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One of the most important issues in the design of a vessel structure is the vibrations of the structure and its
effect on the comfort of the crew and the life of the equipment. The most important factor about the comfort
of the crew in a vessel is the range of free and forced vibrations under various internal and external factors in
the structure of the vessel. One of the serious factors in stimulation of vibrations in the hull vessel is the
propeller. Excessive vibrations as well as the being the structure in the frequency range of propeller excitation,
cause fatigue, components exhaustion, and also the resonance phenomenon. Resonance and vibration of the
components are the structural design challenges, so in this paper, vibrations caused by a five-bladed propeller
KP505 excitation were investigated using numerical simulation on a container vessel (KCS). First, the free
vibrations of the hull vessel in wet mode were investigated. Then, to investigate the forced vibrations caused
by the propeller excitation, the pressure distribution on the hull in self-propulsion mode was obtained from
the numerical solution of the fluid flow by computational fluid dynamics. To validate the results, the natural
frequencies obtained in free vibrations were compared with empirical formulas. Comparing the values of the
first, second and, third bending frequencies with the empirical values, showed that the analysis error was 5.5,
26, and 26.6, respectively, which explain the accuracy of the analysis. Comparing the results of forced
vibrations with the standard allowable range, it was shown that the vibrations are within the allowable range.
Also, the structure has not being within the range of the excitation frequency of the propeller. As a result, the
resonance phenomenon has not occurred.
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ایجاد پایینترین سطح سروصدا و ارتعاشات برای آسایش بیشتر افراد
یک شناور ،یکی از مهمترین مسائل طراحی شناورها است .کاهش
ارتعاشات و نویز باعث آسایش خدمه و جلوگیری از خرابی قطعات
میشود [ .]1وجود ارتعاشات در بدنه شناور باعث پدیده خستگی در
اجزاء و درنتیجه کاهش استحکام اتصاالت ،ایجاد سروصدا و نهایتا
پایین آمدن راندمان شناور میشود .هنگام صحبت از مسائل
ارتعاشاتی در شناورهای در حال کار ،باید به موارد زیر توجه کرد:
کاهش راحتی و آسایش خدمه
آسیبهای ناشی از خستگی به سازه و ماشینآالت
کارکرد ناصحیح و افزایش هزینههای نگهداری
ماشینآالت و تجهیزات که غالبا تصحیح این موارد بهمنظور کاهش
تأثیرات ارتعاشی ،وقت و هزینه قابلتوجهی را صرف مینماید.
قدم اول در بررسی ارتعاشات یک شناور به دست آوردن محدوده
فرکانس طبیعی اجزاء و مطالعه شرایط تشدید یا رزونانس در آنها
است .اجزا شامل بدنه ،موتور ،ماشینهای فرعی و سیستم شفت و
پروانه است .طبق آییننامه موسسه ردهبندی آمریکا 1ارتعاشات ناشی
از سیستم رانش ،منبع اصلی و مهم ارتعاشات شناور است که
ارتعاشات این منبع به چند دسته تقسیم میشود:
 نیروی دینامیکی سیستم شفت که از طریق یاتاقانهای شفت بهبدنه منتقل میشود
 فشار متناوب ناشی از پروانه بر روی بدنه شناور که سبب ایجادارتعاشات در بدنه میشود
 موتورهای اصلی و فرعی بهطور مستقیم از طریق انتقال نیرویدینامیکی به پایههایشان باعث ارتعاش میشوند[.]2
کیناس و بلور به تحریک ارتعاشی بدنه شناور ناشی از منابع نویز
تکقطبی و دوقطبی پروانه پرداختند[ .]3لی و همکاران بهوسیله
روش تحلیل عددی ،ارتعاشات بدنه شناور را در اثر تحریک پروانه،
با استفاده از نرمافزارهای  RANS ،Ship-Pro ،MPUF3Aبررسی
کردند .ارتعاشات ناشی از ویک پروانه را برای بارهای هارمونیک هر
یک از پرههای پروانه استخراج نموده و مقادیر سرعت ارتعاش بدنه
را در جهتهای مختلف بهدست آوردند .همچنین سازه شناور را که
شامل روبنا بوده ،تحت تأثیر بار و فرکانس مربوط به پرههای پروانه
بررسی کردند[ .]4دایلجکو و همکاران به بهینهسازی تغییردهنده
تشدید جهت مینیمم کردن ارتعاشات انتقالی در شناورهای دریایی
پرداختند .در این تحقیق با توجه به منابع نویز در زیردریایی یک
الگوریتم با توابع غیرخطی جهت بهینهسازی مورداستفاده قرار
گرفته است[ .]5فنگ به مطالعهای راجع به مسیر انتقال ارتعاش از
سیستم شافت به بدنه ازجمله یاتاقانها ارائه داد .در این مطالعه
تمرکز بر تحریک طولی و عرضی در فرکانسهای پایین شد .نشان
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داده شد که عالوه بر ویژگیهای اصطکاک ،ناپایداری حالتهای
جانبی یک فاکتور مهم در رابطه با وقوع ارتعاش خود برانگیخته
ناشی از اصطکاک است [ .]6مرز و همکاران به مینیمم کردن قدرت
صوت منتشره توسط یک زیردریایی با در نظر گرفتن بهینهسازی
تغییردهنده تشدید پرداختهاند .همچنین نوسانات فشار ناشی از بدنه
بر روی پروانه در نظر گرفته شدهاست .جهت بهینهسازی شفت و
کاهش ارتعاشات پروانه به بدنه یک سیستم هیدرولیکی تغییردهنده
تشدید بین پروانه و شفت در نظر گرفته شدهاست[ .]7توسط کو و
همکاران یک روش تغییرات اصالحشده برای تجزیهوتحلیل
ارتعاشات آزاد و اجباری حلقه تقویتشده مخروطی ،استوانهای و
پوسته مخروطی ،استوانهای ،کروی در معرض شرایط مرزی مختلف
و با استفاده از نظریه تقویت گر المان گسسته برای در نظر گرفتن
تأثیرات تقویتکننده حلقوی ،ارائه شدهاست .الزم به ذکر است که
برای یک پوسته همراه با تقویتکننده طولی ،تمام مودهای محیطی
پوسته کوپل شدهاست ،که برای پوسته غیر تقویتشده یا پوسته
تقویتشده حلقوی هارمونیک ساده نیست[ .]9 ,8سانگ ارتعاشات
و انتشار نویز از یک وسیله زیر آب در اثر تحریک نیروی پروانه را با
استفاده از تئوری ساختار دورهای 2تجزیهوتحلیل شدهاست[ .]10کو
و همکاران در تحقیقی به تحلیل پاسخ ارتعاشی -آکوستیکی یک
پوسته ترکیبی کروی-استوانهای-کروی که بهوسیله
تقویتکنندههای طولی و محیطی تقویت شدهاست ،پرداختهاند .در
این تحقیق از روش نیمهتحلیلی برای حل پاسخ ارتعاشی-
آکوستیکی استفاده شدهاست .تأثیر مودال بر توان صدای منتشرشده
و میدان فشار صوت دوردست برای پوستههای کوپلشده با
تقویتکنندهها ،بررسی شدهاست [ .]11توسط کو و همکاران در
تحقیقی به بررسی پاسخهای سازهای و صوتی یک سیستم کوپل
پروانه -شفت و بدنه فشار زیردریایی تحت تحریکات ناشی از
نیرویهای متفاوت پروانه پرداخته شدهاست .کل سیستم که
متشکل از یک پروانه صلب ،یک محور اصلی ،دو بلبرینگ و بدنه
فشار تقویتشده است ،در یک سیال سنگین غوطهور است .شفت
بهصورت االستیک به بدنه فشار توسط یک یاتاقان شعاعی و یک
یاتاقان محوری متصل است .اثر مودهای مختلف موج محیطی بدنه
فشار در برابر پاسخ سازهای و صوتی سیستم کوپلشده تحت بارهای
محوری ،عرضی و نیروهای عمودی پروانه بررسی شدهاست .اثر
تقویتکننده حلقوی و سفتی یاتاقانها در پاسخ آکوستیکی سیستم
کوپلشده بحث شد[.]12
با توجه به اینکه مطالعات کمی در زمینه تحلیل ارتعاشات ناشی از
تحریک پروانه با درنظر گرفتن جریان سیال و اثر آن بر روی سازه
صورت گرفته است ،لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتعاشات آزاد و
اجباری شناور کانتینر بر در حالت اندازه کامل پرداخته شدهاست.
ابتدا به بررسی ارتعاشات آزاد بدنه شناور پرداخته شد .سپس
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نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تحلیل دینامیک سیاالت
محاسباتی و نیروهای تحریک چرخش پروانه بر سازه اعمال شد .در
انتها نتایج بهدستآمده از ارتعاشات آزاد و اجباری بررسی شد.
 -2روش حل مساله
استخراج نتایج در تحلیل عددی نیازمند مدلسازی صحیح ،مش-
بندی مناسب ،استفاده از روش مناسب با شرایط مساله و ترتیب
صحیح مراحل کار است .در این بخش معادالت حاکم ،نحوه مش
بندی ،شرایط مرزی در تحلیل هیدرودینامیکی و ارتعاشی آورده
شدهاست.

شكل  -2بدنه شناور تقویتشده

 -2-2معادالت حاکم در تحليل هيدرودیناميک
به منظور حل میدان جریان ،معادالت ناویر استوکس متوسطگیری
شده توسط رینولدز برای جریان غیر قابل تراکم که در آن معادله
پیوستگی به شکل معادله ()1
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شكل  -1الگوریتم بررسی ارتعاشات سازه

نوشته میشود ،باید به روشهای عددی حل شود .در این معادالت
زیرنویس 𝑖 و 𝑗 بیانگر جهت در راستای محور مختصات است 𝑈 .و
𝑥 به ترتیب بیانگر سرعتهای متوسط و جهت مختصات هستند.
فشار متوسط ،چگالی و لزجت به ترتیب با 𝑝 𝜌 ،و 𝜇 نمایش داده
شدهاند .جمله آخر معادله مقدار مجهول تنش رینولدز می باشد که
برای محاسبه آن برای جریان های مغشوش نیازمند مدلسازی آن
هستیم.

شکل  1نشاندهنده لگوریتم کلی تحلیل عددی ارتعاشات ناشی از
تحریک پروانه است.
 -2-1مشخصات هندسی
عرض3

 -2-3شــهكـه محـاســهـاتی و شــرای

مرزل در تحليـل

هيدرودیناميكی
برای به دست آوردن فشار هیدرودینامیکی بر روی بدنه ،ابتدا به حل
هیدرودینامیک بدنه کشتی در حالت خودرانش با استفاده از نرمافزار
استار سیسیام 9پرداخته شدهاست .برای ایجاد شبکه در حالت خود
رانش ،محیط اطراف مدل به دو ناحیه ثابت و دورانی تقسیمبندی
شدهاست .محیط اطراف پروانه حالت دورانی و محیط اطراف بدنه
در حالت ثابت است .با توجه به دوفازی بودن مساله و بهبود ناحیه
سطح آزاد شناور ،مش ایجادشده در این ناحیه ریزتر انتخاب شده
است .در شبکهبندی  8الیهمرزی روی دیوارههای بدنه کشتی17 ،
3
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شناور موردمطالعه کانتینربر  KCSبه طول  230متر ،بیشینه
 32.2متر ،آبخور  10.8متر با پروانه پنج پره  KP505است .ابتدا به
علت کامل نبودن هندسه بدنه (نبود تقویتکنندهها) با استفاده از
استاندارد  ،GLاقدام به طراحی تقویتکنندهها شدهاست .تعداد 10
عدد دیواره عرضی (بالکهده )4درنظر گرفته شدهاست [.]13
همچنین اجزا دیگر بهمانند شاهتیر اصلی ،5فریمها ،تقویتکننده
افقی ،6تقویتکننده طولی ،7گیردر 8با توجه به اندازه شناور ،بر روی
شناور قرار داده شدهاست .شکل  2نشاندهنده بدنه شناور است.
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مش رسم شده است .با توجه به جدول  ،1شکل  5و در نظر گرفتن
هزینه محاسبات ،مش دسته چهارم انتخاب شدهاست.

الیهمرزی روی پرهها و  15الیهمرزی روی هاب پروانه استفاده شد
و ارتفاع آن طوری انتخاب شد تا جریان الیهمرزی روی دیواره پره
بهخوبی شبیهسازی شود .کل شبکه تولیدشده برای دامنه حل،
شامل  6935545سلول است .تعداد  3871307سلول در ناحیه
ثابت و  3064238سلول در ناحیه دورانی ایجاد شدهاست .شبکه
ایجادشده در شکل  3نشان داده شدهاست.

جدول  -1مقایسه خطال ضرایب تراست و گشتاور با درنظرگرفتن
شهكههال مختلف

شماره
شبکه

تعداد سلول

درصد
خطای
ضریب
تراست

درصد
خطای
ضریب
گشتاور

زمان حل
(ساعت)

1

1181538

22

11

10

2

1876600

13

6

15

3

2611362

10

4.5

20

4

3871307

8

3.5

24

5

4861538

7.2

3.3

30

شكل  -3شهكهبندل در حالت خودرانش

شكل  -5نمودار استقالل ازمش

 -2-4معادالت حاکم بر ارتعاشات آزاد
محاسبه فرکانسهای طبیعی و شکل مودها باید بهواسطه حل مساله
مقدار ویژه انجام گردد .فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای
نظیرشان در مدل سهبعدی اجزای محدود میتواند بهواسطهی حل
معادلهی حرکت ( )3تعیین شود:
()3

[𝑀]{𝑞̈ } + [𝐶]{𝑞̇ } + [𝐾]{𝑞} = 0

برای جریان آشفته از مدل توربوالنسی 𝜔 𝑘−و همچنین برای
تحلیل جریان دوفازی از مدل 𝑓𝑜𝑣 استفاده شد.
 -2-3-1استقالل از شهكه
بهمنظور بررسی استقالل نتایج حل عددی ،از چند شبکه مطابق با
جدول  1استفاده شدهاست .تعداد سلولها و میزان خطا در ضرایب
تراست و گشتاور پروانه در جدول  1آورده شدهاست .همچنین در
شکل  5میزان خطای ضرایب تراست و گشتاور پروانه بر اساس تعداد

}𝜑{]𝑀[ [𝐾]{𝜑} = 𝜔2

()4
در رابطه ( {𝜑} ،)4ماتریس ستونی شکل مود و 𝜔 فرکانس طبیعی
است.
4
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در رابطه ( [𝑀] ،)3ماتریس جرم که در این تحلیل با توجه به
استفاده از المان آکوستیک شامل جرم سازه و جرم افزوده سیال،
]𝐶[ ماتریس میرایی شامل میرایی سازه و میرایی سیال[𝐾] ،
ماتریس سفتی شامل سفتی سازه و سفتی سیال است .همچنین
})𝑡( 𝑚𝑞  {𝑞} = {𝑞1 (𝑡), 𝑞2 (𝑡), … ,بردار مختصات اصلی است .برای
به دست آوردن فرکانسهای طبیعی در آنالیز مودال ،حل مساله
بهصورت ذیل خواهد بود:

شكل -4توزیع فاصله بیبعد دیواره ( )y+رول بدنه و پروانه کشتی

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-10

شرایط مرزی بهصورت سرعت ورودی در سمت سینه کشتی ،فشار
خروجی در سمت پاشنه کشتی و شرط عدم لغزش برای بدنه
درنظرگرفته شدهاست .در شکل  4جهت بررسی کیفیت مش ،توزیع
فاصله بیبعد دیواره ( )+yروی بدنه و پروانه کشتی نشان داده شده
است .با دقت درشکل  4میزان  +yاز عدد یک تقریبا کمتر است که
نشاندهنده کیفیت مش حل جریان مغشوش بهخصوص در نزدیکی
سطح جسم است.
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استفادهشده  AC3D4است .تعداد کل المانها  441507عدد است.
شکل شماره  7نشاندهنده المان آکوستیک مش بندی شدهاست.

 -2-5معادالت حاکم برارتعاشات اجهارل
تحلیل پاسخ در حوزه فرکانس ،روشی است که بهمنظور محاسبه
پاسخهای سازه به تحریکات خارجی بکار میرود .مدل سهبعدی ،در
معرض بارهای ناشی از نیروهای تحریک نوسانی پروانه است .در
تحلیل پاسخ درحوزه فرکانس ،از دو روش عددی مختلف میتوان
استفاده نمود .روش اول ،روش مستقیم بوده که معادالت کوپل
حرکت را برحسب فرکانس تحریک حل مینماید .روش دوم ،روش
مودال بوده که از شکل مودهای سازه بهمنظور کاهش معادالت و
همچنین از بین بردن کوپلینگ معادالت حرکت استفاده مینماید.
در این روش ،حل مسأله ارتعاشی موردنظر برای یک فرکانس
تحریک خاص به واسطه جمع پاسخهای مودالمجزا تعیین شده و
بهدست میآید.
انتخاب روش حل وابسته به اندازة مدل ،تعداد فرکانسهای تحریک
و مقدار فرکانس تحریک هست .درصورتیکه از روش مودال استفاده
شود ،با اعمال نیروها و ممان پروانه ،مساله دینامیکی حاصله که
توسط معادلهی حرکت ( )5ارائه میشود ،حل شده و پاسخ فرکانسی
تعیین میشود.
( )5

شكل  -7المان آکوستيک مش بندل شده

 -2-6-1بررسی استقالل از شهكه در تحليل المان محدود
بهمنظور بررسی استقالل نتایج حل عددی المان محدود ،از چند
شبکه مطابق با جدول  2استفاده شدهاست .تعداد سلولها و اندازه
فرکانس اول و دوم در جدول  2آورده شده است .همچنین در شکل
 8اندازه فرکانس اول و دوم بر اساس تعداد مش رسم شده است .با
توجه به جدول  2و شکل  ،8مش بندی دسته سوم انتخاب شده-
است.

})𝑡(𝐹{ = }𝑞{]𝐾[ [𝑀]{𝑞̈ } + [𝐶]{𝑞̇ } +

در معادله ( }F{ ،)5مجموع بردار نیروهای خارجی روی سازه و
سیال است.
 -2-6شهكهبندل و شرای مرزل در تحليل ارتعاشی
خیس10

برای تحلیل ارتعاشات آزاد (مودال) بدنه شناور در حالت
ابتدا به مدلسازی بدنه شناور در نرمافزار المان محدود آباکوس
پرداخته شدهاست .المانهای چهاروجهی پوستهای کاهشیافته با
میانگین اندازه  1.6متر برای بدنه در نظر گرفته شدهاست .تعداد
المانها  131943عدد است .شکل  6نشاندهنده مش ایجادشده بر
روی بدنه و تجهیزات است .شرایط مرزی در حالت دوسر آزاد است.

شماره شبکه

تعداد سلول

فرکانس اول
(هرتز)

فرکانس دوم
(هرتز)

1

66366

0.68

1.65

2

93576

0.76

1.7

3

131943

0.77

1.76

4

186039

0.78

1.78

5

262315

0.78

1.79

شكل  -6مش ایجادشده بر رول بدنه

همچنن در تحلیل ارتعاشات در حالت خیس ،جهت شبیهسازی آب
دریا از المان آکوستیک چهار گره خطی استفاده شدهاست .المان
5
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شكل  -8نمودار استقالل از شهكه
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جدول  -2اندازه فرکانسها در شهكههال مختلف
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 – 3نتایج و تفسير آنها

برای نمایش آشفتگی ،میدان جریان اطراف پروانه در شکل  11نشان
داده شده است.

در این بخش نتایج حاصلل از تحلیل دینامیک سلیاالت محاسلباتی،
ارتعاشات آزاد در حالت خیس و ارتعاشات اجباری بحث میشود.
 -3-1نتایج تحليل دیناميكی سياالت
در این بخش به منظور تصدیق شبیهسازی و دقت جوابهای به
دست آمده ،ابتدا ضریب درگ بدنه شناور محاسبه و با نتایج تجربی
مرجع شماره [ ]14مقایسهشد .نمودار ضریب درگ بهدستآمده از
تحلیل در شکل  9نشان داده شدهاست .با دقت در نمودار شکل 9
مشاهده شد که میانگین ضریب درگ حدود  0.00376است که با
مقدار آزمایشگاهی آن یعنی  0.00396حدود  5درصد اختالف دارد.

شكل  -11ميدان جریان اطراف پروانه

برای نمایش بهتر ،میدان فشار در پشت و جلوی پروانه در شکل 12
نشانداده شده است .همینطور که در شکل نشان داده شده است
میدان فشار در جلوی پروانه بیش از پشت پروانه است که ایجاد یک
منطقه پرفشار کرده است .همچنین در لبههای حمله پره به دلیل
اثرات برخوردی آب با آن ،بیشترین فشار وارد بر پره مشاهدهشده-
است.

شکل  10نشاندهنده میدان فشار اطراف بدنه و موج فشاری در
اطراف آن است .مقدار فشار در قسمت جلو شناور دارای مقادیر
بیشتری است و همچنین منطقه ویک در قسمت پشت کشتی به
وضوح قابل مشاهده است.
الف)

شكل -12کانتور فشار دیناميكی رول الف) پشت پروانه ب) جلو پروانه
شكل  -10ميدان فشار اطراف بدنه

6
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ب)
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شكل  -9ضریب درگ

مجید نوروزی کشتان و همکاران  /نشریه مهندسی دریا ،سال هجدهم( ،)35بهار و تابستان )12-1( ،1401

 -3-2نتایج تحليل ارتعاشات آزاد
با تحلیل ارتعاشات آزاد (مودال) بدنه شناور در حالت خیس،
فرکانسهای طبیعی و شکل مودها استخراج شدهاست .فرکانسهای
طبیعی و شکل مودهای بهدستآمده به ترتیب در جدول شماره 3
و شکل شماره  13آورده شده است .در شکل شماره  13مودهای
ارتعاشی هم با فضای سیال و هم بدون فضای سیال نشان داده شده
است.

الف)

جدول  -3فرکانسهال طهيعی حالت خيس
شماره مود

نوع مود (گره)

فرکانس طبیعی ()Hz

1

خمشی ()2

0.77

2

ترکیب مد دوم خمشی
افقی و پیچشی

1.76

3

خمشی ()3

1.87

4

خمشی ()4

2.8

5

ترکیب مد سوم
خمشی افقی و
پیچشی

3.65

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-10

شكل  -13شكل مودهال حالت خيس الف)همراه فضال سيال ب) بدون
فضال سيال

 -3-2-1صحت سنجی نتایج ارتعاشات آزاد
جهت صحت سنجی نتایج فرکانسهای طبیعی بهدستآمده از
ارتعاشات آزاد از فرمول تجربی کوما استفاده شده است .فرکانس
7
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ب)

مجید نوروزی کشتان و همکاران /مطالعه عددی رفتار ارتعاشی بدنه شناور سطحی ناشی از تحریک پروانه

طبیعی متناسب با مود خمشی دو گرهای بهوسیله فرمول ()6
مشخص میشود[.]15
𝐼
∆𝑖 𝐿3

()6

فشللللار هیلدرودینلامیکی نلاشلللی از چرخش پروانله از تحلیلل
هیدرودینامیکی بدست آمده و برروی بدنه شناور اعمال میشود.
 -3-3-1نيرول هارمونيک ناشی از چرخش پروانه

√ 𝑁2 = (3.07) × 106

نیروی ناشی از پروانه ،با بدستآوردن فرکانس تحریک پروانه و شفت
با استفاده از آنالیز مودال و قرار دادن آن در محل پروانه بر روی
شناور اعمال میشود .برای بدستآوردن فرکانسهای تحریک ابتدا
به تحلیل فرکانسی شفت و پروانه پرداختهشدهاست .در ادامه
فرکانس های تحریک جهت اعمال برروی بدنه شناور ،استخراج
گردید.
مشخصات شفت و پروانه و محل قرارگیری یاتاقانها به صورت شکل
 14و جدول  5آورده شدهاست.

𝐵 1
∆𝑖 = ((1.2) +
∆)
𝑚𝑇 3

که  𝑁2فرکانس طبیعی مود خمشی عمودی دوگرهای (دور بر
دقیقه) 𝐼 ،ممان اینرسی مقطع عرضی بر واحد متر مکعب∆ ،
جابجایی کشتی (تن) ∆𝑖 ،جابجایی مجازی شامل جرم اضافی آب
(تن) 𝐿 ،طول بین دو عمود (متر) 𝐵 ،اندازه میانی کشتی (متر)𝑇𝑚 ،
میانگین آبخور (متر) است.
جانسون و اسکار چند فرکانس طبیعی بعدی خمش عمودی را با
توجه به مقدار دوگرهای بیانکردند [.]15
𝛼)𝑁𝑛 ≅ 𝑁2 (𝑛 − 1

()7

که 𝑛𝑁 فرکانس طبیعی مود عمودی 𝑛 ام (دور بر دقیقه) 𝑛 ،شماره
نود و 𝛼 در کشتی های کانتیربر برابر  1.02است.
𝑠𝑛𝑜𝑡 ∆= 53590.9
𝑚 𝑇𝑚 = 10.8
𝑚 𝐿 = 230

𝑚 𝐵 = 32.8
𝑠𝑛𝑜𝑡 ∆𝑖 = 117569.2
𝑚 𝐼 = 117569.2

𝑁5 = 2.96

𝑁4 = 2.21

𝑁3 = 1.48

جدول  -5مشخصات شفت و پروانه

𝑁2 = 0.73

پارامتر

جدول شماره  4نشاندهنده مقایسه نتایج فرکانس طبیعی بدست
آمده از المان محدود و فرکانسهای تجربی است .همانطور که
مشاهده میگردد اختالفهای قابل قبولی بین نتایج وجود دارد.
جدول  -4مقایسه فرکانسهال طهيعی

واحد

اندازه

قطر پروانه

m

7.8

تعداد پرهها

-

5

نسبت هاب

-

0.18

نسبت پیچ

-

0.9967

دور پروانه

RPM

100

قطر شفت پروانه

mm

630.1

قطر شفت میانی

mm

516.5
1323

مود اول

0.77

0.73

5.5

مود دوم

1.87

1.48

26

فاصله بیرینگ تیوب عقبی تا
پروانه

mm

مود سوم

2.8

2.21

26.6

فاصله بین دو بیرینگ تیوب

mm

13826

فاصله بین بیرینگهای شفت
میانی

mm

1330

 -3– 3نتایج ارتعاشات اجهارل
در این پژوهش به تحلیل هارمونیک ارتعاشلللات ناشل لی از تحریک
پروانه نیز پرداخته شلده اسلت .نیروهای تحریک ناشلی از پروانه به
دو صورت اعمال میشود:
•

فشلللار هیدرودینامیکی ناشللی از چرخش پروانه بر روی
بدنه

•

نیروهای هارمونیک ناشی از چرخش پروانه

در تحلیل فرکانسللی ابتدا شللفت و پروانه مدل میشللود .المانهای
اسللتفادهشللده بر روی پروانه به صللورت المانهای شللش وجهی
( )C3D8Rاسللت .تعداد کل المانها  20183عدد اسللت .شللرایط
مرزی ایجادشلده در محل یاتاقانها به صلورت تکیهگاه سلاده و در
انتهای شلفت تنها دوران حول محور شلفت آزاد اسلت .شلبکه ایجاد
شده برروی شفت و پروانه به صورت شکل  15است.
8
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شماره مود
خمشی

تحلیل المان
محدود (هرتز)

فرمول تجربی
(هرتز)

اختالف ()%
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با توجه به فرمول شماره ( )6و ( )7به محاسبه فرکانسهای طبیعی
کشتی پرداختهشد.

شكل  -14سيستم شفت و پروانه
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شكل  -15مش ایجاد شده رول شفت و پروانه

فرکانسهای بدستآمده از تحلیل و شکل مودها به ترتیب در جدول
 6و شکل  16نشان داده شدهاست.
جدول  -6فرکانسهال طهيعی شفت و پروانه

1

6.2

2

11.73

3

19.4

4

21.2

5

23.5

6

24.5

شكل  -16شكل مودهال شفت و پروانه

با توجه به تعداد پره ها ،ماکزیمم فرکانس تحریک پیچشی شافت
پنج برابر دور پروانه است .با توجه به اینکه دور پروانه  100دور بر
دقیقه است بنابراین فرکانس تحریک حداکثر برابر  8.3دور بر ثانیه
است [ .]2بر این اساس تنها یک فرکانس طبیعی با مود پیچشی
در محدوده کاری پروانه قرار خواهد گرفت که در شکل  16نشان
داده شده است .بقیه فرکانسهای طبیعی (مودهای خمشی ،ارتعاش
پرهها) باالتر از فرکانس تحریک است .بنابراین میتوان فرکانس
تحریک  6.2هرتز را به عنوان فرکانس تحریک در محل اتصال به
بدنه اعمال کرد.
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شماره مود

فرکانس طبیعی (هرتز)

 -3-3-2پاسخ ارتعاشات اجهارل رول بدنه
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در این بخش ،ابتدا نیروهای تحریک وارد بر بدنه را به دو صورت:
 -1فرکانس تحریک پروانه به میزان  6.2دور بر ثانیه در محل
قرارگیری پروانه
 -2فشار هیدرودینامیکی بهدستآمده از تحلیل دینامیک سیاالت
محاسباتی روی بدنه اعمال گردید.
شرایط مرزی بهصورت آزاد -آزاد و نرخ میرایی نیز  0.015در
نظرگرفتهشدهاست .بعد از اعمال نیروهای تحریک بر روی بدنه
میزان جابجاییها و شتابها برروی نقاط نشان دادهشده در شکل
 17به دست آورده شدهاست .بیشترین میزان جابجاییها و شتابها
در نقاط نشان داده شده در شکل  ،17در جدول  7آورده شده است.

مجید نوروزی کشتان و همکاران /مطالعه عددی رفتار ارتعاشی بدنه شناور سطحی ناشی از تحریک پروانه

شكل  -17نقاط محاسهه جابجایی و شتاب در شناور
جدول  -7ميزان جابجایی و شتاب در نقاط کنترلی
شماره نقطه کنترلی

بیشترین میزان جابجایی
(میلیمتر)

بیشترین میزان شتاب
(میلیمتر بر مجذور ثانیه)

1

0.96

619

2

0.9

529

3

0.4

217

4

0.73

329

الف)

همچنین در شکلهای  18تا  21میزان جابجایی و شتاب کلی
برحسب فرکانس در چند نقطه نشان داده شده است.

شكل  -19نمودار الف) شتاب و ب) جابجایی در نقطه 2

الف)
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ب)

الف)

شكل  -18نمودار الف) شتاب و ب) جابجایی در نقطه 1
ب)
شكل  -20نمودار الف) شتاب و ب) جابجایی در نقطه 3
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ب)
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الف)

شكل  -22استاندارد ایزو  6954برال ارتعاشات سازه شناور [.]2

ب)

با توجه به شکل ،22نمودار لگاریتمی به سه ناحیه تقسیم شده است
که محدوده ارتعاش برای سازه باید پائین تر از محدوده توصیهشده
قرارگیرد .محل تقاطع این خطوط باید در ناحیه توصیهشده باشد،
تا ارتعاشات در حالت استاندارد قرار گیرند .برای هریک از مؤلفهها،
پیک پاسخ در محدوده فرکانس  1تا  5هرتز ،جابهجایی باید کمتر
از  1میلیمتر باشد .مؤلفه سرعت باید زیر  30میلیمتر بر ثانیه باشد
و شتاب باید زیر  1متر بر مجذور ثانیه باشد.
با توجه به نمودارهای  18تا  21مشاهده شد که مقادیر ارتعاشات
بهدستآمده در محدوده ارتعاشات استاندارد قرار دارد.

با دقت در شکلهای  18تا  21مشاهده شد که در فرکانسهای 0.78
و  ( 1.87مود فرکانس خمشی دوم و سه گرهای) ،بیشینه جابجایی
و شتاب وجود دارد .همچنین دامنه فرکانسی در نقاط  1و  2یعنی
نقاط روی پروانه بیشینه است .بیشینه مقدار جابجایی 0.96
میلیمتر و در فرکانس مربوط به مود خمشی دو گرهای مشاهده
شدهاست .بیشینه مقدار شتاب  619میلیمتر بر مجذور ثانیه و در
فرکانس مربوط به مود خمشی دو گرهای مشاهده شدهاست.
همچنین مشاهده شد که در فرکانس تحریک پروانه ( 6.2هرتز)
تشدید رخ نداده است.
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شكل  -21نمودار الف) شتاب و ب) جابجایی در نقطه 4

 -4نتيجهگيرل
 -3-3-3بررسی نتایج ارتعاشات اجهارل
در این بخش به بررسی نتایج حاصل از ارتعاشات اجباری در اثر
تحریک پروانه و نیروهای هیدرودینامیکی پرداخته میشود .جهت
بررسی نتایج بهدستآمده از ارتعاشات اجباری مقادیر جابجاییهای
و شتابهای بهدستآمده باید با مقادیر استاندارد مقایسه شود .بر
طبق استاندارد ارتعاشات شناور ( )ABSمقادیر جابجایی ،سرعت و
شتاب بهدستآمده با شکل مقایسه میشود.
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اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با سازههای دریایی ،بر روی
زیردریاییها (مرز ،سانگ) یا بر روی مدلهای ساده شده بهصورت
پوستههای تقویت شده (کو و همکاران) است .با توجه به اینکه
مطالعات کمی در زمینه تحلیل ارتعاشات ناشی از تحریک پروانه با
درنظر گرفتن جریان سیال و اثر آن بر روی سازه صورت گرفته است،
لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری شناور
کانتینربر در حالت اندازه کامل پرداخته شدهاست .در این مقاله
مراحل تحلیل ارتعاش سازه شناور در اثر تحریک پروانه ارائه شده-
است .مراحل تحلیل عددی ارتعاشات آزاد و اجباری ناشی از تحریک
پروانه روی شناور  KCSو پروانه  KP505انجام شدهاست .با بررسی
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7- Merz, S., Kessissoglou, N., Kinns, R., Marburg, S.,
(2010), Minimisation of the sound power radiated by
a submarine through optimisation of its resonance
changer, Journal of Sound and Vibration, Vol.329(8),
P. 980-993.

،نتایج ارتعاشات آزاد در حالت خیس و مقایسه آن با فرمول تجربی
-میتوان گفت که درنظر گرفتن سیال منجر به نتایج واقعیتر می
- همچنین با مقایسه نتایج فرمول تجربی و شبیهسازی مشاهده.شود
 جهت بررسی.شد که شبیهسازی دارای دقت مناسبی است
ارتعاشات اجباری ناشی از تحریک پروانه بهتر است که همانند حالت
واقعی تأثیر نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از چرخش پروانه بر روی
 بدین منظور شبیهسازی هیدرودینامیکی.بدنه درنظر گرفته شود
بدنه و پروانه شناور در حالت خودرانش صورت گرفت و میدان فشار
 با مقایسه نتایج.ناشی از این شبیهسازی بر روی سازه اعمال شد
 مشاهده شد که ارتعاشات،حاصل از ارتعاشات اجباری با استاندارد
در محدوده مجاز قرار گرفته و تقویتکنندههای ایجادشده بر روی
 همچنین سازه در محدوده.سازه بهطور مناسب طراحی شدهاست
.فرکانس تحریک پروانه قرار ندارد

8- Qu, Y., Chen, Y., Long, X., Hua, H., Meng,
G.,(2013), A modified variational approach for
vibration analysis of ring-stiffened conical–
cylindrical shell combinations, European Journal of
Mechanics-A/Solids, Vol.37, P. 200-215.
9- Qu, Y., Wu, S., Chen, Y., Hua, H., (2013),
Vibration analysis of ring-stiffened conical–
cylindrical–spherical shells based on a modified
variational approach, International Journal of
Mechanical Sciences, Vol.69, P.72-84.
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10- Song, Y., Wen, J., Yu, D., Liu, Y., Wen, X.,
(2014), Reduction of vibration and noise radiation of
an underwater vehicle due to propeller forces using
periodically layered isolators, Journal of Sound and
vibration, Vol.333(14), P.3031-3043.
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