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چكيده
 موجب تاثیرات عمومی و منطقه ای بر شناور میگردد و نقش مهمی در طراحی سازهای7کوبش سینه
 نامیده میشود با در7 در این مقاله اثر عمومی کوبش سینه شناور بر سطح آب که ویپینگ.شناور دارد
 غیر، بدین منظور با در نظر گرفتن سیال ایده آل.نظر گرفتن هیدرواالستیسیته بررسی خواهد شد
، پس از انتخاب مدل تیر مناسب.ویسکوز و تراکم ناپذیر نیروهای ناشی از پدیده کوبش تعیین میشوند
 از.معادله ارتعاشی تیر کشتی به منظور توصیف تأثیرات عمومی هیدرواالستیک استخراج میگردد
 حل معادله، هیدرواالستیسیته مورد توجه قرار گرفته است،آنجاییکه در استخراج معادله ارتعاشی تیر
 برای حل معادله ارتعاشی از دینامیک.ارتعاشی تیر به تحلیل هیدرواالستیکی پدیده کوبش میانجامد
 برای معتبرسازی نتایج حاصل از روش.سیاالت محاسباتی و روش تفاضل محدود استفاده میشود
 مدلANSYS  شاهتیر کشتی بصورت تیر یک بعدی بر بستر االستیک در نرم افزار،تفاضل محدود
.میگردد و با اعمال نیروی کوبش در انتهای تیر تغییر شکل خمشی استخراج میشود
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ABSTRACT
Slamming loads are important in the structural design of high speed vessels.
Slamming can cause global and local effects on the ship structure. Here global effect
of slamming (bow flare water impact) means whipping considering hydroelasticity
investigated. Considering ideal, non-viscous and non-compressible fluid, bow flare
impact loads is developed after determination Bow flare impact forces, with
considering of proper beam model and exerting condition due to hydroelasticity,
new form of beam deflection model is derived. In deriving of the beam deflection
equation, hydroelasticity is considered, thus solving beam equation leads to
hydroelastic analysis of bow flare slamming. Finite difference method is used for
solving this equation. In order to validate the computation of results, the third party
software ANSYS is used. The ship hull girder is represented by a uniform onedimensional beam that is supported by a uniform elastic foundation. Time depending
load is applied as a pressure on end beam and deflection is calculated.
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پدیده کوبش از مهمترین پدیدههایی است که در اثر برخورد موج
به سینه کشتی اتفاق میافتد و موجب اثرات عمومی و منطقهای بر
کشتی میگردد .تاثیر عمومی کوبش را ویپینگ 7مینامند .ویپینگ
پاسخ های االستیک گذرا از تغییر شکلهای انعطاف پذیر شاهتیر
بدنه 9میباشد .هنگامیکه مدت زمان اعمال نیروی برخورد هم
مرتبه با پایین ترین پریود طبیعی شاهتیر بدنه باشد ویپینگ رخ
میدهد .در نظر گرفتن هیدرواالستیسیته در پدیده کوبش بدین
معناست که جریان سیال و عکس العمل سازه ای بطور همزمان در
نظر گرفته شود .به بیان دیگر ،ارتعاشات االستیک ،جریانی از سیال
همراه با میدان فشار ایجاد میکنند و همچنین نیروهای
هیدرودینامیکی بر ارتعاشات االستیک سازهای اثر میگذارد .اهمیت
هیدرواالستیسیته به فرکانس طبیعی سازه و مدت زمان اعمال
نیروی اسلمینگ بستگی دارد .هیدرواالستیسیته در برخوردهای با
سرعت باال و پریودهای طبیعی باالتر اهمیت به مراتب بیشتری
دارد .در حالت کوبش سینه ،هنگامیکه مقطع سینه وارد آب
میشود ،نیروهای محلی در اطراف سینه شناور تحت تاثیر
هیدرواالستیسیته قرار ندارند .از اینرو هیدرواالستیسیته فقط در
تحلیل عمومی شناورهای تک بدنه حائز اهمیت است .در این مقاله
با اعمال اثرات هیدرواالستیسیته در معادله تیر اویلر-برنولی ،فرم
جدیدی از معادله ارتعاشی تیر استخراج میشود که حل این معادله
ارتعاشی به تحلیل هیدرواالستیکی شاهتیر بدنه میانجامد .با در
نظر گرفتن سیال ایده آل ،غیر ویسکوز و تراکم ناپذیر نیروهای
ناشی از برخورد کل به صورت مجموع چهار نیرو شامل :نیروی
کوبش ،نیروی جرماضافه ،نیروی هیدرواستاتیک و نیروی
فرودکریلوف و در قالب برنامه کامپیوتری IMPACT LOAD
تعیین میگردد .از روش تفاضل محدود برای حل معادله ارتعاشی
تیر اولر-برنولی اصالح شده استفاده میگردد و تحت برنامه
کامپیوتری  HYDROELASTICتغییر شکل شاهتیر بدنه در
شرایط مختلف تعیین میشود .برای معتبر سازی نتایج حاصل از
روش تفاضل محدود و برنامه کامپیوتری  ،HYDROELASTICاز
روش المان محدود و نرم افزار  ANSYSاستفاده شده است .در
پایان نتایج حاصل از روش عددی تفاضل محدود و نتایج حاصل از
محاسبات انجام شده توسط نرم افزار  ANSYSبا یکدیگر مقایسه
می شود.

()7



w
2



2

t

m x 

 f 3HD  f 3ext

در رابطه ( f3(x,t) )7نیروی عمودی در طول واحد است𝑓3𝐻𝐷 .

()7

])

w
x

U

w
t

( )[a33


x

U


t

(f 3HD  

با در نظر گرفتن تغییرات بویانسی ناشی از خمش تیر ،4مدل
جدیدی از معادله ارتعاشی تیر بدست میآید که اثرات متقابل سیال
و سازه (هیدرواالستیسیته) در آن لحاظ شده است.
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در این معادله تغییر شکل تیر کوچک در نظر گرفته شده است
) . ( / x  1در رابطه ( x ،)9مختصات طولی کشتیw ،
تغییر شکل عمودی m(x) ،جرم بدنه به ازای طول واحدEI(x) ،
سختی خمشی b ،عرض خیس شده مقطع و  a33جرم اضافه
حرکت هیو در فرکانس بی نهایت است (شرط  φ =0بر روی سطح
آزاد) که با استفاده از روش لوئیس تعیین میگردد.
برای حل معادله فوق نیاز به شرایط تکیه گاهی دو سر تیر و شرایط
اولیه تیر است .شرایط اولیه تیر مشتمل بر تغییر شکل خمشی اولیه
صفر و سرعت ارتعاشی اولیه صفر در طول تیر میباشد .شرایط
انتهای تیر مشتمل بر نیروی برشی صفر و ممان خمشی صفر در دو
انتهای کشتی است .با توجه به اینکه نیروی برشی و ممان خمشی
به ترتیب متناسب با   3w /  x 3و   2w /  x 2است ،در دو
انتهای کشتی شرایط زیر صادق است:
() 4

0

 3w
x 3

 0,

 2w
x 2

 -3نيروهای وارد بر جسم شناور در پدیده کوبش در فاز
ورود به آب و فازخروج از آب
بر مسئله ورود به آب فرضیات زیر حاکم است:
 -7سیال ایده ال ،غیر ویسکوز و تراکم ناپذیر است.
 -7ورود به آب سریع صورت می گیرد ،از اینرو:
الف) شتاب سیال پیرامون جسم بسیار بیشتر از شتاب گرانش است.
ب) ضرایب جرم اضافه برای حالتی که فرکانس موج زیاد است
(فرکانس بی نهایت) محاسبه می گردد.

 -2معادله ارتعاشی هيدرواالستيک شاهتير بدنه کشتی
از معادله تیر اولر-برنولی برای توصیف اثرات کلی هیدرواالستیک در
شناورهای تک بدنه استفاده میگردد.
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نیروی عمودی دو بعدی روی بدنه است که در نتیجه فشار
دینامیکی ناشی از ارتعاشات بدنه ایجاد میشود و برای شناوری که
با سرعت  Uحرکت می کند به صورت زیر بیان میگردد:
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 -9ابعاد جسم به مراتب کوچکتر از طول موج است در نتیجه از
نیروی انکساری 0چشم پوشی میشود.
 -4روی سطح آزاد    0است .بنابراین در اثر حرکت جسم
شناور موجی تولید نمیشود و نیروی تشعشعی( 1دمپینگ) صفر
میباشد.
در هنگام ورود جسم به آب (شکل  )7نیروهای وارد بر جسم شناور
به شرح زیر است:
dh

برای معتبرسازی نتایج حاصل از برنامه کامپیوتری IMPACT

 LOADدر تعیین نیروهای برخورد ،نتایج حاصل از این برنامه
کامپیوتری را با نتایج ارائه شده توسط فالتینسن ] [7در شرایط
برخوردی مشابه مقایسه میگردد .بدین منظور در موجی با پریود
برخوردی  0ثانیه و دامنه حرکت نسبی  3متر نیروی برخورد شامل
نیروی جرم اضافه ،نیروی کوبش و نیروی هیدرواستاتیک را بر روی
گوههایی با زاویه عرضی  75درجه و 45درجه که دارای عرض 8
متر و ارتفاع برخورد  3متر از سطح آب هستند ،محاسبه میشود.
نتایج این محاسبات در شکل  9و شکل  4ارائه شده است .شایان
ذکر است که برای صرف نظر از محاسبه اثرات خیسی عرشه 2دامنه
حرکت نسبی برابر با ارتفاع برخورد در نظر گرفته شده است.

Fh 3   gV  V   A 33 (   ) 

شكل  -1ورود به آب در شرایط آب مواج
نیروی کل )(KN/m

در رابطه ( (dA33 / dh ) (   )2 ،)0نیروی کوبشA33 (   ) ،

نیروی جرم اضافه V  ،نیروی فرودکریلوف و   gVنیروی
بویانسی (هیدرواستاتیک) است.
با در نظر گرفتن مقطع گوهای مشابه مقطع سینه شناور(شکل ،)7
برابر 0.5 c 2

ضریب جرم اضافه )  (A33طبق روش ون کارمن
میباشد .نیروهای وارد بر جسم شناور در طول واحد بصورت زیر
بازنویسی میگردد:
()1

K1

dc
dt

  V R c

dV R
dt

2

 c

1
2

f h 3   gA  x , t  

زمان )(s

شكل  -3معتبرسازی نتایج برای برخورد گوه با زاویه عرضی  44درجه

در رابطه ( A(x,t) ،)1سطح مقطع غوطهور و ) ρgA(x,tمجموع
نیروهای هیدرواستاتیک و فرودکریلوف میباشد .در فاز خروج از آب
نیروی کوبش صفر است ،از اینرو ضریب  K1در رابطه ( )1در فاز
ورود به آب یک و در فاز خروج از آب صفر میباشد.

نیروی کل )(KN/m

زمان )(s

شكل -2مقطع گوه ای سينه شناور تندرو تک بدنه

شكل  -4معتبرسازی نتایج برای برخورد گوه با زاویه عرضی  24درجه

رابطه های ( )0و ( )1تحت برنامه کامپیوتری IMPACT LOAD

برای تعیین نیروی برخورد مقاطع هندسی متداول شناورها فرمول
نویسی شده است.
9
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( )0

(   ) 2

dA33

 -4معتبر سازی نتایج برنامه کامپيوتری IMPACT LOAD
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مشاهده میگردد که نتایج حاصل از برنامه کامپیوتری در تعیین
نیروهای هیدرودینامیکی با دقت بسیار زیادی با نتایج ارائه شده
توسط فالتینسن مطابقت دارند ،از اینرو این برنامه در شرایط
مختلف پدیده کوبش سینه شناور مورد استفاده قرار میگیرد.
 -5محاسبه ارتعاش کشتی مورد مطالعه در اثر اسلمينگ

شكل  -6مقطع عرضی بدنه شناور آلومينيومی مورد مطالعه

جدول  -1مشخصات عمومی شناور مورد مطالعه

طول کلی (متر)

755

طول بین دو عمود (متر)

88

عرض (متر)

72/7

ارتفاع (متر)

77/9

ارتفاع دماغه از سطح آب (متر)

8/9

آبخور (متر)

9

ضریب بدنه

5/0

سرعت کشتی (متر بر ثانیه)

نیروی کل )(KN/m

مشخصه

مقدار

73

زاویه مقطع سینه شناور( 8درجه)

97/8

وزن (تن)

زمان )(s

7755

تنش مجاز آلومینیوم (نیوتن بر متر مربع)
مدول یانگ آلومینیوم (نیوتن بر متر مربع)
چگالی جرمی آلومینیوم (کیلوگرم بر متر مگعب)

1

شكل  -7نيروی گذرای کل اعمال شده بر سينه شناور مورد مطالعه در

70175

1

پدیده اسلمينگ

2575
7255

 -6محاسبه ارتعاش کشتی به روش عددی تفاضل محدود
روش تفاضل محدود یکی از روشهای عددی برای حل تقریبی
معادالت دیفرانسیل است .منطق روش تفاضل محدود جایگزینی
مشتقات با کسرهای جبری تفاضلی با استفاده از سری تیلور
میباشد .در روش تفاضل محدود مورد استفاده در این مقاله از
گسسته سازی به روش صریح 3استفاده شده است و جمالت
دیفرانسیلی بصورت تفاضل پیشرو در زمان و تفاضل مرکزی در
زمان 75تجزیه میگردند .معادله ارتعاشی االستیک شاهتیر بدنه که
در رابطه  9بیان شده است با توجه به توضیحات ارائه شده بصورت
زیر تجزیه میگردد:

جدول  -2شرایط محيطی
مشخصه

پریود برخورد (ثانیه)

مقدار

1

فرکانس زاویه ای برخورد (رادیان بر ثانیه)

7/5427

فرکانس برخورد (هرتز)

5/712

دامنه حرکت نسبی (متر)

8/9
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مشخصات عمومی کشتی آلومینیومی مورد مطالعه در جدول  7ذکر
شده است و نمای کلی شناور و مقطع عرضی آن به ترتیب در شکل
 0و شکل  1نمایش داده شده است .برای شبیه سازی پدیده
کوبش ،شرایط محیطی مطابق با جدول  7در نظر گرفته می شود.
نیروی کل وارد برسینه کشتی در طی پدیده کوبش (نیروی گذرای
تحریک) برای مقطع مورد مطالعه در شکل  2نشان داده شده است.
با توجه به شکل  ،2پریود نیروی گذرای تحریک  7/720ثانیه و
فرکانس آن  5/44هرتز میباشد .در ادامه با اعمال نیروی برخورد
بر انتهای تیر کشتی و با استفاده از روش عددی تفاضل محدود در
محیط نرم افزار  MATLABو همچنین مدلسازی و تحلیل در
نرمافزار  ،ANSYSارتعاش خمشی تیر کشتی محاسبه میشود.

شكل  -5نمای کلی شناور آلومينيومی مورد مطالعه-
MDV 1200 Superseacat/ Fincantieri
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برای درک بهتر معادله  ،1این معادله به صورت رابطه ماتریسی زیر
بیان میگردد.
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شكل  -8تغيير شكل خمشی پاشنه کشتی ()x=4

 A .w

( )3
برای حل معادله فوق نیاز به شرایط اولیهه و شهرایط مهرزی مسهئله
میباشد.

به روش تفاضل محدود

تغییر شکل خمشی )(m

 -1-6بررسی شرایط مرزی و شرایط اوليه:
الف) شرایط مرزی
بر روی نقاط مرزی ابتدایی و انتهایی تیهر نیهروی برشهی و گشهتاور
خمشی صفر است.
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گام زمانی ) (Δtمورد استفاده در حل معادله  5/570ثانیه و فاصله
نودها ) 7 (Δxمتر در نظر گرفته شده است .رابطه  3با استفاده از
نرم افزار  MATLABو در قالب برنامه HYDROELASTIC
تحلیل شده است .تغییر شکل خمشی در نقاط مختلف شاهتیر بدنه
که با استفاده از برنامه  HYDROELASTICبدست آمده است،
در شکل های  8تا  77ارائه شده است.

با قرار دادن جمالت هم مرتبه در کنار یکدیگر معادله  1بصورت زیر
باز نویسی میشود:
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شكل  - 9تغيير شكل خمشی در مقطع (22متر=)x
به روش تفاضل محدود
0
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 -7سرعت اولیه ارتعاش تیر )  (wصفر است:
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 -7محاسبه ارتعاش کشتی با استفاده از نرم افزار ANSYS
تغییر شکل خمشی )(m

زمان )(s

شكل  - 14تغيير شكل خمشی در مقطع (44متر=)x
به روش تفاضل محدود

تغییر شکل خمشی )(m

زمان )(s

شكل  - 11تغيير شكل خمشی در مقطع (66متر=)x
به روش تفاضل محدود
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جدول -3فرکانس طبيعی و پریود طبيعی مدل مورد مطالعه
شماره مود
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شكل  -12تغيير شكل خمشی سينه کشتی(88متر=)x
به روش تفاضل محدود
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بطور متداول برای نشان دادن ارتعاش کشتی از مدل تیر پیوسته و
یکنواخت استفاده میشود و شاهتیر بدنه کشتی بوسیله تیر
یکنواخت یک بعدی مدل میگردد و تیر بوسیله فونداسیون
االستیک یکنواخت تقویت میشود .ضریب سختی  kکه نشان
دهنده فنریت بویانسی آب است از حاصلضرب وزن مخصوص آب
در سطح مقطع خیس شده تیر بدست میآید .فونداسیون کشتی
دربرگیرنده توزیع یکنواخت ضریب دمپینگ هیدرودینامیکی c
میباشد ،ولی چون دمپینگ کوچک است و تاثیری بر ماکزیمم
پاسخ ناشی از یک بارگذرا ندارد در این تحلیل از دمپینگ
هیدرودینامیکی صرفنظر میشود .تیر دارای سختی یکنواخت EI
است بطوریکه  Eمدول االستیسیته و  Iممان اینرسی مقطع
میباشد .تیر تحت تاثیر تابع توزیع نیروی ) f(x,tقرار میگیرد که
برای حالت مورد مطالعه بار کوبش است .برای مدل کردن تیر از
المان  Beam-2D elastic 3و برای تعریف بستر االستیک از المان
 Combination-spring-damper 14استفاده میشود .فاصله
میان المانهای فنری یک متر است لذا با توجه به طول شناور از
 83فنر برای مدل سازی بستر االستیک شناور استفاده میگردد.
نیروی وابسته به زمان در المان انتهای تیر بین نود های  88و 83
اعمال میشود .با توجه به فیزیک مسئله از آنالیز گذرا استفاده
میشود .انجام آنالیز گذرا نیازمند فهم مناسب از رفتار دینامیکی
سازه میباشد ،از اینرو در ابتدا میبایست آنالیز مودال انجام شود تا
اطالعات رفتار دینامیکی شناور از قبیل فرکانس طبیعی و مودهای
ارتعاشی به دست آید .فرکانس طبیعی و مودهای ارتعاشی که از
انجام آنالیز مودال به دست آمده است در جدول  9و شکل  79ارائه
شده است .آنالیز دینامیکی گذرا روش مناسب جهت تعیین پاسخ-
های دینامیک سازه تحت بارهای متغیر با زمان است .برای حالت
مورد مطالعه نیروی کوبش به صورت نیروی متغیر با زمان در یک
متر انتهای تیر وارد میگردد .برای مدلسازی و اعمال نیرو از روش
ماکرونویسی در محیط  ANSYSاستفاده شده است .تغییر شکل
خمشی در نقاط مختلف شاهتیر بدنه در شکلهای  74تا  78ارائه
شده است.
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تغییر شکل خمشی )(m

شكل  -15محاسبه تغيير شكل خمشی مقطع (22متر=)x
با نرم افزارANSYS

تغییر شکل خمشی )(m

زمان )(s

شكل  -16محاسبه تغيير شكل خمشی مقطع (44متر=)x

شكل  -13هفت مود اول ارتعاش طبيعی

با نرم افزارANSYS

تغییر شکل خمشی )(m

تغییر شکل خمشی )(m

زمان )(s

زمان )(s

شكل  -14محاسبه تغيير شكل خمشی پاشنه کشتی ()x=4

شكل  -17محاسبه تغيير شكل خمشی مقطع (66متر=)x

با نرم افزارANSYS

با نرم افزارANSYS

2
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شكل  - 24مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار  ANSYSو برنامه
 HYDROELASTICدر محاسبه تغيير شكل مقطع
( 22متر= )xدر پدیده کوبش سينه
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شكل  -18محاسبه تغيير شكل خمشی مقطع (88متر=)x
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 -8مقایسه نتایج نرم افزار  ANSYSو روش عددی تفاضل
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محدود در محاسبه ارتعاش کشتی

شكل  -21مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار  ANSYSو برنامه

مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل عمومی شاهتیر بدنه
کشتی مورد مطالعه در نرمافزار  ،ANSYSبا نتایج حاصل از حل
معادله ارتعاشی هیدرواالستیک شاهتیر بدنه کشتی به روش عددی
تفاضل محدود و در محیط برنامه  MATLABو برنامه کامپیوتری
 HYDROELASTICدر شکلهای  73تا  79ارائه شده است.
نزدیکی پاسخ های ارائ ه شده از نرم افزارهای فوق که الگوریتم،
روش و منطق متفاوتی دارند و دست یافتن به پاسخ های یکسان و
منطقی نشانگر صحت فرضیات و روش بکارگرفته شده میباشد .با
توجه به قابلیت برنامه  ،HYDROELASTICمیتوان از این
برنامه برای محاسبه تغییر شکل شاهتیر بدنه شناورهای مختلف
استفاده کرد .برای شناورهایی که بطور دائم در معرض پدیده کوبش
قرار دارند فهم دقیق رفتار سازه حائز اهمیت است.

 HYDROELASTICدر محاسبه تغيير شكل مقطع
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شكل  - 22مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار  ANSYSو برنامه
 HYDROELASTICدر محاسبه تغيير شكل مقطع
( 66متر= )xدر پدیده کوبش سينه
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شكل  -23مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار  ANSYSو برنامه
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 نتيجه گيری-9
هدف از این مقاله بررسی ارتعاش خمشی شاهتیر کشتی با در نظر
گرفتن تاثیر هیدرواالستیسیته و بدون در نظر گرفتن این تاثیر
 مقایسه نتایج حاصل از برنامه، در یک شرایط مشابه.میباشد
 که با استفاده از روش عددی تفاضلHYDROELASTIC
 با نتایج، انجام شده استMATLAB محدود در محیط نرم افزار
 همگرایی بسیارANSYS حاصل از مدلسازی و تحلیل در نرم افزار
 مشاهده گردید که تغییر شکل.خوب نتایج حاصل را نشان میدهد
خمشی شاهتیر کشتی با در نظر گرفتن اثرات هیدرواالستیسیته
 با در.بیشتر از حالتی است که این تاثیر نادیده گرفته میشود
اختیار داشتن نیروهای عمودی وارد بر سینه یا پاشنه شناور و با
 تغییر شکل خمشی،HYDROELASTIC استفاده از برنامه
شاهتیر بدنه که نقش بسزایی در طراحی سازهای کشتی ایفا میکند
.با دقت باالیی محاسبه میگردد
:کليد واژگان
1- Bow Impact, Slamming
2- Whipping
3- Flexible Hull Girder Deformation
4- Beam Deflection
5- Diffraction Force
6- Radiation Force
7- Deck Wetness
8- Deadrise Angle
9- Explicit
10- FTSC
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