیتی ایدبد هی

ّبی فلضی ٍ وبهپَصیتی هتلت ثب ًشم افضاس آثبوَع تشتیت لشاسگیشی الیِ

ّبی دٌّذُ پَػتِ ٍ ّوچٌیي صٍایبی لشاسگیشی ّش یه اص الیِتـىیل

هَسد ثشسػی هشتجب تغییش وشدُ ٍ ثشای توبهی  FMLوبهپَصیتی پَػتِ 

-هیضاى فشوبًغ عجیؼی اػتخشاج هی FMLػبختبسّبی هوىي پَػتِ 

ّبی عجیؼی ، ػبختبسی اص گشدد ٍ دس ًْبیت ثب همبیؼِ توبهی فشوبًغ

وِ هٌدش ثِ ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی گشدیذُ اػت ثِ  FMLپَػتِ 

ًیض ًوَداس فشایٌذ  1 گشدد.  دس ؿىلػٌَاى ػبختبس ثْیٌِ تؼییي هی

 اسائِ گشدیذُ اػت. FMLػبصی پَػتِ ثْیٌِ
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 FMLای سازی پوسته استوانهنوودار فراینذ بهینه  -1شكل

 

یبثذ وِ تحلیل فشوبًؼی توبهی ػبصی تب خبیی اداهِ هیفشایٌذ ثْیٌِ

هَسد ثشسػی لشاس گیشد. ثِ ایي  FMLػبختبسّبی هوىي ثشای پَػتِ 

 اػتفبدُ گشدیذُ اػت. (3)هٌظَس اص لیَد عشاحی اسائِ ؿذُ دس سٍاثظ 

 Maximize 𝝎 
 

           
(   ) 

     
 

(3)            
دس ًشم افضاس آثبوَع  FMLّبی ػبصی پَػتِؿجیِهْوتشیي گبم دس  

ّبی وبهپَصیتی ٍ اًتخبة ًَع الوبى خْت اًدبم ًحَُ تؼییي خَاف الیِ

 S4R,Quadثٌذی پَػتِ اص الوبى ثبؿذ. ّوچٌیي ثشای هؾثٌذی هیهؾ

4node doubly curved .اػتفبدُ ؿذُ اػت  

 

 هیذاى جابجایی -3

ّب هٌبػت ّب ٍ پَػتِسفتبس اوثش ٍسقتئَسی ثشؿی هشتجِ اٍل ثشای ثیبى 

اػت. دس ایي تئَسی ثِ خْت ایٌىِ ًیشٍی ثشؿی هحبػجِ ؿذُ اص ایي 

تئَسی ثب ًیشٍی ثشؿی ثِ دػت آهذُ اص سٍاثظ تؼبدل تٌؾ ثشاثش ثبؿذ اص 

 ؿَد.ضشیت تلحیح ثشؿی اػتفبدُ هی
، R هتَػدظ  ، ؿدؼبع hثبضدخبهت   2هغدبثك ؿدىل    ّیجشیدذی پَػتِ  

هحدَس هختلدبت    گشفتدِ ؿدذُ اػدت.   دس ًظدش   Lٍ عَل  ρداًؼیتِ خشهی 

ای دس ػغح هشخغ )ػغح هیبًی( پَػتِ لشاس گشفتِ اػت. خبثددبیی   اػتَاًِ

 u ،v  ٍwپَػتِ دس ػِ خْدت عدَلی، هحیغدی ٍ ؿدؼبػی ثدِ تشتیدت ثدب        

 ذ.ًؿَ ًوبدگزاسی هی

 
 

 ای و سیستن هختصات هرجعپوسته استوانههنذسه   -2شكل

 

 ییخبثددب  ضاىید ثدب ه  (4)سٍاثظ ّش ًمغِ اص پَػتِ ثِ كَست  ییخبثدب ضاىیه

ثؼددظ ػددشی تیلددَس ثددشای تَػددؼِ یدده    ٍ اص ػددغح هشخددغ استجددبط داسد 

 گشدیدذُ فشهَالػیَى دٍ ثؼذی اص یه هؼألِ االػتیؼیتِ ػِ ثؼذی اػتفبدُ 

 [3].اػت
 (       )    (     )     (     ) 

 (       )    (     )     (     ) 

 (       )    (     ) (4)  

، (       ) ٍ (       ) ، (       ) ّدبی   ، ػجدبست (4)دس سٍاثظ 

ٍ ثِ تشتیدت دس   چٌذالیِ فضبی دس(     ) دلخَاُ ًمغِ یه ّبیخبثدبیی

-خبثددبیی     ٍ   صهبى اػت. پبساهتشّدبی    tّؼتٌذ ٍ  x  ،   ٍzخْبت 

 دلخددَاُ ًمغددِ یدده كددفحِ اص خددبسج خبثدددبیی   ٍ كددفحِ دسٍى ّددبی
 ّدبی چدشخؾ   ٍ     تَاثدغ . اػدت  الیِ چٌذ هیبًی ػغح سٍی ثش(   )

ِ  هحَسّدبی  حَل پَػتِ الوبى هیبًی ػغح ثش ػوَد خظ   x ٍ    تشتیدت  ثد

 ّؼتٌذ.

 استخراج هعادالت -4

 خبثددبیی -ودشًؾ  سٍاثدظ  ، خغدی  االػتیؼیتِ تئَسی اص ّبثب تؼشیف وشًؾ

 : [3]ثبؿٌذهی (5)سٍاثظ كَست ثِ ایاػتَاًِ هختلبت دػتگبُ دس ػوَهی

 
    

 

 
(
  

  
  )    

  

  
 

 
     

  

  
 
 

 
(
  

  
  )    

  

  
 

(5)      
  

  
 
 

 
(
  

  
)     

  

  
 (
  

  
) 

ثشای اػتخشاج هؼبدالت حدبون دس تئدَسی ثشؿدی     (4)ساثغِ ییذاى خبثدبیه

لتدَى هدَسد اػدتفبدُ لدشاس     یثب اػتفبدُ اص اكدل ّو  FMLپَػتِ  اٍل هشتجِ

 :[3]شدیگهی

(6) 𝛿 ∫,     -

  

  

     

      
(   ) 

     
 

𝑁 𝐿 𝑈  𝑅𝑁 

No 

No 

Yes 

Yes 

Select the maximum natural frequency 

and its layer orientation for consider 

layup 

Comparison of the 

maximum natural 

frequency of all layups  

Determinate optimum 

construction of FML 

shell 

Check all 

of the 

layups 
 

Change the 

sequence of 

composite-

metal layer  
 

Determinate of all layup and layer orientation situations  

FML shell prototype create in ABAQUS software 

MATLAB program link to ABAQUS software 

Vibration analysis of created FML shells 

Change the 

composite 

layer 

orientation 

Check all of 

the layer 

orientations 
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شات اًددشطی وشًـددی  ییددتغ δشات اًددشطی خٌجـددی، ییددتغ δوددِ دس آى

ٍδ ثدشای   .ثبؿدذ هدی  ل ًبؿدی اص ثبسّدبی اػودبلی   یشات اًدشطی پتبًؼد  ییتغ

-اػت. ّش وذام اص ایي تدشم  اػتخشاج سٍاثظ اص حؼبة تغییشات اػتفبدُ ؿذُ

ؿًَذ. دس حبلدت  ّب ثب اػتفبدُ اص هیذاى خبثدبیی هؼشفی ؿذُ ثؼظ دادُ هی

ثبؿذ ٍ سٍاثظ ثشای تغییدشات اًدشطی خٌجـدی ٍ    كفش هی δاستؼبؿبت آصاد، 

 [3] ثبؿٌذ:هی (8)ٍ  (7) وشًـی ثِ كَست سٍاثظ

(7)  𝛿  ∫ ( ̇𝛿 ̇   ̇𝛿 ̇   ̇𝛿 ̇)   

اًدشطی وشًـدی وــدی ٍ    هؼدشف چگدبلی پَػدتِ اػدت.      ρوِ دس آى

  ثذػت خَاّذ آهذ. (8)خوـی پَػتِ ثَػیلِ ساثغِ 

(8)    
 

 
∫∫   , -      

  

 

 

 

 

 آیذ.ثِ دػت هی (9)ثشداس وشًؾ پَػتِ ثب ساثغِ    وِ 

(9)    
  *  

    
    

    
    

    
    

    
 + 

 ِ   *، (9) دس ساثغد
    

    
  * ودشًؾ ػددغح هشخدغ   + 

    
    

اًحٌددبء + 

  * ػغح هشخغ ٍ 
    

-ّبی ثشؿی ّؼتٌذ. ثب خبیگدزاسی ػجدبست  وشًؾ+ 

-ودشًؾ  ،(5)دادُ ؿذ دس سٍاثدظ   (4)ّبی هشثَط ثِ خبثدبیی وِ دس سٍاثظ 

 (10)تَاى ثِ كَست سٍاثظّبی خغی ثش حؼت خبثدبیی ػغح هیبًی سا هی

 ثِ دػت آٍسد:

  
  

   
  

   
  

   
  

 

  
  

 

 
(
   

  
   )   

  
 

 
(
   
  

   ) 

  
  *

   

  
+  

 

 
[
   
  
]   

  [
   
  
]  

 

 
[
   
  
] 

  
  

 

 
(
   
  

   )       
  [

   
  
]     

(10)  

ثبؿدذ  ای هیهبتشیغ ػختی پَػتِ وبهپَصیتی الیِ - ,، (8)دس ساثغِ  

 :[3]ؿَدتؼشیف هی (11)وِ ثِ كَست ساثغِ 

(11) , -  [
  
  

] 

ثِ تشتیت ػختی وــی، پیچـی ٍ خوـی  Aij،Bij   ٍDij،(11)دس ساثغِ

 گشدًذ. تؼشیف هی (12)وِ ثب ساثغِ ذٌثبؿ پَػتِ وبهپَصیتی چٌذ الیِ هی

 
    ∑  ̅  

 (       )

 

   

 

 
    

 

 
∑  ̅  

 (  
      

 )

 

   

 

(12)     
 

 
∑ ̅  

 (  
      

 )

 

   

 

ام اص ػغح kفبكلِ ػغح داخلی ٍ خبسخی الیِ      ٍ    ،(12)دس ساثغِ 

  ̅ ّب ٍ تؼذاد الیِ  Nهشخغ،
-هیام kهبتشیغ ػختی اًتمبل یبفتِ الیِ   

ثب تَخِ ثِ سٍاثظ  آى دس ضویوِ آٍسدُ ؿذُ اػت.  هحبػجًِحَُ ، وِ ثبؿذ

 خَاّین داؿت: (12)ٍ(11)، (10)، (9)، (8)

   
 

 
∫∫ ,   (  

 )        
   
 

  

 

 

 

    (  
 )     (  

 )  

       
   
     (  

 )
 
    (  

 )        
   
  

       
   
      (  

   
    

   
 )        

   
     (  

 )  

              
   
     (  

 )     (  
 ) -      (13)  

 

 استخراج و حل هعادالت نهایی -5

 ّویلتَى، اكل تبثغ دس اًشطی ٍ وبس ثِ هشثَط ّبیپغ اص هحبػجِ ػجبست

 ثش وِ ًحَ ثذیي. آیذهی فشاّن ػولگشّبی دیفشاًؼیلی اػتخشاج اهىبى

،  δ ّبیػجبست ضشایت ول هدوَع ، تغییشات حؼبة اػبػی لضیِ هجٌبی

δ   δ  ،δ    ٍδ   ش كفش ثشاث ثبیؼتی دٍگبًِ ّبیػجبسات صیش اًتگشالدس

هذلؼبصی سیبضیبتی ؿشایظ هشصی هختلف ثِ وبس گشفتِ لشاس دادُ ؿًَذ. 

 آٍسدُ ؿذُ اػت. 2ؿذُ دس ایي پظٍّؾ دس خذٍل 

 هذلسازی ریاضی شرایط هرزی هورد استفاده در پصوهش -2جذول

 سٍاثظ سیبضی ًَع ؿشایظ هشصی

                          لَال-لَال

                            گیشداس-گیشداس

                      آصاد-گیشداس
                          

ّبی خبثدبیی ثبیذ ؿشایظ هشصی سا اسضبء وٌذ، ثِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تشم

 :[3] گشدًذ اًتخبة هی (14)سٍاثظ كَست 

          (  )    (     ) 

          (  )    (     ) 

          (  )    (     ) 

           (  )    (     ) 

(14)           (  )    (     ) 

ٍ    m ،(14)دس ساثغِ  ثبؿدذ.  ؿدوبسُ هدذ هحیغدی هدی     nؿدوبسُ هدذ عدَلی 

 ؿًَذ:تؼشیف هی (15)ّبی خشهی ثِ كَست ساثغِ ایٌشػی

 

(15) 
(        )  ∑∫   (     

 )
    

  

  

   

 

خبثددبیی  -اثتذا ثبیذ اص سٍاثظ ودشًؾ  خْت اػتخشاج ػولگشّبی دیفشاًؼیلی

ِ (10)تؼشیف ؿذُ دس سٍاثظ  ّدبی تدٌؾ ،   ، همبدیش وشًؾ سا دس ساثغِ هٌتدد
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هؼبدالت تؼبدل پَػتِ، خبیگدزاسی  خبیگزاسی وشدُ ػپغ سٍاثظ حبكلِ دس 

ِ       هی ّدبی  گشدًذ. پدغ اص خذاػدبصی هـدتمبت هشثدَط ثدِ ّشیده اص ه لفد

هؼبدلِ دیفشاًؼدیلی ًْدبیی ثدِ دػدت      25ػبصی،دس ًْبیت خبثدبیی ٍ هشتت

ِ    آیٌذ. ثِ ػلت تؼذاد صیبد هی هؼبدلدِ   هؼبدالت حبكلِ ثدِ ػٌدَاى ًوًَدِ ػد

 آٍسدُ ؿذُ اػت.   (16)هؼبدلِ حبكلِ دس سٍاثظ  25 اص دیفشاًؼیلی

 (   )    (   )
   

   
  (   )

   

   
   

   

   
 

 (   )   
 (   )

 

   

    
 
 (   )

 

   

   
 

(16) 
 (   )   

 (   )

 

    

    
 
 (   )

 

    

    
 

دس هؼبدالت تؼبدل پَػتِ وِ چٌذ ًوًَِ  (14)ػپغ ثب خبیگزاسی سٍاثظ 

ّبی خشم ٍ ػختی پَػتِ آٍسدُ ؿذُ اػت هبتشیغ (16)اص آًْب دس سٍاثظ 

ّبی عجیؼی پَػتِ ثبیذ گشدًذ ٍ ػپغ ثشای یبفتي فشوبًغاػتخشاج هی

 حل گشدد.(17)هؼبدلِ 

(17) (* +  * +  )* +  * + 

ؿَد هؼبلِ استؼبؿبت آصاد پَػتِ هالحظِ هی (17)ّوبًغَس وِ دس ساثغِ 

، (17)تجذیل ثِ یه هؼبلِ همبدیش ٍیظُ اػتبًذاسد گشدیذُ اػت. دس ساثغِ 
ثبؿذ وِ ثب هبتشیغ خشم هی Mهبتشیغ ػفتی ٍ  Kثشداس خبثدبیی،  + *

-گشدًذ. تشمّبی عجیؼی ػبصُ اػتخشاج هیحل هؼبدلِ همبدیش ٍیظُ فشوبًغ

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. (18)ّبی ثشداس خبثدبیی پَػتِ ًیض دس ساثغِ 

(18) * +  {                        } 

 

 صحه سنجی نتایج -6

دس اداهِ اػتجبسػٌدی ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص تحلیل استؼبؿبت آصاد ثب 

همبیؼِ ثب ًتبیح ػبیش هحممیي كَست پزیشفتِ اػت. ثِ هٌظَس حلَل 

ّبی خبف هبًٌذ هَاد اعویٌبى اص كحت ًتبیح اسائِ ؿذُ، اثتذا دس حبلت

گزاسی ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص ایي تحلیل ثب ًتبیح استَتشٍپیه ّوگي، كحِ

اًدبم ؿذُ اػت. ػپغ ثِ اػتجبسػٌدی ًتبیح دسثبسُ هَاد  [2]ٍ[1]هشاخغ 

ذُ پشداختِ ؿ FMLّبی چٌذالیِ ثب دسخِ پیچیذگی ثبالتش یؼٌی پَػتِ

ّبی عجیؼی یه پَػتِ دٍ الیِ استَتشٍپیه اػت. ثِ ایي هٌظَس فشوبًغ

ای ثب ؿشایظ هشصی دٍ ػش لَال ٍ خلَكیبت فیضیىی ٍ هىبًیىی اػتَاًِ

هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت ٍ ًتبیح حبكلِ دس  (19)آٍسدُ ؿذُ دس سٍاثظ 

 آٍسدُ ؿذُ اػت.  3خذٍل 

       
  

  
                    

  

  
 ⁄           

(19)           ⁄    ⁄          ⁄    

ρ√      ثِ ایي هٌظَس اص فبوتَس ثی ثؼذ  ثؼذ ثشای ثی ⁄⁄   

ًتبیح آٍسدُ ؿذُ اص هشخغ ّبی حبكلِ اػتفبدُ ؿذُ اػت.فشوبًغػبصی 

 .ذٌثبؿثش پبیِ تئَسی ػٌذسص هی [1]

 

 (90و0)های بی بعذ شذه پوسته دو الیه با زاویه هقایسه فرکانس -3جذول

 [2]و [1]با نتایج هراجع 

 [2]هشخغ  [1]هشخغ سٍؽ حبضش ؿوبسُ هذ

1 004/2

 

106/2

 

106/2

 

2 21/1

 

344/1

 

344/1

 

3 9472/0

 

9588/0

 

9589/0

 

4 7381/0

 

7494/0

 

7495/0

 

5 6314/0

 

6422/0

 

6423/0

 

ّبی تئَسی ٍ سٍؽ هدَسد اػدتفبدُ یده    ّوچٌیي ثشای ثشسػی كحت پبػخ

هتـىل اص پٌح الیِ آلَهیٌیَهی ٍ چْبس الیِ وبهپَصیتی تحت  FMLپَػتِ 

آصاد هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت. خَاف هَاد ثِ ودبس سفتدِ   -ؿشایظ گیشداس

 اسائِ گشدیذُ اػت. 4هزوَس دس خذٍل  FMLدس پَػتِ 

 خْت كحِ ػٌدی FMLخَاف هَاد هَسد اػتفبدُ دس پَػتِ  -4جذول

     هبدُ
(GPa) 

    
(GPa) 

        
(GPa) 

    
GPa)) 

  (kg/  ) 

GFRP 34/14 1/5 35/0 69/0 8/1 1390 

AL 
2024 

4/72 4/72 33/0 28 28 2770 

-ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ثِ كَست یه دس هیبى لشاس گشفتِدس ایي پَػتِ الیِ

كفش ٍ ًَد دسخِ ٍ ضخبهت ّبی وبهپَصیتی ثِ كَست اًذ ٍ صٍایبی الیِ

 اًذ. ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ثب ّن ثشاثش دس ًظش گشفتِ ؿذُّوِ الیِ

 
 

 [3]هقایسه نتایج تحلیل حاضر با نتایج هرجع  -3شكل

ًـبى دادُ ؿذُ اػت، ایي تئَسی  3ٍ ؿىل3ّوبًغَس وِ دس خذٍل

 ثبؿذ.ّبی خَثی ثب هشاخغ هؼشفی ؿذُ هیداسای تغبثك خَاة
 

شش الیه تحت شرایط هرزی  FMLتحلیل فرکانسی پوسته  -7

 هختلف

ؿؾ الیِ  FMLپَػتِ هَسد تحلیل دس ایي پظٍّؾ یه پَػتِ 

ثبؿذ. خَاف آلَهیٌیَهی ٍ چْبس الیِ ؿیـِ/اپَوؼی هی هتـىل اص دٍ الیِ

آٍسدُ ؿذُ اػت. ّوچٌیي دس ایي همبلِ ثِ هٌظَس  5ایي هَاد دس خذٍل

چیٌی اػتفبدُ گشدیذُ اػت. چیٌی ٍ صاٍیِت الیِسػبیت اختلبس اص اكغالحب

ّبی فلضی چیٌی ػجبست اػت اص ًحَُ ٍ تشتیت لشاسگیشی الیِهٌظَس اص الیِ

ًؼجت ثِ یىذیگش ٍ هٌظَس اص  FMLدٌّذُ پَػتِ ٍ وبهپَصیتی تـىیل

-ّبی وبهپَصیتی تـىیلچیٌی ػجبست اػت اص صٍایبی لشاسگیشی الیِصاٍیِ

.ّوچٌیي دس ایي همبلِ اص یه سٍؽ ًبهگزاسی  FMLدٌّذُ پَػتِ 

اػتفبدُ ؿذُ اػت. ًحَُ ایي ًبهگزاسی ثِ  FMLاختلبسی ثشای پَػتِ 

ؿؾ الیِ وِ اص دٍ  FMLایي كَست اػت وِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ یه پَػتِ 
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 /ALچیٌی ثِ كَست الیِ آلَهیٌیَهی ٍ چْبس الیِ ؿیـِ/ اپَوؼی ثب الیِ

Gl.Ep/AL /Gl.Ep/ Gl.Ep/ Gl.Ep  ُثِ عَس اختلبس ثِ تـىیل ؿذ

هخفف الیِ  ALًبهگزاسی گشدیذُ اػت وِ  AL/GE-1-3كَست 

هخفف الیِ ؿیـِ/ اپَوؼی اػت. دس ایي ًبهگزاسی اػذاد  GEآلَهیٌیَم ٍ 

ّبی آلَهیٌیَهی ّؼتٌذ ثِ ایي هؼٌی وِ دٌّذُ ؿوبسُ الیًِـبى 3ٍ  1

ّبی اٍل ٍ ػَم اص خٌغ آلَهیٌیَم ٍ ػبیش الیِ ّب اص خٌغ ؿیـِ الیِ

 اپَوؼی ّؼتٌذ./

خواص آلوهینیوم و شیشه/اپوکسی هورد استفاده در پوسته  -5جذول 
FML 

 
 چگبلی
      

ضشایت 

 پَاػَى

ّبی هذٍل

(GPa) یثشؿ

 یّبی ثشؿهذٍل 

(GPa) 

 آلَهیٌیَم

 
    3/0  

    3/0  

    3/0  

     4/72  

     4/72  

     4/72  

    8/27  

    8/27  

    8/27  

  2700 

 

ؿیـِ 

 

اپَوؼی

 

 
    25/0  

    25/0  

    42/0  

     50  

     2/15  

     2/15  

    7/4  

    7/4  

    28/3  

  2500 

 

 FMLچیٌی پَػتِ ّبی هوىي الیِثشای توبهی حبلت 8ٍ  7، 6دس خذاٍل

-ّبی عجیؼی هبوضیون ٍ ّوچٌیي صاٍیِ لشاسگیشی الیِؿؾ الیِ، فشوبًغ

اًذ ثِ تشتیت ّبی هبوضیون گشدیذُّبی وبهپَصیتی وِ هٌدش ثِ ایي فشوبًغ

 آصاد آٍسدُ ؿذُ اػت.-ثشای ؿشایظ هشصی دٍ ػشگیشداس، دٍ ػشلَال ٍ گیشداس

های هختلف چینیهای طبیعی هاکسیون الیههقایسه فرکانس -6جذول

 شش الیه با شرایط هرزی دو سرگیردار FMLپوسته 

ًَع الیِ چیٌی

 

فشوبًغ عجیؼی 

هبوضیون

 یؼیهٌدش ثِ فشوبًغ عج یٌچیِیصاٍ 

ونیهبوض

 

AL/GE-1-2 289/51 90/90/0/0 

AL/GE-1-3 08/50 90/90/0/0 

AL/GE-1-4 58/50 90/90/0/60 

AL/GE-1-5 58/52

 

90/0/0/90 

AL/GE-1-6 53/54

 

0/0/0/90 

AL/GE-2-3 56/48

 

90/0/0/90 

AL/GE-2-4 20/49

 

90/0/0/90 

AL/GE-2-5 22/51

 

90/0/0/90 

AL/GE-2-6 23/53

 

0/0/0/90 

AL/GE-3-4 58/47

 

90/0/0/90 

AL/GE-3-5 26/49

 

90/0/0/90 

AL/GE-3-6 42/51

 

0/0/0/90 

AL/GE-4-5 67/48

 

90/0/0/90 

AL/GE-4-6 88/50

 

0/0/0/90 

AL/GE-5-6 83/51

 

30/30/90/90 

هَسد  FMLًـبى دادُ ؿذُ اػت ثشای پَػتِ  6خذٍل ّوبًغَس وِ دس 

تحت ؿشایظ هشصی دٍ  AL/GE-1-6&[90/0/0/0]ػبختبس  ثشسػی

 گشدد.هٌدش ثِ ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی ثشای ایي پَػتِ هی ػشگیشداس

های هختلف های طبیعی هاکسیون الیه چینیهقایسه فرکانس -7جذول

 با شرایط هرزی دو سرلوال FMLپوسته 

ًَع الیِ چیٌی

 

فشوبًغ عجیؼی هبوضیون

 

هٌدش ثِ فشوبًغ  یٌچیِیصاٍ

ونیهبوض یؼیعج

 

AL/GE-1-2 03/42

 
90/90/90/90 

AL/GE-1-3 07/43

 
90/90/90/90 

AL/GE-1-4 89/42

 

90/90/90/90 

AL/GE-1-5 35/42

 

90/90/90/90 

AL/GE-1-6 67/42

 

90/90/90/90 

AL/GE-2-3 93/43

 
30/30/90/90 

AL/GE-2-4 51/43

 
90/90/90/90 

AL/GE-2-5 44/42

 
90/90/90/90 

AL/GE-2-6 46/42

 
90/90/90/90 

AL/GE-3-4 45/45

 
90/90/90/90 

AL/GE-3-5 62/43

 
90/90/90/90 

AL/GE-3-6 1/43

 
90/90/90/90 

AL/GE-4-5 98/43

 
90/60/90/0 

AL/GE-4-6 43/43

 
90/90/0/0 

AL/GE-5-6 69/42

 
90/90/0/0 

ؿدؾ   FMLهـخق اػت ثشای پَػتِ  7ّوبًغَس وِ اص ًتبیح خذٍل 

 AL/GE-3-4&[90/90/90/90]الیِ هَسد ثشسػی دس ایي پظٍّؾ ػبختبس 

هٌدش ثِ ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی ثشای ایي پَػتِ تحت ؿشایظ هدشصی دٍ  

  .گشددػشلَال هی

های هختلف چینیهای طبیعی هاکسیون الیهفرکانسهقایسه  -8جذول 

 آزاد-شش الیه با شرایط هرزی گیردار FMLپوسته 

ًَع الیِ چیٌی

 

فشوبًغ عجیؼی 

هبوضیون

 یؼیهٌدش ثِ فشوبًغ عج یٌچیِیصاٍ 

ونیهبوض

 

AL/GE-1-2 685/21 90/0/0/0 

AL/GE-1-3 214/21 90/0/0/0 

AL/GE-1-4 47/21 90/0/0/0 

AL/GE-1-5 899/21 90/0/0/0 

AL/GE-1-6 145/22 90/0/0/0 

AL/GE-2-3 37/20 90/0/0/90 

AL/GE-2-4 476/20 90/0/0/90 

AL/GE-2-5 87/20 90/0/0/90 

AL/GE-2-6 631/21 0/0/0/90 

AL/GE-3-4 682/19 90/0/0/90 

AL/GE-3-5 377/20 90/0/0/90 
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AL/GE-3-6 127/21 0/0/0/90 

AL/GE-4-5 188/20 90/0/0/90 

AL/GE-4-6 794/20 0/0/0/90 

AL/GE-5-6 171/21 0/0/0/90 

 

ؿؾ الیِ هدَسد ثشسػدی    FMLثشای پَػتِ  8ًتبیح خذٍل  ثب تَخِ ثِ

هٌددش ثدِ ثیـدتشیي      AL/GE-1-6&[0/0/0/90]دس ایي پظٍّؾ ػبختبس 

 .گدشدد هی آصاد-گیشداسفشوبًغ عجیؼی ثشای ایي پَػتِ تحت ؿشایظ هشصی 

تددشیي ػددبختبسّبی پَػددتِ تغییددشات فشوددبًغ عجیؼددی ثْیٌددِ 4دس ؿددىل 

FML       ٍ هَسد ثشسػی تحت ػدِ ؿدشایظ هدشصی دٍ ػدش گیشداس،دٍػدش لدَال

 6،7ٍ8خدذاٍل ّوبًغَس وِ اص ًتبیح  اًذ.آصاد هَسد همبیؼِ لشاس گشفتِ-داسگیش

دٍ ػدش   تحدت ؿدشایظ هدشصی    هدزوَس  FMLثشای پَػدتِ  هـخق گشدیذ 

تحت ؿدشایظ هدشصی دٍ ػدش     ، AL/GE-1-6&[90/0/0/0]ػبختبس  گیشداس

تحددت ؿددشایظ هددشصی   ٍ AL/GE-3-4&[90/90/90/90]لددَال ػددبختبس  

هٌدددش ثددِ ثیـددتشیي    AL/GE-1-6&[0/0/0/90]آصاد ػددبختبس -گیددشداس

 .ذًگشدیهفشوبًغ عجیؼی 

 

های طبیعی ساختارهای بهینه پوسته هقایسه تغییرات فرکانس -4شكل

FML تحت شرایط هرزی هختلف 

ِ  FMLای تغییشات  فشوبًغ عجیؼی اٍل پَػتِ اػتَاًِ 5دس ؿىل  -ثب الید

چیٌی هختلف ٍ تحت ؿشایظ هدشصی دٍ  ثشای ػِ صاٍیAL/GE-1-6ِچیٌی 

آصاد ًـبى دادُ ؿذُ اػدت.  ّودبًغَس ودِ اص    -ػش گیشداس،دٍػشلَال ٍ گیشداس

ثب تغییش صاٍیِ لشاسگیدشی   FMLایي ًوَداس ًیض هـخق اػت دس یه پَػتِ 

تغییدش خَاٌّدذ   ثِ عَس هحؼَػی ّبی عجیؼی ّبی وبهپَصیتی فشوبًغالیِ

 وشد. 

 
 

-با تغییر زاویه FMLای تغییرات فرکانس طبیعی پوسته استوانه-5 شكل

 با شرایط هرزی هختلفAL/GE-1-6 چینیچینی برای الیه

 

ِ تغییدشات  فشودبًغ عجیؼدی اٍل پَػدتِ      6دس ؿىل  FMLای اػدتَاً

چیٌی هختلف ٍ تحت ؿشایظ هشصی دٍ ػش گیشداس،دٍػدشلَال ٍ  ثشای ػِ الیِ

ِ  -گیشداس ّدبی ودبهپَصیتی   آصاد ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  صاٍیِ لشاسگیدشی الید

ّوبًغَس وِ  ثبؿذ.هی 0/90/90/0چیٌی ّب ثِ كَست ثبثت ٍ ثشای توبم الیِ

ثدب تغییدش ٍضدؼیت     FMLاص ایي ًوَداس ًیض هـخق اػدت دس یده پَػدتِ    

ّدبی عجیؼدی   ّبی فلض ٍ وبهپَصیت ًؼجت ثِ یىذیگش فشوبًغلشاسگیشی الیِ

 تغییش خَاٌّذ وشد. 

 
 

با تغییر الیه  FMLای تغییرات فرکانس طبیعی پوسته استوانه-6 شكل

 با شرایط هرزی هختلف 0/90/90/0چینیچینی برای پوسته با زاویه

 

عجیؼدی پَػدتِ     تغییشات فشوبًغ هختلف ثشتبثیش ؿشایظ هشصی  7دس ؿىل 

FML  ػبختبسثب  AL/GE-1-6&[90/0/0/0]      ِهدَسد ثشسػدی لدشاس گشفتد

ّدبی  ًـبى دادُ ؿذُ اػدت هیدضاى فشودبًغ    7ّوبًغَس وِ دس ؿىل  اػت.

ّدبی  عجیؼی ثشای ؿشایظ هدشصی دٍ ػدشگیشداس ثیـدتش اص هیدضاى فشودبًغ     

ٍ هیضاى فشوبًغ عجیؼی دٍ  ثبؿذعجیؼی ثشای ؿشایظ هشصی دٍ ػش لَال هی

ؿشایظ هشصی هزوَس ثیؾ اص فشوبًغ عجیؼی ؿشایظ هشصی گیشداس آصاد هدی  

ثبؿذ. ایي اهش ًیض ثِ ایي دلیل هی ثبؿذ وِ ّش چِ هیدضاى لیدذّبی دس ًظدش    

گشفتِ ؿذُ ثشای پَػتِ ثیـتش ثبؿذ ایي اهش هٌدش ثدِ افدضایؾ ػدفتی ٍ دس    

 گشدد.دِ افضایؾ هیضاى فشوبًغ عجیؼی هیًتی

 
 

 تاثیر شرایط هرزی بر تغییرات فرکانس طبیعی پوسته -7شكل 

 AL/GE-1-6&[90/0/0/0] با ساختار FML ایاستوانه
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 گیرینتیجه -8

خْت  بی ایي پظٍّؾ تؼییي سٍؿی وبسثشدیًَّآٍسی يیاص هْوتش یىی -

ای وِ ػبختبس ثبؿذ ثِ گًَِهی FMLّبی ثْیٌِ ػبختبس پَػتِعشاحی 

 ایدبد ؿذُ هٌدش ثِ ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی ثشای پَػتِ گشدد. 

یه ثشًبهِ وبهپیَتشی  FMLّبی پَػتِ عشاحی ثْیٌِثشای اخشا سًٍذ  -

افضاس ثب ًشم ٍ ثب لیٌه ایي ثشًبهِ افضاس هتلت ایدبد گشدیذدس هحیظ ًشم

 گشفتِ اػت.اًدبم  آثبوَع فشایٌذ عشاحی ثْیٌِ

ّبی فلض ػبصی تشتیت لشاسگیشی الیِثْیٌِعشاحی ٌذ هتغیشّبی فشای -

 اًذ.ّبی وبهپَصیتی دس ًظش گشفتِ ؿذٍُ وبهپَصیت ٍ صاٍیِ لشاسگیشی الیِ

 یدّذ ثشایاًدبم ؿذُ ًـبى ه یّبلیاػتخشاج ؿذُ اص تحل حیًتب -

 ِیؿؾ ال FML پَػتًِوًَِ هَسد ثشسػی دس ایي پظٍّؾ وِ یه 

ثبؿذ تحت هی یَوؼاپ/ـِیؿ ِیٍ چْبس ال َمیٌیآلَه ِیهتـىل اص دٍ ال

 یّبِیال وِ  AL/GE-1-6ؿشایظ هشصی دٍ ػش گیشداس ػبختبس 

 يیـتشیهٌدش ثِ ثاًذ دسخِ لشاس گشفتِ 0/0/0/90 ثب  صٍایبی ی آىتیوبهپَص

ثشای پَػتِ ّوچٌیي  .ذیپَػتِ خَاّذ گشد يیا یثشا یؼیفشوبًغ عج

-AL/GE-3تحت ؿشایظ هشصی دٍ ػش لَال ػبختبس  ّیجشیذی هزوَس

    آصاد ػبختبس-ٍ تحت ؿشایظ هشصی گیشداس [90/90/90/90]&4

AL/GE-1-6&[0/0/0/90]   یههٌدش ثِ ثیـتشیي فشوبًغ عجیؼی-

 . ذًگشد

ًَع ؿشایظ هشصی تبثیش ثِ ػضایی ثش سٍی ًحَُ تغییشات فشوبًغ  -

ّب ٍ صاٍیِ ًحَُ چیٌؾ الیِعجیؼی خَاّذ داؿت ٍ ثب تغییش ؿشایظ هشصی 

یبثی ثِ فشوبًغ عجیؼی هبوضیون ّبی وبهپَصیتی ثشای دػتلشاسگیشی الیِ

 ًوبیذ.تغییش هی

هزوَس ٍ تحت ؿشایظ هشصی دٍ ػشگیشداس ثب  FMLثشای پَػتِ  -

ّبی افضایؾ دس فشوبًغ %30تشیي ػبختبس پَػتِ دس حذٍد  تؼییي ثْیٌِ

ٍ تحت عجیؼی ًؼجت ثِ ًبهغلَثتشیي ػبختبس پَػتِ ایدبد خَاّذ ؿذ.  

تشیي ػبختبس پَػتِ ثب تؼییي  ثْیٌِآصاد -ٍ گیشداسؿشایظ هشصی دٍ ػشلَال 

ّبی عجیؼی ًؼجت ثِ ًبهغلَثتشیي افضایؾ دس فشوبًغ %20دس حذٍد  

 ػبختبس پَػتِ ایدبد خَاّذ ؿذ.
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