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چكیده
استفاده از پلهها ی عرضي در کف بدنه شناورهای تندرو سرشي ،يکي از روشهای افزايش سرعت آنها است .اين شناورها دارای يک قله
در منحني "مقاومت  -سرعت" خود و در مرحله ابتدايي فاز سرشي هستند .اين قله در عمل بار زيادی را بر سیستم محرکه اين شناورها
وارد مي نمايد .در اين مقاله ابتدا رفتار هیدرودينامیکي دو مدل بدنه ،يکي بدون پله عرضي و ديگری با يک پله عرضي در حوضچه کشش
بررسي تجربي شدهاند .سپس درحاليکه يک سیستم تزريق هوای طبیعي به پشت پله عرضي مدل دوم اضافه شده بود ،آزمايشهای
مجدداً تکرار گرديدند .نتايج نشان مي دهند که در قبل از مرحله سرشي ،بدنه پله دار دارای مقاومت بیشتری به میزان  92تا  12درصد
بوده و پس از مرحله سرش ،مقاومت بدنه پله دار حدود  %5کمتر است .استفاده از سیستم هوادهي خود تغذيه ،باعث ميگردد تا عالوه بر
کاهش مقاومت کل بدنه در قبل از مرحله سرش ،مقدار مقاومت شناور در قله منحني مقاومت نیز تا حدود  04درصد کاهش يابد .نتايج
نشان ميدهند که هوادهي به پشت پله ميتواند راهکاری مناسب و کمهزينه برای کاستن قله منحني "مقاومت -سرعت" در شروع مرحله
سرشي اين شناورها باشد.

واژگان کلیدی :هیدرودینامیک ،شناورهای سرشی تندرو ،اندازهگیری ،هوادهی به پشت پله ،حوضچه کشش.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

39/26/48
31/25/46
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معطوف نمودند .اثرات ويسکوزيته و سطح آزاد ،که منجر
به تولید پاشش 9و امواج سطحي ميشوند بخشي از
مقاومت کل بدنه شناوری سطحرو را باعث ميشوند که
پیچیدگي اين پديدهها منجر به کاهش توانايي روشهای
عددی و تجربي برای پیشبیني دقیق مقاومت بدنه
شناورها گرديده است [ 9و .]1
يکي از روشهای اولیه برای شناسايي رفتار هیدرودينامیک
و مشخصههای توزيع فشار در زير بدنه منشوری شناورهای
تندرو سرشي ،استفاده ار نتايج آزمايشگاهي و يا تجربي
انجام آزمون سقوط گوه ميباشد .در اين آزمونها ،گوهای
با زاويه معادل با زاويه برخاست کف شناور ساخته شده و
با سرعتهای مختلفي از هوا وارد سطح آزاد آب ميشود و
به صورت همزمان و لحظهای مقادير نیروی برآيند و
همچنین منحنيهای توزيع فشار در کف آن استخراج
ميشوند .اين نتايج هم برای طراحي سازهای و هم برای
طراحي هیدرودينامیکي بدنه قابل استفاده ميباشند .واگنر
[ ]5برخورد دو بعدی يک گوه به آب را مطالعه نمود.
ايشان تأثیر پاشش آب بر بدنه گوه را نیز مطالعه نموده
است .اخیراً زاو و فالتینسن [ ]6مطالعات واگنر را تکمیل
نمودهاند.
ايکیدا و همکاران [ ]7به صورت تجربي هیدرودينامیک
يک سری از بدنههای با چاين 1تیز را مطالعه کردند .در
آزمايشهای آنها نسبت طول به عرض شناور بین  9تا 6
متغیر بوده در حاليکه زاويه برخاست 5کف در تمامي
آزمونها ثابت نگه داشته شده بود .آزمونهای
سیستماتیک ديگری در موضوع تغییرات مقاومت بدنه،
تغییرات آبخور و تغییرات زاويه تريم 6بدنه بر روی
سریهای مشخصي از مدلهای شناورهای تندرو توسط
محققین ديگری همچون کلمنت و بالنت [ ،]8کونینگ و
گريتسما [ ]3و کونینگ و همکارن [ ]42انجام گرديده
است.
در شناورهای تندرو سرشي با بدنه منشوری ،با افزايش
سرعت شناور در فاز سرشي ،مرتباً میزان آبخور شناور کم
شده و سطح خیس شناور به سمت ترنزوم 7کشیده

 -1مقدمه
شناورهای سطحرو دريايي عموماً از منظر نحوه استقرار بر
سطح آب به سه دسته شناورهای جابجايي ، 4نیمه
جابجايي و سرشي 0تقسیم ميشوند .البته تمامي اين
شناورها هنگاميکه ساکن هستند و يا با سرعتهای کمي
حرکت ميکنند از منظر هیدرودينامیکي در خانواده
شناورهای جابجايي قرار ميگیرند ،زيرا قانون حاکم بر
تعادل استاتیکي اين مرحله از حرکت آنها ،همان قوانین
مربوط به هیدرواستاتیک ميباشد .دستهبندی فوق مربوط
به وضعیتي است که اين شناورها در سرعت طراحي و يا
بیشترين سرعت کارکردی خود بکارگیری ميشوند.
شناورها سرشي برخالف دو دسته ديگر ،شناورهايي
هستند که از نظر تئوری عمده وزن آنها توسط نیروی
برآيند هیدرودينامیکي و نه نیروی هیدرواستاتیکي تحمل
ميشود .بدنه اين شناورها به هنگام حرکت در سرعت
کارکردی خود ،يعني پس از ايجاد مرحله سرشي ،بر روی
سطح آب باال آمده و روی آن حرکت سرشي ميکنند .اين
رفتار منجر به کاهش سطح خیس شده بدنه و به تبع آن
کاهش نیروی مقاومت حرکتي خواهد شد .اين دسته از
شناورها امروزه به شناورهای "سرشي" معروفند.
شايد کارهای تجربي چارلز پارسونز در  4836را بتوان جزو
اولین کارهای انجام شده برای دسترسي به سرعتهای باال
در شناورهای سطحرو محسوب نمود .ايشان در آن زمان
سرعت  91/5نات را به ثبت رسانید .در همین راستا در
اواخر قرن نوزدهم و اويل قرن بیستم ،فعالیتها و
روشهای متفاوتي برای افزايش سرعت شناورها توسط
محققین مختلف به ثبت رسیدهاند .اين روشها مباني انواع
شناورهای با بدنه سرشي ،شناورهای هیدروفويل،
شناورهای با بالشتک هوايي و انواع شناورهای پرنده [ ]4را
شامل ميشوند .ساويتسکي در سال  4361مقالهای پايهای
که در بر گیرنده مطالعات تجربي مختلف بر روی
هیدرودينامیک سطوح منشوری سرشي بود را ارائه نمود
[ .]0ايشان همچنین روندی را برای بهکارگیری نتايج
تجربي در طراحي شناورهای تندرو معرفي نمود.
پس از آن بسیاری از آزمايشگاهها و مراکز تحقیقاتي
مطالعات خود را بر روی هیدرودينامیک شناورهای تندرو
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ميشود .عقبنشیني سطح خیس کف بدنه همراه با
جابجايي مرکز فشار هیدرودينامیکي است .در شروع
مرحله سرشي ،مرکز فشار معموالً از مرکز ثقل شناور
جلوتر بوده و اين منجر به ايجاد يک زاويه تريم مثبت
ميشود .با افزايش سرعت و عقبنشیني مرکز فشار ناشي
از کوچک شدن و عقب رفتن سطح خیس شناور ،به ازای
سرعت مشخصي از بدنه ،موقعیت مرکز فشار به
پايیندست مرکز ثقل منتقل شده و اين منجر به ايجاد
زاويه تريم منفي و افزايش مجدد سطح خیس شناور
خواهد شد .در اين حالت ناحیه جلويي بدنه شناور به
داخل آب فرو ميرود و باز هم مرکز فشار به فاصله زيادی
از مرکز ثقل و جلوتر از آن جابجا خواهد شد .در اين حالت
نیز نیروهای هیدرودينامیکي تمايل به افزايش زاويه تريم
شناور نموده و در اين محدوده از سرعت ،رفتاری نوساني
در زاويه تريم شناور رخ خواهد داد .اين پديده را ناپايداری
پرپويزينگ 4مينامند [ .]44اين ناپايداری باعث محدود
شدن سرعت کاربری حداکثری برای شناورهای تندرو
معمولي شده است .يکي از راههای برونرفت از اين موضوع
و دسترسي به سرعتهای باالتر برای شناورهای تندرو
سرشي استفاده از بدنههای منشوری با پلههای عرضي
ميباشد.
اولین هدف از ايجاد پله عرضي در کف شناورهای تندرو،
کاهش مقاومت اصطکاکي به علت کم شدن سطح خیس
بدنه بوده است .پلههای عرضي بدين صورت هستند که با
ايجاد يک اختالف ارتفاع در کف بدنه و در فاصله معیني از
جلوی بدنه ،يک شبه ترنزوم میاني برای شناور ايجاد نموده
و عمالً بدنه از منظر هیدرودينامیکي به دو قسمت جلويي
و عقبي نسبت به موقعیت پله تقسیم ميشود .پلههای
عرضي موجب ميشوند تا جريان سیال در موقعیت پله
عرضي از کف بدنه شناور جدا شده و سپس در فاصله
معیني مجدداً به سطح بدنه پايین دست برخورد کند .به
علت تغییر زاويه نسبي برخورد جريان به بدنه پشتي،
میزان نیروی برآيند هیدرودينامیکي در بدنه پشتي افزايش
خواهد يافت.
دو سؤال اساسي در خصوص اين موضوع مطرح است :اول
اينکه شرايط الزم برای جدايش جريان از روی پلههای
عرضي کدامند؟ دوم اينکه طول ناحیه هوايي(خشک)
Porpoising

پشت پله عرضي چقدر خواهد بود؟ برای پاسخ به سؤال
نخست ميتوان از نتايج تحقیق تجربي دکتر ز []40
استفاده نمود که در آن ،شرايط الزم برای ترنزوم يک بدنه
شناور سرشي را ارائه نموده است .طبق يافتههای ايشان
پارامتر مهم در اين موضوع ،عدد فرود بر مبنای عمق
آبخور در موقعیت پله عرضي و يا ترنزوم ميباشد .طبق
نتايج ايشان چنانچه در موقعیت پله عرضي ،عمق آبخور
برابر با  Dباشد و سرعت حرکت شناور برابر با  Uدر نظر
گرفته شود ،آنگاه شرط الزم برای جدايش جريان از روی
√ بزرگتر از 0/5
پله و يا ترنزوم اين است که
گردد.
برای پاسخ به سؤال دوم ميتوان از نتايج تحقیقي
ساويتسکي [ ]49و ساويتسکي و مورابیتو [ ]41استفاده
نمود .ساويتسکي و مورابیتو [ ]41پروفیل و يک سطح آزاد
جريان از روی بدنه را در حالتهای مختلف از زوايای تريم،
زوايای برخاست کف بدنه ،ضرايب مختلف سرعت و ضرايب
بار مختلف را به صورت تجربي بدست آوردند .با اطالعات
فوق ميتوان تا حدود زيادی به طراحي اولیه يک بدنه
شناور تندرو با يک پله عرضي پرداخت .در همین راستا
ساوان [ ،]45روش ساويتسکي را برای طراحي شناورهای
تندرو معمولي توسعه داده و بر مبنای نتايج تجربي
حاصله ،يک روند محاسباتي را برای پیشبیني رفتار
هیدرودينامیکي شناورهای تندرو با يک پله عرضي را ارائه
نمود.
استفاده از پلههای عرضي برای بدنه شناورهای سرشي با
دو نکته هیدرودينامیکي منفي نیز همراه ميباشد :اول
اينکه در مرحله قبل از سرش ،میزان مقاومت بدنه
شناورهای پلهدار در سرعتهای يکسان بیشتر از مقاومت
شناورهای مشابه بدون پله ميباشد .دوم اينکه معموالً
وجود پلههای عرضي باعث ايجاد يک "قله" در منحني
مقاومت و در مرحله شروع سرش ميشود که در عمل بار
زيادی را بر سیستم محرکه اين نوع شناورها وارد مينمايد.
در اين مقاله ابتدا رفتار هیدرودينامیکي دو مدل بدنه
شناور ،يکي شناور معمولي بدون پله و ديگری با يک پله
عرضي بررسي و اندازهگیری تجربي انجام شده است.
سپس به منظور کاهش دامنه قله موج ايجادشده در
منحني "مقاومت  -سرعت" در شروع مرحله سرشي ،با
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باشد .مشابه شکل ( ،)9بدنه شناورهای تندرو با افزايش
سرعت خود از حالت جابجايي به حالت سرشي ميرسند.
در اين شرايط منحني "مقاومت – سرعت" آنها نیز دارای
حداقل دو ناحیه ميباشد .اين دو ناحیه به کمک يک قله
از يکديگر جدا شدهاند .اين قله در منحني مقاومت در
شروع مرحله سرشي واقع شده و معموالً بار زيادی را به
سیستم رانش اين شناورها وارد ميکند .تمرکز اين تحقیق
نیز بر همین موضوع استوار شده است.

هوادهي طبیعي در موقعیت پله عرضي سعي بر کاهش و يا
حذف کامل اين قله نمودهايم.
 -2مبانی هیدرودینامیک شناورهای سرشی با بدنه
منشوری
برای طراحي مشخصههای هندسي شناورهای سرشي ،ابتدا
الزم است تا مباني هیدرودينامیکي سطوح سرشي ساده
شناسايي شوند .روابط حاکم مرتبط با مقادير سطح خیس
شده ،نیروی برآيند ،نیروی مقاوم ،موقعیت مرکز فشار و
محدوديتهای تعادلي در سطوح سرشي چايندار و
همچنین تأثیر متغیرهای هندسي از قبیل زاويه برخاست
کف ،زاويه تريم و سرعت بدنه از جمله ورودیهای الزم
برای بهکارگیری اين نوع روابط در طراحي بدنههای
شناورهای تندرو سرشي ميباشند .الزم به ذکر است که
عالئم بکار رفته و ضرايب سرشي اعمالي به روابط طراحي
اين نوع شناورها ،تنها بر پايه استفاده از قانون تشابه عدد
فرود استوار ميباشند.

شكل ( )1نمای جانبی از سطح سرشی تخت و منحنی توزیع
فشار ایجاد شده.

 -1-2بدنههای سرشی معمولی
چنان چه يک صفحه تخت با عرض معلوم و وزن ثابت و
مشخص با سرعت ثابت  Vبر روی سطح آزاد آب حرکت
داده شود ،اين سطح دارای زوايه تريم نسبت به خط
سطح آب خواهد شد .توزيع فشار هیدرودينامیکي وارده از
آب به اين سطح ،مشابه شکل ( )4خواهد بود.
چنانچه بدنه شناور تندروی با عرض  Bکه در قسمت
زيرين خود دارای مقطع  Vو يا به صورت گوهای با زاويه
برخاست  βباشد را درنظر بگیريد که با زاويه تريم  τو
مقدار آبخور  dبر روی سطح آب حرکت کند به کمک
عکسهای زير آبي ميتوان به آساني موقعیت خط ريشه
اسپری را پیدا کرد .اين وضعیت در شکل ( )0نشان داده
شده است.
امروزه برای طراحي چنین نوع شناورهايي ميتوان با
استفاده از روابط ساويتسکي [ ]0بین مشخصههای
هندسي شناور ،سرعت و بارگذاری شناور با مشخصههای
سینماتیکي سطح خیس شده و نیروی مقاوم بدنه ارتباط
برقرار نمود.
البته الزم به ذکر است که اين روابط تنها زماني قابل
استفاده هستند که بدنه شناور در حالت تعادل حرکتي

شكل ()2خطوط ریشه اسپری برای بدنه سرشی منشوری.
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 -2-2بدنههای سرشی با پله عرضی
اکثر شناورهای سرشي تندرو که امروزه در سرتاسر دنیا
بکار گرفته ميشوند دارای بدنه منشوری نوع  Vميباشند
که در آنها از اسپری ريلهای طولي و انواع پلههای
عرضي استفاده شده است .تنوع کاربری آنها در مسابقات
سرعت ،شناورهای تفريحي و شناورهای گشت ساحلي
باعث رشد اين دسته از شناورها شده است.
استفاده از بدنههای پلهدار بطور وسیع در دستور کار
طراحان و سازندگان قرار گرفته است ،زيرا انتظار اساسي
اين است که در صورت طراحي صحیح موقعیت و ارتفاع
پله عرضي ،مقدار نیروی مقاوم آنها در مقايسه با نوع
معمولي شان ،بسیار کمتر باشد .البته موضوعات پايداری و
دينامیک شناورهای تندرو نیز به استفاده از پله عرضي در
بدنه شناورها اهمیت بیشتری دارد .شکل ( )1شماتیکي از
اجزای اصلي بدنه شناورهای تندرو پلهدار و الگوی جريان و
سطوح خیس زير بدنه آنها را نشان ميدهد [ .]44پس از
ارائه نتايج تجربي ساويتسکي و مورابیتو [ ]41در سال
 0223برای شناسايي پروفیل و يک و يا پروفیل سطح آزاد
جريان در ناحیه پشت ترنزوم ،يک الگوريتم محاسباتي
برای تخمین مقاومت و زاويه تريم تعادلي بدنه شناورهای
با يک پله عرضي توسط ساوان [ ]45ارائه گرديد .به کمک
اين الگوريتم و مشابه با روش ساويتسکي ميتوان
مشخصههای کلي يک شناور تندرو تک بدنه پلهدار را نیز
محاسبه و پیشبیني نمود.

شكل ( )4نمایی از اجزای بدنه یک شناور پله دار و وضعیت
سطوح خیس زیر بدنه.

 -3معرفی تجهیزات آزمایشگاهی
در اکثر حوضچههای کشش از يک ارابه برای به حرکت در
آوردن مدلها استفاده ميشود .اين ارابهها که بر روی
ريلهای طولي نصب شدهاند عموما توسط موتورهای
الکتريکي به حرکت در ميآيند .بین مدل و ارابه معموال
مکانیزمها و سیستمهای اندازهگیری نصب ميشوند تا
عالوه ب ر تامین درجات آزادی معین برای مدل ،نیروهای
وارده بر مدل از سوی آب نیز اندازهگیری لحظهای شوند.
کلیه آزمونهای اين تحقیق در حوضچه کشش آزمايشگاه
دريايي دانشگاه صنعتي شريف انجام شده است .سرعت
ارابه در اين آزمايشگاه بین صفر تا  6متر بر ثانیه قابل
تغییر بوده که البته با توجه به توان محدود موتور
الکتريکي هر قدر نیروی مقاومت بدنه مدل بیشتر باشد
دسترسي به سرعتهای باالتر محدودتر ميشود .در
آزمونهای اين تحقیق حداکثر سرعت قابل انجام با توجه
به ابعاد هندسي و جرمي مدل حدود  9متر بر ثانیه بوده
است .سیستم دادهبرداری اين حوضچه به صورت آنالين و
ديجیتال بوده که همزمان اطالعات حسگرها در سیستم
ذخیره شدهاند.
روند کالیبراسیون تجهیزات به صورت استاندارد بوده و
بارها برای آزمايشهای گوناگون صحت عملکرد آن اثبات
شده است .مشخصات کلي کانال و سیستم کشش آن در
جدول ( )4ارائه شده است .ساير جزئیات تجهیزات
آزمايشگاهي در مرجع [ ]46معرفي شدهاند.

شكل( )3منحنی متعارف "مقاومت -سرعت" برای شناورهای
سرشی.
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بدنه برای آزمايشهای مدل ،ميتواند شبیهسازی
حداکثری را با شرايط شناور واقعي ايجاد کند .کلیه موارد
مربوط به ساخت مدل،کشش و تحلیل نتايج آزمايشها بر
اساس دستورالعمل ] ITTC-2002 [17انجام شده است.
جدول ( )9سرعتهای مورد آزمايش و سرعت معادل آن
در شناور واقعي را نشان ميدهد.

جدول ( )1مشخصات حوضچه کشش.
طول کانال ][m

عرض کانال

25

][m

2.5

عمق کانال ][m

1.2

توان الکتريکي سیستم رانش

][kw

4

محدوده سرعت ][m/s

0-6

محدوده شتاب ][m/s2

0-2

 -2-4آزمایشهای مدل شماره  2با تک پله عرضی

 -4مشخصات مدلها و معرفی آزمایشها

کلیه مشخصات عمومي اين مدل همانند مدل شماره 4
است با اين تفاوت که در قسمت عقب بدنه يک پله عرضي
ايجاد شده است .راستای اين پله در جهت عرضي بصورت
هاللي بوده است ،بطوریکه به صورت هندسي مرکز شعاع
هر يک از کمانها در گوشه انتهايي سمت مقابل بدنه قرار
دارند (مطابق شکل ( .))5البته اين کمانها در صفحات
منطبق بر کف بدنه که دارای زاويه ای معادل زاويه
برخاست کف بدنه است تصوير شدهاند .ارتفاع پله عرضي
در کف بدنه حدود  7میلیمتر بوده است که تقريبا برابر با
 %5عرض بدنه ميباشد .در طراحي پله عرضي برای مدل
شماره  0از نکات مطرح شده در مقاله کلمنت و کولبل
[ ،]48کلمنت و بلونت [ ]43و کلمنت [ ]02بهره گرفته
شده است.

در اين آزمايشها ،دو مدل با شرايط يکساني از نظر
مقیاس ابعادی ،وزن ،موقعیت مرکز ثقل و موقعیت اتصال
به ارابه کشش بکارگرفته شدهاند .هردوی اين مدلها با
مقیاس هندسي يک به  48/81نسبت به يک بدنه واقعي از
يک شناور تندرو موجود ساخته شده است .اين مدلها
دارای مشخصات عمومي مطابق جدول ( )0هستند [.]46
 -1-4آزمایشهای مدل شماره  1بدون پله عرضی
اين مدل با مشخصات کلي جدول ( ،)0هیچ پله عرضي
ندارد و با سرعتهای  2/5تا  9متر بر ثانیه در حوضچه
کشش کشیده شده است به طوریکه با اين محدوده از
سرعت ،عدد فرود طولي برابر با  4/41ميشود که بزرگتر
از عدد يک است .بر اين مبنا ميتوان اطمینان داشت که
در صورت اعمال وزن مناسب ،پديده سرش برای شناور
اتفاق خواهد افتاد .نحوه تنظیم سرعتها در اين آزمونها
بدينگونه بوده است که تا سرعت  0متر بر ثانیه ،گام
افزايش سرعت در هر مرحله از آزمايش 2/5 ،متر بر ثانیه
بوده است و برای سرعتهای بین  0تا  9متر بر ثانیه ،گام
افزايش سرعت برای هر مرحله از آزمايش به  2/4متر بر
ثانیه تقلیل يافته است .علت اين تفاوت در گامهای
سرعتي ،افزايش دقت نتايج و نقاط بدست آمده در
سرعتهای باالتر بوده است .دلیل ديگر آن اين بوده است
که تا سرعت  0متر برثانیه تقريبا نمودار وضعیت يکساني
دارد ،ولي از آنجا به بعد در هر سرعتي امکان آغاز پديده
سرشي و عبور از قله مقاومتي وجود دارد .بنابراين برای
ثبت دقیقتر احتمالي اين پديده سعي شده است تا در
محدودههای باالتر از دقت بیشتری استفاده شود .آزاد
بودن درجه آزادی در راستای زاويه تريم و حرکت عمودی

 -3-4آزمایشهای مدل شماره  2با تک پله عرضی و
هوادهی طبیعی
در اين حالت کلیه آزمايشهای مدل شماره  0مجدداً تکرار
شدند .با اين تفاوت که در قسمت ديواره قائم پله عرضي،
تعداد  44عدد سوراخ با قطر  1میلیمتر ايجاد شدهاند.
جدول ( )3سرعتهای مورد آزمایش برای مدلها و معادل آن
درشناور واقعی (طول مدل  0/7متر و طول شناور واقعی  13/11متر).

05

سرعت شناور معادل

عدد فرود

سرعت مدل

][knot

Fr

][m/s

0

0

0

8.43

0.928

1

16.87

1.856

2

21.09

2.321

2.5

25.31

2.785
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جدول ( )2مشخصات عمومی مدلهای مورد تحقیق.
موقعیت پله از ترنزوم

طول بدنه

عرض بدنه

آبخور استاتیکي

زاويه برخاست کف

حجم جابجايي

][mm

][mm

][mm

][mm

][Deg

][mm3

ندارد

700

144

39

23.4

1645000

1

170

700

144

39

23.4

1645000

2

مشابه مدل  0با امکان هوادهي از پشت پله عرضي

شماره مدل

3

 -5ارائه و تحلیل نتایج
 -1-5آزمایشهای مدل شماره 1
در شکل ( )6تغییرات نسبت نیروی مقاومت شناور به وزن،
به
√
بر حسب عدد فرود حجمي،
ازای سرعتهای مختلف آزمايش ترسیم شده است .عدد
فرود حجمي به عنوان کمیت بدون بعد سرعت بوده و
همچنین نیروی مقاومت بدنه با نیروی وزن مدل بدون بعد
شده است .تنظیم مرکز ثقل و محل نصب کشنده از
اهمیت زيادی برخوردار بوده که طبق شناور اصلي تنظیم
و زاويه تريم و مقدار برخاست مدل آزاد در نظر گرفته
شدند .در طي تمام مراحل از استاندارد ]47[ ITTC
پیروی شده است .همانطور که در نمودار شکل ( )7ديده
ميشود با افزايش سرعت مقدار نیروی مورد نیاز برای
حرکت نیز افزايش پیدا ميکند .از اين نمودار ميتوان
چنین نتیجه گرفت که مدل مورد نظر هنوز موفق به عبور
از قله در نمودار "مقاومت – سرعت" نشده است.
الزم به يادآوری است که شناورهای سرشي با افزايش
سرعت خود در ابتدا بايد موفق به عبور از يک قله در
نمودار "مقاومت – سرعت" خود شوند تا از آن به بعد با
ورود به مرحله سرشي ،مقاومت کمتری را تجربه کنند و
بتوانند با سرعت بیشتری حرکت کنند [ .]04گاهي اوقات
مالک رسیدن به وضعیت سرشي نیز عبور از همین قله در
نظر گرفته ميشود.

شكل ( )5نمای کف شناور با پله عرضی( مدل شماره 2و .)3

همانطور که در شکل ( )6ديده ميشود نحوه قرارگیری
اين سوراخها به صورت يکي در وسط و  5عدد در هر طرف
ميباشد .قطر و تعداد سوراخها به گونهای انتخاب شده
است که با توجه به شرايط آزمايش بتوان بیشترين
هوادهي طبیعي را برای اين قسمت ايجاد کرد .البته با
رعايت مالحظات مربوط به مسائل ساخت درنمونه واقعي،
از افزايش آنها خودداری شده است .همچنین در همان
شکل تصويری از نمای جانبي اين مدل که در آن هم
موقعیت پله و هم محل و نحوه سوراخهای مورد نظر ،نشان
داده شدهاند .برای پرهیز از آب گرفتگي مدل شناور ،اين
سوراخها بوسیله لولههايي تا ارتفاعي مناسب که کمي از
سطح آزاد سیال باالتر است ،ادامه يافتهاند.

شكل( )6موقعیتهای هوادهی در مدل شماره .2

شكل( )7تغییرات نسبت نیروی مقاومت به وزن و عدد فرود
حجمی در آزمایشهای مدل شماره .1
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از تحلیل نتايج آزمايشهای انجام شده روی اين مدل طبق
نمودار شکل ( )3ميتوان چنین نتیجه گرفت که اين مدل
با شیبي تقريباً مشابه ساير مدلها تا عدد فرود حجمي0/1
افزايش پیدا ميکند .البته نحوه رشد آن کمي با نتايج
مدلهای  4و  0متفاوت است که اين تغییرات در کاهش
مقاومت (در ناحیه قبل از سرش) به دلیل ورود هوا به
پشت پله بوده به گونهای که فشار در پشت پله عرضي
دارای مقدار بزرگتری نسبت به حالتي است که امکان
هوادهي وجود نداشت .اين افزايش فشار در پشت پله باعث
کاهش مقاومت کلي بدنه شده است .با افزايش سرعت
حرکت سهم اين پديده نیز بر کاهش مقاومت بیشتر
ميشود .از عدد فرود  0/1به بعد ،علیرغم افزايش سرعت
مقدار نیروی مورد نیاز و يا همان نسبت نیروی مقاومت به
وزن ثابت مانده است.

از اين نمودار ميتوان نتیجه گرفت که علیرغم رسیدن
سرعت به  05نات در شناور واقعي که معموالً اين محدوده
سرعت برای اين نوع بدنهها آغاز مرحله سرشي است ،لیکن
مشاهده ميشود که هنوز مرحله سرش حادث نشده است.
معنای عملي اين اتفاق ،بروز فرسودگي زياد و سريع در
ماشین آالت و عدم چابکي شناور خواهد بود.
 -2-5آزمایشهای مدل  2در شرایط بدون هوادهی
در ادامه ،مدل شماره ( 0بدنه با پله هاللي) نیز همانند
مدل اولي و در دامنه سرعتي همسان با آن آزمون تجربي
گرديد .نتايج اين آزمايشها در شکل ( )8ترسیم شده
است .همانگونه که در اين نمودار ديده ميشود با افزايش
سرعت مقدار مقاومت ابتدا افزايش پیدا نموده است .اين
روند تا عدد فرود تقريبا  0/5ادامه يافته ،اما در اين مرحله
نمودار مقاومت  -سرعت بطور ناگهاني افت کرده است .در
اين وضعیت ميتوان نتیجه گرفت که شناور از قله
مقاومتي خود در نمودار "مقاومت -سرعت" خود عبور
کرده و در وضعیت پلنینگ ايدهآل (وضعیت سرشي) خود
قرار گرفته است .البته پس از سرعتي معادل با عدد فرود
حجمي  0/6مجدداً منحني مقاومت با شیب مثبت و اما
بسیار کمتر از قبل ،شروع به افزايش ميکند .اين مطلب
دقیقاً مشابه چیزی است که در تمامي شناورهای پلهدار
واقعي در دريا اتفاق ميافتد .اين نمودار بیانگر ايجاد يک
قله در نمودار و همچنین کاهش بسیار شديد نسبت توان
به سرعت در سرعتهای باالتر است که به لحاظ عملي و
کاربردی بسیار مفید خواهد بود.

شكل( )1تغییرات نسبت نیروی مقاومت به وزن و عدد فرود
حجمی در آزمایشهای مدل شماره  ( 2بدون هوادهی).

 -3-5آزمایشهای مدل شماره  2در شرایط هوادهی
پشت پله
در ادامه تحقیق ،مدل شماره  0البته با امکان هوادهي
طبیعي به پشت پله عرضي ،در دامنه سرعتي همسان با
آزمايشهای قبل مورد آزمايش قرار گرفت .از آنجا که اين
مدل به سیستم هوادهي خود تغذيه (لولههايي که از يک
طرف به سوراخهای پله و از طرف ديگر به هوای آزاد عرشه
راه دارند) مجهز شده بودند ،انتظار ميرفت که بتوانند
تغییرات مفیدی را درکاهش مقاومت شناور ايجاد کند.
نتايج آزمايش اين حالت در شکل ( )3آورده شده است.
آزمايشهای اين مدل نیز با شرايط يکسان وزن ،محیط و
محل کشش مشابه با آزمونهای قبل انجام پذيرفته است.

شكل( )9تغییرات نسبت نیروی مقاومت به وزن و عدد فرود
حجمی در آزمایشهای مدل شماره  ( 2هوادهی طبیعی).
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اين يک حالت استثنايي در وضعیت حرکت شناور ميباشد
بطوریکه باعث شده تا در منحني "مقاومت-سرعت" ،قله
منحني حذف شود .البته انتظار بر اين است که در
سرعتهای باالتر که امکان آزمون آن برای اين تحقیق
میسر نبود ،مجدداً شیب منحني مقاومت مثبت شده و با
شیب کمتری نسبت به حالت قبل از سرش ،افزايشي شود.
الزم به ذکر است که طبق اطالعات مؤلفین ،نتیجه اين
بخش از مقاله در هیچ تحقیق ديگری تاکنون گزارش
نشده است ،که اين ميتواند نوآوری اين تحقیق محسوب
گردد.

شكل ( )10مقایسه تغییرات نسبت نیروی مقاومت به وزن و
عدد فرود حجمی مدلهای بدون پله و با پله عرضی و درصد

 -4-5مقایسه نتایج

افزایش مقاومت مدل  2به مدل .1

در شکل ( )42نتايج آزمايش بر روی مدل  4و آزمايش بر
روی مدل  0در حالت بدون هوادهي با يکديگر مقايسه
شدهاند .مشاهده ميشود که تا عدد فرود حجمي 0/7
مقادير مقاومت برای مدل پلهدار بیش از مدل بدون پله
ميباشد .هر چند که در شناور بدون پله ،مقاومت
اصطکاکي بیش از مدل پلهدار است .اما اين مطلب برای
مقاومت فشاری به عکس ميباشد .بیشتر بودن مقاومت
فشاری در مرحله قبل از سرش ،بدلیل ايجاد گردابههای
جريان در پشت پله عرضي است که باعث ايجاد نوعي
مکش در اين ناحیه ميشود .البته با افزايش سرعت و بعد
از مرحله سرشي ،مقاومت ايجاد شده توسط بدنه پلهدار
بسیار کمتر ميشود که اين يک مزيت بزرگ است.
همچنین درصد افزايش مقاومت برای بدنه پلهدار نسبت به
بدنه بدون پله در محور سمت راست نشان داده شده است.
اين منحني نشان ميدهد که بیشترين درصد افزايش در
مقاومت حدود  12درصد بوده که در عدد فرود  0/4رخ
داده است .پس از مرحله سرش ،مقاومت بدنه پله دار
حدود  %5کمتر از بدنه بدون پله شده است که اين همان
شروع عملکردی مثبت برای بدنههای پلهدار ميباشد.
اگرچه کاهش  5درصدی مقاومت نیز خود بسیار حائز
اهمیت است ،ولي با افزايش سرعت اين مقدار باز هم
افزايش پیدا خواهد کرد که البته برای تعیین مقدار دقیق
آن نیاز به انجام آزمايشهای ديگری و با سرعتهای
باالتری خواهد بود.
در شکل ( )44نتايج آزمايش بر روی مدلهای شناورهای
با پله معمولي (مدل  )0و با پله با امکان هوادهي ( مدل

 )9با يکديگر مقايسه شدهاند .اين منحني نشان ميدهد
که هر دوی مدلها به مرحله سرشي وارد شدهاند.
البته بدنه پله دار هوادهي شده در سرعت کمتری به
مرحله سرشي وارد شده است که اين خود يکي از
مزيتهای اصلي برای اين روش ميباشد .دومین نکته
حذف قله مقاومت در مدل با پله هوادهي شده است.
سومین مزيت کاهش مقاومت در بدنه پله دار هوادهي
شده نسبت به بدنه پلهدار معمولي است .در اين محدود
بیشترين کاهش مقاومت حدود  %04بوده است که بسیار
قابل توجه ميباشد .نکته ديگر اينست که شیب رشد اين
نمودار بسیار کمتر از ساير نمودارها است که نويد بخش
کاهش بیشتر مقاومت در سرعتهای باالتر خواهد بود.
نهايتاً در شکل ( )40منحنيهای مقاومت و درصد افزايش
و يا کاهش آنها نسبت به يکديگر به صورت يکجا ارائه
شده است .اين نتايج مقايسه کمي مناسبي را برای منحني
مقاومت بدنههای معمولي ،بدنههای پلهدار و تأثیر هوادهي
مناسب به پله عرضي را نشان ميدهند که برای طراحان
اين نوع شناورها بسیار حائز اهمیت و قابل استفاده خواهد
بود.
 -6جمعبندی
با استفاده از پلههای عرضي در بدنه شناورهای تندرو
ميتوان با جدا کردن آب از سطح سرشي ،اندازه سطوح
اصطکاکي غیرضروری را کاهش داد و تعادل طولي شناور
در سرعتهای زياد را نیز بهبود بخشید.
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همچنین استفاده از سیستم هوادهي طبیعي خود تغذيه،
باعث کاهش قله در نمودار سرعت  -توان در شناورهای
تندرو ميشود .اهمیت اين مطلب از نقطه نگاه ماشین
آالت بسیار مهم ميباشد .بطوریکه کاهش زمان عبور از
قله مقاومت و رسیدن به وضعیت سرشي ميتواند عمر
سیستم رانش را افزايش داده و از هزينههای تعمیر و
نگهداری آنان بکاهد .با افزودن يک سیستم هوادهي
طبیعي خود تغذيهای ميتوان عالوه بر کاهش مقاومت کل
بدنه در قبل از مرحله سرش ،مقدار مقاومت شناور در قله
منحني آنها را تا حدود  04درصد کاهش داد .اعتبار نتايج
اين تحقیق به اين دلیل قابل توجه است که روش تحقیق
بکار رفته روش مدل آزمون  ]47[ ITTCبوده است.

شكل ( )11تغییرات نسبت نیروی مقاومت به وزن و عدد فرود
حجمی در آزمایشهای مدلهای پله دار شماره  2و  3به همراه
درصد کاهش مقاومت مدل  3به مدل .2
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