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خــدارا سپاســگذارم کــه توفیــق برگــزاری نوزدهميــن همایــش صنایــع دریایــی و نمایشــگاه
بیــن المللــی صنایــع دریایــی و دریانــوردی را بــا هميــاري اعضــای محتــرم انجمــن مهندســی
دریایــی ایــران ،ارگان هــای دریایــی کشــور و همچنيــن همــکاری ســازمان منطقــه آزاد کیــش در
جزیــره زیبــای کیــش بــه انجمــن مهندســی دریایــی ایــران عطــا فرمــود .ایــن انجمــن بــا توجــه
بــه رســالت و وظایــف تعریــف شــده همــواره ســعی نمــوده بــا ابزارهــای مختلفــی کــه در اختیــار
دارد ماننــد برگــزاری همایــش و نمایشــگاه ســاالنه عــاوه بــر معرفــی توانایــی هــای عرصــه صنایــع
دریایــی کشــور ســهم مؤثــري در رشــد و شــکوفایی ایــن عرصــه مهــم صنعتــی ایفــا نمایــد .بــا
توجــه بــه اهميــت صنايــع نفــت و گاز در اقتصــاد و شــكوفايي كشــور ،مجــددا در ايــن همايــش
تــاش شــده تــا مباحــث مرتبــط بــا صنايــع نفــت و گاز فراســاحل مــورد توجــه ويــژه قــرار گيــرد.
مخاطبــان اصلــی ایــن همایــش و نمایشــگاه خانــواده دریایــی کشــور و مديــران كشــور هســتند.
بــا توجــه بــه موقعیــت پســاتحریم ،حضــور متخصصیــن و صنعتگــران خارجــی در همایــش و
نمایشــگاه امســال بطــور خــاص مشــاهده مــی شــود .درایــن همایــش باتوجــه بــه امکانــات و تعــداد
ســالن هــاي موجــود ،مجموع ـاً  50مقالــه در ده محــور تخصصــی مرتبــط بــا صنايــع و مهندســي
دریایــی بصــورت شــفاهی ارائــه خواهــد شــد .از برنامــه هــای دیگــر همایــش ارائــه میزگــرد و
پانــل تخصصــي اســت .در راســتاي انتقــال فنــاوري هــاي دريايــي امســال کارگاه هــای آموزشــی
متنوعــي توســط متخصصيــن خارجــي و شــركت هــاي ايرانــي برنامــه ريــزي شــده اســت كــه در
طــی دو روز برگــزاری همایــش ارائــه خواهنــد شــد.
كامــا واضــح و مبرهــن اســت کــه برگــزاری چنیــن رویــدادی بــا ايــن وســعت و تنــوع ،بــدون
همــکاری و همدلــی ســایر ارگانهــای دریایــی کشــور ،مدیــران ،صاحبنظران ،اســاتید و دیگــر عزیزان
مقــدور نمــی باشــد .بدینوســیله از تمامــی مســئولین برگــزاری همایــش نوزدهــم ،كميتــه علمــي،
همــکاران اجرايــي دبیرخانــه ،ارگان هــاي دريايــي ،نماينــدگان ســتاد اجرايــي و کلیــه افــرادی کــه
در برگــزاری هرچــه بهتــر همایــش نوزدهــم بــا دبیرخانــه همــکاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی بــه
عمــل آورده و رشــد و شــکوفایی کشــور در عرصــه صنایــع دریایــی کشــور را از خداونــد متعــال
خواســتارم .اميــدوارم كــه بهــره منــدي مناســبي از برنامــه هــاي متنــوع همايــش ببريــد و در
خاتمــه اقامــت خوشــي را بــراي شــما در جزيــره ي زيبــاي كيــش آرزومنــدم.
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محمدرضا بهاري
استاد دانشكده مهندسی عمران ،پردیس دانشکده های فني -دانشگاه تهران
دبير كميته علمي نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
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تاثيــر زيربنايــي دريــا بــر ســاخت تمــدن ،فرهنــگ ،غنــي ســازي اقتصــادی و تجــارت بیــن
ملتهــا مــورد اجمــاع تاريــخ نويســان اســت.
در هميــن راســتا صنعــت دريايــي يــك عامــل بــرای توســعه واقعــي و پايــدار يــك كشــور ارزيابــي
ميشــود .ايــن صنعــت گســترده اســت ولــي دريــك جملــه شــامل حــوزه وســيعي از كاربردهــاي
دريامحــور نظيــر صنايع و مهندســي تاسيســات فراســاحلي ،مطالعــات فيزيــك دريا و يافتــن گزينههاي
مناســب بــراي حــل چالشــهاي مرتبــط بــا دريــا و محيــط دريايــي ميشــود كــه مثالهــاي بــارز آن
تاسيســات باالدســتي نفــت و گاز در دريــا و انــرژي هــاي تجديــد پذيــر و دريانوردي و كشــتيراني اســت.
خوشــحالم اعــام کنــم نوزدهمیــن بیــن المللــی همایــش صنایــع دریایــی شــامل  6ســخنراني
مبتنــي بــر پانــل تخصصــي صنايــع دريايــي مرتبــط بــا نفــت و گاز خواهــد بــود و در عيــن حــال
 50مقالــه در قالــب ارائــه شــفاهي و  100مقالــه بصــورت پوســتر عرضــه خواهنــد شــد كــه حــول
ده محــور اصلــی مدنظــر كنفرانــس برگزيــده شــده انــد .در عیــن حــال بیــش از  35کارگاه آموزشــی
در موضوعــات متنــوع و راهبــردی در صنعــت دریایــی پیــش بینــی گردیــده اســت .كتــاب چکیــده
مقــاالت و  CDمجموعــه مقــاالت شــامل  341مقالــه پذيرفتــه شــده از ميــان بــاالي  450مقالــه
ارائــه شــده بــه كنفرانــس خواهــد بــود.
مقــاالت توســط متخصصيــن و اعضــاي هيــات علمي دانشــگاه هــا داوري و ارزيابــي گرديــده و نمرات
داده شــده انــد .لــذا تــاش گرديــده تــا مقــاالت از حداقــل كيفيــت مــورد نظــر بــراي خواننــدگان،
عالقمنــدان و دانــش پژوهــان صنايــع دريايــي در محورهــاي اعــام شــده برخــوردار باشــند و اميدواريــم
مقبــول افتد.
بدينوســيله ضمــن تشــكر از كليــه همــكاران ،اســاتيد و شــركتهاي فعــال در حــوزه صنايــع دريايــي
اميــد اســت نتيجــه ايــن تالشــها بــه نحــو مطلــوب و طــي ارائــه مقــاالت ،پانلهــا ،كارگاههــاي
آموزشــي بــراي آدرس كــردن برخــي نتايــج و يــا راهــكار حــل معضــات مفيــد واقــع گردنــد.
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برگزارکنندگان همایش
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انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی کشور
شرکت ملی حفاری ایران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شرکت کشتیرانی والفجر

وزارت راه و شهرسازی

مؤسسه ردهبندی ایرانیان

وزارت نفت

قرارگاه سازندگی نوح(ع)

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت تایدواتر خاورمیانه

مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

دانشکده علوم دریایی محمودآباد(دانشگاه صنعت نفت)

سازمان منطقه آزاد کیش

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دانشگاه صنعتی شریف

سازمان بنادر و دریانوردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سازمان صنایع دریایی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)
مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

سازمان ملی استاندارد ایران

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

پژوهشگاه استاندارد

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص)

سازمان هواشناسی کشور

شرکت ملی نفت ایران

سازمان نقشهبرداری کشور

شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا)

مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

شرکت صنایع فراساحل(صف)

صندوق توسعه صنایع دریایی

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی

شرکت ملی نفتکش ایران

انجمن سازندگان شناور ،تجهیزات و سازههای دریایی ایران

شرکت مهندسی و توسعه نفت

اتحادیه مالکان کشتی ایران

شرکت نفت خزر

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

شرکت نفت و گاز پارسی

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرکت پتروپارس
شرکت حفاری شمال
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شرکتمجتمعکشتیسازیوصنایعفراساحلایران(ایزوایکو)
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مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوا-دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سازمان شیالت ایران
سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد برگزاری همایش

د

امیر سمواتیان ،سازمان صنایع دریایی
امیر فرتاش ،سازمان صنایع دریایی
مصطفی زمانیان ،شرکت صنعتی دریائی ایران(صدرا)
حجت اله رشیدی ،شورایعالی صنایع دریایی کشور
محمدرضا حسینی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
نسیم صدرنیا ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
رجب مهریان ،صنایع الکترونیک ایران(صاایران)
حسین قربانی ،قرارگاه سازندگی قرب نوح(ع)
پیمان زارعیان ،سازمان نقشه برداری کشور
احمد زارعی ،شرکت نفت و گاز پارس
احسان عسکری ،ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
سید مهدی ابن التراب ،سازمان ملی استاندارد ایران
حبیب فرشی ستوده ،شورایعالی صنایع دریایی کشور
حسین زارع مهرجردی ،شرکت ملی نفتکش ایران
حامد سعیدپور ،شرکت ملی نفتکش ایران
همیرا آگاه ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
بهزاد الیقی ،سازمان هواشناسی کشور
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مجید علیزاده ،مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

رضا مهربخش ،شرکت طراحان آرسیس پارسه
سید سعید ذرهون ،صندوق توسعه صنایع دریایی
قاسم حصیری ،شرکت فناوری آبهای عمیق
امیر کردزاده ،شرکت پتروپارس
مهدی کامیاب ،سازمان بنادر و دریانوردی
جمال سرشتی ،شرکت نفت فالت قاره ایران
مهرشاد کوهستانی ،انجمن دریانوردان ایران
سعید بهبد ،پایگاه خبری تحلیلی مارین نیوز
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مجید ایزدخواه ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا

کمیته اجرایی همایش

هـ

مدیر اجرایی  :مهندس اکبر فالحتی آذر
حمیدرضا قصابان
سید احمد صفوی
مهدی فالحتی آذر
سعید بهبد
مهندس زهرا حاتمی مقدم
مهندس میثم مغاره
مهندس امیر حشمتی فر
مهندس علی شیخ بهایی
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اکبر احمدی
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اعضای کمیته علمی

و

دبیر کمیته علمی :دکتر محمدرضا بهاری ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهندس حبیب اهلل بیطرف ،معاون محترم وزیر نفت در مهندسی ،پژوهش و فناوری
دکترعلــی وطنــی  ،معــاون توســعه و فنــاوری معاونــت علمــی و پژوهشــی ریاســت جمهــوری و
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران
دکترغالمرضــا منوچهــری ،معــاون محتــرم توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران و
مشــاور محتــرم وزیــر نفــت
دکتر مینو فرشچی ،معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست
دکتر سعید مظاهری ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتراکبر شعبانی کیا ،معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
دکتــر محمدعلــی حســن زاده محمــدی ،مدیــرکل مرکــز بررســی هــا و مطالعــات راهبــردی
ســازمان بنــادر و دریانــوردی
دکتــر ناصــر حاجــی زاده ذاکــر ،رئیــس پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی و
دکتر علی اصغر گلشنی ،شرکت بهین طرح آپادانا
مهندس بهزاد (محمد) سیف الهی ،شرکت پارسام گستر دریا
دکتر حمید رضا کاتوزیان ،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
دکتــر ســید باقــر مرتضــوی ،مدیــر کل محتــرم ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت وزارت نفــت
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس
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عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران

مهندس مهدی یوسفی ،مدیر عامل محترم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مهندس محمد مشکین فام ،مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس
مهندس دهقانی ،مدیر عامل شرکت صنعتی دریائی ایران(صدرا)
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتــر محمــد کســائیان ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات
(شــرکت رزمونــد)
دکتر عبدالنبی هاشمی ،رئیس دانشگاه صنعت نفت
دکتر پرویز باورصاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی اکبر صفایی ،مشاور سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر بهاره کامران زاد ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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مهندس حمید بورد ،مدیر عامل محترم شرکت نفت فالت قاره ایران

اعضای کمیته علمی

ز

دکتر محمدرضا خدمتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر حسن قاسمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر محمدجواد کتابداری ،عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر
دکترمهدی شفیعی فر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اکبر آقاکوچک ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمود صفارزاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیار جوادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر مسعود صدری نسب ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد سعید سیف ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا تابش پور ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی زین الدینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتــر امیرحســین جاویــد ،رئیــس و عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم و فنــون دریایــی واحد
دکتر رضا جواهردشتی ،مشاور عالی پژوهشگاه شاخص پژوه
دکتر خدایار جوادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بهروز عسگریان ،عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر پیمان بدیعی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی فاخر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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علــوم و تحقیقات

دکتر ولی عربی ،قائم مقام شرکت دلتا افشور
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مهندس محمد بنایی ،مدیر عامل شرکت دلتا افشور

هیات داوران

ح

دکتر عباس زارع نژاد اشکذری ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر عباس دشتی منش ،دانشگاه خلیج فارس
دکتر ابوطالب مطلب ورکانی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصار ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا عالی پور ،دانشگاه علوم دریایی نوشهر
دکتر نرگس امراللهی بیوکی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر داریوش منصوری ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پدارم عدالت ،دانشگاه صنعت نفت
دکتر احسان تقی پور ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر مجید الیاسی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر سجاد حاجی زاده ،دانشگاه خلیج فارس
مهندس اسماعیل شفیع زاده ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر همایون یوسفی ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
دکتر ایران برایی ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر محمد جواد کتابداری ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر خسرو آئین جمشید ،موسسه تحقیقاتی علوم شیالت کشور
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دکتر حمید عیسی زادهCounty College of Morris ،

دکتر محمد علی لطف الهی یقین ،دانشگاه تبریز
دکتر مهدی خدایی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمد گندم کار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمد بهروزی ،دانشگاه بوشهر
دکتر محمد حسین دیبائی بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
دکتر موسی کشاورز ،دانشگاه هرمزگان
دکتر نبرد حبیبی ،دانشگاه کردستان
دکتر امیرحسین نیک سرشت ،دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر محمود سینایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدچابهار
دکتر عبدالرحیم طاهری ،دانشگاه صنعت نفت
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دکتر مریم راه بانی ،دانشگاه هرمزگان

هیات داوران

ط

دکتر عبدالرضا ثابت عهد ،دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر علیرضا صفاهیه ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر ناصر شابختی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن شادمان ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دکتر مریم سیوف جهرمی ،دانشگاه هرمزگان
دکتر صابر وطن دوست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
دکتر سید علی آزرم سا ،دانشگاه تربیت مدرس
مهندس عبدالحسین محمدرحیمی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر احسان یاری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمود ساالری ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر احمد شانه ساز ،دانشگاه اصفهان
دکتر مهرناز فرزین گهر ،دانشگاه هرمزگان
دکترعباس معمارزاده ،دانشگاه ولی عصر رفسنجان
دکتر علی مهدی نیا ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر مهدی محمد مهدی زاده ،دانشگاه هرمزگان
دکتر سید مصطفی سیادت موسوی ،دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر محمدرضا شکاری ،دانشگاه استهبان
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دکتر امید رحمانی ،دانشگاه زنجان

دکتر حسن اکبری ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید احمدی ،دانشگاه تبریز
دکتر علیرضا مجتهدی ،دانشگاه تبریز
دکتر مهران یاسمی ،موسسه علمی و کاربردی جهاد کشاورزی
دکتر پروین غفاریان ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر روزبه شفقت ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر علی سررشته داری ،دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس فرید شعبانی ،پژوهشگاه دفاعی
دکتر امین قنادی اصل ،دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر حسن نصراهلل زاده ساروی،پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
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مهندس محمدرضا زارعی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

هیات داوران

ی

دکتر محمدرضا تابش پور ،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد علی ساالری علی آبادی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر علی اصغر گلشنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
دکتر رضا شمسی ،گروه رویال
دکتر رضا دزواره رسنانی ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر محمدرضا بهاری ،دانشگاه تهران
دکتر همیرا آگاه ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر سعید کاظمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر مهدی شفیعی فر ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن قاسمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مسعود ترابی آزاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران شمال
دکتر فواد بوعذار ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
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دکتر رضا حسن زاده قاسمی ،دانشگاه حکیم سبزواری
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فهرست مقاالت

ک
مدیریت و اقتصاد دریایی

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بازاریابی مجتمع بندری امام خمینی با استفاده از روش AHP

1

آسیب شناسی ساختار سازمانی منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره ) براساس مدل  7 sمکینزی

2

روند تجزیه و تحلیل در ارتقا و بهبود نگهداری و تعمیرات موتورهای دیزل

3

چالش های فراروی صنعت سوخت رسانی در حومه جزیره قشم و ارائه راهکارهای مناسب

4

طراحی وساخت نرم افزار جامع مدیریت ریسک در سیستم های دریایی

5

شناسایی موانع گردشگری دریایی و ارائه راهکارهای توسعه بخش در ایران

6

ابوطالب گرایلو ،شهنواز ایوبی ،بهرام شمالی پور ،میالد عیدانی
الهام پناهی

عباس زارع نژاد ،محمد مرادی

یوسف احمدی نسب ،بهروز امرایی ،احمد طالبی زاده

وحدت پیروزرام ،پژمان شاه محمدی ،ریحانه برارنیا ،علیرضا حبیبی
الهام حسن پور ،حمید سوادکوهی

ارائــه یــک مــدل دوهدفــه برنامهریــزی ریاضــی بهمنظــور انتخــاب پیمانــکار در ســازمانهای صنعتــی پــروژه
محــور (مطالعــه مــوردی :یکــی از صنعتهــای وابســته بــه صنایــع دریایــی)
علی شهرام نژاد ،محمد ایزدی ،احمدرضا افراسیابی

7

بررسی تاثیر سطوح متفاوت فناوری تولید بر عملکرد نهایی زنجیره تامین صنایع کشتی سازی ایران

8

مراکز رشد علوم دریایی ،بسترساز توسعه پایدار محور

9

بررسی اثربخشی خصوصی سازی در بندر چابهار

10

محمد علی فالح ،شهرام گیالنی نیا
علیرضا عالی پور

حبیب اهلل دهانی ،محمود بلوچ

شناســایی و رتبــه بنــدی عوامــل موثــر در تبلیغــات بازاریابــی اداره بنــدر امــام خمینــی بــا اســتفاده از تکنیــک
سلســله مراتبــی

11

محمود حسین زاده ،شهنواز ایوبی ایوبلو ،علی امیری ،سروش خاکی پور ،حیدر زارع

شناســایی مولفــه هــای موثــر در تدویــن اســتراتژی و طراحــی مــدل مدیریــت عملکرد ســازمانی (مطالعه مــوردی:
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)
سیدجلیل موسوی ،محمد امیر سیاوش حقیقی ،مهدی دارابیان ،سیده فاطمه موسوی

12

بررسی موانع مدیریتی فناوری اطالعات بنادر (مطالعه مورد بندر امام خمینی)

13

نقش مدیریت دانش در بنادر (موردکاوی :مجتمع بندری امام خمینی)

14

ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر امام خمینی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-AHP

15

بررسی بکارگیری و اثرگذاری تجارت الکترونیک بر اعتماد مشتریان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر

16

بررسی عوامل برون سپاری فعالیت ها در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی( ره)

17

میترا درویشی

ابوطالب گرایلو ،شهنواز ایوبی ،بهرام شمالی پور ،میالد عیدانی
محمود حسین زاده

محمد بهروزی ،بهروز امرایی ،محمد فاتحی
الهام پناهی ،فرزاد تقی زاده

ل
تحلیــل اســتراتژیک وضعیــت عملیــات تخلیــه و بارگیــری کاالی فلــه بنــدر امــام خمینــی بــا اســتفاده از
SWOT
محمود حسین زاده ،ابوطالب گراییلو ،حیدر زارع ،مصطفی شهبازی

ارائــه رویکــردی مبتنــی بــر روشهــای تصمیمگیــری چندمعیــاره فــازی بهمنظــور ارزیابــی و انتخــاب
تأمینکننده (مطالعه موردی :یکی از صنعتهای وابسته به صنایع دریایی)
محمد ایزدی ،علی شهرام نژاد ،احمدرضا افراسیابی

جایگاه توریسم دریایی و نقش آن در توسعه پایدار سواحل و جزایر جنوب ایران

محمد بهروزی ،بهروز امرایی ،عبدالرحمن شفیعی

برسی سهم نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش حمل ونقل دریایی کشور

پریسا بازدار اردبیلی

پتانســیل ســنجی کشــت جاتروفــا در ایــران و تحلیــل اقتصــادی تولیــد ســوخت بیودیــزل ازآن جهــت
اســتفاده در شــناورهای دریایــی
خسرو یعقوبی ،ایرج رجبی ،میالد یوسفی

18
19
20
21
22
23

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد امور بندری مجتمع بندری امام خمینی (ره)

ســیده فاطمــه موســوی نــژاد

آنالیــز جایگزیــن هــا بــرای باتــری در طــرح سیســتم تامیــن بــرق یــک شــناور تنــدرو بــا اســتفاده از روش
 AHPفــازی
بهرنگ سخایی ،محمد اسماعیلی ،داود فنایی شیخ االسالمی

مقایسه بخش دریایی کشور ایران و آلمان
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بازاریابی مجتمع بندری
امام خمینی با استفاده از روش AHP
ابوطالب گرایلو ،9شهنواز ایوبی ،2بهرام شمالی پور ،2میالد عیدانی
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9معاون دریایی و بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Agrailou@yahoo.com
2رئیس اداره امور بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Shay_1349@yahoo.com
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چکیده
بنادر همواره دارای نقش کلیدی و حیاتی در حمل و نقل بینالمللی کاال میباشند .از این رو لزوم تدوین و
اجرای برنامه ریزیهای استرتژیک مناسب با در نظر گرفتن محیط داخلی و خارجی آنها میتواند خدمت رسانی
مطلوب را به مشتریان بندر گسترش و تسهیل نماید .اگر در برنامهریزیهای استراتژیک بازاریابی در بنادر با
هدف جذب بیشتر مشتریان باشد سبب رونق و رشد اقتصادی بندر و منطقه میگردد.
در این پژوهش اقدام به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بازاریابی مجتمع بندری امام خمینی با استفاده
از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPنموده.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای میباشد .جامعه
آماری این پژوهش نامشخص و تعداد اعضای نمونه بر اساس فرمول کوکران پس از آزمون اولیه )(pretest
تعداد  69نفر به دست آمده است .ابزار اصلی جمعآوری و اندازهگیری متغیرهای پژوهش پرسشنامه خبره
میباشد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  Expert choice 11استفاده شده است .مطابق نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات به ترتیب شاخص عوامل زیرساختی و روساختی ،شرایط اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی ،عوامل پسکرانهای ،موقعیت جغرافیایی ،قوانین و مقررات ،رقبا و نیروی انسانی بر بازاریابی مجتمع
بندری امام خمینی مؤثر میباشند.
کلمات کلیدی :اولویتبندی ،بازاریابی ،مجتمع بندی امام خمینی ،تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

* این مقاله تحت حمایت مادی و معنوی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است.
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آسیب شناسی ساختار سازمانی منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام
خمینی( ره ) براساس مدل  7sمکینزی
الهام پناهی
کارشناس ارشد مدیریت آموشی ،کارشناس آموزش منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره)

چکیده
در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فن آوری ،داشتن ساختار سازمانی مطلوب دارای اهمیت میباشد؛ از
این رو آسیب شناسی ساختار سازمان ها می تواند گام موثری در بهبود و اثر بخشی سازمان باشد .این تحقیق
تالش می کند به بررسی آسیب شناسی ساختار سازمانی منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره ) براساس
مدل  7sمکینزی بپردازد .روش تحقیق به کار برده شده دراین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر
نحوۀ گردآوری اطالعات پیمایشی با ماهیت توصیفی -پیماشی است .جامعه آماری پژوهش را کارشناسان
رسمی منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره ) که در این اداره کل مشغول به کار هستند ،شامل می
شود ( 117نفر) و با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه  38برآورد که پرسشنامهها به صورت تصادفی ساده
توزیع شد .ابزار اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه ساختار سازمانی مکینزی  69سوالی براساس  7بعد
(کارکنان ،استراتژی ،سیستم ،ساختار ،مهارت ،سبک مدیریت و ارزشهای مشترک) می باشد .برای تعیین
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .پایایی پرسشنامه  1/36به دست آمد .دادهها با کمک
نرم افزار  SPSSو آزمون تی تست تحلیل شد .نتایج یافتههای تحقیق نشان داد که وضعیت کارکنان براساس
شاخص مکینزی در حد مطلوب ،مهارت کارکنان در حد مطلوب ،تدوین کمتر از حد مطلوب ،ویژگیهای سبک
مدیریت از نظر پاسخگویان کمتر از حد مطلوب ،ویژگیهای ساختار سازمانی کمتر از حد مطلوب ،ویژگیهای
فرایند انجام کار براساس شاخص مکینزی کمتر از حد مطلوب و ارزش های مشترک در حد مطلوب میباشد.
کلمات کلیدی :ساختار سازمانی ،مدل هفت اس مکینزی ،ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره ).
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

روند تجزیه و تحلیل در ارتقا و بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات
موتورهای دیزل
عباس زارع نژاد ،9محمد مرادی

2

 1استادیار دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) ،دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) نوشهرazarenezhad.a@gmail.com ،

 2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی ،دانشگاه دریایی امام خمینی (ره)
نوشهرMohamad.Moradi0932@gmail.Com،

چکیده
کلید افزایش عمر موتور و کاهش هزینههای اقتصادی ،نگهداری و تعمیرات منظم آن است .موتورهای امروزی
با پیشرفت تکنولوژی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است .از مشخصههای موتورهای دیزل پیشرفته،
نسبت قدرت به وزن باال ،کارآیی بیشتر ،بازدهی باال ،مصرف اقتصادی سوخت و آلودگی پایین آن نسبت به
مدلهای قدیمیتر میباشد .لذا تدوین سیستم نگهداری و تعمیرات منظم برای این موتورها با توجه پیچیدگی،
ظرافت و هزینه باالی خرید اولیه و تعمیرات آن اهمیت ویژهای دارد.
امروزه با اجرای نت به روش قدیمی با توجه به پیشرفتهایی که در زمینه آنالیز موارد مختلف از موتور بهدست
آمده است ،هزینه بردار و زمانبر میباشد لذا میتوان با اجرای برنامه نت با روند تجزیه ،تحلیل و بررسی دقیق
موتور ،هزینه نگهداری را کاهش ،عمر کاری موتور و ضریب اطمینان آن را افزایش داد .در این روش عیب یابی
دقیقتر و زمان صرف شده در تشخیص عیب موتور کمتر خواهد بود و عیبهای احتمالی در آینده قابل پیش
بینی خواهد بود .در این مقاله سعی شده است برخی از روشهای ضروری در اجرای روند تجزیه و تحلیل
جهت بهبود و ارتقائ سیستم نت از جمله آنالیز روغن ،سوخت ،آب خنککاری و بررسی فیلترها و مطالعه
سوابق تعمیراتی ،مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :روند تجزیه و تحلیل نگهداری و تعمیرات  -سیستم نگهداری و تعمیرات – موتور دیزل –
راندمان سوخت – هزینه تعمیراتی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

چالش های فراروی صنعت سوخت رسانی در حومه جزیره قشم و
ارائه راهکارهای مناسب
یوسف احمدی نسب ،*9بهروز امرایی ،2احمد طالبی زاده

2

 9دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی دانشگاه آزاد اسالمی خارگseafarer.031967@yahoo.com ،
 2استاد دانشگاه آزاد اسالمی خارگb.omaraee@gmail.com ،

چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی چالش های فراروی صنعت سوخترسانی در حومه جزیره قشم و ارائه راهکارهای
مناسب میباشد .این تحقیق ،کاربردی و توصیفی -پیمایشی است .با استفاده از مطالعات تحقیقات داخلی و
خارجی ،عواملی که بر سوخت رسانی نقش دارند ،شناساییشدند 22 .عامل شناسایی شده در قالب پرسششنامه
تعریف و توسط  83نفر از کارشناسان وزارت نفت ،سازمان بنادر و دریانوردی و خطوط کشتیرانی پاسخ داده
شدند .جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از آزمونهای تی دوجملهای و فریدمن استفاده شد .مدل استفاده
شده این تحقیق ،ماتریس سوات بوده است .یافتههای این تحقیق نشان داد که نرخ بسیار مناسب سوخت
دهی ،ایمنی باال در عملیات سوخترسانی و ترافیک سیال و روان جزیره قشم از مهمترین نقاط قوت ،سرعت
عمل پایین در عملیات سوخت رسانی ،کمبود تجهیزات مدرن سوخترسانی و قدیمی بودن تجهیزات فعلی
سوخترسانی از مهمترین نقاط ضعف ،امنیت بهتر جزیره قشم و ایران نسبت به دیگر بنادر و کشورهای منطقه،
موقعیت ژئواستراتژیک منحصر به فرد جزیره قشم در سطح منطقه و حمایت مالی دولت از برنامههای جزیره
قشم ،از مهمترین نقاط فرصت و تحریمهای بینالمللی علیه ایران ،سرمایهگذاری خارجی ها در بنادر منطقه و
قاچاق سوخت از مهمترین نقاط تهدید فراروی صنعت سوخت رسانی در حومه جزیره قشم است.
کلمات کلیدی :سوخت رسانی ،جزیره قشم ،ماتریس سوات.
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی وساخت نرم افزار جامع مدیریت ریسک در سیستمهای
دریایی ( با معرفی تکنیک دیمتل برای اولین بار در این حوزه)
وحدت پیروزرام ،9پژمان شاه محمدی شیرازی ،2ریحانه برارنیا ،2علیرضا حبیبی

4

9کارشناس ارشد سازههای دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ vahdat.com@gmail.com
2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،گروه بین المللی پیشگامان؛ pishgaman.ig@gmail.com
2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه علوم و تحقیقات دماوند؛ reyhaneh_6561@yahoo.com
4کارشناسی ارشد ،معماری کشتی ،دانشگاه آزاد علوم تحقیقات؛ habibi.engineering@gmail.com

چکیده
پژوهش پیش رو در راستای شناسایی و ارزیابی ریسکهای پروژههای دریایی با استفاده از تکنیک چند شاخصه
دیمتل میباشد .روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی
می باشد .بدین منظور ابتدا با استفاده از مرور ادبیات و نظرات خبرگان و کارشناسان  6ریسک اصلی و 27
ریسک فرعی شناسایی شدند سپس با استفاده از تکنیک دیمتل (برای اولین بار در این حوزه) روابط علت و
معلول بین این ریسک ها تعیین گردید .در این تحقیق یک نرم افزار مدیریت ریسک برای پیمایش و ارزیابی
ریسکها نیز ارائه گردید که گام های اجرای آن ( در مرحله شناسایی و تحلیل کیفی ) به صورت مختصر در
این مقاله ذکر شده است.
در نتیجه این پژوهش نرم افزار جامع مدیریت ریسک طراحی و ساخته شد که قابلیت ارزیابی و تحلیل کلیه
مراحل مدیریت ریسک با استفاده از تکنیک های ارزیابی ریسک ،تکنیک دیمتل و همچنین قدرت اشتراک
گذاری بین خبرگان در هر پروژه را داراست که در این مقاله فقط به بخش شناسایی و ارزیابی کیفی ریسکها
میپردازیم که بخش کوچکی از امکانات این نرم افزار است.
کلمات کلیدی :ریسک ،دیمتل ،نرم افزار.

5

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شناسایی موانع گردشگری دریایی و ارائه راهکارهای توسعه
بخش در ایران
الهام حسنپور ،9حمید سوادکوهی

2

1کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی ،دانشگاه گیالن ( مسئول بازرگانی شرکت خورشید گستر کاسپین)؛
Elham.hasanpour@yahoo.com
2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه علم و صنعت ایران (مدیرعامل شرکت خورشید گستر کاسپین)؛
Hamidsavadkouhi@yahoo.com

چکیده
گردشگری دریایی ،یکی از بزرگترین صنعت درآمدزا در جهان است و نقش بسزای آن در توسعهی اقتصاد
جهانی بر همگان آشکار می باشد .ایران ،ویترینی از منابع طبیعی زیباست که وجود دو دریا از دو جهت ،ویژگی
منحصر به فردی به آن بخشیده اما سهم ما در این صنعت ،بسیار ناچیز است زیرا آسیبها و موانع پیش رو،
بی شمار بوده و باید راهکارهای کاربردی ارائه گردد تا بتوان در جهت توسعهی این صنعت،گام برداشت .در این
مقاله ،که به روش توصیفی -تحلیلی و براساس پژوهشهای انجام گرفته توسط کارشناسان گردشگری و اقتصاد
کشور و پیشرفتهای صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته ،نوشته شده است ،به پتانسیلهای موجود در
ایران ،آسیبها ،چالشها و راهکارهای توسعهی گردشگری دریایی ،میپردازد و آگاهی از عوامل فرهنگی و
اجتماعی ،تشکیل کارگروههای گردشگری دریایی و ساحلی ،تدوین قوانین جدید و شفافسازی آنها ،شناسایی
پتانسیلها و اطالع رسانی ،بهبود زیرساختها ،دعوت از بخش خصوصی جهت همکاری ،ارائه تسهیالت در
بخشهای مختلف و  ...را به عنوان راهکار ،معرفی مینماید که میتوان با بهره گیری از آنها ،پنجره ی جدیدی
را به سوی دریا گشود و با الگو برداری و وارد کردن تکنولوژیهای جدید ،در راستای تولید داخلی و اقتصاد
مقاومتی ،گام برداشت.
کلمات کلیدی :گردشگری دریایی ،اقتصاد جهانی ،توسعه ،صنعت ،زیرساخت.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارائه یک مدل دوهدفه برنامهریزی ریاضی بهمنظور انتخاب
پیمانکار در سازمانهای صنعتی پروژه محور (مطالعه موردی:
یکی از صنعتهای وابسته به صنایع دریایی)
علی شهرام نژاد ،9محمد ایزدی ،2احمدرضا افراسیابی

2

 9کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالمللی خرمشهر،
a. shahramnejad@yahoo. com
 2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرازmiz1360@yahoo. com ،
 2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه کردستانa. afrasiabi042@gmail. com ،

چکیده
یکی از مهمترین مسائل در سازمانهای صنعتی پروژه محور ،برونسپاری فعالیتها بهمنظور تمرکز بر مدیریت
یکپارچه آنها است .به دلیل ماهیت و گسترهی وسیع کاری صنایع ساخت و تولید پروژهای ،آنها نیز در این
امر مستثنا نیستند .چراکه در بسیاری از موارد انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیتهای پروژه تا حد زیادی
منجر به کاهش هزینههای تمامشده پروژه میگردد .ازاینرو در این پژوهش یک مدل برنامهریزی دوهدفه صفر
و یک بهمنظور انتخاب پیمانکار در یکی از سازمانهای صنعتی پروژه محور با در نظر گرفتن اهداف هزینه و
زمان ارائه شده است .بهمنظور حل مدل روش اپسیلون-محدودیت پیشنهاد شده است .درنهایت ،برخی از
مهمترین پروژههای سازمان بهمنظور نشان دادن اعتبار و کارایی مدل موردبررسی واقع شد.
کلمات کلیدی :انتخاب پیمانکار ،برونسپاری ،مدل برنامهریزی دوهدفه صفر و یک ،روش اپسیلون-
محدودیت ،سازمان پروژه محور.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تاثیر سطوح متفاوت فناوری تولید بر عملکرد نهایی
زنجیره تامین صنایع کشتی سازی ایران
محمدعلی فالح ، 9شهرام گیالنی نیا

2

 9فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم وتحقیقات رشت،
es_fallah82@yahoo.com
 2دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم وتحقیقات رشتes_fallah82@yahoo.com ،

چکیده
مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از روش هایی است که جهت یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان ،تولید
کنندگان ،انبارها ،فروشگاه ها و مراکز عرضه بکار می رود تا محصوالت و خدمات مورد نیاز به مقدار مشخص،
در زمان و مکان معین و با کیفیت و قیمت مورد نظر مشتریان ،به آنها عرضه گردد .زنجیره عرضه یکی از ارکان
اصلی یک شرکت است که به نوعی تمامی فرآیندهای کاری شرکت را در بر می گیرد .از طرف دیگر فناوری
های تولید و رایج هر شرکت جهت دستیابی به محصول ،بعنوان یکی از ضرورت های اصلی تحقق محصول
بوده که در کیفیت ،زمان و هزینه تمام شده محصول مورد نظر نقش بسزایی ایفاء می کند .هدف این تحقیق،
بررسی تاثیر فناوری تولید بر عملکرد نهایی زنجیره تامین در صنایع کشتی سازی ایران می باشد .پس از جمع
آوری پرسشنامه ها از مدیران ارشد صنایع کشتی سازی کشور در خصوص تاثیر متغیرهای یادشده و بررسی
و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار  ،SPSSنتایج نهایی نشان داد که فناوری تولید بر چابکی زنجیره تأمین،
فناوری تولید بر پاسخگویی زنجیره تأمین ،چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد نهایی زنجیره تأمین و پاسخگویی
زنجیره تأمین برعملکرد نهایی زنجیره تأمین در صنایع کشتی سازی ایران تاثیرگذار می باشد .لذا این چنین
نتیجه گرفته می شود که فناوری تولید بر عملکرد نهایی زنجیره تامین در صنایع کشتی سازی کشور تاثیر
دارد.
کلمات کلیدی :فناوری تولید ،عملکرد نهایی ،چابکی ،پاسخگویی ،زنجیره تامین.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مراکز رشد علوم دریایی ،بسترساز توسعه پایدار محور
علیرضا عالیپور
 1استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهرalipoor.alireza@yahoi.com ،

چکیده
مراکز رشد به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی -اجتماعی تالش می کنند تا با حمایت از رشد و توسعه شرکت
های نوپا از طریق بهبود فرصتهای بهره برداری از منابع به تجاری سازی محصوالت و فناوری های جدید
آنها کمک نمایند .سرمایههای اجتماعی -اقتصادی یک مرکز رشد از طریق ارتباطات داخلی بین اعضای مرکز
رشد شامل شرکت های فناوری مستقر ،مدیران و کارکنان مرکز رشد و از طریق ارتباطات خارجی با سایر
ذینفعان نظیر مشاوران ،سازمان های مالی ،دانشگاه ها و صنایع می باشد .اما یکی از مهمترین موضوعاتی که
متأسفانه حوزه علوم دریایی کمتر مورد توجه واقع شده است؛ مراکز رشد علوم دریایی میباشد .با تغییر
پارادایم توسعه ،از کالسیک به نوین ،توسعه پایدار تبدیل به ارکان اصلی توسعه در هر کشوری مطرح میباشد.
از طرفی کشورهایی که صاحب سبک در دریا هستد توسعه پایدار دریامحور را در اسنادباالدستی خود تعریف
نمودهاند .به همین منظور کشورهای پیشرفته سرمایهگذاریهای کالن آموزشی و پژوهشی در حوزه دریا
داشتند که یکی از مهمترین مولفههای آن توسعه مراکز رشد علوم دریایی میباشد .به همین منظور محققق
با یک مطالعه کیفی و بررسی اسناد ضمن تشریح جایگاه مراکز رشد علوم دریایی در توسعه پایدار دریامحور؛
پیشنهادات کاربردی به مسئولین به منظور توسعه مراکز رشد علوم دریایی ارائه گردید.

کلمات کلیدی :علوم دریایی؛ مراکز رشد؛ شرکتهای زایشی علوم دریایی ،توسعه پایدار دریامحور
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی اثربخشی خصوصی سازی در بندر چابهار
2

حبیب اهلل دهانی 9و محمود بلوچ

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)،
2استاد یار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور دانشگاه تهران

چکیده

خصوصیسازی پدیده ای است که جهت افزایش کارایی و عملکرد بنادر توسط بنادر پیشرفته مورد استفاده قرار
گرفته است  .خصوصی سازی بنادر از دهه گذشته در کشورمان شروع شده است .بندر چابهار از بنادر در حال
توسعه کشور است که در راستای رقابت با بنادر منطقه مخصوصاً گوادر پاکستان به توسعه زیرساخت ها و
روساخت های خود اقدام کرده است .تا کنون عملیات تخلیه و بارگیری و اخیراً عملیات دریایی این بندر به
بخش خصوصی واگذار شده است .در این تحقیق که ماهیت کاربردی دارد ،اثربخشی خصوصی سازی در بندر
چابهار مورد بررسی ق رار می گیرد .تحقیق در دو مرحله انجام شده است .در مرحله اول ،اثرات خصوصی سازی
شناسایی شدند .در مرحله دوم با استفاده از تکنیک لیزرل ارتباط این عوامل با بندر چابهار ارزیابی شد .یافته
های این تحقیق نشان داد که خصوصی سازی با سه متغیر وضعیت مالی ،بازار و مشتری و فرآیندهای داخلی
در بندر چابهار ارتباط مثبت و مستقیم دارد.

کلمات کلیدی :خصوصی سازی ،بندر چابهار ،بهره وری
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تبلیغات بازاریابی اداره
بندر امام خمینی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی
محمود حسینزاده ،*9شهنواز ایوبی ایوبلو ،2علی امیری ،2سروش خاکیپور ،4حیدر زارع

5

9مدیر ناظر ترمینالهای اختصاصی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانm.hoseinzadeh59@yahoo.com ،
 2رییس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانm.hoseinzadeh59@yahoo.com ،

 2رییس واحد مطالعات و برنامهریزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،
m.hoseinzadeh59@yahoo.com
 4مدیر حمل یکسره اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانm.hoseinzadeh59@yahoo.com ،
 2کارشناس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانhzport87@yahoo.com ،

چکیده

بنادر با توجه به ماهیت فعالیت شان (ملی و بین المللی) ،سرمایه کالن جهت احداث بندر و جهانی شدن
(افزایش رقابت بین بنادر در سطح ملی و بین المللی) نیازمند به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید
می باشد .بندر امام خمینی (ره) به علت موقعیت استراتژیک و مناسبترین مسیر برای واردات و صادرات
کشورهای  ،CISجایگاه ویژهای در مبادالت ایران با سایر کشورهای منطقه دارد .از سوی دیگر ،این بندر به
علت قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین المللی شمال-جنوب و مسیر ترانزیتی غربی کشور اهمیت ویژهای
در ترانزیت کاال به این کشورها خواهد داشت .این بندر جهت حفظ بازارهای موجود و افزایش سهم خود در
سطح ملی و منطقه ای از فنون بازاریابی به عنوان یکی از راهکارهای موثر جهت ارتباط با مشتری استفاده می
کند .در بین فعالیت های بازاریابی ،تبلیغات که بخشی از آن به حساب میآید ،بیشتر بر جنبه ترجیح دادن
بندر تکیه دارد .شش عامل نیروی انسانی ،بودجه ،تجهیزات ،تکنولوژی ،ویژگی های بندر و قوانین و مقررات
به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تبلیغات یک بندر شناسایی شدند .نتایج این تحقیق نشان داده است که ویژگیهای
بندر و تامین بودجه دو عامل اصلی تاثیرگذار بر تبلیغات واحد بازاریابی بندر امام خمینی (ره) میباشند.

کلمات کلیدی :بازاریابی ،تبلیغات ،بندر امام خمینی ،تکنیک سلسله مراتبی
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انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شناسایی مولفه های موثر در تدوین استراتژی و طراحی مدل
مدیریت عملکرد سازمانی
(مطالعه موردی :اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر)
سید جلیل موسوی ،9محمد امیر سیاوش حقیقی ،2مهدی دارابیان ، 2سیده فاطمه موسوی

4

 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،کارشناس مطالعات ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر:
S_jalil_mousavi@yahoo.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی ،اداره کل بندر و دریانوردی
خرمشهرamir.haghighi58@gmail.com:
 2مهندس نرم افزار ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،کارشناس بهره وری ،اداره کل بندر و دریانوردی
خرمشهرme_darabian@yahoo.com :
 4دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار ،کارشناس ارزیابی عملکرد ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر:
mousavi_software66@yahoo.com

چکیده
شناسایی متغیرهای مناسب و تعیین اولویت برای تعیین استراتژی و طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطوح
سازمان های دولتی بسیار مهم است .مدیریت عملکرد با ایجاد محیطی مشارکتی و ابالغ اهداف سازمان به
کارکنان و برقراری جلسات مستمر ارزیابی کارکنان ،باعث ایجاد همسویی اهداف کارکنان و سازمان میگردد
و بهره وری نیروی کار را باال میبرد .هدف این مقاله تعیین تاثیر متغیرهای موثر در تدوین استراتژی و طراحی
مدل مدیریت عملکرد سازمانی در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر است .متدلوژی این تحقیق به لحاظ
هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی  -پیمایشی است .ابزار تحقیق نیز پرسشنامة محقق ساخته می باشد.
طبق نتایج این تحقیق ،طراحی مدل مدیریت عملکرد سازمان به وسیله سه فاکتور اصلی :سازگاری ،عملکرد
منابع انسانی و طراحی اهداف تعیین می شود .این سه عامل با هم  %98از تاثیر بر نتایج عملکرد سازمان را به
عهده دارند .در میان این عوامل ،تاثیر منابع انسانی بر مدیریت عملکرد سازمان مهمترین عامل است .یافته ها
نشان می دهد که عملکرد منابع انسانی  %66تاثیر مثبت بر عملکرد سازمان دارد و باالترین امتیاز را از آن
خود کرده است .مدل تحقیق ،این نتیجه را مشخص می سازد که متغیرهای سازگاری و طراحی اهداف ،به
طور مستقیم و غیر مستقیم ،از طریق منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند .بدین ترتیب ،متغیر
سازگاری با  %81و متغیر طراحی اهداف به میزان  %28بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند.
کلمات کلیدی  :سیستم مدیریت عملکرد ،تدوین استراتژی ارزیابی عملکرد ،طراحی اهداف ،عملکرد منابع
انسانی ،سازگاری ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
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انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی موانع مدیریتی فناوری اطالعات بنادر (مطالعه مورد
بندر امام خمینی)
میترا درویشی

9

9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی  ،اداره کل بنادر و دریانوردی –منطقه ویژه بندر امام خمینی
m.darvishi22@yahoo.

چکیده
در جهان امروز فناوری اطالعات امکان سودمندی و کارآمدی اطالعات را ممکن ساخته است .بکارگیری
تکنولوژی اطالعات ( ،)ITتحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطالعاتی باعث شده است ،طوریکه
امکان انتقال الکترونیکی داده ها  ،مدارک ،اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات
مخابراتی فراهم شده است .با توجه به بررسی های انجام شده بر روی آثار و نحوه بکارگیری و فناوریهای
اطالعاتی در سازمان ها الزم است به منظور بهبود پیاده سازی این نظام به بررسی موانع استفاده از مدیریت
فناوری اطالعات در سازمان ها پرداخته شود .در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی ،موانع
مدیریت فناوری در بندر امام خمینی مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته است .نتایج حاکی از آن است
که مانع فرهنگی بیشترین و مانع اقصادی کمترین تاثیر را در مدیریت فناوری سازمان را داشته اند.

کلمات کلیدی :مدیریت فناوری اطالعات ،موانع فرهنگی ،اقتصادی ،سازمانی ،مهارتی
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انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

نقش مدیریت دانش در بنادر (موردکاوی :مجتمع بندری امام
خمینی)
ابوطالب گرایلو ،2شهنواز ایوبی ایوبلو ،2بهرام شمالی پور ،2میالد عیدانی

4

9معاون دریایی و بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Agrailou@yahoo.com
2رئیس اداره امور بندری ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ Shay_1349@yahoo.com
2مدیر ترمینال  1واردات منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی (ره)؛ bahramtiva2@yahoo.com
4کارشناس امور بندری منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی (ره)؛ Miladeidani@gmail.com

چکیده
در عصر حاضر که عصر دانایی از آن نام برده میشود سازمانها شاهد حضور در محیطهایی هستند که روز به
روز پویاتر و چالش برانگیزتر میشوند .تغییر و تحول جزء الینفک دنیای امروز است .به منظور حضور کارا،
اثربخش ،مستمر و پایدار سازمانها در دنیای تجارت و رقابت ،ضروری میباشد تا حول محور علم و دانش
فعالیت نمایند.
این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد مجتمع بندری امام خمینی با استفاده از پرسشنامه
مدل بهات که دربرگیرنده ی پنج شاخص انتقال دانش ،ثبت دانش ،خلق دانش ،کاربرد دانش ،کسب دانش در
مدیریت دانش پرداخته و از لحاظ هدف کاربردی توصیفی میباشد .جامعه آماری این پژوهش مشخص و تعداد
اعضای نمونه بر اساس فرمول کوکران پس از آزمون اولیه ( )pretestتعداد  66نفر به دست آمده است .به
منظور انجام تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف t ،استیودنت ،همبستگی پیرسون و
فریدمن استفاده شده است .یافتهها ی این پژوهش نشان داد که اوالً وضعیت انتقال دانش ،ثبت دانش ،خلق
دانش ،کاربرد دانش ،کسب دانش در مجتمع بندری امام خمینی مطلوب و بر بهبود عملکرد سازمانی تأثیرگذار
میباشد.

کلمات کلیدی :مجتمع بندری امام خمینی ،مدیریت دانش ،بهبود عملکرد ،بهرهوری
* این مقاله تحت حمایت مادی و معنوی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارزیابی جایگاه ترانزیتی بندر امام خمینی با استفاده از مدل
ترکیبی SWOT-AHP
محمود حسینزاده
مدیر ناظر ترمینالهای اختصاصی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانm.hoseinzadeh59@yahoo.com ،

چکیده
جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت ژئوگرافیک بسیار مناسب
از مزایای ترانزیتی خوبی بهرهمند می باشد .بندر امام خمینی یکی از بنادر مهم در جنوب ایران قرار گرفته
است .این بندر به علت موقعیت استراتژیک و برخورداری از شرایط دریایی مناسب ،جایگاه ویژهای در واردات
کاالی فله ایران با سایر کشورهای منطقه دارد .این مقاله به بررسی جایگاه بندر امام خمینی در ترانزیت ملی
و منطقهای میپردازد .این مقاله با تشریح وضعیت فعلی بندر امام خمینی و ظرفیت موجود آن به ارزیابی این
بندر در ترانزیت ملی و منطقهای میپردازد .در این تحقیق از ماتریس سوات و مدل سلسله مراتبی برای بررسی
وضعیت ترانزیتی بندر امام خمینی استفاده شده است .با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان برای بهبود
ترانزیت بندر امام خمینی ،استفاده از امکانات منطقه ویژه اقتصادی برای گسترش فعالیتهای ترانزیتی ،استفاده
از توان بخش خصوصی در تمامی مراحل مدیریتی و اجرایی ،توسعة ساختار و فعالیتهای بندر بهمنظور ارائه
خدمات پشتیبانی به شناورها را پیشنهاد داد.

کلمات کلیدی :بندر امام خمینی ،ترانزیت ،ماتریس سوات.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی بکارگیری و اثرگذاری تجارت الکترونیک بر اعتماد
مشتریان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر
محمد بهروزی ،بهروز امرایی ،محمد فاتحی

چکیده

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار،
توسط سازمانها و شرکتهای زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است .سازمانهای کوچک و
متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری ،نقش اساسی در بهبود و ارتقا شاخص های
اقتصادی دارند و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآورانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار
مانند تجارت الکترونیکی نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت در تجارت الکترونیکی
اعتماد مشتریان یکی از فاکتور های کلیدی و از عناصر اصلی است تا آنجا که بسیاری از صاحب نظران کلید
موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می دانند .با
وجود این معنا و مفهوم اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک و ابعاد و عوامل مؤثر بر آن در هاله ای از ابهام
قرار دارد.
موضوع این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک است .در این راستا فرضیه
های تحقیق در چارچوب عوامل فردی ،شرکتی و زیرساختی مطرح و بررسی شدند .پژوهش حاضر از نوع
توصیفی است که به روش همبستگی اجرا می گردد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان اداره
بندر بوشهر می باشد .جامعه آماری این پژوهش طی یک پروسه زمانی مشخص از مراجعه مشتریان به اداره

بندر بوشهر طی یک هفته برآورد شده است ،بنابراین تعداد کل مشتریان مراجعه کننده به اداره بندر
بوشهر طی یک هفته با میانگین تقریباً  211نفر در روز  1111نفر برآورد گردیده است .در این تحقیق
با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه (مورگان) با حجم جامعه آماری  1111نفر در سطح اطمینان
 62درصد یا احتمال خطای  2درصد ،حجم نمونه برابر  273نفر محاسبه شد .که همگی بصورت
تصادفی سیستماتنیک انتخاب گردیدند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که
به جز فرضیة مربوط به عوامل فردی ،سایر فرضیه های تحقیق تأیید می شوند.
کلمات کلیدی :سازمان بنادر و دریانوردی ،تجارت الکترونیک ،اعتماد مشتریان  ،متغیر های زیرساختی،
متغیرهای مربوط به شرکت ،متغیر های فردی مشتریان.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی عوامل برون سپاری فعالیت ها در منطقه ویژه افتصادی
بندر امام خمینی( ره)
الهام پناهی ،9فرزادتقی زاده

2

1کارشناس ارشد مدیریت آموشی ،کارشناس آموزش منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره)
2کارشناس ارشدفیزیک دریا،کارشناس مسئول منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره)

چکیده
برونسپاری روشی است که بسیاری از سازمانها از آن برای کاهش هزینه و در عین حال افزایش سود بهره
میبرند در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برونسپاری از نظر ابعاد پنجگانه فنی ،اقتصادی ،حقوقی،
عملیاتی و زمانی در منطقه ویژه افتصادی بندر امام خمینی(ره) است .روش تحقیق به کار برده شده دراین
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطالعات پیمایشی با ماهیت توصیفی -پیماشی است.
جامعه آماری پژوهش را کارشناسان رسمی منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی(ره) که در این اداره کل
مشغول به کار هستند ،شامل می شود ( 117نفر) و با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه  38برآورد که
پرسشنامهها به صورت تصادفی ساده توزیع شد .ابزار اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 69
سوالی براساس  2بعد (زمانی ،اقتصادی ،حقوقی ،عملیاتی ،فنی) می باشد .برای تعیین پایایی پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .پایایی پرسشنامه  1/36به دست آمد .دادهها با کمک نرم افزار SPSS
و آزمون تی تست تحلیل شد .نتایج یافتههای تحقیق نشان داد که برونسپاری فعالیتها از نظر ابعاد زمانی،
اقتصادی ،حقوقی ،عملیاتی و فنی در جامعه مورد مطالعه امکان پذیر است.
کلمات کلیدی :برونسپاری ،فعالیت ،منطقه ویژه افتصادی بندر امام خمینی(ره).
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل استراتژیک وضعیت عملیات تخلیه و بارگیری کاالی فله
بندر امام خمینی با استفاده از SWOT
محمود حسینزاده ،*9ابوطالب گراییلو ،2حیدر زارع ،2مصطفی شهبازی

4

 9مدیر ناظر ترمینال های اختصاصی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانm.hoseinzadeh59@yahoo.com ،
 2معاون امور بندری و دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانm.hoseinzadeh59@yahoo.com ،
 8کارشناس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانhzport87@yahoo.com ،
 6مدیر ناظر ترمینال های نفتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانm.hoseinzadeh59@yahoo.com ،

چکیده
بنادر نقشی مهم در زنجیره تامین جهانی دارند .گسترش استفاده از فله در جابجایی کاال ،پایانههای فله بنادر
به عنوان مزیت رقابتی هر بندر شناخته شده است .یکی از بنادر مهم کشورمان ،بندر امام خمینی است که به
دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود و قرارگرفتن در کریدور غربی کشور و کریدور ترانزیتی بینالمللی شمال-
جنوب باید از عملیات تخلیه و بارگیری مناسبی برای کاالی فله برخوردار باشد .این تحقیق با استفاده از
ماتریس سوات به عنوان یک ابزار استراتژیکی شناخته شده ،به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در
عملیات تخلیه و بارگیری کاالی فله بندر امام خمینی پرداخته تا نهایتاً استراتژیهای مناسبی با توجه به نتایج
حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارائه دهد .با توجه به نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و
ماتریس ارزیابی خارجی که به ترتیب و اولویت  2/896و  2/236میباشد ،جایگاه عملیات تخلیه و بارگیری
کاالی فله بندر امام خمینی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،خانه محافظهکارانه میباشد که این
خانه در ماتریس  SWOTمعادل با استراتژیهای  W-Oتعیین میگردد .بر همین اساس این تحقیق
راهکارهایی همچون خرید تجهیزات جدید و نوین را برای حفظ وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء جایگاه این
پایانه توصیه مینماید.
کلمات کلیدی :کاالی فله ،ماتریس سوات ،بندر امام خمینی
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارائه رویکردی مبتنی بر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره فازی
بهمنظور ارزیابی و انتخاب تأمینکننده (مطالعه موردی :یکی از
صنعتهای وابسته به صنایع دریایی)
محمد ایزدی ،9علی شهرام نژاد ،2احمدرضا افراسیابی

2

 9کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرازmiz1360@yahoo. com ،
 2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالمللی خرمشهرa. shahramnejad@yahoo. com ،
 8کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه کردستانa. afrasiabi042@gmail. com ،

چکیده
ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان بهمنظور مدیریت مناسب زنجیره تأمین از اهمیت ویژهای برخوردار است.
درواقع ،این نوع مسئله یک مسئلهی تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است که در آن عمل تصمیمگیری با
در نظر گرفتن یک سری معیارهای کیفی و کمی صورت میپذیرد .ازاینرو در این پژوهش به ارائه رویکردی
مبتنی بر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره فازی بهمنظور ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان پرداخته شده
است .به دلیل وجود عدم قطعیت در نظرات تصمیمگیرندگان و خبرگان ،روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
( ) FAHPجهت تعیین اوزان مربوط به معیارها و زیرمعیارهای شناساییشده به کار گرفته شده است .سپس
با بهکارگیری تکنیک تصمیمگیری ویکور ( )VIKORبه رتبهبندی تأمینکنندگان پرداخته شد .درنهایت
تأمینکنندگان ( )7( ،)8و ( )1به ترتیب بهعنوان بهترین تأمینکنندگان سازمان موردمطالعه انتخاب شدند.
کلمات کلیدی :انتخاب تأمینکننده ،روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،تکنیک
ویکور ،صنایع دریایی.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

جایگاه توریسم دریایی و نقش آن در توسعه پایدار سواحل و
جزایر جنوب ایران
محمد بهروزی ،بهروز امرایی ،عبدالرحمن شفیعی

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی جایگاه توریسم دریایی و نقش آن در توسعه پایدار سواحل وجزایر جنوب ایران می
پردازد .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش
کلیه مسئوالن گردشگری سواحل جنوب ایران در سال  1866می باشد .نمونه مورد مطالعه شامل  261نفر از
مسئوالن گردشگری سواحل جنوب ایران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند .ابزار جمع
آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته  27سوالی استفاده شده است .روش تجزیه و تحلیل داده ها
بصورت توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون است .یافته های تحقیق نشان داد
که بین توریسم دریایی و توسعه پایدار رابطه معناداری وجود داشت  ،در ضمن برای سنجش مدیریت
گردشگری ساحلی از ماتریس سوات استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل  SWOTنشان داد که از نظر کارشناسان،
گردشگری مؤلفة بهرهمندی از توان اقتصادی ،اجتماعی_فرهنگی منطقه در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه
گردشگری ساحلی و افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایهگذاری در بخش گردشگری ساحلی با وزن
 1.162بوده که مهمترین نقطه فرصت خارجی میباشد .به عقیده کارشناسان گردشگری  ،مؤلفههای برخورد
فرهنگی بین گردشگران و ساکنان بومی به دلیل عدم احترام به عقاید محلی با وزن  ، 1.121مهمترین تهدید
خارجی محسوب میشود .همچنین افزایش قیمت زمین و بورسبازیهای زمین و بالطبع افزایش بار مالی
جهت ایجاد تسهیالت و تجهیزات گردشگری با وزن  1.167و تهدیدات زیست محیطی مانند خشک سالیهای
پی در پی و بیابان زایی در منطقه و پیش روی دریا و تخریب جنگل با وزن  1.167نیز به عنوان مهمترین
تهدیدهای خارجی در اولویت بعدی بیان شدهاند .همچنین با توجه به امتیازات به دست آمده ،موقعیت راهبردی
مدیریت گردشگری در قلمرو محافظه کارانه ( )woمیباشد.
کلمات کلیدی  :توریسم،توریسم دریایی  ،توسعه پایدار  ،سواحل وجزایر جنوب ایران .
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

برسی سهم نیروی کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی بخش
حمل ونقل دریایی کشور
پریسا بازدار اردبیلی
هیئت علمی ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی؛ parisabazdar@yahoo.com

چکیده
با توجه به اینکه سرمایه انسانی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی بخش حملونقل
دریایی میتواند نقش چشمگیری در توسعه این بخش داشته باشد ،هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سهم
سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در بخش حملونقل دریایی میباشد .در این مقاله با استفاده از تابع تولید
کشش جانشینی ثابت ( )CESاثر سهم نیروی کار بر رشد اقتصادی بخش حملونقل دریایی هم به صورت
نظری و هم به صورت تجربی تحلیل شده است .پس از آزمون همجمعی بین دو متغیر مورد مطالعه ،با استفاده
از آزمون علیت گرنجری نشان داده شد که سهم نیروی کار با دو وقفه بر رشد اقتصادی بخش حملونقل
دریایی مؤثر بوده است .در نهایت با کمک آزمون خودرگرسیون برداری جهت این اثر مشخص می شود .مطالعة
تجربی طی دورۀ زمانی  1872تا  1868فرضیهی ما مبنی بر اثر مثبت سهم عامل کار در رشد ارزش افزوده
بخش خملونقل دریایی را تأیید می کند.

کلمات کلیدی :سهم نیروی کار ،رشد اقتصادی ،حملونقل دریایی ،الگوی خود رگرسیون برداری

21

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

پتانسیل سنجی کشت جاتروفا در ایران و تحلیل اقتصادی تولید
سوخت بیودیزل ازآن جهت استفاده در شناورهای دریایی
2

ایرج رجبی ،9خسرو یعقوبی ،2میالد یوسفی

 1دکترای مکانیک ،هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشترIrajabi@mail.kntu.ac.ir ،
 2کارشناس ارشد مکاترونیک،دانشگاه صنعتی مالک اشترشیراز Yaghoobi.farzi@gmail.com
2کارشناس ارشد شیمی،دانشگاه آزاد اسالمی یزد yousefimilad1370@gmail.com

چکیده
در این مقاله پتانسیل سنجی و تحلیل اقتصادی استفاده از گیاه جاتروفا در تولیدسوخت بیودیزل جهت
استفاده درشناورهای دریایی و کشت این گیاه در بیابان های ایران در سطح وسیع به عنوان بهترین گزینه
برای توسعه سوخت بیودیزل در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .به کارگیری بیودیزل توسط روغن
استعمالی از دانه های روغنی جاتروفا برای تولید انرژی از بسیاری جهات حایز اهمیت است .مطالعات FAO
نشان می دهد که بیودیزل توانایی تأمین بخش قابل توجهی از میزان انرژی درخواستی جهان را دارا می باشد
و بیو دیزل بالقوه حاصل از روغن های گیاهی به تنهایی معادل  278میلیون تن معادل نفت خام در سال می
باشد که  %13مصرف نفت جهان در سال  1663است .کشور ایران نیز با دارا بودن حدود  82/2میلیون هکتار
سطح بیابانی جزء کشورهای بیابانی دنیاست .گفتنی است طبق برآوردهای صورت گرفته توسط سازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخزداری ایران به طور متوسط ساالنه یک درصد از اراضی حاشیه بیابان ها به سمت بیابانی
شدن می روند که نشاندهنده اهمیت یک رویکرد جدی در زمینه بیابانزدایی میباشد .نتایج نشان می داد با
کشت این مقدار زمین می توان در زمینه سوخت خصوصا سوخت شناورهای دریایی بی نیاز شد .و آلودگی
های دریایی در محیط زیست دریا را به طور قابل مالحظه ای کاهش داد .و همچنین صرفه جویی اقتصادی
مناسبی در خصوص تامین سوخت شناورها را انجام داد.
کلمات کلیدی :کشت جاتروفا ،تحلیل اقتصادی ،بیودیزل ،دیزل
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد امور بندری مجتمع
بندری امام خمینی (ره)
سیده فاطمه موسوینژاد

9

9اپراتور امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ f.mousavi2017@gmail.com

چکیده
بندر امام خمینی مهمترین بندر کشور در زمینه غالت و سومین بندر کانتینری کشور می باشد .این بندر
همانند دیگر بنادر کشور در راستای اصل  66اقدام به واگذاری فعالیت های دریایی و بندری خود به بخش
خصوصی کرده است .در این تحقیق بررسی خص وصی سازی بر جنبه بندری مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و دارای روش تحقیق آمیخته اکتشافی است .در بخش کیفی ،با استفاده از
تحقیقات داخلی و بین المللی ،عوامل بندری که خصوصی سازی بر آنان اثر گذاشته است شناسایی شدند.
سپس در بخش کمی ،پرسشنامه تدوین و توسط  21نفر از کارشناسان بندری ،صاحبان کاال و اپراتورها پاسخ
داده شدند .برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شد .یافته های این تحقیق نشان داد که خصوصی
سازی بر  6عامل عملکرد بندری ،کارایی تجهیزات ،حجم عملیات و افزایش و بهبود تجهیزات تخلیه و بارگیری
تاثیر داشته است و تنها بر عامل اصالح ساختار امور بندری بی اثر بوده است.

کلمات کلیدی :خصوصی سازی ،بندر امام خمینی ،سرمایه گذاری
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آنالیز جایگزین ها برای باتری در طرح سیستم تامین برق یک
شناور تندرو با استفاده از روش  AHPفازی
2

بهرنگ سخایی ،9محمد اسماعیلی ،2داود فنایی شیخ االسالمی

9کارشناس ارشد برق گرایش کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد؛ behrang.s@gmail.com
2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه فردوس مشهد؛Amir_esmaily@ymail.com
8کارشناس مکانیک گرایش طراحی جامدات ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد؛ en.dfanaie@gmail.com

چکیده
شناسایی و ارزیابی هم زمان جایگزین های ممکن برای تحقق الزامات کارکردی سامانه ،به منظور انتخاب
گزینه برتر در بستر یک فرآیند ارزشمند ،امری ضروروی به شمار می رود .بنابراین برای این منظور ،جایگزین
ها باید شناسایی و ارزیابی شوند و روش ارزیابی باید مشخص شود .در این مقاله ،با استفاده از الزامات کارکردی
سیستم ،جایگزین های مناسب برای باتری در سیستم تامین برق یک شناور تندرو انتخاب شده و با توجه به
معیارهای عملکردی -کارکردی و کیفیی با هم مقایسه می شوند .یک روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره
بر اساس مجموعه ها و منطق فازی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 8برای حل اینگونه مسائل
و عدم قطعیت موجود در آن ها استفاده شده است .نظرات مدیران و طراحان سیستم تامین برق این سامانه،
اطالعات ورودی برای این روش می باشند .همچنین نظرات آن ها با استفاده از روش متوسط وزنی(WA) 6
با هم تلفیق می شوند .سپس با استفاده از منطق فازی ،وزن نهایی گزینه ها محاسبه شده و مورد ارزیابی به
عنوان طرح جایگزین قرار می گیرد.
کلمات کلیدی :تحلیل جایگزینها AHP ،فازی ،شناور تندرو ،باتری.

Analytic Hierarchy Process
4
Weight Average
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مقایسه بخش دریایی کشور ایران و آلمان
دانیال قادری ،9علی شفائی هریس

2

 9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریای ،دانشگاه صنعتی امیر کبیرdanialghaderi@aut.ac.ir ،
2

دکتری روابط بین الملل ،سازمان بنادر و دریانوردیashefaee@gmail.com ،

چکیده
کشور ایران با دارا بودن سواحل فراوان در شمال و جنوب و همچنین میزان باالی مساحت آبهای حاکمیتی،
از پتانسیل اولیه خوبی در بخش دریایی برخوردار است .اما در مقام عمل مشاهده میشود که در مقایسه با
دیگر کشورهای دریایی ،عقب بوده و در واقع میتوان گفت نتوانسته است از این پتانسیل اولیه مناسب ،استفاده
الزم را ببرد .در پژوهش پیشرو با استفاده از مطالعه کتابخانهای و به روش توصیفی -تحلیلی با استفاده از
بررسی آمار و ارقام موجود در زمینه دریایی ،به مقایسه وضعیت بخش دریایی کشور ایران و آلمان که کشوری
پیشرو در صنعت دریایی به شمار میآید ،پرداخته شدهاست .کشور آلمان دارای  63بندر بزرگ و کوچک
میباشد که در مجاورت تمامی حوزههای آبی این کشور فعالیت می کنند ،در صورتی که کشور ایران دارای
 88بندر میباشد که همگی محدود به مرز ساحلیاند .در سال  2119کشور ایران و آلمان به ترتیب دارای تناژ
 116میلیون و  13هزار  dwtبوده است که نسبت به سال 2111؛ کشور ایران از رشد  81.27درصدی و کشور
آلمان نیز از رشد  16.71درصدی برخوردار بودهاند.

کلمات کلیدی :حمل و نقل دریایی ،صنعت دریایی ،آلمان
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

امکانسنجی و جانمایی و ایجاد بندر خشک در مجاورت شهر
اهرم به منظور رفع مشکالت شهر بندری بوشهر
حسین میرزایی  ،9بهروز امرایی  ،2بهرام شمالیپور

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ mirzaeehossein@yahoo.com

 2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک؛ b.omaraee@gmail.com
 2مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ bahram.shomalipour@yahoo.com

چکیده
نقش یک بندر توسعه یافته در اقتصاد و روابط تجاری یک کشور به مثابه نقش چندین شهر صنعتی است.
بندر بوشهر نسبت به بنادر مهم محدوده خلیج فارس و دنیا از فضای کافی برای توسعه و ارائه خدمات گسترده
بندری برخوردار نیست .به همین دلیل در بندر و مسیرهای منتهی به آن ترافیک ایجاد میشود و با گسترش
بندر ،اوضاع دچار پیچیدگی بیشتری خواهد شد .همچنین کمبود فضای مناسب برای تخلیه ،بارگیری و
انبارسازی بارها و کانتینرها معضل جدی دیگر کمبود فضای اطراف بندر بوشهر است .مشکل دیگر بندر بوشهر
و بنادر ساحلی با شرایط مشابه آن عدم دسترسی مطلوب به مقاصد کاال و استفاده از شیوههای سنتی انتقال
کاالست .در چنین شرایطی ارزش استفاده از بنادر خشک بیش از پیش مشخص میشود .بندر بوشهر با وجود
محدودیت فضا و حجم جابجا شده کاال و نیاز به توسعه و ارتقاء خدمات بندری به مشتریان نیازمند پشتوانهای
مانند بندر خشک است که هم مسیر جادهای مناسبی به بندر بوشهر داشته باشد و هم مسیر ریلی داشته باشد.
بر اساس مقاالت و کارهای پژوهشی دیگران و مصاحبههای زیادی که با کارکنان اداره بندر بوشهر ،صاحبان
کشتیها ،نماینده صاحبان کشتیها ،صاحبان کارخانجات ،صاحبان کاالها ،تجار و ...انجام پذیرفت ،سیزده عامل
زیربنایی موثر در توسعه تجاری و ترانزیتی یک بندر شناسایی شد .در استان بوشهر سه شهر مهم برازجان،
چغادک و اهرم نزدیک بندر بوشهر وجود دارد که میتوانند گزینه مورد بررسی برای امکانسنجی ،جانمایی و
ایجاد بندر خشک به منظور رفع مشکالت شهر بندری بوشهر باشند .برای بررسی این موضوع ،فرض شده که
امکانات ،منابع مالی و همکاریهای اداری برای احداث بندر خشک در حد لزوم وجود دارد .در این مقاله برای
تحلیل دادهها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.
کلمات کلیدی :بندر خشک ،بندر بوشهر ،اهرم
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کاهش مصرف سوخت شناور با بهینهسازی تریم
2

محمد سعید سیف، 9علیرضا کاظمی پور اسفرجانی  ،2فاطمه ذوالفقارنسب
9عضو هیئتعلمی ،دانشگاه صنعتی شریف؛ seif@sharif.edo

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا  ،دانشگاه صنعتی شریف؛ alireza_kazemipour@yahoo.com
2دانشجوی دکترای مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی شریف؛ f.zolfagharnasab@yahoo.com

چکیده
امروزه تالش برای کاهش در مصرف سوخت ،انتشار گازهای گلخانهای و آالیندههای جوی ،صرفهجویی
اقتصادی و همچنین هماهنگ شدن با قوانین جدید نگرانی پیشروی صنعت کشتیرانی است .بهمنظور برآوردن
و رسیدن به این اهداف تالشها و تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در این مقاله برخی از روشهای
کاهش مصرف سوخت ازجمله بهینهسازی تریم شناور در آبخور طراحی موردبررسی قرارگرفته است .در این
راستا مقاومت بدنه یک شناور کانتینربر مدل ،تحت عنوان KCSدر آبخور طراحی محاسبهشده است .این
تحلیل بهصورت حل عددی در نرمافزار  Star ccm+برای تریمهای  -1/1تا  +1/1انجام پذیرفته است .نتیجه
حاصل از مقاومت بدنه شناور مدل به بدنه اصلی تعمیم دادهشده و با استفاده از مدلسازی سیستم رانش به
ازای تریمهای مختلف میزان مصرف ویژه سوخت شناور ارائهشده است .در این خصوص ،مدل ریاضی سامانه
رانش کشتی در محیط محاسباتی سیمولینک نرمافزار متلب پیادهسازی و اجرا گردیده است .با توجه به نتایج
مدلسازی و شبیه سازی بدنه شناور کاهش  1/12درصدی مصرف سوخت به ازای بهینه سازی تریم نتیجهشده
است.
کلمات کلیدی :کاهش مصرف سوخت ،بهینهسازی تریم ،مدلسازی سیستم رانش
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بررسی وضعیت بازار موتورهای برون نصب دریایی
علی اصغر پاشایی ،مسعود نظری

چکیده
این مقاله به بررسی وضعیت بازار موتورهای برون نصب در داخل و خارج از کشور با استفاده از گزارش ها و
تحلیل های آماری می پردازد .در حال حاضر موتورهای کم توان بیش از نیمی از حجم بازار را به خود اختصاص
داده و بیشترین مقدار سود در سال های آینده به موتورهای با توان متوسط به میزان  %2.13مربوط می شود.
ابعاد بازار در حال حاضر و پیش بینی تقاضای موتورهای برون نصب در بازار جهانی و داخل کشور مورد بررسی
قرار گرفته و نشان داده می شود که در سالهای آینده تقاضای فزاینده ای در این صنعت در سطح دنیا وجود
خواهد داشت .تغییر شکل تقاضای بازار از موتورهای دوزمانه به چهارزمانه و افزایش تقاضا در زمینه موتورهای
برون نصب نیز یکی دیگر از نکات قابل توجه در زمینه وضعیت بازار موتور در سال های اخیر بوده است .بررسی
آماری شناورهای مجهز به این نوع موتور در داخل کشور و پیش بینی تقاضای بازار داخل ارائه گردیده و نشان
داده می شود که بازار داخل کشور از تقاضای ثابت با شیب کاهشی مالیم برخوردار بوده و از روند بازار جهانی
تبعیت می کند.
کلمات کلیدی :موتورهای برون نصب ،پیش بینی بازار ،فروش
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ارائه الگوی مدیریت انرژی در شرکت کشتی سازی ندیم
گسترش خلیج فارس
2

بقراط جهانداری ،9نهال طهماسبی

1دانشجوی دکتری کسب و کار  DBAسازمان مدیریت صنعتی
2استادیار گروه محیط زیست دانشگاه پیام نور بندرعباس

چکیده
امروزه اغلب ساازمان های فعال در صانایع همچون شرکت کشتی سازی ندیم گسترش به دلیل ارزان بودن
انرژی در ایران ،نسبت به برنامه ریزی استراتژیک انرژی و کاهش مصرف انرژی بی توجه بوده اند .از طرفی با
توجه به قان ون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی  ،امروزه توجه جدی به برنامه ریزی
اساتراتژیک و ارائه الگوی مدیریت انرژی در ساازمان های مختلف شاده است .با توجه به محصوالت شرکت
کشاتی ساازی ندیم گساترش که تولید و تعمیرات کشتی ها و شناورها می باشد و با توجه به حضور رقبای
خاارجی قوی می توان باه این نتیجاه رساااید که مزیت قیمتی در کنار کیفیت تاثیر بسااازایی برای فروش
محصوالت این شرکت دارد چرا که مشتریان این شرکت اغلب سازمان ها و شرکت های بسیار بزرگ دولتی،
نیمه دولتی و خصاوصای می باشند که تعداد این سازمان ها برخالف مبالق قرارداد ها که گاها بسیار سنگین
می باشاد محدود و کم اسات لذا از دست دادن مشتریان می تواند لطمات جبران ناپذیری را به شرکت وارد
نماید که الگوی مدیریت انرژی شارکت کشاتی سازی ندیم گسترش می تواند از بروز این لطمات جلوگیری
نماید .لذا دراین پژوهش به ارائه یک الگو برای مدیریت انرژی شرکت کشتی سازی ندیم گسترش با استفاده
از مدل دلفی پرداخته شاده تا براسااس آن مدیران و برنامه ریزان شارکت بتوانند اساتراتژی های مناسب و
مدیریت الزم بر انرژی مصاارفی شاارکت را اعمال نمایند .به منظور پیاده سااازی تکنیک دلفی از یک سااری
پرساشانامه پی در پی یا دورهایی در این تحقیق استفاده شد و سه سری پرسشنامه به مجموعه ای از قبل
انتخاب شااده از خبرگان ارسااال گشاات .ارزیابی چارچوب پیشاانهادی در  2فاز مجزا انجام شااد .در فاز اول
چارچوب از طریق توزیع پرساشنامه هایی در بین شرکت هایی که اقدام به تحقیق در مورد هدفمندی یارانه
ها ک رده بودند ،ارزیابی شااد و در فاز دوم چارچوب با یک نگاه کلی در بین اساااتید دانشااگاه ،مشاااوران و
متخصاصاین شرکت های دولتی و خصوصی تحقیقاتی در حوزه اقتصاد به قضاوت گذاشته شد .ارزیابی نتایج
حاصاال از روش دلفی نشااان داد که با تامین انرژی های جایگزین و حذف فرایندهای اضااافی به ترتیب می
توان به میزان  66و 21درصد در کاهش هزینه های انرژی شرکت ندیم کمک نمود.
کلمات کلیدی :مدل ،مدیریت مصرف ،انرژی ،شرکت ندیم گسترش
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تجهیزات موردنیاز در عملیات جستجو و نجات شناور
آسیب دیده
2

محمد بینقی ،9سید عباس حیدری ،2حسین زارع

9کارشناسی ارشد سازههای متحرک دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشترmbeinaghi@aut.ac.ir ،
 2کارشناسی ارشد سازههای متحرک دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشترsaheidari@aut.ac.ir ،
2کارشناس ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشترzare.h@aut.ac.ir ،

چکیده
جساتجو و نجات عبارت اسات از کلیه اقداماتی که بهمنظور امدادرسانی و نجات شناور آسیبدیده و پرسنل
آن که در معرض خطر هستند ،انجام میشود .برای امدادرسانی و نجات یک شناور آسیب دیده و خدمه آن،
روشهای متفاوتی وجود دارد و نیز عوامل بسیاری همچون عمق آب ،شرایط فیزیکی منطقه و نوع سانحه و
میزان خسارات واردشده بر عملیات نجات آن تأثیر میگذارد .عملیات جستجو و نجات شناور به چهار مرحله
شاناساایی موقعیت ،دساترسای به شاناور آسایبدیده یا غرق شده ،انتقال مصدومان و نجات شناور تقسیم
می شاااود .برای انجاام این مراحال افراد بااید اطالعاتی از علل و چگونگی وقوع حادثه و احتمال وقوع دیگر
حوادث و هم چنین نحوه اساتفاده صحیح از تجهیزات موجود را داشته باشند .از آنجاییکه همواره شناورهای
دریایی درخطر بروز سوانح قرار دارند ،لذا بایستی تدابیری اندیشیده شود تا خسارات وارد بر آن تا حد امکان
کاهش یابد .در این مقاله به بررسای تجهی زات اولیه موردنیاز عملیات جساتجو و نجات در مرحله شااناسایی
موقعیت شاناور غرق شاده و انتقال مصادومان پرداخته شده است .تجهیزاتی نظیر سیستم تثبیت موقعیت،
زیردریایی نجات ،اتاقک زیرآبی ،محفظه انتقال کارکنان و  ...معرفی شده اند.

کلمات کلیدی :امداد و نجات دریایی ،شناور نجات ،تجهیزات امداد و نجات ،شناور آسیب دیده
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر بهبود عملکرد اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر
2

بهتاش شهابی ،*9بهروز امرایی

 9دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی دانشگاه آزاد اسالمی خارگbehtashshahabi3@gmail.com ،
 2استادیار دانشکده علوم دریایی دانشگاه آزاد اسالمی خارگb.omaraee@gmail.com ،

چکیده
فناوری اطالعات در حوزه دریایی و بندری شامل نرمافزارها و سختافزارهایی است که باعث افزایش عملیات
بندر و عملکرد آن و در نتیجه رضایتمندی مشتریان شود .هدف این تحقیق ،بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر
بهبود عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر است .این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است .با
اسااتفاده از ادبیات تحقیق  12عامل دریایی و بندری که فناوری اطالعات بر آنان اثر میگذارد ،شااناسااایی
شادند .ساپس در قالب پرسشنامه توسط  98نفر از کارشناسان بندری و دریایی که اکثراً دارای سابقه کاری
بیشاتر از  2سال و از سطح تحصیالت دانشگاهی برخوردارند ،پاسخ داده شدهاند .روایی بکار رفته این تحقیق
از نوع محتوایی-صاوری و پایایی پرسشنامه  1/319است .نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری اطالعات بر
 6متغیر دریایی و  11متغیر بندری شاناسایی شده در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تاثیر مثبت
گذاشته است.

کلمات کلیدی :فعالیت های بندری ،فعالیت های دریایی ،فناوری اطالعات
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تاثیرابعاد هوش سازمانی و هوش معنوی بر یادگیری
سازمانی(مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
نوشهر)
ابوطالب مطلبی ورکانی  ،9علی علیمحمدپور

2

9

استادیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)(نویسنده مسئول) ؛ abu.m5656@yahoo.com
2

کارشناس ارشد  ،مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ؛ alimohammadpoor.ali@gmail.com

چکیده
هدف این تحقیق بررسای تاثیر ابعاد هوش سازمانی و هوش معنوی بر یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم
دریایی امام خمینی (ره) نوشهر می باشد .روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه
آمااری  121نفر از کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول گرجسااای و مورگان و از روش نمونه
گیری تصادفی با تخصیص مناسب  113نفر انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه هوش سازمانی
کارل آلبرخت ( )2112با پایایی  1.369و پرسااشاانامه هوش معنوی دیوید کینگ ( )2113با پایایی 1.327
پرساشنامه یادگیری سازمانی نیفه ( )2111با پایایی  1.337بود .روش تجزیه و تحلیل داده ها ،با استفاده از
آمار توصایفی و آمار اساتنباطی(شاامل :آزمون کولموگروف -اسمیرنف ،رگرسیون خطی و رگرسیون گام به
گام) به کمک نرم افزار  SPSSانجام شااد .یافته های تحقیق نشااان داد ،هوش سااازمانی و هوش معنوی بر
یادگیری ساازمانی در دانشاگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تاثیر مثبت دارند .همچنین مولفه های
هوش ساازمانی (چشام انداز اساتراتژیک ،سارنوشات مشترک ،میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد
دانش ،فشاار عملکرد) و هوش معنوی (تفکر وجودی انتقادی ،معنا ساازی شاخصای ،آگاهی متعالی ،توسعه
ساطح هوشیاری) نیز بر یادگیری سازمانی تأثیر دارند و نیز ستون ضرایب استاندارد شده نشان داد که متغیر
چشم انداز استراتژیک دارای بیشترین اثر می باشد.
کلمات کلیدی :هوش سااازمانی ،هوش معنوی ،یادگیری سااازمانی ،دانشااگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
نوشهر.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل عوامل مؤثر برگسترش گردشگری درناحیهی ساحلی
بندرامام خمینی(ره)
2

فرحناز خاکی ،9مصطفی سکرانی ،2پروانه مرادی

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد اهواز و کارشناس حوزه مدیریت اداره کل
بنادر ودریانوردی استان خوزستان -منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)fz.khaki@gmail.com،
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد اهواز و کارشناس حوزه مدیریت اداره کل
بنادر ودریانوردی استان خوزستان -منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)mostafasakrani@gmail.com،
8کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس مطالعات و تحقیقات اداره کل بنادرودریانوردی خوزستان –منطقه ویژه
اقتصادی بندرامام خمینی(ره)Pa. moradi@gmail .com،

چکیده
صانعت گردشاگری یکی از گساتردهترین و متنوعترین صانایع جهان اسات و منبع اصالی درآمد ،اشتغال و
توسعهی زیر ساختها برای بسیاری از کشورها است.گردشگری و توسعهی فعالیتهای مرتبط با آن ،نیازمند
شاناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است .بندرامام
خمینی به عنوان بزرگترین منطقه ی ویژه اقتصاادی کشاور ،در شامال غربی خلیج فارس و در جنوب استان
خوزسااتان واقع و در مساایرکریدور بینالمللی حمل ونقل شاامال– جنوب واقع گردیده اساات .این منطقه با
توجه به ویژگیهای محیطی ،جاذبههای طبیعی ،فرهنگی و انسانساخت و ...در صورت برنامهریزی و مدیریت
صاحیح میتواند به یکی از مناطق ویژهی گردشاگری کشور تبدیل گردد .در این پژوهش با استفاده از روش
توصیفی -تحلیلی ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفته و راهبردهای مؤثر جهت
توسااعه ی گردشااگری ساااحلی در بندر امام خمینی ارائه گردیده اساات .نتایج حاصاال از مدل  swotنشااان
میدهد که منطقهی مورد مطالعه از شرایط الزم جهت رشد و توسعهی گردشگری برخوردار میباشد.

کلمات کلیدی :گردشگری ساحلی -بندر امام خمینی -مدل swot
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی و ارزیابی اتصال بندر بوشهر به راهآهن سراسری کشور
و تأثیرات آن بر موقعیت اقتصادی استان بوشهر
غالمحسین غریبی ،بهروز امرایی ،احمد طالبی زاده

9

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی خارگsste_2006@yahoo.com ،

چکیده

بندر بوشاهر از بنادر مهم جنوبی کشاور اسات که فاقد سایساتم حمل و نقل ریلی اسات .این تحقیق دارای
ماهیت کاربردی بوده و هدف آن ،بررسای اثرات اقتصاادی اتصاال بندر بوشاهر به راهآهن ساراساری کشور
میباشااد .این تحقیق در دو مرحله انجام شااده اساات .در مرحله اول با اسااتفاده از تجربیات بنادر دیگر12 ،
مزیت اقتصادی تحت تأثیر حمل و نقل ریلی شناسایی شدند .در مرحله دوم این عوامل در پرسشنامه تدوین
شادند و توساط  33نفر از متخصصان بندری و صاحبان کاال استفادهکننده از بندر بوشهر و کارشناسان راه و
شهرسازی پاسخ داده شدند .با توجه به نرمال بودن دادهها (با توجه به نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرینوف)
از آزمون همبساتگی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است .از مهمترین یافته های این تحقیق می توان به
بهبود کیفیت خدمات به مشتریان ،کارایی و اثربخشی عملیات بندر ،کاهش زمان عملیات تخلیه و بارگیری و
قیمت حمل بار توسط کامیون ،اشاره کرد.

کلمات کلیدی  :راه آهن ،بندر بوشهر ،توسعه اقتصادی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی علل افزایش هزینه و زمان ساخت کشتی در ایران
زهرا دهقان ،9امین باللی

2

1کارشناس ارشد حسابداری شرکت ملی نفتکش ایران
2کارشناس ارشد دریانوردی  -حمل و نقل دریایی

چکیده
کشاتی ساازی از جمله صانایعی است که با توجه به ارتباط گسترده با دیگر صنایع میتواند نقش موثری در
رشاد اقتصاادی و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد .عالوه بر این با توجه به اهمیت حمل ونقل دریایی در
اقتصااد جهان و با توجه به مرز وسایع آبی کشاور این صنعت به عنوان یک فعالیت اقتصادی سودآور چه در
بخش تولید و چه در بخش خدمات بازرگانی مطرح اساات.دریاها نقش بساایار مهمی در ارتباط اقتصااادی
کشاورها و همچنین تامین ارتباط بین مراکزمختلف صانعتی وتولیدی دارند .امید است صنایع کشتیسازی
بزودی با استفاده از توان و پیشرفت بتوانند نه تنها نیاز ناوگان کشتیرانی کشور ،بلکه منطقه و دیگر کشورها
را تامین کند و کشور ما نیز به عنوان قطب صنایع کشتی سازی منطقه و جهان معرفی شود.در واقع پتانسیل
ها و ظرفیت های موجود در حمل ونقل دریایی کشاور به گونه ای است که بزرگترین تعمیرگاه های کشتی
جهان در سواحل جنوبی خلیج فارس (دبی و بحرین) شکل گرفته است.

کلمات کلیدی :صنعت کشتی سازی  ،حمل و نقل دریایی ،رشد اقتصادی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بازاریابی حلقه مفقوده بنادر
4

میالد عیدانی ،9الهام الهیاری ،2نگار علی محمدی ،2غالم رضا عماد
1کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی؛ Miladeidani@gmail.com

 2کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی؛ Elhamalahyari93@gmail.com
2کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی؛ Negar.alimohammadi@gmail.com

4دکتری آموزش دریانوردی ،دانشگاه تاسمانیا؛ Reza.emad@utas.edu.au

چکیده
گساترش روزافزون فعالیتهای صانعتی و اقتصاادی و همچنین فراوانی و تنوع نیازهای رو به رشد انسانها،
حمل و نقل دریایی را به عنوان نیازی بنیادین و حیاتی برای همه جوامع بدل کرده اساات .در طی قرنهای
متوالی ،حمل و نقل کاال از طریق دریا ،اصالی ترین پیش نیاز تجارت بین مناطق و ملتها بوده و بدون شک
نقش مهمی را در توسااعه و موفقیتهای اقتصااادی ایفا نموده اساات .به همین دلیل بنادر مهمترین شاااهراه
اقتصاادی و یکی از ارکان مهم کشاورها در امر صادرات و واردات کاال تلقی میگردند .رقابت فزاینده جهانی
همه عناصار زنجیره لجساتیکی و به خصاوص بنادر را به عرصاه تجارت و فعالیتهای بازرگانی وارد ساخته
اسات .با توجه به مبحث جهانی شدن و رقابت بسیار فشرده بین بنادر مطرح جهان ،امروزه تقریباً کل جامعه
بندری به اهمیت نقش بازاربابی در توسعه و مدیریت بندر پی بردهاند .بازاریابی بنادر ،همانند بسیاری از دیگر
بخشهای اقتصااادی ،فعالیتهای مرتبط با بررساای بازار و اجرای اصااول بازاریابی را در بر میگیرد .از طریق
فعالیت های مرتبط با بررسای بازار بنادر ،امکان تجزیه و تحلیل بازار ،تعیین اهداف و تدوین اساتراتژی میسر
می شاود .ساپس در مرحله اجرا ،برای حصاول به اهداف تعیین شده الزم است ابزارهای مناسب بازاریابی به
کارگرفته شاوند .این پژوهش بهشاناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی در بنادر و بیان ابزارهای بازاریابی در بنادر
پرداخته اسات .بهرهگیری از متدهای صاحیح بازاریابی سبب افزایش و جذب ترافیک بار در بندر و نیز ارتقاء
جایگاه بندر در سطح بازار خواهد شد.

کلمات کلیدی :ابزار بازاریابی ،بازاریابی ،بنادر ،جهانی شدن ،رقابت
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی نقش مولفه های دریا و بندر در اقتصاد مقاومتی
ایران برایی
کارشناس مطالعات و برنامه ریزی ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر; iran.baraee@yahoo.com

چکیده
بدون شک یکی از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کشورها صنایع دریایی کشور است .از این حیث با توجه به مرز
آبی گساترده کشورمان می توان شرایطی را به وجود آورد که با توسعه این صنعت بتوانیم از پتانسیل دریا در
حوزههای گوناگون از جمله اقتصااد مقاومتی بیشاتر بهرهمند شویم  .با توجه به نقش راهبردی حمل و نقل
دریایی و بنادر کشااور در اقتصاااد ملی و همچنین ماهیت بین المللی و رقابتی بودن این صاانعت لزوم اجراء
مبانی اقتصاد مقاومتی بیش ازپیش نمود پیدا می کند .تنها در سایه به کارگیری مبانی اقتصاد مقاومتی است
که بنادر و سایستم حمل و نقل دریایی کشور می تواند سهم و نقش تعیین کننده ای در حمل و نقل کاال و
تراتزیت در منطقه و خلیج فارس داشته باشند .حوزه دریا ازجمله بنادر می توانند از طریق صادرات غیرنفتی،
گردشااگری ،و حمل و نقل دریایی نقش مهمی در اقتصاااد مقاومتی ایفا کنند .هدف از این پژوهش بررساای
نقش مولفه های دریا و بندر در اقتصاد مقاومتی می باشد.

کلمات کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،بندر ،حمل ونقل دریایی ،صادرات غیرنفتی ،گردشگری
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی و اولویتبندی الزامات پدافند غیرعامل در راستای
توسعه سواحل مکران(مورد کاوی :بندر شهید بهشتی
چابهار)
محمد حسین یاراحمدزهی ،9علی کمالی  ،2میالد عیدانی
9

2

دکترای مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ Yarahmadzahi2000@yahoo.com

2کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛
Ali.kamali66@gmail.com
2کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ Miladeidani@gmail.com

چکیده
بنادر دروازههای ورودی کشورها محسوب و دارای نقش کلیدی در حمل و نقل بینالمللی کاال میباشند و از
نقاط استراتژیک و حساس کشورها محسوب و لزوم ایجاد و تأمین امنیت و ایمنی آنها از طریق اجرای الزامات
پدافند غیرعامل امری ضاروری می باشد .اجرای الزامات پدافند غیرعامل در بنادر ضمن تأمین مستمر امنیت
سابب می گردد تا در هنگام بروز سوانح در بنادر با اجرای الزامات پدافند غیرعامل میزان خسارت و آسیبها
به بندر را به کمترین میزان ممکن رسااند .ساواحل مکران و بندر چابهار بهعنوان یکی از مناطق هشت گانه
توساعه کشاور برای ارتباط آسایای جنوبی ،خاورمیانه ،آسایای میانه ،قفقاز و کشاورهای همسایه از اهمیت
خاصی برخوردار بوده و در سند چشم انداز توسعه کشور نیز این منطقه بهعن وان یکی از مناطق رقابتی ایران
تعریف شاده اسات .با توجه به روند اجرای طرح توسعه بندر چابهار و ناآرامی های موجود در سطح منطقه و
کشاورهای مجاور ضروری می باشد تا ایمنی و امنیت بندر از طریق اجرای الزامات پدافند غیرعامل در تمامی
شااارایط زمانی برقرار گردد تا در هنگام بروز حادثه کمترین میزان خساااارت احتمالی رخ دهد .این پژوهش
کاربردی توسااعه ایساات و با اسااتفاده از روش تحلیل ساالسااله مراتبی اقدام به اولویت بندی الزامات پدافند
غیرعامل در بندر شهید بهشتی چابهار نموده است.

کلمات کلیدی :بندر چابهار ،پدافند غیرعامل ،اولویتبندی ،روش تحلیل سلسله مراتبی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی عوامل موثر بر ترانزیت کاال در منطقه آزاد اروند
2

علی فرهادی بابادی ،9همایون یوسفی  ،2حامد شفیع آبادی

9دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی گرایش مناطق ویژه اقتصادی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهر؛ Alifarhadibabadi@yahoo.com
 2استادیار ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ Homayounyousefi@yahoo.com
 2دانشجو کارشناسی ارشد دریانوردی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ Hamedshafiabadi93@gmail.com

چکیده
ایران از ساه هزار سال پیش تاکنون به عنوان یکی از محورهای ترانزیتی منطقه مطرح بوده است ،هم اکنون
تحوالت اخیر نظیر رشد اقتصادی ناگهانی کشورهای جنوب شرقی آسیا و به وجود آمدن کشورهای جدید با
بازارهای جدید و پرتقاضاا و تبدیل شادن کشاورهای عربی من طقه به کشورهای توزیع و صادرات مجدد بار،
موجب اهمیت صانعت ترانزیت شاده است .منطقه آزاد اروند راه ورود به بازار عراق است و موقعیت ویژه این
منطقه و نیازهای اساسی کشور عراق در زمان حال و آینده و نیز هم زبانی اهالی و ساکنان منطقه و مراودات
مردم دو طرف مرز اهمیت این منطقه را دو چندان می کند .هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل
موثر بر ترانزیات کااال در منطقه آزاد اروند و در آخر ارائه ی پیشااانهاداتی جهت کمک به روند ترانزیت ,با
بررسای ساوابق تحقیق و نظرات متخصصین است .برای این منظور داده های حاصل از توزیع پرسشنامه به
کمک مدل  2AHPو اساتفاده از نرم افزار  ،Expert Choice 11تجزیه و تحلیل شد  .نتایج حاکی از آن
اسات که از میان معیارهای اصالی «،شااخصااه های وابساته به زیرسااخت ها » با وزن نهایی  1.966بعنوان
مهمترین اولویات بوده اسااات که حاکی از آن اسااات که برای تقویت جایگاه ترانزیتی در منطقه بایساااتی
زیرساااخت های مناساابی را ایجاد کرد .از میان زیر معیارهای زیرساااخت ها « ،دسااترس بودن تجهیزات و
تسهیالت الزم» مهمترین الویت شناخته شده است و از میان زیر معیارهای وابسته به خدمات نیروی انسان
« ،میزان هزینه روند ترانزیت» باالترین وزن را کسب کرده .بین زیر معیارهای وابسته به قوانین و مقررات نیز
« ،سرعت ترانزیت کاال (زمان ورود و خروج کاال)» بعنوان مهمترین اولویت مشخص شده است.
کلمات کلیدی :ترانزیت،منطقه آزاد ،اروند ،مدل تجزیه تحلیل سلسله مراتبی AHP

Analytical Hierarchy process

5
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بررسی تاثیر حمل و نقل دریایی بر رشد بخش حمل و نقل جاده-
ای با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری
عبدالرضا رضایی ارجرودی ،9آمنه تسبیحی

2

 9کارشناس ارشد راه و ترابری ،پژوهشکده حمل و نقل ،مرکز تحقیقات راه ,مسکن و شهرسازی؛
rezaeear@yahoo.com

 2کارشناس مدیریت بازرگانی ،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی؛amenehtasbihi@gmail.com

چکیده
تجارت و شبکههای حملونقل در جهان امروزی بهسرعت درحالتوسعه و تغییر شکل میباشند که شیوههای
حملونقل جادهای و دریایی نقش بسزایی در این تحوالت دارد .ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر بین شیوههای
حملونقل جادهای و دریایی ،در جابجایی کاال و مساافر توسط این بخشها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بر همین اسااس بررسای نقش حملونقل دریایی بر رشاد اقتصادی بخش حملونقل جادهای کشور ،یکی از
مهمترین اطالعات موردنیاز برای برنامهریزی ،طراحی و مدیریت در زمینه حملونقل میباشااد .در این مقاله
نقش توساعه بخش حملونقل دریایی بر رشاد اقتصادی بخش حملونقل جادهای کشور طی سالهای -68
 1897بررسای گردیده اسات .برای تخمین مدل از الگوهای خود رگرسیون برداری استفادهشده است .نتایج
حاصاال از تخمین مدل نشااان میدهد که در بلندمدت توسااعه بخش حملونقل دریایی اثر مثبتی بر رشااد
اقتصاادی بخش حملونقل جادهای دارد .نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که درازای یک درصد افزایش
در ارزشافزوده بخش حملونقل دریایی ،رشد اقتصادی بخش حملونقل جادهای کشور به میزان  1/29درصد
افزایش خواهاد یاافات .همچنین چگونگی تغییرات متغیر ارزشافزوده بخش حمالونقال دریایی بر رشاااد
اقتصادی بخش حملونقل جادهای با روش تجزیه خطای پیشبینی موردبررسی قرارگرفته است.

کلمات کلیدی :حملونقل دریایی ،حملونقل جادهای ،رشد اقتصادی ،مدل خود رگرسیون برداری(،)VAR
تجزیه واریانس
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چگونگی ارزیابی ریسک مغروقهها در خلیج فارس به عنوان
بخشی از دستور العل اجرایی کنوانسیون نایروبی  7007در
آبهای حاکمیتی ایران
2

عباس بادکوبه هزاوه ،9اشکان بابازده ،2مجید نیکپور

 9دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دریا ،دانشگاه متروپولتن لندن ؛ A.badkoobeh@hmariner.com
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ Ashkanbabazadeh@aut.ac.ir
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ M.nikpoor@hmariner.com

چکیده
براسااس آمار منتشر شده از مغروقههای موجود در آبهای ساحلی ایران میتوان گفت بیش از  121مغروقه
در مناطق مختلف سااحلی ایران وجود دارد که ایمنی آبراها ،محیطزیست و فعالیتهای اقتصادی در منطقه
را تهدید مینماید .کثرت مغروقهها ،هزینه زیاد عملیات خارجسازی و همچنین نیاز به تجهیزات و شناورهای
خاص ،روند خارجسازی را کند نموده است .ازین رو نیاز به اولویتبندی خارجسازی مغروقهها مطرح میشود.
این او لویت بندی باید بر پایه میزان ریسااک مغروقه و براساااس خطرات محتمل و محیطی که مغروقه در آن
قرار گرفته اسات انجام پذیرد .در این مقاله رویه تهیه شاده براساس استانداردهای بینالمللی و تجارب سایر
کشاااورها و با لحاظ شااارایط بومی و منطقه ای خلیج فارس در خصاااوص ارزیابی ریساااک و اولویتبندی
خارجسازی مغروقهها ارائه شده است .خطر برخورد کشتی با مغروقه (ایمنی آبراه) ،خطر آلودگی محیطزیست
و همچنین تحت الشعاع قرار گرفتن فعالیتهای اقتصادی در منطقه ،سه خطر عمده ناشی از حضور مغروقهها
در آبهای ساحلی میباشند .در این رویه پارامترهای ت اثیرگذار بر این سه خطر معرفی شده و با کمی سازی
شادت و احتمال وقوع آنها میزان ریسک هر خطر به صورت کمی قابل محاسبه میباشد تا عالوه بر سهولت
در مدیریت ریسک ،اولویتبندی خارجسازی مغروقهها نیز امکانپذیر گردد.

کلمات کلیدی :ارزیابی ریسک ،مدیریت ریسک ،خطر ،مغروقه ،دستورالعمل
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آسیب شناسی موانع پیاده سازی و اجرای تصمیمات راهبردی در
سازمانهای دریایی و اولویت بندی راهکار های مقابله با آن با
بهره گیری ازفرایند تحلیل سلسه مراتبی
ابوطالب مطلبی ورکانی ،9احسان تقی پور،2علی علی محمد پور

2

1استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر
2عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر
8عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده
طی دهه های اخیر برترین ساااازمان ها در تمام دنیا به لزوم و اهمیت برنامه ریزی راهبردی پی برده و فواید
آن را در پیشااابرد اهداف و برنامه ها و تعیین آینده ی ساااازمان خود درک نموده اند  .از همین رو تجربه
سانوات اخیر نیروی دریایی راهبردی در برنامه ریزی راهبردی و موفقیت های اخیر این سازمان به .ایطه ان
حاکی از اهمیت این نوع تصامیمات می باشاد .راهبرد های و تصامیمات راهبردی سازمان می توانند ضمن
ایجاد شرایطی جهت در اختیار گرفتن سامانه های نوین برای سازمانها،شرایط را برای رقابت پذیری در محیط
پویا و رقابتی را ایجاد نمایند.در این پژوهش تالش شااده اساات تا موانع پیاده سااازی و اجرای تصاامیمات
راهبردی در نیروی دریایی راهبردی ارتش مورد بررسی قرار گیرد.پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از
نحوه ی گردآوری داده ها،توصایفی /پیمایشای اسات ،لذا با مرور ادبیات موضوعی  16متغیر به عنوان موانع
پیاده سازی تصمیمات راهبردی شناسایی شدند.در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری وضعیت جمعیت
شناختی نمونه آماری بررسی شد.همچنین پس از استخراج موانع شناسایی شده  ،پرسشنامه ای در  6بخش
و به سااختار مقایسات زوجی طراحی شد .پس از توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری اطالعات با بهره گیری از
روش  AHPو با کمک نرم افزار  Expert Choiceبه اولویت بندی موانع شااناسااایی شااده در هر شاااخه
پرداخته و نتایج نشان داد که عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب در شاخه ساختاری،ضعف بخش ها اجرای و
صافی در بعد رفتاری و فرهنگ سازمانی در بعد زمینه ای از مهمترین موانع پیاده سازی و اجرای تصمیمات
راهبردی می باشند.
کلمات کلیدی :راهبرد-پیاده سازی –اجرا –تصمیمات راهبردی -سازمانهای دریایی
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اولویت بندی شاخصهای تعمیرپذیری کشتی با استفاده از تصمیم
گیری چندمعیاره پارامترهای وابسته
وحدت پیروزرام،9خشایار سیروس،2حسین پناهدوست،2روزبه نخستین

4

1کارشناس ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ vahdat.com@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب؛ cyrus.khashayar@gmail.com
8دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب؛ Hossein.panahdoust@gmail.com

6کارشناسی علوم دریایی ،دانشگاه جامع علمی و کاربری مهندسی کشتی محمود آباد؛
roozbeh.nokhostin@gmail.com

چکیده
قابلیت تعمیر یکی از ویژگی های ذاتی کیفیت هر سایساتمی به شامار آمده و معیاری است از توان سیستم
جهت بازگشات از حالت خرابی به حالت کارکرد .ارزیابی و ارتقاء قابلیت تعمیر سامانههای صنعت دریایی که
معموال بسایاری از آنها در شارایطی ساخت و دور از سااحل کار میکنند و در شارایط میدانی ،ممکن است
تجهیزات پیشارفته و نیروی متخصص تعمیرات در دسترس نباشد ،از اهمیت زیادی برخوردار است .پژوهش
حاضر از نوع توصیفی و پرسشنامه استافاده شده در آن از نوع مقایسات زوجی می باشد که در آن با استفاده
از متد فازی  AHPآزمون سازگاری بر روی نظرات خبرگانی که پرسشنامه را تکمیل نموده اند انجام گرفته.
این آزمون براسااس نسبتهای سازگاری (C.R) 9ماتریس مقایسهای انجام میگیرد .نتایج این تحقیق به ما
نشان می دهد که متوسط زمانی بین خرابیها و متوسط زمان تعمیرات و نوع خرابیهای تجهیزات دریایی به
ترتیب اولویت از اهمیت به سازایی در ارتقاء قابلیت تعمیرپذیری کشاتی برخوردار هستند و دانستن اولویت
آنها موجب میشاود با بین ش و آگاهی بیشاتر نسابت به آینده عمل نماییم و سایستم تعمیر و نگهداری و در
مجموع حمل و نقل دریایی ایمنتری داشته باشیم.

کلمات کلیدی :تعمیرپذیری ،تصمیمگیری چند معیارهAHP ،

Consistency ratios, CR
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بررسی وضعیت شرکتهای کشتیرانی مستقر در اداره بندر امام
خمینی در زمینه اسناد تجاری مورد نیاز حمل و نقل
سیده فاطمه موسوی نژاد ،9حیدر زارع

2

 1کارشناس اپراتور امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانf.mousavi20170@gmail.com ،
 2کارشناس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانhzport87@yahoo.com ،

چکیده
این تحقیق به دنبال پاساخگویی به این ساؤال میباشاد که شارکت های حمل و نقل بین المللی کشتیرانی
کشاورمان که در بندر امام خمینی مشاغول به فعالیت هستند در زمینه اسناد تجاری مورد نیاز حمل و نقل
چه میزان آشاانایی دارند؟ .با توجه به این سااوال ،تحقیق حاضاار دارای ماهیت کاربردی و از لحاظ روش ،در
زمره تحقیقات توصایفی-پیمایشای اسات .پس از مطالعه ادبیات و پیشاینه تحقیق ،پرسشنامهای از  8سؤال
عمومی و  11سؤال تخصصی جهت پاسخگویی به سؤال و فرضیه تحقیق تشکیل شده است .در این تحقیق از
نظرات  81نفر از کارشناسان فروش و اسنادی شرکت های کشتیرانی مستقر در این بندر در قالب پرسشنامه
اساتفاده شاده است .با توجه به نتایج آزمون اسمیرینوف مشخص شد که دادهها پارامتریک هستند و از بین
آزمونهای پارامتریکی ،آزمون  Tتک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل ساواالت پرساشانامه بکار گرفته شد.
یافتههای این تحقیق نشاان میدهد که این شرکت ها با  9سند از  11سند تجاری مورد نیاز آشنایی دارند و
اسنادی که آشنا نیستند برای موارد خاص کاربرد دارند.

کلمات کلیدی :بندر امام خمینی ،شرکتهای کشتیرانی ،اسناد حمل و نقل
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چالشهای نهادینه سازی فرهنگ تحول در سازمانهای دریایی و
ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ مطلوب
احسان تقی پور ،محمد یزدان شناس

چکیده
ساازمان ها و نهادهای دولتی همواره تمایل دارند تا کارها را بدان گونه که سالها انجام می دهند ،ادامه دهند
و هیچ اهمیتی ندارد که آیا این نوع اقدامات کماکان مورد نیاز هسات یا خیر .حتی ساازمان های آموزشی یا
دانشااگاهها که به افکار و دیدگاههای خالق ارج می نهند ،خودشااان دربرابر پدیده تغییر ،به شاادت مقاومت
می کنند.این عارضاه در دانشگاههای نظامی به مراتب شدید تر و سخت تر می باشد .در این مطالعه  12افسر
دانشااگاه دریایی نوشااهر براساااس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و در پنج مصاااحبه گروهی متمرکز
مشاارکت کردند .پس از جمع آوری اطالعات ،کلیه مصاحبه های نوشته شده بر روی کاغذ بازنگری شدند و
تم ها یا درون مایه ها استخراج گردیدند .سپس فهرستی از این تم ها تهیه شد و شباهت ها در معنا و مفهوم
آنها مورد بررساای قرا ر گرفت ،براساااس محوریت ،تم ها در یک زیرطبقه قرار گرفتند و سااپس با مرور مجدد
زیر طبقه ها ،زیرواحدهای مربوط به هم در یک طبقه قرار گرفتند.با اساتفاده از تجزیه و تحلیل دست نوشته
های حاصال از مصاحبه ،تعداد قابل توجهی درون مایه اولیه و چهار درون مایه اصلی که هر یک دارای چند
درون مایه فرعی بودند ،اسااتخراج شااد .درون مایه های اصاالی بدساات آمده درمورد مقاومت در مقابل تغییر
دانشگاه نیروی دریایی شامل بوروکراسی  ،فرماندهان ،اصول گرایی ،عادت زدگی و ترس از شکست بود.نتایج
این پژوهش نشاان داد که بوروکسی و رویکرد فرماندهان از عوامل بسیار مهم در مقاومت در مقابل تغییر در
دانشاگاه نیروی دریایی است.با توجه به نتایج بدست آمده توصیه میشود برای افزایش روند تحوالت مثبت و
سازنده ،مسئوالن دانشگاه و فرماندهان مافوق نکات گفته شده را مدنظر قرار دهند.

کلمات کلیدی :تغییر ،مقاومت در مقابل تغییر ،سازمان دریایی
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شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر در جذب خطوط کشتیرانی
المللی به بندر بوشهر با استفاده از تکنیک تاپسیسبین
مژده ربانی ،9محمد عباسی زاده ،2فرزانه نوشادی

2

 1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزدnoushadifarzaneh@gmail.com ،
 2افسر کنترل و بازرسی کشتی های بندر بوشهرm_abbasizadeh@yahoo.com ،
 8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی یزدnoushadifarzaneh@gmail.com ،

چکیده
مساائله جذب کشااتیهای تجاری مساائلهای فوقالعاده مهم و بااهمیت اساات؛ زیرا عدم گرایش کشااتیهای
تجاری جهت پهلوگیری در بنادر باعث رکود در بنادر کشااور شااده و بالطبع آن بر اقتصاااد ملی تأثیر منفی
خواهد داشات .هدف این پژوهش ،شاناساایی عوامل موثر بر انتخاب بندر بوشاهر توساط خطوط کشتیرانی
بینالمللی و ساپس رتبه بندی آنان می باشاد .مقاله حاضار دارای ماهیت کابردی و از منظر روش شاناسی،
تحقیق توصاایفی-پیمایشاای اساات .در بخش توصاایفی با مطالعه تحقیقات مرتبط با موضااوع 2 ،گروه و 21
زیرعامل تاثیرگذار بر جذب خطوط کشتیرانی بینالمللی به بنادر شناسایی شدند .در اجرای تحقیق از نظرات
 21نفر از کارشاناساان بندری و دریایی بندر بوشاهر و نمایندگان خطوط کشاتیرانی فعال در بندر بوشهر و
کاپیتان کشاتی های متردد به بندر بوشاهر اساتفاده شاد .رتبه بندی این عوامل و زیرعوامل توسط تکنیک
تاپسایس در بخش پیمایشای تحقیق انجام گرفته اسات .یافته های این تحقیق نشان داد که امور بندری به
عنوان مهمترین عامل شناخته شد.

کلمات کلیدی :خطوط کشتیرانی بینالمللی ،بندر بوشهر ،تکنیک تاپسیس
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مروری بر عمر اقتصادی شناورالیروب هاپر ساکشن هویزه (شناور
ملکی بندر امام خمینی)
2

کریم اکبری وکیل آبادی  ،9عباس زارع نژاد اشکذری ،2مهدی عربی

9استادیار پایه 18دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر،
akbari.karim@gmail.com
 2استادیار پایه  7دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر،
azarenezhad.a@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر،
m_arabi80@yahoo.com

چکیده
شاناور الیروب هاپر سااکشان "هویزه" از ساری شناورهای ملکی بندر امام خمینی(ره) می باشد که وظیفه
الیروبی آبراهه ورودی به بندر را بر عهده دارد (آبراهه خور موسای) .این شناور قریب به  62سال عمر دارد و
هزینه های بهره برداری و نگهداری آن بر روی کاغذ بسیار باال است به طوریکه سازمان بنادر و دریانوردی در
فکر تعویض ان با نمونه جدید می باشاد .در این مقاله ساعی شاده تا عمر اقتصادی این شناور بر اساس متد
هزینه یابی چرخه عمر شناور محاسبه گردد و نشان دهد که آیا عمر اقتصادی شناور به پایان رسیده و نیازی
به جایگزینی با شناور جدید می باشد یا خیر؟ به همین دلیل نحوه این محاسبه و همچنین محاسبات مرتبط
به آن در مقاله درج شده است.

کلمات کلیدی :عمر اقتصادی ،هزینه های راهبری ،هزینه های نگهداری و تعمیرات
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بررسی علل رسوب کاال در بنادر
دامون رزمجویی ، 9عاطفه حیدری

2

 -1گروه حمل ونقل دریایی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
razmjooei@kmsu.ac.ir
 -2دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر at_heidari@yahoo.com

چکیده
با توجه به موقعیت ویژه جمهوری اساالمی ایران ازلحاظ ژئوپلیتیک ،بندرها از جایگاه خاصی بهعنوان مبادی
اصلی ورود و ترانزیت کاال به کشور برخوردارند ،در حال حاضر حدود  62درصد صادرات و  32درصد واردات
کشور از طریق بنادر صورت میگیرد .لذا این امر موجب میشااود که در مواردی دالیل مختلفی مانند خرابی
تجهیزات تخلیه و بارگیری ،ارزان بودن هزینه انبارداری و معافیتهای مربوطه و پیچیدگی فرایند ترخیص و
خروج کااال ،سااایکل زمانبر اداری و روال دریافت تأییدیه از مراجع مختلف موجب ایجاد توقف یا کندی در
عملیات بنادر و نهایتاً ترخیص کاال شاود که این تأخیر در اصاطالح به رسوب کاال در بنادر شناخته میشود.
در این پژوهش با استفاده از انجام مطالعات کتابخانهای و بررسی مقاالت پژوهشگران متعدد سعی بر این بوده
اسات که پس از بررسای مفهوم موضاوع موردمطالعه و مرور پیشاینه آن به توصیف عوامل مؤثر در تخلیه و
بارگیری کاال پرداخته و شناسایی عوامل و زیر عوامل مؤثر بر ترخیص کاال و همچنین پس از شااناسااایی
دالیل موثر رساوب کاال ،عوامل تأثیرگذار در کاهش رساوب کاال معرفی شده و راهکارهای الزم جهت تسریع
در عملیات بندری ارائه شده است.
کلمات کلیدی :بنادر ،رسوب کاال ،ارزیابی ،بهره وری
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تدوین و اولویت بندی برنامه ریزی راهبردی بندر خرمشهر با
استفاده از  SWOTو QSPM
سیده سمیه حسینی مهر ،9دامون رزمجویی ، 2علی فرهادی بابادی

2

 9دانش آموخته کارشناسی مدیریت بازرگانی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
S.hoseinimehr73@gmail.com
 2گروه حمل و نقل دریایی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
razmjooei@kmsu.ac.ir
 2دانشجو کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی مناطق ویژه اقتصادی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهر؛Alifarhadibabadi@yahoo.com

چکیده
تحوالت همیشگی و سریع جهان ،افزایش رقبا ،هزینه های بسیار باالی خطاها ،تحریم ها و کمبود منابع تنها
بخشای از معضاالتی هستند که مدیریت استراتژیک را برای هر سازمان و ارگانی ضروری کرده اند .امروزه با
توجه به محیط پویا و متغیر موجودیت ساازمان ها دساتخوش تهدید قرار گرفته است که برای مقابله با این
تغییرات دائمی مدیریت اساتراتژیک بهترین ابزار برای تمام ساازمان هایی اساات که در صاادد هستند بدون
تسلیم در برابر تغییرات ،حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند .تدوین راهبردها یکی از مراحل اصلی مدیریت
اساتراتژیک می باشاد که خط مشای های الزم و اساسی برای رسیدن به اهداف سازمان را تعیین می کند و
باعث تساهیل رقابت های ساازمان می شود .با توجه به اهمیت نقش بنادر در حمل و نقل داخلی و خارجی،
واردات و صااادرات و رشااد یا رکود اقتصااادی و با توجه به محیط پویا و متغیر نیازمند برنامه ریزی دقیق و
کاربردی برای عملکرد خود می باش اند تا از این طریق اهداف و بهترین راهبردها را مشااخص کرده و بازده و
اثربخشی خود را بهبود بخشند.
باتوجه به مجاورت بندر خرمشاهر با خلیج فارس و کشور عراق ،این بندر دارای اهمیت استراتژیک اقتصادی،
تجاری و سایاسای می باشد که در این تحقیق موقعیت استراتژیکی و راهبردهای آن به وسیله ماتریس های
 SWOTو  QSPMتعیین و اولویت بندی شده اند.
کلمات کلیدی :مدیریت استراتژیک ،راهبردها ،بنادر ،برنامه ریزیQSPM ،SWOT ،
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارزیابی قابلیت اطمینان خطوط فراساحلی در برابر خستگی
ناشی از دهانه آزاد
محمد دقیق  ،9محمد مهدی شبانی ،2عباس اعتمادیان

2

 9استادیار سازه های دریایی ،شرکت نفت و گاز پارس؛ daghigh@pogc.ir
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛ m.shabani@mnc.put.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی ماشین آالت دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛ etemadian.abbas@gmail.com

چکیده
پادیده دهانه آزاد یکی از عوامل خرابی خطوط لوله دریایی اسااات که به دلیل وجود ناهمواریهای طبیعی،
آبشستگی بستر یا وجود تکیهگاههای مصنوعی رخ می دهد .دهانه آزاد میتواند بر اساس دهانههای مجاور به
صاورت تک یا چند دهانه رخ دهد .دهانه آزاد میتواند منجر به خساتگی شاده و در برخی موارد به شکست
خط لوله گردد .در تحقیق حاضر ،متداول ترین حاالت حدی ارائه شده برای ارزیابی قابلیت اطمینان خطوط
لوله دریایی در برابر پدیده دهانه آزاد مرور گردیده اسااات و ساااالمتی و یکپارچگی یک خط لوله در منطقه
گازی پارس جنوبی با اساااتفاده از روش های قابلیت اطمینان مرتبه اول و نمونه برداری مونت – کارلو با در
نظر گرفتن عدم قطعیت در مشاخصاات هندسای و خاک برای کالس های متفاوت خاک رس و نسبت های
گوناگون طول دهانه به قطر خط لوله ارزیابی و بررسای شده است .به عالوه به منظور تعیین تاثیر هر پارامتر
بر روی احتمال شاکست ،تحلیل حساسیت برای طولهای متفاوت دهانه آزاد و همچنین کالسهای متفاوت
رسای انجام شاده اسات .نتایج نشان دادند که روش قابلیت اطمینان مرتبه اول در طول های بزرگ و خاک
های مستحکمتر دقت کافی دارد و در مورد خاکهای رسی بسیار نرم و نرم هیچ گونه شکستی رخ نمیدهد.

کلمات کلیدی :خط لوله ،احتمال شکست ،دهانه آزاد
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بهینه سازی شیر کروی در شرایط مختلف بر اساس مدلسازی
عددی هیدرودینامیک
امیررامتین پویا ،9محسن فقیهی فرد2آرمن آدامیان

2

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزیramtinpouaamir@yahoo.com ،
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهانm.faghihi@me.iut.ac.ir ،
8استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزیarm.adamian@iauctb.ac.ir ،

چکیده
شایرها به طور گسااتردهای در صانایع مختلف بهکار میروند و بر حسااب شاارایط و انواع گوناگون آن وظیفه
یکساوکننده ،مسدود کننده ,جاریکننده ،تنظیمکننده و مخلوطکننده جریان سیال داخل لولهها را به عهده
دارند .یکی از انواع شایرهای صانعتی شیرهای کروی هستند .در این مقاله یک شیر کروی به صورت عددی
مدلساازی و برای محاسابه پدیده کاپیتاسایون از مدل اختالطی استفاده شده است .نتایج نشان داد در شیر
کروی سه گردابه اصلی هیدرودینامیک جریان را توصیف میکنند .نتایج بدست آمده نشان میدهد که وجود
گردابه سوم می تواند اثر زیادی بر گستردگی منطقه افت فشار در جلوی شیر کروی داشته باشد و کاویتاسیون
در زوایای باالی شیر کروی رخ می دهد .بنابراین با الگوی بدست آمده در مقاله حاضر میتوان با تنظیم بازه
اسات فاده در نواحی که احتمال بروز کاویتاسیون شدید وجود ندارد از شیر کروی برای کنترل جریان استفاده
کرد.

کلمات کلیدی :مدلسازی عددی شیرکروی ،پدیده کاویتاسیون ،مدل اغتشاشی  ،نرمافزار .fluent
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل خطوط لوله دریایی تحت اثر بارهای محیطی در حین
نصب
شاهد جعفرپور ،9محمد رضا خدمتی ،2مهدی ایرانمش

2

1کارشناس مهندسی نصب ،شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایرانJafarpour@ioec.com ،
2استاد دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرKhedmati@aut.ac.ir ،
8دانشیار دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرimehdi@aut.ac.ir ،

چکیده
خط لوله های دریایی در حین نصاب تحت تاثیر نیروهای پریودیک و به تبع آن خرابی ناشی از خستگی قرار
می گیرند .در این خصاوص دو مسئله اساسی وجود دارد .نخست آنکه در روی شناور نصاب روش محاسباتی
مشخصی جهت تصمیم گیری در خصوص رها سازی خط لوله 7یا ادامه لوله گذاری وجود ندارد .ضمناً روش
تحلیلی خاصاای بر مبنای داده های واقعی جهت تشااخیص اینکه خرابی ناشاای از خسااتگی در محدوده قابل
قبول بوده است یا خیر  ،موجود نیست .این مطالعه حداکثر زمان مجاز نصب خط لوله را تحت شرایط متنوعی
محاسبه می کند و راهکار عملیاتی الزم را ارائه می دهد .تحلیل تنش خط لوله با استفاده از نرم افزار مبتنی
بر روش المان محدود  OFFPIPEانجام گرفته اساات .روش محاساابه خسااتگی و معیار محدوده مجاز از
اساتاندارد  DNVاساتخراج شده است .در نهایت تعدادی توصیه جهت استفاده پیمانکاران نصب خط لوله و
محققین عالقه مند ارایه شده است.

کلمات کلیدی :نصب خط لوله ،خستگیDNV ،OFFPIPE ،

Pipeline Abandonment
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

سازی پدیده پخش آلودگی نفتی در تحلیلی بر ابزارهای شبیه
افزار اسکار دریا و دامنه کاربرد آنها؛ با تأکید بر نرم
2

فاطمه یوسفی آذر ،9مهدی شفیعی فر ،2احمد رضایی
9

دانشجوی کارشناسی ارشد سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
2

fatemehyousefi@modares.ac.ir
استاد گروه سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ shafiee@modares.ac.ir

2دانشجوی دکتری سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ a.rezaeemazyak@modares.ac.ir

چکیده
فعالیتهای فراسااحلی مربوط به اکتشااف و بهرهبرداری از چاههای نفت و گاز و انتقال آنها به ساحل ،گاهی
منجر به ریزش این آالیندهها به دریاها و اقیانوسها میشااود که منجر به آساایبهای بعضاااً جبرانناپذیر به
اکوسایساتم دریایی و محیطزیسات منطقه میشاود .با توجه به اهمیت مطالعه نشت نفت در آب و ضرورت
مدلساازی این پدیده برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این حوادث ،مدلهای مختلفی ارائه و توسعه
داده شاده است .در این مقاله سعی شده مروری بر مهمترین مطالعات انجام شده روی این پدیده در مقیاس
آزمایشاااگاهی و واقعی ،و در دو حوزه میدان دور و میدان نزدیک صاااورت گیرد .در میان مدلها و ابزارهای
موجود نرم افزار  OSCARبه دلیل قابلیت آن در مدلسااازی هر دو این حوزهها و نیز هزینه محاسااباتی به
نسابت کمتر آن برای مطالعه پهنههای گساترده مطالعاتی در سال های اخیر مورد اقبال واقع شده است .در
ادامه این تحقیق ،مولفه های سهگانه این مدل تشریح شده و معادالت حاکم آن مورد بررسی قرار میگیرد.

کلمات کلیدی :آلودگی نفتی ،ابزارهای مدلسازی ،OSCAR ،Fluent ،میدان دور ،میدان نزدیک.
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مروری بر روش های لوله گذاری زیر دریا و مطالعه موردی
روش بکار رفته در تامین آب فاز  27پارس جنوبی
سعید خلیلیان ،علی مزروعی

چکیده
توان انتقال مواد در دریا ،یکی از فاکتورهای مهم در پروژه های نفت و گاز محسااوب می شااود .بطور ساانتی
انتقال از طریق لوله ،یکی از مرسوم ترین روشهای انتقال در این پروژه هاست .تکنولوژی های متنوعی جهت
ساااخت ،انتقال و جاگذاری لوله ها وجود دارد که انتخاب هر یک از آنها وابسااته به نوع ،جنس و قطر لوله و
همچنین شارایط جوی ،بستر و امواج دریا و البته امکانات اجرایی منطقه است .ساالنه بسیاری از پروژه های
نفات و گااز ،انتقال آب و غیره از یکی از این روش ها یا ترکیبی از آنها برای موضاااوع انتقال مواد در دریا یا
رودخانه ها استفاده می کنند .این نوشتار مروری کلی بر روش های لوله گذاری در کف دریا و خصوصیات هر
کدام را در بر خواهد داشاات .آشاانایی با کلیات این روش ها و نکات کلی و مهم هر یک از آنها می تواند در
بکارگیری و اجرای صاحیح هر یک از آنها و استفاده بهینه از امکانات کمک قابل توجهی بنماید .در انتها نیز
روش خالقانه لوله گذاری بکار گرفته شده در فازهای 12و  16پارس جنوبی تشریح می گردد.

کلمات کلیدی :لوله گذاری دریا ،پوشش و محافظت لوله ،Marine Pipeline ،فاز  12پارس جنوبی.
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برآورد میزان خوردگی در یک زانویی قائمه تحت تاثیر اندازه و
تعداد ذرات جامد
امین قاسمی  ،9علی سررشته داری

2

9دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ aminghasemi0173@gmail.com
2استادیار ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ sarreshtehdari@gmail.com

چکیده
با اسااتفاده از رویکرد اویلری-الگرانژی مدل سااازی عددی فرسااایش بوجود آمده در زانویی  61درجه قائمه
انجام شده است .یکی از مشکالت بزرگ صنایع نفت و گاز ،ذرات شنی است که همراه با نفت و گاز استخراج
میشااود ،میزان شاان اسااتخراجشااده در فرآیند اسااتخراج نفت و گاز بس ایار بااهمیت اساات ،چون میتواند
مشاکالت فراوانی را در این صانایع به وجود آورد .در میان همه مشاکالت سه مشکل اصلی آن عبارتاند از:
افت فشاار ،انسداد لوله و فرسایش .مشکل آخر یک فرآیند مکانیکی پیچیده است که در آن مواد سطح دیوار
خطوط لوله به علت تکرار برخورد ذرات شن با دیواره لوله کنده میشود .ذرات با اندازههای 229 ،111و 621
میکرومتر از جنس کوارتز اسااتفاده شااده اساات ،ساارعت ساایال حامل 12/2متر بر ثانیه بوده اساات .از مدل
آشفتگی کا-اپسیلون و برای ناحیه نزدیک به دیوار ا ز مدل تابع استاندارد دیوار استفاده شده است .با بررسی
مقادیر بدست آمده با نتایج تجربی مشخص شد که ماکزیمم ضخامت از دست رفته برای ذرات 621میکرومتر
بیشتر از سایر اندازه ذرات شبیه سازی شده است .در این تحقیق با استفاده از امکانات نرم افزار تجاری و مدل
نسبت فرسای ش کد عددی برای استخراج میزان ضخامت از دست رفته توسعه داده شده است.

کلمات کلیدی :دینامیک سیاالت محاسباتی  ،استخراج نفت و گاز ،نسبت فرسایش ،ضخامت از دست رفته
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سنجش میزان رقابت پذیری ترمینال های کانتینری کشور با
استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
4

حمید جعفری ،9حسن جعفری ،2محمودی غیاثی، 2مصباح سایبانی

 9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ hamid.jafari@aut.ac.ir
2کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی ،دانشگاه علوم و غنون دریایی خرمشهر؛ hassanport53@yahoo.com

8استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛ mghiasi@aut.ac.ir
6استاد و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ msaybani@aut.ac.ir

چکیده

این تحقیق باا هادف تعیین عوامل موثر در میزان رقابتپذیری ترمینالهای کانتینری موردکاوی شاااده بر
اسااس شااخصهای رقابت پذیری با اساتفاده از روش تاپسایس و روش فرایند تحلیل سالسله مراتبی در دو
مرحله انجام شده است در مرحله اول با استفاده از روش دلفی و بررسی پیشینه تحقیق شاخصهای موثر در
رقابتپذیری ترمینالها کشور شناسایی شده و در مرحله دوم شاخصهای شناسایی شده با استفاده از روش
فرایند تحلیل سالساله مراتبی با توجه به میزان اهمیت آنها وزندهی شدند و سپس ترمینالها مورد نظر بر
اسااس این شااخصها و با اساتفاده از روش تاپسایس رتبهبندی شادهاند .نتایج نهایی بدست آمده از روش
تاپسایس بیانگر این مهم است که ترمینال شماره  6با رتبه نهایی  1/32288رتبه اول ،ترمینال شماره  2با
رتبه نهایی 1/63223رتبه دوم و ترمینال شاماره  8با رتبه نهایی  1/68617رتبه سوم و در نهایت ترمینال
شاماره  1با رتبه نهایی  1/13717با ختالف بسایار اندک رتبه چهارم را بدست آوردند نتایج بدست آمده از
این تحقیق نشان داد که روش تاپسیس دارای قابلیت بسیار باالی برای رتبهبندی دارد و میتوان از این روش
به عنوان ابزاری کارا و دقیق در تحقیقات حمل و نقل دریایی استفاده کرد.

کلمات کلیدی :ترمینال کانتینری ،حمل ونقل دریایی ،رقابت پذیری ،بنادر ،تاپسیس ،فرایند تحلیل سلسله
مراتبی.
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Energy, Exergy, Environmental and Economic (4E)
Analysis of Using Hybrid Compression-Absorption
Refrigeration System on a Merchant Ship
Seyed Sajjad Jalali1, Seyed Mohammad Hesein Sharifi2*,
Gholamreza Salehi3, Majid Eshagh Nimvari4
1

Department of Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology,
Mahmood Abad, Iran. Sajadjalali19@gmail.com
2
Department of Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology,
Mahmood Abad, Iran. sharifi@put.ac.ir
3
Department of Energy Systems Engineering, Petroleum University of Technology,
Mahmood Abad, Iran. rezasalehi20@gmail.com
4
Faculty of Mechanical Engineering, Amol University of Special Modern Technologies,
Amol, Iran. majid.eshagh@gmail.com

Abstract
This paper presents a steady-state energy, exergy, environmental and
economic (4E) analysis for hybrid compression-absorption refrigeration
system on a merchant ship. Exhaust gases of auxiliary engines are used to
vaporize high pressure water as a heat source for the generator of the
absorption section. The results show that exhaust gases of auxiliary engine
unlike main engine is an appropriate and permanent heat source for the
system. based on tropical conditions, fuel consumption and total
irreversibility rate of the proposed system are 91.8% and 26% less than
conventional system (vapor compression refrigeration system)
respectively. Because of the anxiety about environmental issues, an
environmental analysis has been conducted that the results show that the
application of hybrid compression-absorption refrigeration system causes
68664 $ annual saving versus vapor compression refrigeration system due
to reduction in CO2 emission penalty(cost). Also, economic analysis has
been done where the results show 3 years and 3 months for payback time
of proposed system.
Keywords: air conditioning, refrigeration, waste heat recovery, auxiliary
engine
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شناسایی و طبقه بندی انواع کشتی ها با استفاده از الگوریتمهای
جدید پردازش تصویر
ایمان گلچین چافی ،9اصغر اسکندری چچگلو ،2مهدی حریری

2

 9دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،واحدزنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجانgolchin.iman@gmail.com ،
 2دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه گیالن ،رشتa.eskandari.c@gmail.com ،

 8mhariri@iauz.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،واحدزنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان،

چکیده
شاناساایی و طبقهبندی انواع مختلف کشاتیهایی که از یک گذرگاه آبی عبور می کنند ،از مسائلی است که
امروزه مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است .شناسایی و طبقهبندی کشتیها میتواند از جنبههای
مختلفی مانند امنیتی ،کنترلی و نظامی مورد توجه قرار گیرد ،که در هر یک از موارد مذکور ،با توجه به نوع
کشتی اقدامات خاصی صورت می گیرد .در این مقاله ما سعی بر ارائه روشی برای شناسایی و طبقهبندی پنج
کالس مختلف از کشاااتیهاا داریم .در این مقاله ،ابتدا نقاط کلیدی مربوط به تصااااویر طبقههای مختلف با
استفاده از الگوریتم تسریع استخراج ویژگیهای مستحکم 3استخراج میشوند .سپس با استفاده از مدل کیف
کلمات 6و اعمال تابع  ،K-Meansنقاط کلیدی بدست آمده خوشهبندی میشوند .سپس هیستوگرام مراکز
خوشه ها را بعنوان کلمات بصری ،به ازای تصاویر موجود در دستههای مختلف به دست میآوریم ،و در نهایت
با دساتهبندی آن با ماشاین بردار پشتیبان 11نوع کشتی را تشخیص میدهیم .نتایج تجربی نشان میدهند
که با روش ارایه شده کشتیها با دقت باالیی در این پنج گروه طبقهبندی میشوند.

کلمات کلیدی :خوشهبندی ،طبقهبندی ،تسریع ویژگیهای قوی ،مدل کیف کلمات
8

SURF
Bag-Of-Words
10
Support Vector Machine
9
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ارزیابی خطرات موجود در عملیات پهلودهی و جداسازی
کشتیهای نفتکش به اسکله در جزیره خارک
2

غالمرضا جعفر گنجی، 9سید بختیار قاسمی فرد

. 1دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ ،ایرانganji.46@yahoo.com ،

. 2استادیار گروه حمل و نقل دریایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ ،ایران

چکیده
پژوهش حاضاار ،با هدف ارزیابی خطرات موجود در عملیات پهلودهی و جداسااازی کشااتیهای نفتکش به
اساکله در جزیره خارک انجام شده بود .در این پژوهش ،عوامل ریسک موجود در فرآیند عملیات پهلودهی و
جداساازی کشاتیهای نفتکش به اساکله در جزیره خارک  ،با کمک روش تجزیهوتحلیل حاالت شکست و
اثرات آن با اسااتفاده از تئوری ( ) FMEAمورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته اساات .برآورد عوامل ریسااک
بهوسایله جمعآوری اطالعات از گروه کاری متشاکل از پنج نفر از افراد متخصص و باتجربه جزیره خارگ که
شااامل دو ناخدای نفتکش ،دو راهنما و یک ناخدای یدک کش صااورت پذیرفت .نتایج حاصاال از روش
 FMEAنشان میدهد که ازنظر گروه  ،FMEAخطر بالقوه سقوط افراد به دریا زمان الحاق به یدک کش،
سقوط افراد به دریا زمان الحاق به کشتی ،سقوط افراد به دریا زمان پیاده شدن و نقض فنی و یا عدم کارایی
یدک کش های عملیاتی بیشاااترین رتبه  RPNرا به خود اختصااااص داده اسااات و در گروه خطرات
غیرقابلتحمل قرار گرفت .از اینرو اقداماتی جهت کاهش سطح ریسک تعریف شد که ازجمله مهمترین آنها
نظارت فرمانده کشاتی بر تجهیزات و کار کارکنانی اسات که درگیر عملیات انتقال راهنما هساتند .همچنین
اطالع شااخص راهنما از اسااتانداردهای تجهیزات راهنمایی و چک کردن آن قبل از اسااتفاده از آنها تأثیر
بسیاری در کاهش سطح ریسک دارد .تحقیقات و استفاده از تجربیات راهنمایان میتواند باعث تغییر و بهبود
سیستم انتقال راهنما در آینده شود.

کلمات کلیدی :پهلودهی و جداسازی ،نفتکش ،اسکله ،جزیره خارک ،خطرات
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بررسی و تحلیل انرژی و اکسرژی سیکل تولید توان موتور چهار
زمانه دیزل دریایی
2

سید محسن مومنی ،9غالمرضا صالحی ،2مجید اسحاق نیموری

9دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه صنعت نفت؛men.neanomonenuom.neshom
 2استادیار ،دانشگاه صنعت نفت ؛rezasalehi20@gmail.com
 2استادیار ،دانشگاه فناوری های نوین آمل؛ majid.eshagh@gmail.com

چکیده
بازده انرژی و عملکرد بهینه اجزا در ساایکل تولید توان نقش به ساازایی در کاهش مصاارف سااوخت و پایین
آوردن هزینه ها دارد از همین رو توجه به این نکته در پژوهش های صورت گرفته در حوزه ی صنایع دریایی
بسایار مهم به نظر می رسد .سیکل تولید توان در کشتی ها از اجزا گوناگونی مانند موتور دیزل ،توربوشارژر،
مبدل خنک کن میانی ،مبدل خنک کن روغن و برخی اجزا دیگر تشاکیل شااده اساات..در این مقاله سیکل
تولید توان موتور چهارزمانه دیزل دریایی از دیدگاه انرژی و اکسرژی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا
مشخص شود هر یک از اجزا چه تاثی ری در عملکرد سیکل دارند و چگونه می توان کارایی آن را افزایش داد.
باا توجاه باه نتایج بدسااات آمده می توان بیان نمود که بهترین راندمان از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک
متعلق به توربین با  39.77درصااد می باشااد .و کمترین عملکرد متعلق به خنک کن میانی به میزان 81.98
درصااد اساات .بیشااترین تخریب اکساارژی در موتور دیزل به میزان  37.16درصااد اتفاق می افتد و کمترین
میزان تخریب در مبدل روغن به میزان  .67اتفاق می افتد .در حدود  82.21درصد از انرژی ورودی سوخت
در درون گازهای خروجی اگزوز باقی می ماند .در نهایت بهترین مکان ها برای بهبود عملکرد سیستم ،موتور
دیزل و گازهای خروجی اگزوز می باشد.

کلمات کلیدی :تحلیل اکسرژی ،انرژی ،موتور دیزل چهار زمانه دریایی.
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شناسایی و رتبه بندی شاخصه های موثر بر ارزیابی پایداری بنادر
خشک ایران
حامد شفیعآبادی  ،9همایون یوسفی
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9دانشجو کارشناسی ارشد دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهر؛ Hamedshafiabadi93@gmail.com

 2استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛
Homayounyousefi@yahoo.com

چکیده
اگرچه با احداث بنادر خشااک میتوان موجب افزایش کارایی بندر و کاهش تراکم جادهها در پسااکرانه بنادر
شاد ،اما باید از پایداری آنها اطمینان حاصل کرد .ایجاد بنادر خشک ایران در بازه زمانی کوتاه مدت توانسته
اسات ،باعث افزایش رشاد اقتصاادی از طریق افزایش حجم عملیات کانتینری بنادر شود ،اما با تغییر شرایط
محیطی در داخل کشاور یا من طقه ممکن اسات با عدم توجیه اقتصادی مواجهه شود و همچنین باعث ایجاد
اثرات منفی محیطی و اجتماعی گردد .هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی شاخصه های موثر بر ارزیابی
پایداری بنادر خشاک ایران با بررسای ساوابق تحقیق و نظرات متخصصین است .برای این منظور داده های
حاصاال از توزیع دو مرحله ای پرسااشاانامه به کمک مدل  11AHPو اسااتفاده از نرم افزارهای Expert
 SPSS22 ،Choice 11تجزیه و تحلیل شاد و درنتیجه ،شااخصه دسترسی با وزن نهایی 1.671بیشترین
اهمیت را به خود اختصااص داده و از میان زیر معیارها ،دساترسی به اتصالهای چندوجهی کارآمد به بندر با
وزن نهایی  1.627به عنوان اولین اولویت در این بخش مشخص گردید .با بهرهگیری از نتایج این تحقیق می
توان ضاامن ارزیابی پایداری بنادر خشااک ایران از توازن بهینهی بین اهداف اقتصااادی ،اجتماعی و زیساات
محیطی اطمینان حاصل کرد.

کلمات کلیدی :بندر خشک ،ارزیابی پایداری ،شاخصه های پایداری ،مدل AHP

Analytical Hierarchy process

11
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بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترانزیت از بندر بوشهر
2

حسن دریانوردی ،9احمد طالبی زاده ،2غالمرضا دلبر

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ sky.beauty1360@gmail.com
2

مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ talebizadeh14@yahoo.com
2

مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ delbarir@yahoo.com

چکیده
رقابت در بازارهای جهانی و توسعه تجارت داخلی و خارجی از اهمیت باالیی برخوردار است .لذا انجام تحلیلی
چند بعدی همراه با ارزشیابی چند شااخصه با انعطافپذیری و توانمندی باال در نشان دادن اولویتها جهت
اقدامات اصااالحی ،توانایی در نشااان دادن نقاط قوت و ضااعف ،امکان تحلیل ترس ایمی ،جهتدهی به منظور
تخصایص بهینهی منابع و بسترسازی در تدوین راهکار اصالحی ،ضروری است .مدل ( IPAتحلیل اهمیت -
عملکرد)ابزاری تحلیلی و اثربخش اساات .به منظور ارزیابی وضااع موجود پس از مصاااحبه و نظرساانجی از
متخصااص این ،خبرگان و دسااتاندرکاران حوزه لجسااتیک ،مهمترین عوامل افزایش ظرفیت ترانزیت از بندر
بوشهر شناسایی شدند .پس از تعیین شاخصهای پر اهمیت موثر در افزایش ظرفیت ترانزیت از بندر بوشهر ،
دو پرسااشاانامه تهیه شااد .یکی از پرسااشنامهها درجه اهمیت و دیگری میزان عملکرد هر شاااخص را از
پاساخدهندهها مورد سوال قرار داد .پرسشنامهها بر اساس نظریه لیکرت تنظیم شدند و روایی و پایایی آن با
استفاده از آلفای کرونباخ و در نرمافزار  SPSSبه اثبات رسیدند .کارکنان و کارشناسان اداری بندر بوشهر به
پرساشانامهها جواب دادند .با استفاده از میانگین خروجی دادههای پرسشنامهها ماتریس اهمیت – عملکرد
ترسیم شد .نحوه تنظیم ربعهای این ماتریس بر اساس روش دادهمحور انجام پذیرفت.

کلمات کلیدی :ترانزیت ،بندر بوشهر ،ظرفیت ترانزیت
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تاثیر شرایط محیطی (دما-فشار-رطوبت) بر عملکرد توربین
گازی
محمد کریمی ،9احد حیدری
9

2

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ m_karimi@email.kntu.ac.ir
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه محقق اردبیلی؛ Heydariahad84@yahoo.com

چکیده
صااانایع مختلف به جهت تامین ن یازهای بشااار امروزی منابع بسااایار زیادی از انرژی را مورد اساااتفاده قرار
میدهند .انرژی مکانیکی تولید شااده در توربینها معموال به صااورت دورانی اساات و لذا در صاانعت برای
چرخاندن دسااتگاههای مختلف مورد اسااتفاده قرار میگیرد .توربینهای گازی در صاانایع هوایی و دریایی به
عنوان محرک اساتفاده میشود .بازده توربین های گازی ،وابستگی شدیدی به دمای هوای ورودی دارد و کار
تولیدی توربینهای گازی در شارایط دمای باال به شدت کاهش مییابد .این اثر منفی از دو جهت باعث افت
کارایی و بازده توربین گاز خواهد شد .با افزایش دما ،چگالی هوا و در نتیجه دبی جرمی هوا کاهش مییابد و
این امر بااعث کاهش توان خروجی توربین گازی میگردد .همچنین با افزایش دمای هوای ورودی ،کار مورد
نیاز کمپرسااور افزایش یافته و قدرت خروجی توربین باز هم کاهش مییابد .در این پژوهش به تاثیر تغییرات
دما ،فشااار و رطوبت بر عملکرد توربین گازی مورد بررساای قرار گرفته و در نرم افزار  EESنتایج اسااتخراج
شااده اساات .نتایج نشاااندهندهی این اساات که با افزایش هر درجه دمای محیط ،راندمان 1درصااد کاهش
مییابد .از طرفی نتایج نشاندهندهی تاثیر جزیی رطوبت و فشار در راندمان توربین است.

کلمات کلیدی :توربین گازی ،دما ،فشار ،رطوبت ،راندمان
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تغییرات تاوایی ناشی از واداشتهای جوی و دریایی در حوضه
میانی دریای خزر
2

محمد ملکی لنبر ،9داریوش منصوری ،2اکبر رشیدی ابراهیم حصاری

 9دانشجوی فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس m.maleki6994@gmail.com ،

 2عضو هیأت علمی گروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،
mansoury@modares.ac.ir
 2عضو هیأت علمی گروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
Akbar.rashidi@modares.ac.ir

چکیده
در این تحقیق تغییرات تاوایی ناشای از کرل تنش باد و فرارفت و انتشاار و کرل گرادیان فشار در خزر میانی
برای دو ماه فوریه و آگوسات با اساتفاده از مدل  POM12بررسای شاد .مدل  ، POMمدلی اقیانوسی با
مختصاات عمودی سایگما ،شبکهی افقی منحنیوار راست گوشه است .در این مدل از دادههای میدان دما و
شوری  WOAو دادههای رودخانهها از میانگین ماهیانهی دادههای  ،NRLو برای ژرفاسنجی از دادههای
 GEBCO08با دقت  81ثانیه اسااتفاده شااد .همچنین دادههای باد ،بارش ،تبخیر ،یخ ،تابش امواج کوتاه و
بلند ،اخذ شااده از بانک دادههای روزانه  ،ECMWFبا دقت  7/2دقیقه و با گام زمانی  9ساااعته ،اسااتفاده
شده است .نتایج مدل پس از بررسی پایداری ،با دادههای میدانی موجود ،مقایسه و تطابق خوبی بین الگوی
تغییرات دما و نیز شاوری مشااهده شاد .از نتایج این تحقیق ،میتوان به مولفه ی کرل گرادیان فشار بعنوان
تاثیرگذارترین مولفه بر روی تغییرات تاوایی اشاااره کرد .بیشااینه مقادیر مولفههای فرارفت و انتشااار ،کرل
گرادیان فشااار و کرل تنش باد به ترتیب  +2e-11 ،+8e-11و  +2e-11بر مجذور ثانیه در نواحی شاامالغربی و
غرب این حوضه میتوان مشاهده کرد.
کلمات کلیدی :تاوایی ،مدل  ،POMدریای خزر.

Princeton Ocean Model1
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی پارامترهای موثر بر موفقیت اجرای کنوانسیون آمادگی،
مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در بنادر ایران
رامین رجایی
9ریاست عملیات و بازرگانی شرکت ملی نفتکش عسلویهcapt.rajaey@gmail.com ،

چکیده

سااالنه بیش از  21هزار کشاتی از خلیج فارس عبور می کند که وقوع یک سانحه یا ریزش مواد نفتی از هر
کدام از این شناورها ،صدمات زیست محیطی جبران ناپذیری به خلیج فارس وارد می کند .یکی از کنوانسیون
های مقابله با آلودگی نفتی که ایران نیز از اعضااای آن می باشااد ،کنوانساایون آمادگی ،مقابله و همکاری در
برابر آلودگی نفتی می باشاد .این پژوهش با اساتفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشاافی اجرا شااده است .در
بخش کیفی ،پارامترهای موثر بر موفقیت اجرای این کنوانسااایون با اساااتفاده از منابع معتبر داخلی و بین
المللی اساتخراج شادند .ساپس این عوامل در قالب پرساشنامه تدوین شدند و توسط  39نفر از کارشناسان
بخش آلودگی و مدیران بنادر جنوبی کشااورمان پاسااخ داده شاادند تا وضااعیت این عوامل در این بنادر مورد
بررسای قرار گیرد .روایی این تحقیق از نوع محتوایی و میزان آلفای کرونباخ  1/38می باشااد که نشاندهنده
پایایی مناساب پرسشنامه ها بوده است .برای تحلیل آماری از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد .یافته های
تحقیق ،وضاعیت مناساب اجرای پارامترهای شاناسایی شده بر موفقیت اجرای کنوانسیون آمادگی ،مقابله و
همکاری در برابر آلودگی نفتی در بنادر ایران را نشان می دهد.

کلمات کلیدی :کنوانساایون آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ،سااازمان بنادر و دریانوردی،
آلودگی نفتی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل ریسک سانحه به گل نشستن با استفاده از شبکه بیزین
قدیر اهللمرادی ،9روزبه پناهی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت مدرس
2استادیار  ،دانشگاه تربیت مدرس؛ rpanahi@modares.ac.ir

چکیده

ساانحه به گل نشستن در دنیا و در آبهای ایران از مهمترین سوانح به حساب میآید .تحلیلهای موجود در
حوزه ریسک سانحه به گل نشستن در ایران بسیار خام است و تاکنون عمدتا با استفاده از خبرگی کارشناسان
ایمنی دریانوردی تصامیمهایی برای آینده ارائه میشاده اساات .نمونههایی از این تحلیلها در این مقاله ارائه
شادهاند .در حوزه ایمنی دریانوردی جای خالی تحلیل ریساک سانحه به گل نشستن به شیوه مدرن و علمی
در کشور ایران کامال محسوس میباشد .در این مقاله مدلی ساده اما دقیق با جمعبندی مدلهای موجود ارائه
شدهاست .تحلیلهای حساسیتسنجی و مقایسه مدل با مدلهای مشابه در این مقاله ارائه شدهاست .در این
پژوهش هدف نهایی صارفا محاسابه ریسک به صورت یک عدد نبوده و تحلیل زنجیره عوامل موثر بر سانحه
مد نظر قرار گرفتهاسات .برای این منظور فاکتورها و ارتباطهای پرتکرار در مدلهای موجود شناسایی شدند
که میتواند به مساائولین ثبت گزارش سااانحه به گل نشااسااتن کمک کند ،در تمامی گزارشها مجموعهای
مشاااخص از عوامال را که بیشاااتر در تحلیلهای آینده به کار میآیند ،گزارش کنند .خروجی این مدل در
محدوده قابل قبولی اساات که مدلهای مشااابه محاساابه کردهاند .لذا این مدل میتواند در آینده توسااط
گزارشهای سوانح داخلی و یا با استفاده از قضاوتهای خبرگان ایرانی مقداردهی شود و برای تحلیل ریسک
ساانحه به گل نشاساتن به کار گرفته شاود .این شابکه میتواند با شناسایی زنجیره عوامل موثر ،گزینههای
کنترل ریسااک را ارائه نماید و ابزار پشااتیبانی مناساابی را در اختیار تصاامیمگیران حوزه ایمنی حملونقل
دریایی قراردهد.

کلمات کلیدی :ریسک ،شبکه بیزین ،ایمنی ،حمل و نقل دریایی ،تصمیم گیری
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تاثیر خطای انسانی در ایجاد و یا بروز سوانح در عملیات
راهنمایی
امیررضا باقی پور  ،9محسن محسن پور

2

9دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی ،شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس
Amir_Baghipoor@Yahoo.Com

2راهنمای کشتی ،سازمان بنادر و دریانوردی  ،شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس
mmohsenpoor@ymail.com

چکیده
شروع و پایان سفر هر کشتی در بنادر با یک عملیات راهنمایی رقم می خورد و انجام عملیات ایمن راهنمایی
می تواند باعث پی شارفت و اعتبار یک بندر گردد اما باید به این مهم نیز توجه داشات که راهنمایی کشتی و
تیم راهنمایی کشااتی شااامل راهنما  ،ملوان اسااکله  ،مرکز کنترل ترافیک دریایی  ،یدک کش و فرمانده آن
همگی در آسااتانه خطا بوده و این مورد می تواند طی یک عملیات راهنمایی باعث حادثه ای گردد که شاااید
هیچ گاه قابل جبران نباشد
به طور کلی خطای انساانی عبارت اسات از هرگونه انحراف رفتار انسان از آن چه باید باشد و برای آن برنامه
ریزی شاده اسات و یا هر گونه تخطی انسان از وظایف مشخص شده که از حد قابل قبول سیستم فراتر رود
که در این مقاله ساعی بر آن داریم ت ا با اطالعاتی که از راهنمایان کشاتی در بندر شهید رجایی کسب کرده
ایم خطاهای انسانی در عملیات راهنمایی را بررسی کرده و تاثیر خطای انسانی در ایجاد و یا بروز سوانح در
عملیات راهنمایی را مورد بررسی قرار دهیم

کلمات کلیدی :راهنمای کشتی  ،خطای انسانی  ،سوانح
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی اثر مشخصات هندسی پروانه بر مصرف سوخت شناورها
2

علی منتصر کوهساری ، 9حسن قاسمی ، 2حمید علیرضالو

 1کارشناس ارشد معماری کشتی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛ ali_mk59@yahoo.com

 2عضو هیات علمی و استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران؛ gasemi@aut.ac.ir
 8کارشناس ارشد معماری کشتی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر؛ hamid.alirezaloo@yahoo.com

چکیده
هزینه سوخت یکی از بخشهای مهم و تأثیرگذار در هزینههای کشتیها و صنعت حملونقل دریایی میباشد.
مصرف سوخت در شناورهای بزرگ در حدود  1111تا  2111لیتر در ساعت است و هزینه انرژی مصرفی در
طول عمرکاری شناور در مرتبه میلیون دالر خواهد بود .بر ایناساس ایجاد تغییراتی حتی کوچک در سیستم
بدنه،رانش و پیش رانش که باعث کاهش مصاارف سااوخت گردد تأثیرات چشاامگیری بر کاهش هزینههای
حمل ونقل دریایی خواهد داشات .بحران انرژی موجود در جهان از ساویی و برقراری کنوانسیونهای دریایی
بینالمللی برای کاهش آلودگیهای زیساتمحیطی ناشی از مصرف سوخت کشتیها از سوی دیگر سبب شده
تا تحقیقات در زمینه کاهش مصارف سوخت و آلودگیهای ناشی از آن جایگاه ویژه ای یابد .در این مقاله اثر
تغییرات مشاخصاات هندسای (نسابتگام  ،نسابتکورد و نسبتضخامت) پروانه بر مصرف سوخت کشتی و
آلودگیهای حاصله به عنوان هدف در نظر گرفته شده است .به این منظور سعی گردیده تا با اتکاء به تئوری
المان پره نقش تغییرات هندسای پروانه کشاتی مورد مطالعه ( )NACA66برمصرف سوخت سیستم رانش
آن ( ) MAN 18V32/44CRو شاخص آلودگی حاصله در شرایط عملیاتی مورد تحلیل قرارگیرد .تحلیل
فوق الذکر نشاان داد با در نظرگرفتن پروفایل عملیاتی کشاتی مورد طراحی و قیمت رایج سوخت مصرفی ،
کاهش 61درصادی نسبتهایگام و کورد درمقایسه با طراحی اولیه به ترتیب  622/77و  176/673میلیون
تومان صاارفه جویی سااالیانه در هزینه انرژی مصاارفی ایجاد خواهد نمود و میزان شاااخص عملیاتی راندمان
انرژی کشتی نیز به ترتیب  21/97درصد و 3/76درصد تقلیل می یابد.
کلمات کلیدی  :تئوری المان پره ،مشخصات هیدرودینامیکی ،بهینه سازی پروانه ،تراست ،گشتاور ،راندمان،
سوخت مصرفی ،شاخص عملیاتی راندمان انرژی
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امکان سنجی و توجیه پذیری طرح ساخت بارج اقامتی عملیاتی
 700نفره مورد استفاده در خلیج فارس
5

فرشید ابراهیمی اوردکلو ،9رضا سلیمی ،2اسداهلل رحمانی ، 2مرتضی هوشمند ،4علیرضا قائمی
9مدیر پروژه ،شرکت بین المللی پتروبراسان؛ Farshid_ab83@yahoo.com

2مدبر عامل شرکت پرشین لجستیک کیشr.salimi@s7s-co.com
2مدیرعامل شرکت کشتی سازی صنعت و دریا
4مدیرعامل شرکت پارس فراگام
5مدیرعامل شرکت بین الملللی پتروبراسان

چکیده
بخش حمل و نقل یکی از مهم ترین اجزای اقتصاد ملی محسوب می شود که به دلیل داشتن نقش زیر بنایی
تاثیر فراوانی بر فرآیند رشاد اقتصادی هر کشوری دارد .صنعت حمل و نقل دریایی نیز نقشی استراتژیک در
اقتصااد جهانی داراسات که با توجه به درصاد باالیی از جایه جایی کاال در تجارت جهانی توسط این صنعت
میتوان ادعا کرد که ارائه خدمات کارآمد در بخش حمل و نقل دریایی از عوامل الزم و تاثیرگذار در توسااعه
تجارت بین الملل و رسیدن به رشد اقتصادی باالتر است .یکی از نیازهای بخش حمل ونقل دریایی در صنعت
نفت و گاز کشور در بخش فراساحل می باشد و با توجه به قدمت این صنعت و نیاز به رویکردهای تعمیرات و
نگهداری در ای ن بخش لزوم شااناورهای خدمات رسااانی و اقامتی از اهمییت باالیی برخوردار اساات .در این
مقاله امکانسنجی ساخت بارج اقامتی عملیاتی اوستا  2با ظرفیت  211نفر جهت خدمات رسانی به سکوهای
نفتی واقع در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه تعداد ساکوهای فعال کشور و تنها شناور اقامتی عملیاتی ایرانی به نظر می رسد که ساخت این نوع
شناورها در کشور از اهمیت باالیی برخوردار بوده و وابستگی به سایر کشورها را کاهش داده و می تواند باعث
جلوگیری خروج ارز از کشاور شود ،و همچنین کشور طی سال های آتی در این صنعت بتواند به جایی برسد
که توانایی اجاره دادن به ساایر سکوهای فعال نفتی کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس و همجوار را داشته
و درآمد ارزی برای کشور بوجود آورد .شرکت پرشین لجستیک کیش به عنوان مجری طرح و شرکت کشتی
سازی صنعت و دریا پیمانکار ساخت و شرکت پارس فراگام و پتروبراسان به عنوان حامیان و بهره برداران این
پروژه محسوب می شوند.
کلمات کلیدی :بارج اقامتی( ،)Accommodation Bargeسکوهای نفتی ،فراساحل ،صنعت حمل ونقل
دریایی ،خلیج فارس
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شناسایی خطرات بالقوه عملیات کشتی به کشتی در پایانه نفتی
خارگ و ارائه راهکار مناسب
مهرداد بهروزیفر ،9مجید موسوی ،2محسن واعظزاده

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ mehr.behrouzi@yahoo.com
2

مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ majidmousavi73@gmail.com
2مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ vaez_mohsen@yahoo.com

چکیده
عملیات کشتی به کشتی ،به تکنیک های استفاده شده توسط کشتی های تجاری اشاره میکند ،که در حین
حرکت شناور یا در حالت توقف اقدام به بارگیری/تخلیه آن از/به کشتی دیگر میکنند .کشتی دریافت کننده
کاال ،کشاتی دختر و کشاتی که بار ارائه میدهد ،کشتی سبک شونده یا کشتی مادر نامیده میشود .دالیلی
که موجب میشاود به سامت این روشها روی آورده شاود شاامل سابکساازی یک کشتی قبل از ورود به
لنگرگاه و یا برای بازیابی شناوری کشتی که به علتی مانند سانحه ،از شناوری آن کاسته شده است ،عملیات
سااوخترسااانی ،خریدن زمان در یک برنامه زمانبندی بس ایار فشاارده ،دالیل تجاری مانند تغییرات مالکیت
محموله در حالی که کشتی حامل در دریاست .در این مقاله خطرات بالقوه عملیات کشتی به کشتی در پایانه
نفتی خارگ شااناسااایی شااده و راهکارهایی مناسااب جهت جلوگیری از بروز خطر ارائه شااده اساات .در این
پژوهش ،پس از مطالعه تحقیقات دیگران ،استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با عملیات کشتی به کشتی
و متخصاصاین حیطه عملیات کشاتی به کشتی ،خطرات بالقوه عملیات کشتی به کشتی شناسایی شده و بر
اسااس آنها پرساشانامهای تنظیم شده که توسط  21نفر از متخصصین عملیات کشتی به کشتی پاسخ داده
شده است .دادههای تحقیق با استفاده از روش تحلیل مقایسه زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :خطر ،عملیات کشتی به کشتی ،پایانه نفتی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

کاربرد شبکه بایزین در بررسی ایمنی دریانوردی
سیاوش فیلم ،9روزبه پناهی ،*،2سهیل رادفر

2

 9کارشناسی ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
siyavash.filom@modares.ac.ir
2استادیار گروه سازه های دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ rpanahi@modares.ac.ir
2دانشجوی دکتری مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
soheil.radfar@modares.ac.ir

چکیده
صاانعت حمل و نقل دریایی ،به عنوان زیربنای اصاالی تجارت جهانی از اهمیت بساایاری برخوردار اساات .دو
عامل "ایمنی" و "ساارعت" نقش مهمی در بازار به شاادت رقابتی حمل و نقل دریایی ایفا میکنند .مفهوم
ایمنی مرتبط با سااوانح دریایی خواهد بود و برای مدیریت و کنترل آن نیاز به مطالعه ریسااک وقوع سااانحه
خواهد بود .در میان ساوانح دریایی ،دو سانحه برخورد و به گل نشستن شناورها ،پرتکرارترین سوانح هستند.
در این مطالعه ،تمرکز بر روی سانحه برخورد است .پس از شناسایی نقاط پرخطر توسط شبیهسازی ترافیک،
احتمال وقوع برخورد در نقاط پرخطر با اساتفاده از شابکه بایزین مدلساازی شد ه است .یکی از مزیتهای
اصلی شبکه بایزین ،امکان در نظر گرفتن خطای انسانی ،به عنوان عامل  31درصد سوانح دریایی ،است که با
تکمیل این شاابکه با افزودن عوامل محیطی و مشااخصااات شااناور ،احتمال وقوع خطا در نقاط پرخطر نیز
محاسبه خواهد شد.

کلمات کلیدی :دریانوردی ،حمل و نقل دریایی ،ایمنی ،شبکه بایزین ،برخورد شناورها
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تاثیر اسپری ریل در ایجاد لیفت و افزایش سرعت شناورهای
تندرو
حسن بحرینی ،عباس زارع نژاد

چکیده
بازدهی دینامیکی حرکات شاناورهای تندرو از موضاوعات پر اهمیت در ساالهای اخیر بوده است .مشخصات
دینامیکی بخصاوص در شاناورهای تندرو نظامی و مسافربری در چرخه طراحی شناورها ،جای مخصوص به
خود را یافته اسات .در طول قرن گذشته تحقیقات بسیاری بر روی شناورهای تندرو از نوع پروازی در آب
آرام و امواج بصاورت تئوری و تجربی انجام گرفته اسات .اکثر کارهایی که در این زمینه انجام گرفته است،
مربوط به آب آرام می باشاد .یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در بازدهی دینامیکی شناورهای تندرو  ،بحث
کاربرد سایساتم پیشرفته اسپری ریلها در آنها میباشد .امروزه اسپری ریلها به طور گسترده و در اشکال
هندسی مختلف و بهینه شده حاصل از کارهای تجربی و تئوری ،به کار گرفته می شوند .
در روش تخمینی مقاومت شااناورهای پلنینگ که در اکتبر  1696توساط ساااویتساکی منتشار شااده اساات
وتاکنون نیز مورد اساتفاده میباشد ،تنها به بررسی مولفههای نیروی مقاومت لزجی و فشاری پرداخته است.
این نیروها به ساطح کف بدنه پلنینگ ،آن هم بعد از خط سکون وارد میشوند .بنابراین الزم است مؤلفههای
دیگر مقاومت را که سابب بروز خطا در روش سااویتساکی میشاوند نیز بررسی نمود .یکی از مهمترین این
مؤلفهها ،نیروی مقاومت ناشای از اسپری است که در جلوی خط سکون اتفاق میافتد .این درحالی است که
در روش مذکور این مولفه به حساااب نیامده اساات .البته در مطالعات قبلی ارائه شااده توسااط ساااویتسااکی
اشااراتی راجع به این موضاوع شاده اسات ،همچنین در تحقیقات ساویتسکی-راس ( )1622و ساویتسکی-
نیدینگر ( )1626نیز در مورد مولفه نیروی مقاومت اسپری اشاراتی شده است[2].

کلمات کلیدی :شناورتندرو ،اسپری ریل ،لیفت ،بازدهی هیدرودینامیکی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

نقش تجارت الکترونیک در حمل و نقل کانتینری
فرشاد حائری ،9مصطفی زارع نژاد اشکذری

2

9مدیریت پژوهش موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا.؛ capt.haeri@yahoo.com
 2افسر دوم کشتیرانی ج.ا.ا.؛ mzarenejad88@gmail.com

چکیده
امروزه سارعت در حمل و نقل و تبادل کاال برای مشاتریان و صااحبان کاال بسایار حائز اهمیت می باشد که
همین عامل باعث رشاد روز افزون حمل و نقل دریایی توساط جعبه ای به نام کانتینر شااده است و گرایش
مالکان را به سامت خریدکشتی های کانتینر با سرعت باال سوق داده که با مطالعه این بازار بزرگ و سودآور
الزام یک ساایساات م جامع تبادل اطالعات الکترونیکی در غالب تجارت الکترونیک آشااکار می شااود .تجارت
الکترونیکی که در فضای سایبر عصرجدید ،به اثربخشترین راه تبادل و تجارت بدل گشته و حوزههای تاثیر
خود را به صورت بسیار گسترده در تمامی زنجیره و فعالیتهای پشتیبان نشان میدهد ،با مطالعه روش کار در
داخل کشتی ،ترمینال و دفاتر بازرگانی مزایای استفاده سیستمی از تمامی جوانب تبادل اطالعات در حمل و
نقال کانتینری به صاااورت واجب برای خطوط منظم کانتینری ایفای نقش میکند.در این مقاله روش کار در
چند ترمینال و شارکت کانتینری براسااس تجربه کارافساران مربوطه بر روی این نوع کشتیها مورد بررسی
قرار گرفته و مزایای بی بدیل تجارت الکترونیک در این صنعت مورد واکاوی بوده است تا سعی در نشان دادن
نقش درسات و درخور تجارت الکترونیک در حمل و نقل کانتینری شده باشد .روش انجام کار در این مقاله
تمرکز و مطالعات بر روی کشاتی های گروه کشاتیرانی جمهوری اسالمی ایران و پژوهشهای واحد پژوهش
موساساه آموزشای کشاتیرانی و ترمینالهای تردد آنها مانند بندر سانگاپور،شاانگهای ،تیانجین،پوسان،جبل
علی،شااهیدرجایی و هنگ کنگ صااورت گرفته اساات .این تحقیق بنا به تجربه سااالیانه نویساانده ها بر روی
کشتی های کانتینر بر و مصاحبه با تنی چند از اپراتورهای بنادر و همچنین بارچینهای 18شرکتهای حمل و
نقال و بااناک های اطالعاتی اینترنتی انجام پذیرفته اسااات.در ابتدا اطالعات اکادمیک و روشاااهای کار در
ترمینالهای مختلف و همچنین شااارکتهای بزرگ دنیا اساااتخراج و مطالعه گردید و ساااپس با افراد مربوطه
همفکری ایجاد شده و به نوشته تحریر درآمد.
کلمات کلیدی :تجارت الکترونیک،تبادل اطالعات الکترونیکی-حمل و نقل کانتینریEDI،

Planer
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

نقش بنادر خشک در بهبود عملکرد بنادر ساحلی و توسعه حمل و
نقل دریایی کشور با استفاده از روش چشمانداز استراتژیک و
رضایتمندی مشتریان
امیر سرشار ،همایون یوسفی ،غالمرضا دلبر

چکیده
توسعه بنادر خشک راهکارمناسبی درمواجه با مشکالت ناشی از ترافیک بنادر و ارائه سایر خدمات در خارج از
بنادر میباشد .هدف از انجام این تحقیق توسعه بنادر خشک در بهبود عملکرد بنادر ساحلی و توسعه حمل و
نقل دریایی کشاور با اساتفاده از کارت امتیازی متوازن میباشاد .جامعهی آماری شامل کلیه کارشناسان در
ساازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر میباشد در برابر با  811نفر و بر اساس فرمول کوکران  171نفر بر
اوردگردیده اسات .روش تحقیق حاضار توصایفی پیمایشی میباشد و ابزار گرداوری دادهها شامل پرسشنامه
محقق سااخته که براسااس طیف لیکرت تنظیم گردیده اسات به میزان پایایی برحسب آلفای کرونباخ ٪77
محاسبه شده است .یافتهها نشان میدهد که تمامی فرضیههای پژوهش مورد تأیید میباشد.

کلمات کلیدی :بنادرخشک،بنادرساحلی،توسعه حمل و نقل دریایی ،چشم انداز استراتژیک  ،رضایتمندی
مشتریان

74

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی سامانه تهویه مطبوع و بهینه سازی آن در یک شناور با
بهره گیری از انرژی اتالفی آب خنک کاری موتورها
محمدرضا عاکف ،9محمدمهدی الیق نژاد

2

9محمدرضا عاکف ،کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک؛ akef1370@yahoo.com

2محمد مهدی الیق نژاد ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرانزلی؛ moein_la@yahoo.com

چکیده
در مطالعه حاضر ،به طراحی و یهینه سازی یک سیستم تهویه مطبوع مرکزی به منظور تأمین شرایط آسایش
خدمه پرداخته شاده است .از آنجایی که مهمترین عامل در انتخاب یک سیستم تهویه مطبوع محاسبه دقیق
بارهای حرارتی و دبی هوای ورودی به هر بخش میباشاد ،در گام نخسات با اساتفاده از کد نوشاته شده در
نرمافزار متلب و کوپل آن با نرمافزار اکساال بار حرارتی ایجاد شااده توسااط دیوارهها ،کف و سااقف ،پنجرهها،
افراد ،روشانایی و  ...به صاورت دقیق محاسبه گردید و پس از آن دبی هوای ورودی به هر اتاق مشخص شد.
در گام دوم نیز در ابتدا یک هواساااز و یک چیلر تراکمی و سااپس یک هواساااز و یک چیلر جذبی به عنوان
سایساتم تهویه مطبوع مرکزی معرفی شاد که از آن در مواقعی که موتور شاناور روشان است به همراه یک
مبدل حرارتی که پیشانهاد گردیده و با استفاده از آب خنککاری م وتور شناور ،آب گرم مورد نیاز آن تامین
می گردد استفاده می شود .همچنین برای زمان های خاموشی موتور شناور نیز یک بویلر پیش بینی گردیده
اساات .نتایج نشااان می دهد در صااورت عدم اسااتفاده از حرارت آب خنک کاری موتور برای تولید آب گرم
مصرفی در چیلر جذبی با توجه به ضریب عملکرد باالتر چیلرهای تراکمی نسبت به چیلرهای جذبی استفاده
از چیلر تراکمی مقرون به صارفه تر است ،اما در شرایط کنونی و با توجه به در اختیار بودن و امکان استفاده
از آب خنک کاری موتور بهره گیری از چیلر جذبی بهتر می باشاد .همچنین نتایج نشاان میدهد در صورت
اساتفاده بهینه از حرارت آب خنککاری در مصارف ساوخت دیزل ژنراتور صرفهجویی شده ،بنابراین پس از
مدتی هزینه اولیه باالتر چیلرهای جذبی به واسطه کاهش مصرف سوخت جبران میگردد.

کلمات کلیدی :تهویه مطبوع شناور ،چیلر تراکمی ،چیلر جذبی ،سلول خورشیدی ،فتوولتاییک ،آب
خنککاری ،مبدل حرارتی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی سیستم رانش از لبه RDT
محمد گندمکار ،9محمد مهدی اشرفی
9

2

استادیار دانشکده علوم و مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mgd_gandomkar@me.iut.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی  ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mahdyashrafi@gmail.com

چکیده
امروزه با توجه به اهمیت صرفه جویی در انرژی و همچنین کاهش نویز و نوسانات در پیشرانشهای دریایی و
همچنین افزایش فضا برای شناورها جهت حمل بار و مسافر سیستمهای رانش جدیدی طراحی و تولید شده
اسات .یکی از این سایساتمهای رانش ،سایستم رانش از لبه یا  RDT16میباشد .در این مقاله به بررسی
سایساتم رانش از لبه پرداخته شده است .اساس کار این سیستم رانش یک کوپل الکتور مغناطیس است که
سابب میشود پره های سیستم رانش به حرکت در آید .اجزای اصلی آن شامل کنترل کننده  ،روتور  ،نازل و
اساتاتور است .مهمترین مزیت این سیستم رانش عدم نیاز آن به شفت میباشد.در ابتدا توضیحی اجمالی در
مورد تاریخچه این سیستم داده شده است و سپس به بررسی اجزا آن و نحوه چیدمان پرداخته شده است که
برای این کار ساایسااتم رانش را در نرم افزار  CATIAمدل کرده و در اخر مزایای آن و کاربردهای ان بیان
گردیده است.

کلمات کلیدی :سیستم رانش ،پروانه ،رانش از لبهRDT ،

Rim Driven Thruster
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تست مدل پروانه نیمهمغروق در تونل آب سطح آزاد دانشگاه
صنعتی نوشیرانی بابل
2

محیالدین سیاوشیان ،9روزبه شفقت ،2سید مصطفی سیدی

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ گروه پژوهشی انرژیهای دریا پایه،
mohioddins@gmail.com
 2دانشیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ گروه پژوهشی انرژیهای دریا پایه،
rshafaghat@nit.ac.ir
2دانشجوی دکتری ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ گروه پژوهشی انرژیهای دریا پایه،
mostafa_5054@yahoo.com

چکیده
امروزه با توجه به مزایای باالی پروانههای نیمهمغروق نسبت به پروانههای مغروق ،از آنها در شناورهای تندرو
اساتفاده میشاود .از آن جایی که مدلسازی این دسته از پروانهها با روشهای تئوری دارای محدودیتهایی
می بااشاااد ،مطاالعاات تجربی بر روی آنهاا صاااورت می گیرد .مطاالعاات تجربی پروانههای نیمهمغروق در
دستگاههایی موسوم به حوضچه کشش و تونل آب سطح آزاد انجام میشود .در این پژوهش ،تونل آب ساخته
شاده در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به منظور تست مدل پروانه نیمهمغروق مورد استفاده قرار گرفت .از
آن جایی که پارامتر بدون بعد ضاریب پیشروی در تست پروانههای نیمهمغروق از اهمیت بهسزایی برخوردار
است ،کالیبراسیون سرعت در بخش آزمون انجام شد .در ادامه برای بررسی صحت دادهها ،آنالیز عدم قطعیت
آن صاورت پذیرفت .به منظور محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی تراست و گشتاور از سامانه دینامومتر ساخته
شاده اساتفاده شاده اسات که برای بهکارگیری دینامومتر فرایند کالیبراسیون آن نیز صورت گرفته است .با
فراهم آمدن شارایط تساات مدل پروانه ،آزمایش در زاویه محور شاافت  1درجه و برای نساابتهای مغروقیت
مختلف انجام شاد .در این پژوهش از یک پروانه  2پره با قطر  182میلیمتر و قطر هاب  29میلیمتر استفاده
شااد .نتایج حاکی ا ز آن اساات که با افزایش نساابت مغروقیت ،ضاارایب هیدرودینامیکی نیز افزایش مییابند.
ضریب پیشروی بحرانی برای این پروانه در بازه .1/92 ≤ 𝐽 ≤ 1/72رخ میدهد.

کلمات کلیدی :نیمه مغروق ،کالیراسیون ،آنالیز عدم قطعیت ،دینامومتر ،ضریب تراست ،ضریب گشتاور
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مروری بر فاکتور های مهم در انتخاب موتور های دیزل دریایی
اصغر روغنی شهرکی ،9کریم اکبری ،2عباس زارع نژاد

2

دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک؛دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
(ره)نوشهر؛wartsillar.co13@yahoo.com

استادیار مهندسی دریا؛عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوشهر
akbari.karim@gmail.com

استادیار مهندسی دریا؛عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوشهر
azarenezhad.a@gmail.com

چکیده
در فرایند طراحی و ساااخت شااناورهای دریایی ،اتخاب موتور دیزل مناسااب به عنوان محرکه اصاالی یکی از
مهمترین گلوگاههای طراحی می باشاد که طراحان سامانه رانش با با چالشهایی مواجه میکند .مبتنی بر نوع
شااناور ،ماموریت شااناور ،محدوده کاربری و  ...انتخاب نوع دیزل متفاوت می باشااد که بایسااتی دقت بساایار
زیادی به آنها داشت.
در این تحقیق فاکتورهای انتخاب دیزل بر روی شااناورها و ضااریب تاثیرپذیری هر یک از این فاکتورها مورد
بررسای قرار میگیرد .ضارائبی که به آنها پرداخته شاده اسات شاامل :میزان مصرف سوخت و روغن موتور،
میزان حجم اشاغال شده موتور ،تعمیرات موتور ،عکس العمل سریع موتور در افزایش دور یا عقب گرفتن در
شاناور های اتصاال مساتقیم ،سازگار بودن با قوانین و کنوانسیون های بین المللی دریایی ،توان کارکرد با 2
سوخت برای شناور های اقیانوس پیما ،کاربری ساده موتور یا  USER FRIENDLYبودن و ساده بودن
انجام تعمیرات موتور ،میزان ارتعاش حاصله از موتور و میزان ایجاد سر و صدای موتور و سایر عوامل و فاکتور
های مهم می باشد .

کلمات کلیدی :موتور دریایی ،موتور دیزل ،انتخاب موتور،فاکتور های انتخاب موتور دریایی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

فضای کسب و کار کشتیرانی در آینده و تعامالت بازیگران آن
2

رضا رضوی صیاد ،9مرضیه شاهرضائی

 9کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانe_razavi@irisl.net ،
 2کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانshahrezaei@irisl.net ،

چکیده
در این مقاله به بررسای مدلهای ساااختاری-عملیاتی حاکم بر بازارهای حمل فله و کانتینری و دورنمای آن
پرداخته شده است .گستردگی بازار حمل فله در کنار تالشهای بازیگران این بازار به منظور کاهش هزینهها
و افزایش حداکثری کاربری کشاتیها مورد بررسای قرار گرفته است .بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد
فضااای بازار حمل فله و ساااختاری که این بازار در قالب آن در حال فعالیت اساات طی سااالهای آینده با
تغییراتی مواجه خواهد شااد که یکی از جنبه های آن تعامل بیشااتر با صاااحبان کاال خواهد بود .عمده این
تغییرات در راستای کاهش هزینهها و افزایش امکان بقا و رقابتپذیری شرکتها بوده است .آنچه که در آینده
بیش از پیش محل رقابت بین شرکتهای حمل است ،نوع و چگونگی روابط شرکتها با مشتریان خود است
کاه میتواند بخش عمده ای از زنجیره تامین این بازارها را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین به مساااایلی مانند
شارایط فاینانس درآینده و اهم مقررات پیش روی زیسات محیطی که بر صنعت کشتیرانی تاثیرگذار خواهد
بود ،تبعات آن بر بازار حمل و نقل دریایی و راهکارهای مختلف پیشنهادی جامعه بین المللی کشتیرانی برای
انطباق با این مقررات پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :دورنمای بازار کشتیرانی ،زنجیره تامین ،کنترل ریسک ،نقش بروکرها ،سرمایهگذاران ،فله،
کانتینری ،مقررات ،مشتری مداری
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش و بهینهسازی مصرف سوخت در
کشتیهای تجاری
2

کیانوش محمدخانلو  ،1حسن قاسمی

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حملونقل دریایی ،دانشگاه مهندسی امیرکبیر؛ kiantaherkhany@aut.ac.ir
2عضو هیات علمی و استاد دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ghasemi@aut.ac.ir

چکیده
استفاده بهینه از انرژی همواره یکی از ویژگیهای صنعت کشتیرانی بوده است .سوخت بعنوان اولویت اول در
هزینه کشااتیهای تجاری اساات .نوسااانات قیمت سااوخت و سااختگراینه تر شاادن قوانین انتشااار گازههای
گلخانهای توساط سازمان بینالمللی دریانوردی از عوامل تاثیرگذاز بر صنعت حملونقل دریایی در چند سال
گذشاته هساتند .و شرکتهای حملونقل دریایی ،اجارهکنندگان کشتی و صاحبان کشتی در پی پیدا کردن
راهی برای کاهش و بهینهسازی مصرف سوخت هستند .در این پژوهش علمی -مروری با مطالعه کتابخانهای
از ساه دیدگاه به بررسای کاهش مصارف سوخت پرداخته شده است .در ابتدا به کاهش هزینههای عملیاتی
کشتی از طریق کنترل سرعت ،بهینهسازی مسیرها و غیره؛ سپس کاهش مصرف سوخت با بهینهسازی شکل
بدنه از طریق بدنه ،پروانه مورد بررسای قرار گرفته است .و در آخر هم به بررسی تکنولوژیهای که به منظور
بهینهسازی مصرف سوخت مورد استفاده واقع شده در کشتیها پرداخته شده است .نتایج این پژوهش نشان
داد که موثرترین و بهصرفهترین روش برای کاهش مصرف سوخت بهینهسازی سرعت سفر دریایی است.

کلمات کلیدی :بهینهسازی سوخت ،کشتی ،حملونقل دریایی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

نقش آموزش در بهبود عملکرد کارکنان لجستیک بنادر
2

غالم رضا عماد  ، 9نگار علی محمدی ،2میالد عیدانی

 1دکتری آموزش دریانوردی ،دانشگاه تاسمانیا؛ reza.emad@utas.edu.au
 2کارشناس ارشد حمل و نقل دریاییnegar.alimohammadi@gmail.com ،
 8کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی ،کارشناس امور بندری منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی (ره)؛
Miladeidani@gmail.com

چکیده
بنادر به عنوان گلوگاههای اصالی ورود و خروج کاال می باشاند .داشتن بندری با بازدهی و بهرهوری مناسب
نیازمند ایمنی نیروی انسانی مشغول به کار در بنادر است .ارتقاء سطح ایمنی کارکنان لجستیک بندری تنها
با آموزش اثربخش میساار میگردد .این تحقیق به منظور ارتقاء سااطح ایمنی کارکنان لجسااتیک بندری از
طریق اثربخش نمودن آموزشهای ارائه شاده به آنها به روش کیفی و به صورت مطالعه موردی (مورد کاوی:
بندر چابهار) صاورت پذیرفته اسات .ابتدا کارکنان لجساتیک بندری که به دلیل سوانح بندری مصدوم شده
بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند تا دلیل بروز حوادث و سوانح به وقوع پیوسته مشخص گردد .سپس کارکنان
ساطوح مختلف ساازمان از رده های مدیریتی تا عملیاتی مورد مصاحبه قرار گرفتند .نتایج بدست امده از این
تحقیق در خصاوص عوامل مؤثرر در عدم اث ربخش بودن آموزشاهای تخصاصای کارکنان بندری به شش کد
اصالی تقسایم بندی گردیدند .این شاش طبقه به ترتیب شاامل :اساتفاده از کارگران لجستیک بندری غیر
متخصاص ،شارایط ویژهی جوی بندر چابهار ،مشکالت و تفاوتهای فرهنگی و قومیتی ،عدم نظارت مؤثرر بر
عملکرد پیمانکاران خصاوصی د ر بنادر ،کمبود الزام و اجبار به اجرای قوانین و همچنین عدم وجود تجهیزات
ایمن بندری میباشد.

کلمات کلیدی :اثربخشی آموزش ،کارکنان لجستیک بندری ،ارتقاء ایمنی بنادر ،بندر چابهار
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی پوش عملیاتی شناور غول پیکر نفتکش در امواج نامنظم با
در نظر گرفتن معیارهای دریامانی
2

فرشاد نامور ،9حسن قاسمی ، 2پدرام عدالت

دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک,دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
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چکیده
در این مقاله به بررسای دریامانی یک شناور غول پیکر نفتکش میپردازیم به این ترتیب که ابتدا بدنهی یک
شاناور نفتکش را در نرم افزار مکساارف طراحی کرده و چیدمان تانکها را انجام میدهیم.ساپس سااه حالت
مختلف برای بارگیری شناور را مشخص کرده و در حالت سالم و در حالت آسیب دیده آنالیز هیدرواستاتیکی
را انجام میدهیم.بعد خروجیهای نرمافزار را با مقررات آیین نامهای مقایسه کرده و اگر معیارهای تعادل برای
حالت ساالم و آسایب دیده به درساتی ارضا شد بعد از مشخص کردن شرایط دریایی و روش تحلیل و دیگر
پارامترها،آنالیز دریامانی را در نرم افزار مکساارف انجام می دهیم.سااپس خروجی هندساای مدل از نرمافزار
 maxsurfرا در وارد نرم افزار  Ansys aqwaمیکنیم و بعد از آماده کردن شاارایط هندساای ،مش بندی،
تعیین تعاداد جهت ها و تعداد فرکانسهای حل در هر راساااتا تحلیل دریامانی را نیز در این نرم افزار انجام
میدهیم.در پایان خروجیهای دو نرم افزار با معیارهای آیین نامهای مربوط به دریامانی مقایساااه گشاااته و
بهترین شرایط دریایی برای دریانوردی این نوع کشتیها معرفی میگردد.

کلمات کلیدی:دریامانی-Ansys-maxsurf-امواج نامنظم
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چکیده
علم و فنااوری باه ویژه فناوریهای نوین و نوظهور و راهبردی زیربنای توساااعه ،مدار پیشااارفت و ابزار جدی رقابت در
عرصااههای مختلف در عصاار کنونی به شاامار میروند .از این رو تدوین و اجرای برنامههای پیشاارفت همه جانبه علم و
فناوری معبر اصالی دساتیابی به آرمانهای متعالی انقالب اساالمی ایران نظیر احیای تمدن عظیم اسالمی،حضور سازنده،
فعال و پیشرو در میان ملت ها و کساااب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان اسااات .دانش مایه قدرت و
اقتدار اسات .بر این اسااس توسعه فناوریهای نوین و راهبردی ضرورتی مبرم برای پیشرفت و اقتدار کشور است .از آنجا
که ضااوابط و برنامه های عملیاتی متاثر از اسااناد باالدسااتی میباشااند اهمیت و ضاارورت توسااعه فناوریهای نوین و
راهبردی در اسناد باالدستی بررسی میشود .با مطالعه و بررسی اسناد باالدستی به روشنی تاکید و توجه به سیاستمهای
کالن علم و فناوری و توجه به فناوریهای نوین و راهبردی مشاخص است .امروزه با توجه به تغییرات ناگهانی و پویایی
محیطهای علمی و فناورانه ،آگاهی و درک بیشااتر نساابت به آخرین وضااعیت علوم و فناوریهای روز دنیا و شااناخت
نقش آنها بیش از پیش الزم و ضاروری اسات .در عصار حاضار ،سازمانی که نداند به طور طبیعی در حوزه مسئولیت و
ماموریتش چه اتفاقی در حال جریان و وقوع میباشااد ،دیگر سااازمانی فعال و پویا نیساات .سااازمانها برای ممانعت از
حذف و باقی ماندن در این فضاای رقابتی شادید به ناچار نیازمند شاناسایی علوم و فناوریهای مورد نیاز (حال-آینده)
به عنوان یک جریان و فرآیند در راس سااازمان بوده و با پایش مسااتمر علوم و فناوری میتوانند جایگاه خود را در بین
رقبا حفظ کرده و حتی به جایگاهی بهتر دسات یابند .این موضوع برای سازمانهای صنعتی از اهمیت ویژه و راهبردی
برخوردار است ،چرا که پیشرو بودن در عرصه رقابتهای علمی و فناورانه موجبات رقابتهای اقتصادی را در حوزههای
مختلف فراهم میآورد .با برآورد وضااعیت آتی علوم و فناوریها از طریق دیدهبانی مسااتمر اطالعات مربوط از جمله
پیشارفتهای علمی ،فناورانه و تحلیل نوآوریهای جدید در پیش بینی علم و فناوری ،سعی بر این است که پیشاپیش
بدانیم علوم و فناوریهای مختلف در آینده چه پیشارفتهایی خواهند کرد؛ این پیشارفتها به چه مسیرهایی خواهند
رفت؛ چه زمانی در دساترس خواهند بود؛ چه کاربردهایی خواهند داشات و آثار صنعتی ،اقتصادی یا اجتماعی آنها چه
خواهد بود .به منظور دسااتیابی به این گونه پرسااشها الزم اساات برنامههای بلند مدت در سااطح کالن در قالب اسااناد
باالدساتی تصاویب و به ساازمانهای و ارگانهای اجرایی کشور ابالغ شود .در این مقاله به طور خالصه صنایع دریایی را
در اسناد باالدستی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :اسناد باالدستی ،صنایع دریایی ،علم و فناوری نوین
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چکیده
مکانیکال سایلها یا آب بندهای مکانیکی یک وسایله مکانیکی هساتند که در پمپ ها و کمپرسورها مورد
اساتفاده قرار میگیرند .میتوان عنوان کرد که مکانیکال سیل ها یکی از حساس ترین و حیاتی ترین اجزاء
پمپها میباشند که در صورت انتخاب و نصب صحیح ،شناخت اصول کار و بهره برداری مناسب ،میتوانند
برای مدت زیادی بدون هیچ گونه مشااکلی و با کمترین هزینه تعمیراتی ،کارایی مناساابی داشااته باشااند.
پمپهای دوار که جابجایی مایعات را بر عهده دارند ،معموالً در قساامت خروجی مایع با فشاااری بیشااتر از
فشار اتمسفر و در محل ورودی مایع به پمپ ،با فشاری کمتر از فشار اتمسفر کار میکنند .در هر دو حالت،
برای کنترل نشتی مایع از محل ورودی شافت به محفظه پمپ ،الزم است که وسیلهای این عمل را به انجام
رساند ؛ سیل های مکانیکی ،این وظیفه را برعهده دارند.

کلمات کلیدی :پکینگ ،آبند مکانیکی ،ساخت ،انواع ،مزایا و معایب
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چکیده
تخمین عمر طراحی تجهیزات مکانیکی برای مهندس طراح ،وظیفه دشاواری اسات .خیلی از ساز وکارهای
خرابی نظیر خوردگی ،فرسایش ،خزش و خستگی وجود دارند که میتوانند به صورت همزمان بر قطعه تأثیر
گذاشته و اثر هم افزایی بر روی قابلیت اطمینان داشته باشند .همچنین بارگذاری بر روی قطعه ممکن است
به صاورت اساتاتیکی ،سایکلی (چرخهای) یا دینامیکی در نقاط مختلف چرخه عمر بوده و شدت بارگذاری
میتواند متغیر باشااد .تغییرات جنس ماده و عدم انتشااار یک بانک اطالعاتی متشااکل از تاریخچه شاارایط
محیطی کاری (کارکردی) نظیر فشار ،دما و ارتعاش ،تخمین عمر را مشکلتر میکنند در طراحی سازهها و
مجموعههای مکانیکی ،علم به قابلیت اطمینان قطعات و دانستن اصولی که باعث کاهش و یا افزایش قابلیت
اطمینان آنها میشاود ،بسایار ضاروری اسات .پیش بینی قابلیت اطمینان ،الزامات این بحث را در فاز اولیه
توساعه مشخص میکند و ما را از کاهش قابلیت اطمینان تجهیزات در حین سیکل عمرشان آگاه میسازد.
پیش بینی قابلیت اطمینان میتواند باعث بهبود طراحی و کاهش هزینه شااود .اسااتانداردها و هندبوکهای
مختلفی برای پیش بینی قابلیت اطمینان تجهیزات الکترونیک منتشار شاده است .حجم تولید و استاندارد
بودن قطعات الکترونیکی ،این امکان را به وجود آورده اساات که بانک اطالعات قابل قبولی برای انبوهی از
قطعات الکترونیکی تهیه شااود و هنگامی که طراحی الکترونیک هنوز بر روی نقشااه اساات ،این قبیل منابع
میتوانند به طور مستقیم برای پیش بینی قابلیت اطمینان مورد استفاده واقع شوند .به علت پراکندگی زیاد
نرخ خرابیها در قطعات مشااابه ،در حال حاضاار یک روش رایج و قابل قبول به منظور پیش بینی قابلیت
اطمینان قطعات مکانیکی بر اسااااس اساااتفاده از یک بانک اطالعاتی مانند آن چه در مورد المانهای
الکترونیکی وجود دارد ،امکان پذیر نیسات .با توجه به وجود سامانه ها و زیر سامانه های متعدد مکانیکی در
اغلب شاناورهای دریایی اطالع از انواع خرابی میتواند کمک شایانی به مهندسی تعمیر و نگهداری تجهیزات
و شاناورهای دریایی نماید  .در این مقاله ساعی شده است انواع خرابی های متداول در سامانه های مکانیکی
شناورهای دریایی بررسی و شناسایی شوند.
کلمات کلیدی :خرابی ،قطعات و سامانه های مکانیکی ،قابلیت اطمینان
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Abstract
Recognizing the potential effects on marine ecosystems from introductions
of harmful non-native animals and plants from ballast waters, the IMO has
taken action by developing guidelines which aim to minimize the risks of
environmental damage, whilst maintaining ship safety. This paper will
provide an overview of the current international provisions, mainly those
established by the IMO on the matter, as well as describe how the subject
is currently treated in Iran, including through a review of national
legislations, institutions, and observations on the limitations of the current
approaches and the conduct of a Port State Control Inspection, to verify
compliance with the requirements of the International Convention for the
Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004
(BWM Convention),which is not intended to limit the rights the port State
has in verifying compliance with the BWM Convention. Regarding the
role of ports in the national ballast water management program, this study
will also review the possibility of establishing standardized procedures for
environmental licensing of ports and terminals in Iran, including the
necessary criteria for ballast water management.
Keywords: BWM, PSC, Persian Gulf
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چکیده
زمانی که کشااورها در صاالح هسااتند بهترین وقت برای انجام اقدامات پدافند غیر عامل می باشااد که یکی از موارد آن
اساتتار انواع مختلف شناورهای سطحی و زیر سطحی می باشد .در هنگام جنگ های نظامی ،حوزه دریا از اهمیت ویژه
ای برای حمله های مساالحانه به ناوگان دریایی برخوردار اساات .از این رو مخفی ماندن و فریب دادن دشاامن با
روشهای اساتتار (از جمله رنگ آمیزی بدنه شناور ،طراحی بدنه رادارگریز و کم کردن و از بین بردن صداهای تولیدی
شاناور و ).. .در نبرد دریایی با اساتفاده از الگوی پدافند غیرعامل ،احتمال از دسات دادن نیروهای انسانی ،تجهیزات و
منابع طبیعی(مانند نفت و گاز) را در شرایط بحرانی کاهش میدهد .با توجه به تهدیدات علیه امنیت ملی کشور توسط
دشاامن های نظام جمهوری اسااالمی ایران و اشااغال مرزهای آبی اطراف کشااور به وساایله ی این مزدوران و به دلیل
اهمیت تنگه هرمز و دریای خرز و موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک مرزهای آبی و همچنین افزایش توان دفاعی کشور،
آشاانایی و شااناخت روشهای اسااتتار در زمینه حمالت احتمالی دشاامنان و هم در زمینه انجام عملیات دفاعی و
بازدارندگی در مرزهای آبی دارای نقش مهم و کاربردی بسایاری است .نیروهای رزمی دریایی تالش میکنند از ردیابی
دشاامن جلوگیری کنند و با اسااتفاده از روشهای اسااتتاری و مخفی شاادن و با اقدامات فریب دهنده در زمان و مکان
مورد نظر خود ،حمله غافلگیرانهای را انجام دهند که با توجه موارد ذکر شااده در متن فوق میتوان آن ها را خنثی کرد.
باا توجاه باه تهدیدات علیه امنیت ملی کشاااور و وجود تنگه هرمز و دریای خرز و اهمیت اساااتراتژیک مرزهای آبی و
همچ نین افزایش توان دفاعی کشاور آشنایی و شناخت روشهای اسستار و روشهای کاهش دید در دریا در زمینه حمالت
احتمالی و هم در زمینه انجام عملیات دفاعی و بازدارندگی در مرزهای آبی قابل اسااتفاده اساات .نیروهای رزمی دریایی
تالش میکنند از ردیابی دشامن جلوگیری کنند و با اساتفاده از روش های اساتتاری و مخفی شادن و با اقدامات فریب
دهنده در زمان و مکان مورد نظر خود حمله غافلگیرانه خود را انجام دهند .اسااتتار در شااناورهای سااطحی به دو مکتب
فکری و با دو هدف (الف) رنگرزی محافظ (که قبالً به آن دید کم گفته میشاد)(،ب) سایستمهای فریب (شامل استفاده
از الگو فریب و سایساتمهای ایجاد اشاتباه در دید شاناورها) انجام میشاود .به هر حال استتار شناورهای سطحی باعث
تقویت یگانهای رزمی دریایی کشور خواهد شد و توان عملیاتی آنها را افزایش میدهد.

کلمات کلیدی :دریا ،الگوها ،روشها ،پدافند غیرعامل
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2 MSc, Maritime Transportation; negar.alimohammadi@gmail.com

Abstract
The success of a port depends on its performance in an environment with
an acceptable level of risk. This can be achieved when their trained
competent workforces perform their duties in a safe workplace.
Workforce-related mishaps not only create severe problems for the port
and its productivity but also their impact may extend beyond the port
boundaries. Improving the safety level for port logistics workers is directly
related to the effectiveness of their training. The main objective of this
research is to study the effectiveness of the training offered to port logistics
workers and its impact on enhancing their safety. This paper is based on
the findings of a qualitative case study research performed in the Chabahar
port. The research shows the inefficiency of port logistics workers’
competency development and training system. The underlying factors can
be summarized in three major areas, namely; funding, safety awareness,
and operational issues. To address these factors a number of
recommendations have been suggested with the aim to resolve the
impediments that hinder the increasing effectiveness of training.
Keywords: Port safety, Training effectiveness, Port logistics workers,
Iranian ports
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بررسی استثنائات قوانین بیمههای دریایی (بیمه کاال)
مختار مرادی ،9نیلوفر ملکیفز

2

1مهندس دریانوردی و فرمانده کشتیهای تجاری ،کشتیرانی ج.ا.ا (مؤسسه بینالمللی بیمه متقابل قشم)؛
Ships12@qitapandi.com

 2کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی-اجتماعی ،کشتیرانی ج.ا.ا (مؤسسه بینالمللی بیمه
متقابل قشم)؛ N.Malekifar@Gmail.com

چکیده
اگر چه صنعت دریانوردی در ایران قدمت باالیی دارد ،با این وجود مسائل حقوقی و دعاوی مربوط به صنعت
دریانوردی در کشاور رشاد چشامگیری نداشاته است .عوامل زیادی در عدم رشد و پیشرفت چنین مسائلی
نقش داشااتهاند که از مهمترین این عوامل میتوان به عدم آگاهی از قوانین حاکم در حوزه بیمههای دریایی،
تفسیر متفاوت از قوانین و نواقص موجود در قراردادهای دریایی اشاره نمود.
در این مقاله به منظور بررسی و حذف برخی از موانع پیشرفت این صنعت و حل اختالفات دریایی ،به تشریح
و تحلیل برخی از استثنائات در قوانین بیمههای دریایی ،ذکر موارد عدم مسئولیت متصدی باربری و کشتی و
همچنین تعیین قانون ارجح در رسایدگی به دعاوی دریایی پرداختیم تا شاید چراغی را در ذهن مخاطبین و
افراد ذیربط به منظور چاره اندیشااای در این حوزه روشااان نماییم .در نهایت طی این پژوهش به این نتیجه
رسایدیم که بهترین راهکار در جهت حل سهلتر و کمهزینهتر اختالفات دریایی ،ارتقا و به روز رسانی دانش
افراد و مراجع ذیصاااالح ،بازنگری و یکساااانساااازی قوانین ،ذکر قانون حاکم در قراردادهای دریایی و درج
جزئیات الزم در قراردادهای دریایی است.

کلمات کلیدی :بیمه کاال ،پوشش  ، P&Iمسئولیت مشترک در تصادم ،مسئولیت متصدی حمل ،اختالفات
دریایی ،قانون الهه

89

در

ا

ه

ا ان

ت زد
 20ا

وا

در

ز ی در

ص

در
ه

 2آذر ه  9 16ـ

و

در
د
،د

ه

ور

9

دو و ی ی
د
،
ن Aerospace_62@yahoo.com

د

 ،و

ه

مو

وی

ه
زی ی آ ز
،
.د
د
د
د یو
ف ویآ ز
فو ،
ا ت
ت ،د ی
ف ا  .ن اا
و
ه ،د
ی
د دن
ل
 ،خ د اا ی ،
ت ی
ی
ی
ه
ن
زی
و ا  ،آ زش
د
،
و
ی د
ز
.
ن ح ده
ید د
دی و ا
ش،
د
ی
ز
وش ی
د د ی لو ت یذ
د
ت یذ
ز
ا
ت ی
ی
از
ا
ا .
و ی وش ی د آ زش د ده
و
ذ
لو
از
ا
ی
ا زی
ا
.د
ا زی ا ده
ز ا
ت
ی آ زش
ا و ا
زی
ده ز
ن
.
د
ی
ی وش ی ا
ن
آن
ده ا د
ه وش ی ا
ا
دن
د
ده
از ید
ن وز ا ی ز دی ز ا
ابآ  .د
ژی
ودی
اا ی
اا
د
ژی اا
و
و
ز ید
و
ی ودی د ن
د ا ا د .د
ی
ن.
و
 ،آ ن،
 ،و ،
ت زآ
د
ی
ا ا
ی
زز د
ا د
د ل
ا
ا
ا
ن د
ود
ن
وزه
 .دی ز
ا ه
د
س" "
ه آن
ن مد
ا ک و
د
 BAE ،ا
ت ز  : L-3ز آ
ا
زه
ز ن
یز
و س
ا  Rheinmetall ،ز آ ن Saab systems،ز
ی
آ
ن
د
د
زه ز
زه
د
ا  .و ا و
د
د ل
ز ی
ز
.د
ه
آ ن ا
ا
دو
د د.
ی

ت

90

ی:

ز ،

د

،

د  ،آ زش و

55

ﺍﻳﻤﻨﻰ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺍﻳﻤﻨﻰ،ﻭ ﻧﺠﺎﺕ
ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺳﻮﺍﻧﺢ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ﺭﻭﺷﻬﺎﻯﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی و شناسایی ناپایداری شناورهای وارداتی ژاپنی و ارائه
راهکار
حجت خسروی

9

9کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی ،سوانح دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛
hojjatkhosravi@gmail.com

چکیده
علیرغم تالشاهای مساتمر در راستای ساخت شناورهای ایمن ،استفاده از تجهیزات پیشرفته اعم از ناوبری و
کمک ناوبری و همچنین اقدامات مدیریتی در قالب وضااع قوانین و مقررات ایمنی ،سااوانح دریایی همچنان
بوقوع پیوسته و منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و آلودگی محیط زیست دریایی می گردند .بر اساس
بررسی های انجام شده درصد زیادی از سوانح ریشه در خطاهای انسانی داشته و تعدادی نیز به دلیل ایرادات
سااختاری حاصال می گردند .هرچند دسته دوم نیز به دلیل خطاهای انسانی به سوانح تبدیل می شوند ولی
توجه به ایرادات ساختاری میتواند از بروز سوانح مشابه در آینده جلوگیری نماید .از این رو هدف از ارائه این
گزارش بررسی سوانح ناشی از کاهش پایداری شناورها در استان بوشهر می باشد که با توجه به درجه اهمیت
بررسی و تعداد سوانح مشابه می بایست به صورت ویژه به آن پرداخت.

کلمات کلیدی :خطای انسانی ،12سوانح دریایی ،19پایداری

17

Human Error 15
Marine Casualty 16
Stability 17
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تجزیه و تحلیل و مدیریت پیامدهای زیست محیطی و ایمنی
حریق های احتمالی در صنایع نورد به عنوان تامین کننده صنایع
دریایی
2

رضا کریم زاده ،9شباب جهانبین

 9رئیس و فرمانده آتش نشانی و تیم امداد و نجات شرکت فوالد اکسین خوزستانshayan_0102@yahoo.com ،

 2کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ،مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان

چکیده
این مطالعه با هدف شاناساایی و ارزیابی پیامدهای ایمنی ،بهداشاتی و زیست محیطی وقوع آتش سوزی در
صانایع نورد به عنوان تامین کننده پر اهمیت در صنایع وابسته به دریا به انجام رسید است .بروز حریق های
احتمالی در صنایع همواره آثار و پیامدهای زی ست محیطی و ایمنی غیرقابل جبران ناپذیر و پرهزینه ای را به
ارمغان آورده اساات .در این راسااتا ،تحقیق فوق به جهت کمینه سااازی پتاساایل های آساایب در چهار فاز
عملیاتی -تحقیقاتی به انجام رسایده است .در گام نخست ،به مطالعه فرایند صنعت نورد ،بازدیدهای میدانی
و بررسی سوابق بین المللی در جهت توانمندسازی تیم تحقیق پرداخته شد .سپس در گام دوم ،با بهره گیری
از تکنیک نظرسانجی خبرگان ( ) Delphiپیامدهای ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی ناشی از حریق های
احتمالی شاناسایی شد .در گام سوم ،با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی ( )AHPبارزترین پیامدهای
شاناسایی شده به جهت تعیین موثرترین راهبردهای بهبود ،تعیین گردید .در پایان و گام چهارم راهبردهای
پیشاگیری و مقابله با حریق های احتمالی با هدف کمینه ساازی پتاسایل های آسیب با استفاده از ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی( ،)IFEمشخص شد.

کلمات کلیدی :مدی ریت حریق ،پیامدهای زیست محیطی و ایمنی ،صنایع نورد ،مدل  ،AHPماتریس IFE
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نقش موجودات مزاحم ) (Bio-foulingبر عملکرد سازههای
دریایی
محمد گرگیج جاسکی  ،9کیومرث روحانی قادیکالیی

2

9دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباسsonderafshrimp@yahoo.com ،
 2پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،بندرعباس ،ایران roohani2001ir@yahoo.com ،

چکیده
تمامی سااطوح در محیطهای دریایی در معرض فاکتورهای بیولوژیکی ،فیزیکی و شاایمیایی قرار داشااته که
نتیجه آن تشکیل الیه پیچیده ای از موجودات میکروسکوپی و ماکروسکوپی می گردند که به عنوان موجودات
مزاحم شااانااختاه می شاااوناد .این موجودات باه عنوان اجتمااعی از گیاهان و جانوران قابل رویت بر روی
ساختارهای ساخت بشر (ساختارهای غوطهور همچون بدنه کشتیها ،شناورهای ناوبری ،تجهیزات زیردریایی،
سایساتمهای لولهکشی آب دریا ،دهانه فاضالبهای شهری و صنعتی ،دکل حفاری نفت و قفسهای پرورش
ماهی) و گونههای پرورشی نرمتنان (ماسلها ،اسکالوپ و اویستر) در معرض محیطهای دریایی قرار میگیرند.
موجودات مزاحم شاااامل گروه متنوعی همچون بارناکلها (کشاااتی چساااب) ،دوکفهایها ،بریوزوآ ،کرمهای
پلیکیت ،اسایدین ،هیدروئید ،،اسافنج و جلبکها میباشاند .در این بین بارناکلها به خاطر چسبیدنشان به
ساازههای سااخت بشار به عنوان موجود مزاحم اصالی شناخته شدها ند .موجودات مزاحم پوسیدگی مواد را
سرعت می بخشند .از اینرو بایستی کنترل شوند .هدف اصلی از کنترل موجودات مزاحم استفاده از روشهایی
برای جلوگیری از رشاد موجودات آبزی ناخواساته بر روی سازههای ساخت بشر است .هزینههای اقتصادی
مساااتقیم کنترل موجودات مزاحم در صااانعت آبزیپروری کالن بوده و بالق بر  ٪2-11تولید کل را شاااامل
می شود .بیشتر راهکارهای کنترل برای مراحل الروی و جوانی موجودات مزاحم طراحی شده ،اگرچه برخی از
این راهکارها کنترل برای بالغین هم به خوبی موثر میباشد .بطور معمول کنترل موجودات مزاحم پرهزینه و
نیاز به فرآیندهای مکانیکی طاقتفرساا همرا با اساتفاده ازپوشاشهای سمی ضد موجودات مزاحم میباشد.
پوشاااانادن ساااازههاای دریایی با رنگهای همچون تری بوتیل تین ) (TBTیا مس ،رایجترین روش برای
جلوگیری از نشاسات و چسبیدن موجودات مزاحم بر روی سازهها میباشند .در این بازنگری ما در ارتباط با
مزاحمین سااازه ها و موجودات دریایی ،مشااکالت ایجاد شااده توسااط آنها بر روی سااازههای ساااخت بشاار و
آبزیپروری و همچنین انواع روش های کنترل یا ضد موجودات مزاحم که در حال حاضر در دنیا در دسترس
میباشند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کلمات کلیدی  :موجودات مزاحم ،بارناکل ،سازههای دریایی ،راهکارهای کنترل.
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آنالیز ایمنی و ریسک خطرات انسانی یک سامانه پرتاب موشک
ساحلی با استفاده از روش آنالیز درخت خطای فازی
2

بهرنگ سخایی ،9محمد اسماعیلی ،2مهدی اردشیری

9کارشناس ارشد برق گرایش کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد؛ behrang.s@gmail.com
2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه مالک اشتر؛Amir_esmaily@ymail.com
2دانشجوی دکتری برق گرایش کنترل از دانشگاه شاهرودMahdi_Ardeshiri@gmail.com:

چکیده
امروزه برای جلوگیری از تلفات در مقیاس بزرگ و زیانهای جانی و مالی قابل توجهی در سامانههای دفاعی،
تقویت ایمنی این سامانهها در برابر تلفات انسانی و سیستمی ،به یکی از داغترین موضوعات مورد بررسی توسط
محققان و کارشناسان دفاعی تبدیل شده است .در این مقاله ،علل بالقوه مختلف برای کاهش ایمنی پرسنل
در یک سام انه پرتاب موشک ساحلی ،با استفاده از اطالعات آماری از سیستمهای مشابه و جمعآوری نظرات
کارشناسان و مدیران سیستم شناسایی شده است .و مطابق با مراحل طول عمر سامانه اعم از تعمیر و نگهداری،
حمل و نقل ،بارگذاری و پرتاب ،درخت خطا برای شناسایی علل صدمه به پرسنل ساخته شده است .در آنالیز
کمی درخت خطاهای مرسوم ،احتمال رخداد رویداد اصلی با استفاده از احتماالت دقیق رویدادهای پایه صورت
میگرفت .اما اغلب در سیستم های دفاعی ،بدست آوردن اطالعات دقیق و کافی برای رویدادهای پایه مشکل
است .از این رو در این مقاله ،یک روش ترکیبی مجموعههای فازی و آنالیز درخت خطا برای ارزیابی احتماالتی
ایمنی پرسنل در این سامانه ،استفاده شده است .و با استفاده از احتماالت بدست آمده از این روش ،و استخراج
شدت خطرات از نظرات کارشناسان ،ریسک بالقوه خطرات محاسبه میشود .نتایج محاسبه ریسک خطرات
میتواند به عنوان یک بستر مناسب برای تصمیمگیری تعریف و اولویت بندی اقدامات اصالحی برای این
خطرات باشد.

کلمات کلیدی :سامانه پرتاب موشک ساحلی ،ایمنی ،آنالیز ریسک ،آنالیز درخت خطای فازی.
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بررسی ،ارزیابی و روز آمد نمودن دوره های آموزشی تخصصی
حین خدمت فرماندهان یدک کشها و تاثیر آن در ارتقاء ایمنی
پایانه های نفتی
محسن قربانی ،9بهروز امرائی ،2بهرام شمالیپور

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ mohsenghorbani66@yahoo.com
2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ b.omaraee@gmail.com
2مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ؛ bahram.shomalipour@yahoo.com

چکیده
کیفیت نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل در انجام امور دریایی به صورت ایمن و بیخطر است .فرماندهی
یدککش مسئولیتی بسیار خطیر است .کاپیتان کشتی یدککش وظیفه همراهی ،هدایت ،پهلودهی و
جداسازی شناورهای بزرگتر را از /به داخل  /خارج بنادر به عهده دارد .در خارج از ایران اکثر فرماندهان
یدککشها تحصیالت رسمی در این زمینه دارند .مسئولیت فرماندهی یدککش در پایانههای نفتی نیز از
شغلهای پر مسئولیت است .از این رو ،بررسی ،ارزیابی و روز آمد نمودن دورههایآموزشی تخصصی حین
خدمت فرماندهان یدککشها و تاثیر آن در ارتقاء ایمنی پایانه های نفتی اهمیت زیادی دارد .جامعه آماری
این تحقیق شامل فرماندهان یدککشهای پایانههای نفتی کشور و افسران ارشد آنها است که تعداد آنها 21
نفر میباشد .با استفاده از پرسشنامه و بهرهگیری از طیف لیکرت و استفاده از آزمون تی ،آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف و تحلیل رگرسیون ،نتایج دادهها تحلیل شد و در نهایت نتایج زیر حاصل شد :آموزش موجب ارتقاء
ایمنی یک پایانه نفتی میشود .آموزش حین خدمت فرماندهان یدککشها در ارتقاء ایمنی پایانههای نفتی
نقش بسزایی دارد .همچنین روزآمد نمودن آموزش حین خدمت فرماندهان یدککشها باعث میشود که
عکسالعمل و تصمیمگیری فرماندهان در لحظات حساس بهتر باشد و این موضوع در ارتقاء ایمنی یک پایانه
نفتی نقش بسزایی دارد.
کلمات کلیدی :پایانه نفتی ،آموزش ،ایمنی ،یدککش ،فرمانده یدککش
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مطالعه و بررسی اثرات بایوفولینگ ها بر سازه های بتنی بندر
خرمشهر
مهدیه بسحاق ،9محمد علی ساالری علی آبادی * ،2بابک دوست شناس ،2احمد سواری ،2معصومه جهان پناه

2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 -2هیئت علمی گروه بیولوژی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ()Salari@kmsu.ac.ir
 -8اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر

چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیرات ماکروفولینگهای بر روی ساختارها و سازههای ساحلی بندر خرمشهر
میباشد .نمونهبرداری در دی ماه  1866و خرداد  1862از پایههای موجود در ناحیه جزر و مدی اسکله با
کمک کوادرات  12×12سانتیمتر صورت گرفت .پس از شناسایی و بررسی گونههای رسوب کننده ،بهطورکلی
 11گونه متعلق به  11خانواده که به ترتیب تراکم شامل آرواره پایان  76درصد ،دوکفهایها  2درصد،
سختپوستان عالی و جلبکهای سبز  6درصد ،خزه سانان  8درصد و پرتاران  1درصد محاسبه شد .گونه غالب
منطقه  Amphibalanus amphitriteبا تراکم  6291فرد در واحد سطح بود .بیشترین میزان تخریب
پایههای اسکله توسط سایر عوامل محیطی میباشد و تأثیرات ماکروفولینگ ها بسیار سطحی و به وسیله زوائد
آرواره ایزوپودها و یا ترشحات تولید شده از جلبکها و دوکفهایها که باعث هضم زیستی ساختارها بتنی شده
است .به دلیل غیریکنواختی درصد پوشش بارناکل ها بر روی سطوح بتنی ،نه تنها مانع از عملکرد عایقی این
موجودات شده ،بلکه باعث تشدید خوردگی و فرسایش در سطوح برهنه از بارناکل گشته است.

کلمات کلیدی :شناسایی ،بایوفولینگ ،تخریب ،اسکله بندر ،اروند رود
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تأمین امنیت دریانوردی با استفاده از تسلیحات لیزری نوین و
هوشمنـد
2

مجید روحی پور اسرمی ،9عبدالرضا اسماعیلی

1دانشجوی دکتری مهندسی برق-قدرت ،دانشگاه شهید بهشتی تهرانM_Rohipour@sbu.ac.ir،
2دکتری مهندسی الکترونیک -قدرت ،هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای Esmaili201 @yahoo.com

چکیده
با توجه به اهمیت بسیار باالی صنعت حمل و نقل دریایی و نقش بسیار مهم آنها در زنجیره حمل و نقل بین
المللی و تج ارت خارجی کشورها و تأثیر حیاتی بر مسائل سیاسی و اقتصادی ،از زمان دست یازیدن بشر به
دریاها ،این صنعت همواره با تهدیدات و چالش های امنیتی بسیار باالیی مواجه بوده است که لزوم ارتقاء سطح
امنیت آنها بیش از پیش محرز میگردد .امروزه از تکنولوژیهایی نوین به عنوان راه حلی مؤثر جهت تأمین
حفاظت و امنیت در آبهای آزاد برای شناورهای دریایی استفاده میشود .یکی از مؤثرترین و جدیدترین
تکنولوژی های موجود برای تأمین امنیت دریایی به عنوان یکی از تکنولوژیهای نوین ،استفاده از پرتوهای
لیزری و سامانههای هوشمند مربوط به آنها با کاربریهایی متفاوت برای محافظت از شناورهای دریایی در
آبهای آزاد و بیکران در برابر تهدیدها و حمالت دزدان دریایی و دفاع در برابر انواع سالحهای خطرناک از قبیل
موشک های کروز ،بالستیک و  ...میباشد .از مزایای مهم تسلیحات لیزری هوشمند ( )LAWSSمیتوان به
هزینه عملیاتی بسیار پایین ،قابلیت اطمینان بسیار باال ،قابلیت عملکرد در کمترین زمان ممکن (سرعت بسیار
باال در حد سرعت نور) ،نامحسوس بودن ،قابل کنترل و برنامهریزی بودن با رعایت موارد و شرایط مورد نیاز
اشاره کرد.
کلمات کلیدی :شناور دریایی ،لیزر ،تسلیحات لیزری ،تسلیحات لیزری هوشمند
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اعالم وضعیت اضطراری در دریا به کمک الیاف چَف
محمد امید کنکاش

9

9کارشناسی ارشد مهندسی پدافندغیرعامل ،دانشگاه صنعتی مالک اشترomidkankash@gmail.com ،

چکیده
چَف به الیاف سبک با پوششِ فلزی (معموال از جنس آلومینیوم) گفته میشود که پخش آنها در هوا ،موجب
بازتابش امواج راداری میشود و به منظور ایجاد اخالل و فریب در جنگ افزارهای نظامی استفاده میشود .اما
از چَف نیز میتوان در حوزۀ غیرنظامی و به منظور شناساییِ سریع ِقایقها و شناورهای سرگردان که در وضعیت
اضطراری قرار گرفتهاند ،استفاده کرد .بنابراین هدف از انجام این تحقیق ،استفاده از الیافِ چَف به منظورِ امداد
و کمک رسانی در دریا ،به عنوان راهکاری موثر و سریع میباشد .تاکنون از منرورها جهت اعالم وضعیت
اضطراری در دریا استفاده میشد ولی کاربرد منورها تنها در زمان شب و در صورت مساعد بودن شرایط جویِ
دریا موثر است ،همچنین شعاعِ رصدِ نورِ ناشی از منور به صورت محدود میباشد ،در صورتی که توده شکفته
شدۀ چف را میتوان در هر زمان و تا کیلومترها دورتر توسط گیرندههایِ راداری شناسایی کرد .در این مطالعه
جهت بیان بازتابش ایجاد شده در صفحه نمایش رادار توسط الیاف شکفته شدۀ چف (ابرِ چف) ،اقدام به شبیه
سازی ابرِ چف توسط نرم افزار تحلیلیِ الکترومغناطیسیِ CSTشده است.
کلمات کلیدی :چف ،بازتابش راداری ،قایق نجات ،اعالم وضعیت اضطراری
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شناسایی و مدیریت مکانیسم های فنی در پیاده سازی بهینه مفاد
زیست محیطی برنامه ششم توسعه در صنایع
2

شباب جهانبین ،9حسین امیری

 9کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست ،مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان
 2کارشناس حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی و مدیریت مکانیسم های فنی و راهبردی در پیاده سازی و جاری سازی بهینه مفاد
زیست محیطی برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران در صنایع به انجام رسیده است .مقوله حفاظت از
محیط زیست از مولفه های موثر در توسعه پایدار معرفی و مشخص گردیده است .لذا ،این تحقیق به جهت
راهبری کارآمد مفاد زیست محیطی برنامه ششم ،در چهار فاز عملیاتی تحقیقاتی صورت پذیرفته است .در فاز
اول ،جهت تسلط تیم تحقیقاتی به ماهیت موضوع تحقیق ،اسناد ،مدارک ،سوابق بین المللی و فرایند عملیاتی
صنعتی مورد بررسی واقع گردید .در فاز دوم ،مکانیسم های موثر فنی در راهبری بهینه مفاد زیست محیطی
برنامه ششم با هدایت نظرسنجی خبرگان و مدل تحلیلی  AHPمشخص شد .در فاز سوم ،به جهت تعیین
نقشه راه های مدیریتی در سطح کالن در صنایع ،مکانیسم های شناسایی شده با استفاده از مدل تصمیم
گیری چند معیاره  TOPSISمورد ارزیابی واقع شدند .در فاز چهارم ،جمع بندی بر اساس خروجی مدل های
تحلیلی صورت پذیرفت .امید است نتایج این تحقیق ،موید آن باشد که با پیاده سازی بهینه قوانین ،از مخاطرات
زیست محیطی و پتاسیل های آسیب ناشی از حوادث احتمالی در صنایع تا حد قابل توجهی بکاهد.
کلمات کلیدی :برنامه پنجساله ششم توسعه ،مدیریت محیط زیست ،مدل  ،TOPSISمدل  ،AHPمکانیسم
فنی
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آلودگی ناشی از شکوفاییهای مضر جلبکی و اثرات آن بر
آکوسیستمهای دریایی
کیومرث روحانی قادیکالیی ،9عیسی عبدالعلیان ،2حجت اله فروغی فرد ،2مریم معزی ، 4محمدرضا
زاهدی ،5محمد صدیق مرتضوی
6 ،5 ،4 ،2 ،2 ،9

6

پژوهشکده اکولوژی خلیجفارس و دریای عمان ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،بندرعباس ،ایران roohani2001ir@yahoo.com, ،
Abdolalian_1969@yahoo.com, fourooghifard@yahoo.com,
maryam_moezzi2000@yahoo.com, zahedi_persica@yahoo.com,
msqmortazavi@yahoo.com

چکیده
مطالعات نشان داده است که اکثر شکوفاییهای فیتوپالنکتونی معموال اثرات سودمندی بر اکوسیستمهای
دریایی دارند .به هرحال شکوفایی برخی از گونههای فیتوپالنکتونی ممکن است اثرات منفی بر جای بگذارند
که این نوع از شکوفاییها ،شکوفایی مضر جلبکی نامیده می شوند .شواهد نشان میدهند که در طی دهههای
اخیر ،تعداد و مدت زمان ماندگاری اینگونه شکوفاییهای مضر چه منطقهای و چه از منظر جهانی در حال
گسترش است .از اینرو این گروه از شکوفاییهای میتوانند باعث مشکالت جدی برای موجودات دریایی و
سالمت عمومی از طریق انتقال سم در چرخه غذایی ،گردشگری و یا تجهیزات تصفیه آب دریا (آبشیرین
کنها) ایجاد نمایند .فاکتورهای زیادی همچون عوامل محیطی ،تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی در بروز
این پدیده دخالت داشته که میتوانند اثرات زیانبخشی را بر روی موجودات زنده و اکوسیستم بر جای بگذارند.
این مقاله یک نظر اجمالی از وقوع شکوفایی مضر جلبکی در سواحل خلیجفارس و دریای عمان با تاکید بر
دینوفالژالی  Cochlodinium polycrikoidesدر دسترس قرار میدهد .پیدایش ناگهانی آن در امرداد
 1837و گسترش آن تا اردیبهشت  1873و به مدت بیش از  3ماه طول کشید .شکوفایی ناشی از آن باعث
مرگ و میر گسترده ماهیان ،محدود نمودن عملیات صید سنتی ،تخریب آبسنگهای مرجانی ،تاثیر بر روی
صنعت گردشگری و فشار بر روی تاسیسات آب شیرینکن و سرانجام باعث ضرر اقتصادی گردید .بعالوه ،این
مقاله قصد دارد تا خالصه ای از نتایج بدست آمده از اجرای پروژههای تحقیقاتی انجام گرفته در پژوهشکده
اکولوژی خلیجفارس و دریای عمان را ارائه نماید.
کلمات کلیدی :شکوفایی مضر جلبکی ،Cochlodinium polykrikoides ،مرگ ماهیان ،خلیج فارس
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Heavy metals (Cd, Cu,Zn, Pb and Hg) monitoring
in the green sea turtle (Chelonia mydas) egg from
the northern coast of Oman Sea
Mahmood Sinaei 1*, Mohamad Talebi Matin 2, Mohammadreza
Alimoradi3
1

Department of Fisheries, Chabahar Branch, Islamic Azad University, Chabahar, Iran
2
Deputy of Marine Environment, Department of Environment, Tehran, Iran.
3
PhD student, Department of Geography and Environmental Sciences, Hakim sabzevari
university.
*Corresponding Author Email: oceanography.sina@gmail.com

Abstract

The green sea turtle (Chelonia mydas) has been a species of global concern
for decades. In this study, heavy metals ((Hg,Cd, Pb, Cu and Zn) were
measured three egg fraction from green sea turtle (C. mydas) nesting on
the northern coast of oman sea. There are no significant differences
between concentrations of heavy metals in eggs laid at different times.
Low concentrations of heavy metals support the information about green
sea turtles’ food resources being from the low levels of the food chain.
Further research is required concerning the effects of heavy metals on
green sea turtles, especially on the extent that they influence fetal
development of these turtles. Moreover, studies must be conducted on
hatch rates because environmental contaminants are maternally
transmitted.

Key words: Chelonia mydas, heavy metals, egg
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بررسی و مقایسه سوانح دریایی در ایران و سایر کشورها
2

حسین زارع ،9محمد بینقی ، 2سید عباس حیدری

9کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی هرمزگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛
zare.h@aut.ac.ir
2کارشناسی ارشد مهندسی سازههای متحرک دریایی ؛ mbeinaghi@aut.ac.ir
 2کارشناسی ارشد مهندسی سازههای متحرک دریایی ؛ saheidari@aut.ac.ir

چکیده
همه روزه حوادث و تصادفات فراوانی در بخشهای مختلف حمل و نقل اتفاق میافتد که هزینههای گزافی
برجای میگذارد .هر اتفاق یا حادثهای که باعث ایجاد خسارت (اعم از تلفات جانی و مالی) یا جراحت به افراد
شود و یا بهطورجدی آنها را تهدید نماید ،سانحه گفته میشود .بررسی سوانح دریایی موجب میشود که
دالیل حوادث مشخصشده و عملیات جستجو و نجات مؤثرتر و کاراتر باشد .همچنین سرعت و دقت الزم در
عملیات جستجو و نجات دریایی افزایش مییابد که این خود موجب کاهش تعداد مصدومان ،مجروحین و
مفقودین در دریا میگردد .اهمیت بررسی حوادث دریایی به حدی است که سازمان بینالمللی دریانوردی هر
کشور را موظف به انجام تحقیقات در مورد علت وقوع حوادث رخداده در ناوگان تحت پرچم و گزارش این
نتایج به  IMOکرده است .د ر این مقاله با بررسی سوانح دریایی کشورهای انگلیس و کانادا و مقایسه آن با
حوادث دریایی کشورمان ،به کشف دالیل و عوامل وقوع آن پرداخته و با بهرهبرداری از مطالعه حاصل،
پیشنهادهایی جهت جلوگیری از سوانح دریایی مطرح نماید.

کلمات کلیدی :سانحه دریایی ،امداد و نجات ،ارزیابی سانحه ،سوانح دریایی جهان ،سوانح دریایی ایران
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مطالعه میزان آلودگی جیوه در آب و پالنکتون و ماهی پنجزاری
در خوریات بندر ماهشهر
علیرضا صفاهیه ،*9اسحاق هاشمی ،2محمدعلی ساالری علیآبادی ،2کمال غانمی

6

 -1استادیار  ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، safahieh@hotmail.com ،
kamalghanemi@ yahoo.com
 -2کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرeshagh.hashemi@gmail.com ،
 -8دانشیار ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرsalari1346@yahoo.com ،

چکیده
محدوده آبی خور موسی واقع در شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان به دلیل حضور صنایع مختلف از جمله
پتروشیمی ،شیالت ،بنادر و کشتی رانی و تاسیسات نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اطالعات کافی در مورد روند
تغییرات جیوه در حلقه های مختلف زنجیره غذایی در این اکوسیستم در دست نیست .هدف از این تحقیق بررسی غلظت
جیوه در آب دریا و حلقه های مختلف غذایی خورموسی ،شامل پالنکتون ها و ماهیان سطح زی پنجزاری باله نارنجی
( )Leiognathus bindusمی باشد .نمونهبرداری در پنج ایستگاه شامل خوریات پتروشیمی ،مجیدیه ،غزاله ،ابوخضیر
و دورقستان در ماههای مهر و آبان  1861صورت گرفت .پس از هضم نمونه ها در آزمایشگاه غلظت جیوه به وسیله دسگاه
جذب اتمی به روش بخار سرد سنجش شد .نتایج نشان داد که با حرکت از سطوح پایین غذایی نسبت به سطوح باالتر
غلظت جیوه در موجودات زنده افزایش می یابد .کمترین غلظت جیوه در آب و پس از آن در طح پایین غذایی یعنی
پالنکتون ها ( 61میکروگرم بر کیلوگرم) مشاهده گردید .غلظت جیوه در سطح غذایی باالتر یعنی ماهیان پالنکتون خوار
پنجزاری  1161میکروگرم بر کیلوگرم بود که مصرفکنندگان محسوب میگردند .غلظت جیوه حدودا  11برابر افزایش
یافته است .میزان جیوه در نمونه آب پالنکتون و ماهی خوریات ماهشهر بیشتر از برخی از مطالعات قبلی و استانداردها
است که نشان از آلودگی منطقه میدهد .غلظت جیوه در پالنکتون بیش از آب و در ماهی بیش از پالنکتون است همچنین
همبستگی های قوی و معنی داری بین محتوای جیوه در آب دریا و غلطت آن در پالنکتون ها مشاهده شد ).(P<0.05
عالوه بر آن همبستگی مثبت و معنی داری بین غلظت جیوه در پالنکتون ها و ماهی پنجزاری مشاهده گردید )(P<0.05
که میتواند دلیلی بر وقوع بزرگنمایی زیستی باشد .جیوه در آب و آبزیان خور پتروشیمی و جعفری بکه مجاور پتروشیمی
قرار دارند بیشتر است که نشان دهنده نقش این صنعت در ایجاد آلودگی است .با دور شدن از این مجموعه غلظت جیوه
در آب و آبزیان کاهش مییابد بطوریکه کمترین جیوه در آب و آبزیان خورهای دورقستان و ابو خضیر مشاهده گردید .به
طور کلی در تمام خوریات مورد مطالعه روند غلظت جیوه به طرف باالی سطوح غذایی به صورت افزایشی میباشد که
نشاندهنده وقوع پدیده بزرگنمایی زیستی جیوه در این خوریات است .نظارت دقیقتر و اعمال شیوه های مدیریتی دقیقتر
برای پیشگیری از ورود جیوه به آبهای دریایی این منطقه ضروری و پایش مداوم جیوه در منطقه پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی :جیوه ،خورموسی  ،پالنکتون ،ماهی ،بزرگنمایی زیستی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی روشهای ارزیابی آمادگی کلی اقدامات کاهش میزان
انتشار گازهای گلخانهای از کشتی ها
پویان سعیدی مقدم ،9عمران مرادپورطیبی

2

9کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی ،اداره بندر و دریانوردی عسلویه؛ pouyan.moghaddam@gmail.com
2کارشناس ارشد فیزیک دریا ،اداره بندر و دریانوردی عسلویه؛e.tayebi89@gmail.com

چکیده
امروزه یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی ( )MEPCدر
سازمان بین المللی دریانوردی ( )IMOمسائل مربوط به ضمیمه ششم کنوانسیون مقابله با آلودگی دریا ناشی
از کشتی ها ( )MARPOLو تهیه استراتژی  IMOدر راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کشتیرانی
بین المللی است .اختالف سطح فن آوری در بین کشورهای جهان ،برای تولید سوخت با سولفور پایین و
ساخت موتورها برای بهسوزی و کاهش انتشار آالینده ها ،سبب گردیده تا کشورها نتوانند انطباق همه جانبهای
با این ضمیمه کنوانسیون داشته باشند .در این مقاله روشهایی برای ارزیابی آمادگی کلی اقدامات و حوزههایی
که الزم است اقدامات جدیدی برای افزایش اثربخشی اقدامات پیشین ،انجام شود ،با در نظر گرفتن سه عامل
اصلی سطح آمادگی فنی ،زمان پیاده سازی اقدامات و آمادگی سیستمی ارائه میشود .با بررسی مقایسهای
هریک از منابع پیشنهادی جایگزین ،سه فاکتور سهولت اجرا ،هزینه اجرا و اقدامات الزم برای کشورهای عضو
تبیین میگردد .از جمله اقدامات مهم برای جایگزین کردن منبع انرژی میتوان به تولیدات انبوه منابع جایگزین
غیر فسیلی ،تغییر در ساختار سیستمهای پیشران ،تغییر در زیرساخت صنعت کشتیرانی به منظور فراهم سازی
سوخت مورد نیاز و عملیات سوخترسانی اشاره نمود.

کلمات کلیدی :گازهای گلخانه ای ،اقدامات کلی ،آمادگی فن آوری. ،منبع تأمین قدرت جایگزین ،زیرساخت
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی قابلیت هواپیمای بدون سرنشین ) (UAVدر جست و جو
و امداد و نجات دریایی
فرهاد کیانی فالورجانی

1

1کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ،پژوهشکده علوم و فناوری
دفاعی هرمزگان Aerospace_62@yahoo.com

چکیده
دریا محیط بیرحمی است که طی یک حادثه ساده ،جان بسیاری از مردم را میگیرد .همه ساله هزاران سانحه
و تصادف دریایی رخ میدهد که باعث به وجود آمدن جراحتها ،تلفات جانی و خسارتهای مالی بیشماری
میشوند .به منظور کاهش این وقایع باید به نیروی انسانی و آموزش ،قوانین و مقررات ملی و بینالمللی و
نحوه اجرای آنها ،شناور و تجهیزات بر روی آن ،تأسیسات بندری و همچنین امکانات تجسس و نجات دریایی
توجه بیشتری شود .وقوع سانحه دریایی اجتناب ناپذیر است .برای هر کشتی در حال حرکت ریسک وقوع
سانحه وجود دارد .مسئله وقوع سانحه دریایی برای هر کشوری وجود دارد .تنها تفاوت آن است که شانس
وقوع سانحه از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است .هیچ اقدام پیشگیرانه و یا آمادگی قبلی باعث حذف
سوانح و تصادفات به طور کامل نمیشود ولی میتوان با استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین درصد تلفات
انسانی را در این گونه حوادث به شدت کاهش داد .بر اساس مدل توصیه شده در سوانح دریایی (مدل شل
ارتباط مستقیم عامل زنده با تجهیزات) جمعآوری اطالعات سانحه و یا واقعه میتواند نقش حیاتی در ادامه
ماموریت امداد و نجات داشته باشد در این راستا استفاده از قابلیتهای پرندههای بدون سرنشین امکان رصد
و شناسایی و برآورد میزان خسارات در بحرانها به مدیریت ارائه مینماید ،از همه مهمتر بهرهگیری از
قابلیتهای پرندههای بدون سرنشین میتواند به عنوان بازوی توانمند کمک رسانان و نیروهای امدادی در
بحرانها نقش موثری ایفاء نمایند .در این مقاله سعی شده است توانمندی پرندههای بدون سرنشین در
ماموریتهای امداد و نجات دریایی بیان شود .استفاده از هلیکوپترها در طی فرایند امداد و نجات دریایی
سابقه طوالنی دارد ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژیها پهپادها و با توجه به قابلیت بیشتر پرندههای بدون
سرنشین(چابکی ،سرعت و هزینه بسیار پایین) این وسایل به عنوان یکی از ابزارهای کسب اطالعات و رصد
مراکز بحران مطرح هستند .در این مقاله به قابلیتها ،توانمندیها و الزامات پرندههای بدون سرنشین در طی
عملیات امداد و نجات دریایی پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :پهپاد ،UAVامداد و نجات دریایی،تجهیزات و زیر ساختهای امداد و نجات ،مانیتورینگ
سانحه
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

قوانین و مقررات زیستمحیطی پیشرو صنعت کشتیرانی
2

رضا رضوی صیاد ،9مرضیه شاهرضائی

 9کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانe_razavi@irisl.net ،
 2کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرانshahrezaei@irisl.net ،

چکیده
با افزایش دغدغههای زیستمحیطی از سوی فعاالن این حوزه شاهد فعالتر شدن بیش از پیش سازمان جهانی
دریانوردی 13در بازنگری شرایط موجود و وضع مقررات جدید زیستمحیطی در قالب کنوانسیونها و سایر
مصوبات الزم االجرا بودهایم .این کنوانسیونها همواره یکی از دغدغههای ذهنی مالکان کشتی را به خود
اختصاص میدهد .چرا که الزم است به منظور حفظ قابلیت دریانوردی و ادامه امکان فعالیت تجاری ناوگان
خود ،همواره پیش از اجرایی شدن این مقررات آگاهیهای الزم را از شرایط آنها حاصل نموده و اقدامات کافی
برای انطباق با الزامات آن را پیش از مهلتهای تعیین شده پیشبینی و تعریف نمایند .این اقدامات معموال در
برگیرنده محدودیتها و هزینههایی برای شرکتهای کشتیرانی است و حجم تغییرات و اصالحات مورد نیاز
در کنار شرایط نامساعد بازار گاها به گونهای است که مالکان را حتی ترغیب به اوراقسازی کشتی مینماید.
در این مقاله سعی شده اهم مقررات پیش روی زیست محیطی که بر صنعت کشتیرانی تاثیرگذار خواهد بود،
تبعات آن بر بازار حمل و نقل دریایی و راهکارهای مختلف پیشنهادی جامعه بین المللی کشتیرانی برای انطباق
با این مقررات مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :محیط زیست ،آالیندههای کشتیرانی ،گازهای گلخانه ای ،سازمان جهانی دریانوردی،
کنوانسیون مارپل ،دی اکسید کربن ،سولفور ،سوخت

IMO

106

18

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شناسایی و ارزیابی موثرترین مولفه های راهبردی جاری سازی
فرهنگ  HSEدر صنایع
2

حسین افرایی ،9سید امین جزایری ،2شباب جهانبین

 9کارشناس  HSEشرکت فوالد اکسین خوزستانh.afraie@oxinsteel.ir ،
 2مسئول ایمنی شرکت فوالد اکسین خوزستان
 2مسئول حفاظت محیط زیست شرکت فوالد اکسین خوزستان

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی و مدیریت موثرترین مولفه های راهبردی در پیاده سازی و جاری سازی فرهنگ
 HSEدر صنایع به انجام رسیده است .همواره مخاطرات و بروز حوادث احتمالی به علت نبود دانش و فرهنگ
حفاظت ایمنی و محیط زیست ،پیامدهای غیر قابل جبرانی به ایجاد نموده است .لذا در این خصوص ایجاد
یک فرایند فرهنگسازی  HSEدر صنایع و ایجاد آگاهی می تواند از بروز صدمات احتمالی تا حد قابل توجهی
ب کاهد .در این راستا این تحقیق سعی دارد با استقرار بارزترین مولفه های فنی و راهبردی جاری سازی دانش
 HSEاین صدمات را کنترل و مهار نماید .تحقیق فوق ،در چهار فاز عملیاتی تحقیقاتی به انجام رسیده است.
در فاز اول ،به جهت آشنایی تیم تحقیق با یک فرایند صنایع به عنوان مطالعه موردی ،صنعت نورد وابسته به
صنایع دریا انتخاب گردید .در فاز دوم ،با بهره گیری از تکنیک  Delphiنظرسنجی خبرگان جهت شناسایی
مولفه های راهبردی برای پیاده سازی موثر فرهنگ  HSEصورت پذیرفت .در فاز سوم ،به دلیل مدیریت و
اولویت بندی بهینه مولفه های شناسایی شده برای اجرای جاری سازی ،در مدل تحلیلی سلسله مراتبی AHP
قرار گرفتند .در پایان هم ،راهکارهای بهبود در جهت تعالی فرهنگ  HSEدر پیکره صنعت ارائه و پیشنهاد
شده است.

کلمات کلیدی :فرهنگ  ،HSEمدیریت راهبردی ،صنعت نورد ،مدل AHP
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تولید سوخت زیستی شناورهای دریایی از روغن جاتروفا و آنالیز
نتایج بر روی آن
2

خسرو یعقوبی ،9ایرج رجبی ،2میالد یوسفی

 1کارشناس ارشد مکاترونیک،دانشگاه صنعتی مالک اشترشیراز Yaghoobi.farzi@gmail.com
2دکترای مکانیک ،هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشترIrajabi@mail.kntu.ac.ir ،
2کارشناس ارشد شیمی،دانشگاه آزاد اسالمی یزد yousefimilad1370@gmail.comnhka'hi

چکیده
اخیرا مسئلهای که درسراسر دنیا و بهویژه در ایران مدنظر قرارگرفته ،یافتن راهکارهایی جهت کاهش مصرف
سوخت و انرژی درشناورهای دریایی است .انجام تحقیقات و اجرای طرحها در زمینه جایگزین کردن
سوختهای فسیلی با سوختهای جایگزین طبیعی ،ازجمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا
منابع نفتی و گازی ایران که جهت ادامه حیات صنایع کشور اهمیت دارد بنا بر نظر برخی از کارشناسان
درصورت ادامه روند مصرف کنونی تا کمتر از  2دهه آینده به اتمام میرسد ،جاتروفا کارکس (نام علمی:
 )Jatropha curcasنام یک گونه از تیره فرفیونیان است.گیاه جاتروفا گیاهی است فوق العاده سمی و پر
انرژی و با درصد روغن فراوان که اتفاقا به هیچ عنوان امکان کاربرد خوراکی نداشته و از همه مهمتر در
زمینهایی قابل کشت بوده که سایر گونههای کشاورزی خوراکی قابلیت کشت مناسبی ندارد و به اصطالح در
زمینهای لم یزرع قابل استحصال میباشد .از آنجایی که این گیاه حاوی مقدار زیادی روغن بوده که در صورت
تبدیل آن به سوخت ،میتوان سوختی با کیفیت تر و کم هزینه تر جهت استفاده در شناورهای دریایی را تولید
کرد .در این مقاله ابتدا با چندین روش از دانههای گیاه ارزشمند جاتروفا روغن تهیه و روش بهینه با بهترین
راندمان انتخاب و سپس از روغن غنی جاتروفا سوخت بیودیزل تهیه گردیده است .در انتها ترکیبهای،B0
 B20 ،B10 ،B5و  B30از سوخت بیودیزل ،به عنوان سوخت در موتور  MT4.244مورد استفاده قرار
گرفته است .ماتریس آزمایش شامل دور موتور  1711RPM ،1611RPM ،1211 RPMو2111 RPM
بارهای  %72 ،%21 ،%22و  %111موتور است.
کلمات کلیدی :جاتروفا ،بیودیزل ،دیزل ،سوخت ،روغن گیاهی ،استریفیکاسیون
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

پهنه بندی میزان کلروفیل  aدر خلیج چابهار با استفاده از
مطالعات میدانی و سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
*2

آرزو صادقیراد ،9سیّد کیارش جعفری 2و علیرضا صفاهیه

استاد مدعو گروه جغرافیا و آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور خرمشهر ()arezoo.rad@engineer.com
استاد مدعو گروه جغرافیا و آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور خرمشهر ()kiarash.jafari@engineer.com

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
( )Safahieh@hotmail.com

چکیده
فیتوپالنکتونها نقش مهمی در اکوسیستمهای دریایی ایفا میکنند .این موجودات بعنوان حلقهی زنجیرههای
غذایی بوده و قادرند با جذب نور خورشید فتوسنتز انجام داده و منبع تولید غذا در اکوسیستم دریا بشمار
میروند .یکی از دالیل سنجش میزان غلظت کلروفیل  aتخمین شدت تولیدات اولیه اقیانوسی است .اما به
دلیل وسعت مناطق دریایی سنجش مداوم کلروفیل در مناطق مختلف صورت میدانی کار بسیار دشوار و در
برخی موارد غیر ممکن میباشد .از این رو ،پهنه بندی کلروفیل به صورت تصاویر رقومی توسط سیستمهای
اطالعات جغرافیایی ( )GISمیتواند اطالعات ارزشمندی در خصوص تولیدات آبهای دریایی فراهم نماید .این
مطالعه بمنظور ارزیابی میزان کلروفیل  aطی فصول گرم و سردسال در خلیج چابهار صورت گرفت .اطالعات
مربوط به سنجش کلروفیل از  21ایستگاه واقع در این منطقه جمع آوری و پهنه بندی کلروفیل آب این خلیج
با استفاده از روش IDWیا معکوس فاصله ی وزنی انجام شد و سپس اطالعات ایستگاههای نمونه برداری به
کل منطقه تعمیم داده شد .نتایج نشان داد که در فصل تابستان میزان کلروفیل  6تا 22میلی گرم بر مترمکعب
و در فصل سرد سال  27تا میزان  81میلی گرم بر مترمکعب وجود دارد .با استفاده از این تصاویر میتوان
مشاهده نمود که پراکندگی کلروفیل در دو فصل گرم و سرد مخالف هم بوده و در زمستان وضعیت مطلوبتری
از پراکندگی کلروفیل  aوجود دارد.
کلمات کلیدی :خلیج چابهار ،فیتوپالنکتون ،پهنه بندی کلروفیل  IDW،aمعکوس فاصلهی وزنی.

109

انجمن مهندسی دریایی ایران
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مسیر یابی سامانه های گردوغباری در جزایر خلیج فارس
2

مرضیه سی سی پور ،9سعید رنجبر

9کارشناس ارشد هواشناسی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان؛ m_sisipoor_20@yahoo.com
2دکترای اقلیم شناسی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان ؛ saeidranjbar@yahoo.com

چکیده
جزایر خلیج فارس همواره در طول سال دارای روزهای گردوغباری است .در این بررسی سامانه های
گردوغباری مورد مطالعه قرار می گیرد،اساس این مطالعه داده های هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک جزایر
خلیج فارس و بررسی پارامترهای باد ،فشار ،دید افقی،دما و رطوبت نسبی است.همچنین مطالعه بر اساس
نقشه های فشاری سطح زمین و سطوح میانی جو صورت گرفته است .نتایج نشان داد دو سامانه گردوغباری
در جزایر خلیج فارس نقش قابل مالحظه ای دارند که یک نوع آن تحت تاثیر کم فشار در فصول گرم سال و
یک نوع آن وابسته به پرفشار در فصول سرد سال است .نوع اول که فراوانی بیشتری دارد گسترش فعالیت آن
از غرب و جنوب خلیج فارس است و متاثر از کم فشار حرارتی است و فراوانی آن بیشتر در جزایر غربی است
 .نوع دوم که فراوانی و ماندگاری کمتری در مقایسه با نوع اول دارد ناشی از سامانه پر فشار سیبری است که
مخصوص پاییز و زمستان و بیشتر در جزایر شرقی دیده می شود.

کلمات کلیدی :گردوغبار ،پرفشار سیبری ،کم فشار حرارتی.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تعیین مکان بهینه حوضچه دریایی جهت طراحی و احداث سایت
با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
خسرو یعقوبی ،9مجتبی حسن پور

2

 9کارشناس ارشد مکاترونیک،دانشگاه صنعتی مالک اشترشیراز Yaghoobi.farzi@gmail.com

 2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،مدیریت سیستم و بهره وری ،دانشگاه پیام نور تهران،
m.hasanpoor686@gmail.com

چکیده
با توجه به اینکه سایت حوضچه دریایی یکی از تسهیالت استراتژیکی و با اهمیت می باشد ،مکان یابی درست
آن بسیار مهم است .از آنجایکه احداث آن هزینه زیادی دارد ،لذا توجه به محل احداث آن می تواند از هزینه
های نابجا جلوگیری کرده و کارایی آن را افزایش دهد .هدف اصلی این تحقیق تعیین مکان بهینه برای احداث
این سایت با توجه به معیارهای مهم و اساسی می باشد .بر این اساس ابتدا ،معیارهای مؤثر مشخص و پس از
آن سلسله مراتب مساله تشکیل و با توجه به نظر خبرگان مقایسات زوجی انجام شد که بر اساس ماتریس
های مقایسات زوجی ،وزن معیارها ،زیر معیارها و گزینه ها محاسبه گردید .در نهایت به کمک اصول روش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار اکسپرت چویس امتیاز مکان ها محاسبه و چهار مکان انتخابی رتبه
بندی شدند .نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین  12معیار مشخص شده پارامتر نویز کم مهم ترین عامل
می باشد .هم چنین با توجه به نتایج ،منطقه  6بهترین مکان برای احداث سایت می باشد.
با تعیین مکان بهینه و ساخت حوضچه های دریایی عالوه بر صرفه جویی در اقتصاد دریایی ،با توجه به اندازه
گیری پارامترهای دریایی میدان مغناطیسی و کاهش آن در شناورهای تجاری و نظامی ،ایمنی ،حفاظت
شناورها و همچنین استتار و اختفای آنها در برابر آشکارسازهای مغناطیسی رعایت خواهد شد.

کلمات کلیدی :مکان یابی ،تصمیم گیری چندمعیاره ،حوضچه دریایی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP ،
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی ،شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در بروز حوادث
دریایی در شناورهای با تناژ ناخالص بیشتر از  000تن ،درگیر در
سفرهای بینالمللی و نامحدود
بهزاد مهمدی ،9بهروز امرایی ،2مجید موسوی
9

2

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک؛ behzadmohmed1354@gmail.com
2
2

استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک؛ b.omaraee@gmail.com

مربی گروه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک؛ majidmousavi73@gmail.com

چکیده
امروزه در تمام دنیا ایجاد یک محیط کار ایمن و استفا ده صحیح از وسایل و ابزار کار و باالخص تجهیزات
ایمنی ،ضروری است و دریانوردان ،شناورها و مسافران آنها نیز از این قوانین مستثنی نیستند ،وقوع حوادث
و تصادفات در بخشهای مختلف حمل و نقل ،پدیدهای است اجتناب ناپذیر که ساالنه ضررهای زیادی به
دستاندرکاران این صنعت وارد میکند .صنعت دریایی نیز از این پدیده مستثنی نیست و به طور معمول،
حوادث فراوانی به دالیل مختلف رخ میدهد .لذا میبایست با شناسایی عوامل موثر در وقوع حوادث ،کنترل و
رفع و یا به حداقل رساندن آنها ،تا حد امکان از بروز حوادث جلوگیری و عواقب و هزینههای ناشی از آن را
کاهش یا به حداقل رساند و در توسعهی صنعت حمل و نقل نقش بسزایی داشت .پس از بررسی و شناسایی
عوامل موثر در بروز حوادث دریایی در شناورهای با  GT ≥ 500درگیر در سفرهای بینالمللی و نامحدود ،با
استفاده از روش تحلیل مقایسه زوجی به اولویتبندی حوادث دریایی از نظر میزان تاثیر پرداخته و در ادامه
به چگونگی کاهش میزان حوادث دریایی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی دریایی ،با توجه به نقش مهم خطاهای
انسانی در بروز حوادث دریایی و افزایش سطح ایمنی کاری پرسنل شناورها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :حوادث دریایی ،سفرهای بینالمللی ،خطاهای انسانی ،ایمنی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مالحظات ایمنی در سیستم حمل و نقل دریایی مسافری در دریا
علی اشتری ،9علی اکبر رفعتی

2

1کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی ،سازمان بنادر و دریانوردی ؛ Aliashtari84@gmail.com
2کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛ Aliakbar.Rafati@Gmail.com

چکیده
وجود شرایط ایمن در هر بندری به طور اکید ضروری می باشد .با توجه به اهمیت بیشتر ایمنی در حمل و
نقل مسافری دریا یی نسبت به سیستم حمل و نقل کاال ،که به نوعی از لحظه سوار شدن مسافر به کشتی تا
زمان پیاده شدن از آن را شامل می شود و نیز ارتقای دانش خدمه در خصوص لزوم ایمنی در حمل و نقل
مسافر ،مالحظاتی عنوان شده است .در بنادر مسافری به دلیل حساسیت موضوع و رفت و آمد مداوم مسافر،
اصول زیر ساختی و زیربنایی شامل استاندارد بودن موج شکن ،تاسیسات ابنیه ایی و اسکله های پهلوگیری ،
امکانات خاص رفاهی و ایمنی برای مسافرین در بنادر و شناورها حائض اهمیت می باشند.
فرمانده شناور مسافری نیز باید تمامی جوانب ایمنی را در نظر داشته باشد و مواردی از قبیل عملیاتی نبودن
تجهیزات ،انقضای کپسول های اطفای حریق ،اشکاالت سازه ایی ،عدم کارایی یک قطعه و یا دستگاه را ارزیابی
کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن آنها را برطرف نماید .در این مقاله به الزامات ایمنی در بنادر مسافری و
همچنین شناور مسافری پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی :شناور مسافری ،تجهیزات ایمنی ،حمل و نقل مسافری ،سیستم اطفای حریق
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مدلسازی عددی جت منفرد پساب آبشیرینکن با استفاده از
روش حجم محدود
منصوره محمدی ،9مهدی شفیعیفر ،*،2سهیل رادفر

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
mohammadi@modares.ac.ir
 *،2استاد ،گروه سازه های دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ shafiee@modares.ac.ir

 2دانشجوی دکتری ،مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
soheil.radfar@modares.ac.ir

چکیده
بیش از  21درصد جمعیت جهان در محدوده  22کیلومتری دریاها زندگی میکنند و پیشبینی میشود که تا
سال  2121دو سوم جمعیت جهان در محدودههای ساحلی در کنار دریاها ساکن شوند .با توجه به محدودیت
آب شیرین در جهان و نیاز به تأمین آب شرب برای این جمعیت ،توسعه روزافزون آبشیرینکنها در جهان
و نیز در کشور ما مشهود خواهد بود .آبشیرینکنها در کنار تمام مزایایی که ایجاد مینمایند به علت تأثیراتی
که روی اکوسیستم اطراف خود ناشی از خروج پساب میگذارند ،همواره از نظر زیستمحیطی تحت الزامات
سختگیرانهای قرار دارند و مطالعات مناسب در راستای کاهش این اثرات سوء میبایست صورت گیرد .یکی
از این اثرات سوء ،شوری میباشد .در این تحقیق ،پخش آبشور خروجی از یک جت منفرد بر مبنای نتایج
کار آزمایشگاهی الهگاگ و همکاران در نرمافزار انسیس فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته است .الهگاگ و
همکاران ،در مطالعه خود ،سه ر ابطه تجربی را برای حداکثر ارتفاع صعود جت منفرد ،بر مبنای عدد فرود و
شعاع جت ارائه نمودند .در مطالعه حاضر ،برای ارزیابی قابلیت روش حجم محدود (فلوئنت) ،مقدار ارتفاع صعود
حداکثر مدل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که اختالف مقادیر ارتفاع صعود
حداکثر در مطالعه عددی و تجربی کمتر از  8درصد میباشد که این مقدار نشان از همبستگی باالی این نتایج
دارد.

کلمات کلیدی :آبشیرینکن ،جت منفرد ،مدل عددی ،حجم محدود ،فلوئنت.
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اثر پوششهای آنتیفولینگ بر پدیده بیوفولینگ و ویژگی آنها
سارا جمشیدی زاده  ،9نرگس امراللهی بیوکی

2

 9دانشجوی دکتری زیست دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان؛ sarajamshidi370@gmail.com
 2استادیار گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان؛ amrollahi@hormozgan.ac.ir

چکیده
نشست و تجمع موجودات دریایی بر روی سطوح بیجان غوطهور در آب دریا تحت عنوان بیوفولینگ(Bio-
) foulingمیتواند خسارات جبرانناپذیری به ساختارهای عظیم مهندسیشده دریایی وارد کند .این
موجودات چسبندهی مزاحم بهعنوان یکی از مهمترین مشکالت پیش روی صنعت دریانوردی جهان مطرح
میباشند .امروزه از روشهای مختلف زیستی و شیمیایی برای جلوگیری از اسکان و انباشت موجودات چسبنده
و مزاحم استفاده میکنند .یکی ازاینروشهای رایج استفاده از پوششهای آنتیفولینگی است که بیشتر از نوع
رنگ میباشند .پوششهای رنگی در کشتیها در گستره عملکردی وسیعی چون خوردگی فلزات ،سهولت
حفاظت ،ظاهر بهتر ،بهعنوان روکش جهت جلوگیری از حضور موجودات مزاحم ناخواسته استفاده میشود.
عملکرد این رنگها بهعنوان آنتیفولینگ ،با آزادسازی یا زیستکشها ) (Biocideدر محیط دریا همراه است.
سمی بودن این زیستکشها بهعنوان خواص آنتیفولینگ رنگها شناخته شده است و بنابراین استفاده از
آنها را با محدودیتهایی مواجه ساخته است .حال در این بازنگری به شیوههای جدیدی از آن پرداخته شد
که در این میان استفاده از پوششهایی بر پایه نانو ذرات مورد توجه میباشند.

کلمات کلیدی :بیوفولینگ ،آنتیفولینگ

115

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

نحوه شناسایی گونه های مهاجم دریایی در جوامع بایوفولینگ
4

سیده زهرا سیدی ،9جالل محمدی باغمالیی ،2نرگس علیپور اصطهباناتی ،2علی ابراهیم زاده

9کارشناس ارشد محیط زیست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرs.zahra.seyyedi@gmail.com
2کارشناس ارشد مدیریت بحران ادراه کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر Jm_baghmollaei@yahoo.com
2کارشناس ارشد ایمنی صنعتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر narcis.alipour@gmail.com
 4کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
brahimzadeh21@gmail.com

چکیده
ورود گونه های دریایی غیر بومی و مهاجم به اکثر پهنه های آبی طی یک قرن اخیر از نظر میزان و خسارات
وارده افزایش چشمگیری داشته است و شواهد موجود دال بر ادامه این روند می باشد .این گونه ها بعنوان یکی
از چهار خطر عمده تهدید کننده اقیانوسها در کنار الودگی های مختلف به شمار می روند .گونه های مهاجم
عالوه بر انتقال از طریق آب توازن از طریق نشست و چسبیدن ( )Biofoulingآنها به بدنه کشتی ها نیز
منتقل می گردند .مهمترین قانون در زمینه آب توازن و گونه های مهاجم « کنوانسیون کنترل و مدیریت اب
توازن و رسوبات کشتی » است که مطابق ماده  9این کنوانسیون تمامی اعضا می بایست « تحقیقات علمی و
فنی درخصوص مدیریت آب توازن را ترغیب و تسهیل نمایند و تاثیرات مدیریت آب توازن را در آبهای تحت
صالحیت خود پایش نمایند .».لذا معرفی روشهای استاندارد و علمی در مطالعه این گونه ها می تواند مقدمه
اجرای این کنوانسیون باشد که از شهریور ماه سال جاری الزم االجرا شده است .هدف از این تحقیق نیز معرفی
یک روش علمی جهت مطالعه گونه های مهاجم در جوامع بایوفولینگ است.

کلمات کلیدی :گونه های مهاجم ،حمل و نقل دریایی ،جوامع بایوفولینگBiofouling ،
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بررسی اثرات فیزیولوژیکی آلودگی نفتی بر پستانداران دریایی
و مروری بر راهکارهای احیا و نجات این گونه ها
احسان طالبی  ،9علی منیدری  ،2فرامرز ضرغام

2

1دانشجوی دکتری محیط زیست – آلودگی محیط زیست و کارشناس مرکز آموزش  HSEسازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس ehsan.talebi1980@yahoo.com ،
 .2کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی و رئیس عملیات دریایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
Alimanidari@yahoo.com

8کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل و سرپرست آموزش درون سازمانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
Zargham.f@gemai.com

چکیده
زمانیکه یک لکه نفتی به وقوع می پیوندد جانوران دریایی از جمله پستانداران ساکن در این اکوسیستم ها
آلوده شده و برخی قادر به بقاء نخواهند بود .از جمله پستاندارانی که به واسطه آلودگی نفتی ممکن است در
معرض خطر قرار گیرند می توان به وال ها  ،دلفین ها و گاوهای دریایی اشاره کرد که در حال حاضر در خلیج
فارس نیز حضور دارند .خواص شیمیایی نفت اثرات آن بر روی جانداران را تعیین می کند چنانچه برخی از
ترکیبات نفتی بصورت فعال سمی بوده و برای بافت های حساس مانند چشم ها  ،حفره بینی  ،و دیگر غشاهای
موکوسی حساس مخرب هستن د و بعضا شدت اثرات ناشی از آنها بگونه ای است که می تواند منجر به مرگ
گونه گردند .مقاله پیشرو پژوهشی است مروری که بررسی اثرات آلودگی نفتی بر روی راسته های مختلف
پستانداران در یایی در جهان پرداخته است  .در این مقاله پیشگیری از بروز لکه نفتی از طریق روش هایی
چون ارزیابی ریسک بروز آن بعنوان بهترین راه حفاظت از این گونه های حیات وحش قلمداد شده و عالوه
بر این اقداماتی از قبیل جلوگیری از رسیدن نفت به حیوانات و محیط زیست های حساس و زنده گیری و
توانبخشی حیوانات آلوده به نفت ربعنوان را هکارهای کاهش اثرات در صورت بروز لکه نفتی ذکر گردیده است.
کلمات کلیدی :لکه نفتی ،پستانداران دریایی  ،ارزیابی ریسک
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رنگ آمیزی و تمیزکاری انواع کشتی ها
رضا کریمینژاد ،9داوود احمدی امین آبادی ،2عباس زارعنژاد

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر؛
r.barhaj@gmail.com
 2دانشجوی کارشناسی کشتیسازی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛
davood.ahmadi1993@gmail.com
 8هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر؛ azarenezhad.a@gmail.com

چکیده
کشتی ها چه در هنگام دریانوردی و چه در زمان تخلیه و بارگیری در بندر ،در معرض خطرات و خسارات
ناشی از جابه جایی کاال) تخلیه و بارگیری(آب و هوا و رطوبت قرار دارند و یا این که از ناحیه آب شور دریا،
خزه ها و جلبک ها وحیوانات ریز دریایی صدمه می بینند.صدمات ناشی از استهالک را می توان با اقدامات
و پیش بینی های احتیاطی تقلیل داد ،همچنین در مواقع لزوم ،با تعویض و مرمت قسمت های آسیب دیده
می توان نسبت به رفع عیب اقدام کرد .اما خسارات ناشی از عوامل طبیعی را فقط با اقدامات حفاظتی مستمر
می توان تقلیل داده و از آنها جلوگیری کرد .تأثیر موجودات خیلی ریز آبی که فقط در آب های شور دریا به
وقوع می پیوندد ،عموماً باعث چسبیدن خزه ها و صدف های دریایی به سطوح مختلف بدنه زیرآبی شده ،به
تدریج از سرعت کشتی کاسته ،موجب خوردگی و فرسودگی سطوح فلزی می شود.

کلمات کلیدی :کشتی ،صدمات ناشی از جابجایی کاال ،رنگکاری کشتیها ،خصوصیات شیمیایی آب شور
دریا،پوششهای نانویی در حوزه رنگ و رزین
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اولویت بندی نقاط پرخطرو حادثه خیزمحوطه های شرکت نظم
افرینان صنعت سهند با استفاده ازروش سلسله مراتبی AHP
2

امیرحسین شادی وند ،9محمد تقی باقریان ،2پیمان یوسفی فرد

9کارشناس ارشد ایمنی  ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان –بندر امام ؛ amirha_58@yahoo.com
2کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت نظم آفرینان سهند؛ Bagherian.mt@gmail.com

2کارشناس  HSEواحد فنی و نگهداری بندر امام خمینی ،نام موسسه؛ yosefi.peyman@gmail.com

چکیده
حوادث انسانی و تجهیزاتی به دلیل فراوانی باال،شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم افراد شاغل در یک
محیط کاری که در آن از اهمیت باالیی برخوردار است.لذا لزوم ارائه یک راهکار یا تکنیک قوی جهت شناسایی
نقاط حادثه خیز و خطرناک و مدیریت آنها ضروری بنظر میرسد.یکی از موثرترین این تکنیکها فرایند سلسه
مراتبی ( ) AHPاست که که برای اولین بار توسط توماس ساعتی در سال  1667معرفی شد که در دو بخش
انتخاب معیارها یا  Critterionsو و ارزیابی کان دیداهای شناسایی شده  ،می باشد در این مطالعه ،جهت
شناسایی خطرات و مناطق خطرناک  ،از مرور مستندات ،مصاحبه با متخصصین ،دانش و تجربه گروهی از
کارشناسان واحدهای مختلف شرکت استفاده شد .درنهایت مناطق با اولویتهای باالتر و دارای خطر باالتر بر
اساس روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی و مقایسه گردیدکه از 6محیط کاری تحت اختیار شرکت نظم
آفرینان صنعت سهند  ،واحد عملیات با امتیاز  ( 1.992اعم از تجهیزات و پرسنل و محیطهای استراحت
پرسنل) رتبه اول و کارگاه تجهیزات با متیاز  1.122در رتبه دوم قرار گرفتند با توجه به نتایج ارزیابی و امتیاز
های کسب شده برخالف تصورات قبلی که بیشتریتن توجه مربط به سیلوی ترانزیتی بود طبق نتایج این این
مطالعه نشان داد که اولویت های ایمنی و دیدگاهها درباره این مقوله بازنگری گردد و در روشهای کنترلی و
بودجه بندی هزینه و اموزش ها و و موارد دیگر مرتبط با  HSEاین اولویت بندی لحاظ گردد  .توجه خاصی
از طرف مدیرت ناحیه و  HSEشرکت گردد
کلمات کلیدی :اولویت بندی ،سلسه مراتبی  ، AHPحوادث ،ریسک ،سیلوی ترانزیت ،کارگاه تجهیزات ،
عملیات
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ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭﻳﺎ
ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚﺩﺭﻳﺎ
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مدلسازی و طراحی نرم افزار محاسباتی داده های
ترمودینامیکی (شوری pH،و فعالیت یونهای عامل خوردگی)
آبهای خلیج فارس
2

سید محمد طاهری ،9ابراهیم نعمتی کنده ،2رضا طبرزدی

 9کارشناس ارشد نانوفیزیک ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین ،سازمان تحقیقات ،تهران
sm.taheri59@gmail.com

 2دکتری شیمی-فیزیک ،عضو هئیت عل می دانشکده شیمی ،دانشگاه ارومیه ،آذربایجان غربی
 2دکتری مواد ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین ،سازمان تحقیقات ،تهران

چکیده
شوری دریا یکی از مهم ترین پارامترهای موثر بر خواص محیطی دریا و عامل اصلی خوردگی شیمیایی در
محیط است و با توجه به میزان شوری تجربی میتوان راهکارهای مناسبی جهت کنترل میزان خوردگی
تاسیسات دریایی (فلزی ،بتونی و  )...ارائه داد .در حال حاضر هیچ کار مدونی برای جمع آوری داده های شوری
در خلیج فارس در داخل کشور صورت نگرفته است و به همین منظور جمع آوری داده های دما -شوری حائز
اهمیت خواهد بود .همچنین با مدلسازی این داده ها و سپس طراحی یک بسته نرم افزاری مناسب می توان
این امکان را بوجود آورد که در هر ناحیه از محیط مورد نظر (خلیج فارس) بتوان میزان شوری را در ایام
مختلف سال پیش بینی کرد؛ لذا انتظار داریم برای یک نقطه خاص (با طول و عرض جغرافیایی مشخص) و با
در نظر گرفتن پارامترهای محیطی (دما ،عمق و  )...بتوان میزان شوری را با دقت باالیی پیش بینی کرد.
همچنین پیش بینی فعالیت یون های عامل خوردگی کلر( )Cl-و هیدروکسید ( )OH-در آب خلیج فارس به
صورت تابعی از موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) و شرایط محیطی (دما و عمق) و در ادامه
طراحی نرم افزار الزم برای پیش بینی خواص ترمودینامیکی نظیر فعالیت ،pH ،مواللیته و قدرت یونی در آب
دریا از اهداف مهم این مقاله میباشد.

کلمات کلیدی :خواص ترمودینامیکی ،یونهای خوردگی ،ضریب فعالیت ،شوری
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(مطالعه موردی :جزیره فارور)
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چکیده
اهمیت امواج ناشی از باد در محیط دریا بهخصوص در مناطق ساحلی سبب شده است تا محققین در سالهای
اخیر با استفاده از روشها ی مختلف به شناسایی مشخصات این امواج بپردازند .از میان روشهای مختلف،
مدلسازی عددی ازجمله روشهای پرکاربرد جهت دستیابی به هدف بیانشده میباشد .در این مطالعه نیز از
مدل طیفی-عددی  SWANدر مدلسازی امواج ناشی از باد در شمال منطقه خلیجفارس و بهطور خاص در
نزدیکی جزیره فارور با بهرهگیری از داده میدان باد  CCMPاستفاده شده است .نتایج حاصل از سه روش
مختلف مدل سازی براساس اندرکنش هوا و آب و نیز سفیدک رأس موج با دادههای اندازهگیری شده مقایسه
شد و مشخص گردید روش  WAM4-ABدر مقایسه با دو روش دیگر ازلحاظ شاخصهای خطای محاسباتی
دارای بهترین عملکرد بوده است .در پایان تحقیق تحلیل حساسیت انجامشده بر روی ضرایب سفیدک رأس
موج روش  WAM4-ABبهعنوان بهترین روش مرحله اول مدلسازی و انتخاب مقادیر  4e-5و 2.25e-3
به ترتیب برای ضریب سفیدک رأس موج و پارامتر حد اشباع ،موجب کاهش  3/2درصدی خطای مدلسازی
پریود قله طیف و کاهش  11درصدی دست پایین بودن ارتفاع موج شاخص شده است.

کلمات کلیدی :پیشیابی ،SWAN ،خلیجفارس ،میدان باد ،داده اندازهگیری ،فارور ،سفیدک رأس موج
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Interacting modeling of two submarine intelligent
robots for exploring the oceans and analyzing the
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other
Mehdi Farzaneh1, Mahmod Rostami2
1

Master of Engineering in Marine Engineering, Malek Ashtar University of Isfahan;
mfarzaneh6168@yahoo.com
2
Assistant Professor, Faculty of Engineering, Isfahan Malek Ashtar University;
rostamivf@aut.ac.ir

Abstract
Today the basis of human exploration in the sea and in the oceans will be
submarine robots in different ways. With the prosperity of the maritime
industry and the presence of these small craft, the Marine Corps set a new
stage and The design and manufacture of these objects is increasing day
by day, so that all the photographs and filming, marine searches such as
the identification of the ships destroyed and rescued by the diver and etc
will be handled by these small but powerful bodies. These robots are
present in all parts of the sea and the oceans and even in the tough areas of
the sea where no human being has ever been exposed, so wait for these
ships to arrive in all the deep waters of the world. In this paper, the effect
of the interaction of two underwater robots with similar bodies intersection
with the underwater flow was investigated and evaluated for optimal
distance in depths. Then the forces imposed on both bodies were calculated
and evaluated and good matching was achieved. In the end with the
analysis of collisional currents and velocity components around the bodies,
there were significant results in the behavior of two or more intelligent
submarine robots at different distances.
Key words: Numerical Modeling, Ocean Depth, Intelligent Robot, Speed
and Pressure, Star CCM+.
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چکیده
با توجه به اهمیت بررسی منطقهای تراز دریا ،دادههای آنومالی تراز دریا ،شار گرمای خالص سطح و تنش باد
در شمالغرب اقیانوس هند تهیه شدند و چهار آنالیز روند ،EOF ،طیفی و همبستگی بر روی این دادهها
اعمال گردید .طبق آنالیز روند ،تغییرات تراز دریا در شمالغرب اقیانوس هند با آهنگ افزایشی در حدود
 1/6-2 mm/yearهمراه می باشد اگر چه بیشینه روند تغییرات تراز دریا در قسمتی از سواحل هند به میزان
 +3 mm/yearنیز دیده می شود که نشان از تاثیر امواج ساحلی در روند تراز دریا دارد .با استفاده از آنالیز
 ، EOFمدهای غالب مکانی و سری زمانی تغییرات هر یک دادههای سهگانه مذکور بهدست آمدند سپس با
آنالیز طیفی ،فرکانسهای تغییرات زمانی مدهای غالب  EOFبه تشخیص رسیدند .آنالیزهای همبستگی بین
مدهای غالب آنومالی تراز دریا و شار گرمای خالص سطح اثر انبساط گرمایی بر افزایش تراز دریا را تایید
میکند اما این اثر در مد غالب دوم تراز دریا با  %87/7به مراتب از مد غالب اول با  %63/6قابلتوجهتر است.
همچنین نتایج همبستگی مدهای غالب آنومالی تراز دریا با تنش باد نشان میدهد که عمدتا نحوهی وزش و
اعمال تنش باد بر روی آبهای شمالغرب اقیانوس هند بهگونهای است که آبهای گرم را ،رو به پایین ،پمپاژ
کرده و با افزایش عمق ترموکالین استوایی سبب وقوع آنومالیهای مثبت تراز دریا میشود.

کلمات کلیدی :تراز دریا ،شار گرما ،تنش باد ،آنالیز آماری
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چکیده
بررسی چگونگی اثر مولفههای تاثیرگذار بر آنومالیهای تراز دریای محلی بسیار حائز اهمیت هستند .بهطور
کلی افتوخیزهای تراز دریا را میتوان به سه عامل باروتروپیک ،استریک و بارومتر معکوس تجزیه نمود .در
این تحقیق به بررسی اثر بارومتر معکوس بر دریای عربی پرداخته شد .بدین منظور ،دادههای آنومالی تراز دریا،
دما ،شوری و فشار سطح دریای عربی تهیه و چرخههای سالیانه توزیع آنومالی بارومتر معکوس محاسبه شدند.
طبق تفاسیر انجامگرفته ،اثر بارومتر معکوس بهصورت فصلی با دو چرخه در یکسال نوسان میکند که این
افتوخیزها از عرضهای باال تا عرضهای پایین قرینه میشوند .اثر بارومتر معکوس بر تغییرات تراز دریای کل
در غالب ماههای سال بهغیر از ماه دسامبر قابل توجه است .گستره مقادیر مثبت مولفهی غیر بارومتر در سراسر
منطقه و در هر دو نیمهی سال ،وسیعتر از مقادیر منفی آن است که نشان میدهد عوامل غیربارومتر بر ایجاد
آنومالی های مثبت تراز دریا بیشتر مشارکت دارند .توزیع اثرات غیربارومتر در دریای عربی نشان میدهد که
این مهم بیشتر از نواحی جنوبی دریای عربی و بواسطه اندرکنش با اقیانوس هند به داخل دریای عربی منتشر
شده و در طی سال با انحراف به سمت شمال و غرب از شدت آن کاسته خواهد شد.

کلمات کلیدی :آنومالی تراز دریا ،بارومتر معکوس ،دریای عربی
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بهبود دقت و کارایی روش هیدرودینامیک ذرات هموار در شبیه
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چکیده
روش هیدرودینامیک ذرات هموار ( ) SPHیک روش الگرانژی بدون شبکه است که کاربرد گسترده ای در
علوم مهندسی دارد .یکی از مسائل مهم در برخورد و اندرکنش موج با سازههای ساحلی ،باالروی موج است
که عالوه بر مشخصات هندسی بستر و شرایط موج ،تابعی از جنس بستر و زبری معادل آن می باشد .مدلهای
فعلی  SPHاز این فاکتور صرف نظر میکنند که باعث بروز خطا در پاسخ ها میشود .در این پژوهش تاثیر
تنش اصطکاک بستر در پدیده باالروی موج مطاالعه و روشی بهینه برای اعمال زبری بستر در روش عددی
 SPHارائه شده است .نتایج مدل با مطالعات عددی و آزمایشگاهی مقایسه و مشاهده شد که با صرف نظر
کردن از این پارامتر ،پاسخ ها در مقایسه با روابط تحلیلی در حدود  62درصد خطا خواهد داشت .این در حالی
است که مقدار خطا با اعمال نیروی اصطکاک به حدود  2درصد کاهش پیدا می کند .همچنین به منظور
افزایش سرعت محاسبات ،از قابلیت پردازش موازی به کمک کارت گرافیک استفاده شد و مقدار تاثیر آن در
بهبود زمان حل گام های اصلی روش  SPHارائه گردید.

کلمات کلیدی :باالروی موج ، SPH ،پردازش موازی ،جنس بستر ،زبری
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چکیده
در این مطالعه ،به منظور بررسی حساسیت دینامیک و انرژی چهار مؤلفهی کشندی  K1 ،S2 ،M2و O1
در خلیج چابهار به ضریب اصطکاک بستری از نسخه اصالح شدهی مدل هیدرواستاتیک غیر خطی سه بعدی
اجزای متناهی  QOUDDY-4استفاده شد .برای محاسبه ضریب اصطکاک بستری یک مدول مجزا بر
اساس یک روش هیدرودینامیکی مبتنی بر طبقه بندی ناهمواری بستری با در نظر گرفتن ویژگی های
هیدرودینامیکی الیه مرزی بستری طراحی و به مدل اعمال گردید .مدل در دو حالت با در نظر گرفتن ضریب
اصطکاک بستری ثاب ت و متغیر برای هر چهار مؤلفه اجرا گردید .نتایج این مطالعه نشان می دهد که به علت
یکنواخت و هموار بودن بستر در خلیج چابهار ،متغیر یا ثابت در نظر گرفتن ضریب اصطکاک بستری ،منجر
به تفاوت قابل مالحظهای در دینامیک و انرژی کشند در داخل خلیج نمیشود .مقایسهی نتایج حاصل از شبیه
سازیهای عددی صورت گرفته با مشاهدات میدانی موجود ،نشان از توانایی باالی مدل در بازتولید دینامیک
کشندی در حوضهی مورد مطالعه دارد .همچنین نتایج حاصل از این پژوهش تطابق خوبی را با مطالعات مشابه
انجام شده در دریای پچورا ،دریای سفید و دریای بارنتس نشان می دهد.

کلمات کلیدی :خلیج چابهار ،مدل  ،QOUDDY-4ضریب اصطکاک بستری ،دینامیک و انرژی باروتروپیک
کشندی
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چکیده

مدلسازی امواج به کمک مدلهای موجود مانند  SWAN, WAVEWATCH-IIIو  WAMهمواره
با خطاهایی همراه است که اصالحات صورت گرفته برروی این مدلها و ارائهی روابط مختلف توسط دانشمندان،
برای کاهش این خطا است .این مدلها معموالً امواج در محیطهای باز و بزرگ مانند اقیانوسها را با دقت
زیادی پیشبینی میکنند اما خطای آنها در محیطهای بسته و نیمهبسته نوعا قابل توجه است .از آنجایی
که این مدلها نیاز به اطالعات باد (به عنوان ورودی) دارند و مدلهای باد نیز در محیطهای بسته و نیمهبسته
به دلیل پیچیدگیهای شرایط مرزی به خوبی عمل نمیکنند ،اکثراً خطای مدلسازی در این محیطها به
خطای موجود در دادههای ورودی باد ارتباط داده میشود .در این تحقیق از دادههای باد اندازهگیری در دریاچه
استفاده شده است که نسبت به مدل باد دقت بیشتری دارند و قابل اعتمادتر هستند .سپس به کمک این
دادهها و فرمولبندیهای مختلف ارائه شده در مدل  WAVEWATCH-IIIبه بررسی بهترین بستهی ارائه
شده با توجه به مولفهی ارتفاع مشخصهی موج و به کمک پارامتر آماری  RMSEپرداخته شده است .نتیجهی
بررسیها ،بهتر بودن فرمولبندی ST4T500را در دریاچهی آنتاریو نسبت به سایر فرمولبندیهای موجود
در مدل نشان میدهد.

کلمات کلیدی :مدلسازی موج ،دریاچهی آنتاریو ،مدل نسل سومWAVEWATCH-III ،
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بررسی احتمال رسیدن آلودگیهای نفتی منتشر شده از میادین
نفتی ترکمنستان تحت تأثیر جریان باد رانده به سواحل جنوبی
دریای خزر
اکبر رشیدی ابراهیم حصاری ،9وحید چشم سیاهی

2

1استادیار گروه فیزیک دریا ،دانشگاه تربیت مدرس؛ akbar.rashidi@modares.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ vahid_cheshmsiyahi@yahoo.com

چکیده

در این مطالعه بمنظور بررسی امکان رسیدن آلودگی های نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان ،تحت
جریانات باد رانده به سواحل جنوبی دری ای خزر ،جریانات باد رانده با استفاده از مدل اقیانوسی احجام متناهی
 FVCOMشبیه سازی سازی شدند .جهت مطالعهی بهتر جریان سطحی ،با توجه به قابلیت اجرای شبکه
بندی های مختلف در راستای قائم موجود در مدل  ،FVCOMالیههای سطحی با ضخامت کم در نظرگرفته
شدند .داده های ب اد به کار رفته در این شبیه سازی ،به صورت متغیر در مکان و متغیر در زمان از مدل
هواشناسی  ECMWFاستخراج شدند .نتایج حاصل از اجرای  12ماههی مدل از جوالی  2111تا سپتامبر
 ،2112نشان میدهند که در فصل تابستان جریانات در حوضهی جنوبی غالباً غربی در برخی زمان ها جنوب
غربی میباشد .در نتیجه رسیدن آلودگیهای نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان ،واقع در شرق
حوضه جنوبی مقابل شبه جزیره چله کن ،به سواحل جنوبی دریای خزر دور از انتظار نیست.

کلمات کلیدی :انتقال لکهنفتی ،FVCOM ،جریان باد رانده ،دریای خزر
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شبیه سازی عددی مقاومت افزوده شناور سطحی  KCSدر
شرایط دریایی مختلف
علی ملکی ،9حسین جانبازی ،*2علی احمدی ،2ابراهیم علیزاده

4

 1کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالali.maleki@mut.ac.ir ،
 *2کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالh_janbazi@yahoo.com ،
 8دانشجوی دکتری مکانیک ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالnit.ahmadi@gmail.com ،
 6دانشیار ،مهندسی مکانیک ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالealizadeh@mut.ac.ir ،

چکیده
تخمین مقاومت افزوده و رسیدن به سرعت مورد نیاز در شرایط دریای واقعی یکی از ارزیابیهای ضروری در
عملکرد شناور محسوب میگردد .در این مطالعه با استفاده از شبیهسازی عددی مقاومت افزوده مدل شناور
کانتینربر  KCSتحت امواج روبرو در شرایط دریایی مختلف تخمین زده میشود .ابتدا شبیهسازی عددی مدل
شناور در آب آرام انجام گرفته و سپس حرکات و مقاومت افزوده تحت امواج منظم از روبرو در سرعت طراحی
شناور ( ) Fr=0.26انجام گردیده که در مقایسه با نتایج تجربی و عددی سایرین تطابق قابل قبولی بدست
آمده است .در نهایت با استفاده از روابط رائو و طیف موج در هر شرایط دریایی ،مقاومت افزوده در دریای
واقعی تحت امواج نامنظم تخمین زده میگردد .شبیهسازی عددی مطالعه حاضر بر اساس حل معادالت رَنس
ناپایدار با استفاده از نرمافزار  Star ccm+میباشد .جریان پیرامون بدنه شناور بهصورت جریان توربوالنسی
تراکمناپذیر بوده و جهت شبیه سازی جریان سطح آزاد اطراف بدنه از روش حل جریان دو فازی کسر حجمی
سیال استفاده شده است .همچنین جهت بهبود و توسعه حل در قسمتهای پیچیده هندسه (سینه و پاشنه)
توزیع شبکهبندی بهصورت جزئیتر در نظر گرفته شده است .نتایج این مطالعه نشان دهنده محدوده مورد نیاز
عملکرد شناور در دریای واقعی می باشد که باید در مراحل اولیه طراحی مخصوصا انتخاب سیستم رانش مد
نظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :مقاومت افزوده ،شبیهسازی عددی ،حرکات شناورStar ccm+ ،KCS ،
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بررسی عملکرد پیشبینی الگوی شوری آب توسط یک مدل
عددی در منطقه شمالی خلیجفارس
سیدعلی رکنی
کارشناسی ارشد هواشناسی ،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایرانseyedalirokni@yahoo.com،

چکیده
ناحیه ی شمالی خلیج فارس به دلیل داشتن شرایط حساس اقلیمی ،نظامی ،سیاسی ،تجاری و اقتصادی برای
کشورهای مجاور آن دارای اهمیت است .بههمین دلیل بررسی الگوی شوری آب در این ناحیه و عوامل مؤثر
بر آن دارای اهمیت ویژهای است .درالگوی شوری آب ،تنش باد یکی از عوامل مهم به شمار میرود .بررسی
الگوی شوری در خلیجفارس بهویژه مناطق شمالی آن براساس نتایج بهدست آمده روند ثابتی نشان میدهد.
کمینهی شوری در بهار و بیشینهی آن در پاییز است .بهدلیل طبیعت کمعمق خلیجفارس ،شوری در این
ناحیه از دو عامل ناشی می شود ،یکی تنش باد و دیگری شار گرما و رطوبت .شوریهای کمینه در سواحل
ایران بهخصوص در بهار بهعلت نفوذ آب از دریای عمان بهداخل خلیجفارس صورت میگیرد .بررسی نوسانات
شوری خلیج فارس بهخصوص در مناطق شمالی آن بر اساس نتایج بهدست آمده در مدت ده سال گواه این
مطلب است که تغییرات شوری در این منطقه دارای یک روند ثابتی است که میانگین آن در طول سال
𝑟𝑔
𝑟𝑔
𝑡𝑖𝑙86/12 ⁄بوده و در تابستان حداقل به 𝑡𝑖𝑙 89/93 ⁄کاهش مییابد و مقدار بیشینهی آن در زمستان
𝑟𝑔
به 𝑡𝑖𝑙86/86 ⁄میرسد .در این تحقیق الگوی ماهیانهی شوری در اثر واداشت باد با استفاده ازمدل
کوهیرنس که یک مدل هیدرودینامیکی سهبعدی چندمنظوره و دارای مختصات سیگما در راستای قائم که
برای آبهای کرانهای دریاها و فالت قارهها طراحی شده برای شبیهسازی و بررسی الگوهای شوریاستفاده
شده است .نتایج حاصل از برپایی مدل و خروجیهای میدان شوری در این ناحیه میبا شد نشان میدهد که
الگوهای شوری که از مدل کوهیرنس استخراج شدهاست تطابق خوبی مقادیر واقعی دارد .با توجه به نتیجهی
بررسیها به نظر میرسد که نوسانات بادهای موجود در منطقهی اقیانوس هند و دریای عمان بر نوسانات
شوری در خلیجفارس از طریق هدایت آب از تنگهی هرمز بهسمت خلیجفارس مؤثر است.
کلمات کلیدی :خلیج فارس ،الگوی شوری ،تنشِ باد ،شار گرما ،شاررطوبت ،دریای عمان ،مدل کوهیرنس،
شبیهسازی

130

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تغییرات قطر رسوبات دریای خزر در منطقه ساحلی نور
فرانک عرفانیان  ،9سید علی آزرم سا

2

1دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت
مدرسfaranak.erfanian@gmail.com،
2دانشیار گروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرسazarmsaa@modares.ac.ir،

چکیده
قطر دانهها از عوامل مهم موثر بر انتقال رسوب در دریا ،رسوبگذاری و فرسایش ناشی از این انتقال و فعالیت
های دریایی نظیر ساخت تاسیسات ساحلی است .برای بررسی تغییرات قطر رسوبات در این تحقیق اقدام به
نمونه برداری ماهانه از رسوبات منطقه ساحلی شهرستان نور واقع در جنوب دریای خزر از آبان  1868تا مهر
 1866در امتداد  2محور شده است .نتایج نشان دهنده آن است که در موقعیت خط ساحلی (عمق صفر) قطر
میانه دانه ها بیشترین و در رده ماسه متوسط تا ماسه درشت و گاهی ماسه خیلی درشت قرار میگیرد .با
افزایش فاصله از خط ساحلی به سمت دریا ،قطر میانه رسوبات کاهش مییابد .وجود پشته های زیر آبی یا
تغییر شیب بستر موجب بروز اختالالتی در روند اکیدا کاهشی قطر میانه رسوبات می گردد .قطر میانه معموال
در فواصل  821متری از ساحل و بعد از آن در رده ماسه بسیار ریز و گاهاً الی قرار میگیرد .درشترین دانهها
در اسفند ماه که میانگین ارتفاع و انرژی امواج افزایش یافته و ریزترین دانهها در مهرماه مشاهده شده است.
تحت تاثیر امواج ،تا فاصله حدود  211متری از خط ساحلی محیط فرسایشی و پس از آن رسوبگذار می باشد.
کلمات کلیدی :رسوب ،قطر میانه ،امواج ،دریای خزر.
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بررسی عددی تاثیرات تغییرات سرعت صوت ،زاویه انتشار و
ناهمواری بستر بر مسیر صداهای منتشر شده در محیط دریایی
2

سامان کرمانی ،9رویا شادمانی

 1فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیرsamankermani@gmail.com ،
 2دکتری مهندسی دریا  -هیدرومکانیکroya.shademani@gmail.com ،

چکیده
امروزه موضوع انتشار صوت در زیر آب از جنبههای مختلفی دارای اهمیت بسیاری است .از آن جمله میتوان
به کاربرد در مسائل نظامی ،نقشه برداری از بستر دریا ،تاثیرات زیست محیطی ،شناخت موجودات دریایی
اشاره نمود .یکی از موضوعات مهم در انتشار صوت به علت پیچیدگیهای فراوان در زیر آب ،مسیر انتشار آن
میباشد .روشهای عددی مختلفی برای بررسی این موضوع پیشنهاد شده است که یکی از دقیقترین آنها
تئوری پرتو می -باشد .در این مقاله با استفاده از این تئوری ،تاثیرات تغییر سرعت صوت ،زوایه انتشار و
ناهمواریهای بستر برای عمقهای مختلف چشمههای صوت مورد بررسی قرار گرفته است .برای این هدف
برنامه کامپیوتری با زبان پایتون توسعه داده شده است .با بررسی پروفیل سرعت مانک مشخص گردید که
پرتوهای صوتی در محدودههای خاصی بدون برخورد به سطح آزاد و بستر حرکت میکنند که به آن کانال
صوتی گفته می شود .همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش زاویه انتشار ،برخورد پرتوهای صوتی به سطح
آزاد و بستر افزایش می یابد و در نتیجه آن اتالف انرژی صوت بیشتر خواهد بود و صوت مسافت کمتری را طی
خواهد کرد .در بررسی تأثیر ناهمواری ها بر مسیر انتشار صوت نیز مشخص گردید که با افزایش عمق چشمه
صوتی ،ناحیه سایه صوتی کاهش خواهد داشت .اما با قرار گرفتن چشمه صوتی در مرکز کانال صوتی (سرعت
صوت مینیمم) برخورد پرتوها با ناهموارهای بستر به کمترین حالت خواهد رسید .نهایتا ،اگر زاویه صوت منتشر
شده از شناور زیر سطحی کاهش یابد و در محل مناسبی نسبت به کانال صوت حرکت نماید ،احتمال شناسایی
آن در سطح به حداقل خواهد رسید .همچنین با شناخت دقیق از پروفیلهای سرعت صوت و ناهموارهای
بستر میتوان با قرار دادن آشکارسازها در مکانهای مناسب به شناسایی اصوات منشر شده در دریا پرداخت.

کلمات کلیدی :صوت زیر آب ،تئوری پرتو ،سرعت صوت ،ناهمواری بستر.
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پیشبینی بهنگام نوسانات تراز آب با استفاده از سیستم استنتاج
عصبی -فازی تطبیقی ( )ANFISدر دریای خزر
2

مسعود دهباشی ،*9سیدعلی آزرمسا ،2مهدی وفاخواه

9کارشناس ارشد فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ masood.dehbashi@gmail.co m
2دانشیار گروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ azarmsaa@modares.ac.ir
2دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ vafakhah@modares.ac.ir

چکیده
دریای خزر ،بزرگترین دریاچه بسته جهان است که به لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین نقش شاخص آن در
زمینه های کشتیرانی ،بازرگانی ،اقتصادی و تاثیرات آن بر اقلیم کشورهای مجاور خود از اهمیت باالی بینالمللی
برخوردار است .از سوی دیگر تغییرات سریع تراز آن  ،خصوصا باالآمدگی چند دهه گذشته سطح آب دریا
پیامدهای عظیم اجتماعی و اقتصادی داشته و باعث ایجاد خسارتهای زیاد در مناطق ساحلی دریای خزر
شده است .از اینرو ارزیابی ،مدلسازی و پیشبینی دقیق نوسانات تراز آب امری ضروری به منظور مدیریت
جامع دریا و توسعه پایدار ساحلی در این منطقه است .بدین منظور در تحقیق حاضر ،مدلهای مختلف
«سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی» با استفاده از دادههای اندازهگیری شده ماهانه تراز آب دریا در دو
ایستگاه ترازسنجی بندر انزلی و بندر نوشهر به ترتیب به مدت  61سال و  16سال در حوضه جنوبی دریای
خزر ،توسعه داده شدهاند .مقایسه مقادیر پیشبینی شده بهنگام تراز آب توسط مدلهای نهایی با مقادیر
اندازهگیری شده در هر ایستگاه و با در نظرگرفتن شاخصهای آماری  RMSE ،R2و  CEنشان میدهد که
سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در یادگیری و پیشبینی رفتار پیچیده و غیرخطی تراز دریای خزر
عملکرد بسیار خوبی دارد و میتواند به عنوان یک رهیافت کاربردی جدید در پیشبینی وضعیت نوسانات تراز
در این حوضه مطرح باشد.

کلمات کلیدی :مدلسازی تراز آب ،دریای خزر ،سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ،فازی-عصبی،
ANFIS
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اقلیم امواج ناشی از باد در سواحل مکران (گام دوم :ارزیابی
نتایج مدل جهانی )Wave Watch III
مهدی شفیعیفر ، 9محمد باقری ،2محمدرضا الهیار  ، 2محمد حسین نعمتی ،4احمد رضایی مزیک ،5
محمدرضا خسروی

6

 9استاد سازه دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ shafiee@modares.ac.ir
2

کارشناسی ارشد سازه دریایی ،اداره کل بنادر و سواحل سازمان بنادر و دریانوردی؛ mhn1382@gmail.com

 2کارشناسی ارشد سازه دریایی ،اداره کل بنادر و سواحل سازمان بنادر و دریانوردی؛ mhn1382@gmail.com
6کارشناسی ارشد فیزیک دریا ،اداره کل بنادر و سواحل سازمان بنادر و دریانوردی؛ mhn1382@gmail.com
2کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،مهندسین مشاور هندسه پارس؛ ahmadrezaee2010@gmail.com
6کارشناسی ارشد سازههای دریایی  ،مهندسین مشاور هندسه پارس؛ mohammad.r.khosravi@gmail.com

چکیده
درک صحیح از اقلیم امواج جهت برنامهریزی و طراحی سازههای دریایی در هر محدوده دریایی از ضروریات
میباشد .در مطالعه حاضر با در اختیار داشتن اندازهگیریهای میدانی و نتایج مدلهای جهانی ERA-
 Interimو ) Wave Watch III (WWIIIبه ارزیابی و بررسی نتایج این مدلها پرداخته شده است .در
ادامه با طبقه بندی مشخصات امواج به سه فصل قبل از مونسون ،مونسون و بعد از مونسون به نقاط قوت و
ضعف این مدل ها جهت مطالعات آتی پرداخته شده است .ارزیابی و نتایج مدلهای جهانی منجر به ارائه
معیارهایی جهت کنترل مدلسازی امواج در این محدوده گردید .در ادامه بررسی نتایج نشان میدهد ،مدل
 WWIIIدر مدلسازی امواج اقیانوسی عملکرد بهتر و در مدلسازی امواج غربی ناشی از باد شمال نتایج مدل
 ERA-Interimاز کیفیت باالتری برخوردار است.

کلمات کلیدی ،Wave Watch III ،ERA-Interim :اقلیم امواج ،سواحل مکران،
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مقایسه و ارزیابی روابط تجربی و تحلیلی تخمین ارتفاع موج در
محل شکست و صحت سنجی آماری با داده های سواحل جنوبی
دریای خزر
عرفان امینی ،1بابک کشت پور

2

 1کارشناسی ارشد ،سواحل ،بنادر وسازه های دریایی ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهرانErfan.Amini@ut.ac.ir ،
2کارشناسی ارشد ،سواحل ،بنادر وسازه های دریایی ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهرانBabak.Keshtpoor@ut.ac.ir ،

چکیده

شکست امواج یکی از پدیده های معمول و اثر گذار در سواحل بوده که مطالعات مربوط به آن تاثیرات به
سزایی در شناخت فرآیند ساحلی خواهد داشت .در پژوهش حاضر ،با بررسی تمامی روش هایی که جهت
تخمین ارتفاع موج در نقطه شکست با ارتباط بین ارتفاع موج در محل شکست و سایر متغیرهای موج (از
جمله عمق آب در محل شکست ،طول موج در محل شکست ،شیب بستر ،طول موج آب عمیق و ارتفاع موج
آب عمیق) ،توسعه داده شده اند ،به مقایسه نتایج آنها با نتایج حاصل از حل تحلیلی بر مبنای معادله پراکنش
و انکسار پرداخته خواهد شد .به این منظور از داده های  7ایستگاه در سواحل جنوبی دریای خزر جهت
مدلسازی روش های تجربی و همچنین حل تحلیلی استفاده شده است .انتخاب این نقاط به گونه ای بوده تا
گستره وسیعی از نوار ساحلی خزر را پوشش دهد .در ادامه آنالیز آماری نتایج تجربی و تحلیلی با توابع جذر
میانگین مربعات خطا و شاخص پراکندگی انجام گرفته و روش های تجربی ) Battjes&Stive(1985و
) Smith&Kraus(1990به عنوان روش های مناسب جهت تخمین دقیق ارتفاع موج در نقطه شکست در
مجاورت سواحل جنوبی دریای خزر معرفی گردید.
کلمات کلیدی :شکست امواج ،ارتفاع موج ،روش های تجربی ،تخمین مشخصات شکست
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تاثیر طوفانهای حارهای بر الگوی جریانهای سطحی-
اقیانوسی در سواحل مکران(مطالعه موردی :طوفان آشوبا)
علی قاسمی ،9محمد باقری ،2محمد حسین نعمتی 2مهدی شفیعی فر ،4احمد رضایی مزیک

5

9کارشناس ارشد سازههای دریایی ،مهندسین مشاور هندسه پارس؛ ali.ghasemi.k.k@gmail.com
2کارشناس ارشد سازه های دریایی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛ mhn1382@gmail.com
2کارشناس ارشد فیزیک دریا ،سازمان بنادر و دریانوردی؛ mhn1382@gmail.com
4دکترای سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ shafiee@modares.ac.ir
 5کارشناس ارشد سازههای دریایی ،مهندسین مشاور هندسه پارس؛ a.rezaee@parsgc.com

چکیده

بطور کلی جریانهای اقیانوسی تحت تاثیر باد ،شوری آب ،گرما ،توپوگرافی بستر دریا و چرخش زمین میباشد.
این جریانها حرارت و شوری را بین نقاط مختلف جابهجا و از این طریق اقلیم منطقه را کنترل مینمایند.
شکلگیری طوفانهای حاره ای به دلیل شدت میدان باد در این چرخه از اهمیت بسزایی برخوردار میباشند.
در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر طوفان حارهای آشوبا بر جریانهای سطحی-اقیانوسی شکلگرفته در سواحل
مکران پرداخته شده است .با توجه به اندازهگیریهای موجود در زمان وقوع این طوفان ،ابتدا به تفسیر این
نتایج و در ادامه به تفسیر تصاویر ماهوارهای و دادههای مدل جهانی  HYCOMپرداخته شده است .نتایج
اندازهگیریهای میدانی نشان میدهد با افزایش سرعت جریان در محدوده مورد مطالعه ،دمای آب نیز افزایش
یافته است .البته نتایج تصاویر ماهوارهای نشان میدهد در مسیر حرکت طوفان به دلیل وقوع پدیدههای مختلف
سبب سرد شدن دمای سطح آب میگردد که با افزایش دمای آب در ایستگاههای اندازهگیری ناهمخوانی دارد.
در انتها بررسی نتایج مدل جهانی  HYCOMنشان میدهد ،در هنگام وقوع طوفان یک جبهه آب گرم در
راستای سواحل هندوستان و پاکستان حرکت کرده و در نهایت سواحل شرقی کشور را متاثر نموده است.

کلمات کلیدی :طوفان حارهای آشاوبا ،ساواحل مکران ،اندازهگیری میدانی ،تصاویر ماهوارهای ،مدل جهانی
جریان
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کاربرد سنجش از دور در پایش و بررسی تغییرات
مورفودینامیکی بندر بریس
امیرپویا بختیاری ،9رضا کمالیان

2

1کارشناسی ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه قم; a.p.bakhtiary@gmail.com
2استادیار گروه عمران ،دانشگاه قم; ur.kamalian@gmail.com

چکیده
در این مقاله به منظور نشان دادن کاربرد روش عمق یابی تصاویر لندست 16و استفاده از نتایج آن در بررسی
و نمایش تغییرات مورفودینامیکی در نواحی نزدیک به ساحل و سازه های دریایی منطقه بندر بریس مورد
مطالعه قرار گرفته شده است .با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست به تغییرات مورفودینامیکی بوجود آمده
در قسمت کناری موج شکن بندر بریس و نحوه رسوب گذاری در دهانه بندر و تغییرات هندسه بستر از دهانه
بندر تا ساحل مجاور و همچنین حوضچه بندر پرداخته شده است .برای این منظور تصاویر لندست از سال
 1639تا  2119تهیه شده است و با استفاده از نرم افزارهای  ENVIو  ARC GISبارز سازی و پردازش
تصاویر صورت گرفته است .عمق یابی تصاویر لندست و کالیبره کردن تصاویر با اطالعات هیدروگرافی منطقه،
تغییرات عمق و نحوه رسوب گذاری در بندر بریس بررسی شده است و با مقایسه تصاویر به بررسی تغییرات
خط ساحلی مربوط به ساحل کناری موج شکن بندر بریس پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :مورفودینامیک ساحلی ،رسوب گذاری ،تصاویر لندست ،عمق یابی لندست ،سنجش از دور

Landsat

19
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بررسی فرآیند انتقال رسوب بندر لنگه با استفاده از مدل
تجربیCERC
2

کامران الری ، 9سید محمد تقی ساداتی پور ، 2مصطفی ممقانی

1دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال k_lari@iau-tnb.ac.ir
2استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

sadatipour1960@yahoo.com
8دانش آموخته علوم دریایی و اقیانوسی -هیدروگرافی -سازمان بنادر و دریانوردی
m.mamaghani@yahoo.com

چکیده
یکی از مشکالت بنادر مسئله رسوب گذاری در حوضچه و کانال دسترسی بنادر و تغییرات ساحل و بستر دریا پس
از ساخت بندر میباشد به طوری که الیروبی رسوبات انباشته شده برای تامین آبخور مورد نیاز کشتیها و استفاده
بهینه از بنادر هزینه بسیار هنگفتی را در بر دارد .یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل انتقال
رسوب می باشد .زیرا گاهی اوقات کمبود مواد رسوبی نشان دهنده وجود فرسایش در منطقه و در سایر نقاط تراکم
مواد ،نشان دهنده رسوبگذاری می باشد .در این تحقیق ابتدا با بر اساس بازدیدهای میدانی انجام شده و بررسی
تصاویر ماهوارهای مشخص گردید که سواحل واقع در شرق بندر لنگه در بخش هایی کامال صخرهای و کوهستانی
هستند؛ و نقش بی دلیل اکو سیستم آبگیر(شوره زار ) در تله کردن وکنترل سیالب های ناشی از بارندگی های
فصلی در باال دست منطقه  ،حاکی از آن است که توان تولید رسوب در منطقه ناچیز است و با توجه به این شواهد
می توان نتیجه گرفت که مقدار رسوباتی که در این ناحیه از خشکی به دریا انتقال مییابند ناچیز و قابل اغماض
هستند  .سپس از مقایسه دو تصاویر هوایی با فاصله زمانی نه ساله ؛ تغییرات خط ساحلی در منطقه بندرلنگه مورد
مطالعه قرار می گیرد که این مقایسه نشان می دهد که خط مد متوسط و به تبع آن شکل ساحل در این دو سال
تغییر قابل مالحظه ای نکرده است .لیکن فرسایش در در پایین دست و رسوبگذاری در باالدست منطقه مورد مطالعه
در برخی نقاط مشهود میباشد .سپس با استفاده از مجموعه نرم افزاری  LITPACKاز بسته نرم افزاری ،DHI
و با اعمال داده های موج ،جریان جزرومدی و دانه بندی رسوبات که از طریق نمونه برداری و خروجی مدل های
 ECMWFو MIKE21-SWبه مدل سازی میزان رسوب و خط ساحلی در منطقه مورد مطالعه پرداخته می
شود.که از نتایج حاصل ،مقدار خالص نرخ انتقال رسوب بدست آمده از مدل  LITDRIFTبا احتساب موج و
جریان  9139متر مکعب در سال می باشد ،که این مقدار کم بوده و نشان می دهد که سواحل اطراف بندر لنگه
در طول سالیان گذشته تغییرات قابل مالحظهای نداشته است .که در نتیجه به دلیل پایین بودن نرخ رسوب گذاری
منطقه مورد مطالعه  ،حدود  2میلیمتر در سال و دسترسی به امکانات زیر بنایی ؛ این منطقه یکی از بهینه ترین
نقاط برای ایجاد یا توسعه بندری در بخش شمال خلیج فارس می باشد.
کلمات کلیدی  :رسوبگذاری  ،بندر لنگه  ،موج و جریان  ،مدل ریاضی LITPACK , CERC
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اثر باد روی میدان جریان در یک محیط آزمایشگاهی اقیانوسی
زهره حیدری نشلی
فارغ التحصیل دکتری فیزیک دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرzohreh_neshel@yahoo.com

چکیده
در این پژوهش ابتدا یک حوضه پنج الیه اقیانوسی همانند سازی شد .برای نوشتن معادالت مدل ازدستگاه
مختصات کروی زمین با آرایه ی قائم سیگما استفاده می شود .حوضه اقیانوسی فرضی که برای همانند سازی
انتخاب شده است یک محیط مستطیل شکل می باشد که از لحاظ جغرافیایی بین عرض های  26تا  81درجه
شمالی و طول های  67تا  23درجه شرقی در نظر گرفته می شود .در ناحیه مورد مطالعه هر الیه افقی
اقیانوس به صورت نقاط منظمی شبکه بندی می گردند .فاصله نقاط واقع بر این شبکه در راستای طول و
عرض جغرافیایی معادل طولی با نیم درجه در نظر گرفته می شود .در راستای قائم ،اقیانوس به پنج الیه
تقسیم می گردد و هر الیه ،با مقدار معینی از فراسنج سیگما مشخص می شود .عمق محیط فرضی ثابت و
برابر برابر با  121متر می باشد .در راستای قائم محیط از پنج الیه با چگالی های متفاوت تشکیل شده است،
و دما و شوری پنج الیه در شرایط اولیه متفاوت و معین می باشند .و بعد از آن آزمایش های مختلفی در این
محیط فرضی انجام شده است .برای گسسته سازی معادالت ،برای جمالت فرارفتی از طرح واره لکس-وندروف
دوگامی و برای جمالت انتشاری طرح واره دوفورت -فرانکل استفاده شده است .برای شبکه بندی محیط مورد
نظر از شبکه آراکاوای سی تعدیل یافته استفاده شده است .در نهایت میدان جریان ناشی از این پزوهش در
پنج الیه بررسی شد.

کلمات کلیدی :مدل سازی ،دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما ،پنج الیه اقیانوسی ،شبیه
سازی عددی ،جریان های ناشی از باد
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مدلسازی تاثیر جنگل حرا بر روی هیدرودینامیک کانال خوران
سعید معماری ،9سید مصطفی سیادت موسوی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیطزیست ،دانشگاه علم و صنعت ایران ؛
s_memari@civileng.iust.ac.ir
2استادیار گروه آب و محیط زیست ،دانشگاه علم و صنعت ایران؛ siadatmousavi@iust.ac.ir

چکیده

جنگل حرا جزء زیستگاه های طبیعی است که در کانال خوران واقع شده است .کانال خوران بین قسمت
شمالی جزیره قشم و جنوب قسمت اصلی استان هرمزگان واقع شده است .این کانال جزء مناطق مهم اقتصادی،
صنعتی ،ماهیگیری ،و محیطزیستی است .در این تحقیق از مدل هیدرودینامیکی کد باز  FVCOMبرای
مدلسازی جریانات در این کانال استفاده شده است .این مدل جزء جدیدترین مدلهای حجم محدود است که
قابلیت استفاده از مشبندی مثلثی انعطافپذیر را دارا است و برای مناطقی که دچار خشکوتر شدن هستند،
توسعه داده شده است .نیروی غالب منطقه مورد مطالعه ،جزر و مد و از نوع روزانه و نیمروزانه است .همچنین
باد عموما تاثیر کمی بر روی جریانات دارد .به منظور تعیین اثر جنگل حرا بر روی هیدرودینامیک منطقه ،سه
سناریو در نظر گرفته شد :سناریوی اول که در آن مدل با استفاده از شرایط واقعی اجرا شده است ،سناریوی
دوم که در آن قسمت جنگلی به صورتی مدل شده است که همواره در طی جزر و مد خشک باشد ،و سناریوی
سوم که همیشه حداقل  1/2متر بر روی قسمتهای جنگلی آب قرار داشته باشد .پس از مدلسازی معلوم شد
که با اعمال این سناریوها ،هیدرودینامیک منطقه در قبل ،بعد ،و قسمت جنگلی تغییر میکند ،هر چند که در
حالتی که جنگلها تر در نظر گرفته شوند نسبت به سناریوی دوم ،با واقعیت همخوانی بیشتری دارند.

کلمات کلیدی :کانال خوران ،مدل هیدرودینامیکی حجم محدود ،FVCOM ،جنگل حرا
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تأثیر پیچکهای میان مقیاس بر اختالط افقی در خلیج فارس
امین رییسی ،9عباسعلی علی اکبری بیدختی* ، 2محمد جعفر ناظم السادات ، 2کامران الری ، 4عبدالرضا
5

ثابت عهد جهرمی

 1دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،گروه فیزیک
دریاmnraeisi@gmail.com ،
 2استاد ،موسسه ؤئو فیزیک دانشگاه تهرانbidoukhti@ut.ac.ir ،
 8استاد ،دانشگاه شیرازjafar@shirazu.ac.ir ،
 6استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،دانشکده علوم و فنون دریاییk_lari@iau-tnb.ac.ir ،
 2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،جهرم ،فارسar.sabetahd@yahoo.com ،

چکیده
اختالط افقی در دریا و نقش آن در توزیع گرما و شوری از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این تحقیق ابتدا
تشکیل پیچکها در خلیج فارس در اثر تغییر چگالی ناشی از تغییر دما و شوری بررسی میشود .برای این
منظور از دادههای جمع آوری شدهی دما ،شوری و چگالی مربوط به سری دادههای آنالیز شده سایت Aviso
(سالهای  2116تا  ) 2116استفاده شده است .سپس با تشخیص محل شکل گیری پیچکها ،ضریب پخش
پیچکی آنها نیز محاسبه شد .نتایج حاصل نشان داد که پیچکهای ایجاد شده در فصل بهار دارای پهنهای
بزرگ و سرعت باال میباشند اما پیچکهای ایجاد شده در فصل زمستان دارای پهنهای کوچک و سرعتی کم
هستند.

کلمات کلیدی :خلیج فارس ،پیچک میان مقیاس ،ضریب پخش پیچکی ،اختالط افقی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی نرخ ته نشینی ذرات ریز در دریاهای عمیق و در جریان-
های جزر و مدی با استفاده از مدلهای شبه پیوسته
رضوان پروانه ،9کیقباد شیرازیزاده ، 2نسیمه شاهرخی شهرکی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه تهران؛ rezvan.parvaneh@ut.ac.ir
9فارغ التحصیل کارشناسی ارشد  ،دانشگاه تهران؛ kavat752@gmail.com
2فارغ التحصیل کارشناسی ارشد  ،دانشگاه تهران؛ n_shahrokhi@ut.ac.ir

چکیده
به منظور بررسی نشست ذرات روابط و روشهای تجربی بسیاری وجود دارد .بر اساس این روابط قبلی میتوان
میزان تهنشینی و نشست رسوبات را مدل سازی کرد .مدل مطالعه شده در این مقاله ،بر اساس ضرایب ناشی
از عواملی همچون فرسایش فصلی ،زبری سطح و دوباره معلق شدن مواد آلی اصالح گردیده است .فرضیات
منطقی بر اساس مطالعات قبلی نشان میدهد که ریزدانهها فقط در جریانهای جذر و مدی بسیار آرام قادر
به نشست هستند و نرخ نشست ذرات در این جریانها بسیار کمتر از دیگر جریانها میباشد .یک مدل شبه
پیوسته نشست با فرض وجود یک الیه ویسکوزیته در زیر الیه مرزی آشفته نشان داده است که این الیه قادر
به جذب رسوبات ناشی از نشست ذرات بوده و پس از به دام انداختن این ذرات ،دیگر آنها را به جریان اصلی
باز نمی گرداند .البته الزم به ذکر است این مدل تنها برای سرعتهای برشی پایین ()U* <12 cm/sec
اعتبار دارد .مطالعات اخیر بر ر وی ماهیت زیرالیه ویسکوزیته حاکی از آن است که این زیر الیه به صورت
دورهای منقطع میگردد که در نتیجه سیال به دام افتاده در این ناحیه ،میتواند از آن خارج شده و به جریان
اصلی باز گردد ولی رسوبات همچنان در این ناحیه باقی میمانند .نتیجه مدلسازی نشان میدهد در دریاهای
عمیق ،با فرض ثابت بودن غلظت رسوبات ،سرعت و میزان نشست ذرات قابل توجه بوده و با توجه به سایز
آنها در عمقهای مختلف متفاوت میباشد .حال آنکه در جریانهای جزر و مدی نشست ذرات فقط در حالی
بسیار آرام جزر و مد صورت میپذیرد و در شرایط جزر و مدی شدید ،به دلیل زمان بسیار پایین ،میزان نشست
کامال قابل صرف نظر میباشد.
کلمات کلیدی :نرخ ته نشینی ،رسوب ذرات ،الیه مرزی ،زیر الیه ویسکوزیته ،دریای عمیق ،جریان جزر و
مدی.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارزیابی پراکنش آلودگی فلزات سنگین (نیکل و وانادیوم ) در
بنادر جنوب شرقی دریای خزر
2

مهرناز بنی اعمام،9کاظم درویش بسطامی ،2علی شیخ بهایی

9موسسه پژوهش های برنامه ریزی  ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییbani.amam@yahoo.com
2پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی darvish_60@yahoo.com

2پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویali.sheykhbahaei@gmail.com

چکیده
مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک اکوسیستم های دریایی و سالمت محیط زیست از مسائلی است که در چند
دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.شاخص سالمت محیط زیست و برنامه ریزی اکوسیستم های
دریایی از مسائل چالش برانگیز ی است که زمینه تحقیقات گسترده ای را فرآهم آورده است.در این تحقیق
تعداد  12نمونه رسوب سطحی از چهار نیم خط عمود بر ساحل در بنادر ترکمن  ،امیر آباد ،فریدونکنار،نوشهر
از اعماق  2،11،12متر جمع آوری گردید .نمونه ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی – طیف سنجی جرمی و
دستگاه  ICP-OESمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دراین تحقیق میانگین (دامنه)نیکل درنمونه های
رسوب))13/16 ± 1/92 ppmتا) )61/28 ± 2/66ppmو دامنه وانادیوم بین(  )12/86 ± 1/69ppmتا (
 )61/18 ± 6/28 ppmدر چهار فصل ثبت گردید .کمترین غلظت نیکل و وانادیوم در ایستگاه بندر ترکمن
و بیشترین غلظت آنها در ایستگاه فریدونکنار مشاهده گردید و بطورکلی الگوی پراکنش فلزات در ایستگاه
های مختلف بصورت فریدونکنار > نوشهر > امیر آباد > ترکمن بود .میانگین شاخص آلودگی  Igeoبرای
نیکل و وانادیوم در ایستگاه فریدونکنار به ترتیب  2/1و( 2/2آلودگی متوسط) و در دیگر ایستگاه ها کمتر از
( 2آلودگی کم) مشاهده گردید .در این مطالعه طبق نتایج همبستگی بین شاخص آلودگی  Igeoبا آالینده
های مورد مطالعه و سالمت اکولوژیک مناطق مورد نظر را متوسط ارزیابی نموده و در مقایسه با یکدیگر این
چهار بندر از آلودگی باالیی برخوردار نیستند مگر اینکه تحت تاثیر شرایط هیدرودینامیکی منطقه و شرایط
نامساعدی قرار گیرند.
کلمات کلیدی :فلزات ، V ،Niشاخص ژئوشیمیایی ، Igeoدریای خزر
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بررسی خواص دینامیکی دسته موتورهای االستومریکی و
هیدرولیکی یک موتور بر اساس نیروها و گشتاورهای تحریک
برخواسته از موتور
2

میثم ظهرابی  ،9حبیب اهلل شفیعی ،2حمید کاظمی

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -دانشگاه امام حسین(ع( m.zohrabi20@gmail.com
2کارشناسی ارشد مکانیک -دانشگاه امام حسین
8دکتری مکانیک -دانشگاه امام حسین

چکیده
نیروهای تحریک موتور که عمدتاً برخواسته از فشار گاز احتراق و نیروهای نامتوازن موتور میباشند ،به عنوان
اصلی ترین منبع ارتعاش در وسایل نقلیه شناخته شده است .در این پایان نامه سیستم دسته موتورهای
االستو مریکی و هیدرولیکی سه درجه آزادی کوپل شده مورد بررسی قرار گرفته است .عملکرد سیستم دسته
موتورها با هدف جذب ارتعاشات در محدودههای فرکانسی و تحت نیروهای تحریک موتور ارزیابی شده است.
مدل دینامیکی موتور بر اساس تحلیل سینماتیکی و دینامکی اجزای آن و ارتعاش ناشی از وجود گاز احتراق
بنا نهاده شده است .نیروهای اینرسی نامتوازن ایجاد شده از قسمتهای چرخشی و رفت و برگشتی موتور ،به
عنوان نیروی تحریک عمودی بدست آمده اند .گشتاور خالص تولید شده از نیروهای اینرسی و فشار گاز احتراق
نیز با استفاده از روابط هندسی اجزای موتور محاسبه شده است .دو نوع دسته موتور منحصر به فرد شامل یک
دسته موتور االستومریک غیر خطی و یک دسته موتور هیدرولیکی محفظه منعطف برای ارائه گزارش مد نظر
قرار گرفته است .پارامترهای خاص داخلی یک دسته موتور هیدرولیکی ،اعم از فشار محفظه ،تغییر حجم
محفظه ،و جریان برای ب ررسی خواص دسته موتور هیدرولیکی در شرایط استاتیکی و دینامیکی مورد استفاده
قرار گرفت .نتایج بدست آمده در قالب نمودارهای مختلف ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی :موتور احتراق داخلی ،نیرو و گشتاور تحریک موتور ،ارتعاش موتور ،دسته موتور االستومریکی
و هیدرولیکی
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پایش سالمتی اتصاالت بدنه کشتی بهکمک توابع پاسخ فرکانسی و
تئوری اغتشاشی مینیمم رتبه
محمد قربانی ،9احمد ایزدی

2

9دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ m_ghorbani@mech.sharif.ir
2دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ aihr1971@gmail.com

چکیده
از بین تکنیکهای پایش سالمتی سازهها ،21روشهای ارتعاش مبنا در تشخیص آسیب 21از جایگاه ویژهای
برخوردارند .در این مقاله برای یک اتصال از بدنه جانبی کشتی که محل تقاطع تقویتکنندههای طولی و
عرضی است ،روش تشخیص آسیب بر مبنای توابع پاسخ فرکانسی و تئوری اغتشاشی مینیمم رتبه ،22برای
تشخیص وجود ترک ،موقعیت و شدت آن پیادهسازی شدهاست .برای یافتن توابع پاسخ فرکانسی اتصال سالم
و پاسخهای ارتعاشی اتصال معیوب ،از شبیهسازی مجازی تست آنالیز مودال تجربی در نرمافزار Abaqus
استفاده شدهاست .با استفاده از دو روش مختلف برای انتخاب نقاط فرکانسی شامل انتخاب نقاط با فواصل
مساوی در بازه فرکانسی مورد بررسی و انتخاب آنها در حوالی نقاط تشدید در توابع پاسخ فرکانسی ،نتایج
تئوری مینیمم رتبه استخراج شدهاست .نتایج بهدستآمده نشان میدهد روش اول در ضمن سهولت در
پیادهسازی ،بهدلیل امکان استفاده از طیف وسیعی از نقاط فرکانسی ،میتواند نتایج قابل اعتمادی از وجود
آسیب در اتصال را در اختیار قرار دهد .روش دوم نیز بهخوبی میتواند موقعیت آسیب و شدت آن را پیشبینی
کند .بنابراین ترکیب این دو روش میتواند بهعنوان ابزاری مناسب و کارآمد در پایش سالمتی اتصاالت بدنه
کشتی استفاده شود.
کلمات کلیدی :پایش سالمتی سازه ( ،)SHMتشخیص آسیب ،سازه کشتی ،روشهای ارتعاش مبنا ،تئوری
مینیمم رتبه

20

)Structural health monitoring (SHM
Vibration based damage detection
22
Minimum rank perturbation theory
21

145

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تأثیر بدنه جانبی بر میرایی غلتش عرضی شناور سه بدنه
5

علی ملکی ،9قادر میرزایی* ،2علی احمدی،2امین محمدی ،4ابراهیم علیزاده

9و2و4کارشناسی ارشد ،مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
alimaleki@mut.ac.ir, gh_mirzaei@mut.ac.ir, mohamadinit @gmail.com

2دانشجوی دکتری ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
nit.ahmadi@gmail.com

5دانشیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
ealizadeh@mut.ac.ir

چکیده

استفاده از تستهای آزمایشگاهی هرچند با دقت زیاد همراه است اما به دلیل هزینه زیاد و زمان قابل توجه
عموما تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد .گسترش روزافزون روشهای عددی موجب گشته
استفاده از این روشها و عوامل تأثیرگذار بر آنها ،توجهات زیادی را در مطالعات تحقیقاتی در حوزهی
هیدرودینامیک شناورها به خود اختصاص دهد .در این مقاله به بررسی تأثیر بدنه جانبی بر روی کاهش میرایی
حرکت غلتش عرضی در شناور سهبدنه سطحی پرداخته شده است .به این منظور از نرمافزار تجاری استارسی-
سیاِم برای حل جریان لزج و تراکم ناپذیر استفاده گردیده است .مدل توربوالنسی به کار رفته مدل K-ε
استاندارد میباشد .شبکهبندی ،شرایط مرزی و روشهای حل برای بدنه میانی و شناور سهبدنه یکسان میباشد.
جهت اعتبار سنجی نتایج به دست آمده از حل عددی ،از نتایج اولیه تست مدل بدنه شناور DTMB5512
استفاده گردیده و دقت روش حل مورد تأیید قرار گرفته است .در ادامه نتایج حاصل از شبیهسازی شناور
سهبدنه با بدنه میانی مقایسه گردیده و تأثیر بدنه جانبی در میزان حرکت غلتش عرضی شناور بدست آمده
است .نتایج نشان داد که فاصله بین بدنه جانبی و بدنه میانی به صورت یک بازوی پایدار کننده عمل کرده و
تاثیر زیادی بر پریود غلتش عرضی شناور سه بدنه دارد.
کلمات کلیدی :شناور سهبدنه ،غلتش عرضی ،میرایی  ،هیدرودینامیک ،استار سیسیام.
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بررسی رفتار شناور تریماران در آب آرام با استفاده از روش
عددی
سیده زهرا پناه رضویان  ،9احمدرضا کهنسال  ،2سجاد حاجی زاده

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه خلیح فارس؛ panahrazavi@yahoo.com

 2استادیار
8استادیار هیدرومکانیک دریا ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه خلیج فارس hajizadeh@pgu.ac.ir

هیدرومکانیک دریا ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه خلیج فارس ؛ kohansal@pgu.ac.ir

چکیده
امروزه برای تحلیل رفتار شناور عموما از روشهای عددی استفاده میشود .زیرا انجام آزمایش مدل در شرایط
آزمایشگاهی عالوه بر تحمیل هزینههای زیاد بر محقق ،نیازمند صرف زمان زیادی است .در این مقاله رفتار
هیدرودینامیکی یک شناور تریماران در آب آرام با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار استار سیسیام بررسی
میگردد .روش مورد استفاده در انجام شبیهسازی روش حجم محدود -حجم سیال بوده و مقدار مقاومت به
دست آمده با نتایج آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده است .سپس عالوه بر مقاومت ،سهم هر یک از بدنهها در
مقاومت کل شناور و سطح خیس شده ارائه میگردد .همچنین برای درک صحیح امواج ایجاد شده توسط
بدنهها و پیشگیری از تداخل نامطلوب آنها الگوی موج شناور در سرعتهای مختلف بررسی شده است .سپس
با استفاده از مقاطع عرضی مختلف در طول شناور سطح آزاد بین بدنهها در سرعتهای مختلف نشان داده
شده است.

کلمات کلیدی :شبیه سازی عددی ،تریماران ،هیدرودینامیک ،الگوی موج
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شبیهسازی مانور کشتیهای تجاری به روش MMG
4

محمدرضا جوانمردی ،9محمدرضا فتحی کازرونی ،2محمد سعید سیف ،2مهدی کبریایی

 9استادیار میهمان ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشگاه صنعتی شریف؛
javanmardi@mehr.sharif.ir

2دانشجوی دکتری ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشگاه صنعتی شریف؛
mrfathi.k@gmail,com
 2استاد ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشگاه صنعتی شریف؛ seif@sharif.edu
 6کارشناس ارشد ،سازمان بنادر و دریانوردی ،اداره کل سواحل و بنادرmehdy.kebriaee@gmail.com ،

چکیده
قابلیت فرمان و مانورپذیری جزء ویژگیهای اساسی شناورها محسوب میگردد و در مراحل ابتدایی طراحی
تخمین مناسبی از مانورپذیری شناور ضروری میباشد .زیرا محدودیت آبراههها و ترافیک تردد در بنادر مسئله
مانور کشتی را پر اهمیت کرده است .دقت مدلهای توسعه داده شده برای مانور کشتی تا حد زیادی وابسته
به کیفیت اطالعات ورودی آن است .وجود یک مدل کاربردی جهت بررسی تاثیر پارامترهای کشتی بر مانور
که از سطح دقت کافی برخوردار باشد در دفاتر طراحی کشتی ضروری است .در این مقاله مدل ریاضی مبتنی
بر روش  MMGمختص شناورهای تجاری با پروانه و سکان از مانور کشتی توسعه داده شده و تاثیرات نیروهای
هیدرودینامیکی بدنه ،پروانه و سکان در آن در نظر گرفته شده است .کد تهیه شده قابلیت مدلسازی انواع
مانورهای معمول شناور را دارد .کد تهیه شده با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد صحتسنجی قرار گرفته است
و کارایی مدل تهیه شده تایید گردیدهاست.

کلمات کلیدی :کشتی ،مانور ،شبیهسازی ،MMG ،تست میدانی
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شبیه سازی عددی شناور پروازی تونل دار درآب آرام
فاطمه روشن ،9عباس دشتی منش 2رسول نیازمند بیلندی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارس؛ Roshan-gh71@ymail.com
 2استادیار هیدرومکانیک دریا ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه خلیج فارسa.dashtimanesh@pgu.ac.ir ،
2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارس؛ rasool.niazmand@mehr.pgu.ac.ir

چکیده
شناور پروازی تونلدار یکی از انواع فرم بدنههای پروازی است که با هدف کاهش هر چه بیشتر مقاومت بدنه
طراحی شده است .در این مطالعه رفتار هیدرودینامیکی یک شناور پروازی تونلدار به صورت سه بعدی در نرم
افزار استار سیسیام شبیهسازی شده است .فرایند شبیهسازی با استفاده از روش حجم محدود -حجم سیال
انجام گرفته و مدل دارای دو درجه ازادی در راستای حرکات هیو و پیچ میباشد .بنابراین برای مشاهده دقیق
رفتار هیدرودینامیکی بدنه با توجه آزادی حرکت آن ،مش دینامیکی به کار گرفته شده است .سپس نتایج به
دست آمده از شبیهسازی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده و دقت مقاومت و زاویهی تریم به دست
آمده ارزیابی میگردد .در نهایت سایر خصوصیات هیدرودینامیکی بدنه در سرعتهای مختلف ( نظیر توزیع
مقاومت ،توزیع نیروی لیف ،تاثیر تونل ،سطح خیس شده ،پروفیل موج در تونل و خطوط جریان) جهت پیش
بینی دقیق رفتار این نوع فرم بدنه ارائه میشود.

کلمات کلیدی :شناور پروازی ،بدنه تونلدار ،شبیهسازی عددی ،هیدرودینامیک
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Propulsion performance of spanwise flexible wing
using unsteady panel method
Saeed Najafi
PhD of Marine Engineering, Sharif University of Technology, snajafi@mech.sharif.edu

Abstract
In this paper propulsion performance of a spanwise flexible oscillating
wing which is broadly similar to undulation of fin fluke is investigated.
The geometry of the fluke was simultaneously undergoing of three
harmonic oscillating motion while surging with constant velocity. The
effect of deflection phase angle, flexibility parameter and wing tip
deflection amplitude in thrust coefficient and swimming efficiency was
studied. A low order unsteady panel method coupling with a time stepping
algorithm for free wake alignment is implemented into a computer
program to estimate propulsion efficiency of lifting bodies. This is an
efficient method to accelerate computational speed via reducing the order
of problem from R3 to body boundaries. The results present the significant
effect of phase angle in propulsion characteristics of oscillating fluke.

Keywords: propulsion performance, fin whale fluke, flexible wing, panel
method, wake alignment
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بررسی تأثیر ضخامت پره بر روی مشخصات هیدرودینامیکی و
سازهای یک نمونه پروانه دریایی
امین اشتری ،9احسان بیگی

2

 1کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک ،سازمان صنایع دریایی گروه صنایع شهید قربانی  ،اصفهان،
a_ashtari_l@yahoo.com
 2کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران  ،تهران

چکیده
هدف از کار حاضر بررسی تأثیر ضخامت پره بر روی مشخصات هیدرودینامیکی و سازهای یک نمونه پروانه
دریایی میباشد .پروانه یک کشتی یا هر وسیله نقلیه دریایی ،که از سیستم رانش پروانهای بهره میبرد ،نقش
بسیار مهم و حیاتی را در آن بر عهده دارد .زیرا باید تراست کافی برای حرکت کشتی تولید کند ،راندمان
باالیی داشته باشد ،در برابر نیروهای وارد بر آن دچار شکست نشود و درعینحال دارای کمترین ارتعاش و نویز
باشد .در این تحقیق بنا بر ضرورت مسئله میخواهیم از یکطرف میزان تأثیر ضخامت پروانه بر روی پارامترهای
هیدرودینامیکی نظیر تراست ،گشتاور و بازه و از طرف دیگر بر روی استحکام پروانه را مورد بررسی قرار دهیم.
بنابراین مدلهایی از یک پروانه ،که فقط در ضخامت متفاوت هستند ،ایجاد شده و سپس این مدلها مورد
تحلیل کوپل سیال و سازه(یکطرفه) قرار گرفته است .مشاهدات تأثیر قابلتوجه ضخامت بر روی پارامترهای
یاد شده را نشان میدهد که با تکرار تحلیل میتوان به حد مناسبی از ضخامت دستیافت که هم از نقطه نظر
سازهای و هم هیدرودینامیکی بهینه باشد.

کلمات کلیدی :پروانه ،ضخامت ،پارامترهای هیدرودینامیکی ،استحکام سازهای
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Effect of Cavitating-bubble Generators on the
Dynamics of Unsteady Cloud Cavitation
Ebrahim Kadivar1, Khodayar Javadi2
1

University of Duisburg-Essen, Institute of Ship Technology, Ocean Engineering and
Transport Systems; ebrahim.kadivar@uni-due.de

2

Sharif University of Technology, Department of Aerospace Engineering, Flow Control
Research Lab; kjavadi@sharif.edu

Abstract
The present paper is devoted to the 3D numerical study of unsteady cloud
cavitation around the CAV2003 benchmark hydrofoil using a passive
cavitation controller method called cavitation-bubble generator (CGs). We
investigate this passive controller on the hydrofoil surface to affect the
whole processes of vaporization, bubble generation and bubble implosion.
Firstly we simulate the unsteady cavitating flow around the hydrofoil
without CGs using a Partially-averaged Navier Stokes (PANS) method.
The turbulence approach is coupled with a mass transfer model which
implements to an open source finite-volume package. Then we tested
different sizes and angles of CGs on the hydrofoil surface. The results of
an appropriate design of the CGs shows a significant decrease of the
maximum length of the attached cavity and a large decrease of wallpressure fluctuation intensity on the hydrofoil surface.

Keywords: Cloud cavitation, passive flow control, Cavitation Control
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تحلیل اندرکنش سازه و سیال در پدیدهی کوبش مقطع دوبعدی
شناور دوبدنه در امواج منظم مورب
مبین معصومی  ، 9مهدی یوسفی فرد ،2عباس رامیار
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 8دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ aramiar@nit.ac.ir

چکیده
بررسی اندرکنش سازه و سیال برای یک شناور دوبدنه که تحت تأثیر امواج منظم مورب قرار دارد از اهداف
اصلی این پژوهش قلمداد میشود .به منظور نیل به این هدف از روشها و تئوریهای مختلف و ایجاد ارتباط
منطقی بین روشهای مختلف عددی مبتنی بر تئوری نواری ،دینامیک سیاالت محاسباتی و المان محدود با
استفاده از نرمافزارهای ترایبون ،اوپنفوم و آباکوس بهره گرفته میشود .در ابتدا اندرکنش مربوط به برخورد
گُوِهی االستیک به سطح آب بررسی و مورد صحتسنجی قرار میگیرد ،تا در نهایت بتوان به راهکار و روشی
استاندارد و با جوابهای بهینه به منظور بررسی برخورد سازهی شناور به آب دست یافت .از آنجایی که در
مبحث برخورد شناور به آب در اثر موج منظم ،اثرات دینامیکی و رفتار دریامانی شناور از اهمیت به خصوصی
برخوردار هستند ،از نرمافزار ترایبون به منظور بررسی حرکات دینامیکی شناور در موج منظم مورب استفاده
میشود .در نهایت با بهرهگیری از روشهای ذکر شده میتوان مقادیر تنش و کرنش در سازهی شناور دست
یافت ،که اطالع از مقادیر این متغیرها به منظور طراحی سازهای از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.

کلمات کلیدی :اندرکنش سازه و سیال ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،اوپِنفوم ،آباکوس ،ترایبون.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مدلسازی فازی تغییرات ضریب مرکز ثقل شناور و بهینهسازی
توابع دریامانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
محسن خسروی بابادی  ،9پژمان مظاهری ،2حسن قاسمی

2

9دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ mohsen_khb@yahoo.com
2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ pejman.mazaheri@aut.ac.ir
 8دکتری مهندسی دریا ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ gasemi@aut.ac.ir

چکیده
در سالهای اخیر توجه بیشتری به پیشبینی و بررسی رفتار شناور در دریا ( )seakeepingشده است .در
شناورهای تندرو و سبک هرچه سرعت شناور رو به افزایش میگذارد اهمیت این محاسبات بیشتر میشود .هدف
این مطالعه ،تغییرات ضریب ثقلیت شناور از کف ) (KBبصورتی است که کمترین تاثیر بر روی ضرایب
هیدرودینامیکی دیگر شناور در مدلسازی آن اعمال شود .بدین منظور با استفاده از طراحی یک سیستم فازی،
خطوط بدنه شناور در سه زاویه برخورد  121 ،121و 131درجه در بازه تغییرات ضریب  +%2 KBو -%2
مدلسازی شده و خطوط بدنه هندسه شناور برای هر تغییر ساخته و توابع دریامانی(شامل هیو ،پیچ ،رول،
مقاومت اضافی و ضریب دریازدگی) هر فرم بدنه در هریک از زوایای برخورد محاسبه میشود .سپس تغییرات
هر یک از توابع دریامانی با استفاده از روش تطبیق چندجمله ای مدلسازی ریاضی شده و با استفاده از روش
بهینهسازی چند هدفه الگوریتم ژنتیک ،مقدار  KBبهینه محاسبه شده است .روش ارائه شده در این مقاله بر
روی یک شناور کروت اجرا و تست شده و نتایج بدست آمده از شبیهسازی خطوط بدنه شناور در  KBبهینه
و مقایسه توابع دریامانی آن با مدل اصلی ،کارایی روش ارائه شده را به اثبات رساند.

کلمات کلیدی :بهینه سازی توابع دریامانی ،الگوریتم ژنتیک ،مدلسازی فازی خطوط بدنه ،KB ،کروت

154

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران
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بهینه سازی فرم هندسی یک سکوی نیمه شناور به روش عددی
2

مانا همتی ،9سعیدکاظمی ،2مجید قدسی حسن آباد

 9دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های دریایی  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات؛mahyar.hemati@yahoo.com

 2استادیار  ،عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛
saeid.kazemi@hotmail.co.uk
 2استادیار،عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛
m.ghodsi.h@gmail.com

چکیده
برای رسیدن به فرم هندسی بهینه یک سکوی نیمه شناور به بررسی برخی از پارامترهای هندسی و میزان
تاثیر آنها در پاسخ های حرکتی پرداخته می شود تا با دستیابی به میزان حساسیت پاسخهای سازه به مشخصات
و معیارهای هندسی مناسبی در درجات آزادی مورد نظر برای طراحی سکو دست آید .یکی از نرم افزارهای
دینامیک سیاالت محاسباتی که مبتنی بر روش حجم سیال است و از قابلیت شبیه سازی سیال و سازه ها با
خصوصیات هندسی مختلف برخوردار است  flow3Dاست .در این تحقیق با استفاده از نرم افزار
 solidworksبه مدلسازی و تعیین ممان اینرسی سکوی امیرکبیر پرداخته شده و سپس با  flow3Dبه
همراه مدل موج منطبق بر شرایط غالب در دریای خزر به بررسی تاثیر فرم هندسی سکوی نیمه شناور بر
پاسخ سکو پرداخته شده است .در این تحقیق ابتدا چندین پایه با اشکال مختلف و فاصله پایه های متفاوت
مورد بررسی قرار گرفت و در انتها بهترین حالت از لحاظ جابجایی و نیروی وارده بر سکوی نیمه شناور به
عنوان بهترین حالت گزارش شد.

کلمات کلیدی :بهینه سازی ،سکوی نیمه شناور ،روش عددی ،فرم هندسی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی عملکرد کوالر در بدنه شناورها از نظر مقاومت در برابر
ضربه و کاهش وزن سازه توسط نرمافزار LS-Dyna
مهدی ربیعی ،9سهراب رضایی ،2محمد مهدی قانع ،2محمود محمدی ملکسری

4

9دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن؛ Mrabiei84@yahoo.com
2کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن؛ Sohrab.rezaei.la@gmail.com
8دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن؛ Mehdi_Ghane@msc.guilan.ac.ir

6کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت

چکیده
در این مقاله ،به واسطه نرم افزار تحلیل دینامیکی  ،LS-dynaابتدا عملکرد الیاف کوالر دربرابر ضربه در
شرایط مختلف بررسی شده و عوامل موثر بر عملکرد آن مطالعه شده است .در بررسی ها نشان داده شده که
در وزن ثابت پارچه کوالر عملکردی پنج برابر قوی تر از ورق معادل فوالدی خود دارد .همچنین برای درک
بهتر کاربرد این الیاف در صنایع نظامی و دریایی ،مسائلی شامل برخورد چند پرتابه انفجاری با نمونه پنلهای
مورد استفاده در بدنه ناوهای هواپیمابر تعریف شده و نتایج آنها بدست آمده است .با توجه به وزن باالی فوالد
و محدودیتهایی که در حرکت کشتی ایجاد میکند ،باید تا حد امکان از استفاده بیش از حد آن در سازه
کشتی ها خودداری کرد .از طرفی با توجه به تهدیداتی که مورد توجه آنها هستند ،کشتیها باید از لحاظ
ساختاری دارای استحکام کافی باشند .از اینرو باید با استفاده از مواد مختلف در بدنه کشتی حالت بهینهای
ایجاد شود تا عالوه بر مانورپذیری کافی دارای استحکام مطلوب نیز باشد.

کلمات کلیدی :کوالر ،LS-Dyna ،ضربه ،نفوذ ،شناور
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شکلدهی  bulbous bowشناور سطحی با استفاده از روش
شکلدهی انعطافپذیر
2

عبدالقیوم نورمحمدی ،9مجید الیاسی ،2محمد جواد میرنیا
9

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ؛ ghaumn@gmail.com
2

استادیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ؛ elyasi@nit.ac.ir

2استادیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ؛ mirnia@nit.ac.ir

چکیده
بدنه شناورها برای حفظ تعادل ،مقابله با درگ ،جلوگیری از آسیب حین پهلو گرفتن و بسیاری از مالحظات
مهندسی دیگر ،از انحناهای پیچیده و خاصی ساخته میشوند .در ساخت بدنه شناورها به دلیل پیچیدگی
انحناها و بزرگ بودن ابعاد ،استفاده از روشهای متداول شکلدهی ،برای تولید بدنه به صورت یکپارچهتر
محدود میباشد .بنابراین این قسمتها از اتصال بخشهای کوچکتر به یکدیگر تولید میشوند .در این مقاله،
روش جدیدی برای شکلدهی  bulbous bowشناورهای سطحی که توانایی تولید آن را به صورت یکپارچه
دارد ،ارایه شد .بدین منظور ،قالب جدیدی که انعطافپذیری باالیی در تولید قطعات گوناگون دارد ،طراحی
شد .این قالب شامل پینهای سرکروی کنار هم میباشد که قابلیت تنظیم ارتفاع دارند .با ایجاد آرایش مناسب
و تنظیم ارتفاع پینها میتوان سطوح مختلف ایجاد کرد .به منظور شکلدهی ،ورق بر روی قالب نصب شده
روی دستگاه کنترل عددی ،بسته شده و یک ابزار سر کروی متصل به دستگاه ،روی مسیر پیوسته که تابع
هندسه قطعه است ،در تماس با ورق حرکت کرده و ورق را شکل داد .نتایج به دست آمده از این پژوهش،
تکرار پذیری در شکلدهی ،دقت ابعادی باال و سرعت تولید فرآیند جدید را نشان داد.

کلمات کلیدی :بدنه شناور سطحی ،روش جدید شکلدهی ،شکلدهی انعطافپذیر ،شکلدهی قطعات پیچیده

157

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شبیهسازی عددی نیروهای جانبی وارد بر شناورِ پروازی پلهدار
(دوپله) در حالتِ نامتقارن
2

سعید پناهی ،9پرویز قدیمی

9کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ saeedpanahi@aut.ac.ir
2استاد ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ pghadimi@aut.ac.ir

چکیده
در مقاله ی حاضر به بررسی و مدلسازی عددی نیروهای جانبی وارد بر شناور پروازی پلهدار پرداخته میشود.
به منظور تحلیل مسئله ،معادالت متوسط زمانی ناویراستوکس با استفاده از روش حجم محدود حل شده و
برای مدل سازی اثر سطح آزاد از معادالت تسخیر حجمی سیال استفاده گردیده است .به دلیل آشفته بودن
جریان حول بدنهی شناور ،از حلگر اغتشاشی دومعادلهای  k-εاستفاده شده است .شناور در زوایای هیل و
دریفت  2 ،1و  11درجه به صورت توامان مورد تحلیل قرار میگیرد .فرآیند استقالل از شبکه انجام گرفته و
به منظور اعتبارسنجی حل ،نتایج بدستآمده با دادههای آزمایشگاهی دامِنیک تانتون و همکارانش مقایسه
شده و دقت مناسبی مشاهده شده است .هدف مقاله ی حاضر ،بررسی نیروهای جانبی وارد بر شناور پروازی
پلهدار در حالت نامتقارن میباشد .با توجه به محاسبات انجام شده ،گشتاور یاوینگ 28با افزایش زاویهی دریفت
به ازای زاویه ی هیل ثابت افزایش پیدا خواهد کرد .ضریب نیروی سوِی ،کانتور سطح خیسشدهی کف شناور،
جدایش آب از چاین و الگوی موج اطراف بدنهی شناور از دیگر نتایج حاصلشده از این تحلیل هستند.

کلمات کلیدی :مدلسازی عددی ،شناور پروازی پله دار ،گشتاور یاوینگ ،پاشش جریان ،الگوی موج اطراف
بدنهی شناور

Yawing moment
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روند مدلسازی شناور کاتاماران به روش هیدرواالستیک
ابراهیم سلیمانی ،9محمدسعید سیف ،2محمدرضا تابش پور

2

 9دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Ibrahimsolivan@gmail.com
2استاد ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Seif@sharif.edu
2استادیار ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Tabeshpour@sharif.edu

چکیده
استفاده از بدنههای جدید در شناورهای امروزی از جهت پاسخ به نیازمندیهایی که به طور روزافزون ایجاد
می شوند ،بسیار سودمند است .تحقق این موضوع ،رسیدن به اهدافی همچون افزایش پایداری و سرعت شناور
را تسهیل میکند .یکی از این فرم بدنه های نوظهور ،شناور کاتاماران است .این نوع شناور دارای دو بدنه زیر
آب و عرشه میانی است .یکی از مهمترین مراحل در طراحی شناور ،یافتن بارهای وارده بر بدنه آن در طول
عمر و زمان انجام عملیات خاص است .این بارها علتهای مختلفی دارند که یکی از مهمترین آنها امواج
هستند .تنشها و تغییرشکلهای ایجاد شده در شناور در اثر این بارگذاریها میتوانند در طراحی ورقها و
تقویتکنندهها و سایر المانهای سازه ای شناور موثر باشند .این مقاله روند مدلسازی شناور کاتاماران به روش
هیدرواالستیک را به صورت مرحله به مرحله که شامل تحلیل عددی در نرم افزار و تست تجربی در حوضچه
کشش میباشد را تشریح میکند.

کلمات کلیدی :شناور کاتاماران ،تحلیل هیدرودینامیکی ،تست مدل ،تحلیل سازهای ،مدلسازی نرمافزاری،
مدل چند جزئی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی  ،مدلسازی عددی و تحلیل دینامیکی شناور دوبدنه
 semi Swathمدرن
کریم اکبری وکیل آبادی ،9حسین بردیده  ،2غالمرضا امیدی راد

2

9استادیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) نوشهر ؛ Akbari.karim@aut.ac.ir
2کارشناسی ارشد مکانیک سیاالت ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ؛ bardide120@gmail.com

8دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سیاالت ،دانشگاه دریایی امام خمینی(ره) نوشهر ؛
gholamreza.omidirad@gmail.com

چکیده
هدف اصلی در طراحی شناورهای دو بدنه سرعت باال روی ایجاد شناوری با دریامانی مناسب در برخورد موج
از روبرو در سرعت های پیشروی باال بوده است .این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که حرکات پیچ،
فرو رفتن سینه شناور در آب و بارهای دینامیکی سازه ای در شناورهای سواث در شرایط دریایی سخت و
سرعت های پیشروی باال ،نسبت به شناورهای تک بدنه افزایش ناگهانی پیدا می کند .این موضوع ایمنی و
رفاه در این شناورها را تهدید میکند.راه حلهای متنوعی برای بهبود کارایی شناورهای سواث در سرعتهای
باال پیشنهاد شده است .یکی از این پیشنهادها تولید و یا اصالح فرم بدنه شناور است .در این گزارش ،بدنه
اصالح شده یک شناور سواث که به آن نیمه سواث گفته میشود ،تولید و بررسیهای هیدرودینامیک مورد
نیاز شامل پیش بینی مقاومت ،نیرو های وارد بر بدنه و حرکات هیو و پیچ روی این بدنه انجام شده است.تاثیر
فاصله بین دو بدنه بر مقاومت کل شناور و همچنین تاثیر این فاصله بر حرکات دینامیکی شناور مورد بررسی
قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :شناور نیمه سواث ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،ضریب مقاومت بدنه ،حرکات هیو و پیچ
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مروری بر رویه های بررسی صحت سالمت سازه :از روش های
بازرسی غیر مخرب سنتی تا پایش آنالین سازه در سازه های
هوشمند
عبداله رحمانی

9

9کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدس تهران؛ arahmani802@gmail.com

چکیده
در بررسی پیش رو ابتدا لزوم انجام بازرسی جهت دستیابی به هدف نخست سازه ،یعنی ایمنی شرح داده شده
و در ادامه دو رویکرد برای بازرسی سازه که یکی رویکرد سنتی بازرسی غیر مخرب و دیگری رویکرد نوین
پایش آنالین است ،مطرح شده و قابلیت ها و محاسن منحصربفرد هر یک تشریح شده که البته تمرکز اصلی
این سند بر رویکرد نوین خواهد بود .در بخش سوم دو نمونه از کاربردهای دریایی رویکرد نوین پایش سالمت
سازه ارائه خواهد شد .در انتها مقایسه کلی بین این دو رویکرد انجام گرفته و چشم اندازی از روندهای آتی
بازرسی سازه ارائه می شود.

کلمات کلیدی :ایمنی ،بازرسی غیر مخرب ،پایش سالمت آنالین سازه
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دستیابی به فرم مناسب بدنههای جانبی شناور سطحی سهبدنه
جهت بهبود رفتار هیدرودینامیکی شناور
4

علی ملکی ،9امین محمدی* ،2قادر میرزایی ،2ابراهیم علیزاده

9کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
Alimaleki@mut.ac.ir.

 *2کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال ؛
Mohamadinit@gmail.com

2کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
gh_mirzaei@mut.ac.ir.

 4دانشیار مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
Ealizadeh@mut.ac.ir

چکیده
طراحی و ساخت شناورهای چندبدنه یکی از اهداف مهم آیندهی شناورهای سطحی میباشد که در همین
راستا بهبود رفتار دینامیکی این شناورها با استفاده از روشهای مناسب طراحی میتواند تاثیر عمیقی بر روی
مسیر پیشرو ایجاد کند .در شناورهای سهبدنه ،بدنههای جانبی درصد کمتری از مقاومت کل شناور را به خود
اختصاص دادهاند ولی با طراحی درست و بهینه میتوانند نقش بسزایی را در کاهش مقاومت کل و نیز رفتار
هیدرودینامیکی شناور ایفا کنند .در این مقاله با استفاده از شبیهسازی عددی ،حرکت یک شناور سطحی
سهبدنه با فرمهای مختلف بدنههای جانبی مورد بررسی قرار میگیرد .بدنههای جانبی در سه فرم مختلف در
کنار بدنه اصلی قرار گرفته و در هر حالت مقدار مقاومت کل ،تریم و سینکیج شناور محاسبه شده است.
شبیهسازی با استفاده از نرمافزار استار سیسیام 26با حل معادالت رنس ،در شرایط آب آرام و اعداد فرود
مختلف انجام و نتایج بهدست آمده از شبیهسازی با نتایج حاصل از تستهای آزمایشگاهی مقایسه شده است.
با توجه به نتایج حاصل شده ،بدنههای جانبی با فرم متقارن رفتار هیدرودینامیکی بهتری از خود نشان داده و
دارای مقاومت کمتری نسبت به سایر فرمها میباشند.
کلمات کلیدی :شناور سطحی ،سهبدنه ،مقاومت ،تریم ،سینکیج ،رفتار هیدرودینامیکی ،ترایماران

Star CCM
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طراحی و شبیهسازی یک نمونه اینورتر چندسطحی سه فاز
بهبودیافته برای کاربرد در شناورهای مبتنی بر سیستم رانش
الکتریکی
محمدعافیت لو ،9سیدحسین حسینی ،2مهران صباحی

2

9دانشجوی ارشد الکترونیک قدرت ،دانشگاه تبریزa.afiatloo73@gmail.com :
 2دکتری برق قدرت ،دانشگاه تبریزhosseini@tabrizu.ac.ir :
 2دکتری برق قدرت ،دانشگاه تبریزsabahi@tabrizu.ac.ir :

چکیده

سیستم رانش الکتریکی در اصل سیستم حرکتی مبتنی بر توان الکتریکی کنترلشده است .هر سیستم
الکتریکی مبتنی بر بخشهای اساسی تولید توان و مصرف آن است که در رانش الکتریکی مصرف توان توسط
موتورهای الکتریکی و کنترل آن توسط درایورهای توان باال انجام میشود .بحث هارمونیک در سطوح باالی
توان مشکالت عدیدهای مثل گشتاور ضربهای و اتالف توان در سمت موتور ایجاد میکنند لذا برای کاهش
اثرات این عامل مخرب یک نمونه مدار اینورتری چندسطحی بهبودیافته برای درایو موتورهای توان باال در این
مقاله ارائهشده است .تحلیل شکل موجهای خروجی مدار ،بااتصال دو نمونه بار اهمی-سلفی و موتور القایی به
خروجی اینورتر در نرمافزار  ،PSCADانجامشده است.

کلمات کلیدی :سیستم رانش الکتریکی؛ اینورترهای چندسطحی؛ موتور القایی قفس سنجابی؛ اعوجاج
هارمونیکی؛ کنترل V/f
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طراحی سطوح کنترلی پاشنه زیردریایی سابوف با ضریب منظری
متغیر و شبیه سازی مانور زیگزاگ (20ـ )20در نرم افزار
تخصصی دریایی Paramarine
داوود احمدی امین آبادی ،9محمد مونسان

2

9کارشناس کشتی سازی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ davood.ahmadi1993@gmail.com
2هیات علمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ m.moonesun@gmail.com

چکیده
محاسبات مانور یکی از مهمترین محاسبات هیدرودینامیکی است که برای شناورها انجام می شود .در این
مقاله زیردریایی سابوف به عنوان مدل معیار انتخاب گردیده و سپس پنج سطوح کنترلی پاشنه با مساحت و
موقعیت طولی یکسان و ضریب منظری متغیر در محدوده  1.9تا  1.3مدلسازی شده است .سپس پایداری
هیدرواستاتیکی ،ضرایب هیدرودینامیکی و معیار پایداری دینامیکی در نرم افزار تخصصی دریایی پارامرین
مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین مانور زیگزاگ (11ا )11شبیه سازی شده و منحنی زاویه سکان و
زیردر یایی برای پنج سطوح کنترلی پاشنه استخراج گردید و قابلیت تغییر و حفظ مسیر با معیار استاندارد
 IMOصحت سنجی شده است.

کلمات کلیدی :سابوف ،ضریب منظری ،ضرایب هیدرودینامیکی ،مانور زیگزاگ ،زاویه آورشوت اولیه و ثانویه
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تحلیل عددی عملکرد پروانه دریایی به روش ترکیبی مومنتوم-
المان پره
محمد بختیاری ،9حسن قاسمی ، 2محمدعلی محمدی

2

1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرnavalarchitect2000@yahoo.com ،
2استاد ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرgasemi@aut.ac.ir ،
8دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرMohammadi17@aut.ac.ir ،

چکیده
روش های تحلیل پروانه در دهه های اخیر به طور قابل توجهی توسعه یافته اند و امروزه روش های مختلفی
برای تحلیل و طراحی پروانه وجود دارند .از جمله این روشها ،به ترتیب پیچیدگی و حجم محاسبات ،می توان
ا ز روش های مدل سازی سه بعدی جریان ویسکوز با استفاده از حل عددی معادالت ناویراستوکس ،روش
های سطح باالبر و تئوری المان پره اصالح شده ( )MBETنام برد .روش  MBETماهیتا روشی دو بعدی
است و کمترین پیچیدگی و حجم محاسباتی را نسبت به دو روش دیگر دارد .در این مقاله از روش MBET
همراه با تئوری مونتوم ،که به عنوان روش ترکیبی مومنتوم -المان پره یا  CMBETشناخته می شود ،برای
تحلیل یک پروانه دریایی سری  Bدر آب آزاد استفاده شده است .به منظور محاسبه ضرایب لیفت و درگ در
هر مقطع دوبعدی پره ،کد عددی  ( XFOILکه یک کد جریان ویسکوز است) به صورت کوپل شده با روش
 CMBETبکار گرفته شده است .نتایج عددی بدست آمده با این روش با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد که
سازگاری بسیار خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان داد.

کلمات کلیدی :پروانه دریایی ،روش عددی ،تئوری ترکیبی مومنتوم-المان پره ،جریان ویسکوز
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بررسی استفاده از کورت نازل در پروانه و تاثیر آن بر شرایط
دریامانی
مجید عسکری سیار ،9هادی نظری ،2عباس زارع نژاد اشکذری

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-
نوشهرmajidaskary1363@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-
نوشهرnazarihadi22@gmail.com
 2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)-نوشهرazarenezhad.a@gmail.com

چکیده

به صورت معمول استفاده از پروانه مجهز به کورت نازل در کاهش حرکات پیچ ،کاهش افت راندمان ناشی از
افزایش مقاومت یک پروانه و مقاومت افزوده شناور تاثیر گذار است .برای اینکه بیشترین نیروی رانش را تولید
کند باید حجم آب بیشتری را جابجا کند ،کورت نازل ها در واقع برای هدایت بهتر آب در هنگام ورود به پروانه
استفاده میشوند .هنگامی که پروانه ها در آب می چرخند در سطح جلو و پشت پره ها گرادیان فشار به وجود
می آید ،در سطح جلوی پروانه فشار کم و در سطح پشت آن فشار زیاد می باشد .این اختالف فشار ،اساس
تولید نیروی رانش است .بنابراین کورت نازل دارای اثری شبیه به فویل منفعل میباشد که در جهت کاهش
حرکات صفحه عمودی در شناورهای سرعت باال مورد تایید قرار گرفته است .این تحقیق میزان اثرگذاری
کورت نازل را در دریامانی شناور مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که چطور این اثر را می توان به
وسیله یک فویل تخت معادل سازی کرد.

کلمات کلیدی:کورت نازل ،پروانه ،داکت ،دریامانی ،کاویتاسیون ،درگ
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مدلسازی عددی شناور پروازی تونلدار در موج منظم
فاطمه روشن ،9عباس دشتی منش

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارس؛ Roshan-gh71@ymail.com
2استادیار هیدرومکانیک دریا ،دانشگاه خلیج فارس؛ a.dashtimanesh@pgu.ac.ir

چکیده
شناور تونلدار یکی از انواع شناورهای پروازیاست که با کاهش مقاومت بدنه امکان دستیابی به سرعتهای
باالتر را فراهم میکند .در این مقاله یک شناور تندرو پروازی دارای دو تونل در کف بدنه با استفاده از نرم افزار
استار سی سی ام شبیه سازی شده است .ابتدا مدل شناور با دو درجه آزادی در راستای حرکات هیو و پیچ در
آب آرام شبیه سازی می گردد .سپس نتایج حاصل از شبیه سازی در آب آرام با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده
توسط محققان پیشین اعتبار سنجی خواهد شد .پس از اطمینان از صحت نتایج به دست آمده ،حل عددی
موجود به شرایط واقعی عملکرد شناور در امواج دریا توسعه یافته و رفتار شناور در امواج بررسی میگردد.
الگوی موج مورد بررسی در این مقاله از طیف موج جانسواپ با بیشترین شباهت به امواج موجود در دریای
خلیج فارس انتخاب شده است .به این ترتیب با بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناور در این طیف موج ،امکان
پیشبینی شرایط بحرانی و وقوع پدیده رزونانس در حرکات هیو و پیچ فراهم میگردد

کلمات کلیدی :قایق تندرو ،شناور پروازی ،بدنهی تونلدار ،موج منظم ،شبیه سازی عددی
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بررسی رفتار خوردگی شناورهای آلومینیومی در حضور سیالن و
حفاظت کاتدی
2

کریم اکبری وکیل آبادی ،9عباس حسن آبادی

9استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
akbari.karim@gmail.com

2کارشناسی ارشد کشتی سازی و مدرس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
hasanabad74@gmail.com

چکیده

در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد آلیاژ آلومینیوم در قایقهای تندرو در معرض آب دریا ،تاثیر سرعت بر
فرآیند خوردگی این آلیاژ تحت پالریزاسیون کاتدی در شرایط سیالن با استفاده از الکترودهای استوانه چرخان
با کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی در محیط
کلرید سدیم  8/2درصد بررسی شده است .نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده نشان میدهند که در
شرایط مورد مطالعه ،فرآیند اصلی خورگی ،خوردگی موضعی است که در اطراف ذرات بین فلزی کاتدی حاوی
آهن درنتیجه تمرکز واکنشهای احیا بر روی این فلزات و قلیایی شدن شدید در اطراف آنها رخ میدهد .در
نهایت نتایج نشان داد در شرایط ساکن با گذشت زمان برای نمونه تحت پالریزاسیون کاتدی مقاومت به
خوردگی کاهش پیدا میکند این در حالیست که آهنگ رشد حفرات تنها در پتانسیل  -1/6ولت کاهش یافته
است .از طرفی در شرایط سیالن با گذشت زمان در پتانسیل  -1ولت مقاومت به خوردگی بهبود مییابد.

کلمات کلیدی :آلیاژ آلومینیوم ،پالریزاسیون کاتدی ،الکترود استوانه چرخان ،خوردگی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تعیین سرعت سرویسدهی کشتی در شرایط دریایی واقعی
4

حمید علیرضالو ،9آزاده چمکوری ،2علی منتصر کوهساری ،2حسن قاسمی

9کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی -هیدرومکانیک کشتی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر؛
Hamid.Alirezaloo@yahoo.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی -سازه کشتی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛
A.chamkoori@aut.ac.ir

2کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی -هیدرومکانیک کشتی ،سازمان بنادر و دریانوردی؛
ali_mk59@yahoo.com

4عضو هیئت علمی و استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛
gasemi@aut.ac.ir

چکیده
یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر هزینه عملیاتی کشتی سرعت سرویسدهی آن در شرایط آب و هوایی واقعی
در مسیر کشتیرانی معین میباشد تاکنون روشهای تخمینی در محاسبه سرعت سرویسدهی بر پایهی حاشیه
سرویس دقت کمتری داشته است .در این مقاله بر اساس روشی مبنی بر مقاومت اضافی که وابسته به
پارامترهای آماری میانگین موج و باد رخ داده در طول مسیر کشتیرانی معین آماده است .برای بهدست آوردن
سرعت سرویسدهی کشت ی ابتدا مقاومت ،سپس تراست برای یک پروانه مشخص محاسبه شد که در پایان با
استفاده از نمودارها سرعت سرویسدهی تخمین زده شد .بدنه کشتی انتخابشده  S-172مدل میباشد و در
نرم افزار مکسرف مقاومت آرام به روش هولتروپ محاسبهشده است .برای محاسبه مقاومت اضافه برای مسیر
بندرعباس ژاپن که به چند منطقه دریایی تقسیم میشود ارتفاع مشخصه هر منطقه تهیه و با تعیین طیف
موج مناطق از طریق ماژول موشن مکسرف مقاومت اضافی کشتی در منطقه محاسبه شد .در این مقاله اثر
تغییرات مشخصات هندسی (نسبتگام ،نسبتکورد و تعداد پره) پروانه بر سرعت سرویسدهی کشتی در نظر
گرفته شده است .به این منظور سعی گردیده تا با اتکاء به تئوری المان پره نقش تغییرات هندسی پروانه کشتی
مورد مطالعه ( )NACA66بر سرعت سرویسدهی شناور مورد مطالعه قرار گیرد.

کلمات کلیدی :مقاومت اضافه ،سرعت سرویسدهی ،باد ،موج ،مسیر کشتیرانی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل و مقایسه استحکام سازهای پروانه کامپوزیتی و فلزی تحت
فشار هیدرودینامیکی
محمد بینقی ،9عبدالرضا کبیری ،2جلیل فریدونی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی دانشگاه مالک اشتر؛ m.beinaghi@yahoo.com
 2استادیار ،دانشکده علوم و مهندسی دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ abdulrezakabiri@yahoo.com
8استادیار ،دانشکده علوم و مهندسی دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ fereidooni@mut-es.ac.ir

چکیده
پروانههای دریایی ساخته شده از مواد کامپوزیتی ،میتوانند نقش عمدهای در ناوگان و صنایع تجاری دریایی
داشته باشند .زیرا این پروانه ها به دلیل غیرمغناطیسی بودن سبب اختفای بهتر شناورهای نظامی شده و به
دلیل کاهش مصرف سوخت در حوزه تجاری بسیار کارآمد خواهند بود .شرکتهای سازنده اینگونه پروانهها و
پژوهشگران این حوزه جهت بررسی عملکرد سازهای و هیدرودینامیکی آنها به تحلیلهای مختلفی مانند
تحلیلهای استاتیکی–دینامیکی و هیدرواالستیکی میپردازند.
در مقاله حاضر با استفاده از نرمافزار انسیس به تحلیل  FSIیک طرفه یک نمونه پروانه کامپوزیتی و فلزی
پرداخته شدهاست .بدین منظور ابتدا به کمک نرمافزار  CFXتحلیل هیدرودینامیکی پروانه بر اساس سرعت
دورانی و سرعت شناور انجام شده و فشار وارد شده بر دیسک پروانه محاسبه میشود .سپس ،با توجه به
فشارهای وارد بر پروانه ،تنشهای ایجاد شده در سازه پروانه برای دو جنس کامپوزیتی و فلزی بررسی شده و
به تحلیل استحکام و تغییر شکل پرههای پروانه کامپوزیتی و فلزی پرداخته میشود.

کلمات کلیدی :استحکام سازهای ،پروانه کامپوزیتی دریایی ،تحلیل  ، FSIفشار هیدرودینامیکی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی و تحلیل عددی یک موتور دیزل دریایی جهت جایگزینی
در سیستم رانش دو موتوری یک کشتی
علیرضا لطفی ،*9حسن قاسمی ، 2کریم اکبری ، 2محمد مشایخ

4

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دریایی امام خمینی نوشهر lotfialireza.kl@gmail.com
2استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر gasemi@aut.ac.ir

8استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر akbari.karim@gmail.com
 6کارشناس ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد علوم تحقیقات آیتاهلل آملی
Mashayekh.mohamD@Yahoo.com

چکیده
رقابت کشاتیساازیهای بزرگ دنیا فقط بهاندازه و ابعاد کشتیهای باری بر اساس استانداردهای مطرح دنیا
محدود نیسات ،بلکه رقابت بعضای کشاتیسازیهای بزرگ دنیا روی موتورهای دیزلی این کشتیها معطوف
شااده اساات موتورهای احتراق داخلی بیش از یک قرن در حال اسااتفاده بر روی کشااتیها اساات و تغییرات
فوقالعادهای در طراحیهای خود ،مواد مورداسااتفاده و ویژگیهای عملیاتی قرارگرفتهاند .موتور دیزلی نوع
کارآمدترین موتورهای احتراق داخلی هساات .در دهه گذشااته تالشهای تحقیقاتی تا حد زیادی بر طراحی
موتورهای کشتی در دو مدل دو زمانه و چهارزمانه از منظر کاهش انتشار آالینده بدون قربانی کردن عملکرد
و مصارف ساوخت متمرکزشاده است.پژوهش درزمینه موتورهای احتراق داخلی در حال حاضر با نگرش به
نیازهای کاهش مصارف سوخت،افزایش راندمان موتور و کاهش تولید گازهای گلخانهای صورت میپذیرد .در
این چارچوب ،این کار تحقیقاتی در توصاایف یک روش برای بهینهسااازی با تمرکز بر روی موتور اصاالی
چهارزمانه دریک کشاتی با سایساتم رانشی که دارای دو شافت است،با کاهش تعداد موتور از دو موتور برای
هرشاااافات به یک موتور انجام می پذیرد.در ابتدا با اساااتفاده از نرمافزار  Gt Powerموتور پیشااانهادی
شابیهساازیشده و سپس در پایان نیز با مقایسه دادههای تجربی موتور فعلی و موتور پیشنهادی و همچنین
تحلیل عددی موتور جدید برای استفاده آن در شناور ازلحاظ بازدهی و توان  ،بهینه ساختن فضای موتورخانه
 ،بهصرفه بودن در تعمیرات و نگهداری  ،کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آالیندهها نتایج مثبتی حاصل
شد.
کلمات کلیدی :احتراق داخلی،سوخت مصرفی،انتشار آالیندهها،موتور دیزل،راندمان موتور
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی عددی حرکت در مجاورت سطح آب برای شناور با
مساحت سطح آبخور کوچک ()SWA
پویا موالنا  ،*9جلیل فریدونی ،2محمدرضا عربیار محمدی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ molana.p@gmail.com

2استادیار ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ fereidooni@iust.ac.ir
8استادیار ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ yar440@iust.ac.ir

چکیده
تعیین مشخصات هیدرودینامیکی شناورهای دریایی با سطح آبخور کوچک در مرحله طراحی و ساخت از
اهمیت زیادی برخوردار است .برای شبیهسازی مشخصات هیدرودینامیکی باید معادالت حرکت شناور با
روشهای انتگرالگیری عددی حل شوند .برای حل این معادالت ابتدا باید ضرایب هیدرودینامیکی بدنه
محاسبه شوند .برای محاسبه این ضرایب روشهای تحلیلی ،آزمایشگاهی و عددی متعددی وجود دارد .امروزه
روشهای عددی به دلیل دقت و سرعت باالی محاسبه ،توان باالی بهینهسازی کاربرد فراوانی برای این منظور
پیدا کردهاند .شبیهسازیها در محیط دینامیک سیاالت محاسباتی و با استفاده از نرمافزار استارسیسیام+
انجام شده است .برای حل معادالت حاکم بر جریان سیال از روش حجم محدود استفاده شد .در هر شبیهسازی
مقدار مولفههای مقاومت فشاری و برشی و مقاومت کل مدل استخراج شد و همچنین توزیع جریان اطراف
بدنه و الگوی موج پشت شناور نیز به دست آمد .با افزایش ابعاد شناور در جهت طولی ،سهم مقاومت برشی از
مقاومت کل افزایش و سهم مقاومت موجسازی کاهش پیدا میکند .با افزایش فاصله بین دو بدنه میزان تاثیر
اندرکنش بدنهها بر یکدیگر و اثر تداخلی امواج بین دو بدنه مقاومت کل کاهش پیدا میکند.

کلمات کلیدی :شناورهای چند بدنه ،مقاومت باقیمانده ، SWATH ،دینامیک سیاالت محاسباتی.
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طراحی سطوح کنترلی پاشنه زیردریایی سابوف با ضریب منظری
متغیر و بررسی مانور دایره چرخش در نرمافزار تخصصی
دریایی Paramarine
داوود احمدی امین آبادی ،9محمد مونسان

2

9کارشناس کشتی سازی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ davood.ahmadi1993@gmail.com
2هیات علمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ m.moonesun@gmail.com

چکیده
محاسبات مانور یکی از مهمترین محاسبات هیدرودینامیکی است که برای شناورها انجام می شود .در این
مقاله زیردریایی سابوف به عنوان مدل معیار انتخاب گردیده و سپس پنج سطوحکنترلی پاشنه با مساحت و
موقعیت طولی یکسان و ضریب منظری متغیر در محدوده 1.9تا  1.3مدلسازی شدهاست .سپس پایداری
هیدرواستاتیکی ،ضرایب هیدرودینامیکی و معیار پایداری دینامیکی در نرمافزار تخصصی دریایی پارامرین مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین مانور دایره چرخش شبیه سازی شده و منحنی مکانازمان زیردریایی برای
پنج سطوحکنترلی پاشنه ،قطر تاکتیکی و پیشروی طولی و عرضی استخراج گردید.

کلمات کلیدی :سابوف ،ضریب منظری ،ضرایب هیدرودینامیکی ،پایداری دینامیکی ،قطر تاکتیکی ،پیشروی
طولی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی بهینهی هندسهی ملخ کامپوزیتی هواناو
9احسان شیبانی2 ،میثم اسماعیلی ،علی دهقانیان

2

 9کارشناسارشد مهندسی هوافضا ،دانشگاه تربیت مدرسe.sheibani1985@gmail.com ،
 2کارشناسارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه شیرازmeysam.esmaeeli@shirazu.ac.ir ،
 2دانشجو دکترای مهندسی دریا ،دانشگاه امیرکبیرali_dehghanian@yahoo.com ،

چکیده
در این مقاله با استفاده از ترکیبی از تئوری تکانه و تئوری المان ملخ که برای اولین بار توسط گالرت معرفی
شد و با در نظر گرفتن اتالف تکانه ناشی از جریان شعاعی به روشی مستقیم برای طراحی و تحلیل هندسهی
ملخهای یک هواناو دسااات خواهیم یافت .اگرچه این تئوری برای بارگذاریهای کم و متوساااط فرمولبندی
میشاود اما بدون هیچگونه تردید از آن میتوان برای تخمین عملکرد در بارگذاریهای سانگین نیز استفاده
کرد .روش کنونی خطاهای ناشااای از تقریب زاویههای کوچک و برخی تقریبهای بارگذاری که در در روش
کالساایک طراحی ملخها موجود اساات را حذف میکند .الگوریتمی معرفی شااده رویکردی مسااتقیم جهت
محاسابهی دقیق سرعت تغییرمکان ورتکس و توزیع زاویهی جریان ارائه میدهد .همچنین اثر اتالف تکانهی
ناشای از اثر جریان های شاعاعی با اساتفاده از توابع پرانتل و گولدستین مدنظر قرار گرفته شده است .نتایج
روش و اعتبارسنجی آن ارائه شده است.

کلمات کلیدی :پیشران ،ملخ ،هواناو ،اتالف تکانه ،ورتکس.
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بررسی و بهبود عوامل ایجاد حاالت گذرا در شناورهای با پیشران
الکتریکی
منصور احسانیپور ،9بیتاهلل پایوند ،2ایرج حسینی ،2رضا صفائیان

4

9کارشناس ارشد مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرMansour.Ehsani@gmail.com ،
2کارشناس ارشد مهندسی برقMehdi.Payvand@gmail.com ،
 8کارشناس ارشد مهندسی کشتیسازی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرHosseini72com@gmail.com،
4دانشجوی دکترای مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعتRZ.Safaeian@yahoo.com،

چکیده
با توجه به افزایش روزافزون اساتفاده از توان الکتریکی در کشتیها ،کیفیت توان الکتریکی اهمیت زیادی در
سایساتم برق کشاتی دارد .کیفیت توان پایین نه تنها عملکرد تجهیزات الکتریکی کشتی را تحت تاثیر قرار
میدهد ،بلکه بر اساتفادهی موثر از انرژی برق و ایمنی دریانوردی نیز تاثیر دارد .کیفیت توان شامل نوسانات
ولتاژ و فرکانس ،فرروفتگی و افزایش ولتاژ ،حاالت گذرا و بریدگی ولتاژ ،اعوجاج هارمونیکی و نامتعادلی ولتاژ
میشود.
در این مقاله به بررسی دالیل ایجاد حاالت گذرا و روشهای بهبود آن در کشتیهای الکتریکی پرداخته شده
اسات .از دالیل مهم ایجاد حاالت گذرا در کشتی ،برقدار کردن ترانسفورماتور ،راهاندازی موتور ،ورود و خروج
ناگهانی بارهای بزرگ ،وقوع خطا و غیره میباشااد که در این مقاله به آنها پرداخته شااده اساات .حاالت گذرا
میتوانند دامنهی بزرگی داشته باشند و زمان صعود ،مقدار بیشینه ،شکل موج و فرکانس وقوع آنها میتواند
تاثیر شادیدی بر تجهیزات سیستم قدرت و تجهیزات مصرفکنندهی نهایی داشته باشد .در این مقاله دالیل
مختلف ایجاد حاالت گذرا در س ایسااتم قدرت کشااتی معرفی شااده اساات و دامنه و مدت زمان هر کدام با
استفاده از استانداردهای موجود بررسی شده است.

کلمات کلیدی :کشتیهای الکتریکی ،کیفیت توان ،حاالت گذرا ،نوسانات ولتاژ.
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بومی سازی سامانه اندازه گیری ،کنترل و نمایش اطالعات
آزمایشگاهی موتور
سعید الیاسی یوسف آّباد  ،9محمد رضا غالمی ،2حسین نصری
1دانشجوی ارشد برق-کنترل ،دانشگاه آزاد مشهد ()s.elyasi13700@yahoo.com

 -2دانشجوی دکتری مکانیک ،دانشگاه حکیم سبزواری
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده
انداره گیری ،کنترل و نمایش اطالعات موتور در حین انجام تساات های میدانی و آماده سااازی همواره امری
ضاروری تلقی انداره گیری ،کنترل و نمایش اطالعات موتور در حین انجام تست های میدانی و آماده سازی
همواره امری ضاروری تلقی می شاود .ضرورت توسعه در حوزه دریایی ،طراحی و ساخت قوای محرکه را در
این بخش اجتناب ناپذیر کرده اسااات .لذا انجام برخی تسااات ها و اندازه گیری های اولیه در ساااامانه های
مختلف از جمله دمای نقاط مختلف ،فشاار ،دبی ،میزان باز و بساته بودن دریچه گاز ،دور موتور و  ...ضروری
می باشااد .بدین منظور سااامانه اندازه گیری ،کنترل و نمایش اطالعات آزمایشااگاهی موتور با رویکرد های:
صارفه اقتصادی ،بومی سازی و کسب دانش فنی ساخته شده است .از مزیت های اصلی این سامانه می توان
به یکپارچه سااازی دسااتگاه ها ،کاهش هزینه تولید ،بومی سااازی ،اسااتفاده از المان های عمومی با قیمت و
دقت مناسب اشاره نمود.
کلمات کلیدی :اندازه گیری ،سامانه ،موتور ،کنترل و مانیتورینگ
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بررسی تجربی فشار وارد بر بدنه کناری شناور سهبدنه ناشی از
برخورد شناور با سطح آب
روح اله میرزاآقانسب گردرودباری ، 9کریم اکبری وکیل آبادی ،2هادی نظری ،2مجید عسگری

4

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهرmirza.rohollah@gmail.com
2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهر akbari.karim@gmail.com
8دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهرnazarihadi22@gmail.com
6دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهرmajidaskary1363@gmail.com

چکیده
هنگامیکه یک جسام از ارتفاعی رها میگردد ،جسم با یک سرعت نسبی با سطح آب برخورد کرده و وارد آب میگردد.
از آنجااییکه زمان برخورد خیلی کوتاه میباشاااد ،بارهای هیدرودینامیکی بوجود آمده ،قابل مالحظه بوده و بر ساااطح
برخورد جسم اعمال میشوند .وقتی کشتی در آب حرکت میکند همواره این برخورد بین سطح بدنه کشتی و سطح آب
در اثر وجود امواج بوجود میآید که به آن کوبش گفته میشاود .تاثیر ناشای از کوبش در مقایسه با سایر بارگذاریهای
حاصال از امواج دریا ،قابل مالحظه بوده به طوری که گاهاً در برخی از مواقع شناورها به صورت محلی دچار آسیبهای
سازهای قابل توجه میشوند .کوبش بطور معمول ترکیبی از بارهای مختلفی است که بر بدنه شناور وارد میشود و یکی
از عوامل اسااسای ایجاد خرابی و شاکسات در ساازه شناورها میباشد .طراحی و ساخت سازههای شناور مستلزم درک
صااحیح رفتار این سااازهها در ش ارایط محیطی گوناگون اساات .بررساای پاسااخ دینامیکی این سااازهها به انواع تحریکات
محیطی نظیر نیروهای ناشااای از امواج ،باد و جریانهای دریایی ،میتواند در نیل به این مقصاااود بسااایار مفید باشاااد.
بدساتآوردن و مشاخصکردن این نیرو میتواند کمکهای زیادی را در طراحی و سااخت انواع شناورهای دریایی نماید.
عدم تخمین صااحیح بارهای ناشاای از کوبش ،باعث طراحی نامناسااب سااازه کشااتی میشااود و در نتیجه ایمنی کشااتی
تضاعیف میگردد .در پژوهش حاضر با توجه به نیاز کشور به ساخت شناورهای تندرو مخصوصا شناورهای چندبدنه و در
جهت نیل به اساتقالل و خودکفایی ،ساعی شاده اسات تا پدیده کوبش بر روی یک شاناور سهبدنه از طریق اندازهگیری
فشاار ایجاد شده ناشی از برخورد بدنه مدل شده با سطح آب به صورت تجربی بررسی گردد .نتایج اصلی پژوهش بدست
آوردن فشاار وارده بر بدنه کناری و عرشاه عرضی شناور میباشد که این نتیجه میتواند در طراحی و ساخت سازه شناور
و بدنههای کناری شناور بسیار موثر باشد.

کلمات کلیدی :کوبش ،فشار ،سه بدنه ،سرعت برخورد
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تحلیل سه بعدی جریان بر روی فویلهای مختلف زیردریایی و
ارائه راهکار عملی برای بهینهسازی فویل زیردریایی
فرهاد چیت ساز زاده ،9امین اشتری

2

 1کارشناسی ارشد ،گروه صنایع شهید قربانی ،سازمان صنایع دریایی ،شاهین شهر؛ farhad.chitsaz@gmail.com
 2دکتر ،گروه صنایع شهید قربانی ،سازمان صنایع دریایی ،شاهین شهر؛ a_ashtari_l@yahoo.com

چکیده
در کار حاضاار تحلیلهای مختلف  CFDبر روی فرم بدنه خالی زیردریایی جهت به حداقل رساااندن نیروی
مقاومت وارد بر بدنه انجام شااده اساات .پارامترهای متعددی در طراحی فرم زیر دریایی وجود دارند که مهم
ترین پارامتر ،مقاومت کلی وارد بر بدنه اساات .در این کار ،شااکل بدنه خالی ،تنها و بدون ضاامیمهها مورد
مطالعه قرار گرفت ،زیرا بر اساااس مطالعات انجام شااده ،حدود هفتاد درصااد از کل مقاومت وارده به شااناور
زیرسطحی ،به بدنه خالی اختصاص داده شده است .بدنه خالی دارای سه بخش اصلی دماغه ،قسمت استوانه
ای و پاشاانه میباشااد .در واقع حقیقیترین شااکل زیردریاییهای نظامی ،دارای شااکل بدنه میانی موازی
(قسمت استوانهای) هستند.
لذا به منظور طراحی و بهینه ساازی این نوع از شاناورهای زیرساطحی ابتدا به تغییر قطر قسمت استوانهای
اقدام کرده و با بدسااات آوردن مدل های مختلف هیدروفیل ،تاثیر این پارامتر در مقدار نیروی مقاوم و بازده
حجمی-آبی بررسای شاده اسات .ساپس مدلهای مختلف شاکل دماغه و پاشنه با تغییر ضرایب موجود در
معادلههای مربوطه بدست آمده و به خوبی مورد بررسی قرار گرفتهاند .جهت صحت سنجی ،نتایج شبیهسازی
برای شناور زیرسطحی سابوف با نتایج تجربی موجود ،مقایسه شده است ،که نشان دهنده اعتبار و دقت باالی
نتایج شبیهسازیهای کار حاضر هستند.
کلمات کلیدی :زیردریایی نظامی ،بدنه خالی ،بهینهسازی ،CFD ،مدل جریان مغشوش کا-اُمگا  ،SSTنیروی
مقاوم و بازده حجمی-آبی
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تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر رفتارخوردگی فوالد زنگ
نزن  CB7-Cuمورد استفاده در پروانههای  SPPدر آب دریا
مهدی میرزایی, 9حسین علیا ، 2دکتر عبدالمجید اسالمی ،2فخرالدین اشرفی زاده

4

1کارشناسی ارشد مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده مهندسی موادm.mirzaei5354@gmail.com
2دانشجوی دکتری مواد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع نجف آباد ،دانشکده مهندسی مواد hossein.olia@gmail.com
8استادیار ,دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده مواد m.eslami@cc.iut.ac.ir
4استاد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده مهندسی موادashrafif@cc.iut.ac.ir

چکیده
فوالد  ، CB 7-Cuیک فوالد زنگ نزن مارتنزیتی رساوب ساخت شاونده اسات مکانیزم ساخت شدن آن ،
توساط رساوبات غنی از مس میباشاد .دراین پژوهش فرایند اصطکاکی اغتشاشی ،در سرعت چرخشی911
دور بر دقیقه و سارعت پیشاروی  31میلی متر بر دقیقه ،توساط ابزار غیر مصارفی از جنس کارباید تنگستن
رنیوم دار باا قطر شاااانه  21میلی متر و پین به شاااکل مخروط ناقص با ارتفاع  1میلیمتر و قطر بزرگ 2
میلیمتر و قطر کوچک  6میلیمتر انجام گرفت .بعد از انجام فرایند اصااطکاکی اغتشاااشاای ،مطالعات ریز
سااختاری و خوردگی الکتروشایمیایی انجام شاد .مطالعات ریز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری و پراش
پرتو ایکس نشاان داد که اعمال فرایند اصاطکاکی اغتشااشی باعث ایجاد دانه های ریز و هم محور درمنطقه
اغتشاش می شود که این پدیده ناشی از تبلور مجدد دینامیکی است و همچنین تغییر فاز زمینه از مارتنزیت
به آساتنیت صاورت گرفت .نتایج خوردگی الکتروشایمیایی ،بهبود مقاومت خوردگی و سختی را در منطقه
اغتشاش نسبت به فلز پایه را نشان داد.

کلمات کلیدی :فرایند اصطکاکی اغتشاشی ،فوالد زنگ نزن ،خوردگی
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بررسی عمر خستگی سازهی کشتی تحت جوشکاری به روش
المان محدود
زهرا آیین ،9مهدی ایرانمنش
9

2

کارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ zahraaein@aut.ac.ir
 2دانشیار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ imehdi@aut.ac.ir

چکیده
کشتیها به علت بارهای سیکلی باال که ناشی از امواج و تغییر شرایط بارگذاری هستند ،در معرض خستگیاند.
تاکنون روشهای متفاوتی نیز برای ارزیابی خساتگی ،بهکار گرفته شاده است .امروزه عمدتا ارزیابی خستگی
اتصاالت جوش داده شده در طول طراحی ،بر اساس روشهای  S-Nانجام میگیرد .همچنین روش مکانیک
شااکساات نیز میتواند در مرحلهی طراحی مورد اسااتفاده قرار گیرد .در این مطالعه ،یکی از سااازههای مورد
اساتفاده در بدنهی کشاتی انتخاب شاد .این سازه ،وب فریم کرنر در کشتیهای رورو است .برای محاسبهی
عددی عمر وب فریم کرنرها در این مقاله ،از روشهای تنش اسامی ،هات اسپات سازهای ،شیاری و مکانیک
شاکسات اساتفاده شادهاست .در نهایت ،نتایج روشهای مختلف ذکر شده ،با نتایج تستها مقایسه شدند و
نتایج همه روشها به غیر از روش تنش اسمی (برای سازهی مورد نظر) ایمن بودند.

کلمات کلیدی :خستگی ،سازهی کشتی ،شکست ،عمر خستگی ،اتصاالت جوشکاری شده

180

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

افزایشِ راندمانِ دینامیکی و پایداریِ شناورِ کاتاماران با استفاده
از جابجایی مرکز ثقل طولی
رسول نیازمند بیلندی ،9مرتضی ابراهیمی ،2عباس دشتی منش
1

2

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارسrasool.niazmand@mehr.pgu.ac.ir ،
2کارشناسی ارشد ،دانشگاه امیر کبیرmortezaebrahimi12@chmail.ir ،
2استادیار مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس بوشهرa.dashtimanesh@pgu.ac.ir ،

چکیده
در سالهای اخیر ،راههای افزایش راندمان شناورهای تندرو یکی از مسائل مهم و اساسی در طراحی و ساخت
این شااناورها بوده اساات .تعیین محل دقیق مرکز ثقل طولی میتواند عملکرد شااناور را در ساارعتهای باال
حفظ کند .انتخاب نادرسات مرکز ثقل شناور باعث ایجاد حرکات غیر خطی شناور در سرعتهای باال خواهد
شد .یکی از حرکات غیر خطیِ شناورها ،ترکیب نوسانا ت هیو و پیچِ یا پورپویزینگ شناورهای پروازی در آب
آرام اسات که سبب آسیب جدی خدمه گردیده و حتی در شرایط سخت ممکن است شناور به طور کامل از
سطح آب خارج شود .در این مقاله به مطالعه رفتار دینامیکی شناور کاتاماران در آب آرام با استفاده از حل
عددی پرداخته شاده است  .برای این کار ،دو درجه آزادی تریم و سینکیج به شناور داده شده و با استفاده از
رویکرد مش متحرک ،22حل عددی تا زمان دسااتیابی شااناور به حالت تعادل در آب آرام ادامه یافته اساات.
اثرات جابجایی مرکزثقل در سرعتهای مختلف بر روی مقاومت ،سطح خیس شده و تریم ارزیابی شده است.
مدلساازی با اساتفاده از نرم افزار اساتار سای سی ام و برای سه سرعت انجام شده است .در انتها نتایج حل
عددی با نتایج گزارش آزمایش مدل که در آزمایشگاه دانشگاه امام حسین (ع) انجام شده است ،مقایسه شده
اسات .صاحت نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی نشان از دقت باالی این روش عددی برای پیش بینی
حرکات شناورهای پروازی در آب آرام را میدهد.
کلمات کلیدی :مرکز ثقل طولی ،شناور کاتاماران ،مقاومت ،پورپویزینگ
Morphing Mesh

25

181

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی یک انباره به روش عددی ،جهت کاهش صدای خروجی
از موتور دیزلی OM457LA
2

علی احمد براتی ،9حسن حبیبی مقدم

1کارشناس ارشد مکانیکa.barati65@gmail.com ،

2کارشناس ارشد مکانیکh_habibimoghaddam@sut.ac.ir ،

چکیده
موتورهای دیزلی یکی از مهمترین نیرودهها در کاربریهای مختلف نظیر خودرویی ،دریایی ،مولد توان و غیره
هساتند .صاداهای تولیدی این موتورها زمینهساز مشکالت فراوانی هستند .این صداها به شکلهای مختلفی
تولید ،و منتشر می گردند و برای هر یک از این موارد راهی جهت کنترل صدای خروجی پیشنهاد شده است.
از آنج ا که یکی از مهمترین منابع انتشار صدا در موتورها سامانهی تخلیه دود آنها است ،لذا در کار حاضر به
منظور کنترل صادای خروجی از این سامانه برای موتور  ،OM457LAبا استفاده از شبیهسازی پدیدههای
احتراق ،ساامانهی تبادلگاز ،انتقالحرارت و صادای خروجی از سامانهی تخلیهی دود به صورت یکپارچه در
نرمافزار جی تی ساوئیت 29و صااحهگذاری نتایج شابیهسااازی با نتایج تجربی ،یک انباره مناسااب این موتور
طراحی گردید .این انباره از نوع غیرفعال سااه محفظهای با مقطع دایره اساات ،که با اسااتفاده از روش تحلیل
حسااسایت مقادیر بهینه پارامترهای طراحی آن به دسات آمد .نتایج نشاان میدهد که میتوان صدای کلی
خروجی از ساامانهی تخلیه دود موتور مورد نظر را با کمتر از  1درصد افت توان ،از حالت پایه  116دسیبل
در سااارعت موتور  1311دور بر دقیقه ،با دو انباره پیشااانهادی کوچک و بزرگ ،به ترتیب تا  62.3و 37.2
دساایبل پایین آورد .همچنین در دیگر ساارعتها کاهش چشاامگیری در صاادای خروجی از موتور حاصاال
میگردد.
کلمات کلیدی :موتور دیزلی ،کنترل صدا ،سامانهی تخلیهی دود ،انباره ،طراحی

GT-Suite
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بهینهسازی هیدرودینامیکی فرم بدنه شناور با استفاده از
مدلسازی محاسبات سیاالت پویا )(CFD
محسن خسروی بابادی  ،9پژمان مظاهری ،2عباس ریحانی2؛ حسن قاسمی

4

9دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ mohsen_khb@yahoo.com
2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ pejman.mazaheri@aut.ac.ir
8کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه البرز؛ A.Reihani@yahoo.com
 6دکتری مهندسی دریا ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ gasemi@aut.ac.ir

چکیده
در بسیاری از ابزارهای کامپیوتری طراحی کشتی ) ،(CASDمحاسبات  NURBSمورد استفاده قرار گرفتهاند .بهینهسازی
هیدرودینامیکی پوساته مبتنی بر محاسبات سیاالت پویا ) (CFDعبارت است از راهحلهای  CFDدر ارزیابی توابع هدف در
دامنه جریان اطراف کشاتی که توسط مشهای گسسته مشخص میشوند .بهینهسازی سیستماتیک هیدرودینامیکی فرم بدنه
شاناور ،منوط به ارائه روش و سااختاری به منظور تولید سایساتمی و خودکار مشهای حاصل از تغییرات سطوح NURBS
شاناور است .در این مقاله ،روش جدیدی به منظور تغییر شکل سطح شناور در فرآیند بهینهسازی  NURBSارائه شده است
که چهار ویژگی را تضااامین میکند -1 :تنها تعداد جزئی متغیرهای طراحی برای کاهش تعداد ارزیابی توابع هدف مورد نیاز
اسات -2 .برای تولید فرمهای بدنه مختلف ،تنوع زیادی از فرم هندساه شاناور قابل بدست آمدن است -8 .در حالتی که فقط
بخشای از بدنه نیاز به بهینه شادن دارد ،منطقه بهینه شده میتواند بدون انحطاط بدنه اصلی را بطور پیوسته مورد پیوند خود
قرار دهاد -6 .میتوان با حفظ بدنه عملیاتی ،محدودیتهای هندسااای متنوعی را به راحتی در فرآیند بهینهساااازی اجرا کرد.
عالوه بر این ،یک ابزار تولید شاابکه مبتنی بر  NURBSبرای تفکیک کردن سااطح بدنه و تولید مش مورد نیاز برای شاابیه
ساازی  CFDجریان در اطراف بدنه طراحی شده است .طراحی هیدرودینامیکی کشتی شامل چندین مراحل ،از طراحی اولیه
و مرحله اولیه تا طراحی نهایی اساات .هدف این مقاله ،توسااعه یک ابزار عملی بهینهسااازی هیدرودینامیک برای طراحی یک
کشاااتی باا کاهش کشااایدگی در مرحله طراحی اولیه ،ابزار عملیاتی طراحی ( CFDکد  ،)SSFمبتنی بر تئوری جدید بنام
تئوری  NMکه برای محاسابه جریان مداوم شاناور و سانجش تابع هدف اندازهگیری کشاش موج و/یا کشاش نهایی اساات.
اگرچه  SSFابزار بسایار کارآمد  CFDاساات ،ولی نیاز به انجام بهینهسااازی فرم بدنه برای چندین ساارعت طراحی با کاهش
زمان محاسابات وجود دارد که منجربه توساعه یک مدل تقریبی شده است .سطح پاسخی از مساله که تنها به یک تابع هدف
محدود اساات ،به صااورت مسااتقیم توسااط  CFDارزیابی شااده اساات .مبتنی بر سااطح پاسااخ ،تابع عملکرد تحلیل متغیر
) (ANOVAبه منظور تحلیل تاثیر هر یک از متغیرهای مسااله طراحی شاده است .همچنین به منظور بدست آوردن سطح
پاساخ فرم بدنه بهینه ،از بهینهساازی به روش الگوریتمهای تکاملی اساتفاده شاده اسات .ابزار محاسباتی توسعه یافته در این
مقاله ،یکپارچهساازی  CFD ،CASDو ارائه تکنیکهای بهینهساازی را در بهینهساازی هیدرودینامیکی هندسه فرم کشتی
تضاامین میکند .بکارگیری روش ارائه شااده در یک کشااتی واقعی ) (Wigleyنشااان میدهد ،که ابزار کنونی یک راه موثر و
ارزان برای بهینهسازی فرمهای بدنه در مرحله طراحی اولیه است؛ همچنین تحلیل مفیدی در مورد اهمیت متغیرهای طراحی
متفاوت ارائه میدهد.

کلمات کلیدی ،NURBS :بهینهسازی فرم بدنه ،هیدرودینامیک شناورCFD ،
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مقایسه تحلیل عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق در دو روش
دینامیک سیاالت محاسباتی و خط برآزا
امید بردبار ،9محمود رستمی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ omidbordbar@chmail.ir
 2استادیار دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ rostamivf@aut.ac.ir

چکیده
انتخاب روش مناسب و بهینه برای تحلیل عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مسئله مهمی است که در نگاه اول
وابسته به پدیدههای فیزیکی مدنظر ،دقت مورد نیاز ،توان پردازش و زمان در دسترس میباشد .در این مقاله
دو روش خط برآزا ( )LLTو دینامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDمورد بررسی قرار گرفتند که از روشهای
پرکاربرد در تحلیل عملکرد هیدرودینامیکی پروانه هسااتند .معادالت حاکم و شاایوهی عملکرد این دو روش
تشااریح و مقایسااه گردید و برای اعتبارساانجی روشها ،از هندسااه و نتایج تساات آزمایشااگاهی دو پروانه
 VP1304و  DTMB4119اساتفاده شد .روش  CFDدر تمامی ضرایب پیشروی نتایج قابل قبولی ارائه
میدهد ولی زمان آمادهسااازی و هزینه محاسااباتی باالیی دارد .در مقابل ،روش  LLTدر ضاارایب پیشروی
پایین نتایج قابل قبولی ارائه نمیدهد ولی زمان پردازش بس ایار کمی دارد و برای مطالعت پارامتری مناسااب
است.
کلمات کلیدی :تحلیل هیدرودینامیکی پروانه ،روش خط برآزا ،روش دینامیک سیاالت محاسباتی.
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A Study on Thrusters’ Failure Effects on Openloop and Close-loop Behaviors of Remotely
Operated Vehicles (ROVs)
Mojtaba Afshar1, Mehdi Loueipour2
1

MSc. Electrical engineering, Research Institute for Subsea Science and Technology;
m.afshar@ec.iut.ac.ir
2
Assistant professor, Research Institute for Subsea Science and Technology;
loueipour@cc.iut.ac.ir

Abstract
This paper addresses the problem of actuator fault detection for a Remotely
Operated Vehicles (ROVs) widely used in underwater missions. The study
of ROVs’ open-loop and close-loop behaviors under thrusters’ failure can
bring us a bright sight into the ROV’s operational conditions. So, thruster
dynamic responses have been experimentally extracted to have a more
accurate thruster model. Then, dead zone and saturation dynamics which
are the most dominant thruster dynamics are imported into the simulation
model. Also, some scenarios are simulated to investigate the ROV’s
motion performance under healthy and faulty conditions in both open-loop
and close-loop operational modes. The simulation results express that, in
the open-loop condition, distribution of the force under faulty condition
influence on ROV’s motion behavior. Also, those inform us the PID
controller can regulate ROV under both healthy and faulty condition.

Keywords: Thruster’s faults, Remotely Operated Vehicles (ROVs),
Thruster dynamic model
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ارزیابی خستگی اتصاالت جوش دادهشده با روش تنش هات
اسپات سازهای
زهرا آیین ،9مهدی ایرانمنش

2

 9کارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ zahraaein@aut.ac.ir
 2دانشیار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ imehdi@aut.ac.ir

چکیده
خساتگی مواد فرایندی بسایار پیچیده اسات که هنوز هم تا به امروز ،بهطورکامل شناخته نشدهاست .آسیب
مواد از سااختار کریستالی آغاز شده و در مرحلهی بعد در اثر تغییرشکل پالستیک ،شکلگیری میکروترکها
بر روی باندهای لغزش ،ادغام میکروترکها و در نهایت با انتشاار ترک اصلی ،قابلمشاهده میگردد .خستگی
ساازهی جوشخورده نیز پیچیدهتر اسات .جوشکاری بهعلت روند گرمایش و سرمایش پس از آن و همچنین
در اثر فرایناد ذوب باا مادهی پرکننده که منجر به مواد ناهمگن و متفاوت میشاااود ،بهشااادت بر ماده اثر
میگذارد .با در نظر گرفتن پیچیدگی موضاااوع و محدودهی گساااتردهی کاربرد آن ،تعجبآور نیسااات که
روشهای متعددی برای تحلیل خساتگی اتصااالت جوش دادهشاده ،موجود باشند .روشهای متفاوتی برای
آنالیز خسااتگی اتصاااالت جوش دادهشااده وجود دارند که عبارتند از :روش تنش اساامی ،تنش هات اسااپات
ساازهای ،تنش شایاری ،کرنش شایاری و مکانیک شکست .در این مقاله ،روش تنش هات اسپات شرح داده
شااده و نحوهی تعیین این تنشها بیان گردیدهاساات .همچنین فاکتور تمرکز تنش هات اسااپات و مقاومت
خساتگی بر اسااس تنشهای هات اساپات سازهای با استفاده از منحنی  S-Nمرجع ،معرفی شدهاند .امروزه
این روش بهخوبی شناختهشده و دارای دقت قابلقبولی است.
کلمات کلیدی :خستگی ،هات اسپات ،تنش هات اسپات ،مقاومت خستگی
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بررسی رفتار دینامیکی ورق دارای تقویتی تحت اثر بار انفجاری
زیر آب به روش عددی
احمد رهبر رنجی ،9سجاد تقی پور
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چکیده
عمده ترین تفاوت میان انفجار زیر آب و انفجارهای معمولی (انفجار در هوا) ،مربوط به دینامیک محصاااوالت
انفجار اساات .در انفجار زیر آب ،توده گازی حاصاال از انفجار ،میدان فشااار خاصاای در آب تولید میکند که
شاامل موج ضاربهای اولیه و پالسهای ثانویه اسات .این مقاله به بررسی پارامترهای انفجار نزدیک زیر آب و
تأثیرات آن بر ساازه توساط نرمافزار حل عددی  Lsdynaکه توانایی و کارایی باالیی در شاابیهسازی پدیده
انفجار زیر آب و مساائل تقابل ساازه و سیال را دارد ،می پردازد .انتشار موج انفجار زیر آب در محیط سیال و
انتقال فشار موج در سیال بر روی سازه با استفاده از روش الگرانژی -اویلری چند مادهای مدلسازی میشود.
ساپس به وسایله مقایساه با یک آزمایش تجربی ،میزان خطای نتایج بدسات میآید و نرمافزار اعتبارسنجی
میشااود .در ادامه به بررساای تأثیر مدلهای مختلف تقویتی بر افزایش مقاومت در برابر گساایختگی ورق و
بررسای هزینه بهینه جوشکاری ورق تقویت شده پرداخته میشود .روش ارائه شده در این پروژه توانایی ثبت
شااوک انفجاری بدون نیاز به اندازه المان بساایار ریز را دارا بوده و درک کامل و کافی نساابت به پیش بینی
تأثیرات پاسخ اولیه انفجار نزدیک زیر آب را ارائه میدهد.
کلمات کلیدی :بارگذاری انفجاری زیر آب ،ورق تقویت شده ،تغییر شکل دائم ،گسیختگی ورق ،تحلیل
دینامیکی غیرخطی ،تحلیل عددی ،نرم افزار LSDYNA
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بهرهبرداری بهینه از سیستم قدرت یکپارچه شناور با قابلیت قطع
بار
مجید صادقی اردستانی ، 9سیدمصطفی ارمغان
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چکیده
مفهوم کشاتی تمام الکتریکی و سیستم قدرت یکپارچه ) (IPSدر کاربردهای دریایی پیشرفت زیادی کرده
است .بطوری که گرایش به سمت استفاده از پیشرانش الکتریکی در شناورها مورد توجه روزافزون قرار دارد.
استفاده و کاربرد موتورهای الکتریکی در سیستم پیشرانش الکتریکی ناگزیر است .این سیستمها منابع تولید
توان و نیز ذخیره سااازهای انرژی به منظور تأمین انرژی مورد نیاز مصاارف کنندگان بهره میبرند .در
بهرهبرداری از ریزشاابکهها اهداف گوناگونی چون قابلیت قطع بار ،کاهش تلفات ،هزینه تولید مورد بررساای
قرار میگیرد .در این پروژه سعی شده است از نرم افزار  GAMSبرای بهینه سازی یک ریز شبکه با اتصال
به شبکه و در نظر گرفتن هدف اقتصادی انجام پذیرد که موجب کاهش هزینه در شبکه شده است.

کلمات کلیدی :ریزشبکه کشتی ،دیزل ژنراتور ،قطع بارGAMS ،
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مدل هیبرید بهینهسازی چندهدفه عملکرد دریانوردی با استفاده
از مدلسازی پارامتریک هندسه شناور کروت
محسن خسروی بابادی  ،9پژمان مظاهری ،2حسن قاسمی
9دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ mohsen_khb@yahoo.com
2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ pejman.mazaheri@aut.ac.ir
 8دکتری مهندسی دریا ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ gasemi@aut.ac.ir

چکیده
بکارگیری تکنیک های متاهیورسااتیک در طراحی هندسااه شااناورهای مختلف در تحقیقات و صاانایع رشااد
چشاامگیری به خود دیده اساات .خروجی این تکنیکها بدساات آمدن خطوط بدنه شااناورها در تحقیقات
سااالهای اخیر اساات که این تحقیقات در دو بخش شاابیهسااازی مدل اولیه ،ساااخت مدلهای متفاوت و
بهینهساازی پارامترها از نمونههای تولید شاده میباشاند .در این مقاله یک مدل هیبرید شاامل مدلسااازی
ضارایب هندسی موثر شامل  KB ،CM ،LCF ،CP ،CB ،CWPو  Lبا طراحی یک شبکه عصبی پس-
انتشار و مدلسازی ریاضی تغییرات توابع دریامانی متاثر از مدلهای ساخته شده از تغییرات هریک از ضرایب
هندساای ،با روش تطبیق چندجملهای و نهایتا بهینه سااازی توابع مدل شااده در مرحله قبل با اسااتفاده از
الگوریتم ژنتیک چندهدفه و ترکیب آن با الگوریتم فازی پرامیتی ،ارائه شده است . .بهینه سازی شامل بهینه
نمودن پارامترهای دریانوردی فرم بدنه شناور تندرو شامل حرکت هیو( ، )Heaveحرکت پیچ ( ، )Pitch
حرکت رول( ، )Rollمقاومت اضاااافی( )Added Rsistanceو معیار دریازدگی( )MSIدر دریای عمان
میباشاد .به منظورثابت بودن شارایط محاسباتی در این مقاله ،زاویه برخورد برای کلیه مدلها  121درجه در
ن ظر گرفته شده است .در نهایت ضرایب هندسی در وضعیت بهینگی توابع دریانوردی مشخص شده و خطوط
بدنه شاناور منطبق با پارامترهای جدید مدل شاده است .مدل جدید در عملکرد دریانوردی در بهینگی قرار
گرفته است.
کلمات کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،ضرایب هندسی  ،عملکرد دریامانی ،بهینهسازی هندسه شناور
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بررسی استفاده از سوخت جایگزین در توربین گاز دریایی و اثر
آن بر آالیندگی
2

محمدجواد رستمانی ،9کامران عرش تبار

9کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل M.Rostamani@gmail.com
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب Kamran.eng57@yahoo.com

چکیده
ساازمانهای نظارتی بین المللی و سازمان های ملی محیط زیست بسیاری از کشورها در تالش هستند؛ تا با
تدوین قوانین و مقرراتی سابب کاهش انتشار گازهای گلخانهای و آالیندگی در منابع دریایی شوند .از این رو
صنعت حمل و نقل دریایی همواره با چالشهایی برای کاهش آالیندگی خروجی از موتور و گازهای گلخانهای
از کشااتیها مواجه اساات .در این مطالعه امکان بررس ای اسااتفاده از سااوخت گاز طبیعی به عنوان سااوخت
جایگزین برای توربینهای دریایی و پارامترهای تاثیر گذار آن بر آالیندگی میپردازد .به منظور بررسااای اثر
ساوختهای جایگزین یک مدل ترمودینامیکی برای توربین توسعه داده شده است و سپس عملکرد آن برای
ساوخت دیزل و گاز بررسای و با هم مقایساه شاده است .نتایج نشان میدهد عملکرد ترمودینامیکی چرخه
توربین گاز با استفاده از گاز طبیعی به عنوان یک سوخت هیدروکربنی ،نزدیک به سوخت دیزل بوده و بازده
حرارتی آن با سوخت گاز طبیعی در مقایسه با سوخت دیزل کمی پایینتر میباشد .با توجه به اهمیت میزان
نشار آالیندهها و هزینهی سوخت بکار رفته در سیستمهای رانش ،موتورهای با سوخت گاز طبیعی به مراتب
دارای نشر آالیندگی و هزینهی سوخت بسیار پایینتری نسبت به موتورهای با سوخت دیزل هستند.
کلمات کلیدی :توربینگاز ،سوختهای جایگزین ،گازهای طبیعی ،آالیندهها،
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تحلیل پایداری قایق تندرو  4تنی با استفاده از ژیروسکوپ
حبیب اهلل مزینانیان ،9سعید محجوب مقدس ،2محمدرضا مزینانیان

2

9کارشناس ارشد  ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ ha.mazinanian@gmail.com
2دانشیار ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ smahjoubmoghadas@yahoo.com
2دانشجوی دکترا  ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ mrm.mazinanian@gmail.com

چکیده
در کلیهی شناورها اعم از نظامی و غیرنظامی ،ناپایداری اهمیت ویژهای دارد .آرامش در مسافرت ،اطمینان از
حمل و نقل تجهیزات ،شلیک موثر به هدف در قایقهای نظامی و همچنین پایدار ماندن پس از شلیک شرط
اساات .افزایش روز افزون ساارعت شااناورها و همچنین دقت سااالحها ما را بر آن میدارد که به دنبال راه
حلهایی در جهت ایجاد ثبات در شناورها باشیم .در این راستا روشهای گوناگونی پیشنهاد شده که هدف ما
بررسایهای اولیهی پایداری با اساتفاده از ژیروساکوپ می باشاد .در ابتدا منحنی پایداری شناور در نرمافزار
مکسارف با و بدون اثر ژیروساکوپ رسام شده که نشان از کارایی خوب این وسیله برای رسیدن به پایداری
دارد .ساپس شابیهسازی صورت گرفته در نرم افزار متلب ،با پارامترهای فرض شده برای ژیروسکوپ و قایق،
نشان میدهد که ژیروسکوپ پایدارکننده قادر است پایداری شناور را با فرض ضریب بهره مشخص تا  2ثانیه
به دساات آورد که بساایار کمتر از دوره موج متوسااط آبهای خلیج فارس میباشااد .همچنین با تغییر بهره
کنترلر و پارامترهای فیزیکی ،عملکرد سیستم تغییر کرده ،اما محدودیتهای وزن و قدرت موتور باید در نظر
گرفته شاود .این شایوه از کار عملکرد بهینه و خوب خود را نشان داده لذا میتوان از آن برای نیل به اهداف
استفاده کرد.
کلمات کلیدی :ناپایداری ،روشهای پایداری ،ژیروسکوپ ،ضریب بهره.
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تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی ورود یک پرتابه
سوپرکاویتاسیونی به درون آب
جالل محمدی ،9ابوالفضل مردانی

2

9استادیار ،دانشکده مهندسی دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mohammadijalal@chmail.ir

 2دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشکده مهندسی دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛
mardani_abolfazl@mut.ac.ir

چکیده
در این مقاله ،از نتایج یک آزمایش ،نیروها و ممان وارده بر یک پرتابه اساتوانهای سوپرکاویتاسیونی استخراج
شاده اسات .این پرتابه بعد از خروج از یک پرتابکننده و حرکت در فاصله کم در هوا ،با زاویه کم نسبت به
ساطح آزاد ،وارد آب شاده است .این آزمایش با توجه به سرعت باالی پرتابه و زاویه ور ود کم نسبت به آب،
کم نظیر است و پردازش نتایج این آزمایش ،اطالعات با ارزشی را در اختیار طراحان این وسایل قرار میدهد.
با توجه به در اختیار بودن فیلم سارعت باالی این آزمایش و پردازش تصویر ،مقادیر سرعت و شتاب پرتابه در
هر زمان بدست آمد و در مرحله بعد ،نیروها ،ممانها و ضرایب 𝐷𝐶 𝐶𝐿 ،و 𝑀𝐶 استخراج شدند .مقدار 𝐷𝐶 با
پیشبینیهای منابع گذشااته همخوانی نساابی دارد .نتایج مربوط به مقادیر 𝐿𝐶 و 𝑀𝐶 در هر دو فاز حرکت
پرتابه (فاز بدون برخورد دمی و فاز با برخورد دمی) اطالعات مهم و کم نظیر است و فرضیات گذشته را تغییر
می دهند .نتایج آزمایش همچنین اطالعات خوبی در ارتباط با تغییرات ساارعت زاویهای پرتابه در اختیار قرار
داد که در بحث پایداری این وسایل کاربرد دارد.

کلمات کلیدی :سوپرکاویتاسیون ،پرتابه ،فیلم سرعت باال
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بررسی پارامتریک کاهش پاسخ در سکوهای دریایی به کمک
کنترل غیرفعال دمپر مایع ستونی تنظیم شونده
علی یاوری فروشانی ،9بهروز عسگریان

2

9دانشجوی دکتری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدن طوسی؛ ali.civil67@gmail.com
2استاد تمام ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ asgarian@kntu.ac.ir

چکیده
کنترل ارتعا شاات ساکوهای دریایی در برابر زلزله ،خصاوصا در مناطق لرزه خیز اهمیت ویژهای می یابد .در
این مقاله از دمپر  TLCDبرای کاهش ارتعاشااات سااکوهای دریائی اسااتفاده شاادهاساات .کنترل غیرفعال،
خصوصیات دمپر را بر اساس فرکانس اصلی سازه تنظیم میکند .از اینرو میتواند در کاهش پاسخهای سازه
در مود اصااالی یعنی مود  1کاه معموال تشااادید اصااالی در این مود رخ میدهد ،موثر واقع گردد .از جمله
مهمترین خصوصیات دمپر ،فرکانس اصلی ارتعاش آن است که معموال با فرکانس مود اول سازه اصلی تنظیم
میگردد تا بیشاترین کارآیی را داشتهباشد .پاسخ سیستم تحت رکوردهای مختلف زلزله در دو حالت کنترل
غیرفعال و بدون کنترل با یکدیگر مقایسااه میگردد .همچنین اثر محتوای فرکانساای تابع تحریک ورودی بر
روی کارآیی میراگر بررسای می شاود .در ادامه آنالیز عددی برای محاسبه پاسخ سکوی نمونه واقع در خلیج
فارس انجام شادهاسات .نتایج حاکی از آن اسات که اساتفاده از دمپر  TLCDدر کاهش ارتعاشات سکو در
مقابل زلزله بسیار مفید است .همچنین ،استفاده از کنترل غیرفعال تا حدود زیادی میتواند اثرات تشدید در
فرکانس اصلی سازه را بهبود بخشد.
کلمات کلیدی :دمپر  ،TLCDکنترل غیرفعال ،فرکانس تنظیم شده میراگر ،سکوهای دریایی
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بررسی استحکام و عمر خستگی اتصاالت صلیبی به روش المان
محدود
زهرا آیین ،9مهدی ایرانمنش

2

 9کارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ zahraaein@aut.ac.ir
 2دانشیار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ imehdi@aut.ac.ir

چکیده
کشتیها و سکوهای دریایی بهعلت بارهای سیکلی باال که ناشی از امواج و تغییر شرایط بارگذاری هستند ،در
معرض خستگی اند .بنابراین خستگی یک معیار مهم در طراحی است .امروزه عمدتا ارزیابی خستگی اتصاالت
جوش دادهشااده در طول طراحی ،بر اساااس روشهای  S-Nانجام میگیرد .اتصاااالت ص الیبی از المانهای
متداول در ساازهی کشاتیاند و اساتحکام خستگی آنها ،تحتتاثیر نفوذ ریشهی جوش و دیگر اثرات ساخت
مانند انحراف ناشی از جوشکاری است .از این رو در این مقاله ،استحکام خستگی این اتصال با در نظر گرفتن
انحراف ناشااای از سااااخت با کمک آنالیز المان محدود روشهای تنش اسااامی ،هات اساااپات و شااایاری،
محاسبهشده و همچنین تاثیر انحراف بر عمر خستگی این اتصاالت نیز نشان داده شدهاست .در نهایت ،نتایج
آنالیز المان محدود با نتایج تستهای تجربی مقایسه شدند.
کلمات کلیدی :استحکام خستگی ،اتصال صلیبی ،شکست ،تنش هات اسپات ،تنش شیاری ،خستگی
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انتخاب الگوی مهار و طراحی سیستم مهاربندی یک سکوی نیمه
شناور به روش عددی
2

مانا همتی ،9سعیدکاظمی ،2مجید قدسی حسن آباد

 9دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های دریایی  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات؛mahyar.hemati@yahoo.com

2استادیار  ،عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛
saeid.kazemi@hotmail.co.uk
 2استادیار،عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ؛
m.ghodsi.h@gmail.com

چکیده
انتخاب الگوی مهار و طر احی ساایسااتم مهاربندی همواره یکی از مهمترین مسااائل در طراحی و اجرای یک
ساکوی نیمه شناور بوده است .در این تحقیق برای انتخاب قطر زنجیر مناسب براساس آیین نامه های معتبر
با قابلیت اطمینان اساتفاده شاده اسات و ساعی شاده اسات برای الگوی مهار مناسب از الگوهای مهار رایج
اساتفاده شاود .یکی از نرم افزارهای دینامیک سایاالت محاساباتی که مبتنی بر روش حجم سیال است و از
قابلیت شابیه ساازی سیال و سازه ها با خصوصیات هندسی مختلف برخوردار است  flow3Dاست .در این
تحقیق با اساتفاده از نرم افزار  solidworksبه مدلساازی و تعیین ممان اینرسی سکوی امیرکبیر پرداخته
شااده و سااپس با  flow3Dبه همراه مدل موج منطبق بر شاارایط غالب در دریای خزر به بررساای انتخاب
الگوی مهار مناسب و طراحی سیستم مهاربندی پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :الگوی مهاربندی ،سکوی نیمه شناور ،روش عددی ،طراحی سیستم مهاربندی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی یک نمونه دیواره آب بند کنگرهدار در شناور
آلومینیومی و مقایسه آن با دیواره مسطح
فرید حبشی

9کارشناس ارشد معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر farid.habashi@gmail.com
چکیده
بالکهدهای عرضای کنگرهدار اغلب در کشتیهای بزرگ از جمله نفتکشها و فله برها به دلیل برخورداری از
مزایای عمده که شامل ساخت سریع و آسان تر ،شستشوی راحت تر مخازن و همچنین افزایش فضای مفید
میباشاد استفاده میشوند .ولی به ندرت به مسأله طراحی و استفاده از این نوع دیواره های عرضی در شناور
های آلومینیومی سبک و کوچک پرداخته شده است .لذا در این مقاله سعی شده است که بالکهد عرضی در
یک نمونه شاناور تندروی آلومینیومی با ابعاد واقعی را به صاورت کنگره دار بر اساس آئیننامه DNV.GL
طراحی و نتایج حاصاله را با بالکهد عرضای شاناور که به صورت مسطح می باشد مقایسه گردد .نتایج شامل
تحلیل اساتحکام بر اساس روش المان محدود در نرم افزار  Maestroو همچنین مقایسه فرکانس طبیعی و
وزن که یکی از پارامترهای اساسی در شناورهای تندرو می باشد خواهد بود.
کلمات کلیدی :بالکهد عرضی کنگره دار. ،شناور تندرو ،المان محدود
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بررسی عددی و میدانی تغییرات ضرایب هیدرودینامیک
استاتیکی بدنه رونده هوشمند زیرسطحی در نزدیکی سطح آزاد
مصطفی زرینیالریمی  ،9ابراهیم علیزاده ،2جواد بابایی

2

9کارشناس ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده شمال؛ mostafa.zarrini@gmail.com

 2دکتری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده شمال؛ ealizadeh@mut.ac.ir
 2کارشناس ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده شمال؛ javad.babei@yahoo.com

چکیده
این مقاله به بررسی عددی و تجربی نیرو و گشتاور هیدرودینامیکی وارد بر رونده زیرسطحی در حال حرکت
در نزدیکی سطح آزاد میپردازد .در حالتی که بدنه در نزدیکی سطح حرکت میکند ،شرایط هیدرودینامیکی
متفاوتی را با حالت دور از ساطح آزاد تجربه میکند .درک این مساأله به طراحی بهتر سایستم کنترل مورد
نیاز می انجامد .بررسای حاضار به شابیه سازی عددی هیدرودینامیکی در اعماق مختلف نزدیک به سطح به
صاورت محاسبه نیرو و گشتاور در حالت دائم حرکت در عمق ثابت میپردازد که شرایط استاتیکی دائم بدنه
را در طی حرکت در نزدیکی سااطح توصاایف میکند .نیروها و گشااتاورهای هیدرودینامیکی وارد بر بدنه در
محدوده سارعت  2-2متربرثانیه و عمق  2/2-1/6متر مورد محاسبه قرارگرفتهاند .نتایج حل عددی به همراه
تسات میدانی نشاان میدهند که افزایش سرعت حرکت بدنه در نزدیکی سطح به روند افزایشی-کاهشی در
ضاریب نیروی نرمال وارد بر بدنه منجر خواهد شد و همچنین تغییر عالمت گشتاور از مقدار منفی به مقدار
مثبت را به همراه خواهد داشات .در نتیجه این مساأله در تطابق با نتایج تست میدانی ،میزان تالش کنترلی
کاهش خواهد یافت.
کلمات کلیدی :روندههای هوشمند دریایی ،هیدرودینامیک ،سطح آزاد ،تست میدانی.
.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

آنالیز حساسیت ورق کف عرشه اتصالی شناور سهبدنه تحت
بارگذاری فشاری دو محوره
اسماعیل صادقیان ،9سینا طوسی

2

 1کارشناس ارشد معماری کشتی ،داتشگاه صنعتی امیرکبیرEsmail_sadeghain@yahoo.com ،
 2کارشناس ارشد معماری کشتی ،داتشگاه صنعتی امیرکبیر Sinatoosi@aut.ac.ir ،

چکیده
در این مقاله با کاربست مفاهیم قابلیت اطمینان به شبیه سازی رخداد شکست کمانشی ورق تحت بارگذاری
دو محوره فشاری پرداخته شده است .با اعمال نیروهای فشاری دو محوره منتجه از ممانهای خمشی عرضی
وارد بر سازه شناور سهبدنه مورد بررسی و با تعریف معیار کمانشی آیین نامه ای به عنوان تابع حالت حدی و
به شابیه ساازی مونت کارلو پدیده کمانش پرداخته شاده است .سپس با محاسبه احتمال شکست و ضریب
قابلیت اطمینان ،به آنالیز حسااسیت پارامترهای دخیل در طراحی ورق به دو روش  ISو  DSپرداخته شده
اسات .احتمال شاکسات کمانشای به ترتیب نسابت به تغییرات ضخامت ورق ،طول و عرض ورق حساسیت
بیشااتری دارد بطوریکه تغییرات در ضااخامت میتواند عامل کاهش احتمال شااکساات کمانشاای با اختالف
فاحشی نسبت به سایر پارامترهای طراحی باشد.
کلمات کلیدی :کمانش ورق ،احتمال شکست ،قابلیت اطمینان ،مونت کارلو ،27آنالیز حساسیت

Monte Carlo
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مروری بر کاهش حرکات هیو و پیچ شناور کوادماران توسط
مکانیزم تعلیق
هادی نظری ،9کریم اکبری وکیل آبادی ،2حسن قاسمی ،2مجید عسگری

4

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهرnazarihadi22@gmail.com
2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهر akbari.karim@gmail.com
 8استاد دانشکده مهندسی دریا دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهر و دانشگاه امیرکبیر تهران hmaaa2002@gmail.com
6دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهرmajidaskary1363@gmail.com

چکیده
راحتی راننادگی در ارزیابی وساااایل نقلیه نقش مهمی دارد ،تعداد زیادی محققان وقت خود را به تحقیق و
بهبود دساتگاهها برای جذب شاوک یا حذف لرزش اختصاص داده اند .مقایسه سطح جاده با سطح اقیانوس،
یکی هموار و دیگری بسایار ناهموار اساات و به راحتی میتواند منجر به تکانهای خشاان شااود؛ با این حال،
تنظیمات تعلیق اساتفاده شده در کشتیها برای بهبود راحتی راهبری و تعادل به ندرت وجود دارد .در تمام
طرحهای چند بدنه سانتی ،بدنهها بخشای جدایی ناپذیر از کل کشاتی هساتند ،این باعث میشود که تمام
اثرات موجهای ورودی دریافت شده کشتی توسط نفرات به طور کامل احساس شود .این مقاله تغییر اساسی
در نحوه طراحی کشااتیهای دریایی را ارائه میدهد که بتوان کشااتی را با ساارعت باال و با راحتی و امنیت،
هدایت و راهبری نمود .در این رویکرد جدید ،بدنهها به وسیله یک سیستم تعلیق پیشرفته برگرفته از خودرو
از ساوپراستراکچر جدا میکند .این کشتی بارهای وارده را به طور متقاطع در سطوح تماس بدنههای جانبی،
با به کار بردن فنونهای مهندسی تعلیق برای بهینه سازی راهبری و مانور پذیری و دریامانی و ایمنی کشتی،
تقسایم میکند .معموال در چنین سایستمهای کنترل حرکت ،سیستم تعلیق شامل فنرها و دمپرها ،استفاده
میشود.
کلمات کلیدی :کوادماران ،هیو ،پیچ ،سیستم تعلیق ،الگوریتم Skyhook
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مطالعه روشهای کاهش سطح مقطع راداری مبتنی بر شکل بدنه
در شناورهای پنهانمان و ارزیابی آن روی یک شناور نظامی
کالس کوروت
4

مهران تسلیمی ،9روح اهلل هادیپورگودرزی، *2علی ملکی ،2ابراهیم علیزاده
 9کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی
شمالtaslimimehran@yahoo.com،

 *2کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالrhgoudarzi@mut.ac.ir،
2کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالali.maleki86@yahoo.com،
 4دکتری ،دانشیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالEalizadeh@mut.ac.ir،

چکیده
یکی از حوزههای مهم و کاربردی در صااانایع نظامی ،حوزه پنهانمانی راداری یک ساااامانه اعم از شاااناور،
جنگنده و ...میباشاد ،تا حداقل شاناساایی بوسایله سایستمهای راداری دشمن صورت گیرد .کاهش سطح
مقطع راداری یکی از ضرورت ها و دغدغههای اجتناب ناپذیر ،برای این نوع تجهیزات نظامی میباشدبه نحوی
که جنگندهها ،بمبافکنها و یاشناورهایی که با حداقل سطح مقطع راداری ساخته میشوند ،شانس بیشتری
برای پنهان مانی از دید راداری دشامن داشته ودر نتیجه کمترین خسارت مالی و جانی را متحمل شده و در
عین حال حداکثر خسارات را به دشمنوارد سازد .از نمونههای موفق این تجهیزات میتوان به بمبافکن های
 F-117 ، B-2ایاالت متحده و همچنین شاااناورهای  Visbyو  Zumwaltکشاااورهای ساااوئد و ایاالت
متحدهاشاااره نمود.با توجه به اینکه یکی از روشهای مهم در کاهش سااطح مقطع راداری ،هندسااه و فرم
وساایله موردنظر اساات لذا در این مقاله تکنیکهای هندساای در چند شااناور نظامی پنهانمان برای کاهش
سااطح م قطع راداری مورد مطالعه قرار گرفت .سااپس با اعمال تغییراتدر فرم بدنه یک شااناور نظامی کالس
کوروت ،ساطح مقطع راداری آن با اساتفاده از نرمافزار  CST-MSمحاسبه شده است .نتایج نشان میدهد
سطح مقطع راداری این شناور به میزان قابل مالحظهای کاهش یافته است.
کلمات کلیدی :پنهانمانی ،سطح مقطع راداری ،شناور نظامی ،کاهش سطح مقطع راداری
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل دریامانی شناور دوبدنهای در امواج با استفاده از نرم
افزار  AQWAو مقایسه با معیارهای استاندارد
مهدی ریشهری  ،9سینا رنجبر

2

9کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ mahdi.rishehri@gmail.com
2کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم و صنعت؛ sinaranjbar89@gmail.com

چکیده
شااناورهای تندرو ازجمله پرکاربردترین وسااایل حملونقل دریایی میباشااند .بهمنظور بهکارگیری شااناورها،
شااناخت و پیشبینی رفتار شااناور قبل از بهکارگیری و یا حتی پیش از ساااخت شااناور امری اجتنابناپذیر
اساات .در این پژوهش رفتار یک شااناور دوبدنهای از نوع کاتاماران در شاارایط محیطی دریایی مورد تحلیل و
بررسای قرارگرفته است .شناور در آب مواج موردبررسی واقع شده و رفتار شناور در اثر برخورد امواج منظم و
نامنظم در دو راساتای هیو و پیچ تحلیلشاده اسات .نکته قابلمالحظه در این پژوهش این اسات که شناور
موردبررسااای در این طرح در نرم افزار  ANSYS AQWAدر ابعااد کامالً واقعی و در زمان طوالنی برای
مدلسازی و با شبکهبندی مناسب صورت گرفته است .در انتها نیز شناور از حیث دریامانی با استاندارد BV
ارزیابی گردیده است.
کلمات کلیدی :شناور دوبدنهای ،دریامانی ،آب مواج ،ANSYS AQWA ،استاندارد
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کنترل ولتاژ و فرکانس و اصالح هارمونیک ولتاژ در شبکه توزیع
یکپارچه برق کشتی
مجید صادقی اردستانی  ،9سیدمصطفی ارمغان

2

 1کارشناس ارشد برق قدرت ،سازمان جهاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران؛ Sadegi57@yahoo.com
 2کارشناس ارشد برق قدرت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)؛ amer.armaghan@aut.ac.ir

چکیده
در این مقاله یک رویکرد عملی قابل پیاده ساازی جهت طراحی سایساتم شابکه توزیع برق کشتی پیشنهاد
شاده اسات .اساتفاده از سایستم قدرت یکپارچه ) (IPSدر نیروی دری ایی جمهوری اسالمی ایران نیز مورد
مطالعه واقع شاده است .در این پژوهش یک شبکه شامل منبع  DCپیل سوختی و منبع  ACدیزل ژنراتور
جهت تأمین توان الزم برای بارهای  DCو  ACبه منظور عدم تبدیالت معکوس  DCو  ACاسااتفاده شده
اسات ،همچنین از ذخیره سااز باتری و ابرخازن به منظور پشتیبانی از شبکه نیز بهره میبریم .جهت تثبیت
ولتااژ و فرکاانس و بهبود کیفیت توان از طرحهای کنترلی اساااتفاده میکنیم که در برابر خطای ساااه فاز،
تغییرات بار موتور در شااین  ACو تغییرات توان پیل سااوختی مورد بررساای قرار می-گیرند .شاابکه مورد
مطالعه در نرم افزار  MATLAB/Simulinkپیاده ساازی شده که سرعت و دقت و توانمندی سیستم در
پایدارساازی و بازیابی ولتاژ و فرکانس و بهبود  THDریزشابکه پیشانهادی در اثر این اغتشاااشات را نشان
میدهد.
کلمات کلیدی :ریزشبکه کشتی ،کنترل ولتاژ ،کنترل فرکانس ،کیفیت توان ،کنترلکننده PI
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شبیهسازی عددی حرکات دائم یک شناور زیر سطحی به منظور
بدست آوردن برخی از نیروهای هیدرودینامیکی
2

امین اشتری ،9یاسین یلمه علیآبادی

 1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،سازمان صنایع دریایی  ،گروه صنایع شهید قربانی  ،شاهین شهر؛
a_ashtari_l@yahoo.com

 2کارشناسی ارشد مهندسی مک انیک ،سازمان صنایع دریایی ،گروه صنایع شهید قربانی ،شاهین شهر؛
yasinyalame@yahoo.com

چکیده
یکی از مراحل مهم در طراحی شاااناورهای زیرساااطحی ،تعیین نیروها و ممانهای هیدرودینامیکی وارد بر
شاناور میباشد .نیروها و ممانهای هیدرودینامیکی شامل نیروهای اینرسی ،جرم افزوده ،میرایی ،کریولیس،
پیشاارانش و نیرو و ممانهای بازدارنده میباشااد .در سااالهای اخیر با پیشاارفت علوم کامپیوتری روشهای
عددی()CFDکاربرد روزافزونی در صنایع زیردریایی پیدا کردهاند .دقت باالی روشهای عددی باعث افزایش
اساتفاده از این روشها در تعیین مقاومت و نیروی رانش شناورهای زیرسطحی شده است .در پژوهش حاضر
به محاسابه دو دساته ضارایب میرایی یک شناور زیرسطحی مدل به کمک روش عددی پرداخته شدهاست.
برای محااساااباه ضااارایاب میرایی ،آزمونهای یکنواخت همراه با زاویه حمله و انحراف بوسااایله نرم افزار
 AnsysCfxاساتفاده شادهاسات که بر پایه روش حجم محدود میباشاد .زمانی که جسم با زاویه حمله یا
انحراف نسابت به جریان حرکت کند ،تغییرات ضاریب درگ بر حسب این زوایا تابعی سهموی بوده و از این
طریق میتوان ضرایب میرایی غیرخطی را محاسبه نمود .همچنین با استفاده از نمودار نیرو و گشتاور میرایی
وارد بر جسم در این حاالت میتوان ضرایب میرایی خطی را محاسبه کرد .نتایج بدست آمده از روش عددی
با نتایج موجود مقایساه شادهاست .همخوانی نسبتا خوب نتایج نشان دهنده دقت روش عددی استفاده شده
در محاسبات هیدرودینامیکی میباشد.
کلمات کلیدی :شناور زیر سطحی ،ضریب لیفت ،ضریب درگ ،زاویهی حمله ،ضرایب میرایی ،زاویه-
ی انحراف

203

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارزیابی قابلیت اطمینان در سازه کشتی و کاربرد آن در طراحی
و برنامهریزیهای تعمیر و نگهداری تحت آسیب ناشی از
خوردگی
احمد ایزدی  ، 9مهدی نجفی چرمینی 2محسن صادقیان کردآبادی

*8

1دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانaihr1971@gmail.com ،
 2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانmehdi6830@gmail.com ،
8دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانsadeghian2@aut.ac.ir ،

چکیده
در پژوهش حاضار کاربرد ارزیابی قابلیت اطمینان در طراحی و نگهداری برای بدنه کشاتی ارائه شااده است.
برای ارزیابی اسااتحکام سااازه ،مدل توسااعه داده شااده حالت حدی نهایی شاااه تیر کشااتی با توجه به عیب
خوردگی بر مبنای تحلیل احتماالتی و وابسته به زمان مورد استفاده قرار گرفته است .قابلیت اطمینان وابسته
به زمان با اساتفاده از معیار حداقل مدول االساتیک مورد نیاز ارزیابی شاده است .همچنین قابلیت اطمینان
وابساته به زمان خساتگی در عرشه کشتی با استفاده از رویکرد منحنی  S-Nمورد ارزیابی قرار گرفته است.
ارزیابی قابلیت اطمینان با اساتفاده از دو روش مونت کارلو و قابلیت اطمینان مرتبه اول صاورت گرفته است.
نتایج بدسات آمده نشاان دهنده آن است که دو روش قابلیت اطمینان مرتبه اول و شبیه سازی مونت کارلو
تطابق خوبی با یک دیگر دارند .تحلیل قابلیت اطمینان عیب خوردگی نشااان دهنده کاهش قابلیت اطمینان
سازه در طول عمر آن می باشد و می¬توان از معیار قابلیت اطمینان در مرحله طراحی استفاده نمود تا درک
بهتری از کارکرد سازه در طول عمر سازه با توجه به شرایط محیطی به دست آورد.
کلمات کلیدی :قابلیت اطمینان ،احتمال شکست ،بدنه کشتی ،خوردگی ،خستگی
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مقایسه فنی و اقتصادی میان دو روش مرسوم تهویه مطبوع
موتورخانه کشتی
2

علی بلخاری قهی ،9مرتضی ابراهیمی ،2احد حیدری

9کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ Alibl7722@gmail.com
2کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ mortezaebrahimi12@gmail.com
8کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه محقق اردبیلی؛ Heydariahad84@yahoo.com

چکیده
اهمیت تهویه مطبوع موتورخانه شناور برای تامین هوای احتراق تجهیزات داخل و تنظیم دما و رطوبت داخل
بر کسی پوشیده نیست .مهندسان و محققان همواره با ارایه روش های جدیدی سعی در بهینه کردن طراحی
سایساتم تهویه مطبوع برای موتورخانه کشتی داشته اند .در این مقاله روشی جدید تحت عنوان روش نوین
برای تهویه موتورخانه پیشانهاد شاده اسات و با روش سانتی مرسوم ،از منظر فنی و اقتصادی مقایسه شده
اسات .در روش سنتی تنها از دو فن برای تامین هوای احتراق و خنک کاری استفاده می شود .این امر باعث
افزایش دبی فن ها و کاهش طول عمر آن ها می شاااود .عالوه بر آن ،روش سااانتی در تنظیم دما و رطوبت
دلخواه به طور مناسبی عمل نمی کند .در روش پیشنهاد شده از یک پکیج یونیت در کنار فن ها استفاده می
شااود .این امر ساابب کاهش دبی فن ها و افزایش طول عمر آنها و همچنین تنظیم دقیق دما و رطوبت می
شود .نتایج پژوهش برتری کامل روش نوین پیشنهادی به روش سنتی را از منظر فنی نشان می دهد .هرچند
از منظر اقتصادی روش سنتی برتری خود را حفظ می کند.
کلمات کلیدی :تهویه مطبوع ،موتورخانه کشتی ،روش سنتی ،روش نوین
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بررسی اثر عناصر آلیاژی بر خواص الکتروشیمیایی آندهای
فداشوندهی روی
سیدمحمدعلی موسوی ،9حمید رضا امامیان

2

 9کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت مواد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران(خراسان
رضوی)؛mosavi.smam@gmail.com
 2استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور؛ H.r.emamian@gmail.com

چکیده
امروزه حفاظت کاتدی یکی از روشهای پرکاربرد برای جلوگیری از خوردگی فلزات اسات .اما در بسایاری از
موارد عدم کنترل ترکیب شایمیایی مناساب آندهای فداشاونده ،عامل مهمی در خوردگی اجزاء سیستم می
باش د .در پژوهش حاضر تأثیر عناصر آلیاژی آهن ،سرب و کادمیم بر عملکرد آندهای روی در محیط دریایی
مورد بررسای قرار گرفته اسات .در این راساتا ،از روش پالریزاسایون جهت بررسی الکتروشیمیایی آندها در
محیط شابیهسازی شده آب دریا ،شامل محلول  8/2درصد سدیم کلراید ،بهره گرفته شد و به منظور تعیین
باازده آندها ،آزمون جریان آند برروی آنها صاااورت گرفت .ریز سااااختار نمونه ها توساااط تصاااویر برداری
میکرساکوپ الکترونی روبشای بررسی گردید .نتایج حاصل نشان داد افزودن عناصر آهن و سرب تا بیشتر از
یک حد معین موجب ایجاد خوردگی غیر یکنواخت در آندهای روی میگردد ،بطوریکه افزودن این عناصااار
موجب ایجاد محصاوالت خوردگی چسابنده برروی سطح آندها میشود که البته این اثر در مورد عنصر آهن
قاابال توجاه تر بود .همچنین نتایج آنالیز جریان آند نمونه ها نشاااان داد که افزودن کادمیوم در کنار دیگر
عناصار آلیاژی به دلیل کاهش چسبندگی محصوالت خوردگی ،تا حد قابل توجهی از آثار منفی آنها کاسته و
بهبود عملکرد آندهای روی را موجب گردید.
کلمات کلیدی :آندهای دریایی روی ،عناصر آلیاژی ،بررسی الکتروشیمیایی
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فیر نمودن بدنه کشتی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر
آموزش و یادگیری
علی ملکی ،9حمید امیری آرا  ،2حسین جانبازی ،*2ابراهیم علیزاده

4

9کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالali.maleki@mut.ac.ir ،
2دانشجوی دکتری برق ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالhamid.amiriara@gmail.com ،
 *2کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالh_janbazi@yahoo.com ،
4دانشیار ،مهندسی مکانیک ،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمالealizadeh@mut.ac.ir ،

چکیده
بهینهسازی بدنه یکی از زمینههای جذاب در حال رشد در تمام حوزههای تحقیقات علمی ،طراحی و ساخت
شناور میباشد .ایجاد فرم بدنه فیر شناور یک مسئله بهینهسازی مهم در طراحی فرم بدنه میباشد .این مقاله
یک روش خودکار برای ایجاد فرم بدنه کامال فیر از روی بدنه ناهموار اولیه ارائه نموده است .روش بهینهسازی
پیشنهادی بر پایه الگوریتم مبتنی بر هوش جمعی میباشد که در آن میزان فیر بودن سطح منحنی به عنوان
تابع هدف و نقاط منحنی ناهموار اولیه به عنوان متغیرهای مسائله بهینهساازی انتخاب شده است .همچنین
قید هایی نیز برای تضامین حفظ ضارایب هیدرواساتاتیکی و تناژ شناور در فرم بدنه نهایی تعیین گردید .در
ادامه برای حل این مسائله غیر خطی مقید از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (،)TLBO
که یکی از کارآمدترین روشهای فرا ابتکاری مبتنی بر هوش جمعی است ،استفاده نمودیم .برای نشان دادن
کارایی و قابلیتهای روش پیشنهادی ،این روش را بر روی نمونههای گوناگونی از فرم بدنههای شناور شناخته
شااده ،که عمدا دچار اغتشاااش شااده ،بکار گرفته شااد .منحنیهای حاصاال از شاابیهسااازی ،در مقایسااه با
منحنیهای متناظرشاان ،نشاان میدهد که این روش قادر خواهد بود تا با حفظ ویژگیهای هیدرواستاتیک
بدنه اولیه ،فرم بدنه را تا حد بسیار خوبی فیر نماید.
کلمات کلیدی :فیر ،بهینهسازی ،فرم بدنه ،الگوریتم آموزش و یادگیری
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طراحی و ساخت یک شناور جدید زیرسطحی نوع هاورینگ
ابوالفضل مرادی ،9رضا حسنزاده قاسمی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه حکیم سبزواری؛ moradiabolfazl54@gmail.com
2استادیار دانشگاه حکیم سبزواری؛ گروه مهندسی مکانیک؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ r.hasanzadeh@hsu.ac.ir

چکیده
در این مقاله طراحی و سااخت یک ربات هوشامند زیرسطحی نوع هاورینگ ارائه شده است .انجام عملیات
پیچیده زیر سطحی تنها با استفاده از رباتی که قابلیت هاورینگ ،کنترل پذیری و مانور باالرا دارد انجام پذیر
است و این امر با سرعت و دقت باال ،سبب کاهش هزینه های مصرفی و کاهش خطر بکارگیری نیروی انسانی
می شاااود. .به منظور یک ترکیب ایده آل از نظر مصااارف انرژی و پیچیدگی کنترلر ،جهت ،تعداد وموقعیت
تراساتر ها به بهترین نحو بهینه سا ازی شده است تا قدرت مانور باال برای ربات تامین گردد .ربات مورد ارائه
رباتی با انعطاف پذیری باالساات که امکان تغییر و پایدار سااازی در شااش درجه آزادی را فراهم می کند .از
ویژگی ها مهم در سااخت این شاناور اساتفاده از وسایل و مواد ارزان قیمت و قابل دسترس مانند لوله های
پلی اتیلن ،تفلون و ...می باشد .استفاده از موتورهای موجود و قابل دسترس و آببندی آنها به کمک تجهیزات
داخلی از دیگر مزایای شناور ساخته شده می باشد.
کلمات کلیدی :شناور زیرسطحی نوع هاورینگ ،تراستر،
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اصالح رفتار پورپویزینگ و کوبش شناور پروازی دو پله ای به
روش تجربی
عبدالرحیم کشتکار ،9سیدجواد هاشمی ،2عباس دشتیمنش

2

1و21کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی ،موسسه کشتیسازی شهید محالتی
 8استادیار هیدرودینامیک دریا ،دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارسa.dashtimanesh@pgu.ac.ir ،

چکیده
مشاکل پورپویزینگ یکی از پارامترهای بسایار مهمی است که طی سالهای اخیر در شناورهای تندرو مورد
توجه قرار گرفته است و حل این مشکل ذهن های بسیاری از محققین را به خود مشغول نموده است .در این
مقاله مشااکل پورپویز یک فروند شااناور پروازی پلهدار که در اثر تعویض موتورها ایجاد گردیده مورد بررساای
قرار گرفته است .همزمان با وقوع این پدیده نوسان در مکش ورودی آب موتورها و داغ کردن آنها نیز رخ داده
که مساائله را پیچیده ترکرده اساات .برای حل این مشااکل ابتدا وضااعیت هیدرواسااتاتیکی و هیدرودینامیکی
شاناور با موتور قبل و فعلی در شارایط مختلف مورد بررسای و مقایسه قرار گرفته است .سپس با نصب یک
ساطح لیفت ساز در انتهای پاشنه در زوایای مختلف ،اثر آن بر پورپویز شناور بررسی گردید که نتایج حاصل
کاهش چشامگیر پورپویز را نشان داد .برای بررسی مقاومت ،توان و تغییرات تریم شناور در شرایط مختلف و
مقایسه با نتایج تجربی از نرم افزار مکسرف استفاده شده است .نتایج حاصل تطابق خوبی را بین نتایج تجربی
و عددی نشان داده است.
کلمات کلیدی :شناور پروازی ،پورپویز ،سطح لیفت ساز
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شبیهسازی آزمایش کشش استاتیکی در محیط دینامیک سیاالت
محاسباتی
مولود آریان مرام ،9احمد حاجیوند ،2اعتماد الدین رابعی غالمی

2

9کارشناسی ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ moloudariyan@gmail.com
2دکتری ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ hajivand@kmsu.ac.ir
2کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ؛ rabei@kmsu.ac.ir

چکیده
مانورپذیری مناسااب باعث افزایش ایمنی ،کاهش هزینه ساافرهای دریایی ،کاهش احتمال سااوانح دریایی و
آلودگی محیطزیساات میگردد .در مراحل اولیه طراحی با کمک مدلهای ریاضاای مانور شااناور را پیشبینی
نمود .برای شبیهسازی مانور شناور باید ضرایب هیدرودینامیکی بدنه و سکان در مدلها تعیین شود .با انجام
آزمایشهای مانور کپتیو یا روابط تجربی میتوان این ضاارایب را بهدساات آورد .در این مقاله با شاابیهسااازی
آزمایش کشش استاتیکی بدنه در محیط دینامیک سیاالت محاسباتی ضرایب هیدرودینامیکی سکان محاسبه
شاااده اسااات .برای پیشبینی اثرات نااشااای از جدایی جریان در زوایای حمله باال و محاسااابه ضااارایب
هیدرودینامیکی غیرخطی سکان شبیهسازیها تا زاویه  81درجه انجام شده است .نتایج نشان میدهد که در
زوایای بیش از  12درجه نمودار تغییرات نیروی عرضی و ممان یاو بر حسب زاویه حمله از حالت خطی خارج
میشود .مقایسه ضرایب هیدرودینامیکی بدست آمده با دادههای آزمایشگاهی موجود ،نشان دهنده دقت قابل
قبول نتایج است.
کلمات کلیدی :مانور ،ضرایب هیدرودینامیکی ،سکان ،ضرایب میرایی خطی و غیر خطی ،دینامیک سیاالت
محاسباتی
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مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل شناور زیردریایی بر پایه
مخزن باالست
حسین النچری ،حسن صیادی

چکیده
در این مقاله یک روش مدلساازی یکپارچه برای غوص سیستم شناور زیرسطحی ارائه شده است .این شناور
مجهز به مخازن باالست برای تنظیم موقعیت در عمق است .ساختار مدل سیستم باالست شامل یک کپسول
هوای فشارده و مخزن باالسات می باشد که د ر طول زیردریایی براساس تنظیم مرکز جرم در سه نقطه قرار
گرفته است .برای مدلسازی نیروهای ایجاد کننده اختالل و اغتشاش یعنی نیروهایی که در محیط دریا باعث
بهم ریخن معادالت اولیه می شاااوند ،عواملی نظیر تراکم پذیری سااایساااتم ،تغییر چگالی آب دریا و دیگر
نیروهای ناشای از محیط دریا در نظر گرفته شاده است .ضریب تخلیه اریفیس سیستم که در شیرهای ورود
هوا از کپساول به مخزن و شایر تخلیه هوا از مخزن قرار گرفته اسات ،محاسبه شده است .خطی سازیهای
الزمه در روابط هیدرودینامیکی سایستم برای جلوگیری از مشکالت حل مسئله انجام شده است .برای نشان
دادن دقت مدلسااازی ،شاابیه سااازی عددی برای فرآیند دمیدن هوا به تانک و خروج هوا از آن در نرم افزار
متلب صااورت گرفته اساات .برای این شاابیه سااازی ها ،ساایسااتم فیزیکی چند دامنه متلب ()Simscape
استفاده و معرفی گردیده است .شبیه سازی مانور زیردریایی در دو گام انجام شده است .درابتدا آنالیز ویژگی
های سایساتم باالسات و ساپس مانور پذیری کامل سایساتم شناوری بررسی شده است .برای شبیه سازی
توانایی مانور زیردریایی ،مانور تغییر عمق براساس معادالت هیدرولیکی  9درجه آزادی انجام می شود.
کلمات کلیدی :مانور ،مدلسازی و شبیه سازی ،مخزن باالست ،دمیدن و تخلیه هوا
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مدلسازی عددی پروانه نیمهمغروق با استفاده از تکنیک
شبکههای لغزان
رضا گنجیراد ،9روزبه شفقت ،2عبدالرضا یوسفی
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9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،
Ganjiradreza@gmail.com
2دکتری مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلrshafaghat@nit.ac.ir ،
 2دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ،تبدیل انرژی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،
reza_yousefi41@yahoo.com

چکیده
شااناورهای تندرو دارای کاربریهای گوناگون تفریحی ،ورزشاای ،تجاری و نظامی بوده؛ به طور معمول دارای
سارعت باالی  81گره دریایی میباشاند .یکی از انواع مختلف سایساتمهای پیشرانش ،پروانهی نیمهمغروق
میباشد که امروزه در شناورهای تندروی پروازی بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .از مشخصات
این نوع پروانهها ،حرکت در دو محیط ساایالی متفاوت اساات .برای بررساای این نوع پروانهها ،نیاز به در نظر
گرفتن شارایط پیچیدهای از جمله فصال مشاترک بین دو سایال آب و هوا میباشد .در حال حاضر طراحی
پروانههای نیمهمغروق عمدتاً براسااس مطالعات تجربی و آزمایشهای مدل صورت میگیرد .انجام تستهای
آزمایشااگاهی عالوه بر مشااکالت فراوان ،مسااتلزم صاارف هزینههای زیادی نیز میباشااد .امروزه اسااتفاده از
روشهای عددی در مقابل روشهای آزمایشاگاهی در صانایع دریایی گساترش یافته اسات .در این راستا به
منظور استخراج نتایج عددی از کد تجاری انسیس فلوئنت برای شبیهسازی جریان حول پروانهی نیمهمغروق
اساتفاده شاده اساات .در این کد تجاری به منظور تحلیل جریان از روش حجم محدود اساتفاده شااده ،برای
مدلسااازی سااطح آزاد نیز از روش حجم ساایال اسااتفاده میشااود .مدل توربوالنساای اسااتفاده شااده مدل
 SST, K  بوده ،برای اعمال چرخش پروانه ،از مدل شبکهی لغزان استفاده شده است .در این مقاله از
پروانهی مدل  841-Bبرای شابیه ساازی اساتفاده شاده اسات .نتایج مربوط به ضارایب تراست ،گشتاور و
راندمان ارائه شده است.
کلمات کلیدی :پروانه نیمه مغروق ،مدل دوفازی ،انسیس فلوئنت ،شبکهی متحرک
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ارائه یک روش سریع و عملی در تعیین ضرایب هیدرودینامیک
میرایی خطی روندههای زیرسطحی با استفاده از دینامیک
سیاالت محاسباتی
2

جواد امینی فروشانی ،9محمد گندم کار

9دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان؛ jvd.amini.f@gmail.com
2استادیار دانشکده علوم و مهندسی دریایی  ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mgd_gandomkar@mut-es.ac.ir

چکیده
در این مقاله آزمونهای بازوی چرخان و کشش حوضچه با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی مدلسازی
شده است .در این مانورها ،حرکت مستقیمالخط همراه با زوایای دریفت و دور زدن رونده زیرسطحی در شعاع
و ساارعتهای زاویهای مختلف توسااط بازوی چرخان انجام میشاااود .با اسااتفاده از این مانورها ضااارایب
هیدرودینامیک میرایی خطی در صاافحات پیچ و یاو اسااتخراج میشااوند .با بکارگیری روش مرجع غیر لخت
نسابت به تحلیل عددی اقدام شده که نیاز به استفاده از روش شبکه متحرک در انجام این مانورها را برطرف
میکند .در این روش تنها با استفاده از یک شبکه محاسباتی ،کلیه مانورهای دینامیک پایا شبیهسازی شده و
ضرایب هیدرودینامیکی میرایی خطی رونده زیرسطحی بدست میآیند .سادگی روش ،کاهش زمان تحلیل و
کاهش حجم محاسبات از ویژگیهای تحلیل حاضر است .تحلیلهای انجام شده بر روی هندسه مشهور دارپا
ساابوف صاورت گرفته که نتایج تجربی مربوط به ضرایب هیدرودینامیک آن موجود است .با مقایسه ضرایب
حاصل از تحلیل عددی و نتایج تجربی ،کارائی این روش نشان داده شده است و تطابق خوبی بین نتایج دیده
میشود.
کلمات کلیدی :ضرایب هیدرودینامیک ،مانور دینامیک ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،رونده زیرسطحی
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Electromagnetic transients Analysis in Shore to
Ship Power Supply System
Mohammad Mehdi Hosseini1, Beytollah Payvand2, Iraj Hosseini3, Mansour
Ehsanipour4
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Abstract
Commercial and Military Ships require an electrical energy source for their lighting and
machinery loads whilst berthing. If this energy be provided by on-ship diesel generators,
it pollutes the seaport area considerably. To prevent that, modern seaports are equipped
with electrical source plugs that connect to standards plugs on ships and provide their
required energy. This type of connection brings about new consequences for electrical
networks on ships and in the seaport as well. These consequences include TOVs (TOV)
due to switching, lightning and ferroresonance in cables, all can have destructive effect
on insulation of transformers and cables. This phenomena becomes more considerable
regarding military ships, since they need a lot higher reliability in their electrical
networks. In this study EMTP software is used to simulate all elements of electrical
connection system between a ship and the seaport in transient state. Using medium
voltage surge arresters with optimized parameters in particular points of this network can
control the TOVs and keep them in standard range. In addition, impedance drive starters
can restrain the over voltages due to starting current of motors. Optimum places to use
surge arresters and impedance starter drives has been found in this study and according
the results, TOVs could be limited in standard range.

Keywords: Shore-to-Ship Connection, Cold Ironing, Transient overvoltage, Transient
Analysis, Overvoltage Protection
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توسعه ی مدل مفهومی جهت هتل شناور
حسین جوانمردی قهدریجانی

9

9کارشناسی ارشد سازه کشتی  ،دانشگاه صنعتی شریفhoseinjavanmardi1990@gmail.com ،

چکیده
هتل های دریایی شاناور موضاوعی جدید در صانایع دریایی در کل دنیا می باشند و تا به حال بررسی های
تحلیلی چه در داخل کشااور و چه در خارج کشااور دراین زمینه انجام نگرفته اساات .در مقاله موجود مدلی
مفهومی از هتل شاناور و ویژگی های هندسای این سازه ارائه شده است در ادامه به تحلیل هیدرودینامیکی
اولیه با اسااتفاده از روش  BEMپرداخته شاااده اسااات که هدف از این تحلیل به دسااات آوردن ضااارایب
هیدرودینامیکی وارد برسااازه از طرف محیط دریا و تحلیل رفتار این سااازه می باشااد که در این رساااله تنها
حرکت هیو ساازه بهینه می شاود .بدنه ی اساتوانه شکل هتل رفتار هیدرودینامیکی چندان مساعدی ندارد
ولی با افزودن یک دیساکبا ضاخامت مشاخص به قسامت زیر هتل می توان با افزایش ضریب جرم افزوده و
ضااریب میرایی دامنه ی حرکت هیو را کاهش داد .همچنین با تغییر ابعاد دیسااک و موقعیت غوطه وری آن
نساابت به سااطح آب می توان نشااان داد که با بزرگ شاادن دیسااک و افزایش عمق غوطه وری ،ضاارایب
هیدرودینامیکی بزرگتر و حرکت هیو سازه کوچکتر می شود .فرکانس تشدید و موقعیت آن نیز در مقایسه با
بدنه ی استوانه ای شکل بهبود می یابد.
کلمات کلیدی :هتل دریایی شناور ،ضرایب هیدرودینامیکی ،روش المان مرزی ،حرکت هیو
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مروری بر روشهای تحلیل سازه شناور کاتاماران با رویکرد
آزمایشگاهی و عددی
ابراهیم سلیمانی ،9محمدسعید سیف ،2محمدرضا تابش پور
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 9دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Ibrahimsolivan@gmail.com
2استاد ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Seif@sharif.edu
2استادیار ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Tabeshpour@sharif.edu

چکیده
از مهمترین مراحل در طراحی شناورها ،یافتن بارهای وارده بر بدنه آنها در طول عمر و زمان انجام عملیات
خاص است .این بارها منشأ مختلفی دارند که یکی از مهمترین آنها امواج هستند .تنشها و تغییر شکلهای
ایجاد شااده در شااناور در اثر این بارگذاریها میتواند در طراحی ورقها و تقویتکنندهها و سااایر المانهای
ساازهای شاناور مؤثر باشاد .روش های متنوعی برای بدسات آوردن پاساخ حرکات و بارهای ناشی از امواج و
تخمین آنها در  21سااال گذشااته صااورت گرفته اساات .این روشها برای بهبود کارایی ابزارهای طراحی و
تخمین باارها ،مورد نیاز هساااتند که در مقابل بر قابلیت اعتماد عملیات و ایمنی ساااازه تاثیر قابل توجهی
داشااتهاند .در همین راسااتا مقاله حاضاار به مروری بر روشهای تحلیل سااازه شااناور کاتاماران با رویکرد
آزمایشااگاهی و عددی میپردازد .توجه به این روشها در انتخاب مناساابترین مساایر تحلیل در راسااتای
پارامترهای مد نظر ،کمک شایانی میکند.
کلمات کلیدی :شناور کاتاماران ،تحلیل آزمایشگاهی ،تحلیل سازهای شناور ،مدل چند جزئی شناور
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بررسی تاثیر کوالر بر مقاومت پنلهای تحت بارگذاری انفجاری
زیر آب توسط نرمافزار LS-Dyna
مهدی ربیعی ،9محمد مهدی قانع ،2سهراب رضایی ،2محمود محمدی ملکسری
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چکیده
در این مقاله ،تاثیر کوالر بر مقاومت پنل ها در انفجارهای زیر آب مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور
در ابتدا پنلی که تنها متشاکل از یک ورق فوالدی به ضاخامت  9میلیمتر است مورد بارگذاری انفجاری قرار
گرفته اس ت .با ثابت نگه داشتن فاصله خرج انفجاری از پنل و افزایش مقدار خرج ،مقاومت پنل مورد ارزیابی
بدست آمده است .سپس با افزایش  6الیه کوالر به پنل این روند تکرار شده و مقاومت پنل مورد ارزیابی قرار
گرفته است .طبق انتظار با افزایش الیههای کوالر ،پنل مقاومتر شده و به خرج انفجاری بیشتری جهت ایجاد
پارگی در آن نیاز اساات .در گام بعدی ورق فوالدی به دو ورق با ضااخامت  8میلیمتر تقساایم شااده و  6الیه
کوالر در بین این دو ورق قرار داده شده است .با توجه به نتایج حاصل شده از شبیهسازی بارگذاری انفجاری
بر پنلهای ذکر شاده ،مشاخص شاد که کوالر در حالتی که بتواند بطور آزادانه دچار کشیدگی شود بهترین
عملکرد جذب انرژی را در خواهد داشاات .همچنین طبق این شاابیهسااازیها پنل از قساامتهای کناری که
گیردار شده است دچار پارگی میشود .با توجه به تقارن موجود در فرایند انفجار تمامی شبیهسازیهای انجام
گرفته در این مقاله به صورت یک چهارم مدلسازی شدهاند که این کار افزایش چشمگیر سرعت شبیهسازی
را به دنبال داشته است.
کلمات کلیدی :انفجار ،کوالر ،LS-Dyna ،شناور
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طراحی و شبیه سازی عددی شناور دوزیست آبی -خاکی
محمد رضا فدوی ،9احمد رضا کهنسال

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ mr_fadavi@yahoo.com
2استادیار گروه مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ kohansal@pgu.ac.ir

چکیده
شاناورهای دو زیسات آبی– خاکی با کاربردهای متفاوت بر خالف شناورهای معمول دریایی میتوانند بدون
نیاز به تجهیز ات بندری ،در هر نقطه از ساااحل ،وارد دریا شااده یا از آن خارج شااوند .در این مقاله ،الگوی
حرکتی شناور دوزیست آبی-خاکی در آب آرام به روش عددی مورد مطالعه قرار میگیرد .برای این منظور از
معادالت  RANSهمراه با مدل اغتشاااشاای 𝜀  𝑘 −برای شاابیه سااازی جریان حول بدنه شااناور اسااتفاده
میشاود .ساطح آزاد جریان نیز با بهکارگیری مدل دو فازی VOFمدلساازی می گردد .جهت اعتبارسنجی،
مقایساهای بین نتایج عددی به دست آمده از این روش و نتایج به دست آمده از روابط نیمه تجربی ارائه شده
توسط ساویتسکی انجام میشود .این مقایسه سازگاری نسبتاً خوبی را بین این دو روش نشان میدهد .هدف
این پژوهش ،طراحی شناور دوزیست آبی -خاکی با سیستم تحرک دوگانه است که فقط از یک موتور ،جهت
تامین نیروی محرکه در دو حالت حرکت در آب و در خشکی استفاده مینماید .با بهکارگیری نتایج حاصل از
این پژوهش ،عالوه بر بومیسازی دانش ساخت چنین شناورهایی میتوان با کاهش تعداد موتورهای شناور به
یک موتور ،سرعت شناور را نیز افزایش داد .همچنین با نصب هیدروفویل شاهد کاهش وزن و افزایش سرعت
شناور به دلیل نیروی لیفت تولید شده توسط هیدروفویل خواهیم بود.
کلمات کلیدی :دوزیست ،شناور ،شبیه سازی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،هیدروفویل ،قایق،
تندرو
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی عددی تغییرات سرعت در الیه مرزی و پدیده ویک
زیردریایی سابوف
2

میالد حبیبی اصل ،9سعید جامعی ،2احمد حاجیوند

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی-هیدرومکانیک  ،دانشگاه خلیج فارس؛
miladhabibiasl@yahoo.com
2استادیار ،دانشگاه خلیج فارس ؛ jaameisa@pgu.ac.ir
2استادیار ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ hajivand@kmsu.ac.ir

چکیده
امروزه دینامیک سایاالت محاسباتی به عنوان ابزاری قدرتمند در بهینهسازی هیدرودینامیکی وسائل دریایی
مورد اساتفاده قرار می گیرد .مطالعه جریان اطراف بدنه یک وسایله دریایی و درک تغییرات میدان سرعت و
فشار امکان بهینهسازی هیدرودینامیکی بدنه را افزایش میدهد .در شناورهای زیرسطحی مقاومت اصطکاکی
ناشای از الیه مرزی بخش اصالی مقاومت کل را شاامل میشاود .چگ ونگی تغییرات پروفیل سرعت در طول
شااناور با توجه تغییر رژیم جریان تاثیر زیادی در میزان مقاومت اصااطکاکی بدنه دارد .همچنین میدان ویک
ایجاد شده در پشت بدنه در مقاومت ویسکوز فشاری موثر است .در این مطالعه جریان اطراف یک زیردریایی
مغروق به ویژه در نواحی الیه مرزی و ویک مورد بررسای قرار گرفته اسات .شابیهساازیها در اعداد رینولدز
مختلف انجام شده است تا تاثیر رژیم جریان آرام و آشفته بر پروفیل سرعت الیه مرزی و مقاومت اصطکاکی
تحلیل گردد .نتایج نشاان دهنده افزایش شایب تغییرات پروفیل با افزایش فاصاله از لبه زیردریایی است که
این م وضوع به دلیل افزایش مومنتوم جریان است و با روابط نیمه تجربی پروفیل سرعت تطابق دارد.
کلمات کلیدی :شناور زیرسطحی ،مقاومت اصطکاکی ،الیه مرزی ،میدان ویک ،دینامیک سیاالت
محاسباتی.
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بررسی اثر زاویه ریک بر عملکرد پروانه پیشران سری بی-
وگنینگ در شرایط آب آزاد
علی ملکی،9رجبعلی بیشه جعفرنژاد ،2روح اهلل هادی پور گودرزی ،*2سعید کرمی ،4علی احمدی ،5ابراهیم
علیزاده

6

 1.6کارشناسی ارشد ،مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی
شمالsaeed.karami@chmail.ir ، ali.maleki@mut.ac.ir،
2دانشجوی دکترا ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه تهرانj.nejad@ut.ac.ir ،
*2کارشناسی ارشد ،مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال،
rhgoudarzi@mut.ac.ir
2دانشجوی دکترا ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی
شمالnit.ahmadi@gmail.com،
9دانشیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی
شمالealizadeh@mut.ac.ir،

چکیده
با توجه به مزایای گسااترده اسااتفاده از پروانهها به عنوان پیشااران ،امروزه غالبا از این ابزار برای به حرکت
درآوردن شاناورها اساتفاده میشاود .پروانه یک ابزار پیشابرنده می باشد که ضمن وارد کردن نیرو به سیال
پیرامون ،یک حرکت نسابی به سامت عقب ایجاد میکند .پروانه روی یک شافت سوار شده و به وسیله یک
موتور به حرکت در میآید .اختالف فشار بوجود آمده در دو سمت سطح پرههای ایرفویلمانند ،سبب به وجود
آمدن نیروی محوری شااده که به وساایله پرههای پروانه به شاافت منتقل شااده و در نهایت به شااناور منتقل
می شود .یکی از پارامترهای مهم در طراحی پروانه شناورهای سطحی ،زاویه ریک پروانه میباشد .زاویه ریک،
به صاورت زاویه کجشادگی پرهها نسابت به خط عمود بر محور دوران پروانه تعریف میشود .در این مقاله با
اساتفاده از دینامیک سایاالت محاسباتی ،اثر زاویه ریک بر عملکرد پروانه چهار پرهای طراحی شده بر اساس
روش ساری بی-وگنینگن در شرایط آب آزاد مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراین پروانه در پنج زاویه ریک
( 12 ،11 ،2 ،1و  21درجه) به صورت عددی شبیهسازی شدهاست .نتایج نشان داد که در شرایط آب آزاد ،با
افزایش زاویه ریک ،ضرایب تراست و گشتاور کاهش یافته ،درحالیکه تغییر قابل مالحظهای در راندمان پروانه
مشااهده نشاده اسات .همچنین نتایج تحلیل دوفازی جریان سایال در پروانه نشان داد میزان کاویتاسیون با
افزایش زاویه ریک کاهش یافته است .کاهش میزان کاویتاسیون در زاویه ریک  21درجه مشهود میباشد.
کلمات کلیدی :پروانه ،زاویه ریک ،ضریب تراست ،ضریب گشتاور ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،کاویتاسیون
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بررسی آزمایشگاهی نیروی پسآی افزوده وارد بر یک نوع شناور
با بدنه  NACA 4667-1در آب مواج
2

سیاوش پیرایش  ،9امیرحسین نیکسرشت  ،2حسین زینلی

9کارشناسیارشد هوا فضا ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ siavash.pirayesh1369@gmail.com
2دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا  ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ nikser@sutech.ac.ir

 2کارشناسیارشد هوا فضا ،دانشگاه صنعتی شیراز ؛ H.zainali@yahoo.com

چکیده
در ساالها ی اخیر بسیاری از تحقیقات جدید در بررسی هیدرودینامیک کشتی بر روی حمل و نقل ایمن در
جریانها ی دریا با آب مواج معطوف شااده اساات .با توجه به این که دسااتیابی به فرم بدنههای پروازی امکان
رساایدن به ساارعت های باالتر را فراهم آورده ،امروزه تحقیقات بساایاری به منظور کاهش نیروی پسااای وارد
شده بر شناورهای پروازی و پایدار ماندن آنها در آب آرام و مواج در مناطق عمیق و کم عمق صورت گرفته
است .در این مقاله به منظور تحلیل حرکات دو درجه آزادی شناور پروازی  6997در آب مواج از روش تجربی
اساتفاده شاده اسات .بدین منظور ابتدا شاناور با اساتفاده از مواد کامپوزیتی سااخته شد سپس برای انجام
تساتهای آزمایشگاهی به آزمایشگاه دریایی شهدای خلیج فارس انتقال یافت .در ادامه آزمایشهایی بر روی
شااناور درآب آرام و مواج صااورت گرفت .در جهت صااحتساانجی دادهها ،نتایج موجود برای شااناور پروازی
مذکور در آب غیرمواج با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدهاند و سپس اثرات آب مواج بر نیروی مقاومت وارد بر
شناور و زاویه تریم و هیو شناور بررسی شده است.
کلمات کلیدی :شناور پروازی ،آب مواج ،آب غیرمواج ،آزمایشگاه دریایی،نیروی پسا ،زاویه تریم

221

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران
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بررسی تاثیر هندسه مقاطع عرضی بر توزیع فشار و شتاب شناور
تندرو تک بدنه
سیدمجتبی علوی جم ، 9امین نجفی، 2سیدابوالفضل هاشمی
 9پژوهشگر ،آزمایشگاه دریایی شهدای خلیج فارس
 2پژوهشگر  ،آزمایشگاه دریایی شهدای خلیج فارس
 3پژوهشگر،آزمای شگاه دریایی شهدای خلیج فارس

2

seiedmojtabaalavijam@yahoo.com
aminsharif@yahoo.com
hashemi.Ahmad@gmail.com

چکیده
در این مقاله به بررسای مسائله آب ورودی به دو مقطع از دو شناور متفاوت پرداخته می شود و در مورد هر
کدام از این مقاطع مقادیرفشاار و شتاب های عمودی استخراج شده و با هم مقایسه می شود تا تاثیر هندسه
مقطع بر توزیع فشاار و شاتاب های عمودی مشاخص شود .مقایسه بین توزیع فشار در حاالت مختلف نشان
می دهد که در هر حالت به دلیل تغییر هندسااه ،توزیع جریان حول جساام تغییر کرده و بواسااطه آن توزیع
فشار و ضریب فشار هم تغییر میکند.برای اعتبار سنجی روش از نتایج تجربی موجود در مقاالت دیگر استفاده
شده است .نتایج حاکی از آن استکه مقطعی باددرایزمتغیر،به واسطه هندسه بهتر و بهینه تر نسبت به مقطع
دیگری دارای توزیع فشاار مناسب تری می باشد.همچنین از نتایج این تحقیق می توان در طراحی شناورهای
تندرو تک بدنه اساااتفاده کرد،بدین صاااورت که مقاطعی با ددرایز ثابت را با مقاطی با ددرایز متغیرجایگزین
کرد.با این جایگزینی نیروی لیفت وارد بر شاناور بواسطه افزایش پارامتر توزیع فشار ،افزایش می یابد که این
امر موجب پایداری بهتر شناور میگردد.
کلمات کلیدی :آب ورودی-توزیع فشار-شتاب عمودی-ددرایز ثابت-ددرایزمتغیر-نیرویلیفت
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طراحی و تحلیل سطوح پروانه های دریایی با استفاده از
معادالت مشتق جزئی)(78PDE
علی هادیپور ،9فرشید مهدی علمدارلو

2

 9دانشجویی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه امیر کبیرhadipour95@aut.ac.ir
2دانشجویی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه امیر کبیرfarshedmahde@aut.ac.ir

چکیده
در این مقاله سعی شده است تا به منظور فرآیند طراحی و ایجاد هندسه پروانه از روش شناخته حل معادالت
مشااتق جزئی  PDEاسااتفاده شااود و همچین اسااتفاده از این روش برای هندسااه های پروانه های دریایی
موجود نیز شارح داده شاده اسات.غالبا سطح پره های پروانه به وسیله برازش سطوح از یکسری منحنیهای
) (b-splineکه از مقاطع مختلف پره گذر کرده اساات ایجاد میشااوند .روش حل معادالت مشااتقات جزئی
برای حل مساائل مقدار مرزی اساتفاده شاده که به تبع آن میتوان نشان داد چگونه سطوح ایجاد شده به
وسایله برازش برای نشاان دادن پرههای پروانه استفاده میشوند .این امر به وسیلهی پارامتری کردن مقاطع
پره که در طول اساپن تغییر میکنند انجام میشاود .مزیت این روش ای ن اساات که اوال سااطوح تولید شده
کامال یکنواخت بوده در ثانی ساطوحی تولید کرده باشایم که به وسیله ی پارامتر های دقیق تر قابل کنترل
باشند .درنهایت بیان خواهد شد که استفاده از این پارامترها موجب بهبودی در عملکرد پروانه از جمله بازده
و میزان کاویتاسیون خواهد شد.
کلمات کلیدی:معادالت مشتق جزئی ،پروانه،تولید سطح

1 partial differential equation
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مطالعه پارامتری اثر زوایه تابش و طول موج بر مقاومت اضافی
کشتی در موج منظم
شهرزاد نیکبخت ،احمد حاجیوند ،مصطفی جعفرزاده خطیبانی

چکیده
مقاومت اضاااافی در موج مساااالهای مرتبه دوم بوده و وابساااتگی زیادی به پارامترهای موج برخورد دارد و
پیشبینی دقیق آن دشااوار اساات .روشهای عددی جریان ایدال و جریان واقعی متعددی برای محاساابه آن
وجود دارد .با توجه به دقت و هزینه محاسابات ،روش ساهبعدی پانل بر مبنای جریان پتانسیل بهترین ابزار
برای بررسای رفتار شاناور در موج اسات .در این تحقیق با اساتفاده از روش سه بعدی پانل تابع گرین حوزه
فرکانس مقاومت اضااافی شااناور کانتینربر اس 172-با دو دیدگاه میدان دور و میدان نزدیک محاساابه شااده
اساات .جهت ارزیابی پارامتری اثر طول موج و زاویه تابش موج ،محاساابات در زوایای مختلف برخورد و طول
موجهای مختلف انجام شاده اسات .محاسبات نشان دهنده مقدار قابل مالحظه مقاومت اضافی در طول موج
برابر با  1/7تا  1برابر طول کشتی و در زاویه تابش -81تا  +81است .محاسبات تطابق نتایج روش میدان دور
و میدان نزدیک با یکدیگر و با دادههای آزمایشگاهی را نشان میدهد.
کلمات کلیدی :مقاومت اضافی ،تابع گرین ،نیروی دریفت ،روش میدان دور ،روش میدان نزدیک.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی شناور بدون سرنشین هوشمند امداد و نجات EMILY
امیر ارسالن شایان پور

9

9دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا-کشتی سازی ،دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر؛
arsalan.shayanpoor@gmail.com

چکیده
لذت کنار سواحل بودن و شنا کردن در آب با توجه به گردشگری  21میلیونی به سواحل کشور باعث مرگ و
میر ساااالنه  1111نفر بر اثر غرق شاادگی در دریا و رودخانه می شااود .از این رو اسااتفاده از تجهیزات بدون
سرنشین و هوشمند که قابلیت انجام عملیات های تعریف شده به صورت خودکار و یا با اپراتور را دارد ،روز به
روز بیشاتر شاده به طوری که در زمینه های مختلف جای تجهیزات سرنشین دار را گرفته و به سرعت جای
خود را در عرصاه های مختلف باز کرده است .شناور امداد و نجات  EMILYکه " "12برابر انسان سریعتر
و ظرفیت نجات  3نفر را دارا میباشد ،و دارای طولی برابر  1.2متر و بدنه آن از کامپوزیت ساخته شده ،که از
یک سایستم واتر جت با موتور الکتریکی  1 kwبه سرعت  25 knotدست پیدا میکند بهره می برد  .این
شناور با توجه به نیروی شناوری باالی آن ،که توسط کاور نجات تولید میشود توانایی نجات ( شناور ساختن
افراد ) و جساتو جو افراد گرفتار شاده در آب را دارا میباشاد .در این مقاله ساعی بر آن شده تا با معرفی این
شناور الزامی در ساخت و استفاده از آن در کشور را برای کاهش قربانیان این حوادث ایجاد کند.
کلمات کلیدی :امداد و نجات ،شناور هوشمند ،بدنه کامپوزیت ،هالل احمر ،غریق نجات

225

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تخمین قطر ونت مخزن شناور با استفاده از شبیه سازی  CFDدر
شرایط عملکردی خاص
علی نوری

9

9کارشناس ارشد تبدیل انرژی ،گروه صنایع شهید حسن قربانی؛ a.noori@me.iut.ac.ir

چکیده
در این پژوهش با اساتفاده از نرم افزارهای شابکه بندی هندسه یک مخزن شناور ترسیم و شبکه بندی می
شاود .سپس با استفاده از نرم افزار فلوئنت ،تحلیل سیاالتی مورد نظر انجام و هندسه مخزن شناور به صورت
شااماتیک مورد ارزیابی قرار می گیرد .هدف از انجام این پروژه تخمین قطر ونت مخزن بوده به صااورتی که
مخزن مورد نظر در طول مدت زمان  91ثانیه پر شود .ابتدا شبیه سازی بر روی قطر های کوچکتر انجام شده
و ساپس تا رسایدن به قطر مناساب افزایش می یابد .عالوه بر قطر لوله ورودی ،فشاار آب ورودی هم شامل
پارامترهای ورودی بوده و در تعیین اندازه قطر ورودی موثر می باشد.
کلمات کلیدی :دینامیک سیال محاسباتی  ،مخزن شناور ،تخلیه هوا ،فشار.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تاثیرات مقیاس مدل در تست مقاومت شناورهای پروازی
محمدرضا فتحی کازرونی ،9محمد سعید سیف

2

 9دانشجوی دکتری ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشگاه صنعتی شریف؛
mrfathi.k@gmail,com
2استاد ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشگاه صنعتی شریف؛ seif@sharif.edu

چکیده
تست مدل مقیاس شده در حوضچه کشش روشی مرسوم جهت تخمین مقاومت کشتی در آب آرام است .به
دلیل این که امکان حصااول تشااابه رینولدز و فرود بین شااناور مدل و شااناور اصاالی به طور همزمان فراهم
نیست ،اثرات مقیاس همواره بر نتایج این تستها حکمفرما میباشد .در خصوص تاثیرات مقیاس در شناورهای
جابجایی اطالعات کافی موجود بوده لیکن در خصوص شناورهای تندرو اطالعات چندانی منتشر نشده است.
تاثیرات طول مدل بر مقاومت در محدودههای سااارعتی مختلف متفاوت بوده و الزم اسااات این موضاااوع با
جزئیات بیشتری مطالعه شود .در این مقاله برونیابی نتایج تست مقاومت شناورهای تندرو تک بدنه به شناور
واقعی مورد مطالعه قرار گرفته اساات .تسااتهای مدل شااناور پروازی تک بدنه با دو طول متفاوت مدل انجام
شاده اسات .ضریب مقاومت اصطکاکی بر اساس رابطه  ITTC-57محاسبه شده و ضریب مقاومت باقیمانده
محاسبه شده است .بر اساس نتایج حاصل بخش بزرگی از مقاومت کشتی در اعداد فرود زیر  1/8و باالی 1/6
شامل مقاومت اصطکاکی است .در سرعتهای متوسط بخش اندکی از مقاومت شناور تندرو مقاومت اصطکاکی
بوده و سایز مدل در این محدوده تاثیر چندانی بر ضریب مقاومت باقیمانده ندارد.
کلمات کلیدی :حوضچه کشش ،تست مدل ،اثر مقیاس ،مقاومت ،شناور پروازی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مقایسه عملکرد دینامیکی شناور هارث نسبت به شناورهای تک
بدنه و کاتاماران در امواج دریا
ابراهیم سلیمانی ،9محمدرضا تابش پور ،2محمدسعید سیف

2

 9دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Ibrahimsolivan@gmail.com
 2استادیار ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Tabeshpour@sharif.edu
 2استاد ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Seif@sharif.edu

چکیده
در حال حاضار اشاکال مختلفی از هندسههای زیرآب شناور موجود است که در طراحی سازههای تکبدنه و
دوبدنه از آنها اساتفاده میشاود .اساتفاده از بدنههای جدید مانند شناور هارث ،رسیدن به اهدافی همچون
افزایش پایداری و سارعت شاناور را تساهیل میکند .یکی از مهمترین مراحل در طراحی شناور ،پیش بینی
حرکات شاناور در امواج دریا میباشاد .عملکرد دینامیکی شناورها را میتوان با استفاده از نمودارهای عملگر
پاساخ دامنه شاناور نمایش داد .این مقاله ابتدا به معرفی شاناور هارث و ارائه ویژگیهای آن نسبت به سایر
شاناورها پرداخته و در ادامه عملکرد دینامیکی شاناور هارث و د و شناور متداول تک بدنه وکاتاماران توسط
نمودارهای رائوی این شناورها که از نرم افزار انسیس آکوئا استخراج گردیدهاند ،با هم مقایسه میشود .مزایای
بسایار شاناور هارث از جمله مقاومت پایین ،کاهش توان موردنیاز موتور به دلیل کاهش مقاومت موجسازی،
حفظ سرعت در امواج ب زرگ دریا و خصوصیات دریامانی مناسب ،تحقیقات بیشتر در خصوص این فرم بدنه را
به یکی از عالقهمندیهای محققین تبدیل کرده اسات .بر این اساس از آنها به عنوان شناورهای نسل آینده
یاد میشود.
کلمات کلیدی :شناور هارث ،تحلیل هیدرودینامیکی ،مدلسازی نرمافزاری ،نمودارهای رائو
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

کنترل تطبیقی مدل مرجع یک شناور سطحی براساس الگوریتم
هدایت خط دید انتگرالی در حضور اغتشاش و عدمقطعیتها
مصطفی فرامین ،9روحاهلل هادیپور گودرزی ،*2ابراهیم علیزاده

2

9کارشناسی ارشد ،مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوردی دفاعی شمال؛
Mostafa.faramin@gmail.com

*2کارشناسی ارشد ،مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
Rhgoudarzi@mut.ac.ir

2دانشیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،پژوهشکده ی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
Ealizadeh@mut.ac.ir

چکیده
هدف از این مقاله طراحی یک کنترلکنندهی تطبیقی شامل فیدبک انتگرال خطا برای ردیابی زاویهی سمت
مطلوب تولید شده توسط الگوریتم خط دید انتگرالی میباشد .لذا ابتدا مدل سهدرجهی آزادی دینامیکی یک
شاناور به همراه مدل ساینماتیکی آن توصیف میشود و در فرم فضای حالت بیان میگردد .سپس با تعریف
انتگرال خطای بین ورودی مرجع و خروجی ساایسااتم به عنوان یک متغیرحالت جدید مدل الحاقی فضااای
حالت توصایف میشاود و متعاقب آن مدل مرجعی برای آن در نظر گرفته میشود .یک تابع لیاپانف مناسب
برای آنالیز پایداری سایستم معرفی میشود تا شرایط پایداری و همچنین قانون تطبیقی بهرههای کنترلی را
تعیین نماید  .از آنجا که اغتشاااشااات باد بر حرکت شااناور تاثیرگذار اساات لذا از الگوریتم هدایت خط دید
انتگرالی برای تعیین زاویهی سامت مطلوب اساتفاده میشود .در انتها نیز نتایج شبیهسازیهای عددی برای
یک شناور نمونه ارائه شدهاست که عملکرد مناسب روش پیشنهادی را نشان میدهد.
کلمات کلیدی :کنترل تطبیقی مدل مرجع ،الگوریتم خط دید انتگرالی ،شناور سطحی ،اغتشاشات محیطی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مدلسازی ریاضی فاز برخاست قایق پرنده پارویگ با استفاده از
تئوری طراحی آزمایشها و روش دینامیک سیاالت محاسباتی
محمد رضا مفاخر ،9محمد سعید سیف،2
9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران،
Mohammad.reza.mafakher1372@gmail.com
 2استاد ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛
seif@sharif.edu

چکیده
حمل و نقل دریایی و شاناورهای جدید ،یکی از شاخصه های مهم توانمندی اقتصادی و نظامی یک کشور به
شمار میرود .شناورهای پرنده و یا به زبان روسی اکرانوپالنها نقش بزرگی به دلیل دارا بودن از سرعت باال و
مصاارف سااوخت پایین ،می توانند بازی کنند .این وسااایل بر اساااس اثر زمین که تعامل آیرودینامیکی بال و
زمین اسات ،طراحی می شوند .سیستم  Power Augmented Ramکه به اختصار به آن سیستم PAR
گفته میشود ،سیستمی است که مورد استفاده در اکرانوپالنها میباشد که به واسطه آن نیروی برا افزایش و
زمان برخاستن کاهش مییابد .در این سیستم با دمیدن هوا به زیر بالها ،یک بالشتک هوایی زیر بال تشکیل
خواهد شده که به بلند شدن و برخاستن از آب به اکرانوپالنها کمک خواهد کرد .در این مقاله به پارامترهای
جانمایی ساایسااتم رانش پار بر روی شااناور ویگ پرداخته شااده و قرار اساات با اسااتفاده از تئوری طراحی
آزمایشها و روش دینامیک ساایاالت محاسااباتی مدلریاضاای ساااده ای برای یک شااناور پرنده ارائه گردد .با
استفاده از تئوری طراحی آزمایش ها ،تست هایی به منظور استخراج مدل ریاضی انتخاب شده است .همانظور
که می دانید برای اساتخراج مدل ریاضای یک سایستم نیاز به (

تعداد رامتر

تعداد پارامتر) تعداد تست نیاز است

ولی با استفاده از تئوری طراحی آزمایشها این تعداد تست بسیار کاهش مییابد.
کلمات کلیدی :موتور ،سیستم رانش ،داکت و ملخ ،تئوری طراحی آزمایشها ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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روش محاسبه سطح خیس مدل در تست حوضچه کشش جهت
شناورهای سرشی با خطوط بدنه پیچیده
4

کاووس زارع  ،9بهادر سرانجام ،2حمید جوادی ،2محسن زارعی

 9دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،آزمایشگاه کانال آب کوثر ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ kavooszare@yahoo.com

2دکتری مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ saranjam@mut.ac.ir
2عضو هیات علمی مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ h.javadi7@gmail.com
 4کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا ،آزمایشگاه کانال آب کوثر ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ m_zarei@gmail.com

چکیده
جهت تعمیم نتایج از مدل به شناور واقعی باید ضریب مقاومت باقی مانده مدل تعیین شود ،برای این موضوع
نیاز به محاسبه سطح خیس شناور می باشد .در شناور های سرشی رژیم حرکتی شناور به شدت با تغییرات
سارعت ،تغییر کرده و سطح خیس نیز تغییر می کند .یکی از روش های تعیین تجربی سطح خیس در مدل
شاناورها ،مدرج کردن بدنه شاناور و فیلمبرداری در هنگام تسات می باشد که این روش در مدلها با خطوط
بدنه پیچیده و نیز چند بدنه ای ،بسایار مشکل و دارای خطای زیادی می باشد .لذا در این مقاله روش نوینی
جهت تعیین ساطح خیس توساعه داده شاده اسات .به این ترتیب که دو مدل مشابه هندسی در دو مقیاس
مختلف ،در شااار ایط آزمون یکساااان در آزمایشاااگاه کانال آب کوثر مورد آزمون قرار گرفته اند .با توجه به
همخوانی بسایار خوب ضریب مقاومت باقی مانده در دو مدل می توان نتیجه گرفت که نتایج بدست آمده از
تست در تعیین سطح خیس دقت باالیی دارند .که این موضوع نشان دهنده افزایش دقت جهت تعمیم نتایج
به شناور اصلی می باشد.
کلمات کلیدی :حوضچه کشش ،تست مدل ،سطح خیس ،ضریب مقاومت باقیمانده ،شناور سرشی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی خرابی موتورهای برون نصب دریایی در اثر کارکرد در
دور بی باری
حسین نصری ،محمود باری ،حجت شبگرد
کارشناسی ارشد مکانیکف دانشگاه پیام نور مشهد
کارشناسی مهندسی کشتی ،دانشگاه بیرجند
دانشجوی دکتری مکانیک ،دانشگاه بیرجند

چکیده
امروزه موتورهای برون نصاب بنزینی کاربرد وسیعی در صنایع دریایی اعم از تفریحی ،تجاری و  ...پیدا کرده
اند .عموما این موتورها در دو رده موتورهای دوزمانه و چهازمانه تولید می گردند .در سالهای اخیر ،با توجه به
تقاضای کاربران تولید موتورهایی با قدرت های زیاد در دستور کار تولید کنندگان موتورهای برون نصب قرار
گرفته اساات .البته باید توجه داشاات به رغم افزایش قدرت و نیز سااامانه های جانبی کنترلی پیشاارفته این
موتورها ،کاربری و نگهداری آنها نیز حساسیت ویژه ای پیدا نموده است به نحوی که در صورت عدم کاربری
صاحیح می تواند سبب ایجاد مشکالتی جدی برای کل سامانه رانش گردد .یکی از این مسایل استفاده بیش
از حد موتور در دورهای آرام اساات .در مقاله حاضاار به بررس ای نقش و ش ایوه تاثیر گذاری کاربری موتور در
دورهای آرام بر عمر و دوام موتورهای برون نصاب پرداخته شاده اسات .نتایج بررسای ها نشان می دهد که
عملکرد زیاد موتور در شرایط بی باری یا کم باری می تواند زمینه ساز بروز برخی آسیب های جدی به موتور
گردد.
کلمات کلیدی :موتورهای برون نصب ،تحلیل خرابی ،دور آرام ،آنالیز روغن
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی رفتار دینامیکی ورق تحت اثر بار انفجاری زیر آب به
روش عددی
احمد رهبر رنجی ،9سجاد تقی پور

2

 9دانشیار ،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ rahbar@aut.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشکده علوم و مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر؛sajadtaghipour@rocketmail.com

چکیده
عمده ترین تفاوت میان انفجار زیر آب و انفجارهای معمولی (انفجار در هوا) ،مربوط به دینامیک محصاااوالت
انفجار اساات .در انفجار زیر آب ،توده گازی حاصاال از انفجار ،میدان فشااار خاصاای در آب تولید میکند که
شاامل موج ضاربهای اولیه و پالسهای ثانویه اسات .این مقاله به بررسی پارامترهای انفجار نزدیک زیر آب و
تأثیرات آن بر ساازه توساط نرمافزار حل عددی  Lsdynaکه توانایی و کارایی باالیی در شاابیهسازی پدیده
انفجار زیر آب و مساائل تقابل ساازه و سیال را دارد ،میپردازد .انتشار موج انفجار زیر آب در محیط سیال و
انتقال فشار موج در سیال بر روی سازه با استفاده از روش الگرانژی -اویلری چند مادهای مدلسازی میشود.
ساپس به وسایله مقایساه با یک آزمایش تجربی ،میزان خطای نتایج بدسات میآید و نرمافزار اعتبارسنجی
میشود .در ادامه به مطالعه پارامتریک ،جهت تعیین تاثیر ضرایب کوپر -سایموندز بر مسائل نرخ کرنش باال،
تأثیر مواد به کار رفته بر روی رفتار دینامیکی ورق و نسبت بین مقاومت مواد ورق و وقوع گسیختگی و تأثیر
پارامترهای هندساای ورق بر وقوع گساایختگی پرداخته میشااود .روش ارائه شااده در این پروژه توانایی ثبت
شااوک انفجاری بدون نیاز به اندازه المان بساایار ریز را دارا بوده و درک کامل و کافی نساابت به پیش بینی
تأثیرات پاسخ اولیه انفجار نزدیک زیر آب را ارائه میدهد.
کلمات کلیدی :بارگذاری انفجاری زیر آب ،ورق فوالدی ،تغییر شکل دائم ،گسیختگی ورق ،تحلیل
دینامیکی غیرخطی ،تحلیل عددی ،نرم افزار LSDYNA
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارائه مدل بهینه سازی چیدمان فضای عرشه شناورهای نظامی با
بکارگیری الگوریتم ژنتیک
4

محسن رحمانی ،9کریم اکبری وکیل ابادی ،2حسین خانزادی ،2وحید حیدری
 9دانشجوی دکتری مدیرت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
rahmanimohsen1376@gmail.com
 2استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
( akbari.karim@gmail.comنویسنده مسئول)

 2عضو هیات علمی دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
Khanzad6@gmail.com
4کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران mr_vahidheidary@yahoo.com
چکیده
جانمایی عمومی و تج هیزات بر روی شاااناورهای نظامی یکی از پیچیده ترین و حسااااس ترین فرایند جهت
سهولت عملیات کاربری در عمر سرویس شناور می باشد .بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و استفاده از نظرات
کارشناسان خبره می تواند به عنوان یک روش نسبتا مناسب جهت انجام چیدمان بهینه در شناورهای نظامی
باشد .در این تحقیق تالش شده است پس از مطالعه تمامی مشخصات ،قابلیتها و کاربردهای الگوریتم ژنتیک،
با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی متلب ،مدلی برای این منظور توسعه داده شود .این مدل به اختصار فضای
عرشه یگان شناور را به شکل ماتریسی(متشکل از واحدهای  1در  )1در نظر گرفته و با کسر فضای مربوط به
جایگاه تجهیزات استاندارد ،از کاربر اشکال(مربع ،مستطیل و )...و میزان فضای مورد نیاز برای قرار گرفتن بر
روی عرشااه را دریافت نموده و پس از اجرایی نمودن مراحل اسااتاندارد الگوریتم ژنتیک با در نظر داشااتن
مفروضاات مربوطه ،بهینه ترین مدل چینش تجهیزات مورد نظر را بر روی عرشه به کاربر ارائه می نماید .با
اسااتفاده از این روش می توان گزارشااات خاصاای از جمله تعداد تکرار صااورت پذیرفته و میزان بهینگی را
مشاهده نمود.
کلمات کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،بهینه سازی ،جانمایی عمومی ،نرم افزار متلب
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی روش تنش شیاری مورد استفاده در ارزیابی خستگی
اتصاالت جوش داده شده
زهرا آیین ،9مهدی ایرانمنش

2

 9کارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ Zahraaein@aut.ac.ir
 2دانشیار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ imehdi@aut.ac.ir

چکیده
مسائلهی خساتگی در سازه های دریایی ،منجر به تبیین مالحظات مهم در اصول طراحی و قوانین مهمی در
نگهداری شاناورهای متفاوت شدهاست .زیرا پیشگیری از خستگی در اتصاالت و مشخصنمودن عمر سازه ،از
جنبهی اقتصاادی و همچنین ایمنی در صانعت کشاتیسازی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .از میان
روشهای متفاوت ارزیابی خسااتگی ،در این مقاله روش تنش شاایاری معرفیشااده و توصاایههایی مطابق با
موساساهی بین المللی جوشکاری برای آنالیز عددی تنش شیاری توسط روش المان محدود ،بیان شدهاست.
همچنین جنبههایی مانند اساااتفاده از شاااعاعهای مرجع متفاوت و حالت تنش چندمحوره ،مورد بحث قرار
گرفتهاند و به مقاومت خستگی بر اساس این روش اشاره شدهاست .در مقایسه با روشهای دیگر ،روش تنش
شیاری این امکان را فراهم میآورد که اثر هندسهی موضعی جوش مستقیما در تنش گنجانده شود ،بهطوری
که بتوان پیکربندیهای هندسااای مختلف را با یکدیگر مقایساااه کرد .امروزه این روش اهمیت ویژهای را در
کاربردهای صنعتی یافتهاست.
کلمات کلیدی :خستگی ،تنش شیاری ،اتصاالت جوش دادهشده ،مقاومت خستگی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بهینهسازی چند-هدفه ضخامت ورقهای بکار رفته در شناور به
کمک الگوریتم ژنتیک
امیرحسین اصغرنیا ،9مهدی ربیعی الکمه سری ،2حمید قیامتی ،2محمود محمدی

4

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن؛ Asgharnia4@yahoo.com
2دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن
2کارشناس ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده
در این مقاالاه ،مادل یک کشاااتی نفربر ،توساااط رابطی که میان نرمافزار المان محدود  NASTRANو
 MATLABایجاد شادهاسات ،مورد بهینهسازی چند-هدفه قرار میگیرد .هدف از این بهینهسازی افزایش
عملکرد کشتی در برابر امواج سهمگین و در عین حال کاهش جرم آن است .در این راستا ،ضخامت ورقهای
بکار رفته در قساامتهای گوناگون سااازه شااناور از طریق بهینهسااازی با الگوریتم ژنتیک چند-هدفه تعیین
میگردد .نتایج این بهینهسازی منجر به دستهای از نقاط بهینه میگردد که با توجه به نیاز طراح ،میتوان از
آنها استفاده کرد.
کلمات کلیدی :بهینهسازی چند-هدفه ،کشتی نفربر ،ضخامت ورق کشتی ،الگوریتم ژنتیک
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل و بررسی عددی عملکرد سیستم رانش پروانههای
ویثاشنایدر
سید عباس حیدری ،9محمد بینقی

2

1کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی دانشگاه مالک اشترsaheidari84@yahoo.com
2کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی دانشگاه مالک اشتر؛ m.beinaghi@yahoo.com

چکیده
سایساتم رانش ویث اشنایدر با محور عمودی از چند پره عمودی تشکیل شده است که در اطراف یک سطح
دایروی قرار دارند .در این سااایساااتم پرهها حول محور عمودی خود میچرخند .زاویه این پرهها نسااابت به
دیساک اصالی  ،بسته به موقعیت آنها در دور چرخش دیسک تغییر میکند .منحصر به فرد بودن پروانههای
ویث اشانایدر بخاطر عمودی بودن محور چرخش آنها است .نیروی تراست در این پروانهها توسط تیغههایی
که در حال نوساان میباشاد ،به صاورت جداگانه تولید میشاود( .هرتیغه یک مقدار مشخص نیروی تراست
تولید میکند که تراست کل برابر برآیند این نیروها می باشد).
در این مقاله به بررسای عددی مشاخصههای هیدرودینامیکی سیستم پروانه ویثاشنایدر پرداخته میشود.
برای تحلیل یک پروانه شش پره در نظر گرفته شده که به صورت عمودی به یک دیسک متصل است .هر پره
دارای دو سرعت که ،یکی سرعت حول دیسک و دیگری سرعت چرخش هر پره حول محور خودش میباشد.
روش اساتفاده شاده برای بررسای عددی پارامترهای هیدرودینامیکی سیستم رانش از روش حجم محدود و
برای مدلساازی جریان آشافتگی از مدل تربوالنسای k-εاساتفاده شدهاست .پارامترهای هیدرودینامیکی
(گشاتاور ،نیروی تراست و بازده) که به صورت تابعی از ضریب پیشروی در سه گام مختلف بررسی و مقایسه
شدهاند.
کلمات کلیدی :سیستم رانش ویث اشنایدر ،فویل ناکا ،ضریب پیشروی هیدرودینامیکی ،نقطه کنترلی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تهیه کد شبیه ساز سه درجه آزادی حرکت پرتابه سوپرکاویتاسیون
جالل محمدی ،9ابوالفضل مردانی

2

9استادیار ،دانشکده مهندسی دریایی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mohammadijalal@chmail.ir

 2دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛
mardani_ablofazl@mut.ac.ir

چکیده
در این مقاله ،یک برنامه شابیه سازی سه درجه آزادی حرکت پرتابه سوپرکاویتاسیون توسعه داده شده است.
از مزیت این برنامه نسابت به شابیهساازیهای گذشاته ،سادگی آن و الگوریتم هوشمند آن است .نتایج این
برنامه شبیهساز با (احتماال تنها) نتایج یک آزمایش موجود ،صحتسنجی شده است .بین نتایج شبیهسازی و
آزمایش همخوانی خوبی به جزء در اوایل حرکت آن وجود دارد .از نتایج آزمایش دیده شااده بود که ساارعت
زاویه پرتابه بعد از برخورد دم آن به دیوار کویتی زیاد می شاود که نتیجه عجیبی بود .در نتیجه شاابیهسازی
نیز این پدیده دیده میشاود و در این مقاله ،با بررسی پارامترهای مختلف ،علت رخ دادن این پدیده پیبرده
شاد .با توجه به برآورد درسات پراکندگی پرتابه (انحراف مسایر حرکت از مسیر اولیه) و سرعت زاویه توسط
برنامه شبیهسازی ارائه شده در این مقاله ،میتوان از این برنامه در بررسی پایداری و پراکندگی انواع طرحهای
مخت لف پرتابه سااوپرکاویتاساایونی اسااتفاده کرد و در نهایت این برنامه ،ابزار مناساابی برای طراحی چنین
وسایلی است.
کلمات کلیدی :پرتابه سوپرکاویتاسیون ،شبیهساز  8درجه آزادی ،ورود به آب
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افزایش قابلیت دینامیکی در شناورها با رانش الکتریکی مبتنی بر
کاهش سریع بار
رضا صفائیان ،9بیتاهلل پایوند ،2ایرج حسینی ،2منصور احسانیپور

4

 9دانشجوی دکترای مهندسی برقRZ.Safaeian@yahoo.com ،
 2کارشناس ارشد مهندسی برقMehdi.Payvand@gmail.com ،
 2کارشناس ارشد مهندسی کشتیسازیHosseini72com@gmail.com ،
 4کارشناس ارشد مهندسی برقMansour.Ehsani@gmail.com ،

چکیده
امروزه ،اسااتفاده از رانش الکتریکی در شااناورها به دلیل مزایای قابل توجهی مانند افزایش بازدهی ،افزایش
قابلیت اطمینان ،کاهش نویز و صادا و غیره بسایار مورد توجه قرار گرفته است .مسائل دینامیکی فراوانی در
این شناورها مطرح میگردد .خروج ژنر اتورها یا خروج درایو رانش موجب بر هم خوردن توازن تولید و مصرف
شاده و سابب عبور فرکانس از حدود مجاز میشود .بعالوه افزایش بار رانش با سرعت زیاد سبب میشود که
ژنراتورها نتوانند فرکانس سایساتم را در محدوده مجاز نگاه دارند .در این مقاله سااعی شااده تا با استفاده از
روشهای مناسب ،این مسائل برطرف گردد .نخست توانی را که میتوان از ژنراتورها در سیستم بدون کاهش
ساریع توان دریافت کرد به گونه ای که سایساتم با خروج یک واحد همچنان پایدار بماند ،محاسابه میشود.
سپس تاثیر کاهش سریع توان بیانه میشود .در نهایت نحوهی تعیین شیب افزایش توان رانش بیان میگردد.
مجموعه ی این عوامل سبب پایدار ماندن سیستم در مواقع بحرانی میشود.
کلمات کلیدی :شناور ،رانش الکتریکی ،پایداری ،کاهش سریع بار
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طراحی و کنترل حرکات هیو و پیچ شناور تندرو
2

محمدرضا تقی زاده قصرالدشتی ،9سجاد حاجی زاده

9دانشجوی کارشناسی ،دانشگاه خلیج فارس؛ mrezataghizadeh6@gmail.com
2استادیار ،دانشگاه خلیج فارس ؛ hajizadeh@pgu.ac.ir

چکیده
اندازه گیری حرکات شش درجه آزادی یک شناور در امواج دریا که به قابلیت دریانوردی معروف است موضوع
مهمی برای آنالیز دریامانی شااناورها به شاامار می رود که برای برخی از شااناورها انجام میشااود .حرکات
شناورها به عنوان یکی از پیچیده ترین مباحث هیدرودینامیکی مطرح بوده که این حرکات توام با پدیده های
غیرخطی همراه می باشااد و از این رو مدل سااازی آنها با پیچیدگی های فراوانی همراه اساات .هنگامی که
شاناور توساط موج در معرض حرک ات طولی قرار می گیرد ،شتاب حرکات هیو و پیچ شناور تشدید می شود
که این امر باعث ایجاد دریازدگی برای مساافران و خدمه کشاتی می گردد .بنابراین تا جایی که ممکن است
برای افزایش راحتی و ایمنی مسااافران باید حرکات شااناور را کاهش داد .هدف از انجام این مطالعه ،ارائه ی
روش ی تحلیلی برپایه ی فرضیات اولیه برای دستیابی به پاسخ شناورهای پروازی تحت تحریک امواج نامنظم
دریاساات و در این راسااتا سااعی شااد تا با اسااتفاده از معادالت ناشاای از حرکت های هیو و پیچ و همچنین
معادالت ناویر-اسااتوکس به روش میانگین گیری رینولدز 8یک مدل سااازی از حرکت شااناور انجام شااود و
ساپس با اساتفاده از موارد حاصل شده ،یک سیستم کنترل برای حرکات شناور طراحی شود تا شناور را در
پایدارترین حالت در هنگام حرکت نگه دارد .بررساای ضاارایب هیدرودینامیکی به صااورت عددی در فرکانس
های برخورد مختلف ،نشان داد که با افزایش فرکانس برخورد ،ضرایب ثابت می شود.
کلمات کلیدی :شناور تندرو ،هیو ،پیچ  ،کنترل
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بررسی تاثیرات مخرب ذرات رطوبت و گرد و خاک موجود در
هوا بر قطعات الکترونیکی شناور های دریایی و معرفی سیستم
های مورد نیاز برای انجام تست های IP
علی رضوانی فر
کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده
ذرات معلق گرد و غبار و رطوبت موجود در هوا و عبور آنها از بدنه محافظ سایسااتم های الکترونیکی شااناور
های دریایی موجب ایجاد مشاکالتی در عملکرد این قطعات شاده و در عملکرد صاحیح آنها مشکالتی ایجاد
می کنند .سازمان  IECدر نشریه های خود دو خاصیت فوق برای بدنه ادوات الکتریکی را به وسیله دو عدد
نشان می دهد.عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه است در مقابل ورود اجسام خارجی به داخل بدنه
و همچنین تماس با قطعات برق دار یا متحرک ،و عدد دوم نشااان دهنده درجه حفاظت دسااتگاه اساات در
مقاابال نفوذ آب باه داخل آن .دو عدد فوق الذکر همراه با دو حرف  IPبکار می روند که طبق تعریف IEC
جانشین واژه  INTERNATIONAL PROTECTIONمی باشد .برای انجام عملکرد بهتر ،بلند مدت
تر و با تلرانس کمتر سیستم های الکترونیکی در شناور های دریایی و همچنین انجام رفتار درست با آنها باید
درجه حفاظت هر کدام را دانست .هدف این مقاله ارائه برخی از روش ها برای مشخص کردن درجه حفاظت
 IPمطابق استانداردهای دریایی می باشد .این امر موجب می شود که در صورتی که ناگزیر هستیم سیستمی
حساس را در معرض ذرات آب و یا گرد و غبار برای انجام کار قرار دهیم درجه حفاظت بدنه آن را بسنجیم و
در صاااورت پایین بودن ا ین درجه حفاظت تمهیدات الزم برای آن اندیشااایده شاااود تا از خرابی تجهیزات
جلوگیری شود.
کلمات کلیدی  ، IP :رطوبت  ،گرد و غبار  ،حفاظت تجهیزات الکتریکی شناور های دریایی
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تاثیر پارامتر های عملیاتی روش الکترودیپازیشن بر ترشوندگی
پوششهای اکسید قلع ،طراحی آزمایش و تحلیل
سید محمد تیله بن

چکیده
ساطح وساایل و ابزارها همواره دارای اهمیت بسایار باالیی بوده اسات .ترشوندگی یکی از مهمترین خواصی
اسات که به طور گسترده بر کیفیت سطح تاثیرگذار است .در شناورها ،سطوح با آبگریزی باال میتواند سبب
کاهش خوردگی ،کاهش نیروهای بین سااطحی و کاهش تنش گردد .دسااتیابی به ویژگیهای ترشااوندگی
مناساب با اساتفاده از مواد مختلف مورد بررسای قرار گرفته است که در این بین قلع با توجه به ویژگیهایی
نظیر گپ انرژی باال و امکان اساتفاده در قطعات الکترونیکی ،مقاومت خوردگی باال و همچنین پوشاش دهی
آساان ،دارای اهمیت بسیار باالیی بوده است .الکترودیپازیشن یکی از روشهای شایع در پوششدهیهاست.
غلظت قلع ،غلظت اسااید در محلول اولیه ،ولتاژ الیهنشااانی و زمان از مهمترین پارامترهای عملیاتی فرآیند
الکترودیپازیشان میباشاند .نتایج نشاان میدهند ،زمان و غلظت قلع دارای تاثیر بیشتری میباشند .زاویهی
تماس باالی  191درجه نیز در حالت بهینه قابل دستیابی است.
کلمات کلیدی :الکترودیپازیشن ،فوق آبگریز ،اکسید قلع.
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بررسی تنش های شالقی در سازه کشتی وآثار آن
علی هادیپور ،9فرشید مهدی علمدارلو

2

 9دانشجویی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه امیر کبیرhadipour95@aut.ac.ir
2دانشجویی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه امیر کبیرfarshedmahde@aut.ac.ir

چکیده
یکی از عوامل اصالی شاکسات ناشی از خستگی در سازه کشتیها امواج هستند .تکرار بسار باالی تنشهای
منتجه از ارتعاشاات ناشی از برخورد امواج به سازه کشتی علت اصلی این آسیب میباشند .این تنشها با نام
تنش های شاالقی شاناخته میشاوند .امروزه ابا افزایش ظرفیت و ابعاد کشتیها این پدیده مورد توجه قرار
گرفته و در آیین نامهها بندهایی جهت استفاده طراحان و موسسات رده بندی دربارهی این موضوع قرار داده
شاده اسات .یکی از شاایعترین بارهای وارده بر سازه کشتی ناشی از حرکت اسلمینگ بوده و بار ضربه ای
بساایار بزرگی را به شاااهتیر بدنه وارد میکند که از نتایج پدیده تنش شااالقی میباشااد .در همین راسااتا به
خصاوص بعد از حوادث ایجاد شاده ناشای از شاکسات در بدنه کشاتیها تعدادی از موساسات رده بندی و
پژوهشای به کارخانجات و صنایع فعال دریایی طرح های پژوهشی و آزمایشگاهی را پیشنهاد داده که در این
مقاله به تعدادی از آن ها و نتایج بدسات آمده از آنها پرداخته خواهد شاد .اما قبل از آن به تفصایل به شرح
پدیده شاالق زنی و تنش های منتجه از آن میپردازیم .ودر نهایت به معرفی روشی برای مدل سازی عددی
این پدیده میپردازیم.
کلمات کلیدی :تنش های شالقی  ،خستگی  ،شکست ،آزمایشات تجربی ،مدل سازی عددی
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خواص مکانیکی کامپوزیتهای ونیلاستر/الیاف شیشه ساخته
شده به روشهای مختلف جهت استفاده در سازههای دریایی
علیرضا ستوده ،9نوید سخندانی

2

 1دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،استاد ،عضو هیات علمیsetoodeh@sutech.ac.ir ،
 2دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشجوی دکتری navid.0711@yahoo.com

چکیده
امروزه کامپوزیتها به عنوان مواد پیشاارفته جایگاه خاصاای در کاربردهای مختلف صاانعتی ایفا می کنند .از
خصوصیات عمده این مواد سبکی ،نسبت استحکام به وزن باال ،قابلیت ساخت قطعات به شکلهای پیچیده و
مقاومت به خوردگی میباشد .اما با وجود استفاده وسیع این مواد ،روشهای ساخت مدرن تر شامل روشهای
قالب بسته در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی سه روش
ساااخت الیه چینی دسااتی ،کیسااه خالء و تزریق در خالء ،مزیتهای مشااهود اولیه روش قالب بسااته مانند
جلوگیری از انتشاااار گاازهای سااامی ،ایج اد قطعات با دقت ابعادی و کیفیت ساااطوح باال ،تولید قطعات با
یکنواختی توزیع الیااف و رزین و همچنین امکاان سااااخات قطعاات پیچیاده ارایه گردد .در بعد علمی نیز
نمونههای اساتاندارد بر پایه ساه روش فوق سااخته شد و تحت آزمونهای کشش و خمش سه نقطهای قرار
گرفت .مشااهده شاد که ر وش سااخت تزریق در خالء می تواند سبب ارتقای قابل مالحظه خواص مکانیکی
گردد .دلیل عمده این امر افزایش درصاد حجمی الیاف نسبت به رزین در این روش میباشد .در این تحقیق
جهت بهتر نشان دادن قابلیت این روش ساخت ،از رزین ونیلاستر استفاده شد که به لحاظ زمان ژل شدن و
همچنین لزجت بیشاترین مشاکل را نسبت به رزینهای ترموست اپوکسی و پلیاستر ایجاد میکند .از الیاف
شایشاه نیز با توجه به کاربرد وسیع تر آن بهره گرفته شد .دستیابی به فناوری ساخت این نوع کامپوزیت به
روش تزریق در خالء برای اولین مرتبه در ایران با کساار حجمی باالی الیاف از دیگر دسااتاوردهای مهم این
پژوهش میباشد که میتواند در جهت ارتقای صنعت داخلی در کاربردهای مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :کامپوزیت ونیلاستر/الیاف شیشه ،خواص مکانیکی ،الیه چینی دستی ،کیسه خالء ،تزریق
در خالء.
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Experimental research about friction and wear of
antifriction materials for port’s/coastal and
maritime machinery or equipment and analysis of
parametric oscillations of ships shafting with new
composite stern-tube bearings
Grebe E.1, Loshadkin D.V.1, Kushner G.A.2, Haljavkin A.A.3, Dudanov A.A.1
1

Skolkovo Foundation's resident «Innovation Center Plastmass Group»; 410@zedex.ru,
eg@zedex.ru
2Astrakhan State Technical University; dinalt_13@mail.ru
3Gazprom Dobycha Astrakhan; sopromat112@mail.ru

Abstract
The series of new antifriction self-lubricating composites on base of
thermoplastic of our own invention (molecular composites). The friction
and wear of molecular composites, sliding against iron, were investigated
in different conditions by a reciprocating tribometer. The physical
mechanical properties were measured by standard tests. The tribological
characteristics of molecular composites were determined by applying to
iron several composite specimens of advanced compositions, containing
friction modifiers. With water present in the experimental cell, friction and
wear are effectively reduced. The composites were used in order to make
a model specimen of tube bearing stern. The analysis of the work our
bearing was made by using the experimental set for the study of parametric
oscillations of ship shafting. The set is universal and allows studying the
longitudinal, transversal and torsional oscillations. The results of the
calibration load of the node are exposed. As a result of testing the new
material for the stern-tube bearing, based on molecular composite, is
concluded that the new material conforms to the requirements of materials
for stern tube bearings.
Keywords: molecular composite, thermoplastic, antifriction material,
tribology, ship shafting, stern bearing, parametric oscillations.
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بررسی تاثیر خوردگی حفرهای بر انفجار خطوط انتقال نفت وگاز
فراساحلی با استفاده از تئوری احتمال شکست
عبدالرحیم طاهری، 9محمد مهدی شبانی ،2عباس اعتمادیان

2

 -1استادیار سازه های دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛ rahim.taheri@put.ac.ir
 -2کارشناسی ارشد سازههای فراساحلی ،دانشگاه صنعت نفت؛m.shabani@mnc.put.ac.ir
 -8کارشناسی مهندسی ماشینآالت دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛etemadian.abbas@gmail.com

چکیده
خوردگی حفرهای یکی از خطرنااک ترین گوناههاای موجود و محتمال خوردگی شااایرین باه دلیل وجود
فرآوردههای نفتی برای خطوط لوله انتقال نفتی/گازی میباشد که سبب نازک شدگی جداره داخلی خط لوله
شاااده و در نتیجاه آن موجب کاهش مقاومت خط لوله در برابر بارهای محیطی و عملیاتی میگردد ،که در
برخی موارد باعث نشات یا انفجار خط لوله میشاود .تحقیق حاضر با بررسی مدلهای تجربی به پیش بینی
حداکثر میزان عمق خوردگی حفرهای میپردازد و به دنبال آن با بررسای وضاعیت سالمتی یک خط لوله در
منطقه گازی پارس جنوبی ،با در نظر گرفتن دو حالت خورده شاده و ساالم به تعیین احتمال شکست خط
لولاه در برابر فشاااار داخلی با اساااتفاده از روش قابلیت اطمینان مرتبه اول و همچنین روش نمونه برداری
مونات-کاارلو مطاابق با اساااتانداردهای API ،DNVو  ASMEمیپردازد .در نهایت برای بررسااای تاثیر
خوردگی حفره ای بر روی پارامترهای طراحی و هندسای خط لوله ،تحلیل حسااسایت با استفاده از شاخص
گاما در طی چند زمان شاااخص در حین ساارویس دهی خط لوله انجام پذیرفته اساات .اینگونه نتیجه گرفته
شد که خوردگی حفرهای تاثیر ویژه ای بر روی سالمتی و میزان مقاومت خط لوله در برابر انفجار دارد و فشار
داخلی و ضخامت خط لوله مهمترین عوامل بر روی احتمال شکست لوله میباشند.
کلمات کلیدی :خطوط لوله دریایی ،خوردگی ،احتمال شکست ،انفجار
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مطالعه پارامتری و فرمولبندی درجه خمش ( )DoBاتصاالت
لولهای  Tشکل دوصفحهای در سازههای فراساحلی تحت کشش
محوری
مسعود امینی نیاکی ،9حمید احمدی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛
masoud.amini.niaki.180@gmail.com
2استادیار سازههای دریایی ،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛ h-ahmadi@tabrizu.ac.ir

چکیده
بحرانیترین بخش از اعضاای سازههای فراساحلی ،اتصاالت آن میباشد .تحلیلهای گسترده در تعداد زیادی
از اتصاااالت جوشاای لولهای در سااازههای دریایی نشااان دادند که عمر خسااتگی تنها به مقدار تنش بحرانی
بستگی ندارد ،بلکه به نحوه توزیع تنش در جداره عضو اصلی ،که خود متأثر از پارامتر درجه خمش ()DoB
اساات نیز وابسااته میباشااد .تعیین مقادیر  DoBدر اتصاااالت لولهای به منظور بهتر پیشبینی کردن عمر
خسااتگی بر مبنای منحنیهای تنش -عمر و همچنین برای پیشبینی رشااد ترک خسااتگی بر مبنای روش
مکانیک شاکسات ضاروری است .اگرچه وجود اتصاالت لولهای  Tشکل دوصفحهای در سازههای فراساحلی
بسایار متداول است ،اما تاکنون تحقیقات و معادالتی برای محاسبهی درجه خمش اتصاالت لولهای  Tشکل
دوصفحهای تحت بارگذاریهای مختلف ارائه نشده است .در این پژوهش تأثیر خصوصیات هندسی اتصال T
شاکل دوصافحهای ( )DTبر مقدار  DoBدر نقاط  Saddleو  Crownمورد بررسای قرار گرفته است .به
این منظور  31اتصاال  DTبا پارامترهای هندسای بیبعد مختلف تحت بارگذاری کششی در نرمافزار اجزای
محدود  ANSYSمدل شاد و نتایج با معادالت پارامتری موجود صاحت سانجی شادند .با استفاده از نتایج
حاصال از مدلساازی و تحلیل  31مدل اتصال  DTمعادالت پارامتری ارائه گردید و معادالت توسط ضوابط
دپارتمان انرژی انگلستان ( )UK DoEکنترل شدند.
کلمات کلیدی :اتصال لولهای  Tشکل دوصفحهای ( ،)DTخستگی ،درجه خمش ( ،)DoBروش اجزای
محدود ،بارگذاری محوری کششی ،معادله پارامتری
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Determine the Optimal Level of Water Harvesting
at the Jengin Dam Using Intelligent Models
H. Rezaian Asl1, A.Raisi Makyani2, Somayeh.Angabini3*
1

Managing Director of Far Coast Shipping Company
2
Managing Director of Shipbuilding Expansion
3
Department of Watershed Sciences and Engineering, Science and Research Branch,
Islamic Azad University,Tehran, Iran.

Abstract
In water construction projects, river engineering, and irrigation and
drainage engineering, it is vital to estimate the accurate volume of the
sediment transported by rivers. As the sediment transport phenomenon is
an immensely complex problem, therefore presenting an appropriate
solution for precise evaluation of the suspended load in rivers is tedious
and the mathematical models are not also accurate enough to be applied.
Nowadays application of artificial intelligence systems has been
developed as a novel solution in analysis of water resources problems. In
this research, the Adaptive Artificial Neural Network (ANN) and fuzzy
models were utilized to determine suspended sediment rate of Jagin River.
Correlation coefficient (R2) and Root Mean Square Error (RMSE) are
considered the model's assessment criteria. The results show a higher
accuracy of fuzzy model assessments in comparison with neural networks
and sediment rating curve assessments and According to calculations done
by the software Abaqus, and determining the amount of sediment in the
dam water level of the lake to remove the code elevation 232.5 meters.

Keywords: Sediment, Intelligent Models, Jagin River, optimum level
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کاربرد تئوری مجموعه موجک در تشخیص خرابی بر روی سازه
های فراساحلی جکت
2

سید میالد ارکانی ،9حمید احمدی ،2علیرضا تقوی کنی

 9فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز؛ m.arkani93@ms.tabrizu.ac.ir
 2استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز؛ h-ahmadi@tabrizu.ac.ir
 2فارغ التحصیل دکترای زلزله ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران؛ artaghavi@ut.ac.ir

چکیده
زوال ساازه ای عاملی اساات که منجر به بارگذاری بیش از حد و غیر قابل انتظار و در نتیجه تضااعیف عملکرد
ساازه می شاود ،فلذا تنها راه جلوگیری از آن ،نگهداری بموقع و تعمیرات بر پایه بازرساای و کنترل سازه می
باشد ،بنابراین امروزه نیاز چشمگیری به سیستم کنترل سالمت سازهای ( )SHMموثر و کارآمدی که بتواند
اطالعات دقیقی از شرایط سازه واقعی در زمان را فراهم آورد حس میشود .در این مقاله یک روش شناسایی
خرابی بر اساس تئوری موجک بر روی بازوی شبیه سازی شده سکوی سلمان صورت پذیرفت .درجهت بهینه
کردن زمان محاسابات در سایساتم کنترل سالمت سازه ای در این پژوهش ،روش شناسایی خرابی آماری بر
اسااس تبدیل مجموعه موجک و نسبت های درستی نمایی نمونه ها توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفت.
بطور خالصااه این پژوهش روش قدرتمندی را در تعیین موقعیت خرابی بدون اطالعات مرجع برپایه موجک
پیشانهاد میکند .این روش پیشانهادی توساط اطالعات موجود از آزمایش بازوی سکوی سلمان در مقیاس
آزمایشگاهی مورد تایید و ارزیابی قرار گرفت.
کلمات کلیدی :پایش سالمت سازه ،سکوی فراساحلی شابلونی ،سکوی نفتی سلمان ،تبدیل مجموعه
موجک ،شناسایی خرابی.
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تحلیل قابلیت اعتماد تاندون سکوی پایه کششی در کشش حدی
در حالت سالم و صدمهدیده
2

محمدرضا تابش پور ،9نگین نظری ،2محمدرضا محمودی

9استادیار و عضو هیئت علمی  ،قطب علمی هیدرو دینامیک و دینامیک متحرک های دریایی دانشگاه صنعتی شریف ؛
tabeshpour@yahoo.com
2کارشناس ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ nn_nazari@yahoo.com
2کارشناس ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ mahmoodi_mr@alum.sharif.edu

چکیده
ساکوهای پایه کشاشای از جمله مهمترین سازههای دریایی برای استخراج نفت در آبهای عمیق میباشند.
این ساازهها توساط سایساتم مهار متشاکل از تاندونهای پیشکشایده به بساتر دریا مهار میشاوند .حفظ
یکپارچگی این ساازه ها در شارایط بد محیطی امری حیاتی است .در این مقاله یک سکوی پایه کششی برای
عمق  311متر در شارایط دریایی دریای شامال در نرمافزار تجاری موزز شبیهسازی شده است .با استفاده از
روش المان مرزی و تئوری تفرق ساه بعدی تاریخچه زمانی کشاش در تاندونها در حالت سالم و حالتی که
یکی از تاندونها از سیستم مهار حذف شود ،محاسبه شده است .دو سیستم مهار متشکل از  12و  19تاندون
معادل برای سازه در نظر گرفته شده است .شاخص قابلیت اعتماد و احتمال شکست سازه با روش شبیهسازی
مونت کارلو با استفاده از نرم افزار  Rtمحاسبه شده است .مالحظه شد که حذف یک تاندون احتمال شکست
تاندون مجاور را به شادت افزایش میدهد .همچنین افزایش تعداد تاندون از  12به  19تاندون عملکرد سازه
را در حالت صدمهدیده بهبود میبخشد.
کلمات کلیدی :سکوی پایه کششی ،تاندون ،کشش حدی ،قابلیت اعتماد ،شبیه سازی مونت کارلو
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شبیهسازی عددی رشد ترک خستگی پر چرخه تحت بار با دامنه
متغیر در سازههای فلزی دریایی با استفاده از اجزای محدود
توسعهیافته
2

فرناز عاقبتی ، 9مصطفی زینالدینی
9

کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه ، ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی؛

Farnaz.aghebati@gmail.com
 2استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی؛ Zeinoddini@kntu.ac.ir

چکیده
یکی از مهمترین مساائل در طراحی ساکوهای فوالدی دریایی ،مقاومت آنها در برابر پدیده خساتگی است.
خسااتگی در این سااازهها عمدتاً تحت اثر نیروهای تناوبی وارده از سااوی امواج ،رخ میدهد که دامنه آنها
متغیر است .یک گزینه برای تحلیل خستگی در هندسههای پیچیده و بارگذاری دلخواه استفاده از روشهای
عددی است .روش المان محدود توسعهیافته با بهکارگیری المانهای غنیشده و ویژگیهایی همچون قابلیت
باز تقسایم المانها به روشای بالقوه کارآمد و سودمند در شبیهسازی شکست تبدیلشده است .این مقاله به
شبیهسازی عددی رشد ترک خستگی پر چرخه تحت بارگذاری دامنه متغیر در یک ورق فلزی به روش المان
محدود توسعهیافته اختصاص دارد .فرایند رشد ترک خستگی بهصورت عددی مطالعه و شبیهسازی عددی به
کمک نرمافزار آباکوس انجامشده است .ازآنجاکه نرمافزار آباکوس قادر به تحلیل کامل فرایند تحلیل خستگی
پر چرخه به روش المان محدود توسااعهیافته نیساات یک زیر-برنامه به زبان پایتون تدوینشااده و بخشاای از
تحلیل توسط نرمافزار آباکوس و بخشی توسط زیر-برنامه انجام میشود.
نتایج حاکی از آن اسااات که تغییرات طول ترک و عمر خساااتگی در نمونههای تجربی با نتایج حاصااال از
شبیهسازی به روش اجزا محدود توسعهیافته انطباق قابل قبولی دارند .همچنین الزم است برای حصول پاسخ
صاحیح از نرمافزار آباکوس ،ضاریبی اصاالحی برابر با  1/682به ضاریب شدت تنش محاسبهشده با نرمافزار
اعمال شود.
کلمات کلیدی :اجزای محدود توسعهیافته ،رشد ترک خستگی ،پایتون ،بارگذاری دامنه متغیر
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طراحی مفهومی ربات بالستینگ خأل با استفاده از روش
ایربالست
4

مهدی ربیعی ،9امید اکبری ،2محمدباقر تدریسی حسنی ،2محمود محمدی ملک سری
9دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن؛ Mrabiei84@yahoo.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن؛ Omidakbari.mech@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 4کارشناس ارشد ساخت و تولید  ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده
امروزه ،باه دلیال نیااز باه افزایش بهرهوری و کااهش اتالف زماان و هزینه ،رباتهای صااانعتی برای انجام
عملیااتهاای مختلف به کار گرفته میشاااوند .یکی از کاربردهای رباتهای صااانعتی در صااانایع دریایی،
آمادهسازی سطوح کشتی و شناورها جهت راه اندازی و تعمیرات است .برای این منظور ،از رباتهای با قابلیت
بالساتینگ و ایجاد خال اساتفاده میشود .برای طراحی دقیق رباتهای با قابلیت بالستینگ ،انجام مطالعات
طراحی مفهومی و تعیین کمیاتهای بنیادین مورد نیاز ربات الزم اسااات .در این مقاله ،به طراحی مفهومی
ربات بالسااتینگ خب با اسااتفاده از روش ایربالساات پرداخته شااده اساات .پس از بررساای و مزایا و معایب
روشهای بالستینگ ،روش ایربالست به دلیل هزینه ی پایین و وجود کمپرسور در صنایع دریایی ،برای انجام
پاشش انتخاب شد .به این دلیل ،نیازمندیهای طراحی دقیق ربات بالستینگ مناسب برای آمادهسازی سطح
کشااتی قبل از رنگ آمیزی و انجام تعمیرات سااطح کشااتی با اسااتفاده از روش ایربالساات ،با انجام مطالعات
طراحی مفهومی ربات تعیین شدهاند.
کلمات کلیدی :طراحی مفهومی ،ربات بالستینگ ،روش ایربالست
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تعیین استحکام باقی مانده ی مخزن تحت فشار کامپوزیتی تحت
ضربه سرعت کم
2

عبدالرضا کبیری عطاآبادی ،9محمد خراشاد ،2محمد رضا زارعی

9عضو هیئت علمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ abdulrezakabiri@yahoo.com
2کارشناس ارشد ،شرکت بنیان صنعت کاریز؛ khorashad@banumusagr.com
2عضو هیئت علمی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ mrzarei@cmu.ac.ir

چکیده
مزایای اساتفاده از مواد کامپوزیتی صانایع مختلف را قانع کرده اسات که از این مواد در ساخت تجهیزات و
سازه های مختلف بهره ببرند .مخازن تحت فشار یکی از تجهیزاتی هستند که درصنایع مختلف کاربرد دارند.
دلیل اصالی ساخت آنها با استفاده از مواد کامپوزیتی کاهش وزن و افزایش استحکام نسبت به وزن است .در
این تحقیق اثر ضاربه سارعت کم یک پرتابه به مخزن تحت فشاار کامپوزیتی و توزیع و رشد آسیب در آن با
استفاده از مدل آسیب برپایه مکانیک آسیب پیوسته بررسی شده است .برای این منظور کد اجزای محدودی
جهت تشخیص وپیش بینی شروع و رشد آسیب برای مواد کامپوزیتی چند الیه تهیه گردیده است .در نهایت
اساتحکام باقیمانده مخزن فشاار کامپوزیتی تحت فشار داخل تعیین و نتایج آن با نتایج تجربی مقایسه شده
اسات .نتایج نشاان میدهد که مدل آسایب انتخاب شده دقت کافی جهت پیش بینی و رشد آسیب در مواد
کامپوزیتی چند الیه را دارا می باشد.
کلمات کلیدی :مکانیک آسیب پیوسته ،تحلیل ضربه ،تئوری آسیب غیر محلی ،زیربرنامه ،VUMAT
مخزن تحت فشار کامپوزیتی
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Investigation on the Effect of Pile Scouring on the
Structural Behavior of a Recently-Built Fixed
Jacket Platform
Ghafour Emamverdizadeh beyg1*, Abdolrahim Taheri2
1 M.Sc.

Student, Marine Engineering Department, Petroleum University of Technology,
Corresponding Author, g.emamverdi@mnc.put.ac.ir
2 Faculty Member, Assistant Professor, Marine Engineering Department, Petroleum University of
Technology, Mahmoudabad, Iran rahim.taheri@put.ac.ir

Abstract
In offshore field, several past studies reveal that most of collapse failures
are caused by lack of sufficient piles strength because loads are distributed
and transmitted through piles body. Therefore, scour phenomena affects
load transition and eventually pile strength. The necessity of the scouring
phenomena investigation emerges when the scour depth becomes
remarkable which can endanger jacket stability. In this paper, the simple
stepping up method of soil curves is used for the sake of regarding scour
by push over analysis of software SACS. A recently-built existing jacket
platform namely SPD 19C is opted as a case study. Results shows that
recently-built jacket platform RSR decreases with scour depth increasing.
RSR decreasing becomes more sensible as scour depth increases.
According to API RP2A collapse will be occurred in the range of RSR<
1.6, results show that at RSR=1.6, collapse will be occurred in the scouring
depth of 13.5m for recently-built platform, which approximately 27%
lower RSR than their original state. So scour protection methods should be
addressed in vulnerable areas as preventive alternatives.
Keywords: Jacket Platform, SACS, Pushover Analysis, Scour, Persian
Gulf

254

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل خستگی قطعی یک سکوی پایه ثابت جکت موجود در خلیج
فارس و استفاده از جوش کنترل شده برای افزایش عمر خستگی
اتصاالت بحرانی
2

عبدالرحیم طاهری ،1علی فطرتی

 1استادیار ،هیئت علمی گروه مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛
rahim.taheri@put.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ، ،دانشگاه صنعت
نفت؛ a.fetrati@mnc.put.ac.ir

چکیده
خساتگی یکی از پدیده های مهم و شاناخته شاده برای طراحی ساازه های فراساااحلی به خصوص در محل
اتصااالت اعضاای آنها ،به شامار میرود .در این مقاله تحلیل و ارزیابی خساتگی برای اتصاالت لوله ای یک
ساکوی پایه ثابت جکت موجود در خلیج فارس انجام شاده است .تمرکز اصلی این مقاله بر روی محاسبه ی
عمر خساتگی اتصااالت و مقایساه ی آن ها با عمر طراحی سازه می باشد .روش تحلیل انجام شده بر اساس
شاایوه ی منحنی تنش-تعداد ساایکل بارگذاری ارائه شااده در آیین نامه ای-پی-آی با به کار گیری روش
قطعی خستگی و استفاده از جوش کنترل شده برای افزایش عمر خستگی اتصاالت بحرانی می باشد .سکوی
مورد مطالعه یک سااکوی چهار پایه و با عمر طراحی  22سااال می باشااد که در منطقه پارس جنوبی خلیج
فارس قرار گرفته اساات .محاساابات و تحلیل های الزم بر روی سااکو انجام گرفته و عمر طراحی اتصاااالت به
دست آمده و در قسمت نتایج آورده شده است.
کلمات کلیدی :تحلیل خستگی قطعی ،سکوی پایه ثابت جکت ،خلیج فارس ،اتصاالت لوله ای ،عمر
خستگی.
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بررسی درجه خمش ( )DoBاتصاالت لولهای  DTدر سکوهای
جکتی تحت بارگذاریهای فشاری و خمشی
حمید احمدی ،9مسعود امینی نیاکی

2

9استادیار سازه های دریایی ،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛ h-ahmadi@tabrizu.ac.ir

2دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز؛
masoud.amini.niaki.180@gmail.com

چکیده
کلیدیترین اعضای سکوهای جکتی اتصاالت آنها میباشند .در اتصاالت جوشی لوله ای سکوهای فراساحلی
مقدار تنش بحرانی ( )HSSتنها عامل تأثیرگذار بر عمر خستگی نمیباشد .عمر خستگی به نحوه توزیع تنش
در جداره عضاو اصلی ،که خود متأثر از پارامتر درجه خمش ( )DoBاست نیز وابسته میباشد .در این مقاله
به مقایسه مقادیر درجه خمش اتصال لولهای  Tشکل بین دو حالت تکصفحهای ( )Tو دوصفحهای ()DT
تحت بارگذاریهای محوری فشاااری ،خمش داخل صاافحه ( )IPBو خمش خارج صاافحه ( )OPBپرداخته
شد .یکی از دغدغههای مطالعه پارامتری  DoBیک اتصال دوصفحهای این است که مقادیر  DoBاتصال در
این حالت اختالف معناداری با حالت تکصافحه ای آن اتصاال داشاته باشد .اگرچه وجود اتصاالت لولهای T
شاکل دوصافحه ای در ساکوهای فراساحلی بسیار متداول است ،اما تاکنون تحقیقاتی برای محاسبهی درجه
خمش اتصااالت لولهای  Tشاکل دوصافحهای تحت بارگذاریهای مختلف ارائه نشاده است .در این پژوهش
اتصاااالت لولهای  Tشااکل تکصاافحهای ( )Tو دوصاافحهای ( )DTتحت بارگذاریهای مختلف در نرمافزار
اجزای محادود  ANSYSمادلساااازی و تحلیال شااادناد و نتایج مقایساااه مقادیر  DoBبین دو حالت
تکصافحهای و دوصافحهای اتصال  Tشکل در نقاط  Saddleو  Crownتحت بارگذاریهای مختلف ارائه
گردید .صحتسنجی نیز توسط معادالت پارامتری موجود انجام گرفت.
کلمات کلیدی :اتصال لولهای  Tشکل تکصفحهای ( ،)Tاتصال لولهای  Tشکل دوصفحهای ( ،)DTدرجه
خمش ( ،) DoBروش اجزای محدود ،خستگی ،بارگذاری محوری فشاری ،بارگذاری خمش داخل صفحه
( )IPBو بارگذاری خمش خارج صفحه ()OPB
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مطالعه و بررسی تاثیر تنش اولیه بر تنش پسماند جوش چندپاسه
در طول فرآیند تولید قطعات مصرفی سازه های دریایی
2

خالد پورعلی،9ناصرسکری، 2مهدی ایرانمنش

-1کارشناس ارشد،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)؛ pourali@aut.ac.ir
-2کارشناس ارشد،مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان؛ sokrinasser@gmil.com
-3دانشیار،دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ؛imehdi@aut.ac.ir

چکیده
تنش پساماندی که در قطعات فوالدی به بوجود می آید ،معموال حاصال از تنش پسماند اولیه،تنش پسماند
جوش و یا تنش پسااماند حرارتی اساات.که تنش پسااماند اولیه در طول فرآیند تولید فوالد رخ میدهد و به
ترتیب تنش های پساماند جوش و حرارتی ناشی از عملیات جوشکاری و حرارتی هستند .تنش پسماند اولیه
که در طول فرآیند تولید فوالد بوجود می آید با تنش پساماند حرارت و یا تنش پسماند جوش ترکیب شده
وتنش پساماند نهایی بوجود می آید .و از آنجا که تنش پساماند نهایی ،ایمنی و استحکام سازه را تحت تاثیر
قرار می دهد همچنین رعایت این موارد در طراحی ساازه های دریایی بسیار حائز اهمیت است و باید رعایت
شوند ،لذا اندازه گیری و یا پیش بینی میزان تنش پسماند بوجود آمده اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد.بنابراین
در این مطالعه با آنالیز مقادیر اندازه گیری شده ی مربوط به تنش های پسماند اولیه و تنش پسماند جوش با
اساتفاده از روشهای نوترون،تجزیه و تحلیل پالساتیک و االستیک حرارتی  FEMو همچنین روش FEدر
قطعات فوالدی با ضااخامتهای  22و  71میلیمتر ،میزان تاثیر تنش اولیه بر تنش پسااماند جوش در ایجاد
تنش پسماند نهایی را بررسی کرده ایم.
کلمات کلیدی :تنش اولیه ،تجزیه و تحلیل پالستیک االستیک حرارتی  ،تنش پسماند جوش ،فرایند تولید
فوالد ،جوشکاری چندپاسه
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کاربرد تئوری موجک گسسته در پاالیش دادههای حاصل از
آزمایشهای محیطی بر روی سکوهای فراساحلی شابلونی
2

سید میالد ارکانی ،9حمید احمدی ،2علیرضا تقوی کنی

 9فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز؛ m.arkani93@ms.tabrizu.ac.ir
 2استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز؛ h-ahmadi@tabrizu.ac.ir
 2فارغ التحصیل دکترای زلزله ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران؛ artaghavi@ut.ac.ir

چکیده
کنترل ساالمت ساازه اخیراً در بسایاری از زیرسااختهای مهم عمرانی و سازههای با مقیاس بزرگ از قبیل
ساکوهای فراسااحلی جکت ،پلها ،ساازههای صانعتی بزرگ و سدها مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان
نمونهای از این سازهها میتوان به 161هزار پل بزرگراهی از بین  911هزار پل بزرگراهی در آمریکا اشاره کرد
که عمر آنها نزدیک به  21سااال اساات و به پایان عمر طراحی خود نزدیک میشااوند و همچنین سااکوهای
فراسااحلی نفتی که تحت شارایط محیطی نامطلوب قرار دارند و بعضاً عمر طراحی آنها از  61سال نیز فراتر
رفته اسات .فلذا بیشاتر این سازههای با مقیاس بزرگ در حالت سرویس به خاطر شرایط محیطی در معرض
زوال و نابودی قرار دارند .بنابراین مراقبت و نگهداری بموقع ساازه توسط روشهای قدرتمند کنترل سالمت
سازه از این جهت حائز اهمیت است که این توانایی را دارد تا خرابیهای ایجاد شده را بموقع تشخیص داده و
از وقایع فاجعه بار جلوگیری کند .در این پژوهش ،یک روش شاااناساااایی خرابی بر اسااااس تحلیل موجک
گساساته به کمک اطالعات موجود از گرههای حساگر آزمایش سااختمان برشی سه طبقه و آزمایش بازوی
شبیه سازی شده سکوی سلمان صورت پذیرفت.
کلمات کلیدی :کنترل سالمت سازه ،سکوی فراساحلی جکت ،سکوی نفتی سلمان ،تبدیل موجک گسسته،
آنتروپی موجک ،تبدیل فوریه
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مطالعه طوفان برروی دریای خزر
نگین حاتمی باورصاد ،9داریوش منصوری ،2محمدرضا خلیل آبادی

2
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چکیده
نوساانات ساطح دریا به هنگام عبور توفان به دو علت بساتگی دارد :علت اول بادهای توفانی است که با وارد
کردن تنش بر سطح آب باعث انتقال تکانه به سطح آب شده و علت دوم ،افت فشار جو به هنگام توفان است
که باعث آشفتگی سطح دریا میشود .این اثر که معموالً تحت عنوان «اثر وارونگی فشار» شناخته میشود در
این مقاله تأثیر کم فشار های جوی بر روی نوسانات سطح آب و ارتفاع امواج ایجاد شده در دریای خزر مورد
مطالعه قرار میگیرد .در این تحقیق الگوهای باد دریای خزر برای سال  2112و به صورت روزانه مورد مطالعه
قرار گرفت .که بدین منظور دادههای باد با گام زمانی  9ساعته و با دقت  ./122از بانک داده های ECMWF
به مدت یک ساال برای ساال  2112استفاده شد .از نتایج این مطالعه میتوان به وجود یک چرخند ناشی از
باد در جنوب خزر جنوبی درماه ساارد (فوریه) همچنین یک چرخند ناشاای از باد در سااواحل جنوبی دریای
خزر در ماه گرم(اوت) اشاااره کرد .ساارعت طوفان در ماه فوریه در روز شااانزدهم 6/29 ،متر بر ثانیه بوده که
پس از گذشات  9سااعت به  3/11متر برثانیه میرساد همچنین در ماه اوت سرعت طوفان  2/9متر برثانیه
میرسد.
کلمات کلیدی :طوفان ،چرخند  ،دریای خزر
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Investigation of local scour below offshore pipeline
under steady current using Flow 3D numerical
model
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Abstract
In this paper, local scour below offshore pipeline under steady current has
been investigated by Flow 3D numerical model in different situations.
Then the results compared with similar physical experiments to evaluate
the reliability and quality of the Flow 3D sediment scour model. The
results show that the Flow 3D model can predict scour depth almost good
but it can’t simulate the scour shape and the downstream process of local
scour. Also, by conducting experiments for different gap ratio (pipeline
distance to bed on pipeline diameter G/D), the effect of pipeline gap on
scour depth is investigated. When G/D gets larger, scour depth and width
gets bigger and the scour shape centerline moves to downstream of the
pipeline.
Keywords: local scour, Flow 3D, current, offshore pipeline
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تحلیل مقاومت سازهای پرتابه سوپرکاویتاسیونی هنگام ورود
مورب به آب
جالل محمدی ،9سجاد تقی پور

2

9استادیار ،دانشکده علوم و مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛mohammadijalal@yahoo.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر؛sajadtaghipour@rocketmail.com

چکیده
این مقاله به تحلیل اجزا محدود مقاومت سازه ای پرتابه سوپرکاویتاسیونی هنگام ورود به آب مورب به کمک
نرمافزار آباکوس می پردازد .پرتابه مورد نظر در این مقاله پرتابه ساوپرکاویتاسایونی سر مخروطی بالک پایدار
اسات که برای انهدام اهداف زیر آب مورد اساتفاده قرار میگیرد .آنچه در این تحقیق دنبال میشود بررسی
اساتحکام ساازه ای پرتابه با توجه به مواد در نظر گرفته شاده برای آن میباشد تا پرتابه در لحظه برخورد به
ساطح آب دچار تغییر شاکل دائم نشاده و به هدف مورد نظر برخورد کند .برای شابیهسازی پدیده نفوذ در
تحلیل اجزا محدود ،از مدل رفتاری آسیب ماده با عنوان مدل آسیب جانسون کوک استفاده میشود .در این
تحلیل فشااار مدلسااازی شااده بر پرتابه ،نیروی معادل بدساات آمده از مرجع مورد نظر میباشااد که در واقع
هنگام ورود پرتابه به آب از طرف سااایال به ساااازه وارد میشاااود .جنس در نظر گرفته شاااده برای پرتابه
ساوپرکاویتاسیونی در مدلسازی نرمافزاری ،تنگستن کاربید با  9درصد کبالت میباشد .نتایج این تحلیل در
زمینه تحمل فشارهای مربوطه توسط پرتابه ،میزان تغییر شکل و ضریب اطمینان طراحی ارائه میگردد.
کلمات کلیدی :پرتابه سرعت باال ،تحلیل عددی ورود به آب ،مدل رفتاری جانسون کوک ،نرم افزار آباکوس
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تاثیر خواص مکانیکی سیستمهای مهاربندی بر پاسخ رفتار
دینامیکی سکوی نیمه شناور
سیدمحمدحسین شریفی ،9مسعود بلفکه ،2احمد میرزا محمد قزوینی

2

9استادیار گروه مهندسی دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛ sharifi@put.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛ masoudbolfakeh@gmail.com
8دانشجوی کارشناسی مهندسی کشتی – موتور ،دانشگاه صنعت نفت؛ ahmad.ghazvini74@gmail.com

چکیده
بررسای رفتار ساکوهای نیمه شناور که برای انجام عملیات حفاری و استخراج مواد هیدروکربنی در آبهای
عمیق پرکاربرد میباشند ،دارای اهمیت زیادی است .بدلیل اهمیت و نقش سیستمهای مهاربندی در محدود
نمودن حرکات سکو ،در این مطالعه تاثیر مدل های مختلف مهاربندی و همچنین نوع مصالح مهاربند بر روی
پاساخ رفتار دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته و روش عددی در حل معادالت حرکت همبسته (کوپل) برای
تحلیل پاساخ ساکو اساتفاده شاده اسات .نتایج بیانگر آنساات که همانند تغییر در مدل مهاربندی ،تغییر در
مصالح نیز تاثیر زیادی بر روی پاسخ سکو میگذارد و از بین خواص مکانیکی؛ عالوه بر وزن ،خاصیت ارتجاعی
و اثرات هیدرودینامیکی ساایس اتم مهاربندی نیز ،نقش تعیینکنندهای بر روی این پاسااخ دارند .با افزایش 2
برابری ساختی و  21درصادی چگالی وزنی مصاالح ،به طور متوسط پاسخ  surgeبه میزان  9درصد ،پاسخ
 swayبه میزان  3درصاد و پاسخ  heaveبه میزان  16درصد کاهش مییابد .همچنین مشاهده میشود در
بعضی موا رد خاصیت ارتجاعی سیستم مهاربندی پارامتر موثرتری نسبت به وزن سیستم مهاربندی میباشد و
در پاسخ حرکت سکو تاثیر بیشتری دارد.
کلمات کلیدی :سکوی نیمه شناور ،سیستم مهاربندی ،آنالیز دینامیکی ،روش عددی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل ظرفیت باالبری سیستم به آباندازی سینکرولیفت
(آسانسور کشتی) و ارائهی یک روش ابتکاری برای تدقیق آن
2

سعید درویشی الموتی ،9مهدی ایمانی پاچی ،2حسین علیزاده ارمکی

9دانشجوی دکتری عمران -سازههای دریایی ،دانشگاه تهران؛ saeed_darvishi@ut.ac.ir
2کارشناس ارشد عمران -سازههای هیدرولیکی  ،دانشگاه تربیت مدرس؛ m.imani623@yahoo.com

2کارشناس ارشد عمران – سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ haa_1365@yahoo.com

چکیده
یکی از روشهای متداول و نسبتاً جدید به آباندازی (و از آبگیری) شناورها ،سیستم سینکرولیفت است که
به آن آساانساور کشتی نیز می گویند .یکی از مهمترین پارامترها در طراحی و عملکرد سینکرولیفت ظرفیت
باالبری آن اسات که معموالً بصاورت اسمی و کلی ،بدون در نظر گرفتن مشخصات ویژه ای برای شناور طرح
بیان می گردد .ظرفیت باالبری ساینکرولیفت تابع متغیرهای مختلفی از جمله ابعاد شاناور ،ظرفیت و فواصل
وینچها ،ظرفیت و انعطافپذیری پلتفرم و سازهی نگهدارندهی وینچها میباشد .در مقالهی حاضر ابتدا مروری
بر نحوه ی تعیین ظرفیت ساینکرولیفت با تأکید بر ظرفیت وینچ ها انجام گرفته و برای یک سیستم نمونه ،به
طور کامل تحلیل ظرفیت صورت پذیرفته است .سپس روشی ابتکاری معرفی میگردد تا در صورت در اختیار
داشااتن جزئیات ویژه ای از شااناور بهره بردار ،امکان یا عدم امکان باال کشاایدن آن توسااط سااینکرولیفت ،با
قطعیت مشاخص گردد .اسااس روش ابتکاری ،تعیین خط تأثیر وینچ های نصاب شده (با تنها یک بار تحلیل
سااازه ی پلتفرم) اساات .قابلیت روش در قالب یک مثال کاربردی و با در نظر گرفتن مشااخصااات یک شااناور
فرضی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :آسانسور کشتی ،ظرفیت باالبری ،ضریب توزیع ،خط تأثیر
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل دینامیکی تیر با ترک در موقعیت های مختلف با استفاده از
روش گرین
سعید خداپناه اجیرلو ،9امین قنادی اصل

2

9دانشجو ،دانشگاه محقق اردبیلی؛ skh706@yahoo.com
2استادیار ،دانشگاه محقق اردبیلی ؛ aghannadiasl@uma.ac.ir

چکیده
ترک نوعی از خرابی اساات که اغلب در المان های سااازه اتفاق می افتد و باعث مشااکالت جدی می شااود.
شاناساایی رفتار تیر ترک خورده باعث می شاود تا از وقوع کسیختگی جلوگیری کرد .در این مقاله رفتار
دینامیکی تیرهایی که دارای ترک در موقعیت های مختلف تیر هستند را تحت بار دینامیکی بررسی و نتایج
حاصال مقایساه شاده اسات .تغییرات در پارامتر های لرزشی ارتباط مستقیمی با رفتار تیر ترک دار دارد با
شااناسااایی و بررساای این ارتباط می توان از گساایختگی های اتفاقی و فاجعه آمیز جلوگیری کرد همچنین
شناسایی رفتار تیر ترک دار باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.
کلمات کلیدی :ترک؛ خرابی؛ تحلیل دینامیکی؛ تیر اولر برنولی.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شبیهسازی اندرکنش سیال و جسم شناور با اعمال شرط مرز پویا
در روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکمپذیر جزئی
2

امیر طاهرخانی ،9حسن اکبری ،2علی ساسانی بابک

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده عمران و محیطزیست؛
amir.taherkhani@modares.ac.ir
2استادیار ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده عمران و محیطزیست؛ akbari.h@modares.ac.ir

8دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده عمران و محیطزیست؛ ali.sasani@modares.ac.ir

چکیده
پدیده اندرکن ش ساایال و اجسااام شااناور ،یکی از مسااائل مورد توجه مهندسااین دریایی میباشااد .الگوی
گسسته سازی دامنه محاسباتی در روش هیدرودینامیک ذرات هموار و همچنین رویکرد الگرانژی آن ،یکی از
دالیل توانمندی این مدل عددی در شابیهساازی جریانات با ساطح آزاد همراه تغییر شکلهای باال است .در
تحقیق حاضار با اساتفاده از این مدل و به کارگیری شرط مرز پویا ،اندرکنش سیال و اجسام شناور به عنوان
یکی از مسائل پیچیده سیاالتی مورد مطالعه قرار گرفته است .برای این منظور برخورد استوانه با سطح آب و
همچنین نوسان جسم شناور تحت برخورد امواج دریا مدل سازی و کارایی شرط مرزی مورد استفاده بررسی
شااده اساات .نتایج مدل عددی تحقیق حاضاار و مقایسااات انجام شااده با نتایج سااایر مدلهای عددی و
آزمایشاگاهی نشان دادهاست که روش مورد استفاده میتواند بهخوبی اندرکنش سیال و جسم صلب شناور را
شبیهسازی کند .همچنین استفاده از مرز پویا در مدل سازی مسئله اندرکنش موج و موجشکن شناور موجب
بهبود روش عددی و دقت نتایج شاده بگونه ای که در قیاس با مطالعات انجام شده پیشین بر مبنای شرایط
مرزی ذرات مجازی در روش هیدرودینامیک ذرات هموار ،نتایج مدل عددی تحقیق حاضر همخوانی بیشتری
با نتایج آزمایشگاهی ،به خصوص در نیمه ابتدایی زمان شبیهسازی ،دارد.
کلمات کلیدی :هیدرودینامیک ذرات هموار ،جسم صلب شناور ،شرط مرز پویا
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مدلسازی اسالمپ بتن توانمند با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی توابع پایهای شعاعی
2

کیومرث محمودی ،9حسن قاسمی

9دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ kumarsmahmoodi@aut.ac.ir
2استاد ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ gasemi@aut.ac.ir

چکیده
یکی از مهمترین انواع بتن که در ساال های اخیر به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته ،بتن توانمند
( )High Performance Concreteاساات .یکی از مهمترین آزمایشهایی که قبل از اسااتفاده از بتن در
یک سااازه به منظور تعیین کارایی آن انجام میشااود ،آزمایش اسااالمپ اساات .به دلیل اسااتفاده از ترکیبات
مختلف در بتن توانمند ،مدلساازی کارایی آن دشاوار اسات .شابکه عصبی مصنوعی توابع پایهای شعاعی از
شبکههای عصبی آماری است که از تکنیکهای آماری برای طبقهبندی الگوها الهام گرفتهاند و یادگیری آنها
بر منطق شابکههای بیولوژیکی اساتوار نیسات .در این تحقیق مدل ساازی اسالمپ بتن توانمد با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی توابع پایهای شعاعی مورد بحث قرار گرفته که نتایج حاکی از عملکرد قابل قبول مدل
تهیه شده در شبیهسازی اسالمپ این نوع بتن است.
کلمات کلیدی :بتن توانمند ،آزمایش اسالمپ ،شبکه عصبی مصنوعی توابع پایهای شعاعی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مقایسه تأثیرات سیستم افزاینده و کاهنده سرعت در ترانستینرها
بر میزان صرف زمان و هزینه در محوطه ذخیره کانتینری با
استفاده از شبیهسازی به کمک نرمافزار " Enterprise
"Dynamics
محمد یوسف مقدم ،9روزبه پناهی

2

 9دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
mohammad.yousef.moghadam@gmail.com
2

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست ،دانشگاه تربیت مدرس؛ rpanahi@modares.ac.ir

چکیده
هدف اصالی از انجام این پژوهش بررسای و مقایساه تأثیرات سیستم افزاینده و کاهنده سرعت در تجهیزات
ترانساتینر (شاتابی که منجر به حرکت جرثقیل از حالت ساکون بهسارعت ثابت موردنظر و یا توقف سیستم
می شود) بر زمان الزم موردنیاز چینش کانتینرها در یک محوطه کانتینری با استفاده از شبیهسازی است که
این مهم یکی از مسائل کاربردی در بخش خدمات بندری و بهطور غیرمستقیم در حوزه حملونقل کانتینری
میباشد؛ در این بررسی همچنین تأثیرات سرعت متوسط حرکت ترانستینر در طول بلوک کانتینری بر زمان
چینش و رابطه آن با شااتاب مورداسااتفاده نیز بررساای شااده اساات .نرمافزار شاابیهسااازی Enterprise
" "Dynamicsبهعنوان ابزار اصااالی در این تحقیق مورداساااتفاده قرارگرفته اسااات همچنین از اطالعات
بهدستآمده از محوطه ذخیره سینا واقع در بندر شهیدرجایی بهمنظور ساخت مدل استفاده شده است .نتایج
این تحقیق تأثیرات کاهش زمان با توجه به افزایش سرعت حرکت و یا استفاده از شتاب بیشتر هنگام آغاز و
توقف حرکت ترانساتینر (حرکت غیریکنواخت) را نشان داده است؛ این نتایج بهصورت نمودارها و جداول در
ادامه آورده شادهاند .الزم به ذکر اسات که تأثیر کاهش زمان ذکرشده بر کاهش هزینهها ،در طول یک سال
فعالیت کاری ترانسااتینرهای مسااتقر در یک محوطه ذخیره ،برای صاااحبان بندرها ،پایانههای کانتینری و
خطوط کشاااتیرانی و همچنین شااارکتهای حملونقل داخل خشاااکی حائز اهمیت خواهد بود که در این
پژوهش مختصراً به ارتباط بین کاهش زمان و هزینهها اشاره شده است.
کلمات کلیدی :محوطه ذخیره کانتینری ،شبیهسازی ،کاهش زمان ،ترانستینرEnterprise Dynamics ،
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

استفاده از روش مربعات تفاضلی  DQMدر تحلیل کمانش سازه-
های ساندویچی کامپوزیتی دریایی
علی ملکی*،9علی احمدی ،2ابراهیم علیزاده

2

9کارشناسی ارشد ،مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
ali.maleki@mut.ac.ir

2دانشجوی دکتری ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
nit.ahmadi@gmail.com
 2دانشیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال؛
ealizadeh@mut.ac.ir

چکیده
سازه های با ساختار ساندویچی به دلیل نسبت وزن به مقاومت پایین و امکان دستیابی به خواص مورد نظر به
ویژه برای کاربردهای دریایی ،امروزه جایگاه ویژهای در بین محققان پیدا کرده است .از مهمترین چالشهای
پیش روی این سااازهها در محیط دریا ،از دساات دادن پایداری آنها به دلیل پدیده کمانش میباشااد .در این
مقاله تحلیل کمانش یک پوساته اساتوانه ای سااندویچی کامپوزیتی که تحت فشار جانبی خارجی یکنواخت
قرار دارد ،با اساتفاده از روش مربعات تفاضالی  ، DQMمورد مطالعه قرار گرفته است .جهت یافتن معادالت
حاکم بر کمانش پوساته ،از تانساور تنش دوم پیوال–کیرشاهف استفاده شده و با استفاده از حل االستیسیته
ساهبعدی ،معادالت دیفرانسایل کمانشای بدسات آمده اند .این معادالت با اساتفاده از روش مربعات تفاضلی
گسااسااته سااازی شااده و در نهایت به فرم معادالت مقدار ویژه تبدیل شاادهاند .نتایج برای دو نوع پوسااته
سااندویچی با الیههای جانبی اورتتروپ از جنس کربن/اپوکسی و شیشه/اپوکسی محاسبه شده است .مقایسه
نتایج بدست آمده از روش ارائه شده با نتایج موجود در مراجع و همچنین حل المان محدود برای پوستههای
تک الیه اورتتروپ و پوسااتههای ساااندویچی کامپوزیتی نشااان از همگرایی سااریعتر و دقت باالی روش ارائه
شده دارد.
کلمات کلیدی :کمانش ،روش مربعات تفاضلی  ،DQMپوسته ساندویچی ،کامپوزیت
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بررسی آسیب خستگی رایزر سکوهای ثابت بر اساس آیین نامه
 APIمطالعه موردی منطقه ی پارس جنوبی
حمید عنبرستانی
دانش اموخته کارشناسی ارشد ,مهندسی سازههای دریایی hamid.anbarestani70@gmail.com

چکیده
رایزر یکی از اجزای تشاکیل دهنده سکوهای فراساحل است که از یک سیلندر باریک که بصورت عمودی از
یک سامت به عرشاه سکو و از سمت دیگر به بستر دریا اتصال دارد و کار انتقال نفت و گاز از بستر دریا به
سکو را انجام میدهد .رایزرهای دریایی در معرض نیروهای محیطی بسیاری قرار دارند که این نیروها باعث
ارتعاشاات نوساانی رایزرها در جهات مختلف که اصاطالحا به ارتعاش ناشای از گردابه مرساوم هستند و در
نتیجه باعث ایجاد آسایب خساتگی و کاهش عمر رایزرها میشاوند .یکی از مباحث مهم در خصاوص سازه
هایی که در معرض بارهای دینامیکی قرار دارند ،انباشاات آساایب خسااتگی اساات .نیروی ناشاای از محیط
قرارگیری رایزر که تابعی از زمان میباشااد موجب بروز تنشهای نوسااانی در رایزر و در نتیجه بروز آساایب
خساتگی میشود .محاسبه این تنش ها مستلزم بررسی ارتعاش رایزر در راستای جریان سیال و همچنین در
جهت عمود بر حرکت سایال اسات .در این مقاله آسایب ناشای از خستگی رایزر بر اساس آییننامه  APIبا
اساااتفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسااای قرار گرفته و در نهایت تخمین عمر مفید رایزر در برابر پدیده
خستگی در منطقه مطالعه موردی صورت میگیرد.
کلمات کلیدی :رایزرهای دریایی ،کلمپ ،ارتعاشات ناشی از گردابهها ،آسیب خستگی ،ارتعاشات همراستا،
ارتعاشات متعامد
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بررسی رفتار تخلیه جت مستغرق با زاویه  00درجه با شناوری
منفی در محیط ساکن الیه بندی نشده
داود گوهریکامل  ،9فریدون وفایی  ،2محمد عزیزی
9

2

کارشناس ارشد مهندسی سازه های دریایی  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،شرکت صنایع دریایی
ایران(صدرا) ؛ DGohary@mail.kntu.ac.ir
2

دانشیار دانشکده عمران  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ؛ fvafai@mail.kntu.ac.ir

 2کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست  ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ؛ MAzizi@mail.kntu.ac.ir

چکیده
در سالهای اخیر با توجه به بحران جهانی آب جهت تأمین آب شرب،استفاده از آبشیرینکنها بهعنوان یک
ضارورت مطرح گردیده.بهخصاوص در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیجفارس که از آب شیرین
محروم هساااتناد نیااز مبرم باه اینگوناه تکنیکها احسااااس میگردد.همانطور که میدانیم پسااااب این
آبشایرینکنها آسیب های محیط زیستی و پرهزینه ای دارند و براین اساس راهکارهای متفاوتی جهت دفع
آنها مدنظر قرارگرفته که یکی از آنها تخلیه از طریق جتهای مستغرق تک مجرایی است.برای اهداف مورد
نظر مدلی مجهز با ابعاد  2*2متر با ارتفاع  1.21ساخته شد که این مقاله مجموعه آزمایشهای تخلیه پساب
شور توسط نازل با زاویه  81درجه مستقر در نزدیکی بستر در محیط ساکن و الیهبندی نشده است که جهت
بررسای تاثیر سارعت برروی آبنمک غلیظ خروجی و مهندسای و طراحی بهینه خروجی نازلهای مستغرق
مورد مطالعه قرار گرفته است.متغیرهای موجود در این آزمایشها میزان شوری و سرعت تخلیه پساب شور به
محیط آبی است .همچنین از پردازش تصویر و میانگینگیری(روش (LAبرای بررسی و محاسبه مقیاسهای
طولی و تعیین تراژکتوری خط مرکزی جریان تخلیه شونده استفاده گردید .از نتایج مهم قابل اشاره بایدگفت
با افزایش سرعت خروج پساب از نازل و در نتیجه افزایش شار مومنتوم میزان پیشروی خط مرکزی به صورت
خطی افزایش یافت.
کلمات کلیدی :جت مستغرق تک مجرایی ،شناوری منفی  ،تخلیه پساب شور ،رقیقشدگی ،تراژکتوری
تخلیه ،جت  81درجه
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بررسی پایداری هیدرولیکی آرمور بتنی دژپاد
سید عباس موسوی ،9عقیل حاج مومنی

2

9کارشناس طراحی بخش سواحل و بنادر ،مهندسین مشاور سازه پردازی ایران؛ a.mousavi@sazehpardazi.com
 2مدیر مطالعات پایه بخش سواحل و بنادر ،مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ؛ hajmomeni@sazehpardazi.com

چکیده
آرمور جدید دژپاد از نسال سوم آرمورهای بتنی میباشد که به صورت تک الیه و به صورت نامنظم به عنوان
الیه حفاظ موجشاکن اساتقرار مییابد .به منظور توساعه این آرمور الزم اسات آزمایشهای مدل فیزیکی در
شارایط مختلف بر روی آن و نیز به صاورت مقایساه با دیگر آرمورهای مشاابه صورت پذیرد .در مقاله حاضر
بررسی پایداری هیدرولیکی آرمور دژپاد و مقایسه آن با آرمور  Xblocبا انجام آزمایشهای مدل فیزیکی در
فلوم دانشااگاه تربیت مدرس صااورت گرفته اساات .سااری آزمایشها با مقیاس  1:21بر روی آرمور دژپاد و
 Xblocو با مقیاس  1:99بر روی آرمور دژپاد به تنهایی انجام گردیده است .آزمایشهای صورت گرفته نشان
میدهد هر دو آرمور دژپاد و  Xblocدر شرایط اعمال موج  1.25Hsدارای پایداری کامل بوده به نحوی که
هیچ بلوکی از بدنه موجشکن جدا نگردید .جدا شدن بلوکها برای امواج باالتر از  1.5Hsمشاهده گردید و با
وجود جدا شادن حدود 1درصد از بلوکهای دژپاد (تعداد  6عدد) الیه حفاظ دارای پایداری کامل بود .نتایج
آزمایشها بیانگر پایداری هیدرولیکی مناساب آرمور دژپاد در مقایساه با آرمور  Xblocمیباشد .با توجه به
تخلخل کمتر آرمور دژپاد مقدار روگذری بدسات آمده در مقاطع با آرمور دژپاد در مقایسه با آرمور Xbloc
بیشتر میباشد.
کلمات کلیدی :آرمور بتنی دژپاد ،پایداری هیدرولیکی ،الیه حفاظ موجشکن
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Failure Probability Based Analysis of Dropped
Object on Submarine Pipelines
Sina Taghizadeh Edmollaii1, Pedram Edalat2
1

M.Sc. Student, Faculty of Marine Engineering, Petroleum University of Technology,
Mahmoudabad, Iran; s.taghizadeh@mnc.put.ac.ir
2
Assistant Professor, Faculty of Marine Engineering, Petroleum University of
Technology, Mahmoudabad, Iran; Edalat@put.ac.ir

Abstract
One of the safest and the most economical methods to transform oil and
gas is pipeline system. Prediction and prevention of pipeline failures
during its assessed lifecycle has considerable importance from industrial
experiences point of view. The dropped object is one of the accidental
scenarios in the failure of the submarine pipelines. In this paper, the
influence of the dropped object on a submarine pipeline located in near
platform of 19C South Pars gas field and having 32” diameter is considered
as a case study. According to the DNV-RP-F107- the probability of failure
analysis of the pipeline due to a dropped object- firstly, the impact
frequency is calculated. Secondly, the probability of damage due to boxshaped object is determined by using energy transfer analysis and Monte
Carlo method. Annual frequency of failure of the pipeline is equal to
4.5×10-7 that is less than the rule-based acceptance criteria of 10-5. In
other words, this level of protection is safe for the pipeline.
Keywords: Submarine pipeline, Dropped object, and Probability of
failure.
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تحلیل سیستم مهاربند تک نقطهای تحت نیروهای محیطی موج و
جریان
4

بهروز اقبالی ،9محمد دقیق ،*2یونس دقیق 2و فرهود آذرسینا

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه سازه های دریایی-دانشکده علوم و فنون دریایی -واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسالمی-
تهران-ایران b.eghbali@yahoo.com
2و 4استادیار ،گروه سازه های دریایی-دانشکده علوم و فنون دریایی -واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسالمی-تهران-ایران و عضو
شرکت نفت و گاز پارس؛ mdaghigh@gmail.com , f.azarsina@srbiau.ac.ir
2استادیار ،گروه عمران-دانشکده فنی و مهندسی -واحد کرج-دانشگاه آزاد اسالمی-کرج-ایران؛ daghigh_y@yahoo.com

چکیده
مهاربندی تک نقطه ای بعنوان تأس ایسااات فراساااحلی جهت بارگیری یا تخلیه نفت و گاز در دریا اسااتفاده
می شاود .در ایران نام آن ،به اختصاار گوی شناور متداول شده است .این سازه دریایی بصورت شناور یا ثابت
می باشاد .در این تحقیق نوع شاناور آن مد نظر بوده ،که با زنجیر به بستر دریا مهار می شود .در این تحقیق
مهاربندی گوی شناور ،که یکی از پارامترهای مهم طراحی آن به حساب می آید ،در شرایط محیطی مختلف
مورد بررسای و ارزیابی قرار خواهد گرفت .برای تحلیل مهاربند گوی شااناور از نرم افزار OrcaFlex Ver.
( 9.4eانگلستان) که مربوط به شرکت  Orcinaمی باشد ،استفاده شده است .به این منظور و برای محاسبه
نیروهای وارده بر مهاربندها (که  9عدد در نظر گرفته شده است و با زاویه  91درجه نسبت به هم قرار گرفته
اند) از آنالیز تفرق و تاریخچه زمانی اسااتفاده شااده اساات .در این تحقیق نیروهای محیطی با دوره بازگشاات
 111ساال ،برای تحلیل مهاربندها در نظر گرفته شده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که با کاهش و
افزایش قطر مهار ،نیروی وارده بر مهاربندها نیز کاهش و افزایش می یابد .همچنین اثر قطر زنجیر و جهت و
مقدار موج و جریان نیز مورد بررسای قرار گرفته اساات .رفتار جهت موج و جریان نشااان می دهد که هر چه
راساتای موج و جریان به راساتای هر مهاربند نزدیکتر باشد ،نیروی وارده به آن مهاربند افزایش می یابد .در
این تحقیق بعنوان بررسای موردی از نیروهای محیطی پروژه طراحی شاده گوی شاناور جهت صادرات نفت
خام فوق ساانگین آزادگان در منطقه نفتی بهرگان که توسااط مهندس این مشاااور تهران برکلی انجام شااده،
اساتفاده گردیده اسات] .[6با تحلیل مهاربندهای گوی شناور ،حداقل مقدار ضریب اطمینان حاصل از نیروی
مقاوم مهاربند نسبت به نیروی وارده به آن  2/97محاسبه می شود ،که نشان دهنده کفایت مشخصات فنی و
هندسه مهاربند در مقابل نیروهای محیطی وارده به آن می باشد.
کلمات کلیدی :نیروی مهاربندها -گوی شناور  - SPM -نرم افزار  -OrcaFlexضریب اطمینان
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طراحی احتماالتی بر اساس عملکرد موجشکن توده سنگی
سکویی؛ مطالعه موردی در بندر رودیک
*،2

سهیل رادفر ،9مهدی شفیعی فر

9دانشجوی دکتری مهندسی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛
soheil.radfar@modares.ac.ir
 *،2استاد ،گروه سازههای دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ shafiee@modares.ac.ir

چکیده
در روشهای طراحی تعینی طراحی موجشاااکنها اغلب ،اثر تغییرات مقاومت اجزای موجشاااکن و تغییرات
بارگذاری وارد بر آن یا در نظر گرفته نمیشااوند و یا اینکه از ضاارایب اطمینان جزئی اسااتفاده میشااود .با
استفاده از روشهای طراحی احتماالتی می توان این تغییرات را در نظر گرفت .در مطالعه حاضر ،شش گزینه
طراحی متشکل از سه حالت تناژ مختلف و دو ارتفاع  Rcبرای یکی از مقاطع موجشکن بندر رودیک (مقطع
 ) E7در نظر گرفته شااده اساات .در متدولوژی مطالعه حاضاار ،برای پارامترهای مختلف طراحی موجشااکن،
توزیع های احتماالتی برازش داده شااده و سااپس ،بر مبنای تابع قابلیت اطمینان طراحی ،احتمال خرابی هر
یک از گزینهها به کمک آنالیز مونتکارلو در نرمافزار  VaPتعیین میگردد .در گام بعد ،بر مبنای بهای واحد
طول ،هزینه طول عمر سازه هر یک از گزینهها محاسبه شده و گزینه مطلوب برگزیده میشود .این متدولوژی
که مبتنی بر طراحی احتماالتی مبتنی بر عملکرد میباشااد ،میتواند در راسااتای انتخاب هدفمندتر مقاطع
موجشکنها راهگشا باشد.
کلمات کلیدی :طراحی احتماالتی ،احتمال خرابی ،طراحی بر اساس عملکرد ،رودیک ،هزینه طول عمر
سازه.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارائه روشهای تقریبی و دستی برای محاسبه نیروی امواج وارده
به سازههای دریایی
محمدرضا تابشپور ،*9حسن ایمانی

2

 9استادیاردانشکده مهندسی مکانیک ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی ،دانشگاه صنعتی
شریف؛ tabeshpour@sharif.edu
 2دانشجوی دکترا ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ hasan.imani@mech.sharif.edu

چکیده
محاسبه نیروی ناشی از امواج وارد بر یک سازه فراساحلی ،یکی از اقدامات اولیه برای طراحی سازه بوده و در
عین حال یکی از مشاکل ترین مراحل فرآیند طراحی اسات .علت اصلی این پیچیدگی اندرکنش موج و سازه
می باشد .بعالوه ماهیت تصادفی امواج اقیانوس باعث شده است که حتی برخی از تئوریهای غیرخطی مراتب
باالی امواج منظم نیز برای توصاایف کامل موج کافی نباشااند .با این وجود ،امروزه تئوریهایی در دسااترس
اساات که با اسااتفاده از آنها در کنار دانش موجود در مورد پدیده اندرکنش ،که از طریق مطالعات تحلیلی،
کارهای آزمایشااگاهی و اندازهگیریهای محلی به دساات آمدهاند ،میتوان بارگذاری امواج روی ساااازههای
دریایی مختلف را با دقت قابل قبول تعیین نمود .بر این اسااس ،در این پژوهش سااعی شده تا ضمن بررسی
رویکردهاای خطی معاادل برای نیروی موج در معاادله موریساااون به عنوان یکی از روشهای مذکور برای
محاسابه نیروی ناشای از امواج وارد بر یک ساازه فراسااحلی ،روشای جایگزین براسااس ایده توزیع خطی و
یکنواخت نیروی موج در طول عضاو براسا س این معادله ارائه شود .از جمله مزایای این روش محاسبه سریع
نیروی موج تنها با اسااتفاده از پارامتر ارتفاع موج ،با دقت  %61-%66اساات .مقایسااه میان مقدار نیروی موج
براسااس رویکردهای خطی معادل موجود و روش ارائه شاده انجام شده نشان میدهد که روش ارائه شده با
دقت بسیار مناسبی توانایی محاسبه نیروی موج را دارد.
کلمات کلیدی :سازههای فراساحلی ،نیروی امواج ،خطیسازی موریسون ،عمق نفوذ امواج
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تاثیر عدم قطعیت ها در کیفیت ساخت بر ظرفیت
ترکیدگی و کمانش خطوط لوله دریایی
بهرام مهرافروز ،9پدرام عدالت ،*2مجتبی دیانتی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشگاه صنعت نفت ،محمودآباد ،مازندران
B.mehrafrooz@mnc.put.ac.ir
 2استادیار دانشگاه صنعت نفت ،محمودآباد مازندران Edalat@put.ac.ir
 8محقق دانشگاه  ،Akronایاالت متحده آمریکا md102@zips.uakron.edu

چکیده
کیفیت در فرآیند سااااخت به عنوان بخش مهمی از اجرای پروژههای خطوط لوله نفت و گاز بسااایار مهم و
تاثیرگذار بر عملکرد و یکپارچگی عملکرد پروژه در با زه زمانی عمر مفید سازه است .کیفیت مصالح و ساخت
از عوامل موثر در عملکرد و کارایی خط لوله بهشااامار میروند .دقت نظر در انتخاب پیمانکار مناساااب برای
دسااتیابی به کیفیت مطلوب از مصااالح و ساااخت هزینههای اولیه را به پروژه تحمیل نموده ولی در مقابل با
کاهش ریسک و احتمال خرابی خط لوله موجب کاهش هزینههای حین بهرهبرداری خواهد شد .ایجاد تعادلی
بهینه میان هزینه های اولیه و حین عملیات به عنوان یکی از اصول در مفهوم مدیریت یکپارچه بر پایه ریسک
اساات .در این مقاله با انتخاب تنش کمینه تساالیم ،مدول االسااتیساایته ،ضااخامت و قطر خط لوله به عنوان
پارامترهای متاثر از کیفیت ساخت و عدم قطعیت های منتاظر با آن ،احتمال شکست خطوط لوله دریایی در
دو حالت حدی ترکیدگی و کمانش محلی با اسااتفاده از شاابیه سااازی مونت کارلو مورد ارزیابی قرار گرفته
اسات .با انجام آنالیز حسااسیت مشخص شد که احتمال شکست در این دو حالت حدی بیشترین تاثیر را از
عدم قطعیت در ضاخامت می پذیرد .تنش کمینه تسالیم ،قطر و مدول االستیسیته به ترتیب در درجه دوم،
سوم و چهارم اهمیت میباشند.
کلمات کلیدی :خط لوله .ترکیدگی .کمانش .عدم قطعیت سازهای .آنالیز قابلیت اطمینان .شبیه سازی
مونت کارلو.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

ارزیابی ضریب بار محیطی برای سکوی جکت فلزی واقع در
خلیج فارس با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان
2

محمدصالح اکرمی ،9ناصر شابختی ،2فرهود آذرسینا

1دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات؛ meakrami@gmail.com
2استادیار ،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران؛ shabakhty@iust.ac.ir
8استادیار ،عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛
f.azarsina@srbiau.ac.ir

چکیده
در ساالهای اخیر تحقیقات بسایاری به منظور بومی ساازی آئیننامه  ISO19902برای طراحی سکوهای
جکت فلزی در نقاط مختلف جهان صورت پذیرفته است .اگرچه استفاده از آئیننامهی  API-WSDدر حال
حاضار متداول بوده اما استفاده از آئیننامهای با روش  LRFDکه به تخصیص ضرایب بار و مقاومت بصورت
مجزا پرداخته باشاااد ،در حال گساااترش اسااات .تاکنون تحقیقات مختصا اری در این رابطه برای منطقهی
خلیجفارس صاورت گرفته اسات لذا خالء بزرگی در این زمینه برای صنعت فراساحل ایران وجود دارد .برای
ارزیابی ضارایب بار محیطی از روشهای تحلیل قابلیت اطمینان استفاده میشود .در این نوع تحلیل عملکرد
ساازه بوسایله تابع شارایط حدی برای حد بحرانی خرابی تعریف میشاود .در این مقاله ابتدا به بررسی عدم
قطعیتهای موجود در مقادیر بار و مقاومت پرداخته شاده و پارامترهای آماری مورد نیاز بدسات آورده شده
است .سپس با استفاده از روش قابلیت اطمینان بر پایه عضو سازهای ،مقادیر شاخص قابلیت اطمینان اعضای
لولهای ساکوی جکت بدسات آمده و با مقادیر شاخص قابلیت اطمینان هدف ،بدست آمده از روش ،WSD
ارزیابی شده و در نهایت ضریب  1/23برای بار محیطی خلیجفارس تعیین گردیده است .این ضریب از ضرایب
پیشنهاد شده در منابع برای خلیج مکزیک و دریای م دیترانه کمتر و از اندونزی و بخش جنوبی دریای شمال
بیشتر بوده ولی نزدیک به مقادیر بخش شمالی دریای شمال و مالزی میباشد.
کلمات کلیدی :عدم قطعیت ،ضرایب بار محیطی ،قابلیت اطمینان ،خلیج فارس
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تاثیر پانتون بر عملگر دامنه پاسخ سرج و هیو در سکوی
پایه کششی
رامین نوبخت ،9محمدرضا تابش پور

2

 9دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران؛ nobakht.ramin@yahoo.com

 2استادیار قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی  ،دانشگاه صنعتی شریف؛
tabesh_mreza@yahoo.com

چکیده
سکوی پایه کششی در آب های عمیق در بخش تولید و استخراج نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد ،سکو
تحت اعمال امواج برخوردی ،در حرکات مختلف جابجا می شااود و از آنجایی که اگر سااکو دچار آساایب و یا
حادثه شاود خساارتهای زیادی به محیط زیسات ،منابع سوختهای فسیلی و سرمایه مالی میزند .بنابراین
تعیین رفتاار ساااکو تحت بارهای محیطی بخصاااوص بار موج حائز اهمیت می باشاااد .در این مقاله تحلیل
کاربردی ساکوی پایه کشاشی و سکوی پایه کششی بدون پانتون در حوزه فرکانس در دو حالت عمق آبخور
یکساان و جابجایی یکسان با عملگر دامنه پاسخ سرج و هیو انجام شده است .همچنین پریود طبیعی حرکت
ساکوها در هر دو حالت مختلف محاسابه شاده اسات .حرکات این دو مدل سکو در  2درجه آزادی (سرج و
هیو) به کمک کد تجاری  ANSYS AQWAشبیه سازی گردید .سپس به کمک نرم افزار MATLAB
میزان نیروهای وارد شده به ستون و پانتون سکوی پایه کششی در پریودهای مختلف در 2درجه آزادی سرج
و هیو استخراج شده است و نتایج بدست آمده از دو نرم افزار مقایسه شده است.
کلمات کلیدی :سکوی پایه کششی ،سکوی پایه کششی بدون پانتون ،نرم افزار ،ANSYS AQWA
عملگر دامنه پاسخ )(RAO
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی به آب اندازی سکوی ستونی به وسیله بارج به آب اندازی
تحت اثر نیروی موج با زاویه صفر درجه
مجتبی خلیفه ای ، 9کیوان صادقی

2

 9دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه هرمزگانMojtaba.mcengineer@gmail.com ،
 2استادیار ،مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهراS.keyvan@gmail.com ،

چکیده
به آب اندازی سااکوی سااتونی خرپایی در شاارایط نزدیک به واقعیت ،تحت نیروی موج منظم با زاویه صاافر
درجه در نظر گرفته شاده است.کلیه نیروهای موجود در طی فرآیند به آب اندازی و حرکتهای سکو و بارج
لحاظ شاده و بروز مشکالتی مانند واژگونی سکو یا بارج ،برخورد سکو به بارج و یا برخورد سکو به بستر دریا
در نظر گرفته شااده اساات .با مدلسااازی در نرمافزار موسااز فرآیند بهآباندازی سااکوی سااتونی خرپایی
شابیهساازی شده است .نتایج این مدلسازی عددی ،تاریخچه زمانی حرکت سکوی ستونی خرپایی و بارج و
نیروهای وارد بر آنها اسات .نمودارهای خروجی نرمافزار موسز ،در هر مرحله رفتار سکوی ستونی خرپایی و
بارج برای هر نیرو و لنگر را نشاااان می دهد .با توجه به مقایساااه نتایج حاصااال از روشهای عددی با نتایج
نرمافزار موساز ،تحلیل دینامیکی حاصاله بهصاورت کاربردی اسات که به فرآیند بهآباندازی سکوی ستونی
خرپایی بهعنوان بحرانیترین مرحله در نصب آن کمک خواهد کرد.
کلمات کلیدی :به آب اندازی ،سکوی ستونی خرپایی ،نیروی موج ،روش المان مرزی ،موسز ،بارج به آب
اندازی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

اثر جوشکاری ورقهای گالوانیزه بر مقاومت به خوردگی و نحوه
کنترل این اثرات
زهرا آیین

9

 9کارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ zahraaein@aut.ac.ir

چکیده
ایجاد الیهی محافظ بهعنوان پوشش و یا روکش بر سطح فلزات ،سالها مورد استفاده قرار گرفتهاست .یکی از
دالیل مهم اساتفاده از پوشاشها بر ساطح فلزات ،ایجاد مانع جهت جدا سازی فلز از محیط اطراف به جهت
ممانعت از تاثیر محیط و بهدنبال آن تخریب و خوردگی فلز اساات .گالوانیزاساایون نیز پوشااشدادن فوالد با
اساتفاده از الیههای محافظ روی ،جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی سطحی است .فوالدهای گالوانیزه
در صنعت بسیار کاربرد داشته و گاهی نیاز است که این فوالدها جوشکاری شوند .از این رو ،تاثیر فرایندهای
جوشااکاری مختلف بر ورقهای گالوانیزه مهم بوده و ضااروری اساات عالوه بر کنترل این اثرات ،از اقدامات
تعمیری پس از جوش نیز استفاده شود .در این مقاله ،حفاظت کاتدی پوشش روی و گالوانیزاسیون بیان شده
و نحوهی جوشکاری فوالدهای گالوانیزه بههمراه اثرات جوشکاری بر خوردگی این فوالدها ،بررسی شدهاست.
همچنین روشهای کنترل مقاومت به خوردگی این فوالدها نیز بیان گردیدهاسات .با کمک اقدامات مناسب،
میتوان از روش هاای مختلف جوشاااکااری برای این فوالدها اساااتفاده کرده و در نهایت میتوان پوشاااش
آسیبدیده را با روشهای خاص ترمیم کرد.
کلمات کلیدی :جوشکاری ورق گالوانیزه ،خوردگی ،ترمیم پوشش گالوانیزه ،حفاظت کاتدی روی،
گالوانیزاسیون
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مروری بر جوشکاری اصطکاکی – اغتشاشی در سازههای دریایی
و فراساحل
گالره فریدونی ،9احمد رهبر رنجی ،2اسالم رنجبر نوده

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ gelare.fereyduni@gmail.com
2دانشیار دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ rahbar@aut.ac.ir
2استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ islam_ranjbar@aut.ac.ir

چکیده
در صنایع سازههای فراساحل ،یکی از مهمترین فرآیندهای ساخت ،در ارتباط با جوشکاری سازه میباشد .لذا
یکی از مهمترین گامهای ساااخت سااازههای دریایی ،انتخاب روش جوشااکاری مناسااب به همراه شااناخت
ویژگیهای و ملزومات آن میباشد .در میان روشهای مختلف جوشکاری ،روش اصطکاکی -اغتشاشی یکی از
فرآیندهای شااناخته شااده می باشااد که مزایایی نظیر اعوجاج کم ،ایجاد ریزساااختار مطلوب ،کاهش آلودگی
زیسات محیطی و قابلیت جوشکاری فلز آلومینیوم در سازههای دریایی و فراساحل( برای هلیدک) را در آن
شااهد بود .لذا در مقاله حاضار ،پس از ارائه نحوهی عملکرد این فرآیند جوشاکاری ،مشخصههای اساسی آن
ارائه گردیده است .پس از آن نیز ،نقش سرعت جوشکاری و نواحی مختلف جوش در این فرآیند مورد بررسی
قرار گرفته است .در انتها نیز به صورت گسترده به بررسی تاثیر ابزار جوشکاری و هندسهی ابزار در این روش
جوشاکاری پرداخته شاده اسات .از جمله برتریهای این نوع فرایند جوشکاری به نسبت جوشکاری ذوبی و
معمول در صانایع حال حاضار کشاتیساازی و فراساحل میتوان به اعوجاج کمتر و کاهش فرایندهای پس
گرمایش بعد از جوشاکاری و در نتیجه باالرفتن سرعت و کیفیت فرایند ساخت به نسبت قابل توجهی ،اشاره
نمود.
کلمات کلیدی :جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ،سازه های فراساحل ،سرعت چرخشی ،ابزار ،کیفیت و
سرعت باال جوشکاری.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

خوردگی حفرهای در سازههای دریایی و فراساحل
وحید ساالرحسینی ، 9علی دستغیب ،2سید احمد موسوی

2

 1کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،واحد آموزشی بندرعباس؛
vahid.s710@gmail.com

 2کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،واحد آموزشی بندرعباس؛
dastgheibali1993@aut.ac.ir

 8کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش جوشکاری ،صنایع دریایی شهید درویشی ،بندرعباس؛
mousavi.metallurgy@gmail.com

چکیده
خوردگی یکی از عوامل اصلی خرابیهای سازههای دریایی و فراساحل است .خوردگی منجر به نشت ،از دست
رفتن محصاول ،آلودگی محیط زیسات و شکست سازهها میگردد که در نهایت میتواند موجب خسارتهای
سنگین اقتصادی و زیست محیطی گردد .خوردگی حفرهای به عنوان یکی از خطرناکترین شکلهای خوردگی
برای ساازههای دریایی و فراسااحل در نظر گرفته شاده است .خوردگی حفره ای بسیار گسترده ،خطرناک و
شاناساایی آن نیز بسایار مشکل می باشد .از این رو درک کامل بر دانش این نوع خوردگی میتواند تا حدی
خساارات ناشای از آن را در صنایع فراساحل و دریایی کاهش دهد .در این مقاله با مطالعه ی تحقیقات انجام
گرفتاه بر روی خوردگی حفرهای ،این نوع خوردگی باه صاااورت کاامل تعریف گردید و مکانیزم ایجاد آن و
تعدادی از عوامل موثر بر خوردگی حفرهای در سازه های فوالدی دریایی و فراساحل مورد بررسی قرار گرفت.
عوامل فیزیکی ،شااایمیایی ،متالورژیکی و بیولوژیکی به عنوان مهمترین عوامل موثر در خوردگی حفرهای در
محیطهای دریایی و فراساحل مشخص و تاثیر هریک از آنها بیان شد.
کلمات کلیدی :خوردگی حفرهای ،سازههای دریایی ،فراساحل ،خوردگی فوالد
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

کاربرد تئوری موجک پیوسته در پاالیش دادهها و شناسایی
خرابی بر روی سازههای فراساحلی جکت
2

سید میالد ارکانی ،9حمید احمدی ،2علیرضا مجتهدی

 9فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز؛ m.arkani93@ms.tabrizu.ac.ir
 2استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز؛ h-ahmadi@tabrizu.ac.ir
 2استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز؛ mojtahedi@tabrizu.ac.ir

چکیده
ساکوهای فراسااحلی جکت به خاطر شرایط بارگذاری گوناگون محیطی بسیار آسیبپذیر میباشند ،بنابراین
اطمینان از عملکرد صاااحیح آن ها بسااایار مهم و غیر قابل انکار اسااات .از این رو مطالعات پیش رو در این
پایاننامه به بررسی پردازش سیگنال در شناسایی مشخصات سازه ای و همچنین استفاده از پردازش سیگنال
برای شناسایی و تعیین موقعیت خرابی در بازوی یک سکوی فراساحلی جکت  ،اختصاص خواهد داشت .در
این پژوهش ،در ابتدا یک روش شناسایی خرابی بر اساس تحلیل آنتروپی موجک به کمک اطالعات موجود از
گرههای حساگر آزمایش ساختمان برشی سه طبقه و آزمایش بازوی شبیه سازی شده سکوی سلمان صورت
پذیرفت .درجهت تشااخیص خرابی بدون مرجع در بازوی سااکوی مورد اشاااره که سااازهای خرپایی دارد،
شااناسااایی خرابی بر پایه آنتروپی موجک نساابی پیوسااته ( )CRWEبدون اطالعات مرجع از سااازه اولیه
پیشانهاد شاد .و مشااهده شاد که روش آنتروپی موجک نسبی پیوسته بدون اطالعات مرجع میتواند مکان
خرابی را بدون اطالعات اولیه از ساازه ساالم مشخص کند .بطور خالصه این پژوهش روش قدرتمندی را در
تعیین موقعیت خرابی بدون اطالعات مرجع برپایه موجک پیشاانهاد میکند .این روش پیشاانهادی توسااط
اطالعات موجود از آزمایشهای سااختمان برشای ساه طبقه و بازوی سکوی سلمان در مقیاس آزمایشگاهی
مورد تایید و ارزیابی قرار گرفت.
کلمات کلیدی :شناسایی خرابی ،سکوی فراساحلی جکت ،سکوی نفتی سلمان ،تبدیل موجک ،آنتروپی
موجک پیوسته ،تبدیل فوریه کوتاه مدت
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مدلسازی یک بعدی تغییرات خط ساحلی موج شکن پره سر
دریای خزر
2

مینا رشوند ،9محسن سلطانپور

 9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛
Mina.rashvand@email.kntu.ac.ir
2عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ،دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی؛ Soltanpour@kntu.ac.ir

چکیده
یکی از روش های پیش بینی میزان نرخ انتقال رساوب پیرامون سازه های ساحلی مانند موج شکن حوضچه
آبگیر ،مدلساازی خط ساحلی می باشد که در آن میزان پیشروی خط ساحل در طول عمر مفید سازه پیش
بینی می شود .نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق مدل یک بعدی لیت پک از زیرمجموعه نرم افزار مایک
بوده که در ماژول لیت الین امکان مدلساازی خط ساحل با توجه به پروفیل بستر ،نوع رسوبات و دانه بندی
آن ،خط سااحل اولیه و داده های موج وجود دارد .بی شا ک تعیین جهت حمل مواد مواد رسوبی مهم ترین
مسائله در این مدلسازی می باشد که با توجه به گل موج منطقه ،جهت انتقال رسوب در سازه های اطراف و
شکل گیری زبانه های رسوبی مصب رودخانه های پیرامون سایت پروژه جهت انتقال رسوب از شمال غرب به
جنوب شارق برآورد شاده اسات .در گام بعدی بواساطه هیدروگرافی های صورت گرفته از بستر دریا ،تعیین
زبری بستر و عمق فعال رسوبی بعنوان اصلی ترین پارامتر کالیبراسیون ،مدل برای سه سال کالیبره می شود.
در پایان پس از مدلساازی  21ساال آینده پیشاروی خط ساحل در باالدست موج شکن در حدود  981متر
برآورد شده که پیش بینی می شود پس ازآن خط ساحل به تعادل نسبی می رسد.
کلمات کلیدی :انتقال رسوب،مدل یک بعدی ،پره سر،خط ساحل
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

اهمیت پایش سالمت سکوهای ثابت فراساحلی
محمد امین ادیبی پور ،9آرنو پطروسیان ،2خالدپورعلی 2صبا دهقان 4مرضیه علی اکبری کریمی 5منوجهر
فدوی اردستانی

6

9دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا؛ m.adibipoor@aut.ac.ir
 2دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛ arno@aut.ac.ir
 2دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛ pourali@aut.ac.ir

 4دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛ sahar123@aut.ac.ir
 5دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛ M.akarimi@aut.ac.ir
 6استادیار  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا ؛ fadavie @aut.ac.ir

چکیده
نقش اساتراتژیک خلیج فارس در منطقه خاورمیانه و اهمیت میادین نفت و گاز ،نیاز به بررسای مداوم ساازه
های بزرگ را به زمینه ی تحقیقاتی مناسبی تبدیل کرده است .در این تحقیق ابتدا انواع سکوها و سازه های
فراساحلی و بارهای وارد بر سکو در منطقه خلیج فارس و تعدادی از خرابی های رایج آن تحت اثر این خرابی
ها عنوان می شاود .ساپس به تعریف و تشریح سیستم پایش سالمت سازه در سطوح مختلف و اجزای اصلی
تشاکیل دهنده این سایساتم پرداخته می شاود در ادامه با توجه به نتایج بدسات آمده از مطالعه و مقایسه
تحقیقات نظری و عملی پایش سااالمت سااازه ها در صاانایع فراساااحل و صاانایع مشااابه ،معیارهای انتخاب
حساگرها از نظر نوع ،تعداد و چیدمان معرفی و بررسی می گردند .در انتها نکاتی کاربردی و ترکیبی مناسب
از حساگرها برای پایش بلند مدت ساالمت و تشاخیص آسیب سکوی شابلونی در خلیج فارس پیشنهاد می
شود.
کلمات کلیدی :پایش سالمت سازه ،سکوی ثابت دریایی ،پاسخ دینامیکی ،تشخیص آسیب
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بهبود هندسه و جنس مواد هایپراالستیک ضربهگیر توربین بادی
تحت اثر ضربه شناورساحلی
سید محمدرضا دادخدایی ،9احمد شانه ساززاده ،2کورش حسن پور

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان؛ mohamadrezadadkhodaee@yahoo.com
2استادیار ،دانشکده عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان؛ a.shanehsazzadeh@eng.ui.ac.ir
2استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان؛ hasanpour@eng.ui.ac.ir

چکیده
امروزه نصب توربینهای بادی فراساحل به میزان قابل مالحظهای در حال افزایش است .پایه این توربینها در
معرض خطر تصاادف شاناورهای ساحلی قرار دارند .در مطالعات پیشرو به بررسی رفتار ضربهگیرهای نصب
شااده بر پایه توربینها تحت اثر ضااربه شااناورهای تدارکاتی ساااحلی توسااط نرم افزار المان محدود آباکوس
پرداخته شاده اسات .ضاربهگیرها عمدتا از مواد هایپراالساتیک سااخته میشوند که به واسطه قابلیت تغییر
شکل باال در حالت االستیک باعث جذب و کاهش نیروی برخورد ناشی از ضربه شناور خواهد شد .ضربهگیرها
باتوجه به جنس و هندسه ،دارای میزان جذب انرژی متفاوت میباشند .در این پژوهش ضربهگیرها با اشکال
کروی و اساتوانهای با شاعاع و ضاخامت ثابت و همچنین جنسهای مختلف مدلساازی شااده است و سپس
میزان کاهش نیروی برخورد و جابجایی نوک شاامع و بیشااینه انرژی دریافت شااده توسااط ضااربهگیر مورد
بررسای قرار گرفته است و در ادامه مقادیر نیروی برخورد در حالت وجود ضربهگیرهایی با ضخامت یکسان و
جنسهای متفاوت و همچنین ضاربهگیرهایی با جنس یکسان و ضخامت متفاوت مقایسه شده است و میزان
کاهش نیروی برخورد وجابجایی نوک شامع به طور دقیق ارائه شاده است و در پایان مناسبترین جنس و
هندسه بعنوان ضربهگیر توربینهای بادی فراساحلی معرفی شده است.
کلمات کلیدی :هایپراالستیک ،ضربه ،ضربهگیر ،نیرویبرخورد ،توربینهای بادی فراساحل
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 ـ جزیره کیش9216  آذر ماه22  الی20

Study on transient and stationary response of jackup platforms
Saghy Saeidtehrani1, Behrouz Asgarian2, Mohammad Daghigh3,
Fereydoon Kiaei4
1

Port and maritime organization; saghy_saeid@yahoo.com
2
K.N.Toosi University of Technology; asgarian@kntu.ac.ir
3
Pars oil and gas, mdaghigh@gmail.com
4
Javab consulting engineers

Abstract
This study investigates the effect of nonlinearities on the maximum response
of Jack-up platform to waves. The total response incorporates two
components, transient and stationary; which the transient response can be
highly affected by the presence of some special wave periods depending on
the period of the structure. Five foundation models including: perfect hinge
and fix bases and more advanced models based on soil properties including
linear springs & nonlinear springs with strain hardening plasticity models and
a hinge base with linear rotational spring were incorporated in F.E models of
structure. The effects of these support conditions on the maximum dynamic
response are studied in detail.
From the results of deterministic dynamic analysis for the waves with the
heights 0.25 m to 12.25 m, it was concluded that change in the transient
response are extremely dependent on the nonlinearity involved in the response
which are due to numerous sources in the structural behavior such as
geometrical, soil-structure-wave interactions.

Keywords: jack up, stationary response, transient response, nonlinear
dynamic behavior
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

اثر فرضیات سادهکننده در انرژی قابل جذب سکوی جاکت تحت
برخورد کشتی
سپیده روستایی  ،9محمدرضا بهاری

2

9کارشناس ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تهران؛ s_roustaei@ut.ac.ir
2دانشیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران؛ mbahari@ut.ac.ir

چکیده
پارامترهای بساایاری در مقدار انرژی که سااکو تحت برخورد کشااتی جذب میکند ،مؤثر اساات ولی به دلیل
پیچیدگی و به منظور ساادهساازی مساأله ،از برخی جزئیات ،در مدلسازی صرف نظر میشود .صرف نظر از
بارهای محیطی و یا ثقلی روی اعضاا ،معادل سازی پایه و شمع جاکت با یک لوله با ضخامت معادل و تحلیل
برخورد کشاااتی به لوله تکی به جای در نظر گرفتن کل جاکت و عدم مدلساااازی تمامی اعضاااا ،از جمله
فرضیات سادهکنندهای میباشند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند .بنابراین به منظور ارزیابی این
مدلساازیها ،تحلیلهای برخورد به صاورت دینامیکی صاریح در نرمافزار  ،Abaqusانجام شدهاست .نتایج
حاصال از تحلیل نشاان میدهد که پیشبارگذاری به صورت فشاری میتواند جذب انرژی را در عضو کاهش
دهد ولی قابل توجه نمیباشاد .همچنین عضاو با قطر و ضاخامت معادل به جای پایه و شمع ،باعث تخمین
اتالف انرژی بیشاتر در مدل جایگزین میشاود .در انرژیهای متوساط به باال ،اتصاالت و اعضای مجاور عضو
تحت برخورد ،در جذب انرژی مشاااارکت میکنند ،بنابراین باید در طراحی در برابر برخورد ارزیابی شاااوند،
خصوصا در لولههای با  D/tکمتر ،که گسیختگی میتواند از اتصاالت شروع شود.
کلمات کلیدی :مدلسازی ،تحلیل دینامیکی ،سکوی فراساحلی ،برخورد کشتی به سکوAbaqus ،
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تاثیرهندسه ی ستون های سکوی امیرکبیر بر مقاومت
هیدرودینامیکی
زینب هالالت ،سعید جامعی

چکیده
باتوجه به اهمیت انرژی های فساایلی در دنیای امروز و نقش آفرینی این نوع انرژی در تمام مناساابات جهان
مسائله اساتخراج یکی از موضاوعات مهم تکنولوژی روز دنیا می باشاد .پایان پذیری منابع فسیلی و محدود
بودن ذخایر آن باعث توجه به ذخایری شاده اسات که تا کنون بهره برداری از آن ها صرفه اقتصادی نداشته
است .یکی از مهمترین این ذخایر انرژی مدفون در کف دریاهاست.یکی از راه کارهای استخراج نفت و گاز از
دریا ساخت سکوهای نیمه شناور است.شکل عمومی این سکوها شامل ترکیبی از پانتون های مغروق و ستون
های عمودی باساطح آبخور کم اسات که از باال به ساازه عرشه و از پایین به پانتون های مغروق منتهی می
شاود .از جمله عواملی در تعیین مقاومت هیدرو دینامیکی این ساکوها دخیل هسااتند مشااخصااات هندسی
پانتون ها و ساتون ها هساتند در این مقاله سعی شده تاثیر هندسه پانتون ها و سکوها به روش مدلسازی با
نرم افزار گمبیت و تحلیل با استفاده از نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :سکوی امیرکبیر‚سکوی نیمه شناور‚ مقاومت هیدرودینامیکی
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل ارتعاش آزاد تیر کنسولی اولر برنولی بوسیله روش هم
محلی بی اسپالین
امین قنادی اصل
9استادیار مهندسی عمران ،دانشگاه محقق اردبیلیaghannadiasl@uma.ac.ir ،

چکیده
تیر کنساول یک المان ساازه ای ساده ای هست که برای مسایل مهم مهندسی کاربرد فراوانی دارد .از طرف
دیگر تعیین مقادیر فرکانس طبیعی در مسااایل مهندساای پیچیده می تواند نقش مهمی در طراحی دقیق و
بهینه آنها داشااته باشااد .همچنین با توجه به پیچیدگی برخی از مسااایل می توان از روش های عددی برای
تحلیل این گونه مسااایل بهره برد .در این مقاله ،روش بی اسااپالین درجه شااش با پنج شاارایط مرزی برای
تحلیل ارتعاش آزاد تیر کنساولی اولر برنولی بسااط داده شاده اساات .هدف از تحلیل تیر در این مقاله تعیین
معادله فرکانسای و مقادیر فرکانس طبیعی تیر می باشد .پایداری روش حاضر به صورت عددی مورد بررسی
قرار گرفته اسات .برای مقایساه نتایج تحلیل از روش های تحلیلی و مدل نرم افزاری اسااتفاده شده است .از
نتایج حاصال مشااهده شده است که نتایج حاصل از روش بی اسپالین خیلی نزدیک به نتایج سایر روش ها
می باشد .در نهایت مثال برای نشان دادن سودمندی روش حاضر ارایه شده است.
کلمات کلیدی :تیر اولر برنولی ،ارتعاش آزاد ،سیستم های فراساحلی ،روش بی اسپالین.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تخمین ظرفیت باربری لنگر ™OMNI-MAX
محمدحسن طباطبایی ،9محمد راعی
9

2

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ،دانشگاه صنعتی شریفtabatabaei_mh@mehr. sharif. ir ،
 2استادیار ,دانشکده ی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریفraie@sharif. ir ،

چکیده
لنگر ها از گذشته تا کنون نقش مهمی در مهار کردن بارهای باال برنده و تثبیت سازه ها ،مخصوصا سازه های
فراسااحلی شناور داشته اند .در میان لنگرهای فراساحلی ،لنگر اومنی مکس به دلیل هندسه و رفتار خاص و
کمتر شاناخته شده اش ،نیاز به مطالعه ی رفتار و ظرفیت دارد .در این تحقیق برای شناخت بهتر رفتار لنگر
اومنی مکس و انادرکنش آن با خاک ،ظرفیت لنگر به کمک معادالت ژئوتکنیکی موجود مورد بررسااای قرار
گرفته اسات .در این راساتا بخشی از ظرفیت بار بری لنگر به اصطکاک میان لنگر و خاک ،و بخشی دیگر به
رفتار شبه لنگر صفحه ای لنگر و باربری غیر فعال خاک نسبت داده شده است .سپس برای محاسبه ظرفیت
ناشای از باربری خاک رفتار لنگر اومنی مکس با سااده ساازی های هندسای به صورت لنگر صفحه ای مدل
سااازی شااده اساات .تا ظرفیت باربری آن تخمین زده شااود .در نهایت با مقایسااه ی نتایج بدساات آمده از
محاسبات ،با نتایج آزمایشات بزرگ مقیاس موجود ،صحت فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :لنگر ،ژئوتکنیک فراساحلی ،اندرکنش لنگر و خاک ،لنگر اومنی مکس ،ظرفیت باربری

291

انجمن مهندسی دریایی ایران

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شبیهسازی المان محدود فرایند جوشکاری یک اتصال Tشکل و
بررسی اثر ترتیب جوشکاری ،بر روی اعوجاج و تنش پسماند
ناشی از جوش
9

محمدصادقعمادی

9کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،کارخانهکشتیسازی جزیره صدرا؛ ms.emadi@yahoo.com

چکیده
اساتفاده از جوش در سااخت ساازه های بزرگ چندین مزیت نسابت به روش اتصال مکانیکی ارائه می دهد
مثل بهبود عملکرد ،انعطاف پذیری در طراحی ،کاهش وزن وصااارفه جویی در هزینه و غیره  .اما این فرایند
دارای محادودیاتهاا و عیوب خاص خود می باشاااد،که یکی از این عیوب،ایجاد اعوجاج در اتصاااال پس
ازجوشکاری به علت پیچیده بودن وغیریکنواخت بودن گرادیان حرارتی در فرآیندجوش است .بنابرین نیازمند
روشی هستیم تا اعوجاج های تولیدی ناشی از فرایند جوشکاری را به حداقل برسانیم  .در این پژوهش شبیه
سازی فرآیند جوشکاری با استفاده از آنالیز کوپله متوالی حرارتی – مکانیکی صورت گرفته و به منظور شبیه
ساازی تولید المان های جوش،از تکنیک تولد و مرگ المان اساتفاده شاده است،وبرای ارزیابی صحت نتایج
مدل شابیه ساازی شاده،با نتایج تجربی مقایساه شدوسپس برای یک اتصال  Tشکل  3ترتیب جوش شبیه
ساازی شاد ساپس اعوجاج و تنش پساماند برای آنها محاسابه گردید و با مقایسه با یکدیگر بهترین ترتیب
جوش مشخص گردید.
کلمات کلیدی :تولد و مرگ المان ،روش اجزای محدود،تحلیل کوپله ،تنش پسماند ،شبیهسازی ،جوشکاری
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بهینه سازی و اتوماسیون سرسره تعمیرات دریایی (مطالعه
موردی:سرسره دریایی بندر شهید رجائی)
حامد اسدی ،9محبوبه اسدی
9کارشناس ارشد مکان یک  ،شرکت مهندسین مشاور ایراتک کیش؛Hamed.asadi1987@yahoo.com
کارشناس مدیریت بازرگانی؛ Mahbobeh.asadi@gmail.com

چکیده
صانعت تعمیرات شاناورهای دریایی به علت نیاز و الزام موساسات رده بندی جهت تعمیرات زیرآبی ادواری،
همواره یکی از صانایع ساودده و از همه مهمتر اشات غالزا در بین صانایع مختلف می باشد .به گونه ای که با
صرف هزینه اولیه به مراتب کمتر از صنایع دیگر ،امکان برگشت اصل سرمایه در بازه کوتاه مدت و اشتغالزایی
بیشاتر با برنامه ریزی صاحیح و اصاولی وجود دارد .نیل به اهداف یاد شده مستلزم رعایت الزامات و در عین
حال افزایش بهره وری هر صانعت با نیاز روز می باشد .به گونه ای که هر صنعت یا کاالی تولیدی در صورت
عدم رشد و ارتقای خود متناسب با نیاز بازار ،محکوم به شکست می باشد.
موضاوع مورد بحث دراین مقاله پس از آشانایی اجمالی با سارسره تعمیرات شناورهای بندر شهید رجائی و
کارکرد تعریف شا ده آن ،به بررسای راهکارهای منجر به رفع اشاکاالت و تغییر روشاهای اجرایی در راستای
افزایش بهره وری ،جذب ساهم بیشاتر بازار ،ایجاد رونق و اشاتغالزایی بیشاتر ،پرداخته شده و به راهکارهای
پیشنهادی قابل اجرا و متناسب با آن پرداخته می شود.
کلمات کلیدی :سرسره تعمیراتی،بهینه سازی ،بهره وری ،اشتغالزایی،
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بهبود خواص ژئوبگهای بیبافت مورد استفاده در تثبیت و
محافظت از سواحل
2

روح اله رستمی نجفآبادی ،9محمد مهدی فقیه ایمانی ،2محمد ذره بینی

9دانشجوی دکترا مهندسی تکنولوژی نساجی ،دانشگاه صنعتی اصفهان r_rostami110@yahoo.com
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی ،دانشگاه صنعتی
اصفهانmahdi.faghihimani@chmail.ir
2هیئت علمی دانشکده مهندشی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده
کشور ایران با نوار ساحلی طوالنی ،در معرض خطر فرسایش ،از بین رفتن سواحل و در نتیجه به خطر افتادن
زیرسااختهای مهم کشاور اسات ،از این رو حفاظت از ساواحل دریا و بساتر رودخانهها بسیار حائز اهمیت
میباشاد .امروزه اساتفاده از ژئو بگها به منطور تسالیح خاک و محافظت از سواحل در جهان به عنوان یک
روش مدرن و کارآمد مورد توجه قرار گرفته اساات .پروژههای محدودی با اسااتفاده از این محصااوالت جهت
تثبیت ساواحل در کشاور اجرایی شاده است .به علل مختلف از جمله کیفیت نامطلوب ژئوبگهای موجود و
کاربرد نامناسب ،این روش تا کنون به طور گسترده عملیاتی نگردیده است .دراین پژوهش سعی شده است با
تکیه بر دانش نسااجی ،الیاف مناسب طراحی و تولید گردند .فرآیندها و مراحل تولید ،بهینه سازی شده و از
روشهای نوین جهت ساااخت الیه ژئوبگ اسااتفاده گردیده اساات .برخی از مهمترین ویژگیهای ژئوبگ از
جمله :کنترل ازدیاد طول در اثر اعمال نیروی کشاشی ،استحکام کششی تقریبا برابر در جهتهای عمودی و
افقی ،افزایش مقاومت در برابر پارگی و پایداری طوالنی مدت در برابر عوامل محیطی در الیه تولیدی اصالح
گردید .این پژوهش امیدوار است با انجام مطالعات بیشتر و همکاری کارفرمایان و مجریان استفاده از ژئوبگ،
استفاده از این محصول جهت تثبیت سواحل ایران در آیندهی نزدیک جایگاه مناسب خود را پیدا نماید.
کلمات کلیدی :محافظت از سواحل ،ژئو بگ ،استحکام کششی ،مقاومت در برابر سوراخ شدگی ،بهینه سازی
پارمترهای لیفی و تولیدی.
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی وضعیت آرامش حوضچه بندر شهید ذاکری قشم و ارائه
راهکار جهت کاهش ناآرامی
3

رامين منصوری، 9محمد اسديان قهفرخي ، 2سارا الهياري

-1دانشجوی کارشناس ارشد رشته مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی rmansouri.ir@gmail.com،
 -2عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقاتasadian@srbiau.ac.ir،
 -8عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقاتsara_ay1383@yahoo.com،

چکیده
هدف اصااالی ا ین مقاله مطالعات نفوذ امواج و همچنین میزان تأثیر جانمایی موج شاااکن جدید بر افزایش
آرامش بندر شااهید ذاکری قشاام می باشااد .این بندر در بخش شاامال شاارقی جزیره واقع شااده که قابلیت
پذیرش شااناورهای کوچک مسااافری از قبیل قایق ها و اتوبوس های دریایی و لندینگ کرافت می باشااد .در
حال حاضار محدوده بندر توساط یک موج شاکن شارقی محافظت می شاود و با توجه به هندسه بندر ،در
صاورت وقوع امواج از جهت شامال غربی و غرب ،حوضاچه بندر دچار نا آرامی شده و شناورها جهت ایمنی
بیشتر به بنادر مجاور منتقل می گردند .در این مقاله جهت ارائه یک راه حل به بررسی تفرق و نفوذ امواج به
داخل حوضااچه و وضااعیت آرامش حوضااچه با اسااتفاده از مدل  BWاز بسااته نرم افزاری MIKE 21
پرداخته شاده و پس از اجرای مدل ،خروجی نتایج شابیه سازی تفرق و نفوذ در جهات مختلف مورد تحلیل
قرار گرفت .بر اسااس نتایج حاصاله ،جهت رفع ناآرامی در زمان وقوع امواج شمال غرب و غربی احداث یک
موج شااکن پیشاانهاد گردید و عملکرد موج شااکن پیشاانهادی تحت همین امواج ارزیابی گردید .باتوجه به
مقایسااه نتایج خروجی موج شااکن پیشاانهادی و وضااعیت موجود  ،آرامش بندر در صااورت اجرای طرح
پیشنهادی به میزان قابل توجهی بهبود مییابد.
کلمات کلیدی  :نفوذ موج – ناآرامی بندر -بندر ذاکری -قشم – مدل بوسینسک-مایک21
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Large-eddy simulation of flow around a sphere:
Comparing cavitating and non-cavitating
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Abstract
In this work partial and supercavitation over a sphere at a constant
Reynolds number of 1.5×106 and a broad range of cavitation numbers
(0.36<σ<1) was examined. Large eddy simulation (LES) and Sauer mass
transfer model were used to simulate the dynamic and unsteady cavitation
around the sphere. Also, the compressive volume of fluid (VOF) method
is used to track the cavity interface. The two-phase flow solver of the
OpenFOAM package, intephaseChangeFoam is employed. Large-eddy
simulation of cavitating flow over the sphere is compared with the noncavitating flow at the same Reynolds number. This work provides a
thorough understanding of the fluid dynamic characteristics of the sphere
cavitation such as turbulent kinetic energy, pressure, streamlines and
boundary layer. Also, detailed analyses of the instantaneous cavity leading
edge and separation point location, vortex shedding, streamwise velocity
fluctuation and evolution of the cavity are reported. We report that
cavitation suppresses instability in the near wake region and delays the
three-dimensional breakdown of the vortices. The volume fraction
contours of the cavity cloud obtained from the numerical simulations are
compared with the experimental data at the same working condition with
a suitable quantitative accuracy.
Keywords: Unsteady Cavitation, Sphere, Large eddy simulation (LES),
Wake, Vortical structure.
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رفتار باربری پیهای وزنی مورد استفاده در توربین های بادی
واقع در دریا
سهیل حسین زاده ،9بهروز گتمیری،2
9فارغ التخصیل مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران؛ S_hosseinzadeh@ut.ac.ir
2استاد،دانشگاه تهران؛ bgatmiri@yahoo.com

چکیده
با گسترش صنعت توربینهای بادی فراساحلی ،سیستم پی این توربین ها نیز از پیشرفت بیبهره نبوده و طی
ساالهای اخیر تحقیقات گساتردهای در زمینه بهبود زیرسازهها رخ داده است .امروزه پرکاربردترین زیرسازه
تکشامعها هستند که تا عمق  22متری عملکرد مناسبی دارند اما با افزایش ظرفیت توربینها ،عمق دریا و
ابعاد تک شامع و صعوبت شمعکوبی در دریا پروژه را از نظر فنی و اقتصادی توجیهناپذیر میکند .لذا یکی از
راهکارهای بهبود وضاعیت زیرساازه گرایش به پیهای ساطحیاسات .در این تحقیق تالش شاده تا وضعیت
باربری پی وزنی در شارایط خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد .توربین  2مگاوات  NRELبه عنوان توربین
و منطقاه درود با عمق  81متری و خاک  12الیه به عنوان منطقه هدف در نظر گرفته شااادهاند .در تحقیق
حاضاار  3پی وزنی با هندسااههای متفاوت تحت بارگذاریهای ثقلی و بارهای محیطی به روش اجزاء محدود
در نرم افزار اباکوس تحلیل شده و نتایج بین گزینهها مورد بررسی قرار گرفتهاست .نتایج این تحقیق نشان از
قابلیت اسااتفاده از این نوع پی در صااورت طراحی صااحیح در منطقه مورد مطالعه دارد .در پایان پی وزنی با
نساابت قطر به ارتفاع  ،1/2بهعنوان مناساابترین گزینه برای نگهداری توربین هدف و عمق  81متری خلیج
فارس معرفی میشود.
کلمات کلیدی :انرژی باد ،توربینهای بادی فراساحلی ،پی های سطحی ،فونداسیون وزنی
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تحلیل و بهینهسازی سیستم سکان با استفاده از تئوری کنترل
کالسیک
2

محمد مهدی اشرفی ،9حسین نجف ،2مهدی دادخواه

 9دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی ،دانشگاه صنعتی اصفهان؛ mahdyashrafi@gmail.com
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی  ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ najafhossein13@gmail.com
 2استادیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mdadkhah7@gmail.com

چکیده
با توجه به اهمیت روزافزون مبحث هدایت و مانور شاناورهای موضاوع بهینه ساازی سیستم هدایت و سکان
شاناورها یک موضوع بسیار مهم تلقی میشود .در این مقاله به بهینهسازی و کاهش خطای سیستم هدایت و
ساکان شاناورهای تجاری با اساتفاده از تئور ی کنترل کالسیک پرداخته شده است.در ابتدا معادله سیستم
هدایت ساکان در فضای الپالس وبا اعمال کنترلرهای کالسیک مورد بررسی قرار گرفته و نمودارهای مربوط
به مکان هندسای ،ورودی پله ،ورودی ضاربه ،اغتشااش پله واغتشااش ضاربه هر یک از کنترلرها با استفاده
اساتخراج گردید .بررسی نتایج نشان داد که کنترلر  PDو PIDجهت کاهش خطای سیستم کنترل سکان
مناسب می باشد
کلمات کلیدی:هدایت سکان ،کنترل ،سیستم هدایت ،حوزه الپالس
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استخراج خطوط ساحلی از تصاویر سنجش از دور با استفاده از
ماشین بردار پشتیبانی (مطالعهی موردی :بخشهایی از سواحل
هرمزگان)
علیرضا تیلکو ،9برات مجردی ،2سیدمصطفی سیادتموسوی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران،
alitili92@gmail.com
2استادیار گروه راه و ترابری ،دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایرانmojaradi@iust.ac.ir ،
8استادیار گروه آب و محیط زیست ،دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایرانsiadatmousavi@iust.ac.ir ،

چکیده
امروزه طیف گساتردهای از روشها برای تجزیه و تحلیل تصاویر هوایی و ماهوارهای ارائه شدهاند .طبقهبندی
یکی از روشهای رقومی پرکاربرد اسااتخراج اطالعات از تصاااویر ماهوارهای اساات .طبقهبندی را میتوان یک
فرآیند تصامیمگیری دانسات که در آن دادههای تصاویری به فضای کالسهای مشخص انتقال مییابند .در
ساال های اخیر ،روش ماشاین بردار پشاتیبانی به وفور در تصاویر سنجش از دور استفاده شده است .در این
مقاله ابتدا به عنوان پیشپردازش از تلفیق باندهای ماهوارهای لندسات  3برای واضاحساازی تصاویر استفاده
شااده ،و در ادامه برای پردازش ،ماشااین بردار پشاایبانی و شاااخص طیفی آب برای اسااتخراج اطالعات خط
سااحلی به کار گرفته شاده ،و در نهایت برای صاحتسانجی از تصااویر با تفکیکپذیری بیشااتر سنجندهی
 Geo-Eyeاستفاده شده است .برای خوشهبندی مناسب در این روش ،تصاویر  Geo-Eyeبا وضوح پیکسلی
 1/2متر به کار رفته اسات .نتایج حاصال ،کیفیت مناساب روش اساتفاده شده برای استخراج خط ساحل را
تایید میکند.
کلمات کلیدی :طبقهبندی ،ماشین بردار پشتیبانی ،شاخص طیفی آب
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طراحی و بررسی مکانیزم سیستم جاذب انرژی  70 kWاز نوع
 CETOبا رویکرد استفاده ازامواج جزایر الرک و فارور
،

سید محمد طاهری ،9سعید محمدی ،2رضا طبرزدی 3علی شفاعتی

6

 9کارشناس فیزیک ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین ،سازمان تحقیقات ندسا ،تهران پست الکترونیکی
Sm.taheri59@gmail.com

 2کارشناس ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی ،دانشگاه زنجان
 2دانشجوی دکتری مواد ،مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای نوین ،سازمان تحقیقات ندسا ،تهران
 4کارشناس ارشد مهندسی مواد -انتخاب و شناسایی ،سازمان تحقیقات ندسا ،تهران

چکیده
در این مقاله ضمن بررسی پارامترهای مهم در استحصال انرژی از امواج دریا ،به امکانسنجی روشهای مختلف
استحصال درجزایر الرک و فارور پرداخته و بنا به ویژگیهای این جزایر روش  CETOانتخاب گردید .اساس
کار این روش بر مبنای تبدیل حرکت خطی و غیر دائم بویه ناشاای از عبور امواج به حرکت رفت و برگشااتی
پیسااتونها در داخل ساایلندر و ایجاد جریان ساایال در یک مدار هیدرولیکی اساات که نتیجه آن تولید برق
متناوب بدون تغییر فرکانس اسات .طراحیهای مختلفی برای مشخصات امواج در این جزیره ها انجام گرفت
که تاثیر ابعاد بویه و شاارایط محیطی دریا بر تولید توان در جداولی ارائه شااده اساات .اطالعات مورد نیاز در
این دو جزیره با همکاری موساساه ملی اقیانوسشاناسای کشاور بر اسااس آمار  81ساااله مشخصات امواج
گردآوری گردیده و شرایط قالب موج در منطقه مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحلیل نشان میدهد که
در حالت بهینه میتوان به توانی در حدود  21کیلووات برای هر واحد از آن دست یافت.
کلمات کلیدی :الرک ،فارور ،موج ،تولید برق ،ستو.
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تاثیر همگرا کننده جریان بر عملکرد هیدروتوربین های عمودی
داریوس
مفید گرجی بندپی ،9حسین بردیده

2

9استاد دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ Gorji@nit.ac.ir
 2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ Bardide120@gmail.com

چکیده
محققین امروزی تالش می کنناد از طریق ابزارهاای تبادیال انرژی ،انرژی موجود در آب آزاد را باه خدمت
بگیرند .توربین های محور عمودی ،ابزار مناسبی برای تبدیل انرژی موجود در جریانات رودخانه ای ،اقیانوسی
و جزر و مدی می باشاند .توربین های محور عمودی دارای معایبی نسابت به توربین های افقی هستند .این
توربین ها دارای ضریب توان پایین تر و دارای نغییرات در گشتاور تولیدی به ازای سیکل بارگزاری می باشند.
یکی از اهداف این پروژه افزایش ضاریب توان تولیدی توربین با توجه به کاهش اعوجاجات مربوط به گشتاور
در یک سیکل می باشد .در این مطالعه با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی ،توربین آبی محور عمودی
جریان متقاطع (داریوس) با استفاده از نرم افزار انسیس -فلوئنت شبیه سازی شده است .جهت بهبود عملکرد
توربین با اعمال یک مجرای همگراکننده در اطراف آن ،ضریب گشتاور در سرعت دورانی مختلف بررسی شده
و در نسابت سارعت نوک برابر با  2بیشاترین ضریب گشتاور با توجه به کمترین اعوجاجات نمودار گشتاور،
حاصال شاده است .با اعمال مجرا در این نسبت سرعت ،ضریب توان به میزان  19درصد افزایش یافته است.
سپس با تغییر پارامتر های مربوط به پروفیل پره ،تغییراتی که در ضریب گشتاور تولیدی در هر حالت بدست
آمده ،مورد تحلیل قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :توربین داریوس ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،مدل آشفتگی  ،k-ω sstنسبت سرعت نوک
پره
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مقایسه روشهای ارائه شده برای بررسی رفتار پیهای تک
شمعی توربینهای بادی فراساحلی در خاکهای ماسهای تحت
بارهای چرخهای
بهروز گتمیری، 9عرفان رحیمی آبکنار ،2مینا صوفی حسن آباد

2

 1استاد تمام رشته مهندسی عمران ،دانشگاه تهران gatmirib@yahoo.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سواحل،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تهران
erphan.rahimi72@ut.ac.ir
 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی ،دانشگاه تهران mina.soufi@ut.ac.ir

چکیده
توربینهای بادی فراساااحلی عموما دارای فونداساایونهای تک شاامع قطور هسااتندکه تحت تاثیر نیروها و
لنگرهایی به صاااورت چرخهای و کم دامنه ،حاصااال از ساااازه یا فاکتورهای محیطی مانند بار موج و بار باد
هساتندکه به فونداسیون سازه منتقل می شوند .مدل کردن خاک و اندرکنش خاک و سازه ،تحت بارگذاری
جانبی چرخهای دارای روشهای مختلفی است از جمله روش کالسیک  P-Yدر آیین نامهها،که به علت عدم
در نظرگیری صلبیت تکشمع ها قابل قبول نیست لذا در این پژوهش به مرور و مقایسه روش های مختلف و
معرفی قوت و ضاعفهای اصالی در تحلیل فونداسیون های تک شمع موجود و جدید پرداخته شده است .در
مجموع سه روش کلی برای این منظور وجود دارد .استفاده از مدلهای ساختاری که از دقت باالیی برخوردارند
اما به علت سختی مانع استفاده گسترده آنها درصنعت شدهاست .مدلهای کرنش تجمعی مانند مدل اچمس
و همکاران از راحتی وکاربرد بهتری برخوردارند .درکلیه روشااهای کرنش تجمعی ،عدم در نظر گرفتن فشااار
منفذی یکی از بزرگترین معایب اساات ،اگرچه پایین بودن فرکانس بارگذاری باعث از بین رفتن فشااار حفره
ای ایجاد شااده می شااود اما باید در نظر داشاات کاربرد این مدلها در شاارایط بارگذاری با فرکانس باال مانند
طوفان ها نمی تواند قابل قبول باشد.
کلمات کلیدی :تکشاامع ،توربین بادی فراساااحلی ،بار چرخهای جانبی ،خاک ماسااهای ،کرنش تجمعی،
مدلهای ساختاری
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته در کانال چرخان
پیرامون محور عمود بر دیوار و کاهش درگ یافته با پوشش دهی
هیدروفوبیک روی یک دیوار
حمید جهان کهن ،9امین موسائی

2

 9دانش آموخته کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه یاسوج؛ hamidjahankohan@gmail.com
 2استادیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه یاسوج؛ moosaie@yu.ac.ir

چکیده
در مقاله حاضر ،شبیه سازی مستقیم عددی کاهش درگ جریان آشفته ی کانال چرخان حول محور عمود بر
دیواره کانال به کمک پوشش دهی سطح توسط مواد هیدروفوبیک ارائه شده است .معادالت ناویر -استوکس
ساه بعدی و وابسته به زمان حل شده است .برای اثر پوشش هیدروفوبیک از شرط مرزی لغزش روی دیواره
پایین اساتفاده شاده اسات .برای اعتبار سانجی کد یک حل تحلیلی ارائه و مورد اساتفاده قرار گرفته است.
سااپس به بررسای اثر لغزش بر چرخش در کانال چرخان در رینولدز برشای  131پرداخته ،و نتایج در بخش
شابیه ساازی با لغزش روی یک دیوار در اعداد تروستل مختلف و در یک عدد چرخش ثابت ارائه شده است.
نتایج شابیه سازیها در قالب کمیتهای جریان آشفتهی کاهش درگ یافته نشان داده و در مورد رفتار آنها
بحث شده است.
کلمات کلیدی :جریان آشاافتهی کانال ،شاابیه سااازی مسااتقیم عددی ،شاارط مرزی لغزش ،پوشااش دهی
هیدروفوبیک ،جریان کانال چرخان
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی و ساخت مبدل هیبریدی امواج دریا بر پایه سرامیکهای
پیزوالکتریک با رویکرد استفاده در خلیج فارس
سید محمد طاهری  ،9هدایت جمشیدی ،2علیرضا کاظمی پور اسفرجانی ،2رضا طبرزدی

4

 9دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ،دانشگاه شاهد ،تهران پست الکترونیکی Sm.taheri59@gmail.com
 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ Hedayat_jamshidi@yahoo.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ alireza_kazemipour@yahoo.com

 6دانشجوی دکتری مواد ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج

چکیده
امروزه بهرهوری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی در سارتاسار جهان در حال افزایش است .کشور ایران نیز با
بهرهگیری از دریای خلیج فارس میتواند از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر دریایی در کاربردهای خاص استفاده
کند .این مقاله به شااارح طراحی ،سااااخت و بررسااای رفتار یک مبدل انرژی امواج با اساااتفاده از ژنراتور و
پیزوالکتریک های سرامیکی به صورت هیبریدی پرداخته شده است .در این پژوهش ابتدا شرایط دریایی خلیج
فارس با توجه به نمودارهای تاریخچه زمانی مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات دامنه امواج ،جهت باد ،جزر و
مد و  ...مشاخص خواهند شاد .دریایی خلیج فارس اغلب آرام و نسبت به سایر دریاها و اقیانوسها کم انرژی
است ،لذا دامنه امواج کوتاه و به طور متوسط در حدود  11تا  21سانتیمتر است .در این خصوص یک مبدل
ابداع ،طر احی و سااخته شاده اسات .این مبدل حرکت باال به پایین امواج را با استفاده از یک مکانیزم ساده
چند برابر و به حرکت چرخشاای با دور باال تبدیل خواهد نمود .این حرکت چرخشاای از یک سااو به ژنراتور
منتقل شاده و تولید الکتریسایته نموده و از یک ساو با فرکانس باال به پیزو سارامیکها ضربه وارد نموده و
تولید الکتریسیته مینماید.
کلمات کلیدی :انرژی های تجدید پذیر ،مبدل موج هیبریدی ،پیزوالکتریکهای سرامیکی ،تولبد الکتریسیته
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انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تجربی تولید انرژی الکتریکی از انرژی امواج دریا با
استفاده از سیستم پیزو الکتریک
2

جواد امیراحمدی ،9مهدی نکیسا ، *,2فاطمه بهروزی

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی  ،دانشگاه آزاد بوشهر،
javadamirahmadi@yahoo.com
 *,2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر ،گروه مهندسی مکانیک ،بوشهر،
ایرانmnakisa2003@yahoo.com ،
2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر ،گروه مهندسی مکانیک ،بوشهر ،ایران،
fatemeh.behrouzi2012@gmail.com

چکیده
بکارگیری انرژیهای تجدید پذیر دریایی در جهان در حال گساترش می باشد و کشور ایران با بهرهگیری از
دریاای خلیج فاارس و دریاای خزر میتواناد از انرژیهاای پاک و تجدید پذیر دریایی در کاربردهای خاص
استفاده کند .این مقاله که حاصل تالش محققان در دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر میباشد با استفاده از طرحی
خالقانه جهت اساتحصاال انرژی الکتریسایته از امواج دریا ،به شارح طراحی ٬ساخت و نتایج آزمایشات یک
مبدل انرژی موج بر اساس ارتفاع امواج ورودی به ساحل می پردازد .این مبدل در مقیاس آزمایشگاهی تولید
شده که دارای یک صفحه میخدار و یک صفحه از مواد پیزوالکتریک سکه ای از جنس کوارتز به ضخامت نیم
میلی متر می باشااد .ضااربه های وارد بر مواد پیزوالکتریک موجب ایجاد شااوک در این مواد گردیده و ساابب
قطبیده شدن مواد و تولید الکتریسیته می شود .تست میدانی و اندازه گیری توان خروجی از مبدل در شرایط
نسابتا آرام دریای خلیج فارس ،طی ساه مرحله یک ساعته در روزهای مختلف انجام پذیرفت .ولتاژ و جریان
تولید شده توسط مبدل با پیزوالکتریک کوارتز با ضخامت  1/2میلی متر با مقادیر بدست آمده توان خروجی
از دستگاه محاسبه گردید که بیانگر قابلیت این دستگاه در استحصال انرژی الکتریسیته از امواج دریای خلیج
فارس می باشد .استفاده از این نوع مبدل در قالب یک مزرعه از مبدل ها می تواند منجر به یک پایگاه تولید
توان الکتریکی در خلیج فارس گردیده و در کاربردهایی چون مصارف برق شااهری  ،روشنایی خط ساحلی ،
تامین انرژی بویههای دریایی و تامین انرژی الکتریکی در جزایر مورد استفاده قرارگیرد.
کلمات کلیدی :مبدل انرژی امواج  ،پیزوالکتریک ،کوارتز سکه ای ،خلیج فارس
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی و ارزیابی تکشمع به عنوان زیرسازه توربین بادی
فراساحلی در خلیج فارس
پریسا قهاری ،9محمدرضا بهاری

2

1کارشناس ارشد عمران -سازه های دریایی ،دانشگاه تهران؛ parisa_ghahhari@ut.ac.ir
2دانشیار ،دانشگاه تهران؛ mbahari@ut.ac.ir

چکیده
در حال حاضار فراوانترین ساازه نگهدارنده توربین بادی فراسااحلی تکشامع می باشااد .این سازه از مقطع
لولهای سااده تشکیل شده که داخل بستر فرو میرود و تا عمق آب  22متر مناسب است .هدف از این مقاله
طراحی ،تحلیل و ارزیابی ساازهی نگهدارنده تکشمع برای یک توربین بادی فراساحلی با ظرفیت  2مگاوات،
در منطقه درود واقع در حوزه جزیره خارک با عمق  81متر میباشد .تحلیلهای مورد نیاز برای ارزیابی سازه
از نظر مقاومت ،تغییر مکان و خرابیهای ناشاای از خسااتگی تحت بارگذاریهای ثقلی شااامل جرم سااازه و
توربین ،موج ،جریان و باد و با استفاده از نرمافزار  SACSانجام شده و نتایج حاصله در نرم افزار ANSYS
صاحت سنجی شده است .نهایتاً با توجه به هزینه های تقریبی پروژه ،بررسی امکانات و تجهیزات مورد نیاز و
موجود در ایران ،امکان اجرای این ساازه ارزیابی شاده است .طراحی تکشمع نشان میدهد که برای چنین
منطقه ای با مشااخصااات محیطی موجود ،ابعاد مورد نیاز سااازه شااامل قطر  9/2متر و عمق نفوذ  83متر،
ظرفیت فعلی سااخت و نصاب را به چالش می کشد و تجهیزات و شناورهای خاصی برای نصب آن مورد نیاز
است که فقدان آنها در ایران موجب هزینه بسیار زیاد و عدم صرفه اقتصادی طرح میشود.
کلمات کلیدی :توربین بادی فراساحلی ،مزارع بادی فراساحلی ،سازه نگهدارنده ،زیرسازه ،تکشمع
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

انتخاب مکان بهینه برای مزارع انرژی تجدیدپذیر دریایی
هممکان باد و جریان
محمد حسین اقوامی ،9محمد راعی

2

9دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی شریف؛ aghvami_mh@mehr.sharif.edu

2استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی شریف؛ raie@sharif.edu

چکیده
برای ساانجش اسااتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر دریایی باد و جریان بصااورت مزارع انرژیهای فراساااحل
هممکان ،آبهای خلیخ فارس نزدیک به سواحل استان بوشهر به عنوان محدوده مطالعه انتخاب گردید .ابتدا با
توجه به محدودیتهای فنی یک نوار مشخص به عمق  21تا  82متر و در فاصله  11تا  61کیلومتری ساحل
به عنوان مکان مناسب برای ساخت مزارع هممکان انتخاب گردید .اطالعات مورد نیاز باد و جریان ،با استفاده
از پایگاههای داده مرتبط ،تهیه گردیدند .سپس نوع و چینش توربین ها در هر واحد مش محاسباتی مشخص
گردید .با اعمال اطالعات مورد نیاز از سرعت باد و جریان و با استفاده از روابط محاسبه توان بر روی مشهای
محاسباتی ،توسط شاخصهای آماری مختلفی نتایج مربوط به مشها مشخص و ترسیم گردیند .در این روش
عالوه بر ارزیابی انفرادی منابع توسط میانگین توان سالیانه قابل استحصال ،با استفاده از شاخصی ،همبستگی
بین توانها دو منبع مختلف نیز تعیین شااده و ترساایم گردید .درنهایت باتوجه به همافزایی بین انرژیها ،و با
متوازن سااختن اثرات مختلف موثر ،شاخصی تحت عنوان شاخص امکان سنجی هممکانی معرفی گردید .در
نتیجه توساط این شاخص مناطق مختلف جهت ساخت مزارع ،امتیازدهی شد و نواحی مناسب جهت احداث
مزارع هم مکان توسط نقشهای پیشنهاد گردید.
کلمات کلیدی :انرژیهای تجدیدپذیر دریایی ،انرژیهای فراسااااحل ،مزارع انرژی هممکان ،توان باد ،توان
جریان ،شاخص امکانسنجی هممکانی.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی تجربی عملکرد دستگاه ستون نوسانی آب نوع ثابت
2

حسین یزدی ،9روزبه شفقت ،2رضوان عالمیان

 9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی
بابل؛ yhosseinm07@gmail.com

 2استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
rshafaghat@nit.ac.ir
 2دکتری مهندسی مکانیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ ralamian@nit.ac.ir

چکیده
نگرانی از گرماا و آلودگی محیط زیسااات و همچنین از بین رفتن مناابع فسااایلی ،اساااتفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر را امری ضااروری مینماید .اقیانوس یکی از منابع تجدیدپذیر انرژی اساات که تاکنون روشهای
گوناگونی برای اساتحصاال انرژی از آن بهکار رفته اسات .ساتون نوساانی آب قابل نصاب در ساحل ،یکی از
سااامانههای جذب انرژی از امواج دریاساات که به دلیل هزینه پایین عملیاتی و تعمیر و نگهداری آسااان آن،
مورد توجه قرار گرفته اساات .در این تحقیق مدلی از دسااتگاه سااتون نوسااانی آب از نوع ثابت ،طراحی و در
اساتخر موج آزمایش شااده اساات .تاثیر تغییرات فرکاس موج ،فاصااله سااطح آب از لبه دیوار جلویی (آبخور)
دساااتگااه و قطر کانال خروجی هوا ،بر فشاااار داخل محفظه ،نرخ جریان هوای خروجی و توان بادی مبدل
بررسای شاده اسات .نتایج این بررسیها نشان میدهد که افزایش ارتفاع آبخور و فرکانس موج تا یک مقدار
مشخص باعث افزایش و پس از آن موجب کاهش توان بادی مبدل میشود .همچنین با توجه به نتایج تست
مبدل برای دو قطر مختلف کانال خروجی هوا ،مشاااهده شااد که توان بادی مبدل برای کانال خروجی هوا با
قطر کمتر ،بیشتر میباشد.
کلمات کلیدی :ستون نوسانی آب ،تست تجربی ،استخر موج ،بهینهسازی هندسی.

308

چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی

انجمن مهندسی دریایی ایران

 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی و ساخت مبدل انرژی حرکت سیال
سجاد حاجی زاده  ، 9محمدعلی عطف

2

 1استادیار ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر ; hajizadeh@pgu.ac.ir
 2کارشناسی مهندسی دریا  ،دانشکده مهندسی  ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر ; mohammadaliatf1@gmail.com

چکیده
امروزه اساتفاده بهینه از انرژی های تجدید پذیر در سارتاسار جهان در حال افزایش است .کشور ایران نیز با
بهره گیری از دریای خزر و خلیج فارس و رودخانه ها ،پتانسااایل خوبی برای اساااتفاده از انرژی های پاک و
تجدید پذیر را دارا می باشاد .در این راستا محققان دانشگاه خلیج فارس کوشیده اند تا با یک طراحی جدید
به اسااتحصااال انرژی از انرژی های تجدید پذیر بپردازند .در این تحقیق ضاامن بررساای نحوه تولید جریان
الکتریسایته و برق از جریان آب رودخانهها و  ،...هدف از انجام آن نیز طراحی و ساااخت دستگاهی است که
بتوان از طریق جریاان آب رودخاانه و رودها و ...جریان الکتریسااایته تولید کرد .در بخش های مختلف این
تحقیق به آزمایشها و کار های انجامشاده حین سااخت این دساتگاه مبدل پرداخته شده است و همچنین
نحوه تولید برق و جریان الکتریسایته در سایمپیچها توسط القای الکترومغناطیس شرح داده شده است و در
نهایت نحوه سااخت این نمونه سااختهشاده در ابعاد آزمایشگاهی و همچنین قطعات استفادهشده در ساخت
این مبدل بطور کامل شرح داده شد ه است .این دستگاه در واقع با استفاده از پدیده گردابه تولید برق میکند
که در متن اصلی بطورکامل توضیح داده شده است .
کلمات کلیدی :مبدل انرژی سیال  ،رودخانه  ،القای الکترومغناطیس  ،گردابه
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شبیه سازی سه بعدی خنک کاری پیستون موتور دریایی سیتک
 870پالس توسط جت نانوسیال
2

میثم ظهرابی ،9محمد مهدی دوستدار ،2علی حاجی آبادی

 9محقق ،سازمان تحقیقات و خودکفائی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ندسا)؛ M.zohrabi
20@yahoo.com
2دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 3محقق ،سازمان تحقیقات و خودکفائی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی (ندسا)؛
Enginboat@yahoo.com

چکیده
در موتورهای دیزل ،با تبدیل انرژی شایمیایی به انرژی گرمایی حاصال از احتراق ،دمای پیشاانی شعله می
تواند به حدود  2500درجه سالسیوس برسد .به لحاظ تنش های حرارتی ایجاد شده و نوع آلیاژ مواد مورد
اساتفاده در سااخت سایلندر و سر سیلندر ،مانند چدن و آلومینیم که دمای مشخصی را می توانند تحمل
نمایند ،برای کاهش دما در نقاط داغ نیاز به سایستم خنک کاری مناسب می باشد .یکی از موثرترین روش
ه ای انتقال حرارت در صاانعت ،اسااتفاده از برخورد جت می باشااد که تاکنون مطالعات بساایاری بر روی آن
انجام شاده اسات .با ورود نسال جدیدی از سایاالت بر عرصه علم و صنعت که در اثر افزودن ذرات فلزی در
ابعاد نانومتر با ضاریب انتقال حرارت باال به سایال پایه که نانوسایال نیز نام گرفت ،تحول شگرفی در زمینه
انتقاال حرارت باه وجود آمد .در این مقاله با تعبیه شااایاری توخالی به دور محفظه احتراق و در درون بدنه
پیستون و وارد کردن نانوسیال به صورت برخورد جت ،به بررسی کاهش دمای پیستون پرداخته خواهد شد.
با بررسای نتایج بدست آمده از مطالعه در میان نانوسیاالت آب ،Al2O3/آب CuO/و آب ،TiO2/بیشترین
نرخ انتقال حرارت در نانوسیال آب Al2O3/قابل مشاهده می باشد.
کلمات کلیدی :موتور دیزل ،شیار خنک کننده ،جت نانوسیال
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توجیه ابعاد راهبردی کابل گذاری دریایی و اهمیت آن در توسعه
شبکه ارتباطی و اقتصادی کشور
9

علی بابایی

1مهندس برق  -شرکت فناوری آبهای عمیق ()Babaee@ DOT-CO.ir

چکیده
در ده های اخیر کابل گذاری دریایی بیشاتر به منظور تامین برق جزایر مورد استفاده قرار می گرفته است .
در روزگاار مادرن امروزی جهات ارتباط و انتقال دیتا بین کشاااور های مختلف  ،این امر از اهمیت ویژه ای
برخوردار شده ،همچنین واحدهای تولیدی نفت و گاز بر روی دریا به انرژی الکتریکی تولید شده در خشکی
نیاز دارند و مزارع بادی نیز می بایست انرژی سبز ارزشمند خود را از طریق کابل های دریایی به شبکه های
واقع در خشااکی منتقل کنند .این در حالی اساات که کشااورمان ایران با دارا بودن بیشااترین جزایر در بین
کشاورهای خلیج فارس و دریای عمان و با توجه به حجم تاسایسات فراساحلی موجود در آبهای سرزمینی و
نیاز ضروری کشور به کابل گذاری دریایی  ،تا کنون به صورت تخصصی در این حوزه ورود پیدا نکرده است .
لذا با مطالعات و بررساای های انجام شااده می توان گفت با توجه به امکانات بالقوه کشااورمان  ،انجام کابل
گذاری دریایی عالوه بر آنکه توجیه اقتصاادی بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد باعث توسعه اقتصادی
کشورمان و خود کفایی در این بخش نیز می شود .
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سیستم ترکیبی تولید انرژی از طریق بازیافت انرژی گرمایی
اقیانوس و انرژی خورشیدی
محمد مهدی زکی پور  ،9دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد

2

 9دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشگاه صنعتی شریف؛ m.zakipour@mech.sharif.ir

 2استاد ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی
شریف؛ m-abbaspour@jamejam.net

چکیده
انرژیهاای تجادیاد پاذیر دریاایی انواع مختلفی دارد ،که میتوان به مواردی ازجمله :حرکت امواج دریاها و
اقیاانوس ها ،جزر و مد دریا ،جریانات دریایی ،اختالف چگالی آب (شاااوری) ،بازیافت انرژی گرمایی اقیانوس
) (OTECو  ...اشااره کرد .بازیافت انرژی گرمایی اقیانوس را میتوان بهصورت سیکل ترمودینامیکی تعریف
کرد که از اختالف دمای آب بین ساطح و عمق اقیانوس در تولید الکتریسیته مورداستفاده قرار میگیرد ،که
انرژی دریافتی از خورشاید منجر به گرم شادن آب ساطح اقیانوس میشود  .میزان انرژی که زمین در طول
مدت یک سااعت از خورشید دریافت میکند بیش از انرژی مصرفی در تمام جهان در طول مدت یک ساعت
اساات .در این مقاله معرفی کاملی از روش تولید انرژی گرمایی اقیانوس ،انرژی خورشاایدی و ترکیب این دو
باهم پرداختهشده است .در انتها میزان افزایش بازده تولید انرژی از ترکیب این دو روش ،برحسب ناحیه مؤثر
موردنیاز از پیش گرمکننده خورشیدی با نوشتن کد  MATLABبررسی میشود.
کلمات کلیدی :بازیافت انرژی گرمایی اقیانوس ،OTEC ،انرژی خورشیدی ،انرژیهای تجدید پذیر
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بررسی چالشهای امنیتی دربکارگیری شبکه های حسگر بی سیم
صوتی زیرآب در خلیج فارس
رضا جاویدان ،9حمیده رفیعی

2

1دانشگاه صنعتی شیراز reza.javidan@gmail.com ،
2کارشناس ارشد مهندسی نرم افزارhamideh_2022@yahoo.com ،

چکیده
امروزه بکارگیری شابکه های حسگر بی سیم صوتی زیر آب نقش بسیار مهمی در شناسایی محیط زیر آب و
ارتباطات زیر آبی بر عهده دارد .با این حال عمده تحقیقات اخیر دراین زمینه بیشاتر روی ساخت و مدیریت
این نوع شابکه ها تمرکز کرده است و به نقاط ضعف این نوع شبکه ها کمتر پرداخته شده است .شبکه های
حسگر صوتی زیرآب به دالیلی چون نیاز به توان انتقال باال ،انتشار چند مسیری ،محو شدن سیگنال ،پهنای
باند محدود ،نرخ پایین داده و تأخیر انتشااار باال ،مسااتعد حمله های مخرب زیادی اسااات .بعالوه ،به دلیل
اختالف در رسانه و محیط فیزیکی ،عمده راه حل های امنیتی موجود برای شبکه های زمینی ،قابل اعمال به
شابکه حساگر صااوتی زیرآب نیسات .عالوه بر این خلیج فارس یک محیط کم عمق محساوب می شااود که
چالشاهای بیشاتری نظیر باز آوایش نیز به موارد معمول اضاافه می گردد .در این مقاله ،یک بررسی جامع از
امنیت و چالش های موجود جهت ایجاد یک ارتباط امن در این محیط ها ،ارائه شاده است که باز طراحی و
نگاه عملکردی این نوع شبکه ها کمک ویژه ای می کند .نتایج بیانگر موثر بودن تحلیل ارائه شده می باشد.
کلمات کلیدی :شبکه های حسگر صوتی زیر آب ،نهدیدات امنیتی ،رمزنگاری ،حمله
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بررسی استفاده از سیستم تقویت کننده جریان سیال و عملکرد آن
در ایجاد نیروی پیشران در روندههای زیرسطحی
محمد گندمکار ،9جواد امینی فروشانی
9
2

2

استادیار دانشکده علوم و مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mgd_gandomkar@me.iut.ac.ir

پژوهشگر مجتمع دانشگاهی علوم و فناوریهای زیردریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ cfdexp@gmail.com

چکیده
در این مقاله به بررسای اساتفاده از سایال آب در سیستم تقویت کننده جریان سیال که مبتنی بر پدیده اثر
کواندا میباشاد ،در تولید نیروی پیشاران زیر ساطحی پرداخته میشاود .در این سیستم ،با پمپاژ آب درون
گلوگاه سیستم تقویت کننده و قرار دادن تقویت کننده در محیط آب نیروی پیشران ایجاد میشود .با خروج
جت آب در گلوگاه سیستم ،حجم زیادی از آب در قسمت مکش سیستم تقویت کننده از محیط مکیده شده
و از قساامت دمش به بیرون دمیده میشااود و به این وسایله جریانی از آب درون سایسااتم تقویت کننده به
حرکت در آمده و تولید رانش میکند  .به منظور ارزیابی عملکرد این سایستم نیروی پیشران در آب ساکن با
انجام آزمایش بوالرد اندازهگیری شاده و نتایج آن با تحلیل عددی مقایسه شده است .استفاده از این سیستم
میتواند مزایایی مانند عدم حسااسیت به آلودگی ها و اجرام معلق در آب در مقایسه با پروانه چرخشی ،عدم
نیاز به خنثی سازی گشتاور پروانه حین چرخش در آب و امکان تولید نیروی پیشران بدون ایجاد کاویتاسیون
را همراه داشته باشد.
کلمات کلیدی :تقویت کننده جریان سیال ،اثر کواندا ،سیستم پیشران زیرسطحی ،آزمون بوالرد
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بررسی پایداری سیستم دو درجه آزادی پرتابه سوپر کاویتاسیون
کاووس زارع  ،9محسن زارعی

2

9دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ kavooszare@yahoo.com

 2کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف ؛ m_zarei@gmail.com

چکیده
در این تحقیق ابتدا مقدمه ای در رابطه با پدیدۀ کاویتاسایون و آثار کاویتاسیون که شامل ایجاد تغییرات در
هیدرودینامیک سایال ،صادمات حاصل از کاویتاسیون به سطوح مرزی بین جامد و سیال ،ایجاد ارتعاش می
باشد ،بیان شده است .این آثار محدودیت های قابل توجه ای را در طراحی و ساخت وسایل هیدرودینامیکی
و هیدرولیکی به وجود می آورند .کاویتاساایون را می توان در توربین ،پمپ ،نازل ،پروانه ،هیدروفیل ،یاتاقان،
افشانه ،چرخ دنده ،سد  ،کانال ،سازه های دریایی و  ...مشاهده نمود .سپس به بررسی پدیده سوپرکاویتاسیون
پرداخته شاده که عالوه بر اینکه آثار مخرب پدیده کاویتاسایون را حل کرده ،بلکه از ویژگی های منحصر به
فرد آن می توان برای طراحی و ساخت شناورهای زیر سطحی فوق العاده سریع ،بهره گیری نمود.
در ادامه معادالت دینامیکی شش درجه آزادی پرتابه سوپرکاویتاسیون مورد بررسی قرار گرفته و جهت دسته
معادالت دینامیکی نیروی کویتاتور ،نیروی فین ها ،نیروی سارشی بدنه و  ...بررسی شده است .جهت بررسی
پایداری پرتابه ساوپرکاویتاسیون معادالت دینامیکی دو درجه آزادی ( )Heave –Pitchو فضای حالت آن
بررسای شده است .در انتها مکان مناسب  cgیک نمونه پرتابه سوپرکاویتاسیون جهت پایداری آن به صورت
درصد طول بدنه ،پس از آنالیز معادالت حرکت به دست آمده است.
کلمات کلیدی :سوپرکاویتاسیون ،پایداری ،کویتاتور ،فضای حالت
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مطالعه مقایسه ای برای انتخاب زیرسازه مناسب برای توربین
بادی فراساحلی
پریسا قهاری ،9محمدرضا بهاری

2

9کارشناس ارشد عمران -سازه های دریایی ،دانشگاه تهران؛ parisa_ghahhari@ut.ac.ir
2دانشیار ،دانشگاه تهران؛ mbahari@ut.ac.ir

چکیده
بهرهگیری از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته ،صنعتی دارای قدمت و رو به رشد میباشد .در سالهای اخیر
پس از گساترش مزارع بادی خشاکی ،نوبت به توسعه مزارع بادی فراساحلی رسیده و بسیار مورد توجه قرار
گرفتاه اسااات .در ایران با توجه به وجود منابع غنی باد فراسااااحلی در خلیج فارس ،لزوم کاهش مصااارف
ساوختهای فسایلی جهت حفظ محیط زیسات و همچنین فقدان تحقیقات اولیه الزم در این عرصه ،نیاز به
پژوهش درباره توربینهای بادی فراسااحلی و ساازه نگهدارنده آنها احسااس میشاود .در این راستا تحقیق
پیش رو پیرامون تاریخچه پیشاارفت این صاانعت ،اهمیت و نحوه عملکرد توربینهای بادی فراساااحلی ،انواع
زیرساازهها و مزایا و معایب آنها و بررسای مسائل اجرایی و اقتصادی مربوط به سه زیرسازه ثابت انجام شده
اسات .انتخاب گزینه برتر باید بر مبنای مقایساه و ارزیابی طرح اولیه و وزن کلی زیرسازهها ،هزینه ساخت و
نصب آنها در محل ،امکانات موجود در یارد ،تجهیزات و شناورهای الزم و سوابق قبلی صورت پذیرد.
کلمات کلیدی :انرژی باد ،توربین بادی فراساحلی ،مزارع بادی فراساحلی ،سازه نگهدارنده ،زیرسازه
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

شبیهسازی عددی توربین جزر و مدی با به کارگیری مدل MRF
حمید کاظمی مقدم ،9روزبه شفقت ،2رضوان عالمیان ،2علی عاصمی ،4سید محمد طاهری ،5حسین
آخوندپور امیری

6

9کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
hamidkm69@yahoo.com
2دانشیار مهندسی مکانیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
rshafaghat@nit.ac.ir
2دکتری مهندسی مکانیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ ralamian@nit.ac.ir

4کارشناس ارشد مهندسی برق ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
ali_asemi_2010@yahoo.com

5کارشناس ارشد فیزیک ،گروه پژوهشی انرژیهای دریاپایه ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
sm.taheri59@gmail.com
9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیومکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران؛ AAmiriHoseyn@gmail.com

چکیده
محدودیت منابع تجدید ناپذیر ،گران قیمت بودن و از طرفی اثرات زیانبار آالیندهها بر محیط زیست ،موجب
روی آوردن به اساتفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساالهای اخیر شده است .یکی از منابع مهم انرژی های
تجدیدپذیر ،استحصال انرژی از دریا و آبهای جاری میباشد .روشهای گوناگونی به منظور استفاده از انرژی
دریاها معرفی شدهاند که یکی از این روشها استفاده از انرژی امواج و جریانهای دریایی است .این جریانات،
انرژی جنبشی زیادی را انتقال میدهند .استحصال انرژی از این جریانات ،مشابه جریان باد است و با استفاده
از توربین مشابه توربین بادی انجام میگیرد .توربینهای محور افقی رایجترین نوع توربینهای دریایی هستند
که طراحی آنها شابیه توربینهای بادی اسات .با توجه به پتاسایل و ظرفیت دریایی کشور ما ،هدف از این
مطالعه ،طراحی و مدلسااازی توربین آبی جهت اسااتحصااال انرژی از جریانات آبی میباشااد .پس از انجام
مطاالعاات در زمیناه توربینهاای آبی ،توربین محور افقی ساااه پره انتخاب و به کمک روش عددی ،مقطع
هیدروفویل و زاویه نصاااب برای پروانه این توربین طراحی گردید .در ادامه و پس از تکمیل طراحی توربین،
بررساای عملکرد آن به کمک مدل  MRFدر نرم افزار انساایس-فلوئنت برای توربین مدل در ساارعتهای
مختلف جریاان و چرخش توربین انجاام گرفات .در نهاایت نمودار عملکرد و توان توربین مدل در شااارایط
مختلف ارائه گردید .با توجه به نتایج بدست آمده از شبیهسازی ،زاویه نصب بهینه هیدروفویل بر روی هاب 7
درجه است .همچنین توان توربین در سرعت جریان  1/2تا  2متر بر ثانیه بر حسب وات ارائه گردید.
کلمات کلیدی :انرژی تجدیدپذیر ،توربین جزر و مدی ،MRF ،انسیس-فلوئت.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

معرفی شناور های تولید برق
2

سجاد حاجی زاده ،9محمد مهرپویا

9عضو هیئت علمی رشته مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس؛ hajizadeh@pgu.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا  ،دانشگاه خلیج فارس؛ mh.mehrpouya@gmail.com

چکیده
در یک نیروگاه ساوخت فسایلی انرژی شایمیایی ذخیره شده در سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ ،نفت
کوره یا گاز طبیعی به طور مداوم به انرژی گرمایی تبدیل میشاود .این انرژی گرمایی به وسیله توربینها به
انرژی مکانیکی تبدیل شده و در نهایت انرژی مکانیکی توسط ژنراتورهای الکتریکی به انرژی الکتریکی تبدیل
میشود که به وسیله شبکه انتقال در یک پهنه جغرافیایی وسیع توزیع میشود.
در این مقاله به معرفی نوعی از سازه های شناور پرداخته شده که یک نیروگاه برق برای عرضه برق به شبکه
ی اصلی برق شهر روی آن نصب شده و توانایی پهلوگیری در کنار اسکله دارد .واضح است که مالک یا اپراتور
این نوع از ساازه های شناور باید تمامی منافع در دسترس و مورد استفاده ناوبری کشتی خود را با فرستادن
آن به هر مقصدی که نیازمند پشتیبانی فوری برق میباشد ،فراهم کند .به دنبال غیرفعال شدن نیروگاه های
هسته ای در برخی نقاط جهان ،شناور های تولید برق می توانند جانشین مناسبی برای تامین برق مورد نیاز
باشند.
کلمات کلیدی :نیروگاه برق ،نیروگاه شناور ،هسته ای ،تولید برق سیار ،بارج تولید برق ،خودپیشران
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی بهینه پیل سوختی پلیمری جهت کاربرد در شناورهای
زیرسطحی
2

حامد شهری ،9محسن حسینی

9دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژِی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی؛
shahri.hamed@yahoo.com
2کارشناسی برق الکترونیک ،دانشگاه امام حسین؛ m.hosseini45700@yahoo.com

چکیده
شاناورهای زیرساطحی متداول امروزی معموال دارای یک سایستم دیزل-الکتریکی میباشند .بهمنظور شارژ
باطریها ،شناور زیرسطحی میبایست به فراوانی بر روی سطح آب آمده تا توسط ژنراتور شارژ گردد .در این
شاارایط احتمال ردیابی و آساایب به زیردریایی به شاادت وجود دارد .باتوجه به این موضااوع ،ساایسااتمهای
پیشاارانش مسااتقل از هوای محیط ( )AIPامروزه در حال توسااعه و تحقیق میباشااند .در مقاله حاضاار یک
سیستم پیشرانش هیبرید پیلسوختی-الکتریکی برای کاربردهای دریایی و به خصوص شناورهای زیرسطحی
طراحی و مدلساازی شده است .طراحی و مدلسازی این سیستم با استفاده از نرم افزار کامسول انجام شده
اسات .در تحقیق حاضار ابتدا سایستم مورد نیاز برای بهکارگیری پیلسوختی پلیمری در سیستم پیشرانش
یک شااناور زیرسااطحی با دامنه توان مشااخص طراحی میشااود .با مشااخص بودن اجزا بهکار رفته در این
سایساتم ،معادالت حاکم بهصورت کلی برای اجزای مختلف سیستم استخراج و شبیهسازی شده ،بهگونهای
که مدل توسااعه یافته قادر به تعیین پارامترهای ترمودینامیکی و الکتروشاایمیایی در شاارایط عملکردی
مختلف سایساتم پیشارانش میباشد .شبیهسازی سیستم طراحی شده به کاربر امکان مشاهده اثر تغییرات
هریک از پارامترها بر نتیجه نهایی و راندمان سیستم را میدهد که این امر امکان طراحی بهتر و دقیقتر را
قبل از ساخت فراهم میکند .نتایج نشان میدهد که تغییر برخی پارامترها مانند غلظت واکنشدهندهها بر
راندمان سیستم اثر قابل توجهی دارد.
کلمات کلیدی :شناور زیرسطحی ،پیلسوختی ،پیشران مستقل از هوا ،کامسول
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

اولویتبندی احداث مزرعه بادی فراساحل در سواحل جنوبی
ایران
2

راضیه تقی نژاد ،9دانیال قادری ،2مریم راهبانی

9کارشناسی اقیانوس شناسی ،دانشگاه هرمزگان؛ 73.taghinejad@gmail.com
2کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ danialghaderi@aut.ac.ir
 8عضو هیات علمی و استاد دانشگاه هرمزگان؛ maryamrahbani@yahoo.com

چکیده
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و صنایع موجود در دنیا ،تامین انرژی مورد نیاز مورد توجه قرارگرفته است،
به منظور جلوگیری از عوارض ناشای از استفاده سوختهای فسیلی بهعنوان منبع انرژِی ،امروزه شاهد تغییر
منابع بوده و جوامع توسااعهیافته در جهت اسااتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر گام برداشااتهاند .انرژی بادی
فراساحل به عنوان یکی از مطرحترین و پرکاربردترین روش استحصال انرژی از منابع دریایی رواج یافته است.
در این پژوهش ساعی شاده است با استفاده از دادههای هواشناسی در دسترس مناطق دریایی جنوب کشور
ایران را از لحاظ مناساب بودن جهت احداث مزارع بادی فراساحل اولویتبندی گردد .از این رو با استفاده از
دادههای هواشاناسای مدل جهانی  ECMWFنسخهی  ERA-Interimدر طی سالهای ،2119-2117
شارایط جهت و سرعت باد مناطق سواحل جنوبی ایران با ساحل شمال غربی آلمان مورد مقایسه قرارگرفته
اسات و باتوجه به ایدهآل بودن پارامترهای تاثیرگذار در تولید انرژی ،مناطق ایران اولویتبندی شدند ،که بر
این اسااس سااحل شاهر بوشاهر و ساواحل جنوب غربی استان خوزستان در اولویتهای اول و دوم ارزیابی
شدند.
کلمات کلیدی :مزرعه بادی فراساحل ،توربین بادی ،سواحل ایران ،انرژی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

انتخاب توربین بادی فراساحل با باالترین ظرفیت تولید و مکان
نصب آن در خلیج فارس
فرشید ابراهیمی اوردکلو،خلیل منصوری سرشت  ،علیرضا قائمی  ،رضا نوروز والشدی
کارشناسی ارشد عمران آب ،مدیر ساخت فراساحل شرکت بین المللی پتروبراسان
کارشناس ارشد عمران سازه  ،بخش مهندسی شرکت بین المللی پتروبراسان
کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی  ،مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران رشته هواشناسی

چکیده
امروزه استفاده از انرژی باد برای تولید برق پیشرفت قابل توجهی داشته است مخصوصا در بخش فراساحل به
همین دلیل با توجه به اینکه ایران دارای آبهای وسیعی در شمال و جنوب کشور با پتانسیل باالیی می باشد
توجه به این نوع از انرژی از اهمیت باالیی برخوردار اسات .در این مقاله به پتانسایل نصب توربین های بادی
در خلیج فارس پرداخته و بهترین مکان نصب توربین های بادی فراسحل در خلیج فارس مشخص شده است
و در ادامه با محاساابه ظرفیت تولید توربین های مختلف در منطقه توربینی با بیشااترین بازده تولید معرفی
شده است.
کلمات کلیدی :توربین های بادی ،فراساحل ،انرژی های تجدید پذیر،ظرفیت توربین بادی ،خلیج فارس
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

طراحی مفهومی سامانه پیشرانش هیبرید دیزلی بمنظور بهبود
عملکرد و راندمان شناورها
مجید مقصودی دانیال ،9ایرج جلیلی ،2عباس زارع نژاد اشکذری

2

9رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ،نیروی دریایی ارتش؛ m.maghsoudi@gmail.com
2دانشجوی دکتری ،دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا؛
iraj114jalili@gmail.com
2استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)؛ azarenezhad.a@gmail.com

چکیده
تکیه بر سوختهای کنونی و فناوریهای موجود در وسایل نقلیه در سالهای اخیر منجر به یک چالش بزرگ
در رابطه با آلودگی هوا ،انتشار گازهای گلخانهای ،تامین امنیت انرژی و همچنین مواجهه با منابع رو به اتمام
ساوختهای فسایلی شاده اسات .سایساتمهای پیشرانش هیبریدی امروزه یکی از راهکارهایی است که در
بسیاری از کشورها برای حل این معضل دنبال میشود .در این مقاله پس از معرفی سیستم شناور هیبریدی،
طراحی مفهومی و تعیین سایستم هیبریدی مناسب برای شناورهای سطحی مورد بررسی قرار گرفته است.
سااپس محاساابات و روابط حاکم بر س ایسااتم هیبرید موازی شااناور سااطحی ارائه گردیده اساات .همچنین
مدلساازی آن با اسااتفاده از نرمافزار  ADVSIORاجرا شااده در پلتفرم سایمولینک برنامه متلب برای دو
سایساتم شاناور عادی و هیبریدی انجام شاده اسات .نتایج نشان میدهد که شناور سطحی هیبرید موازی
سبب بهبود  %7در بازدهی کلی و %7/1در مقدار مصرف سوحت شده است .همچنین آالیندگی ناشی از HC
و  COبهترتیب به میزان  %1/66و  %1/86کاهش پیدا کرده است.
کلمات کلیدی :موتور دیزل ،پیشرانش هیبریدی ،طراحی مفهومی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تولید انرژی تجدیدپذیر امواج دریا با استفاده از سیستم
جاذب نقطه ای
2

امید جعفری ،9حسن قاسمی ،2منوچهر فدوی اردستانی

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ omidjafari1993@gmail.com
2استاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ gasemi@aut.ac.ir
2استادیار ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ fadavie@aut.ac.ir

چکیده
امروزه بیش از  31درصااد انرژی های تولیدی در جهان از سااوخت های فساایلی بدساات می آیند .بنابراین
جساتجو در اساتفاده از روش های نوین جهت بهره برداری از منابع انرژی نو مورد توجه می باشد .یکی از
منابع مهم انرژی ،آبها و دریاها می باشااند .امواج دریا از منابع مهم تولید انرژی هسااتند که با اسااتفاده از
تکنولوژی و وسایل مدرن می توان آن را به انرژی مورد نیاز جهت مصارف مختلف تبدیل نمود .در این مقاله
نیز با بهره گیری از این موضاوع ،به بررسی وسیله ای می پردازیم که بتوان از انرژی حاصل از امواج دریا و
تبدیل آن به انرژی الکتریکی جهت مصاارف مختلف اساتفاده نمود .این مبدل دارای بویه استوانه ای شکل
بوده و از حرکات هیو تولید انرژی می نماید .شاابیه سااازی معادالت ریاضاای حاکم بر مبدل در محیط
سیمولینک متلب انجام گرفته است و نتایج مدل سازی و تحلیل شامل جابجایی ،سرعت ،نیرو و توان مورد
بررسای قرار گرفته است .هدف این مقاله تولید انرژی تجدید پذیر امواج دریا با استفاده از جاذب نقطه ای بر
اساس مشخصات موج نظیر طول موج ،دامنه موج ،سرعت موج و دیگر فاکتورها بوده است.
کلمات کلیدی :سوخت های فسیلی ،انرژی نو ،بویه ،انرژی تجدید پذیر و مشخصات موج.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مطالعه و بررسی افزایش راندمان مبدل های حرارتی در کشتی
ها توسط نانو سیاالت
رضاباللی دهکردی ،9عباس اسدروز  ، 2محمد امین دشتگلی

2

9رضا باللی دهکردی  ،شرکت پایانه های نفتی ایران؛دانشجوی دکترای مکانیک rezadehkordi112@yahoo.com ،

2عباس اسدروز  ،دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی  ،رییس منطقه جزیره خارگ
2

محمد امین دشتگلی  ،کارشناس ارشد فیزیک دریا ؛ شرکت پایانه های نفتی ایران

چکیده
نانوسایال ،سوسپانسیون پایداری است که از طریق پراکنده کردن یکنواخت نانوذرات در یک سیال ساخته
می شااودو به دلیل پایداری باال ،اندازه ذرات و ماهیت ذاتی هدایت حرارتی در جامدات بطور قابل مالحظه
ای هدایت حرارتی آن بهبود یافته اسات به همین دلیل کاربرد آن در مبدل های حرارتی مناساب است .با
توجه به اینکه نانوساایاالتی که خواص انتقال حرارتی بهتر و هدایت حرارتی باالتری را داشااته باشااند در
افزایش ضریب انتقال حرارت سیال پایه مناسب تر خواهند بود بررسی خواص حرارتی آنها به عنوان یکی از
محورهای مهم مطالعاتی و تجربی توجه تحقیقات زیادی را در سااال های اخیر به خود جلب کرده اساات.
نتایج نشااان می دهد افزای ش دبی و غلظت نانو ساایاالت تاثیر به ساازایی بر افزایش ضااریب انتقال حرارت
جابجایی داشاته و سایز نانو ذرات استفاده شده برای ایجاد نانوسیال در محدوده  21-21نانو متر اثر مطلوب
تری بر افزایش انتقال حرارت می گذارد .تغییر دمای ورودی نانو سیال به مبدل های حرارتی در محدوده 11
درجه ساانتی گراد آنچنان بر ضاریب انتقال حرارت موثر نمی باشد .در صورت فراهم شدن شرایط مناسب ،
افزایشی در حدود  %21-%91برای ضریب انتقال حرارت جابجایی نانو سیاالت نسبت به سیاالت پایه گزارش
شده است .
کلمات کلیدی : :انتقال حرارت  ،نانو سیال،مبدل حرارتی ،ضریب انتقال حرارت
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی مقایسه ای و شناسایی فناوری های نوین مورد استفاده در
موتورهای برون نصب دریایی
حجت شبگرد ،9حامد سلیمانی ،2مسعود نظری

2

9دانشجوی دکتری مکانیک تبدیل انرژی ،دانشگاه بیرجندHojjat.shabgard@gmail.com ،
2کارشناس ارشد مهندسی مواد ،دانشگاه فردوسی مشهد
2دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده
در این مقاله به مقایساه ویژگی ها و مشاخصاات فنی  6موتور برون نصاب دریایی سوزوکی ،یاماها ،هوندا و
مرکوری در رده های میانی قدرتی پرداخته می شود .پارامترهایی مانند وزن ،توان ،تعداد سیلندر و نیز نسبت
توان به وزن ،فناوریهای به کار رفته و مشااخصااات آالیندگی این موتورها از جمله مواردی اساات که در این
مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اساات .با بررساای و مقایسااه این موارد ،می توان تا حدودی به الزامات مد نظر
طراحان به منظور انجام الگوبرداری و نیز درک جهت حرکت فناوری در موتورهای برون نصاب دریایی دست
یافت .عالوه بر آن برخی از جدید ترین فناوریهای به کار گرفته شاده در این موتورها بررساای شده و معرفی
گردیده اند.
کلمات کلیدی :موتورهای برون نصب ،الزامات طراحی ،نسبت توان به وزن
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

استفاده از انرژی خورشیدی در موتورلنج هادرجهت کاهش آتش
سوزی
محمود حکانی  ،امین باللی
کارشناس ارشد دریانوردی  ،حمل ونقل دریایی

چکیده
طبق بازدیدهای میدانی محققان این پژوهش از نحوه استفاده و نگهداری پمپ های روبین که در شناورهای
چوبی مورد استفاده قرار می گیرد و از عمده دالیل آتش سوزی در شناوران چوبی هستند مشاهده و مشخص
گردید عدم آشانایی از نحوه استفاده پمپ های روبین و سوخت گیری پمپ های مذکور در هنگام فعالیت و
نگهداری پمپ های روبین در خن شاناورهای چوبی به جهت جلوگیری از سارقت و به آب افتادن و ساختار
پایه های نامناسب این دسته از پمپ ها در بروز حادثه آت ش سوزی در شناورهای چوبی تاثیر دارد کما اینکه
باا توجه به ممنوعیت اساااتفاده از پمپ های بنزینی روبین و جایگزینی با پمپ های برقی و دیزل اما بدلیل
کیفیت مناساب  ،مارک  ،کارایی پمپ های روبین کماکان مالکین شاناور نسابت به استفاده از این دسته از
پمپ ها رغبت بیشتری نشان می دهند.به نظر محققان این پژوهش استفاده از نیروی خورشیدی و تبدیل آن
به نیروی رانش جهت تردد در مسیر می باشد.با توجه به اینکه استفاده از نیروی خورشید فقط در مدت نیم
ساعت می تواند مجموع انرژی مورد نیاز یک سال دنیا را تأمین کند.
کلمات کلیدی :آتش سوزی ،پمپ روبین  ،انرژی خورشیدی  ،موتورلنج چوبی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

استفاده از توربین های بادی فراساحل جهت تولید آب شیرین در
خلیج فارس
فرشید ابراهیمی اوردکلو،خلیل منصوری سرشت  ،علیرضا قائمی  ،ناصر مصطفوی ،ابراهیم عباسی
کارشناسی ارشد عمران آب ،مدیر ساخت فراساحل شرکت بین المللی پتروبراسان
کارشناس ارشد عمران سازه  ،بخش مهندسی شرکت بین المللی پتروبراسان
کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی  ،مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دا نشگاه آزاد تهران مرکز
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده
در گساتره آبهای خلیج فارس بدلیل کمبود منابع آب شایرین و در دساترس نبودن آن ،آب شیرین یکی از
نیازهای اسااسای آن منطقه می باشاد .پیدا کردن پاک ترین و اقتصادی ترین انرژی برای تبدیل آب دریا به
آب شایرین از اهمیت باالیی برخوردار است .با توجه به اینکه در خلیج فارس صنعت دریانوردی رونق زیادی
دارد و کشتی های بزرگی اعم از تجاری ،نفتی  ،ماهیگیری در طول روز در این منطقه فعالیت میکنند و نیاز
به آب شیرین دارند بنابرین وجود یک منبع تولید آب شیرین با استفاده از انرژی های تجدید پذیر می تواند
این نیاز را برطرف ساازد  .در این مقاله امکان سانجی نصب توربین بادی و سیستم آب شیرین کن بر روی
یک شاناور ذخیره ساازی نفت خام ( )FSUدر خلیج فارس که از رده خارج شاده اسات مورد بررسی قرار
گرفته و با اسااتفاده از اطالعات پروژه های مشااابه در جهان از لحاظ اقتصااادی مقدار هزینه مورد نیاز برای
اجرای این طرح و سود آوری آن محاسبه شده است.
کلمات کلیدی :آب شیرین کن( ،) ROتوربین های بادی ،فراساحل ،اقتصاد انرژی ،انرژی های تجدید پذیر،
پایانه ذخیره سازی نفت خام()FSU
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

مروری بر تجهیزات هیدرودینامیکی صرفه جویی در انرژی و
لزوم بکارگیری آنها در شناورها
میالد نادری ،9محمود غیاثی

2

1دانشجوی دکتری مهندسی دریا  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛naderi.m@aut.ac.ir
2عضو هیأت علمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛m.ghiasi@aut.ac.ir

چکیده
اخیراً توجه فزایندهای به مقوله حفاظت از محیط زیست و لزوم کاهش گازهای گلخانهای صنایع کشتیسازی
را نیز تحت تاثیر قرار داده اساات .در این راسااتا سااازمان بینالمللی دریانوردی برای شااناورهایی که از سااال
 2112میالدی ساااخته شاادهاند ،اندازهگیری شاااخص بازدهی انرژی را الزامی کرده و با هدف بهینهسااازی
مصارف انرژی و کاهش آالیندگیها ،صانایع کشتیسازی را ملزم به رعایت حدود مشخصی برای کالسهای
مختلف شناور نموده است .از سوی دیگر کاهش هزینههای سوخت ،خواسته همیشگی شرکتهای کشتیرانی
و صااحبان شاناورها بوده اسات .بنابراین راهکارهایی که بتواند از نظر زیست محیطی موثر باشند و منجر به
کااهش آالینادگیهاا و کاهش مصااارف ساااوخت گردد ،امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز صااانایع
کشتیسازی است.
از جملاه مهمترین ،موثرترین و کمهزیناهترین روشها برای دساااتیابی به اهداف فوق میتوان به تجهیزات
صارفه جویی در انرژی اشااره نمود .این تجهیزات که در ناحیه عملکردی پروانه شاناور نصب میشوند ،تلفات
انرژی شاناور را کاهش میدهند .در این مقاله ابتدا لزوم استفاده از این تجهیزات با توجه به معیارهای جدید
ساااازمان بین الملی دریانوردی مورد مطالعه قرار گرفته و ساااپس به معرفی و بررسااای چگونگی عملکرد
هیدرودینامیکی این تجهیزات پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :تجهیزات صرفهجویی در انرژی ،بهرهوری ،توان ،سیستم رانش ،پروانه
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

تحلیل و بررسی توربین های کِشندی (جزر و مدی) و اتصال آنها
به شبکه الکتریکی
2

مجید روحی پور اسرمی  ، 9عبدالرضا اسماعیلی

9دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت دانشگاه شهید بهشتی تهرانM_Rohipour@sbu.ac.ir ،
 2دکتری مهندسی الکترونیک -قدرت،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایEsmaili201 ،
@yahoo.com

چکیده
روند رو به رشاد مصارف سوختهای فسیلی و ایجاد انواع آالینده های خطرناک و انتشار آن در محیط زیست
همراه با بحران انرژی -از دهه  1671میالدی ،همواره بزرگترین و جدی تربن نگرانی را برای بشااار به دنبال
داشااته اساات چرا که اسااتفاده از سااوختهای فساایلی برای تامین انرژی با باالترین و خطرناکترین سااطوح
آالینادگی ،باا روند کنونی در کنار دیگر عوامل ،محیط زیسااات را تبدیل به زباله دانی خواهد کرد که دیگر
جایی برای یکه تازی های انساااان در عرصاااه نخواهد ماند که این امر اجماع جهانی را برای کاهش هر چه
بیشااتر اسااتفاده از این سااوخت های آالینده فساایلی می طلبد .لذا با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در
انرژی های نو و تجدیدپذیر  -خاصااه دریایی ،یکی از مهمترین راهکار علمی و عملی پیشاانهادی با دارا بودن
مزایایی حداکثری ،اساااتحصاااال و بهره برداری از انرژی نهفته در آبهای آزاد و اقیانوس ها از جمله  :انرژی
کِشندی ( جزر و مدی ) ،انرژی امواج ،انرژی حرارتی اقیانوس ها و  ...می باشد در این مقاله ،پس از معرفی و
بررسااای علمی دقیق از انرژی جزر مادی -باه عنوان یکی از بهترین ظرفیات هاای موجود ،باه شااانااخت
سیستماتیکِ سیستم تولید ،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ناشی از این انرژی توسط سیستم های هیدرولین
( توربین های کِشندی یا جزر و مدی و  ) ...خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی :انرژی تجادیدپذیر دریایی ،انرژی کِشاااندی ( جزر و مدی)  ،توربین جزر و مدی ،شااابکه
الکتریکی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

عوامل موثر بر مخابرات دریایی و دستگاه تلفیقی GVA
جوادگوهرشناسان

9

1دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات،موسسه غیرانتفاعی پاسارگادشیرازjavadgh379@yahoo.com

چکیده
فناوری های مخابرات بی سیم تا بدانجا پیشرفته است که کاربران چنین سیستم ها با استفاده از یک ترمینال
دسااتی) (handsetمیتوانند با هرکس در هر نقطه و هر مکان انواع اطالعات (صااوت  ،تصااویر و دیتا) را
ارسال و دریافت کنند  .این ارتباط نیازمند به دستگاه ها و سیستم هایی می باشد که هم بعنوان فرستنده و
هم بعنوان گیرنده فعالیت می کنند .
در حال حاضاار تمامی کشااتی ها دارای ساایسااتم بی ساایم ) ،)vhfساایسااتم موقعیت یاب جهانی) ) gpsو
سیستم شناسایی خودکار ( )aisمیباشند  .هدف اصلی این است زمانی که یک شناور در حال صحبت کردن
با بی سایم میباشد در همان لحظه بر روی دیگر شناور ها (روی صفحه نمایشگر بی سیم ) موقعیت و شماره
شاناساایی کشتی ))imo numberو نام کشتی که در حال صحبت کردن است برای دیگر شناور ها ارسال
شااود  .در مخابرات دریایی بدلیل انتقال امواج بر روی سااطح اب  ،با توجه به مسااافت طوالنی و رطوبت باال
امواج رادیویی دچار تضعیف میشوند .یکی از مهمترین چالش ها انتقال اطالعات درکانال مخابراتی مناسب و
امن اساات .عوامل مخرب دیگر در مخابرات دریایی که با ان رو به رو هسااتیم پدیده فیدینگ و تداخل امواج
رادیویی نیز میباشاد .توان سایگنال دریافت شاده و تضعیف مسیر مهمترین پارامتر هایی هستند که در طی
مکانیزم های انتشااار ،پیشاابینی و مح اساابه میشااوند  .هدف اصاالی این مقاله طراحی گیرنده های مخابرات
دریایی تحت هرشارایط مختلف اسات و بطور کلی موضاوع ارسال اطالعات بصورت دیجیتال از یک منبع به
یک یا چند مقصد می باشد  .ویژه گی های منحصر به فرد این دستگاه عبارت است از :
قابلیت تطابق و وفق دادن ،میتواند ش ا کل موج خودش را برای فعالیت مناسااب با دیگر دسااتگاه ها ارتباطی
مورد نظر وفق دهد ،انتخاب کانال مخابرات مناسب و انتخاب بهترین فرکانس برای ارسال در باند ازاد از طیف
 ،قابلیت همکاری قسامت های مختلف ،توانایی  2یا چند سیستم برای انتقال و مبادله اطالعات با یکدیگر و
اساا تفاده از اطالعات انتقال داده شااده  ،میتوان در رنج کوتاه و بلند از ان اسااتفاده کرد ،مداربندی  RFبا
قابلیت انعطاف پذیری و اطمینان باال نیز از جمله مزیت های این دستگاه می باشد .
کلمات کلیدی ، ،GVA :مخابرات بی سیم  ،مخابرات دریایی ،سیستم های مخابراتی
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بررسی احتمال اشکار سازی پردازشگر  CA-CFARرادار های
ناوبری دریایی با توزیع کالتر پیرسون و مدل های مختلف
تکانشی اهداف
محمد محسن عنایتی راد ،9غالمرضا محمددادی

2

1کارشناس ارشد برق -کنترل ،دانشگاه آزاد اسالمی ؛ Eng_enayati@yahoo.com
2استادیار گروه برق – کنترل  ،دانشگاه آزاد اسالمی ؛ mohammaddadi@yahoo.com

چکیده
فرآیند اشاکارساازی اهداف در بخش گیرنده رادار توساط یک آشکار ساز بصورت خودکار به اجرا در آید که
بنام پردازشااگر نرخ هشاادار غلط ثابت CFARمشااهور اساات .بکارگیری مکانیزم  CFARدر رادار،راه حلی
موثر برای حذف تداخالت محسوب می شود .روش کالسیک مکانیزم CA-CFAR ،CFARنامیده شده و
کارکرد آن ،متوساط گیری از سیگنال در حول و حوش هدف بوده تا بتواند تخمین مناسبی از سطح آستانه
آشااکارسااازی را بدساات آورد .در این تحقیق به نحوه عملکرد  CA-CFARبا دیتاهای واقعی اخذ شااده از
گیرنده رادار ناوبری دریا یی با پارامترهای مختلف پرداخته شاده اسات .برخی از فرضایات لحاظ شده شامل
تبعیت کالتر محیط از توزیع پیرساون  ،مدل های تکانشی سورلینگ و در گاه های مختلف متوسط گیری از
جمله ویژگی های مورد بررساای و مقایسااه قرار گرفته شااده اساات.از نتایچ جالب توجه می توان به این نکته
اش اره نمود که افزایش تعداد پنجره های نمونه گیری در شرایط مساوی احتمال آشکار سازی اهداف ( ) Pd
را کاهش داده لیکن باعث بهبود احتمال آالرم اشاتباه ( ) Pfaشده است .شبیه سازی در محیط متلب انجام
شده و سعی شده شرایط گوناگون تکانش اهداف به واقعیت نزدیک باشد.
کلمات کلیدی :آشکار سازی رادار  ، CFAR ،رادار ناوبری دریایی ،کالتردریا
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امکانسنجی فنی و اقتصادی توربینهای بادی فراساحلی در
ایران
2

امیرمحمد فتحی ،9رویا شادمانی،2ابوالقاسم شرایعی

 1کارشناسی ارشد مهندسی انرژهای تجدیدپذیر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران؛
Amirmohammadfathi@yahoo.com
2دکترای مهندسی دریا-هیدرومکانیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ roya.shademani@gmail.com

8دانشجوی دکترای مدیریت-فناوری اطالعات؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران؛ a_sharayei@yahoo.com

چکیده
باا توجه به پایان پذیری و آلودگی باالی ساااوختهای فسااایلی و نیاز مبرم به منابع تجدیدپذیر در آیندهی
نزدیک ،بایساتی دساتیابی به راهکارهای مناسب جهت توسعه و اقتصادی نمودن انرژیهای تجدید پذیر ،در
اولویت سیاستگذاریهای کشورهای جهان در بخش انرژی قرار گیرد .یکی از منابع عظیمی که در سالهای
اخیر توجه دوچندانی به آن شاده اسات بهره برداری از انرژی بادی فراساحلی است که در این پژوهش مورد
بررسای قرار گرفت .کشاور ایران از منابع دریایی زیادی برخوردار است و به همین دلیل میتواند از پتانسیل
بادهای فراساااحلی بهرهمند شااود.در پژوهش حاضاار به امکانساانجی فنی و اقتصااادی نیروگاههای بادی
فراسااحلی پرداخته می شود .با توجه به پتانسیل سنجی انجام شده جزیره کیش از شرایط مناسب تری برای
احداث نیروگاه بادی فراساحلی برخوردار است .همچنین با توجه به محاسبات هزینه انجام شده ،نیروگاههای
بادی فراسااحلی در صورت احداث در مقیاس بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار هستند و توجه به این منبع
انرژی میتواند بخش زیادی از نیازهای انرژی کشور به ویژه در مناطق ساحلی را رفع نماید.
کلمات کلیدی :توربینهای بادی ،فراساحلی ،امکان سنجی ،تجدیدپذیر
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فناوریهای نوظهور دفاعی – دریایی (الزامات ،مشخصات،
استراتژیهای دست یابی)
فرهاد کیانی فالورجانی ،9وحید منصوری

2

1کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ،پژوهشکده علوم و فناوری
دفاعی هرمزگان Aerospace_62@yahoo.com
2کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ،پژوهشکده علوم و فناوری

دفاعی هرمزگان V.Mansouri@aut.ac.ir ،
چکیده
دانش علمی و فناوریهای نوظهور حاصال از آن بهسارعت در حال گسترش است و مطالعه آن می تواند طیف وسیعی از
راهحالهاای مواجهاه با تهدیدات متغیر را در اختیار قرار دهد .پیشبینی و کساااب آمادگی جهت مواجهه با چالشهای
پیش رو از طریق نوآوری ،انعطاف و سارعت عمل در رویکردهای دفاعی در معیت بهرهبرداری سریع برای رسیدن به یک
برتری نظامی بساایار ضااروری مینماید .برتری تکنولوژیک در زمان صاالح عامل کلیدی بازدارندگی اساات و میتواند در
هنگام بحران ،طیف گساتردهای از انواع راهحلها را پیشِروی مرکز فرماندهی ملی و فرماندهان ارشد قرار داده و در عین
حال برای متحدان ملی نیز آرامش خاطر را به همراه آورد .پیشااارفت در تکنولوژی نظامی ،کماکان یک شااارط الزم در
حفظ امنیات ملی اسااات کاه با تکیه بر بهرهمندی از فناوریهای نوظهور که میتواند بنیان توانمندیهای فنی آینده را
تشاااکیال دهد بیش از پیش محقق میگردد .بهرهگیری از این فناوریها در حوزه دریایی قادر اسااات تا محیطی را که
نیروهاای دریاایی در آن مناسااابتر و قدرتمند تر عملیات خواهند کرد تعیین نموده ،جنگ نوین را از نو تعریف کرده و
حتی در مواردی سبب منسوخ شدن تاکتیکها و توانمندیهای فعلی شود .در مورد آن دسته از فناوریهای نوین که در
بخش غیرنظامی در حال توساعه هساتند ،بایساتی یگانهای نظامی دریایی از طریق تعامالت ساازنده با بخش صنعت و
دانشاااگااهها به بررسااای رقبا در بهرهمندی از فناوریهای نوین با کاربردهای نظامی پرداخته و به توساااعه فناوریها و
بهرهگیری از فناوریهایی که حاصال ترکیب فناوریهای فعلی هستند بپردازند .فناوریهای نوظهور نهایتا با فناوریهای
دیگر جایگزین میشاوند و تعدادی هم به محصوالت نوین و نوآورانه تبدیل میشوند که قابل ورود به هر دو حوزه دفاعی
و تجاری نیز میباشاند .بنابراین باید بتوان برای اساتفاده مفید از این فناوریها برنامه مناسبی تدوین نمود .در این مقاله
نگرشای بر روش طرحریزی برخی از دولتها در زیرسااخت قراردادن فناوریهای نوظهور در ارتقاء سطح تکنولوژی ملی
بررسای شده و نتایج مساعد قابل پیشبینی در ارتقاء دانش فنی و دفاعی مورد نیاز محققین صنعتی و دانشگاهی پس از
پیادهساازی این روشها ارائه گردیده اسات .به نظر میآید روشهای مبتنی بر شاناساایی فناوریهای نوظهور و تقسایم
نمودن یک تحقیق تا ساطوح ریز و همچنین مطالعه تخصاصای فناوریها از طریق مراکز تحقیقاتی مستعد کوچک و در
حال رشاد ،علیرغم صارف کمترین هزینه ،در ضامن حمایت مقوله پژوهش تاثیر بسزایی در سرعت و شکوفایی دانش و
سطح تکنولوژی علمی مورد نیاز کشور خواهد داشت.

کلمات کلیدی :فناوری های نوظهور ،تکنولوژی علمی ،دانش دفاعی ،برتری تکنولوژیک
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CFD simulation of Resistance Reduction for a
Multipurpose Amphibious Vehicle Using Air
Cushion Effect
Adi Maimun1,*, Mehdi Nakisa2, Fatemeh Behrouzi3
1

Marine Technology Centre (MTC), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor,
Malaysia, Adi@mail.fkm.utm.my
2
Department of Mechanical Engineering, Bushehr branch, Islamic Azad University,
Bushehr, Iran, mnakisa2003@yahoo.com
3
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Abstract
Multipurpose Amphibious Vehicles (MAV) and other blunt shaped
floating vehicles encounter the problem of a large bow wave forming and
hydrodynamic resistance at high speeds. This wave formation is
accompanied by higher resistance and at a critical speed results in bow
submerging or swamping. Three new shapes of hull bow design for the
multipurpose amphibious vehicle were conducted at several speeds to
investigate the hydrodynamic phenomena using Computational Fluid
Dynamics (CFD, RANS code), which is applied by Ansys-CFX14.0 and
Maxsurf. The vehicle’s hydrodynamic bow shapes were able to break up
induced waves and avoid swamping. Comparative results with the vehicle
fitted with U-shape, V-shape and Flat-shape of hull bow, showed that the
U-shape of the hull bow has reduced the total resistance to 20.3% and
13.6% compared with the V-shape and flat shape respectively. Finally, the
MAV will be supported using air cavity and bubbles generated by an air
pump (compressor and air pressure vessel) to pushes the hull of multipurpose amphibious vehicle up and reduce the frictional resistance due to
draft and wetted surface reduction and layer of air between hull surface
and water. This research would be done via CFD (ANSYS-CFX 14.0) and
analyzed the hydrodynamic resistance changing.
Keywords: Air Bubble, Hydrodynamic Resistance, CFD, Multi-purpose
Amphibious Vehicle.
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خانواده فصلی ،چالشها،چشم اندازها
پگاه مشیدی

چکیده
زنانی که همسارانشان دریانورد است نیمی از زندگی زناشویی خودرا با عدم حضور شوهر در محیط اجتماعی
و خانواده به دلیل شارایط کاری دریانورد ساپری میکنند،در نتیجه نقشی فراتر از نقش مادری و همسری بر
عهده این گروه از زنان در خانواده فصااالی اسااات .این پژوهش با توجه به این مطلب که زن در طول زندگی
خانوادگی خود موظف به ارائه نقش زنانگی-همساری-و مادری است به بررسی آسیب های اجتماعی زنان در
اینگونه خانواده ها می پردازد .چهارچوب نظری در تحقیق حاضااربر پایه تلفیقی از نظریات " جرج گاسااپار
هومنز وامیل دورکیم و همچنین تالکوت پارسااونز اساات.به منظور عملیاتی کردن آساایب های اجتماعی و
امکان سانجش ابعاد آن ٬شااخصاهایی در طیف لی کرت در نظر گرفته شاده است  .اطالعات این پژوهش در
فاصله زمانی فروردین ماه  1836تا آذرماه  1836و در ادامه بهمن ماه  1862تا شهریور  1869در بین زنان
پرسانل دریایی که دارای تحصایالت دانشاگاهی بوده اندو بیش از  2ساال از زندگی مشترک آنها میگذشته
اساات با بهره گیری از پ رسااشاانامه کتبی و روش تمام شااماری جمع آوری گردیده اساات و تجزیه و تحلیل
اطالعات در ساطح آمار توصایفی و اساتنباطی انجام گرفته اسات  .محقق با استنباط بر یافته های پژوهشی
توانسته است رده بندی روشنی از چالشها و آسیب های تهدید کننده سالمت خانواده های فصلی را مشخص
نماید و راهکارهایی در جهت روشن تر نمودن چشم انداز آینده این گروه اجتماعی ارائه نماید.
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چکیده مقاالت نوزدهمین همایش صنایع دریایی
 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی رابطه تفکر استراتژیک با رفتارهای فرانقشی کارکنان
منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره)
الهام پناهی

9

کارشناس ارشد مدیریت آموشی ،کارشناس آموزش منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی (ره)
e13592000@yahoo.com

چکیده
امروزه ساازمان ها برای نهادینه کردن اخالقیات در اعضاای سازمانی خود ،به تکنیک ها و ابزارهای متعددی
متوسل شده اند .از این رو ،در این پژوهش ،به بررسی اهمیت و رابطه تفکر استراتژیک با رفتارهای فرانقشی
کارکنان منطقه ویژه اقتصااادی ،بندر امام خمینی( ره) پرداخته شااد.روش تحقیق :پژوهش از روش گرداوری
اطالعات پیمایشای از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که در سال  1869انجام شد .جامعه آماری
این پژوهش را کارکنان رسمی منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره)  ،با مدرک تحصیلی کارشناسی و
بااالتر تشاااکیل دادند .تعداد کارکنان  76نفر برآورد گردید .برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای،
اساناد کاوی ،مقاالت و پایان نامه های معتبر و جساتجوی الکترونیکی در ساایت های معتبر علمی استفاده
گردید .برای تایید پایایی پرساش نامه ها از ضاریب آفای کرونباخ 73 ،صادم اساتفاده شد .تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد.یافته ها :نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که :بین آیندهنگری
مدیران ،فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکر سیستمی و تفکر مفهومی با رفتار فرانقشی کارکنان رابطهی معنی دار
مثبت وجود دارد .باالترین ضاااریب همبساااتگی در میان متغیرهای این پژوهش ،مربوط به رابطه بین تفکر
مفهومی و رفتار فرانقشاای کارکنان ( )/67بود .نتیجه گیری :سااازمان ها به ویژه سااازمان ها در کشااور های
جهان ساوم که نیازمند جهشای عمده در کارآمدی می باشاند ،بایستی زمینه را به گونه ای فراهم کنند که
کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات،توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتالی اهداف
ساازمانی بکار گیرند.این امر میسار نخواهد شاد مگر انکه اصاول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی
شناسایی و بستر های الزم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم گردد.
کلمات کلیدی :تفکر استراتژیک ،رفتارهای فرانقشی ،منطقه ویژه اقتصادی ،بندر امام خمینی( ره).
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

آسیبشناسی آموزشهای ارائهشده به هنرجویان هنرستانهای
دریایی (مورد کاوی هنرستان علوم دریایی فاروق اعظم چابهار)
2

ایوب بلوچی ،9عبدالناصر حسین زائی ،2عبدالعزیز آبتین

 9فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی حملونقل دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیرayub.baluchi@aut.ac.ir ،
 2فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت حملونقل دریایی بینقارهای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
Naser.hossainzai@gmail.com
 2استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارAbtin@cmu.ac.ir ،

چکیده
آموزشهای دریایی قبل از آنکه آموزشهای دانشگاهی باشند ،آموزشهای حرفهای هستند که آموزشدهنده
را برای کار خاصی ،در شرایط و محیط خاصی تربیت میکنند .از طرفی دیگر با توجه به اینکه اینگونه مشاغل
از اساتانداردهای خاصای تبعیت میکنند ،لذا شایسته است مؤسسات ارائهکننده اینگونه آموزشها بهصورت
دورهای نسبت به آسیبشناسی دورهها ی آموزشی اقدامات الزم را انجام دهند .براین اساس پژوهش حاضر به
آسایبشاناسای آموزشهای ارائهشده به هنرجویان هنرستان علوم دریایی فاروق اعظم چابهار میپردازد .در
این مقاله ضمن مصاحبه با تعدادی از متخصصین مرتبط ،پرسشنامها ی طراحی و پس از تائید روایی ظاهری
و محاساابه پایایی آن ( ،)32%در اختیار  296نفر از هنرجویان ،مدرسااین و فارغالتحص ایالن هنرسااتان علوم
دریایی فاروق اعظم چابهار بهصاااورت تصاااادفی طبقهبندیشاااده انتخاب شااادند قرار داده شاااد .دادههای
گردآوریشاده با استفاده از آزمون نسبت و تحلیل واریانس فریدمن با بهرهگیری از نرمافزار  spss22تحلیل
شادند ،یافتهها نشاان میدهد که ازنظر مشاارکتکنندگان در تحقیق حاضار ،روش اجرای دورهها ،وضعیت
مدرسین و هماهنگی بین وزارت آموزشوپرورش و سازمان بنادر و دریانوردی ،از مهمترین چالشها میباشند
که بهمنظور مرتفع نمودن آنها پیشنهادهایی ارائه شد.
کلمات کلیدی :آسیبشناسی ،آموزشهای دریایی ،هنرستان علوم دریایی ،چابهار
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی وضعیت مشکالت دریانوردان در شناورهای
غیرکنوانسیونی(مطالعه موردی:اداره کل بندر و دریانوردی
خرمشهر)
2

ایران برایی ،9مهدی فراهانی ،2هیثم عامریان

9کارشناس مطالعات و برنامه ریزی ،اداره کل بندر ودریانرودی خرمشهرiran.baraee@yahoo.com
2رییس اداره امور دریایی ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر; farahani.seapilot@gmail.com
2کارشناس اهداف ،اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهرhaytham.amerian@gmail.com

چکیده
حدود 61درصااد حمل و نقل جهانی از طریق دریا صااورت می گیرد و این در حالی اساات که بشاار امروز با
مردانی که سااهم عظیمی در چرخه تجارت جهانی دارند ،آشاانایی کافی ندارد .باید دید که دریانوردبودن در
قرن بیسات و یکم ،در جهانی انساان مدار و در حال پیشارفت به سوی جهانی سازی  ،چه منافعی دارد .برای
غلبه بر مشاکالت دریا و اجرای درسات مسوولیت های محوله ،دریانورد مدرن باید آموزش دیده ،سالمت و از
لحاظ روحی و روانی سالم باشد  .زندگی اجتماعی دریانوردان  ،زندگی پیچیده ای است و تحت تاثیر عملکرد
کاری آنها اسات .محیط اجتماعی دریانوردان دو جز اصالی دارد :یک جز در رابطه با کار و شرایط زندگی در
کشاتی است و جز دیگر در ار تباط با دوری از خانواده است که البته هر دو به هم ربط دارند و موجب کاهش
بهره وری و افزایش ریسک حوادث و بیماری ها می شود.
هدف از انجام این پژوهش بررسای مشکالت دریانوردان در شناروهای غیرکنوانسیونی می باشد که روش کار
به صورت کیفی و از طریق انجام مصاحبه ساختارنیافته (باز) بود .در این پژوهش مشکالت ناشی از زندگی در
دریا مشاااخص گردید و در پایان راهکارهای پیشااانهادی جهت هرچه مناساااب تر نمودن شااارایط زندگی
دریانوردان ارائه گردید.
کلمات کلیدی :دریانوردان ،شناورهای غیرکنوانسیونی ،حمل و نقل ،مشکالت
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی مولفه های موثر در افزایش سطح آموزش دریانوردان در
شناورهای غیر کنوانسیونی در بندر خرمشهر
مژگان قبادی ، 9هیثم عامریان، 2ایران برایی

2

9کارشناس  HSEپایانه مسافری دریایی اداره بندر و دریا نوردی خرمشهر
mojganghobadi63@yahoo.com
2کارشناس اهداف و برنامه ریزی اداره بندر و دریا نوردی خرمشهر haytham.amerian@ Gmail.com
2کارشناس مطالعات و برنامه ریزی اداره بندر و دریا نوردی خرمشهرiran.baraee@yahoo.com

چکیده
ارتقاء ساطح آموزش دریانوردان در شناورهای غیر کنوانسیونی مقوله ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار
گیرد زیرا که در بعضاای از بنادر و آب راهای داخلی بیشااترین ترددها مربوط به این گونه شااناورها می باشااد .
همچنین تعداد شاناورهای غیرکنوانسایونی تحت پرچم ایران از شاناورهای کنوانسیونی بیشتر می باشد .در
این پژوهش ساعی می شاود که با بررسای شرایط موجود میزان اثر بخشی شناسایی عوامل موثر بر افزایش
ساطح آگاهی دریانوردان این شاناورها ،مشکالت را شناسایی و به کمک آن راهکارهایی برای برطرف نمودن
هر یک از مشاکالت ارائه گردد و در پایان نیز با ارائه یک راهکار راهبردی در خصوص ایجاد هماهنگی بیشتر
بین عوامل ذکر شاده گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح آموزش دریانوردان شناورهای غیر کنوانسیونی با در
نظر گرفتن کلیه جوانب برداشته شود.
کلمات کلیدی:شناور غیر کنوانسیونی،آموزش ،اثر بخشی آموزش
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

رابطه مؤلفههای مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
زهرا رستمیان

9

9کارشناس مطالعات و تحقیقات ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛ Rostamian.Zahra91@gmail.com

چکیده
هدف از این تحقیق بررساای رابطه مؤلفههای مدیریت دانش و هوش سااازمانی در کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی اسااتان بوشااهر بود .جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی اسااتان
بوشهر ( 921نفر) تشکیل دادند.نمونه این تحقیق بر اساس جدول مورگان  262نفر بود .برای سنجش میزان
مدیریت دانش نمونه های تحقیق از پرساشانامه مدیریت دانش با الگوگیری از کار خامدا استفاده شد .بعالوه
برای سنجش و اندازه گیری میزان هوش سازمانی(پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت) که هوش سازمانی کل
و هفت مؤلفه آن را مورد سنجش قرار می دهد ،استفاده شد .پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه مدیریت دانش( )1/39و برای پرسشنامه هوش سازمانی ( )1/33به دست آمد .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمون آماری ضااریب همبسااتگی پیرسااون اسااتفاده شااد .یافتههای تحقیق نشااان داد بین
مدیریت دانش و همچنین مؤلفههای آن با هوش سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد .بهعالوه نتایج آزمون
رگرسایون نشان داد ،مدیریت دانش می تواند پیش بین مناسبی برای هوش سازمانی باشد .استفاده از هوش
سازمانی میتواند ق درت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید ،که یکی
از این عوامل میتواند ارتقاء مدیریت دانش در سازمان باشد.
کلمات کلیدی :بنادر ،مدیریت دانش ،هوش سازمانی ،دریانوردی
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 20الی  22آذر ماه  9216ـ جزیره کیش

بررسی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی وکاهش انگیزشی پرسنل
دریایی در مدت زمان تعهد خدمت بر روی ناوگان
فرشادحائری ،9مصطفی زارع نژاد اشکذری

2

 9مدیریت پژوهش موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا ؛ Capt.haeri@yahoo.com
 2افسر دوم کشتیرانی ج.ا.ا ؛ mzarenejad88@gmail.com

چکیده
در این مقاله عمده مساائل فرهنگی و انگیزشای پرسانل دریایی آسایبشاناسای شده و دالیل آن شناسایی
گردیده اساات  .در این تحقیق ،اسااتفاده از مطالعات هدفمند و بررساایهای گوناگون از بخشهای مختلف
صانعت دریانوردی مد نظر بوده اسات .نتایج تحقیق نمایانگر وجود زمینه مسااعد برای خستگی زودرس در
دریاسااات .چرا که دریانوردان به طور دائمی در معرض تعداد زیادی از فاکتورهای خطرپذیر ،چه از نظر امور
کاری (مثال توالی بنادر) یا اداری (مثال عدم حمایت مطلوب در مواقع نیاز) و یا طبیعی(مثل شرایط نامطلوب
کاری مانند دریای مواج) هساتند .شایان ذکر است خود خستگی نشانههای کوتاه یا بلند مدتی مانند کاهش
سالمتی جسمی ،بیماریهای پیدرپی ،افزایش خطرپذیری در حین کار ،عدم خوشحالی و سایر موارد مشابه
را دارا است.
روش انجام کار در بخش اول ،بررسای کتابخانه ای در ساطح دنیا در خصاوص مشکالت انگیزشی دریانوردان
میباشاد که در طی آن مقاالت و تحقیقات متعدد مورد واکاوی قرار گرفته و نتایج آنها به طور اجمال احصاء
شده است .در بخش دوم با توجه به درخواست قسمت پژوهش موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران با استفاده از انجام عملیات آماری بر روی مطالعات و تحقیقات انجام شده نتایج مطلوبی از آن حاصل
گردیده اسات .تحقیق حاضار در صادد است تا در قدم اول با انجام مطالعات میدانی ،عوامل کاهش انگیزش
دریانوردان در سطح بینالمللی را شناسایی نماید.
کلمات کلیدی :دریانوردی ،انگیزش ،نارضایتی شغلی
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