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چكيده
 کاهش مصرف سوخت و، افزایش سرعت، استفاده بهینه از انرژی، امروزه در بحث طراحی و ساخت کشتی
 از اهمیت باالیی برخوردار است؛ بنابراین ارزیابی عملکرد کشتی در،جلوگیری از آلودگی محیط زیست
 افزایش مصرف سوخت و به دنبال آن افزایش، به دلیل افزایش مقاومت کشتی،شرایط دریای مواج
 به حل عددی مدل کشتی کانتینربر ایران، در پژوهش حاضر. حائز اهمیت است،آلودگیهای زیست محیطی
بوشهر در آب آرام جهت شبیهساز ی جریان سطح آزاد اطراف بدنه و برآورد نیروی مقاومت کل و سپس
 درجه180 پیشبینی حرکات کشتی با دو درجه آزادی هیو و پیچ تحت امواج منظم با زاویهی برخورد
 در انتها نتایج حاصل از شبیهسازی کشتی در شرایط مختلف ارائه و مقایسه گردیده.پرداخته شده است
 شبیهسازی عددی جهت حل جریان. استفاده شدKCS  از مدل کشتی، جهت اعتبارسنجی روش حل.است
. انجام شده استSTAR-CCM+  ناپایدار درRANS  بر پایهی،ناپایدار سهبعدی تراکم ناپذیر
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Nowadays, the optimal use of energy, speed increase, fuel consumption reduction and
environmental pollution prevention are essential in the ship design and manufacturing
discussion. So it is critical to be able to estimate ship's response to waves, since the
resulting added resistance and increasing fuel consumption also increasing
environmental pollution. In this study, the numerical solution of the Iran-Bushehr
container ship model was determined to simulate the free surface flow around the hull
and estimate the total resistance and investigate ship motions in 2 degree-of-freedom
(heave and pitch) in regular head waves. Finally, the results of simulation in different
conditions are presented and compared. KCS container ship used for validation. CFD
codes in Star-CCM+ used to calculate three dimensional, incompressible, unsteady
RANS equations.
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 -1مقدمه

مطابق آنچه گفته شننند ،ارزیابی عملکرد کشنننتی بهخصنننوب برای
کشنننتی کانتینربر ،یک گام مهم جهت کنترل مصنننرف سنننوخت،
اسنننت فادهی بهی نه از انرژی و جلوگیری از گر مایش کرهی زمین
میباشد.
درک رفتار یک کشنننتی در دریای واقعی ،برای تعیین عملکرد آن،
موضننوم مهم و حیاتی میباشنند .شننرایط ناهموار دریا باعث ایجاد
حرکات ک شتی ،افزایش مقاومت ،کاهش بهرهوری حرکتی و افزایش
م صرف سوخت میگردد .همچنین رفتار و حرکات ک شتی در امواج،
برای خدمه و ایمنی حمل و نقل ب سیار اهمیت دارد .بنابراین نیاز به
آگاهی از تأثیرات حرکات کشتی حیاتی است.
استفاده از مدلهای عددی برای پیشبینی عملکرد کشتی در مرحله
طراحی اولیه در حال فراگیرشنندن اسننت .روش دینامیک سننیاالت
محاسباتی 1انتخاب مناسبی در زمینه پیشبینی رفتار کشتی است.
به دلیل پیچیدگی سننناخت شنننناور مدل ،هزی نهبر بودن آزمایش
تجربی در حو ضچه ک شش و پیچیدگی هند سه در برخی م سائل ،از
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شكل  -1انتشار گاز  CO2بر اساس نوع کشتی []1
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از آغاز انقالب صننننعتی ،صننننعت حمل و نقل دریایی یک صننننعت
پررونق بوده و در حال حاضنننر به عنوان یکی از بزرگترین صننننایع
جهان شنننناخته میشنننود .با گسنننترش روزافزون تجارت جهانی،
معامالت بینالمللی و واردات و صادرات بین ک شورها ،تعداد و مقدار
حمل و نقل کاال روز به روز در حال افزایش اسنننت .با وجود راههای
زمینی و هوایی ،بیشنننتر محمو له ها از طریق در یا ها و اق یانوس ها
توسننط کشننتیهای مخصننوب بار ،جابجا میشننوند که در این بین،
کشنننتی کانتینربر به دلیل سنننهولت در بارگیری و تخلیه ،جای اه
ویژهای دارد .مطابق شکل  ،1کشتی کانتینربر با سهم  %23از انتشار
کل گاز کربن دیاکسید تولید شده توسط کشتیها ،به عنوان اولین
و بزرگترین تولید کنندهی گاز کربن دیاک سید در صنعت حمل و
نقل دریایی شناخته میشود [.]1
قابل ذکر اسننت که هزینهی سننوخت یک کشننتی تجاری معمولی،
بیش از نیمی از هزینههای عملیاتی آن میباشنند؛ در حالی که برای
یک کشتی کانتینربر ،این مقدار ممکن است به  %75برسد [.]2
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روشهای شبیه سازی به کمک نرمافزارهای  CFDاستفاده می شود.
در گذ شته روشهای  CFDبر پایهی تئوری جریان پتان سیل بودند،
زیرا حل معادالت ناویر-ا ستوکس د شوار بود .با پی شرفتهای اخیر
در فنآوری محاسنننبات ،محققان قادر شننندند تا مسنننائل مربوه به
صنعت کشتیسازی را با استفاده از معادالت میان ینگیری رینولدز2
حل کنند .به کمک شنننب یهسنننازی میتوان مؤلفه هایی نظیر انوام
مقاومت (فشاری ،اصطکاکی ،موجسازی و  ،)...ال وی امواج تولیدشده
ناشی از حرکات کشتی ،تحلیل دریامانی کشتی ،مانور کشتی و  ...را
با دقت مناسننبی در شننرایط مختلف دریایی و سننرعتهای متفاوت
کشننتی محاسننبه کرد .با این حال دسننتیابی به تمام خواسننتههای
هیدرودی نامیکی به دل یل گسنننتردگی و پیچ یدگی جریان و تأثیر
متقابل اجزا و م سائل بر یکدی ر امکانپذیر نی ست .بنابراین ناچار به
سنننادهسنننازی هندسنننه و جریان و همچنین صنننرف نظر از برخی
ویژگیهای هیدرودینامیکی خواهیم بود .اگرچه با گسنننترش هرچه
بیشنننتر قدرت محاسنننباتی و دانش عددی ،توانایی مدلسنننازی و
محاسبهی کامل پدیدههای طبیعی ،امکانپذیر میگردد.
اکثریت روشهای موجود پیشبینی حرکات کشنننتی مانند مقاومت
افزوده در امواج ،بر پا یهی تئوری جریان پتانسنننیل به همراه اثرات
سنننطح آزاد اسنننت .با این حال ،بسنننیاری از مطالعات قبلی مانند
اشننمیتکه [ ]3در سننال  1978نشننان دادهاند که اثرات ویسننکوز
بهخصننوب در امواج با دامنهی باال و اعداد فرود باال ،مهمترین عامل
اسننت .نیومن [ ]4در سننال  1978دریافت که حل تئوری نواری در
اعداد فرود باال و برخی از امواج ،ناقص ا ست .فالتین سن و ژائو []5در
سال  1991دلیل این نق صان را تأثیرات سرعت و ماهیت پیچیدهی
امواج اعالم کردند .بک و ریید [ ]6در سننال  2001تخمین زدند که
بیش از  %80از محاسننبات دریامانی تا قبل از سننال  ،2000از روش
تئوری نواری انجام شننده اسننت .دلیل اسننتفادهی گسننترده از این
تئوری ،د ستیابی سریع به حل ،به دلیل ساده سازی هند سه ک شتی
اسنننت .در نتیجه محققان به دلیل تفاوت بین نتایج نظریه تئوری
نواری و نتایج آزمای ش اهی برای ک شتیهای سریع و یا ک شتیهایی
با هندسننهی پیچیده ،از تئوریهای پیشننرفتهتر مانند میان ینگیری
رینولدز ناپایدار و شبیهسازی گردابههای بزرگ استفاده کردند.
سیمون سن و همکاران [ ]7در سال  ،2013دریافتند که اثراتی که
در تئوری پتانسننیل نادیده گرفته میشننوند ،مانند شننکسننت امواج،
آ شفت ی و وی سکوزیته ،باید م ستقیماً از روشهای عددی محا سبه
شننوند .به عنوان مثال ،روشهای  RANSجای زین مناسننبی برای
تئوری پتانسنننیل هسنننتند زیرا در این معادالت ،مسنننتقیماً اثرات
ویسنننکوز لحا میگردد .هاچبام و ووت [ ]8در سنننال  ،2002یک
کشتی کانتینربر را در سه درجه آزادی سرج ،هیو و پیچ در آب مواج
شبیهسازی کردند.
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از شننبیهسننازی  CFDبرای کشننتیهای با هندسننهی پیچیده نیز
اسننتفاده میشننود .کاریکا و همکاران [ ]9در سننال  ،2008حرکات
مدل کشننتی  DTMB 5415را در امواج با دامنهی کم را بررسننی
کردند و به نتایج قابل قبولی در مقایسنننه با آزمایش تجربی دسنننت
یافتند .کانداسننامی و همکاران [ ]10در سننال  ،2011نشننان دادند
نتایج حل عددی معادالت  RANSبرای ک شتیهای پر سرعت مانند
کاتاماران ،به خوبی با نتایج تجربی همخوانی دارد .سنننیمونسنننن و
همکاران [ ]7در سنننال  ،2013با مقایسنننهی نتایج حل عددی و
آزمایش تجربی کشتی کانتینربر  KCSدر دریای آرام و مواج با موج
از رو بهرو در دام نه های موج باال و همچنین م طال عهی پد یدهی
تشنندید ،به نتایج کامالً نزدیک و قابل قبولی دسننت یافتند .الزم به
ذکر است که در اکثر محاسبات ،از مدل آشفت ی  k-εاستفاده شده
و در برخی از بررسیها ،به دلیل کوچک بودن حرکات کشتی در آب
آرام ،شبیهسازی به صورت کشتی ثابت انجام شده است.
در پژوهش حا ضر ،به حل عددی جریان اطراف بدنهی مدل ک شتی
کانتینربر ایران بو شهر پرداخته شده ا ست .شبیه سازی ک شتی در
نرمافزار  ،STAR-CCM+در آب آرام و آب مواج با زاویهی برخورد
موج  180درجه و دو درجه آزادی هیو و پیچ ،انجام شده است.

()4

به طوری که  Cμثابت تجربی و  kانرژی جنبشنننی و 𝜀 نرخ اتالف
انرژی جنبشی جریان آشفته میباشد.
به منظور شبیه سازی آ شفت ی جریان اطراف بدنه ک شتی ،از مدل
آشفت ی دو معادلهای  k-εاستفاده شده است .معادالت انتقال  kو 𝜀
در این مدل به صورت زیر بیان میشود:

مقدار

0.09

1.44

1.92

1.00

1.30

()8

به طوری که 𝜙 به عنوان یک خاصنننیت فیزیکی همانند چ الی،
ویسکوزیته و غیره در نظر گرفته میشود.
درون سیال 1
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درون سیال 2
مرز مشترک دو سیال

𝛼=1
𝛼=0
0<𝛼<1
{

̅̅̅̅̅
( úi ú j = −vt

که در آن  vtویسکوزیتهی ادی است و برابر است با:
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قابل ذکر است که 𝛼 برابر با  0.5به این معنا ست که سلول محاسبه
شده با  50در صد آب و  50در صد هوا پر شده ا ست که موقعیت
سطح برخورد بین آب و هوا موسوم به سطح آزاد را معرفی میکند.
به منظور شبیه سازی حرکات ک شتی ،از مدل  4DFBIبا دو درجه
آزادی حرکات هیو و پیچ اسننتفاده شننده اسننت .از مدل  DFBIدر
حلگر  RANSجهت محا سبهی نیروها و ممانهای نا شی از امواج
بر بدنهی ک شتی و حل معادالت حاکم حرکت ج سم صلب ا ستفاده
شده است.

به طوری که  Uiو  ú iبیان کنندهی سنننرعت متوسنننط و نوسنننانات
سرعت در راستای محور مختصات  P ،xiفشار متوسط 𝜌 ،چ الی و
𝜈 ویسکوزیته ی سینماتیک میباشد.
تنش رینولدز نیز طبق معادلهی زیر محاسبه میشود:

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.5.4

)𝛼 𝜙 = 𝜙1 𝛼 + 𝜙2 (1 −

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

ضریب

𝛍𝐂

𝟏𝜺𝐂

𝟐𝜺𝐂

𝒌𝛔

𝜺𝛔

جهت مدلسنننازی جریان سنننطح آزاد از روش حل جریان دو فازی
کسر حجمی سیال 3استفاده شده است .با تعریف 𝛼 به عنوان نسبت
حجم سنیال  1به کل سنیال ،جهت تعیین سنطح آزاد معادلهی زیر
نوشته میشود:

و معادلهی اندازه حرکت سیال:

()3
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جدول  -1ضرایب مدل آشفتگی k-ɛ
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𝜀
− C𝜀2
𝑘

ضرایب ثابت این مدل آشفت ی ،در جدول  1آورده شده است.

در این پژوهش ،شنننبیهسنننازی عددی جهت حل جریان ،بر پایهی
 RANSناپایدار انجام شده ا ست .بنابراین معادالت حاکم ،معادالت
 RANSو م عادالت پایسنننت ی جرم و ا ندازه حر کت برای جر یان
ناپایدار سه بعدی تراکم ناپذیر با سرعت متوسط میباشد.
معادلهی پایست ی جرم:

()2

()5

) ∂𝑘 ∂(𝑘Uj
∂
𝑘∂ vt
+
=
𝜀 [(𝑣 + ) ] + P𝑘 −
∂t
∂xj
∂xj
σ𝑘 ∂xj

()7

 -2معادالت اساسی حاکم

()1

𝜀vt = Cμ 𝑘 2 /
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 -3معرفی مدل هندسی ،دامنه حل و شبكهبندی

 -1-2-3دامنه محاسباتی آب آرام

 -3-1مدل هندسی

به دلیل ثابت بودن کشننتی در تحلیل آب آرام ،نیازی به اسننتفاده از
مش متحرک نی ست .بنابراین از دامنه ثابت با ابعاد مشخص شده در
جدول  ،3استفاده شده است .ابعاد این دامنه در شکل  2نشان داده
شده است.

با توجه به اینکه در این پژوهش ،بدنهی کشنننتی کانتینربر ایران
بو شهر به عنوان هند سهی ا صلی جهت شبیه سازی انتخاب شده
است ،مشخصات ابعاد کشتی ایران بوشهر و مدل برگزیده شده ،در
جدول  2ارائه شده است .همچنین نمای سهبعدی از مدل کشتی در
شکل  1آورده شده است.

عنوان

λ

1

50

طول کلی

)LOA (m

187.35

3.747

طول بين دو عمود

)LPP (m

177.08

3.541

عرض کلی

)B (m

29.8

0.596

 -2-2-3دامنه محاسباتی دریای مواج

ارتفاع کلی

)D (m

16.5

0.330

آبخور

)T (m

11.55

0.231

ضریب بلوکی

CB

0.636

0.636

سرعت

)V (m/s

10.80

1.528

عدد فرود

Fr

0.26

0.26

با توجه به دو درجه آزادی هیو و پیچ کشنننتی در دریای مواج و به
منظور تسننهیل حرکات کشننتی ،از مش متحرک اُوِرسِنت 5اسننتفاده
شده ا ست .بنابراین از دامنه محا سباتی همانند شکل  ،3ا ستفاده
شننده اسننت .الزم به ذکر اسننت که ابعاد کلی این دامنه نیز مطابق
جدول  3میباشنند .به طور کلی دامنهی دریای مواج ،از دو قسننمت
ِرسنت و ناحیهی پسزمینه تشنکیل شنده اسنت .در
ناحیهی مش اُو ِ
مش اُوِر سِ ت  ،ناحیهی اُوِر سِ ت بر روی ناحیهی پسزمینه میلغزد و
حرکات کشتی به راحتی شبیهسازی میشود .همچنین کیفیت مش
در سطح آزاد و اطراف بدنه کشتی ،باال بوده و به تعداد مش کمتری
نیاز دارد.

شكل  -2ابعاد دامنه محاسباتی آب آرام

شكل  -1نمای سهبعدی از هندسهی کشتی ایران بوشهر

 -2-3دامنه حل
انتخاب دامنه محاسننباتی متناسننب با نوم مسننئله ،یکی از مهمترین
بخشهای شبیه سازی و تحلیل کشتی میباشد .در صورتی که ابعاد
دامنه مناسب نباشد ،سبب بروز خطا در نتایج شده و یا زمان حل و
هزینههای محا سباتی را افزایش میدهد .در پژوهش حا ضر ،با توجه
به نوم م سئله از دامنههای محا سباتی متفاوتی در شرایط آب آرام و
دریای مواج استفاده شده است .مشخصات کلی دامنه محاسباتی آب
آرام و دریای مواج در جدول  3ارائه شده است.

شكل  -3ابعاد دامنه محاسباتی دریای مواج

 -3-3شرایط مرزی

موقعيت

مبدأ

بر حسب LPP

ورودی
خروجی
کناره
باال
پایین

مرکز جرم
مرکز جرم
محور تقارن طولی
خط آب
خط آب

1.85
4.25
1.7
1.13
1.13

6.5
15
6
4
4
44
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شنننرایط اولیه و مرزی بر اسننناس نوم مسنننئله و هدف حل انتخاب
میگردد .انتخاب شننرایط مرزی ،یکی از مهمترین بخشهای تحلیل
جهت رسننیدن به جواب صننحیح اسننت .صننفحات دامنهی مکعب
مستطیل استفاده شده جهت تحلیل در شکل  4شمارهگذاری شده
است .برای حل مسائل پژوهش حاضر ،شرایط مرزی بسیاری وجود
دارد؛ اما انتخاب مناسنننبترین شنننرایط مرزی ،مطابق آنچه که در
جدول  4ارائه شده است ،میتواند هزینههای محاسباتی غیرضروری
را کاهش دهد .با اعمال این شننرایط مرزی ،سننرعت حل مسننئله به
طور چشمگیری افزایش مییابد.

جدول  -3مشخصات کلی دامنه محاسباتی آب آرام و دریای مواج
بر حسب متر

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.5.4

نماد و واحد

کشتی اصلی

کشتی مدل
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جدول  -2ابعاد اصلی و مدل کشتی ایران بوشهر
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 -2-4-3شبكهبندی هندسه
شکل  ،7مش هندسهی کشتی و نواحی اطراف آن را نشان میدهد.
با توجه به انحنای بدنه در سینه و پاشنهی کشتی ،مشهای ریزتری
بکار گرفته شده است.

شكل  -7مش بدنهی کشتی.1 ،سينه کشتی.2 ،پاشنه کشتی
جدول  -4شرایط مرزی دامنه محاسباتی
شماره صفحات
1
2
3
4
5
6
7

شرایط مرزی

فاصننله اولین گره تا سننطح دیواره در نزدیکی بدنه کشننتی ،توسننط
مؤلفهای با نماد  𝑦 +تعیین می شود 𝑦 + .در مدل آ شفت ی  ،k-εبین
 30تا  300در نظر گرفته می شود .الزم به ذکر ا ست که مقادیر 𝑦 +
نزدیک به  ،30نتایج دقیقتری به همراه خواهند داشت .در شکل ،8
مقادیر  𝑦 +بدنهی مدل کشتی ایران بوشهر نشان داده شده است.

6

سرعت ورودی
فشار خروجی
سرعت ورودی
8
صفحهی تقارن
سرعت ورودی
سرعت ورودی
9
دیواره بدون لغزش
7
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شكل  -4شمارهگذاری صفحات دامنه محاسباتی

 -4-3شبكهبندی
شكل  y+ -8بدنه مدل کشتی ایران بوشهر

 -1-4-3شبكهبندی دامنهی حل

 -3-4-3شبكهبندی سطح آزاد
به منظور بهبود کیف یت مش و اطمی نان از صننن حت ن تایج ،تراکم
شننبکههای تولید شننده در سننینه ،پاشنننه و نواحی اطراف بدنهی
ک شتی ،بی شتر شده ا ست .شبکهبندی سطح آزاد آب آرام و دریای
مواج در شکلهای  9و  10نشان داده شده است.

شكل  -5شبكهبندی دامنهی حل آب آرام در.1 :نمای جانبی.2 ،نمای

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.5.4

به منظور شبکهبندی دامنهی حل ،از شبکهبندی خودکار 10با مش
حجمی تریم 11به علت کیفیت باالی این نوم مش در سنننطح آزاد و
هند سهی پیچیدهی ک شتی به خ صوب در نواحی سینه و پا شنه،
استفاده شده است .در شکلهای  5و  ،6به ترتیب شبکهبندی دامنه
حل در آب آرام و در دریای مواج آورده شده است.

سهبعدی
شكل  -9مش سطح آزاد دامنهی آب آرام

سهبعدی

شكل  -10مش سطح آزاد دامنهی دریای مواج
45
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شكل  -6شبكهبندی دامنهی حل دریای مواج در.1 :نمای جانبی.2 ،نمای
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که  𝜖2 ،𝜖1و  𝜖3به ترتیب مقاومت کل حا صل از مش ریز ،متو سط
و درشننت ارائه شننده در جداول  5و  6میباشنند .بنابراین با انتخاب
مش ریز به عنوان مش ا صلی ،ن سبت تغییرات ضریب مقاومت کل
در آب آرام  0.48و در آب مواج  0.59میباشد که در هر دو شرایط،
هم رایی مش تائید شده است.

 -3-5استقالل از شبكه
اندازهی مش در نتایج تحلیل بسیار تأثیرگذار میباشد؛ به طوری که
درشت بودن مش سبب ایجاد خطا در تحلیل می شود .بنابراین بهتر
اسننت سننایز مشها تا حد امکان ریز باشنند .با افزایش تعداد مشها،
حجم محاسنننبات افزایش مییابد .بنابراین اندازه و تعداد مشها به
گونهای انتخاب می شود که نتایج با کمترین خطا محا سبه شوند و
سختافزارهای در دسترس ،توانایی انجام محاسبات را داشته باشند.
در جداول  5و  ،6به ترتیب ضنننریب مقاومت کل دامنهی آب آرام و
دریای مواج مدل کشتی ایران بوشهر در هر شبکه بر حسب اندازهی
مش ارائه شده است.

 -4مدلسازی حرکات کشتی
مطابق جدول  ،2مدل کشننتی در آب آرام با سننرعت  1.528متر بر
ثانیه ،در عدد فرود  0.26شبیهسازی شده است.
به طور کلی ،مقاومت کل کشننتی در آب آرام ،از دو مؤلفهی اصننلی
مقاومت ا صطکاکی و مقاومت باقیمانده ت شکیل شده ا ست .ضریب
مقاومت باقی مانده 𝑅𝐶 برابر با اختالف ضنننریب مقاومت کل 𝑇𝐶 و
ضریب مقاومت اصطکاکی 𝐹𝐶 است.

جدول  -5استقالل مش دامنهی حل آب آرام
آب آرام

اندازهی
مش

تعداد مش

درشت
متوسط
ریز
بسیار ریز

850929
1191525
1668724
2335613

ضریب مقاومت
کل ()×103

درصد خطا
4.54%
2.26%
1.16%

4.63
4.42
4.32
4.27

()12

1
2
𝑉𝐴𝜌 2

به طوری که 𝑇𝑅 نیروی مقاومت کل 𝐴 ،مسننناحت سنننطح خیس
کشتی و 𝑉 سرعت کشتی میباشد 𝐶𝐹 .نیز با انت رال گیری از تنش
برشی سطح خیس کشتی بدست می آید.

جدول  -6استقالل مش دامنهی حل دریای مواج
دریای مواج

اندازهی

درشت
متوسط
ریز
بسیار ریز

1397525
1563642
2208939
2830847

ضریب مقاومت
کل ()×103
7.02
6.75
6.59
6.50

 -2-4مدلسازی در دریای مواج

درصد خطا

در حالت کلی ،امواج در دریا نامنظم و به صورت ت صادفی ه ستند.
بررسننی و تحلیل رفتار کشننتی در این امواج امری پیچیده و دشننوار
اسننت .بنابراین به منظور بررسننی رفتار کشننتی ،امواج را به صننورت
مجموعهای از امواج منظم در نظر گرفته میشود
برای یک موج ساده سینو سی در آب عمیق ،موقعیت مکانی سطح
موج  ،ξطبق معادلهی زیر بدست میآید:

3.85%
2.37%
1.37%

همانطور که م شخص ا ست ،با افزایش تعداد مش ،ضریب مقاومت
کل کاهش پیدا میکند .با توجه به اهمیت خطا در پژوهش حاضننر،
سننعی شننده اسننت که نتایج با کمترین خطا و بیشننترین کیفیت
محا سبه شوند .به همین دلیل با وجود در صد خطای قابل قبول در
مش متوسط ،از مش ریز استفاده شده است.
جهت محاسننبهی هم رایی مش ،از نسننبت تغییرات زیر اسننتفاده
میشود:
()10
هم رایی

که در آن 𝑎𝜉 دام نهی موج k ،عدد موج 𝑓𝑒 ،فر کانس برخورد موج
میباشد؛ به طوری که:
()15
که  λطول موج است.
فرکانس برخورد موج از روبهرو کشتی برابر است با:

= 𝐺𝑅

0 < 𝑅𝐺 < 1

نوسانی

𝑅𝐺 < 0

واگرایی

𝑅𝐺 > 1

𝜋2
𝜆

=𝑘

()16

𝑔
𝑉
+
𝜆 𝜆𝜋2

√ = 𝑒𝑓

در صورتی که فرکانس برخورد موج برابر با فرکانس طبیعی ک شتی
شننود و یا در محدودهی آن قرار گیرد ،پدیدهی رزونانس رخ خواهد
داد که در این حالت کشتی در شرایط بحرانی قرار میگیرد.

{
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𝜖21 𝜖2 − 𝜖1
=
𝜖32 𝜖3 − 𝜖2

()14

)𝑡 𝑒𝑓𝜋𝜉 = 𝜉𝑎 cos(𝑘𝑥 − 2
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مش

تعداد مش

()11

𝑇𝑅

= 𝑇𝐶
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جدول  -7مشخصات موج شبيهسازی شده
طول موج

دوره تناوب برخورد موج

(متر)

(ثانيه)

𝒘𝝃
(متر)

𝝀
𝑷𝑷𝑳

موج 1

1.528

0.26

4.07

1.01

0.0625

1.15

موج 2

1.528

0.26

4.71

1.11

0.0625

1.33

موج 3

1.528

0.26

5.31

1.20

0.0625

1.50

موج 4

1.528

0.26

7.08

1.46

0.0625

2.00

شرایط موج

سرعت
(متر/ثانيه)

عدد فرود

بیشترین نیرو و ممان تحریک یک کشتی در محدودهی

𝜆
𝑃𝑃

بهترین راه اعتبارسنننجی نتایج ،مقایسننهی نتایج به دسننت آمده از
شبیه سازی کشتی مدل با نتایج حاصل از حوضچه کشش میباشد.
به دلیل در د سترس نبودن یا عدم آزمایش حو ضچه ک شش ک شتی
ایران بو شهر ،تنها راه اعتبار سنجی نتایج و روش حل ،شبیه سازی
شنننناوری دی ر با دامنه ،مش و شنننرایط مرزی مشنننابه پژوهش و
درنهایت مقای سهی نتایج به د ست آمده با آزمایش تجربی آن شناور
میباشد.

𝐿 برابر با

 1.33رخ خواهد داد.
حرکات مدل کشننتی ایران بوشننهر بر اثر برخورد چهار موج مختلف،
مطابق جدول  7شبیهسازی شده است.
𝑤𝜉 واقع در جدول ،ب یان ر ارت فام موج و دو برابر 𝑎𝜉 می باشننند.
همچنین دوره تناوب برخورد موج به کشتی 𝑒𝑇 برابر با 𝑒𝑓 1/است.
نتایج شنننبیهسنننازی دریای مواج ،با توابع تبدیل حرکات هیو و پیچ
ارائه میگردند .این توابع تبدیل بیبعد ،عمل ر دامنهی پاسنننخ 12نام
دارند .رائو هیو و پیچ کشتی به صورت زیر تعریف میگردد:

 -5-1-1اعتبارسنجی نتایج آب آرام
جهت اعتبارسننننجی نتایج و با توجه به هندسنننهی پیچیدهی بدنه
کشتی ایران بوشهر ،شبیهسازی توسط کشتی کانتینربر  KCSانجام
شده است .ابعاد و مشخصات اصلی و مدل کشتی  ،KCSدر جدول
 8و شکل  11آورده شده است.

()17
()18

جدول  -8ابعاد و مشخصات کشتی KCS

که در آن  𝑥31و  𝑥51اولین دامنه حرکت هیو و پیچ شناور میباشد.
اختالف بین م یان ین م قاو مت کل در در یای مواج و م قاو مت کل
کشنننتی در دریای آرام را مقاومت افزوده مینامند .این مقاومت که
ناشننی از حرکات کشننتی در آب مواج و نیروهای امواج اسننت ،طبق
فرمول زیر محاسبه میشود:
()19

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = 𝑊𝐴𝑅
𝑚𝑙𝑎𝐶𝑅𝑇,𝑊𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑇,

نماد و واحد

کشتی اصلی

کشتی مدل

عنوان

λ

1

31.6

طول بين دو عمود

)LPP (m

230

7.278

عرض کلی

)B (m

32.2

1.019

آبخور

)T (m

10.8

0.342

ضریب بلوکی

CB

0.65

0.65

سرعت

)V (m/s

12.35

2.196

عدد فرود

Fr

0.26

0.26
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𝑥31
𝑎𝜉
𝑥51
= 𝑇𝐹5
𝑎𝜉𝑘
= 𝑇𝐹3

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

در صورتی که فرکانس برخورد موج برابر با فرکانس طبیعی ک شتی
شننود و یا در محدودهی آن قرار گیرد ،پدیدهی رزونانس رخ خواهد
داد که در این حالت ک شتی در شرایط بحرانی قرار میگیرد .معموالً

 -5-1اعتبارسنجی

ضریب مقاومت افزوده 𝑊𝐴𝐶 مطابق فرمول زیر به دست میآید:
()20

𝑊𝐴𝑅
𝑃𝑃𝐿𝜌𝑔𝜉𝑎 2 𝐵2 /

= 𝑊𝐴𝐶

شكل  -11نمای سهبعدی از هندسهی کانتينربر KCS

 -5نتایج
ابتدا به منظور برر سی دقت و صحت حل عددی ،نتایج شبیه سازی
توسط کشتی  KCSارائه میگردد.

ابعاد دامنه و شرایط مرزی شبیه سازی ،همانند آنچه در جدول  3و
 4ارائه شد ،انتخاب شده است.
ن تایج به دسنننت آمده با آزمایش تجربی کشنننتی در جدول  9و
شکلهای  12و  13مقایسه شده است.
47

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.41

که در آن  gشتاب گرانشی و  Bعرض کشتی است.
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سنیمونسنن و همکاران [ ،]7صنحت و دقت شنبیهسنازی در دریای
مواج تائید شده است.

جدول  -9ضرایب مقاومت کشتی KCS

نتایج ()×103

پژوهش حاضر

آزمایش تجربی []11

ضریب مقاومت اصطكاکی

2.86

2.83

ضریب مقاومت باقیمانده

0.75

0.73

ضریب مقاومت کل

3.61

3.56

درصد خطا ضریب مقاومت کل

1.4%

-

 -5-2نتایج شبيهسازی کشتی ایران بوشهر در آب آرام

شكل  -12خط آب بر روی بدنهی کشتی KCS

شكل  -13الگوی موج کشتی  KCSدر آب آرام،
.1حوضچه کشش.2 ،پژوهش حاضر

با توجه به خطای  1.4درصنندی ضننریب مقاومت کل بدسننت آمده،
تطابق خط آب روی بدنه کشتی و ال وی موج حاصل از شبیه سازی
با نتایج حوضچه کشش ،دقت و صحت شبیهسازی در آب آرام تائید
شده است.
شكل  -15الگوی موج تشكيل شده در آب آرام

 -5-1-2اعتبارسنجی نتایج دریای مواج

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.5.4

جهت برآورد نیروی مقاومت کل و محاسبهی مقاومت افزوده کشتی
در دریای مواج ،شبیهسازی در آب آرام انجام شده است.
شکل  15ال وی موج ت شکیل شده نا شی از حرکت مدل ک شتی با
سنننرعت  1.528متر بر ثانیه ،در آب آرام را نشنننان میدهد .تعدیل
امواج در انتهای دامنه حاکی از انتخاب صحیح ابعاد دامنه محاسباتی
است.
شکل  16نمودار هم رایی ضرایب مقاومت حرکت مدل ک شتی در
مدت زمان  100ثانیه را نشان میدهد.
نتایج حاصل از این شبیهسازی ،در جدول  11ارائه شده است.

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

شكل  -14حرکات هيو و پيچ کشتی KCS

جهت اعتبار سنننجی نتایج دریای مواج ،کشننتی  KCSبا دو درجه
آزادی هیو و پیچ ،در موج ساده سینو سی از روبهرو ،ن سبت

𝐿 برابر با  ،1.15شبیه سازی شده است .نتایج بدست آمده

در جدول  10ارائه شده است .همچنین در شکل  ،14دامنه حرکات
هیو و پیچ کشتی  KCSنشان داده شده است.
با توجه به در صد خطای کمتر ضریب مقاومت افزوده و توابع تبدیل
هیو و پیچ پژوهش حاضر در مقایسه با شبیهسازی انجام شده توسط
شكل  -16ضرایب مقاومت کشتی ایران بوشهر

48

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.41

1

با  60و

𝜆
𝑃𝑃

𝑤𝜉
𝜆

برابر

امیرحسین امیری و همکاران /نشریه مهندسی دریا ،سال شانزدهم( ،)31بهار و تابستان )52-41( ،99
جدول  -10ضریب مقاومت افزوده و توابع تبدیل کشتی KCS

آزمایش تجربی[]7

سيمونسن و همكاران[]7

درصد خطا

پژوهش حاضر

درصد خطا

نتایج
ضریب مقاومت افزوده

9.106

11.074

9.03%

8.374

8.04%

تابع تبدیل هيو

0.950

0.861

9.37%

1.028

%8.21

تابع تبدیل پيچ

0.693

0.731

5.48%

0.659

4.91%

جدول  -11ضرایب مقاومت کشتی ایران بوشهر در آب آرام
نتایج ()×103

پژوهش حاضر

ضریب مقاومت اصطكاکی

3.14

ضریب مقاومت باقیمانده

1.18

ضریب مقاومت کل

4.32

 -5-3نتایج شبيهسازی کشتی ایران بوشهر در دریای مواج
حرکات مدل ک شتی ایران بو شهر بر اثر برخورد چهار موج مختلف،
مطابق جدول  7شبیهسازی شده است.
شکل  17ال وی موج پس از اعمال شرایط اولیه و شکل  ،18ال وی
موج پس از اتمام حل را نشان میدهد.

شكل  -19حرکات دماغه کشتی در موج 1

شكل  -17الگوی موج پس از اعمال شرایط اوليه
شكل  -21حرکات دماغه کشتی در موج 3

شكل  -18الگوی موج پس از اتمام حل

به منظور م شاهدهی بهتر حرکات سینهی ک شتی در شرایط موج
اعمال شده ،موقعیت دماغه در دورهی تناوب برخورد موج به کشتی
در ا شکال  19تا  ،22ارائه شده ا ست؛ به طوری که شک ست امواج
قابل م شاهده ا ست .الزم به ذکر ا ست که این ا شکال پس از اتمام
حل و در شرایط شبیهسازی پایدار ارائه شدهاند.
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شكل  -22حرکات دماغه کشتی در موج 4

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.5.4

شكل  -20حرکات دماغه کشتی در موج 2

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

همچنین میان ین ضریب مقاومت کل مدل ک شتی در شرایط موج
اعمال شننده و اختالف نتایج بدسننت آمده با ضننریب مقاومت کل
شبیهسازی در آب آرام ،در جدول  12ارائه شده است.
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جدول  -12ضریب مقاومت کل مدل کشتی ایران بوشهر
ضریب مقاومت کل

 %اختالف با ضریب مقاومت کل

()×103

در آب آرام

موج 1

6.59

52.55

موج 2

9.79

126.62

موج 3

7.74

79.17

موج 4

4.64

7.41

شرایط موج

جدول  -13ضریب مقاومت افزوده و توابع تبدیل هيو و پيچ کشتی
نتایج

موج 1

موج 2

موج 3

موج 4

ضریب مقاومت افزوده

8.113

19.542

12.243

1.147

تابع تبدیل هيو

0.589

1.0368

1.178

1.146

تابع تبدیل پيچ

0.659

1.486

1.338

1.217

 -5-4افزایش توان مؤثر 13بر اثر مقاومت افزوده

()21

𝑚𝑙𝑎𝐶𝐶𝑇,𝑊𝑎𝑣𝑒 − 𝐶𝑇,
× 100
𝑚𝑙𝑎𝐶𝐶𝑇,

= 𝑊𝐴𝑅 𝑒𝑢𝑑 𝐸𝑃 𝑒𝑠𝑎𝑒𝑟𝑐𝑛𝐼 %

شكل  -23مقایسه ضرایب مقاومت کل در آب آرام و امواج اعمال شده

شكل  -25ميزان افزایش توان مؤثر ،مصرف سوخت و انتشار گاز CO2

ضننریب مقاومت افزوده و توابع تبدیل هیو و پیچ کشننتی ناشننی از
امواج اعمال شده ،در جدول  13ارائه شده است.

مدل کشتی ایران بوشهر
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شكل  -24حرکات هيو و پيچ کشتی در امواج اعمال شده

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.5.4

با فرض بر ثابت بودن راندمان و م صرف سوخت مخ صوب ک شتی،
این معادله نشان دهندهی مصرف سوخت و میزان انتشار گاز CO2
کشتی میباشد.
در نمودار شکل  ،25میزان افزایش در صد توان ،م صرف سوخت و
انتشننار گاز  CO2کشننتی ایران بوشننهر ،نشننان داده شننده اسننت.
بیشننترین افزایش توان مؤثر ،مصننرف سننوخت و میزان انتشننار گاز
 ،CO2مربوه به حرکت ک شتی در شرایط موج  2و کمترین میزان
متعلق به موج  4میباشد.

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

در شننکل  ،23به ترتیب نمودار ضننریب مقاومت کل مدل کشننتی
ایران بوشهر در آب آرام ،در دریای مواج و همچنین میان ین ضریب
مقاومت کل آن و در شکل  ،24نمودار حرکات هیو و پیچ ک شتی،
در پنج دورهی تناوب برخورد امواج به کشننتی ،نشننان داده شننده
است.

توان مؤثر ،نیروی الزم جهت حرکت رو به جلوی ک شتی با سرعت
ثابت در آب میباشد؛ بنابراین به صورت تابعی از سرعت و مقاومت
کل کشنننتی م حاسننن به میگردد .از توان مؤثر میتوان به عنوان
مؤلفهای جهت محا سبهی م صرف سوخت ک شتی ا ستفاده کرد .با
توجه به اینکه مصنننرف سنننوخت کشنننتی به عواملی همچون بار
موتور ،14م صرف سوخت مخ صوب ،15سرعت پروانه و ب سیاری از
دی ر موارد مرتبط با شرایط عملیاتی ک شتی ،واب سته میبا شد ،به
طور مستقیم امکان محاسبهی آن وجود ندارد .با این حال ،میتوان
درصننند افزایش توان مؤثر بر اثر مقاومت افزوده را ،مطابق رابطهی
زیر محاسبه کرد:
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مقایسه با نتایج تجربی ،بیان ر صحت و دقت شبیهسازی انجام شده
میباشد.
افزایش  126.62در صدی مقاومت کل مدل ک شتی در شرایط موج
 2در مقای سه با مقاومت کل آب آرام و بی شترین م صرف سوخت و
افزایش توان موثر و باالترین ضنننریب مقاومت افزوده و تابع تبدیل
پیچ در این موج ،بیان ر اهمیت بررسنننی حرکات کشنننتی به ویژه

 -6نتيجهگيری
جهت مقایسهی بهتر نتایج شبیهسازی مدل کشتی ایران بوشهر در
امواج اعمال شده ،نمودار ضریب مقاومت افزوده و توابع تبدیل هیو
و پیچ کشننتی بر حسننب نسننبت طول موج به طول بین دو عمود
کشتی ،در شکل  26نشان داده شده است.

کشنننتی کانتینربر در شنننرایط موج با نسنننبت

𝜆
𝑃𝑃

𝐿 برابر با 1.33

 -8پژوهشهای آتی
در پژوهشهای آتی میتوان حرکات کشننتی کانتینربر را با حرننور
پروانه و ملحقات بدنه به دلیل تأثیرگذاری قابلتوجه بر عملکرد
ک شتی ،برر سی کرد .با ح رور پروانه و انتخاب روش منا سب جهت
شننبیهسننازی چرخش آن ،امکان مطالعات بیشننتر و درک بهتر از
عملکرد کشننتی و میزان مصننرف سننوخت آن در یک سننفر دریایی
فراهم میگردد .سایر پیشنهادات در زیر آورده شده است:

شكل  -26مقایسهی نموداری نتایج شبيهسازی مدل کشتی ایران
بوشهر در امواج بر حسب نسبت

𝝀
𝑷𝑷𝑳



برر سی حرکات ک شتی کانتینربر ایران بو شهر در شرایط
موج  2با سرعتهای متفاوت



مطالعهی مقاومت افزودهی کشتی ایران بوشهر در زوایای
مختلف موج ورودی



شبیهسازی حرکات کشتی ایران بوشهر در امواج نامنظم



بهینهسنننازی بدنهی کشنننتی کانتینربر ایران بوشنننهر و
مقای سهی نتایج حا صل از شبیه سازی در امواج پژوهش
حاضر

کليد واژگان

 -7جمعبندی
در این پژوهش ،به منظور پیشبینی حرکات ک شتی ایران بو شهر با
دو در جه آزادی هیو و پیچ و همچنین تخمین م قاومت افزوده در
سنننرعت طراحی ،شنننبیهسنننازی در آب آرام و چهار موج منظم با
زاویهی برخورد  180درجه انجام شنند .جهت اعتبارسنننجی روش
حل ،از مدل کشننتی  KCSاسننتفاده شنند .اختالف  1.4درصنندی
مقاومت کل در آب آرام و  8.04درصدی ضریب مقاومت افزوده در
51
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1- CFD: Computational Fluid Dynamics
2- RANS: Reynolds-Averaged Navier–Stokes
3- VOF: Volume of Fluid
4- DFBI: Dynamic Fluid Body Interaction
5- Overset Mesh
6- Velocity Inlet
7- Pressure Outlet
8- Symmetry
9- No-Slip Wall
10- Automatic Meshing
11- Trimed Volume Mesh
12- RAO: Response Amplitude Operators
13- PE: Effective Power
14- Engine Load
15- SFOC: Specific Fuel Oil Consumption

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.5.4

با توجه به جدول  12و نمودار ضریب مقاومت افزوده در شکل ،26
بیشنننترین افزایش نیروی مقاومت در موج  2رخ میدهد؛ از دالیل
افزایش نیروی مقاومت کشننتی در این موج ،میتوان به قرار گرفتن
فر کانس برخورد در م حدودهی فر کانس طبیعی بد نهی کشنننتی،
خی سی عر شه و افزایش سطح خیس ا شاره کرد .خی سی عر شه و
شکست امواج در شکل  20نشان داده شده است.
بیش نینهی دامنهی حرکات هیو کشننتی در موج  ،3مطابق آنچه که
در نمودار ضریب تبدیل هیو شکل  26ارائه شد ،با اختالف اندکی
در مقایسه با موج  ،2اتفاق افتاده است.
همچنین با توجه به نمودار تابع تبدیل پیچ کشننتی در شننکل ،26
بیشنننترین دام نهی حرکات پیچ ه مانطور که انتظار میرفت در
شننرایط موج  2اتفاق افتاده اسننت زیرا در این طول موج ،فرکانس
برخورد موج در م حدودهی فرکانس طبیعی حرکات هیو کشنننتی
میباشد.

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

میبا شد .حرکات ک شتی در امواج موجب افزایش م صرف سوخت
ک شتی ،افزایش آلودگی زی ست محیطی ،کاهش سرعت ،تأخیر و یا
تغییر مسننیر دریانوردی و در نتیجه ضننررهای اقتصننادی میگردد.
بنابراین نیاز اسنننت که در محاسنننبات هیدرودینامیکی کشنننتی،
مقاومت افزودهی ناشی از حرکت کشتی در امواج نیز در نظر گرفته
شود.

STAR-CCM+  مطالعهی عددی حرکات و مقاومت افزودهی کشتی کانتینربر ایران بوشهر در امواج منظم با استفاده از نرمافزار/امیرحسین امیری و همکاران
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