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چکیده
به دلیـل اینکـه اینگونـه    . باشنداي در صنایع دریایی، هوافضا و نظامی شناخته شده میهاي تقویت شده به عنوان عنصر سازهپوسته

ف هد. شودها یکی از معیارهاي مهم طراحی محسوب میگیرند، تحلیل کمانشی آنهاي جدار نازك قرار میهادر محدوده سازهسازه
ها در صفحه کامپوزیتیو همچنین بررسی اثر تعداد الیههاهاي مختلف تقویت کنندهاز مقاله حاضر بررسی تاثیرنوع، تعداد و آرایش

اپوکسی است که در پوسته و تقویت –ماده در نظر گرفته شده از جنس گرافیت . باشدبر بار بحرانی کمانشی میها،و تقویت کننده
شرایط مرزي براي پوسته کامپوزیتی به صورت یک سرگیردار فرض شده که طـرف مقابـل آن در معـرض    . باشدها یکسان میکننده

هاي  صفحات تقویتی تاثیر بیشـتري بـر   هاي صورت گرفته مشخص گردید افزایش تعداد الیهطبق تحلیل.باشداي میبارگذاري لبه
هـا بسـیار بهتـر از متمرکـز     همچنین چیدمان متقـارن تقـویتی  . صلی داردهاي ورق اافزایش بار کمانش نسبت به افزایش تعداد الیه

.تر از مستطیلی شکل استشکل موثرTها با سطح مقطعدر ضمن تقویتی. کردن آنها در وسط ورق است

هاتقویت کننده، بار بحرانی کمانشی، پوسته کامپوزیتی، تعداد الیه، چیدمان تقویت کننده:کلیديکلمات
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مقدمه-1
هاي قبلی را در ظهور این مواد به عنوان رقیبی جدي بـراي  بینیاستفاده گسترده و روز افزون از مواد مرکب در چند دهه اخیر پیش

هـا  وزن ایـن سـازه  ... مخروطی و مستطیلی واي،هاي استوانهیکی از مباحث مهم در خصوص پوسته. مواد سنتی مححق کرده است
بدین منظور استفاده از مواد کامپوزیتی به سرعت در حال گسترش است و شاید . ش شود تا حد امکان کم شودباشد، که باید تالمی

هاي باالي مقاومت به وزن، سفتی بـه  خواص مناسب، که به طور عمده در نسبت. ها نیز باشدبینیسرعت این کاربردها بیش از پیش
شوند، مواد مرکب را بـه  ت در مقابل خوردگی و دماهاي بسیار باال خالصه میوزن و نیز خواص ویژه و ممتاز محیطی همچون مقاوم

هاي مختلـف، بـا توجـه بـه     هاي تقویت شده با هندسهپوسته. اندعنوان جایگزینی مناسب در بسیاري از مصارف روزمره مطرح کرده
لذا با توجه به اهمیـت  . باشندشناخته شده می..  .اي، در صنایع نظامی، دریایی، هوافضا وکاربردهاي خاص خود به عنوان عنصر سازه

بنابراین تاکنون کوشش زیادي صورت گرفته که بتوان تا حد . شودها معیار مهمی محسوب میها تحلیل کمانش آنکاربرد این سازه
هاي کامپوزیتی اعمال تقویـت  عمده راه مقابله براي جلوگیري از کمانش پوسته. ها را افزایش دادامکان بار بحرانی کمانشی این سازه

باشـد کـه ایـن امـر در پـارامتر      هـا مـی  ها کاهش وزن سازهیکی دیگر از خواص اعمال تقویت کننده. باشدها میها به بدنه آنکننده
ها باعـث کـاهش وزن پوسـته در یـک بـار مشـخص       توان اظهار داشت که تقویت کنندهپس می. طراحی بسیار خوشایند خواهد بود

ي اثر مواد غیر خطی بروي کمانش و پـس کمـانش   اقدام به مطالعه] 1[اسرینیواسان و همکاران1995در سال . خواهند بوداعمالی 
ها روش تحلیلی خـود را بـر پایـه روش اصـالح شـده      آن. هاي کامپوزیتی لمینت در مقابل بارهاي مکانیکی کردندصفحات و پوسته

هـاي تقویـت شـده    هاي عـددي کمـانش اسـتوانه   به بررسی مدل] 2[دهاران و آلبرت سری1997در سال . گذاري نمودندریکس پایه
هاي مختلفی مورد استفاده قرار گرفت و کدهاي کامپیوتري به منظـور  هاي تقویت شده روشبراي بررسی کمانش استوانه. پرداختند

بود کـه نتـایج   2و آباکوس1ین پژوهش شامل بوسورافزارهاي مورد استفاده در انرم. نتایج بدست آمدمحاسبه بار کمانش تهیه شد و
تحقیقات تحلیلی خود را دربـاره  ] 3[جواهري و اسالمی2002در سال . ها با کدهاي کامپیوتري مورد مقایسه واقع شدحاصل از آن

امپوزیتی بـر  معادالت و روابط پایداري صـفحات کـ  . اي شروع کردندکمانش صفحات کامپوزیتی تابعی تحت نیروهاي فشاري صفحه
کـامپوزیتی  3هـاي بـه طراحـی بهینـه پنـل    ] 4[وودسنبت و همکاران 2003در سال.اساس تئوري کالسیک صفحات استخراج شد

تحلیلـی و عـددي پایـه    ،ها پژوهش خود را بر پایه سه روش تجربیآن. تقویت شده به منظور افزایش بار بحرانی کمانشی پرداختند
بدست آمدند و همچنین کلیه نیروهـاي وارد بـر تقویـت    4نیروهاي کمانشی توسط روش ریلی ریتز،در حل تحلیلی. گذاري نمودند

به تحقیـق تجربـی و عـددي در مـورد کمـانش و پـس       ] 5[زیمرمان و همکاران 2006در سال .هاي ایزوگرید نیز بدست آمدکننده
هاي مختلف استرینگرها، بار کمـانش را بدسـت   ده از حالتها با استفاآن. هاي تقویت شده مستطیلی انحنادار پرداختندکمانش پنل

براي شبیه سازي عددي از نرم افزار آباکوس استاندارد اسـتفاده کردنـد و المـان    . آوردند و به بررسی بهترین حالت ممکن پرداختند
S4Rت لمینتـی را بـا شـرایط    کمـانش صـفحا  ] 6[شوفرین و همکاران 2008در سال . نیز در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفت

ها از روش نیمه تحلیلی براي بدست آن. مرزي ساده و گیردار، تحت ترکیب بارهاي کششی، فشاري و برشی مورد بررسی قرار دادند
روابـط  . کمانش صفحات مستطیلی استفاده کردند و روابط خود را بر اساس مدل کانتورویچ پایه گذاري نمودندآوردن کمانش و پس

حل شد و همچنین در ادامـه بـراي تحلیـل عـددي از نـرم افـزار المـان محـدود         5دست آمده با استفاده از نرم افزار متلبتحلیلی ب
هـاي رینـگ و   به بررسی اثر پارامترهاي مختلف تقویت کننده] 7[قاسمی توتشامی و جعفري2009در سال . بهره برده شد6انسیس

اپوکسی /ماده کامپوزیتی مورد استفاده لمینت و از جنس کربن. ي کامپوزیتی پرداختندااسترینگر بر روي بار کمانش پوسته استوانه

1Bosore
2Abaqus
3 Panel
4RilyRithz
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کمانش صفحات مستطیلی بـا شـرایط مـرزي    ] 8[پاندا و راماکاندرا 2010در سال . انتخاب شد30/90/30و زوایاي 3با تعداد الیه 
بـه انجـام پـژوهش    ،ها به دو روش تحلیلـی و عـددي  آن.اي را مورد بررسی قرار دادندتحت بارگذاري غیر یکنواخت صفحه،مختلف

حل عـددي را توسـط   . تحقیقات قبلی نیز مورد مقایسه و بررسی واقع شد،خود پرداختند و به منظور اطمینان از نتایج بدست آمده
درجه آزادي در هر گـره  6ره و گ8با وجود 93اي از المان پوسته،بنديافزار المان محدود انسیس انجام دادند و به منظور الماننرم

اي طویـل تحـت فشـار محـوري     هـاي اسـتوانه  به تحقیق در مورد کمانش پوسـته ] 9[مارسینوسکی 2010در سال . استفاده کردند
افزار المان محدود عددي و تجربی انجام شد که در حل عددي از نرم،پژوهش صورت گرفته با استفاده از سه روش تحلیلی. پرداخت

Cosmos/Mرا تحت 1اي کامپوزیتی تابعیهاي استوانهرفتار کمانش پوسته] 10[هانگ و همکاران 2011در سال . بهره برده شد
گـاهی سـاده فـرض کردنـد و بـار      شرایط مرزي را براي استوانه به صورت تکیـه . بار خمش خالص مورد پژوهش و بررسی قرار دادند

تحلیل کمانش دو پنـل تقویـت شـده    ] 11[کوبرن و همکاران 2013در سال . گرفتنداعمالی را نیز به صورت غیر یکنواخت در نظر 
گاهی را ساده در نظر گرفته و براي حـل تحلیلـی مسـاله از روش ریلـی ریتـز       ها شرایط تکیهآن. زاویه دار را مورد بررسی قرار دادند

در . افزار تحلیلگر آباکوس استفاده کردنـد از نرم،عدديها به کمک روش حل به منظور مقایسه نتایج و تعیین صحت آن. بهره بردند
در ادامه نتایج بدست آمده توسط . استفاده شدS4ها نیز از المان و براي تقویت کنندهS4Rانتخاب نوع المان براي پوسته از المان 

درصـد  10تـا  3کمـانش محلـی و   درصد براي 3تا 2که نتایج حاکی از خطایی حدود ،حل عددي و تحلیلی با یکدیگر مقایسه شد
به تحلیل پس کمانش صفحات کامپوزیتی تحت ترکیب نیروهـاي فشـاري و   ] 12[چن و کیو 2014در سال . براي کمانش کلی بود

هـا نیـز بـا    اپوکسی در نظـر گرفتـه شـد و الیـه    / ماده کامپوزیتی مورد نظر کربن. برشی با استفاده از روش تفاضل محدود پرداختند
به منظور تحلیل عددي از روش المان محدود استفاده شد که این کار به کمک نرم افـزار تحلیلگـر   . چیده شد45و 15،30زوایاي 

در نهایت نتایج تحلیل تفاضل محدود با نتایج حاصل از حـل  . صورت پذیرفتS4Rبندي نیز توسط المان آباکوس انجام شد و المان
.افزار اعتبارسنجی شدعددي نرم

ها مـورد بررسـی قـرار    ها به پوسته به منظور افزایش بار بحرانی، چندین وضعیت تقویت کنندهکنندهپژوهش با اعمال تقویتدر این 
هـاي  تعـداد الیـه  و سـپس کـاهش   شکل مقایسه شـده و در ادامـه افـزایش    Tابتدا نوع آنها به دو صورت مستطیلی و . گرفته است

ها روي صفحه اصلی مورد مقایسه قـرار  همچنین چندین چیدمان تقویتی. گردیده استها نسبت به صفحه اصلی نیز بررسی تقویتی
.گرفته که نتایج در ادامه ارائه گردیده است

سازي المان محدودمدل-2
مقادیر بارهاي بحرانـی کمانشـی در حـاالت    . افزار المان محدود آباکوس صورت گرفته استدر نرمدر مقاله حاضر تحلیل انجام شده

متـر در  1صفحه کامپوزیتی مورد نظر با ابعاد طـول و عـرض   . ها بدست آمده و بهترین حاالت ارائه شده استختلف تقویت کنندهم
باشد که خـواص آن در  اپوکسی می-ماده مورد استفاده گرافیت. نظر گرفته شده که مدل سازي آن بصورت پوسته انجام شده است

الیـه  10ها کنندهو همچنین براي تقویتs(45/45/0/90-/45-/45)الیه با زوایاي 12زیتی براي پوسته کامپو. آمده است1جدول 
میلیمتـر  1.25الزم به ذکر است که ضخامت هر الیه . بصورت متقارن فرض شده استs(45/45/0-/45-/45)چینی با زوایاي الیه

استفاده شـده  ،باشدراي صفحات ضخیم و نازك مناسب میکه هم بS4Rبندي پوسته کامپوزیتی از المان به منظور المان. باشدمی
.است

1Functionaly graded Material
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خواص مواد مورد استفاده در پوسته کامپوزیتی) 1(جدول 
E1 (MPa)E2 (MPa)G12(MPa)ρ(kg/m3 )V12V21

1310001300064101522000000.38000.0378

ط مرزي و بارگذاريشرای-2-1
از لبـه فوقـانی داراي شـرایط مـرزي کـامال      ،نشان داده شـده اسـت  1افزار همانطور که در شکلدر نرمزیتی مدل شده صفحه کامپو

،افـزار شود و نـوع بارگـذاري در نـرم   نیوتن بر متر به لبه پوسته وارد می1باشد و همچنین از سمت مقابل نیرویی معادل گیردار می
.باشداي مینیروي لبه

بارگذاري پوسته کامپوزیتینوعیط مرزي وشرا)1(شکل 

هاها و ابعاد آنکنندهتقویت-2-2
در ایـن پـژوهش مـواردي    . باشدها میها به بدنه آنها افزودن تقویت کنندهعمده راه مقابله با کمانش پوستهطور که گفته شد همان

. باشدها مینحوه آرایش تقویت کننده-3نوع سطح مقطع -2ها تعداد تقویت کننده-1: که مورد بررسی قرار خواهند گرفت شامل 
.ارائه شده است2هاي در نظر گرفته شده در جدول مشخصات تقویت کننده

هاکنندهابعاد تقویت) 2(جدول 
ضخامت هر الیه )متر(طول نوع تقویت کننده

)متر(
ارتفاع 

)متر(
تعداد الیه

10.01250.0510مستطیلی
T10.01250.0510شکل

بنديبررسی همگرایی مش-2-3
بنـدي بـراي انتخـاب مـش مناسـب در ایـن       براي پوسته بصورت مربعی انتخاب شد که حساسیت به سایز مـش مورد استفادهالمان 

تـا  ش یافـت سپس ابعاد المـان کـاه  ،انتخاب شدمیلیمتر مربع 80×80هایی با اندازه در ابتدا المان.مورد بررسی قرار گرفتمرحله 
.بـود میلیمتر مربـع  30×30المان مربعی با اندازه همگرا شدند که نتیجه آن انتخاب میل کردند و اینکه نتایج حاصل به عدد خاصی 

.ها با نتایج حاصل ارائه شده استمقایسه ابعاد المان2در شکل شماره 
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بنديحساسیت به سایز مش)2(شکل 

بررسی و مقایسه اثر پارامترهاي مختلف بر روي بار بحرانی-3
همچـون تعـداد   یاثـر پارامترهـای  بـه مقایسـه   فاده از جداول و نمودارهاي مختلـف  تدر این مرحله با اس،با توجه به موارد ذکر شده

.خواهیم  پرداختهانندهکتقویتآرایشنیزوهازاویه چینش آن،هاکنندهنوع تقویت،هاتعداد الیه،هاکنندهتقویت

کننده بر روي بار کمانشیبررسی اثر تعداد و نوع تقویت-3-1
شکل و مستطیلی به پوسـته اعمـال   Tدو نوع تقویت کننده ،به منظور بررسی میزان افزایش بار بحرانی کمانشی پوسته کامپوزیتی

هـا  کننـده تقویت،تعداد مختلفبا در ادامه در چهار حالت . شدباها یکسان میشده و این در حالی است که فواصل بین تقویت کننده
نتایج حاصل بیانگر افزایش بیشتر میزان بار بحرانی کمانشی پوسته کـامپوزیتی باتقویـت   . به پوسته اعمال شد و نتایج بدست آمدند

.شکل نسبت به مستطیلی بودTهاي کننده

هاي مستطیلیندهکنبار بحرانی کمانشی با اعمال تقویت) 3(جدول 
بار بحرانی کمانشی هاکنندهتعداد تقویت

در مود اول 
)105×نیوتن(

فواصل بین 
-کنندهتقویت
)متر(ها 

فاصله اولین 
کننده از تقویت
)متر(لبه 

41.1590.20.2
51.3640.20.1
71.6730.1250.125
91.9660.10.1
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شکلTهاي کنندهانشی با اعمال تقویتبار بحرانی کم) 4(جدول 
بار بحرانی کمانشی هاکنندهتعداد تقویت

در مود اول 
)105×نیوتن(

فواصل بین 
-کنندهتقویت
)متر(ها 

فاصله اولین 
کننده از تقویت
)متر(لبه 

41.2680.150.175
51.4540.150.075
71.8330.0750.1
92.2010.050.075

شکل را Tهاي کنندهکه اثر بیشتر تقویتشده استارائه3نمودار شکل ،به منظور بررسی و مقایسه هرچه بهتر نتایج جداول فوق
.کندبه وضوح مشخص می

ها بر بار کمانشیکنندهنمودار اثر تعداد و نوع تقویت)3(شکل 

شکل آورده شده Tمستطیلی وتقویت کننده9هاي کامپوزیتی با تعدادپوستهاولمودهاي امه به عنوان نمونه تصویر کانتوردر اد
.است
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تقویت کننده مستطیلی9مود اول پوسته کامپوزیتی با )4(شکل 

شکلTتقویت کننده 9مود اول پوسته کامپوزیتی با )5(شکل 

هاي پوسته بر بار کمانشیبررسی اثر کاهش تعداد الیه-3-2
شکسـت سـازه   منجربـه  تر شدن سازه مورد نظر خواهد شد هر چند این امر تا زمـانی کـه   پوسته سبب سبکاي هکاهش تعداد الیه

و هـاي پوسـته  در تحلیل صورت گرفته هدف مقایسه بین کاهش میزان بار بحرانی کمانشی با کاهش الیـه . نشود مقبول خواهد بود
هاي با تعداد تقویت تحلیل انجام شده فقط براي پوسته.شده استتقویت کننده خواهد بود که قسمت دوم در مرحله بعدي بررسی
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مـورد  زوایـا  ها نیز نتایج در دو حالت مختلف در ادامه به منظور بررسی اثر زاویه چینش الیه. تایی انجام شده است9و 7هاي کننده
.بررسی قرار گرفتند

)0/- 45/45(کننده تقویت7هاي پوسته بر بار کمانشی بااثر کاهش تعداد الیه) 5(جدول 
تعداد الیه 
کاهش یافته

بار بحرانی کمانشی در هازاویه الیه
) 105×نیوتن(مود اول 

تقویت کننده 
مستطیلی

بار بحرانی کمانشی در 
)105×نیوتن(مود اول 

شکلTکنندهتقویت

2451.3711.583
445/45 -1.0931.373
645/45 -/00.6511.084

)0/- 45/45(کننده تقویت9هاي پوسته بر بار کمانشی با اثر کاهش تعداد الیه) 6(جدول 
تعداد الیه 
کاهش یافته

بار بحرانی کمانشی در هازاویه الیه
) 105×نیوتن(مود اول 

تقویت کننده 
مستطیلی

بار بحرانی کمانشی در 
) 105×نیوتن(مود اول 

شکلTکنندهتقویت

2451.6121.919
445/45 -1.2841.678
645/45 -/00.7621.350

)45/90/0(کننده تقویت7هاي پوسته بر بار کمانشی با اثر کاهش تعداد الیه) 7(جدول 
تعداد الیه 
کاهش یافته

بار بحرانی کمانشی در هازاویه الیه
) 105×نیوتن(مود اول 

تقویت کننده 
مستطیلی

کمانشی در بار بحرانی 
) 105×نیوتن(مود اول 

شکلTکنندهتقویت

2901.3581.566
490/01.0841.292
645/90/00.6551.083
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)45/90/0(کننده تقویت9هاي پوسته بر بار کمانشی با اثر کاهش تعداد الیه) 8(جدول 
تعداد الیه 
کاهش یافته

ی کمانشی در بار بحرانهازاویه الیه
) 105×نیوتن(مود اول 

تقویت کننده 
مستطیلی

بار بحرانی کمانشی در 
) 105×نیوتن(مود اول 

شکلTکنندهتقویت

2901.5961.898
490/01.1451.583
645/90/00.7671.348

.ها ارائه شده استعداد تقویت کنندهدر ادامه براي نمایش و مقایسه بهتر، نتایج در دو نمودار مختلف بر اساس ت

کنندهتقویت7هاي پوسته با نمودار تاثیر کاهش تعداد الیه)6(شکل 
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کنندهتقویت9هاي پوسته با نمودار تاثیر کاهش تعداد الیه)7(شکل 

بر بار کمانشیهاکنندهتقویتهاي بررسی اثر کاهش تعداد الیه-3-3
کـاهش  بـه ها میزان بار بحرانی کمانشی را بدست آوردیم که تـاثیر آن نسـبت  هاي تقویت کنندهعداد الیهتدر این مرحله با کاهش 

الزم به ذکر . ها بسیار بیشتر از پوسته خواهد بودها در تقویت کنندههاي پوسته به مراتب بیشتر بود و این یعنی تاثیر الیهتعداد الیه
.مورد بررسی قرار گرفتند) 0/-45/45(زوایاي ها با است که در این مرحله صرفا الیه

کنندهتقویت7کننده بر بار کمانشی با هاي تقویتاثر کاهش تعداد الیه) 9(جدول 
تعداد الیه 
کاهش یافته

بار بحرانی کمانشی در هازاویه الیه
) 105×نیوتن(مود اول 

تقویت کننده 
مستطیلی

بار بحرانی کمانشی در 
) 105×نیوتن(مود اول 

شکلTکنندهتقویت

2451.4511.540
445/45 -1.2421.285
645/45 -/00.8500.859

کنندهتقویت9کننده بر بار کمانشی با هاي تقویتاثر کاهش تعداد الیه) 10(جدول 
تعداد الیه 
کاهش یافته

بار بحرانی کمانشی در هازاویه الیه
) 105×نیوتن(مود اول 

ویت کننده تق
مستطیلی

بار بحرانی کمانشی در 
) 105×نیوتن(مود اول 

شکلTکنندهتقویت

2451.7081.841
445/45 -1.4641.527
645/45 -/00.9911.004
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کنندههاي تقویتنمودار تاثیر کاهش تعداد الیه)8(شکل 

حرانی کمانشیها بر بار بکنندهچیدمان تقویتبررسی اثر -3-4
تقویـت کننـده   9و7هاي مسـتطیلی بـا تعـداد   اثر نحوه توزیع استرینگرها بر روي پوسته فقط حالت تقویت کنندهبه منظور بررسی 

و بـه همـین جهـت    بررسی شد که به دلیل نوع بارگذاري یکنواخت در لبه پوسته نتایج حاصل کمتر از حالت متقارن بدست آمدند
.روند تحلیل و بررسی ادامه نیافتبراي حاالت مختلف دیگر

هاي مستطیلیکنندهبررسی اثر نحوه چیدمان تقویت) 11(جدول 
- تعداد تقویت

کننده
تمرکز در میانه 

)105×نیوتن(
ها تمرکز در لبه

) 105×نیوتن(
حالت متقارن 

) 105×نیوتن(
71.5791.5531.673
91.8161.8241.966

نتایج-4
تعـداد تقویـت   : ها متغیر خواهد بود و مواردي شـامل کنندهبار بحرانی در حاالت مختلف تقویتهاي صورت گرفته وجه به بررسیبا ت

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند که در نهایت با توجـه بـه شـرایط فـرض شـده      ... ها، چیدمان وها، هندسه سطح مقطع آنکننده
ها بصورت متقارن صورت گیرد بهترین بازده را خواهـد داشـت و امـا    شکل باشند و چیدمان آنTها بصورتحالتی که تقویت کننده

.ها نیز تا جایی که شرایط اجازه دهند به افزایش بار بحرانی کمک خواهند کرددر مورد افزایش تعداد آن
.استر قسمت بعدي ارائه شدهنتایج کلی بدست آمده پس از بررسی و مقایسه جداول و نمودارهاي مختلف به طور خالصه د

بنديگیري و جمعیجهنت-5
:توان ارائه نمودرا میگرفته نتایج زیرهاي صورت تحلیلبا توجه به 
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شودها میسبب افزایش بار بحرانی کمانشی پوستهطولیهاي کنندهتقویت.
کندپیدا می، بار بحرانی به طرز قابل توجهی افزایشهرچه تعداد استرینگرها افزایش یابد.
 با توجه به استفاده از دو نوع هندسه مختلف مستطیلی وT اثـر بیشـتر   حـاکی از ها، نتیجـه حاصـل،  در تقویت کنندهشکل

.شکل بر افزایش بار بحرانی کمانشی بودTهايکنندهتقویت
درجـه تـاثیر   45ت بـه  درجـه نسـب  90زاویه هاي پوسته با زوایاي مختلف مشخص شد کهپس از بررسی کاهش تعداد الیه

درجـه  90بیشتري در کاهش بار بحرانی دارد و دلیل آن صـرفا بخـاطر چیـنش الیـاف در راسـتاي بارگـذاري در حالـت        
.باشدمی
هـاي تقویـت کننـده   ها و بدست آمدن نتایج مشخص شد که تـاثیر کـاهش الیـه   کنندههاي تقویتپس از کاهش تعداد الیه

.خواهد بود و بار بحرانی در این حالت بیشتر کاهش خواهد داشتهانسبت به پوستهخیلی بیشتر
ها و تمرکزشان در لبه و میانه با تغییر در چینش تقویت کنندهپس از پوسته کامپوزیتی به دلیل بارگذاري متقارن در لبه

.کاهش بار کمانشی روبرو خواهیم شد
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