
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 شانزدهمین همایش صنایع دریایی 

 ـ بندرعباس 1131آذر ماه  11 و 11 

 

 

 

  تحلیل رفتار دینامیکی شناورهاي تندرو در امواج نامنظم
 

  4محمدسعید سیف  ،1، امین نجفی1وحیدرضا جهانمرد، 1 سعید حسین زاده

 
 hosseinzade@mech.sharif.eduدانشجوي کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شريف؛ 1

  v_jahanmard@mech.sharif.edu کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شريف؛2
    najafi@mech.sharif.edu ؛دانشجوي دکتري، دانشگاه صنعتي شريف3

 seif@sharif.eduهاي دريايي، دانشگاه صنعتي شريف؛  استاد، قطب علمي هيدروديناميک و ديناميک متحرک  4

 

 چکیده

در امواج و بهبود عملکرد شناورهاي تندرو . افزايش پايداري باشد يآنها م يکيناميرفتار د ي تندرو، مطالعه ياز مسائل مهم در ارتباط با شناورها يکي

ا که شود، چر تر مي بوده است. با افزايش سرعت، خصوصيات دريانوردي و حرکت در امواج نيز سختاين نوع از شناورها هميشه از اهداف طراحي 

در اين مقاله، رفتار شناورهاي تندرو با بدنه پروازي تحت تاثير امواج نامنظم . کنند يبه شناور وارد م يشترينيروي وارد از طرف امواج نيروهاي ب

سبات تحليلي هاي بسياري در محا گيرد. بدليل رفتار کامال غيرخطي و پيچيده شناورهاي تندرو تحت تحريک امواج، محدوديت مورد بررسي قرار مي

سازي مسئله، به بررسي رفتاري شناور پرداخته  گردد. براي اين منظور، در اين مطالعه با در نظر داشتن فرضياتي براي ساده و عددي وارد مي

اي که اعتبار  نهگوه با بسط روابط ب  شود و پس از آن، شود. بنابراين، در ابتدا به مدلسازي معادالت حرکت شناور در امواج منظم پرداخته مي مي

 گيرد.  معادالت حرکت غيرخطي حفظ گردد، رفتار شناورهاي پروازي تحت تاثير امواج نامنظم مورد بررسي قرار مي

 

 شناور پروازي، امواج نامنظم، معادالت حرکت، تحليل ديناميکي.: کلمات کلیدي

 

 مقدمه

ها، بسيار  ي آنو تعيين محدوده عملياتي و بازدهسازي فرم بدنه شناور  مطالعه حرکت و درياماني شناورهاي پروازي در امواج دريا به منظور بهينه

ظم گونه شناورها در امواج من صورت تجربي و عددي در زمينه حرکت اينه مورد توجه محققين واقع شده است. در اين راستا، مطالعات بسياري ب

خطي بودن پارامترهاي معادله حرکت نسبت رو تحت تاثير امواج و همچنين غيردليل پيچيدگي رفتاري شناورهاي تنده صورت پذيرفته است. اما ب

به همين دليل، محققين براي مطالعات  گردد. به زمان، حل معادالت حرکت براي مدلسازي شناور در امواج نامنظم بسيار پيچيده و غيرممکن مي

 کنند.  هاي مربوطه و نتايج آن اکتفا مي د، بيشتر به انجام تستخو

نظم دريا مهاي پروازي تحت تحريک امواج نا هدف از انجام اين مطالعه، ارائه روشي عددي برپايه فرضيات اوليه براي دستيابي به پاسخ شناور

ها در حوزه فرکانس و همچنين  هاي تندرو، مطالعه اينگونه سيستم رباشد. الزم به ذکر است که، با توجه به غيرخطي بودن معادالت حرکت شناو مي

 1دهد. در ادامه، معادالت حرکت ارائه شده براي دو حرکت مهم هيو هاي شناور، ديد درستي از رفتار شناور ارائه نمي استفاده از اصل جمع آثار پاسخ

 شناورهاي پروازي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 2و پيچ
 

 ت شناور پروازيحرکمعادالت 

)بصورت کارتزين گردند. دستگاه مختصات مرجع، معادالت حرکت شناورهاي پروازي در دستگاه مختصات مرجع بيان مي , , )x y z در مرکز ثقل

تنها با سرعت پيشروي شناور، در حال کند و دستگاه  اي که شناور آزادانه نسبت به دستگاه نوسان مي گردد، به گونه شناور در حالت پايدار تعبيه مي

نماينده حرکت 3شود، به طوري که مي نمايش دادهk(. در اين مطالعه، حرکات وابسته به زمان شناور در دستگاه مرجع با1شکل باشد) حرکت مي

باشند. در  نماينده حرکت ديناميکي غلتش طولي )حرکت پيچ( شناور برحسب راديان مي5ديناميکي عمودي مرکز ثقل شناور )حرکت هيو( و

)زواياي تريم )گردد. ناور از آب جدا ميو پيچ مثبت، سينه ش 

                                                 
1 Heave 
2 Pitch 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

 

 نمایش دستگاه مختصات متصل به بدنه :1شکل 

 :[1]گردد معادله کوپل خطي حرکات هيو و پيچ براي شناور بصورت زير بيان مي

33 35 3 33 35 3 33 35 3 3

53 55 55 5 53 55 5 53 55 5 5

M A A B B C C F

A A I B B C C F

  

  

             
               

             
 (1) 

ضريب  jkC،2ضريب دمپينگjkB،1ضريب جرم افزودهjkAباشد. همچنين، ميyممان اينرسي شناور حول محور 55Iو جرم شناورMکه

 5باشد. محاسبات مربوط به ضرايب جرم افزوده براي شناور بر مبناي تئوري نواري ي حرکت شناور مي معادله 4تحريکنيروي jFو 3برگرداننده

 گردند. محاسبه مي 6پذيرد. همچنين، ضرايب دمپينگ و برگرداننده با استفاده از روابط پيشنهادي سويتسکي صورت مي

ه گردد تا معادله فوق ب باشد. براي اين منظور، سعي مي براي تعيين پاسخ شناور موجود نمي، حل تحليلي  با توجه به غيرخطي بودن معادالت حرکت

هاي زماني تعيين گردد. در اين مطالعه، براي حل عددي معادله فوق از نرم افزار سيمولينک متلب استفاده شده است. با توجه  صورت عددي در گام

هاي  نماي کلي از بلوک  ،2شکل گردند.  صورت همزمان حل ميه هاي ضرايب، معادالت ب تريسبه کوپل معادالت در راستاي هيو و پيچ توسط ما

باشند  توجه داشت که نتايج حل عددي براي حالت خطي مورد قبول ميگذارد. بايد به اين نکته  تهيه شده براي تعيين پاسخ شناور را به نمايش مي

توان از اين روش استفاده  و همچنين با افزايش دامنه امواج نمي 8، خيسي عرشه7خطي مانند اسلمينگافزايش سرعت و رسيدن به حالت غيرو با 

 نمود.

 

 نماي کلی مدلسازي شناور در محیط نرم افزار سیمولینک متلب :1شکل 

 

 
 

                                                 
1 Added mass Coefficient 
2 Damping Coefficient 
3 Restoring Coefficient 
4 Excitation force 
5 Strip Theory  
6 Savitsky 
7 Slamming 
8 Deck wetness 
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 صحت سنجی نتایج

، 3شکل سنجي شده است. با توجه به شناور تحت تحريک موج منظم اعتبارنتايج حاصل از محاسبات عددي با استفاده از نتايج تجربي 

سانتيمتر صورت  15عرض  متر و 1باشد. ارزيابي براي شناور پروازي به طول  کيفيت تطابق نتايج عددي و تجربي قابل مشاهده مي

 .[1]گرفته است

 

 [2] مقایسه نتایج عددي و تجربی حرکت هیو )الف،ج( و پیچ )ب،د( شناور تحت موج منظم. :1شکل 

  پاسخ شناور تحت تاثیر ترکیب امواج

شود. بدليل غيرخطي بودن معادالت حرکت شناورهاي پروازي،  در اين مقاله به بررسي معادله حرکت شناور تحت تاثير ترکيب امواج پرداخته مي

گردد تا بررسي رفتار  هاي مختلف استفاده نمود. اين محدوديت موجب مي جمع آثار براي تعيين پاسخ شناور تحت تحريک توان از اصل نمي

هاي پروازي تحت امواج نامنظم پيچيده گردد. نيروي ناشي از موج منظم وارد بر شناور در درجات آزادي هيو و پيچ بصورت زير بيان  شناور

 شود. يدگي پديده اسلمينگ، براي ساده سازي از ورود آن به مسئله خودداري مي. با توجه به پيچ[1]گردد مي

3 3 3sin coss a e c a eF F t F t      (2) 

5 5 5sin coss a e c a eF F t F t      (3) 
 گردند: صورت تابعي از ضرايب جرم اضافه، دمپينگ و برگرداننده به فرم زير بيان ميه بjcFوjsFفرکانس برخورد موج وeدر رابطه فوق،

3 33 33 0 35 0

D

s eF C A B k      (4) 

3 35 35 0 33 0

D

c eF C k A k B      (5) 

5 53 53 0 55 0

D

s eF C A B k      (6) 

5 55 55 0 53 0

D

c eF C k A k B      (7) 

33باشد و براساس تئوري خطي  فرکانس موج مي0که 33

DB B53و 53

DB B:و همچنين 

35 35 33

55 35 55

D

D

B B UA

B B UA

 

 
 (8)  

فيل موج وهاي مختلف، به پر ها و فاز گذارد که با استفاده از جمع پروفيل امواج با پريود مي ما تئوري خطي امواج )ايري(، اين امکان را در اختيار

باشد. در اين راستا، با توجه به خطي بودن نيروي حاصل از  که اين موضوع تعريفي از تحليل فوريه در تئوري امواج مي بيمنامنظم دلخواه دست يا
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توان نيروي حاصل از پروفيل نامنظم امواج را با استفاده از ترکيب نيروهاي امواج منظم مجزا  (، مي(3)و  (2)امواج نسبت به دامنه موج )روابط 

 گردند: تعيين نيروي حاصل از امواج به صورت زير بازنويسي ميروابط بيان شده براي   تشکيل دهنده بيان نمود. براي اين منظور،

 3 3 3

1

sin( ) cos( )
i i i i i i

n

s a e i c a e i

i

F F t F t     


     (9) 

5 5 5

1

sin( ) cos( )
i i i i i i

n

s a e i c a e i

i

F F t F t     


     (11) 

 کهبه طوري 

3 33 33 0 35 0

3 35 35 0 33 0

5 53 53 0 55 0

5 55 55 0 53 0

i i i i

i i i i

i i i i

i i i i

D

s e i

D

c i e i

D

s e i

D

c i e i

F C A B k

F C k A k B

F C A B k

F C k A k B

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 (11) 

0i ie ik U    (12) 
گردد.  هاي مختلف در هر گام زماني محاسبه مي در روابط فوق، نيروي موج نامنظم به صورت مجموع امواج منظم با ترکيب دامنه، پريود و فاز

توان معادالت  براي امواج و همچنين با درنظر داشتن رابطه خطي ميان نيروي موج و دامنه امواج در حوزه زمان، مي يبنابراين، با فرض تئوري خط

ر حوزه حرکت شناور را در هر گام زماني محاسبه نمود. اعتبار معادالت فوق تنها با ثابت فرض نمودن ضرايب جرم افزوده، دمپينگ و بازگرداننده د

 باشد. نيروي موج، ميسر مي فرکانس براي معادالت

گام گردد. براي اين منظور، در  تحت تحريک امواج نامنظم بررسي مي 1 جدولبراي مطالعه موردي، پاسخ شناور پروازي با مشخصات ارائه شده در 

و اختالف فاز تصادفي تعيين شده  3و  5/1متر و فرکانس  12/1نخست پاسخ شناور مورد مطالعه، تحت تحريک ترکيب دو موج منظم با دامنه 

 باشد. است. نمودار پاسخ شناور در حوزه زمان و فرکانس بصورت زير مي

: مشخصات شناور مدل1 جدول  

 متر 3   طول

 متر 614/1 عرض

 متر بر ثانيه 56/7 سرعت

 متر 11/1 آبخور

 درجه 22 (زاويه ددرايز شناور)

 درجه 77/4 (تريم شناور)

 متر 598/1 فاصله مرکز ثقل شناور از پاشنه

 متر 16/1 ارتفاع مرکز ثقل شناور

 کيلوگرم 76 جرم شناور
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

 

: تاریخچه زمانی پاسخ تحت تحریک ترکیب امواج. الف( پروفیل موج، ب( پاسخ هیو، ج( پاسخ پیچ.4شکل   

 

: طیف فوریه پاسخ تحت تحریک ترکیب امواج. الف( فوریه موج ورودي، ب( پاسخ هیو، ج( پاسخ پیچ.5شکل   

 دریاامواج نامنظم 

توان سطح دريا را با استفاده از ترکيب امواج منظم تحت الگويي خاص وابسته به منطقه و شرايط دريايي،  با فرض خطي بودن امواج دريا، مي

 هاي فرکانسج در امواگر مقدار انرژي  بيان 1انرژيچگالي  هاي يفتوان از طيف انرژي امواج دريا استخراج نمود. ط مدلسازي نمود. اين الگو را مي

. در اين راستا روابط استاندارد [3]گردند هاي عميق براي حالت موج کامال نمو يافته بصورت روابط استاندارد پيشنهاد مي باشند که در آب مختلف مي

گيري شده ميدان  هاي اندازه متناسب با داده  هاي استاندارد غالبا روابط ساده مدلبسياري براي شرايط جغرافيايي مختلف ارائه گرديده شده است. 

 طيف بيان براي که استاندارد هاي مدل اين غالب ردند.گ ميهاي بنيادي امواج نامنظم ارائه  باشند. اين روابط با استفاده از دانسته مطالعاتي خاص مي

 باشند: مي زير بفرم گردند مي ستفادها( موج جهت به توجه بدون) نقطه يک در امواج

  5 4
exp

A B
S f

f f

 
  

 
 (13) 

 تناوب دوره يا 2چکادي تناوب دوره، موج ارتفاع توانند مي مختلف هاي مدل در ها ثابت اين باشند. مي ها ثابتBوAو فرکانسfبه طوري که

باشد. براي مناطق محدود به  . انتخاب مدل طيف استاندارد، به خصوصيات منطقه مورد مطالعه وابسته مي[3]باشند ميانگين و يا ديگر پارامترها

                                                 
1 Power Spectral Density 
2 Peak Period 
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. در اين [5, 4]شوند )امواج محلي(، مدل طيف موج جانسواپ پيشنهاد شده است ها توسط باد توليد مي (، که امواج آن1هاي محدود ساحل )موجگاه

شود.  ( در اين محدوده مشاهده نمي2هاي دوردست )امواج دورآ محدوده امواج تنها توسط باد و در همان منطقه توليد شده است و امواج موجگاه

براي امواج استفاده  3جانسواپتوان از طيف موج  بنابراين با توجه به موقعيت جغرافيايي درياي خليج فارس و محدود بودن آن به سواحل اطراف، مي

 نمود. 

. [6]( ارائه گرديده است1973و همکاران ) 4هاي صورت گرفته در درياي شمال توسط هاسلمن گيري طيف جانسواپ بر اساس مطالعات و اندازه

 :[7, 5]گردد رابطه رياضي طيف مذکور به صورت زير بيان مي

 

4

4 exp .5
.

2 4 55 5
exp

16 4

P

P

J S P

P

S A H

 

 




   



           

  
    
   

 (14) 

ترين امواج در بازه  هاي يک سوم مرتفع باشد که طبق تعريف برابر با ميانگين ارتفاع سوم( مي_)ارتفاع موج يک 5ارتفاع موج عمدهsHدر رابطه فوق

 گردد: بصورت زير بيان مي 6قله فرکانس به نسبت فرکانس موقعيت به توجه باشد که با طيف مي عرض پارامترباشد. زماني مشخص مي

0.07  for  

  for  

P

P

  

  

 

  
 (15) 

p ،دهد مي نمايش افقي محور روي بر را طيف بيشينه موقعيت که باشد مي طيف قله اي زاويه فرکانس بيانگر. 

2
P

PT


   (16) 

نمايش  6شکل صورت ه ثانيه، ب 2سانتيمتر و پريود پيک طيف  4فوق، طيف جانسواپ براي شرايط دريايي ارتفاع موج مشخصه با استفاده از روابط 

 شود. داده مي

 

 سانتیمتر. 4: طیف چگالی انرژي موج با ارتفاع موج مشخصه 6شکل 

 استخراج نمود.توان ارتفاع امواج را با استفاده از رابطه زير  با توجه به تعريف چگالي انرژي امواج، مي

 2
ia iS     (17) 

ها و امواج تشکيل دهنده تاريخچه موج نامنظم  بندي باشد که با توجه به تعداد تقسيم اختالف ثابت ميان دو فرکانس متوالي مي که در آن

، نيروي تحريک معادله حرکت شناور را براي هر گام زماني (11)و  (9)توان با استفاده از روابط  . با تعيين ارتفاع امواج مجزا، مي[8]گردد  تعيين مي

گردد و تا انتهاي محاسبات براي  ه اختالف فاز موجود در اين روابط براي هر ارتفاع موج بصورت تصادفي انتخاب ميتعيين نمود. بايد دقت داشت ک

باشد. شايان ذکر است که، مطابق با  باشد. پاسخ شناور تحت تحريک موج نامنظم با طيف ارائه شده، بصورت زير مي هر موج مجزا مقداري ثابت مي

 گردد. ايي شرايط دريايي براي مدت زمان سه ساعت محاسبه ميهاي دري نامه توصيه آيين

                                                 
1 Limited Fetch 
2 Swell 
3 Jonswap 
4 Hasselemann 
5 Significant Wave Height 
6 Peak 
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 :  تاریخچه زمانی پاسخ تحت تحریک امواج نامنظم. الف( پروفیل موج، ب( پاسخ هیو، ج( پاسخ پیچ.7شکل 

هاي زماني، از جابجايي  باشد. براي نمايش بهتر فوريه سري مي 8شکل هاي شناور بصورت  طيف فوريه تاريخچه زماني پروفيل سطح دريا و پاسخ

تر  هاي غيرخطي، طيف پاسخ نسبت به طيف تحريک باند پهن گردد. در سيستم هاي فوريه استفاده مي اي براي هموار سازي داده نقطه 21ميانگين 

 باشد. قابل مشاهده مي 8شکل  خوبي دره گيرند که اين امر ب ها را در بر مي شده و بازه بزرگتري از فرکانس

 

 طیف فوریه پاسخ تحت تحریک امواج نامنظم. فوریه الف( موج ورودي، ب( پاسخ هیو، ج( پاسخ پیچ. :8شکل 

 
 بندي گیري و جمع نتیجه

در  در اين مقاله با استفاده از فرضياتي از جمله خطي بودن تئوري امواج و ثابت فرض نمودن ضرايب جرم افزوده، دمپينگ و بازگرداننده موجود

. قابل ذکر است که روابط نيروي موج در حوزه فرکانس، معادالت حرکت شناور پلنينگ در راستاي هيو و پيچ بصورت عددي محاسبه شده است

هاي  گردد. متاسفانه با توجه به محدوديت ضرايب نام برده در حوزه زمان متغير بوده و تنها براي تعيين نيروي امواج در حوزه فرکانس ثابت فرض مي

باشد. بنابراين، مطالعه  ه ميهاي پروازي تحت تحريک امواج نامنظم بسيار دشوار و پرهزين هاي دريايي، مطالعه تجربي شناور موجود در آزمايشگاه

ها و  سازي باشند. در اين مطالعه سعي شده است با استفاده از ساده ها با استفاده از فرضيات ساده کننده از ارزش بااليي برخوردار مي عددي آن

موجود، ميزان اعتبار پاسخ بدست هاي  فرضيات مشخص، رفتار يک شناور نمونه در امواج نامنظم بصورت عددي مدل گردد که با توجه به محدوديت

  هاي بدست آمده در اين مطالعه عددي مورد بحث و صحت سنجي قرار گيرد. گردد پاسخ رو سعي مي باشد. در مطالعات پيش آمده بسيار پيچيده مي
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