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چکیده
علیرغم آنکه بیش از یک قرن از شروع استفاده از پروانه های دریایی برای رانش کشتی ها می گذرد تحقیق و بررسقی بقر روی عملکقرد و يرا قی
پروانه هنوز یک موضوع مهم بشمار می آید .دالیل اهمیت این موضوع را می توان افزایش مداوم انقدازه شقناورها ،محقدودیت منقاب انقريی ،اثقرا
زیست محیطی سوخت های فسیلی ،کاهش ارتعاش و سروصدا دانست .مواد کامپوزیتی دارای نسبت استحکام به وزن و سختی به وزن باالیی مقی-
باشند و درسالیان اخیر تقاضا برای استفاده از کامپوزیت ها در صنای دریایی به دلیل بهبود کارایی هیدرودینامیکی و سازه ای افزایش یافتقه اسقت.
پروانه های کامپوزیتی دارای وزن کمتری نسبت به پروانه های مشابه فلزی خود هستند ،همچنین خوردگی در آن هقا کمتقر و خقوا آکوسقتیکی
بهتری دارند .در این مقاله تحلیل سازه ای دو پروانه مشابه آلومینیومی و کامپوزیتی دریایی صور گرفته است .مقد سقازی پروانقه هقا بقه کمقک
محیط ویرایشگر آباکوس یا  Abaqus PDEکه براساس زبان برنامه نویسی پیتون است ،صور گرفته است .همچنین تحلیل تنش و فرکانسی هر
دو پروانه در نرم افزار  ABAQUSصور گرفته است .تنش ها ،تغییر شکل ها و فرکانس های يبیعی هر دو پروانه بررسی و مقایسه شقده اسقت و
نتایج نشان می دهد پروانه کامپوزیتی با دود  19درصد وزن کمتقر و بقا ترکیق الیقه نینقی  [0/90/-75/75/-90/90/-75/75]10sاسقتحکام
مناسبی دارد .نتایج تحلیل پروانه کامپوزیتی با تئوری شکست تی سای -وو مقایسه شده و به خوبی در محدوده ایمن قرار داشتند.
کلمات کلیدی :پروانه کامپوزیتی ،روش اجزا محدود ،آباکوس ،تحلیل تنش
مقدمه
کشتی ها و زیرسطحی هایی مانند زیردریایی و ايدرها برای رانش خود از پروانه استفاده می کنند .پروانه سازه ای یاتی برای کار ایمن شناورها در
دریا می باشد .بنابراین ايمینان از استحکام کافی پروانه در مقابل بارهای وارده بر آن بسیار مهم می باشد .هندسه پره و يرا ی آن بسقیار پیچیقده
است و به پارامترهای کنترلی زیادی مربوط می شود .تحلیل سازه ای پره های دارای شکل سه بعدی پیچیده با روابط تئوری متداو [ ،]1مقادیری
با دقت پایین نتیجه می دهد .در ننین مواردی روش المان محدود نتایجی مشابه و نزدیکتری به مقادیر تجربی خواهد داد .کامپوزیت های تقویقت
شده با الیافی نظیر کربن و شیشه دارای نسبت وزن به استحکام باال ،مقاومت به خوردگی مناس  ،خصوصیا آکوسقتیکی بهتقر و مشخصقا غیقر
مغنايیسی می باشند .خصوصیا آکوستیکی بهتر و غیر مغنايیسی بودن پروانه های کامپوزیتی بخصو برای شناورهای نظامی و زیردریقایی هقا،
جهت عدم شناسایی آن ها بسیار مهم می باشد[ .]2بارهای مؤثر مربوط به پره ها شامل نیروی پیشران ،گشتاور پروانه و نیروی گریز از مرکز وارد بر
هر پره (ناشی از دوران پروانه و محورش) می باشد .به علت پیچیدگی شکل پره های پروانه محاسبا دقی تنش های اصل از نیروهای پره ها
بسیار سخت می باشد .در این مقاله تحلیل تنش و فرکانس يبیعی دو پروانه با ابعاد مشابه ،با آلیاي آلومینیوم و مواد کامپوزیتی صور گرفته است.
تحلیل تنش های وارده بر پره های کامپوزیتی و محاسبه تغییر شکل های آن از الزاما بررسی استحکام پروانه می باشقد .اولقین دیقدگاه در مقورد
استحکام پره پروانه به وسیله تیلور ارائه شد؛ او پره ها را به صور یک تیر یکسرگیردار که به توپی ثابت شده است ،در نظقر گرفقت[ .]3کقولکوو و
همکارانش در مورد مزایای پروانه های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن و شیشه در مقایسه با سایر مواد به کار رفته در پروانه تحقیقا زیقادی
انجام داده اند[ .]4گائو فنگ لی ،به محاسبه تنش ها برای یک پره پروانه کامپوزیتی که با الیاف کربن تقویت شده پرداخته است[ .]5هقا جقی لقین
نیز به ارزیابی استحکام یک پروانه کامپوزیتی دریایی با استفاده از تحلیل هیدرواالستیک 1پرداخته است[ .]6همچنین ها جقی لقین و جقی اف تقی
سای به تحلیل ارتعاش آزاد زیرآب ،یک پره پروانه کامپوزیتی و یک پقره بقا آلیقاي آلومینیقوم و مقایسقه ایقن دو پرداختقه انقد[ .]7پقاوان کیشقور و
همکارانش به تحلیل سازه ای یک پروانه کامپوزیتی که جایگزین یک پروانه از جنس آلومینیوم شده است ،پرداختند .نتایج آن ها نشقان داد کقه بقا
بهینه کردن الیه نینی پروانه کامپوزیتی دارای سختی 2بیشتری می باشد[ .]8رائو سیتراما به تحلیل تنش یک پروانه کقامپوزیتی دریقایی بقا روش
تحلیل اجزا محدود پرداخت نتیجه تحلیل تنش او نشان داد که پروانقه کقامپوزیتی بخقوبی در محقدوده ایمقن ققرار دارد] .[9تحلیقل دینقامیکی و
استاتیکی یک پروانه کامپوزیتی دریایی در نهار الت با تعداد الیه نینی های مختلف نیز توسط ویدیا ساگر و دکتر سونیل انجام شده است].[10
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برای تحلیل پروانه دریایی معموالً ابتدا مد سه بعدی پروانه در نرم افزار  CATIAیا  SOLIDWORKایجاد می شود و سپس برای تحلیل سازه-
ای یا هیدرودینامیکی مد پروانه به نرم افزارهای تحلیل اجزا محدود مانند  NASTRAN ،ANSYSیا  ABAQUSوارد می شقود .معمقوالً ایقن

فرآیند به دلیل وارد کردن مد از یک نرم افزار به نرم افزار دیگر و پیچیدگی هندسه پره ها منجر به شبکه بندی نامناس پروانقه و در نتیجقه
سب کاهش دقت در جواب های تحلیل می شود .در مقاله اضر برای باال بردن دقت جواب های تحلیل سازه ای پروانه  ،شبکه بندی 1مناس پره
ها و تسری در روند تحلیل مد سازی و تحلیل به صور همزمان در نرم افزار  Abaqus6.12-1صور گرفته است .بدین منظقور از زبقان برنامقه
نویسی پیتون 2برای مد سازی پره ها و برای تحلیل پروانه از شبکه بندی منظم استفاده شده است ،که در ادامه به تشریح این روند پرداختقه مقی
شود.
روند تحلیل پروانه کامپوزیتی و آلومینیومی مشابه آن در نرم افزار ABAQUS

ابتدا مد سازی پروانه با کمک محیط ویرایشگر آباکوس 3که براساس زبان برنامه نویسی پیتون است ،صور می گیرد .سپس به تعریف خوا هقر
دو پروانه ،مونتاي پره ها به توپی ،4شبکه بندی پروانه ها ،تعریف شرایط مرزی و نحوه بارگذاری روی پروانه ها در نرم افزار  ABAQUSپرداخته می
شود .نوع تحلیل استاتیکی/عمومی ،5که برای مسائل استاتیکی خطی و غیر خطی کاربرد دارد ،انتخاب شده و از ل گر ضقمنی 6کقه در نقرم افقزار
 ABAQUSاز آن به عنوان استاندارد یاد می شود ،استفاده شده است .در بخش های بعدی به تفصیل به تبیین این موارد پرداخته می شود.
مدل سازی پروانه به کمک پیتون
تمام فعالیتهایی که در واسطه گرافیکی  ABAQUSانجام میگیرد به صور دستوراتی در فایلی با نام  abaqus.rpyذخیره میگردد .با هر بار
اجرای  ،ABAQUSبه پسوند فایل ذخیره شده قبلی یک عدد اضافه شده و مجدداً دستورا جدید در فایل  abaqus.rpyذخیره میگردد .از يرف
دیگر میتوان تمام دستورا واسط گرافیکی را بهصور تواب و دستوراتی در فایلی با پسوند  *.pyنوشت و سپس فایل آماده شده را در
 ABAQUSاجرا کرد .قواعد اکم بر نگارش این دستورا از زبان برنامه نویسی پیتون تبعیت میکند و عووه بر تواب اختصاصی ،ABAQUS
دستورا پیتون نیز توسط  ABAQUSشناخته شده است .به عبار دیگر لقههای تکرار و شريی و کلیه تواب پیتون را میتوان در ABAQUS
اجرا کرد .به این ترتی مد سازی اجسامی که از الگوریتم خاصی پیروی میکنند و یا بهینه سازی مد بر اساس یک روند تکراری ،برا تی امکان-
پذیر است].[11
برای تسری در روند يرا ی پروانه با توجه به مشخصا آن شامل ابعاد و نقاط هندسی از محیط ویرایشگر آباکوس استفاده می شود .به این منظور
برای مد سازی ،نقاط پروانه از یک فایل اکسل یا متنی به محیط  Abaqus PDEکپی می شود و سپس کد برنامه ای که از این نقاط ورودی برای
ساخت مد ایجاد می شود در محیط گرافیکی  Abaqus/CAEدر پایین صفحه گوشه سمت نپ در قسمت  Kernel Commandکپی و سپس
اجرا می شود .به این ترتی با داشتن تک تک نقاط هیدرفویل های پره ،مد پروانه در محیط گرافیکی  ABAQUSساخته می شود .با استفاده از
این روش مد نهایی پروانه مورد نظر در محیط گرافیکی نرم افزار  ABAQUSمد سازی شده است (شکل  .)1پروانه مورد نظر در این مقاله
دارای شش پره ،قطر  2متر و گام ثابت می باشد.

شکل  :1مدل سه بعدی نهایی پروانه در نرم افزار آباکوس

خواص مواد به کار رفته در پروانه
مشخصا آلیاي آلومینیوم به کار رفته در پروانه به صور جدو  ،1و مشخصا مواد به کار رفته در پروانه کامپوزیتی به شرح جدو  2می باشد.
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جدول  :1مشخصات آلیاژ آلومینیوم][12,13

مقادیر
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جدول  :1مشخصات ماده [14]،Hexcel IM 8552-72
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شرایط مرزی و شبکه بندی پروانه
در روند تحلیل ،پره ها به توپی ثابت فرض شده است .همچنقین از  34933المقان  C3D20Rمکعبقی (المقان جامقد محقیط پیوسقته سقه بعقدی
غیرخطی ،با  22گره به شیوه انتگرا کاهش یافته) 1برای شبکه بندی پروانه آلومینیقومی و از  33333المقان  S4Rمربعقی (المقان پوسقته خطقی،
نهارضلعی) 2نیز استفاده شده است .از بهترین روش شبکه بندی یعنی مش بندی منظم 3برای هر دو پروانه استفاده شقده اسقت .شقکل  2شقبکه
بندی (یک قسمت از پره برای نشان دادن بهتر شبکه بندی منظم پروانه نیز نشان داده شده است ، ).شرایط مرزی و نحوه بارگذاری پروانه هقا را در
نرم افزار  ABAQUSنشان می دهد.

شکل  :1شبکه بندی ،شرایط مرزی و بارگذاری پروانه ها در آباکوس

بار گذاری روی پروانه
4

در مر له يرا ی در شرایط پروانه خارج از آب با فرض ضقری ایمنقی  ،[12,13] ،2/2یقک فشقار اسقتاتیکی  122مگاپاسقکالی بقر روی پروانقه
آلومینیومی و فشار استاتیکی  242مگاپاسکالی بر روی پروانه کامپوزیتی با ضری ایمنی نهار ] ،[15اعما شده است.
نتایج
تحلیل اجزا محدود هر دو پروانه آلومینیومی و کامپوزیتی در نرم افزار آباکوس با هدف ارزیابی استحکام سازه ای آن ها با محاسبه تنش هقا ،تغییقر
شکل ها و فرکانس های يبیعی در این مقاله صور گرفته است .بیشترین خیز هر دو پروانه در نوک پره می باشد ،همچنین تنش ها در ریشه 5پره
در نا یه اتصا به توپی بیشینه می باشند .مقادیر ویژه 6اصل از تحلیل فرکانس يبیعی هر دو پروانه نیز محاسبه شده است .نتایج اصل تحلیل
استاتیکی و فرکانسی هر دو پروانه ها در ادامه تشریح می شود.
نتایج تحلیل استاتیکی پروانه آلومینیومی
شکل  ،3کانتور جابه جایی پره ها در راستای محور پروانه آلومینیومی ( )U3را نشان می دهد .بیشترین جابه جایی در نوک پره ها اتفاق می افتد
که مقدار آن  2/7میلی متر می باشد .بیشترین مقدار تنش فون مایزز پروانه آلومینیومی همان يور که در شکل  ،4نشان داده شده است122/3 ،
مگاپاسکا در ریشه پره می باشد .جدو  3نتایج تحلیل استاتیکی پروانه فلزی را نشان می دهد.
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شکل  :1کانتور تغییر شکل پروانه آلومینیومی در جهت محور پروانه

شکل  :4کانتورتنش فون مایزز پروانه آلومینیومی

شکل  :5کانتور بیشترین تنش اصلی پروانه آلومینیومی

شکل  :6کانتور کمترین تنش اصلی پروانه آلومینیومی

جدول  :1نتایج تحلیل استاتیکی پروانه آلومینیومی

مقادیر

نتایج تحلیل ها

2/7

بیشترین خیز )(mm

100/3

تنش فون مایزز )(Mpa

131/9

بیشترین تنش اصلی )(Mpa

51/7

کمترین تنش اصلی )(Mpa

نتایج تحلیل استاتیکی پروانه کامپوزیتی
سه الت مختلف برای تحلیل استاتیکی پروانه کامپوزیتی به ترتی با تعداد  64 ،16و  162الیه برای ارزیابی استحکام ،برای الیه نینی پیشنهادی
(مطاب نتایج اصله از جدو 4و )5بررسی شده است .بر س تجربه ،مطالعا و تحقیقا صور گرفته در مناب ] ،[14،16-22با توجه به دو
معیار کنترلی استحکام پروانه یعنی مقادیر اصل از تئوری شکست تی سای -وو 1و خیز کمتر در نوک پره ها ،تحلیل های استاتیکی مختلفی برای
به دست آوردن ترکی الیه نینی پره ها صور گرفت .جدو  ،4تحلیل های صور گرفته برای بدست آوردن بهترین ترکی الیه نینی پره ها را
نشان می دهد.
در عمل اغل  ،پروانه های کامپوزیتی از تعداد زیادی الیه که در جهت ضخامت نیدمان می شود ،ساخته می شود .برای پروانه هایی با قطقر قدود
یک متر و باالتر تعداد الیه ها باید از مرتبه صد باشد].[14
2
تئوری شکست تی سای -وو بر پایه تئوری شکست انريی کرنش کلِ بلترامی استوار است .تی سای -وو از این تئوری برای یک تک الیه در القت
تنش صفحه ای استفاده کرد .یک تک الیه در صورتی به شکست خواهد رسید که شرط رابطه ( )1برآورده نشود]:[21
()1

2
𝐻1 𝜎1 + 𝐻2 𝜎2 + 𝐻6 𝜏12 + 𝐻11 𝜎12 + 𝐻22 𝜎22 + 𝐻66 𝜏12
+ 2𝐻12 𝜎1 𝜎2 < 1

پارامترهای  H22 ،H11 ،H6 ،H2 ،H1و  H66در رابطه ( ،)1مطاب با  5پارامتر استحکام برای تک الیه یعنی استحکام کششی يولی نهایی ،استحکام
فشاری يولی نهایی ،استحکام کششی عرضی نهایی ،استحکام فشاری عرضی نهایی و استحکام برشی نهایی درون صفحه ای بدست می آینقد .بقرای
آشنایی با نحوه محاسبه تئوری این پارامترها به مرج ] [21مراجعه شود.
Tsai-Wu Failure Theory
Beltrami
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جدول  :4نتایج تحلیل استاتیکی پروانه کامپوزیتی با ترکیب الیه چینی های مختلف (منظور از اندیس  sالیه چینی متقارن است)

بیشترین مقدار تی سای -وو

بیشترین خیز )(mm

ترکی الیه نینی

2/6264

12/52

[30/30/90/90/30]10

2/3142

21/36

[15/30/-15/0/-30]10

2/3675

11/33

[0/90/-45/45/0/90/-45/45]s

2/5395

13/33

[45/45/90/0/45/45/90/0]s

2/3591

9/323

2/1969

9/595

2/5375

24/37

[0/90/-45/45/-90/90/-45/45]s
[0/90/-45/45/-90/90/45/45]10s
[45/-45/45/-45/45]10

2/4742

24/37

[45/-45/45/-45/45]s

2/5773

13/53

[0/90/0/90/0]s

2/3719

11/51

[0/90/-45/45/-90/90]s

2/4672

16/11

[0/90/45]s

2/4427

13/36

[0/90/-45/45]s

با توجه به جدو  ،4ترکی الیه نینی  ،[0/90/-Ɵ/Ɵ/-90/90/-Ɵ/Ɵ]nsبرای الیه نینی پره ها پیشنهاد می شود .برای یافتن بهینه ترین مقدار
زاویه  Ɵبا توجه به مقادیر اصل از تئوری شکست تی سای -وو و بیشترین خیز در نوک پره ها تحلیل های استاتیکی دیگری بر روی پروانه
کامپوزیتی صور گرفت که نتایج آن در جدو  5مشاهده می شود.
جدول  :5نتایج تحلیل استاتیکی پروانه کامپوزیتی با ترکیب الیه چینی پیشنهادی [0/90/-Ɵ/Ɵ/-90/90/-Ɵ/Ɵ]10s

ماکزیمم تی سای وو

بیشترین خیز ()mm

Ɵ

-Ɵ

2/1375

11/23

32

-32

2/1969

9/595

45

-45

2/2629

3/129

62

-62

2/2927

7/793

65

-65

2/3612

7/53

75

-75

2/4549

7/639

32

-32

2/5924

7/739

92

-92

در نهایت ترکی الیه نینی متقارن  ،[0/90/-75/75/-90/90/-75/75]10sبا تعداد  162الیه ،با توجه به داشتن کمترین خیز در نوک پره هقا و
مقدار مناس اصل از تئوری شکست تی سای -وو برای الیه نینی پره های پروانه مطاب با نتایج جدو  ،5انتخاب می شود .در واق با توجقه بقه
اینکه قطر پروانه مورد نظر 2متر می باشد ،مقدار  ،n=10یعنی تعداد  162الیه برای الیه نینی پره ها و داشتن استحکام کافی در نظر گرفته شقده
است.
ترکی الیه نینی  [90/0/-75/75/-90/90/-75/75]10sنیز مقادیر خیز تقریبقاً یکسقانی بقا ترکیق الیقه نینقی [0/90/-75/75/-90/90/-
 75/75]10sدارد ،اما مقادیر اصل از تئوری شکست تی سای -وو این ترکی باالتر می باشد.
جدو  6نتایج تحلیل استاتیکی پروانه کقامپوزیتی را در سقه القت مختلقف بقرای ترکیق الیقه نینقی پیشقنهادی [0/90/-75/75/-90/90/-
 75/75]nsبا به ترتی  64 ،16و  162الیه ( )n=1,4,10نشان می دهد.
جدول  :6نتایج تحلیل استاتیکی پروانه کامپوزیتی برای ترکیب الیه چینی [0/90/-75/75/-90/90/-75/75]ns

بیشترین مقدار
تی سای -وو
0/4216
0/3575

بیشترین تنش
در راستای Y
)(Mpa
217/9

بیشترین تنش
در راستای X
)(Mpa
256/2

کمترین تنش
اصلی
)(Mpa
219/3

223/7

372/3

349/6
5
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بیشترین تنش
اصلی
)(Mpa
257/7

بیشترین خیز
)(mm

تعداد الیه ها

n

8/91

16

1

371/6

7/622

64

4

Archive of SID

162
7/58
333/2
361/2
332/3
224/3
0/3612
10
نتایج جدو  ،6نشان می دهد با افزایش تعداد الیه ها برای ترکی الیه نینی پیشنهادی مقدار خیز کمتر شده و درنتیجه مققدار اسقتحکام پروانقه
کامپوزیتی بهبود می یابد .کانتورهای تنش ،تغییر شکل یا جابه جایی پره ها در راستای محور پروانه ( )U3و مقادیر اصل از تئوری شکست پروانه
کامپوزیتی برای الیه نینی  [0/90/-75/75/-90/90/-75/75]10sبه شکل زیر می باشد.

شکل  :7کانتور تغییر شکل پروانه کامپوزیتی در راستای محور پروانه

شکل  :8کانتورتنش پروانه کامپوزیتی در راستای X

شکل  :3کانتورتنش پروانه کامپوزیتی در راستای Y

شکل  :11کانتور مقادیر حاصل از تئوری شکست تی سای -وو

شکل  :11کانتور کمترین تنش اصلی پروانه کامپوزیتی

شکل  :11کانتور بیشترین تنش اصلی پروانه کامپوزیتی

تحلیل مقدار ویژه هر دو پروانه کامپوزیتی و آلومینیومی
برای استخراج شکل های ده مود او فرکانس يبیعی هر دو پروانه کامپوزیتی و آلومینیومی ،شرایط مقرزی و نگقالی آن هقا الزم مقی باشقد .نقوع
تحلیل از استاتیکی/عمومی به فرکانسی تغییر یافته و شکل های ده مود او فرکانسی اصل می شود .برای تحلیل فرکانس يبیعی هقر دو پروانقه،
مقادیر ویژه به روش بوک النزوز 1در نرم افزار  ABAQUSمحاسبه شده اند .در جدو  ،7ده مود او فرکانس يبیعی هر دو پروانه ارائه شده است.

Block Lanczos
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فرکانس های يبیعی اصله برای هر دو پروانه کامپوزیتی و آلومینیومی در محدوده فرکانس های تحریک قرار ندارند ،و ا تما پدیده تشقدید 1در
هر دو پروانه کم می باشد .شکل  ،13مود او فرکانس يبیعی پروانه آلومینیومی و شکل  ،14مود او فرکانس يبیعی پروانقه کقامپوزیتی را نشقان
می دهد.
جدول  :7فرکانس های طبیعی پره هر دو پروانه (پروانه کامپوزیتی با الیه چینی )[0/90/-75/75/-90/90/-75/75]10s

تحلیل مقدار ویژه پروانه کامپوزیتی با
تعداد  162الیه ()cycles/second

تحلیل مقدار ویژه پروانه آلومینیومی
()cycles/second

شماره مود

123/63

157/76

1

231/22

432/79

2

333/23

536/33

3

714/42

764/21

4

732/26

945/11

5

1164/2

1163/2

6

1262/5

1522/2

7

1531/2

1715/2

3

1724/3

1333/5

9

1953

2161

12

شکل  :11مود اول فرکانسی پروانه آلومینیومی

شکل  :14مود اول فرکانسی پروانه کامپوزیتی

نتیجهگیری و جمعبندی
-1
-2
-3

-4
-5

استفاده از برنامه نویسی پیتون در محیط ویرایشگر آباکوس یا  Abaqus PDEبرای مد سازی پروانه ها ،سب شقبکه بنقدی مقنظم آن هقا،
افزایش دقت جواب های تحلیل سازه ای و کاهش زمان ل هر دو پروانه کامپوزیتی و آلومینیومی شده است.
مزیت اصلی پروانه کامپوزیتی نسبت به پروانه آلومینیومی دود  19درصد صرفه جویی در وزن و در نتیجه کاهش مصرف سوخت شناور می-
باشد.
مقدار بیشترین تغییر شکل در نوک پره ها اتفاق می افتد و بیشترین خیقز نقوک پقره آلومینیقومی  2/7میلقی متقر مقی باشقد .بقرای پروانقه
کامپوزیتی با ترکی الیه نینی  ،[0/90/-75/75/-90/90/-75/75]10sبیشترین خیز  7/53میلی متر می باشد .با افزایش تعداد الیه مققدار
خیز در نوک پره ها کاهش یافته و در نتیجه استحکام پروانه کامپوزیتی بهبود می یابد.
ترکی الیه نینی  [90/0/-75/75/-90/90/-75/75]10sمقادیر بیشینه خیز تقریب ًا یکسانی (در نقوک پقره هقا) بقا ترکیق الیقه نینقی
پیشنهادی  [0/90/-75/75/-90/90/-75/75]10sدارد ،اما مقادیر اصل از تئوری شکست تی سای -وو این ترکی باالتر می باشد.
مقادیر تنش در هر دو پروانه در نا یه اتصا پره ها به توپی بیشینه می باشد.

Resonanse
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 و ا تما پدیده تشدید، فرکانس های يبیعی اصله برای هر دو پروانه کامپوزیتی و آلومینیومی در محدوده فرکانس های تحریک قرار ندارند-6
.در هر دو پروانه کم می باشد
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