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  چكيده
تحـت اثـر      متقارن بيني حركات يك جسم شناور     مقاله به بررسي و توضيح يك روش ساده و عملي براي پيش            در اين 

يكي جـسم شـناور     خصوصيات هيـدرودينام  تئوري نواري   استفاده از   در اين راستا با     . شده است امواج نامنظم پرداخته    

 با دامنـه مـوج نـسبت مـستقيم        دارد بر بارج   از آنجايي كه نيروي موج    . گردندشامل جرم افزوده و ميرايي محاسبه مي      

بـا اسـتفاده از تـابع تبـديل هـر درجـه آزادي و               . باشـند قابل استخراج مـي   ) RAO(خطي  دارد، توابع تبديل حركت     

 از  گردند كه پاسخ احتمـاالتي بـارج    پاسخ محاسبه مي   هايهمچنين توصيف امواج نامنظم به وسيله طيف موج، طيف        

  .ت قابل استخراج اسهاآن

  
   تئوري نواري- امواج نامنظم - آناليز حمل دريايي-تحليل طيفي : كلمات كليدي

                                              
 IOECهاي دريايي، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، كارشناس ارشد سازه ۱

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  مقدمه .۱

در ) دك(و عرشه   ) جاكت(گازي فراساحل در خليج فارس ساخت پايه        /روش مرسوم در ساخت و نصب سكوهاي نفتي       

ن حمـل دريـايي تحـت       طبعاً بارج حين اي   . باشدها به محل نصب توسط بارج مي      يارد خشكي و سپس حمل اين سازه      

لذا الزم است كه سازه بـه نحـوي بـه عرشـه بـارج      . گرددگيرد و به طبع آن دچار حركاتي ميتاثير امواج دريا قرار مي    

به اين منظور الزم اسـت كـه        . اين حركات بارج، سازه حركتي نكند     اثر  تحت  گردد كه   ) Sea-Fasten(چفت و بست    

 شناور با امـواج و همچنـين ماهيـت تـصادفي            شاين مساله به علت اندرکن    . حركت بارج تحت اثر امواج محاسبه گردد      

ها بسته  هر كدام از اين روش    . انداي براي اين منظور توسعه يافته     هاي ساده شده  باشد و لذا روش   امواج ذاتاً پيچيده مي   

سـوم بـه ترتيـب پيچيـدگي         روش مر  دودر ادامه به    . گيرندبه دقت مورد نياز در دفاتر مهندسي مورد استفاده قرار مي          

  :شوداشاره مي

گردد كه بارج جسم صلبي است كه به صورت هارمونيـك در سـه درجـه آزادي                 فرض مي اول   روش    در -الف

Heave  ،Roll   و Pitchهـاي دريـايي دامنـه و    هاي فعال در زمينه نصب سازهشركت. دهد حركات نوساني انجام مي

 را بـه    ۵/۱۲° و   ۲۰°دامنـه   ] ۱[مرجـع    به عنـوان مثـال       ؛كننداهنما ارائه مي  پريود حركات نوساني بارج را به عنوان ر       

 بارج توصـيه  Heave را براي حركت g۲/۰و شتاب )  ثانيه۱۰هر دو با پريود  (Heave  و Rollترتيب براي حركات 

 و Roll بـه ترتيـب مربـوط بـه       s2/ °۹۳۵/۴ و   s2/ °۸۹۶/۷چنين حركات هارمونيكي معادل شـتاب دورانـي          .كندمي

Pitch رايـج   بـسيار كارانـه   هاي محافظه به طراحي ) عمدتاً(منجر شدن   كه به علت سادگي و      -در اين روش    . گردد مي 

سـازي  بـا مـدل   . شـود حركات بارج لحاظ نمـي    تعيين   هيچ گونه اثري از وضعيت دريا و مشخصات امواج در            -باشدمي

هـاي طويـل و     اين اثر در مـورد بـارج      . گردداي لحاظ مي  سازههمزمان بارج و سازه اثر انعطاف پذيري بارج بر سيستم           

العملهـاي طراحـي    عكس)نسبت به آناليز با فرض بارج صلب      (پخش كامالً متفاوت  به   منجرتواند  هاي سنگين مي  سازه

Sea-Fastening ۲[ ها گردد.[  

كـات در هـر دو حـوزه        تحليل اين حر  . شونداثر امواج دريا محاسبه مي      بارج تحت  حركاتم،  دو در روش    -ب

افزارهاي تجاري را ارائه    يك مورد تحليل تاريخچه زماني با استفاده از نرم        ] ۳[مرجع  . زمان و فركانس قابل انجام است     

  .دهدمي

باشـد، از تحليـل در حـوزه         مـي  -و خطـي  -نيروي امواج بر بارج بيشتر از نـوع اينرسـي           اينكه  در اين مقاله با توجه به       

 از مزاياي تحليل در حوزه فركانس از نظر توانايي لحاظ نمـودن ماهيـت    استفادهبادر ادامه  . گرددفركانس استفاده مي  
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بينـي حركـات بـارج در     و همچنين زمان محاسبه اندك، يك روش محاسبه ساده شده براي پـيش            تصادفي امواج دريا    

  .باشد، و لذا كاربردي مي استي كامپيوترريزي رو روش ارائه شده به راحتي قابل برنامه.گرددامواج نامنظم ارائه مي

  

 منظمموج بارج تحت اثر   و حركاتبارگذاري .۲

گردد كه به سرعت ميرا مي) Transient Response(بارج به بارگذاري موج، پاسخ گذرا ) حركات(در تحليل پاسخ 

سـتفاده در آنـاليز حمـل    است كه به منظـور ا ) Steady State Response(حائز اهميت نبوده و تنها پاسخ پايدار 

يك موج مـنظم هارمونيـك عبـارت اسـت از حركـاتي             تحريك  پاسخ پايدار يك شناور تحت اثر       . باشددريايي مهم مي  

هاي هارمونيك برابر فركانس موج است و دامنه پاسخ هر يك از درجات آزادي بسته بـه                 فركانس اين پاسخ  . هارمونيك

  .باشدميعي شناور در درجه آزادي مورد نظر نسبت فركانس تحريك به فركانس نوسان طبي

 گردد به طور كلي به دو بخش تقسيم مي با يك جسم يك موج منظم هارمونيكاندركنشمساله هيدروديناميك براي 

]۴[:  

ايـن  . گـردد ثابت و بدون نوسان فرض مي      موج بر جسم در حالتي كه جسم         هاي) و ممان  (تعيين نيرو   -الف

شي از فشار هيدروديناميك موج متفرق نشده روي سـطح          نا–) Froude-Kriloff(كرايلوف  -نيرو شامل نيروي فرود   

شايان ذكـر اسـت كـه در صـورت          . باشدامواج توسط جسم مي   ) Diffraction( و نيروي ناشي از تفرق       -خيس جسم 

در مورد يك ). همانند بارج(باشد بزرگ بودن ابعاد جسم نسبت به طول موج اثرات چسبندگي سيال قابل صرفنظر مي          

  :باشد و متناسب با دامنه موج ميموج منظم هارمونيك و با استفاده از تئوري ايري اين نيرو نيز به صورت هارمونيك

ti
j33j22j11j

S
jj

eeFaAaAaAdspnF ω=+++= ∫∫       )۱(  

  و جرم افزوده جسم   jkA .باشند شتاب ذرات سيال در موج متفرق نشده مي        a فشار هيدروديناميك و     pدر اين رابطه    

eω    شـايان ذكـر اسـت فركـانس         .انـد نـشان داده شـده    ) ۱( محورهاي مختصات در شكل      .باشندميفركانس تحريك 

 و در حالت كلي از باشدمي) wω(نداشته باشد برابر فركانس موج ) U(تحريك در حالتي كه جسم سرعت رو به جلو   

  :باشد زاويه جبهه موج با امتداد طولي جسم ميβگردد؛ رابطه زير محاسبه مي

βωωω Cos
g
U2w

we +=           )۲(  

 حركـات  o90=βو هنگـامي كـه   ) Head Seas( بحراني خواهند بـود  Pitchحركات o0=βطبعاً هنگامي كه 

Roll بحراني خواهند بود )Beam Seas.(  
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در هـر يـك از  درجـات         ) با فركـانس مـوج     ( شناور هاي وارد بر جسم به علت نوسان      ) هايو ممان ( نيرو   -ب

 ، ميرايي )jkA (نيروهاي وارده از طرف سيال در اين حالت به علت اثر جرم افزوده            . )در سيال بدون وجود موج    (آزادي  

)jkB(و سختي ) jkC(باشند مي سيال.  

تـوان بـا    ، مـي  داشتن نيروي ناشي از تحريك موج و همچنين نيروهاي ناشي از نوسـان و حركـت جـسم در سـيال                    با  

ها كه بـه شـكل يـك مكعـب          رجبا توجه به هندسه با    . را بدست آورد  حركت جسم   معادله   از قانون دوم نيوتن      استفاده

kjfor0CBA(باشند  معادله حركت جسم مستقل از يكديگر مي۶باشند، مستطيل متقارن مي   jkjkjk ≠=,, .(

  :آيداز رابطه زير بدست مي j لذا معادله حركت بارج در هر درجه آزادي

( ) ti
jjjjjjjjjjjj

eeFCBAM ωηηη =+++ &&&   1i −=     )۳(  

 و بـراي    باشـند  ناشي از موج مـي     نيروي بارج  و      به ترتيب جرم   jF و   jjM،  انتقاليبراي درجات آزادي    ) ۳(در رابطه   

 با داشـتن ضـرايب معادلـه        .باشنددرجات آزادي دوراني به ترتيب ممان اينرسي جرمي بارج  و ممان ناشي از موج مي               

بـه طـور كلـي بـراي        . پذير خواهد بود  بدست آوردن پاسخ بارج به تحريك موج منظم به سادگي امكان          ، حل آن و     )۳(

يك جسم شناور با هندسـه دلخـواه بايـستي بـا اسـتفاده از               ) jjB(و ميرايي   ) jjA(بدست آوردن ضرايب جرم افزوده      

تـر و در عـين      به عنوان يك روش ساده    . سرعت سيال ناشي از نوسانات جسم را بدست آورد        هاي عددي پتانسيل    روش

) Strip Theory(تـوان از تئـوري نـواري    مـي ) ITTCگيـري هجـدهمين كنفـرانس    طبق نتيجه( حال نسبتاً دقيق

وده و ميرايـي    شود و جـرم افـز     اي از نوارهاي كنار هم فرض مي      در اين روش جسم بصورت مجموعه     . ]۴[استفاده نمود 

 بر فـرض دوبعـدي بـودن جريـان سـيال            اين تئوري . شودميفرض  مجموعه نوارهاي دوبعدي    معادل  جسم سه بعدي    

؛ لذا باشد استوار مي- استصادق) ۵/۲تر از نسبت طول به عرض بزرگ( شناورهاي با بدنه الغر كه براي-اطراف شناور 

گيري از ضرايب نوارهاي دوبعدي در طول شـناور          و با انتگرال    تئوري توان از اين  ميبارج    جرم افزوده و ميرايي    ضرايب

  :بدست آورد

∫=
L

D2
3333 dxAA    ∫=

L

D2
3333 dxBB    ∫=

L

D2
4444 dxBB  

∫=
L

D2
33

2
55 dxAxA   ∫=

L

D2
33

2
55 dxBxB       )۴(  

ــزوده حركــت  ] ۵[معمــول اســت  ــه جــرم اف ــر Rollك ــردد    م۲۰% براب ــي مربوطــه منظــور گ ــان اينرســي جرم م

)4444 M200A .=.(  
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بـه  . دهنـد مراجع زيادي ضرايب جرم افزوده و ميرايي دو بعدي را براي مقاطع شناورهايي با اشكال متعارف ارائـه مـي       

D2كه  ] ۵[عنوان مثال مرجع    
33A، D233B   و D2

44B     ۵( را با روابط ( 1ضـريب   . دهندارائه ميC  ،2C )      كـه نـسبت ارتفـاع

  :)]۵ [و] ۴ ([اندهايي ارائه شده توسط گراف3Cو )  استHeaveبه دامنه نوسانات منتشر شده امواج 

8
BCA
2

1
D2

33
ρπ

=   3
e

2
2

2
D2

33
CgB

ω
ρ

=    2
3

2

3
e

2
D2

44 C
2
BgB 





=

ω
ρ   )۵(  

D2شود كه   مالحظه مي 
33B   و D2

44B     تنها در صورتي كه فركانس تحريك نزديك به        . دنباشتابعي از فركانس تحريك مي

تـوان ضـريب    ه معني ديگـر مـي     باشد؛ ب فركانس طبيعي درجه آزادي مورد نظر باشد، ميرايي در پاسخ شناور مهم مي            

درجـه آزادي    طبيعـي    فركانس. ]۵ [را مورد استفاده قرار داد     Rollو   Heave طبيعي   هايميرايي مربوط به فركانس   

jاز عبارت است :  

jjjj

jj
jn AM

C
+

=,ω           )۶(  

درواستاتيك سعي در باز گرداندن جسم به وضع اوليه هاي هيدر صورت جابجايي شناور از وضعيت تعادل، نيرو و ممان

  ):هاي كوچكبراي جابجايي(شوند  به صورت زير تعريف ميjjC؛ لذا ضرايب كنندمي

wp33 gAC ρ=   ( )T44 GMgVC ρ=   ( )L55 GMgVC ρ=    )۷(  

) حجم مغروق جسم شناور،      Vكه در آن     )TGM فاع متاسنتريك عرضي شـناور و       ت ار( )LGM     ارتفـاع متاسـنتريك 

  .باشندمي در سطح آب شناور  مساحت wpA و طولي

ti صورت   توان به همانطور كه گفته شده، پاسخ شناور به تحريك موج در هر درجه آزادي را مي              
jj

eet ωηη فرض  )(=

دامنه نيروي موج    با توجه به تناسب   . آيدبدست مي ) jη(دامنه پاسخ   ) ۳(با جايگذاري فرم كلي پاسخ در رابطه        . نمود

)jF (    با دامنه موج)aζ( توان  ، ميRAO)                   تابع تبديل دامنه موج بـه دامنـه حركـت بـر حـسب فركـانس تحريـك؛

Response Amplitude Operator (براي هر درجه آزادي j به صورت زير محاسبه نمود) بخش حقيقي آن(:  

( ) jjjjejjjj
2
e

j
j CBiAM

F
+++−

=
ωω

η   
a

j
jRAO

ζ
η

=      )۸(  

توان از آن براي بدست آوردن پاسخ تحـت تحريـك      باشد، ولي مي  به يك موج منظم مي    پاسخ شناور   ) ۸( رابطه   اگرچه

  . نامنظم نيز استفاده نمودامواج
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  و پاسخ شناورتوصيف امواج نامنظم به وسيله طيف موج .۳

از مفهـوم  تـوان  گيـرد، مـي  به منظور توصيف ماهيت تصادفي كوتاه مدت پروفيل سطح دريا كه توسط امواج شكل مي         

خصوصيتي . هاي منظم دانست  اي از موج  توان امواج نامنظم را مجموعه     مي  امواج استفاده نمود؛ به اين ترتيب كه       طيف

هاي مـنظم   كند انرژي آن است كه برابر است با انرژي مجموع موج          شدت هر درياي نامنظمي را بيان مي      كيفيت و   كه  

)-طيف موج   . تشكيل دهنده درياي نامنظم    )eS ωζ-  درياي نامنظم بر حسب فركـانس       )در واحد سطح   ( بيانگر انرژي 

  :باشدامواج منظم سازنده آن مي

( ) ww dSgE ωωρ
ω

ω ζ∫= max

min

         )۹(  

اند كه عمدتاً انرژي درياي نامنظم را بر هاي موج زيادي ارائه شده هاي بسياري كه صورت گرفته، طيف     گيريطي اندازه 

31H(رتفاع موج مشخصه    مبناي سرعت باد و يا ا      توصـيه  (مـسكوويچ   -در اين مقاله از طيف پيرسون     . كنندبيان مي ) /

  :استفاده شده است) ITTCشده توسط 

( ) )( smeAS 2
B

5
w

w

4
w −=

−

ω
ζ ω
ω    23 g10108A −×= .   2

SH
113B .

=  )۱۰(  

گيرد كـه بـه      داشته باشد، طيف موج بر حسب فركانس تحريك مورد استفاده قرار مي             Uدر صورتي كه بارج سرعت      

  :باشدصورت زير مي

( ) ( )
1

w
we CosU

g
21SS

−









−= βωωω ζζ        )۱۱(  

  ]:۶[آيد  يك شناور از رابطه زير به دست ميjتوان نشان داد كه طيف پاسخ درجه آزادي مي

( ) ( )( ) ( )e2
eje SRAOS

j
ωωω ζη ×= )تغيير مكان(      

( ) ( )ej
2
ee SS

j
ωωω ηη ×=& )سرعت(       

( ) ( )ej
4
ee SS

j
ωωω ηη ×=&& )شتاب(          )۱۲(  

ر دو كمـابيش از  ههاي يك شناور در درياي نامنظم،      اند كه ارتفاع امواج و همچنين پاسخ      مشاهدات فراواني نشان داده   

)-توان با استفاده از طيف پاسخ       كته، مي با عنايت به اين ن    . ]۵[د  كننتابع احتماالتي رايله پيروي مي     )ej
S ωη-   پاسـخ 

-از حركات بارج را پيش    توان احتمال وقوع هر يك      به معني ديگر مي   . احتماالتي بارج به درياي نامنظم را بدست آورد       

  :بيني نمود
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( ) ( )∫== ee0RMSj dSm
j

ωωη η  

( ) 031j
m0002.

/
=η   ( ) 0101j

m5452.
/

=η   ( ) 01001j
m3363.

/
=η   )۱۳(  

)به عنوان مثال  )
1001j /

η ت درجه آزادي ادامنه حركترين  بزرگ۱۰۰/۱ يعني ميانگينj .RMS نيز بيانگر ميانگين 

-توان به صورت سيستماتيک براي پيش     آنچه كه تاكنون تشريح شد را مي        . باشدمجذور مربعات كميت مورد نظر مي     

  :باشندهاي محاسباتي به ترتيب زير ميگام. بيني حركات يك شناور در درياي نامنظم به كار برد

و بدسـت   و نيروي موج مـنظم   جسم شناور)جرم افزوده، ميرايي و سختي  ( محاسبه خصوصيات هيدروديناميكي   -الف

  )).۸(الي ) ۱(استفاده از روابط ( براي درجات آزادي مورد نظر -jRAO-آوردن تابع تبديل 

)- توصيف درياي نامنظم به وسيله طيف موج انتخابي          -ب )wS ωζ-           و در صورت نياز اصالح آن متناسب با فركـانس 

)-تحريك  )eS ωζ-) ۱۱(الي ) ۹ (طاستفاده از رواب.((  

)- يف پاسخ شناور در هر درجه آزادي بدست آوردن ط-ج )ej
S ωη-  ۱۲( با استفاده از رابطه.(  

  )).۱۳(رابطه ( شناور بر اساس سطح اطمينان مورد نياز  محاسبه احتماالتي پاسخ-د

 داده هاي فوق يك برنامه كامپيوتري تهيه شده است كه توسط آن مثالي حل شده و در ادامـه توضـيح           براي انجام گام  

  .شودمي

  

 حل يك مثال به منظور توصيف روش .۴

m110Lبـارجي بـا مشخـصات    . گـردد گفتـه شـده، يـك مثـال ارائـه مـي      در ادامه به منظور توصيف روش       = ،

m30B =  ،m57h m3D و   =. m5HS كه ارتفاع موج مشخصه      دريايي در   = m55dو عمـق آب      = = 

؛  آب عميق (
e

2
e

2kkg
λ
πω == ابق روش گفتـه شـده      ضرايب هيـدروديناميكي ايـن بـارج مطـ        .  مد نظر است   ),

  .اندارائه شده )۱( و در جدول محاسبه گشته

m5HSمسكوويچ براي   -طيف امواج پيرسون  ) ۲(شكل   بـراي  ) jRAO(توابـع تبـديل     . دهـد نـشان مـي     را    =

در . اندنشان داده شده  ) ۵(و  ) ۴(،  )۳(اند كه به ترتيب در اشكال        محاسبه شده  Pitch و   Heave  ،Rollحركات  

اي هبر اين اساس پاسخ   . اندارائه شده ) ۸(و  ) ۷(،  )۶(نهايت نيز پاسخ بارج در درجات آزادي گفته شده در اشكال            

  .ارائه شده است) ۲(احتماالتي اين بارج به درياي نامنظم مزبور در جدول 
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  خصوصيات هيدروديناميكي بارج مثال: ۱جدول 

3HEAVE  درجه آزادي η,  4ROLL η,  5PITCH η,  
jjM  ۱۰۱۹۷2 ۱۹/۱*۱۰۶   تنmTon −  ۱۰۶*۵/۵۷ 2mTon −  
jjA  ۳۳۰۴۴2 ۲۴/۰*۱۰۶   تنmTon −  ۱۰۶*۶/۳۳ 2mTon −  
jjB  ۱۶۷۱۰ mskN /−  ۱۰۴*۱/۳۷ smkN −−  ۱۰۶*۳/۱۶ smkN −−  
jjC ۱۰۴*۳۳/۳ mkN /  ۱۰۶*۲۸/۲ mkN −  ۱۰۶*۴/۳۳ mkN −  

)/(, sRadjnω ۸۷۷/۰  ۲۶/۱  ۶۰۶/۰  
  

  نتايج به دست آمده از آناليز طيفي بارج مثال: ۲جدول 

)  درجه آزادي )
RMSjη  ( )

31j /
η  ( )

101j /
η  ( )

1001j /
η  

3HEAVE η, ۵۳/۰ متر ۷۷/۱  متر ۳۵/۱  متر ۰۶/۱  متر  

3HEAVE η&&,   ۱۵/۰ متر بر مجذور ثانيه ۵۰/۰  متر بر مجذور ثانيه ۳۸/۰  متر بر مجذور ثانيه ۳۰/۰  متر بر مجذور ثانيه  

4ROLL η,  ۵۹/۹ درجه ۹۹/۳۱  درجه ۴۱/۲۴  درجه ۱۸/۱۹  درجه  

4ROLL η&&, ۰۰/۸ درجه بر مجذور ثانيه ۶۹/۲۶  درجه بر مجذور ثانيه ۳۶/۲۰ درجه بر مجذور ثانيه ۰/۱۶  درجه بر مجذور ثانيه  

5PITCH η,  ۹۳/۲ درجه ۷۷/۹  درجه ۴۷/۷   درجه۸۶/۵  درجه  

5PITCH η&&, ۰۱/۱ درجه بر مجذور ثانيه ۳۷/۳  درجه بر مجذور ثانيه ۵۷/۲ درجه بر مجذور ثانيه ۰۲/۲  درجه بر مجذور ثانيه  
  

 گيرينتيجه .۵

همانند معيـار   (رفت، نتايج آناليز ارائه شده تا حدودي با اعداد توصيه شده در مراجع طراحي               همان گونه كه انتظار مي    

  :توان در دو نكته دانستدليل اين امر را مي. باشد ميمتفاوت]) ۱[مرجع رايج 

بـه عنـوان    . توسط طيف موج  هاي مختلف   در نظر گرفتن واقعي توزيع انرژي درياي نامنظم در فركانس          -الف

 ۸/۰ الـي  ۴/۰هـاي  دهـد، عمـده انـرژي دريـاي نـامنظم مثـال در فركـانس       نشان مـي ) ۲(مثال همان گونه كه شكل    

sRad   .باشدمتمركز مي  /

بينـي  بـراي پـيش   ) از جمله فركـانس طبيعـي     ( در نظر گرفتن واقعي خصوصيات هيدروديناميكي شناور         -ب

  . آنحركات

اين نكته بـه    . طبيعي شناور دارد  ) هاي(فركانس غالب امواج دريا و همچنين فركانس        به  پاسخ شناور بستگي مستقيم     

گيري نمـود كـه روش   توان نتيجهلذا مي. باشدمشخص مي)) ۷(شكل ( بارج مثال Rollركات خوبي در طيف پاسخ ح 

  .انجامدنسبت به معيارهاي ساده شده و رايج طراحي ميتري واقعيحركات بيني  به پيش شدهگفته
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  معرفي هندسه مسئله و محورهاي مختصات): ۱(شكل 
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m5HSمسكوويچ براي ارتفاع موج مشخصه -طيف موج پيرسون): ۲(شكل  =  
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 Head Seasبراي Heave تابع تبديل ): ۳(شكل 
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  Head Seasبراي Pitch تابع تبديل ): ۵(شكل 
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HEAVE RMS=  η 3,RMS = 0.53 m
HEAD SEAS (β=0°)

  
 Heaveطيف پاسخ حركت ): ۶(شكل 
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  Rollطيف پاسخ حركت ): ۷(شكل 
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PITCH RMS=  η 5,RMS = 2.93°
HEAD SEAS (β=0°)

  
  Pitchطيف پاسخ حركت ): ۸(شكل 
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