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ديعدديمدلساز و بررسبيش وارهيموج شكن شناور با يپارامترهايدار حفره دار

آنكيناميدروديه ي

3مجتبي عظام،2فرهود آذرسينا،1عبدالرحيم اهللا دادي

و تحقيقات،،كارشناسي ارشد-1 و فنون دريايي، واحد علوم گروه سازه هاي دريايي، دانشكده علوم

ت .هراندانشگاه آزاد اسالمي،

و تحقيقات، دانشگاه آزاد-2 و فنون دريايي، واحد علوم استاديار،گروه سازه هاي دريايي، دانشكده علوم

 اسالمي، تهران.

و تحقيقات، دانشگاه آزاد استاديار،-3 و فنون دريايي، واحد علوم گروه فيزيك دريا، دانشكده علوم

 اسالمي، تهران.

Ab_allahdadi@yahoo.com 

 خالصه
و شناخت رفتار اين نوع سازه ضروري مي باشد. در تحقيق حاضر تالش شده است، در قدمب ا توجه به استفاده روزافزون موج شكن شناور، بررسي

و در ادامه به كمك مدلسازي عددي با نرم افزار كه با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده Ansys Aqwaاول، رفتار پانتون كاتاماران شناخته شود

و توانايي اين نرم افزار در مد و عدديلاست، عملكرد و ضريب انتقال موج حاالت آزمايشگاهي سازي عددي موج شكن شناور ارزيابي شده

و هيدروديناميكي و وابستگي آن نسبت به پارامترهاي هندسي و تغييرات ضريب انتقال موج و مقايسه مي گردد. همچنين حساسيت بررسي،استخراج

و همچنين شده است.  و مورد ارزيابي قرار گرفته پس از حساسيت سنجي، پانتون كاتاماران شيبدار تحت شيب ديواره با زواياي مختلف مدلسازي

و در نهايت حاالت تركيبي ديواره شيبدار حفره دار  و مربع شكل مدل گرديده است و حفره دار با حفره هاي دايروي سازي مدلپانتون با ديواره قائم

و داراي حفره45بر اساس نتايج حاصل از مدلسازي، عملكرد پانتون با شيب ديواره مقادير ضريب انتقال موج در آنها تعيين شده است.و شده درجه

.نسبت به ساير حاالت در مستهلك نمودن انرژي امواج مناسب تر مي باشد،دوبل مربعي شكل دو انتها باز

انكلمات كليدي:  تقال موج، ديواره شيبدار حفره دار، مدلسازي عدديموج شكن شناور، ضريب

 مقدمه.1

و ايمني سواحل از جمله مهمترين دغدغه هاي موجود در بهره برداري از درياها مي باشد. به عبارتي دروازه استفاده از منابع پايان ناپذير تأمين آرامش

و هرگونه فعاليت دريايي منوط به ايج و ساحلي است. احداث موج شكن ها در تأمين حوضچه دريايي، سواحل مي باشند و آرام بندري اد محيط مناسب

و صيادي نقش پر رنگي دارند. و از محدوديت هاي آرامش بنادر تجاري، تفريحي احداث موج شكن ثابت در هر منطقه اي امكان پذير نمي باشد

ون ساخت آنها معموالًخاصي برخوردار است. احداث آنها به تجهيزات خاص نياز دارد. زما طوالني مي باشد. در اعماق زياد مقرون به صرفه نمي باشند

و باعث تغييرات عمده در خط  و پايدار داشته  ساحلي در زمين هايي كه بستر آنها سست است، قابل اجرا نمي باشند. بروي محيط زيست تأثير مستقيم

.[1] مي شوند

و خصوصيات اسكل و موج شكن هاي شناور، استفاده از موج شكن هاي شناور با اقبال مناسبي در خصوص استفاده از با توجه به موارد فوق ه ها

و مورفولوژي ساحل و تفريحي روبرو شده است. سازگاري با محيط زيست، عدم تأثير نامناسب در شرايط رسوب و در بنادر صيادي ي، از آنها در سواحل

ه و ثابت، قابليت جابهبين نبردن ديد بصري به دريا، هزينه از اي كمتر اجرايي آن در مقايسه با موج شكن هاي توده سنگي جايي از جمله مزاياي استفاده

و تامين حوضچه آرامش مي باشد.  انواع پانتون هاي شناور بمنظور اسكله پهلوگيري
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يا Sorensenتحقيقات بر پايه و و يا زبري آن كاهش يابد اينكه تراوايي سازه زياد شود، ارتفاع امواج بازتابي هر چه شيب ديواره موج شكن

برابر عمق آب داشته باشد. در صورتي كه زنجيرهاي5تا3زنجير مورد استفاده در سيستم مهاربندي بايد طولي در حدود همچنين. [2]يابد كاهش مي

برابر عمق7امي كه طناب نايلوني به كار مي رود، اين طول بايد حداقل مورد استفاده، سنگين باشند؛ مي تواند از اعداد كوچكتري استفاده كرد؛ ولي هنگ

در هنگام برخورد امواج پيشرونده، مانند يك لوال عمل مي كند. اين حركت لواليي به همراه حركت عمودي شكلTموج شكن شناور.[3] آب باشد

ميها مي شود كه ارتفاع امواج پيش Anti Wave سازه باعث به وجود آمدن . [4]دهند رونده را كاهش

پارامتر اساسي طراحي موج شكن شناور در دستيابي به ميرايي، نشان مي دهد كه عرض موج شكن شناورهمچنين نتايج آزمايشگاهي مطالعات

به مسلحبيشتر امواج است. چندين روش ممكن وجود دارد كه مي توان خصوصيات پانتون بتني  بود دهد. نظير را جهت حفاظت سازه هاي ساحلي

ب و مد كم هستند.نوع كاتاماران كارايي ضريب انتقال موج را و محدوده جزر ،هبود مي دهدافزايش ديواره هاي جانبي، اما اين بهبود كارايي براي امواج

 درصد افزايش60تا30ت را اين بهبود در انرژي مستهلك كننده، نيروهاي موجود در اتصاال،اما فقط با افزايش عرض موج شكن شناور بدون فاصله

.[5] مي دهد

و در محدوده پريودهاي مورد،نتايج آزمايشگاهي ديگر مطالعات نشان مي دهد كه در تمامي مدل هاي موج شكن هاي شناور پانتوني

و ضرايب بازتاب به صورت لگاريتمي  افزايش يافته است. با افزايش آزمايش، با افزايش تيزي موج، ضرايب انتقال به صورت لگاريتمي كاهش يافته

و ضرايب بازتاب افزايش مي يابد. سرانجام نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه جرم سازه تاثير بيش تري در ارتفاع تيغه، ضرايب انتقال كاهش يافته

.[6] راندمان موج شكن شناور نسبت به آبخور آن دارد

و تحقيقات گذشته، و طول موج هاي گوناگون تالش مي گردد، در تحقبا بهره گيري از تجربيات يق حاضر با در نظر گرفتن امواج با ارتفاع

و تأثير آن بر ضريب انتقال موج نيز  و محدوده كاربرد آن، الگوي چينش حفره ها مورد ضمن بررسي حاالت زاويه ديواره موج شكن شناور حفره دار

 ارزيابي قرار گيرد.

و شرايط مرزي معادالت حاكممواد، روش ها،.2

و درون موج شكن عبور مي كند كه در سمت حوضچه آرامش ايجاد،موجبا كاهش ارتفاع انتقال موج پديده اي است كه در آن انرژي موج از رو، زير

بر ارتفاع موج تابيده(Ht)بيان مي گردد كه از تقسيم ارتفاع موج گذر كرده(Cr)موج انتقال بدون بعد . مقدار انتقال موج اغلب با ضريب[7]مي كند

 بدست مي آيد.(Hi) شده

itt HHC /= (1) 
مدلسازي عددي حاالت مختلف موج شكن شناور با ديواره شيبدار حفره دار Ansys Aqwaدر تحقيق حاضر با بهره گيري از قابليت هاي نرم افزار 

و تئوري جريان پتانسيل خطي سه بعدي بنا نهاده شده است. اين بدين معناست كه از1يه پانل سه بعديبر پا Ansys Aqwaنرم افزار انجام شده است. 

و ارتفاع موج و غير چرخشي مي باشد. مسائل شرايط مرزي با منظور نمودن بوده،كوچك،نيروي ويسكوزيته صرف نظر مي شود سيال تراكم ناپذير

(به كمك رابطه  و شرايط بازتاب حل گرديده است. اين تئوري براي Timman-Newmanبدنه به عنوان شرط مرزي و شرط سطح آزاد خطي شده (

و مسئله تفرق در  زمان قابل ارائه مي باشد. حوزهفركانسو حوزهفركانس حل مي گردد. محاسبات بر حسب حوزهعمق محدود

و شرايط مرزي سينماتيكي هفت شرط مرزي براي حل پتانسيل بدنه سازه شناور استفاده مي شود كه ، شرط پيوستگي است سه شرط مرزي آن

ن و سطح دريا از آن جمله هستند. در كنار اين سه شرط مرزي، چهار شرط مرزي عالوه بر آن براي حل تابع پتانسيل در هنگام در ظر گرفتن بستر دريا

ح زير مي باشند:بدنه سازه شناور مورد استفاده قرار مي گيرد. اين چهار شرط مرزي به شر

در ديناميكي: شرط مرزي- از الزامات اين شرط اين است كه فشار در سطح بايد معادل فشار اتمسفري در نظر گرفته شود. اين شرط مرزي را

 سطح آب مي تواند با ديفرانسيل گرفتن شرط مرزي ديناميكي سطح آزاد بدست آورد.
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شرط مرزي سينماتيكي نوسان بدنه: اين شرط مرزي سطح در بدنه سازه شناور بر اين امر داللت دارد كه سرعت ذرات آب در سطح بدنه سازه-

 شناور معادل سرعت بدنه سازه شناور است.

1.3D panel method 
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 ميل مي كند. با دور شدن از بدنه سازه شناور مقادير پتانسيل به صفر شرط تشعشعي:-

∞→
=

R
0limφ (4) 

و نامتقارن:-  شرايط متقارن

Swayzxzx ),(),( 22 +−=− φφ (5) 

Heavezxzx ),(),( 33 ++=− φφ (6) 

Rollzxzx ),(),( 44 +−=− φφ (7) 

و عددي)صحت سنجي.3 (مقايسه داده هاي آزمايشگاهي

با Pena پانتونCوBتيپ راستا استفاده شده است. در اين Pena(2011)جهت صحت سنجي عملكرد نرم افزار از مطالعات آزمايشگاهي

يج آزمايشگاهي مقايسه عددي، با نتاحاصل از مدلسازي مقادير ضريب انتقال موج.1و جدول1شكل شده است،مدل Ansys Aqwa نرم افزار

و اختالف تعيين شده است.RSME١و با روش گرديده در مقادير خطا درصد با نتايج18مدلسازي عددي، حدود بر اين اساس، ضريب انتقال موج

و آزمايشگاهي اختالف دارد .2، شكل حاصل از مدلسازي تجربي

 (Pena,2011)مشخصات پانتون هاي آزمايش شده توسط-1شكل

CوBمدل Penaمشخصات هندسي پانتون-1جدول

(متر) تيپ پانتون  طول

L
(متر)  عرض

B
 ارتفاع(متر)

h
(متر)  آبخور

dr

عمق دريا(متر)

D
 ارتفاع موج(متر)

H

B90/1960/380/120/175/660/0-90/0-20/1تيپ

C90/19415/255/175/660/0-90/0-20/1تيپ

1. Root Mean Square Error  
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ن-2شكل و مقايسه CوBمدل (Pena,2011)عددي ضريب انتقال موج پانتون مدلسازي تايج آزمايشگاهي

و هندسي بروي ضريب انتقال موج.4 و بررسي تأثير پارامترهاي هيدروليكي  حساسيست سنجي

(جدول در نرم افزار مدل گرديده PenaآزمايشگاهيA، پانتون كاتاماران مدلAnsys Aqwaجهت حساسيت سنجي ضريب انتقال موج در نرم افزار

و نقاط در فواصل XB=0 ,XC=+19.90 ,XA=-19.90در مختصاتXبه موازات محور A,B,Cو سه مقطع)2  ,Y=-8 ,Y=-6 ,Y=-4 گذرانده شده

Y=-2, Y=0, Y=+2, Y=+4, Y=+6, Y=+8 و مقادير ضريب15اين مراحل براي.5و4، شكل شده است استخراج انتقال موج حالت تكرار شده

.6،شكل حاالت مختلف پس از استخراج با يكديگر مقايسه گرديده است

و شرايط مدلسازي پانتونصامشخ-2جدول ت

)m(ارتفاع موج تابشي)m(عرض پانتون)kg(وزن پانتون جهت تابش موج)sec(دوره تناوب)m(آبخور پانتون)m(عمق دريا
ddrTDir WBH

6.751.2 2.25904000041.2

جهت تابش موج

A:X=0m 

Y=0پانتون
Y=+2 m
Y=+4 m
Y=+6 m
Y=+8 m

Y=-2 m
Y=-4 m
Y=-6 m
Y=-8 m

B:X=+10 m C:X=+19.90 m

 +Incident wave Diffraction wave + Radiated waveو شبكه بندي خواندن نقاط خروجي در حالت Aqwa Gsخروجي مدل-4شكل

و بعد پانتون در حالت-5شكل  Incident wave +Diffraction wave +Radiated waveپروفيل موج نقاط برداشت شده در قبل
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 ضريب انتقال موج در حاالت مختلف مدل سازي عدديدرصد سه مقاي-6شكل

و هيدروديناميكي تشريح شده پيشين در حات خاص، همانطور كه در شكل فوق قابل مشاهده مي باشد، در براي پانتون با مشخصات هندسي

پ ريود موج به ميزان دو برابر حالت پايه، افزايش عرض پانتون نظر نگرفتن اثر تفرق، افزايش ارتفاع موج برخوردي به ميزان دو برابر حالت پايه، افزايش

موج دارد. در حالت خاص با پريود خاص به ميزان دو برابر، كاهش آبخور به ميزان دو برابر حالت پايه، بيشترين تأثير نامطلوب را بروي ضريب انتقال

(حالت سوم) به طو  درصد افزايش عبور موج اتفاق مي افتد.30ر تقريبي رقمي معادل بطوريكه در حاالت نامبرده شده، نسبت به حالت پايه

و كارايي را افزايش داده است.14در طرف مقابل افزايش آبخور پانتون به ميزان دو برابر حالت پايه حدود درصد ضريب انتقال موج را كاهش

ب و در اين حالت انرژي بيشتر از در اين حالت، مي توان چنين استنباط نمود كه با افزايش آبخور، ريشه موج ه ميزان بيشتري با سازه در تماس خواهد بود

و انرژي كه از زير سازه عبور مي كند نيز تا ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. در موج مستهلك شده همچنين به صورت خاص، عملكرد پانتون حاضر

(نصف پريود موج حالت پايه)، حدود  .د وضعيت را بهبود مي بخشددرص4پريود موج هاي كمتر

 مدلسازي عددي پانتون با ديواره شيبدار حفره دار.5

آنBمدل Penaبر اساس اطالعات هندسي اوليه پانتون  درجه ترسيم45موج شكن شناور با مقطع شيبدار با زاويه ديواره،و با رعايت فرضيات

به گرديده و ضريب انتقال موج محاسبه مي گردد. اين مدلسازي براي استخراج شدهارتفاع پروفيل موجو به روشي كه پيشتر گفته شد، مقادير مربوط

و90/0متر،6/0ارتفاع موج تابيده شده  متر تكرار مي شود.20/1متر

و30همچنين، مدلسازي براي پانتون بدون حفره با زاويه ديواره پ60درجه انتون حفره دار با درجه نيز به همان روش انجام مي گردد. سپس

و ضرايب انتقال موج در اين حالت ها نيز تعيين خواهد شد. در نهايت الگوي حف و مستطيلي مدل گرديده و الگوي حفره دايروي ره دار با ديواره قائم

و ضريب انتقال45حفره دايروي كه نتيجه مناسبتر دارد، با ديواره شيبدار با زاويه شيب ديواره  موج در اين حالت استخراج گرديده درجه تركيب شده

30درصد كمتر از حالت ديواره با شيب7درجه، به صورت ميانگين45ضريب انتقال موج در پانتون با ديواره بر اساس نتايج حاصل از مدلسازي، است. 

و از60درصد كمتر از ديواره با شيب8درجه درصد كمتر از ديواره11درجه،45موج ديواره ثانيه ضريب انتقال1/3درجه است. در پريود موج بيش

و حفره،45درجه است. بنابراين با توجه به عملكرد مناسبتر پانتون با ديواره60درصد كمتر از ديواره12و 30 درجه، براي بررسي اثرات تركيبي شيب

و تغييرات ضري45ديواره با شيب   گرديده است.ب انتقال موج در آن بررسي درجه در مدلسازي هاي با حالت حفره دار تركيب

و بسته مدل گرديدند. و يك رديفه به صورت انتهاي باز و مربع شكل دو رديفه در مقايسه در ادامه پانتون با ديواره قائم با حفره هاي دايروي

و دايروي، به صورت ميانگين ضريب انتقال موج در حالت حفره مربعي،  ر از حالت دايروي است. قابل ذكر است كه درصد كمت15حالت حفره مربعي

و در محدوده پريود1/3تا7/2در پريود موج و در پريود موج28/4تا1/3ثانيه عملكرد پانتون با حفره دايروي بهتر است ثانيه عملكرد پانتون3/2ثانيه

%
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ش با حفره مربعي مناسب تر است. و مربع كل دو رديفه، در حالت يك انتها بسته حالت مربعي، ضريب انتقال همچنين در مقايسه پانتون با حفره دايروي

و عملكرد آنها شبيه يكديگر است.1ثانيه، به صورت ميانگين حدود1/3تا3/2موج، در محدوده   درصد كمتر از حالت دايروي است

ا1/3تا3/2در مقايسه حفره دو رديفه دو انتها باز در محدوده ، ميانگين ضريب كه7نتقال موج در حفره مربعي حدود ثانيه درصد كمتر است

حف17ثانيه،7/2در حالت حداكثر مقادير، در پريود موج  .7ره دايروي دوبل دو انتها باز است، شكل درصد كمتر از حالت

و مربعي دو رديفه دو انت-7شكل  H=0.60 mها باز به ازاي مقايسه مقادير ضريب انتقال موج در پانتون كاتاماران با حفره دايروي

و نتيجه گيري.6  جمع بندي

با دخالت دادن اثرات شيب Penaبا مبنا قرار دادن پانتون آزمايشگاهي Ansys Aqwaهمانطور كه پيشتر ذكر شد، مدلسازي حاضر توسط نرم افزار

و ايجاد حفره در بدنه پانتون انجام گرفته است و8، شكل ديواره با3/2در پريود حاصل از مدلسازي هاي انجام شده نتايجمطابق.ب8الف ثانيه، پانتون

(معادل  (30درصد) حدود23حفره دو رديفه مربع شكل، ضريب انتقال موج و Pena Model Bدرصد از ضريب انتقال موج مدل پايه ) كمتر بوده

 عملكرد پانتون را در كاهش ضريب انتقال موج بهبود بخشيده است. 

درصد ضريب انتقال موج در پانتون با حفره دو رديفه مربع شكل نسبت به مدل پايه كاهش14ميانگين در محدوده مورد مطالعه حدود به طور

ايوپيدا كرده است  و همچنين با جاد مي توان چنين تعبير نمود كه ايجاد حفره هاي دو رديفه دو انتها باز با ديواره شيبدار، با ايجاد گردابه هاي مضاعف

شود، كانال هاي جريان كنترل شده در درون پانتون موجب مي شود كه از انرژي موج تابشي براي مستهلك كردن امواجي كه از زير پانتون منتقل مي 

و در واقع اين مكانيزم با ايجاد اغتشاش در فضاي پشت پانتون، انرژي امواج منتقل شده از زير پانتون را خنثي مي نمايد.   بهره گرفت

و حفره مربعي دو رديفه دو انتها باز در محيط45الف: نماي دو بعدي سه بعدي مدل شده پانتون كاتاماران با شيب ديواره-8شكل درجه
DsignModeler Ansys ب: نماي مش بندي شده پانتون كاتاماران با شيب ديواره و حفره مربعي دو رديفه دو انتها باز45،  درجه

پ انتون با حفره دو رديفه دايروي نيز تا حد زيادي شبيه عملكرد حفره مربع شكل مي باشد. اما در مجموع عملكرد پانتون با حفره مربع عملكرد

و9الفو9، شكل شكل دو ردبفه نسبت به حاالت ديگر، مناسب تر مي باشد .10ب

بالف

بالف
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مد-9شكل  H=1.20 mپ:-H=0.90 mب:– H=0.60 mت الف: لسازي در حاالمقايسه ضريب انتقال موج پانتون در حاالت مختلف

 H=1.20 mون در حاالت مختلف مدلسازي در حالت مقايسه ضريب انتقال موج پانت-10شكل

ارائه شده عرض پانتون بروي طول موج تابيده شده نسبت به ضريب انتقال موج كه نمودارهاي آن در ادامه (B/L)در مقايسه پارامتر بدون بعد

.11بت به ساير مدل ها مناسب تر است، شكل است، عملكرد پانتون حفره دار با حفره دو رديفه مربع شكل، در اغلب حاالت نس

 H=0.60 mعرض پانتون بروي طول موج تابيده شده نسبت به ضريب انتقال موج (B/L)مقادير پارامتر بدون بعد-11شكل
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