
 الملخص العربى

 

. تتميز القضبان ذات الحشو بالقوة العالية نسبة إلى الوزن، المرونة العالية،إرتفاع مقاومة اإلنحناء واإللتواء 

. ويمكن إستخدام هذا، ال سيما فى مجال الطيران واإلنشاءات المدنية والتصميمات الهندسية الميكانيكية

األوجهه والقلب والمادة الالصقة بين الوجه : القضبان ذات الحشو تتكون من هيكل ذو ثالثة عناصر، وهم 

 . هذه الطبقات المختلفة تلعب دورا هاما فى السلوك اإلستاتيكى والديناميكى للقضبان ذات الحشو. والقلب

لذا، فإن الهدف من هذا العمل هو دراسة تأثير العناصر المختلفة للقضبان ذات الحشو مثل المواد األساسية 

المكونة للوجه والقلب وسمك الوجه والقلب على الخصائص اإلستاتيكية والديناميكية باستخدام برنامج 

تم دراسة العديد من العينات المختلفة للقضبان ذات الحشومثل قضبان ذات القلب الواحد، قضبان . األنسيس

كما تم دراسة كيفية التحكم فى قيمة التردد الطبيعى للقضبان ذات الحشو . ذات القلبين، وقضبان ذات شروخ

. وذلك عن طريق عمل ثقوب فى أماكن مختلفة وأحجام مختلفة فى العناصر المكونة للقضبان ذات الحشو

كما تم التحقق من الخصائص اإلستاتيكية والديناميكية وتم مقارنة النتائج  مع نتائج مأخوذة من أبحاث 

 . منشورة سابقا وأظهرت إتفاق جيد بين النتائج

وقد لوحظ فى حالة القضبان ذات القلب الواحد  زيادة قيم التردد الطبيعى وذلك بزيادة معامل يونج وفى 

كما لوحظ تأثر نسبة اإلنحراف بالنقص وزيادة التردد الطبيعى  كل ما زاد سمك .المقابل تقل نسبة اإلنحراف

 (السفلى والعلوى )فى حاله القضبان ذات القلبين، بتبديل مكان القلب كل منهم مكان االخر . الوجه والقلب

فى . لوحظ تغيير بسيط فى قيمة اإلنحراف وعدم وجود تغيير فى قيمة التردد الطبيعى للقضبان ذات الحشو

حالة القضبان ذات الشرخ، زيادة  سمك الوجه والقلب أدى الى نقص قيمة عامل كثافة اإلجهاد، زيادة معامل 

فى حالة القضبان ذات الثقوب بتغيير مكان . يونج وطول الشرخ أدى إلى زيادة قيمة عامل كثافة اإلجهاد

الثقب وحجمه على طول القضبان تم التحكم فى قيمة التردد الطبيعى فكان التأثير األكبر على قيمة التردد 

عندما يكون الثقب فى الوجه وأقل تأثير عندما يكون الثقب فى القلب وهذا اإلختالف يرجع إلى الفرق بين 

 . قيمة معامل يونج الخاص بالوجه والقلب للقضبان ذات الحشو




