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 بالگرد ینیدستگاه حمل زم لیو تحل یطراح 
 3حمیدرضا دیناری،2حسن نحوی،1بهروز عباسی چلیچه

 دانشگاه ازاد خمینی شهر-1

 دانشگاه صنعتی اصفهان-2

 مالک اشترصنعتی دانشگاه  -3

 

 
 

 چكیده

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته به منظور جابجایی بالگرد از تجهیزات 

زمینی بالگرد استفاده میگردد که این مهم در میهن عزیزمان کماکان به 

روش قدیمی حمل توسط خدمه پروازی انجام میگردد که موجب اسیب به 

 سازه بالگرد میشود. خدمه و

از این رو با طراحی دستگاه حمل زمینی بالگرد سعی بر برطرف نمودن  

نیاز ناوگان بالگردی کشور شده است که به منظور نیل به این مهم پس از 

حمل زمینی بالگرد با قابلیت کاربرد برای چند نمونه  طراحی دستگاه

به  ارجی میباشد(بالگرد مختلف )که برتری ان نسبت به نمونه های خ

با استفاده از نرم افزار  تحلیلهای استاتیکی، ارتعاشی، و شبه دینامیکی

و در انتها با بررسی نتایج حاصله از پرداخته شده است  المان محدود

اصالح سازه دستگاه حمل زمینی بالگرد به اتمام  ،تحلیلهای ذکر شده

 رسیده است.

 

المان محدود  افزارنرمی سازه در سازمدل–سازه بالگرد  :واژه های كلیدی
 –دستگاه حمل زمینی بالگرد –طراحی سازه شاسی دستگاه  –اباکوس

  تحلیل سازه شاسی 
 

 مقدمه -1

هدف از انجام این پروژه، طراحی و تحلیل  کهآنبه  با توجه

باشد، در همین راستا ابتدا مشخصات یمزمینی بالگرد  ونقلحملوسیلۀ 

و با  گرددمیاستخراج  موردنظریاز از بالگردهای موردنوزنی و هندسی 

و  گرددمیظر انجام طراحی دستگاه مدن شدهاستخراجتوجه به مشخصات 

. گرددمییاز انجام موردناستاتیکی و آنالیز مودال  هایتحلیلدر گام بعدی 

ی معتبر در هامقالهاعتبارسنجی مدل المان محدود، از  منظوربهدر ادامه 

. در حین مراحل طراحی، دستگاه حمل زمینی گرددمورداستفاده میاین 

در نظر  205وسنگین  206سبک بالگرد، توانایی حمل دو نوع بالگرد

 است. شدهگرفته

 ابعاد بر حسب سانتیمتر و جرم بر حسب کیلوگرم میباشد.

 

 

 طراحی دستگاه حمل زمینی بالگرد -2

گام اول در طراحی سازه دستگاه موردنظر، طراحی شاسی 

باشد. با توجه به یموردنظر ممتناسب با مشخصات هندسی بالگردهای 

ی ارابه فرود بالگردهای مدنظر، کمترین فاصله مدنظر مورد هالولهفاصلۀ 

ن دستگاه در زیر بالگرد قرارگرفتکه این مهم به دلیل  گیردمیطراحی قرار 

ارتفاع سطح زیرین بدنۀ بالگرد تا کف  ،باشدیم ۀ ارابه فروددو لولو مابین 

 زمین نیز یکی دیگر از معیارهای طراحی سازه شاسی دستگاه حمل زمینی

بالگرد کمترین  دو نوعبه  با توجهباشد که در این بخش نیز یمبالگرد 

گرفتن بازوهای اتصال دستگاه به  در نظراست. با  شدهدر نظر گرفتهفاصله 

. ارتفاع حداکثری شاسی گیردمیبالگرد که در قسمت باالیی شاسی قرار 

 .گرددمیسازه دستگاه ارزیابی 

هیدرولیک دستگاه حمل زمینی طراحی سازۀ نشیمنگاه 2-1

 بالگرد

جداسازی ارابه فرود بالگرد از سطح زمین )پس از اتصال  منظوربه

به بازوهای دستگاه(، با توجه به وزن باالی بالگرد، از یک پمپ هیدرولیکی 

 U. شکل هندسی نشیمنگاه هیدرولیک به شکل گرددمیبرقی( استفاده )

هم نمودن فضای پمپ هیدرولیکی که این امر موجب فرا گرددمیطراحی 

به محدودیت ارتفاعی گردیده است. در  با توجهبر روی سازۀ دستگاه 

است،  شدهاستفادهطراحی نقاط شکست پروفیل سازه نشیمنگاه از منحنی 

ی اثر تمرکز تنش و ایجاد خاصیت فنریت سازیخنثکه این مهم به دلیل 

تقویت سازۀ  منظوربهباشد. در ادامه، یمنسبی در سازۀ نشیمنگاه 

نیرو، مکان اتصال سازه نشیمنگاه به سازه  ترگستردهنشیمنگاه و توزیع 

 .که دارای چهار نقطه اتصال باشد شدهدر نظر گرفتهشاسی، به صورتی 

است که این  شدهدر نظر گرفته لیمستط صورتبهپروفیل سازه نشیمنگاه 

ی سازۀ نشیمنگاه ر روبامر به دلیل ایجاد بستر مناسب پمپ هیدرولیک 

 .ستا

 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه ازاد خمینی شهر -1

 اندانشگاه صنعتی اصفه، اداست-2

 hamidreza.dina7@gmail.comکارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  -3
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 نشیمنگاه هیدرولیک دستگاه حمل زمینی بالگرد-1شكل 

 

 طراحی مجموعه بازوی دستگاه حمل زمینی بالگرد2-3

بالگرد  دو نوعکاربرد دستگاه حمل زمینی بالگرد برای  منظوربه

، در گرددمیتلسکوپی طراحی  صورتهدستگاه ب بازوی ذکرشده،مجموع

در  دو بازوکه  شودمیگرفته  در نظر 2 مطابق شکلهمین راستا پروفیل 

حرکت نمایند. قابلیت حرکت تلسکوپی بازو، اجازۀ کم یا  نآ داخل

نماید، که این مهم باعث یمیادشدن فاصلۀ مابین دو ارابۀ فرود را فراهم ز

ینجا ایجاد قابلیت کاربرد دستگاه برای چند نمونه بالگرد مختلف)در ا

نری و مادگی -2نماید. در شکلیم( را فراهم 206و  205بالگردهای 

 .گرددمیبازوها و نوع جانمایی این دو قطعه با یکدیگر مشاهده 

 
ی نری و مادگی بازوی تلسكوپی در دو بازونحوۀ قرارگیری -2شكل 

 دستگاه حمل زمینی بالگرد

 

 و ساپورت چرخها هاقالبطراحی 2-4

ایجاد اتصال  منظوربهدر مجموعه مذکور،  هاقالبعملکرد اصلی و کاربرد 

مقداری لقی  هاقالب. در حین طراحی استمابین دستگاه و ارابۀ فرود 

که این مهم  شودمیدر نظر گرفته  هاقالبی فرود و هاارابهمجاز مابین 

 هاقالبیر الستیکی دور گضربهفضای کافی برای نصب  قرار دادن منظوربه

نیز از سیستم پیچ و مهرۀ  هاقالبنمودن  بازو بسته منظوربه. باشدیم

، استفاده شدهدادهنشان  3که در شکل  هاقالبی بدنۀ بر روشده یهتعب

 .گرددمی

 

 
 بالگردمجموعه بازوی دستگاه حمل زمینی  هایقالبطراحی -3شكل

مشاهده میگردد  قالبهای دستگاه  توسط دو پین  4همانگونه که در شکل

عمود بر هم به بازوی دستگاه متصل گشته، که این امر حرکت مورد نیاز 

قالبها در حین اتصال و حرکت دستگاه را فراهم مینماید و با توجه به 

قابلیت آزادی حرکت ایجاد شده در قالبها ، باعث آزادی عمل بیشتر در 

بالگرد و کاهش تنش ضربه ای وارده به دستگاه )در حین اتصال دستگاه به 

 حین حرکت دستگاه( میگردد.

 
 به بازو در هاقالباستفاده از پین و پیچ در سیستم اتصال لوالیی -4شکل

 دستگاه حمل زمینی بالگرد

 

 شودمیدر نظر گرفته  هاچرخقرار دادن  منظوربه-5شکل ی مطابق اقطعه

 گردند.یمیله پین به قطعه مذکور مرتبط وسبه هاچرخ نآدرکه 

عقب ثابت بوده و در چرخ جلو دارای قابلیت  دوچرخاین ساپورت در 

فرمان دادن به دستگاه  منظوربهاهرم متصل به چرخ جلو  است؛ وچرخش 

 نشان داده شده است.-5 شکلاست، که در  شدهگرفتهدر نظر 

باطری و مخزن هیدرولیک،  ایجاد مکانی برای قرار گرفتن ادوات منظوربه

 .شودمیی در قسمت جلوی شاسی دستگاه در نظر گرفته اصفحه

 
 مجموعه دستگاه حمل زمینی بالگرد-5شكل 

 

 تحلیل استاتیكی سازه -3

ی سازه مذکور در مراحل طراحی سازمدلبه آنکه  با توجهین مرحله در ا

کتیا به  افزارنرمی از بعدسهی هامدلبه انجام رسیده است، با انتقال 

. پس از انتقال گرددمیالمان محدود آباکوس روال تحلیل پیگیری  افزارنرم

المان محدود  افزارنرمشده دستگاه حمل زمینی بالگرد به یطراحاجزاء 

تعریف  افزارنرمی برای بعدسهجسم صلب  صورتبهآباکوس، اجزاء 

 .گرددمی

خواص مواد، گام ر به تعریف مراحل در ادامه پس از مونتاژ قطعات با یکدیگ

دانه بندی، و ایجاد بخش نیرویی و شرایط مرزی،  ،بخش اتصاالت بندی،

 تحلیل استاتیکی پرداخته شده است.

جنس تمامی مواد به کار رفته در سازه دستگاه حمل زمینی بالگرد در 

مرحله اول فوالد انتخاب گشته تا پس از مراحل تحلیل، جنس هر یک از 

استاتیک جنرال را  گزینۀدر مرحله گام بندی نیز  .ء انتخاب گردداجزا

بزرگ  هایشکلیرخطی جابجایی و تغییر غانتخاب کرده و از تأثیرهای 

 گزینه استاتیکی انتخاب گشته است گرددمی نظرصرف

به تعریف سطوح تماس و نوع تماس مابین قطعات و  در بخش اتصاالت

به مرکز  با توجهاجزاء مختلف سازه و تعیین نقاط اعمال نیرو به سازه )
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 افزارنرم. در مرحلۀ اول وارد قسمت قیود شودمیجرم اجزاء( پرداخته 

انتخاب نوع اتصال قطعات به یکدیگر  منظوربهگشته و گزینۀ اتصال صلب، 

و سپس با انتخاب سطوح در هریک از قطعات،  شودیمگرفته  در نظر

 گرددمیدیگر توسط گزینۀ اتصال صلب، متصل  جزءجزءبه

های مختلفی جهت تعریف تماس مابین قطعات ینهگزدر ماژول تماس 

ارتباط سطح به  که در این پروژه از دو گزینه مختلف با یکدیگر وجود دارد

 استفاده شده است.)قیود نقطه ای(  ام پی سی بیمو  سطح

افزار المان محدود، برای منظور تعیین نیروهای وارده به سازه در نرمبه

بایست توزیع جرمی اجزاء مختلف سازه را با شروع تحلیل نیرویی سازه می

 افزار نمودها در سازه استخراج نموده و وارد نرمتوجه به موقعیت آن

 (1                                        )F=ma          

 aجرم برحسب کیلوگرم،  mنیرو برحسب نیوتن،  Fکه در این فرمول 

های حاصله بر روی را محاسبه نموده و شتاب ( استgبرحسب ) شتاب

که گیرد. با توجه به آنافزار المان محدود قرار میشده در نرممدل ساخته

 205و  206نوع بالگرد  2زمینی بالگرد موجود برای دستگاه حمل 

 شود.طراحی گردیده است جرم این دو نوع بالگرد در نظر گرفته می

منظور اعمال نیروهای جرمی ناشی از اجزاء و سازه بالگرد در این مرحله به

در ابتدا یک کفی دوبعدی به ابعاد سازۀ بالگرد مدنظر در نظر گرفته 

ها را بر روی کل سطح توزیع نیروهای حاصل از جرم شود و سپس کلیهمی

های بالگرد عالوه بر وسیله نیروهای حاصل از ممان جرمنموده تا به بدین

نیروهای جرمی عمود بر دستگاه حمل زمینی بالگرد در نظر گرفته شود. 

 )مرکز جرم بالگرد( CGمکان و راستای عمودی کفی ذکرشده در نقطۀ 

و  206بالگرد جرم دو نوع  1شود. در جدول فته میبالگردها در نظر گر

 .شودمشاهده می 205
 

 205و  206بالگرد جرم دو نوع -1 جدول

 

  نوع بالگرد حداکثر وزن برخاست

  206 بل 1451

  205بل 4310

 

 

به منظور اعمال شرایط مرزی نیز سه تایر دستگاه حمل زمینی بالگرد و دو 

 6 انتخاب گشته است مطابق شکلنقطه تعبیه شده بر روی ارابه های فرود 

 

 
 نمایش قیود ایجادشده بر روی مدل المان محدود آباكوس-6 شكل

 

 بندی نیز اندازه مش بندی با توجه به شکلدر قسمت تعیین اندازه دانه

در ادامه روند مش بندی  ،گرددهندسی قطعه و تجارب قبلی انتخاب می

 و اعمال همگرایی صورت حداقلهای مش بندی بهسعی بر آن شده تا دانه

ذکر است افزاید. شایانها میدر نظر گرفته شود که این مهم بر دقت تحلیل

است  ای تغییر نمودهصورت ناحیهدر بعضی از مناطق اندازۀ مش بندی به

های درشت در که این امر برای جلوگیری از به وجود آمدن تنش دردانه

 .استها )پس از تحلیل( گوشه

استفاده گردیده  [1]به منظور ارزیابی نوع اتصاالت و دانه بندی ازمقاله 

 است.

پس از طی مراحل ذکر شده وارد مرحله تحلیل شده ونتایج تحلیل 

 .استاتیکی اخراج میگردد

 

 
 تحلیل استاتیکی سازه دستگاه حمل زمینی بالگرد-7شکل

 

در  205بالگرد ضرایب ایمنی اجزا مختلف دستگاه حمل زمینی  -2 جدول

 تحلیل استاتیكی با راستای عمود

 نام قطعه
 ضریب ایمنی تحلیل

 استاتیکی در راستای عمود
 

  0/4 شاسی سازه

  4/15 گاه تایرهای عقبتکیه

  73 صفحه باطری و موتور

گاه نشیمنگاه پمپ تکیه

 هیدرولیک
0/4  

  0/5 نشیمنگاه بازوی هیدرولیک

  1/4 مادگی بازوی دستگاه

  0/4 نری بازوی دستگاه

های دارنده قالبنگه

 دستگاه
3/4  

  2/4 های دستگاهقالب

 
 

 

منظور کار با دو نوع بالگرد که دستگاه حمل زمینی بالگرد بهبا توجه به آن

طراحی گشته است و تمامی خواص مکانیکی قطعات مختلف دستگاه با 

در نظر  206نسبت به بالگرد  205توجه به وزن سه برابری بالگرد 

شده است در این بخش قابلیت تغییر مواد و ابعاد هندسی در سازه گرفته

( 3جدول ضرایب ایمنی باال ) آمدند ندارد که این مهم باعث به وجود وجو

یر ناپذاجتنابدر طراحی قطعات دستگاه حمل زمینی خواهد بود که امری 

 است.

در ادامه پس از تحلیل استاتیکی دستگاه حمل زمینی بالگرد تحت نیروی 

 ( حاصل گردیده است.3جدول نتایج زیر ) 206وزنی بالگرد 
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در  206بالگرد ضرایب ایمنی اجزا مختلف دستگاه حمل زمینی  -3 جدول

 تحلیل استاتیكی با راستای عمود

 نام قطعه
 ضریب ایمنی تحلیل

 استاتیکی در راستای عمود
 

  11 شاسی سازه

  24 گاه تایرهای عقبتکیه

  34 صفحه باطری و موتور

گاه نشیمنگاه پمپ تکیه

 هیدرولیک
3/3  

  0/6 هیدرولیک نشیمنگاه بازوی

  3/7 مادگی بازوی دستگاه

  7/7 نری بازوی دستگاه

های دارنده قالبنگه

 دستگاه
6/5  

  6/6 های دستگاهقالب

 

شایان ذکر است در نظر گرفتن ضرایب ایمنی باال، به دلیل در نظر گرفتن 

 تحلیل شبه دینامیکی میباشد.

 
 بالگردتحلیل دینامیكی سازه دستگاه زمینی حمل -4

پس از بررسی و تحلیل استاتیکی سازه دستگاه حمل زمینی بالگرد در این 

شده که طی آن در بخش به تحلیل دینامیکی سازه دستگاه مذکور پرداخته

گردند. در یمتحریک عوامل تحریک سازه دستگاه تعیین  هایفرکانسابتدا 

شده اختهگام بعد به بررسی تعیین مکان نصب صفحۀ باطری و موتور پرد

اساس انتخاب مکانی که کمترین جابجایی را داشته  امربراست که این 

 پذیرد.یمباشد انجام 

شده و دال سازۀ دستگاه حمل زمینی پرداختهودر ادامه به آنالیز م

منظور بررسی پدیدۀ به)طبیعی دستگاه اخراج گردیده است  هایفرکانس

ی دستگاه حمل زمینی بالگرد و در انتها به تحلیل شبه دینامیک ، (تشدید

 شده است.با استفاده ازنظر پائلوسکی پرداخته

و سرعت حرکت دستگاه )که  فرکانسهای تحریک با توجه به قطر چرخها

، نوع موتور کیلومتر در ساعت میباشد(10معادل قدم زدن وبرابر حداکثر 

ت ینماید)که از مقاالانتخابی و نوع جاده ای که دستگاه در ان حرکت م

 .مشاهده میشود 4در جدول  استخراج گردیده است( انتخاب گردیده]2[

 
 های تحریک سازه دستگاه حمل زمینی بالگردفركانس-4 جدول

 

  Hz کیتحرفرکانس  عامل تحریک

  1000 موتور

  10 یال 2 جاده

  7/27 هاچرخ

 

شده است که برای نیل به این به بررسی پدیده تشدید پرداخته در گام بعد

هدف مقدار جرم باطری و موتور را به سازه اضافه نموده و در گام بعد به 

 شود.تحلیل مودال پرداخته می

صورت آزاد )بدون داشتن شرایط مرزی بر ذکر است آنالیز مودال بهشایان

رو مد شیپهای اول تا ازاین روی مدل المان محدود( انجام گردیده است،

ششم حاصله )مربوط به شش درجه آزادی سازه( در نظر گرفته نشده و از 

 شده است.مد هفتم به بعد در نظر گرفته

 
 دستگاه حمل زمینی بالگرد فركانس طبیعی هفتم-8 شكل

 

تر سازه وسایل نقلیه، سازه را تحت بارهای دینامیکی یقدقمنظور بررسی به

توان به بررسی سازه وسایل نقلیه در از آن جمله می که کنندیمبررسی 

های دینامیکی بسیار پیچیده و تحلیل چاله و غیره اشاره نمود، ولی تحلیل

با استفاده از  ]3[ رو در این بخش با توجه به مقالهباشند ازاینگیر میوقت

تحلیل شبه دینامیکی به بررسی سازه دستگاه حمل زمینی بالگرد 

 شده است.اختهپرد

توان با ضرب کردن می در تحلیل شبه دینامیکی بنا به نظر پاولسکی

ضریبی به نام ضریب بار دینامیکی در بار وارده ناشی از اجزاء و قطعات بر 

روی سازه به بارهای دینامیکی ظاهری استاتیکی داد زیرا معموالً در 

توان گفت که سازه شاسی ما در برابر صورت در نظر گرفتن این ضریب می

است. نحوۀ به دست آوردن  بارهای دینامیکی نیز از مقاومت کافی برخوردار

طور مثال برای وسایل نقلیه که صورت تجربی است که بهاین ضریب به

شود، با توجه به ( در نظر گرفته می4دارای کاربرد بیابانی است )ضریب 

که دستگاه حمل زمینی بالگرد بر روی باند فرودگاه )دارای کمترین آن

ایین دستگاه حمل پو همچنین سرعت کندیموبلندی( حرکت یپست

 ( استفاده4شبه دینامیکی )ضریب  تحلیلزمینی بالگرد، در این مرحله از 

 10مثال، اگر بار ناشی از موتور در حالت استاتیکی برابر عنوانگردد. بهمی

نیوتن در نظر گرفته شود برای دستگاه حمل زمینی بالگرد در حال حرکت 

شود. چنانچه پس از ظر گرفته مینیوتن در ن 40در یک جاده بیابانی برابر 

( باشد سازه 1تحلیل شبه دینامیکی مقدار ضرایب ایمنی حاصله بیشتر از )

همین ترتیب سازه  به گردد.ازلحاظ ارزیابی دینامیکی موردقبول واقع می

 م،دهیدستگاه حمل زمینی بالگرد را مورد تحلیل شبه دینامیکی قرار می

دهندۀ مقدار ضرایب ایمنی در تحلیل ن( نشا6و5ول اجدکه نتایج حاصله)

سازه دستگاه حمل زمینی بالگرد )برای دو نمونه بالگرد  شبه دینامیکی

 .میباشد ( 206و 205
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تحلیل  در 205مقدار ضرایب ایمنی دستگاه حمل زمینی بالگرد  -5 جدول

 شبه دینامیكی

 

 نام قطعه
 ضریب ایمنی تحلیل

 استاتیکی در راستای عمود
 

  8/1 شاسی سازه

  4 گاه تایرهای عقبتکیه

  16 صفحه باطری و موتور

گاه نشیمنگاه پمپ تکیه

 هیدرولیک
4/1  

  1 نشیمنگاه بازوی هیدرولیک

  1/1 مادگی بازوی دستگاه

  2/1 نری بازوی دستگاه

های دارنده قالبنگه

 دستگاه
0/1  

  1/1 های دستگاهقالب

 
 

تحلیل  در 205ایمنی دستگاه حمل زمینی بالگرد مقدار ضرایب  -6 جدول

 شبه دینامیكی

 

 نام قطعه
 ضریب ایمنی تحلیل

 استاتیکی در راستای عمود
 

  0/5 شاسی سازه

  4/11 گاه تایرهای عقبتکیه

  16 صفحه باطری و موتور

گاه نشیمنگاه پمپ تکیه

 هیدرولیک
0/4  

  8/2 نشیمنگاه بازوی هیدرولیک

  0/3 دستگاهمادگی بازوی 

  4/3 نری بازوی دستگاه

های دارنده قالبنگه

 دستگاه
9/2  

  2/3 های دستگاهقالب

 

 گیریی و نتیجهبندجمع

های استاتیکی و دینامیکی به بررسی نتایج پس از به انجام رساندن تحلیل

صورت خالصه در زیر مشاهده شده است که این نتایج بهحاصله پرداخته

 گردد.می

های استاتیکی و دینامیکی برای دو در تحلیل استاتیکی ارضا ضرایب ایمنی

ضرایب ایمنی بسیار باالتر از مقدار  206نمونه بالگرد که برای بالگرد 

 کند.باشد. که این مهم مشکلی درروند دستگاه ایجاد نمیموردنظر می

ای هپس از استخراج فرکانس (7در بررسی پدیده تشدید )مطابق جدول  -

های پایین شده و در آن فرکانستشدید به بررسی پدیده تشدید پرداخته

موردتوجه  ]4مقاله [ باالنسی تایر است  طور عمده ناشی از ناسازه که  به

 قرار گرفت.

 باالنسی تایر،جاده و موتور های تحریک عبارت است از : نافرکانس-

دیده تشدید شامل پ 20الی  14( مدهای ارتعاشی 7)مطابق جدول  -

باشد که مدهای اولیه از اهمیت ویژه برخوردار میگشته ولی با توجه به آن

 نظر نمود.توان از این مهم صرفمی

 .در نظر نگرفتن سیستم تعلیق با توجه به وزن زیاد بر روی سازه -

استفاده از این دستگاه برای بالگردهایی در محدوده وزنی کمتر از بالگرد -

 .به وجود بازوی تلسکوپیبا توجه  205

 
 

 بررسی و مقایسه پدیده تشدید -7 جدول

شماره مد 

 ارتعاشی

فرکانس 

 طبیعی

(Hz) 

فرکانس 

 تحریک

(Hz) 

محدوده 

 تشدید

7 159/0 2-10 5/12 

8 42/0 2-10 4.7 

9 90/0 2-10 2/2 

10 92/0 2-10 1/2 

11 12/1 2-10 7/1 

12 64/1 2-10 2/1 

13 89/1 2-10 1/1 

14 94/1 2-10 0/1 

15 32/2 2-10 0/1 

16 45/2 2-10 0/1 

17 67/2 2-10 0/1 

18 85/2 2-10 0/1 

19 11/3 2-10 0/1 

20 51/3 2-10 0/1 
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