نشریه مهندسی دریــا

)142-133( 1400  پاییز و زمستان/34  شماره/سال هفدهم

بررسی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر یک نمونه شناور کاتاماران با تاکید بر تحلیل
 جرم و میرایی افزوده،مودال
2

 محمدجواد یارمحمدی، *1محمدرضا نجفی

drmrnajafi@ihu.ac.ir ،) دانشگاه جامع امام حسین (علیه السالم، دانشجوی دکتری1

[ DOR: 20.1001.1.17357608.1400.17.34.11.3 ]

[ Downloaded from marine-eng.ir on 2022-01-26 ]

mrjavad110@gmail.com ، دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهیدعباسپور، دکتری2

چكيده

اطالعات مقاله
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Estimation of the hydrodynamic forces due to the motion of the ship on wave and the
resulting vibrational response is of great importance in the design procedure of ship
structure. In this paper, modal analysis and force study of loads on the catamaran float in
the frequency and time domain and in the direction of Heave and Pitch and taking into
account the inherent damping of the hull has been done. In proposed analyzes, the forces
acting on the vessel such as Frude-Krylov, diffraction, added mass and damping are
investigated. Then, using the finite element method and using the structure-fluid interaction
method, the ship motion is modeled on regular waves. By examining the simulation results
and comparing it with the past numerical-experimental methods, it can be seen that the
obtained results have a good accuracy and also an error of less than 10%, so the proposed
method can be used to estimate the forces on the ship.
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امروزه ،باا توجاه باه افزایی نیااز باه حمالونقال دریاایی ،باهکاارگیری
کشاتیها با اندازه و سارعتهای باال ،رشاد بیساابقهای دارد .این نوع
شاناورها هناام حرکت بر روی ساطآ آن نیروهای متفاوتی را تجربه
میکناد .باه رفتاار دیناامیکی شااانااور در برابر نیروهاای وارده از طرف
سااایاال هیادرودیناامیاک شااانااور گفتاه میشاااود  .]1مسااا لاه
هیدوردینامیک در طراحی شاناورها دارای اهمیتی فراوان اسات زیرا
که در طراحی ساااازه شاااناور ع وه بر بارهای اساااتاتیکی ،بارهای
دیناامیکی گساااتردهای بر شااانااور وارد میشاااود  .]2این باارهاای
دیناامیکی باا توجاه باه مااهیات و فرکاانس نوسااااناات آن رفتاارهاای
متفااوتی بر روی بادناه شااانااور ایجااد میکنناد  .]3مهمترین این
رفتارها عبارتاند از فنریت  iو ارتعاشات ناشی از کوبی  .i iفنریت در
ساازه شاناورها عبارت اسات از تحریک ساازه شاناور با فرکانسای برابر با
فرکاانس موج  ]4و کوبی نیز ارتعااش ساااازه شااانااور در نزدیکی
فرکانس طبیعی است .]5
هنااامیکاه یاک شااانااور بر روی امواج حرکات میکناد ،نیروهاای
هیدرودینامیکی غیرخطی بسیار زیادی را تجربه میکند که برخی از
این نیروها شااامل نیروی جانبی  ،i i iمیرایی افزوده ،i vجرم افزوده،v
نیروهااای فرود-کریلوف  ،viنیروهااای تفرق  vi iو  ...هساااتنااد .]6
شاناخت این نیروها در طراحی ساازه شاناور اهمیت بسایاری دارند ]7
و تحقیقات گساتردهای بهمنظور شاناخت این نیروها بر روی شاناور
صاورت گرفته اسات  .]10-8در روشهای تجربی بهمنظور به دسات
آوردن نیروهاای وارده بر شااانااور از آزمون مادلهاایی باا مقیاا
کوچک  vi i iدر حوضااچههای آزمایشااااهی اسااتفاده میشااود .این
روشهاا باه دلیال نیااز باه انواع حسگرهاا باا دقات بااال دارای هزیناه
بساایاری هسااتند  .]11در سااالهای اخیر نیز با توجه به افزایی
قادرت رایااناههاای مهنادسااای ،باهکاارگیری روشهاای عاددی در
هیدرودینامیک شاناورها کاربرد گساتردهتری یافته اسات .یکی از این
روشها اساتفاده از روشهای دینامیک سایال محاساباتی i xبهمنظور
تحلیل نیروهای وارده بر شاااناور اسااات  .]12یکی از نخساااتین
مطالعات در مورد شابیهساازی عددی شاناورهای تندرو مربوط به
کاپوننتو ]13 xاسات که ایشاان از حلگر RANSxiبرای تحلیل
هیادرودیناامیکی یاک شااانااور تنادرو اساااتفااده کرد .کلمنات و
بلونات  ]14 xi iتساااتهاای تجربی را برای یاافتن نیروی مقااوم در
برابر حرکات بادناههاای مختلف باا زاویاه ددرایز متفااوت انجاام دادناد.
اگرچه نتایج بهدسااتآمده از مطالعه ایشااان بساایار باارزش بود و
دادههای حاصاالشااده از آزماییهای تجربی ،منبعی باارزش برای
کارهای آینده شاد اما این آزماییها بسایار پرهزینه و زمانبر بود.
همچنین برای شرایط تعیینشده و محدودی معتبر بودند .ازاینرو با
باهکاارگیری روشهاای  CFDدر کناار آزمونهاای تجربی میتوان
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تعداد مدلهای ساااختهشااده برای آزمونهای تجربی را به مقدار
زیاادی کااهی داد کاه این امر منجر باه کااهی هزیناه و زماان در
رسایدن به نتیجه مناساب خواهد شاد  .]15از دیدگاه دیار مطالعه
هیدرودینامیک شاااناور را میتوان به دو دساااته تقسااایم نمود-1 :
روشهااای خاطای  -2روشهااای غایارخاطای .در روش خاطای فار
میشاود که اخت ل جریان ناشای از حضاور کشاتی در امواج نسابتاک کم
است ،ازاینرو نیروهای وارده بر شناور با فرکانس موج دارای رابطهای
خطی اساات .بهعنوانمثال ،کیم و همکاران  ]16مطالعهای در مورد
هیدرودینامیک کشااتی با مقایسااه روشهای خطی سااازی نیومان-
کلوین  xi i iو روش خطی دوبدنه xi vارائه دادند .تحقیقات مشاااابهی
راجع باه مزایاا و معاایاب این دو روش نیز توساااط هانار و همکااران
 ،]19-17ارائه شااد .در این روشها علیرغم سااادگی در تحلیل ،از
مسااائلی مانند تیریر متقابل ساایال بر شااناور و یا بارهای ضااربهای
صاارفنظر میشااود  .]20یکی دیار از روشهای عددی به دساات
آوردن نیروهاای وارده بر شااانااور ،روشهاای مبتنی بر الماان محادود
اسات .این روشها امروزه در قالب نرمافزارهای محاسابات سایاالتی بر
مبنای روشهای  CFDگساترش یافته اسات .برای مثال سانر و
همکااران  ]21یاک روش عاددی برای ارزیاابی هیادرودیناامیکی و
هیدرواالساتیک شاناور با اساتفاده از نرمافزار ]22 OpenFOAM
ارائاه دادناد .در این پهوهی ،بادناه شااانااور باا اساااتفااده از مادل تیر
تیموشاینکو مدلساازی شاد و سابس به تحلیل عمر خساتای شاناور با
اساااتفااده از روش VBMxvپرداختاه شاااد .تحقیقاات متعاددی باا
اساتفاده از روش المان محدود برای ارزیابی بارهای ضاربهای وارده از
طرف سایال به شاناور یا همان اسالمینر  xviارائهشاده اسات .لی و
همکااران  ]23و اوبرهااگمن  ]24روشهاایی باا اساااتفااده از کوپال
یکطرفه و دوطرفه بین روشهای  CFDو المان محدود ارائه دادند.
در اکثر پهوهیهاای صاااورت گرفتاه ،در راساااتاای تخمین باارهاای
هیدرودینامیکی وارده بر شاناور از ساختی بدنه شناور در برابر بارهای
وارده صارفنظر میشاود  .]25این فر در صاورت حرکت فنریت
شاناور بر روی موجهای منظم صاادق اسات .ولی درصاورتیکه بارهای
وارده بر شااناور بهصااورت ضااربهای و دارای فرکانس باال وارد شااوند
ساااختی ،میرایی و فرکاانس طبیعی بادناه بر روی مقادار و انادازه باار
وارده بر شااناور تیریر بساازایی میگذارد که در پهوهی نیتزل ]26
این امر بهوضاو نشاان دادهشاده اسات .لذا بررسای میرایی و تحلیل
فرکانساای بدنه شااناور در برابر این نوع بارها اهمیت بساازایی پیدا
میکناد .در ساااالهاای اخیر نیز شااانااورهاای کااتاامااران باه دلیال دارا
بودن ساطآ عرشاه بزرگ ،پایداری باال ،قابلیت باالی حفظ مسایر و
مانور پذیری باال موردتوجه بسیاری از محققین قرارگرفته است -27
.]28
در این مقاله با اسااتفاده از روشهای المان محدود و همچنین با در
نظر گرفتن تیریر مودهای طبیعی صلب و غیرصلب شناور ،به بررسی

محمدرضا نجفی ،محمدجواد یارمحمدی  /نشریه مهندسی دریا ،سال هفدهم( ،)34پاییز و زمستان )142-133( ،1400

باارهاای هیادرودیناامیکی وارده بر شااانااور در جهاات هیو و پیچ و باا
فر حرکت بر روی موجهای منظم پرداختهشااده اساات .به دساات
آوردن این نیروها بهوسایله تسات تجربی نیازمند هزینه فراوان اسات
کاه تحلیال عاددی پهوهی حااضااار باا توجاه باه نوآوریای کاه دارد،
میتواند بسیاری از نیازهای صنعت را برطرف نماید .در این تحلیلها
میرایی بادناه در برابر باارهاای وارده نیز موردبررسااای قرار میگیرد.
بهمنظور بررسی بارهای هیدرودینامیکی ،تحلیلهای مودال و سیال-
ساازهای بر روی شاناور پیادهساازی شاده و ارتباط بین این دو تحلیل
بررسای میشاود که هر یک از این تحلیلها ذاتاک دیاری را مورد تائید
قرار میدهد .همچنین بهمنظور صاحتسانجی نیروهای بهدساتآمده
در تحلیلهای ساایاالتی ،با اسااتفاده از روش کوپل یکطرفه المان
ساایال-سااازه ،رفتار دینامیکی شااناور بر روی امواج موردبررساای
قرارگرفته و نتایج بهدساتآمده با مقاالت گذشاته بر روی مدل شاناور
کاتاماران مورد مقایسه و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.

¨

j = 1,.,6

•

نیروهای فرود-کریلوف :در صااورتیکه فر شااود که از
نوسااان شااناور توسااط قیودی در دریای مواج جلوگیری
شاااود ،در این صاااوزت نیروهاای وارده بر شااانااور هماان
نیروهای فرود-کریلوف هستند.

• نیروهای تفرق :نیروهای ناشاای از موجهای ایجادشااده در
پشااات شااانااور در حاال حرکات ،نیروهاای تفرق ناامیاده
میشوند.
از طرف دیار نیروهایی مانند مقاومت سیال در برابر حرکت یا همان
درگ نیز بر شاناور وارده میشاود که به دلیل کوچکی این نیروها در
برابر نیروهای اشاارهشاده میتوان در محاسابات عددی از این مقادیر
صرفنظر نمود.
عامل دیاری که در معاادله ( )3دارای تیریر باالیی هسااات ،ماتریس
𝑘𝑗∆ یا اینرسای تعمیمیافته شاناور اسات .این مقدار برخ ف ماتریس
جرمی تعمیمیافته در ت وری ارتعاشاات دارای ترمهای بیشاتری اسات
که به دلیل تیریر حرکت شاناور بر روی ساطآ سایال و ارر متقابل آن
پادیاد میآیناد .باه این مقاادیر در مااتریس جرمی ،جرم و میرایی
افزوده گفته میشود  .]31درنهایت مجموع نیروهای وارده بر شناور
را میتوان بهصورت معادله ( )4بازنویسی نمود:
()4

FT = FFK + Fdiff + Fadded _ mass + Fadded _ damping

بهمنظور بررسای پاساخهای هیدرودینامیک شاناور در موج ،یک مدل
از شاناور دوبدنه کاتاماران که دارای مقاطع عرضای ،تیرهای طولی و
پانلهای متیااال بدنه اسااات (شاااکل  )2در نرمافزار ANSYS-
 AQWAمدلساازی میشاود .متییرهای مهم بدنه شاناور کاتاماران
در جدول  1نشاان دادهشده است .در این جدول  VCGنشاندهنده
مرکز جرم عرضاای شااناور LCG ،مرکز جرم طولی شااناور𝐾𝑧𝑧 ،

در بسایاری از پهوهیها ،به دلیل اخت ف شادید بین اندازه حرکت
شاااناور در جهت هیو و پیچ ،از ساااایر حرکات شاااناور صااارفنظر
میشاود  .]29با اساتفاده از قانون دوم نیوتن میتوان معادله حرکت
شااناور بر روی موج را در تمامی جهات آزادی شااناور بهصااورت زیر
نوشت:
135
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 -3مدلسازی المان محدود کاتاماران
شكل  -1انواع حرکت شناور بر روی امواج []1

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2022-01-26

()2

 =  4i + 5 j +  6 k
r = xi + yj + zk

k =1

کاه در این معاادلاه 𝐾𝐽∆ مااتریس تعمیمیاافتاه اینرسااای شااانااور و
)𝑡( 𝑗𝐹 کلیه نیروهای وارده بر شاناور هساتند .همچنین 𝑘𝜂 جهات
مختلف کارتزینی شاااناور اسااات .این معادله را میتوان بهصاااورت
معادالت اویلری بازنویسای نمود که در آن 𝑗𝐺𝐹 نیروی گرانشی وارده
بر شاناور اسات که با نیروهای شاناوری خنثی میشاود .همچنین 𝑗𝐻𝐹
نیروهااای ناااشااای از سااایااال بر روی باادنااه (مجموع نیروهااای
هیدرودینامیکی و هیدرواسااتاتیکی) اساات .نیروهای هیدرودینامکی
وارده بر شااناور نیز خود دارای اجزام مختلفی هسااتند که عبارتاند
از :]30

بهمنظور بررسای بارهای وارده بر شاناور در ابتدا باید ماهیت بارهای
هیدرودینامیکی و همچنین حرکات شاناور در برخورد با ساطآ دریا
و موج را شاناخت .حرکات صالب شاناور در دریا شاامل ساه حرکت
انتقاالی در جهاات محورهاای مختیااااتی (شاااامال حرکات در جهات
 ،xvi i xحرکات در جهات  xvi i i yو حرکات در جهات محور  )xi xzو
سااه حرکت حول محورهای مختیاااتی (شااامل حرکت حول محور
 ،xxxحرکات حول محور  yxxiو حرکات حول محور  )xxi i zاسااات
(شااکل  )1که در معادالت ( )1و ( )2بهصااورت بردار حرکت جامع
شناور s ،نشان دادهشده است.
()1

 jk  k ( t ) = Fj (t ) = FGj + FHj

()3

 -2معادالت حاکم

s = 1i + 2 j + 3k +  * r

6
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شاعاع هیراسایون شاناور حول محور  zو 𝑦𝑦𝐾 شاعاع هیراسایون شاناور
حول محور  yاست.

یکی از متییرهاای مهم در تحلیال الماان محادود شااانااور شااانااخات
خواص میرایی شاااناور اسااات  .]26میرایی ساااازهای در مودهای
مختلف ،با اساتفاده از تحلیل مودال شاناور به دسات میآید .که این
روش در تخمین میرایی ساازه ،روش رایلی نامیده میشاود  .]32در
روش رایلی ضاریب میرایی کلی یک ساازه از ضارایب میرایی  αو β
به دسات میآید که  αبرای میرایی فرکانس پایین و  βبرای میرایی
فرکاانس بااال بکاار گرفتاه میشاااود .باهمنظور باه دسااات آوردن این
ضرایب معادله ( )5و ( )6بهصورت همزمان حل میشود .]32
α
+  f 2 n =  2 n
()5
4 f 2 n

شكل  -2نمایی از شناور کاتاماران
جدول  1مشخصات شناور کاتاماران
مقدار (واحد)

مشخصات

240 m

طول کلی

8m

آبخور

45012 Ton

جابهجایی

0/0004

ضریب میرایی

113 m

LCG

11/2 m

𝑧𝑧𝐾

85 m

𝑦𝑦𝐾

45 Knots

سرعت بیشینه

که در این معادله 𝑛 𝜉2و 𝑛 𝜉3به ترتیب ضاارایب میرایی دو گرهای
و سااااه گرهای 𝑓2𝑛 ،و 𝑛 𝑓3فرکاانسهاای طبیعی دونقطاهای و
سهنقطهای شناور میباشند.
همانطور که اشاااره شااد ،برای بررساای بارهای دینامیکی وارده بر
شاناور نیاز به تحلیل مودال بدنه شاناور اسات .تحلیلهای مودال در
این مقاله ،با اساتفاده از روش  Lanczosو در نرمافزار ANSYS-
 Mechanicalصااورت میگیرد .پس از به دساات آوردن نتایج و با
اساتفاده از حل دساتااه معادالت ( )5و ( )6میتوان مقادیر  αو  βرا
برای بدنه شااناور به دساات آورد .ساابس با اسااتفاده از تحلیلهای
هیادرودیناامیکی مقاادیر باارهاای وارده بر شااانااور را باا اساااتفااده از
روشهای  CFDتخمین زد .در ادامه به بررسای نتایج بهدساتآمده
از شبیهسازیها پرداخته خواهد شد.

مدل المان محدود کاتاماران در حالت کلی دارای  657893المان از
نوع  Solidبرای ساازه شاناور و  745397المان از نوع  Fluidبرای
سایال اطراف شاناور اسات (شاکل  .)3این شابکه در فضاایی معادل دو
برابر ابعاد شناور و در نرمافزار  ANSYSبا استفاده از المان Quad
با  8گره بهصاورت ساازمانیافته تولیدشاده اسات .همانطور که در
شااکل  3نیز مشاااهده میشااود در فضااای نزدیک سااطآ شااناور از
المانهای ریزتر اساتفادهشاده اسات تا نیروهای بهدساتآمده بر شاناور
با دقت باالتری به دست آید.

 -4نتایج و بحث

 -4-1تحليل مودال شناور
در قسامت اول تحلیلها ،آنالیز مودال بر روی بدنه شاناور کاتاماران
انجاام خواهاد شاااد .برای بررسااای تایریر ساااایز الماان در نتاایج
بهدساتآمده ،تمامی تحلیلها برای ساه ساایز می با اندازههای 2/3
( 657893المان  582211( 2/6 ،)solidالمان  )solidو  2/9متر

شكل  3مدل مش بندی شده شناور کاتاماران در سيال

136

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1400.17.34.11.3

در این قساامت بهمنظور به دساات آوردن نیروهای وارده بر شااناور
کاتاماران ،شابیهساازیهای مورد نیاز انجام میشاود و سابس دقت و
صااحت پاسااخهای بهدسااتآمده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .در
ابتدای شااابیهساااازی به منظور بررسااای رفتار فرکانسااای شاااناور
تحلیلهای مودال بر روی شاناور صاورت میگیرد .سابس با اساتفاده
از پاساخ تحلیلهای مودال خواص میرایی شاناور بدسات میآید که
این خواص در تخمین بارهای هیدرودینامیکی وارده بر شااناور مورد
و تحلیلهای سیاالتی سازه شناور مورد بررسی قرار میگیرد .بارهای
وارده بر شاناور در دو حوزه فرکانس و زمان مورد بررسای قرار خواهد
گرفت.

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2022-01-26

10 m

VCG

()6

α
+  f3n = 3n
4 f3n
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( 493478المان  )solidانجام خواهد شاد .در تحلیل مودال شاناور
در سایال با اساتفاده از نرمافزار  6 ،ANSYS-Mechanicalمود
صاالب متنا ر با  6درجه آزادی شااناور پدید میآید که در جدول 2
نشان دادهشده است.
جدول  2مودهای متناظر با  6درجه آزادی شناور
ميرایی

مود صلب

0/106

جهت x

0/140

جهت y

0/147

جهت z

0/174

حول x

0/212

حول y

0/225

حول z

مود دوم

شكل  2چهار مود غير صلب اول شناور

سایز مش 2/9

فرکانس

ميرایی

فرکانس

ميرایی

فرکانس

ميرایی

5/08

0/12

4/53

0/12

5/17

0/13

6/02

0/14

5/62

0/13

5/78

0/13

7/60

0/16

7/55

0/16

7/60

0/16

9/43

0/13

9/29

0/14

9/12

0/13

12/75

0/17

12/55

0/18

12/15

0/18

13/89

0/15

13/65

0/14

13/60

0/15

17/58

0/16

17/39

0/16

17/77

0/15

2.0E+09

همانطور که در جدول  3نشاان دادهشاده اسات ،تیییر در ساایز می
بندی ،تیریر بیشااتری در فرکانسهای باالی شااناور در مقایسااه با
فرکانسهای پایین شاناور دارد .برای مثال در فرکانس اول شاناور با
تیییر  13درصاادی در سااایز می ،فرکانس طبیعی  %13تیییر پیدا
میکناد درحاالیکاه در فرکاانس طبیعی هفتم این تیییر برابر باا 1
درصاد اسات .دلیل این موضاوع این اسات که در مودهای باالتر تیریر
جرم افزوده نسااابت به جرم خود سااایال بیشاااتر میشاااود (جرم
تعمیمیافته شناور=جرم شناور+جرم متنا ر افزوده در شناور).
در شاکل  4نیز شاکل مودهای اول تا چهارم غیر صالب شاناور نشاان
دادهشده است.

1.5E+09

5.0E+08

)(N.mm

1.0E+09
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که با اساتفاده از شاکل مودهای شاناور میتوان دریافت که در هناام
وارد شادن ضاربه از طرف سایال به شاناور تیییر شاکل در بدنه شاناور
به چه صااورت خواهد شااد  .]33آنجا که شااکل مودهای دونقطهای
شااناور نساابت به سااایر شااکل مودها غالبتر اساات (دارای فرکانس
پایینتری اساات) در نوسااانات شااناور این شااکل مودها بهصااورت
نمایانتری بروز داده میشود.
یکی دیار از مواردی که در تحلیل مودال موردبررساای قرار میگیرد
تیریر شاکل مودهای شاناور بر تنی خمشای وارده بر شاناور اسات.
بدین منظور در شاکل  5تنی خمشای وارده بر شاناور برای شاکل
مودهای مختلف نشان دادهشده است.

جدول  3فرکانسهای طبيعی و ميرایی برای سه سایز مش مختلف
سایز مش 2/3

مود سوم

مود چهارم

مقادیر فرکانسهای طبیعی و میرایی شاناور در حالت تر (شاناور به
همراه سایال اطراف) برای ساه ساایز المان مختلف در جدول  3نشاان
دادهشده است.

سایز مش 2/6

مود اول

0.0E+00
4

3

2

1

همانطور که از شاکل  5میتوان دریافت ،مود ساوم (متنا ر با شاکل
مود خمشای دونقطهای حول محور  zبدنه) دارای بیشاترین تیریر بر
روی تنی خمشای وارده بر شاناور اسات و تنی ایجادشاده از شاکل
مود دو برابر تنی ایجادشاده از شاکل مودهای دوم و چهارم شاناور
خواهد بود .لذا در صاورت تحریک این شاکل مود بیشاترین تنی به
شناور وارد میشود.
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شكل  3ممان خمشی در ميانه شناور در شكل مودهای مختلف
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 -4-2-2تحليل جرم افزوده

 -4-2تحليل نيروهای وارده بر شناور

همانطور که بیان شاد جرم افزوده در شاناور ناشای از اخت ف شاتان
بین بدنه شاناور و ساطآ سایال هسات که این اخت ف شاتان منجر به
شاتان نسابی در مرکز جرم شاناور میشاود .نیروی جرم افزوده ناشای
از اخت ف شاتان بین شاناور و ساطآ سایال را میتوان در شاکلهای
 7و  8مشااهده نمود .مقادیر جرم افزوده سیال دارای  6×6جز است
که متنا ر با تمامی درجات آزادی شاااناور هساااتند .در اینجا فقط
جزمهاای در جهات محور  )n3( zو حول محور  )n2( xشااانااور
موردبررسی قرار میگیرد .در شکل  7مقدار اجزام نیروی جرم افزوده
برای جهت هیو و در شاکل  7مقدار اجزام نیروی جرم افزوده در پیچ
شناور نشان دادهشده است.

پس از تحلیل مودال شاناور و بررسای رفتار فرکانسای بدنه ،میتوان
مقاادیر ضااارایاب میرایی ریلی 𝛼 و 𝛽 را باا اساااتفااده از جادول  3باه
دساات آورد .ساابس با اسااتفاده از این ضاارایب و مدل المان محدود
شکل  2در نرمافزار  ANSYS-AQWAنیروهای هیدرودینامیکی
وارد بر شناور از طرف سیال به دست آورده میشود.
هماانطور که در معادله ( )4بیان شاااد ،نیروهای وارد بر شاااناور از
طرف ساایال را میتوان به نیروهای فرود-کریلوف ،تفرق و همچنین
نیروهای جرم و میرایی افزوده تقسایم نمود .از طرفی نیروهای وارده
در جهت هیو و پیچ شاناور دارای مقدار و اهمیت باالتری نسابت به
ساااایر نیروهای و مماانها هساااتناد .لذا در ادامه به بررسااای رفتاار
نیروهای وارده بر شااناور به ازای فرکانسهای مختلف موج پرداخته
میشود.

Z-Rx

4.E+06

Z-Z

3.E+06
2.E+06
1.E+06

 -4-2-1تحليل نيروهای فرود-کریلوف و تفرق

0.E+00
0.1

-2.E+06
-3.E+06

)(Hz

1.E+07

Z
RX

شكل  5جرم افزوده در جهت محور z

8.E+06
6.E+06

3.E+06

Rx-Z

4.E+06

2.E+06

Rx-Rx

2.E+06

2.E+06

)(Hz

5.E+05

0

0.E+00
0.3

شكل  4نيرو فرود تفرق وارده بر شناور

0.1

0.2

)(Hz

میتوان دریاافات کاه باا افزایی فرکاانس تحریاک موج مقادار نیروهاای
وابساته به موج شاناور بهصاورت نمایی رشاد میکند تا به مقدار اوج
خود در یک فرکانس مشااخب برسااد .فرکانس اوج در  0/147هرتز
در جهت هیو و  0/21هرتز در جهت پیچ شاااناور فعال قرار دارد که
این مقادیر همان مقادیر فرکانس صالب شاناور هساتند که در تحلیل
مودال تر شناور بهدستآمده است (جدول  .)2لذا با استفاده از شکل
 6میتوان جدول  2در تحلیل مودال را بهصورت کامل صحتسنجی
نمود .هنااامیکاه فرکاانس موج باه مقادار فرکاانس طبیعی صااالاب
متنا ر خود میرسااد مقدار نیروهای تحریک نیز به بیشااینه مقدار
خود متمایل میشاود که این مقدار اوج برای جهت پیچ شاناور برابر
 107نیوتن و برای جهت هیو شناور× 2 106نیوتن است.

0

-5.E+05

(KN/m) Rx

0.3

0.2

0.1

)(N

0.E+00

1.E+06

-1.E+06
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-4.E+06

(kN/m) z

در شاااکال  6نیز مقادار مجموع نیروهاای فرود-کریلوف و نیرویهاای
تفرق در جهت هیو و پیچ شاااناور بر اساااا فرکانس موج نشاااان
دادهشده است.

0.3

0.2

-1.E+06 0

شكل  6جرم افزوده در جهت Rx
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واحد جرم افزوده برحساب کیلوگرم اسات که با ضارن این مقدار در
شااتان شااناور نیروی مقاوم معادل جرم افزوده به دساات میآید .با
توجه با این نمودارهای میتوان دریافت در بعضای از فرکانسها جرم
افزوده دارای مقاادیر منفی اسااات ،دلیال این امر نیز اخت ف جهات
بین حرکت موج و شاناور اسات که این اخت ف جهت منجر به منفی
شاادن جرم افزوده در شااناور میشااود .در این نمودارها زمانی که
فرکانس موج به مقدار فرکانس صالبتر شاناور میرساد جرم افزوده
به اکساترمم (بیشاینه مقدار یا کمینه مقدار) خود میل مینماید .لذا
در فرکانس موج متنا ر با فرکانس صالبتر شاناور ،بیشاینه شاتان به

محمدرضا نجفی ،محمدجواد یارمحمدی  /نشریه مهندسی دریا ،سال هفدهم( ،)34پاییز و زمستان )142-133( ،1400

میل مینماید که این امر در عمل باعث میشاااود که دامنه حرکتی
شناور در این فرکانس بهصورت محدود باقی بماند.

شاااناور و اجزام آن وارد میشاااود .نکته دیاری که دراینبین دارای
اهمیت اساات ،مقادیر اوج جرم افزوده اساات .برای مثال هناامیکه
شااانااور بر روی موج باا فرکاانس  0/2هرتز و ارتفااع  1متر حرکات
میکناد نیرویی معاادل  10برابر وزن خود شااانااور باه مرکز جرم آن
وارد میشود.

 -5تعامل سيال و سازه
در تحلیلهای حوزه فرکانساای که در قساامت قبل صااورت گرفت،
میتوان تیریر فرکانس موج بر نیروهای وارده بر شااناور را مشاااهده
نمود باا اینحاال روناد زماانی نیروهاای وارده بر شااانااور نیز دارای
اهمیت باالیی اساات ،لذا بهمنظور بررساای زمانی نیروهای وارده ،در
گام بعدی ،تحلیل در حوزه زمان بر روی شاناور صاورت میگیرد .در
این تحلیل فر میشاود که شاناور بر روی موج با ارتفاع یک متر با
فرکانس  0/15هرتز و با سرعت  15نات حرکت نماید .در تحلیلهای
صاورت گرفته از ت وری موج دریای عمیق  xxi i iاساتفاده شاده اسات.
در تحلیل زمانی حرکت شاناور بر روی موج از ضاربههای موج وارده
بر شااناور (بارهای اساالمینر) صاارفنظر شااده اساات .نیروها و
ممانهای وارده بر شااناور در جهات هیو و پیچ در شااکل  11نشااان
دادهشده است.

 -4-2-3تحليل ميرایی افزوده
میرایی افزوده وارده بر شاناور به دلیل وجود سایال در اطراف شاناور
نیز در شااکلهای  9و  10نشااان دادهشااده اساات .این مقادیر داری
شای جزم در جهت ساایر محورها اسات که در اینجا فقط در جهت
محورهای  zو حول محور  xنشاان دادهشاده اسات و از ساایر مقادیر
به دلیل کوچک بودن صرفنظر شده است.
2.E+07

Z-Z
Z-Rx

1.E+07
5.E+06

Z direction
Rx direction

0.E+00
0.3

0.1

0.2

4.E+06
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نکته قابلتوجهی که در شکلهای  9و  10نیز قابل مشاهده میباشد
این اسات که در هناامیکه فرکانس موج به مقدار فرکانس صالب تر
میرساد ،مقدار میرایی افزوده وارده بر شاناور نیز به مقدار اوج خود
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همانطور که در شاکل  11مشااهده میشاود نیروهای وارده بر شاناور
نیز در هر دو جهت  zو  Rxدارای فرکانسااای برابر با فرکانس موج
اسات .نیروی بیشاینه در جهت هیو شاناور بین  2/2× 106نیوتن و
مماان در جهات پیچ شااانااور  4× 106نیوتن –متر اسااات .در این
صاااورت نیروی وارده بر شااانااور در جهات هیو برابر باا 2/3× 106
خواهاد بود .این مقادار نیرو را نیز میتوان باا اساااتفااده از تجمیع
نیروهای فرود-کریلوف ،میرایی اضاافه ،جرم اضاافه و نیروی تفرق به
دسات آورد که در این صاورت با مقایساه دو روش فرکانسای و حوزه
زمان میتوان مشاااهده نمود که این دو روش دارای تطابق مناساابی
هساتند (خطای کمتر از  .)%5با اعمال نیروهای وارده از طرف سایال
باه مرکز جرم شااانااور باا اساااتفااده از روش کوپال یاکطرفاه میتوان
حرکت شاناور در جهت هیو و پیچ شاناور را در نرمافزار ANSYS-
 AQWAبه دست آورد که در شکل  12نشان دادهشده است.
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شكل 10پاسخ زمانی شناور در جهت z
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شكل 9تنش شناور در برخورد با موج  1متری

در گام بعد بهمنظور صااحتساانجی نتایج بهدسااتآمده ،جابهجایی
متنا ر شااناور در جهات هیو و پیچ را با اسااتفاده از شاابیهسااازی
نرمافزاری به دساات آورده و ساابس با نتایج بهدسااتآمده از معادله
تجربی ارائهشااده در  ]29مقایسااه میشااود .در  ]29جنساان با
اسااتفاده از تسااتهای آزمایشااااهی روابطی برای حرکت شااناور در
جهت هیو و پیچ شاناور را با توجه به فرم بدنه شاناور به دسات آورده
اسات .به منظور بکارگیری روابط موجود در  ]29فر بر این اسات
که فرم بدنه بکارگرفته شااده در شاابیهسااازیهای عددی پهوهی
حاضار با فرم بدنه موجود در  ]29یکساان اسات .در شاکلهای  13و
 14نیز نمودارهای زمانی حرکت شاناور در جهت هیو و پیچ شناور با
اساتفاده از هر دو روش ارائهشاده در این مقاله و روش ارائهشاده در
 ]29نشان دادهشده است.

در این مقاله نیروهای هیدرودینامیکی وارده از طرف دریا با موجهای
منظم به شناور کاتاماران موردبررسی قرار گرفت .در ابتدا تحلیلهای
مودال بهصاورت تر و با در نظر گرفتن سایال اطراف شاناور انجام شاد.
با اساتفاده از نتایج بهدساتآمده در تحلیل مودال ،میرایی ذاتی ساازه
با اساتفاده از روش ریلی به دسات آمد .همچنین نشاان داده شاد که
بیشاترین ممان خمشای در شاناور در مود ساوم حرکتی ر میدهد.
ساابس نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر شااناور از قبیل نیروهای
فرود-کریلوف در فضاای فرکانسای موج موردبررسای قرار گرفت .در
این تحلیالهاا نشاااان داده شاااد هنااامیکاه فرکاانس موج باه مقادار
فرکانس صالب تر میرساد ،مقدار جرم افزوده و میرایی افزوده وارده
بر شااانااور نیز باه مقادار اوج خود میال مینماایاد کاه این امر منجر باه
محدود شاادن دامنه حرکتی شااناور در واقعیت میشااود .همچنین
نشاااان داده شاااد که نتایج تحلیلهای نیرویی با تحلیلهای مودال
دارای تطابق مناسابی هساتند .سابس با اساتفاده از تحلیل نیروهای
وارده بر شااناور در حوزه زمان ،مقادیر نیروهای کلی وارده بر سااازه
شناور موردبررسی قرار گرفت که با مقایسه با تحلیلهای انجامگرفته
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مقدار جابهجایی شاناور در جهت هیو با اساتفاده از شابیهساازیهای
نرمافزاری بین1±متر با فرکانس موج در نوساان اسات درصاورتیکه
در شابیهساازی با اساتفاده از روابط جنسان این مقدار بین  0/9±متر
اسات که دارای خطایی معادل  %10اسات .برای حرکت پیچ شاناور
نیز نتااایج بااهدسااااتآمااده از شااابیااهسااااازیهااای نرمافزاری
بین0/95±رادیاان باه دسااات میآیاد ،درصاااورتیکاه پااساااخ زماانی
بهدسااتآمده از روابط جنساان این مقدار بین  1/1±رادیان اساات.
مطاابق بررسااای زماانی انجاامشااااده ،تطاابق خوبی بین نتاایج
شابیهساازیهای نرمافزاری و روش عددی ارائهشاده در  ]29وجود
دارد و خطاای بین این دو روش کمتر از  %10اسااات کاه صاااحات
شبیهسازیهای ارائهشده را تیدیق مینماید.

 -5-1پاسخهای زمانی حرکت شناور

)(s

-1

شكل  11پاسخ زمانی شناور در جهت Rx

با توجه به شاکل  12میتوان دریافت که تیییر شاکل ایجادشاده در
بدنه شاناور به شاکل مود چهارم شاناور (شاکل  )3نزدیک اسات .دلیل
این موضوع نیز این است که شکل پروفایل موج گذرنده از زیر شناور
دقیقاک برابر اسات با شاکل مود چهارم کاتاماران که به دلیل این تشاابه
در تحریک ،شاکل مود چهارم شاناور بهصاورت غالبتر نسابت به ساایر
شکل مودها درآمده است.
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