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  ک بارج در فلوم موجسازيتست حرکات مدل 

  4سعید سیف محمد، 3 رضا یوسفی ، 2 کریمی راد مجید، 1محمد اسدیان قهفرخی

  دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي مكانيك

M.Asadian@Gmail.com  

  چکیده

 كـشتي اسـت كـه هـر سـاله          و سـاخت     يه طراحـ  خـ  در چر  بررسي حركـات شـناورها يكـي از مهمتـرين موضـوعات           

ک يــحرکــات مــدل  حاضــر  در مقالــه.گيــرد اي در سراســر دنيــا در ايــن زمينــه صــورت مــي هــاي گــسترده فعاليــت

ن راســتا بــا يــدر ا.  قــرار خواهــد گرفــتيمــورد بررســ  در فلــوم موجــسازييهــا شيبــارج در امــواج بــا انجــام آزمــا

 و ي حـوزه زمـان   مـدل نـصب شـده اسـت، حرکـات ثبـت شـده و سـپس در        ياستفاده از سنسور حرکـات کـه بـر رو     

ـ   . رار خواهنـد گرفـت    ل ق يمورد تحل  ينسفرکا ده يـ  اسـتخراج گرد   RAO بعـد شـناور بـه صـورت نمـودار            يحرکـات ب

ــو مقا ــ ميا سهي ــااني ــزار  ي نت ــرم اف ــات، توســط ن ــا Sea-keeperج تحليــل حرک ــوم  ج يو نت ــست در فل حاصــل از ت

ز يــ نــامنظم نيهــا جــاد مــوجيان  موجــساز ســاخته شــده امکــايتهــاي بــا توجــه بــه قابل.رفتي صــورت پــذموجــساز

   . نموديز بررسي از روبرو را ن نامنظمتوان حرکات شناور در حالت امواج يوجود داشته و م

  

  RAO – ي حوزه فرکانس- موج  فلوم- موجساز- حرکات شناور در امواج :کلمات کلیدی
  
  
  

                                                 
  )دريا( تبديل انرژی دکتری دانشجوي 1
   كارشناسي ارشد2
  استاد 3
 دانشيار 4
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

   یعالئم قرار داد
: kعدد موج  :λطول موج 

:Hارتفاع موج  aς :دامنه موج  

: Zدامنه حرکت  
λ
H :شيب موج 

: RAOنسبت دامنه حرکات به دامنه امواج١  )(ωZS :کتطيف حر 
: nFعدد بي بعد فرود  )(ωςa

S :طيف موج 
: nSعدد بي بعد استروهال  : nحرکت (يدرجه آزاد(  

  مقدمه
ي مناسـب از شـناورها      ريـزي عمليـاتي شـناور و بهـره گيـر           بـه منظـور برنامـه      ٢در امـواج  بيني حرکـات شـناور       پيش

ــشمندان و صــاحب  ــوده اســت همــواره مــورد توجــه دان هــايي کــه بتواننــد حرکــات   در ايــن راســتا روش. نظــران ب

شناور را در مراحل طراحـي مـورد بررسـي قـرار دهنـد مـورد تحقيـق و بررسـي قـرار دارنـد، تـست مـدل حرکـات                               

 بـا توجـه بـه اهـداف گونـاگون و            .اشـته باشـد   توانـد گـامي مـوثر در تحقـق ايـن امـر د               مـي  ٣ موجساز شناور در فلوم  

. انــد نيازهــاي متفــاوتي كــه  در حركــت روي آب وجــود دارد، انــواع متفــاوتي از شــناورها طراحــي و ســاخته شــده 

هـاي زيـادي بـراي بدسـت آوردن كيفيـت مطلـوب در شـناورها انجـام گرفتـه اسـت و همچنـان                          عالوه براين تـالش   

ــه  ــوان بهين ــا عن ــه دارد ب ــازي ادام ــ. س ــور از ب ــن منظ ــه اي ــيدن ب ــاگون روشراي رس ــاي گون ــد روشه ــاي ، مانن ه

ــل ــوري  تحلي ــاي تئ ــل ،ه ــاري، روش   تحلي ــاي آم ــشگاهي و روش  ه ــي و آزماي ــاي تجرب ــتفاده   ه ــددي اس ــاي ع ه

ــرم افزارهــاي قــوي در زمينــه   .]٢و ١[شــود مــي ــوژي و بوجــود آمــدن ن ــا پيــشرفت علــوم و تكنول  امــروزه حتــي ب

هـا در طراحـي و تخمـين اوليـه فـرم بدنــه        تـست يكـي از مهمتـرين روش   نـوز هـم  ک هيناميدروديـ  هيسـاز  هيشـب 

   .]٥و ٤، ٣[رود ر ميشناورها به شما

 انجـام   قـات ي تحق از جملـه   . از موجـساز و تـست حرکـات مـدل شـناور نـشان داده شـده اسـت                   يا  نمونـه  ١در شکل   

هـاي    ايـن گـزارش نتـايج تـست        اشـاره کـرد کـه در       Delft  در دانـشگاه   ٤تـوان بـه گـزارش آقـاي جـورني          شده، مي 

همچنــين . ]٦[حرکــت انجــام شــده بــر روي مــدل يــک شــناور در حالــت مــوج مــنظم از روبــرو ارائــه شــده اســت 

ــگ ــاي هنين ــران در ســال ٥آق ــه٢٠٠٣ و ديگ ــناورها در     در مقال ــدل ش ــات م ــست حرک ــراي ت ــد ب اي روشــي جدي

                                                 
1 Response Amplitude Operator 
2 Sea-keeping 
3 Wavemaker Flume 
4 Journee 
5 Henning 
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  انجمن مهندسی دریایی ایران   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

تـوان از فوايـد تـست مـدل          بعـد سـازي مـي      و بـي  بـا اسـتفاده از آنـاليز ابعـادي           .]٧[انـد  حوضچه موجساز ارائه کرده   

 به اين معنـي كـه بـه جـاي سـاخت شـناور اصـلي و تـست آن بـه منظـور بررسـي عملكـرد شـناور از                                .استفاده كرد 

ــانور مــي  ــواج و م ــوان مــدل مــشابه شــناور را ســاخت و آن را در شــرايط خــاص    قبيــل مقاومــت، حركــات در ام ت

 بـراي شـناور و      ١ فـرود و تـساوي عـدد اسـتروهال          عـدد  ج از تـشابه    بـراي تـست حرکـات شـناور در امـوا           .تست كرد 

   . گردد مدل كه خود از نتايج تشابه فرود است، استفاده مي

)۱  (                                                                            1
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ω نسبت حركات شناور به دامنـه امـواج         . باشد  برابر دي با  است كه براي كشتي و مدل      ٢انس بدون بعد   فرك 

 مي باشد كه معموال به صورت نموداري بدون بعد بر حسب فركانس برخورد يـا فركـانس بـي بعـد رسـم                        RAOدريا  

  .شود  براي حرکات خطي به صورت زير تعريف ميکه. شود مي
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  .شود  به صورت زير تعريف مييه ايو براي حرکات زاو
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 .بعد سازي در فرمول ظاهر شده است        عدد موج است كه به منظور بي       K و    مورد نظر  ي درجه آزاد   معرف nكه  

بعـد    كه در واقع منحني حركـت بـي  RAOپس از بدست آوردن نسبت بدون بعد حركت مدل و رسم منحني          

 بـه منظـور بـه دسـت آوردن حركـات و              آنهـا  تـوان از   بعد اسـت مـي     فركانس بي بعد يا    بر حسب عدد موج بي    

ـ       يق حاضر سع  يدر تحق  .هاي شناور اصلي استفاده كرد     پاسخ ه امکانـات فـراهم شـده در         شده است با توجـه ب

 ي ضـمن بررسـ    ، مدل شـناورها   ي بر رو  ييها  تست با انجام  ،في شر ي دانشگاه صنعت  ياي در يشگاه مهندس يآزما

 در انتها با ارائه     د و ل شو ي تست مدل شناورها تحل    ي دقت فلوم موجساز برا    ،يو فرکانس  يحرکات در حوزه زمان   

الزم .  مشابه ارائـه شـود     يها من فلوم و فلو   ي در ا  ي آت يها  به منظور انجام تست    يشنهاديج به دست آمده پ    ينتا

                                                 
1  Strouhal 
2  Dimensionless frequency 
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ـ         يتواند مبن  ي به دست آمده م    يها ليبه ذکر است تحل    ک يـ ه عنـوان    ساخت حوضچه موجساز قرار گرفتـه و ب

  . ردي مناسب مورد استفاده قرار گي طراحي برايگزارش فن

  

  و موجسازموج فلوم  مشخصات

سازه .  قرار گرفت  ي مورد بهره بردار   ۱۳۸۵سال  ف در   ي شر يا دانشگاه صنعت  ي در يشگاه مهندس يآزماموج  فلوم  

دو انتهـاي آن دو تانـك از   باشـد و در   هاي مياني از جنس شيشه مي هاي فوالدي و قسمت      از پروفيل  فلوماين  

تانك جلو محل قرارگيـري دسـتگاه مولـد         .  آورده شده است     نمايي از آن   ۲فوالد قرار دارد كه در شكل       جنس  

 ۱ جـدول   در مـورد نظـر  فلوم مشخصات   .گردد   موج استفاده مي   ١موج بوده و از تانك عقب جهت نصب جاذب        

  .استآورده شده 

   طراحی شدهفلوم مشخصات :1جدول 
   متر۱۳  فلومطول 
  متر ۴۶/۰  فلومعرض 

  متر ۵/۰  عمق آب
   متر۱  ها ارتفاع پايه

   متر۸/۱  فلومارتفاع 
   متر۱۰  اي طول قسمت شيشه

   متر۷/۰  ها ارتفاع شيشه
   متر۹/۱*۷/۰  فلومابعاد تانك جلوي 
   متر۹/۰*۷/۰  فلومابعاد تانك عقب 

  

قابليت موجساز دستگاه . شود ه ميمدل يک شناور مالحظحال تست حرکات  فلوم موجساز در ي نماي طول۳ در شکل

 کنند در اين کانال قابل هايي که از اين مقياس تبعيت و مدلرا دارد  1:100 حدودايجاد امواج دريا با مقياس

  .ت مشخصات امواجي که در فلوم موجساز قابل توليد هستند آورده شده اس۲ در جدول .آزمايش هستند

  فلوممشخصات امواج قابل ایجاد در : 2جدول 
   متر۱۱/۰  حداكثر ارتفاع موج
   متر۱  حداكثر طول موج
   متر۴/۰  حداقل طول موج

  منظم و نامنظم  امواج

                                                 
1 Absorber 

Archive of SID

www.SID.ir



 
  انجمن مهندسی دریایی ایران   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  

 نمونه هايي از موجهاي منظم توليد شده ۵ و ۴به منظور بررسي دقت موج توليد شده در فلوم موجساز در دو شکل 

مشخصات موج ساخته شده در فلوم با مشخصات موج ورودي به موجساز متفاوت . شده استدر فلوم نشان داده 

که البته با استخراج خطاي موجساز و در نظر گرفتن اين خطا در آزمايش مي توان موج دلخواه را توليد . خواهد بود

 ٨٠ و طول موج ٤٨/٤فاع با ارت( سانتيمتر ۵۰در عمق  ۰۵۶/۰براي شيب موج  دقت موج توليد شده ۴در شکل  .کرد

 و طول موج ٦با ارتفاع ( سانتيمتر ۵۰ در عمق ۰۶/۰براي شيب موج د شده ي دقت موج تول۵ و در شکل )سانتيمتر

  . نشان داده شده است) سانتيمتر١٠٠

 جد شده توسط مدل و موج درون فلوم مويبا قرار گرفتن مدل شناور در درون فلوم با توجه به اثرات متقابل موج تول

مقايسه فرکانس  ۳در جدول  .د شده در فلوم با مشخصات موج مورد نظر تفاوت خواهد داشتيمشخصات موج تول

اين فرکانس از روي ( ديده مي شود تست حرکات مدل  براي  در فلوم موج ساز و فرکانس به دست آمدهداده شده به

  . )مدل به دست آمده استبرخورد به طول موج مشاهده در فلوم قبل از 

   در فلوم موجساز و فرکانس به دست آمدهداده شده به  موجمقایسه فرکانس: 3جدول 
Input Signal Measured 

Wave Length(m) Wave Length(m) 

0.5 0.19 

0.6 0.16 

0.7 0.26 

0.8 0.31 

0.9 0.4 

1 0.35 

1.1 0.42 

1.2 0.4 

1.3 0.5 

1.4 0.48 

1.5 0.48 
  

  ساخت مدل

 در ،)۶شکل  ( متر آبخور٧٥/٢ متر عرض و ٧ متر طول، ٤٠ شکلي به ابعاد ١بارج  شناور،ررسي حرکاتبه منظور ب

 مدل از چوب ساخته شده است و به منظور کاهش احتمال .ساخته شده است 1:100 مقياسهمدل بفلوم موجساز 

                                                 
1 Barge 
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الزم به . افه شده استضک يونوليت به ارتفاع مدل ايه نازريختن آب بر روي مدل محيط بااليي مدل توسط يک ال

 از نوع  به منظور تست حرکات شناور يک سنسور زاويه سنج. سانتيمتر مي باشد٥/٥ذکر است ارتفاع مدل چوبي 

در .  بر روي مدل سوار شده است که امکان ثبت حرکات شناور را در حين تست فراهم مي کنديگرانش-يسيمغناط

  . مشخصات سنسور حرکات ارائه شده است۴جدول در  .ديده مي شود  بارجيشده برا ساخته  مدل۷ شکل

 3DMمشخصات سنسور حرکات : 4جدول 
3DM Sensor Characteristics 

Producer Micro strain 

Attitude(Pitch, Roll, Yaw) 360, -70 to +70, 360 

Angle Resolution 0.3, 0.25, 0.5 

Operating Temperature - 25 degrees C to 70 degrees C 

Communications RS-232 serial or RS-485 multi-drop network  

Electrical 5.3 volts DC min & 50 milliamps/node standard  

Size (mm) 2.05" wide x 3.815" long x 0.9" thick  

Weight (grams)  70 (gr) 

  

  نظم در امواج ممدل  حرکتآزمایش
 . آزاد و ثابت مورد ارزيابي قرار گرفته است٢ قائم شناور در دو حالت حرکت١يغلتش طولدر اين آزمايش حرکت زاويه اي 

به اين معني که در سري اول آزمايش اجازه حرکت در راستاي قائم به مدل داده نشده است و در سري آزمايش دوم اين 

 افقي در وسط طول بر روي مرکز جرم سوراخ شده تا يک ميله غير مدل چوبي در راستاي. قيد بر داشته شده است

رو  و حرکت قائمدر دو انتهاي ميله دو باد کش حرکت شناور در راستاي . مغناطيسي از درون اين سوراخ عبور داده شود

 آن متر و آبخور سانتي٤٠عرض فلوم .  مي باشند٣ و يک جهته منظمامواج توليد شده در فلوم. نند را محدود مي کبه جلو

 ابتدا يکسري تست با طول . انجام شده است٤در همه حاالت تستها در آب عميقن ي، بنابرا سانتيمتر مي باشد٥٠ تا ٤٠

 سانتيمتر و ارتفاع امواج گوناگون انجام شده است تا حداکثر ارتفاعي را که در آن مي توان حرکات مدل را ۶۰موج ثابت 

تايج آزمايش نشان داده است که براي خطي بودن حرکات و پرهيز از حرکات غير خطي ن.  به دست آورد، کردفرضخطي 

                                                 
1 Pitch 
2 Heave 
3 Long crested 
4 Deep water 
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 که متناظر با ارتفاع ]۴[  سانتيمتر انتخاب شوند۵/۱، ارتفاع امواج بايد در حدود ٢ در سينه و آب بروي دک١نظير کوبش

  . مي باشد۴-۳ ٣ مربوط به شرايط دريايي ۵ اين ارتفاع با توجه به جدول.  متر در درياي واقعي است۵/۱موج 

  حالتهای دریا و ارتفاع موج مربوط به آنها: 5جدول 
Sea State   Description  Height (meters) 

1 Calm   0 - 0.1 

2 Smooth  0.1 - 0.5 

3 Slight 0.5 - 1.25 

4 Moderate 1.25 - 2.5 

5 Rough 2.5 - 4 

6 Very rough 4 - 6 

7 High 6 - 9 

8 Very high 9 - 14 

9 Phenomenal Over 14 

در  .شود مالحظه مي۱۳۳/۰ب ي بارج در موج با ش را براي مدل اسلمينگ و ايجادحرکت غير خطي اي از نمونه ۸در شکل 

 مدل در حالت حرکت تست اي از نمونه ۱۰در شکل و  مدل در حالت حرکت قائم ثابت حرکت تست اي از نمونه ۹شکل

  . آزاد مالحظه مي شودحرکت قائم

  

  نتایج آزمایشبررسی 
ل خواهد ي تحل به صورت زماني و فرکانسي MATLABنتايج ثبت شده براي هر طول موج توسط کد نوشته شده بر پايه

 متر و ارتفاع موج ۵/۱ طول موج ي برا آزادج تست در حالت حرکت قائمي از نتايا نمونه ۱۱در شکل . ]۱۰و ۹، ۸[ شد

ن ي در ايغلتش طول يا هيشود متوسط دامنه حرکت زاو يده ميهمانگونه که د .شود يده مي دي در حوزه زمانمتري سانت۵/۱

م که حرکت ين انتظار داري است بنابراينوسيک موج سيک ينکه موج تحريبا توجه به ا. باشد يم درجه ۴حالت در حدود 

 در ين مطلب به خوبيک باشد که ايا فرکانس موج تحر با فرکانس برابر بينوسيک سيک حرکت هارمونيز يبه دست آمده ن

 منتقل کرد يتوان حرکات را به حوزه فرکانس يبه منظور به دست آوردن فرکانس حرکت م.  قابل مالحظه است۱۱ شکل

   .شود يمتر مشاهده مي سانت۵/۱ متر و ارتفاع موج ۵/۱طول موج  ي برايج حوزه فرکانسي از نتاي نمونه ا۱۲ که در شکل

 از حوزه زماني به حوزه فرکانسي منتقل مي شود و به صورت يک طيف نشان داده ٤وج سينوسي که با تبديل فوريهک مي

 به در عمل مي شود در حالت تئوري بايد يک خط راست عمود بر محور فرکانس در فرکانسي برابر فرکانس موج باشد اما

                                                 
1 Slamming 
2 Green water 
3 Sea state 
4 Fourier Transformation 
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با توجه به . ]۱۱[گيرد  مي٨منتقل نمي شود و شکلي مانند  به يک خط يل محدود بودن تعداد اطالعات حوزه زمانيدل

اينکه سيستم با فرکانس امواج بر خوردي به نوسان مي پردازد بنابراين اگر نمودارهاي حرکت در حوزه فرکانسي مورد 

زم به ذکر ال.  شناور استکيتحرتحليل واقع شود فرکانسي که در آن ماکزيمم انرژي رخ مي دهد متناظر با فرکانس امواج 

بر اين اساس به . ]۱۰[  و فرکانس موج برابر استکيتحر صفر بوده بنابراين فرکانس رو به جلواست که مدل داراي سرعت 

ک يکه همين فرکانس متناظر با فرکانس تحر راديان بر ثانيه است ۱۱در حدود ، ۱۲طور نمونه فرکانس نوسان در شکل 

  .شناور است

 کـه در    ي فرکانـس  ، دسـتگاه  ي منتقل شده به سنسور و خطا      يت موضع ااشات سازه فلوم، ارتعاش   اس، ارتع يل اثرات مق  يبه دل 

ل بـا   يـ ن دل يبه هم .  کند يد با فرکانس مطلوب که به موجساز داده شده است تفاوت م           ي آ يفلوم توسط موجساز به دست م     

 ، هـر دو حالـت تـست   يم بـرا يره کـرد  کـه در بـاال بـه آن اشـا    يل در حوزه فرکانسيج به دست آمده از تحل ياستفاده از نتا  

ده شده  ي آزاد کش  حرکت قائم  ثابت و    حرکت قائم ب مربوط به حالت     ي به ترت  ۱۴ و   ۱۳ يسه در شکلها  ي مقا ي برا يينمودارها

  .است

 با واقعيت همخواني نـدارد       ثابت حرکت قائم در تستهاي    نتايج به دست آمده ميزان دامنه حرکت به دست آمده            با توجه به  

ي از فرکانسها، دامنه حرکت به دست آمده به دليل اثرات متقابل امـواج تـشکيل شـده از حرکـت شـناور و مـوج              و در بعض  

 آزاد نيز اثرات متقابـل امـواج وجـود دارد امـا بـه      حرکت قائماگرچه در آزمايش  .  خواهد بود   متفاوت از واقعيت   ،داخل فلوم 

ج داده مي شود و امواج ساکن در جلوي شناور ديده نخواهد             فضاي کافي براي عبور مو     حرکت قائم دليل آزاد شدن حرکت     

 الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . قرار خواهد گرفـت شتري ب آزاد مورد بررسيحرکت قائم بنابراين تنها نتايج تستهاي حرکات      . شد

   .چون شناور با امواج واقعي ايجاد شده تحريک مي شود، مي توان نتايج را بررسي و ارائه کرد

.  به دست آمده استيغلتش طول حرکت Sea-Keeper ،RAOتوسط نرم افزارحرکت شناور،  يليتحلرسي به منظور بر

 از  در گستره اي نرم افزار داشته باشيم مي تواناگر مقايسه اي ميان نتايج به دست آمده از حرکت مدل در فلوم و حل

   . شده استام براي دو روش انجRAOمقايسه  ۱۵در شکل . ج پرداختي نتا به رسمفرکانس

 جیل نتایتحل

 و ميزان عرض مدل به خـصوص         و محدوديت در ابعاد مدل را ايجاب مي کند         است کوچک    ابعاد فلوم  به اينکه با توجه   

 به منظور برقراري الزم استتاثير فراواني بر روي اثرات مقياس دارد و از طرفي با کوچک شدن مدل و افزايش مقياس 

 به منظور استفاده از فرض جمع آثار و خطي بودن حرکـات الزم اسـت کـه                  -. ادرا کاهش د   ميزان ارتفاع امواج     تشابه

  و از آنجا که مشاهده شده اسـت بـا کـاهش ارتفـاع امـواج                  -]۵و  ۴[ شناور در شرايط دريايي آرام و نرمال تست شود        
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قـت موجـساز در توليـد        د -ميزان دقت موج ساز در توليد امواج با طول موجهاي مختلف مورد نظر کاسته شده اسـت                

) شرايطي که تستها در آن انجام شـده اسـت         ( سانتيمتر   ٥/١ار بيشتر از امواج با ارتفاع       ي سانتيمتر بس  ٤امواج با ارتفاع    

 بنابر اين به منظور پوشش صحيح حرکات الزم است نوع شنارو تست شده به گونه اي باشد که نسبت طول     -مي باشد 

الزم به ذکر اسـت امکـان تـست مـدل           . آيد  در شناورهاي نظامي بيشتر به دست مي       به عرض زياد بوده که اين مسئله      

شرايط دريايي ( متر براي شناور اصلي ٥/١ارتفاع متوسط امواج     - سانتيمتر   ٥/١ بيشتر از     با ارتفاع  بارج مذکور در امواج   

ز طـول موجهـا وجـود     به دليل بوجود آمدن حرکات غير خطي نظير اسلمينگ و آب بـر روي دک در بعـضي ا                 -)٤-٣

ول که حرکات ق تست شود و حداکثر ارتفاع معمپيشنهاد مي شود در ابتدا مدل يک شناور نظامي در فلو. نداشته است 

خطي باقي مي مانند به دست آيد و سپس مجموعه اي از تستها در آن ارتفاع بـراي طـول موجهـاي گونـاگون بـراي                          

در اين راسـتا  . شناور را براي مقايسه به دست آورد RAOد تا بتوان  آزاد تکرار شوحرکت قائم با  يغلتش طول جرکت  

مي توان طيـف امـواج را مـورد      توصيه مي شود سپس در مراحل بعديحرکات در امواج خطي به منظور بررسي اوليه 

 RAOدر حالت تئوري نمودارهـاي  . خطي مقايسه کرد منظم زايج امواج مRAO نتايج را با نتايج   تحليل قرار داد و   

  .    ]۵ و۴، ۳[ بايد يکسان شوند) ف امواج نامنظم و مجموع حرکات حاصل از امواج منظميط(به دست آمده از دو روش 
  

  بندی گیری و جمع نتیجه

وجود خواهد  هاي انجام شده نشان داده شد که امکان استفاده از فلوم موجساز براي بررسي حرکات با توجه به تست

 در امواج ا تندروي ي مانند شناورهاي مسافر١ضمن بررسي حرکات مدل شناورهاي الغردر آينده مي توان . داشت

با استفاده از طيف ( در امواج نامنظم ها شناور مدلمنظم و به دست آوردن نمودارهاي بي بعد حرکت به تست حرکات

  .پرداخت) موج
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  )چپ(ت مدل شنارو در امواج و تست حرکا) راست(حوضچه موجساز : ۱شكل 

  )عکس از روبرو(نمايي از فلوم : ۳شكل                                     )عکس از باال(نمايي از فلوم : ۲شكل                          
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4 با مشخصاتموج: ۴شكل / 48H cm=80 وcmλ 6H با مشخصاتوجم: ٥شكل                 = cm=100 وcmλ =  

  

  

  

  
                                    

  مدل بارج: ۷شكل                                                                         شماتيک شناور اصلي: ۶شكل                  
  
  

  
  
  
  
  
  

   حرکت غلتش طولي با حرکت قائم ثابت: ۹شكل                                      اسلمينگ و ايجادحرکت غير خطي :۸شكل         
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              آزاد حرکت قائمحرکت غلتش طولي با: ۱۰شكل 
  زاويه غلتش طولي بر حسب زمان براي طول : ۱۱شكل 

  )حرکت قائم آزاد( متر ۵/۱موج                                                                                                                           
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  )حرکت قائم آزاد( متر ۵/۱طيف انرژي حرکت غلتش طولي براي طول موج : ۱۲شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )حرکت قائم ثابت( موج و فرکانس به دست آمده مقايسه ميان فرکانس مطلوب: ۱۳شكل
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  )حرکت قائم آزاد(مقايسه ميان فرکانس مطلوب موج و فرکانس به دست آمده : ۱۴شكل 

Comaparison of Wave Frequencies (Wave maker input & Flume output)
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  )حرکت قائم آزاد (Sea-Keeper غلتش طولي براي نتايج فلوم و RAOمقايسه ميان : ۱۵ شكل 
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