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Abstract 

In this work, the effect of variation of several variables on linear free and 
transient vibration response of combined cylindrical-conical shell is presented. 
The shell is made of polyester resin reinforced by a continuous type E-glass. The 
problem is solved experimentally and numerically for both orthotropic and 
isotropic shell structures. Clamped – free boundary conditions is used for the 
analyzed structure. The experimental program is conducted using digital 
oscilloscope with built-in FFT analyzer with aid of hammer transducer. Software 
named SIGVIEW was used to calculate the natural frequencies experimentally for 
each specimen. The numerical investigation is adopted using ANSYS Finite 
Element software to verify the experimental results which show how the natural 
frequencies and mode shapes are affected by changing these variables. The results 
show that this investigation will assist the study for the advanced development of 
the cross-ply laminated composite coupled shell structures. 

مخروطي  -ملية للخواص االهتزازية لهيكل اسطوانيدراسة نظرية وع
 مصنوع من مواد مركبة

  الخالصة
ابة في هذا العمل أجريت دراسة تجريبية وعددية  لتأثير زاوية المخروط على األستج         

صنع . األسطواني –للهيكل القشري  ذي المزدوج المخروطي  األهتزازية الخطية والعابرة
دة البولستر الرابطة مقواة بكمية قليلة من األلياف المستمرة والعشوائية الهيكل القشري من ما

تم حل المسألة عمليا وعدديا لكال النوعين المستخدمين وهما المواد المتساوية . Eالزجاجية نوع 
 –في هذا األختبار استخدمت الظروف الحدية ذي النوع مثبت . الخواص والمختلفة الخواص

بمساعدة مقياس التعجيل ومطرقة مزودة  FFTملي باستخدام محلل انجز الجانب الع .حر
اختبرت تجريبيا عشرة نماذج لدراسة تأثير بعض العناصر التصميمية . بمتحسس قياس القوة

صنعت خمسة من هذه النماذج من المادة . على المميزات األهتزازية واألستجابة للهياكل القشرية
وصنعت الخمسة نماذج . ختلفة وميالنين لأللياف الزجاجيةالمختلفة الخواص بزوايا مخروطية م

لدراسة تأثير زاوية ) مقواة بواسطة األلياف العشوائية(األخرى من المادة السوية الخواص 
 .المخروط وسمك القشرة وميالن األلياف على استجابة الهيكل
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