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یی همایش صنایع دریانهمین   
1386 آبانماه سوم لغایت یکم  

مازندران استان ـ نور
  

  کانال موجد امواج منظم در ي تولي برا لواليیموجساز و ساخت  يطراح

  3فید سی محمد سع، 2، علی حاجیلوی1محمد اسدیان قهفرخی

  دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي مكانيك

M.Asadian@Gmail.com 

  چكيده

هـايي کـه     امواج بخـصوص در حالـت      هستند و معادالت حاکم بر اين        ها  ي پيچيده اقيانوس  ها  يکي از پديده  دريا  امواج  

شـبيه سـازي    از اين رو نقش موجسازها در       . باشند مي شوند، بسيار پيچيده   ميهاي غيرخطي نيز در نظر گرفته        عبارت

ي شـناور و يـا      هـا   هـاي مربـوط بـه سـازه        در بيشتر آزمـايش    .کند ميي دريايي بسيار مهم جلوه      ها  آزمايشگاهامواج در   

 آن يـک    ابتـداي  درکـه   از حوضچه کـشش      ا متصل هستند و يا مطالعات مربوط به سواحل        يي که به بستر دري    ها  سازه

  . گردد ميموجساز قرار گرفته است، استفاده 

 تعيـين   ي بـه خـوب    ج از روي تئـوري خطـي مـوج        امـو ا و قدرت مورد نياز براي توليـد         هاج، شرايط ايجاد آن   امواحرکت  

 امواج از نوع منظم در نظر گرفته شده و       امكان پذيرتر است معموالً   و  ر  ازآنجائيكه تحليل امواج منظم، ساده ت     . گردد مي

  .آيند ميسپس امواج نامنظم از تركيب اين گونه امواج بدست 

ق يـ  عم يهـا  جـاد امـواج مـنظم در آب       ين نحـوه ا   يو همچنـ  موجساز لواليی   ح عملکرد   يتشرو   ي به بررس  مقالهن  يدر ا 

 . شود ميپرداخته 

  

   منظمد موجي تول- حوضچه کشش- امواج منظم-لواليي  موجساز:كلمات كليدي

  

                                                 
  )دريا(دكتري تبديل انرژي  دانشجوي  1
  يار دانش 2
  اري دانش 3
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  انجمن مهندسی دریایی ایران  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  فهرست عالئم

: ( , )P y tصفحه موجساز  توان وارد بر   : g زمينشتاب ثقل   
: ( )T tصفحه موجساز  گشتاور وارد بر   : ( , )p y tه موجسازصفح  فشار وارد بر  
: ( )u t سرعت افقي صفحه موجساز  : ( , )TF y tصفحه موجساز  فشار وارد بر  

: kعدد موج  :Hارتفاع موج   
0:S گام حركت صفحه موجساز  :ω صفحه موجسازاي حرکت   زاويهفرکانس  

: ( , , )x y tϕ موجپتانسيل سرعت تابع   :ηباال آمدگي سطح آب   
: ρچگالي آب   :t زمان  

  مقدمه

در ايــن بــين .  قابــل بررســي هــستندفاده از مدلــسازي آزمايــشگاهیيناميــک ســياالت بــا اســت دمــسايلبــسياري از 

ــوان نقــش آن را در طراحــي و ســاخت ســازه  مــييکــي از پارامترهــاي محيطــي کــه ن ــايي و شــناورهــا ت  هــا ي دري

بايـست بـه گونـه اي مـصنوعي امـواج را       مـي  ايـ در در  شـناورها بـه منظـور مطالعـه رفتـار          .ناديده گرفت مـوج اسـت     

 تـر و امكـان پـذيرتر اسـت معمـوالً           ازآنجائيكـه تحليـل امـواج مـنظم، سـاده         . يش ايجـاد كـرد    در يك حوضـچه آزمـا     

آينــد،  مـي امـواج از نـوع مـنظم در نظــر گرفتـه شـده و ســپس امـواج نـامنظم از تركيــب ايـن گونـه امــواج بدسـت           

ده از  ايــن امــواج مــنظم، سينوســي هــستند و گرچــه واقعــي نيــستند امــا بــراي شــبيه ســازي نيروهــاي وار عمومــاً

بررســي و  مــدل نتــايج حاصــل از آزمــايشتحليــل بــه عــالوه، . رســند مــيطــرف امــواج واقعــي، مناســب بــه نظــر 

ــواج   ــناور در ام ــرد ش ــا عملک ــوج دري ــرايط م ــر اســاس ش ــادگي    ب ــه س ــشگاهي، ب ــضاي آزماي ــاي سينوســي در ف ه

  .]۱[استپذير  امكان
  

  شده و مشخصات موج توليدموجساز  حركت صفحه برمعادالت حاکم 

ه منظور دست يافتن به فرم رياضي معادله موج حاکم، حرکت سيال به صورت دوبعدي، غير لزج و غير قابـل تـراکم                       ب

0(در يک کانال نيمه بينهايت       x≤ ≤ تـه  در نظـر گرف hو عمـق ثابـت   Bبا سطح مقطع مـستطيلي و بـا عـرض         ) ∞

  .]۲[ نمايش داده شده است۱ در شکل موجساز لوالييطرحوارهدستگاه مختصات سيستم و . شود مي

0x حول ٤صفحه موجساز  ايجاد شده توسط     موج کم دامنه   پتانسيل سرعت تابع    همراه با شـرايط مـرزي مربوطـه         =

  :]۴و۳[آيد ميتوسط معادله الپالس به صورت زير بدست 

                                                 
4 Flap 
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  انجمن مهندسی دریایی ایران  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 
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  ]:۴و۳[آيد مي، پتانسيل سرعت به فرم زير در ۱پس از حل معادلهدر نهايت 

[ ] [ ]
1

( , , ) cosh ( ) sin( ) cos( ) cos ( )nk x
n n

n

x y t A k h y kx t t C e k y hϕ ω ω
∞

−

=

= + − + +∑ )۵       (                        

  :]۴و۳[ است٥ ريشه حقيقي مثبت رابطه تفرقkكه

2 tanh( ) tanh( )n ngk kh gk k hω = = − )۶                                           (                                             

 بـا اسـتفاده از روابـط زيـر          تـوان    مـي   را ۱ نشان داده شده در شـكل      لوالييصفحه موجساز   مربوط به    nC و Aضرايب

 :محاسبه نمود

02 (1 cosh )sinh
(sinh 2 2 )

S khA kh
k kh kh kh

ω − = + +  
)۷(                                                                                    

02 (cos 1)sin
(sin 2 2 )

n
n n

n n n n

S k hC k h
k k h k h k h

ω  −
= − + +  

                                                    )۸(  

  : بخش است۲واضح است كه حركت سيال تركيبي از 

اي از  مجموعـه شـامل   دومشـود و بخـش    مـي  منتـشر  x محـور  كـه در راسـتاي مثبـت     اسـت  موجي اول تابع    بخش

   .]۴[روند مي به تدريج از بين x در طول محور كهاستهاي نمايي  عبارت

ـ   نماييهاي    صرف نظر از عبارت    نيز با    ارتفاع موج    سـطح آزاد   يشـرط سـينماتيك   و   مـوج پتانـسيل سـرعت     ه   در معادل

  :گردد محاسبه مير به صورت زي )۳ معادله(
2 cosh( )AH kh
g
ω

= )٩(                                                                                                                                 

                                                 
5 Dispersion 
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

صـورت زيـر بدسـت    بـه   ۹ در معادلـه  ۷ با جايگـذاري رابطـه   نسبت ارتفاع موج به گام حركت صفحه موجساز لواليي        

  :]۴[آيد مي

0

4sinh (1 cosh )sinh
sinh 2 2

H kh khkh
S kh kh kh

− = + +  
)۱۰  (                                                                         

 :توان با استفاده از معادله خطي برنولي به فرم زير نوشت را ميوارد بر صفحه موجساز توزيع فشار 

( , , )p x y t gy
t
ϕρ ρ∂

= − −
∂

)١١(                                                                                                                     

توزيع فشار روي صفحه موجسازي كه در دو طرف آن به ارتفاع مساوي آب قرار دارد، با جمع فشار حاصل از پتانسيل                      

در اين وضعيت، توزيع فشار دينـاميكي دو        . آيد  ها بدست مي  xفي محور سرعت براي امواج منتشر شونده در جهت من       

ــي ــر م ــادل مــي  . شــود براب ــه تع ــشار هيدرواســتاتيك در دو طــرف صــفحه موجــساز ب ــيچ   ف رســد و در حقيقــت ه

ب وجـود دارد از     در نتيجه توزيع فشار آني بـراي موجـسازي كـه در دو طـرف آن آ                . فشارهيدرواستاتيكي وجود ندارد  

  :آيد رابطه زير بدست مي

[ ]
1

( , ) 2 cosh( ) cos 2 cos ( ) sinn n
n

p y t A h y t C k h y tρω ω ρω ω
∞

=

 = + + +  
∑                                 )١٢ (  

امواج ايجاد شده در پشت صفحه موجساز بايستي از بين بروند تا انرژي حاصل از انعكاس آنها به صـفحه موجـساز بـه                        

  ].۴و۳[حداقل ميزان خود برسد

گيري از توزيع فشار نسبت به عمق آب و با            كند با انتگرال    حد عرض صفحه موجساز اثر مي     مجموع نيروي آني كه بر وا     

 :]۴[آيد استفاده از رابطه زير بدست مي

0

1

sinh( ) ( , ) 2 cos 2 sin sinn
T nh

n n

CA khF t p y t dy t k h t
k k

ρω ω ρω ω
∞

−
=

  = = +   
   

∑∫                             )۱۳(   

صـفحه  طـرف    دو   ب در   در عرض واحد حول مفصل پايين با در نظر گرفتن آ          صفحه موجساز   گشتاور اعمال شونده به     

  :]۴[از رابطه زير محاسبه مي شودموجساز 
0

2 2
1

( ) ( , ) (1 cosh )cos (cos 1) sinn
n

n nh

CAT t p y t ydy kh t k h t
k k
ρω ω ρω ω

∞

=−

 
= = − + − 

 
∑∫ )۱۴                          (  

  طرف آن آب قرار دارد بـا صـرف  دوتوان مورد نياز براي حركت صفحه موجساز در واحد عرض براي موجسازي كه در    

  :]۴[آيد طه زير بدست ميهاي مكانيكي سيستم و اصطكاك از راب نظر از افت
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  انجمن مهندسی دریایی ایران  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

0
( ) ( , ) ( , )

h
P t p y t u y t dy

−
= ∫            )۱۵                (                                                                        

0xسرعت افقي صفحه موجساز در uكه در اين رابطه )ارمقد.  است= )u tبدست آورد ۵و۴معادالت توان از   را مي:  

0

0

1 cos
2x

S yu t
t h l

ωϕ ω
=

∂   = == +   ∂ +   
                                                                   )١٦(  

در رابطه  ۱۶ بدست آمده از معادله    uگذاري  با جاي  توان مورد نياز موجساز وقتي كه آب در دو طرف صفحه قرار دارد            

  : زير قابل محاسبه استبه صورت ۱۵
2

20

2
0

1

(1 cosh )( ) sinh cos
( )

(cosh 1)sin sin cos
( )

n n
n

n n n

S A khP t kh t
k k h l

C k hS k h t t
k k h l

ρω ω

ρω ω ω
∞

=

   −
= + +   +  

 −
+ + 

∑
                                   )١٧             (           

  

  ي توليد موجها محدوديت

گيرنـد و در يـك    مـي ي شناسايي امواج سطحي آب در نظر ها دو عامل پريود و ارتفاع موج را به عنوان شاخص        معموالً  

 براي توليد يك موج دلخـواه       اساساً. سيستم مرتبط كرد  رفتار  شود كه اين دو پارامتر را به نحوي به           ميموجساز تالش   

 ]:۶و۵[توسط موجساز دو پارامتر را بايد كنترل كرد

 سرعت حركت پيستون يا پارو .۱

 ن يا پارومحدوده مكاني رفت و برگشت پيستو .۲

ي مختلف محدوديتي وجود ندارد ولي در عمـل دو          ها   از نظر تئوري براي توليد موج با پريود خاص ولي با ارتفاع            ظاهراً

  محدوديت عمده سر راه اين هدف قرار دارد

 صفحه موجسازمحدوديت در سرعت حركت  .۱

 . ]۶و۵[شود ميهاي مربوط به طبيعت موج كه منجر به ناپايداري و شكست موج  محدوديت .۲

 مـوج توسـط امـواج مـنعكس شـده از انتهـاي حوضـچه تغييـر نكنـد ،                     شـکل براي اطمينان از اينكـه      همچنين  

، يابــد مــي از ســطح آزاد تــا كــف آن امتــداد کانــال در كــل عــرض  معمــوالًکــه )۲شــکل (جــاذب مــوجاز يــک 

  ].۸و۷[استفاده می شود
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  مشخصات موجساز طراحي و ساخته شده

مشخصات امواج .  از موجساز لواليي استفاده گرديد۱م در کانال موج به ابعاد داده شده در جدولبرای ايجاد امواج منظ

  . آورده شده است۲قابل ايجاد در اين كانال در جدول 

  
  ]۹[طراحي شده) فلوم(مشخصات كانال موج : ۱جدول 

   متر۱۳  طول كانال
   متر۴۶/۰  عرض كانال
   متر۵/۰  عمق آب
   متر۱  ها ارتفاع پايه

   متر۸/۱  ارتفاع كانال
   متر۱۰  اي طول قسمت شيشه

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

  

  ]۹[مشخصات امواج قابل ايجاد در كانال طراحي شده: ۲جدول 
   متر۱۴/۰  حداكثر ارتفاع موج
   متر۱  حداكثر طول موج

   راديان بر ثانيه۸۵/۷  كثر سرعت زاويه ايحدا
   هرتز۲۵/۱  حداكثر فرکانس موج
   ثانيه۸/۰  حداکثر دوره موج

  منظم و نامنظم  امواج
 و بـه    مي باشـد   ۳با مشخصات ذكر شده در جدول       مكانيكي به همراه موتور سروو      محركه اين موجساز از نوع      سيستم  

گرديـده  تبديل حركت دوراني به حركت خطي از بـال اسـكرو اسـتفاده              سازي مكانيزم حركتي دستگاه و        منظور بهينه 

  ].۹[است

  ]۹[مشخصات سيستم محركه موجساز لواليي طراحي شده: ۳جدول 

  )وات(قدرت  نوع موتور
  دور موتور

  )دور در دقيقه(
 گشتاور

  کد موتور  کمپاني سازنده  )متر.نيوتون(

 .TED Co  ۲/۱ ۳۰۰۰  ۷۵  جريان متناوب
Malaysia 8CB75-7H  

  

  . نمايي از سيستم محركه اين موجساز آورده شده است۳ در شكل
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  انجمن مهندسی دریایی ایران  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  مطالعات تجربي در موجساز و بررسي خطاها

 چنـد   معادالت حاکم بر حركت صفحه موجساز و مشخصات مـوج توليـد شـده             استفاده از روابط ذکر شده در بخش        با  

در  ه منظور بررسـي عملكـرد دسـتگاه موجـساز         ب . آورده شده است   ۴نمونه موج بررسي گرديد که نتايج آن در جدول          

گرديد   هاي متغيير ايجاد      ها ابتدا امواجي با يك طول موج ثابت و ارتفاع           آزمايشدر اين   .  انجام شد  ايش آزم ۲۵مجموع  

 سپس بـا تغييـر طـول     وشد هاي حاصل از پردازش تصاوير مربوط به هر موج تحليل و خطاي دستگاه محاسبه                 و داده 

  . گرديد احل ذكر شده تكرار موج كليه مر

  ]۹[هاي حاصل از كد جهت ايجاد امواج سينوسي با شرايط مختلف داده: ۴جدول 
ماكزيمم گشتاور 

 موردنياز
( . )N m  

ماكزيمم توان 
 موردنياز

( )W  

ماكزيمم نيروي 
 موردنياز
( )N  

ت گام حرك
 پارو 

( )cm  

پريود 
موج  ( )s  

ارتفاع 
موج 
( )m  

طول موج 
( )m  

۸۲/۸  ۸۳/۴۳  ۸۳/۳۴۷  ۹۸/۸  ۸۰۵۷/۰  ۱۱/۰  ۱ 
۷۰/۸  ۴۴/۳۰  ۵۵/۳۳۸  ۵۳/۶  ۸۰۵۷/۰  ۰۸/۰  ۱ 
۶۱/۸  ۱۲/۲۲  ۳۶/۳۳۲  ۸۹/۴  ۸۰۵۷/۰  ۰۶/۰  ۱ 
۱۰/۹  ۵۰/۴۲  ۸۵/۳۴۹  ۴۵/۸  ۷۶۲۳/۰  ۱۱/۰  ۹/۰  
۹۱/۸  ۷۱/۲۹  ۰۲/۳۴۰  ۱۵/۶  ۷۶۲۳/۰  ۰۸/۰  ۹/۰  
۷۸/۸  ۶۸/۲۱  ۴۶/۳۳۳  ۶۱/۴  ۷۶۲۳/۰  ۰۶/۰  ۹/۰  
۵۸/۹  ۸۴/۴۰  ۰۲/۳۵۸  ۹۷/۷  ۷۱۷۳/۰  ۱۱/۰  ۸/۰  
۲۵/۹  ۸۵/۲۸  ۹۶/۳۴۵  ۸۰/۵  ۷۱۷۳/۰  ۰۸/۰  ۸/۰  
۹۸/۸  ۲۱/۲۱  ۹۲/۳۳۷  ۳۵/۴  ۷۱۷۳/۰  ۰۶/۰  ۸/۰  

  

به عنوان  سانتيمتر ۴۸ عمق  در سانتيمتر۲ متر و دامنه موج ۴۵/۰ تصويري از موج ايجاد شده با طول موج ۴در شكل

   .آمده استنمونه 

  . آورده شده است ۵ مقايسه شكل موج ايجاد شده توسط دستگاه و نتايج تئوري در شكل

ته شده به اين منظور متفاوت است هاي كد نوش هاي حاصل از آزمايش با خروجي براي يك ارتفاع موج مشخص داده

  :]۹[گردد كه در زير علل اين اختالف بيان مي

 .شود هاي دريچه كه باعث اتالف مقداري از توان دستگاه مي بند نبودن كناره آب .۱

هـا بـا فـرم مطلـوب      هاي نمايي تا فاصله سه برابر عمق آب، شكل موج ايجاد شده در اين قسمت            به علت وجود ترم    .۲

 . داردسينوسي تفاوت
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 .گردد به علت عبور آب از كناره دريچه شكل موج در ابتداي كانال مقداري از فرم دو بعدي خارج مي .۳

 .آورد گيري را پايين مي نبود سنسور ثبت ارتفاع دقت اندازه .۴

  اثر ديواره هاي کناري در تغيير شکل موج .۵

به طور . اي مختلف آورده شده استهاي ايجاد شده توسط دستگاه در دامنه ه  خطاي طول موج۶ در نمودار شكل

 درصد خطا ۵ متر باشد ميزان طول موج حقيقي با ۹/۰ سانتي متر اگر طول موج تئوري ۳مثال در موجي با دامنه 

به دليل )  متر۴۵/۰( هاي كم  گردد در امواج با طول موج  متر خواهد شد و همانطور كه مشاهده مي۹۴۵/۰حدود 

يابد ولي در بقيه  گردند، خطاي دستگاه به طور ناگهاني افزايش مي  عميق خارج مياينكه روابط حاكم از حالت آب

  .   درصد است۷شرايط با وجود فقدان سيستم كنترل بر روي دستگاه خطاي موجود به صورت ميانگين در حدود 

وان مثـال اگـر     بـه عنـ   .  ايجاد شده در طول موج هاي مختلف آورده شده اسـت            نمودار خطاي ارتفاع امواج    ۷در شكل   

 سـانتي  ۵/۳ متر و دامنه ۶/۰دست يابيم، در موج تئوري با طول موج )  سانتي متر۵/۳(بخواهيم به يک دامنه مشخص 

مقـدار خطـا در   .  سانتي متر مي شود۵۷/۳ درصد است و دامنه موج حقيقي حدود ۲متري مقدار خطاي دامنه حدود      

 به علت پاسخ كند موتور دسـتگاه بـه تغييـر جهـت چـرخش و      اين خطا. امواج با طول موج هاي  کوچک بيشتر است   

  .همچنين پايين بودن دور موتور نسبت به فركانس مورد نياز جهت حركت دريچه افزايش مي يابد
  

  بندي جمع

 و  فـت گر  و موجساز قابليت توليد امواج منظم سينوسي مورد بررسـي قـرار             موج  فلوم  طراحي و ساخت    پس از تكميل    

خطـاي  ميانگين    همچنين .باشد  ي نشان دهنده صحت طراحي و موفقيت در ايجاد امواج مورد نظر مي            نتايج اين بررس  

  . درصد است۵امواج توليد شده نسبت به امواج مورد نظر حدود 
  

  تقدير و تشكر

از زحمات آقايان دكتر يوسفي سرپرست كارگاه هاي عمومي دانـشگاه شـريف، مهنـدس حميـدي، مهنـدس فرنـوش                     

و مهندس مغربي متصدي آزمايشگاه دريا كه در ساخت و نـصب ايـن فلـوم مـوج و                    كارگاه  جوشكاري     پرسنل محترم 

 .يمموجساز همكاري داشته اند كمال تشكر را دار
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  ]۹[نماي کلي نحوه قرار گيري مولد موج لواليي: ۱شکل

  
  ]۹[طرحواره كانال موج طراحي شده: ۲شكل

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  ]۹[حركه موجساز لواليينمايي از سيستم م: ۳شكل 

Archive of SID

www.SID.ir



  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  
  ]۹[ سانتيمتر۴۸ سانتيمتر در عمق ۴ متر و ارتفاع موج ۴۵/۰ موج ايجاد شده با طول موج :۴شكل

  

  

  
   مقايسه شكل موج ايجاد شده توسط دستگاه و نتايج تئوري:۵شكل 

  ]۹[ ) سانتيمتر۴۸ سانتيمتر در عمق ۴ متر و ارتفاع موج ۴۵/۰طول موج ( 
  
  

461.38 mm

46.37 mm 
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Wavelength Error Diagram
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  ]۹[هاي ايجاد شده در طول موج هاي مختلف نمودار خطاي طول موج: ۶شكل 

  

Wave Height Error Diagram
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  ]۹[ هاي مختلف هاي ايجاد شده در دامنه  نمودار خطاي ارتفاع موج: ۷شكل 
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