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چکیده
استفاده از پله عرضی روشی برای کاهش مقاومت اصطکاکی و افزایش سرعت شناورهاست .در شناورهای سرشی باا افازایش
سرعت و وارد شدن به ناحیه سرشی و جدا شدن آب از پله ،سطح خایس شاده کااهش یافتاه و درنتیجاه نیاروی پساا کااهش
خواهد یافت .در این پژوهش یک روش مناسب تحلیلی برای بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای سرشی پلهدار ارائه شده
و نتایج حاصل از این روش با دادههای آزمایشگاهی یک شناور مشخص پلهدار برای سه ارتفاع پلاه باا ابعااد  4 ،2و  6درصاد
عرض ،اعتبارسنجی شده است .در روش یادشده با استفاده از روابط نیمه تجربی موجود برای ابعاد هندسی موج ایجادشاده در
پاشنه شناورهای سرشی ،روش ساویتسکی توساعه داده شاده اسات .نتاایج حاصال از ایان پاژوهش نشاان میدهاد کاه روش
توسعهیافته نسبت به روش ساویتسکی عملکرد بسیار بهتری داشته و تطابق قابل قبولی با نتایج تجربی دارد .پس از اعتبارسانجی
روش ارائهشده ،اثر پارامترهای هندسی شامل ارتفاع پله ،موقعیت قرارگیری مرکز جرم و فاصاله مکاانی پلاه روی مشخصاا
هیدرودینامیکی شناور موردبررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه برای این پارامترها بهدست آمده اسات .نتاایج ایان تحقیاق نشاان
میدهد ،روش تحلیلی ارائهشده کاربرد مؤثری در طراحی و بررسی رفتار هیدرودینامیکی زیر بدنه شاناورهای پلاهدار سرشای
خواهد داشت.
واژههای کلیدی :شناورسرشی پلهدار ،مشخصههای هیدرودینامیکی ،ارتفاع و موقعیت مکانی پله ،زاویه تریم ،نیاروی پساا

 .1مقدمه

میشوند .تا زمانی که شناورها ساکن هستند یا با سرعت کمی

شناورهایی که در سطح دریا حرکت مایکنناد باه ساه دساتة

حرکت میکنند در دسته شناورهای جابهجایی قرار میگیرند.

شااناورهای جابااهجااایی ،نیمااه جابااهجایی و سرشاای تقساایم

هماکنون کارخانهها در سااخت شاناورهایی باا سارعت زیااد
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مانند قایقهای مسابقهای و مااهیگیری ورزشای از شاناورهای

معادله انتگرال مرزی از قضیه گرین 5روی سطح خیس و آزاد

پلهدار استفاده مایکنناد .شاناورهای سرشای پلاهدار بیشاتر باا

بدنه گرفته شاده و تهویاه در پاشانه باا فرماول

تجربای دکتار6

روش سعی و خطا توسعه یافتهاند .هزینه اصالح بدنه این ناوع

تخمین زده شده است .این روش بارای باه دسات آوردن ساه

شناورها در مقایسه باا هزیناة اجارای مطالعاا تجااری کمتار

نوع از شناورهای سرشی کاه شاامل صافحه تخات ،7گاوهای

است .شرکتها به انتشار اطالعاتی که در این حوزه به دسات

شکل و شناورهای سرشی با زاویاه عرضای 8مختلاو باه کاار

آوردهاند؛ تمایلی ندارند و به ایان صاور از ساود و منفعات

بااارده شاااده و خصوصااایا هیااادرودینامیکی آنهاااا بااارای

خود محافظات مایکنناد .بیشاترین پژوهشهاا در ایان زمیناه

سرعتهای مختلو محاسبه شده است .نتاایج عاددی توزیاع

مرباو باه شاناورهای آبنشااین اسات .محققاان همچناین بااا

فشار ،نیروی پسا ،نیروی برآ و ارتفاع ماوج بارای ساه هندساه

توسعه روش ساویتسکی تا حدودی تواناایی پایشبینای رفتاار

مختلو بدنه برآورد شده و نشان داده شد که تطابق خوبی باا

هیدرودینامیک بدنههای سرشی پلهدار را نیز پیدا کردهاناد ]1

دادههای آزمایشی دارد ].[3

و .[2

یوسفی و همکارانش در سال  2213روشهاای موجاود بارای

توجااه بااه شااناورهای سرشاای از دیرباااز تاااکنون موردتوجااه

تجزیااهوتحلیل بدنااههای سرشاای را موردبررسای قاارار دادنااد.

معماران شناور بوده است .ساویتسکی 1در ساال  ،1664رفتاار

آنها برای ارائه مطالعهای جامع در ماورد روشهاای موجاود

شااناورهای سرشاای را موردبررساای قاارار داد و یااک روش

رویکردها را به دو دسته تقسیم کردند :روش تحلیلی-تجربای

تجربی برای پیشبینی تریم و مقاومت شناورهای سرشی بدون

و روشهای عددی.

پلاااه ارائاااه داد .قبااال از پاااژوهش صاااور گرفتاااه توساااط

هر روش برای طیو محادودی از ماوارد قابلاساتفاده اسات.

ساویتسااکی ،محققااان مختلااو ،شااناورهای سرشاای را باارای

آنها روشهای المان محدود ،حجام محادود و روش الماان

توصیو خصوصیا هیدرودینامیکی آنهاا در تاریم ثابات و

مرزی را موردبررسی قرار دادند .نتایج بیانگر این موضوع بود

طول خیس شده میانگین و سرعت موردبررسی قارار دادهاناد.

که روش المان محدود دقت مناسابی بارای تحلیال سااختاری

هاادس ساویتسااکی توسااعه معادلاههااای تجرباای بااوده کااه بااه

شناورها دارد ،روش المانمرزی مناسبترین روشی است کاه

ویژگیهای فیزیکی مختلو شناورهای سرشی ،شامل نیاروی

شامل الگوهای موج میشود ،هرچند برای جریانهای لزج باا

برآ ،نیروی پسا ،نیروی پیچ و ناحیاه ساطح خایس شاده بدناه

سطح آزاد مختلط توصیه نمایشاود و درنهایات روش حجام

وابسته است .به همین منظور مجموعاه آزمایشهاای مادل در

محدود مناسبترین روش برای جریانهای آشفته ساطح آزاد

آزمایشگاه دیویدسان 2روی شناورهای سرشی در تریم ثابات

است ].[4

انجااام شااد .نیااروی باارآ ،مقاوماات ،تااریم ،طااول خاایس شااده

کیم 6و همکارانش در سال  ،2213سه بدنه سرشی کاه تقریبااً

میانگین باه نسابت عارض 3انادازهگیری شاد .هماة اطالعاا

دارای جابااهجااایی و ابعاااد یکسااان بودنااد را در نظاار گرفتنااد.

جمعآوریشده آنالیز شد و ارتبا تجربای باین خصوصایا

ویژگیهای هیادرودینامیکی ایان بدناههاا در سارعت بااا باا

هیدرودینامیکی مختلو در این ناوع شاناورها اساتخراج شاد.

استفاده از آزمایشهای مدل تخمینزده شد .آزمایشهایی در

این روش سالهاسات کاه بارای معمااران شاناور بسایار مفیاد

امواج منظم برای اندازهگیری هیو 12و پیچ 11مدل انجاام شاد.

است ،زیرا روشی سریع برای تخمین مساتقیم عملکارد خطای

هاادس آنهااا طراحاای شااناورهای ساارعت باااا باارای بهبااود

شناورهای سرشی بدون پله در آبهای آرام است ].[1

مقاومت و عملکرد دریامانی 12بود .آنهاا نتیجاه گرفتناد کاه

کهنسال و قاسمی در سال  2212میالدی یک الگوریتم عددی

زاویه عرضی کوچک بر کاهش مقاومت اثر مایگااارد ،اماا

مبناای باار روش المااان ماارزی 4باارای پاایشبیناای خصوصاایا

باعث حرکتهای شدید عمودی در موج مایشاود .همچناین

هیدرودینامیکی فرم شناورهای سرشی مختلاو ارائاه کردناد.

نتایج این تحقیق نشان داد بهبود عملکرد دریاماانی باا بازر
101

بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر مشخصههای هیدرودینامیکی شناورهای پلهدار ...؛ ریحانه اسکندری [و همکاران]
تجربی روی شناورهای سرشی پلاهدار را انجاام دادناد .نتاایج

کردن نسبت طول به عرض امکانپایر است ].[5

عددی و نتایج آزمایشگاهی با هم مقایسه و تطابق خوبی ارائه

در سال  2215بررسی عددی شناورهای سرشی پلهدار در آب

شد .به دلیال وزن پاایین و حساسایت بدناه مادل باه نیروهاای

آرام با یک پله عرضی با اساتفاده از مادل دینامیاک سایاا

خارجی ،از روش پایین تراست 16استفاده شد .نتایج نشاان داد

محاسباتی به روش حجام سایال توساط لطفای و همکاارانش

که گردابهها در منطقه خیس نشده بدنه در سرعتهای باااتر

انجام شد .در این پژوهش یک روش جدید سعی و خطا برای

از  2/36متر بر ثانیه ظاهر میشوند .آزمایش حوضاچه کشاش

شبیهسازی حالت پایدار میدان جریان اطاراس بدناه ارائاه شاد

بیانگر این موضوع بود که ناحیه خیس نشده پشت بدنه تقریبااً

].[6

تحتتأثیر گردابههای سهبعدی است کاه از نشات هاوا در دو

محمود سااری و همکارانش در سال  1364تأثیر هوادهی باه

طرس پله ایجاد شدهاند ].[12

پلههای عرضی شناورهای تندرو سرشی بر کاهش قله منحنای

در سال  ،2217دشتیمنش و همکارانش روش سادهشده برای

مقاومت آنهاا را باا بررسای رفتاار هیادرودینامیکی دو مادل

محاسبه تریم و مقاومت شاناورهای سرشای دوپلاهای را ارائاه

بدنه ،یکی بدون پله عرضی و دیگری با یاک پلاه عرضای در
حوضچه کشش بهصاور

کردند .مدل ریاضی ساویتسکی تعمیم و با اساتفاده از تئاوری

تجربای موردمطالعاه قارار دادناد.

خطی ویک ،یک مدل جدید ریاضی پیشنهاد داده شد .بارای

نتایج نشان داد تا قبل از مرحله سرشی ،مقاومت حادود  32تاا

تأییااد ماادل از دادههااای تجرباای موجااود اسااتفاده شااد .روش

 42درصد بیشتر بوده و بعد از مرحله سرش مقاومت  5درصاد

محاسباتی و الگوریتم محاسباتی برای تعیین تاریم و مقاومات

کاهش یافته است .هوادهی پشت پله راهکااری مناساب بارای

بدنههای دو پلهای ارائه و توسعه داده شد ].[11

کاهش منحنی "مقاومت -سرعت" در شاروع مرحلاه سرشای

دشتیمنش و همکارانش در سال  ،2222تأثیر عدم تقارن یک

این شناورهاست ].[7

شناور تک پلهای بار مشخصاا عملکاردی آن را بهصاور

قاساامی و همکااارانش در سااال  2215هیاادرودینامیک یااک
شناور سرشی پلاهدار را بهصاور

عددی بررسی کردند .بر اساس نتاایج حاصاله ،نیاروی پساای

عاددی موردبررسای قارار

وارد بر وسیله در سرعتهای موردمطالعاه قارار داده شاده در

دادند .عملکارد هیادرودینامیکی شاناورهای سرشای باا مادل

حدود  %25با قرارگیری شناور در شرایط عدم تقارن افازایش

ساویتسکی تعمیم یافته شده برای شناورهای بدون پله و پلهدار
بررسی شد .خصوصیا

یافته است ] .[12بیالندی و همکارانش تاأثیر زاویاه پاشانه بار

هیدرودینامیکی مؤثر شناور باا یاک

عملکرد هیدرودینامیکی شناورهای تک پلهای و دو پلاهای را

برنامه محاسباتی پیشبینی شد .نتایج حاصله نشاان داد کاه در

بهصور عددی موردمطالعه قرار دادند .نتایج حاصاله بیاانگر

بدنه بدون پله افزایش زاویه عرضی بدنه و موقعیت مرکز جرم

این موضوع بود کاه زاویاه پاشانه تاأثیر کمتاری بار عملکارد

باعث افزایش نیروی پسا میشود ].[8

هیدرودینامیکی یک شناور دو پلهای دارد ] .[13اسفندیاری و

در س اال  2216ارزیااابی معادلااه دینااامیکی باارای شااناورهای

همکارانش در ساال  ،2222باه روش عاددی ،عملکارد یاک

سرشای بااا هندساه دلخااواه و زاویاه عرضاای بدناه مختلااو بااا

شناور بدون پله و دو پلهای را در آب مواج بررسی کردند .در

اساااتفاده روش محاساااباتی نیماااهتجربی کاااه پایاااه آن روش

این پژوهش هیو ،پیچ و شتاب عمودی دو شناور برای بررسی

ساویتسکی است ،توسط اسکاتر 13و همکاران انجاام شاد .در

رفتار دینامیکی آنها مورد تحلیل قرار داده شد و نشان دادناد

نتیجه برای شناورهای با چاین 14سخت ،شاد نیاروی بارآ و

که در طول امواج بزر تر از طول شاناور ،دامناه هیاو بارای

فشار مرکزی برای موازنه دینامیکی و نیروی پساا بارای رمیام

حالتی که دو پله به انتهای شناور اضافه شده است ،باین  12تاا

سرشی تعیین شد ].[6

 42درصد کاهش یافته است .همچناین پایچ شاناور باا وجاود

دی م اارکو 15و همکااارانش در سااال  ،2217آنااالیز عااددی و

پلههای مورداشاره در حادود  18تاا  32درصاد کااهش یافتاه
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اساات ] .[14ساااجدی و قاادیمی ،تااأثیر محاال پلااه باار پدیااده

در سرعت باا باهطور کامال از پلاه جادا شاده و یاک ناحیاه

پروپویزینگ یک شناور را بهصور عاددی و آزمایشاگاهی

خشک بین پله تا نقطهای باین پلاه و انتهاای شاناور باه وجاود

مطالعه کردند .نتایج نشان داد که شناور بدون پله در سرعت 8

آمده است .تصاور اشاتباهی اسات کاه اساتفاده از پلاه باعاث

متر بر ثانیه دچاار پدیاده پروپویزیناگ شاده در صاورتی کاه

افزایش سرعت شناور میشود ،درصورتیکه بهکارگیری پلاه

شااناور تااک پلااه در ایاان ساارعت کااامالً پایاادار بااوده اساات.

مناسب سابب میشاود تاا مرکاز جارم ایان ناوع شاناورها در

همچنین نتایج نشان داد ،چنانچه محل پله با فاصاله بیشاتری از

مقایسه با شناورهای بدون پله در فاصله دورتری از پاشنه قارار

انتهای شناور قرار داده شود ،وسیله پایدارتر خواهد بود ].[15

داشته باشد و درنتیجه وسیله عملکرد مناسابی در سارعت بااا

نجفی و همکارانش ،در سال  ،2221ساطح خایس شاده یاک

داشته باشد .مزیت دیگر پله ،ایجاد نیروی پسای هاماپ کمتار

شناور دو پلهای را بهصور آزمایشگاهی مورد ارزیابی قارار

در سرعت گاراست.

دادند .به همین منظور نیروی پسا ،طول جداشده ،تریم وسایله
و سطح خیس شده در هندسههای مختلاو از دو پلاه عرضای
در سرعتهای سرشی بررسی شد ].[16
وضعیت کنونی مطالعا

نشان میدهد کاه بخاش اعظمای از

پژوهشهای صور گرفته در این زمینه در ارتباا باا شاکل

شکل  .1موقعیت مکانی پله مدل ][17

ظاهری بدناه شاناورهای سرشای پلاهدار و بادون پلاه هساتند.
بنابراین در این پاژوهش ،یاک روش مناساب و اعتبارسانجی

روش ساویتسکی نیاز به اصالح و ترکیب با یک روش جدید

شده برای بررسی تأثیر خصوصیا هندسی پله عرضای مانناد

دارد تا بتوان رفتار شاناور پلاهدار را پایشبینای کارد .در ایان

ارتفاع و عرض پله بر نیاروی مقااوم و زاویاه تاریم دیناامیکی

بخش مدلهای ریاضی برای شناورهای پلهدار ارائه و تشاریح

شناورهای سرشی پلهدار ارائه شده است.

شده است .فرض بر این است کاه شاناور در سارعت ثابات و
بدون شتاب در حال حرکت است .نیروهای وارد بر شناور در

 .2تئوری

راستاهای عمودی و افقی در شکل  2نشان داده شده است.

همانطور که بیان شد ،همه شناورها تا زمانی که با سرعت کم
حرکت میکنند در دسته شناورهای جابهجایی قرار میگیرند.

همانطور که در شکل  2نشان دادهشده ،نیروهای اصالی وارد

در این پژوهش فرض میشاود کاه شاناور در سارعت کاروز

به شناور در راستای عمودی ،نیروهای برآ و وزن هساتند ،اماا

قرار دارد .شناورهای سرشی بارخالس دو ناوع شاناور دیگار،

زمانی که شناور دارای زاویه تریم اسات؛ مؤلفاهای از نیاروی

تقریباً بیشاتر نیاروی بارآی خاود را از فشاار هیادرودینامیکی

پسای اصطکاکی و نیاروی پیشارانش نیاز در ایان راساتا قارار

تولید میکنند .طراحی بدنهای باا پلاه عرضای باعاث میشاود

میگیرند ،بنابراین:

سطح خیس شده کاهش و درنتیجه نیروی پسا کاهش یابد.

()1

در سرعتهای باا جریان از پلاه عرضای جادا شاده و باعاث

: N1 cos  1  N 2 cos  2  T sin  2    
mg  D f 1 sin  1  D f 2 sin  2  0

همچنین معادله مربو به نیروهای وارد بار وسایله در راساتای

کاهش مقاومت بدنه پلهدار نسبت به بدناه بادون پلاه عرضای

افقی به شرح زیر است:

میشود .در این پژوهش مشابه روش ساویتسکی و باا اساتفاده
از استخراج کد محاسباتی ،مشخصههای هیدرودینامیکی یک

()2

شناور سرشی تک بدناهای پلاهدار محاسابه و پیشبینای شاده
است .شکل  1نشاندهنده یک نمونه شناور پلهدار اسات .آب
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شکل  .2نیروهای اصلی وارد به شناور پلهدار ][17

شکل .3نیروهای وارد به شناور پلهدار همراه با زاویه تریم ][17

گشتاور حول مرکز جرم برای شناور پلهدار با استفاده از شکل

مقدار اولیه زاویه تریم انتخاب شد ،ضریب برآ صافحه تخات

 3بهصور زیر محاسبه میشود:

از نمودارهای طراحی ارائهشده توسط ساویتسکی تکرار شده

()3

N 1c1  N 2 c 2  D f 1 a1  D f 2 a 2  T  f  0

یا پیدا میشود .با استفاده از ضریب برآ صفحة تخت ،میانگین

b1
tan 1
4
b
a 2  VCG2  2 tan  2
4

طول خیس شده به نسبت عرض از جدولهای طراحی دوباره
به عرض ،مرکز فشار برای نیروی برآ از یاک معادلاة تجربای

f  VCG2  e cos   LCG2 sin 

محاسبه میشود .مرکز فشار نقطهای اسات کاه در آن نیاروی

a1  VCG1 

()4
()5
()6

استخراج میشود .با استفاده از میانگین طول خیس شده نسبت

باارآ در سااطح سرشاای عماال ماایکنااد .مقاوماات اصااطکاکی

باید توجه کرد که مقدار  c1منفی میباشد .بنابراین در معادلاه

بهوساایله ناحیااه سااطح خاایس شااده و ضااریب اصااطکاکی

 3اولین مقدار یعنی  N1c1منفی مایشاود LCG1 .مانناد LCG

اساکونر 17محاسابه مایشاود .ضاریب اصاطکاکی اساکونر از

در بدنه بدون پله اندازهگیری میشود و پله مانند پاشنه شاناور

نمودارهای طراحی محاسبه میشود .با استفاده از وزن شاناور،

است .در این مورد این بدان معنی است که مرکاز ثقال پشات

نیااروی باارآ سرشاای ،نیااروی پیشااران و مقاوماات اصااطکاکی،

پاشنه واقع شده که این غیرممکن است .بنابراین بارای دورتار

گشتاور حول موقعیت مرکز جارم محاسابه مایگاردد .زاویاه

شدن مرکز ثقل تعدادی پله باید به مدل اضافه شود.

تریم مکرراً تکرار میشود تا زمانی که گشتاور صفر شود .در

 .1-2روش ساویتسکی

سرعتهای باا جریان از پله عرضی جدا شده و باعث کاهش

در این پژوهش شناور باه دو ناحیاه جلاو و پشات پلاه تقسایم

مقاوماات بدنااه پلااهدار نساابت بااه بدنااه باادون پلااه عرضاای

میشود .برای قسمت جلو شاناور ،از روش ساویتساکی بارای

میشود].[1

حدس تریم به روش سعی و خطا اساتفاده مایشاود .در روش

 .2-2اصالح روش ساویتسکی

ساویتسکی حل روش پیشبینی شناور سرشی با انتخاب یاک

در این تحقیق مشابه روش ساویتسکی و با استفاده از استخراج

مقدار صحیح برای زاویاه تاریم آغااز مایشاود .هنگاامیکاه

کد محاسباتی ،مشخصههای کلی یک شناور سرشی تک بدنه
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پلهدار محاسبه شده است .محاسبا بارای ناحیاه جلاو شاناور

است .نتاایج بهدساتآمده از کاد محاساباتی و مقایساه آن باا

دقیقاً مشابه روش ساویتسکی است ،اما برای بدنه عقب شاناور

تست تجربی نشان از تطابق خوب بین نتایج کاد نوشتهشاده و

نیاز به داشتن چندین پارامتر خواهد بود .در ایان روش مشاابه

نتایج تجربی محاسبهشده برای این شناور است .در این بخاش

روش ساویتسکی عمل میشاود و درصادی از وزن شاناور را

ابتدا ارتفاع پله  2درصد 4 ،درصد و  6درصد عارض در کاد

در قسمت جلو پله و درصد دیگر در عقب پله در نظار گرفتاه

واردشده ،نیروی پسا و تریم ارتفاع پلههای مورداشاره با نتایج

میشود .در این الگوریتم ابتادا  2/6درصاد از وزن شاناور باه

تجربی مقایسه شده است.

قسمت جلو شناور و مابقی به پشات پلاه اختصااا داده شاده

جدول  .1ابعاد مدل تجربی موردمطالعه ][2

است و در یک حلقه تا زماانی کاه نیاروی بارآ جلاو و عقاب
شااناور براباار وزن شااناور شااود ،ایاان حلقااه تکاارار ماایشااود.

طول کل

 1/5متر

طول بین دو عمود

هنگامیکه نیروهاای تعاادلی محاسابه شادند ،آنگااه گشاتاور

طول چاین

حول مرکز جرم برآورد میشود ] .[17الگوریتم مورداساتفاده

عرض ماکزیمم

در روش ساویتسکی اصالحشده در شاکل  4نشاان داده شاده

عرض چاین

است.

زاویه خیز کف

 1/4متر
 1/44متر
 0/45متر
 0/44متر
15°
 64/050کیلوگرم
 0/4متر
0/0646متر
10°
 0/51متر

جابهجایی
طول مرکز جرم (از پاشنه به جلو)
ارتفاع مرکز جرم
زاویه شفت
طول پله تا پاشنه

مدل ساویتسکی بهطورکلی کاهش تریم با افزایش سارعت را
پیشبینی کرده است .نتایج مدل ساویتساکی بیاانگر اخاتالس
زیاد این مدل با مدل پلهدار گارلند است .به همین منظور برای
کااااهش ایااان خطاااا در ایااان مطالعاااه از روش ساویتساااکی
اصالحشده اساتفاده شاده اسات ،هماانطاور کاه در شاکل 5
مشاااخص اسااات ،در مقایساااه باااا دادههاااای تجربااای ،روش
ساویتسکی اصالحشده از دقت بیشاتری برخاوردار اسات .در
شکل  .4الگوریتم روش ساویتسکی اصالحشده

شکل  5تغییرا تریم برحسب سرعت در ارتفاع پله  2درصد

مورداستفاده در این پژوهش

در سه روش تجربای ،ساویتساکی و اصالحشاده ساویتساکی
ارائه شده است .نتایج بیاانگر کااهش زاویاه تاریم باا افازایش

 .3اعتبارسنجی نتایج

سرعت در ناحیه سرشی است .از سرعت  3/66متر بر ثانیاه تاا

باا توجااه بااه عاادم دسترساای بااه نتااایج تجرباای مناسااب باارای

سرعت  5/46متر بر ثانیه ،نمودار تاریم تجربای و ساویتساکی

شناورهای سرشی برای تأیید صحت حل ،از نتایج مادل یاک

اصالحشده اختالس نسابتاً زیاادی باا یکادیگر دارناد ،اماا باا

شناور تک بدنهای استفاده شده است .مشخصا بدناه شاناور

افزایش سرعت این دو نمودار به هام نزدیاک شاده و درصاد

نمونه در جدول  1ارائه شده است.

اخااتالس تااریم بهدسااتآمده از روش تجرب ای و ساویتسااکی

برای اعتبارسانجی شاناور نموناه در  7سارعت ،5/46 ،4/575

اصالحشده کاهش یافته است.

 8/54 ،7/625 ،6/71 ،6/1و  6/15متر بر ثانیه مدلسازی شاده
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شکل  .5تغییرا تریم برحسب سرعت از روشهای تجربی ،ساویتسکی و

شکل  .7تغییرا تریم برحسب سرعت از روشهای

ساویتسکی اصالحشده برای ارتفاع پله  2درصد عرض

تجربی ،ساویتسکی و ساویتسکی اصالحشده
برای ارتفاع پله  6درصد عرض

همانطور که در شاکل  6مشااهده مایشاود در ارتفااع پلاه 4
درصاااد عااارض ،اخاااتالس تاااریم بهدساااتآمده از روش

تغییرا نیروی پساا برحساب سارعت در شاکل  8نشاان داده

اسات.

شده است .همانطور کاه در شاکل  8مشاخص اسات نیاروی

ساویتسکی اصالحشده و روش تجربای ،بسایار اناد

همچنین مانند ارتفاع پله  2درصد در این ارتفاع پله نیز کاهش

پسای محاسبهشده از کد محاسباتی ،بیشتر از مقدار تجربی در

زاویه تریم با افزایش سرعت مشاهده میشاود .در ایان شاکل

ارتفاع پله  2درصد عرض است ،اما شیب هر دو نمودار تقریباً
مشابه تغییر میکند.

تقریبااً از ساارعت  5/45متاار باار ثانیااه ،نتااایج حاصاال از روش
ساویتسکی اصالحشده تطاابق بسایار خاوبی باا تاریم تجربای

عدد فرود حجمی یک عدد بادون بعاد اسات کاه بار اسااس

داشته است .همچنین تاریم محاسبهشاده از روش ساویتساکی

ساارعت ،شااتاب گاارانش زمااین و حجاام جاباهجااایی تعریااو

اختالس زیادی با مقدار تجربی را نشان میدهد.

میشود:
V

()7

3

1

Fn  

g.

عدد فرود حجمی معرس بدون بعد بهتری نسبت به عدد فرود
استاندارد است ،زیرا طول میانگین شناور با تغییر سرعت تغییر
میکند .طبق معادله باا شناورهایی که مقدار ∇ Fnکمتر از ،1
بین  1و  3و بیشتر از  3است ،به ترتیب در محدودۀ جابهجایی،
شکل  .6تغییرا تریم برحسب سرعت از روشهای تجربی ،ساویتسکی و

نیمه جابهجایی و سرشی قرار دارند .در اینجا مقدار ∇ حجام

ساویتسکی اصالحشده برای ارتفاع پله  4درصد عرض

جابهجایی در نظر گرفته شده است.

در شکل  7تریمهای حاصل از سه روش تجربی ،ساویتساکی

شکل  6بیانگر نیروی پسا برحسب فرود حجمی برای ارتفاع 2

و ساویتسکی اصالحشده در ارتفاع پله  6درصد عرض نشاان

درصااد عاارض اساات .نیااروی پسااای باارآورد شااده از روش

داده شده است .همانطور که از نتایج مشخص است ،اختالس

ساویتسااکی اصالحشااده نتااایج بهتااری را نساابت بااه روش

بسیار زیاادی باین تاریم بهدساتآمده از روش ساویتساکی و

ساویتسکی ارائه مایکناد .هماانطاور کاه از نتاایج مشاخص

تریم تجربی وجود دارد .همچنین از سرعت  5/45متر بر ثانیاه

است ،با ورود به ناحیه سرشی ،درصد اختالس نتایج تجربی و

تااا  6/15متاار باار ثانیااه نتااایج تجرباای و روش ساویتسااکی

عددی نیز کاهش یافته است .بهطوریکه در سرعت  6/15متر

اصالحشده تطابق بسیار خاوبی دارناد .اخاتالس زیااد مقاادیر

بر ثانیه ،میزان اخاتالس  2/26درصاد اسات کاه بیاانگر دقات

تریم تجربی و روش ساویتسکی بیاانگر ایان اسات کاه روش

بسیار زیاد کد محاسباتی در برآورد نیروی پساست.

ساویتسکی ،رفتار شناور پلهدار را بهخوبی پیشبینی نمیکند.
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شکل  .8تغییرا نیروی پسا برحسب عدد فرود حجمی

شکل  .12تغییرا نیروی پسا برحسب عدد فرود حجمی

از روشهای تجربی ،ساویتسکی و ساویتسکی اصالحشده

از روشهای تجربی ،ساویتسکی و ساویتسکی اصالحشده

برای ارتفاع پله  2درصد عرض

برای ارتفاع پله  4درصد عرض

در شکل  6تغییرا نیروی پسا برحسب سرعت در ارتفاع پلاه

مش اابه تغییاارا نیااروی پسااا برحسااب ساارعت و عاادد فاارود

 4درصد عرض نشان داده شده است .مشخص اسات کاه هار

حجمی برای ارتفاعهای پله  2و  4درصد عرض ،نمودارهاای

دو نمودار تجربای و عاددی روناد تغییراتای یکساانی دارناد.

ماکور برای ارتفاع پله  6درصد عرض نیز به شرح زیار ارائاه

کمترین درصد اختالس ایجادشده از نتاایج تجربای و عاددی

شده است.

در سرعت  6/15متر بار ثانیاه باوده کاه برابار باا  5/65درصاد
است.

شکل .11تغییرا نیروی پسا برحسب سرعت از روشهای تجربی،
ساویتسکی و ساویتسکی اصالحشده برای ارتفاع پله  6درصد عرض
شکل  .6تغییرا نیروی پسا برحسب سرعت
از روشهای تجربی ،ساویتسکی و ساویتسکی
اصالحشده برای ارتفاع پله  4درصد عرض

همانطور که در شکل  12نشان داده شده است ،با وارد شدن
به ناحیه سرشی و عادد فارود حجمای بیشاتر از  ،3مقاادیر دو
نمودار تجربی و ساویتسکی اصالحشاده تطاابق بسایار بااایی

شکل .12تغییرا نیروی پسا برحسب عدد فرود حجمی

دارند .در مقادیر عدد فرود حجمی  3و بااتر که بیانگر ورود

از روشهای تجربی ،ساویتسکی و ساویتسکی اصالحشده

به ناحیه سرشای اسات ،شایب نماودار نیاروی پساا بهصاور

برای ارتفاع پله  6درصد عرض

تدریجی افزایش یافته است و این بدان معناست که با افزایش
سرعت در ناحیه سرشی ،نیروی پسا نیاز افازایش یافتاه اسات.

میاانگین اخااتالس میااان مقااادیر نیااروی پسااا در ساارعتهااای

شیب بیشتر نمودار ساویتسکی نسبت باه عادد فارود حجمای،

مختلو و درصد ارتفاعهای متفاو بارای روش ساویتساکی

بیانگر افزایش بیشاتر نیاروی پساای پیشبینیشاده باا افازایش

اصالحشده و روش تجربی در شکل  13نشان داده شده است.

سرعت است.
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تریم شناور در ارتفااع پلاههای  2و  4درصاد عارض کااهش
یافته و بارای ارتفااع پلاه  6درصاد عارض ،تغییارا تاریم باا
سرعت ،بسیار کام اسات .در ساایر ارتفاعهاای پلاه ،تاا یاک
سرعت مشاخص تاریم شاناور افازایش و رونادی کاهشای را
دنبال میکند.
همچنین تغییرا نیروی پسا شناور برحسب سرعت نیز بیاانگر
شکل  .13میانگین اختالس درصد میان مقادیر نیروی پسا در سرعتهای

این است که کمترین میزان نوسانا و درنهایت مقدار نیروی

مختلو و درصد ارتفاعهای متفاو برای روش ساویتسکی اصالحشده و

پسا در سرعتهای مختلو متعلق به شناور با ارتفاع پلههای 4

روش تجربی

و  6درصد عرض است .بناابراین براسااس مجموعاه تغییارا
نیروی پسا و تاریم شاناور برحساب سارعت ،مایتاوان نتیجاه

 .0مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر نیرروی پسرا و

گرفت که ارتفاع پله  6درصد عرض ،بهینهترین حالت است.

تریم شناور
در این بخش از پژوهش تأثیر ارتفاع پله ،موقعیت مکاانی پلاه

.2-0موقعیت مکانی مرکز جرم

از پاشنه و موقعیت مکانی مرکز جرم روی نیروی پسا و تاریم

در ادامه با تغییر در موقعیت مکانی مرکز جرم (فاصله از پاشنه

شناور بررسی شده است.

تا پلاه) عملکارد شاناور موردبررسای قارار داده شاد .در ایان

 .1-0ارتفاع پله

بررسی نیروی پسا و تریم در پنج مرکاز جارم مختلاو ماورد

شکلهای  14و  15نشااندهنده تغییارا تاریم و نیاروی پساا

ارزیابی قرار داده شده است به این شاکل کاه باه مرکاز جارم

شناور در سرعتهای مختلو برحسب ارتفاع پلههای  2تا 12

اولیه به نسابتهاای  5و  12درصاد طاول پشاتی شاناور ()LS

درصد عرض است.

اضافه و کم شده است.
مقایسه تریم در مرکاز جارمهاای مختلاو نشاان میدهاد کاه
جابهجایی مرکز جرم به سمت جلو شناور ،سبب کاهش تریم
شده است ،بنابراین کمترین و بیشترین تریم در مراکاز جرمای
 LCG2+.1LSو  LCG2-.1LSقرار دارد.
شکل تغییارا مقاادیر نیاروی پساا در سارعتهاای مختلاو
برحسب تغییر موقعیت مکانی مرکز جرم نیز مشابه با تغییارا

شکل  .14تغییرا تریم برحسب سرعت در ارتفاع پله مختلو

تریم است و با جابهجایی مرکز جارم باه سامت جلاو شاناور،
نیروی پسا کااهش یافتاه اسات .درنتیجاه کمتارین و بیشاترین
نیروی پسا در مراکز جرمای  LCG+.1LSو  LCG- .1LSرخ
داده است .پاس در ارتفااع پلاه  6درصاد عارض باا تغییار در
موقعیت مرکز جرم و بررسی پنج حالات مختلاو ایان نتیجاه
حاصل شد که اگر موقعیت مرکز جارم باه انادازه  12درصاد
طول پشتی پله ) (LSاضافه شود شاناور باه شارایط بهیناهتاری

شکل  .15تغییرا نیروی پسا برحسب سرعت در ارتفاع پله مختلو

خواهد رسید و کاهش تاریم و نیاروی پساا را در پای خواهاد
داشت.

همانطور که از شکل  14مشخص است ،با افازایش سارعت،
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کاااهش تااریم قاباالتوجهی بهدساات آمااده اساات .همچنااین
تغییرا

نیروی پسا نشان میدهد که در موقعیت طاولی اولیاة

پله عرضی ،کمترین نیروی پسا حاصل شده است.

شکل  .16تغییرا تریم برحسب سرعت
در موقعیت مکانی مختلو مرکز جرم

شکل  .16تغییرا نیروی پسا برحسب سرعت
در موقعیت مکانی مختلو پله

 .5نتیجهگیری
با اضافه کردن پله عرضی به شناور میتوان مقدار سطح خیس
شده شناور و درنتیجه نیروی پسای وارد به شناور را کاهش و

شکل  .17تغییرا نیروی پسا برحسب سرعت

درنتیجه عملکرد شناور در سرعتهای باا را بهبود بخشید.

در موقعیت مکانی مختلو مرکز جرم

مقایسااه نتااایج تجرباای و ساویتسااکی نشااان داد کااه روش

 .3-0موقعیت مکانی پله از پاشنه

ساویتسکی نمیتواند پیشبینی خوبی را در ماورد شاناورهای

در این بخش از پژوهش با تغییر در طول فاصاله پلاه از پاشانه

پلهدار ارائه کند و به همین دلیل باید روش ساویتساکی بارای

( )LSنیااروی پسااا و تااریم شااناور مطالعااه شااده اساات .در

شناورهای پلهدار اصالح شود .به همین منظور در این پژوهش

شااکلهای  18و  16تغییاارا نیااروی تااریم و پسااا برحسااب

با توسعه کد محاسباتی ،روش ساویتسکی اصالح شده و برای

سرعت در موقعیتهای مختلاو مکاانی پلاه از پاشانه شاناور

شناورهای پلهدار استفاده شده است .درنتیجاه ،ابتادا باهمنظور

ارائه شده است.

اعتبارسنجی روش توساعه داده شاده ،نتاایج مرباو باه یاک
شناور پلهدار ،شامل نیروی پسا و تریم در سارعتها و ارتفااع
پلههای مختلو با دادههای تجربی مقایسه شده است .مقایساه
نتااایج بیااانگر دقاات مناسااب روش توسااعه داده شااده باارای
اسااتخراج مشخصااههااای هیاادرودینامیکی شااناورهای پلااهدار
است .در ادامه تأثیر پارامترهاای مختلاو شاامل؛ ارتفااع پلاه،
موقعیت مکانی پله از پاشنه و موقعیت مکانی مرکز جرم روی

شکل  .18تغییرا تریم برحسب سرعت در موقعیت مکانی مختلو پله

مشخصههای هیدرودینامیکی شاناورهای پلاهدار مطالعاه شاده

بنابراین موقعیت مکانی طول پشت پلاه اولیاه  12و  22درصاد

است.

عرض کااهش و افازایش داده شاده و نتاایج بهدساتآمده باا

بررسیها نشان داد که ارتفاع پلاه تاأثیر بسازایی روی تاریم و

یکدیگر مقایسه شده است.

نیروی پسای شناور دارد .به هماین منظاور در ارتفااع پلاههای

بر اساس نتایج نشان داده شده در شکل  ،18در موقعیت طولی

مختلو  2تا  12درصد عرض ،مطالعا انجام شد و بهینهترین

 LS+0.2bبیشااترین مقاادار تااریم حاصلشااده و در LS-0.2b

عملکرد هیدرودینامیکی شناور در ارتفاع پله  6درصد عارض
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 از مقایسه تریم در مرکز جرمهای مختلاو ایان.به دست آمد

. تیماوری مهادی، سیو محمد ساعید،[ سااری محمودی7]

نتیجه به دست آمد که جابهجایی مرکز جارم باه سامت جلاو

تحلیل تجربی تأثیر هوادهی به پلههای عرضی شاناورهای

 سبب کاهش تریم شده و بنابراین کمتارین و بیشاترین،شناور

 دریاا.تندرو سرشی برکاهش قله منحنای مقاومات آنهاا

LCG2-.1LS  وLCG2+.1LS تااااریم در مراکااااز جرماااای

.32-22 :)1(2 ؛1364 .فنون
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