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 نامه کارشناسي ارشدپایان تحقیقطرح 

 

افزار هاي شناور روي کارایي آن با استفاده از نرمشكنبررسي تاثیر شكل مقطع موج نامه:عنوان فارسي پایان
ANSYS-AQWA 

 

 

 تحقيق( ايهو روش ها پرسشو  جنبه هاي مجهول، متغيرها، ه هافرضي)ابعاد مساله، معرفي دقيق مساله،  :روش اجراو  بیان مساله - 1
 

 بیان مساله:

اند و زندگي آنها بطور مستقيم یا غير مستقيم در از آنجایي که درصد قابل توجهي از جمعيت جهان در مناطق ساحلي پراکنده

ارتباط با دریا است، ایجاد منطقه ایمن در برابر امواج یکي از نيازهاي اساسي مناطق ساحلي است. براي اینکه بتوان از مناطق 

هاي حفاظتي امنيت نواحي ناوبري و پهلوگيري داخل بندر را تامين بصورت مناسب استفاده کرد، باید با استفاده از سازه ساحلي

شکن شناور نيز به نوبه خود یکي از ترین راهکار براي حفاظت مناطق ساحلي است. موجها اصليشکنکرد. استفاده از موج

ها، قابليت تامين آرامش ناحيه ساحلي را تا شکنکمتر نسبت به سایر انواع موجهاي حفاظتي است که با هزینه ساخت سازه

شکن معموالً براي سواحل و بنادر تفریحي که آرامش دائمي در آنها اي از معيار آرامش داخل بندر دارد. این نوع موجمحدوده

 گيرد.يه است، مورد استفاده قرار ميباشد و ایجاد آرامش نسبي در برابر هزینه ساخت پایين قابل توجنظر نميمد

مدلسازي شده و رفتار  ANSYSافزار شکن شناور پانتوني با روش مدلسازي عددي، با استفاده از نرمدر این پژوهش موج

توان پارامترهاي دخيل در هاي شناور، ميشکنهاي مختلف آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با مطالعه ادبيات فني موجالمان

ها را به دو دسته پارامترهاي محيطي )ارتفاع موج، پریود موج، تيزي موج، عمق آب و...( و پارامترهاي شکنملکرد این نوع موجع

شکن، شکل هندسي مقطع، سختي سازه، جنس سازه، زبري سطح، موقعيت نقطه اي )عمق آبخور، عرض موجهندسي و سازه

 بندي کرد...( تقسيممتاسنتریك، نحوه مهاربندي، جنس مهارها و..

ترین اهداف شکن یکي از اساسينوآوري در شکل موجتوان به وضوح به این موضوع پي برد که با مرور پيشينه مطالعات مي

 .تحقيقات انجام یافته بوده است

روي هاي مختلف آن و شکلشکن شکن شناور، تاثير پارامترهاي هندسي موجدر پژوهش حاضر پس از مدلسازي عددي موج

 مورد مطالعه و بررسي موشکافانه قرار خواهد گرفت. شکنراندمان موج

 

 پرسش /فرضیه تحقیق:

 

 تحقيق عبارتند از:فرضيات 

 .باشدسيال )آب( غير قابل تراکم مي -1

 .شودجریان سيال غيرچرخشي فرض مي -2

 .گردديو مومنتم حاصل م يوستگيدالت پقابل تراکم بودن آب، فشار و سرعت با استفاده از معا ريا توجه به فرض غب -3

 

 باشد:شامل موارد زیر مي پرسش هاي اساسي تحقيق

 هاي شناور چيست؟شکنپارامترهاي مؤثر در کارایي و راندمان موج -1

 هاي پانتوني در دنيا کدامند؟شکنهاي رایج موجشکل -2

 گونه است؟هاي مقطع مختلف چبا شکلهاي شناور پانتوني شکنموجعملکرد  -3

 تغيير مشخصات هندسي مقطع موج شکن شناور چه تاثيري روي راندمان آن دارد؟ -4

 شکن چگونه تغيير ميکند؟راندمان موج Пشکل و  Tهاي با تغيير شکل مقطع موج شکن از حالت پانتون ساده به پانتون -5
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 هدف و نوآوري:

هاي مدلباشد، هاي مهندسي ميهاي دریایي و طراحيين کارایي سازهاز آنجایي که مدلسازي فيزیکي روشي پر هزینه براي تعي

 باشد.هاي فيزیکي، روز به روز در حال گسترش ميهزینه نسبت به مدلعددي به عنوان راه حلي کم

اميکي بوده هاي هيدرودینافزارهاي موجود براي مدلسازي پدیدهترین نرمافزار مورد استفاده در پژوهش حاضر یکي از به روزنرم

 و بطور گسترده براي طراحي شناورها قابل استفاده است.

هاي شناور نيز قابل استفاده شکنافزار براي مدلسازي موجتوان به این نتيجه رسيد که این نرمبا مرور تحقيقات انجام یافته مي

شکن شناور مورد مطالعه قرار مان موجشکن شناور پانتوني و تاثير آن روي راندخواهد بود. در پژوهش حاضر شکل مقطع موج

 خواهد گرفت.

 

 متغیر تحقیق:

: ارتفاع بخشي از موج شکن شناور است که در زیر تراز ایستایي آب قرار دارد و یکي از مهمترین شکن شناورعمق آبخور موج

 باشد.شکن ميپارامترهاي موثر در عملکرد موج

شکن شناور نيز یکي از مهمترین دهد عرض موجي انجام یافته نشان مي: مرور تحقيقات آزمایشگاهعرض موج شکن شناور

 باشد.شکن شناور ميپارامترهاي موثر در کارایي موج

برد، شکن نيز نامتوان از آن به ارتفاع موج دو سمت موجشکن که ميتراز سطح آب: تغييرات تراز سطح آب در دو طرف موج

 دهد.شان ميپارامتري است که نيازهاي طراحي را ن

شکن)داخل هاي شناور، نسبت ارتفاع موج پشت موجشکندر ادبيات فني موجراندمان موج شکن شناور)ضریب عبور موج(: 

 دهد.بندر( به ارتفاع موج برخوردي به موج شکن پارامتري است که کارایي موج شکن را نشان مي

 

ایان نامه مقاالت و پ به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمي موجود در نتایج )سابقه تحقيقات و و فهرست منابع: پیشینه تحقیق -2

 هاي اخير درباره موضوع تحقيق(
 

 پیشینه:

مقارن با جنگ جهاني اول در سواحل نورماندي انگلستان مطرح  1444هاي شناور براي اولين بار در سال شکنایده ساخت موج

 پيدا رشد سرعت به شناور هاي شکن موج تا گردید دیگرسبب مزایاي برخي و سریع ختسا کم، مناسب، هزینه شد. کارایي

 و طراحي شناور هايسازه این از مختلفي انواع تاکنون زمان آن گيرند. از جهان جاي مختلف مناطق ساحلي آبهاي در و کرده

 [.1اند ]گردیده نصب و ساخته

کامل  به محافظت نيازو  باشد يحد نسب یكحافظت در مقابل امواج در به م ياجاحت یاد کهبا عمق ز يمناطق ساحل يبرا

باشند. زیرا براي مناطق ساحلي با هاي شناور به عنوان گزینه برتر مطرح ميشکنموج نباشد، سنتي هايشکنموج يلهوسهب

 با و یابدمي افزایش تصاعدي بصورت عمق افزایش با ثابت هايشکنموج حجم مصالح سنگي مورد نياز براي احداث عمق زیاد،

 [.2گزینه برتر اقتصادي خواهند بود ] شناور هايشکنموج سنتي، هاي طرح بودن اقتصادي غير به توجه

باعث  ايسنگریزهشکن داراي شرایط ژئوتکنيکي نامناسب باشد، یك سازه عظيم مانند موج دریا مناطقي که بستر همچنين در

-، لذا استفاده از موجخواهد داشتشود که مشکالتي نظير نشست زیاد خاك بستر را در پي يایجاد فشار زیادي روي بستر م

 [.3] رودبراي چنين مناطقي به شمار ميشکن شناور یك راه حل مناسب 

هاي مطرح شده توسط بررسي عملکرد انواع مختلف موج شکن هاي شناور توسط محققين زیادي صورت گرفته است. ایده

بندي شکن در پالن بندر طبقهشکن و جانمایي بازوهاي موجتوان در دو زمينه مقطع بهينه موجن زمينه را ميمحققين در ای

 کرد.

عبور، انتقال و  یبضرا يحدود قابل قبول براخود مطالعات  يط [3همکاران ]و   Koutadons يالديم 2005سال  در

مطالعات انجام یافته روي مدل فيزیکي و متخلخل بدست آوردند.  زیموج شکن شناور نفوذ ناپذ يامواج را برا ياستهالك انرژ
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 يرويمقدار ن يارتفاع موج برخورد یشبا افزا ،موج، عبور موج کاهش يزيت یشکه با افزادهند هاي شناور نشان ميشکنموج

 .[5و4یابد ]ميمهار کاهش  يرويمقدار ن شکنموجعرض  یشبا افزا همچنين و یشمهار افزا

Martinelli شناور مورد  شکنموج یيانواع جانما يعبور موج را ط یبمهار و ضر يروهاين 2002سال در  [6همکاران ] و

به آن،  يشناور و امتداد موج برخورد شکنموجامتداد  ينب یهزاو یشکه با افزا به این نتيجه رسيدندمطالعه قرار دادند و 

پژوهش جامعي  2004در سال  .کندمي يداج کاهش پاموادر برابر  شکنوجم کارایيو  یشافزا موجعبور  یبمهار و ضر يروهاين

انعکاس و شکست موج  هاي شناور پانتوني انجام شد که در این پژوهش عبور،شکنپي روي عملکرد موجسيسيدر دانشگاه مي

عبور موج  يشمع يمهارها که در صورت استفاده از حاصل شد يجهنت یناگرفت و  قراربررسي شناور مورد  هايشکنموجدر 

 اثر در موج ارتفاع کاهش و بود خواهد بيشتر ترتيزموج، عبور امواج  يدر صورت وجود روگذرهمچنين کمتر خواهد بود؛ 

 .[1بود] خواهد موج انعکاس از بيشتر شکست

روي مقاطع  این تحقيقات در حال رشد بوده و مهمترین موارد در جهانهاي شناور شکننيز تحقيق روي موجهاي اخير در سال

 & Tehتوان به پژوهش انجام یافته توسط . در این مورد ميباشدميهاي شناور و شکل و آرایش بهينه آنها شکنموج

Islami(2013) اي، عملکرد این نوع مقطع را شکن شناور با مقطع پلهدر مالزي اشاره کرد که با ساخت مدل فيزیکي موج

 [.7اند]مورد ارزیابي قرار داده

ها هاي شناور انجام گرفته است. از مهمترین این پژوهششکنهاي متعددي در زمينه موجدر ایران نيز تحقيقات و پژوهش

شکن شناور را در چهار شکل پانتوني، [ اشاره کرد که عملکرد موج2توان به تحقيق انجام یافته توسط اکبري و همکاران ]مي

هاي توان به پژوهشو کاتاماران انحنادار مورد مطالعه قرار دادند. عالوه بر تحقيق انجام یافته مي کاتاماران، پانتوني انحنادار

هاي اخير نيز اند. در سالدار پرداختهشکن شناور شيب[ نيز اشاره کرد که  به بررسي آزمایشگاهي موج4چگيني و صادقي]

توان بررسي آزمایشگاهي عملکرد نجام یافت که از مهمترین آنها ميهاي شناور اشکنهاي فراواني پيرامون عملکرد موجپژوهش

[ انجام گرفته است، را 10اي در شرایط مختلف از نظر موج و عمق آبخور که توسط فروزنده و همکاران]شکن شناور تيغهموج

 نام برد. 

شکن شناور و اندکي نيز عملکرد موج عالوه بر مطالعات آزمایشگاهي انجام شده که مورد اشاره قرار گرفت، مطالعات عددي

 اند. نيروهاي مهاري را مورد بررسي قرار داده

شکن شناور تحت اثر ضربه امواج در حال در تحقيق انجام شده، حرکات موج:( 1326تحقيقات تمجيدیان و کتابداري ) -

شکن شناور در تقابل با امواج در ج[. در این پژوهش با یك مدل دوبعدي واکنش مو11شکست مورد بررسي قرار گرفته است]

شکن شناور حال شکست تحليل شده است. بر اساس تحقيق انجام گرفته مشخص گردیده که کشش اوليه در مهارهاي موج

Sannasiraj(1996 )دست آمده از مدل عددي با نتایج آزمایشگاهي تاثير بسزایي در عملکرد آن دارد. در نهایت نتایج به

 گردد.دست آمده از مدل عددي و نتایج آزمایشگاهي مشاهده ميست که تطابق مناسبي بين نتایج بهمقایسه گردیده ا

شکن شناور پانتوني براي افزایش راندمان آن سازي هندسه موجدر این پژوهش به بهينه: (1324فر )تحقيقات خليلي و شفيعي

شکن شناور پانتوني با شکل مکعب بررسي ميزان راندمان موجابتدا به مطالعه عددي انجام شده، در [. 12پرداخته شده است ]

شکن و مهاربندي در برابر امواج آبخور، عرض موج عمق مقادیر مختلف هشکن بحساسيت راندمان موجو مستطيل پرداخته 

سي عملکرد . براي بررنامنظم دریا با مشخصات مختلف ارتفاع، پریود و زاویه موج برخوردي مورد بررسي قرار گرفته است

 شکن شناور پانتوني،مطالعات بر عملکرد موجپس از انجام   استفاده گردیده است. Mosesافزار شکن شناور پانتوني از نرمموج

 انجام شده، سازياز بهينه هدف شکن شناور پانتوني براي افزایش راندمان پرداخته شده است.سازي هندسه موجبه بررسي بهينه

 تحقيق این در رفته بکار سازيبهينه روش شکن( است.شکن )افزایش راندمان موجعبور موج از موجميزان  کردن کمينه

 است. ژنتيك الگوریتم

(: در پژوهش انجام یافته که در دانشگاه تربيت مدرس انجام یافته است، 1340فر)تحقيقات رضایي مزیك، صنایعي و شفيعي

. در این تحقيق، مدل عددي [15و  14، 13]ات امواج پرداخته شده استعملکرد موج شکن شناور دوبل تحت تاثير مشخص

 شکن را مورد ارزیابي قرار داده اند.عملکرد این نوع موج [16]به همراه مدل آزمایشگاهي  ANSYS-AQWAافزار توسط نرم
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 ربيت مدرس.ت
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( RAO'sمطالعه عددي عملگرهاي دامنه حرکتي )".، صنایعي، م.، فر، م.، رضایي مزیك، اجيالني، ع.، شفيعي نجفي [14]

  .  1340ماه . دهمين کنفرانس هيدروليك ایران. آبان"شکن شناور پانتونيموج

 

مطالعه عددي پارامترهاي هيدرودیناميکي و "فر، م.، ، پناهي، ر.، رضایي مزیك، ا.، صنایعي، م.، نجفي جيالني، ع.، شفيعي [15]

 . 1340. چهارمين همایش ملي صنایع فراساحل. اردیبهشت ماه "شکن شناور پانتونيحرکتي موج

 

شکن ها بر ضریب عبور موج از موجبررسي آزمایشگاهي تاثير فاصله پانتون"مزیك، ا.، فر، م.، صنایعي، م.، رضایيشفيعي[ 16]

 .1341، مجله علمي پژوهشي عمران مدرس "شناور پانتوني دوبل

 

 

 

 افزارهاي کاربردي(نرمو ها، ها، مدلدادههاي مورد نياز، روش تجزیه و تحليل دهروش تهيه دا )شامل :تحقیقراي روش اج-3

شکن شناور مدلسازي شده و پس از صحت موج ANSYS-AQWAاي بوده و با استفاده از نرم افزار روش تحقيق کتابخانه

هاي مختلف براي مشخصات موج مشخص ور تحت اثر هندسهشکن شناسنجي و کاليبراسيون مدل، نيروهاي مهاري موج

 انجام خواهد گرفت. EXCELیا  MATLABمحاسبه شده و تحليل روي نتایج با استفاده از نرم افزارهایي از قبيل 

هاي ميداني یا آزمایشگاهي سنجي مدل عددي با استفاده از دادههاي عددي یکي از مهمترین مراحل مدلسازي صحتدر مدل

باشد. بدین ترتيب که پس از ایجاد یك مدل اوليه براي مورد مطالعاتي)براي مثال در مقاالت معتبر و کاليبراسيون مدل مي یا

هاي واقعي ميداني یا آزمایشگاهي و یا نتایج منتشر شده شکن پانتوني(، نتایج بدست آمده از مدل را با دادهپژوهش حاضر: موج

راست آزمایي قرار داده و با تغيير پارامترهایي نظير ضرایب هيدرودیناميکي و... که به عنوان  در مراجع معتبر مورد مقایسه و

 پارامتر کاليبراسيون مدل خواهند بود، به روش سعي و خطا به جواب معتبر خواهيم رسيد.

آوري اسيون جمعسنجي و کاليبرهاي معتبر براي صحتدر پژوهش حاضر نيز ضمن مطالعه تکميلي سابقه مطالعات، داده

 خواهد شد و در صورت نياز مکاتباتي با پژوهشگران قبلي در این زمينه براي دریافت اطالعات بيشتر انجام خواهد پذیرفت.

 باشد تشریح شده است:افزاري ميافزاري مورد استفاده و تئوري تفرق امواج که اساس این بسته نرمدر ادامه بسته نرم

 

 درودینامیك شناور: افزاري هیهاي نرمبسته

 نشان داده شده است.1افزار هيدرودیناميك شناور در شکل هاي نرمحالت کلي ساختار بسته

 

 
 افزاريهاي نرمساختار بسته   -1شکل

که براي انجام باشد، مي 2تعریف هندسه مدل مورد بررسي، منطبق با مرحله محاسبات 1پردازشعملکرد اصلي مرحله پيش

پردازش مشاهده محاسبات به این اطالعات نياز است. اطالعات پردازش شده و نتایج حاصل از انجام محاسبات در قسمت پس

جزئيات مربوط به  4وشکل 3نشان داده شده است. در شکل 3پردازشجزئيات مربوط به مرحله پيش 2گردد. در شکلمي

 انجام  محاسبات به ترتيب نشان داده شده است. مراحل نمایش نتایج و

 

                                                 
1 Pre-Processing 
2 Computational 
3 Post-Processing 

پردازش(ورود اطالعات )پیش انجام محاسبات پردازش()پس مشاهده نتایج   
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هاي نرم افزاري  ورود اطالعات از بسته

 (…,Autocadدیگر)

 تعریف گرافيکي اجسام

 ها توليد اجسام با استفاده از زیرروال

 پردازش هندسه مدل

 بندي مدل مش

 کنترل هندسه مدل

 محاسبات هيدرواستاتيکي

 

 پردازش( ورود اط عات)پیش

 ورود اط عات تولید اط عات

 
 پردازشجزئيات مرحله پيش  -2شکل

 

 

 

 هاي وارد به سازه محاسبه نيروها و ممان

 توزیع جرم افزوده 

 ها به نرم افزارهاي تحليلي انتقال داده

 هاي نرم افزار خروجي

 

 هاي هيدرودیناميکي   دامنه حرکت شناور داده

 فشار هيدرودیناميکي   سرعت سيال

 نيروي رانش کانتورهاي سطح آب پس از برخورد موج با شناور

 هاي آماري نمایش موج متفرق شده   انجام تحليل

 

 پردازش)نمایش نتای ( پ  

 تحلیل سازه

 
 جزئيات مرحله پس پردازش)نمایش نتایج(  -3شکل
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 انجام محاس ات

 تحلیل در دامنه فرکان  تحلیل در دامنه زمان

 مرتبه اول اساسي

 جرم افزوده

 ميرایي

 نيروهاي وارد به سازه

 دامنه حرکت سازه

 نيروي رانش متوسط

 مرتبه اول اضافي

 عمق محدود آب

 چند جسم شناور

 اعضاي الغر و مدلهاي مختلط

 اثرات دیواره

 توزیع فشار

 طيف موج

 حرکت رو به جلو

 ویسکوزیته خطي

 نيروي پس 

 مرتبه دوم

مجموع و اختالف اجزاي 

 فرکانسي نيرو و حرکت سازه

 سطح مرطوب شده متوسط

 نيروي ناشي از انتشار موج

 نيروي ناشي از تفرق موج

 هاي حرکتي سازه پاسخ

 تاریخچه زمان نيرو

 سرعت و فشار سيال

 

 سطح مرطوب شده آني

 نيروهاي برگرداننده

 نيروهاي فرود کریليوف غيرخطي

 تحليل هاي اضافي

 ميرایي و ویسکوزیته

 نيروهاي ناشي از مانورکردن شناور

 چند جسم شناور

 مقاومت آب در برابر حرکت شناور

 نيروي نشت

 Trimمحاسبه ممان 

 نحوه توزیع فشار

 
 جزئيات مرحله انجام محاسبات -4شکل

 

 انتشار:-تئوري تفرق

بعدي انتشار سه-گردد، تئوري تفرقاستفاده مي شناور شکنانتشار که در این پژوهش براي بررسي عملکرد موج-تئوري تفرق

ي نيروهاي هيدرودیناميکي و حرکات جسم شناور در امواج، از روش پانل افزار انتخابي، براي محاسبهباشد. با توجه به نرممي

 شود. بعدي روش بسيار مناسبي براي تحليل شناورها محسوب ميانتشار سه-استفاده گردیده است. تئوري تفرق 4بعديسه

 توان  ناشي از سه عامل اصلي زیر دانست :روي وارد از امواج به یك جسم شناور را ميني

 نيروي ناشي از سيال ساکن با فرض نوسان جسم شناور

 نيروي ناشي از امواج به جسم شناور با فرض ثابت بودن جسم شناور 

 نيروي ناشي از تفرق امواج هنگام برخورد امواج به جسم شناور ساکن
                                                 
4 3-D Panel Method 



 9 

شود. این شود، ميدان سيال با تابع پتانسيل تعریف ميمي فرض چرخشي غير سيال جریان و تراکم قابل غير سيال که اج آن از

تابع بر اساس سه عامل اصلي بيان شده، خود به سه تابع پتانسيل جزئي تقسيم مي شود که از جمع آنها تابع پتانسيل کلي 

 یر نشان داده شده است.آید. این تابع پتانسيل در رابطه زدست ميبه

6
-i t -i t

1

(x,y,z)e ( ) eI d j j

j

x    


 
   
 


 

 که در این رابطه

- jΦ  5پتانسيل ناشي از حرکت نوساني جسم در آب ساکن 

- IΦ  6پتانسيل موج برخوردي به جسم ساکن 

- dΦ 7پتانسيل موج متفرق شده با فرض ثابت بودن جسم در سيال 

 صدق کند.ي الپالس زیر این تابع پتانسيل باید در معادله
2 2 2

2

2 2 2x y z

     
    

   
 آید. بدست سرعت تابع پتانسيل نهایت در تا شود حل جریان نقاط تمام براي موجود مرزي شرایط به توجه با باید معادله این

 داد. نشان 5مطابق شکل  توانمي را آب در ور غوطه جسم یك محيط مرزهاي و مرزي شرایط

 
 تعریف شرایط مرزي در تئوري تفرق  -5شکل

رخ ي مشخصات مختلف موج از جمله نيمبعد از اعمال شرایط مرزي، تابع پتانسيل حاصل و به کمك آن معادالت بيان کننده

دست شکن بهرخ سطح آب در پشت موجآید. به کمك معادالت نيمدست ميسطح، سرعت موج، فشار محيط و حرکات ذرات به

 شکن شناور را محاسبه نمود. مي توان ضریب عبور موج از موج آمده و

افزار گردد. نرمبعدي استفاده ميانتشار از دو روش حل تئوري نواري و پانل سه-به طور کلي براي بررسي تئوري تفرق

ANSYS AQWA هاي این دو اوتاي از تفگيرد. خالصهکار ميرا به 2بعديانتشار، روش پانل سه-براي بررسي پدیده تفرق

 روش و مزایا و معایب آنها در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.

 تئوري نواري 

وسيله آن نيروها و حرکات یك جسم شناور سه بعدي با استفاده از نتایج حاصل از تئوري نوار، یك روش محاسباتي است که به

هاي دوبعدي عرضي که اي محدود از تکهه صورت مجموعهشوند. در این تئوري یك کشتي بتئوري پتانسيل دوبعدي تعيين مي

ها داراي فرمي است که بسيار شبيه به بخشي شود. هر کدام از این تکهبه طور صلب به یکدیگر متصل هستند در نظر گرفته مي

ناور طویل نامتناهي اي از یك سيلندر شباشد. با هرتکه از لحاظ هيدرودیناميکي همانند تکهاز کشتي است، که نماینده آن مي

شوند و وسيله شناور نوسان کننده توليد ميهایي که بهشود تمام موجشود. این امر متضمن این است که فرض ميبرخورد مي

هاي تفرق یافته به صورت عمود بر صفحه خط مياني کشتي در حال انتشار هستند. همچنين این امر گویاي آن است که موج

هاي جلو و عقب جسم در راستاي طولي سيلندر شناور نامتناهي موجي توليد شود که بخشيدر تئوري نواري فرض م

 کنند.نمي

                                                 
5 Radiation wave potential 
6 Incident wave potential 
7 Diffraction wave potential 
8 3D Panel Method 

D 
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اند که تئوري ها نشان دادهباشد. با وجود این محدودیت، آزمایشاساساً تئوري نواري تنها درباره اجسام الغر و طویل صحيح مي

(، حداقل از نقطه L/B>3اور داراي نسبت پهنا به طول بزرگتر از سه )تواند به طور موفقيت آميزي درباره اجسام شننواري مي

 نظر عملي و کاربردي، به کارگرفته شود.

باشند که از به سه روش اشاره شده در زیر قابل محاسبه مي sway, heave, rollدر محاسبات تئوري نواري، ضرایب دوبعدي 

 پرداختن به جزئيات این سه روش صرفنظر گردیده است.

 تاساي با تطبيق شمایل لوئيز-روش اورسل -

 پارامتر تطبيق شمایل Nتاساي با -روش اورسل -

 روش منبع ضرباني فران -

 بعدي روش پانل سه -

باشد. امروزه در صنعت فراساحل، این روش روي صفر مياین روش مربوط به اجسامي با شکل دلخواه و ميانگين سرعت پيش

باشد، که باشد. روش پانلي یك روش عددي براي محاسبه جریان )پتانسيل( در اطراف جسم مييسازي قابل قبول میك ساده

بعدي همگن باشد. بر اساس این نظریه، این امکان وجود دارد که یك معادله دیفرانسيل سهاساس آن، نظریه انتگرال گرین مي

 خطي به یك معادله انتگرالي دوبعدي تبدیل شود.

بندي در این روش محدودیتي درباره فرم و شکل بدنه وجود ندارد. مزیت این روش این است که با شبکه باید توجه نمود که

 4هاي پایاي خطيگيرد. براي تحليل پاسخهاي دوبعدي مساله به صورت دوبعدي مورد بررسي قرار ميسطح شناور به شبکه

داراست. براي تعریف موج نامنظم که بيانگر حالت واقعي ترین عموميت را هاي حجيم در امواج منظم، روش پانلي بيشسازه

گردد دست آورد. در این روش فرض ميتوان با برهم نهي نتایج موج منظم نتایج مربوط به هر موج نامنظم را بهباشد ميدریا مي

 .هاي نوسان سيال و جسم نسبت به ابعاد سطح مقطع جسم، کوچك باشندکه دامنه

گردد. با توجه به مطالب صرفنظر مي 10کند، از آثار جداشدگي جریاناز اصول تئوري پتانسيل پيروي مي آنجا که هر پانلاز  

هاي الغر و خطوط لوله دریایي به کار گرفته شود. در گيري نمود که این روش نبایستي درباره سازهتوان نتيجهبيان شده مي

 روند بستگي دارد.راي نشان دادن جسم به کار ميهایي که باین روش کيفيت نتایج به شدت به تعداد پانل

هاي شناور مجاور یکدیگر را نيز انتشار و اندرکنش هيدرودیناميکي براي سازه-افزار قابليت بررسي تئوري تفرقهمچنين این نرم

 .باشددارا مي

 

 

                                                 
9 Linear Steady State Response 
10 Flow Sepration 



 11 

 نامه کارشناسي ارشدپایانطرح تحقیق 

 

افزار هاي شناور روي کارایي آن با استفاده از نرمشكنطع موجبررسي تاثیر شكل مق نامه:عنوان فارسي پایان
ANSYS-AQWA 

 

 :بندي/ گانت چارتزمان -4

 

 ردیف
 زمان/ماه              

1 2 3 4 5 6 
 نام فعالیت

       آوري اطالعاتجمع 1

       بررسي پيشينه 2

       بررسي روشهاي مدلسازي عددي 3

       مدلسازي عددي 4

       تحليل نتایج 5

       نامهانیپاي و نگارش ريگجهينت 6

 

ماه  6پس از تصویب شوراي پژوهشي دانشکده حداقل زمان قابل قبول براي پيش بيني مراحل مطالعاتي و اجرایي پایان نامه کارشناسي ارشد  نكته:

 باشد.مي
 

 

 

 

 

 :تخصصي گروهشوراي نظریه  -5

 .............................................................................................. ه خانم / آقاي:طرح تحقيق پایان نام

.. .....................مورخ ..........گروه تخصصي شوراي  ......................................................... دررشته  دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد

 □ نگرفت    □ رد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت مطرح شد. پس از بحث و تبادل نظر مو

 

 امضاء نوع راي تخصص نام و نام خانوادگي ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 تاریخ:     :امضاء    : مدیر گروه 
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 تعاليسمهاب 

 

 وي تولیدات علمي دانشگاه آزاد اس مي و ارائه نتای  آنهاحفظ و دفـاع از حقـوق مادي و معنتعهدنامه 

 مرت ط با دانشجویان کارشناسي ارشد

-ANSYSافزار هاي شناور روي کارایي آن با استفاده از نرمشكنبررسي تاثیر شكل مقطع موج نامه:عنوان پایان

AQWA 
 
 مشخصات دانشجو: 
 

 ي:................................................................ شماره دانشجویخانوادگي: ..........................................نامنام: ..................................... 

 رایش: ................................................... رشته تحصيلي: ...............................................گدانشکده: ................................................ 

 □دوم  □ نيمسال تحصيلي اول                 سال اخذ پایان نامه:                          
 

 پست الکترونيك:            تلفن:                                 تلفن همراه:                     
 
 
 

 تعهدات دانشجو:         

 و با نام دانشگاه است (، براساس اصول علمي تهيه شدهاست )دست اولنيست دیگران از آن ، نامه کارشناسي ارشدمحتواي پایان -1

 11.خواهند شد ارائه

ج تحقيقات و نمودارها و یا نتایها جدولها، قولمنظور رجوع مناسب و روشن به آثار دیگران، منابع و م خذ مربوط به نقل به -2

اي که اي از آثار دیگران بدون ذکر منبع اصلي و به گونهگونه استفادههمچنين هيچ نامه دقيقاً ذکر خواهد شد؛پایان   دیگران در

 عمل نخواهد آمد.هقابل تشخيص و تفکيك از متن اصلي نباشد، ب

کتاب،  نامه به شکل مقاله،و انتشار نتایج حاصل از پایانارائه  ، در مورد گرفتن حقوق این دانشگاهو در نظر بدون ذکر نام دانشگاه -3

نامه(، اقدامي صورت نخواهد ز پایانقالب مطالب چاپي یا غيرچاپي( در هر مرحله )قبل و بعد از دفاع ااختراع، اکتشاف و ... )در

 ما باشد.نامه باید با هماهنگي با استاد راهنبدیهي است که ارسال هر مقاله مستخرج از پایان گرفت.

اعتبار در سایت معاونت از فهرست نشریات بي، قبل از چاپ مقاله، اعتبار نشریه اعتبارنشریات بي براي جلوگيري از درج مقاله در -4

 خواهد شد.بررسي پژوهشي و فناوري دانشگاه به نشاني 

دانشگاه مجاز است از ادامه تحصيل و این تعهدنامه،  3تا  1از موارد اشاره شده در بندهاي  در صورت هرگونه مغایرت و تخلف -5

همچنين خسارات مادي و  کند. در هر مرحله از تحصيل جلوگيريدانشجو نامه هرگونه فعاليت آموزشي و امکان دفاع از پایان

 خواهد شد.نفع پرداخت معنوي وارده به دانشگاه آزاد اسالمي و افراد ذي

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 امضاء:
 

 

 

 

 تاریخ:
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 نام افراد شود. درج جمشاور( در مقاله در یا استاد نامه )دانشجو، استاد راهنمانامه و رساله باید به نام دانشجو باشد و نام افراد مرتبط با پایانبرگرفته از پایان مقاالت11 
به یيد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، این مجوز با سهم معيني در مقاله نشگاه و تاشود مگر آنکه طبق قراردادي با مؤسسات خارج از دامحسوب مي تخلف ،غيرمرتبط

 (24/10/40مورخ  404222/27بخشنامه شماره  2داده شده باشد. )تبصره افراد 

تقاضاي اخذ وجه توسط ناشر در زمان ارسال یا  -1  :عبارتند از دو مورد اصلي در تشخيص نشریات بي اعتبار اعت ار:توجه: تشخیص نشریات بي* 
ل . همچنين کنتر(است و غيره Yahooهاي الکترونيکي رایگان نظير سایت که اغلب پست)اعتبار آدرس الکترونيکي نشریات بي -2پذیرش مقاله و 
 نشریه در سایت 

1فرم شماره   

139      - 139     
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 تعاليباسمه

 

   

 

افزار هاي شناور روي کارایي آن با استفاده از نرمشكنبررسي تاثیر شكل مقطع موج نامه:عنوان فارسي پایان
ANSYS-AQWA 

 

 

 

 حفظ و دفـاع از حقـوق مادي و معنوي تولیدات علمي دانشگاه و ارائه نتای  آنها
 

 :استاد راهنما (الف

 

دانشـجـوي مقطع                                  / خانم ياستاد راهنماي آقا                                اینجانب 

انشگاه دحفظ و دفـاع از حقـوق مادي و معنوي تولیدات علمي » ، از مفـاد بخشنــامهکـارشنـاسي ارشـد دانشگـاه 

 دانم.زم به رعایت آن مي، آگاهي کامل داشته و خود را مل«آزاد اس مي و ارائه نتای  آنها

 

 تلفن:                                               پست الکترونيك:

 امضاء:

 تاریخ:
 

 

 )در صورت لزوم( استاد مشاور: (ب

 

ع دانشـجـوي مقط                             / خانم      يآقا  مشاوراستاد           اینجانب                           

ي و معنوي تولیدات علمي حفظ و دفـاع از حقـوق ماد» بخشنــامهدانشگـاه ، از مفـاد کـارشنـاسي ارشـد 

 دانم.آگاهي کامل داشته و خود را ملزم به رعایت آن مي، «و ارائه نتای  آنها دانشگاه 

 تلفن:                                               پست الکترونيك:

 امضاء:

 یخ:تار
 

 2فرم شماره 
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                                              تعاليباسمه

 
 

 فرم اط عات پایان نامه کارشناسي ارشد

 
 )لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید.(محل درج کد شناسایي پایان نامه 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 :شماره دانشجویي

 □مرد   □جنسيت: زن 

                            نامه: سال اخذ پایان

 □دوم             □ اول         نيمسال تحصيلي اخذ پایان نامه :

 

 تعداد واحد پایان نامه:

 تاریخ تصویب در شوراي پژوهشي دانشکده:

 

 دانشگاه  نام واحد دانشگاهي:

 

 نام دانشکده :                                          

 

 ن نامه کارشناسي ارشد:عنوان پایا

 

 

 □هنر و معماري     □علوم پایه     □فني و مهندسي      □علوم انساني  :آموزشيگروه 

 

 رشته تحصيلي:                                                                               گرایش:

                      :صادره             تاریخ تولد:             شماره شناسنامه:                                                              نام و نام خانوادگي استاد راهنما:        

 پایه:                              رشته تحصيلي:                              مرتبه علمي:                 کد ملي:                        

                                                             □مدعو         □وقت نيمه      □وقت نوع همکاري:   تمام

 امضاء استاد راهنما                                                                                                                                          

 

 شماره شناسنامه:                          تاریخ تولد:                                                        : )در صورت لزوم(نام و نام خانوادگي استاد مشاور

رشته تحصيلي:                                مرتبه علمي:                                               کد ملي:                                            صادره:

                                                             □مدعو         □وقت نيمه      □وقت نوع همکاري:   تمام                                     پایه:

  امضاء استاد مشاور                                                                                                                                         

 
 

 این فرم باید تایپ شده باشد. :1نكته 

ه استادان راهنما و و آخرین حـکم هيئت علمي براي کليارسال یك نسخه تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت ملي )پشت و رو(  :2نكته 

 ، تنها براي یك بار الزامي است.مشـاور مدعـو

 

 

 :امضاء معاونت پژوهشي واحد                                                                                       رئی  دانشكده:     

 

 فرم الف  
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 بسمه تعالي

 
 

وزال( مربوط به دانشجو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفرم تصویب ) پروپ  

به شماره دانشجویي ـــــــــــــــــــــــــ رشته ـــــــــــــــــــــــــ    

 در تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــ در شوراي پژوهشي دانشکده فني مهندسي

 مطرح و تصویب گردید.

 

ـــــــــ در شوراي پژوهشي دانشکده فني مهندسياین طرح در تاریخ ـــــــــــ  

 مطرح گردید ولي به علل زیر مورد موافقت قرار نگرفت. 

 

 

 
 

 معاون پژوهشي دانشکده
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 باسمه تعالي

 

 تعهد نامه ارائه مقاله دانشجویان کارشناسي ارشد

 

 

.............ریاست محترم دانشکده .................................  

  

 باسالم

مقطع کارشناسي  ................................... دانشجوي ورودي احترامًا اینجانب.....................................................

هماهنگي با اساتيد راهنما و مشاور،  ارشد رشته ...................................... گرایش....................................... پس از

شوم مقاله خود را در تمایل ارائه و اخذ پذیرش و مجوز چاپ آن در مجالت علمي معتبر را دارم. متعهد مي

له هنگام دفاع و یا مهلت  مقرر شده، توسط دانشگاه ارائه نمایم و چنانچه در مدت مقرر موفق به چاپ مقا

مقررات  نامه اینجانب مطابقمربوط اختيار دارند در مورد نمره نهایي پایان تعهد شده، نشوم دانشکده و گروه

 اقدام نمایند.

 

 امضاي هيات داوران پروژه

 استاد راهنما...................................... -1

 استاد مشاور...................................... -2

 ...مدیر گروه ................................... -3

 

 

نام و نام خانوادگي دانشجو:                                                                      

امضاء و تاریخ:                                                      
 


