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چكيده

اطالعات مقاله

 بررسي عددي. شکل هندسي آن است،يکي از مسائل مهم و تأثير گذار در طراحي موج شکن شناور
 تا0/36  براي پريودهاي موج در بازهFlow3D تأثير هندسه موج شکن بر ضريب عبور موج در نرم افزار
 موضوع مقاله حاضر است که عمدتاً اين هندسه ها مبتني بر ذوزنقه و ايجاد انحناء در مقاطع، ثانيه1/63
.مختلف هستند
در ابتدا صحت سنجي نتايج عددي مدل مبنا با مدل آزمايشگاهي انجام گرفته و سپس هفت هندسه
 عمق آبخور ثابت فرض شده و جهت تأمين، در گروه نخست.متفاوت در دو گروه مختلف طراحي شدند
 در مورد. مقاطع هندسي پيشنهادي با جرم و چگالي هاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفتند،اين آبخور
 جرم و به تبع آنها چگالي هندسه ها ثابت فرض شده و نمونه هاي پيشنهادي در،گروه دوم سطح مقطع
 هندسهايي با، سرانجام در محدوده پريودهاي ذکر شده.آبخورهاي متفاوت مورد ارزيابي قرارگرفتند
.بهترين کارايي و هزينه کمتر براي پروژه هاي مرتبط پيشنهاد شده است
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One of the major and effectual issues in designing of floating breakwater is its
geometry. In this study, effect of geometry of floating breakwater on wave
transmission coefficient for the periods ranging from 0.63 to 1.26(s) will be discussed
using Flow_3D software, which is mainly based on trapezoidal geometry and
curvature in various sections.
First, the numerical results of the base model were verified against the experimental
model and then seven various geometries are designed in two groups. For the first
group, the draft was assumed to be constant and to provide this particular draft,
different geometrical sections were examined, using various masses and densities. In
the second group, the cross-sectional area, mass and hence density were assumed to be
constant and the proposed models were evaluated at different drafts. Finally, within
the range of periods stated, the geometry having the best performance and economical
is suggested for the related projects.
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موج شکن هاي شناور به عنوان جايگزيني مناسب براي موج شککن
هاي مرسوم ثابت محسوب مي شوند كه عالوه بکر دارا بکودن هکد
اصلي حفاظت ساحل در برابر امواج ،ارتباط آبي بکين دريکا و ناحيکه
حفاظت شده را نيز حفظ مي كنند .اين سازه ها در مناطق سکاحلي
كه شرايط دريا نسبتا آرام است ،كکاربرد بيتکتري دارنکد .از ايکن رو
اغلب براي حفاظت بنادر تفريحي و قايقهاي كوچك كکاربرد دارنکد.
موج شکن هاي شناور در انواع كاربردهاي موقکت يکا دا کم عملککرد
مناسبي را ارا ه مي دهند .در واقع ،كارايي موج شکن هاي شناور در
حد موج شکن هاي ثابت مانند موج شکن هاي سنگريزه اي نيست،
اما داراي مزيت هايي از جمله هزينه سکاتت پکايين ،امککان ن کب
سريع و استفاده از عمق آب نسبتاً زيکاد بکويهه در محکل هکايي كکه
شرايط موج شديد اتفاق نمي افتد ،است و اين موارد بر جذابيت آنها
افزوده است .منطبق شدن با تغييرات سطح آب و تغييرات ف لي از
ديگر مزيت هاي اين نوع موج شکن هاست .مکوج شککن شکناور بکر
شرايط محيطي دريا (كيفيت آب ،بستر دريا و  )...تأثير كمي داشته
و مي توان از آن ها در مکان هايي كه بستر دريا ضکيي اسکت ،بکه
آساني استفاده نمود[.]7
كاربرد عمده موج شکنهاي شناور در استهالك امواج ميباشد .موج
شکنهاي شناور متابه ساير موج شکنها ،انرژي موج را بکا كکاه
ارتفاع موج تابتي ،كکاه داده و باعکح حفاظکت محکدوده سکمت
ساحل ميشوند .در برتورد موج بکا سکازه ،بختکي از مکوج بازتکاب
شده ،قسمتي در اثر آشفتگي و شکست مستهلك شکده و بکه انکواع
ديگري از انرژي تبديل ميشود و بختي نيز از سازه عبور مکيكنکد.
ارتفاع موج عبوري به عنوان مييکاري بکراي تخمکين عملککرد مکوج
شکن شناور به كار مي رود ،به اين ترتيب كه ارتفاع موج عبوري بکه
ارتفاع موج تابتي بکه پکارامتر هيکدروديناميکي ضکريب عبکور مکوج
ميرو بوده و تييينكننده عملکرد و رانکدمان سکازه مکيباشکد .در
ت وص تأثير شکل هندسي موج شکن هاي شناور بر ضريب عبکور
موج مطاليات بسياري پس از جنگ جهکاني دوم بکه اناکام رسکيده
است كه از جمله ي آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ساتکو و هايدن در سال  7379ميالدي نتان دادند كه مکوج شککن
شناور با مقطع مستطيلي نسبت بکه مقکاطع دايکره اي و ميليکي در
كاه ارتفاع امواج مؤثرتر است[ .]2كاروِر در سال  7373مکيالدي
نتان داد كه نسبت عرض مکوج شککن بکه طکول امکواج برتکوردي
پارامتري تاثيرگذار در عملکرد موج شکن هاي شناور مي باشکد[.]9
مك كارتني در سال  7311ميالدي به بررسي مزايا و ميايکب مکوج
شکن هاي شناور با اشکال مختل پرداتت[ .]9كي سونگ تاي در
سال  2111ميالدي طي دو پهوه جداگانه تاثير اعضاي متخلخل
بر اندركن موج و سکازه و نيکز عملککرد مکوج شککن هکاي شکناور
متخلخل دوبل را با استفاده از روش عکددي محکيط چنکد منوکوره
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المان مرزي مورد مطاليه قرارداد .وي در پهوه اول نتايج توبي را
در زمينه سختي و نحوه ات کال مهارهکا بدسکت آورد و در پکهوه
بيدي بدين نتياه رسيد كه بهترين عملکرد مکوج شککن شکناور در
فركانس هاي باالي موج مي باشد[ .]1كاتاندوس و همکاران در سال
 2111ميالدي به مطاليه آزمايتکگاهي عملککرد مکوج شککن هکاي
شناور جيبه اي تحکت امکواج مکنوم و نکامنوم پرداتتنکد .آنهکا در
مطاليات تود تکاثير ويهگيهکاي امکواج برتکوردي و نيکز ويهگيهکاي
هندسي سازه ميل عرض سازه و عمق آبخور سازه را بر عملکرد موج
شکن هاي شناور مورد بررسي قرار دادنکد[ .]1دنکگ و همککاران در
سال  2111ميالدي تحقيقات آزمايتگاهي بکر روي ضکريب انتقکال
موج شکن هاي شناور ارا ه دادند كه در آنهکا سکه نکوع مکوج شککن
تکي ،دوتايي و توري عرشه اي تحت امواج منوم و در حکاالت بکا و
بدون جريان مورد آزماي قکرار داده شکده و نکوع سکوم بکه لحکا
سادگي و اقت ادي مناسب تتکخيص داده شکد[ .]7اوزِرن در سکال
 2113مککيالدي در يککك مطاليککه آزمايتککگاهي و ارا ککه پاي کان نامککه
دكتري ،ضريب عبور ،انيکاس و شکست موج را در موج شکن هکاي
شناور لولکه اي بکا سيسکتمهاي مختلک مهاربنکدي مکورد مطاليکه
قرارداد .در تحقيق اناام شده متخص گرديد در صورت اسکتفاده از
مهارهاي شميي عبور موج كمتکر تواهکد بکود و در صکورت وجکود
روگذري موج ،عبور امواج تيزتر بيتتر تواهد بکود و كکاه ارتفکاع
موج در اثر شکست بيتتر از انيکاس موج تواهد بکود[ .]1در ادامکه
در سال  2171ميالدي ونگ و سان در مورد موج شکن هاي شکناور
متبك تحقيقاتي اناام دادند .سازه مورد نور آنها از تيدادي بلکوك
الماسي شکل به گونه اي ساتته شد كه ارتفاع موج انتقکال يافتکه و
نيروي مهار را كکاه دهکد[ .]3عکالوه بکر آن ،پِنکا و همککاران در
 2177ميالدي نتايج مطاليه آزمايتگاهي عملکرد موج شککن هکاي
شناور با چهار هندسه مختل را ارا ه نمودند .مکدل اول آنهکا ،مکدل
فيزيکي موج شکن هاي شناور اجرا شده در بنکدر بايونکا اسکيانيا بکا
مقياس  7:71بوده و در مدلهاي بيدي تغييرات عرض ،عمق آبخور و
استفاده از مکوج شککن هکاي شکناور  شککل (كاتامکاران) را مکورد
بررسي قرار دادنکد[ .]71همچنکين تکه و همککاران در سکال 2177
ميالدي به مطاليه آزمايتگاهي موج شککن هکاي نيمکه اسکتوانه اي
سطحي( )SCBبا تخلخل هاي مختل پرداتتند .آنها ويهگکي هکاي
هيدروديناميکي اين موج شککن هکا را تحکت امکواج نکامنوم مکورد
بررسککي قراردادنککد[ .]77سککراناام ،في ککل محمککودين و ماساش کي
كاشيواگي در سال  2179ميالدي نتايج مطالياتي را ارا ه دادند كکه
بر مبناي آن طراحي و آناليز موج شکن هاي شناور بهينه با كکارايي
باال و هندسه اي تاص در محدوده فركانس هاي وسيع ب کورت دو
بيدي و سه بيدي صورت پذيرفته است .براي اين منوور از تركيکب
روشککهاي الگککوريتم ژنتي کك ( )GAو روش المککان مککرزي ()BEM
بينوان روش اصلي محاسکبات عکددي اسکتفاده شکده اسکت .نتکايج
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مي گردد .اندازه گيري ارتفاع موج پتت سکازه بکه منزلکه سکنا
مستقيمي از راندمان موج شکن شکناور در كکاه اثکر مکوج است.
راندمان موج شکن شناور را عموماً با ضريبي به نکام ضکريب انتقکال
مطرح مي كنند .ضريب انتقال ،نسبت ارتفاع مکوج عبکوري از مکوج
شکن به ارتفاع موج تابتي است .اگر ارتفکاع مکوج تابتکي بکه مکوج
شکن با  Hiو موج عبکوري از مکوج شککن بکا  Htنتکان داده شکود،
ضريب انتقال موج شکن عبارت است از:

آزمايتگاهي نيز صحت بررسي هاي عددي را مورد تأكيد قکرار داده
و اين نکته را حا ز اهميت دانستند كه تركيب دو روش مزبور بکراي
به دست آوردن مدل بهينه مؤثر است[.]72
همچن کين در اي کران ،در سککال  7939كالهککدوزان و همکککاران ط کي
تحقيقي با استفاده از روش مدل سازي فيزيکي ،به ارزيابي عملککرد
هيدروديناميکي موج شکن هاي شناور پله اي و نيز مقايسه عملکرد
آنها با موج شکن شکناور  شککل بکا عکرض و عمکق آبخکور متکابه
پرداتتند[ .]79نتايج آنها نتان داد كه كاربرد موج شکن شناور پلکه
اي به جاي موج شکن شناور  شکل ،عالوه بر كاه مقدار م الح
مورد نياز براي ساتت موج شکن ،تأثير قابل مالحوه اي بر عملکرد
هيدروديناميکي آن مي گکذارد .همچنکين بکا افکزاي گکام پلکه هکا
عملکرد موج شکن هاي شناور پلکه اي بهبکود مکي يابکد .بکه عکالوه
مقايسه عملکرد هيدروديناميکي موج شکن هاي شناور دو پلکه اي و
سه پله اي نتان مي دهد كه عملکرد ايکن دو نکوع مکوج شککن بکه
آبخور نسبي موج شکن بستگي دارد اما با افزاي گام پله ها مقکدار
تفاوت عملکرد آنها كاه مي يابد.
همچنين در سال  7939كاظمي و همکاران با استفاده از نکرم افکزار
انسيس آكوآ و با تکيه بر فرضيات ساده كننده مانند غير لزج بکودن
سيال ،غير چرتتي بودن جريان و با در نور گرفتن ميادله الپالس
بينوان ميادله حاكم بر حركت سيال ،نتاياي را در ت وص عملکرد
هيدروديناميکي موج شکن هاي شناور پله اي ارا ه دادنکد [ .]79بکه
همين منوور و براي بررسي دقيق تر عملکرد موج شککن شکناور در
اين تحقيق با در نور گرفتن سيال ويسکوز و نيز آشکفتگي جريکان،
حل ميکادالت كامکل هيکدروديناميك از جملکه ميادلکه مومنتکوم و
ميادله پيوستگي مد نور قرار گرفت .همچنين با توجه بکه اينککه در
غالککب تحقيقککات عککددي گذشککته از مککوج مککنوم در مدلسککازي هککا
استفاده شده ،در اين تحقيق اقدام بکه شکبيه سکازي مکوج نکامنوم
جونزواپ در نرم افزار  Flow-3Dشده اسکت .در ايکن رابطکه تيکداد
هفت هندسه مختل براي موج شکن شناور بر پايه شکل ذوزنقه اي
و ايااد انحنا در يالها در دو گروه عمکق آبخکور ثابکت و جکرم ثابکت
شبيه سازي شده و نتايج آنهکا مکورد ارزيکابي قکرار گرفتنکد .نتکايج
عددي مدل مبناي پانتون مستطيلي ساده با داده هاي تاربي مکدل
آزمايتگاهي مورد صحت سناي قرار گرفته است.
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 -2- 2حرکات موج شكنهاي شناور

سازه موج شکن شناور در هنگام مقابله با موج بکا حركکات پيچيکده
شامل ش درجه آزادي واكن نتان مي دهد .ش درجه حركت
به صکورت انتقکال شکامل  Heave ،Surge ،Swayو دوران شکامل
 Pitch ،Yaw ،Rollتيري مي شوند اين حركات در شکل  7نتان
داده شده است.

 - 2موج شكنهاي شناور
 -1 – 2هيدرودیناميک موج شكنهاي شناور
با نگريستن به سطح دريا ،طبييت سه بيدي و نامنوم بکودن امکواج
آن به چتم مي تورد .سطح آب با زمان تغيير مي كند و اين نتانه
غير دا مي بودن شرايط آن است .بختي از انرژي موج تابتکي پکس
از برتورد موج با موج شکن شناور منيکس شده ،بخک ديگکري از
آن مستهلك شده و در نهايت بختي از آن به پتکت سکازه منتقکل
19
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واكن موج شکن به پريودهاي طبييکي سکازه مهارشکده بکراي هکر
حركت و پريود موج تابتي بستگي دارد و پريودهکاي طبييکي مکوج
شکن به وسيله متخ ات فيزيکي موج شکن و سيسکتم مهکار آنهکا
تييين ميتوند ،اين متخ ات عبارتند از:
• هندسه موج شکن
• جرم موج شکن
• توزيع جرم و گتتاورهاي اينرسي موج شکن
• متخ ات سيستم مهار نوير طول و وزن واحد كابل هاي مهار
رابطه فاز بين امواج تابتي و امکواج ثانويکه توليکد شکده بکه وسکيله
حركت موج شکن تواماً به پريود امواج تابتي و پريود طبييکي مکوج
شکن بستگي دارد؛ هر درجه آزادي حركت موج شکن داراي پريکود
طبييي تاص تود است .اين حركات به متخ ات هيدروديناميکي
موج شکن شناور و سيستم مهار آن حکول محکور مربوطکه بسکتگي
دارد .ساده ترين حركت موج شکن وقتي است كکه جهکت مکوج بکر
محور طولي موج شکن عمود باشد ،تحت چنکين شکرايطي حركکت
بطور ايده آل تنها شامل سکه درجکه آزادي  Roll ،HeaveوSway
است (حالت دو بيدي) [ .]71حركات موج شکن به ارتفکاع و پريکود
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شكل  - 1تعریف حرکات موج شكن شناور []11
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نوم مناسب آن ،شبيه سازي عددي را بهبود مي بختکد و نيکاز بکه
ذتيره حافوه را كاه مي دهد.
ميادالت حاكم بر حركت سيال در اين نرم افزار با اسکتفاده از روش
حام محدود گسسته سازي مي شوند .يکي از قابليکت هکاي مکورد
توجه در اين نکرم افکزار ،اسکتفاده از روش  VOFاسکت كکه امککان
تخمين سکطح آزاد آب را ميسکر سکاتته اسکت .همچنکين قابليکت
استفاده از روش  FAVORبراي مدل نمودن مرزهاي منحني است
و با توجه به آنکه ميموالً تغييرات پارامترها در مااورت اين نکواحي
زياد است ،محاسبات با دقت بيتتري صورت مي گيرند و از صکحت
بيتتري برتوردار هستند.

امواج ،متخ ات فيزيکي موج شکن ،سيستم مهکار و اجکزاج جنبکي
موج شکن بستگي دارد .حركت موج شکن در صورت برتورد امکواج
مورب نسبت به حالت برتورد امواج عمودي پيچيده است ،زيکرا در
آن صورت حركات منتاه شامل تمامي حركات آزادي شتگانه مکي
شوند.
 – 3حل معادالت فيزیكی حاکم
روش هاي حل عددي ،مزاياي كاه زمان دست يابي بکه نتکايج بکا
توجه به دقت مکورد نوکر ،حکل مسکا ل پيچيکده هندسکي ،تحليکل
شرايط مرزي مختل و كاه هزينه سکاتت مکدل را دارا هسکتند.
همچنين در اين روش ،اطالعات كامل با جز يات بيتتککر ،از قبيکل
تغييکرات سرعت و فتار در سراسر حوزه مورد نور را مکي تکوان بکه
دست آورد كه ميموالً در شرايط آزمايتگاهي ،بکه علکت محکدوديت
هاي موجود در حسگرها و ابزار سنا  ،اين امر بکه سکختي امککان
پذير است .روش هاي عددي مختککل از جملکه تفاضککل محکدود،
المان محدود و حاکم محدود با تقريکب مناسکب بکه حکل مسا ککل
مربوطه مي پردازند و جواب هاي تقريبکي قابکل قبککولي ارا که مکي
دهند .توسيه و پيترفت علوم و تکنولوژي هاي كامييوتري ،موجکب
پيداي ديناميك سياالت محاسباتي جهکت حکل عکددي ميکادالت
ديناميك سياالت گرديده است كه به اتت ار  CFDناميکده شکده و
به يك روش سريع و كاربردي در اين زمينه تبديل شده است.
براي اعمال شرايط فيزيکي حاكم بر مدل مورد بررسي ،از ميکادالت
ديفرانسيلي استفاده مي شود كه اين ميادالت درواقع بيکان رياضکي
مدل هاي عددي هستند .در اين تحقيق از ميادالت كامل پيوستگي
و مومنتککوم در حالککت سککه بيککدي اسککتفاده شککده اسککت .ميککادالت
ديفرانسيلي كه بايد حل شوند در قالب سيستم مخت اتي كکارتزين
( )x, y, zنوشته مي شوند و در اين حالکت منقطکع سکازي ميکدان
مطالياتي توسط شبکه بنکدي كکارتزين از نکوع حاکم محکدود كکه
طبييت منوم و با ساتتاري دارد ،بسيار آسان مي گکردد .ميکادالت
شناتته شده كامل ديناميك جريان و شکل گسسته آنها اكنون بکه
صورت گسترده در مدل هاي عددي و نرم افزارها مورد استفاده قرار
مي گيرند و جهت رعايت اتت ار آورده نتده اند.

 -2 – 3مشخصات موج آزمایشگاهی و نحوه شبيه سازي آن

همانگونه كه پي از اين بيان گرديد در اين تحقيکق جهکت شکبيه
سازي عددي از نرم افزار  Flow_3Dاستفاده شده است كه يك نرم
افزار قوي و پيترفته در زمينه  CFDاست .ايکن نکرم افکزار قابليکت
شبيه سازي در فضاي سکه بيکدي را داراسکت و بکر اسکاس قکوانين
بنيادي بقاي جرم ،مومنتم و انرژي پايه گذاري شده است .اين نکرم
افزار از يك شبکه متتکل از سلول هاي منتوري متيامکد اسکتفاده
مي كند كه داراي مزاياي بسياري براي توليد آسکان شکبکه اسکت و
19
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 -1 – 3شبيه سازي عددي
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طيکک مککوج آزمايتککگاهي مککورد اسککتفاده در تحقيککق فروزنککده و
همکاران ،جونزواپ بوده است كه توسط يك پاروي مولد موج از نوع
پيستوني قا م توليد شده است؛ اين مولد موج داراي  1/1متر طکول
و يك متر آبخور است و بوسيله يك جك هيکدروليکي حركکت مکي
كند .در تحقيق ايتان تاثير آبخور موج شکن شکناور پکانتوني و نيکز
ارتفاع تيغه آن بر ميزان ضرايب انتقال و بازتاب امواج نکامنوم دريکا
بککا اسککتفاده از يکك مککدل آزمايتککگاهي در فلککوم مککوج پهوهتکککده
حفاظت تاك و آبخيزداري مورد بررسي قکرار گرفتکه اسکت .انکدازه
عرض و ارتفاع مدل هاي مورد آزماي به ترتيکب  29و  71سکانتي
متر بوده و آبخور آنها بين  1تا  72سانتي متکر متغيکر بکوده اسکت.
محدوده ارتفاع امواج بين  2تا  72سانتي متر و پريودهاي ميکانگين
بين  ./19تا  7/21ثانيه در نور گرفته شده اند [.]71
جهت ايااد طي موج جونزواپ در نرم افزار بايد طي موج ورودي،
در شرايط مرزي باال دست كانال شبيه سازي شده اعمکال شکود .بکا
توجه به اينکه انواع مکدلهاي مکوج در نکرم افکزار  Flow_3Dقابکل
اعمال هستند؛ از اينرو براي اياکاد شکرايط مکوج جکونزواپ در نکرم
افزار ،طول بادتور ،سرعت باد در ارتفاع  71متري و فاكتکور تقويت
قله موج ( )ک كه از متخ ه هاي موج جکونزواپ هسکتند و بطکور
متوسط برابر  9/9درنور گرفته مي شود ک مورد نياز است.
همچنين با توجه به اينکه نتايج فروزنکده و همککاران ب کورت دوره
تناوب و ارتفاع موج منتتر شده اسکت ،الزم بکود تکا بکا اسکتفاده از
روابطي اين اطالعات به داده هاي مورد نياز جهت توليد طي مکوج
جونزواپ در نرم افزار كه بدان اشاره شد ،تبديل شکوند .طيک مکوج
جککونزواپ توسککط هاسککلمن و همکککاران طککي گزارشککي در سککال
7379ارا ه شد[ ]77و روابطي را بکين دوره تنکاوب و ثابکت تيکادلي
فيليپ ( )با طول بادتور و سرعت باد در ارتفاع  71متري ارا ه داد
كه مبناي بسياري از كارهاي مهندسي دريا تا به امروز بکوده اسکت.
جهت تبديل داده ها به يکديگر الزم بود تا ثابت تيادلي فيليکپ كکه
در روابط هاسلمن مورد نياز هست ،محاسکبه شکود .ايکن ضکريب بکا

علي كبيري ،حبيب حکيمزاده /نتريه مهندسي دريا ،سال چهاردهم( ،)27بهار و تابستان )39-17( ،37

حقيقت باشد كه در ترکوري ايري سيکال به صورت ويسککوز درنور
گرفته نمي شود در حاليکه در شبيه سازي عددي سيال به صکورت
ويسکوز درنور گرفته شده است .در حالت عمومي نتکايج حاصکل از
اين مقايسه ،نتان دهنده قابليت مناسب نرم افزار  Flow_3Dبراي
شبيه سازي پديده موج است.

استفاده از روابط ارا ه شده در تحقيق برگدال به صورت رابطه زيکر
ارا ه شده است[:]71

  16 2 ( H s 4 Lp ) 2

( )2

كه در آن  Hsارتفاع موج متخ ه و  LPطول موج پيك هستند.
همچنين در راهنماي حفاظت ساحلي روابطي ب ورت مستقل براي
ارتفاع موج متوسط ( )Hmو دوره تنکاوب متوسکط ( )Tmبکر حسکب
طول بادتور ( )Fو سرعت مبناي باد ( )UAارا ه شده اند[:]73
( )9

H m  1.616 102U A F 1/ 2

( )9

Tm  6.238 101 (U A F )1/ 3

جدول  - 1مقادیر ورودي موج در نرم افزار با استفاده از روابط راهنماي
حفاظت ساحلی و داده هاي آزمایشگاهی

 -2 – 3واسنجی نتایج نرم افزار
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شكل  -2نتایج شبيه سازي گرافيكی موج خطی در نرم افزار Flow_3D
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جهت واسناي نتايج نرم افزار ،ابتکدا يکك كانکال بکا طکول  1متکر و
عرض  1/9متر و ارتفاع  1/7متر در نور گرفتکه شکده اسکت و مکوج
تطي با متخ ات يکي از آزمايتهاي اناام شده در آزمايتکگاه ،بکه
عنوان موج ورودي انتخکاب شکد كکه دوره تنکاوب آن  1/73ثانيکه و
ارتفاع موج  1/1211متر و عمق آب  1/1متر اتتيار گرديد.
در شکل  2بردارهاي سرعت جريان ناشي از موج در صفحه ي قکايم
پس از تحليل نرم افزاري ارا ه شده است .از بررسي كيفي اين شکل
متاهده مي شود كه توليد موج تطکي در كانکال تکا حکدود زيکادي
محقق شده و تغييرات سطح آب و بردارهاي سرعت بطور نسکبي بکا
نتايج متناظر نوريه ايري مطابقت دارند.
همچنين در ادامه نتايج مقادير شبيه سازي عددي مربوط به ارتفکاع
موج با نتايج تحليلکي بکر اسکاس ترکوري ايکري در جکدول  2مکورد
مقايسه كمّي قرار گرفته است ،مقايسه اين نتايج بکا يککديگر نتکان
داد كه اتتال اين مقادير به طکور ميکانگين در مکورد مولفکه هکاي
سرعت در راستاي  Xدر حدود  1درصد و براي ارتفاع مکوج داتکل
فلوم  %9/9محاسبه شده است .از طرفي مقايسه كمّي نتايج نتان از
وجود اتتال تا حد كمتر از  71درصدي بين مقادير شبيه سازي و
تحليلي است .بخ اعومي از اتتال حاصله مي تواند ناشي از اين

7

1/992

9/17

1/19

1/1211
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جهت دستيابي به نتايج مناسب براي ورودي نرم افزار از هر دو
روش محاسبات استفاده شد .به دليل تاربي بودن روابط باال ،نتايج
حاصله اندكي با هم تفاوت داشتند و در نهايت از روش دوم مقادير
محاسبه و براي ورودي موج نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.
همچنين با توجه به در نور گرفتن زوال موج در اليه مرزي و ارتفاع
موج قرا ت شده در آزمايتگاه ،مقدار ارتفاع موج تابتي در ابتداي
كانال ( )Hiمحاسبه و مقادير طول بادتور و سرعت مبناي باد بر
اساس آن در نرم افزار اعمال شده و نتايج حاصله در جدول  7ارا ه
شده است.

ردي و متخ ه
هاي موج

)F (Km

)U10 (m/s

)Tm (s

)Hi (m
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جدول .2مقایسه بين نتایج حل عددي و تحليلی براي مقادیر حداکثر
ارتفاع سطح آب بر حسب متر
ردیف

فاصله از مبدأ ()m

حل عددي

حل تحليلی

درصد اختالف
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1
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1/1211
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1

9
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1/1211

2/3%

3

9/1

1/1217

1/1211

1/1%

71

1

1/1211

1/1211

1/3%

77

1/1

1/1211

1/1211

1/3%

72

1

1/1217

1/1211

2/9%

ماموع

92/2%

ميانگين درصد اتتال بين حل عددي و تحليلي حداكير ارتفاع
سطح آب

9/1%

 -3 – 3صحت سنجی شبيه سازي عددي
جهت صحت سناي مدل عددي ساتته شکده در نکرم افکزار ،ابتکدا
تيداد  21آزماي صورت گرفته بر روي پکانتون سکاده بکا آبخکور 1
سانتيمتر در مرجع [ ، ]71با دوره تناوب و ارتفاع موج هاي متفاوت
در نرم افزار شبيه سازي شد .در اين بررسي به منوور ارزيابي دقکت
مدل از شاتصهاي ضکريب تبيکين متوسکط  R2و متوسکط درصکد
تطاي مطلق و جذر ميانگين مربيات تطا اسکتفاده شکد .شکاتص
درصد تطاي مطلق براي اندازه گيري متوسط اتکتال بکين نتکايج
متاهداتي و شبيه سازي به صورت رابطه ( )1تيري شده است كکه
در آن  Oiمقکدار متککاهداتي آزمايتکگاهي و  Siنتياککه ي عککددي
حاصل از شبيه سازي و  nتيداد داده هاي مورد بررسي است.
( )1

Oi  Si
 100
Oi

n


1

1
n

MPAE 

()1

(Oi  Si ) 2
n

n

i 1

RMSE 

شكل  :3مقایسه  Ctحاصل از شبيه سازي عددي و مدل آزمایشگاهی

اندازه سلول هاي شبکه در پالن به گونه اي انتخاب شده اند كکه در
مااورت موج شکن مقادير آنها كوچك بکوده و بکا فاصکله گکرفتن از
سازه مورد نور مقدار مزبور بزرگتر مي گردد .در ايکن ت کوص الزم
به ذكر است كه حساسيت سناي اندازه سلولها اناام شکده و نتکايج
مناسب ترين اندازه سلول هاي شبکه در ايناا ارا ه شده است .بدين
11
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همچنين جذر ميانگين مربيات تطاها نيز به صورت رابطه ) )1ارا ه
شده است.
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ترتيب كه اندازه سلول ها در ابتکدا  71سکانتي متکر انتخکاب شکد و
سيس با كاه اندازه آنها به  1/1سکانتي متکر طکي شک مرحلکه،
استقالل نتايج عددي از اندازه سلول ها حاصل شکد .نتکايج ارزيکابي
دقت مدل عددي بر اسکاس شکبيهسکازي هندسکه ي مکوج شککن،
پروفيل سطح آب ،ارتفاع موج قبل و بيد از موج شککن و در نتياکه
محاسبه ضريب انتقال در شرايط آزماي ارا ه شده اسکت .مقايسکه
مقادير آزمايتگاهي با نتايج متناظر شبيه سازي در شککل  9نتکان
داده شده است .همانطور كه از روي شکل مالحوه ميشکود مکدل
عددي با مقدار  R2برابر  1/13از دقت نسبتاً توبي براي شبيهسازي
ضريب انتقال موج از موج شکن پانتوني و پروفيل سطح آب در مدل
مورد بررسي برتوردار بوده است.
متوسط درصد اتتال بين نتايج نمونه هاي عکددي و آزمايتکگاهي
براي ضريب انتقال در مقادير محاسبه شکده پکارامتر  MPAEبرابکر
 % 7/11بوده و تطاي جذر ميانگين مربيات برابکر  1/1117اسکت.
همانگونه كه متاهده ميشود با توجکه تحقيقکات عکددي گذشکته،
نتايج عددي در محدوده قابل قبول قراردارند و مدل عددي سکاتته
شده قابليت توسيه با ساير هندسههاي موج شکن را داراست.
همانگونه كه پي از اين بيان گرديد توليد موج جونزوپ در بخک
باالدست فلوم مدل موج شکن شناور صورت گرفته است و تفکيکك
ارتفاع امواج تابتي و انيکاسي مسکتخرج از نکرمافکزار ، Flow_3D
توسط نرم افزار ارا ه شده بوسيله دپارتمان مهندسي عمران دانتگاه
آلبکور دانمکارك ( ،)Wave Lab 3.603اناکام گرفتکه اسکت .در
انتهاي فلوم نيز جهت ممانيت از بازتکاب مکوج ،سکطح شکيب داري
تيبيه شده است.
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مورد استفاده قرار گرفت .مييار انتخاب امواج به گونه اي بوده اسکت
كککه امککواج گسککتره ي بيتککتري از تيککزي هککاي امککواج در مککدل
آزمايتگاهي را در بر گرفته باشند.

 -4هندسه هاي پيشنهادي براي گروه اول با آبخور ثابت
بککا توجککه بککه گست ککره عو کيم اشکککال هندس کي ،تيکککداد زي کادي از
هنکدسههاي قابل طکرح در نکرمافزارهکاي سکه بيکدي مکيتوانسکت
پيتنهاد شود .در عين حال جهت دستيابي به يك روند منطقکي در
پيتنهاد اشکال هندسي ،شکلهاي ارا ه شده در جدول  9بکه عنکوان
نمونه هاي شبيه سازي عددي تحقيق حاضر پيتنهاد گرديکد تکا در
عين قابليت شبيه سازي نرم افزاري ،امکان ساتت و توليکد آنهکا در
عمل نيز فراهم باشد .بيد سوم (طول) تمام گزينههکا مطکابق نمونکه
آزمايتگاهي برابر  11سانتيمتر انتخاب شده و در شبيه سازي آنها،
آبخور نمونه ها ثابت و برابر هتت سانتيمتکر در نوکر گرفتکه شکده
است ،در نتياه سطح مقطع و حام نمونهها متفکاوت تواهکد بکود.
جهت تأمين آبخور مورد نور در هندسههاي متفاوت ،جرمِ متناسب
با حام و در نهايت چگالي مربوط به هر يك از مدلها محاسکبه و در
نرم افزار اعمال شده است.
پيتينه تحقيقات ،مبناي اوليه ي ت کميم گيکري بکر روي انتخکاب
هندسه موج شکن بود ،مطابق يافته هاي قبل واضح بود كه استفاده
از هندسه هاي دايروي و ميليي نتايج ميبتي در عملکرد موج شککن
در پي نخواهد داشت .از طرفي عملکرد موج شکن هکاي مسکتطيلي
شکل نيز در منابع مختل علمي مورد بررسي قرار گرفتکه اسکت .از
اينرو در نهايت با بهره گيري از شکل هاي شاتص موج شکن هکاي
مت ل به ساحل و ثابت كه عموماً داراي مقطع ذوزنقکه اي هسکتند،
يك شکل هندسي تركيبي (تركيبي از ميلح و مستطيل) ،به عنوان
ايده ي اوليه انتخاب ذوزنقه با ابياد نزديك به پکانتون آزمايتکگاهي
مورد بررسي قرار گرفت (مدل شماره  .)7پس از آن از طريق تحليل
هاي عددي ارزيابي عملکرد مدل ذوزنقه با شيب هاي مختل اناام
و شيب مناسب ديواره ها در مورد اين شکل از مدل ها بدست آمکد.
همچنين تركيب پانتون با مقاطع مخروطي جزو ايکده هکاي اشککال
هندسي مد نور قرار گرفت كه از با الهام گيري از شککل ديوارهکاي
ساحلي ساتته شده بود.
در نهايت با توجه به تحقيقات گسترده سکالهاي اتيکر در ت کوص
موج شکن شناور پلهاي يك نمونه موج شکن پلهاي كکه ابيکاد آن از
نور طول و عرض و ارتفاع متناسب با ساير نمونکههکاي پيتکنهادي
بود ،براي مقايسه با مدلهاي پيتنهادي در نرمافزار شبيه سازي شد.
در اين گروه از شبيه سازيها با ثابت در نوکر گکرفتن آبخکور مکوج
شکن شناور ،عمالً تأثيرات هندسکه بکا همراهکي جکرم و چگکالي در
عملکرد موج شکن بررسي شده است.
ابياد ،جرم و چگالي نمونههاي پيتنهاد شده جهت شبيه سکازي بکا
آبخور ثابت در جدول  9آورده شده است.
در ادامه جهت اناام شبيه سازي عددي در نرم افکزار بکا توجکه بکه
زمان بر بودن محاسبات از هر كدام از دوره هکاي تنکاوب آزمايتکات
يك ارتفاع موج انتخاب شد و در شبيه سازي هندسه هکاي مختلک

جدول  :3هندسه هاي پيشنهادي براي ساخت مدل عددي موجشكن
شناور و مشخصات فيزیكی آنها
مدل مبنا ـ جهت مقایسه با مدل
شماره مدل

آزمایشگاهی

مدل شماره یک

هندسه
مدل

متخ ات
مدل

M=71/92 Kg
𝜌=111 Kg/m3

M=79/21 Kg
𝜌 =119/1 Kg/m3

شماره مدل

مدل شماره دو

مدل شماره سه

متخ ات
مدل

M=79/21 Kg
𝜌 =711 Kg/m3

M=72/29 Kg
𝜌 =117 Kg/m3

شماره مدل

مدل شماره چهار

مدل شماره پنج

هندسه
مدل

متخ ات
مدل

مدل شماره ش

M=1/17 Kg
𝜌 =179 Kg/m3
مدل شماره هفت

هندسه
مدل

متخ ات
مدل
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M=7/71 Kg
𝜌 =111Kg/m3

M=79/77 Kg
𝜌 =179 Kg/m3
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شماره مدل

M=72/17 Kg
𝜌 =119 Kg/m3
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هندسه
مدل
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بر اين اساس موج هاي انتخابي بکراي اناکام شکبيه سکازي مطکابق
جدول  9ارا ه شده اند كه ارتفاع موج تابتي ( )Hiقبل از موجشکن
در آن متخص شده است.
جدول  :4مشخصات آزمایشگاهی انتخابی جهت شبيه سازي هندسههاي
مختلف
شماره و مشخصه هاي

)Hi(Exp

موج

)(m

)Tm(m

)Som(Exp

)Hi(Num
)(m

9

1/1919

1/19

1/113

1/1912

7

1/1111

1/73

1/177

1/1119

79

1/1111

1/31

1/119

1/1117

77

1/1391

7/77

1/193

1/1119

73

1/1717

7/21

1/197

1/1111

 -1-4نتایج بررسی صورت پذیرفته در گروه اول
نمونه مبنا و نمونه شماره يك در ابتدا با هم مقايسه شدند و در
نهايت متخص شد عملکرد موج شکن ذوزنقهاي در انتقال موج
نزديك به  %79در پريودهاي مورد مطاليه بهبود يافته است .در
شکل  9ابتدا عملکرد دو نمونه شماره يك و دو با يکديگر مقايسه
شده كه در عين تفاوت در هندسه در قياس با مدل مبنا به يك
ميزان در م الح آنها صرفه جويي شده و تنها تفاوت اين دو پلهاي
بودن نمونه شماره دو هست.

شكل :1مقایسه ضریب انتقال در مدل هاي شماره  3، 2و  4با مدل مبنا

با توجه به اينکه آبخور در هر دو نمونه يکسان بوده لذا عمدهي
صرفه جويي م الح در نمونه شماره يك صر تأمين آبخور و كم
كردن چگالي آن در مقايسه با نمونه شماره  2شده است ،بطوري
كه اين تغيير در هندسه و متياقب آن افزاي جرم در قسمت

ولي با توجه به كاه اندك مقادير جرم و چگالي نمونه شماره
چهار ،به نور نمي رسد كه اين دو عامل چندان موثر باشند.
همچنين در محدوده پريودهاي مطالياتي اين پهوه  ،نمونه شماره
سه در مقايسه با نمونه شماره دو نزديك به  %91عملکرد بهتکري از
11
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شكل  :4مقایسه ضریب انتقال در مدل هاي شماره  1و  2با مدل مبنا
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آبخور (جهت حفظ آبخور) ،به ميزان  %77ضرايب عبور موج را در
ماموعه پريودهاي مورد آزماي كاه ميدهد.
در ادامه با در نور گرفتن نمونههاي ذوزنقه اي با شيب هاي
متفاوت در قسمت آبخور ،تأثير تغيير شيب در هندسه مقطع موج
شکن شناور كه هندسه پايه ي آن بر مبناي ذوزنقه شکل گرفته
است ،بررسي شده است.
جهت اين منوور هندسه ي نمونه هاي دو ،سه و چهار در ميرض
پنج موج انتخابي به ترتيب با پريودهاي 7/77 ،1/31 ،1/73 ،1/19
و  7/21ثانيه قرار گرفته و عملکرد آنها در گذردهي موج با هم
مقايسه شده است .نمونه شماره دو كه مبتني بر نمونه شماره يك
مي باشد به لحا شيب با آن يکسان بوده و يالهاي آنها با شيب 13
درجه مدل شده است ،در ادامه با تغيير در شيب يال پاييني نمونه
شماره دو و كاه آن تا  19درجه ،نمونه شماره سه ايااد شده و
در نهايت با تركيب مقطيي از دايره با نمونه شماره دو شيب 99
درجه حاصل گرديده است.
نتايج مربوط به عملکرد اين سه موج شکن در شکل  1نتان داده
شده است .همانگونه كه از روند نمودارها پيداست نمونه شماره سه
با كاه شيب يال ذوزنقه عملکرد بهتري نسبت به نمونه شماره دو
دارد ،اما عملکرد نمونه شماره چهار كه با ايااد يك هندسه ي
تركيبي ،از تقاطع ذوزنقه و مقطع كماني شکل گرفته ک تا ضمن
كاه شيب امکان بررسي انحناج نيز وجود داشته باشد ک اندكي
متفاوت است.
يکي از داليل اين موضوع مي تواند به جرم و چگالي كمتر نمونه
شماره چهار مربوط گردد كه سبب شده ضرايب عبور موج در اين
نمونه نزديك  %71نسبت به نمونه شماره سه افزاي يابد.
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تود نتان ميدهد .با توجه به اينکه نمونه شماره دو از هر دو نمونه
ديگر سنگينتر هست و انتوار مي رفت كه عملکرد بهتري در
مقايسه با نمونه هاي شماره  9و  9داشته باشد اما با توجه به نتايج
حاصله نق كاه شيب در بهبود عملکرد اين نوع موج شکن ها
كامالٌ متهود است ،البته در صورتي كه با ثابت نگاه داشتن عرض
موج شکن نسبت به كاه شيب اقدام شود در نهايت ناچار به يك
نمونه ميليي و يا ذوزنقه با ارتفاع كوتاهتر تواهيم رسيد كه عمالً
كارايي موج شکن را دوباره كاه تواهد داد.
 -2-4تأثير ترکيب سطح مقطـ پـانتون و مقـاط منحنـی

شكل  :6مقایسه ضریب انتقال در مدل هاي شماره  1و  6با مدل مبنا

شكل
نمونههاي شماره پنج و ش به عنوان دو نمونه اوليه در اين
پهوه مطککرح گرديد تا عملکککرد آنها با موج شکن پانتوني
مقايسه شود .در مورد نمونه شماره پنج ايده اوليه از شکل ديوارهاي
ساحلي الهام گرفته شده است .درنهايت با ساده سازي اناام گرفته
مقطيي كه توسط قطاعي از دايره با شياع  71سانتيمتر روي شکل
پانتون مستطيلي زده شد ،منار به ايااد نمونه شماره پنج گرديد،
همچنين در نمونه شماره ش  ،از هر طر پانتون يك نيم دايره به
قطر ارتفاع پانتون از سطح مقطع آن كاسته شده است.
با توجه به ثابت بودن آبخور در اين سري از شبيه سازيها ،عمالً به
علت يکي بودن چگالي نمونه ش با پانتون مستطيلي و به علت
اينکه سطح مقطع نمونه %12/9 ،نسبت به پانتون كمتر ميباشد ،در
نتياه موج شکن با كاه شديد وزن و افت كارايي مواجه ميشود.
همين اتفاق بطور اولي براي نمونه شماره پنج نيز مي افتد ولي در
عين حال عملکرد و راندمان اين دو نمونه در محدوده موج شکن
پانتون مستطيلي باقي ميماند و با توجه به كاه حدود 11
درصدي استکفاده از م کالح ،براي منکاطقي كه پريککود امواج كم
ميباشد توصيه ميشود.
در شکل  1نمودار مربوط به عملکرد اين دو نمونه در مقايسه با
نمونه مبنا ارا ه شده است.
مطابق نمودارهاي رسم شده ،نمونه پيتنهادي شماره پنج قابليت
استفاده در مناطقي با پريود موج كم را داراست و در پريودهاي
باالي يك ثانيه عملکرد نمونه ش بهتر است .از اينرو ،در صورت
عدم وجود متکل براي ساتت و توليد اين شکل تاص از موج
شکن ،به علت صرفه اقت ادي در م ر م الح ،جايگزين مناسبي
براي موج شکن پانتوني مستطيلي در محدوده پريودهاي كمتر از
يك ثانيه تواهد بود .راندمان اين موج شکنها در اين محدوده از
پريودهاي انتخابي %1 ،بيتتر از موج شکن پانتوني برآورد ميشود.

 -3-4مقایسه نمونه پانتون پلهاي با سایر نمونههاي کارآمد و
نمونه مبنا

با توجه به اينکه جرم اين نمونه و ميزان م الح م رفي  %71كمتر
از پانتون ميمولي است ،دستيابي به اين كارايي نتان ميدهد يکي
از هندسههاي بسيار توب جهت كم كردن ضريب عبور موج همين
نوع موج شکن ميباشد ،سراناام در شکل  1عملکرد نمونه شماره
هفت با عملکرد نمونه شماره يك به عنوان نمونه پايهي ذوزنقهاي و
13
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شكل  :7مقایسه عملكرد موج شكن پله اي و مدل مبنا
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در سالهاي اتير تحقيقات زيادي در زمينهي پلهاي كردن موج
شکن پانتوني به اناام رسيده و تمامي آنها بر بهبود كارايي موج
شکن شناور با ايااد اين تغيير شکل تأكيد دارند ،در عين حال
جهت بررسي و مقايسه هندسههاي پيتنهادي با يك نمونه كارا،
ابتدا هندسه موج شکن پلهاي بر اساس نمونه مبناي اين تحقيق در
نرمافزار اتوكد مدل شده و به محيط نرمافزار منتقل گرديد تا در
محدودهي پريودهاي پيتنهادي شبيهسازي شود.
شکل  7نمودار عملکرد موج شکن پلهاي را در مقايسه با پانتون
ميمولي نتان ميدهد ،مطابق نمودار كارايي پانتون پلهاي در
محدوده پريودهاي مورد بررسي نزديك به  %91بيتتر از موج شکن
با مقطع مستطيلي ساده ميباشد.
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نمونه شماره سه كه بهترين راندمان را در بين شيبهاي مختل
دارا بود ،مورد مقايسه قرار گرفته تا راندمان نمونههاي پيتنهادي
اين تحقيق با يك نمونه كارا مورد قياس قرار گيرد.

جدول  :1هندسههاي پيشنهادي براي شبيه سازي گروه دوم
نمونه مبنا ک جهت مقايسه با
شماره نمونه

نمونه آزمايتگاهي

نمونه شماره يك

هندسه نمونه

متخ ات
نمونه (آبخور)

D=8 Cm

D=10.75 Cm

شماره نمونه

نمونه شماره دو

نمونه شماره سه

شكل  :8مقایسه عملكرد مدل هاي پله اي و ذوزنقهاي با مدل مبنا
هندسه نمونه

متخ ات
نمونه (آبخور)

D=12.62 Cm

D=14.09 Cm

شماره نمونه

نمونه شماره چهار

نمونه شماره پنج

هندسه نمونه

 -1هندسه هاي پيشنهادي براي گروه دوم با جرم ثابت
با توجه به اناام شبيه سازي گروه اول اين فرضيه شکل گرفت كه
هندسههاي متفاوت با سطح مقطع و جرم يکسان چه عملکردي
تواهند داشت.
لذا با اناام تغييرات بر روي هندسههاي پيتنهادي ،با حفظ شماي
اوليه اشکال به ويهه عرض پايين موج شکن ،سطح مقطع در تمام
نمونه ها برابر انتخاب شده و در نهايت با اتخاذ جرم مسککاوي،
تمامي هندسهها در اين گروه از چگالي يکساني برتوردار شدهاند،
در نتياهي اين تغييرات ،آبخور نمونهها در شبيهسازيهاي گروه
دوم دچار تغيير گرديده و عمالً در اين بخ عملکرد نمونهها در
تفاوت هندسهها با همراهي تغييرات آبخور مورد بررسي قرار گرفته
است .در جدول  1تغييرات ايااد شده در هندسهها و متخ ات
جديد بيان شده اند.
سطح مقطع تمامي اين نمونهها  919سانتيمترمربع ،جرم نمونهها
 71/92كيلوگرم و چگالي تمامي نمونهها  111كيلوگرم بر
مترمکيب و برابر با نمونهي مبنا انتخاب شده است.

متخ ات
نمونه (آبخور)
شماره نمونه

D=14.49 Cm

نمونه شماره ش

D=13.83 Cm

نمونه شماره هفت

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-09

مطابق شکل ،راندمان موج شکن نمونه هفت از موج شکن ذوزنقهاي
ميمولي با شيب يال  13درجه بهتر است و عملکرد نمونه شماره
سه با شيب يال  19درجه كه عمالً بهترين گزينه در بين نمونههاي
مبتني بر ذوزنقه نيز هست با  %21اتتال نسبت به موج شکن
پله اي در محدوده پريودهاي تيري شده براي اين پروژه ،بهعنوان
كاراترين نمونه ميرفي ميشود .همچنين اهميت بسيار زياد موضوع
در اين نکته هست كه ميزان صرفه جويي در م الح براي ساتت
نمونه شماره سه نزديك به  2/1برابر نمونه شماره هفت تواهد بود.

هندسه نمونه

در تمامي نمونهها عرض پاييني مقطع  29سانتيمتر و برابر نمونه
مبنا بوده و تغييرات هندسي رخ داده در ارتفاع منار به تغيير
آبخور در نمونهها گرديده است.
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متخ ات
نمونه (آبخور)

D=11.63 Cm

D=10.98 Cm

علي كبيري ،حبيب حکيمزاده /نتريه مهندسي دريا ،سال چهاردهم( ،)27بهار و تابستان )39-17( ،37

و يال موج شکن نمونه دو ،شيبي ميادل  99درجه را ايااد نموده،
مورد مقايسه قرار گرفتهاند.
نتايج اين بررسي در نمودار شکل  71متخص شده است كه نمونه
شماره سه نزديك به  %23نسبت به نمونه مبنا عملکرد بهتري در
گذردهي امواج دارد و نمونه شماره چهکار نيز داراي  %79بهبود
عملککرد در محدودهي پريودهاي مورد مطاليکه ميباشد .از داليل
راندمان پايين نمونهشماره چهار نسبت به نمونه شماره سه
عليککرغم آبخور تقريباً برابر ،ميتوان به اتتال شيب اشاره داشت.

بنابراين در اين گروه از شبيه سازي صرفهجويي در م الح مورد نور
نبوده و تمركز بر روي عملکرد و بهبود آن تحت اثر تغيير هندسه
ميباشد.
بررسي نمونههاي پيتنهادي ،همانند گروه اول در سه بخ اناام
تواهد شد:
 نمونههاي مبتني بر هندسه ذوزنقه
 نمونههاي مبتني بر پانتون مستطيلي و تركيب آن با مقاطع
مخروطي كه از آن كسر شده است.
 نمونه پانتون پلهاي كه جهت مقايسه با دو سري نمونه فوق
ارا ه شده است.
 -1 -1نتایج بررسی صورت پذیرفته در گروه دوم

شكل : 11تأثيرات شيب در عملكرد موج شكنها در حالت سطح و جرم
برابر

 -2 -1تأثير ترکيب سطح مقط پـانتون و مقـاط منحنـی
شكل

شكل  : 9مقایسه عملكرد نمونه مبنا با نمونه هاي  1و  2در حالت سطح و
جرم برابر

ايااد تغييرات در شيب يال موج شکن ذوزنقهاي نمونههاي سه و
چهار را به وجود تواهد آورد .در نمونههاي يك و دو با توجه به
هندسه مورد نور ،شيب يال برابر 79درجه بوده كه نتايج آن با
نمونه مبنا مقايسه شد ،در ادامه نمونه شماره سه با شيب يال
پاييني  11درجه و نمونه شماره چهار كه با تركيب مقطيي از دايره
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همانگونه كه قبالً اشاره شد اين نمونهها به عنوان ايدههاي اوليهي
اين پهوه مد نور قرار گرفتند و در نهايت نمونههاي پنج و ش
با نمونه پانتون ساده مورد مقايسه واقع شد.
در شبيهسازي گروه دوم با توجه به درنور گرفتن سطح و جرم
برابر و هندسهي تاص اين دو نمونه ،الزم است جهت دستيابي به
مفروضات مسرله ،آبخور اين نمونهها زيادتر شود به طوري كه آبخور
نمونه شماره پنج نزديك  79سانتيمتر و آبخور نمونه ش نزديك
 72سانتيمتر به دست آمده كه در مقايسه با نمونههاي شبيه
سازي اول به ترتيب  %71و  %11رشد داشته است.
در شکل  77نمودار مربوط به مقايسه عملکرد اين دو نمونه در
حالت سطح مقطع ثابت و جرم ثابت با نمونه مبنا متاهده ميشود.
همانگونه كه در نمودار قابل متاهده است كارايي نمونه شماره پنج
ک با آبخور ب يتتر در سطح و جرم برابر و با تركيب مقطيي از دايره
به شياع  23/19سانتيمتر ک در كاه ضريب عبور موج نسبت به
نمونه شماره ش ک كه حاصل تركيب پانتون و دايره به شياع
 71/22سانتيمتر ميباشد ک نزديك به  %79است.
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در اين بخ عالوه بر ايااد سکو در موج شکن ذوزنقهاي و مقايسه
آن با نمونه مبنا در سطح و جرم ثابت ،روند تغييرات ضريب عبور
موج در اثر ايااد تغييرات ديگر در هندسه ذوزنقه مورد بررسي قرار
تواهد گرفت .مطابق شکل  3نمونه ذوزنقهاي در محدودهي
پريودهاي مورد مطاليه نزديك به  %79عملکرد بهتري را نسبت به
مدل مبنا از تود نتان ميدهد كه اين بهبود عملکرد تلفيقي از
تغيير هندسه و افزاي آبخور بوده است .همچنين با ايااد سکو
درهندسه مقطع ،موج شکن شناور با افزاي آبخور جهت حفظ
مقدار سطح مواجه شده و عملکرد نزديك به  %77درصد بهتر
تواهد شد.
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شکل  79نمودار حاصل از مقايسه عملکرد اين دو نمونه را نتان
ميدهد .در پريودهاي مورد مطاليه ،عملکرد نمونه شماره هفت
نزديك به  %91/1بهتر از نمونه مبنا ميباشد.

شكل  : 11مقایسه موج شكنهاي با مقط داراي انحناء با نمونه مبنا در
شبيهسازي گروه دوم

در ادامه و در شکل  72مقايسهاي بين عملکرد اين دو نمونه در هر
دو شبيهسازي بيمل آمده است.

شكل  : 13مقایسه عملكرد موج شكن پله اي و مدل مبنا در شبيهسازي
گروه دوم

شكل  : 12مقایسه عملكرد نمونههاي  1و  6در هر دو شبيهسازي

بطور كامالً محسوسي نتايج نتان دهنده ي تأثير مستقيم جرم و
آبخور بيتتر در شبيه سازي هاي گروه دوم نسبت به گروه اول مي
باشد كه تأكيدي بر تحقيقات گذشته در ت وص متخ ات عمومي
موج شکن هاست.

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-09

با مقايسه عملکرد موج شکن پلهاي در شبيککهسازي گروه اول و
دوم در شککل  79متککاهده ميشود عملکرد موج شکن پلهاي در
گروه دوم نزديك  %7بهتر از گروه اول است.
با توجه به اينکه در گروه دوم آبخور بيتتري ( )%97/1وجود دارد
يکي از داليل اين اتتال ِ كم در عملکرد موجشکنها ،چگالي
بيتتر نمونه در گروه اول ميباشد (.)%99/1
در نهايت همانند گروه اول نمونه شماره هفت با نمونه ذوزنقهاي
شماره سه كه كاراترين نمونه در قسمت اثرات تغيير شيب در
عملکرد موج شکنها بوده مورد مقايسه قرار گرفته است.

 -3 -1مقایسه نمونه پانتون پلهاي با سایر نمونههاي کارآمـد
همانگونه كه در گروه اول موج شکن پلهاي با آبخور هتت سانتيمتر
با نمونه مبنا مورد مقايسه قرار گرفت اينبار نيز نمونه پلهاي با
سطح مقطع ،جرم و عرض پاييني برابر با نمونه مبنا مورد مقايسه
قرار گرفته است .در اين مرحله آبخور موج شکن پلهاي نزديك به
 77سانتيمتر محاسبه شده كه  %97/1بيتتر از نمونه شماره هفت
در شبيهسازي گروه اول است.

شكل  : 14مقایسه عملكرد موج شكن پلهاي و مبنا در هر دو شبيه سازي

سراناام همانگونه كه در شکل  71متاهده ميشود در اين مرحله و
در پريودهاي باالتر عملکرد نمونه شماره سه بهتر از موج شکن پله-
اي بوده و در كل بطور ميانگين نزديك به  %71/1كارايي اين نمونه
بهتر از نمونه پلهاي در اين مرحله است.
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و نمونه مبنا

)39-17( ،37  بهار و تابستان،)27( سال چهاردهم، نتريه مهندسي دريا/ حبيب حکيمزاده،علي كبيري

همچنين نمونههاي پلهاي كه طي پهوهک هاي پي تر نيز استفاده
 به عکنوان نمونههايي با كارايي مناسب توصيکه،از آنها توصيکه شده
.ميشود
در عين حال اين نمونهها مبنايي براي مقايسه عملکرد هندسههاي
پيتنهادي بوده كه در نهايت نمونه شماره سه به عنوان هندسهاي
با كارايي مناسب در محدوده پريودهاي اين تحقيق ميرفي شده
.است
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 درصد بهبود عملکرد و11 نمونه شماره سه در گروه اول نزديك به
 درصد بهبود عملکرد نسبت به نمونه91 در گروه دوم نزديك به
 همچنين از مقايسه نتايج حاصله ميتوان.مبنا را دارا هستند
دريافت كه تأثير تغييرات عمق آبخور نسبي در افزاي راندمان موج
.شکن شناور بيتتر از تأثيرات تغيير جرم است
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