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  طراحي هاي هيبريدي در گيري از بدنه سنجي بهره امكان

  شناورهاي تندرو مدرن

  ٣٥فرجام ، موعود نيك٣٤محمد حسين كريمي

  )MSTI(آوري دريايي  پژوهشكده علوم و فن

  چكيده

 به طور مشترك يك RINAبندي   و موسسه ردهRODRIQUESسازي ايتاليايي  اخيراً گروه كشتي

.  نام گرفته استALISWATHاند كه  طرح جديد براي يك شناور تندرو با فرم بدنه بهينه را مطرح كرده

 ميليون يورو بودجه است كه توسط وزارت علوم و تحقيقات ايتاليا هدايت و ۱۶اين پروژه حاصل تحقيقي با 

  . شروع شده است۲۰۰۲شود و از سال  ني ميپشتيبا

شناور هدف اين تحقيق به منظور حمل و نقل بار و مسافر با سرعت باال و قابليت سازگاري با محيط 

موسسات مهمي مانند دانشگاه جنوآ . زيست و نيز كاهش چشمگير مصرف سوخت در نظر گرفته شده است

  .كنند در اين طرح همكاري ميپترزبورگ روسيه  ايتاليا و موسسه كريلف در سن

 را با ايده SWATH در حقيقت سطح خيس اندك يك شناور ALISWATHفرم بدنه تركيبي 
 خودرو با ۶۰ مسافر و ۴۵۰قياس واقعي براي حمل مپروتوتايپ اين شناور در . كند هيدروفويل تركيب مي

بدنه هيبريدي  رسي طراحي فرماين مقاله به صورت كاربردي به بر.  نات ساخته و تست شده است۲۸سرعت 
  .پردازد در شناورهاي تندرو مي

  كلمات كليدي

  بدنه هيبريدي– هيدروفويل -شناور تندرو 

                                                
34آوري دريايي سازي، سرپرست پژوهشكده علوم و فن  كارشناس ارشد كشتي  

35 كارشناس ارشد معماري كشتي، سازه  
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 مقدمه

كاربرد تقاضا براي در شناورهاي تندرو از يك طرف و متعادل  و رفتار زيادهاي  يابي به سرعت دستتمايل براي 

سؤال را پيش روي طراحان اين  ديگر همواره سوياز ي به خصوص در صنايع نظامشناورهاي بدون سرنشين 

 قابليت حركت در موج مناسببه توان  مي ، فرم بدنهبه كارگيري يكچگونه با  كه قرار داده است

)Seakeeping (دست زياد سرعت و قابليت دريانوردي مناسب در سرعت ، و به راندمانهاي كم در سرعت 

  .يافت

مدرن مانند شناورهاي هاي  فرمنيز  و ٣٧ و چندبدنه٣٦بدنه تكهاي  ند فرمبدنه شناور مانهاي سنتي  فرم

توانند جوابگوي نياز فوق باشند لذا طراحي تركيبي با   نمييي هيچكدام به تنها،٣٩ Swath و ٣٨هيدروفويل

  ]۱ [.كند  جوابي مناسب براي اين نياز ارائه مي٤٠ساز استفاده از تكنولوژي سطوح ليفت

با توجه به شرايط خاص عملكرد در يي در دنيا و به خصوص نيروهاي نظامي در عرصه دريا امروزه ناوگان دريا

 كه مشخصات و پارامترهاي هستنددنبال شناورهايي ه هاي خاص، ب مناطق عملياتي متغير در دنيا و مأموريت

  :ذيل را داشته باشد

  زيادسرعت  •

  هاي مختلف بارگذاري  در حالتمناسبتعادل  •

  هاي كاربري كم زينه و هقيمت مناسب •

  تنوعهاي م قابليت انجام مأموريت •

 عمليات در سرعت صفر به عنوان سكوي مناسبكم و نيز توان هاي  قابليت عملكرد در سرعت •

  نات۳۰طور اقتصادي در سرعت ه قابليت انتقال بار و مسافر ب •

   نات۵۰هاي باالي  توانايي عملكرد در سرعت •

   دريا۴دل ديناميك در فورس تعادل استاتيك در سرعت صفر و تعا •

                                                
36 Monohull 
37 Multihull 
38 Hydrofoil vessel 
39 Small wetted area twine hull 
40 Lifting surface 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 77 

  افزايش برد عملياتي •

 سطحهاي سبك و سنگين در درياي مواج و در سطح و زير   پرتاب انواع سالح وقابليت حمل •

  

 )Seakeeping(حركت در موج 

 عموماً . عموماً بر افزايش سرعت ارجحيت دارد،نظر اهميت رفتار و راندمان مناسب شناور در درياي مواج از نقطه

 مواردي كه به عنوان پارامترهاي اصلي .باشد  ابعاد شناور مي وار شناور در موج عامل اصلي انتخاب فرم بدنهرفت

  :باشند مهم هستند به شرح ذيل ميدر اين رابطه 

   در موج٤١ اسلمينگحداقل بودن •

   شناور در موج٤٢حداقل بودن مقاومت اضافي •

  ها و نيروهاي وارده  پايين بودن شتاب •

  اي شناور  ميزان حركات خطي و زاويهپايين بودن  •

  ٤٣حداقل خيسي عرشه •

   از آب در درياي مواج٤٤عدم خروج پروانه •

عمالً عملكرد آن گرفته و  قرار  تاثير تحتشناورهاي پايين، راندمان   در موج در سرعت نامناسبرفتاردر صورت 

  ].۲[گردد  غير ممكن مي

  

 ساز تكنولوژي اجسام ليفت

 .باشد  پارامترها و مشخصات ميتعدادي از و تعيين اهميت مابين گذاري  نتيجه اولويت يك شناورمناسبطراحي 

به صورت ط ذيل را يتوانند شرا  تندرو نميمدرناين است كه هيچكدام از شناورهاي سنتي يا شناور مهم نكته 

  :همزمان برآورده نمايند

  ٤٥ در سرعت پايينمناسبحركات   .١
                                                
41 Slamming 
42 Added resistance 
43 Deck wetness 
44 Propeller emergence 
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   در موجمناسب به همراه حركات زيادسرعت  باال در راندمان  .٢

 سرعت خود محدوده و بهينه در ي مناسب داراي رفتارSwath شناور ٤٦ شناورهاي تندرو با بدنه مدرناز بين

هاي   اين شناور در سرعتدارد اماموج   در برابرخوبيباشد و خصوصاً در سرعت پايين و حالت سكون رفتار  مي

  .دهد زياد رفتار نامناسبي را نشان مي

 امالً بر فويلاما چون بدنه آن ك در موج دارد  مناسبي راندمان و رفتار،هاي باال  سرعترهيدروفويل دشناور 

لذا بر اساس جديدترين . دهد  كم نشان ميهاي  در سرعت و كامالً نامناسب در موجيرفتارمستقر شده است، 

 است كه با استفاده از )هيبريدي(تركيبي  استفاده از شناورهاي ،كسوايده در دنيا، تنها راه حل اين پاراد

  .باشد ميپذير  ساز امكان تكنولوژي اجسام ليفت

هاي  ر سرعت، دمقطعمانند با توجه به فرم فويل شود كه در زير آب  تجهيزاتي اطالق ميساز به  اجسام ليفت

 و ضريب ليفت كم  سطح مقطع بزرگ و با پارامترهاي حجم ، ابعادتجهيزات اين .كنند خاص ايجاد ليفت مي

  )۱-شكل. (رود ها به منظور ايجاد سطح ليفت مناسب به كار مي سطح مقطع بزرگ آن. شوند مشخص مي

    

  ]۱[نمايي از مانور يك شناور با بدنه هيبريدي : ۱-شكل

  

  ٤٧هاي هيبريدي معرفي بدنه

تك (هاي معمولي  بدنه ب فرمشود كه از تركيب مناس  به شناورهايي اطالق ميهاي هيبريدي شناورهاي با بدنه

  )۲-شكل. (اند ساخته شدهساز   ليفتاجسامبا ) بدنه و چند بدنه

                                                                                                                                                       
45 Low speed motion 
46 Advanced Marine vehicles 
47 Hybrid lifting body ships 
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  :عبارتند ازساز در شناورهاي هيبريدي  مزاياي استفاده از اجسام ليفت

  سرعت باالتر •

  بار بيشترقابليت حمل  •

  در موج مناسبرفتار •

سطح خيس شده شناور كاهش يافته و باعث ساز،   اجسام ليفت توسط شناوروزنبخشي از تحمل با توجه به 

شوند كه از نظر  ساز به نحوي طراحي مي  از طرفي سطوح ليفت.شود كاهش مقاومت اصطكاكي مي

نكته . گردند  طراحي ميزياد ٤٨هيدروديناميكي داراي فرم مناسب و مؤثر باشد و عموماً با نسبت ليفت به درگ

صورت د فرويد باال اعد، توليد ليفت تنها در ار طول كوتاه است كه به خاطآنسام جاصلي در طراحي اين ا

  .شود ايجاد مي و لذا مقاومت موج كمي گيرد مي

 ،ساز  از مزاياي ديگر اجسام ليفت.شوند  ميمقاومتساز باعث كاهش قابل توجه   اجسام ليفت،بر اين اساس

 عملياتي هاي هزينهاهش ، افزايش طول مدت مأموريت و ك دريانورديكاهش مصرف سوخت، افزايش برد

  .باشد مي

 

  ]۲ [ هيبريدي با بدنهدو شناورتصاويري از : ۲-شكل

  

                                                
48 Drag/Lift ratio 
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ساز   حجم داخل اجسام ليفتهمچنين. دهد شناور را افزايش مي حجم جابجايي ،ساز اجسام ليفتاستفاده از 

م جابجايي بدنه  نسبت حجدر حالتي كه. سيستم رانش استفاده شودنصب سوخت يا نصب مخازن تواند براي  مي

تر در نظر  توان بدنه اصلي را كوچك ساز يك پارامتر متغير طراحي است، مي اصلي به حجم جابجايي اجسام ليفت

 وزن همچنين در اين حالت. بد رانش شناور كاهش يا مورد نياز برايشود كه قدرت  باعث ميامر اين .گرفت

  .شود افزوده مي شناور قابل حملبار نسبت وزن بر  لذا  ويابد سازه كاهش مي

صفحه خط آب مساحت ساز،   از حجم جابجايي بدنه اصلي به اجسام ليفتي به انتقال بخشدر اين حالت با توجه

 اثرات نيروهاي كم شده و همچنينو لذا موج ناشي از حركت شناور يافته شده شناور كاهش  و سطوح خيس

  .گردد دل ميمتعالذا حركات شناور شود و   كاسته ميناشي از موج

 ٥٠افزوده شدهساز به خاطر وزن   اجسام ليفت٤٩ دمپينگشرايط  نيز،سرعت صفردر  خصوصاً كمهاي  در سرعت

 ساز  ليفت سطوح كنترليزيادهاي   سرعتاز سوي ديگر در. شود  باعث كاهش حركات شناور در موج ميزياد،

  .يابد  در موج بهبود مي شناوراركنند و در نتيجه رفت امكان افزايش كنترل ديناميكي را فراهم مي

  

 ساز  با اجسام ليفت آننحوه انتخاب فرم بدنه اصلي و تركيب

ل بدنه آ  ايدهدر شرايط. شود ساز مي استفاده از اجسام ليفتافزايش تاثير مثبت انتخاب فرم بدنه مناسب باعث 

  .صورت گيردساز به خوبي  تانتقال بويانسي بدنه اصلي به اجسام ليفشرايطي داشته باشد كه اصلي بايد 

 ساز  اجسام ليفتروند پيشرفت تكنولوژي

 ۶۵ كه اين شناور. اشاره كرد MIDFOILتوان به شناور  هاي شناورهايي با بده هيبريدي مي ترين نمونه از كامل

 .هاي كلي قرار گرفت سازي تحت بهينه ۲۰۰۰ در سال  واندازي شد  به آب۱۹۹۸ در سال رد،فوت طول دا

  )۳-شكل(

                                                
49 Damping 
50 Added mass 
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  ]Midfoil] ۲ساز در شناور  اجسام ليفتنمايي از نصب : ۳-شكل

هاي قابل كنترل استفاده شده   به همراه فنALز جنس زياد ااوليه اين شناور يك فويل با ضخامت در بدنه 

 در همچنين. اند به كار گرفته شده ساز به جاي فويل دوبعدي بعدي ليفت  سطوح سه،شده  اصالحبدنهدر  اما است

شناورهاي سازي اين شناور،  پس از چندي به منظور بهينه. ه است استفاده شدT-Foil  از يكجلوي شناور

HYSWAC و HDV-100 شدند توليد.  

HYSWAC يك شناور SES شود و با استفاده از تكنولوژي   است كه در نيروي دريايي امريكا استفاده مي٥١

نشان  ۱- به يك شناور با صفحه آب كوچك تبديل شده است، مشخصات اين شناور در جدولساز اجسام ليفت

ها و  حذف فننيز  با حذف بالشتك هوا در جلو و عقب و HYSWAC به SES-200تبديل  .شده استداده 

  .صورت گرفته استموتورهاي مربوطه 

  HYSWACمشخصات عمومي : ۱-جدول

Type of boat Catamaran 

Overall Length [m]  48.8  

Overall Beam [m]  13.1  

Draught [m]  5.6  

Displacement [LT] 270 

Vs [kn]  30  

POWER [HP]  10,000  
  

                                                
51 Surface effect ship 
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شناورهاي تكنولوژي از طريق به كارگيري  است كه  تن۹۸  فوت با وزن۱۰۰شناور يك  HDV-100شناور 

ساز و   شكل و دو سطح ليفتV فرم بدنهشكل ازاين شناور مت. به دست آمده است شكل Vبا بدنه هيبريدي 

  )۴و۵-هاي شكل( .استسطوح كنترلي 

 

 ]HYSWAC] ۲شناور تركيبي: ۴-شكل

 

  ]۲ [مسافربا كاربري حمل  HDV-100شناور تركيبي : ۵-شكل

  

 Aliswathطراحي شناور 

 به RINAبندي   و موسسه ردهRODRIQUESسازي ايتاليايي  اخيراً گروه كشتيه گفته شد طور ك همان

 ALISWATHاند كه  طور مشترك يك طرح جديد براي يك شناور تندرو با فرم بدنه بهينه را مطرح كرده

  .نام گرفته است

 را با سيستم  كه سطح خيس آن بسيار كم استSwath يك فرم بدنه تركيبي است كه فرم Aliswathطرح 

 خودرو با ٦٠ مسافر و ٤٥٠قياس واقعي براي حمل مپروتوتايپ اين شناور در . نمايد هيدروفويل تركيب مي
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هاي  نسبت به طرح% ٤٠شود مصرف سوخت آن حدود  بيني مي  كه پيشساخت استدر حال  نات ٢٨سرعت 

ي و آالينده را تا حد زيادي كاهش هاي ناشي از نشت مواد سوخت اين طرح همچنين آلودگي. مشابه كمتر باشد

در اين طرح ايده شناورهاي تريماران سبب شده است تا يك بدنه اژدر مانند در زير بدنه اصلي نصب . داده است

  )۶-شكل (.كند شود كه با سيستم هيدروفويل به توليد نيروي ليفت اضافي كمك مي

  

  Aliswathنمايي از فرم بدنه شناور : ۶-شكل

  

 ٦٠ مسافر و ٤٥٠ متر و توانايي حمل ٧٠ با طول RODRIQUES ساخت شركت TMV70 شناور اكنون هم

مطابق . باشد  ميKW ۹۳۰۰قدرت رانش اين شناور . باشد  نات در حال فعاليت مي٢٨خودرو و سرعت معادل 

يت  متر و ظرف۶۴ با طول Aliswathنتايج به دست آمده از تست مدل در آزمايشگاه كريلف روسيه شناور 

  . قابليت رسيدن به همان سرعت را داردkw ۶۰۸۰يكسان و قدرت رانش 

  

   در آزمايشگاه كريلف روسيهAliswathساز در شناور  تست مدل اجسام ليفت: ۷-شكل
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گيري از سيستم هيدروفويل   نات در حالت فوق به دليل بهره۲۸كاهش قدرت مورد نياز براي رسيدن به سرعت 

 تامين ٥٢وزن جابجايي شناور را از طريق توليد نيروي ليفت اضافي در حالت پروازي% ۲۰باشد كه  نصب شده مي

  .شود كند و موجب كاهش سطح خيس شناور مي مي

شود و تنها  رسد بدنه اصلي آن از سطح آب جدا مي  نات مي۲۰در اين حالت هنگامي كه شناور به سرعت حدود 

اين . يابد  متر كاهش مي۹/۳ متر به حدود ۵/۵خور آن از  آبباشد و  بخش اژدر مانند آن با آب در تماس مي

  :شود بخش از شناور راندمان هيدروديناميكي بااليي دارد و بر اساس دو نيازمندي طراحي مي

  ايجاد فضاي كافي براي نصب موتور و سيستم رانش -۱

 كاهش آشفتگي جريان سيال عبوري -۲

آل و با  ها در شرايط ايده ترين حد خود رسيده و پروانهدر صورت طراحي درست، مقاومت افزوده شناور به كم

  .كنند راندمان باال كار مي

 مورد Aliswathهاي گوناگوني از شناور   و تست مدل در شرايط مختلف، مدلCFDهاي  از طريق تحليل

جايي در  تن وزن جاب۴۹۹ متر عرض و ۵/۱۵ متري اين شناور با ۶۴در حال حاضر نمونه . اند بررسي قرار گرفته

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد  ميAliswathگيري از شناور  از جمله مزاياي بهره. حال ساخت است

 ٥٤ و ويك پاشنه٥٣هاي هيدروديناميكي مناسب از جمله كاهش موج سينه ويژگي •

هـاي سـوخت در بـاالي         كاهش آلودگي ناشي از نـشت مـواد سـوختي و آالينـده بـه واسـطه نـصب تانـك                     •

 خط آب

  درصد۴۰شمگير مصرف سوخت تا حدود كاهش چ •

   متر۴قابليت دريانوردي تا ارتفاع مشخصه موج  •

  

                                                
52 Flying mode 
53 Bow wave 
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 گيري بندي و نتيجه جمع

توان به عنوان يك تكنولوژي مؤثر در   را ميگيرند  بهره ميساز جسام ليفتكه از ا تركيبي ي با بدنهشناورهاي

 در ي بهبود مؤثر،موجود در اين تكنولوژيبا توجه به پتانسيل . نظر گرفتطراحي نوين شناورهاي تندرو در 

  .شود حاصل ميتجاري و نظامي  شناور راندمان

ساز تشريح گرديد و يك نمونه از اين شناورها كه در حال حاضر در  در اين مقاله ايده استفاده از اجسام ليفت

 شناور مانند قابليت هاي منحصر به فرد اين با توجه به ويژگي. باشد بررسي شد سازي و ساخت مي حال بهينه

استفاده از اين شناور به عنوان يك شناور مسافربر و يا يك ... حمل بار زياد، سرعت باال، تعادل و مانور مناسب و 

سنجي  در حال حاضر امكان. گردد سكوي حمل تسليحات به عنوان يك شناور نظامي پرسرعت پيشنهاد مي

  .باشد  دريايي در حال بررسي ميآوري طراحي اين شناور در پژوهشكده علوم و فن
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