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تندروياثر جرم افزوده در شناورهایحرکات شناور با استفاده از بررسیکینامیدرودیهزیآنال
1زادهعیشفلی، اسماع1ی، عطااهللا قره چاه1، شهرام جانباز1ينگهدارمحمدرضا

چابهارییایو علوم دريانوردیدانشگاه دریعلمئتیعضو ه1

چکیده
رو نیاز ا. شوندیکشور محسوب مکییعوامل در توان دفاعنیباال از مهمتريبه سرعت هایابیدسترینظژهیویکتحريهاتیتندرو با قابليشناورهاامروزه

از یبا شتاب حرکت کند، بخشالیسکیشناور بخواهد در کیکه یزمان. باشدیبرخوردار مياژهیوتیشناورها از اهمنیايساختاريهایژگیویمطالعه و بررس
شیشتاب بجادیايبراازیمورد نيرویننیبنابرا. ندیگویجرم افزوده مالیبخش از سنیکه به اردیگیجسم همراه با آن به حرکت درآمده و شتاب ماطراف الیس

مقاله نیدر ا. شودیه مجرم افزوده  گفتيرویدانند که به آن نیاز جرم افزوده میرا ناشیاضافيرویمقدار ننیباشد، ایاز حاصلضرب جرم جسم در شتاب آن م
.میپردازیشناور تندرو مکیاشکال مختلف فرم بدنه در يبرارویننیمقدار اسهیو مقایجرم افزوده کشتيرویننییتعيبراSeakeeperبا استفاده از نرم افزار

Seakeepingزیآنالچ،یحرکت پو،یحرکت ه: يکلیدکلمات

مقدمه
. می باشد) 2پیچ، یاو و رول(و حرکات دورانی ) 1سرج، اسوي و هیو(درجه آزادي شامل حرکات خطی 6داراي حرکت یک کشتی در امواج دریا 

بنابراین بسته به شرایط حرکت می توان ترکیبی . درجه آزادي و با در نظر گرفتن هر شش حرکت بسیار پیچیده می باشد6بررسی حرکات شناور با 
. به عنوان مثال براي بررسی حرکات عمودي شناور، از ترکیب دو حرکت هیو و پیچ استفاده می شود. ر نظر گرفتاز دو یا چند نوع ازاین حرکات را د

براي تحلیل حرکت کشتی در موج از تئوري موج سینوسی استفاده می شود، بنابراین پاسخ کشتی به موج سینوسی نیز تابع سینوسی بصورت زیر 
:خواهد بود

)1(6,..,2,1,)(  jet ti
jj

e

:که در آن
e :فرکانس برخورد موج به کشتی

j : دامنه حرکت کشتی در مد حرکتیjام که بصورت عدد مختلط می باشد.
:با توجه به قانون دوم نیوتن، معادله حرکت کشتی در دریا را می توان بصورت زیر نوشت
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:که یک دستگاه معادله دیفرانسیل خطی با شش معادله می باشد و در آن
j وk :معرف مدهاي حرکتی کشتی

jk :ماتریس جرم کشتی که شامل ممانهاي اینرسی و پارامتر جرم کشتی است.
)(tk :ی شتاب کشتی در مد حرکتkام
)(tF j : کل نیروهاي وارد شده به کشتی در مد حرکتیjام

.  می باشد) 3(درجه آزادي بصورت رابطه 6به طور کلی معادله حرکت کشتی با 
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:دررابطه فوق
e : فرکانس برخورد
jk :ماتریس جرم کشتی
jkA :در حرکت 3ضریب جرم افزودهj ام بر اثر حرکتkام
jkB :در حرکت 4ضریب میراییj ام بر اثر حرکتkام

1 - Surge, Sway and Heave
2 - Pitch, Yaw and Roll
3- Added mass coefficient
4- Damping coefficient



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
3072:کدمقالهتندروياثر جرم افزوده در شناورهایبررسحرکات شناور با استفاده از یکینامیدرودیهزیآنال

ركکنا-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

jkC :5ضریب هیدرواستاتیک برگشتی
jkC در حرکتjاثر حرکت ام برkام

k : دامنه حرکت کشتی در مد حرکتیkام
IjF وDjF :نیز گفته می شود6نیروهاي هیدرودینامیکی وارده به کشتی بر اثر حرکات کشتی در دریا که به مجموع آنها نیروهاي تحریک.

همانطور که قبال نیز . فوق تابعی از عوامل مختلف از جمله فرم بدنه شناور، فرکانس برخورد موج و سرعت شناور می باشندضرایب موجود در رابطه 
. مودبیان شد با استفاده از تئوري نواري می توان مسائل هیدرودینامیک سه بعدي را به حالت دو بعدي که داراي حل ساده تر می باشند، تبدیل ن

) zو y(ناچیز بوده و عمدتا در دو راستاي دیگر ) x(می کند که تغییرات سرعت سیال اطراف بدنه کشتی در جهت طول شناور تئوري نواري بیان
بنابراین می توان یک کشتی را به تعدادي نوار یا مقاطع مختلف تقسیم نمود و نیروهاي وارد بر کشتی را از مجموع نیروهاي وارده بر این . می باشد

.آوردمقاطع بدست 
ا همانطور که پیش تر نیز اشاره گردید بسته به شرایط حرکت می توان از حرکات شش گانه یک شناور، ترکیبی از دو یا چند نوع ازاین حرکات ر

و پیچ در این تحقیق بدلیل اهمیت حرکات عمودي شناور، بررسی و مطالعه حرکات شناور با استفاده از ترکیب دو حرکت هیو. مورد بررسی قرار داد
. انجام گرفته است

براي . درجه آزادي می توان شرایط فوق را بصورت روابط زیر براي کوپل حرکات هیو و پیچ بدست آورد6با استفاده از معادله حرکت کشتی داراي 
:حرکت هیو می توان نوشت

)4(ti eeFCBACBAM  3535535535333333333 )(  

:و براي حرکت پیچ داریم
)5(ti eeFCBACBAI  53533533535555555555 )(  

:که در روابط فوق
M :جرم کل کشتی

5I :ممان اینرسی حرکت پیچ
از ماتریس هاي ضرایب 3به ترتیب مربوط به ضرایب جرم افزوده، ضریب میرایی و ضریب هیدرواستاتیک برگشتی که اندیس Cو Bو Aو ضرایب 

.باشدمربوط به مد حرکتی پیچ می 5مربوط به حرکت هیو و اندیس 
3F :نیروي تحریک حرکت هیو
5F :ممان تحریک حرکت پیچ
 ، و :مربوط به حرکات هیو و پیچ بصورت زیر حل معادالت. به ترتیب برابر با جابجایی، سرعت و شتاب مربوط به حرکات هیو و پیچ می باشد

:ارائه گردیدBhattacharyyaتوسط 
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:و رفتار شناور در برابر پاسخ به حرکات هیو و پیچ برابر است با
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مشخصات شناور مورد بررسی
و بررسی اثر جرم افزوده روي یک نمونه شناور تندرو، از این جنبه Seakeepingشناور به آنالیز در این قسمت سعی بر آن است تا با مطالعه حرکات 

مشخصات شناور مورد بررسی که یک شناور تندرو تک بدنه می باشد، آورده شده است و در ) 1(در جدول . رفتار شناور را مورد ارزیابی قرار دهیم
. اده شده استنیز فرم و شکل بدنه شناور نشان د) 1(شکل 

مشخصات شناور): 1(جدول 
مقدارمشخصات کشتی

ton 15جابجایی

5 - Hydrostatic restoring coefficient
6 - Exciting force
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m 14طول

m 5.6عرض

m 2.5ارتفاع

m 0.5آبخور

فرم و شکل بدنه شناور): 1(شکل

ITTCناي طیف پیشنهادي این طیف موج بر مب. استفاده شده است7همچنین براي مطالعه و بررسی رفتار شناور در امواج از طیف موج جان سواپ

) 2(در جدول . می باشدITTCکمی متفاوت با طیف موج ... ارائه شده است که البته به لحاظ مشخصات فیزیکی موج از جمله ارتفاع، دوره و 
.مشخصات دیگر موج مورد استفاده آمده است

مشخصات موج مورد استفاده براي بررسی رفتار و حرکات شناور): 2(جدول 
مقدارمشخصات موج

JONSWAPنوع

m 4ارتفاع

m 5.6میانگین پریود

knots 9.72سرعت باد

rad 3.14زاویه برخورد موج  به سینه شناور

ل ها در یبه منظور مطالعه رفتار و حرکات شناور، بررسی ها در چندین حالت و براي اشکال مختلف فرم بدنه شناور انجام گرفته است و نتایج این تحل
.هدف از این تحقیق مقایسه این حاالت و در نهایت دستیابی به حالت مطلوب و بهینه می باشد. قسمت هاي بعد آورده شده است

نتایج
و پیچ با استفاده از حرکات هیو RAO(8(انجام گرفته و در هر مرحله نمودارهاي رفتار شناور در امواج Seakeeperمحاسبات با استفاده از نرم افزار 

همچنین مقادیر نیروي حاصل از جرم افزوده نیز در سرعت . استخراج شده شده و مقادیر این حرکات در سرعت هاي مختلف نیز بدست آمده است
هاي مختلف و براي اشکال مختلف فرم بدنه شناور تعیین شده است که می توان با مقایسه آنها به نتیجه گیري جهت دستیابی به حالت مطلوب 

بدست آمده و نتایج عددي ) 1(مربوط به شناور با استفاده از فرم بدنه شناور از شکل ) RAO(نمودار رفتار حرکات شناور ) 2(در شکل . یافتدست
مشخص شده ) 3(مربوط به حرکات شناور و نیز مقادیر مربوط به نیروي ناشی از جرم افزوده مربوط به این حالت و در سرعت هاي مختلف در جدول 

.تاس

نتایج عددي مقادیر نیروي حاصل از جرم افزوده و نیز حرکات هیو و پیچ شناور): 3(جدول 
Pitch

motion(rad^2)
Heave

motion(m^2)
Added

resistance(kN)
سرعت 

(knots)شناور

0,006971,0715,13815
0,008181,1315,20120
0,009671,20615,49325
0,011341,315,95530

7 - JONSWAP Wave Spectra
8- Response Amplitude Operator
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0,013511,42616,5335
0,015851,58117,14240
0,017481,73317,70745
0,019231,90318,29950

مربوط به حرکات هیو و پیچ شناور) RAO(نمودار رفتار حرکات شناور ): 2(شکل 
فرم و شکل بدنه شناور همراه با فویل مربوط به این ) 3(در شکل . مشابه نتایج فوق براي حالتی که شناور به یک فویل مجهز گردد، بدست آمده است

مقایسه نتایج عددي این حالت مطابف با شکل . مشخص شده است) 4(و نیز جدول ) 4(نتایج این بررسی مطابق با شکل . حالت نشان داده شده است
.ر شناور نیز موثر خواهد بودنشان می دهد که وجود فویل نیز در تغییر رفتا) 1(و فرم بدنه ارائه شده در شکل ) 3(

فرم و شکل بدنه شناور): 3(شکل

نتایج عددي مقادیر نیروي حاصل از جرم افزوده و نیز حرکات هیو و پیچ شناور): 4(جدول 
Pitch

motion(rad^2)
Heave

motion(m^2)
Added

resistance(kN)
سرعت 

(knots)شناور

0,006871,05615,50215
0,008251,11215,5220
0,009861,18215,69925
0,011781,27116,03630
0,014011,38716,53335
0,016181,52617,13540
0,018181,68117,78845
0,020621,87318,50450

مربوط به حرکات هیو و پیچ شناور) RAO(نمودار رفتار حرکات شناور ): 4(شکل 

انجام گرفته روي اشکال مختلف فرم بدنه شناور نشان داده است که مقادیر نیروهاي ناشی از جرم افزوده با توجه به این فاکتور همچنین بررسی هاي 
دو حالت براي فرم بدنه نشان داده شده است و مقادیر نیروهاي ناشی از جرم افزوده براي این دو ) 5(به عنوان مثال مطابق با شکل . تغییر خواهد کرد
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از مقایسه این دو حالت می توان دریافت که تاثیر شکل و فرم بدنه در حرکات شناور و به خصوص . بدست آمده است) 5(مطابق با جدول حالت
. د یافتمقاومت حرکتی شناور موثر خواهد بود، چرا که بسته به جابجایی سیال اطراف بدنه نیروي مورد نیاز براي رانش شناور افزایش یا کاهش خواه

.توجه به شکل بدنه و افزایش نیروي ناشی از جرم افزوده، مقدار نیروي مورد نیاز براي رانش شناور افزایش می یابدبا 

اشکال فرم بدنه شناور): 5(شکل 

)5(نتایج عددي مقادیر مربوط به نیروهاي حاصل از جرم افزوده مربوط به شکل ): 5(جدول 
Added resistance(kN)

) بمربوط به حالت(
Added resistance(kN)

) مربوط به حالت الف(
سرعت 

(knots)شناور

10,85310,3615
10,91110,44120
11,11310,66425
11,46711,03230

11,911,45135
12,3611,93340

12,95112,5845
13,70813,34450

نتیجه گیري
شرایط امواج دریا، حرکات شناور و بدلیل اهمیت حرکات عمودي کوپل حرکات هیو و پیچ مورد یررسی در این مقاله ضمن مطالعه رفتار شناور در 

در این بررسی مقادیر نیروي حاصل از جرم افزوده متاثر از فاکتور فرم بدنه در حالت هاي مختلف بدست آمده و مورد مقایسه عددي قرار . قرار گرفت
. ه طراحی فرم و شکل بدنه شناور به خصوص در شناورهاي تندرو همواره مورد تاکید و داراي اهمیت می باشداز این نتایج می توان دریافت ک. گرفت

همچنین . از این رو دستیابی به فرم مطلوب و بهینه با بررسی پارامترهاي موثر در عملکرد هیدرودینامیکی شناورها مورد نظر طراحان بوده است
رایط حرکتی شناور در امواج دریا بایستی از بین حرکات شش گانه به مطالعه دقیق حرکات موثر و به تبع بایستی در نظر داشت که بسته به ش

.معادالت مورد نظر در این جهات پرداخت
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