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 Abstract 
     A composite, coupled, thin cylindrical-conical shell system made of polyester 
resin reinforced by uniformly distributed, chopped, E-glass is analyzed using 
Statistical Energy Analysis. Response displacement estimate of the two 
subsystems are obtained due the excitation of the cylinder by a broadband white 
noise of constant spectral density function. The paper is an attempt to study the 
validity of the SEA hypothesis as applied to coupled built-up structures. This is 
carried out by the comparison of response estimates of the coupled system in 
different 1/3rd octave frequency bands with those obtained from Finite Element 
method. The outcome of this work shows that SEA is a powerful tool for the 
vibration analysis of coupled systems at high frequencies when the number of 
interacting coupled resonant modes is high. Percentage error obtained from the 
comparison of results drops sharply as one goes further in frequency. This paper 
recommends that the user of SEA must always be aware of the uncertainty of the 
results obtained. The uncertainty may arise from the improper selection of 
subsystems, coupling loss factors, and the number of interacting resonant modes 
of the coupled system.  
 

طريقة باستخدام يمخروط- �ستجابة العشوائية لنظام اسطوانيا تقدير  
تحليل الطاقة ا�حصائي   

  
  خ&صةال

م�رتبط مص�نوع م�ن م�ادة , مرك�ب, قش�ري, اس�طوانة-في ھذا البحث ت�م تحلي�ل نظ�ام مخ�روط     
لق�د ت�م والموزع�ة توزيع�ا منتظم�ا و Eالبوليستر الرابطة والمقواة با*لياف الزجاجية المقطع�ة ن�وع 

تم الحصول على قيم تقديري�ة *زاح�ات ا*نظم�ة . التحليل باستخدام طريقة تحليل الطاقة ا*حصائي
الثانوية نتيجة اثارة ا*سطوانة بق�وة عش�وائية عب�ارة ع�ن ضوض�اء اب�يض بحزم�ة ت�رددات واس�عة 

ة تحلي�ل البحث الحالي ھو عبارة عن محاولة لدراسة ص4حية فرضية طريق�. ذات دالة طيفية ثابتة
لق��د تم��ت الدراس��ة بمقارن��ة . الطاق��ة ا*حص��ائي عن��د تطبيقھ��ا عل��ى ا*نظم��ة المرتبط��ة والمركب��ة

والمحس��وبة بھ��ذه , ا*س��تجابات التقديري��ة ل4نظم��ة المرتبط��ة ف��ي ح��زم ت��رددات ذات فت��رات ثلثي��ة
ھ�ي  (SEA)لق�د بين�ت النت�ائج ب�ان الطريق�ة . مع تلك المحسوبة بطريقة العناصر المحددة, الطريقة

لقد . اداة فعالة عند الترددات العالية اي عندما يكون ھنالك عدد كبير من ا*طوار الرنينية المتداخلة
وجد بان نسبة الخطا عند مقارنة النتائج المستخلصة من الطريقتين تنخفض بش�كل ح�اد كلم�ا زادت 

ا*نتباه الى موضوع يوصي البحث الحالي مستخدمي طريقة تحليل الطاقة ا*حصائي ب. قيمة التردد
ان عدم التاكد او الوثوقي�ة بالنت�ائج ق�د ي�اتي . عدم التاكد من صحة النتائج الماخوذة من ھذه الطريقة

مع�ام4ت ا*رتب�اط وع�دد ا*ط�وار الرنيني�ة المتداخل�ة , من عدم ا*ختيار الصحيح ل4نظمة الثانوي�ة
  .للنظام المرتبط
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