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ABSTRACT

ARTICLE INFO

In this paper, the aim is to analyze the interaction of a commercial container vessel with
irregular surface water waves by computational fluid dynamics and also to calculate the
marine parameters of this structure, namely the response amplitude (RAO) operator, the
kinetic response spectrum in the motion of the structure. Analysis tool in this research
is STAR CCM + software based on computational fluid dynamics, which is one of the
most powerful software in performing simulation and numerical analysis for the above
problem. In this paper, after reviewing and analyzing the validation of the numerical
model and analysis tools, the various marine and dynamic parameters for a commercial
container vessel in the superficial state in different directions of irregular wave collision
to the vessel are investigated.
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شرررايط محيطي دريا شررامل موج و باد بر بسررياري از پارامترها و
مشررخ ررههاي عملکردي شررناور مانند سرررعت ،ايمني دريانوردي،
نيروهاي ديناميکي وارد بر سررازه و يره تاثيرگذار اسررت .از اين رو
بررسي حرکات در موج شديد ،جهت افزايش قابليت عملياتپذيري
و ايمني شررناور و خدمه ،از مسررا ل مهمي ميباشررد که الزم اسررت
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مورد توجه طراحان قرار گيرد .حرکت يک شناور تجاري در دريا با
توجه به مسررا لي مانند :بررس ري سرررعت حداک ر شررناور در امواج،
بررسرري کاهش سرررعت ارادي به واسررطه افزايش نيروهاي وارد بر
شرررناور و کاهش سررررعت ير ارادي به خاطر م قاومت افزوده،
بهينهسررازي مسررير به منظور کاهش زمان حمل و نقل ،م رررف
سوخت و هزينه کلي شناور بر ا ساس معيارهاي موجود (محا سبه
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Investigation the effect of irregular wave on the seakeeping of a container
ship
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محدود ممکن ا ست منجر به شرايط خطرناک و بحراني گردد ،لذا
الزم اسرررت که اثرات اندرکنش شرررناورها با يکديگر و يا مرزها در
مسررئله شرربيه سررازي مانور گنجانده شررود .نيروي سرروي و ممان
ياوينگ که توسررط سررکان شررناور ايجاد ميگردد بايد بتواند کامالً
حرکت شناور را در کنترل بگيرد .اين امر در ب سياري از موارد و به
خ و در سرعت هاي پايين محقق نميگردد و در برخي از موارد
خا ايجاد اين کنترل دشوار است .زيرا شناور زماني که به اسکله
نزديک ميشرررود و يا از مجاورت شرررناور ديگر عبور ميکند يک
نيروي جاذبه ايجاد ميگردد که سبب مي شود سينه ک شتي ير
مقيد به سمت شناور ديگر و يا ديواره ک شيده شود] .[5اين عامل
سرربب ناپايداري عمليات کشررتيها در آبهاي محدود ميشررود .و
ممکن است به شرايطي منجر گردد که در آن دريانوردي ايمن ير
ممکن با شد .تا به حال تحقيقات ب سياري بر مورد خا اندرکنش

قرار داد ند .در اين پژوهش از مدل هاي مت عددي از جم له يک
کشني کانتينر بر با طول  158981استهاده شده است .اين پژوهش
شررامل آنااليز درياماني خطي بر هم کنش حرکات هيو و پيچ بدون
در نظر داشتن حرکات رول در امواج نامنظم است.
از کد برنامه نويسررري  DYN-OSCکه بر اسررراس درياماني خطي
است استهاده شده است .از نتايج اين پژوهش اتهاق افتادن حداک ر
دام نه هيو در  A=90در جه و براي رول در  A=70در جه ث بت
شده ا ست و احتمال اين اتهاق در سرعت  13نات از بقيه سرعت
ها بيشتر است ].[1
ايکيزو 11و همکاران در سال  1415پژوه شي مبتني بر آزمايش در
مورد عملکرد درياماني شررناور کاتاماران با نيم بدنههاي نامتقارن را
در دان شگاه هيرو شيماي ژاپن انجام دادند .در اين پروژه از مدلي به
طول  19451اسررتهاده شررده اسررت .براي فراگير بودن از چندين
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ضررررايب هيدروديناميکي مانور و آثار محيطي از تسرررت هاي مدل
مقيد ،خودرانش و ت ستهاي ميداني شناورهاي واقعي بدست آمده
اسرررت .در اين دوره عالوه بر حل معادالت معمول مانور ،برخي از
محققين نيز تالش هاي در خ رررو ارت قاي م عادالت دي ناميکي
داشرررتهاند که ميتوان به کارهاي هيرانو ، 1891 4اينو ه، 1891 5
نوموتو ،1891پورزنجاني  1884و نيشيموتو 1883 6اشاره کرد].[5
ونتور 7در سرررال  1441با اسرررتهاده از مدلهاي با طول مختلف و
چيدمان کانال در حوضررچههاي متهاوت تسررتهاي مختلهي انجام
داد .مانور شناورها در مجاورت ا سکله ،ديواره ساحل ،موج شکنها
و سرراير شررناورهاي در حال تردد در بنادر و يا ديگر آب راهههاي

براي مدلسررازي کاتاماران و تريماران از نرمافزار مکسرررف اسررتهاده
شررده اسررت .از نتايج اين آزمايش ميتوان به مقاومت کمتر شررناور
هاي کاتاماران و تريماران در مقابل شناور هاي تک بدنه در وضعيت
جابجايي يکسررران نام برد .از ديگر نتايج اين پژوهش اين بود که
درياماني تک بدنه و دو بدنه وسره بدنه در شررايط دريايي  5تقريبا
با هم برابر اسرررت و از ل حاا را حت بودن خد مه ميتوان گ هت
تري ماران مقام اول کاتاماران مقام دوم و تک بدنه مقان سررروم را
کسب ميکند.
گا سپاروتي 10و همکاران در دان شگاه گاالتي روماني در سال 1415
آناليز عددي درياماني شررناورهاي را در امواج نامنظم مورد بررس ري
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شرررتابها ،محاسررربه نيروهاي وارد بر سرررازه از طرف دريا ،وقوع
اسررلمينگ ،وضررعيت افراد ،بارها و تجهيزات و ديگر نقاط شررناور و
يره) ،از اهميت بااليي برخوردار است.
به طور کلي ديناميک شناورها به دو دسته تقسيم مي شود ،دسته
اول حرکات نا شي از مانور شناور در آب ساکن ا ست که حرکات
اين دسته به حرکات مانورينگ معروف است که شامل حرکت هاي
رول  ،سوي  ،ياو و سرج هستند] [1دسته دوم حرکت شناور را در
امواج بررسري ميکنند که اين دسرته به حرکات در حوزه درياماني
معروف ه ستند .اين حرکات شامل دو حرکت هيو و پيج ا ست .با
توجه به اهميت درياماني شناور در اين مقاله تحليلها و محاسباتي
که انجام شررده همگي در حوزه درياماني شررناور يا همان محاسرربه
حرکات هيو و پيچ هستند.
در دهه  1894طراحان کشرررتي به دل يل کاهش هزي نه ها شرررب يه
سررازيهاي کامپيوتري را با تسررت شررناورها ترجيح ميدادهاند .که
اين مسئله نقش بزرگي در پيشرفت شبيه سازيهاي عددي داشته
است .مقاالت متعددي در اين زمينه منتشر شده است که ميتوان
به نتايج دو رفر ، 1894 1ميلر1890 2و ب يانکاردي 1899 3اشررراره
نمود .در تمامي اين شرربيه سررازيها بانک اطالعاتي در خ ررو

کشرررتي ها با يکديگر صرررورت گرفته اسرررت که کار ونتور يکي از
کاملترينها است.
چهين 8در سال  1442در قالب يک پژوهش کامل تز دکتري خود
را به شررناسررايي ضرررايب هيدروديناميکي موثر در آناليز درياماني
شررناورهاي چند بدنه اخت ررا داد .در اين پژوهش از روشهاي
عددي مبتني بر المان مرزي اسررتهاده شررده اسررت و سررعي شررده
روشررري جديد ارا ه شرررود تا دقت کار بيشرررتر گردد .از نتايج اين
پژوهش يافتن ضرررايب مهم تاثير گذار در حرکات شررناور هاي تک
بدنه و چند بدنه اسرررت که ميزان نقش هر کدام را در مدل هاي
مختلف فرم بدنهها معرفي ميکند].[0
اوتاما 9و همکاران در سررال  1411در دپارتمان معماري کشررتي در
اندونزي پژوهش هايي در مورد مشرررخ رررات م قاومت ،قدرت و
در ياماني کا تاماران ها و تري ماران ها انجان دادند و اين پژوهش با
هدف کاهش م رررف سرروخت ،کاهش هزينه تعمير و نگه داري و
افزايش طول عمر و بهره وري اين شرررناورها انجام گرفت .بيشرررتر
تمرکز بر روي کاهش م قاو مت و افزايش قدرت و همچنين بهبود
ويژگي هاي در ياماني اين شرررناورها بود  .]3در اين پژوهش هم از
روشهاي عددي و هم از روش آزماي شگاهي ا ستهاده شده ا ست.
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نسرربت  W( W/Bفاصررله نقاط بيروني–  Bفاصررله نقاط دروني)
اسررتهاده شررده اسررت .اين نسرربت از بين اعداد  1933تا  5913تغير
داده شده ا ست .از نتايج اين پروژه ميتوان به دامنه حرکات هيو و
پيج اشاره کرد که با افزايش اين نسبت کاهش مييابد.
قاسررمي و همکاران در سررال  1410به تحليل عددي اثر تغييرات
ابعادي بر رفتار در ياماني سررره نمونه از فرم بدنه ها پرداختند .با
بررسرري عددي حرکات جابجايي قا م و لتش طولي سرره بدنه
ويگلي ،سررري  14و شررناور  DDG-51در شرررايط موج منظم و
معتبر سازي نتايج عددي ب ورت مقاي سه با نتايج تجربي ،به پيش
بيني درياماني شناور ناوشکن در اثر تغيير نسبت ابعادي در نرمافزار
مکسرررف پرداختند .نتايج اين پژوهش نشرران ميدهد شررناورهاي
ويگلي و سرررري  14افزايش برخورد مقدار ماکزيموم نمودار را و را
کاهش ميد هد که اثر بسررر يار مطلوبي اسرررت] .[2در شررر ناور
ناوشرررکن DDG-51کاهش عرض به آبخور سررربب کاهش مقادير
را وي جابجايي قا م و پيچ گرد يده که اين اثر در رفتار در ياماني
حرکت پيچ بيشررتر اسررت .با کاهش نسرربت طول به عرض ،را وي
جابجايي قا م به مقدار ناچيزي کاهش مييابد .اما با افزايش ن سبت
طول به عرض شناور ،حرکات جابجايي قا م شدت بي شتري پيدا

و توسط روش نيروي حا صل بر بدنه شناور بررسي شده و عملکرد
هيدروديناميکي شناور نيز مورد مطالعه قرار گرفته است].[11
در اين مقاله با توجه به اهم يت درياماني شرررناور و اين نکته که
تحليل درياماني اين شرررناورها از اصرررول اوليه طراحي محسررروب
مي شود ،به برر سي درياماني شناور کانتينربر  KCSپرداخته شده
اسرررت .نوآوري و تهاوت اين پژوهش با ديگر پژوهش ها بررسررري
تخ ي درياماني شناور تجاري در امواج نامنظم است .که در اين
پژوهش تالش بر مدلسررازي و تحليل درياماني شررناورهاي تجاري
مي باشررد تا درياماني اين شررناور به صررورت تخ رر رري با امواج
يرمنظم ت شريح شود و روند طراحي اين شناورها را سريعتر کند.
بدين منظور ،مراحل مدل سررازي براي حل مسررئله و بررسرري رفتار
ديناميکي شررناور تجاري در حرکات هيو و پيچ ارا ه خواهد شررد و
نتايج با اطالعات حاصل از تستهاي تجربي مقايسه و اعتبارسنجي
ميشوند.
 -2معادالت حاکم بر جریان سيال

ميکند و در نمودار ماکزيموم مقدار را و افزايش پيدا ميکند .ولي
حرکت پيچ عملکرد مناسرربتري در اثر افزايش اين نسرربت از خود
نشرران ميدهد .اين تغييرات را در بيهنهسررازي فرم بدنه شررناور از
جهت بهبود رفتار درياماني ميتوان مد نظر قرار داد.
روش حوزه حل مجازي در دهه اخير به ص رورت گس رترده توس رط
محقق رين در زمين ره حرک رت جس رم جامد در محيط سيال م رورد
اسرتهاده قررار گرفتره اسرت .گلوينسرکي و همکرارانش از جملره
نخستين کساني بودند که اي رن روش را ب رراي مدلس رازي حرک رت
جسرم جامرد در محريط سريال مرورد استهاده قرار دادند].[9
گريوس ،اندرکنش موج و سيلندر م ستغرق را با ا ستهاده از تکنيک

 -1-2معادله پيوستگی (بقاي جرم)

معادله بقاي جرم در حالت کلي بهصورت زير نوشته ميشود:
()1

D
   u  0
Dt

که در رابطه (  ،)1چگالي سيال ا ست .چنانچه چگالي سيال در
طول حرکت ثابت باشررد ،معادله فوق به فرم سرراده شررده رابطه 1
تبديل خواهد شد
()1

 u  0

و در اين حالت ،سررريال موردنظر تراکم ناپذير ناميده ميشرررود .در
ادامه نشرران داده خواهد شررد که به علت پايههاي خاصري که براي
حل در نظر گرفته مي شود ،شرط تراکم ناپذيري به سادگي ار ضاء
ميشود.
 -2-2معادله تعادل دیناميكی (بقاي اندازه حرکت)

معادله بقاي اندازه حرکت در حالت کلي به صورت رابطه ( )5نوشته
ميشود:
105
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شرربکه درختي مورد بررسرري و مطالعه قرار داد  .]0کاشرريواگي و
هاياشرري مطالعات آزمايشررگاهي خود را جهت تعيين مشررخ ررات
امواج برگ شتي و انت شار يافته نا شي از وجود يک سازه شناور در
مسير يک موج منظم خطي انجام دادند] .[8تنگ و گو پديده تهرق
ناش ري از قرار گرفتن جسررم شررناور در يک سرريال دو اليه را مورد
بررسي قرار داد .وانگ و وو ،اندرکنش امواج منظم با تعدادي ج سم
شرررناور سررريلندري که در چند رديف قرار داشرررتند را مطالعه
نمودند].[14
سررزن و همکاران در سررال  1419مطالعهاي عددي بر روي حرکت
خودران شي 12شناور  DARPA SUBOFFبا ا ستهاده از نرم افزار
 STAR CCM+در اع ماق آب و در سرررر عت هاي مختلف ان جام
دادهاند .در اين پژوهش عملکرد خودران شي در سرعتهاي مختلف
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معادالت حاکم بر جريان سرريال شررامل معادالت پيوسررتگي (بقاي
جرم) و تعادل ديناميکي (بقاي اندازه حرکت) اسرررت که معادالت
ناوير -ا ستوکس نيز ناميده مي شود .در روش حا ضر ،اين معادالت
براي سرريال نيوتني و تراکم ناپذير مورد بررس ري قرار گرفته اسررت
].[3
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()5

Du

 p    2u  (  u)   g
Dt
3

نيروي بويانسي از وزن شناور بي شتر شده در نتيجه شناور رو به باال
حر کت ميک ند .در حين حر کت رو به باال از حا لت ت عادل اول يه
عبور ميکند چراکه شناور داراي ممنتوم زيادي در حين حرکت رو
به باال است .اين حالت باع مي شود که اين دفعه ،بويانسي از وزن
کمتر شود لذا حرکت رو به باال متوقف شده و ک شتي دوباره رو به
پايين حرکت ميکند .اگر نيروي خارجي به صورت هارمونيک ساده
ادامه يابد ،آن را حرکت  Heaveگويند.



𝑢
در رابطه ( )5براي حا لت دوب عدي} { = 𝒖 سررررعت سررريال،
𝑣
0
} { = 𝒈 شررتاب ثقل𝑝 ،فشررار و 𝜇 لزجت ديناميکي سرريال
𝑔−
اسرررت .براي سررريال تراکم ناپذير با توجه به رابطه   u  0
ميتوان نوشت

Du
 p    2u   g
Dt

()0

 -6-2حرکت  Rollو Pitch



همانطور که بيان شد ،اگر يک نيروي تحريک خارجي کشتي را از
حالت تعادل خارج کند و سررپس آن را رها کند يا با يک سرررعت
اوليه از حالت تعادل خارج شود ،کشتي حول محور  xيا  yميتواند
حرکت هارمونيک ساده دا شته با شد .نو سان حول محور  yهمان
حرکت  Pitchاست و نوسان حول محور  xهمان حرکت  Rollمي
باشد].[10

 -3-2روابط حاکم برتحليل عددي شناورها

به منظور تحليل و برر سي اندرکنش شناور ها با امواج آب از روابط
) Reynolds-average Navier-Stokes (RANSاسرررر تهرراده
ميشود که ب ورت رابطه ( )3ورابطه ( )1بيان ميگردند:

()1

U i 1 
' U i  1 P
  U j Aj
 gi  fi

t VF 
x j   xi

Momentum :

 -4-2مدل آشفتگی

از روابط ناوير-اسرررتوکس براي محاسررربه نيروي مقاومتي و ميدان
جريان سريال در اطراف سررازهي شررناور اسررتهاده ميشررود .در اين
راسررتا روابط تکميلي ديگري نيز براي مدلسررازي ترمهاي تنشرري
رينولدز در هنگام اسررتهاده از روابط  RANSنياز اسررت که روابط
آ شهتگي دو-معادلهاي ) Shear-Stress Transport (SSTو𝑘 −
𝜀 (𝑘 انرژي کينتيک و𝜀 نرخ پراکندگي) ميباشند.
مدلهاي آ شهتگي در واقع بين مقادير مجهول تنشهاي رينولدز و
م قادير معلوم جر ي ان مان ند سرررر عت ارت باط برقرار کرده و باع
کاهش تعداد مجهوالت معادالت ناوير-اسرررتوکس در مدل جر يان
آشهتگي مي شود .در اين پژوهش نيز مدل آشهتگي براساس روش
فوق مدنظر ميباشد که ضرايب تجربي مدل  k  ب ورت ضمني
در اين روش حاصل ميگردند.
بنابراين در پژوهش حاضررر و با توجه به آنکه هدف تحليل شرررايط
درياماني براي يک شناور سطحي ميبا شد ،به تعريف سه حرکت
مستقل  Pitch ،Rollو  Heaveپرداخته ميشود.
 -5-2حرکت Heave

اگر نيروي خارجي به صورت عمودي بر صهحه آبخور بر شناور وارد
شود ،به واسته اين نيروي وارده ،شناور را در داخل آب فرو برد ،در
نتي جه به دل يل افزايش نيروي بو يانسررري به دل يل افزايش آخور،
100
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در بح هيدروديناميک شناور تجاري ،در نزديکي سطح آزاد آب،
سه عامل مقاومت ،13ديناميک در سطح آزاد آب 14و ديناميک زير
موجهاي سررطحي 15بس ريار مورد توجه ميباشررد .به منظور تحليل
عددي شناورهاي تجاري ،فرموالسيون پتانسيل فشار 16براي سيال
لزج مدنظر ميبا شد .در اين را ستا ،براي مدل سازي و تحليل سه
بعدي اين سررازه و محاسرربه ضرررايب و پارامترهاي هيدروديناميکي
آن ،روش هاي عددي مختلهي با ب کارگيري م عادالت دي نام يک
سياالت محاسباتي نظير روش حجم محدود وجود دارند .تعدادي از
نرم افزارهاي موجود در زمينه ديناميک سرررياالت محاسرررباتي که
بخوبي توانايي تحليل عددي شررناورهاي تجاري و اندرکنش آنها با
امواج سرررطحي آب را دار ند ع بارتا ند ازOpen ،FLOW3D :
 Ansys CFX ،Ansys Fluent ،FOAMو  STAR CCM+که
انتخاب و اسرررتهاده از هر يک از آنها بسرررته به نوع پژوهش و ن ياز
محقق متهاوت اسرررت .اک ر اين نرم افزارها از روش حجم محدود و
معادالت ناوير استوکس بمنظور شبيهسازي عددي بهره ميگيرند.
در پژوهش حاضر از نرم افزار قدرتمند و کاربردي STAR CCM+
اسررتهاده شررده اسررت .براي اين منظور ،دامنه حل با اسررتهاده از
17
مخت رررات کارتزين به شررربکهاي از سرررلولهاي شرررش وجهي
تقس ريمبندي ميشررود .در ادامه مقدار متوسررط پارامترهاي جريان
(سرعت و فشار) براي هر سلول در هر گام زماني توسط شبکهبندي
اِ ستَگرد 18محا سبه ميگردند .سطح آزاد سيال نيز تو سط روش
حجم سيال 19تحليل ميگردد .اين نرم افزار يک پرو سه مهند سي
کامل براي حل مسا ل مربوط به سياالت و جامدات ،انتقال گرمايي
و فشار است .همچنين اين نرم افزار در رابطه با حل مسا ل پيچيده
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Continuity :

 -7-2متدلوژي روش حل در پژوهش حاضر
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سپس ساير اطالعات مورد نياز نظير مشخ ات موج و شرايط دريايي
از محتواي اين دو پژوهش استخراج شده است و در جداول  1و 1
گردآوري شدهاند .الزم به ذکر است ،که هم روش عددي مطرح شده
در پژوهشات فوق ساده مي باشد و هم شرايط مدل عددي نيز ساده
سازي شده است .در ادامه ،شرايط مربوط به اطالعات ورودي براي
تحليل سازه کشتي فوق در نرم افزار  STAR CCM+و ساير
مشخ ات آن جدول  1و همچنين شرايط موج نيز در جدول  1با
توجه به اطالعات هر دو پژوهش اعتبارسنجي گرد آوري شدهاند.

فيزيکي و هندسررري توانمند اسرررت و در زمي نه تول يد خروجي با
کيهيت با حداقل کد و تالش شهرت اثبات شدهاي دارد .مروري بر
نرم افزار  STAR-CCM+به شرح زير ميباشد:
اين نرم افزار يک پلتهورم چند فيزي که اسرررت که از آن براي حل
سرريسررتمي از معادالت کاربردي و قوانين موجود در علم فيزيک و
مهندسي استهاده مي شود .در شاخه ديناميک سياالت محاسباتي
توانايي مدلسرررازي و تحليل جريان سررريال و انرژي در سرررياالت
گوناگون را دارد .مشررخ ررات سرريال در اين نرم افزار مي تواند.1 :
سررريال يرلزج ،اليه اي يا آشرررهته  .1سررريال با لزجت نيوتني و
يرنيوتني  .5سيال تراکمپذير ويا تراکم ناپذير  .0سيال چندفازي
 .3سرريال با مقاومت مواد متخلل .1سرريال داراي شررتاب گرانشرري
باشد ،که تمامي اين مشخ ات در دو حالت پايا و گذرا قابل تعريف
ميباشند].[13

جدول  - 1مشخصات و پارامترهاي مربوط به سازه کشتی با توجه به
اطالعات منابع ][17
بدون اسکيل

ضريب اسکيل

پس از اسکيل

مشخصه  /پارامتر

()1 : 1

(𝝀 )1 :

()1 : 35

 -3تحليل نتایج و اعتبار سنجی

طول سازه

135 m

از آنجايي که يکي از اهداف اين پژوهش بررسي شرايط درياماني
يک شناور تجاري در دو حالت حرکت در سطح آزاد آب براي موج
نامنظم در جهات مختلف توسط نرم افزار STAR CCM+
مي باشد ،بنابراين در گام اول بايد نرم افزار فوق اعتبارسنجي گردد.
هدف از اين اعتبارسنجي آن است که از صحت عملکرد و توانايي
نرم افزار فوق در تحليل مساله حاضر اطمينان حاصل کرده و بتوان
با دقت خوب و معقولي به بررسي اين مساله و شرايط آن پرداخت.
براي انجام اين اعتبارسنجي به سراغ کشتيهاي مشابه رفته و به
بررسي يک نمونه کشتي با شرايطي مشابه با اين پژوهش پرداخته
شده است .در اي ن راستا ،نتايج حاصل از اعتبارسنجي کشتي RoRo
 SSPA2733براي سه جهت حرکت موج ( 134 ،84و  194درجه)
در نرم افزار  STAR CCM+بمنظور مقايسه و بررسي شرايط
درياماني آورده شده است .دادههاي اين اعتبارسنجي از پژوهش
آوگارد] [11در سال  1448که توسط يک روش عددي به بررسي
پارامترهاي رولينگ در امواج دريا پرداخته است و همچنين پژوهش
کاسکينن ] [12در سال  1411در ادامه پژوهش آوگارد و توسط
همان روش عددي به تحليل پارامترهاي درياماني کشتي RoRo
 SSPA2733در امواج و شرايط مختلف مانورگيري پرداخته
است] [11و ].[12
ابتدا مدل کشتي مورد نظر با ابعاد تعريف شده آن در پژوهشهاي
فوق ،از نرم افزار  Paramarineبا عنوان کشتي  SSPA2733در
اسکيل واقعي ( )1:1استخراج شده و سپس در نرم افزار
 SOLIDWORKبه ( 1:35با توجه به متن پژوهش اعتبارسنجي)
اسکيل شده است.

وزن سازه

11276 t on

ممان اينرسي رول،

7.34×108 kg-m2

𝑃
𝜆1
∆
𝜆3
𝑥𝑥𝐼
𝜆5

)𝒙𝒙𝑰(

3.857 m
262.99 kg
13.981 kg-m2
293.912 kgm2

ممان اينرسي ياو،

15.43×10 kgm2

𝑧𝑧𝐼
𝜆5

293.912 kgm2

سرعت حرکت سازه

10 knot s
) (5.144 m/s

𝑈
𝜆0.5

0.285 knot s
)(0.8688 m/s

ابعاد حوضچه تحليل

700×244×123
𝑚3

𝐻×𝑊×𝐿
𝜆1

20×14×3
𝑚3

)𝒚𝒚𝑰(
)𝒛𝒛𝑰(

9

9

جدول  - 2مشخصات و پارامترهاي مربوط به موج و شرایط دریایی با
توجه به اطالعات منابع ][17

پارامتر

()1 : 1

(𝝀 )1 :

()1 : 35

نوع موج،

Regul ar
)(St okes

No Scal i ng

Regul ar
)(St okes

دامنه موج

متغير

پريود موج

11.418 sec

𝐻
𝜆1
𝑇
𝜆0.5

متغير

غلظت آب دريا

1025 kg/m3

No Scal i ng

1.93 sec
1025 kg/m3

پس از ورود دادهها و اطالعات مربوط به کشتي  SSPA2733نظير
وزن ،ممان اينرسي و سرعت حرکت آن (مطابق جدول  )1به همراه
دادههاي مربوط به شرايط دريايي نظير نوع موج ،دامنه و پريود آن
103
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مشخصه /

بدون اسکيل

ضريب اسکيل

پس از اسکيل
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ممان اينرسي پيتچ،

15.43×10 kgm2

𝑦𝑦𝐼
𝜆5
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(مطابق جدول  )1حاصل از اطالعات موجود در پژوهش
اعتبارسنجي] [12در نرم افزار  ،STAR CCM+شروع به اجراي
تحليل عددي کرده و اجازه ميدهيم روند حل ادامه يابد تا زماني
که شناور سطحي به انتهاي حوضچه تحليل برسد.

جدول  -3مقایسه نتایج مش بندي هاي مختلف در زاویه برخورد 181
درجه و پریود  19.3ثانيه

Heave
1.852
1.893
1.968

 -4اعتبار سنجی
ابتدا الزم است که شرايط شبيه سازي اعم از ابعاد دامنه ،شرايط
مرزي و فيزيک مسيله مورد نياز در اين تحليل مورد بررسي قرار
گيرد .بر اساس شکل  ،1ابعاد دامنه حل تعريف شده است.

Roll
17.156
17.954
18.256

Pitch
4.025
4.231
4.510

Coarse
Medium
Fine

شكل  -3نمایی از شبكه بندي  Fineدر اطراف شناور

يکي ديگر از موارد تاثيرگذار بر نتايج عددي ،انتخاب Time Step
مناسب جهت حل مسيله است .نتايج بدست آمده در سه Time

 Stepدر جدول  0ارايه شده است.

شكل  -1ابعاد دامنه حل مسيله

جدول  -4مقایسه نتایج  Time Stepمختلف در زاویه برخورد 181
درجه و پریود  19.3ثانيه

Heave
849.1
8490.
1.968

Roll
814888
814880
18.256

Pitch
.4.88
.4.08
4.510

848880
848888
848880

در پژوهش کاسکينن ] [19جدولي براي مقايسه نتايج بيان شده
است که براي هر جهت حرکت موج 5 ،عدد تست با شرايط موج
مختلف (دامنه و فرکانس مختلف) انجام شده است] .[19در پژوهش
شكل  -2شرایط مرزي استفاده شده در حل مسيله

براي شبيه سازي درجات آزادي شناور در اين تحقيق ،از مدل 1
درجه آزادي )Dynamic Fluid Body Interaction( DFBI
استهاده شده است.
در اين تحقيق همچنين ،نوع موج استهاده شده ،استوکس مرتبه
پنجم است.
در اين تحقيق همچنين ،از ساختار مش سازمان يافته Trimmer
استهاده شده که نتايج براي مش بندي هاي مختلف در يک حالت
موج منظم به شرح جدول  5است.

در نزديکي بدنه کشتي است .مقدار اين مولهه در مدل آشهتگي
 k − εعددي بين  54تا  544است .توزيع واي پالس بر روي سطح
بدنه و بر روي کيل شناور به ترتيب در شکل هاي  0و  3نشان داده
101
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حاضر نيز براي سه جهت حرکت موج (يعني  134 ،84و 194
درجه) در نظر گرفته شده و اعتبارسنجي بر اساس دادههاي اين
تستها صورت گرفته است .در اعتبارسنجي حاضر ،به ير از درجه
آزادي  Swayساير درجات آزادي سازه نظير ،Pitch ،Roll
 Yaw ،Heaveو  Surgeبراي سه جهت برخورد موج به سازه
کشتي تحليل و بررسي شده اند.
جهت مدلسازي اطراف شناور ،از تکنيک توابع ديواره استهاده شد.
شبيه سازي جريان هاي نزديک ديواره ،بخش مهمي از مسير شبيه
سازي است و اين امر به کمک پارامتر بي بعدي به نام  ،y +صورت
مي گيرد .مولههي  ،y +بيانگر فاصلهي نخستين گره تا سطح ديواره
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همچنين شرايط مرزي مورد استهاده در اين تحليل بر اساس شکل
 1انتخاب شده است.
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شده است.

5
)Time (sec

)HEAVE (m

10

3
2
1
0
-1 0
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مقايسه نتايج حاصل از پژوهش مورد استهاده براي اعتبارسنجي
] [18با نتايج حاصل از تحليل توسط نرم افزار STAR CCM+
(پژوهش حاضر) براي پارامترهاي  Pitch ،Rollو  Heaveدر
شکل  1نشان داده شدهاند .نتايجي که ب ورت خط چين ارايه شده
اند ،نتايج آزمايشگاهي و خطوط بدون خط چين ،نتايج حاصل از
شبيه سازي است.

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

با بررسي نتايج  Rollدر شکل  ،1اختالفي صهر درصد بين ماکزيمم
مقدار بيان شده در منبع اعتبارسنجي با مقدار بدست آمده از پژوهش
حاضر حاصل شده است .همچنين اختالفي در حدود  5تا  0درصد بين
مينيمم مقادير اين پارامتر حاصل شده است.
با بررسي نتايج  Pitchدر شکل  ،1اختالفي در حدود  4تا  493درصد
بين ماکزيمم مقدار بيان شده در منبع اعتبارسنجي با مقدار بدست
آمده از پژوهش حاضر حاصل شده است .همچنين اختالفي در حدود
 193تا  5درصد بين مينيمم مقادير اين پارامتر از دو پژوهش فوق
حاصل شده است .با بررسي نتايج  Heaveدر شکل  ،1اختالفي در
حدود  2تا  9درصد بين ماکزيمم مقدار بيان شده در منبع اعتبارسنجي
با مقدار بدست آمده از پژوهش حاضر حاصل شده است.
نتايج درياماني براي اعتبار سنجي براي موج در جهت  134درجه در
شکل  2نشان داده شده است .نتايجي که ب ورت خط چين ارايه شده
اند ،نتايج آزمايشگاهي و خطوط بدون خط چين ،نتايج حاصل از شبيه
سازي است.
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با بررسي نتايج  Rollدر شکل  ،2اختالفي صهر درصد بين ماکزيمم
و مينيمم مقادير بيان شده در منبع اعتبارسنجي با مقادير بدست
آمده از پژوهش حاضر حاصل شده است و با بررسي نتايج  Pitchدر
شکل  ،2اختالفي صهر درصد بين ماکزيمم مقدار بيان شده در منبع
اعتبارسنجي با مقدار بدست آمده از پژوهش حاضر حاصل شده
است .همچنين اختالفي در حدود  1تا  193درصد بين مينيمم
مقادير اي ن پارامتر از دو پژوهش فوق حاصل شده است .با بررسي
نتايج  Heaveدر شکل  ،2اختالفي بين  5تا  0درصد بين ماکزيمم
مقدار بيان شده در منبع اعتبارسنجي با مقدار بدست آمده از
پژوهش حاضر حاصل شده است .همچنين اختالفي بين  893تا
 1493درصد بين مينيمم مقادير اي ن پارامتر از دو پژوهش فوق
حاصل شده است.
با بررسي نتايج تحليل بر روي کشتي حاصل از نرم افزار (پژوهش
حاضر) و مقايسه آن با نتايج موجود درپژوهش اعتبارسنجي ،اين
مهم بيان ميشود که پارامترهاي  Rollو  Pitchبراي برخورد موج
در هر سه جهت ( 134 ،84و  194درجه) با دقت خوبي محاسبه
شده و نتايج قابل قبولي نسبت به پژوهش اعتبارسنجي حاصل شده
است ،اگرچه اختالف اندکي بين اين دو تحليل براي اين دو پارامتر

()9

𝑆𝜙 (𝜔𝑒 ) = 𝑆𝜁 (𝜔𝑒 ) ⋅ |𝐻(𝜔𝑒 )|2

در نهايت ،ت شريح نتايج فوق در ادامه اين پژوهش بيان شده ا ست.
در شررکل  9و شررکل  8نمودارهاي راِ و براي دو پارامتر پيچ و هيو
ارا ه خواهد شد:

شكل  -8نتایج  RAOبراي پارامتر  Pitchدر فرکانس برخورد موج با
زوایاي مختلف برخورد براي شناور در سرعت حرکت  12گره در حالت
سطحی

-5تحليل نتایج
 -1-5بررسی پارامتر  RAOو طيف پاسخ دریامانی

شكل  -.نتایج RAOبراي پارامتر  Heaveدر فرکانس برخورد موج با

در اين قسمت ،به تحليل نتايج عددي شناور براي محاسبه و
مقايسه پارامترهاي درياماني به هنگام حرکت شناور در سطح آزاد
آب با سرعت  1/53متربرثانيه و همچنين تحت تاثير موج در جهت
 194درجه برخورد پرداخته شده است .از رابطه زير براي محاسبه
طيف برخورد موج نامنظم استهاده ميشود:

زوایاي مختلف برخورد براي شناور در سرعت حرکت  12گره در حالت

()2

که در اين رابطه 𝜇 ،زاويه جهت برخورد موج به شناور زيرسطحي،
𝑉 سرعت حرکت شناور و ) 𝑤𝜔( 𝜁𝑆 طيف فرکانس دايرهاي است
که در آن 𝐵 = 3.11/𝐻2 ،𝐴 = 8.1 ∗ 10−3 𝑔 ،و 𝐻 ارتهاع
موج برحسب متر ميباشد.
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در شررکل  9و شررکل  8نمودارهاي را و حرکات پيچ و هيو نمايش
داده شررده اند .اين نمودارها در حقيقت ميزان پاسررخ شررناور به هر
موج در فرکانس هاي مختلف را نمايش مي دهند .اين بدين معني
ا ست که در فرکان سهاي پايين پا سخ شناور بي شتر بوده ولي هرچه
فرکانس موج باالتر برود پاسرررخ شرررناور به موج برخوردي کاهش
مييابد.
 -6نتيجه گيري
در تحقيق حاضرررر هدف تحليل و بررسررري اندرکنش يک شرررناور
تجاري با امواج سرررطحي نامنظم آب توسرررط ديناميک سرررياالت
محاسرررباتي بود که در نها يت به محاسررربه و تحل يل پارامترهاي
درياماني اين شناور يعني عملگر دامنه پا سخ ( )RAOبراي حالت

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1401.18.35.12.3

2
𝑤𝜔
𝑉
𝜇 𝑠𝑜𝑐
𝑔
) 𝑒𝜔( 𝜁𝑆 →
𝐴 −𝐵/𝜔4
𝑤
𝑒 𝑆 (𝜔 ) = 5
𝑤 𝜁 [
𝑤𝜔
]
(
)
𝑤𝜔 𝜁𝑆
=
[1 − (4𝜔𝑒 𝑉/𝑔) 𝑐𝑜𝑠 𝜇 ]0.5

𝜔𝑒 = 𝜔𝑤 −

سطحی
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ديده ميشود.
از طرفي ،براي پارامتر  Heaveمالحظه ميشود که بين هر دو
تحليل ،اختالفي در محدودهي  14تا  1491درصد وجود دارد که
بيشترين آن مربوط به حرکت موج در راستاي  84درجه (بحراني-
ترين جهت برخورد) با اختالفي معادل  1491درصد ميباشد.

در گام پنجم به محا سبه پارامتر  RAOپرداخته و سپس نتايج آن
در قالب دياگرامهاي مختلف در حوزه فرکانس برخورد ارا ه شرررده
است .در نهايت به محاسبه طيف پاسخ حرکتي شناور فوق براي هر
زاو يه حرکتي برخورد موج توسرررط رابطه زير پرداخته و نتايج در
قالب دياگرام در حوزه فرکانس برخورد نيز ارا ه شده است.
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ولي هرچه فرکانس موج باالتر برود پا سخ شناور به موج برخوردي
کاهش مييابد.
در کل در اين مقاله سعي شد که راه و روشي دقيق و قابل اطمينان
براي محاسرربه درياماني و رسررم نمودارهاي را و شررناورهاي تجاري
ارا ه گردد که همانطور که مشررراهده شرررد و ارا ه گرد يد ،روش
ديناميک سياالت محا سباتي و همچنين نرمافزار STAR CCM+
براي اين منظور ،بسرريار بوده و توانايي حل مشررکالت را به راحتي
دارد.

حرکتي شررناور که موج از پشررت به شررناور برخورد مي کند ،مورد
مطالعه و بررسررري قرار گرفت .ابزار تحليل در اين گزارش نرم افزار
 STAR CCM+بر پايه ديناميک سرررياالت محاسرررباتي ،يکي از
قويترين نرم افزارهاي حاضر در انجام شبيه سازي و تحليل عددي
براي مسا ل در زمينه فوق بوده است.
در اين مقاله ابتدا به بررسي يک مدل عددي براي اعتبارسنجي نرم
افزار  STAR CCM+پرداخته شرررد ..با بررسررري نتايج تحل يل
اعتبارسنجي ،اين مهم بيان شد که پارامترهاي  Rollو  Pitchبراي
برخورد موج در هر سررره جهت ( 134 ،84و  194درجه) با دقت
خوبي محاسررربه شرررده و نتايج قابل قبولي نسررربت به تحقيق
اعتبار سنجي حا صل شده ا ست ،اگرچه اختالف اندکي بين اين دو
تحل يل براي اين دو پارامتر د يده ميشرررود .از طرفي ،براي پارامتر
 Heaveمالحظه شرررد که بين هر دو تحليل ،اختالفي در حد  3تا
 03درصررد وجود دارد که بيشررترين آن مربوط به حرکت موج در
را ستاي  84درجه با اختالفي  03در صدي ميبا شد .اثبات شد که
اين اختالف ناشررري از تهاوت بين روش عددي مورد اسرررتهاده در
تحقيق اعتبار سنجي ن سبت به روش حل تو سط نرم افزار ميبا شد
که اين مهم بيشرررتر مربوط به ناديده گرفتن اثر لزجت در سررريال

کليدواژگان
11- Ikizio
12- Self-propulsion
13- Resistance
14- Dynamic in still water
(15- Dynamic under surface waves
)Sea keeping
16- Potential Flow
17- Hexahedral
18- Staggered
)19- Volume of fluid (VOF

 – 7مراجع

همين دل يل اختال فاتي بين روش حل توسرررط نرم افزار با روش
تحقيق فوق (بيشرررتر در مورد  )Heaveحاصرررل گردد .در يک
نتيجهگيري کلي براي اين قسررمت از تحقيق ميتوان اينگونه بيان
داشررت که نتايج اعتبارسررنجي حاصررل از نرم افزار با دقت نسرربتا
خوبي مورد تاييد بوده و به ادامه روند تحليل شناور که هدف اصلي
تحقيق حاضررر نيز اسررت ،پرداخته شررد .در ادامه تحقيق حاضررر به
تشررريح نتايج حاصررل براي پارامتر  RAOشررناور به هنگام حرکت
ت حت تاثير برخورد موج نامنظم با زاو يه  194در جه و بيهورت 3
پرداخته شرررد .نمودارها را و پيچ و هيو در حقي قت ميزان پاسرررخ
شررناور به هر موج در فرکانس هاي مختلف را نمايش مي دهند .اين
بدين معني است که در فرکانسهاي پايين پاسخ شناور بيشتر بوده
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مورد بررسي در تحقيق اعتبارسنجي بوده است .بايد در نظر دا شت
که نرم افزار فوق تمامي پارامترها و فرمولهاي مربوط به دينام يک
سررياالت محاسررباتي را در خود دارد و با دقت خيلي بااليي آنها را
محا سبه و تحليل را ميکند .همچنين تمامي پارامترهاي مربوط به
يک سيال لزج نيز در اين نرم افزار در نظر گرفته مي شود ،درحالي
که روش عددي موجود در تحقيق اعتبارسرررنجي اک ر اين موارد را
ناديده گرفته اسررت (با توجه به توضرريحات موجود در متن تحقيق
اعتبارسرررنجي فوق) .اين مهم باع گرديده که در روند تحليل در
روش تحقيق مربوط به اعتبارسرررنجي فوق اثر نيروهاي مومنتم و
اثرات مربوط به آ شهتگي سيال تا حدودي ناديده گرفته شود و به
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