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چكیده
تريماران يک شناور چند بدنه است که از يک بدنه مرکزی الغر و بلند و دو بدنه کناری کوچک تشکيل شده است .بدنههای کناری توسط
عرشه عرضي به بدنه مرکزی متصل ميگردند .موقعيت و فرم هندسي بدنههای جانبي تاثير قابل توجهي بر روی تعادل ،حرکات ديناميکي و
بارهای موج وارد بر اين شناور مدرن دارد .در اين مقاله تاثير فرم هندسي بدنههای جانبي بر روی حرکات هيو و پيچ يک شناور تريماران با
در نظر گرفتن فرم هندسي نامتقارن داخلي و نامتقارن خارجي بررسي شده است .مدلي از شناور در حوضچه کشش در سرعتهای مختلف
و فرکانسهای متفاوت در حالت موج از روبرو مورد آزمايش قرار گرفته است .نتايج نشان داد که به علت اندرکنش مناسب بين بدنه اصلي و
بدنههای کناری در شرايط استفاده از بدنه کناری با فرم نامتقارن خارجي پاسخها از مقادير کمتری در مقايسه با بدنه نامتقارن داخلي
برخوردار است .همچنين وجود نقاط ماکزيمم و مينيمم محلي بر روی پاسخهای شناور در شرايط بدون سرعت ناشي از کوپل حرکت هيو و
پيچ در فرکانسهای مربوطه است.
واژگان کلیدی :شناور تریماران ،دریامانی ،حوضچه کشش ،مدلسازی تجربی.
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اولين تاريخ ثبت شده قايقهای تندرو و قايقهايي با
بدنههای کوچک کناری مربوط به مردم اهل جزاير پلينز در
اوايل  1800ميباشد ،اين بدنههای درختي توخالي و بومي
دارای نسبت طول به عرض بااليي بوده و بدنههای کوچک
کناری ،پايداری قايق را تامين ميکنند .با اين وجود،
پيشرفتهايي در سالهای گذشته منجر به اين شده که
امروزه تريماران را داشته باشند .بعد از آن چالش برای
استفاده تجاری و نظامي از اين نوع فرم بدنه بوجود آمد .در
سال  1998از فرم بدنه تريماران به عنوان شناورهای
جابجايي استفاده شد و دو سال بعد ،اولين نمونه تحقيقاتي
به نام ترايتون برای اثبات استفاده از مفهوم پلتفرم سه بدنه
برای شناورهای نظامي ساخته شد.
تريماران يک شناور چندبدنه است که از يک بدنه اصلي و
دو بدنه کناری تشکيل شده است .بدنه اصلي باريک بلند و
بدنههای کناری کوچکتر بوده و توسط عرشه عرضي به بدنه
اصلي متصل ميگردند .به دليل عملکرد خوب اين شناور
نسبت به شناورهای تکبدنه در دريا ،در سالهای اخير مورد
توجه معماران و طراحان کشتي با کاربریهای نظامي و
تجاری قرار گرفته است .از مزايای اين شناور نسبت به ساير
شناورها ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 قابليت ماندگاری عالي به خاطر طول خط آب بلندترخصوصا در شرايط موج سينه و موج مورب.
 پايداری عرضي در زاويههای کوچک کجي مشابهشناورهای تکبدنهای و در زاويههای بزرگ کجي مشابه
شناورهای کاتاماران به دليل وجود بدنههای جانبي.
 سطح دک بسيار وسيع برای تجهيزات ،حمل کاال وامکانات رفاهي در کاربریهای نظامي ،تجاری و مسافربری.
 راندمان مصرف سوخت عالي به خاطر مقاومت کم درسرعتهای باال.
 عملکرد شتاب سريع به خاطر داشتن بدنه اصلي وبدنههای کناری باريک.
 قابليت بقا بسيار قوی و تعادل آسيبديده ذاتي بسيار باال. هزينه ساخت پايين به خاطر امکان استفاده از فوالد وهمچنين کاهش در هزينه ماشينآالت سيستم تحرک به
خاطر مقاومت پايين در آب.

 بهبود مانورپذيری با نصب سيستم پيشران در بدنههایجانبي.
فرم هندسي ،اندازه ،موقعيت طولي و عرضي بدنههای کناری
تاثير قابل توجهي بر روی رفتار ديناميکي ،تعادل ،قابليت
ماندگاری و نيروهای موج وارد بر سازه اين شناور دارند .در
سالهای اخير در ارتباط با تاثير موقعيت طولي و عرضي بر
روی رفتار ديناميکي شناور تريماران مطالعات عددی و
آزمايشگاهي زيادی انجام شده است اما در خصوص تاثير
فرم هندسي بدنههای جانبي بر روی حرکات هيو و پيچ اين
شناور مطالعات بسيار کمي صورت گرفته است [.]1
بينگهام و همشپير1در سال  2001با استفاده از تئوری
سهبعدی به تحليل ديناميک شناورهای سهبدنه پرداختند
[ .]2بررسي پاسخ ديناميکي يک شناور تريمارن جهت
يافتن موقعيت طولي بهينه بدنههای جانبي در سال 2003
توسط آلپرکارولتي2انجام شد .وی از روش رانکين3در اين
تحليل استفاده کرد و نتيجه گرفت که در اعداد فرود پايين
با قرار گرفتن بدنههای جانبي در محدوده وسط شناور،
عملکرد درياماني شناور بهينه است و رائوی هيو و پيچ
بهطور قابل توجهي کاهش مييابد .همچنين در اعداد فرود
باال با نصب بدنههای جانبي در جلو و يا پاشنه شناور پاسخ
درياماني مناسبي بدست ميآيد [.]3
هبل وايت4و همکاران در سال  2006بهصورت عددی و
تجربي تاثير موقعيت طولي بدنههای کناری را بر روی
حرکات هيو و پيچ شناور تريماران بررسي کردند .آنها
آزمايش مدل را در چهار موقعيت طولي بدنههای کناری
نسبت به پاشنه انجام دادند و نتيجه گرفتند که محل
قرارگيری بدنههای کناری اثر مهمي بر روی مشخصات
حرکتي دارد ،بطوريکه مقادير پاسخ برای هر دو حرکت هيو
و پيچ با عقب بردن موقعيت بدنههای کناری کاهش مييابد
و در يک جابجايي يکسان ،اضافه کردن بدنههای کناری به
شناور در مقايسه با شناور تکبدنه اثر مطلوبي بر روی رفتار
درياماني آن دارد [.]4
آرمسترانگ5در سال  2006عملکرد يک شناور سه بدنه
بزرگ6را بهصورت تجربي و با استفاده از نمونه واقعي مورد
ارزيابي قرار داد .وی همچنين نتايج را با يک شناور کاتاماران
مقايسه نمود و نتيجه گرفت که وضعيت رول و پيچ شناور
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بهبود پيدا کرده و در مقايسه با کاتاماران سطح راحتي
مسافران افزايش و دريازدگي تا  50درصد کاهش پيدا کرده
است [.]5
ساتو1و همکاران در سال  2007با استفاده از روش عددی
تاثير موقعيتهای طولي و عرضي بدنههای جانبي بر روی
حرکات شناور مورد بررسي قرار دادند و درستي نتايج خود
را با نتايج تجربي معتبر سازی کردند [.]6
چانگ2و همکاران در سال  2010به بررسي ويژگيهای
مانورپذيری يک شناور تريماران با پيکربندی مختلفي از
بدنههای جانبي پرداختند .آنها نتيجه گرفتند که اگر
بدنههای جانبي در قسمت جلوی شناور و به فاصله عرضي
مناسبي از آن قرار داشته باشند شناور مانورپذيری بهتری
خواهد داشت [.]7
مين و ژانگ3در سال  2011به مطالعه عددی بدنههای
جانبي شناور سهبدنه پرداخته و بهينهکردن فرم آنها را
مورد بررسي قرار دادند [ .]8رودريگو4در سال  2012با
استفاده از روش تئوری نواری و محاسبات عددی جريان
سيال درياماني يک شناور سهبدنه و تکبدنه را محاسبه و
مقايسه کرد و نتيجه گرفت که رفتار ديناميکي شناور
سهبدنه نسبت به شناور تکبدنه مشابه بهتر ميباشد.
همچنين نتيجه گرفتند که روش به کار رفته به دليل
شبيهسازی بهتر اندرکنش بين بدنههای تريماران روش
مناسبي برای تحليل حرکات اين شناور ميباشد [.]9
الهوليما5و همکاران در سال  2014به مقايسه و ارزيابي
پايداری و عملکرد درياماني شناور تکبدنه ،کاتاماران و
تريماران پرداختند .آنها نتيجه گرفتند که شناورهای
چندبدنه(کاتاماران و تريماران) پايدارتر و مقادير  BMو
 GMبيشتری از شناور تکبدنه دارند و همچنين خصوصيات
هيل6و ليست7بهتری دارند [.]10
يانگ8و همکاران در سال  2014به بررسي روش جديد
بهينهسازی هيدروديناميکي پرداختند که در آن ،عالوه بر
تاثير موقعيتهای بدنههای جانبي ،اثرات فرم اين بدنهها و
فاصله آنها تا بدنه اصلي نيز مورد مطالعه قرار گرفت[.]11

اکبری و همکاران در سال  2014به بررسي حرکات هيو و
پيچ يک شناور تريماران با سينه شکافنده پرداختند .آنها
نشان دادند که حساسيت رائوی پيچ بر روی تغييرات مقادير
اعداد فرود و دامنه موج در حالتي که طول موج بدون بعد
کمتر از  0/8باشد زياد نيست .برای فرکانس بدون بعد نيز
بين  2/5و  2/8رائوی پيچ تغييرات قابل توجهي در نتيجه
تغيير در اعداد فرود يا دامنه موج تجربه نميکند [.]12
در سال  ،2016جيانگ و هانبينگ سان9از دانشگاه هاربين
چين10تحقيقاتي بر روی مشخصات هيدروديناميکي برای
يک شناور تريماران پرواز ی11به دو روش تجربي و
عددی(روش حجم محدود) انجام دادند .در اين پژوهش
مدل در اعداد فرود بين 0/90تا  5/87آزمايش شد و
مقاومت ،ميزان فرورفتگي12و زاويه تريم مورد اندازهگيری
قرار گرفت .نتايج نشان داد که در اعداد فرود بيشتر از 3/16
پاسخ حرکات هيو و پيچ رضايتبخش بود [.]13
آقای عسکريان خوب و کتابداری در سال  1396به بررسي
نيروهای هيدروديناميکي وارد بر عرشه عرضي شناور
تريماران پرداختند .نتايج تحقيق نشان داد که در وضعيت
برخورد موج با زاويه  90درجه مقادير نيروها و گشتاورهای
وارد بر عرشه عرضي مستقل از سرعت بوده و فقط به
فرکانس موج بستگي دارند .همچنين مقادير حداکثر نيروها
و گشتاورها در سرعت  25گره و در زاويه برخورد 135
درجه اتفاق ميافتد [.]14
 13همکاران در سال  2017با استفاده از روش
آقای پوندرا و
عددی به تحليل بر روی مقاومت و درياماني تريماران برای
بهينهسازی آن پرداختند .آنها نتيجه گرفتند که شناور
سبکتر ،درياماني بدتری دارد .همچنين موقعيت قرارگيری
بدنههای جانبي و جريان عبوری در طول بدنه شناور تاثير
بسايری بر روی مقادير مقاومت دارد [.]15
آقای الهوليما14و همکاران در سال  2018با استفاده از
روش  CFDبه بررسي ارتباط بين مقاومت ،درياماني يک
شناور تريماران با پيکربندی مختلف عرضي بدنههای جانبي
پرداختند .نتايج نشان داد که فاصله بدنههای کناری از بدنه
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اصلي تاثير بسياری بر روی مقاومت دارد و با کم کردن
فاصله مقاومت به دليل تداخل امواج افزايش مييابد .سپس
با افزايش تداخل مقاومت و درياماني ،حرکات هيو و پيچ
کاهش مييابد .همچنين اين تداخل بر روی حرکت رول
تاثير ندارد [.]16
آقای ونگ1و همکاران در سال  2018به روش عددی و
تجربي ،بهينهسازی مدل تريماران را بررسي کردند .با
استفاده از پيکربندیهای مختلف بدنههای جانبي در طول
موجهای مختلف و دو سرعت ،بهترين چيدمان بدنههای
کناری را ارائه دادند [ .]17آقای ژانگ2و همکاران در سال
 2019با استفاده از روش عددی و تجربي به بررسي يک
شناور تريماران پرداختند .آنها نتيجه گرفتند که با
قرارگيری بدنههای جانبي در قسمت انتهايي از بدنه اصلي
باعث افزايش راندمان و با نصب بدنههای کناری در جلوی
تريماران باعث کاهش مقاومت ميشود [.]18
در اين مطالعه تاثير فرم هندسي بدنههای جانبي بر روی
حرکات هيو و پيچ يک شناور تريماران به روش تجربي با
فرمهای بدنه نامتقارن داخلي و خارجي در حوضچه کشش
انجام شده است.

()2

که در آن:
 Mماتريس جرم و ممان کشتي
 Aماتريس ضرايب جرم افزوده
 Bماتريس ضرايب دمپينگ
 Cماتريس ضرايب فنريت
 Fماتريس مجموع نيروها و ممانهای وارده ناشي از موج
ميباشند.
 -3مدلسازی شناور تریماران
بدون شک انجام آزمايش دقيقترين راه برای کشف جزئيات
پديدههای فيزيکي قلمداد ميگـردد .در زمينه طراحي
شناورها نيز آزمايش مدل يک ابزار کارآمد است که با ساخت
مدلي از شناور در مقياس کوچکتر در حوضچههای کشش
و حوضچههای سهبعدی انجام ميشود.
در اين روش يک مدل فيزيکي از شناور با استفاده از قوانين
تشابه هيدرو ديناميکي و سازهای ساخته شده و آزمايشهای
مختلف از قبيل مقاومت ،درياماني ،قابليت مانور و نيز
آزمايشهای سازهای بر روی آن انجام ميشود .برای طراحي
بدنه مدل شناور تريماران هدف از فرم بدنه يک شناور
تکبدنه استفاده شده است .برای باريک و بلند کردن بدنه
اصلي ،طول بدنه افزايش داده شد تا نسبت طول به عرض
 12بدست آيد.
از فرم هندسي نيم ويگلي نامتقارن داخلي و خارجي برای
بدنههای جانبي استفاده شد .شناور ويگلي يک فرم بدنه با
يک رابطه رياضي برای شناورهای جابجايي محسوب ميشود
که هندسه بدنه آن از رابطه ( )3قابل محاسبه است:
در رابطه باال  yنقاط نيمعرض B ،بيشينه عرض شناورL ،
طول کلي شناور T ،آبخور z ،نقاط در ارتفاع و  xمختصات
در طول شناور ميباشد.
قسمت بيروني بدنه جانبي نامتقارن داخلي و قسمت داخلي
بدنه جانبي نامتقارن خارجي  ،به صورت تخت و سمت ديگر
آنها فرم بدنههای جانبي نامتقارن به صورت نيم ويگلي
ميباشد .در شکل ( )1نمايي از فرم بدنههای جانبي مدل
نمايش داده شده است.

 -2حرکات هیو و پیچ کشتی
حرکات کشتي در موج ترکيبي از حرکات انتقالي و دوراني
ميباشد .ميتوان با استفاده از معادالت حرکت ،اصول تئوری
حرکات کشتي در دريا را شکل داد و در تحليل کيفي و
کمي اين حرکات از آن استفاده نمود .کشتي به عنوان يک
()3

𝐵
2𝑥 2
𝑧 2
) ) ( (1 − ( ) ) (1 −
2
𝐿
𝑇

=𝑦

جسم صلب فرض ميشود و حرکات کشتي در مرکز ثقل آن
تعريف مي گردند .برای يافتن معادالت حرکتي از قوانين
اصلي مکانيک استفاده ميشود .با فرض اينکه موج بهصورت
موج ساده سينوسي باشد و از اثرات ساير حرکات کشتي
روی کوپل هيو و پيچ صرفنظر شود ،دستگاه معادالت
حرکت هيو و پيچ را ميتوان بهصورت زير بيان نمود:
معادله حرکت هيو:
()1
معادله حرکت پيچ:

(𝑀 + 𝐴33 )𝜂̈ 3 + 𝐵33 𝜂̇ 3 + 𝐶33 𝜂3 +
𝐴35 𝜂̈ 5 + 𝐵35 𝜂̇ 5 + 𝐶35 𝜂5 = 𝐹𝐸𝑥3

Wang
Zhang

(𝐴55 + 𝐼)𝜂̈ 5 + 𝐵55 𝜂̇ 5 + 𝐶55 𝜂5 +
𝐴53 𝜂̈ 3 + 𝐵53 𝜂̇ 3 + 𝐶53 𝜂3 = 𝐹𝐸𝑥5

2
3
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پروفيل سينه آن بهصورت شکافنده موج1در نظر گرفته
شده تا بتواند عملکرد هيدروديناميکي شناور را بهبود بخشد.
مقياس به کار رفته در ساخت مدل نسبت  80به  1است.
طراحي مدل در نرمافزار کتيا انجام شد و پس جيکد گيری،
توسط دستگاه  CNCفرز سهمحوره مدلي از جنس پلياتيلن
ساخته شد .برای اتصال بدنههای جانبي به بدنه اصلي
مکانيزيمي از پروفيل آلومينيمي ساخته شد .بدنههای
جانبي  22/5سانتيمتر نسبت به پاشنه فاصله داشته و
فاصله خط مرکزی بدنههای جانبي از خط مرکزی بدنه
اصلي  21/5سانتيمتر است .مشخصات شناور واقعي و مدل
در جدول ( )1نشان داده شده است.

جدول ( )1مشخصات شناور.
پارامتر(واحد)

شناور واقعي

شناور مدل

طول کل

124

1/55

بدنه اصلي(متر)
طول خط آّب

1/54

123/2

بدنه اصلي(متر)

 -4شرح کلی آزمایش
کليه آزمايشهای درياماني مدل در آزمايشگاه ملي دريايي
شهدای خليج فارس انجام شد .مشخصات اين آزمايشگاه در
جدول ( )2بيان شده است .رفتار درياماني برای بدنههای
جانبي نامتقارن داخلي و خارجي در سه سرعت با دو دامنه
موج و هفت فرکانس موج انجام شده است .آزمايشها در
يک موقعيت طولي و يک موقعيت عرضي برای بدنههای
جانبي صورت پذيرفت .اطالعات مربوط به آزمايش مدل در
حوضچه کشش در جداول ( )3تا ( )5آمده است.

-2

عرض خط آب(متر)

9/6

ارتفاع(متر)

11/776

14/72×10-2

آبخور(متر)

4/384

5/48×10-2

طول بدنه کناری(متر)

36

عرض بدنه کناری(متر)

2/36

ارتفاع بدنه کناری(متر)

8/136

آبخور بدنه کناری(متر)

7/44

-2
-2

12×10

45×10

2/95×10

10/17×10-2
-2

0/93×10

جدول ( )2مشخصات حوضچه کشش.

S

طول

 402متر

عرض

 6متر

ارتفاع

 4/5متر

عمق آب

 4متر

سرعت ارابه

 19متر بر ثانيه

نوع ارابه

سرنشين دار

ارتفاع موج منظم

 0/5متر

ارتفاع موج نامنظم

 0/4متر

پارامترهای

مقاومت ،درياماني ،مانور،

مورد اندازهگيری

بازده و ضرايب پروانه

C

جدول ( )3سرعت کشش مدل در حوضچه.

الف) نامتقارن داخلی
S

0/4436

0/2962

0/1487

0

Fn

جدول ( )4مشخصات موجهای مدنظر برای آزمایش.

C

ب) نامتقارن خارجی
شكل ( )1فرمهای بدنه مدل تریماران.

شكل ( )2مدل تریماران.
Wave Piercing Bow

1/73

1/155

0/58

0

)Vm(m/s

1

46

)λ(m

K

)T(sec

2/4016

2/6162

1/2408

)ω(rad/s
5/0638

2/1011

2/9904

1/1605

5/4139

1/8014

3/4878

1/0746

5/8468

1/5012

4/1852

0/9810

6/4048

1/2010

5/2315

0/8774

7/1608

0/9007

9/9757

0/7598

8/2688

0/6004

10/4648

0/6204

10/1277
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به منظور بيبعد سازی حرکات هيو ،پيچ و همچنين فرکانس
از روابط زير که به استناد قوانين  ITTCميباشد استفاده
شده است[:]19
() 4
𝜃𝑂𝐴𝑅√
𝐾

() 5

=

𝑍
𝑍𝑂𝐴𝑅√ =
𝑊ℎ

= 𝑍𝐶

𝜃
=
𝑊𝐾ℎ

= 𝜃𝐶

𝜃
𝑊ℎ

𝜋2
𝑊𝐿

که در آن  Czجابجايي حرکت هيو و  CƟزاويه پيچ است.
مقادير مربوط به تغييرات آبخور در سينه و پاشنه شناور
اندازهگيری شد و با توجه به هندسه مدل و محل اندازهگيری
آبخورها هيو و پيچ شناور در مرکز ثقل محاسبه گرديد.
جهت از بين بردن نويز پاسخها و همچنين دقت بيشتر
محاسبات از نرمافزار متلب استفاده شد .در شکل ()3
نمونهای از پاسخ زماني هيو و پيچ فرم بدنه نامتقارن خارجي
نشان داده شده است .در شکل ( )4چگونگي اتصال مدل به
دينامومتر در حوضچه کشش را نشان ميدهد.

شكل ( )4مدل تریماران و چگونگی اتصال آن به دینامومتر.

 -5نتایج حاصل از آزمایش و تحلیل آنها
نتايج بدست آمده از اندازهگيریهای آزمايشگاهي حرکات
درياماني شناور مدل تريماران بصورت منحنيهای بيبعد
نمايش داده شده است .محور عمودی منحنيها ،مربوط به
رائوی حرکات هيو و پيچ و محور افقي منحنيها ،فرکانس
𝐿

بيبعد شده 𝑔√𝜔 را نشان ميدهد.
اشکال ( )5و ( )6رائوی هيو و پيچ شناور را در دامنه موج
 0/025متر را برای فرم بدنه جانبي نامتقارن داخلي نشان
ميدهد .با توجه به نمودارها ،مقادير پاسخ در شرايط بدون
سرعت از مقادير باالتری در مقايسه با حرکت رو به جلو
برخوردار است .قبل از فرکانس  2/40تغييرات سرعت پاسخ
حرکات شناور را تحت تاثير قرار داده به طوریکه با افزايش
سرعت مقادير پاسخ کاهش پيدا ميکند .بعد از فرکانس
 2/40تغييرات سرعت تاثير چنداني بر روی پاسخها ندارد.
وجود نقاط ماکزيمم و مينيمم محلي بر روی نمودار پيچ در
سرعت صفر ناشي از کوپل حرکت هيو با پيچ شناور است.
نمودارهای ( )7و ( )8مربوط به رائوی هيو و پيچ شناور با
فرم بدنه کناری نامتقارن داخلي در دامنه موج  0/035متر
است.

جدول ( )5نقشه آزمایش مدل.
فرم بدنههای جانبي

)𝜂(m

)Vm(m/s

)ω(rad/s

نامتقارن داخلي

0/025

0

5/0638

نامتقارن خارجي

0/035

0/58

5/4139

1/155

5/8468

1/73

6/4048

2

2

7/1608
8/2688
10/1277
7

4

در مجموع  112آزمايش
45

)Heave(mm

30
15

50

40

Fn= 0 Head Sea
Fn= 0.1487
Fn= 0.2962
Fn= 0.4436

-30
-45

)Time(Sec

)Time(Sec

1.00
0.80

)Pitch (Degree

30

20

10

4
3
2
1
0
-1 0
-2
-3

𝜉a=0.025 m

1.20

0.60

𝑍𝐶

50

40

30

20

10

0
-15 0

1.40

0.40
0.20

3.90

شكل ( )3پاسخ زمانی هیو و پیچ فرم بدنه نامتقارن خارجی،

3.40

2.90

)𝑔𝜔√(𝐿/

2.40

0.00
1.90

شرایط بدون سرعت ،موج از روبرو با دامنه موج  0/025متر و

شكل ( )5رائوی هیو فرم بدنه نامتقارن داخلی در دامنه موج

فرکانس موج  5/0638رادیان بر ثانیه.

 0/025متر.
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0.025

Fn= 0 Head Sea
Fn= 0.1487
Fn= 0.2962
Fn= 0.4436

𝜉a=0.035 m

Fn = 0 Head Sea
Fn = 0.1487
Fn = 0.2962
Fn = 0.4436

𝜉a=0.025 m
0.020

0.018
0.016
0.014
0.012

0.015

𝜃𝐶

𝜃𝐶

0.010
0.008

0.010

0.006
0.004

0.005

0.002
3.90

3.40

2.90

2.40

0.000
1.90

3.90

)𝑔𝜔√(𝐿/

3.40

2.90

)𝑔𝜔√(𝐿/

2.40

0.000
1.90

شكل ( )6رائوی پیچ فرم بدنه نامتقارن داخلی در دامنه موج

شكل ( )8رائوی پیچ فرم بدنه نامتقارن داخلی در دامنه موج

 0/025متر.

 0/035متر.

در شرايط بدون سرعت مدل در محدوده فرکانس  3/30به
دليل کوپل حرکات هيو و پيچ مقادير پاسخ حرکات شناور
تغييرات شديدی داشته و پاسخ هيو دارای مقدار قابل
مالحظهای است .در عدد فرود  ،0/1487تا فرکانس 2/40
کاهش حرکات هيو و پيچ اتفاق افتاده و پس از کوپل
حرکات هيو و پيچ در محدوده فرکانس  2/40تا  2/90روند
کاهش حرکات ادامه داشته است ولي برای اعداد فرود باالتر
پس از اين محدوده اين روند افزايشي است.
شکل( )9مربوط به رائوی هيو در آزمايش مدل با بدنههای
جانبي نامتقارن خارجي و دامنه موج  0/025متر است که
تا فرکانس  2/50پاسخ کاهش شديد داشته و پس از کوپل
حرکات هيو و پيچ روند کاهش مقادير حرکات ادامه پيدا
کرده است .مالحضه ميشود،در همين آزمايش در نمودار
رائوی پيچ که در شکل ( )10قابل مشاهده است ،هيچگونه
کوپلي وجود ندارد.

عالوهبرآن ،در حرکت رو به جلو ،کوپل حرکت هيو و پيچ در
محدوده فرکانس 2/50وجود دارد و پس از آن مقادير پاسخ
حرکات روند کاهشي داشته است بجز عدد فرود 0/4436
که پس از اين محدوده مقادير افزايش پيدا کرده است .رائوی
پيچ شناور با بدنههای نامتقارن خارجي و دامنه موج 0/035
متر در نمودار شکل ( )12نشان داده شده است .مالحظه
ميگردد که در بيشترين مقادير پاسخ مربوط به شرايط
بدون سرعت و کمترين آن در عدد فرود  0/4436ميباشد.
در شکل نيز مشخص است که در عدد فرود  0/2962کوپل
حرکت هيو و پيچ در محدوده فرکانس  2/50وجود دارد.
همچنين بيشترين مقادير حرکت پيچ مربوط به شرايط
بدون سرعت و کمترين آن در عدد فرود  0/4436بدست
آمد .نمودار  11رائوی هيو شناور با بدنههای نامتقارن
خارجي با دامنه موج  0/035متر را نشان ميدهد .بيشترين
مقادير پاسخ حرکت هيو مربوط به شرايط بدون سرعت است.

𝜉a=0.035 m

Fn = 0 Head Sea
Fn = 0.1487
Fn = 0.2962
Fn = 0.4436

1.20

Fn= 0 Head Sea
Fn= 0.1487
Fn= 0.2962
Fn= 0.4436

1.00
0.80

𝜉a=0.025 m

1.60

1.20

𝑍𝐶

𝑍𝐶

0.60

0.80

0.40
0.40
0.20

3.90

3.40

2.90

2.40

0.00
1.90

3.90

)𝑔𝜔√(𝐿/

3.40

2.90

2.40

0.00
1.90

)𝑔𝜔√(𝐿/

شكل ( )7رائوی هیو فرم بدنه نامتقارن داخلی در دامنه موج

شكل ( )9رائوی هیو فرم بدنه نامتقارن خارجی در دامنه موج

 0/035متر.

 0/025متر.
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0.030

. متر بيشتر بوده است0/035  متر به0/025 از موج با دامنه
از آنجا که بدنههای جانبي در شناور تريماران باعث کاهش
 در بين،مقاومت و در نتيجه افزايش سرعت ميشوند
بدنههای کناری و اصلي کاهش فشار و کاهش سطح آب
بوجود خواهد آمد و همچنين فرم بدنه نامتقارن خارجي به
،دليل اندرکنش مناسب بين بدنه اصلي و بدنههای کناری
.حرکات کمتری نسبت به بدنه نامتقارن داخلي داشته است
وجود نقاط ماکزيمم و مينيمم محلي بر روی منحنيهای
پاسخ شناور نشان ميدهد که در بعضي از فرکانسها کوپل
.بين حرکت هيو و پيچ وجود دارد

𝜉a=0.025 m

Fn= 0 Head Sea
Fn= 0.1487
Fn= 0.2962
Fn= 0.4436

0.025

𝐶𝜃

0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
1.90

2.40

2.90

3.40

3.90

𝜔√(𝐿/𝑔)

) رائوی پیچ فرم بدنه نامتقارن خارجی در دامنه موج10( شكل
. متر0/025
1.20

 مراجع-7

Fn= 0 Head Sea
Fn= 0.1487
Fn= 0.2962
Fn= 0.4436

𝜉a=0.035 m
1.00
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49

99  – بهار19 شماره

فصلنامه علمي دريا فنون

[10] Luhulima, R, Setyawan, D, and Utama, I,
“Selecting Monohull, Catamaran and Trimaran
as Suitable Passenger Vessels based on Stability
and Seakeepink Criteria”, The 14th International
Ship Stability Workshop (ISSW), 2014.
[11]Yang, C, Huang, F, and Kim, H,
“Hydrodynamic Optimization of a Trimaran”,
Journal of Hydrodynamics, Ser.B, Vol.26, No.6,
pp.856-864, 2015.
[12] Akbari, K, Khedmati, M, and Seif, M,
“Experimental Study on Heave and Pitch Motion
Characteristics of a Wave-Piercing Trimaran”
Transactions of famena XXXVIII-3, 2014.
[13] Jiang, Y, and Hanbing Sun, N, “Analysis of
Tunnel Hydrodynamic Characteristics for
Planning Trimaran by Model Tests and
Numerical Simulations” Ocean Engineering,
Harbin Engineering University, Vol.112, 2015.

 محمد جواد؛ تحليل، ابوالفتح؛ کتابداری،] عسکريان خوب14[
بارگذاری موج بر روی سازه عرضي شناور تريماران؛ فصلنامه
 بهار،63-53  صفحه،1  شماره،4 علمي دريا فنون؛ دوره
.1396
[15] Poundra, G.A.P, Utamab, I.K.A.P, Hardiantoa,
D, and Suwasonoa, B, “Optimizing Trimaran
Yacht
Hull
Configuration
Based
on
Resistanceand and Seakeeping Criteria”,
Procedia Engineering, Vol.194, pp.112-119,
2017.
[16] Luhulima, R, Utama, I, Sutiyo, and Suwasono,
B, “CFD Analysis into the Correlation between
Resistance and Seakeeping of Trimaran
Configuration”, Proceeding of Marine Safety and
Maritime Installation (MSMI), 2018.
[17] Wang, S.M, Ma, S, and Duan, W.Y;
“Seakeeping
Optimization
of
Trimaran
Outrigger Layout based on NSGA-II”, Ocean
Research, Vol.78, pp.110-122, 2018.
[18] Zhang, L, Zhang, J.N, and Shang, Y.C, “A
Potential Flow Theory and Boundary Layer
Theory Based Hybrid Method for Waterjet
Propulsion" Journal of Marine Science and
Engineering, 2019.
[19] ITTC – Recommended Procedures and
Guidelines – Global Loads Seakeeping
Procedures 7.5-02-07-02.6, 2011.

50

