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 نهمین همایش صنایع دریایی 
1386یکم لغایت سوم آبانماه   

 نور ـ استان مازندران
  

  کاتامارانتندرو مدل سازی حرکات و محاسبه مقاومت شناور 
 يبا استفاده از نرم افزار مدل سازي حرکات شش درجه آزادي سازه ها

 در جريان لزج همراه با سطح آزاد و مغروقشناور 
  

  2ابراهیم جهان بخش، 1روزبه پناهی
  4 علی ناطقیحسین، 3ن کریمییمحمد حس

  5محمد سعید سیف
seif@sharif.edu 

 
  چکیده

ادالت مع ،و چیدمان هم مکانگسسته سازی حجم محدود بر روی شبکه شش وجهی با استفاده از این مقاله در 
به منظور  .ندمحاسبه گردیده ابه روش گام جزئی و توزیع سرعت و فشار حل شده اساسی حاکم بر جریان سیال 

با محاسبه در ادامه و  .استفاده گردیده است) ب و هواآ(معادله انتقال نسبت حجمی دو فاز  از ،شبیه سازی سطح آزاد
با .  محاسبه می شوندآنجابجایی های  حل شده ومعادالت حرکت جسم صلب ،سازهنیروها و گشتاورهای وارد بر 

استفاده از استراتژی شبکه متصل به جسم، جابجایی های بدست آمده در هر گام زمانی بر روی شبکه محاسباتی نیز 
  . در طول زمان ثبت می گردندسازهیده و بدین ترتیب حرکات اعمال گرد

الگوریتم ارائه شده و نرم افزار تهیه در به بررسی های گسترده صورت گرفته در رابطه با صحت و دقت با توجه 
امکان استفاده از آن به منظور مدل  سازی حرکات شش  به خوبی ،هم اکنون  - در هر یک از بخش های آن- شده

همراه کاتاماران تندرو بر این اساس، در مقاله حاضر حرکات شناور . آزادی سازه های شناور و مغروق وجود دارددرجه 
و زاویه مرکز جرم تغییر موقعیت قائم (ساکن در هنگام پیشروی در آب با شکل بدنه تولید کننده نیروی باالبرنده، 

مقایسه نتایج عددی بدست آمده .  استگردیدهاسبه مدل سازی شده و مقاومت آن محدر سرعت های مختلف ) تریم
  .های انجام شده می باشد بیان گر توانایی مدل سازی ،با نتایج آزمایشگاهی موجود

  
  یاالت محاسباتیک سینامیدمحاسبه مقاومت، شناور کاتاماران،  :یدیکلمات کل

                                                 
  سازه هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس  -  دانشجوی دکتری عمران  1
   تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی شریف - مهندسی مکانیک د  کارشناس ارش 2
   دریایینĤوری پژوهشکده علوم و ف 3
  شهید جوالییصنایع دریایی   4
    دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف 5
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  مقدمه

 مسائل صنعتی مثل بررسی رفتار شناورها،  در بسیاری از،بررسی حرکات هیدرودینامیکی در مراحل اولیه طراحی

ماهیت سازه از ، جریان اطراف گونه مسائلدر این  .از جایگاه ویژه ای برخودار استسکوهای نیمه مغروق و زیر دریائی ها 

 . و امکان حل تحلیلی معادالت پیچیده حاکم بر آن وجود نداردبرخوردار بودهغیر قابل تراکم ) آب و هوا(گذرای دو فازی 

 سازی هایی می باشد، اما هزینه باال و محدودیت در جزئیات مدلاگرچه انجام آزمایش مطمئن ترین راه به منظور چنین 

  .پیش برده استدینامیک سیاالت محاسباتی اطالعات حاصل از آن، مسیر تحقیقات را به سوی استفاده از 

به سه سازی حرکات در جریان لزج همراه با سطح آزاد را پیش رو، می توان مسأله مدل با توجه به پیچیدگی های فراوان 

 استوکس و - معادالت ناویر(حل معادالت اساسی حاکم بر جریان سیال : بخش اصلی تقسیم نمود که عبارتند از

   . آزاد و حل معادالت حرکت جسم صلبسازی سطح ، مدل)پیوستگی

 ی سطح آزاد از روش حجمی مدل سازی و برایم جزئدان سرعت و فشار از روش گایق حاضر به منظور حل میدر تحق

  ].1[ باشد یسندگان حاضر موجود می در مقاله ارائه شده توسط نو،اد شدهیات کامل مطالب یجزئ. ده استیاستفاده گرد

بوجود و محاسبه توزیع سرعت و فشار همراه با سطح آزاد لزج له بیان شده امکان شبیه سازی جریان أبا حل دو زیر مس

، نیروها و گشتاورهای وارد بر آن سازهبر روی بدنه ) لزجی(و مماسی ) فشاری(های قائم  با انتگرال گیری از تنش.  آیدمی

با حل معادالت بقای اندازه حرکت خطی و زاویه ای، امکان محاسبه جابجایی های پس از این مرحله و . محاسبه می شوند

  . خطی و زاویه ای بوجود می آید

های مبتنی بر تئوری جریان پتانسیل نیز می   از روش،حرکات شناورمدل سازی ه نیز الزم است که برای ذکر این نکت

 سازی جریان واقعی، در زمان بسیار مدلها در مقایسه با روش های مبتنی بر  اگرچه این روش. ]2[توان استفاده نمود

که لزجت از اهمیت باالیی برخوردار بوده و یا شکست کوتاهی جواب های قابل قبولی را ارائه می دهند، اما در مسائلی 

 حضور سازی حرکات شناور بر اساس مدل ،از طرف دیگر.  با خطای باالیی همراه هستند،موج نقش مهمی ایفا می نماید

 شده  در این زمینه انجامگستردههای اخیر تحقیقات   از پیچیدگی های باالیی برخوردار بوده و تنها در سال،جریان واقعی

 سازی شش درجه آزادی مدل، تا ]6و  5، 4 ،3[سازی های ساده و با درجات آزادی محدود مدل این کارها از . است

  . پیش رفته است] 10و  9، 8 ،7[حرکت با برخی محدودیت ها 
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سازی شش درجه آزادی حرکات    برای مدل،له های یاد شدهأترکیب جدیدی متشکل از زیر مساز در تحقیق حاضر، 

 ،نرم افزار اولیه تهیه شدهصحت و دقت پس از بررسی های متعدد در رابطه با . شده است استفادهاجسام شناور و غوطه ور 

مقاومت شناور کاتاماران بر این اساس و در مقاله حاضر، حرکات و .  امکان انجام مدل سازی های پیچیده فراهم آمده است

ت یر موقعییموجب تغن شناور با توجه به شکل بدنه آن، یر سرعت در اییغت. ده استی مختلف محاسبه گردیدر سرعت ها

 افزوده استدل سازی ای ن می چنی هایدگیچین موضوع بر پیشده و ا) جابجایی قائم و غلتش طولی(آن نسبت به آب 

)Planing Craft( .یشنهادی روش پییان گر توانای ب، موجودیشگاهیج آزمایج بدست آمده و نتایسه نتایبه هر حال، مقا 

  .در مدل سازی چنین مسائلی می باشد
  

  یروش عدد

 رویکرد های مختلفی در شبکه بندی و ، سازه های شناور و مغروق سازی حرکات هیدرودینامیکیمدل به منظور

 حجم کنترل ی، معادالت به روش حجم محدود بر رودر تحقیق حاضر]. 11[استفاده از دستگاه های مختصات وجود دارد 

بدین ترتیب، با  حل معادالت حرکت در . ه جسم صلب متصل می باشد بیشبکه محاسبات . گسسته شده اندیش وجهش

هر گام زمانی، شبکه متصل به آن نیز جابجا شده و معادالت حاکم بر جریان در گام زمانی بعد، بر روی دامنه محاسباتی 

شکل اولیه معادالت این کار . شده اندجع نیوتنی نوشته به عالوه، همگی معادالت در دستگاه مر. جدید حل می شوند

 البته با توجه به حرکت حجم کنترل ها مالحظاتی در نوشتن معادالت حاکم بر جریان .حاکم بر جریان را حفظ می نماید

به  .عددی حرکات هیدرودینامیکی می باشددر مدل سازی له های مختلف أ بیانگر ارتباط زیر مس1 شکل .انجام می شود

 ]. 12[ باشد یسندگان موجود مینوهمین ان شده در مقاله ارائه شده توسط یشتر در رابطه با مطالب بیات بیجزئهر حال، 

 

  یج عددینتا

ک از ی هر یاده سازیپهای گسترده در رابطه با نحوه  یاز به بررسیشنهاد شده، نیتم پیات الگوریبا توجه به جزئ

 و 16، 15، 14، 13[سندگان انجام شده استیمنتشر شده توسط نوپیشین ر مقاالت ن کار دیا. آن وجود داردبخشهای 

د بهره یجدپیچیده  مسائل یه شده به منظور بررسیده است تا بتوان از نرم افزار تهمن امکان فراهم آیابر این اساس، . ]17

  .برد
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ن مناسب مقاومت یتخم. سبه شده است در آب ساکن محایشرویدر مقاله حاضر، مقاومت شناور کاتاماران در هنگام پ

 یازمند مدل سازین ، -  همراه استیت قائم و غلتش طولیر در موقعییکه در هنگام حرکت رو به جلو با تغ -ن شناور یا

  .می باشدحرکات آن کامل 

ه شده محاسببه دو روش  ، متر زیر مرکز جرم25/0شناور کاتاماران به اعمال نیروی پیش رانش در موقعیت مقاومت 

شرانش ی پیروی در روش دوم، نگردیده واعمال حرکت وتن از آغاز ی نلوی ک40 رانش شی پیرویروش نخست، ندر . است

مشاهده  1رو در روش دوم، در جدول ینحوه اعمال ن. استشده به شناور وارد  کیلو نیوتن 15و از مقدار  یبه صورت پله ا

شکل بدنه و  .تغییر  بوده است پس از اعمال ی نسبیداریپابه دن یسرو، ری اعمال نی زمانی گام هایمبنا .می شود

 .ندارائه شده ا 2و جدول  2در شکل به ترتیب ر مذکور  شناویمشخصات هندس

   به صورت پله ایرانارانش به شناور کاتام شی پیروی اعمال ن-1جدول 
زمان اعمال نیرو 

)ثانیه(  
مقدار نیروی اعمال      

)کیلو نیوتن(شده   
رحلهم  

47- 0  15 1 

5/90- 47  25 2 

105- 5/90  30 3 

192- 105  40 4 

230- 192  45 5 

262- 230  50 6 

 
  مشخصات شناور کاتاماران-2جدول 

  مشخصه مقدار
 طول  متر3/12
  عرض  متر6/4

 آبخور  متر45/0
 جرم  کیلوگرم17850
 موقعیت قائم مرکز جرم از ارتفاع کف شناور  متر25/0
  موقعیت طولی مرکز جرم از ارتفاع پاشنه  متر 81/3

















32556300
02959670
 گشتاور اینرسی حول مرکز جرم 0053274
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ن منظور و در گام یبد.  باشدی می مناسب دامنه محاسباتیازمند شبکه بندی ن همواره، مناسبی عددیمدل ساز

  . نشان داده شده اند3ر شکل ن شبکه ها دینمونه ا. دی استفاده گردی مختلفیی هاینخست، از شبکه بند

 -  ی حجم کنترل شش وجه78000 شامل یمناسب یشبکه محاسبات ،با توجه به تقارن مسأله پیش رو ،تیدر نها

 در آب یشروی حرکات شناور در هنگام پی مدل سازیبرا. ، بدست آمد -ده استی ارائه گرد4در شکل مطابق آن چه 

مرزها ر ی در سای خروجی و شرط مرزیانی تقارن در صفحه میه، شرط مرز بدنی عدم لغزش بر رویساکن، از شرط مرز

  . مرز ها استفاده شده استی فشار در تمامیان قائم صفر برای گرادیشرط مرزهمچنین  سرعت و ی مولفه هایبرا

ج شامل، یان نتیا.  ارائه شده است8 و 7، 6، 5 ی در شکل هایشرانش پله ای پیرویندر زمان اعمال ج بدست آمده ینتا

 5شکل  نمودار یهمان گونه که بر رو.  باشدی میشرویو سرعت پ) میتر (یه غلتش طولی قائم، زاوییمقاومت بدنه، جابجا

در بخش نخست که از آغاز تا . م نمودیز تقسی توان به سه بخش متمای بدست آمده را میمشخص شده است، پاسخ زمان

به واسطه نیروی  شناور کاتاماران ،ن زمانیاتا .  باشندی همراه می کمیوسان هاج با نی ادامه دارد، نتاام100ه یثانحدود 

ه یزاودر طول بخش اول حرکات .  متر از آب باال آمده است2/0در حدود باالبرنده ایجاد شده ناشی از شکل بدنه خود، 

 یریش چشم گی افزا،هی اولیبه جز زمان هابخش، ن ی سرعت شناو در ا.ده استی درجه رس8ز به حدود یم شناور نیتر

  .  ماندی نات ثابت م10نداشته و در حدود 

 قائم شناور کاتاماران اتفاق یی در جابجایادیرات زیی انجامد، تغی به طول مام 250ه یکه تا ثانحرکات در بخش دوم 

 در زمان یین جابجایشتر ایدرصد ب. دیگر از آب فاصله می گیرد متر 55/0شناور در حدود این مرکز جرم این افتاده و 

و یافته ش ی نات افزا40 به 10 سرعت شناور از بخش،ن یدر ا.  افتدیاتفاق محرکات بخش دوم ) ه اولی ثان10(ه ی اولیها

افته و پس از یش یم شناور در آغاز حرکت افزایه تریب، زاوین ترتیبد. ابدی ی درجه کاهش م4 به 8م شناور از یه تریزاو

   .رو به کاهش می گذارد)  نات است10نجا در حدود یعت مشخص که در اک سریدن به یرس (یمدت

دار خود خارج یپا شناور از حرکت ،ن بخشیدر ا.  باشدیج حاصل همراه مید در نتایبا نوسانات شدحرکات بخش سوم 

 سرعتی در حدود  می توان بیان نمود که با رسیدن به.دی نمای با آب برخورد م، متناوباًیشروین پینه آن در حیشده و س

  .خواهد شد حرکات شناور با ناپایداری دینامیکی همراه ، نات52
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همان گونه .  بدست آمده است8 و 5 ی باشد که با توجه به نمودار هایانگر مقاومت شناور کاتاماران می ب9نمودار شکل 

 به واسطه یه خالین ناحیا. جود ندارداطالعاتی و یانیه میه بدست آمده و در ناحیج در دو ناحی شود، نتایکه مشاهده م

حرکات  به بیان دیگر، در آغاز بخش دوم.  باشدید در سرعت شناور در زمان کوتاه آغاز بخش دوم حرکات میرات شدییتغ

نمودار ( موقعیت پایداری برای استخراج مقدار مقاومت بدنه وجود ندارد ،افزایش سرعت زیادی وجود داشته و در این میان

مطابق آن چه . ه بدست آوردین ناحیرا در ا بیشتری  توان نقاطی مجدد می هایبا انجام مدل ساز به هر حال، ).5شکل 

رات درجه دوم همراه بوده و ییج ارائه شده با تغیه سمت چپ نتایش مقاومت در ناحی نشان داده شده است، افزا9در شکل 

ش داده شده و ین نمای که با خطوط خط چ ایهیناح.  باشدی می به صورت خطراسته سمت یرات در ناحیین تغیا

  . رسم شده استیبه صورت فرض  مقاومت در آن وجود ندارد،ی براین عددیتخم

ج ی با نتا11 و 10 ی ارائه شده در شکل های در نمودارها، مختلفیم شناور کاتاماران در سرعت هایه تریتوان و زاو

رانش ثابت و  شی پیرویحاصل از اعمال نمدل سازی های  شامل ی عددجینتا. ده اندیسه گردی موجود مقاآزمایشگاهی

 بدست آمده در ارتباط با یج عددی شود، نتایهمانگونه که مشاهده م.  باشدی میرانش پله ا شی پیروین نیهمچن

وان بیان نمود  می ت10با توجه به نمودار شکل . می باشند برخوردار یشگاهیج آزمای با نتایمقاومت شناور از تطابق مناسب

 منجر به پوشش کامل تر نمودار ،ش رانش ثابت از آغاز حرکتی پیرویبا استفاده از اعمال نعددی  یمدل ساز ،که

 یج عددی دارند، نتایوشانپگر هم یکدی با ی که دو مجموعه مدل سازیبه عالوه، در نقاط. رات توان شناور شده استییتغ

ش رانش ثابت از آغاز حرکت ی پیروی با استفاده از نیساز ت مدلی به مز، مسألهنیا. دن باشیک میبه هم نزدبدست آمده 

و عدم نیاز به رسیدن به حالت پایداری نسبی و تغییر مجدد نیروی ن روش ی با ای با توجه به ساده تر بودن مدل ساز-

گر یکدی با یت تفاوت چنداندر محاسبه مقاوم ،یاد شده یج حاصل از دو مدل سازی اگرچه نتا. اشاره دارد-پیش رانش

دن به یان گر امکان رسی نشان داده شده است، ب11م شناور که در نمودار شکل یه تریج حاصل از زاویندارند، اما روند نتا

ت ی به موقعیابیز عدم دست ین مسأله نیعلت ا.  باشدی میپله اپیش رانش  یرویق تر با استفاده از اعمال نیج دقینتا

  . باشدی رانش ثابت از آغاز حل مشی پیرویط اعمال نیشرادار، در ی پایها

همان گونه که در .  ارائه شده است13 و 12 ی در شکل ها، مختلفیش روی پیر شکل سطح آزاد در سرعت هاییتغ

افته و در یپشت شناور کاهش آزاد ر شکل سطح یی، عمق تغیش رویش سرعت پی شود، با افزای مشاهده م12شکل 
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م بدنه شناور یت آب نسبت به عرشه متصل کننده دو نی وضع.آزاد افزایش می یابد سطح یرات رویی طول تغ،مقابل

این عرشه به طور ش سرعت، ی شود، با افزایهمان گونه که مشاهده م.  نشان داده شده است13 در شکل ،زیکاتاماران ن

   . فراوانی داردشده و همین مسأله بر روی کاهش مقاومت اصطکاکی تأثیر ج رکامل از آب خا

 

  نتیجه گیری

ها، کاربرد بسیاری در   و زیر دریائی، شناور های تندروسازی حرکات هیدرودینامیکی مانند حرکت کشتی ها مدل

مسائل عملی داشته و با پیشرفت توان رایانه ها، دینامیک سیاالت محاسباتی ابزار مناسبی را بدین منظور در اختیار 

در اطراف ) به جای دو سیال آب و هوا(س، در تحقیق حاضر توزیع سرعت و فشار یک سیال موثر بر این اسا. گذاشته است

به عالوه، با .  استوکس و پیوستگی، بدست آمده است-جسم صلب، با استفاده از رویکرد گام جزئی در حل معادالت ناویر 

 مشخصات جرم حجمی و لزجت سیال توجه به وجود تغییر شکل های بزرگ سطح آزاد و شکست موج،  برای  محاسبه

بدین ترتیب و با انتگرال گیری از . موثر، از رویکرد حجمی با حل معادله انتقال نسبت حجمی دو فاز استفاده شده است

های قائم و مماسی بر روی بدنه جسم، نیروها و گشتاورهای وارد بر آن محاسبه شده و در نتیجه جابجایی های آن  تنش

 با جابجایی شبکه محاسباتی متصل به جسم در هر گام زمانی، تا رسیدن به زمان مورد نظر ،ین رویها. بدست می آیند

  با توجه به بررسی دقت و صحت الگوریتم عددی ارائه شده، . ادامه پیدا می کند

 پیش روی سرعت هایبا شکل بدنه تولید کننده نیروی باالبرنده، در کاتاماران تندرو در این مقاله، مقاومت شناور 

پیش در روند افزایش سرعت شامل جابجایی قائم و زاویه تریم،  حرکات شناور ،دین منظورمختلف محاسبه گردیده و ب

  . ثبت گردیده استروی 

 

 

 

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

 مراجع
1- Jahanbakhsh, E., Panahi, R. and Seif, M.S., “Numerical Simulation of Three-Dimensional 
Interfacial Flows”, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Issue 4, 
2007. 
2- Bertram, V., “Practical ship hydrodynamics”, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.  
3- Miyata H., Sato T. and Babo N. “Difference solution of a viscous flow with free-surface wave 
about an advancing ship”, J. Comput. Phys., Vol.72, p.393-421, 1987. 
4- Hochbaum, C., “A finite volume method for turbulent ship flows”, Ship Technology Research 
Schiffstechnik, Hamburg, Germany, 1994.  
5- Alessandrini B. and Delhommeau G., “Simulation of three-dimensional unsteady viscous free 
surface flow around a ship model”, Int. J. of Numerical Math. Fluids, Vol.19, p.321-342, 1994. 
6- Kinoshita, T., Kagemoto, H. and Fujino, M., “A CFD application to wave-induced floating-
body dynamics”, 7th Int. Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, Nantes, France, 1999. 
7- Miyake, R., Kinoshita, T. and Kagemoto, H., “Ship Motions and loads in large waves”, 23rd 
ONR Symp. On Naval Hydrodynamics, Val de Reuil, France, 2000. 
8- Azcueta, R., “Computation of turbulent free surface flow around ships and floating bodies, 
PhD Thesis, Teschnichen Universitat Hamburg-Harburg, 2001.  
9- Vogt, M.  and Hochbaum, C., “Numerical simulation of ship motions in head waves with a 
RANSE method”, HSVA Report 1649, Hamburg, Germany, 2002. 
10- Xing-Kaeding, Y., “Unified approach to ship seakeeping and maneuvering by a RANSE 
method”, PhD Thesis, Technichen Universitat Hamburg-Harburg, 2004. 

 شناورها، گذشته، دینامیک سیاالت محاسباتی و مدلسازی عددی هیدرودینامیک" ،. س.، سیف، م.، جهان بخش، ا. پناهی، ر-11
 .1384ایش صنایع دریایی، تهران، ، هفتمین هم"حال و آینده

12- Panahi, R., Jahanbakhsh, E. and Seif, M.S., “Development of a VoF fractional step solver for 
floating body motion simulation”, Applied Ocean Research, Vol.28, No.3, p 171-181, 2006. 

13- Jahanbakhsh, E., Panahi, R. and M.S. Seif, “Multi-dimensional free surface flow simulation 
using two-phase Navier-Stokes solver”, 8th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTs), 
Varna, 2-4 October, 2005. 

14- Panahi, R., Jahanbakhsh, E. and Seif, M.S., “Effect of interpolation in interface capturing 
methods”, 8th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTs), Varna, 2-4 October, 2005. 

15- Panahi, R., Jahanbakhsh, E. and Seif, M.S., “Development of a numerical hydrodynamic tank 
for ship motion simulation”, ECCOMAS CFD 2006, Egmond aan Zee, Netherlands, 5-8 Sept. 
2006. 

16- Panahi, R., Jahanbakhsh, E. and Seif, M.S., “Numerical Investigation on the Effect of Baffle 
Arrangement in Tanker Sloshing”, 9th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTs), Nantes, 
1-3 October, 2006. 

17- Panahi, R., Jahanbakhsh, E. and Seif, M.S., “Ship Dynamic Simulation, Based on a Three-
Dimensional Viscous Free Surface Solver”, 9th Numerical Towing Tank Symposium 
(NuTTs), Nantes, 1-3 October, 2006. 

 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  انجمن مهندسی دریایی ایران همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ات هیدرودینامیکی الگوریتم عددی شبیه سازی حرک-1شکل 
 
 
 
  

  

  

 
 
 
 
 

   شکل بدنه شناور کاتاماران-2شکل 
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   انواع شبکه بندی دامنه محاسباتی برای مدل سازی حرکات و محاسبه مقاومت شناور کاتاماران-3شکل 

 

  

  

  

  

  

  

  

   کاتاماران شبکه بندی مناسب دامنه محاسباتی برای مدل سازی حرکات و محاسبه مقاومت شناور-4شکل 
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بخش دوم بخش اول  بخش سوم

۱

۲ 
۳

۴
۵

۶ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مقاومت شناور در زمان اعمال نیروی پیشرانش به صورت پله ای-5شکل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

   زاویه تریم شناور-7شکل             حرکت قائم شناور -6شکل
 در زمان اعمال نیروی پیشرانش به صورت پله ای    در زمان اعمال نیروی پیشرانش به صورت پله ای

 
 
  
  
  
  
  
  
  

 در زمان اعمال نیروی پیشرانش به صورت پله ای  سرعت پیشروی شناور-8شکل 
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   مقاومت شناور در سرعت های مختلف با اعمال نیروی پیشرانش به صورت پله ای-9شکل 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی توان شناور در سرعت های پیشروی متفاوت- 10شکل 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی زاویه تریم شناور در سرعت های پیشروی متفاوت- 11شکل 
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   تغییر شکل سطح آزاد در پشت و اطراف شناور کاتاماران در سرعت های مختلف-12شکل 
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 ر سرعت های پیشروی مختلف موقعیت عرشه میانی شناور کاتاماران نسب به آب د-13شکل 
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