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بهینهسازی المانهای سازهای پل اتصالی شناور سهبدنه تحت ممان خمشی عرضی
حاصل از امواج
9

عادله گرايلي ،5محمدحسن قاسمي ،2مهدی يوسفيفرد
yousefifard@aut.ac.ir

 -5کارشناسي ارشد ،مهندسي معماری کشتي ،دانشگاه صنعتي نوشیرواني ،بابل
 -2دانشیار ،دانشکدۀ مهندسي مکانیک ،دانشگاه صنعتي نوشیرواني ،بابل
-9استاديار ،دانشکدۀ مهندسي مکانیک ،دانشگاه صنعتي نوشیرواني ،بابل
چكیده
هدف از انجام اين مطالعه ،کاهش وزن سازه شناور سهبدنه نظامي با استفاده از بهینهسازی ابعاد المانهای سازهای پل اتصالي آن ،تحت
ممان خمشي عرضي حاصل از امواج به روش اجزای محدود در نرم افزار اَنسیس است .افزودن بدنههای کناری به بدنه اصلي در اين
شناورها باعث بهبود قابلیت درياماني و رفتار شناور در امواج مي گردد .از طرفي با توجه به عدم تقارن فشار وارد شده از سوی امواج به اين
بدنهها ،طراحي پل اتصالي نیازمند در نظر گرفتن مالحظات بیشتری ميباشد .اين موضوع ،در تقابل با امواج دارای زاويه برخوردی غیر از
 581درجه ،قابل توجه است .بنابراين در مقاله پیش رو ،با استفاده از فرضیات بدست آمده برای نیروی حاصل از امواج ،بر اساس آيیننامه
مؤسسه ردهبندی لويدز ،طراحي سازه شناور با استفاده از سادهسازیهايي انجام پذيرفت .طراحي سازه اولیه شناور بر مبنای نیازمندیهای
ارائه شده از سوی آيیننامه مورد نظر برای شناورهای سهبدنه صورت گرفت .با تکیه بر تحقیقات انجام شده در اين حوزه ،سازه بدنه شناور
به شکل ساده شده و با استفاده از المانهای هندسي غیر پیچیده شبیهسازی گرديد .قبل از حل مسئله اصلي ،اطمینان از روش حل ،بر
مبنای يک مسئله نمونه معتبر ارائه شده است .همچنین ،مشخصات شناور ،روند صحهگذاری ،جزئیات شبکهبندی و نتايج حل مسئله به
تفصیل ارائه گرديده است .تحلیل عددی سازه شناور منجر به نتايجي گرديد که بر اساس آن ميتوان المانهای سازهای را برای کاهش وزن
شناور تغییر داد .بر اين اساس ،کاهش  9درصدی وزن سازه شناور بر مبنای تغییر در ابعاد المانهای سازهای پل اتصالي بعنوان يک
دستاورد در اين مطالعه ارائه ميگردد.
واژگان كلیدی  :شناور سهبدنه ،پلاتصالی ،ممان خمشی عرضی حاصل از امواج ،بهینهسازی.
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شناورها است .از جمله کارهای انجام شده در اين زمینه
ميتوان به تحقیق فنک و چن [ ]5در سال  2118اشاره
نمود .آنها مقادير نیروهای وارد بر بدنههای شناور
ترايماران را به دست آوردند و بر اساس آن به بهترين
جانمايي بدنههای کناری نسبت به بدنه اصلي دست يافتند.
همچنین حافظ و الکوت [ ]2در سال  2152و چن و
همکاران [ ]9در سال  2151اين کار را تکرار کردند و برای
موقعیتهای مختلف طولي و عرضي بدنههای کناری نسبت
به بدنه اصلي در شرايط مختلف دريايي ،نیروهای
هیدرودينامیکي وارد بر شناور را بدست آوردند .در سال
 2152شزاد و همکاران [ ]7با استفاده از نرمافزار تحلیل
هیدرودينامیکي انسیس آکوا و با در نظر گرفتن تئوری
پتانسیل سه بعدی غیر خطي و تئوری تابش و تفرق،
خستگي در شناور را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتیجه
رسیدند که بیشترين تأثیر خستگي بر روی پل اتصالي و
در محل اتصال آن به بدنهها است.
همانگونه که بیان شد ،مطالعات صورت گرفته بر روی سازه
شناورهای چند بدنه به ويژه شناور ترايمارن ،بهعلت فرم
نوين و پیچیده ای که دارند بسیار اندک است .از جمله در
سال  2155لیو و همکاران [ ]1با استفاده از روش آزمايش
مدل ،استحکام طولي شناور سه بدنه را مورد تحلیل قرار
دادند .آنها همچنین با استفاده از روش تحلیل عددی
اجزای محدود ،استحکام طولي شناور واقعي و مدل را مورد
بررسي قرار دادند .در نهايت نیز با بررسي استحکام خمشي
حدّ ی بر روی مدل ،نتايج را با در نظر گرفتن تشابه بین
مدل واقعي و مدل آزمايشگاهي ،به مدل اصلي تعمیم دادند.
همچنین در اين سال میزيني و همکاران [ ]0با استفاده از
نرمافزارهای حل عددی به بررسي و بهینهسازی سازهای و
هیدرودينامیکي شناور تندرو ترايماران که برای حمل تريلر
طراحي شده بود ،پرداختند.
تحلیل سازهای باا اساتفاده از روش الماان محادود ابازاری
جهت طراحي سازهای شناورها است .با استفاده از اين روش
ميتوان محدوده مجاز طراحي يک شناور را به دسات آورد.
تحلیل سازهای شناور چند بدنه با استفاده از روش تحلیلاي
المان محدود در سال  5335توسط موريس [ ]4بارای ياک
شناور کاتاماران آلومینیومي بزرگ صورت گرفت.
در سال  2111هوالند و همکاران [ ]8به بررسي استحکام
عرضي شناور کاتاماران  01متری با استفاده از روش تحلیل

 -1مقدمه
تقاضا جهت افزايش سرعت و بهبود درياماني شناورهای
تجاری و نظامي ،باعث پیشرفت سريع شناورهای تندرو و
پیشرفته در دهههای اخیرشده است .شناورهای دو يا چند
بدنه از لحاظ قابلیتهای درياماني و هیدرودينامیکي دارای
برتریهايي ميباشند .هر چند افزايش سطح عرشه در اين
شناورها يک مزيت محسوب ميشود ،ايجاد فاصله بین
بدنههای شناور باعث نیاز به تقويت بیشتر در ناحیه
پلاتصالي 5ميگردد .با وجود اينکه سبک بودن بدنه اين
شناورها از الزامات اولیه طراحي آنها ميباشد ،سازه پل
اتصالي بعنوان يک گلوگاه در فرآيند طراحي خودنمايي مي-
کند .بخصوص در مقابل بارهای نامتقارن عرضي (نظیر
برخورد زاويهدار با امواج) ،پل اتصالي ميتواند اولین نقطه
ضعف اين شناورها باشد .به همین علت ،هرگاه مطالعهای بر
روی شناورهای چند بدنه صورت ميگیرد ،تحلیل پل
اتصالي دارای اولويت ميباشد .شناورهای سه بدنه که به نام
ترايماران يا حتي تکبدنه پايدار شده 2معرفي شدهاند ،در
سالهای اخیر برای مقاصد نظامي ،دارای جذابیت بسیار
زيادی ميباشند .افزايش سطح عرشه در ناحیه پاشنه شناور
منجر به امکان فرود مناسبتر بالگرد ميشود .همچنین به
علت شکل بدنه خاص شناورهای نظامي ،زاويه رول در
حرکات دينامیکي شناور ،هنگامي که با امواج عرضي مواجه
ميگردد به يکي از پديدههای نامطلوب تبديل ميشود.
عالوه بر راهکارهای مرسوم برای کنترل اين حرکات ،مي-
توان با استفاده از بدنههای کناری ،شناور پايدارتری را تولید
نمود .تمامي اين مزايا هنگامي قابل بهرهبرداری است که
بتوان با کمترين وزن سازهای ،آنها را در اختیار داشت .در
ادامه ،تحقیقات انجام شده بر روی اين موضوع ارائه شده
است .نحوه شبیهسازی و فرضیات مورد استفاده در اين
مطالعه ،با تکیه بر تحقیقات معتبر منتشر شده ارائه شده
است.
تحقیقات صورت گرفته بر روی شناور ترايماران از زماني که
اولین مدل از اين شناورها به نام آر-وی-ترايتون در سال
 2111وارد چرخه مصرف شد ،آغاز گرديد .بهعلت فرم بدنه
نوين و پیچیده شناور ترايماران ،تحقیقات صورت گرفته
اغلب محدود به بررسيهای هیدرودينامیکي اين نوع
Crossdeck
Stabilized Monohull

1
2
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جهت به دست آوردن خصوصیات المانهای سازهای و
نیروهای وارد بر پل اتصالي بر اساس آيیننامه محاسبه شده
و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته است .برای اطمینان از
درستي روش حل ،با استفاده از يک مسئله نمونه ،فرآيند
صحهگذاری انجام شده است .در نهايت نیز نتايج بهینه-
سازی به صورت جدول و شکل ارائه شده است.

عددی اجزای محدود پرداختند .همچنین در سال 2117
اوجادا و همکاران [ ]3تحلیل سازهای شناور کاتاماران
کامپوزيتي کوچک که تحت نیروی حاصل از کوبش قرار
گرفته بود را با استفاده از نرم افزار انسیس ارائه نمودند.
در زمینه بهینهسازی سازهای شناورهای چند بدنه تحقیقات
اندکي در سال های اخیر صورت گرفته است .از جمله در
سال  2113سکولسکي [ ]51با استفاده از الگوريتم ژنتیک
به بهینه سازی شناور کاتاماران پرداخت و ابعاد و فواصل
اجزای شناور را به ازای کمینه ساختن وزن سازه بهینه
نمود .همچنین سکولسکي [ ]55در سال  2155با استفاده
از الگوريتم ژنتیک به بهینه ساختن ابعاد و فواصل اجزای
شناور کاتاماران بر اساس دو تابع هدف وزن و خستگي در
شناور پرداخت .در همین سال ،محمود شهید و هوانگ دی
بو [ ]52با استفاده از بهینهسازی سازه شناور سه بدنه بر
مبنای الگوريتم ژنتیک ،نتايجي مبتني بر کاهش مقاومت
هیدرودينامیکي شناور ارائه دادند .آنها در اين مجموعه،
شکل دماغه شناور را جهت کاستن مقاومت وارد از طرف
آب دريا بهینه نمودند .در نهايت در سال  2151فوئنتس و
همکاران [ ]59به تحلیل و بهینهسازی شناور سهبدنه
کوچک آلومینیومي تحت ممانهای خمشي ،پیچشي و
فشار حاصل از کوبش پرداختند .آنها پس از اعمال
بارگذاریها و به دست آوردن نقاط با حداکثر تنش ،نتايج
خود را برای شبکهبندیهای مختلف نیز مورد بررسي قرار
دادند و در نهايت ،سازه شناور را به ازای به حداقل رسیدن
وزن و حداکثر استحکام بهینه نمودند.
شناور سهبدنه از يک بدنه میاني و دو بدنه کناری
تشکیل شده است .اين بدنهها توسط يک عرشه سراسری به
نام پلاتصالي به يکديگر متصل شدهاند .پل اتصالي تحت
امواج عرضي در محل اتصالش به بدنهها تحت تنش بااليي
قرار ميگیرد و در نتیجه در طراحيها بايد کامالً مورد توجه
قرار گیرد و به اندازه کافي مستحکم ساخته شود .در نتیجه
در اين مجموعه ابعاد پل اتصالي که شامل ضخامت ورقها و
ضخامت و ارتفاع وب تقويتکنندهها ميباشند ،جهت
کاهش وزن و در عین حال برقراری استحکام شناور بهینه
ميگردند .در ابتدا ،شناور تحلیل شده در اين مطالعه معرفي
گرديده است .مشخصات سازهای مواد و همچنین المانهای
سازهای ارائه شده است .عالوه بر آن فرضیات حل ،شرايط
مرزی و روش آن تشريح شده و سپس ،معادالت حاکم

 -2شرح مسئله
 -1-2معرفی شناور
فرض ميگردد شناور سهبدنهای که در اين مجموعاه ماورد
مطالعه و بررسي قرار ميگیرد ،از نوع شناورهای
است و جهت اهداف نظامي طراحاي ميشاود .باا توجاه باه
محدوده سرعت و ابعااد ايان شاناور ،چناین فرضاي کاامالً
منطقي ميباشد .بر اساس تحقیقهای مشابه و بهعلت اثرات
کم انحنای سازه در بار وارد شده به پل اتصالي شناور ،شکل
بدنهها به صورت ساده و بدون هیچگونه پیچیدگي ساازهای
شبیهسازی ميشاوند .خصوصایات و ابعااد اولیاه شاناور در
جدول ( )5ارائه شده است .جهت تحلیل شناور از فوالد نرم
با خصوصیات بیان شاده در جادول ( )2اساتفاده ميگاردد.
مجموعهای از ورقها و تقويتکنندههای اصالي و فرعاي باا
هندسهای غیرپیچیده ،المانهای سازهای شاناور را تشاکیل
ميدهند .برای دستيابي به حدود ابعادی المانهای مدنظر،
که شامل ضاخامت ورق و ضاخامت و ارتفااع وب و پهناای
فلاانج تقويتکنناادهها ميشااود ،طبااق معااادالت  5تااا  9از
آيیننامه مؤسسه ردهبندی لويادز بارای شاناورهای نظاامي
[ ]57و همچنین شناورهای سهبدنه [ ]51استفاده گرديد و
نتايج در جدول ( )9ارائه شده است.

جابهجايي5

جدول ( )1خصوصیات و ابعاد اصلی شناور سهبدنه.
ابعاد

واحد

92

متر

مشخصات كلی شناور
جابهجايي کلي شناور

7111

تن

عرض کلي شناور
جابجايي بدنهی کناری شناور

211

تن

طول بدنهی اصلي

521

متر

عرض بدنهی اصلي

51

متر

طول بدنهی کناری

11

متر

عرض بدنهی کناری

2

متر

آبخور بدنهی اصلي

9741

متر

آبخور بدنه کناری

2

متر

Displacement
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خصوصیات تقويتکنندههای فرعي:

جدول ( )2خصوصیات مواد ساخت.
مقدار()N/mm2

مشخصات فوالد

0.8  100cI Pdessle2
I
, cm4
f E

211×519

مدول االستیسیته

291

حداکثراستحکام مجاز
حداکثراستحکام کششي

0.8  cZ Pdessle2
, cm3
f  yd

( )9

711-731

0.8  c A PdesSle
, cm2
100 f  yd

جدول ( )3ابعاد المانهای سازهای.
نوع سازه
کف خارجي بدنه میاني

کف داخلي بدنه میاني

سايد بدنه میاني

عرشه خیس پل اتصالي

سايد پل اتصالي

عرشه بااليي پل اتصالي

کف بدنه کناری

سايد بدنه کناری

عرشه داخلي بدنه
کناری

نوع المان

ابعاد ()mm

ورق
وب فريم عرضي
استیفنر طولي
ورق
وب فريم عرضي
استیفنر طولي
ورق
وب فريم عرضي
استیفنر طولي
ورق
وب فريم عرضي
استیفنر طولي
ورق
وب فريم عرضي
استیفنر طولي
ورق
وب فريم عرضي
استیفنر طولي
ورق
استیفنر عرضي
استیفنر طولي
ورق
استیفنر عرضي
استیفنر طولي
ورق
استیفنر عرضي
استیفنر طولي

5871
711×57
211×771
52
711×59
211×9
97
111×371
211×1،1
24
111×0
211×771
1،1
511×0
511×271
1،55
911×0
211×271
3
911×7
211×271
50
911×871
211×9
8
511×0
511×9

Z

Aw 

مهمترين مسئله در تعیین ابعاد المانهاای ساازهای ،شاامل
نوع بارگذاری ،فواصل میان تقويت کنندهها و طاول تقويات
کنندهها است .ناوع تقويات کننادههای ماورد نظار جهات
شبیهسازی ،به صورت فلت بار انتخاب شده است .همانگوناه
کااه از معااادالت ( )2و ( )9مشااخا اساات خصوصاایات
تقويتکنندهها شامل ممان اينرسي ،مدول مقطح و مساحت
وب است .بر اساس نوع تقويتکننده مورد استفاده ميتاوان
از معادالت بیان شده جهات باه دسات آوردن ابعااد آنهاا
استفاده کرد.
 -2-2روش تحلیل
شبیهسازی ،در محیط نرم افزار المان محدود اَنسایس  52و
بر اسااس دادههاای اولیاه شاناور صاورت ميپاذيرد .بارای
شبکهبندی و تحلیل ورق و تقويتکنندههای مورد اساتفاده
در شناور از المان (شل 5)09اساتفاده ميشاود .ايان الماان
توانااايي تحماال تاانشهااای خمشااي و غشااايي را دارد و از
قابلیت تحمل بارهای صفحهای و بارهاای عماودی در عاین
حال تحمل تغییر شکلهای بازرگ برخاوردار اسات .الماان
مذکور بر اساس آن چه در شکل ( )5نشان داده شده اسات
دارای شش درجه آزادی در هر يک از گرهها است که شامل
جاباااهجايي در جهتهاااای  y ،xو  zو نیاااز دوران حاااول
محورهای  y ،xو  zاست [.]50

ضخامت ورق:
()5

Pdes
103 , mm
f  yd

t p  22.4sf serv f ar

خصوصیات تقويتکنندههای اصلي:

()2

0.5cI PdesSle2
105 , cm4
f E

I

0.5  cZ PdesSle2
 10 3 , cm3
f  yd

Z

0.5  10  c A PdesSle
, cm2
f  yd

Aw 

شكل ( )1المان شل .]13[ 33
1 Shell63
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نکته مهمي که بايد به آن اشاره گردد اين است کاه در ايان
مجموعه در تحلیل سازهای ،از اثرات غیر خطي و همچناین
باکلینگ 5روی شناور صرفنظر ميشاود و شاناور تنهاا باه
صورت استاتیکي تحلیل ميگردد.

 -4-2ممان خمشی عرضی
در نتیجه فشار نامتقارني که از سمت امواج درياا بار شاناور
وارد ميشود ،بدنه های کناری تمايال باه دور و ياا نزدياک
شدن به بدنه میاني را دارند کاه ايان امار منجار باه ايجااد
نیروهای عرضي بر روی شناور ميگردد .از جمله اين نیروها
ميتوان به مماني نوين در شناورهای چندبدنه به نام مماان
خمشي عرضي که در نتیجاه وجاود پال اتصاالي در شاناور
ايجاد ميشود اشاره نمود .اين ممان در عرض پلاتصالي باه
صورت يکنواخت توزيع شده است و هنگامي کاه اساتحکام
پلاتصالي مدنظر باشد دارای اهمیات اسات (مطاابق شاکل
(.))9
ممان خمشي عرضي بر اساس زاويه و جهات اعماال فشاار
نامتقارن امواج بر شناور ،باعث ايجاد دو حالات هاگیناگ 0و
ساگینگ 4ميگردد .در حالت اول ،بدنههای کناری باه بدناه
ی میاني نزديک مي شوند و باعث ايجااد کشاش در ساطح
بااليي پل اتصالي ميگردند .حالات سااگینگ دارای شادت
بسیار بیشتری نسبت به حالت هاگینگ است و باياد ماورد
توجه قرار گیرد .در اين حالت ،در نتیجه دور شدن بدنههای
کناری از بدنه میاني ،سطح بااليي پال اتصاالي تحات فشاار
قرار ميگیرد .بر اساس معاادالت ( )7و ( ،)1مماان خمشاي
عرضي در دو ناحیه شناور که مربوط به محل اتصال بدنههاا
به پل اتصالي است معادالت متفاوتي دارد .مکان و موقعیات
نواحي تحت تأثیر اين ممان در شکل ( )7نشاان داده شاده
است [.]51

 -3-2شرایط مرزی و محور مختصات
يکي از مهمترين بخاشهاای هار تحلیلاي ،ايجااد و اعماال
شرايط مرزی مناسب است .برای رسیدن به پاسخي درست،
سازه بايد به شکلي صحیح مقید گردد .آيیننامه شاناورهای
سه بدنه از موسسه رده بندی لويدز بار اسااس شاکل ( )2و
جدول ( ،)7شرايط مرزی مورد نظر برای شاناور را صاراحتاً
ارائه نموده است .همچنین بر اساس شکل ( ،)2جهت مثبت
محورهای مختصات بارای محاور  Xدر جهات طاولي و باه
سمت سینه شناور ،محور  Yدر قسمت میاني ساطح مقطاع
شناور و باه سامت پاورت 2و در نهايات محاور  Zدر جهات
عمودی و از کف شناور به سمت عرشه شناور در نظر گرفته
شدهاند.

شكل ( )2شرایط مرزی شناور سهبدنه [.]11
جدول ( )4شرایط مرزی شناور سهبدنه
شرایط مرزی

موقعیت مكانی

جابهجايي در جهت محور Z

نقطهای در مرکز ثقل عمودی شناور در
سینه 9وپاشنه7

برابر صفر است
جابهجايي در جهت محور Y

برابر صفر است
جابهجايي در جهت محور X
برابر صفر است

نقطه ای در کف و عرشه بالکهد میاني
1

قسمت شاهتیر اصلي بدنههای کناری در
بالکهد میاني

شكل ( )3محل اعمال ممان خمشی عرضی [.]51
1 Buckling

Port

2
3

Fore
Aft
5
Keel

6

4

Hogging
7
Sagging
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جدول ( )1مقادیر ممان خمشی عرضی در حالتهای هاگینگ و

M sph


  2 sh  a  y  Bmh , po.I
9.81 f serv

z  sh


2
2 


( )1
  2 sh  a  y  y , po.O
 9.81 f
serv
z sh
o

2


ساگینگ.

M sps

نوع بارگذاری

مقدار

ممان خمشي عرضي هاگینگ وارد بر نقطه I

)KN/m
(21101

ممان خمشي عرضي هاگینگ وارد بر نقطه O

2281

ممان خمشي عرضي ساگینگ وارد بر نقطه ی I

01352

ممان خمشي عرضي ساگینگ وارد بر نقطه O

4929

بر اساس مقادير ممان خمشاي عرضاي حاصال شاده بارای
شناور مورد نظر که در جدول ( )1آمده اسات ،مقادار ايان
ممان در حالت ساگینگ بسیار بیشتار از حالات هاگیناگ
است .همچنین مقدار اين ممان در محل اتصال بدنه میااني
با پلاتصالي بیشتر از مقدار آن در محل برخاورد بدناههای
کناری با پلاتصالي است .در نتیجه در ايان پاژوهش جهات
بهینهسازی ،تنها از ممان خمشي عرضي حالت ساگینگ در
محل برخورد بدنه میاني با پلاتصالي ،استفاده ميگردد.
در نهاياات و پااس از طراحااي شااناور در نرمافاازار و اعمااال
شرايط مرزی و نیروها ،نمايي سهبعدی از شناور قبل و بعاد
از بارگذاری به صورت شکل ( )0ارائه ميشود .همانگونه که
مشاهده ميگردد ،بیشترين اثر اين ممان بر روی پل اتصالي
است.

شكل ( )4نقاط تحت تاثیر ممان خمشی عرضی[.]11

نحوه اعمال ممان خمشي عرضي حالت هاگینگ و ساگینگ
بر اساس شکل ( ،)1به صورت دو مؤلفاه نیارو در دو جهات
عرضي و عمودی تجزيه ميشود .مولفاه نیاروی عماودی در
طول بدنه کناری و در راستای کیل آن به صاورت گساترده
وارد ميگردد .همچنین مؤلفه نیروی عرضي نیز باه صاورت
گسترده در قسمت بیروني بدنه کناری و در امتاداد تقويات
کنندهها در آن منطقه وارد ميشود .مقادير نیروهای اعمالي
بايااد بااه گونااهای انتخاااب گردنااد کااه در نتیجااه ،مقاادار
ممانخمشي در محل برخورد بدنهها به پلاتصالي را نتیجاه
دهند [.]51

شكل ( )3نمای سهبُعدی مقطع شناور سهبدنه قبل و بعد از

شكل ( )1نحوه اعمال ممان خمشی عرضی [.]51

اعمال ممان خمشی عرضی حالت ساگینگ.
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در واقع متغیر وابساتهای اسات کاه در طراحاي مقادار آن
حداقل ميگردد و با هر تغییر در متغیرهای طراحاي مقادار
آن نیز تغییر ميکند.
در اين مطالعه ،بهینه سازی توسط نرم افزار الماان محادود
(انسیس  )52انجام ميگیرد .در ايان نارم افازار باا تعرياف
متغیرهااای طراحااي ،متغیرهااای حالاات و تااابع هاادف و
همچنین تعیین روش بهینه سازی ميتوان سازه ای عظایم
و پیچیااده را بهینااه نمااود .روشهااای مختلفااي جهاات
بهینهسازی موجود است ،اما جهت بهیناه کاردن ساازههای
پیچیده از دو روش پیشرفته به نامهای تقريب زيرمسائله 5و
مرتبۀ اول 2استفاده ميگردد .روش مرتبۀ اول به علت آنکاه
برای طراحيهای حساس و با دقت باال پاسخ مطلاوبي ارائاه
ميدهد ،در اين مجموعاه باه عناوان روش مطلاوب جهات
بهینه سازی مورد استفاده قرار ميگیرد .در نهايت نرم افزار،
پس از چندين بار تکرار حل ،بهترين پاسخ را ارائه مينمايد.

 -3بهینهسازی
به بیان رياضي بهینهسازی که شاامل کمیناه و ياا بیشاینه
نمودن يک تابع هدف به نام  Fsاست به صاورت زيار بیاان
ميشود .اساس کار بهینهسازی به روش اجازای محادود باه
اين صورت است که تابعي مانند  Fsباهعناوان تاابع هادف
جهت کمینه و يا بیشینهسازی برگزيده ميگردد .اين تابع با
استفاده از قیدهايي بر اساس معادالت  0و  4مقید ميگردد.
معادله  8نیز حد باال و پايین متغیرهاای طراحاي را تعرياف
ميکند.
( )0
g j (s)  0 , j  1,...m
()4

h j ( s)  0 , k  1,... n

()8

sil  si  siu , i  1,... n

بهینه سازی جهت رسیدن به بهترين پاسخ ممکن بر مبنای
پارامترهااايي محاادود و يااا نامحاادود ،مااورد اسااتفاده قاارار
ميگیرد .در واقع در اين فرآيند ،چندين المان ميتوانناد از
لحاظ کمّي بهیناه گردناد .در طراحاي ساازهای شاناورهای
نظامي هدف اصلي اين است که از وزن سازه به ازای آنکاه
حداکثر تنش وارده کمتر از تنش مجاز سازه باشاد بکاهناد.
در بهینه سازی با سه نوع متغیر سروکار داريام .متغیرهاای
طراحي ،مقادير وابساتهای هساتند کاه بار حساب بهتارين
طراحي تغییر ميکنند .در اين مجموعه ضاخامت ورقهاا و
ضخامت و ارتفااع وب تقويتکننادههای پال اتصاالي طباق
جدول ( )0به عنوان متغیرهای طراحاي انتخااب شاده اناد.
مکان و اسامي المانهای سازه ای پل اتصاالي در شاکل ()4
نیز نشان داده شده اسات .حادود بااال و پاايیني کاه بارای
متغیرهای طراحي در نظر گرفته ميشود بار اسااس امکاان
ساخت و عملیات و همچناین محادوديت هاای موجاود در
آيین نامه تعیین ميگردند .نکتاهای کاه باياد باه آن اشااره
گردد اين است که ،بار اسااس آيینناماه ،حاداقل ضاخامت
باارای ورقهااا جهاات جلااوگیری از جااوش  1میليمتاار،
تقويتکنناادههای اصاالي  0میليمتاار و تقوياات کنناادههای
فرعااي  2/1میليمتاار در نظاار گرفتااه ميشااود []51،57
متغیرهای حالت که متغیرهای وابسته نیز نامیاده ميشاوند
باعث مقید شدن طراحي ميگردند .در اين مجموعاه تانش
معادل فون مايسز با مقادار کمّاي حاداکثر  251نیاوتن بار
میلي متر مربع ،به عنوان متغیر وابسته انتخاب شاده اسات.
تابع هدف که در اين بررسي وزن سازه انتخاب شاده اسات،

جدول ( )3متغیرهای طراحی پل اتصالی شناور سهبدنه.
متغیر طراحی

ابعاد اولیه
(بر اساس
آيیننامه)

ارتفاع وب فريم عرضي عرشه خیس
ارتفاع استیفنر طولي عرشه خیس
ارتفاع وب فريم عرضي سايد
ارتفاع استیفنر طولي سايد
ارتفاع وب فريم عرضي عرشه بااليي
ارتفاع استیفنر طولي عرشه بااليي
ضخامت وب فريم عرضي عرشه خیس
ضخامت استیفنر طولي عرشه خیس
ضخامت وب فريم عرضي سايد
ضخامت استیفنر طولي سايد
ضخامت وب فريم عرضي عرشه بااليي
ضخامت استیفنر طولي عرشه بااليي
ضخامت عرشه خیس
ضخامت سايد
ضخامت عرشه بااليي

111
211
511
511
911
211
0
771
0
271
0
271
24
1،1
52

حد پایین حد باال

711
211
591
01
211
511
0
271
0
271
0
271
21
1
1

011
911
501
551
911
221
21
52
51
52
51
52
91
91
91

 -4صحه گذاری
پس از ارائه روابط حاکم بر مسائله و قبال از شاروع فرايناد
حل عددی ،نیاز است که صحت روش عددی مورد اساتفاده
در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گیارد .باه هماین منظاور
مقايسهای با روش پیشاین کوماار و همکااران [ ]54انجاام
Subproblem Approximation
First Order
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متغیر حالت انتخاب شده است .بر اسااس آيینناماه ،مقادار
تنش معادل نبايد از  251نیوتن بار میلاي مترمرباع بیشاتر
گااردد .همانگونااه کااه در جاادول ( )51مشاااهده ماايگااردد
حداکثر مقدار اين تنش در سازه پس از بهینهسازی برابر باا
 551/53ميباشد .اين امر نشان ميدهد کاه تانش معاادل
فونمايسز انتظارات را برآورده ساخته است.
در نهايت ،هدف از بهینهسازی در اين پژوهش ،کاستن وزن
شناور بهازای تغییرات ابعاد سازهای پل اتصالي بود .در
جدول ( )3و شکل ( )51نیز تغییرات وزن سازه بعد از بهینه
سازی ارائه شده است .همانگونه که مشاهده ميشود در
نتیجه اين بهینه سازی به میزان  %9کاهش وزن در سازه
شناور مشاهده شد .اين مقدار کاهش برای يک شناور
نظامي که يکي از اهداف اصلي در آن رسیدن به سرعت باال
است قابل توجه است.
در شکل ( )55نیز تغییرات ارتفاع وب تقويتکنندهها بارای
مقطع پال اتصاالي نشاان داده شاده اسات .همانگوناه کاه
مشخا است در نتیجه بهینه سازی باه ازای اعماال مماان
خمشي عرضي حالت سااگینگ ،میازان کااهش ارتفااع وب
تقويت کنندهها در اين شکل کامالً محسوس است.

ميگیرد .آنها در پژوهش خود جهات شابیهساازی ورق از
المان سالید 549و جهت شبیهسازی تقويتکنناده از الماان
بیم 29بهره بردند و حداکثر جابهجايي ساازه بادون تقويات
کننده و همراه با تقويت کننده را به ازای نیروی فشار و باار
متمرکز به دست آوردند .در پژوهش پیشرو از المان شال09
هم برای ورق و هم برای تقويت کننده استفاده شاده اسات.
ابعاد ورق به صاورت  51×5111×5111میلاي متار و ابعااد
تقويت کننده به شاکل فلات باار باه صاورت 51×71×811
میلي متر است .محل قرار گیری تقويتکننده نیز به صورت
شکل ( )8است.
همانگونه که در جدول ( )4ديده ميشود ،مقادير حداکثر
جابه جايي المان ورق ساده و ورق تقويت شده با يک تیر در
وسط آن در مجموعه پیشرو با مقادير به دست آمده در
مقاله ارائه شده توسط کومار و همکاران [ ]50مورد مقايسه
قرار گرفت .بر اساس نتايج ارائه شده و به دست آوردن
تغییرات اين مقادير در ستون انتهايي جدول کامالً مشخا
است که تغییر در نتايج به ازای تغییر نوع المان مورد
استفاده در شبکه بندی سازه کامالً ناچیز بوده و روش
حاضر با دقت مناسبي مقدار حداکثر جابهجايي را به دست
آورده است.

 -3نتیجهگیری و پیشنهادات
 -1نتایج

در اياان مطالعااه ،هاادف اصاالي بهینااهکااردن ابعاااد اجاازای
پلاتصالي شناور سهبدنه نظامي بهازای ممان خمشي عرضي
حالت ساگینگ حاصل ازبرخورد امواج زاويه دار باه شاناور،
جهت کاهش وزن شناور ميباشد .در خصوص اهمیت ساازه
پل اتصالي در شناورهای سهبدناه توضایحاتي ارائاه گردياد.
وظیفه اين پل ،اتصال ايمن بدنهها و مقابله باا تغییار شاکل
سازه ميباشد .اين بخش از ساازه ،هنگاامي کاه در معارض
امواج عرضي قرار ميگیرد ،باه جهات باروز عادم تقاارن در
بارهای وارده به آن بیشترين بار را تحمل ميکند .اولین گام
در تحلیل سازهای چنین ساختاری ،تعیین بارهاای وارد بار
آن ميباشاد .آياینناماههاای مؤسساات ردهبنادی در ايان
خصوص با در نظر گرفتن حاالت حادّی ،ضارايب اطمیناان
بیشتری را پیشنهاد ميدهناد .ايان در حاالي اسات کاه باا
اعمال شرايط خاص سازه و تحلیلهاای مساتقیم مايتاوان
سازه بهینهتری را از لحاظ وزن و فرم هندساي ارائاه نماود.
ابعاد اولیه بدست آمده از آيیننامه و تعاريف ماورد اساتفاده
در فرآيند بهینهسازی ارائه شده است.

پس از آشنايي با مراحل بهینهساازی ،نتاايج مرباوط باه آن
مورد بررسي قرار ميگیرد .جدول ( )8و شکل ( )3تغییارات
متغیرهای طراحي که شامل ضخامت ورقهای پل اتصاالي و
ضخامت و ارتفاع وب تقويت کنندهها در پل اتصالي است در
نتیجه بهینه سازی باه ازای مماان خمشاي عرضاي حالات
ساگینگ ارائه شده است .همانگونه که از نتايج قابل مشاهده
است ،تاثیر تغییار ارتفااع وب تقويات کننادهها نسابت باه
ضخامت تقويت کنندهها در کاهش وزن ساازه شاناور قابال
توجه است .همچنین تغییر ضخامت ورقهای مورد استفاده
در پل اتصالي در نتیجاه ايان بهیناه ساازی کااهش چشام
گیری ندارد .و تنها ضخامت ورق پايیني پل اتصاالي کاه در
معرض امواج قرار دارد و تحات تااثیر مماان خمشاي قارار
ميگیرد دچار تغییر قابل مالحظه در نتیجاه بهیناه ساازی
شده است .در اين مجموعه تنش معادل فونمايسز بهعناوان
Solid73
Beam3

1
2
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شكل ( )7المانهای سازهای پل اتصالی .

شكل ( )8ورق تقویت شده مدلسازی شده با استفاده از المان .Shell63
جدول ( )7مقایسه نتایج صحت سنجی روش مورد استفاده در مقاله.
شرایط مرزی و بارگذاری

نوع المان

مرزها به صورت گیردار-فشار گسترده ()1 KN/m2
مرزها به صورت گیردار-فشار گسترده()1 KN/m2
مرزها به صورت گیردار-بار متمرکز ()1 KN/mدر مرکز
مرزها به صورت گیردار-بار متمرکز ( )1 KN/mمرکز

ورق ساده
ورق تقويت شده
ورق ساده
ورق تقويت شده

حداكثر جابجایی-مقاله كومار و

حداكثر جابجایی-

درصد

همكاران

مقاله حاضر

خطا

171035
1717
17977
1750

171039
17157
1797
175148

1723
277
5714
5794

جدول ( )8مقادیر متغیرهای طراحی قبل و بعد از بهینه سازی.
قبل از بهینه سازی

متغیرهای طراحی

بعد از بهینه سازی

درصد تغییرات

ارتفاع وب فريم عرضي عرشه خیس

111

711787

378

ارتفاع استیفنر طولي عرشه خیس

211

221

52

ارتفاع وب فريم عرضي سايد

511

591

51
51

ارتفاع استیفنر طولي سايد

511

31

ارتفاع وب فريم عرضي عرشه بااليي

911

201

5574

ارتفاع استیفنر طولي عرشه بااليي

211

587

8

ضخامت وب فريم عرضي عرشه خیس

0

0

1

ضخامت استیفنر طولي عرشه خیس

771

9730

52

0

0

1

271

271

1

ضخامت وب فريم عرضي عرشه بااليي

0

0

1

ضخامت وب فريم عرضي سايد
ضخامت استیفنر طولي سايد
ضخامت استیفنر طولي عرشه بااليي

271

271

1

ضخامت عرشه خیس

24

27771

377

ضخامت سايد

1،1

1791

1

ضخامت عرشه بااليي

52

51721

52

جدول ( )9مقادیر متغیر حالت قبل و بعد از بهینهسازی.
متغیر حالت

قبل از بهینهسازی

بعد از بهینهسازی

تنش مجاز

تنش معادل(مگاپاسکال)

531739

551753

251
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جدول ( )11مقدار وزن شناور قبل و بعد از بهینهسازی.
تابع هدف

قبل از بهینهسازی

بعد از بهینهسازی

وزن شناور(تن)

7111

7901

شكل ( )9تغییرات متغیرهای طراحی و تابع هدف قبل و بعد از بهینهسازی.

شكل ( )11تغییرات تابع هدف قبل و بعد از بهینهسازی.
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.) مقطعی پل اتصالی قبل و بعد از بهینهسازی11( شكل

در آخر نیز ابعاد المانهای سازهای پل اتصالي به ازای ممان
خمشي عرضي در حالت سااگینگ و باا هادف کااهش وزن
شناور و برقرای استحکام الزم بهینهساازی شاد و مشاخا
گرديد در اين پژوهش ارتفاع وب تقويت کنندهها و ضخامت
ورقهای پل اتصالي بیشتارين تاأثیر را در کااهش وزن بار
 محاادوده تعريفااي کااه باارای، در نتیجااه.عهااده داشااتند
،متغیرهای طراحي در نظر گرفتاه شاد و باا اساتفاده از آن
. کاهش يافت%9 وزن شناور به مقدار
اين مقدار کاهش وزن برای چناین شاناورهايي کاه هادف
اصلي در آنها دستیابي باه سارعت بیشاتر و ماانور مناساب
 نکتاهای کاه ميتاوان باه آن. بسیار قابل توجه اسات،است
اشاره نمود اين است که با توجه به فرم پیچیدهای که شناور
سهبدنه دارد و تأثیر نحوه قراگیری طولي و عرضاي دو بدناه
کناری نسبت به بدنه میاني شناور سه بدنه در مقدار و ناوع
بارگااذاریهای وارد باار سااازه و تعااداد محاادود شااناورهای
 جهات طراحاي عملاي و،پیشرفته ساخته شاده در جهاان
کاربردی اين نوع از شناورها نميتوان تنها به نتاايج حاصاله
از آيیننامهها استناد نمود و بهترين روش جهات طراحاي و
 انجاام ياک ساری طراحايهاای مساتقیم در،تحلیل آنها
مناطق خااص و حسااس شاناور همچاون پالاتصاالي کاه
سازهای جديد نسبت باه شاناورهای سانتي پیشاین اسات
.است
همچنین جهت رسیدن به پاسخي دقیق و عملي بايد شناور
 در.با دقت زياد و با تمام پیچیدگي هندسي طراحاي گاردد
اين پژوهش از آثار غیرخطي و همچناین باکلیناگ بار روی
 الزم بااه کار اساات کاه جهاات.شاناور صارفنظاار گردياد
 اثرات آنها نیز ميبايسات مادنظر،دستیابي به دقت بیشتر
.قرار گیرند
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