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บทคัดย่อ
บทความนีน้ ำ� เสนอการวิเคราะห์การสัน่ อิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบาง
ไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน รูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรปู ทรงห่วงยางภายใต้แรงดัน
ภายในจะสามารถค�ำนวณได้จากหลักการของเรขาคณิตเชิงอนุพนั ธ์ การสร้างฟังก์ชนั พลังงานของระบบโครงสร้างเปลือกบาง
ไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในจะอาศัยหลักการของงานเสมือนในเทอมของค่าการเสียรูปและใช้วิธีไฟไนต์
เอลิิเมนต์์ในการคำำ�นวณหาค่่าความถี่่�ธรรมชาติิและโหมดการสั่่�นอิิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิิสมมาตรตามแนวแกน
ผลการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลขที่่�แสดงค่่าความถี่่ธ� รรมชาติิและโหมดการสั่่น� อิิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิิสมมาตรตามแนวแกน
ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรปู ทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงผลของความหนาและแรงดัน
ภายในภายใต้ค่าพารามิเตอร์ของความเค้นคงที่ ความยาวรัศมีของหน้าตัด แรงดันภายใน และมอดุลัสยืดหยุ่นของโครงสร้าง
ได้นำ� เสนอในบทความนี้ จากผลการศึกษาพบว่า โหมดการสัน่ ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดัน
ภายในจะประกอบไปด้วยโหมดการสั่นแบบสมมาตรตามแนวแกนและแบบปฏิสมมาตร
ค�ำส�ำคัญ: การสั่นอิสระแบบสมมาตรตามแนวแกน การสั่นอิสระแบบแบบปฏิสมมาตรตามแนวแกน โครงสร้างเปลือกบาง
ไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ ความถี่ธรรมชาติ
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Abstract
This paper presents the axisymmetric and antisymmetric free vibrations analysis of inflated
toroidal membrane. The geometry of the inflated toroidal membrane can be computed from differential
geometry. The energy functional of inflated toroidal membrane is written in terms of displacements
from the principle of virtual work. Natural frequencies and corresponding axisymmetric and
antisymmetric mode shapes can be obtained by finite element method. The effects of thickness
and internal pressure under constant prestress parameter, cross-sectional radius, internal pressure,
and elastic modulus on the axisymmetric and antisymmetric free vibrations of the inflated toroidal
membrane are presented in this paper. The results indicate that the mode of the vibration of the
inflated toroidal membrane consists of axisymmetric and antisymmetric mode shapes.
Keywords: Axisymmetric Free Vibration, Antisymmetric Free Vibration, Inflated Toroidal Membrane,
Differential Geometry, Natural Frequency

Please cite this article as: K. Chaidachatorn, W. Jiammeepreecha, and S. Jamnam, “Axisymmetric and antisymmetric free
vibrations of inflated toroidal membrane,” The Journal of KMUTNB, vol. 31, no. 4, pp. 661–674, Oct.–Dec. 2021 (in Thai).
คมกร ไชยเดชาธร และคณะ, “การสั่นอิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยาง
ภายใต้แรงดันภายใน.”
__20-0609(661-674).indd 662

2/7/2564 BE 13:31

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

1. บทน�ำ
โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้
แรงดันภายในเป็นโครงสร้างที่มีความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรม
หลากหลายแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี เช่น ถังบรรจุปิโตรเลียมเหลว หรือท่อยืดลมร้อน
[1]–[4] เนือ่ งจากโครงสร้างประเภทดังกล่าวจะเป็นโครงสร้าง
ที่สามารถรับแรงดันภายในได้สูง ซึ่งแรงดันภายในจะท�ำให้
โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางมีเสถียรภาพ
สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย เช่น ยางรถยนต์หรือ
เครื่ อ งบิ น ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ในการออกแบบโครงสร้ า ง
เปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในนั้น
จ� ำ เป็ น จะต้ อ งพิจารณาถึงพฤติก รรมทางด้านพลศาสตร์
เนือ่ งจากการใช้งานโครงสร้างดังกล่าวอาจจะเกิดแรงกระท�ำ
แบบพลศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น การ
สั่นสะเทือนที่เกิดจากการท�ำงานของเครื่องจักรในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ดั ง นั้ น ค่ า ความถี่ ธ รรมชาติ แ ละ
โหมดการสั่ น ของโครงสร้ า งเปลื อ กบางไร้ แ รงดั ด รู ป ทรง
ห่ ว งยางภายใต้ แ รงดั น ภายในจึ ง เป็ น ค่ า ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
อย่างยิ่งในการน�ำมาพิจารณาในขั้นตอนของการออกแบบ
โครงสร้างดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการ
สั่นพ้องจนท�ำให้โครงสร้างเกิดความเสียหายจนไม่สามารถ
น�ำไปใช้งานต่อได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสั่นอิสระของโครงสร้าง
เปลือกบางรูปทรงห่วงยางในกรณีท่ปี ราศจากแรงดันภายใน
ได้เริ่มต้นจากงานวิจัยของ Leung และ Kwok [5], Ming
และคณะ [6], Wang และ Redekop [7] และ Kang [8]
ในขณะทีก่ ารวิเคราะห์การสัน่ อิสระของโครงสร้างเปลือกบาง
รูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในได้เริม่ ต้นมาจากงานวิจยั
ของ Federhofer [9] ซึ่งได้ท�ำการศึกษาพฤติกรรมการสั่น
แบบสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรง
ห่วงยางภายใต้แรงดันภายในโดยมีสมมติฐานว่าความยาว
รัศมีของรูปหน้าตัดทรงห่วงยางมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ความยาวรัศมีจากแกนหมุนถึงจุดศูนย์กลางของรูปหน้าตัด
ทรงห่วงยาง จากนัน้ Liepins [10] ได้เสนอการวิเคราะห์การ
สั่นอิสระของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยาง
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ภายใต้แรงดันภายในโดยใช้วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนต์ ต่อมาได้
เพิ่มเทอมของค่าความแข็งแกร่งเนื่องจากผลของการดัดใน
สมการควบคุม (Governing Equation) ในงานวิจัยของ
Liepins [11] หลังจากนั้น Fang [12] ได้สร้างสมการส�ำหรับ
การวิเคราะห์การสั่นอิสระของโครงสร้างเปลือกบางส�ำหรับ
บรรจุของเหลวชนิดบีบอัดตัวไม่ได้โดยอาศัยหลักการทฤษฎี
เชลล์ของ Love โดยเปรียบเทียบค่าความถี่ธรรมชาติ และ
โหมดการสัน่ กับกรณีของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยาง
ที่ไม่ได้บรรจุของเหลวในงานวิจัยของ Kosawada และคณะ
[13] ต่อมา Jha และคณะ [14] ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชลล์
ของ Sander ในการหาค่าความถีธ่ รรมชาติและโหมดการสัน่
ของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน
และใช้วิธีของกาเลอร์คิน (Galerkin’s Method) ในการหา
ค�ำตอบโดยการเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Liepins [10]
จากงานวิ จั ย ที่ผ ่ า นมาในอดี ต จะพบว่ า การศึ ก ษา
พฤติกรรมการสั่นอิสระของโครงสร้างเปลือกบางรูปทรง
ห่ ว งยางจะมุ ่ ง เน้ น ในกรณี ท่ี ใ ช้ ห ลั ก การของทฤษฎี เ ชลล์
(Shell Theory) ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวจะรวมผลของพลังงาน
ความเครียดจากแรงดัดและแรงดึง ในขณะที่โครงสร้าง
เปลื อ กบางที่ มี ค ่ า ความหนาของโครงสร้ า งน้ อ ยมากเมื่ อ
เที ย บกั บ ความยาวรั ศ มี ข องรู ป หน้ า ตั ด ทรงห่ ว งยางของ
โครงสร้างเปลือกบางจะมีคา่ พลังงานความเครียดจากแรงดัด
น้อยมาก ดังนั้นจึงสามารถใช้ทฤษฎีเมมเบรน (Membrane
Theory) แทนได้ โดยจะคิ ด เฉพาะเทอมของพลั ง งาน
ความเครียดจากแรงดึงเท่านั้น โดยที่โครงสร้างดังกล่าวนี้
จะเรียกว่าโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด ซึ่งการวิเคราะห์
การสั่ น อิ ส ระของโครงสร้ า งเปลื อ กบางโดยใช้ ท ฤษฎี
เมมเบรนจะสามารถพบได้้จากงานวิิจััยของ Liepins [10],
วีีรพัันธ์ุุ� [15], [16], วีีรพัันธ์ุุ� และสมชาย [17], [18] ดัังนั้้�น
วััตถุุประสงค์์ของงานวิิจััยในครั้้�งนี้้�คืือ เพื่่�อศึึกษาพฤติิกรรม
การสั่่� น อิิ ส ระของโครงสร้้ า งเปลืื อ กบางไร้้ แรงดัั ด รููปทรง
ห่่วงยางภายใต้้แรงดัันภายในโดยปราศจากเงื่่�อนไขขอบเขต
(Free Boundary Condition) ซึ่่�งจะเป็็นการพััฒนาจาก
งานวิิจััยของคมกรและคณะ [19] ที่่�ทำำ�การศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
พฤติิกรรมการสั่่�นอิิสระของโครงสร้้างเปลืือกบางไร้้แรงดััด
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แบบครึ่่�งใบรููปทรงห่่วงยาง การคำำ�นวณหารููปทรงเรขาคณิิต
ของโครงสร้้างเปลืือกบางไร้้แรงดััดรููปทรงห่่วงยางภายใต้้
แรงดัันภายในจะอาศััยหลัักการของเรขาคณิิตเชิิงอนุุพัันธ์์
[20] การเขีี ย นฟัั ง ก์์ ชัั น พลัั ง งานของระบบโครงสร้้ า ง
เปลืือกบางไร้้แรงดััดรููปทรงห่่วงยางภายใต้้แรงดัันภายใน
จะอาศัั ย หลัั ก การของงานเสมืื อ น [21] ในเทอมของค่่ า
การเสีียรููปและใช้้วิิธีีไฟไนต์์เอลิิเมนต์์ [22] ในการคำำ�นวณ
หาค่่าความถี่่�ธรรมชาติิและโหมดการสั่่�น
2. วัสดุ อุปกร์และวิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยในบทความนี้จะประกอบไปด้วยสมมติฐาน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบบจ�ำลองโครงสร้าง ความสัมพันธ์
ระหว่างความเครียดกับการเสียรูป พลังงานความเครียด
ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด พลังงานศักย์ของแรงดัน
ภายใน งานเสมือนเนือ่ งจากแรงเฉือ่ ย ผลรวมของงานเสมือน
และสุดท้ายจะเป็นการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขโดยใช้วิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ ดังต่อไปนี้
2.1 สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
2.1.1 โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยาง
ภายใต้แรงดันภายในจะมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมทีม่ คี วามยาว
รัศมีคงที่
2.1.2 ความหนาของโครงสร้้างเปลืือกบางไร้้แรงดััด
จะมีี ค่ ่ า คงที่่� โ ดยไม่่ มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงทั้้�งก่่ อ นและหลัั ง
การสั่่�น
2.1.3 แรงดันภายในมีค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ขณะเกิดการสั่นของโครงสร้าง
2.1.4 วัสดุของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดมีสมบัติ
ยืดหยุ่นแบบเชิงเส้น (Linearly Elastic Material)
2.2 แบบจ�ำลองโครงสร้าง
โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้
แรงดัันภายในจะมีีรููปทรงเรขาคณิิตดัังแสดงในรููปที่่� 1 โดย
กำำ�หนดให้้ (X, Y, Z) เป็็นระบบพิิกััดฉาก (Rectangular
Coordinate) และ ( ) เป็็นเวกเตอร์์หนึ่่�งหน่่วยที่่�มีทิี ศิ ทาง

D
R

664

S
D
รูปที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตที่สภาวะอ้างอิง
ตามแนวแกนในระบบพิกัดฉาก ซึ่งจะสามารถนิยามได้จาก
สมการที่ (1)–(3)
(1)
(2)
(3)
เมื่อ a คือ ความยาวรัศมีของรูปหน้าตัดทรงห่วงยาง c คือ
ความยาวรัศมีจากแกนหมุนถึงจุดศูนย์กลางของรูปหน้าตัด
ทรงห่วงยาง และ (θ, φ) คือ ค่าพารามิเตอร์ของพื้นผิวที่วัด
ตามแนวเส้นพิกดั เมอร์รเิ ดียนและลองจิจดู ตามล�ำดับ ดังนัน้
เวกเตอร์ระบุต�ำแหน่งบนพื้นผิวอ้างอิงที่จุด P ซึ่งจะสามารถ
นิยามได้ด้วยสมการที่ (4)
(4)
จากรููปที่่� 2 จะเห็็นได้้ว่า่ เมื่่อ� โครงสร้้างเกิิดการเสีียรููปจะทำำ�ให้้
พื้นผิวอ้างอิงที่สภาวะอ้างอิงเคลื่อนที่ไปยังต�ำแหน่งใหม่
ที่่�เวลา t ใดๆ ดัังนั้้�นเวกเตอร์์ระบุุตำำ�แหน่่งบนพื้้�นผิิวหลััง
การสั่่�นที่่�ตำำ�แหน่่งเดีียวกัันจะนิิยามได้้ด้้วยสมการที่่� (5)
(5)
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ในที่่�นี้้� ( • ) คืือการอนุุพัันธ์์ย่่อยเทีียบกัับเวลา t จากหลัักการ
ของเรขาคณิิตเชิิงอนุุพัันธ์์ (Differential Geometry) [20]
จะได้้รููปแบบของพื้้�นฐานอัันดัับหนึ่่�ง (First Fundamental
Form) ของพื้้�นผิิวที่่�สภาวะอ้้างอิิง (Reference State) และ
พื้้�นผิิวที่่�สภาวะการสั่่�น (Vibrated State) ซึ่่�งสามารถนิิยาม
ได้้ในเทอมของความยาวของชิ้้�นส่่วน ds และ ds* ตามลำำ�ดัับ
ดัังแสดงในสมการที่่� (9)–(10)

S

S

(9)

S

(10)

U

เ มื่่� อ
และ
คืื อ เ ม ต ริิ ก
เทนเซอร์์ (Metric Tensor) ที่่�พื้้�นผิิวที่่�สภาวะอ้้างอิิง ถ้้า
กำำ�หนดให้้ เป็็นเวกเตอร์์หนึ่่�งหน่่วยในแนวตั้้�งฉากกัับพื้้�นผิิว
อ้างอิงจะสามารถหาได้ดังสมการที่ (11)

รูปที่ 2 เวกเตอร์ระบุต�ำแหน่ง
เมื่่�อ
คืือ เวกเตอร์์การเคลื่่�อนที่่� (Displacement
Vector) สามารถนิิยามได้้ดัังสมการที่่� (6)
(6)
เมื่อ u, v และ w คือ ค่าการเสียรูปตามแนวเส้นเมอร์ริเดียน
แนวเส้นลองจิจดู และแนวตัง้ ฉากกับเส้นเมอร์รเิ ดียน ตามล�ำดับ
แต่เนือ่ งจากเป็นปัญหาของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดทีม่ ี
ความสมมาตร โดยทีต่ วั ห้อย (θ, φ) คือ การอนุพนั ธ์ยอ่ ยตาม
แนวระบบพิ กั ด ของโครงสร้ า งนั่ น คื อ
และ
ตามล�ำดับ ดังนั้นเทอมของ
ใน
สมการที่ (6) จะมีคา่ เป็นศูนย์ ส�ำหรับค่าความเร็วและความเร่ง
ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดจะสามารถหาได้โดยการ
อนุพนั ธ์สมการที่ (6) เทียบกับเวลาจะได้สมการที่ (7) และ (8)

(11)
เมื่่�อ
และเนื่่�องจาก
ซึ่่� ง จะทำำ�ให้้ ไ ด้้ รูู ปแบบของพื้้�นฐานอัั น ดัั บ สอง (Second
Fundamental Form) ของพื้นผิวอ้างอิงดังสมการที่ (12)
(12)
เมื่่� อ
และ
คืื อ เมตริิ ก
ความโค้ง (Metric Curvature) ที่พื้นผิวที่สภาวะอ้างอิง
2.3 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความเครีียดกัับการเสีียรููป
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการเสียรูปจะ
สามารถนิยามความเครียดแบบโททอลลากรองจ์ (Total
Lagrangian Strains) ดังสมการที่ (13)

(7)

(13)

(8)

โดยที่่� ε0 และ ε คืือ ค่่าความเครีียดเริ่่�มต้้นแบบออยเลอร์์
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(Initial Eulerian Strains) และค่่าความเครีียดส่่วนเพิ่่�ม
(Added Strains) ตามลำำ�ดัับ สามารถนิิยามได้้ดัังสมการที่่�
(14)–(17)

ดัังนั้้�นเมื่่�อแทนค่่าสมการที่่� (13), (20) และ (21) ลงในสมการ
ที่่� (19) จะได้้ดัังสมการที่่� (22)

(14)

เมื่่�อ [C] คืือ เมตริิกสมบััติิของวััสดุุโครงสร้้างเปลืือกบาง
ไร้้แรงดััดที่่�อ้้างอิิงจากสภาวะเริ่่�มต้้นปราศจากความเครีียด
(Initial Unstrained State) สามารถนิิยามได้้ดัังสมการที่่�
(23)

(15)
(16)

(22)

(23)

(17)
และ [T] คืือ เมตริิกในแนวทแยงระหว่่างชิ้้�นส่่วนกัับวััสดุุ
(Diagonal Material-Element Matrix) ซึ่งสามารถเขียนได้
ดังสมการที่ (18)

จากสมการที่่� (22) สามารถจััดรููปใหม่่ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ได้้ค่่าการ
แปรผัันของพลัังงานความเครีียดของโครงสร้้างเปลืือกบาง
ไร้้แรงดััดดัังสมการที่่� (24)

(18)

(24)

เมื่่� อ
และ
2.4 พลังงานความเครียดของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด (25)–(27)
พลังงานความเครียดของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด
ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบเชิงเส้นทั่วไป สามารถแสดงได้ดัง
สมการที่ (19)

สามารถนิิ ย ามได้้ จ ากสมการที่่�
(25)

(19)

(26)

เมื่อ h คือ ความหนาของโครงสร้าง และ
คือ เมตริก
สมบัติของวัสดุโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด ซึ่งสามารถ
เขียนได้ดังสมการที่ (20)

(27)

(20)
คืือ มอดุุลััสยืืดหยุ่่�น, μ คืือ อััตราส่่วนปััวซง และ
D0 สามารถนิิยามได้้ดัังสมการที่่� (21)
เมื่่�อ

(21)

เมื่่�อ คืือ ค่่าของเวกเตอร์์ของค่่าความเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในเทอมของเมตริิกเทนเซอร์์และเมตริิกความโค้้ง โดยที่่�
กำำ�หนดให้้
และ
ดัังสมการที่่� (28) – (29)
(28)
(29)
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2.5 พลัังงานศัักย์์ของแรงดัันภายใน
เนื่่�องจากแรงดัันภายในที่่�กระทำำ�ต่่อโครงสร้้างเป็็นแรง
กระทำำ�แบบติิดตามการเสีียรููป ซึ่่�งสามารถพิิจารณาเป็็นแรง
แบบอนุุรักั ษ์์ (Conservative Force) ดัังนั้้�นพลัังงานศัักย์์ของ
แรงดัันภายในสามารถคำำ�นวณได้้ดัังสมการที่่� (30)
(30)
เมือ่ และ คือ ปริมาตรช่องว่างภายในของพืน้ ผิวโครงสร้าง
เปลือกบางที่สภาวะอ้างอิงและสภาวะการสั่นตามล�ำดับ
นัน่ คือ
และ
และ p0 คือ แรงดัน
ภายในคงที่ เมื่อแทนค่าจากสมการที่ (4) และ (5) ลงไปใน
สมการที่ (30) จะได้ค่าการแปรผันของพลังงานศักย์ของ
แรงดันภายในดังสมการที่ (31)
(31)
เมื่อ
คือ เวกเตอร์ของปริมาตรที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนิยามได้ดังสมการที่ (32) – (35)
(32)
(33)
(34)
(35)
2.6 งานเสมือนเนื่องจากแรงเฉื่อย
งานเสมือนเนือ่ งจากแรงเฉือ่ ยของโครงสร้างเปลือกบาง
ไร้แรงดัดจะค�ำนวณได้จากสมการที่ (36)
(36)
เมื่อ คือ ความหนาแน่นของวัสดุโครงสร้างเปลือกบาง
ไร้แรงดัด และ (ӥ, ẅ) คือ องค์ประกอบส�ำหรับเวกเตอร์
ความเร่งของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด

รููปที่่� 3 ชิ้้�นส่่วนย่่อยทั่่�วไปและระยะพิิกััดของโครงสร้้าง
2.7 ผลรวมของงานเสมืือน
	ผลรวมของงานเสมือน [21] ของระบบโครงสร้างเปลือก
บางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในที่สภาวะ
สมดุล (δ π = 0) จะค�ำนวณได้ดังสมการที่ (37)
(37)
แทนค่่าจากสมการที่่� (24), (31) และ (36) ลงในสมการที่่� (37)
จะได้ดังสมการที่ (38)

(38)
2.8 วิิธีีไฟไนต์์เอลิิเมนต์์
จากผลรวมของงานเสมือนของระบบโครงสร้างเปลือก
บางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในดังแสดงใน
สมการที่ (38) พบว่า ไม่สามารถค�ำนวนหาผลเฉลยแบบแม่น
ตรงได้เนื่องจากสมการดังกล่าวประกอบไปด้วยเทอมไร้มิติ
ค่อนข้างสูงจ�ำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
[22] เพื่อหาค�ำตอบเชิงตัวเลขของค่าความถี่ธรรมชาติและ
โหมดการสัน่ โดยท�ำการแบ่งโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรปู
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ทรงห่วงยางออกเป็นชิ้นส่วนย่อยตามแนวพิกัด θ ดังแสดง
ในรูปที่ 3
เมื่อท�ำการพิจารณาชิ้นส่วนใดๆ จะได้ค่าการประมาณ
ค่าการเสียรปู ในแนวสัมผัสและแนวตัง้ ฉากกับเส้นเมอร์รเิ ดียน
u และ w โดยใช้ฟังก์ชันโพลีโนเมียลอันดับสาม (Cubic
Polynomial) ดังสมการที่ (39)
(39)
เมื่อ คือ เวกเตอร์การเคลื่อนที่ที่จุดต่อ คือ เวกเตอร์
ของดีกรีอิสระที่จุดต่อ และ
คือเมตริกฟังก์ชันรูปร่าง
โพลีโนเมียลอันดับที่สาม ดังนั้นเมื่อแทนค่าสมการที่ (39)
ลงไปในสมการที่ (38) จะได้ดังสมการที่ (40)

(43)
(44)
จากสมการที่ (41) จะค�ำนวณหาค่าความถี่ธรรมชาติ
ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้
แรงดันภายในโดยก�ำหนดให้ {F} มีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็น
การสัน่ อิสระแบบสมมาตรของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด
รูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน ดังนัน้ สมการที่ (41) จะ
เขียนเป็นสมการลักษณะเฉพาะ (Characteristic Equation)
เป็นปัญหาค่าเจาะจง (Eigenvalue Problem) ดังสมการที่
(45)
(45)

(40)

ในทีน่ จี้ ะเห็นได้วา่ ดีกรีอสิ ระของเอลิเมนต์ (Element Degree
of Freedom) เหมือนกับดีกรีอสิ ระรวม (Global Degree
of Freedom)
ดังนั้นผลรวมของงานเสมือนส�ำหรับ
ระบบโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดสามารถรวมได้โดยตรง
โดยใช้สมการที่ (41) ซึ่งแสดงได้ดังนี้
(41)
เมื่อ [M] คือ เมตริกมวลของโครงสร้าง [K] คือ เมตริก
สติฟเนสของโครงสร้าง [F] คือ เวกเตอร์ของแรงรวม {F}
และ คือ เวกเตอร์การเคลื่อนที่ของโครงสร้าง และ
คือ เวกเตอร์ความเร่งของโครงสร้าง ซึ่งจะมีค่าดังสมการที่
(42)–(44)
(42)

เมื่อ ωn คือ ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency)
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการสั่ น อิ ส ระของแบบจ� ำ ลอง
โครงสร้้างเปลืือกบางไร้้แรงดััดรููปทรงห่่วงยางภายใต้้แรงดััน
ภายในได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นโดยใช้้หลัักการของงานเสมืือนและ
วิิธีีไฟไนต์์เอลิิเมนต์์ในการคำำ�นวณหาผลลััพธ์์เชิิงตััวเลขของ
ค่่าความถี่่ธ� รรมชาติิและโหมดการสั่่น� ที่่�เกิิดขึ้้�น สำำ�หรัับโครงสร้้าง
เปลืือกบางไร้้แรงดััดรููปทรงห่่วงยางที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติติ ามตารางที่่� 1
ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
โดยเริ่มต้นจากการทดสอบผลการค�ำนวณค่าพารามิเตอร์
ความถี่ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยาง
ภายใต้แรงดันภายในเพือ่ หาจ�ำนวนของชิน้ ส่วนย่อยทีเ่ หมาะสม
ดังสมการที่ (46)
(46)
เมือ่ η คือ อัตราส่วนความยาวรัศมีของรูปหน้าตัดทรงห่วงยาง
ต่อความยาวรัศมีจากแกนหมุนถึงจุดศูนย์กลางของรูปหน้าตัด
ทรงห่วงยางซึ่งจะสามารถนิยามได้ดังสมการที่ (47)
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(47)
ตารางที่ 1 ข้อมูลและสมบัติที่ใช้ในการวิเคราะห์
รายการ

ปริมาณ

ความยาวรัศมีจากแกนหมุนถึงจุดศูนย์กลางของ
รูปหน้าตัดทรงห่วงยาง (c)

7.5 เมตร

ความยาวรัศมีของรูปหน้าตัดทรงห่วงยาง (a)
ความหนาของโครงสร้้าง (h)

1.125 เมตร
1.125 มิลลิเมตร

ความหนาแน่่นของวััสดุุโครงสร้้าง (ps)
มอดุลัสยืดหยุ่น (E')

7,850 กก/ม3
204×103
เมกะปาสคาล

อัตราส่วนปัวซง (μ)

0.3

แรงดันภายในคงที่ (p0)

20.4 กิโลปาส
คาล

ผลการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนชิ้นส่วนย่อยแบบจ�ำลอง
โครงสร้ า งเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ค วามถี่ ข อง
โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดัน
ภายในดังแสดงในตารางที่ 2 โดยทีค่ า่ ในวงเล็บจะแสดงร้อยละ

ความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ความถี่เมื่อจ�ำนวนชิ้นส่วน
ย่อยเพิ่มสูงขึ้น จากผลการศึกษาจะพบว่า การแบ่งจ�ำนวน
ชิน้ ส่วนออกเป็น 48 ชิน้ ส่วน  จะให้คำ� ตอบทีม่ คี วามถูกต้องสูง
ส�ำหรับค่าความถีธ่ รรมชาติในโหมดที่ m = 1 ถึง m = 5 โดยมี
ความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 0.05 เมือ่ เปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้
จากการแบ่งชิ้นส่วนย่อยที่ละเอียดสูงกว่านี้ ดังนั้นงานวิจัย
ชิ้นนี้จึงเลือกใช้จ�ำนวนชิ้นส่วนเท่ากับ 48 ชิ้นส่วนเท่านั้น
หลังจากนั้นท�ำการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ความถี่
ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้
แรงดั น ภายในได้ จ ากงานวิ จั ย นี้ กั บผลที่ ไ ด้ จ ากโปรแกรม
ไฟไนต์เอลิเมนต์ส�ำเร็จรูป ABAQUS [23] ในการสร้างแบบ
จ�ำลองโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดที่มีความสมมาตรตาม
แนวแกนที่มีการประมาณค่าการเคลื่อนที่แบบฟังก์ชันโพลิ
โนเมียลอันดับสอง (Quadratic Membrane) ผลลัพธ์ที่ได้
งานวิจัยนี้จะพบว่า มีค่าน้อยกว่าค่าพารามิเตอร์ความถี่ที่ได้
จากโปรแกรม ABAQUS ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยมีคา่ ความ
แตกต่างสูงสุดไม่เกินร้อยละ 8 เมื่อท�ำการพิจารณาโหมด
การสั่นใน 10 โหมดแรก ในขณะที่โหมดการสั่นที่ m = 0
จะเป็นโหมดการสั่นแบบเคลื่อนที่โดยไม่มีการเสียรูป (Rigid
Body Mode) โดยทีก่ รณีนจี้ ะเกิดขึน้ กับการวิเคราะห์ปญ
ั หา

ตารางที่ 2 การลูเ่ ข้าค�ำตอบของค่าพารามิเตอร์ความถีข่ องโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน
โหมดการสั่น
m=1
m=2
m=3
m=4
m=5

12
0.0112
(1.831)
0.3380
(24.408)
0.3580
(28.111)
0.3773
(34.119)
0.4619
(47.597)

24
0.0110
(0.302)
0.2717
(2.366)
0.2795
(2.704)
0.2813
(2.781)
0.3129
(3.477)

จ�ำนวนของชิ้นส่วนย่อย
36
0.0110
(0.039)
0.2654
(0.267)
0.2721
(0.304)
0.2737
(0.311)
0.3024
(0.391)

48
0.0110
(0.009)
0.2647
(0.020)
0.2713
(0.024)
0.2728
(0.024)
0.3012
(0.031)

60
0.0110
0.2646
0.2712
0.2728
0.3011

* หมายเหตุ ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละความแตกต่างเมื่อเทียบกับจ�ำนวนของชิ้นส่วนย่อยที่เพิ่มสูงขึ้น
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ที่เป็นแบบเงื่อนไขขอบเขตอิสระเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
จะพบว่า โหมดการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด
รูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในจากค่าพารามิเตอร์
ความถี่ดังแสดงในตารางที่ 3 จะสอดคล้องกับโหมดการสั่น
ที่ได้จากโปรแกรม ABAQUS ดังแสดงในรูปที่ 4 นอกจากนี้
จะเห็นได้ว่าโหมดการสั่นที่ m = 2, 4, 6, 8 และ 10 จะเป็น
โหมดการสั่นแบบสมมาตรตามแนวแกน (Axisymmetric
Mode Shapes) ในขณะทีโ่ หมดการสัน่ ที่ m = 1, 3, 5, 7 และ 9
จะเป็นโหมดการสั่นแบบปฎิสมมาตร (Antisymmetric
Mode Shapes) กล่ า วคื อ โหมดการสั่น ของโครงสร้ า ง
เปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน
จะเกิดโหมดการสั่นแบบเคลื่อนที่โดยไม่มีการเสียรูปก่อน
ในล�ำดับแรก หลังจากนั้นจะเกิดโหมดการสั่นแบบสมมาตร
ตามแนวแกนสลับกับโหมดการสั่นแบบปฎิสมมาตร

Axis of Rotation
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m=1

m=2

m=3

m=4

m=5

m=6

m=7

m=8

m=9

m = 10

ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บค่ า พารามิ เ ตอร์ ค วามถี่ข อง
โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยาง
ภายใต้แรงดันภายใน (
)
โหมดการสั่น ABAQUS
m=1
m=2
m=3
m=4
m=5
m=6
m=7
m=8
m=9

m = 10

0.0115
0.2820
0.2908
0.2926
0.3243
0.4415
0.4933
0.5031
0.5576
0.5950

งานวิจัยนี้
0.0110
0.2647
0.2713
0.2728
0.3012
0.4205
0.4614
0.4671
0.5137
0.5625

ร้อยละความ
แตกต่าง
4.34
6.13
6.72
6.74
7.12
4.76
6.47
7.16
7.89
5.47

จากผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ�ำลอง
โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดัน
ภายในที่ไ ด้ จ ากงานวิจัยนี้ ก็จะสามารถท�ำการศึก ษาค่ า
พารามิ เ ตอร์ ต ่ า งๆ ของโครงสร้ า งที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ค่ า

Present

ABAQUS

รูปที่ 4 โหมดการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด
รูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน
พารามิ เ ตอร์ ค วามถี่ ข องโครงสร้ า งเปลื อ กบางไร้ แ รงดั ด
รูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในโดยการเปลี่ยนแปลง
ความหนาและแรงดั น ภายในภายใต้ ค ่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง
ความเค้นคงที่ต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่ ความยาวรัศมีของ
หน้าตัด แรงดันภายใน และมอดุลสั ยืดหยุน่ ของโครงสร้างจาก
ข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งจะสามารถเขียนความสัมพันธ์ของ
ค่าต่างๆ ในเทอมไร้มิติดังสมการที่ (48)
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(48)

0.6
0.5

เมือ่ คือ ค่าพารามิเตอร์ของความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ในโครงสร้าง
เปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางเนื่องจากแรงดันภายใน
และจากข้อมูลในตารางที่ 1 จะได้ว่า = 0.0001, η = 0.15
และ h/a = 0.001 โดยสามารถท�ำการศึกษาค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
3.1 ผลของความหนาและแรงดั น ภายในภายใต้ ค ่ า
พารามิเตอร์ของความเค้นคงที่ต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
การศึ ก ษาผลของการเปลี่ ย นแปลงความหนาของ
โครงสร้างทีม่ ตี อ่ ค่าพารามิเตอร์ความถีข่ องโครงสร้างเปลือกบาง
ไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน จะสามารถ
ท�ำได้โดยการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนความหนาของโครงสร้าง
ต่อความยาวรัศมีจาก h/a = 0.0025 ถึง 0.0250 โดยที่
ความยาวรั ศ มี ข องโครงสร้ า งและค่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง
ความเค้น ไม่เปลีย่ นแปลง ซึง่ จะพบว่า การเปลีย่ นแปลงค่า
ความหนาของโครงสร้างจะไม่สง่ ผลต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
ส�ำหรับทุกโหมดการสั่นของโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 5
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาของโครงสร้างจะ
ส่งผลท�ำให้ค่าแรงดันภายในมีค่าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
โดยทีค่ า่ พารามิเตอร์ของความเค้นยังคงมีคา่ เป็น = 0.0001
และ η = 0.15 แสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์ของความเค้น
มีผลในการควบคุมท�ำให้ค่าความถี่ธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม ถ้าการวิเคราะห์คา่ ความถีธ่ รรมชาติไม่ได้มกี าร
ก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ของความเค้นเป็นค่าคงที่ ก็จะพบว่า
การเปลีย่ นแปลงค่าความหนาของโครงสร้างจะท�ำให้คา่ ความ
แข็งแกร่ง (Stiffness) ของโครงสร้างมีค่าเพิ่มสูงขึ้นส่งผล
ท�ำให้ค่าความถี่ธรรมชาติมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
3.2 ผลของความยาวรัศมีที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
ส� ำ หรั บ หั ว ข้ อ ย่ อ ยนี้ จ ะเป็ น การศึ ก ษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงความยาวรัศมีของโครงสร้างที่มีต่อค่าพารา
มิเตอร์ความถี่ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรง
ห่วงยางภายใต้แรงดันภายในดังแสดงในรูปที่ 6 โดยการ
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รูปที่ 5 ผลของความหนาและแรงดั น ภายในภายใต้ ค ่ า
พารามิเตอร์ของความเค้นคงที่ต่อค่าพารามิเตอร์
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รูปที่ 6 ผลของความยาวรัศมีที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
ปรัับเปลี่่�ยนอััตราส่่วนความหนาของโครงสร้้างต่่อความยาว
รัั ศ มีี จ ากแกนหมุุ น ถึึ ง จุุ ด ศููนย์์ ก ลางของรููปหน้้ า ตัั ด ทรง
ห่่วงยางจาก η = 0.05 ถึึง 0.50 โดยที่่�ความยาวรััศมีีจาก
แกนหมุุนถึึงจุุดศููนย์์กลางของรููปหน้้าตััดทรงห่่วงยางและ
ค่่ า พารามิิ เ ตอร์์ ข องความเค้้ น ไม่่ เ ปลี่่� ย นแปลง จาก
ผลการศึกษาจะพบว่า เมื่อค่าความยาวรัศมีของโครงสร้าง
มีค่าน้อยๆ จะส่งผลกระทบต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่สูงมาก
ในขณะที่เมื่อค่าความยาวรัศมีของโครงสร้างมีค่าสูงๆ จะ
ส่ ง ผลกระทบเพี ย งเล็ ก น้ อ ย กล่ า วคื อ เมื่ อ ความชั น ของ
พารามิเตอร์ความถีจ่ ะมีคา่ ลดลงเมือ่ ค่า η เพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงค่าความยาวรัศมีของโครงสร้างจะส่งผล
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รูปที่ 7 ผลของแรงดันภายในที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
ท�ำให้ค่าความหนาของโครงสร้างมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
โดยทีค่ า่ พารามิเตอร์ของความเค้นยังคงมีคา่ เป็น = 0.0001
และอัตราส่วน h/a = 0.001
3.3 ผลของแรงดันภายในที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
รปู ที่ 7 แสดงผลของการเปลีย่ นแปลงแรงดันภายในของ
โครงสร้างทีม่ ตี อ่ ค่าพารามิเตอร์ความถีข่ องโครงสร้างเปลือกบาง
ไร้ แ รงดั ด รู ป ทรงห่ ว งยางภายใต้ แ รงดั น ภายในโดยการ
ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของความเค้น = 0.0001 ถึง
0.0010 โดยทีอ่ ตั ราส่วน h/a = 0.001, η = 0.15 และมอดุลสั
ยืดหยุ่นของโครงสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งพบว่า ที่โหมดการสั่น m = 1 ถึง m = 7 ค่าความชัน
ของพารามิเตอร์ความถี่จะมีค่าลดลงเมื่อค่าพารามิเตอร์ของ
ความเค้นมีเพิ่มสูงขึ้น ส�ำหรับโหมดการสั่นในล�ำดับที่ m = 8
ถึง m = 10 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ความถี่
กับค่าพารามิเตอร์ของความเค้นจะมีกราฟเป็นสองช่วงเป็น
กราฟหงายและกราฟคว�่ำ โดยที่โหมดการสั่น m = 8 จะมี
จุดดัดกลับของกราฟอยู่ในช่วงค่าพารามิเตอร์ของความเค้น
= 0.0009 และที่โหมดการสั่น m = 9 กับ m = 10 จะมี
จุดดัดกลับของกราฟอยู่ในช่วงค่าพารามิเตอร์ของความเค้น
= 0.0006
3.4 ผลของมอดุลัสยืดหยุ่นที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
ส�ำหรับค่าพารามิเตอร์สดุ ท้ายทีจ่ ะท�ำการศึกษาจะเป็น

ผลของค่ามอดุลสั ยืดหยุน่ ของโครงสร้างทีม่ ตี อ่ ค่าพารามิเตอร์
ความถี่ของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยาง
ภายใต้แรงดันภายในโดยการปรับเปลีย่ นค่าพารามิเตอร์ของ
ความเค้น = 0.0001 ถึง 0.0010 โดยที่อัตราส่วน h/a =
0.001, η = 0.15 และแรงดันภายในของโครงสร้างไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษาจะพบว่า ความชันของค่า
พารามิเตอร์ความถี่จะมีค่าลดลงเมื่อค่าพารามิเตอร์ของ
ความเค้นมีคา่ เพิม่ สงู ขึน้ หรือค่ามอดุลสั ยืดหยุน่ ของโครงสร้าง
มีค่าลดลงดังแสดงในรูปที่ 8 กล่าวคือ ค่าพารามิเตอร์ความถี่
จะมีคา่ ลดลงเมือ่ ค่าพารามิเตอร์ของความเค้นมีคา่ เพิม่ สงู ขึน้
หรือค่ามอดุลัสยืดหยุ่นของโครงสร้างมีค่าลดลงส�ำหรับทุก
โหมดการสั่น ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้ว่าผลที่ได้จากมีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับผลของการเปลี่ยนแปลงแรงดันภายในของ
โครงสร้างที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่ ดังแสดงในรูปที่ 7
4. สรุป
การศึกษาค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดการสั่นแบบ
สมมาตรของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยาง
ภายใต้แรงดันภายใน โดยการเขียนปัญหาในรูปแบบการ
แปรผันและใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการจ�ำลองโครงสร้าง
เปลือกบางไร้แรงดัดด้วยชิ้นส่วนคานแบบ 1 มิติ และหา
ผลลัพธ์เชิงตัวเลขที่เป็นปัญหาแบบค่าเจาะจง จากผลการ
ศึกษาจะพบว่า โหมดการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางไร้
แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในจะเกิดโหมด
การสั่ น แบบสมมาตรตามแนวแกนสลั บ กั บ โหมดการสั่น
แบบปฎิสมมาตร ส�ำหรับการศึกษาค่าพารามิเตอร์ตา่ งๆ ของ
โครงสร้างจะสามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความหนา
และแรงดันภายในภายใต้ค่าพารามิเตอร์ของความเค้นคงที่
จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่ของโครงสร้าง
ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงความยาวรัศมี แรงดันภายใน และ
มอดุลัสยืดหยุ่นของโครงสร้างจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่า
พารามิเตอร์ความถีข่ องโครงสร้าง เมือ่ ก�ำหนดให้คา่ อัตราส่วน
ความหนาต่อความยาวรัศมีของโครงสร้าง อัตราส่วนความ
ยาวรัศมีของรูปหน้าตัดทรงห่วงยางต่อความยาวรัศมีจากแกน
หมุนถึงจุดศูนย์กลางของรูปหน้าตัดทรงห่วงยาง และค่า
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รูปที่ 8 ผลของมอดุลัสยืดหยุ่นที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ความถี่
พารามิเตอร์ของความเค้นที่เกิดขึ้นในโครงสร้างไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด
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