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 چکیده: 

های اخیر به دلیل ظاهر شدن تخلخل داخل مواد در  شود کاهش وزن سازه است. در سالنظر گرفته میها در  یکی از موارد مهمی که در طراحی سازه

های  د فومحین فرایند تولید و یا به صورت عمدی، این گونه مواد مورد توجه محققان قرار گرفته است. از جمله این دسته از مواد، مواد متخلخل مانن

گیرند و  قرار میزیادی  صنعت هوا فضا مورد استفاده    و  در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی  ی پیشرفتهفلزی هستند که به عنوان مواد مهندس

یک ورق ساندویچی از دو الیه رویه نازک و یک هسته نسبتاً ضخیم تشکیل شده    های مرکب ساندویچی است.های آن نیز استفاده در ورقیکی از کاربرد

تواند به طراحان جهت کاهش وزن سازه کمک  ای با ضخامت متغیر میاستفاده از عناصر با ساختار متغیر است. عناصر سازه  است. راهکار دیگر کاهش وزن

های  های زیاد فراهم کند. برای مواردی که کاهش وزن سازه از اهمیت باالیی برخوردار است همانند سازهکند و سختی مورد نیاز را در مناطق با تنش

ها، ساختارهای ساندویچی با ضخامت متغیر بهترین گزینه است. لذا استفاده از یک هسته با ساختار متخلخل و با ضخامت  ی اقیانوس فضایی و مهندس

تواند جرم سازه را به طور قابل توجهی کاهش دهد و در عین حال از سطح سختی مورد انتظار اطمینان حاصل کند.  های ساندویچی میمتغیر در ورق

های مختلف از جمله پارامتر  بررسی شود و اثر پارامتر های استاتیکی و درون صفحهها تحت بارر مطالعه حاضر تالش شده است رفتار این ورق بنابراین د

اثر  به دلیل    د.نها مؤثر هستند مورد ارزیابی قرار گیرها، اثر ضریب تخلخل و عوامل دیگری که بر پاسختغییرات شیب، نسبت ضخامت هسته به رویه

  شده اصالح از تئوری تغییر شکل برشی  هسته ضخیمی دارند،    های ساندویچی که معموالًهای ضخیم به خصوص در ورقهای برشی در ورقگذاری سختی

 C1های ورق  ویژگی این تئرری نسبت به سایر تئوری  برای بیان میدان جابجایی و از روش عددی نوار محدود جهت حل مسائل، استفاده شده است.

است  مسائل مختلف حل شده نیز های مناسب و با دقت کافی است. به منظور بررسی دقت روش حاضر کاهش درجات آزادی در حین حصول به جواب

هسته متخلخل    های ساندویچی بادر ورقکه  گفت    توان چنیننتایج حاصل از این مطالعه را می  و نتایج آن با سایر مقاالت علمی معتبر مقایسه شده است.

 شود.  های طبیعی و بار بحرانی کمانش می افزایش فرکانس   و  ی محوری و برشیها تنش  و  هر عاملی که باعث افزایش سختی ورق شود، موجب کاهش خیز

 :د راهنماتیاسا

 دکتر سعید صرامی - دکتر مجتبی ازهری

 : مشاوراستاد 

 

های ساندویچی  تحلیل استاتیکی، ارتعاش آزاد و پایداری ورق
 متخلخل با ضخامت متغیر 
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