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چکیده
در سال های اخیر به موازات پیشرفت علوم کامپیوتری روشهای استفاده از کامپیوتر برای حل مسائل مهندسی نیز
بسیار گسترش یافته اند .گسترش روشهای عددی ،منجر به مطرح شدن این روشها به عنوان ابزاری قوی در حل
معادالت مهندسی گردید .الگوریتم تحلیل ماتریسی سازه ها توأم با روش اجزای محدود نیز ازجمله استفاده های
مناسب مهندسین سازه از کامپیوتر و علوم کامپیوتر میباشد  .امروزه نرم افزار های زیادی برای محاسبه ،تحلیل
و طراحی سازه ها ارائه شده است که از آن جمله میتوان به نرمافزار  PERFORM-3Dاشاره نمود .به منظور
انجام پایاننامه و رسیدن به اهداف مورد نظر ،قابهای فوالدی  11طبقه ابتدا بر اساس مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان ایران با استفاده از سیستم شورون طراحی شده و سپس در نرمافزار  PERFORM-3Dتحت شتاب-
نگاشتهای چند زلزله دور از گسل و نزدیک به گسل ( 3رکورد دور و  3رکورد نزدیک) تحت تحلیل دینامیکی
غیرخطی قرار داده شدند .پاسخهایی همانند مقدار جابجایی نسبی طبقات و همچنین میزان جذب و استهالک
انرژی از این تحلیل استخراج شده اند .مجددا همین قابها با افزودن یک عضو درختی در محل اتصال مهاربندها
به تیر طبقه ،به سیستم مهاربند زیپی تبدیل شده و تحت همان شتابنگاشتهای قبلی به روش تحلیل
دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تحلیل شده اند .به طور کلی عملکرد سیستم مهاربندی زیپر بهتر از سیستم
مهاربندی شورون است که با افزایش تعداد طبقات این بهبود عملکرد بیشتر نمایان میشود .در برخی موارد
مخصوصا در طبقات باالتر مشاهده می شود که جابجایی مهاربند زیپر بیشتر از مهاربند شورون است که باید علت
احتمالی این امر را در عملکرد اعضای زیپر جستجو نمود .به صورتی که اضافه کردن این اعضا به مهاربند شورون
باعث می شود نیرو و بنابراین جابجایی در طبقات پایین تر تمرکز پیدا نکند و به طبقات باالتر انتقال یابد در
نتیجه در طبقات باالتر افزایش جابجایی برای مهاربند نوع زیپر هستیم.

کلمات کلیدی :تاریخچه زمانی ،قاب شورون ،قاب زیپر

 -7مقدمه
معموالً عملکرد مهاربندهای شورون توسط رفتار کمانشی اعضایی مورب در فشار کنترل میشود .برای طراحی در برابر باد،
رفتار کششی تنها مدنظر قرارگرفته و مقاومت فشاری این نوع مهاربندها نادیده گرفته میشود .برای طراحی در برابر زلزله که
طراحی توسط جابجاییهای جانبی چرخهای بزرگ کنترل می شود و نیاز به اتالف انرژی دارد ،تناوب کمانش و تسلیم مهاربندها
منجر به رفتار هیسترزیس ضعیف ،شکلگیری مکانیزم (طبقه نرم) و درنهایت موجب فروپاشی میشود[ .]1جایی که بار محوری
1

نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

مهاربند کششی افزایش یافته و موجب تسلیم می شود .این مسئله سبب به وجود آمدن یک نیروی قائم نا متعادل در وسط تیر
طبقه میگردد .به منظور جلوگیری از زوال بیش از پیش مقاومت جانبی قاب ،بایستی تیر مقاومت کافی برای مقابله با این نیروی
پس کمانشی قابل توجه بالقوه در ترکیب با بارهای ثقلی مربوط به خود داشته باشد که منجر به بدست آمدن تیرهای بسیار
بزرگ میشود [ .]2بنابراین کاربرد این نوع قابهای مهاربندی شده از گذشته بهعنوان یک سیستم مناسب در سطوح لرزهای
باال مطرح نبوده است ،مگر اینکه در طراحی ،کمانش و تسلیم هر دو عضو مهاربندی با الغری کم و تیرهای بزرگ جهت تحمل
نیروهای عمودی نامتعادل ناشی از کمانش مهاربندها ،کنترل شود]3[.
بنابراین کاربرد این نوع قابهای مهاربندیها هر دو عضو مورب تحت فشار و کشش متوالی قرار میگیرند ،اما عضو فشاری
(در یک لحظه) قبل از اینکه به تنش تسلیم خود برسد ،پایداری خود را از دست میدهد .بهعبارتدیگر بر خالف نتایج حاصل از
تحلیل االستیک که نیروی فشار و کشش را در این مهاربندها برابر به دست میدهد ،نیروها یکسان نخواهد بود و تیر محل
اتصال اعضای مورب ،تحت اثر نیروی بزرگی قرار خواهد گرفت که باید جهت مقابله با آن طراحی گردد .درهرصورت کمانش
عضو فشاری و رفتار خمشی تیر محل اتصال اعضای مورب ،باعث کاهش شکلپذیری مهاربند میگردد[ .]4برای خنثی کردن
تمایل قابهایی با مهاربندهای شورون برای تشکیل مکانیزم در طبقه اول اضافه کردن ستونهای زیپی را بین محل قرارگیری
مهاربندها در وسط تیرهای مهاربندی پیشبینی کردند[.]5
هدف استفاده از قابهای مهاربندی شورون با ستونهای زیپی این است که تمام نقاط تقاطع مهاربند به تیر را به هم متصل
کند و تمام مهاربندهای فشاری در دهانههای مهاربندی شده را بهصورت همزمان مجبور به کمانش کند و این سبب توزیع بهتر
اتالف انرژی در ارتفاع سازه میشود .برای مثال یک قاب مهاربندی شورون با ستونهای زیپی را تحت بار جانبی شدید در نظر
بگیرید .اگر مهاربند فشاری در طبقه اول کمانش کند ،درصورتیکه باقی مهاربندها االستیک باقی بمانند ،یک نیروی عمودی
نامتعادل در وسط دهانه تیر سقف اول به وجود میآید .ستون زیپی منتقلشده و سبب افزایش نیروی فشاری در مهاربند
فشاری طبقه دوم میشود و سرانجام سبب کمانش آن میشود .اگر این عمل ادامه پیدا کند نیروی نامتعادل عمودی همانند
کمانش مهاربندها در سازه بهطرف باال توزیع میشود .کمانش همزمان مهاربندها در ارتفاع سازه سبب توزیع یکنواختتر خرابی
خواهد شد که این یک نتیجه مطلوب است .با این وجود ناپایداری و تخریب میتواند به دلیل تشکیل کامل مکانیزم زیپی در کل
ارتفاع به وجود آمده و سبب کاهش ظرفیت جانبی قاب بعد از تشکیل مکانیزم کامل میشود .به همین سبب در این تحقیق
قصد بر آن است که با انجام تحلیلهای تاریخچه زمانی بر روی قابهایی با مهاربندهای زیپی و شورون عملکرد این دو مهاربند
در ساختمان  11طبقه مورد مقایسه قرار گیرد.

 -2مهاربندهای سازه
سیستم مهاربندی در ساختمان میتواند از یک مهار قطری ساده در یک دهانه تا یک سیستم مهاربندی متشکل از تعدادی
اعضا در یک چشمه مهاربندی شده قاب متغیر باشد .انتخاب نوع مهاربندی تابع سختی موردنیاز میباشد ولی نوع بازشو
موردنظر در قاب ساختمانی نیز روی آن مؤثر است .پیدا کردن یک سیستم مهاربندی با بازده خوب و اقتصادی برای ساختمانها
و یا فضای کافی برای الگوهای منطقی و متعارف مهاربندی با دهانههای چندتایی و بدون بر هم زدن پالن معماری همیشه
ممکن نیست و گاه مهندس سازه را مجبور به استفاده از سیستمهای مهاربندی با کارایی کمتر مینماید .بهطورکلی میتوان
مهاربندها را به دو نوع تقسیم نمود]1[.
مهاربندهای هممرکز :7در این نوع قابها خط محور تیر ،ستون و مهاربندی همدیگر را در یک نقطه مشترک قطع
مینمایند .اصوالً این نوع قاب ها سختی کافی جهت رعایت محدودیت تغییر مکان نسبی مجاز طبقه بدون اضافه کردن هزینه به
ساختمان را دارند .مهاربندیهای هممرکز در برابر نیروهای جانبی لرزهای در هنگام بروز زلزلههای خفیف ،سختی و مقاومت
Centeric Braced Frame

2

1
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مناسبی دارند ،ولی تحت بارهای لرزه ای شدید به علت وقوع پدیده کمانش مهارها و عدم شکلپذیری مناسب از لحاظ جذب
انرژی ،ضعیف میباشند و رفتار مناسبی ندارند .سیستمهای مهاربند همگرا از نظر رفتار لرزهای به دودسته ی معمولی و ویژه
تقسیمبندی میشوند (شکل ]1[.)1
پیدایش مهاربندهای ویژه به اواخر دهه  08و اوایل دهه  08میالدی و در پی تحقیقات ژئول و همکاران 1بازمیگردد .تفاوت
عمده مهاربند ویژه نسبت به انواع معمولی ،توانایی آنها در جذب انرژی و تغییر شکلهای غیرخطی بزرگ است (شکل ]1[ )2

شکل  -7مهاربندهای هممرکز معمولی []6

شکل  -2قاب مهاربندی هممرکز ویژه []1

مطالعات گذشته نشان میدهد که سازههای قاب مهاربندی هم مرکز تمایل به تمرکز نیروی زلزله در یک طبقه خاص را
دارند ،بنابراین با طبقه خاص آسیب پذیر و ابتال به طبقه ی نرم وجود دارد که سازه را به سمت فروپاشی جانبی دینامیکی
میراند .قابهای شورون ،یکی از انواع قابهای مهاربندی شده هممرکز هستند .رفتار چنین سیستمهایی توسط کمانش
مهاربندها کنترل میشود .قابهای همگرای ویژه نسبت به قابهای شورون از عملکرد لرزهای بهتری برخوردار میباشند .انتظار
می رود اگر پیکربندی زیپی به درستی طراحی شود ،بر مشکالت رفتاری متعدد غلبه کرده و پاسخ لرزهای سیستم مهاربندی
شورون را بهبود بخشد (شکل.]0 ,7[.)3

شکل  -9قاب مهاربندی شورون و مکانیسم شکست آن []8

مهاربندهای خارج از مرکز :2قابهای مه اربندی شده خارج از مرکز از نظر مقاومت و سختی بهتر از مهاربندهای همگرا
بوده و بهطور گسترده ای استفاده می شوند .این نوع مهاربندی اغلب به تنهایی و یا به همراه قابهای خمشی مورداستفاده قرار
میگیرند .در این سیستم یک خروج از مرکزیت عمدی بین اتصاالت تیر ـ ستون و تیر ـ مهاربند به کار گرفته میشود تا در یک
تالش ،المان تیر خارج از مرکز (تیر پیوند) ،به خاطر نیروی برشی یا لنگر خمشی و یا ترکیبی از هر دو جاری گردد .المان تیر

Geol et al.
Eccenteric Braced Frame

1
2
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خارج از مرکز می تواند مانند یک فیوز که مقدار زیادی انرژی زلزله را جذب مینماید ،عمل کرده و نیز از کمانش مهاربندی
جلوگیر نمایند .در نتیجه این سیستم پایداری خود را تحت تغییر شکلهای بزرگ حفظ میکند .نمونهای از انواع مهاربندیهای
همگرا و واگرا در شکل  4نشان داده شده است]1[.

شکل  -4انواع مختلف مهاربند در سازه[]6

 -9مهاربند زیپر
به منظور کاهش تشکیل طبقه نرم و برای رسیدن به پاسخ لرزهای غیراالستیک پایدار در قابهای شورون ،افزودن ستون
زیپر در نقطه ی اتصال مهارها و تیردر سال  1000توسط خطیب و همکاران 1پیشنهاد شد .هدف از اضافه کردن ستون زیپر را
میتوان کمانش همهی مهاربندهای فشاری و تسلیم همهی مهاربندهای کششی دانست بهطوری که مقدار زیادی انرژی
مستهلک شود .مقررات لرزهای سازههای فوالدی ساختمان آمریکا سیستم قاب مهاربند زیپی را بهعنوان یک سیستم پیکربندی
که عملکرد لرزه ای غیر االستیک بادبند شورون را بهبود بخشیده ،پیشنهاد میکند .ساز وکار خرابی در قابهای مهاربندی شده
زیپر معمولی که توسط خطیب پیشنهاد شده در شکل 5آمده است.]5[.
کمانش تقریباً همزمان مهاربندها در کل ارتفاع سازه باعث توزیع یکنواخت خرابی و خسارت در سازه میشود اما زمانی که
سازوکار زیپر در قاب تشکیل شود ،ظرفیت جانبی قاب کاهش یافته و ناپایدار میشود ،بهمنظور مقابله با این مشکل قابهای
مهاربندی زیپر در سه حالت؛ ستون زیپر ضعیف( 2رفتار غیر االستیک) ،ستون زیپر قوی( 3رفتار االستیک) و زیپر معلق 4بررسی
میشود []5

1

Khatib. et al
columns poor Zipper
3 Columns strong Zipper
4 Zipper suspended
2

4
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شکل  -5قاب مهاربندی زیپر مطابق پیشنهاد خطیب []5

مطالعه بر روی سیستم مهاربندی هممرکز با ستون زیپر ،توسط خطیب و مهین 1در سال  1000آغاز شد ،در سال  2888با
معرفی سیستم قابهای مهاربندی هممرکز با ستون زیپر ضعیف توسط سابلی ]5[ 2ادامه پیدا کرد ،سیستم قابهای مهاربندی
شده هممرکز با ستون زیپر قوی در سال  2883-2884توسط ترمبلی و تریکا 3ترویج شد ]0[ ،و درنهایت در سالهای -2887
 2884سیستم زیپر معلق توسط یانگ و لئون 4توسعه یافت [ ]7 ,1یانگ برای انجام تحقیقات خود یک مدل با مقیاس
کوچک تر از قاب مهاربندی زیپی ارائه داد .این مدل بعد از آزمایش شبه استاتیکی برای هر دو نوع تاریخچه تغییر مکانی
بارافزون و چرخه ای برای تایید مسیر بارگذاری فرض شده در پروسه طراحی استفاده شده است .برای بررسی رفتار لرزهای
قاب های مهاربندی زیپی ،دو قاب تحت تاریخچه تغییر مکانی خیلی متفاوت از یکدیگر در نظر گرفته شده ست .تاریخچه تغییر
مکانی اول ،زلزله ( LA-22در حقیقت رکورد کوبه تاکاتوری  )1005با یک زلزله نزدیک به گسل است و دیگری لولئو 5سال
 ،1005یک زمین لرزه با حوزه وسیع که تعداد زیادی از چرخهها و زمان طوالنی ارتعاش را به وجود میآورد ،میباشد []7 ,1
یوریز و مهین 2880 1و  2884با ساخت نمونههایی با اندازه واقعی قاب دوطبقه و یک دهانه با مهاربندهای شورون در
آزمایشگاه و با اعمال بارهای چرخهای به بررسی رفتار قاب مهاربندی پرداختندTirca, .]18[.و  )2883(Tremblayبه بررسی
رفتار و طراحی چندمنظوره مهاربندهای فوالدی زیپر برای کاهش عکسالعمل طبقات نرم پرداخته است [ Kim .]0و همکاران
( )2880به بررسی طراحی ستونهای با مهاربندهای زیپر در قابهای فوالدی  Vشکل پرداخته است [ Yang .]11و همکاران
( ) 2880به بررسی شبیه سازی ترکیبی قابهای فوالدی مهاربندهای زیپر تحت زلزله پرداخته است[ )2811( Chen .]12به
ب ررسی سیستمهای جدید مهاربندها در برابر زلزله در سازه های فوالدی پرداخته است [ Razavi .]7و همکاران ( )2812به
بررسی عملکرد لرزهای مهاربندهای زیپر پرداخته است[ )2815( Adaros .]13به بررسی فرمولبندی سه بعدی برای مشکالت
جابجاییهای بزرگ در مهارندهای زیپر پرداخته است [ Abdollahzadeh .]14و همکاران ( )2815به بررسی ضریب اصالح
پاسخ مهاربندهای زیپر پرداخته است [ Amiri .]15و همکاران ( )2811به بررسی تاثیر لرزهای جهت تاثیر حداقل آسیب در
مهاربندهای زیپر براساس تئوری تغییرشکل یکنواخت پرداخته است [ Ozcelik .]11و همکاران ( )2811به بررسی مقایسه
مهاربندهای شورون و زیپر در قابهای فوالدی پرداخته است[.]17
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 -4مواد و روشها
در روش طراحی براساس عملکرد ،برای تعیین عملکرد و ارزیابی سازه واجزای آن نیازمند تعیین ظرفیت و نیاز لرزه ای سازه
هستیم .برای دستیابی به این هدف باید از روش های تحلیلی استفاده کنیم که بتوانند رفتار سازه و اجزای آن و همچنین
حرکات ناشی از زمین لرزه را به خوبی مدل کنند .روشهای تحلیلی که پیشنهاد شدهاند به طور کلی به دو دسته خطی
وغیرخطی که هر کدام به صورت استاتیکی یا دینامیکی انجام می گیرند تقسیم می شوند .هر کدام از روشهای تحلیلی نشان
دهنده یک سطح جهت تحلیل سازه می باشند .هرچه از سطح باالتری استفاده کنیم ،مدل دقیقتری از عملکرد واقعی ساختمان
در برابر زلزله را خواهیم دید ،اما در این صورت تالش بیشتری از جهت وقت گذاشتن برای جمع آوری دادههای اولیه و انجام
محاسبات مربوط الزم خواهد بود]24،10،10،28،21،22،23[ .
در تحلیل د ینامیکی تاریخچۀ زمانی ،پاسخ سازه با استفاده از روابط دینامیکی در گامهای زمانی کوتاه محاسبه میشود .در
این روش باید پاسخ مدل سازه تحت تحریک شتاب زمین بر اساس حداقل سه شتابنگاشت محاسبه شود .چنانچه کمتر از
هفت شتابنگاشت برای تحلیل انتخاب شود باید بیشینۀ اثر آنها برای کنترل تغییر شکلها و نیروهای داخلی منظور شود ،اگر
از هفت شتابنگاشت یا بیشتر استفاده شود میتوان مقدار متوسط آنها را برای کنترل تغییر شکلها و نیروهای داخلی در نظر
گرفت .اثر همزمان مؤلفههای زلزله در صورت لزوم باید منظور شود .مقیاس کردن شتابنگاشتها باید بر اساس استاندارد
 2088ایران انجام شود]25[.
در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی رفتار سازه در حوزه غیر ارتجاعی تحت شتابنگاشت زلزله موردنظر بررسی
می گردد .جهت حصول نتایج مطلوب الزم است مشخصات غیرخطی اجزاء از قبیل مقاومت ،سختی ،میزان شکلپذیری و
همچنین رفتار چرخهای کامل آنها که در نرمافزار مدلسازی میگردد ،با مشخصات رفتار واقعی آنها مطابقت داشته باشد .این
مشخصات معموالً بهوسیله مدلهای ساختهشده در آزمایشگاهها تعیین میشوند .حل تحلیلی پاسخ دینامیکی سازهها در حوزه
غیرخطی ،حتی اگر تغییرات زمانی تابع تحریک ،تابع سادهای باشد ،معموالً امکانپذیر نیست .در نتیجه روش اصلی برای تحلیل
سیستمهای غیرخطی ،روشهای عددی است که از آن جمله میتوان به دو روش تفاضل مرکزی 1و روش نیومارک 2اشاره نمود.
امروزه این کار به عهده رایانههاست و اساس تحلیل در آنها به روشهای عددی استوار است .در این روش در هر گام زمانی از
تحلیل ،سختی سازه اصالح میگردد و پاسخ سازه در آن گام براساس سختی اصالح شده محاسبه میگردد که ثبت پاسخها در
گام های زمانی مربوطه منجر به تهیه تاریخچه پاسخ واقعی سازه خواهد شد .الزم به ذکر است که تحلیل سازه به روش تاریخچه
زمانی غیرخطی تا حدودی مشکل و وقتگیر است ،ضمن اینکه مدل سازی اعضای آن و از طرف دیگر بررسی نتایج تحلیل نیاز
به تخصص کافی در این زمینه دارد .این روش معموالً جهت کارهای تحقیقاتی و تحلیل سازههای خاص و حساس بکار میرود.
بهکارگیری روشهای دینامیکی در تحلیل لرزهای کلیه سازهها مناسب و اختیاری است ،اما براساس استاندارد  2088ایران برای
ساختمانهای منظم با ارتفاع بیش از  58متر از تراز پایه و ساختمانهای نامنظم بیش از  5طبقه و یا ارتفاع بیش از  10متر،
اجباری است]21[.

 -5مدلسازی
انتخاب مدلهای موردنظر بهگونهای صورت پذیرفته که مطابقت کافی هم از لحاظ هندسه و ابعاد و هم از لحاظ کاربری و
بارگذاری با قابهای ساختمانی متعارف که در حال حاضر در کشور اجرا میشوند ،داشته باشد .همچنین تحلیل و طراحی مدل
ها با توجه به ضوابط موجود در استانداردها و آییننامههای ایران صورت پذیرفته است .طراحی اولیه قابها توسط نرمافزار
Central difference method
Newmark method

1

1
2
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 SAP2000انجام شده است و بهمنظور ارزیابی دینامیکی از نرمافزار  PERFORM-3Dاستفاده شده است .این نرمافزار شامل
مؤلفههای غیرخطی برای تیرها ،ستونها ،مهاربندها و دیوارهای برشی میباشد .امکان مدل کردن کاهش مقاومت المانها نیز
در این نرمافزار وجود دارد .همچنین قابلیت انجام تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی را داراست.در این مطالعه در کل
دودسته سازه مورد بررسی قرارگرفتهاند .دسته اول قابهای فوالدی با مهاربندهای همگرای هشت و دسته دوم قابهای فوالدی
با مهاربندهای همگرای هشت بعالوه عضو زیپر است .ویژگیها و مشخصات هندسی و مصالح مورداستفاده جهت طراحی سازهها
به شرح زیر میباشد:
مشخصات هندسی:
-

تعداد طبقات 11 :طبقه میباشد.

-

تعداد دهانه 3 :دهانه میباشد.

-

ارتفاع آکس تا آکس هر طبقه  488سانتیمتر و طول دهانه قابها  188سانتیمتر میباشد.

-

اتصاالت تکیهگاه به زمین و اتصاالت تیرها به ستونها و مهاربندها مفصلی فرض شده است.

-

ستونها از نوع  IPBو تیرها از نوع  IPEو مهاربندها از نوع دوبل ناودانی ) (2UNPهستند.

-

در مورد بقیهی قابها با تعداد طبقات بیشتر محل قرارگیری مهاربندها همانند قاب  4طبقه است.

مشخصات مصالح:
-

𝐠𝐤

𝐠𝐤

المانهای تیر و ستون دارای مشخصات فوالد  St 37با 𝟐𝐦𝐜 𝟎𝟎𝟒𝟐 = 𝐲𝐅 و 𝟐𝐦𝐜 𝟎𝟎𝟕𝟑 = 𝐮𝐅 هستند.
𝐠𝐤

𝟔𝟎𝟏 × 𝟏  𝐄 = 𝟐.و ضریب پواسون 𝟑  𝛖 = 𝟎.میباشد.

-

مدول االستیسیته فوالد برابر با

-

فرض بر این است که درجه اعتبار نتایج حاصل از اطالعات جمعآوریشده از قابهای موجود در حد متعارف

𝟐𝐦𝐜

است و بنابراین ضریب آگاهی برابر است با .𝐾 = 1
بارگذاری:
-

بارگذاری ثقلی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران (بارهای وارد بر ساختمان) ،انجامگرفته است.
قابهای مورد بررسی از ساختمانهایی با کاربری مسکونی و سقف تیرچه بلوک با بار مردۀ برابر
برابر

-

kg
m2

kg
m2

 600و بار زندۀ

 200فرض شده است .عرض بارگیر قابها  1متر میباشد.

بارگذاری زلزله جهت طراحی مدلهای مورد بررسی در این مطالعه براساس استاندارد  2088ایران( ،آییننامه طراحی
ساختمانها در برابر زلزله ،ویرایش سوم)  ،محاسبه شده است .لذا با توجه به این که سازههای مورد مطالعه الزامات
مربوط به منظمی در پالن و ارتفاع را مطابق بند  0-1ویرایش سوم استاندارد  ،2088دارا میباشند ،در محاسبه
نیروی زلزله میتوان از روش استاتیکی معادل بهره جست.

-

فرض بر این است که قاب های مورد مطالعه در شهری با پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شدهاند .بر اساس
آییننامه  2088نسبت شتاب مبنای طرح در زلزله سطح خطر  1برای شهری در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد برابر
است با A=8/35؛ و با توجه به کاربری مسکونی ساختمان ،ضریب اهمیت ساختمان  I =1در نظر گرفته شده است.
ضریب رفتار اولیه جهت طراحی سازهها با توجه به مقادیر موجود در آییننامه  2088انتخاب شده است .زمان تناوب
اصلی ساختمان نیز مطابق بند  ،1-3-2استاندارد  ،2088از رابطۀ  1به دست میآید:
3
4

-

T = 0.05H

فرض بر این است که سازههای مورد بررسی بر روی خاک نوع 𝛪𝛪 بر اساس آییننامۀ  2088واقع شدهاند .با توجه به
نوع خاک و محل احداث سازهها پارامترهای مربوط به ضریب بازتاب ساختمان برابر است با:
7
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𝑆𝑜𝑖𝑙 = 𝑇𝑦𝑝𝑒 𝛪𝛪 𝑎𝑛𝑑 𝐴 = 0.35 → 𝑇0 = 0.1 𝑇𝑆 = 0.5 𝑆 = 1.5

محاسبه برش پایه
مطابق استاندارد  2088مقدار برش پایه از رابطۀ ( )2به دست میآید:

V=C×W
در این رابطه  Wعبارت است از تمام بار مرده سازه بهعالوه  28%بار زنده که این درصد براساس جدول شماره  ،1استاندارد
 2088برای ساختمانهای مسکونی تعیین شده است V .برش پایه و  Cضریب برش پایه میباشد که از رابطه ( )3محاسبه
میگردد.
ABI
R

=C

 Bدر این رابطه ضریب بازتاب ساختمان بوده که با توجه به نوع خاک محل ساختمان و نیز زمان تناوب اصلی سازه از رابطه
( )4به دست میآید؛ و پارامترهای  I ،Aو  Rدر بخش  2-3-3تعریف شدهاند.
T

) B  1  S( T
0

B  S  1

2
B  (S  1)( Ts ) 3

T

0  T  T0
T0  T  Ts
T  Ts

در این رابطه  Tزمان تناوب اصلی ساختمان  T0 ,Ts ,Sو پ ارامترهایی هستند که به نوع زمین و میزان خطر و
لرزهخیزی منطقه وابستهاند و از جدول  3استاندارد  2088به دست میآیند.

توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمان
الزم است نیروی برش پایه به دست آمده از رابطه ( )2-3در ارتفاع ساختمان به نحو مناسبی توزیع گردد و سپس طراحی
اعضا در مقابل نیروی جانبی صورت گیرد .استاندارد  2088در روش تحلیل استاتیکی معادل ،توزیع نیروی خطی را برای برش
در ارتفاع سازه در نظر میگیرد .این نوع توزیع برای سازههایی که مود ارتعاش اول آنها حاکم در تغییر شکل آنها باشد دارای
دقتی مناسب است .همچنین برای لحاظ کردن اثرات مودهای باالتر خصوصاً در سازههای بلندتر و با زمان تناوب اصلی نوسان
بزرگتر از  8/7ثانیه ،نیرویی موسوم به نیروی شالقی بهصورت اضافی در تراز سقف طبقه آخر سازه قرار داده میشود.
رابطه ارائهشده استاندارد  2088برای توزیع نیرو در ارتفاع مطابق روابط ( )5و ( )1میباشد:
Wi h i
n

j

Wh
j

) Fi  (V  Ft

j1

Ft  0.07TV  0.25V

که در این روابط:
 = Fiنیروی جانبی در تراز طبقه  iام
 = Wiوزن طبقه  iام شامل وزن سقف و سربار آن و نصف وزن دیوارها و ستونهای واقع در باال و پایین آن تراز
 = hiارتفاع تراز طبقه  iام از تراز پایه
 = Ftنیروی شالقی در تراز طبقه آخر (بام) ساختمان
پس ازتوزیع مناسب نیروهای جانبی در ارتفاع ساختمان ،میتوان تحلیل سازه را آغاز کرده و پس از آن اعضای سازهای را
در برابر نیروهای موجود طراحی کرد.
بعد از تعیین هندسه و ابعاد قابها ،سازههای مورد بررسی در این مطالعه مطابق فرضیات مطرح شده در قسمتهای قبل
در نرمافزار  SAP 2000به روش حالت حدی مدلسازی ،تحلیل و طراحیشدهاند .برای این منظور از آییننامه طراحی
0
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ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد  -2088ویرایش سوم) AISC 360-10 LRFD ،برای طراحی قابهای فوالدی با
مهاربندهای همگرا استفاده شده است .محل قرارگیری مهاربندها و نحوه مدلسازی انجام شده در شکل (  1الف و ب) مشخص
شده است.

شکل -6الف -محل قرارگیری مهاربندها (نحوه قرارگیری مهاربند در قابهای  9دهانه بدون عضو زیپر)

شکل -6ب -محل قرارگیری مهاربندها (نحوه قرارگیری مهاربند در قابهای  9دهانه با عضو زیپر)

بهمنظور استفاده از دستورالعملهای بهسازی لرزهای ساختمانها و یا اعمال ضوابط و اصول آییننامههای  ATC40و
 FEMA356نیاز به نرمافزار مناسبی است که  PERFORM-3Dبهطور خاص به این منظور تهیه و طراحیشده که یک
نرمافزار بسیار قوی و قدرتمند و تخصصی در این زمینه است.
نرمافزار  PERFOM-3Dدر موسسه  Inc COMPUTER and Structure,و در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و زیر نظر
پرفسور مریتوس 1و دکترگراهام پاول ،2تهیهشده است که برای مدرسان ،دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی مهندسی عمران
(گرایش سازه و زلزله) ،طراحان ،مهندسان و مشاوران ارزیابی و بهسازی سازهها قابلاستفاده است .این نرمافزار عالوه بر امکان
اعمال ضوابط آییننامههای فوق االشاره و نیز انواع پارامترهای مدلسازی ،معیارهای پذیرش ،تحلیل استاتیکی پوش آور 3و
تحلیلهای دینامیکی خطی و غیرخطی ،میتواند تکنیکهای جدید مانند استفاده از الیافها ،4کاربرد میراگرها 5و جداسازهای
لرزهای 1را شبیهسازی نموده و در آنالیزها لحاظ نمایید .از خروجیهای نرمافزار میتوان نسبت نیاز -ظرفیت ،نمودارهای
غیرخطی استاتیکی ،نمایشهای باالنس انرژی ،اشکال مودی ،هندسه تغییر شکل یافته و پاسخهای نیرو و تغییر مکان تاریخچه
زمانی را نام برد.
برای مدلسازی مهاربندها در نرمافزار  PERFORM 3Dاز المان میله ساده ( )Simple bar elementاستفاده شده است.
این المان جهت مدل کردن اعضایی که فقط در مقابل نیروهای محوری مقاومت میکنند ،به کار میرود .در این مدل هر المان

1

Emeritus
Graham H. Powell
3 Push over
4 Fibers
5 Damper
6 Seismic Isolstion
2
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بهوسیله یک مؤلفه دونقطه را به هم وصل میکند .مؤلفههای پایه مختلفی برای این المان میتوان استفاده کرد مثل مؤلفۀ
االستیک ساده ،میله غیر االستیک و ...که در این پروژه از مؤلفۀ میله غیر االستیک استفاده شده است .برای معرفی منحنی
نیرو-تغییر شک ل برای مفاصل استفاده شده در مهاربند فوالدی از مقادیر موجود در جدول  4-5نشریه شماره  318استفاده شده
است .این مقادیر در جدول ( )1آمده است.
جدول  -7پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش در روش غیرخطی – اجزاء سازه فوالدی
پارامترهای مدلسازی
جزء/تالش

تیرها و ستونها در کشش (بهاستثناء تیر و
ستونهای (EBF

تغییر
شکل
خمیری

معیار پذیرش

نسبت تنش
پس از ماند

تغییر شکل خمیری

A

b

C

کلیه اعضاء

5ΔT

7ΔT

1/8

8/25ΔT

اعضای اصلی
2ΔT

5ΔT

اعضای غیر اصلی
1ΔT

7ΔT

مهاربندی فشاری (بهاستثناء مهاربندی )EBF
الف :زوج نبشی کمانش داخل صفحه

8/5Δc

0Δc

8/1

8/25Δc

2/5Δc

5Δc

5Δc

5/5Δc

ب :زوج نبشی کمانش خارج صفحه

8/5Δc

0Δc

8/2

8/25Δc

2Δc

4Δc

4Δc

5Δc

پ :مقاطع  zیا I

8/5Δc

0Δc

8/2

8/25Δc

2/5Δc

5Δc

5Δc

5/5Δc

ت :زوج ناودانی کمانش داخل صفحه

8/5Δc

0Δc

8/2

8/25Δc

2/5Δc

5Δc

5Δc

5/5Δc

ث :زوج ناودانی کمانش خارج صفحه

8/5Δc

0Δc

8/2

8/25Δc

2Δc

4Δc

4Δc

5Δc

ح :مقاطع توخالی پرشده با بتن

8/5Δc

7Δc

8/2

8/25Δc

2Δc

4Δc

4Δc

5Δc

چ :مقاطع قوطی نورد سرد

𝐷⁄ ≤ 750
⁄√𝐹𝑦:1
𝑇

8/5Δc

7Δc

8/4

8/25Δc

2Δc

4Δc

4Δc

5Δc

𝐷⁄ ≥ 1590
⁄√𝐹𝑦:2
𝑇

8/5Δc

2Δc

8/2

8/25Δc

1Δc

1/5Δc

1/5Δc

2Δc

750
𝑑
1590
< 𝑡⁄√𝑓 < ⁄
⁄√𝑓:3

با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود
ح :مقاطع لولهای شکل

𝑑⁄ ≤ 105 × 103
:1
⁄
𝑡
𝛾𝑓√

8/5Δc

0Δc

8/3

8/25Δc

2Δc

2Δc

2/5Δc

5/5Δc

𝑑⁄ ≥ 421 × 103
:2
⁄
𝑡
𝛾𝑓√

8/5Δc

2Δc

8/2

8/25Δc

1Δc

1/5Δc

1/5Δc

2Δc

𝐷 421 × 103
105 × 103
< <
⁄
𝑇 𝛾𝐹√
𝛾𝐹√

مهاربند کششی (بهاستثناء مهاربندهای
)EBF

با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود
11ΔT

ΔT
12

8/0

8/25ΔT

7ΔT

2ΔT

11ΔT

12ΔT

جهت انجام تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی از سه رکورد نزدیک و سه رکورد زلزله دور از گسل واقعی استفاده شده است.
نام و مشخصات رکوردها در جدول  2ارائهشده است .تمامی رکوردها بهشتاب  gهمپایه میشوند.
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جدول  -2مشخصات رکوردهای مورداستفاده در تحقیق
ضریب مقیاس

حداکثر شتاب

1/75

8/57

نرتریج

1/30

8/73

لندر

2

1/17

8/05

طبس

گسل

زلزله
1

ردیف
1

دور
دور

3

2

دور

3

1/12

8/12

نرتریج

نزدیک

4

4/31

8/23

ککالی

4

نزدیک

5

12/03

8/80

منجیل

5

نزدیک

1

 -6بحث و بررسی
میزان انرژی ورودی به سازه
انرژی ورودی به یک سازه تحت زلزله تابعی از زمان است و برای مقایسه عملکرد سیستمهای مختلف در زلزله میتوان
انرژی ورودی در هر گام زمانی و یا انرژی ورودی تجمعی را با هم مقایسه کرد .در شکل  7نمونههایی از انرژی ورودی به قابها
طی زمان نشان داده شده است .عملکرد سیستمها نسبت به انرژی ورودی در هر گام زمانی به دلیل رفتار غیرخطی آنها ،متغیر
بودن ماهیت فرکانسی زلزله در هر لحظه و همچنین تغییر زمان تناوب سیستمها در حین زلزله ،متفاوت است و از طرفی انرژی
ورودی تجمعی کاربرد بیشتری در طراحی سازهها و مهندسی زلزله برخوردار است .بنابراین در این تحقیق از مفهوم انرژی
ورودی تجمعی حداکثر به سازهها برای ارزیابی رفتار آنها استفاده شده است.
200000
150000

kgf.m

100000
50000
0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

)T(s
alpha-M

beta-K

dissipated inelastic energy

شکل  -1نرژی جذب شده قاب  76طبقه شورون با مهاربندی در دهانه وسط تحت رکورد زلزله طبس

شکل  0میانگین انرژی ورودی به قابهای شورون و زیپر تحت رکوردهای حوزهی دور و نزدیک گسل را نشان میدهد.

1

Northridge
Landers
3 Tabas
4 Kokaeli
5 Manjil
2
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شکل  -8مقایسه میانگین انرژی جذب شده توسط قابهای  76طبقه شورون و زیپر تحت رکوردهای دور و نزدیک گسل

همانگونه از شکلها دیده می شود که میانگین انرژی ورودی با افزایش ارتفاع و در نتیجه افزایش دوره تناوب قاب افزایش
مییابد .همانگونه که انتظار می رفت میزان انرژی ورودی به سیستم تحت رکوردهای حوزه نزدیک بیشتر از رکوردهای حوزه
دور است .بهویژه برای ساختمانهای بلندتر ،این اختالف مشهودتر است .میانگین انرژی ورودی به هر دو سیستم شورون و زیپر
تفاوت اندکی دارد اما با افزایش ارتفاع اختالف آنها بیشتر می شود .علت اصلی احتمال اختالف انرژی ورودی به قابها با دو
سیستم مهاربندی متفاوت در ساز و کار رفتار دینامیکی غیرخطی قابها میباشد

اثر زلزلهها بر میزان پراکندگی پاسخها
بهمنظور بررسی پراکندگی پاسخ قابها ،برای دو نوع قاب مقدار حداقل ،حداکثر و میانگین جابجایی نسبی طبقات تحت اثر
 3رکورد زلزله حوزه نزدیک و  3رکورد زلزله حوزه دور گسل مورد مطالعه در اشکال زیر  11تا  14نشان داده شدهاند.

ب

الف

شکل  -77میزان پراکندگی پاسخها تحت زلزلههای حوزه نزدیک در قاب شورون با مهاربندی دهانه وسط  76طبقه الف)قاب
شورن ب) قاب زیپر
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ب

الف

شکل  -79میزان پراکندگی پاسخها تحت زلزلههای حوزه دور در قاب شورون با مهاربندی دهانه وسط 76طبقه الف)قاب شورن
ب) قاب زیپر

همانگونه که از شکلها مشاهده میشود ،عموماً طبقات پایینتر سیستم پراکندگی پاسخ بیشتری نسبت به طبقات باالتر
دارند .میزان پراکندگی با افزایش تعداد طبقات افزایش مییابد .همچنین مشاهده میشود در مهاربند شورون به علت تمرکز
جابجایی در یکی از طبقات ،پراکندگی نتایج هم در این طبقات بیشتر است در حالی که در مهاربند زیپر توزیع جابجایی در
طبقات یکنواختتر بوده و پراکندگی نتایج هم یکنواختتر است .بهطورکلی از این بخش از مطالعه میتوان نتیجه گرفت که
مقادیر پاسخ هر دو سیستم سازهای شدیداً وابسته به نوع رکورد زلزله میباشد و از این رو الزم است در نحوه انتخاب رکوردها
بهنحویکه متناسب با شرایط ساختگاهی باشد و همچنین تعداد آنها باشد نهایت دقت را به عمل آورد.

جابجایی نسبی طبقات در قابهای شورون و زیپر
در این قسمت بهمنظور مقایسه دو سیستم مهاربندی ،مقادیر جابجایی نسبی بین طبقات برای رکوردهای زلزله مورد
مطالعه مقایسه شدهاند .این مقادیر در شکلهای  15تا  17برای رکوردهای حوزه نزدیک و رکوردهای حوزه دور ارائه گشتهاند
(در تمامی شکلها محور افقی معرف جابجایی نسبی بین طبقات است).

(ج)

(ب)

(الف)

شکل  -75مقایسه حداکثر جابجایی نسبی بین طبقات برای قاب  76طبقه با مهاربندی در دهانه وسط برای رکوردهای حوزه
نزدیک الف) نرتریج ب) لندر ج) طبس
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(ب)

(ج)

(الف)

شکل  -76مقایسه حداکثر جابجایی نسبی بین طبقات برای قاب  76طبقه با مهاربندی در دهانه وسط برای رکوردهای حوزه
دور الف) نرتریج ب) کوکلی ج) منجیل

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -71مقایسه حداکثر جابجایی نسبی بین طبقات برای قاب  76طبقه با مهاربندی در دهانه اول برای رکوردهای حوزه
نزدیک الف) نرتریج ب) لندر ج) طبس

همانطور که از اشکال مشاهده میشود جابجایی نسبی طبقات در سیستم مهاربندی زیپر بهطور یکنواخت میان طبقات
تقسیم می شود در حالی که در سیستم مهاربندی شورون جابجایی در تعداد محدودی از طبقات متمرکز شده و باعث میشود
در این طبقات جابجایی بهطور غیرمعمولی افزایش یابد .بهطورکلی مالحظه میشود عملکرد سیستم مهاربندی زیپر بهتر از
سیستم مهاربندی شورون است که با افزایش تعداد طبقات این بهبود عملکرد بیشتر نمایان میشود .در برخی موارد مخصوصاً
در طبقات باالتر مشاهده می شود که جابجایی مهاربند زیپر بیشتر از مهاربند شورون است که باید علت احتمالی این امر را در
عملکرد اعضای زیپر دید ،به صورتی که اضافه کردن این اعضاء به مهاربند شورون باعث میشود نیرو و در نتیجه جابجایی در
طبقات پایین تر تمرکز پیدا نکند و به طبقات باالتر انتقال یابد در نتیجه در طبقات باالتر افزایش جابجایی برای مهاربند زیپر
مشهود است.
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 -1نتیجه گیری
-

میانگین انرژی ورودی زلزله های انتخاب شده بر روی دو نوع سیستم مهاربندی شورون و زیپر تفاوت چندانی با
یکدیگر ندارد؛ اما این تفاوت در مورد زلزلههای حوزه دور و نزدیک وجود دارد بهطوریکه برای زلزلههای حوزه
نزدیک انرژی ورودی بیشتر است.

-

عموماً طبقات پایینتر قابهای مهاربندی شده پراکندگی پاسخ بیشتری نسبت به طبقات باالتر دارند .میزان
پراکندگی با افزایش تعداد طبقات افزایش مییابد .همچنین مشاهده گردید که در مهاربند نوع شورون به علت
تمرکز جابجایی در یکی از طبقات ،پراکندگی نتایج هم در طبقات بیشتر است ،در حالی که در مهاربند نوع زیپر،
توزیع جابجایی در طبقات یکنواختتر بوده و پراکندگی نتایج هم یکنواختتر است.

-

مقادیر پاسخ هر دو سیستم سازهای مهاربندی شدیداً وابسته به نوع رکورد زلزله میباشد و از این رو الزم است
در نحوه انتخاب رکوردها بهنحویکه متناسب با شرایط ساختگاهی و همچنین تعداد آنها باشد نهایت دقت به
عمل آید.

-

جابجایی نسبی طبقات در سیستم مهاربندی نوع زیپر بهطور یکنواخت میان طبقات تقسیم میشود در حالی که
در سیستم مهاربندی نوع شورون جابجایی در تعداد محدودی از طبقات متمرکز شده و این امر باعث میشود در
این طبقات جابجایی بهطور غیرمعمول افزایش یابد.

-

بهطورکلی عملکرد سیستم مهاربندی نوع زیپر بهتر از سیستم مهاربندی نوع شورون است که با افزایش تعداد
طبقات این بهبود عملکرد بیشتر نمایان میشود .در برخی موارد مخصوصاً در طبقات باالتر ،مشاهده گردید که
جابجایی مهاربند نوع زیپر بیشتر از جابجایی مهاربند نوع شورون است که باید علت احتمالی این امر را در
عملکرد اعضای زیپر جستجو نمود .به صورتی که اضافه کردن این اعضا به مهاربند شورون باعث میشود نیرو و
در بنابراین جابجایی در طبقات پایینتر تمرکز پیدا نکند و به طبقات باالتر انتقال یابد در نتیجه در طبقات باالتر
افزایش جابجایی برای مهاربند نوع زیپر هستیم.

-

آرایش مهاربندها نیز در بهبود عملکرد مهاربند نوع زیپر مؤثر هست .به صورتی که میانگین بهبود عملکرد برای
قابها مهاربندی در دهنه وسط در زلزلههای حوزه نزدیک بیشتر از عملکرد مشابه در قابهای با مهاربندی اول
شده در دهنه است .این در حالی است که در مورد زلزلههای حوزهی دور این موضوع برعکس است.
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طراحی شناورهای کوچک و بهینهسازی طراحی بدنه شناور برای دریاهای
بزرگ
احسان قاقیش پور
دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد علیآباد کتول

چکیده
امروزه قدرت الزم برای به حرکت درآوردن کشتیها عمدتاً بهوسیله موتورهای دیزلی تأمین میگردد .از طرفی
موتورهای دیزلی دریایی ،به جهت کاربریهای مختلف آن در صنایع دریایی از قبیل کشتیهای تجاری،
نفتکشها ،ناوها ،زیردریاییها و غیره ،موردتوجه سازندگان میباشند .همچنین این موتورها به دلیل مصرف
سوخت کمتر ،توان ،راندمان و دوام بیشتر نسبت به انواع موتورهای دیگر بهعنوان منبع تولید قدرت ،حائز
اهمیت بودهاند .امروزه با سختتر شدن استانداردهای دریایی و همچنین بحران انرژی موجود در جهان و
بالطبع افزایش قیمتهای سوخت مصرفی ،ضروری است تا بتوان گام اساسی در بهینه کردن فرآیندهای احتراق
بهمنظور بهبود عملکرد و توان که نگرش اصلی در طراحی این موتورها خصوصاً در جنگها و عملیات نظامی
هست ،برداشت .یکی ازفناور های نوین در جهت نیل به این اهداف ،استفاده از سوختهای جایگزین و نیز
افزودنیهای مناسب نظیز نانو ذرات جامد به سوخت دیزل میباشد.

کلمات کلیدی :شناورهای دریایی؛ بدنه شناور؛ موتور شناور

 -7مقدمه
موتورهای دیزلی دریایی ،به جهت کاربریهای گسترده آن در صنایع دریایی از قبیل کشتیهای تجاری ،نفتکشها ،ناوها،
زیردریاییها و غیره ،موردتوجه سازندگان میباشند .همچنین این موتورها به دلیل مصرف سوخت کمتر ،توان ،راندمان و دوام
بیشتر نسبت به انواع موتورهای دیگر بهعنوان منبع تولید قدرت ،مورداستفاده قرار میگیرند .امروزه در پی تکامل فناوری
کشتیسازی و همچنین بحران انرژی موجود در جهان و بالطبع افزایش قیمتهای سوخت مصرفی ،ضروری است تا بتوان گام
اساسی در بهینه کردن فرآیندهای احتراق برای کاهش مصرف سوخت ،بهبود عملکرد و افزایش توان موتور برداشت .یکی از
استراتژیهای نوین در جهت نیل به این اهداف ،استفاده از سوختهای جایگزین و نیز افزودنیهای مناسب نیز نانو ذرات جامد به
سوخت دیزل هست .نانو ذرات از دهها یا صدها اتم یا مولکول و با اندازهها و مورفولوژیهای مختلف آمورف ،کریستالی ،کروی
شکل ،سوزنی شکل و غیره ساختهشدهاند .اغلب نانو ذرات که بهطور تجاری مورداستفاده قرار میگیرند ،به شکل پودر خشک
میباشند ][1

البته نانو ذرات ترکیبشده در یک محلول که به شکل سوسپانسیون یا خمیری شکل است نیز موردتوجه میباشد .این ذرات
در شکلها ومورفولوژی های گوناگونی یافت میشوند .ساختارهایی از کروی گرفته تا فلسی ،ورقهای ،شاخهای ،لولهای و میلهای
رادارند .نانو افزودنیهای سوخت دیزل بهطور اساسی بر صرفهجویی سوخت و بازده موتور تأثیر دارند .همچنین این نانو افزودنیها
سبب افزایش عمر موتور ،کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری ،کاهش سروصدای موتور و نیز کاهش آالیندههای خروجی
میگردند [2].
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در بین انواع حملونقل ،قدیمىترین نوع آن حمل بار و کاال و مالالتجاره با کشتى یا قایق و وسایل مشابه و شناور هست که
ابتدا توجه ملل و مردمانى را که در سواحل دریاها و رودخانههاى بزرگ و پر آب در جزایر و بندرها قرار داشتند جلب نمود که
امروزه فقط اسمى از آنها باقیمانده است و در کتب و سوابق تاریخى مطالبى درباره چگونگى حملونقل دیده مىشود .به این
جهت حملونقل دریایی از اهمیت ویژهاى برخوردار است و براى شرکتهاى حملونقل مسیر رفتوبرگشت نیز تعیین گردیده
است که به خطوط اصلى دریایی نیز مشهور مىباشند .ماکسول از اولین کسانی بود که در سال  1001با افزودن ذرات جامد
کروی به سیاالت ،ترکیبی بسیار رقیق و با صرفنظر از برهمکنش ذرات با یکدیگر را بررسی کرد .نکتهای که باید موردتوجه
قرارداد این است که معادلهای که ماکسول برای ضریب هدایت حرارتی سیال به دست آورد ،فقط یک تخمین اولیه است و برای
مخلوطهایی با غلظت حجمی کم ذرات کاربرد دارد ][3

اهمیت زیاد خلیجفارس ازلحاظ اقتصادی و امنیتی سبب توجه مسئولین به گسترش ناوگان دریایی چه تجاری وجه نظامی
برای حضور هرچه بیشتر در این منطقه شده است درراستای به وجود آمدن ضرورتهای مختلف برای داخلی کردن ساخت
شناورها وتجهیرات نظامی توسط سازندگان داخلی خوشبختانه امروز شاهد خودکفا شدن کشور در بخشهای مختلف دریایی و
دفاعی هستیم .متخصصین دریایی و نیروی دریایی فعالیتهای زیادی برای افزایش راندمان شناورها ،کاهش هزینههای توان
مصرفی و بهبود کیفیت شناورهای دریایی انجام داده اندکه اغلب به تغییرات در فرم بدنه و دستگاههای پیش برنده مرتبط بوده
است ،در این پژوهشها هدف بررسی روشهای بهینهسازی برای کاهش در از منظر افزایش روشهای طراحی با در نظر گرفتن
اصیل هیدرودینامیک است .همچنین نیاز به یافتن روشهایی برای اطمینان و اعتبار دهی روشهای بهینهسازی است که نیاز به
تعریف و اختصاص بهینهسازی هیدرودینامیکی است.
ازآنجاییکه تمامی پارامترهای طراحی بر یکدیگر تأثیرگذار میباشند باید تمامی آنها بررسی و کنترل شوند .در این راستا
برای افرایش کیفیت و کاهش توان مصرفی شناورها نیز باید تمامی ویژگیها و ابعاد مسئله را موردبررسی قرار داده و سپس به
طراحی و پیادهسازی آن اقدام نماییم.
در مقالهای] [4با عنوان طراحی چارچوب بهینهسازی مصرف انرژی در طراحی شناورهای دریایی ،به مسئله کاهش سوخت
در شناورهای میپردازد .در این مقاله آمده است ،سازمان دریایی بینالمللی اعالم کرده که همکاری تمامی سهامداران با توجه
به ابزارهای کاهندهی نشر گازهای گلخانهای دریایی ،باید توجه ویژه به این موضوع مبذول دارند و در طراحی از آن استفاده
کنند .مطالب بیانشده در این پژوهش موجب پیشرفت درزمینهٔ ی طراحی مناسب ،دانش علمیو ابزارهای ارزیابی و
بهینهسازی انرژی برای شناورهای دریایی میگردد.
با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم (آلو مینا) به سوخت دیزل ،به بررسی مشخصههای اسپری احتراق دیزلی و رفتار شعله
پرداخت .وی در تحقیقات آزمایشگاهی خود نتیجه گرفت که نانو ذرات آلو مینا ،میتواند مکانسیم اشتعالی سوخت را بهبود
بخشیده و سبب نفوذ بهتر سوخت تزریقشده به داخل هوای فشرده گردد .همچنین نانو ذرات آلومینا باعث میگردد که تبادل
حرارتی بین جت سوخت و گاز اطراف درون سیلندر بهبود یابد .لذا باعث به وجود آمدن احتراق پایدار و افزایش راندمان
میگردد][5

بهاندازه گیری شکاف آب در تعلیقات سوختی شناورهای دریایی میپردازد .آنها بین میکنند که این امر میتواند تأثیر
ژرفی بر روی مدیریت و عملکرد دستگاه دیزل شناورها دارد .آنها در این مطالعه یک روش برای محدود کردن انتشار اکسید
نیتروژن با اضافه کردن مقادیری آب بهعنوان تعلیق در نفت سیاه سنگین قبل از آنکه به آتشدان تزریق شوند ،پیشنهاد میکنند.
این عمل نقطهی گرمایی اشتعال را کاهش داده و عمل ریز سازی سوخت دیزل را بهبود میبخشد درنتیجه میتواند دفع گازها
را به میزان  38درصد کاهش دهد].[6
افزایش اثربخشی فرآیند طراحی شناورهای دریایی را با استفاده از شبکههای عصبی هوشمند موردبررسی قرار میدهند .در
این مقاله آنها ،با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی بهصورت چند پارامتری دادههای موجود از طرحهای آماری مورد
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تجزیهوتحلیل قرارگرفته و به ارزیابی ارتباط دادههای ورودی و خروجی در شبکه عصبی پرداختهشده است و درنهایت مدل قابل
قبولی درزمینهی ارائه گردیده است .نتایج بهدستآمده در این پژوهش درزمینهی شاخصهای طراحی شناورهای دریایی بسیار
حائز اهمیت بوده و میتوان درزمینهی طراحی شناورهای دریایی جدید از آنها استفاده کرد].[7
نیز به بررسی روشهای کاهش مصرف سوخت در شناورهای دریایی پرداختهاند .آنها در این پژوهش با توجه به اینکه
مقاومت شناور مهمترین پارامتر در مصرف سوخت شناور است .ابتدا ،اجزا مختلف مقاومت و روشهای کاهش مقامت را مورد
بررسی قراردادند ،سپس روشهایی از قبیل بهبود فرم بدنه ،استفاده از حباب هوا و پوششهای جدید ،کاهش وزن و بهبود
راندمان سیستم رانش برای کاهش مصرف سوخت موردبررسی قرارگرفتهاند .در این پژوهش پیشنهادشده است که دستگاههای
پیش برندهی جدید و دقت در نگهداری و بهرهبرداری شناور میتواند در کاهش مصرف سوخت شناور تأثیرگذار باشد.
کشتیها جهت حفظ تعادل خود نیاز به استفاده از آب دریادارند؛ اما جابهجائی گونهها و تخلیه و بارگیری آن اثرات
زیستمحیطی مهمی را بر جای گذاشته است .جابهجائی گونههای جانوری ،عوامل بیماریزا ،تخلیه مواد نفتی و فلزات سنگین
مهمترین آثار زیستمحیطی آب توازن محسوب میشوند .این امر در خلیجفارس بسیار اثرگذار بوده است ،کشتیها و بهخصوص
تانکرهای نفتکش هنگام ورود به خلیجفارس به علت شرایط امن دریایی اقدام به تخلیه آب توازن میکنند .این اقدام اغلب در
محدوده تنگه هرمز صورت میگیرد .روزانه صدها هزار تن آب توازن بدین روش به خلیجفارس تخلیه میشود .ورود نفت از این
طریق مهمترین اثر زیستمحیطی محسوب میشود .بر اساس برآوردهای صورت گرفته از یک نفتکش  288هزار تنی ،میتواند
آبتوازنی توأم با  088تن نفت به دریا تخلیه شود.
حرکات خطی:
1

-

در راستای محور طولی :سرج

-

در راستای محور عرضی :اسوی

-

3

در راستای محور عمودی :هیچ

2

حرکت دورانی:
4

-

حول محور طولی :رول

-

حول محور عرضی :پیچ

-

حول محور عمودی :یاو

5

1

شکل  :7انواع درجات آزادی در دستگاه بدنه شناور

1Surge
2Sway
3Heave
4Roll
5Pitch
6Yaw
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حرکات گفتهشده در باال را میتوان با معادالت زیر بیان نمود:
رابطه :1

تریم :1به شیب طولی شناور یا شیب گفته میشود .درواقع اگر دوران طولی بهصورت پیوسته و غلتشی باشد به آن پیچ و
اگر بهصورت استاتیکی باشد به آن تریم گویند
سرسرا :2به شیب عرضی شناور هیل گفته میشود و درواقع حالت استاتیکی حرکت رول هست
سینه 3و پاشنه :4در اصطالح مهندسی دریایی به قسمت جلوی شناور سینه و به قسمت انتهای شناور پاشنه گفته میشود
کیل :5به شاهتیر اصلی کف شناور کیل گفته میشود که درواقع تحتانیترین قسمت بدنه شناور است
خط مبنا :1این خطخطی است که به انتهاییترین قسمت کف شناور بهصورت طولی مماس میشود
مقطع میانی :7مقطعی که طول شناور را دقیقه به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.

شکل  :2آبخوری ،فری برد و عمق بدنه شناور

سطح خیس :سطحی از بدنه شناور که داخل آب قرار دارد .این سطح شامل سطح بدنه در تماس با آب در طرفین چپ و
راست شناور است که به مجموع این مساحتها سطح خیس گفته میشود.
طول کلی :به حداکثر طول شناور که شامل جلوترین نقطه سینه تا انتهاییترین نقطه پاشنه است گفته میشود.
طول آبخور :طول بدنه در محل خط آبخور
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طول بین دو عمود :طول بین عمود سینه و پاشنه است .عمود سینه از محل تقاطع خط آبخور تابستان با سینه است و
عمود پاشنه در محل عمود گذرنده از محور سکان
عرض :فاصله عرضی بدنه در مقطع میانی که معموالً شامل بزرگترین عرض بدنه است.
عرشه :صفحه افقی کشتی که بهصورت طبقات متعددی میتواند باشد که بار یا مسافربر روی آن حمل میشود.

شکل  :9خط مبنا و مقطع میانی شناور

آبخور :1عمقی از بدنه است که داخل آب قرار دارد.
فری برد :2فاصله سطح آب تا عرشه اصلی شناور است.
عمق :3فاصله کف شناور تا عرشه اصلی شناور است.
ارتفاع :4فاصله آبخور تا باالترین قسمت روبناسازی
تعادل یک شناور در سرعت صفر از قانون ارشمیدوس پیروی میکند این قانون بیان میکند که وقتی جسمی روی سیالی
شناور است از طرف سیال نیرویی رو به باال به آن وارد می شودکه برابر وزن آن جسم میباشد
وقتی شناور در آب شروع به حرکت میکند جریان آب در اطراف شناور یک فشار دینامیکی عالوه بر فشار هیدرو استاتیکی
بر بدنه وارد میکند در این میان یک سیستم موج متشکل از امواج عرضی و امواجی واگرا با یک زاویه نسبت به جهت حرکت
شناور در اطراف بدنه شناور ایجاد میگردد که در شکل زیر نشان دادهشده است.

شکل  :4شمای تشکیل امواج ویلیام فرود

امواج تشکیلشده توسط شناور با توجه به نوع بدنه آن تغییر میکند .فرم بدنه خمیده باعث ایجاد فشار منفی در قسمت
عقب شناور شده و شناور در پاشنه تریم میکند و آبخور زیاد میشود و مقاومت موج سازی مانعی برای افزایش سرعت ایجاد

1Draft
2Freeboard
3Depth
4Height
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میکند برای گذشتن از این مانع باید از ایجاد فشار منفی در عقب شناور اجتناب کرد .شکل کلی توزیع فشار و تولید موج برای
فرم بدنههای مختلف در شکل زیر نشان دادهشده است.

شکل  :5نحوه تشکیل امواج مختلف برای بدنههای با شکل مختلف

مقاومت هیدرودینامیکی دلیل اصلی محدودیت در افزایش سرعت شناورهاست بهطورکلی بررسی سرعت شناورها و
حرکتشان در دریا با توجه به شکل زیر به پنج علت کلی صورت میگیرد.

شکل  :6اهداف تحقیقات در رابطه با بررسی سرعت در شناورها

ظرف چند دهه گذشته بهترین راهحل جهت افزایش سرعت شناورها کاهش سطح تماس بدنه با آب بهوسیله جدا کردن و
باال آوردن بدنه از آب بوده است بهعبارتدیگر با کمتر کردن حجم درون آب عالوه بر کاهش مقاومت ،تأثیرات امواج بر شناور
نیز کمتر میشود و میتواند در دریای متالطم نیز بهتر عمل نماید .علت کاهش مقاومت در این جات ،تبدیل مقاومت آب به
هواست که مقاومت در هوا بهمراتب کمتر از مقاومت در آب است.
البته مشکل اصلی برای این روش کاهش قابلتوجه نیروی شناوری است که باید به طریقی تأمین شود بر این اساس
میتوان حرکت شناورهای امروزی بهصورت زیر تقسیمبندی نمود:
.1

شناورهای متکی به نیروی هیدروستاتیک

.2

شناورهای متکی به نیروی هیدرودینامیک

.3

شناورهای متکی به نیروی استاتیکی هوا

.4

شناورهای متکی به فشار آئرودینامیک

دسته اول از تقسیمبندی فوق به شناورهای معمول جابهجایی اشاره دارد که فقط با نیروی هیدروستاتیکی عمل میکنند؛
اما شناورهای دوم از نیروی هیدرودینامیکی در هنگام حرکت استفاده میکنند بهعنوانمثال در هنگام حرکت به دلیل نیروی به
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را سطح تماس شناورهای پروازی با آب کمتر شده بهنحویکه مجموع نیروی برآیند ایجادشده و نیروی شناوری وزن شناور را
تحمل میکند در دسته سوم از دستهبندی فوق شناورهای آیرواستاتیک مثالً هاورکرافت از این دسته است برای جدا شدن از
آب الزم نیست تا شناور حرکت کند بلکه در حال سکون نیز با روشن کردن فنها میتواند تماس خود را با آب قطع کند
شناورهای آیرودینامیکی در حالت سکون کامالً در آب شناور میشوند اما با سرعت گرفتن میتوانند بهطور کامل از آب جدا
شوند (مثل اکرانوپلن).
بهطور خالصه میتوان بحث فوق را در مثلثی بنام مثلث تعلیق خالصه نمود این مثلث در شکل زیر نشان دادهشده است در
این مثلث سه روش تحمل وزن شناور ارائهشده است روش اول استفاده از نیروی برابویانسی است که شناورهای معمولی
جابهجایی از این نوعاند .روش دوم استفاده از نیروی به را دینامیکی است که شامل شناورهایی است که دارای فویل بوده و در
سرعتهای باال با نیروی برآهیدرودینامیکی از آب بیرون آمده و اصطالحاً دارای تکیهگاه دینامیکی هستند .روش آخر نیز روشی
است که هاور کر افت از آنها استفاده میکند  .در این حالت شناور با دمیدن هوا به زیر خود فشار استاتیکی هوا تولید نموده و
یک بالشتک هوای فشرده در زیر خود میسازد .الزم به تذکر است که اکرانوپلن ها را میتوان جز برآدینامیکی نیز در نظر گرفت
موضوع کاهش توان مصرفی در شبکه شناورهای دریایی هم ازلحاظ اقتصادی و همزیست محیطی مهم میباشد .طراح یو
پیادهسازی یک سامانه افزایش خدمات و کاهش توان مصرفی میتواند تاثیرقابل توجهی در افزایش کیفیت و کاهش هزینههای
سوخت در شناورهای دریایی داشته باشد.
در سالهای اخیر مبحث کاهش انرژی از بحثهای داغ در محافل علمی میباشد که این مسئله در مورد شناورهای دریایی
نیز مطرح میگردد ،شاخص مصرف انرژی در کشتیها میزان مصرف سوخت است و راهکارهای کاهش مصرف سوخت در
شناورها باید موردبررسی و شناسایی قرار گیرد .در سالیان اخیر مباحثی هم چون مدیریت انرژی و ممیزی انرژی بهمنظور
بهینهسازی مصرف انرژی تعریفشدهاند .در کشور ایران علیرغم وجود تعداد زیاد شناورهای دریایی ،متأسفانه تاکنون اقدامات
عملی در این خصوص صورت نگرفته است.
قدرت الزم برای به حرکت درآوردن شناورها عمدتاً بهوسیله موتورهای دیزلی تأمین میگردد .از طرفی موتورهای دیزلی
دریایی ،به جهت کاربریهای مختلف آن در صنایع دریایی از قبیل کشتیهای تجاری ،نفتکشها ،ناوها ،زیردریاییها و غیره،
موردتوجه سازندگان میباشند .همچنین این موتورها به دلیل مصرف سوخت کمتر ،توان ،راندمان و دوام بیشتر نسبت به انواع
موتورهای دیگر بهعنوان منبع تولید قدرت ،حائز اهمیت بودهاند .امروزه با سختتر شدن استانداردهای دریایی و همچنین بحران
انرژی موجود در جهان و بالطبع افزایش قیمتهای سوخت مصرفی ،ضروری است تا بتوان گام اساسی در بهینه کردن
فرآیندهای احتراق بهمنظور بهبود عملکرد و توان که نگرش اصلی در طراحی این موتورها خصوصاً در جنگها و عملیات نظامی
هست ،برداشت.

 -2دستهبندی شناورها
امروزه طیف گستردهای از شناورهای دریایی در حوزههای مختلف تجاری ،تحقیقاتی ،نظامی و  ...طراحی ،ساخته و مورد
بهرهبرداری قرار میگیرند .با توجه به تنوع کشتیهای موجود تقسیم باندیهای مختلفی نیز توسط مؤسسات ردهبندی،
شرکتهای کشتیسازی و سایر مراجع مرتبط با امور دریایی ارائه گردیده است که دستیابی به یک تقسیمبندی واحد را عمالً
امکانناپذیر ساخته است که این امر چندان مهم نیز نیست .در این تقسیمبندی ما شناورها را به دودسته شناورهای نظامی و
شناورهای غیرنظامی تقسیم کرده و زیرمجموعههای هر بخش را بت درج نامخواهیم برد .با توجه به اینکه تقسیم بندیهای
انجامشده در بخش نظامی بسیار استانداردتر و مدونتر از بخش غیرنظامی هست ،معرفی را با این بخش شروع میکنیم .قبل از
هر چیز باید متذکر شوم که این تقسیمبندی سندیت ارجاع نداشته و تنها جهت آشنای خوانندگان هست.

بدنه یک شناور به سه صورت هست:
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-

بدنه چوبی :ساخت این نوع شناور دارای  3مرحله بازرسی هست

-

بدنه فلزی :ساخت این شناور دارای  1مرحله بازرسی هست

-

بدنه فایبر گالس

 -9ارتعاشات در شناورها
ارتعاشات در شناورها به دلیل وجود حرکات و شتابهای ناگهانی به وجود آمده در طول سفر و صلب آسایش سرنشینان از
اهمیت باالیی برخوردار است .بازدهی دینامیکی حرکات شناورها در چرخه طراحی شناورها جای مخصوص به خود اختصاص
دادهاند.البته مسائل دینامیک در کشتی نسبت به مقاومت آب آرام پیچیدهتر میباشد.
در اینجا تمرکز ما بیشتر بر روی ارتعاشات ناشی از محرکهای موج و دریا میباشد .برای کاهش این معزل روشهای متنوعی
وجود دارد .یکی از روشهای که در شناورهای مسافربری بزرگ در اغلب کشورها استفاده میشود به کار بردن سطح کنترل
میباشد که در انواع فویلها و به شکلهای مختلف این حرکات کنترل میشود .دوم استفاده از دستگاههای مکانیکی درروی
شناور است که قاعدتاً سیستم تعلیق شامل فنر و دمپر هست .تالش برای دستیابی بهسرعت و کارایی باالتر همواره عنصری
انگیزشی در طراحی شناورهای مدرن بوده است که سبب شده شناورهایی با ویژگیهای نوین و منحصربهفرد در عرصه حملونقل
دریایی ظهور پیدا کنند .در پارهای از این طراحیها استفاده از الگوهای طبیعی میتواند راهگشا باشد .در مقوله شناورهای دریایی
انواع متفاوتی با استفاده از این الگوهای طبیعی طراحیشدهاند .تعدادی از این شناورهای در شکلهای زیر نشان دادهشدهاند.

شکل  :8شناور Seaphantom

شکل  :1شناور WIG

شکل  :3شناور پنگوئن

شکل باال شناور را نشانم دهد که در آن از پدیده اثر سطح استفادهشده است .پرندگان دریایی بهطور وسیعی از این اثر
استفاده میکنند.
شناور از ماهیهای بالدار الگوبرداری شده است و بهطور همزمان از پدیده اثر سطح نیز بهره میگیرد.
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شناور پنگوئن نیز از این دسته وسیلههایی هستند که در طراحی آنها از فرم بدنه پنگوئن الهام گرفتهشده است .موارد
نامبرده شده تعداد محدودی از موارد زیادی است که در دنیای مدرن امروزی قابل برشماریاند .یکی دیگر از این نمونهها شناور
دلفین است .این شناور ازجمله شناورهای بافرم بدنه نوین است که با استفاده از علوم بیوتکنولوژی و با الگوبرداری از دلفین
طراحیشده است .در نیروند رو به رشد طراحی این شناور نمونههای مختلفی از آن ساختهشده است که باگذشت زمان و جدیدتر
شدن نمونهها سرعت و قابلیتهای مانور آن نیز افزایشیافته است .هدف اولیه در طراحی این نوع بدنه کاربر دهد تفریحی،
ورزشی بوده است .هرچند که نمونههای اخیر آن با سرعت بیش  45گره دریایی امروزه در پاسگان ساحلی ایاالتمتحده نیز
مورداستفاده قرار میگیرد .در زیر یک نمونه الگوریتم که برای طراحی بدنه استفادهشده آورده شده است.

شکل  :71نمونهای از شناورهایی که از طبعت در طراحی آنها الگوبرداری شده است

کشتیها یکی از دستگاههای پیچیده و پرخرج مهندسی هستند و طراحی آنها دربرگیرنده مسائل فن خیلی زیادی است
که باعث پرحجم بودن طراحی کلی کشتی میگردد .مشکل عمده ،بر سر محدودیتهایی است که ناشی از قوانین خاص
کشتیها و یا خواستههای مشتری است .اینها شامل محدودیتهای طبیعی در دریا می شو دو اینکه کشتی باید تا چندین ماه
در دریا جوابگوی خود باشد .بعالوه هیچ نمونه مشابهی از طرح ساخته نمیشود و بهجز در حاالت خیلی خاص که چند نوع
یکسان از یک طرح ساخته میشوند ،در باقی حاالت طرح موردنظر برای اولین بار ساخته میگردد .در طراحی کشتی ،مسائل
گفتهشده در باال دنبال میگردد ،ولی درهرحال تعداد زیادتری مهندس در طراحی یک کشتی نسبت به دیگر طرحهای مهندسی
شریک هستند.
شکل بدنه ازنظر سازهای و هیدرودینامیکی مهم است ،همچنین دیگر قسمتهای دوبعدی و سهبعدی و یا خارجی در موفق
بودن طرح مؤثر هستند .با توجه به شرایط سخت و خشن محیطی ،لزوم قابلیت حرکت ،احتمال آتشسوزی و جاری شدن آب
به داخل کشتی دیده میشود که درنتیجه برای طراحی کشتی ،محدودیتهای بیشتری نسبت به وسایل حملونقل زمینی وجود
دارد .همچنین عوامل اجتماعی ،نهتنها ازنظر نحوه کار افراد در کشتی و شرایط زیستی ،بلکه ازنظر تأثیرات حرکات کشتی بر
روی کارکنان و مسافران نیز از اهمیت خاصی برخوردار هستند .بدن انسان به حرکات خاص و فرکانسهای مشخصی حساس
است ،برای مثال بیماری دریا ،اغلب در فرکانسهای حرکت حدود  Hz 8,2اتفاق میافتد.
یک طراح موفق سعی در تنظیم حرکات کشتی دارد تا شرایط بهتری را برای افراد داخل کشتی به وجود آورد .همچنین
قرار دادن محل زیست آنان در قسمتهایی که دامنه نوسان کمتری دارند ،باعث مناسبتر شدن وضعیت زندگی بر روی کشتی
میگردد .روند طراحی کشتی ،معموالً بهصورت یک دیاگرام مارپیچ نمایش داده میشود .این دیاگرام ،طراحی یک کشتی تجاری
را از اولین مرحله که درخواستهای مشتری است تا آخرین مرحله که طراحی جزئیات و ساخت است ،نمایش میدهد .دیاگرام
حلزونی نمایش دادهشده  ،یک ماهیت تکراری دارد بدین معنی که همه عوامل در نظر گرفته میشوند و به دنبال آن اگر تغییری
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در یک مرحله داده شد ،گردش مراحل ،دوباره صورت میگیرد تا تغییرات متناسب با آن در همه قم ستها داده شود .همچنین
ممکن است ناپیوستگیهایی وجود داشته باشد ،برای مثال ،تغییر ابعاد کلی کشتی ممکن است آنقدر ادامه یابد که جایگزین
کردن یک نوع سیستم رانش جدید الزامی گردد .راه دیگر ،برای روند طراحی کشتیهای تجاری ،استفاده از طراحی و ساخت به
کمک کامپیوتر ) (CAD/CAMاست.

 -4طراحی شناور کاتاماران
این مدل که بانام شناور غزال در دور اول مسابقات شناورهای بدون سرنشین در دانشگاه شریف نیز شرکت داده شد.
مشخصات اصلی شناور در جدول ( )1نشان دادهشده است .خطوط بدنه آن نیز در شکل ( )11مشخصشده است.

شکل  :77مدل سه نمای شناور ][3

جدول  :1مشخصات اصلی شناور غزال
طول (متر)

1,3

عرض متوسط (متر)

8,322

زاویه درایز (درجه)

25

وزن کلی (کیلوگرم)

0

پس از انجام مالحظات طراحی آیرودینامیک ،حذف سطوح منفی راداری و همچنین مالحظات جانمایی سیستم رانش ،فرم
بدنه بهصورت شکل ( )12در نرمافزار کنیا مدلسازی شد .ضمناً طبق الگوریتمی ] ،[4محل مرکز ثقل شناور بهدستآمده و با
بررسی مرکز فشار بهدستآمده از کد تحلیلی بدنههای مدرن ،این دو مرکز تا حد امکان به هم نزدیک شدند تا شناور به
مشکالت ناپایداری دینامیکی از قبیل پورپویزنگ مواجه نشود .ضمناً با توجه به بهبود پایداری دینامیکی بدنه که از طریق فویل
قابل انجام است ،این احتمال تا حد صفر قابل کاهش هست.

شکل  :72بدنه کاتاماران سرشی غزال بدون طراحی هیدروفویل مدلسازی شده در نرمافزار کتیا
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 -5تحلیل فویل و پارامترهای تأثیرگذار آن
با توجه به آزمودنهای انجام شده در دانشگاه استلنبوش آفریقای جنوبی و همچنین تحلیلهایی که در این مقاله صورت
پذیرفته دو پارامتر محل نصب هیدروفویلها و همچنین شرایط هندسی هر فویل بیشترین تأثیر را روی عملکرد دینامیکی شناور
دارند .نحوه قرارگیری هیدروفویلها با توجه به تستهایی که طی  48سال گذشته در دنیا انجامشده به سه صورت در شکل ()13
نشان دادهشده است .البته در این مقاله فرم هواپیمایی هایسوکت جهت توسعه تحقیق آن انتخاب شد .محل قرارگیری فویل
اصلی در این فرم ،نزدیک به محل مرکز ثقل شناور و  5درصد طول شناور در جلوی آن میباشد؛ و فویلهای عقبی (تریم) در
پاشنه و در نزدیکترین نقطه به سطح آزاد جریان در حالت دینامیکی میباشد .این فویلها نقش کنترل تریم خودکار شناور را بر
عهده میگیرند که یکی از مشکالت ع مده شناورهای کاتاماران در پایداری طولی کم را بهبود میبخشد.پارامترهای متفاوتی که
در عملکرد فویل تأثیر دارند ،عبارت اند از زاویه سوئیپ ،زاویه دایهدرال ،طول کورد ،اسپن و نوع استاندارد فویل مورداستفاده
میباشند .بدینصورت که فویلهایی که در نزدیکی سطح آزاد عملیات انجام میدهند ،از نوع لیفت باال هستند در مورد خاص
هایسوکت ،از مقاطع استاندارد اپلر استفاده می شود .در اینجا چهار نمونه فویل از این استاندارد مدل شد (شکل ( ))14و پس از
محاسبات مشخص شد که فویل  E71ازلحاظ هیدرودینامیکی بازده بهتری دارد.

شکل  :79نحوه قرارگیری هیدروفویلها در انواع شناورهای

شکل  :74چهار نوع فویل متفاوت از مقاطع اپلر که در این

هایسوکت ][5

پژوهش مدل شدند ][6

طول اسپن و کورد بهینه برای این مدل خاص شناور نیز توسط کد نرمافزاری بدنههای مدرن بهصورت اشکال ( )15و ()11
بهینهسازی شد .بدینصورت که بیشینه نسبت لیفت فویل به بدنه و کمینه مقاومت شناور نسبت به طول کورد و اسپنهای
متفاوت بررسی شدند تا ابعاد اصلی هندسی فویل بدست آمدند.

شکل  :75تغییرات درگ شناور بر حسب تغییرات طول کورد

شکل  :76نسبت لیفت هیدروفویل به لیفت بدنه بر حسب

فویل مورد استفاده

تغییرات طول اسپن فویل
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زوایای سوئیپ و دایهدرال فویل نیز با توجه به نتایج
تجربی پروفسور هوپ و میگشته به ترتیب  15درجه و
صفر درجه بهینه تشخیص دادهشدهاند] [5با توجه به
مشخصات هندسی بهدستآمده ،فویل  E71بهصورت
انتخابی در نرمافزار مدلسازی میشود تا نتایج
دقیقتری از مقادیر لیفت و در به دست آید(.شکل.)17

شکل  :71نقشه فویل اصلی جهت ساخت

 -6پیشبینی رفتار دینامیکی شناور با فویل
با توجه به پارامترهای هندسی شناور و هیدروفویل که بهصورت جداگانه به دست میآیند ،پیشبینی عملکرد شناور در
مرحله طراحی بسیار ضروری است .به این دلیل که بهعنوانمثال مقادیر آبخور ،زاویهتریم و مقاومت شناور ،بهعنوان ورودی
جهت تعیین محل خروجی شفت و پروانه از بدنه ،طول شفت پشت بدنه و انتخاب موتور از توان ماکزیمم موردنیاز خواهد بود.
لذا همانطور که در اشکال ( )10تا ( )10دیده میشود ،عملکرد دینامیکی شناورهایسوکت در سرعتهای مختلف محاسبه شد.

شکل  :78مقاومت هیدرودینامیکی شناور در دو حالت با و

شکل  :73مقایسه آبخور شناور در دو حالت با و بدون فویل

بدون فویل

شکل  :21میزان تغییرات تریم مدل شناور در دو حالت با و

شکل  :27تغییرات محل مرکز فشار در دو حالت با و بدون

بدون فویل

فویل
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 -1مدلسازی بدنه هایسوکت
نهایتاً مشخص شدن تمامی پارامترهای هندسی بهینه برای فویل و همچنین مشخص شدن محل قرارگیری فویل در شناور،
مدل هایسوکت بهصورت شکل ( )22در نرمافزار تهیه میشود.

شکل  :22فرم بدنه هایسوکت مدلسازی شده در نرمافزار کتیا

 -8ساخت بدنه
پس از طراحی و مدلسازی کامل بدنه ،ساخت شناور با مواد مختلفی از قبیل آلومینیم و کامپوزیت قابل انجام است .البته
کامپوزیت با توجه به مزایایی از قبیل روشهای ساخت راحت ،وزن کمتر ،استحکام فراوان و حتی خاصیت رادار گریزی ،به دیگر
مواد ارجحیت مییابد .ساخت بدنه کامپوزیتی نیز بهروشهای متفاوتی قابل انجام است .بهگونهای که ابتدا مدلی از جنس فوم
یا چوب بالسا از بدنه به دست میآید .سپس با قالبگیری از مدل ،هر تعدادی از بدنه که موردنیاز کاربر باشد ،قابلتولید است.
تهیه مدل فومی نیز به دو روش امکانپذیر است .1 .استفاده از دستگاه هات وایر  .2استفاده از دستگاه CNC

درروش اول مدل فومی با استفاده از سیم داغ با مقاومت باالی الکتریکی متصل به پیل الکترونیکی تولید میشود .بهگونهای
که خطوط کنترلی اصلی در طول شناور بهدستآمده و با تقسیم بدنه به چند ناحیه مختلف (وابسته به نوع انحنای مقاطع)،
مدل شناور در چند مقطع فوم به دست میآید و نهایتاً بدنه و قالب شناور قابلدستیابی است .این روش هزینه کمتری دارد ولی
به علت عدم استفاده از ابزار دقیق ناموزونیهای احتمالی در بدنه ایجاد میکند که سبب کنترل پیچیده در مراحل بعدی
عملیات شناور خواهد شد.
درروش دوم با تهیه مدل سطح شناور در نرمافزار ،ابتدا از بدنه جی کد گرفته میشود و سپس با دستگاه ابزار دقیق CNC

سه محوره مدل شناور از هر جنسی که موردنظر باشد ،به دست خواهد آمد (شکل .)23درنهایت با تهیه قالب از مدل مربوطه
شناور با بدنه کامپوزیتی به دست خواهد آمد (شکل)24

شکل  :29مدل شناور در حال استخراج از دستگاه CNC

شکل  :24مدل شناور تولیدشده در کارگاه کامپوزیت
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 نتیجهگیری-3
 با ارزیابیهای اقتصادی و احتماالً تحقیقات در مورد بازار کار بهوسیله مشتری آغاز،روند طراحی یک کشتی تجاری
 تنها بهعنوان قسمتی از یک سیستم بزرگ حملونقل در نظر گرفته میشود که احتیاجات این،در این مرحله کشتی. میگردد
 مشتری باید راههای.سیستم حملونقل با تعداد زیادی کشتی کوچک یا تعداد کمتری کشتی بزرگ قابل جوابگویی است
 خرید کشتی موجود و باالخره ساخت کشتی جدید را،  خرید کشتیهای دستدوم، مانند کرایه کردن کشتی از دیگران،مختلف
 سرعت و،موردبررسی قرار دهد؛ بنابراین مطالعات اقتصادی پیچیدهای الزم است تا راهحل مناسب و کشتی بهینه ازنقطهنظر نوع
 تخمین هزینه ساخت و هزینههای سرویس کشتی است که مخارج مربوطه با یک، الزم بررسیهای فوق.تناژ مشخص گردد
. مانند جدول زیر برای طول عمر کشتی مشخص میشوند،جدول یا دیاگرام
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طراحی زیر الیه فوتونی مربعی و دایرهای شکل برای آنتن میکرواستریپ
حبیب اهلل ناصری

چکیده
آنتنهای پچ به طور گستردهای برای کاربردهای مختلف با توجه به هزینه کم آنها ،مشخصات کم ،سازگاری
با تکنولوژی آی سی ،سهولت ساخت ،نصب و راه اندازی روی سطوح با اشکال متفاوت بکار میروند .هدف
این مقاله بررسی روش جدید برای توسعه آنتنهای مایکرواستریپ پهن باند با استفاده از زیرالیههای حاوی
بلورهای فوتونی می باشد .در این پژوهش با استفاده از روش ( FDTDحوزه زمان تفاضل محدود) به تجزیه
و تحلیل آنتن پچ با و بدون عبور ساختار  PBGویژه ،همراه با شبیه سازی مختلف پرداخته میشود .نتایج
حکایت از آن دارد که امواج سطحی که در امتداد سطح پیش ماده و زیرآیند پراکنده میشوند به واسطه
تأثیر فاصله نواری کریستال نوری متقاطع به صورت نوار ممنوعه ،به وسیله این ساختار فاصله نواری PBG

میتوانند جلوگیری کنند ،که در عین حال می توانند بیشتر انرژی امواج الکترومغناطیسی در زیرآیند و پیش
ماده را ساطع نماید و در عین حال دارای تلفات بازگشتی کمتری ) (S11در مقایسه با آنتن های پچ مرسوم
باشد که بر این اساس ،بازده و بهره باالیی بدست آمده و عملکرد آن تقویت یافته است .به واسطه این مزایا،
استفاده از آنتنهای پچ کریستال نوری در حوزههایی مثل ارتباطات ماهوارهای و الکترونیک هواپیمایی و
غیره گسترش خواهد یافت.
کلید واژه :آنتن میکرواستریپ ،فراپهن باند ،بلور فوتونی ،فیلترینگ ،باند

مقدمه
آنتن از یک سیم مستقیم تشکیل شده است ک ه اگر در فرستنده به کار رود ،امواج فرستنده را به امواج الکترومغناطیس
تبدیل نموده و پخش می نماید و اگر در گیرنده به کار رود ،امواج الکترومغناطیسی موجود در فضا را دریافت نموده و تبدیل به
امواج الکتریکی نموده و جهت آشکار شدن ،به مدار گیرنده می دهد.

معموال در گیرندهها هر آنتن به ازاء یک فرکانس مشخصی ،به تشدید درآمده و به ازاء آن فرکانس ،ولتاژ ماکزیمم مشخصی
تولید می نماید .هرگاه طول آنتن متناسب با طول موج دریافتی باشد ،موج کامال در آنتن قرار می گیرد و اصطالحا می گویند
آنتن رزنانس شده و یا به تشدید در آمده است یعنی آنتن با موج رسیده هماهنگ شده است و در این حالت ولتاژی که به آنتن
رسیده ،حداکثر است.

ارزیابی تحلیلی آنتن پچ
به شیوه معمول ،آنتن های میکرواستریپ با استفاده از یکی از سه متد تحلیلی مدل خط انتقال ،مدل حفره ،یا مدل موج
کامل مورد ارزیابی قرار گرفتهاند ،از اینرو با آغاز(تکوین) این تکنیکها ،چند مدل تحلیل پیچیده(مختلط) توسعه یافته است که
اثرات تقویت کننده ،هندسه های ویژه ،زیرالیه های پیچیده(مختلط) و تزویج متقابل از روی عناصر مجاور در یک آرایه ،را
توضیح می دهند .رویکرد بسیار مستقیم برای ارزیابی آنتن های پچ با نتایج دقیق مستدل استفاده از مدل حفره میباشد .پچ

31

نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

فلزی در آنتن های میکرواستریپ در واقع یک محفظه تشدید بوجود میآورد که پچ واقع در باالی زیرالیه بمنزله ضلع فوقانی
محفظه و صفحه زمین بعنوان ضلع تحتانی و لبه های پچ به مشابه وجههای کناری محفظه میباشند[3].

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
در این پژوهش با استفاده از روش ( FDTDحوزه زمان تفاضل محدود) به تجزیه و تحلیل آنتن پچ با و بدون عبور ساختار
 PBGویژه ،همراه با شبیه سازی پرداخته میشود .با استفاده از شبیه سازی به بررسی و مقایسه بین آنتن پچ معمولی و آنتن با
زیر الیه فوتونی از منظر بهبود بهره و تلفات بازگشتی پرداخته خواهد شد.

نتایج شبیهسازی و تجزیه و تحلیل
تلفات بازگشتی و بهره آنتنهای پچ را به صورتی که در شکلهای زیر نشان داده شده است را شبیه سازی کردیم .ادر شکل
زیر می توان مشاهده کرد که آنتن اتصال دارای ساختار ویژه متقاطع فاصله نواری  PBGدر مقایسه با آنتن اتصال قراردادی،
دارای افت برگشت بهتری ) (S11است .که نوع قراردادی آن در فرکانس  3/81گیگاهرتز ،بهره  28 dBبدست میآید .در حالی
که آنتن  ،PBGدر فرکانس  3/71گیگاهرتز ،بهره  38 dBبدست اورده می شود یعنی افت آن  18 dBپایینتر است .دلیل اینکه
چرا ساختار ویژه متقاطع  PBGمیتواند ویژگیهای آنتن را بهبود بخشد که ساختار ویژه متقاطع  ،PBGتوانایی  PBGبرای
انعکاس امواج الکترومغناطیسی در سوبسترا را تقویت و بر این اساس بازده تابش را تقویت خواهد نمود .در عین حال ،یک تغییر
فرکانس به علت ساختار  PBGوجود دارد .دلیل اصلی این تغییر این است که معرفی ساختار  ،PBGطول موج راهنما را کوتاهتر
میسازد در حالی که اندازه آنتن بدون تغییر میماند ،که بر این اساس تغییر فرکانس تشدید کننده را به همراه دارد.
در الگوهای تابشی آنتن در شکل را می توان بدست آورد که بهره انتقال ماکزیمم آنتن قراردادی معادل  -3 dBاست ،در
حالی که ساختار  PBGبه صورت  11/50 dB ، 0/50 dBاست که نشان میدهد ساختار ویژه متقاطع  PBGبه طور مشهود
میتواند بهره انتقال آنتنهای اتصال را تقویت کند .با توجه به شکل  ،در عین حال نتایج نشان میدهد که پهنای باند به علت
ساختار  PBGبزرگتر میشود ،و در عین حال دلیلی است که چرا ما از ساختار  PBGاستفاده میکنیم .برای نسبت موج ساکن
ولتاژ  ،VSWRآنتن ویژه متقاطع  PBGمعادل  1/812است که به شرایط ایدهال  ،1نزدیک است که برای آنتن قراردادی
معادل  1/2884است.
طرح شماتیک پارامترهای آنتن دارای ساختار  PBGو فاقد ساختار  PBGرا نشان میدهد.

انتن دارای ساختار مقاطع PBG

آنتن قراردادی

شکل ( )7افت برگشتی ) (S11آنتنهای شبیه سازی شده را نشان میدهد.
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انتن دارای ساختار مقاطع PBG

تصویر فیزیکی امواج سطحی با استفاده از زیرآیند PBG

آنتن قراردادی

توزیع میدان الکتریکی انتن ویژه متقاطع  PBGو توزیع میدان
الکتریکی انتن قراردادی

شکل(  )2الگوهای تابش دو آنتن (مختصات مربع مستطیلی) را نشان میدهد.

به سادگی می توان مشاهده نمود که آنتن اتصال موقت ،افت برگشتی کمتر و بهره انتقال باالتری با اضافه کردن ساختار
ویژه و متقاطع  PBGنشان می دهد .این موضوع از دیدگاه تئوری قابل مشاهده است یک باند فرکانس ممنوعه بعد از اضافه
کردن ساختار  PBGدر سوبسترا تشکیل خواهد شد ،آ نگاه امواج الکترومغناطیسی در محدوده این فرکانس متوقف خواهد شد،
یعنی نمیتوانند در هیچ جهتی انتقال داده شوند.
با استفاده از تأثیر باند ممنوعه  ، PBGامواج سطحی که در امتداد زیرآیند تحتانی انتقال داده میشود ،محدود خواهد شد،
که بر این اساس ،امواج الکترومغناطی سی جذب شده به وسیله سوبستراکاهش می یابد و انرژی انعکاس یافته به فضای آزاد
افزایش خواهد یافت .بر این اساس ،افت برگشتی و بهره انتقال آن تقویت می شود .تصویر فیزیکی ساختار  PBGدر شکل نشان
داده شده است.
به منظور به تصویر کشیدن تأثیر نوار ممنوعه که به طور کافی امواج سطحی را محدود میکند ،توزیع میدان الکتریکی )(Ec

برای این دو آنتن را شبیهسازی کرده ایم .مقاومت میدان الکتریکی امواج سطحی آنتن قراردادی  ،از ساختار  PBGدر شکل زیر
قویتر است که به طور مستقیم نشان می دهد که امواج سطحی استتار داده شده در امتداد سوبسترا میتواند با استفاده از
ساختار ویژه متقاطع  PBGمحدود شود.
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نتایج شبیه سازی(صحت سنجی)
در اینکار در ابتدا آنتن را بدون وجود ساختار  PBGدر  HFSSطراحی میشود .طراحی در فرکانس مرکزی نزدیک به
3گیکاهرتز ( )2.75GHzانجام شده است.
پورت انتخاب شده برای این ساختار از نوع  Plan Waveمیباشد .همچنین یک  Boxبرای شبیهسازی میدان دور در
اطراف ساختار در نظر گرفته میشود .شرایط مرزی روی  Boxنیز ار نوع  Radiationتعیین میشود .ضریب دیالکتریک
زیرالیه  18میباشد .در الیه کامال همسان  PMLبه عنوان شرایط مرزی به سمت  xو جهت  yاست در حالی که محاسبات و
تقسیم سلولی به صورت  28*28انتخاب می شود که در نهایت انتن مایکرویو  PGBتوسط روش عددی  FDTDشبیه سازی
می شود .شعاع سیلندر  360*360*8میلی متر و همچنین فاصله بین دو سیلندر  35.2میلی متر می باشد از فاصله پایین هرم
و همچنین سطح باالی بستر توسط تحریک گاوسی منبع تغذیه استفاده می شود.

شکل ( )9آنتن طراحی شده در  HFSSبدون PBG

مقدار  S11بر حسب فرکانس در شکل زیر نمایش داده شده است .همانطور که مشخص است فرکانس رزونانس آنتن 2,75
گیگاهرتز بوده و مقدار آن ،اندازهی ناچیز  -13,75دسیبل است .الگوی تشعشعی بهره دوبعدی نیز در شکل زیر در فرکانس 3
گیگاهرتز نشان داده شده است .همانطور که مالحظه می شود الگوی تشعشعی جهت گیری خوبی ندارد .این موضوع ناشی از
امواج سطحی میدانها در زیرالیه میباشد[0] .
XY Plot 1

HFSSDesign1

XY Plot 2
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شکل ( )4نمودار  S11بر حسب فرکانس
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شکل ( )5الگوی تشعشعی بهره دو بعدی در فرکانس  9گیگا هرتز
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در مرحلهی بعد ساختار  PBGرا بر روی این آنتن پیاده کرده و نتایج آن را با حالت قبل مقایسه میکنیم .شکل زیر ساختار
PBGی پیادهسازی شده را در  HFSSنشان میدهد .نتایج شبیهسازی در شکلهای بعدی مشاهده میشود .شکل زیر پارامتر
 S11را بر حسب فرکانس نشان می دهد .همانطور که مشخص است در این حالت کمی فرکانس مرکزی جابجا شده ولی مقدار
آن در فرکانس مرکزی بسیار بهبود پیدا کرده است و به حدود  -48دسیبل رسیده است .همانطور که مشخص است جهت
گیری آن نیز در این حالت بهبود یافته است.

شکل ( )6الگوی تشعشعی بهره در فرکانس  9گیگا هرتز

شکل ( )1نمودار  S11بر حسب فرکانس

شکل ( )8الگوی تشعشعی بهره در فرکانس  9گیگاهرتز
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نتیجه گیری
روش مورد استفاده قلمرو زمانی تفاضل متناهی ) ،(FDTDو ویژگیهای آنتن اتصال موقت بر اساس حفرات هوایی متناوب
در پیش داده و سوبسترا مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد .نتایج حکایت از آن دارد که امواج سطحی که در امتداد سطح پیش
ماده و سوبسترا پراکنده میشوند میتوانند به واسطه تأثیر فاصله نواری کریستال نوری متقاطع به صورت نوار ممنوعه ،به وسیله
این ساختار فاصله نواری  PBGجلوگیری شود ،که در عین حال میتوانند بیشتر انرژی امواج الکترومغناطیسی در سوبسترا و
پیش ماده را ساطع نماید و در عین حال دارای افت برگشتی کمتری ) (S11در مقایسه با آنتنهای اتصالی موقت قراردادی باشد
که بر این اساس ،یک بازده و بهره باالیی بدست آورده و عملکرد آن تقویت یافته است .به واسطه این مزایا ،استفاده از آنتنهای
اتصال موقت کریستال نوری در حوزههایی مثل ارتباطات ماهوارهای و الکترونیک هواپیمایی و غیره گسترش خواهد یافت.
آنتن های مایکرواستریپ 1به طور افزاینده ای در کاربرد های  UWBبه دلیل دارا بودن خصوصیات جالب مورد استفاده ی
قرار می گیرند آنتن های مسطح گزینه های خوبی برای تکنولوژی بی سیم فرا پهن باند می باشند
با توجه به شبیه سازی انجام شده مشخص گردید که امواج سطحی به همراه پچ  PBGویژه از بستر انتن عبور می کنند و
در مهار باند فرکانسی در مقایسه با از دست دادن امواج یک انتن معمولی بسیار قوی تر عمل می کنند.بنابراین جفت انرژی
تابش در فضای مورد نظر تولید می شود و همچنین نسبت افزایشی سیگنال نویز به عملکرد بهبود می یابد.
پس از اضافه کردن ساختار  PBGدر تشکیل این ساختار امواج  EMدر این محدوده فرکانسی قرار خواهند گرفت که پس
از سرکوب توان نمی توانند در هر جهتی که می خواهند منتقل شوند.با استفاده از اثر  PBGامواج در سطح پایینی بستر منتقل
خواهند شد بنابراین امواج  EMدر قسمت های باالیی کاهش می یابند و انرژی منعکس شده در فضای ازاد انها افزایش می یابد.
روش محدود در حوزه زمان تفاوت ( ،)FDTDمورد استفاده قرار گرفته وهمچنین ویژگی های آنتن پچ بر اساس حفاری
سوراخ هوایی تناوبی در بستر ،مورد مطالعه قرار گرفته است .این نتایج نشان داد که امواج سطحی که انتشار در امتداد سطح
بستر را دارند می توانند با  PBGویژه عبور (بلور فوتونی گاف )2سرکوب شوند.این ساختار به علت اثر ممنوعیت باند آن  ،که می
تواند بیشتر از انرژی امواج الکترومغناطیسی در پرتو افکندن بستر به طور قابل توجهی تولید کند ،عملکرد آن به خاطر وجود
این مزایا است ،استفاده از آنتن بلور فوتونی در زمینه هایی مانند ارتباطات تلفن همراه ،ارتباطات ماهواره ای ،حمل و نقل
هوایی ،و غیره افزایش یافته است.
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بررسی روشهای ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی
شهرام جلیلی تلچگاه ،اسداهلل ملک

7

زاده2

گروه مهندسی شیمی ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران.

چکیده
در اصطالح ،برداشت اولیه نفت ،برداشت ثانویه نفت و برداشت دوران سوم نفت (ازدیاد برداشت نفت) جهت
توصیف برداشت هیدروکربنها بر اساس روش تولید یا زمان تولید آنها به کار میرود .در برداشت اولیه نفت
تولید هیدروکربنها بر اساس مکانیزمهای محرک طبیعی موجود در مخزن بدون نیاز به کمک اضافی تزریق
سیالهایی مانند آب و گاز صورت میگیرد .در بیشتر موارد محرکهای طبیعی نسبتاً ضعیف هستند و در نتیجه
برداشت کلی نفت کم خواهد بود .فقدان محرکهای طبیعی کافی در بیشتر مخازن منجر به معرفی محرکهای
مصنوعی برای کمک به انرژیهای طبیعی مخزن میشود که پرکاربردترین این روشها تزریق آب یا گاز است.
برداشت ثانویه نفت به برداشت اضافی به وسیله روشهای متداول تزریق آب و تزریق گاز غیرامتزاجی اطالق
میگردد .معموالً فرایند انتخابی برداشت ثانویه به دنبال برداشت اولیه انجام میشود؛ ولی ممکن است که
همزمان هم صورت گیرد .قبل از انجام یک پروژه برداشت ثانویه باید بطور کامل اثبات شود که فرآیندهای
طبیعی برداشت کافی نیستند؛ در غیر این صورت ریسک هدررفت سرمایهگذاری پروژه برداشت ثانویه وجود دارد.
برداشت دوران سوم نفت(ازدیاد برداشت نفت) به برداشت اضافی بعد از روشهای برداشت اولیه و ثانویه اطالق
میگردد .روشهای مختلف ازدیاد برداشت نفت اساساً برای برداشت نفت باقیمانده ،نفتی که بعد از روشهای
برداشت اولیه و ثانویه در مخزن باقی میماند ،طراحی میشوند.
کلمات کلیدی :برداشت اولیه ،برداشت ثانویه ،تزریق آب ،تزریق گاز ،ازدیاد برداشت،

 -7مقدمه
مطابق پیش بینی های به عمل آمده ،افزایش تقاضای جهانی برای انرژی همچنان ادامه خواهد داشت و اگر چه استفاده از
انرژی های جایگزین مانند انرژی های هسته ای و انرژی های تجدید پذیر در سال های آتی افزایش می یابد ،ولی این افزایش
در مقایسه با انرژی های فسیلی کم بوده و نقش اصلی منابع انرژی تجدید پذیر حداقل تا دو دهه آینده نقش تکمیلی و حامی
خواهد بود .با درک این واقعیت که میزان تقاضا انرژی جهانی در سال های آتی به باالترین میزان خود خواهد رسید ،نیاز به
ایجاد یک تحول علمی و عملی در هسته اصلی علوم مهندسی نفت و گاز ،جهت افزایش میزان بهره وری بیش از پیش احساس
می شود .در این میان ،علم نانو بعنوان علمی که هدف آن بازنگری در ساختار تولیدی مواد و بهینه کردن فرآیند تولید و بهره
برداری از آن هاست ،این پتانسیل را دارد که انقالبی عظیم در تمامی فناوری های حال حاضر بشری از جمله بهره برداری از
منابع هیدروکربوری ایجاد نموده و با استفاده از قابلیت های گس ترده خود فناوری هائی پر بازده تر و سالم تر نسبت به آنچه
امروزه شاهد هستیم ،معرفی نماید .بصورت کلی علم نانو از طریق کنترل ساختار ماده در ابعاد اتمی و ایجاد ساختار بهینه برای
مواد ،سبب بهبود بسیاری از خواص مانند سطح مفید ،استحکام ،صرفه جوئی در میزان ماده مصرفی و غیره می گردد .در صنعت

 -1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
 -2نویسنده مسئولasad.malekzadeh@gmail.com :
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نفت و گاز نیز از آنجا که قدرت ،پایداری و ابعاد تجهیزات مورد استفاده از اهمیت به سزائی برخوردار است می توان با استفاده از
فناوری نانو به تحوالت چشمگیری دست یافت .چنانچه در یکی از مقاالتی که به تازگی چاپ شده به این نکته اشاره شده است
که انتظار می رود با کمک فناوری نانو ضریب برداشت جهانی نفت و گاز تا حدود  %18افزایش پیدا کند [ .]1به منظور
پاسخگوئی به روند رشد روز افزون تقاضای جهانی جهت تامین منابع نفت و گاز ،یا باید منابع جدید هیدروکربنی کشف شده و
مورد بهره برداری قرار گیرند و یا با استفاده از فناوری های گوناگون ،نفت و گاز در جا و بدون استفاده درون مخزن تحت فرآیند
های ازدیاد برداشت مورد بهره برداری قرار گیرد .در این حال و با توجه به شرایط سخت اکتشاف و نیز صیانت از منابع
هیدروکربوری موجود ،استفاده از روش دوم منطقی تر و اصولی تر می باشد .امروزه فناوری نانو در زمینه ازدیاد برداشت از
مخازن نفتی و گازی ،پیشرفت های اساسی را ایجاد نموده است .برای مثال استفاده از سیاالت هوشمند یا نانوسیاالت که سبب
تغییر در خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن شده و نیروی کششی دراگ و اتصال دهنده ها را در جهت پیوستگی شن کاهش می
دهند و یا استفاده از نانو مواد فعال سطحی 7که سبب افزایش میزان برداشت از مخازن به نسبت کامال کنترل شده می گردد.

در سال  2880قجری و همکارانش با تکیه بر ایده ی استفاده نانو تکنولوژی در فرآیند ازدیاد برداشت نفت ،نحوه تاثیر نانو
ذرات سیلیس در سیالبزنی آبی ر ا بر روی تغییرات ترشوندگی مخازن و میزان برداشت نفت مورد بررسی قرار دادند .با استفاده از
این نانوذره میتوان ترشوندگی سطوح سنگ های کربناته شکافدار در مخازن را تغییر داده و از حالت نفت تر و یا میانه به آب تر
تبدیل کرد .بدین منظور تغییرات آب دوستی با استفاده از روش زاویه تماس روی مغزه های شنی و کربناته مورد ارزیابی قرار
گرفته شد .همچنین این کار روی مغزه های اشباع شده با آب نمک و نفت که آب نمک و نانو ذره با دو غلظت مختلف به آن ها
تزریق شده بود صورت گرفت .با مقایسه نتایج زاویه تماس مشاهده شد که با افزایش غلظت نانو ذره ،زاویه تماس کوچک شده
که این امر به معنای افزایش آب دوستی و به موجب آن افزایش خاصیت ترشوندگی مغزه میباشد .در مرحله بعد تاثیر افزایش
غلظت نانو ذره سیلیس مورد آزمایش قرار گرفت .با مقایسه نتایج بدستآمده مشخص شد که وجود نانو ذره میزان بازیافت نفت
را افزایش میدهد .همچنین با افزایش درصد وزنی نانو ذره تا  ، % 8/1میزان بازیافت نفت بیشتر شده ،این در حالی است که
تزریق نانو ذرات با درصد وزنی  8/5تاثیر چندانی در میزان برداشت نخواهد داشت [.]2
کلیانگ وانگ 2و همکارانش در سال  2818مطالعاتی را روی تاثیر تزریق آب بوسیله استفاده از نانو پودر  SiO2در ناحیه
نفتی با نفوذ پذیری کم انجام دادند .آن ها میدان نفتی داکینگ 3را برای شبیهسازی آزمایشات خود انتخاب کردند .آزمایش
های آن ها نشان داد که فناوری تزریق نانو پودر  SiO2میتواند تزریقپذیری آب را در چاههایی با نفوذ پذیری کم افزایش و
فشار تزریق آب را کاهش دهد ،در نتیجه باعث کاهش مقاومت در برابر جریان آب تزریقی ،افزایش نفوذ پذیری آب و تقویت نرخ
تزریق گردد [.]3
در سال  2818تیانتیانگزانگ 4به بررسی پایداری امولسیونها بوسیله نانو ذرات و کاربرد آن ها در ازدیاد برداشت نفت
پرداخ ت .در این پژوهش امولسیون پایدار و تثبیت شده بوسیله نانوذرات سیلیکا با قطر 5نانو متر با پوشش سطحهای مختلف
آماده گردید و نشان داده شد که امولسیون تشکیل شده بوسیله نانو ذرات سیلیکا با غلظت  8/5درصد وزنی و یا باالتر میتواند
بدون منعقد شدن برای چندین ماه پایدار باقی بماند .نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که با استفاده از نانو ذرات آبدوست،
امولسیون نفت– آب تولید میشود این در حالی است که عملکرد نانو ذرات آبگریز ،تولید امولسیون آب -نفت میباشد .همچنین
مشخص شد که در امولسیون نفت -آب با افزایش شوری ،گرانروی افزایش مییابد در حالی که در امولسیون آب -نفت ،گرانروی
با افزایش شوری کاهش مییابد .بنابراین می توان گفت که امولسیون به خواصی از قبیل رفتار فازی ،ساختار درونی امولسیون و

1 - Surfactants
2 - Keliang Wang
3 - Daqing
4 - Tiantian Zang
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رئولوژی غلظت نانوذرات ،شوری و نسبت حجم اولیه آب و نفت وابسته میباشد [ .]4سلیمانو 1و همکارانش [ ]5توانستند نشان
دهند که استفاده از نانوذرات باعث افزایش خواص رئولوژیکی و نیز افزایش تاثیر محلول سورفکتانت در پروسه برداشت نفت شده
و در وهله اول موجب ایجاد تغییر در ضریب کشش سطحی مخلوط نفت و سورفکتانت می گردد .همچنین جو 2و همکارانش
توانستند نشان دهند که استفاده از نانوذرات پلی سیلیکون می تواند سنگ مخزن را از حالت نفت دوست به آبدوست تغییر دهد.
طبق تصاویر میکروسکوپ الکترون عبوری ،نانو ذرات پلی سیلیکون بر روی دیواره حفرات مشاهده شدند [.]1

 -2روش تحقیق
 -7-2برداشت نفت
بطور کلی به مجموعه عملیاتی که از اکتشاف تا قبل از پاالیشگاه در زمینه تولید و استخراج نفت انجام میگیرد ،صنایع
باالدستی گفته میشود .این عملیات شامل اکتشاف ،حفاری ،بهرهبرداری و مدیریت مخازن میباشد .برداشت نفت در بخش
مخزن قرار میگیرد؛ و شامل برداشت اولیه ،3برداشت ثانویه ،4برداشت ثالثیه( 5ازدیاد برداشت) و برداشت نهایی 1نفت
میباشد[.]7
الف) برداشت اولیه:
در طول عملیات برداشت اولیه ،انرژی طبیعی مخزن برای جریان سیال هیدروکربور از مخزن به درون چاه و بر روی
سطح بکار میرود .سه منبع مختلف انرژی وجود دارند که هر کدام مکانیزم رانش مخصوص به خود را اعمال میکنند .در مراحل
ابتدایی توسعه یک مخزن نمیتوان مکانیزم تولید طبیعی مخزن را دریافت .با تحلیل دادههای تولیدی (فشار مخزن و نسبت
سیال تولیدی) ،نوع مکانیزم تولید طبیعی بدست میآید .اولین خواسته در ابتدای عمر مخزن ،تشخیص مکانیزم رانش در تولید
طبیعی از مخزن میباشد .مطلبی که با دانستن آن میتوان نحوه مدیریت و برداشت از مخزن در مراحل متوسط و بعدی را بطور
قابل توجهی بهبود بخشید .مکانیزم های تولید طبیعی مخزن را میتوان در پنج نوع خالصه کرد [.]7
-

رانش توسط گاز محلول در نفت

-

رانش توسط گاز در کالهک گازی مخزن

-

رانش توسط آب

-

ریزش ثقلی در مخزن

ب) برداشت ثانویه از مخزن
روش های برداشت ثانویه از مخزن در اثر تالش بشر برای بهبود میزان برداشت از مخزن و پس از آنکه روش های اولیه و
انرژی طبیعی مخزن غیر موثر و کمرنگ شدند بوجود آمدند .دو تکنیک عمدتاً در این مرحله از توسعه مخزن بکار میروند [:]7
-

سیالبزنی با آب

-

سیالبزنی با گاز

1 - Soleimanov
2 - Ju
3- Primary Recovery
4- Secondary Recovery
5- Tertiary Recovery
6- Ultimate Recovery
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سیالبزنی با آب:
این روش شامل تزریق آب در داخل مخزن میشود .اهداف این روش عبارتند از:
-

نگهداری فشار مخزن

-

جابجا کردن نفت به سمت چاه های تولیدی (اصطالحا جاروب نفت)

در اینجا این نکته قابل ذکر است که موفقیت آمیز بودن عملیات سیالبزنی مستلزم تصمیمات و طراحی هایی بر پایه
داده های دقیق نفوذپذیری نسبی در جهت های مختلف ،ارایه مناسب چاه های تزریقی و تولیدی و جهت ترکها تنشهای
مکانیکی در مخزن است [.]7
از فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی هم برای تثبیت فشار مخزن و هم برای ازدیاد برداشت نفت استفاده میشود .یکی از
مهمترین مشکل در این فرآیند ،تشکیل رسوب در اثر تغییر دما یا فشار و یا اختالط آب تزریقی با آب سازند در داخل مخزن
نفت و یا در لولههای تزریقی میباشد .تشکیل رسوب در فرآیند تزریق آب دریا و اختالط آن با آب سازند به علت حضور
یونهای مشترک در دو آب میباشد .رسوب تشکیل شده در منافذ مخزن مانع حرکت نفت میشود [.]0

شکل( :)7زمان اجرای تزریق آب جهت ازدیاد برداشت ثانویه [.]8

نفت ابتدا با انرژی طبیعی مخزن برداشت می شود ،در سازندهای دارای نفت ،هیدروکربن در تخلخل های ماتریس سنگ،
تحت فشار حبس هستند .فشار مخزن بسته به عمق و طبیعت رسوب نفت خام (سبک یا سنگین) متفاوت است .فشار و درجه
حرارت یک مخزن نفت معموالً در محدوده  288تا 5888و  25تا 158درجه سانتی گراد می باشد .با ایجاد ضربه به یک سازند
فعال هی دروکربوری ،نفت و گاز به دلیل فشار مخزن خارج می شود .این فشار که نیروی رانش نفت و گاز برای رسیدن به سطح
است ،به تدریج کاهش می یابد و به نقطه ای می رسد که برای باال کشیدن نفت ،به پمپ احتیاج است .افت فشار به تدریج با
زمان به نقطه ای می رسد که انرژی الزم برای جابجایی نفت از مخزن به چاه کافی نیست و به منظور تولید نفت بیشتر
می بایست فشار مخزن را تامین کرد .برای ترمیم فشار و سهولت در تزریق آب یا گاز به داخل مخزن ،چاههای تزریقی جدید در
اطراف چاههای تولیدی حفر و یا چاههای تولیدی مناسب به چاههای تزریقی تبدیل می شوند [.]0

شکل ( :)2نحوه تزریق و اثر آب [.]8
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هدف از تزریق آب در مخزن تامین انرژی مورد نیاز برای رانش نفت به وسیله ثابت نگه داشتن فشار یا به وسیله جارو کردن
نفت در شرایطی که تخلیه طبیعی جوابگوی میزان تولید مورد نیاز نیست ،می باشد [ .]0تزریق آب به دو صورت تزریق در سفره
های آبی موجود و تزریق در ستون نفتی در مخازن کاربرد دارد .راندمان تزریق آب در مخازن نفتی آب دوست 1بسیار بیشتر از
بازدهی آن در مخازن نفتی نفت دوست 2می باشد .توجه به این نکته ضروری است فعال بودن سفره آبی و یا تزریق آب در
مخازن گازی در تولید این مخازن تاثیر منفی دارد [ .]0پارامترهای مهم در مطالعه راندمان تزریق آب عبارتند از:
-

بازده میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک،

-

نسبت تحرک پذیری ،الگوی تزریق،

-

فشار بهینه برای تزریق

-

زمان شروع تزریق.

پارامتر مهم در راندمان بازدهی سطحی الگوی چاه های تولید و تزریق می باشد که نحوه طراحی این الگوها با توجه به
پارامترهای زمین شناسی و اقتصادی میتواند به فرم های  5نقطه (یک چاه تزریقی در مرکز مربع و چهار چاه تولیدی در رئوس
آن) ،الگوی خطی ،تزریق محیطی 7 ،نقطه 0 ،نقطه معمولی و معکوس و الگوی ویژه ( 2 ،3و  4نقطه) باشد [.]0

شکل ( :)9جابجایی نفت در مخزن توسط سیالبزنی شیمیایی یا سیالبزنی با آب [.]8

برای مخزن با شیب قابل قبول و تراوایی باال الگوی محیطی و برای مخزن با شیب و تراوایی کم الگوی دیگر توصیه میشود.
در مخزن با سفره آبی فعال هنگامی که فشار مخزن در حین تولید کاهش مییابد به علت ایجاد فضای خالی ،آب به سمت
ناحیه هیدروکربن دار (ستون نفتی) حرکت می کند .تراوایی و اندازه سفره آبی ،مهمترین پارامترهایی هستند که باید در ارزیابی
فعال بودن یا فعال نبودن سفره آبی در نظر گرفت .همان طور که می دانیم تولید میدان نفتی با مشاهده آب در چاه تولیدی
قطع نخواهد شد .عوامل موثر بر تزریق آب (سیالبزنی):
-

شکل هندسی محزن

-

خواص سیاالت مخزن

-

عمق مخزن

-

سنگ شناسی و خواص سنگ مخزن

-

یکنواختی مخزن و پیوستگی ضخامت مفید آن

Water wet
Oil wet

1
2
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برای تعیین بهترین زمان برای شروع تزریق آب باید عوامل زیر را در نظر گرفت:
-

میزان پیش بینی شده بازیافت نفت

-

دبی تولید نفت

-

میزان سرمایه نقدی

-

وضعیت دسترسی به تجهیزات آماده سازی آب تزریقی و کیفیت آنها

-

هزینه تصفیه و تزریق آنها

-

هزینه مربوط به تسهیالت نگهداری آب

-

هزینه های حفاری چاههای تزریقی آب با تبدیل برخی از چاههای تولیدی به تزریقی

برخی از عوامل ذکر شده فوق مخالف یکدیگر عمل می کنند ،بنابراین برای انجام عملیات انتخاب زمان شروع تزریق آب این
است ،که مقدار نفت باقیمانده در مخزن پس از پایان دوره بازیافت اولیه به اندازه ای باشد که انجام بازیافت ثانویه از نظر اقتصاد
بصرفه باشد .البته باال بودن اشباع نفت باقیمانده فقط به این معنا نیست که حجم نفت باقیمانده زیاد باشد بلکه شرایط
نفوذپذیری نسبی سیاالت را نیز شامل می شود [.]0
سیالبزنی با گاز
این روش شبیه روش سیالبزنی با آب می باشد و برای نگهداری فشار گنبد گازی بکار میرود .حتی اگر نیازی به جاروب
نفت توسط گاز نداشته باشیم .اینجا نیز نیاز به طراحی و تصمیمات درست در مورد جایگاه و آرایه مکانی چاه های تزریقی و
تولیدی و تنش های مکانیکی موجود در قله و سنگ مخزن میباشد .عالوه بر این یک مسئله وجود دارد که بر پیچیدگی مطلب
می افزاید و آن عبارت است از اینکه با تزریق مجدد گاز خشک شده بدرون مخزن ،برش های سبک نفت جذب گاز می شوند.
ممکن است این مسئله چندان مشکل به نظر نرسد و تصور شود که در سطح می توان ترکیب ها را از گاز جدا کرد ولی مسئله
در توافق در مورد نسبت های مختلف برش ها در شرکت ها می باشد .بنابراین تصمیم گیری در مورد انجام چنین عملیاتی
مستلزم در نظر گرفتن چنین نکاتی می باشد [.]7
ج) روش های ازدیاد برداشت
روش های برداشت اولیه و ثانویه معموال تنها در حدود  35درصد از نفت اولیه درجا را استخراج می کنند .بدیهی است که
افزایش میزان برداشت مسئله قابل توجهی است .چندین روش برداشت بهبود یافته طراحی شده اند و اندکی از آنها در اینجا
مرور میشوند [.]7
ازدیاد برداشت حرارتی :این روش شامل اعمال حرارت به مخزن توسط تزریق انواع بخار ،آب داغ ،روش الکترومغناطیس
و غیره می باشد و سبب کاهش ویسکوزیته نفت سنگین و خروج آن از مخزن می گردد.

ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز :در این روش با استفاده از تزریق گاز های نامحلول مانند گاز طبیعی ،دی
اکسید کربن و نیتروژن که در مخزن منبسط شده و باعث حرکت سیال به دهانه چاه می گردند و نیز با استفاده از تزریق گاز
های محلول در نفت که سبب کاهش ویسکوزیته آن می گردند ،سبب افزایش ازدیاد برداشت از چاه می شوند.

ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق مواد شیمیائی :در این روش که به (CEOR=Chemically Enhanced Oil

) Recoveryنیز شهرت دارد ،با استفاده از تزریق مواد و ترکیبات شیمیائی سعی می شود تا میزان برداشت از مخازن افزایش
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یابد .از آنجائیکه عل م نانو توانائی بهبود بخشیدن به خواص ماده و ایجاد ترکیبات نوین شیمیائی را دارا می باشد ،تاثیرات
چشمگیرآن را می توان در  CEORمشاهده نمود.
ازدیاد برداشت با استفاده از نانو مواد :در این حالت بصورت کلی استفاده از نانو سیاالت ،نانو ذرات ،نانو سورفکتانت ها و
هیدروژل های نانوکامپوزیتی سبب بهبود فرآیند بهره وری از چاه می گردد.
ازدیاد برداشت با استفاده از نانو سیاالت :امروزه نسل جدیدی از سیاالت مورد توجه محققین در صنایع نفت و گاز قرار
گرفته اند که نانو سیاالت و یا سیاالت هوشمند نام دارند و از افزودن نانو ذرات با غلظت های حجمی کم به سیاالت به منظور
افزایش و بهبود خواص آن ها بدست می آید .از مهمترین خواص نانو سیاالت می توان به این امر اشاره نمود که خواص آن ها
شدیدا تابع ابعاد نانو ذرات موجود در آن هاست [ .]5چنین سیاالت هوشمندی می توانند با تغییر ترشوندگی ،کاهش نیروی
کششی و نیز استحکام ماسه ،فرآیند ازدیاد برداشت از مخازن را بهبود دهند.
ازدیاد برداشت با استفاده از نانوذرات :از جمله کاربردهای مهم نانوذرات در این زمینه می توان به استفاده از نانو مواد
جهت تسهیل جدایش نفت وگاز در داخل مخزن و استفاده از نانوردیاب ها در داخل سنگ مخزن اشاره نمود .این نانو ذرات
هنگامی که با سنگ های حاوی نفت خام تماس پیدا می کنند ،محموله های خود را رها کرده و باعث بازیافت نفت خام
میشوند.
شرکت نانوتکنولوژی "جی پی" در هنگ کنگ یکی از پیشگامان توسعه کربید سیلیکون ،یک پودر سرامیکی در ابعاد نانو
میباشد .با استفاده از این پودرها میتوان مواد بسیار سختی تولید نمود .این مخلوط آسیبهای وارده به دیواره مخزن در چاه را
حذف نموده و قابلیت استخراج نفت را افزایش میبخشد .همچنین طبق مطالعات انجام شده ،یکی از کاربرد های اساسی نانو
ذرات ،تغییر دادن میزان ترشوندگی 1سنگ مخزن می باشد .ترشوندگی یک سیستم سیال -سنگ مخزن به صورت توانایی
پخش شدن یک سیال بر روی سطح سنگ در حضور سیال دیگر تعریف می شود .ترشوندگی نه تنها تعیین کننده توزیع اولیه
سیال است بلکه یک فاکتور اصلی در نحوه ی جریان سیال در مخزن می باشد و نقش مهمی در تولید نفت دارد .در حالت کلی
سنگ مخزن آب دوست نسبت به نفت دوست ارجحیت دارد .زیرا در صورت نفت دوست بون سنگ مخزن ،نفت تمایل دارد که
به آن بچسبد و میزان تولید کاهش یابد .زمانی که چاه مورد بهره برداری قرار می گیرد در اثر صدماتی که به سازند وارد میشود
ممکن است سنگ مخزن حالت نفت دوست پیدا کند که در این حالت با استفاده از نانو ذرات می توان به خوبی ترشوندگی
سنگ مخزن را اصالح نمود .به این منظور اثر نانو سیاالت بر روی ترشوندگی سنگ کربناته به عنوان یکی از عوامل اصلی در
ازدیاد برداشت در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته و از نانو ذرات  CaCO3 ،TiO2 ، ZrO2و  SiO2در این راستا استفاده می
شود[.]18
ازدیاد برداشت با استفاده از نانوسورفکتانتها :مواد فعال سطحی یا همان سورفکتانت در سال  1058از واژه Surface

Active Agentبه معنای فعال کننده سطحی استخراج شده و به موادی اطالق میشود که سبب کاهش کشش سطحی می-
شوند  .سورفکتانت ها معموالً ترکیبات آلی هستند که دارای گروه های هیدروفوییک (دافع آب) که نقش دم و دنباله را دارد و
گروه های هیدروفیلیک (جاذب آب) که نقش سر را دارد می باشند ،بنابراین به تناسب ساختار مولکولی در حالل های آلی و آب
حل شده و باعث کاهش کشش سطحی می شوند .سورفکتانت ها را می توان بر اساس ساختار و روش تولید به انواع سورفکتانت
های زیستی (بیوسورفکتانت) ،سورفکتانت با ابعاد نانو (نانوسورفکتانت) و سورفکتانت های پلیمری تقسیم بندی نمود .در
- Wettability

1
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حقیقت زمانی که این مواد در حالل حل میشوند ،ساخت ارهائی با ابعاد نانو تا میکرومتری پدید میآورند [ .]11اگر سورفکتانت
شامل یک زنجیره هیدروکربن با کمتر از دوازده اتم کربن باشد ،حالل در آب نامیده میشود .به این دلیل که سرگروه های قطب
مغناطیسی تمام مولکول را در آب میکشند .به هر حال ،وقتی که طول زنجیره هیدروکربن بزرگتر از چهارده اتم کربن است این
ترکیب ها سورفکتانت غیر حالل در آب نامیده میشوند .به این دلیل که آن ها در آب به دلیل دارا بودن زنجیره بلند
هیدروکربن حل نمیشوند .زمانی که ابعاد مواد اشاره شده در محدوده کمتر از  188نانو متر قرار میگیرد ،به آن ها نانو
سورفکتانت اطالق میشود .طبق بررسی های انجام شده توسط محققان ،فعالیت مواد با اندازه آن ها و نیز میزان سطح فعال آن
ها رابطه دارد .این پدیده میتواند بیانگر این امر باشد که خواص سورفکتانت ها (که همان فعالیت های سطحی آن ها میباشد)
نیز با کاهش ابعاد به گونه بسیار چشمگیری افزایش مییابد .در حالت عادی میتوان گفت که پوشاندن یک سطح با سورفکتانت
های کالسیک ،نسبت به نانوسورفکتانت ها حدود  188برابر ماده بیشتری میطلبد .همچنین خودآرائی مولکول ها در
نانوسورفکتانت ها به گونه بسیار بهتری صورت میپذیرد .یکی از مهم ترین خواص سورفکتانت ها ،محلول امولسیون ها یعنی
قطرات و حباب های کوچکی است که از یک مایع در مایع دیگر تشکیل میشود [ .]12بر اساس خاصیت دم خود به دسته های
غیریونی 1یا بدون بار ،آنیونی 2یا دارای بار منفی ،کاتیونی 3یا دارای بار مثبت و آمفوتریک 4که هم بار مثبت و هم بار منفی دارد،
تقسیم بندی میشوند [.]13
یکی از مهمترین خواص سورفکتانت ها ،محو امولسیون ها یعنی قطرات و حباب های کوچکی است که از یک مایع در مایع
دیگر تشکیل می شود .برای مثال زمانیکه از عملیات سیالب زنی با سورفکتانت و پلیمر در مخازن استفاده می شود،
امولوسیونهای آب -روغن شکل می گیرند که برای جداسازی آن ها مجددا از انواع سورفکتانت ها استفاده می گردد [.]14
هدف اولیه از استفاده از سورفکتانتها در ازدیاد برداشت از مخازن ،کاهش کشش سطحی ،تصحیح تر شوندگی سنگ مخزن و
کاهش ویسکوزیته نفت می باشد .با اینحا ل بسیاری از این مواد در فواصل ابتدائی سازند جذب شده و یا تاثیر معکوسی بر
ترشوندگی دارند .بنابراین سبب کاهش تاثیر آن ها در پائین آوردن فشار موئینگی می گردد .در حالیکه هدف ،کاهش فشار
موئینگی و افزایش تراوائی سازند در ازدیاد برداشت می باشد .تحقیقات نشان می دهند که نانوسورفکتانت ها سبب کاهش فشار
موئینگی در ناحیه شکست مخزن شده و جریان یافتن سیال مخزن را در این ناحیه بهبود می بخشند .زیرا زمانی که ابعاد این
مواد در محدوده نانو متری قرار می گیرد ،توانائی آن ها برای نفوذ به درون حفرات سازند و نیز سطح فعال آن ها افزایش
چشمگیری می یابد [.]15
ازدیاد برداشت با استفاده از هیدروژل های نانوکامپوزیتی :طبق مطالعات چنانچه مقدار تولید آب همراه نفت به دلیل
شکاف طبیعی مخزن یا افزایش تزریق آب برای ازدیاد برداشت ،افزایش یابد و چاه به مرحله آب دهی برسد در این صورت،
تأسیسات روزمینی (سطح االرضی) قادر به جداسازی آب از نفت نخواهد بود .لذا باید پس از شناسایی منشأ شکاف ها ،از ژل ها
یا روشهای دیگر برای مدیریت آب مخزن استفاده شود .در این روش ،ترک ها (شکافها) و سطح مخروطی آب مخزن با
استفاده از ژل پوشیده شده و در نتیجه از افزایش و باال آمدن بیش از اندازه آب در مخازن جلوگیری می شود .در حقیقت
هیدروژل ها ،پلیمرهای سه بعدی آبدوستی هستند که در تماس با آب متورم شده ولی حل نمی شوند.
امروزه از انواع این مواد که در فرآیند ازدیاد برداشت استفاده می شود میتوان به ژلهای نانوکامپوزیتی با پایه پلی اکریل
آمید ) (Polyacrylamide-based nanocomposite gelsاشاره نمود .امروزه در جهت افزایش مقاومت شبکه ژل های
پلیمری ،از هیدروژل های نانوکامپوزیتی استفاده می گردد که به اختصار به آن ها  NC gelsاطالق می شود .این ژل ها تمایل
1 - Nonionic
2 - Anionic
3 - Cationic
4 - Amphoteric
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زیادی به جذب آب دارند در حالیکه مقاومت مک انیکی و پایداری حرارتی باالئی نیز از خود نشان می دهند .در حقیقت
نانوکامپوزیت های پلیمری نسل جدیدی از مواد هستند که حاوی یک زمینه (ماتریس) پلیمری و درصد کمی (کمتر از 18
درصد وزنی) از یک تقویت کننده نانومتری می باشند که با یک روش مناسب با هم آمیخته شده اند .ذرات نانو به علت داشتن
ابعاد بسیار کوچک و سطح تماس بسیار باال در میزان بارگذاری متری باعث بهبود خواص مورد نظر گردیده و مسائل مربوط به
تقویت کننده های رایج ،نظیر افزایش وزن ،نقایص سطحی و مشکالت فرآیند پذیری در آن ها کمتر دیده می شود .این
سیستمهای ژل شونده شامل یک پلیمر محلول در آب و یک یا چند عامل اصلی اتصال عرضی هستند ،همچنین این نوع
پلیمرها به دلیل ویسکوزیته مشابه آب با پمپ های معمولی قابل تزریق به مخازن هستند ،این مواد با رسیدن به محل مورد نظر
به یک توده سفت تبدیل میشوند و نقش خود را به عنوان عامل تغییر دهنده مسیر یا مسدود کننده ایفا میکنند .در این روش
به علت تشابه ویسکوزیته آب و ژل های پلیمری هزینه تزریق به چاه بسیار کمتر از سایر روشها است ،همچنین عمق نفوذ این
نوع ژل ها به علت تشابه ساختاری با آب بسیار بیشتر از سیمان است؛ از سوی دیگر استحکام و ماندگاری این نوع ژلها در
قیاس با ژل های معمولی و در شرایط مشابه بیش از ده برابر است .همچنین باید توجه داشت که این نوع ژل ها دائمی نیستند و
در صورت تزریق اشتباه ،میتوان با عامل شیمیایی دیگر اثر آن ها را خنثی کرد [17و.]11

نتیجهگیری
در این مقاله روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا به اختصار روشهای مرسوم تولید و
استخراج و نیز ازدیاد برداشت مورد بررسی قرار گرفت و در هر زمینه نیز جنبههای بهبود هر روش شرح داده شد .این امر بدان
معنی است که مشکالت موجود در صنایع ،به ویژه صنعت نفت را می توان با استفاده از فناوری نانو -که نگرشی نوین در چینش
و ساختار ماده می باشد و سبب بهبود خواص آن می گردد -تا حدود زیادی مرتفع نمود .همانگونه که با اشاره به منابع معتبر در
متن ذکر شد ،نتایج آزمایش های انجام شده توسط محققان نشان می دهد که در بخش ازدیاد برداشت ،می توان با استفاده از
نانو ذرات ،نانو سیاالت ،نانو سورفکتانت ها و هیدروژل های نانوکامپوزیتی ،میزان برداشت سیال درجا در مخازن را تا حد زیادی
بهبود بخشید.
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استحصال روی از الکترولیت در گردش پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه به
روش استخراج حاللی
سبحان سلطانی نژاد ،7امیر صرافی ،2حسن هاشمی پور
 -1کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

رفسنجانی9

 -2دانشیار مهندسی شیمی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده فنی و مهندسی ،بخش مهندسی شیمی
 -3استاد مهندسی شیمی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده فنی و مهندسی ،بخش مهندسی شیمی
sobhan.soltaninejad@gmail.com

چکیده
در این کار به بررسی جداسازی و حذف روی از الکترولیت خروجی پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه پرداخته
شده است .الکترولیت پاالیشگاه به دلیل وجود ناخالصی در آندهای ریخته گری شده واحد ذوب شامل کاتیون
های مزاحم فراوانی نظیر آهن ،آرسنیک ،روی و نیکل می باشد که وجود این کاتیون های مزاحم می تواند
موجب ایجاد مشکالتی در فرآیند پاالیش الکتریکی مس گردد .به همین منظور جداسازی روی به عنوان یکی از
کاتیون های مزاحم با روش استخراج حاللی مورد بررسی قرار گرفت .برای این کار از حالل آلی D2EHPA

استفاده شد و آزمایش ها ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی و سپس در مقیاس پایلوت انجام شد .در این آزمایش ها
تاثیر پارامترهایی نظیر نسبت فازی آلی به آبی ،میزان  PHمحلول ،تعداد مراحل جداسازی و موالریته اسید در
مرحله دفع حالل بررسی شد و در نهایت مشخص گردید که در بهترین شرایط می توان تا  07درصد کاتیونهای
روی موجود در این محلول را جداسازی نمود.

واژگان کلیدی :روی ،استخراج حاللی ،پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه

 -7مقدمه
امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون صنایع نیاز شدیدتری به فلزات پر کاربرد احساس می شود .در این بین فلزاتی نظیر
روی به دلیل کاربردهای گوناگون در ساخت آلیاژها نقش بسیار مهمی دارند به نحوی ک ه همراه در بازارهای جهانی حضوری
بسیار پر رنگ دارند .الکترولیت مدار پاالیش الکتریکی واحد پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه ،به دلیل ناخالص بودن آند مسی
مورد استفاده ،عالوه بر مس ،حاوی یون های فلزی دیگری از جمله آهن  ،نیکل و روی می باشد .با توجه به اینکه غلظت عناصر
نامطلوبی همچون آرسنیک و آنتیموان در این محلول پس از گذشت زمان ،از حد مجاز افزایش می یابد ،الکترولیت از مدار خارج
شده و الکترولیت تازه جایگزین می گردد .با توجه به وجود روی در این الکترولیت و ارزش باالی این فلز و دور ریخته شدن
مقدار قابل توجهی از آن به همراه الکترولیت پاالیشگاه ،سعی بر یافتن روشی مناسب به منظور استخراج روی از این الکترولیت
مورد توجه قرار گرفت .همچنین از سوی دیگر وجود کاتیون های روی موجب می شود که میزان افت جریان الکتریسیته در
مدار تصفیه الکتریکی پاالیشگاه مس افزایش یابد و از سوی دیگر کیفیت و درصد خلوص کاتدهای مس تولیدی در غلظت های
پایین مس کاهش پیدا می کنند .با در نظر گرفتن میزان  188متر مکعب الکترولیت خروجی و میزان روی موجود در آن و
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مشکالت ناشی از وجود کاتیون های روی در محلول الکترولیت بر روند تولید کاتد مس پاالیشگاه ،روش های مختلف استحصال
این فلز با ارزش مورد بررسی قرار گرفت.
تا کنون کارهای مختلفی به منظور استحصال روی از محلول های الکترولیت انجام شده است .در این زمینه می توان به
استحصال روی به وسیله رزین های مبادله گر یون ( ،)4بازیابی روی با کمک استخراج حاللی ( )5و استخراج روی از محلول
های سولفاته کارخانه های باتری سازی ( )1اشاره کرد.

 -2مواد و روش ها
محلول ورودی در این مرحله حاوی حدود  120 ppmکاتیون روی می باشد .با توجه به این که وجود روی در محلول
الکترووینینگ یکی از عوامل کاهش راندمان و درصد خلوص استحصال کاتدهای مس می باشد پس حذف آن اهمیت بسیار
زیادی دارد .به منظور حذف روی از فرآیند استخراج حاللی به کمک حالل  D2EHPAکه از کانادا خریداری شده استفاده
گردید .این حالل کاربردهای متنوعی در زمینه هایی نظیر استحصال اورانیوم ،روی ،مس ،سرب و سایر فلزات واسطه دارد .تست
ها ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی و  58میلی لیتر محلول الکترولیت انجام گردید و پس از بدست آوردن منحنی تعادلی و
پارامترهایی نظیر درصد حذف مس ،میزان  pHمناسب ،نسبت فازی آلی به آبی و پارامترهای مربوط به بازیابی حالل ،تست ها
به کمک پایلوت ساخته شده انجام شد .ابتدا به منظور تنظیم  pHاز کربنات سدیم مرک استفاده گردید و به منظور بازیابی
حالل از اسید سولفوریک مرک استفاده شد .در تست های آزمایشگاهی ابتدا میزان  pHبا کمک افزودن کربنات سدیم به
محلول الکترولیت افزایش داده می شد و سپس محلول با استفاده از کاغذ صافی های یک میکرونی فیلتر می شد ،سپس محلول
درون ارلن ریخته می شد و با فاز آلی که همان  D2EHPAمی باشد در تماس قرار می گرفت .واکنش انجام شده در این مرحله
به صورت زیر است:
+

𝐻+ 2𝑅𝐻 → 𝑅2 𝑍𝑛 + 2

2+

𝑛𝑍

حالل مورد استفاده در این مرحله  28درصد حجمی بود که در نفت سفید رقیق شده بود .پس از تماس دو فاز حدود  3الی
 4دقیقه محلول به صورت یکنواخت همزده می شد و پس از اتمام اختالط درون دکانتور یا قیف جدا کننده ریخته می شد تا
پس از جدایش فازی با باز کردن شیر خروجی قیف دو فاز آبی و آلی از یکدیگر جدا شوند .در ادامه نمونه ای از فاز آبی به
منظور محاسبه میزان روی موجود م ورد آنالیز قرار می گرفت و فاز آلی نیز به منظور بازیابی حالل به بخش بازیابی حالل
فرستاده می شد .در قسمت بازیابی حالل ،فاز آلی با محلول اسید سولفوریک در تماس قرارداده می شد تا کاتیون های جذب
شده توسط حالل از حالل به محلول اسیدی منتقل شوند .واکنش این فرآیند به صورت زیر است:
𝑅2 𝑍𝑛 + 𝐻2 𝑆𝑂4 → 2𝑅𝐻 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4

در تست های آزمایشگاهی ابتدا  pHمحلول ورودی مورد بررسی قرار گرفت و فرآیند استخراج حاللی با  pHهای مختلفی
در بازه  8,5تا  3,5مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت تا با توجه به نتایج که در بخش بعدی آورده شده است بهترین pH

محلول الکترولیت برای این فرآیند بدست آید .در قسمت بعدی با توجه به این شرایط نسبت فازی آلی به آبی مورد آزمایش قرار
گرفت تا بهینه ترین حالت ممکن که منجر به باالترین راندمان حذف کاتیون روی را دارد مشخص شود .با توجه به این اطالعات
بدست آمده و در ادامه با انجام آزمایش های مختلف داده های تعادلی استخراج روی بدست آمد که نتایج آن به همراه منحنی
مکیب تیلی که تعداد مراحل جداسازی این فرآیند را نیز نشان می دهد در بخش بعدی آورده شده است.
در ادامه تست های مربوط به بازیابی حالل انجام شد .در این قسمت ابتدا از اسید سولفوریک با موالریته های مختلف
استفاده شد و سپس با مشخص شدن موالریته مناسب آزمایش ها با نسبت فازی های مختلف انجام شد که نتایج آن در بخش
بعدی آورده شده است .پس از این آزمایش ها ،تست ها در مقیاس پایلوت و در  Mixerو  Settlerهایی به حجم  58لیتر انجام
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شد .پایلوت مورد استفاده در این بخش مشابه با بخش استخراج حاللی مس بوده است که در شکل  1نشان داده شده است.
جهت آنالیز نمونه ها از دستگاه طیف سنج جذب اتمی ساخت شرکت  Varianاسترالیا مدل  220Zاستفاده شده است.

شکل  :7شماتیک پایلوت تست های استخراج حاللی

 -9بحث و تحلیل نتایج
 -7-9بررسی تاثیر تغییرات  pHالکترولیت با میزان حذف کاتیون های روی:
در آزمایش های استخراج حاللی کاتیون های روی با حالل  D2EHPAابتدا تاثیر میزان  pHالکترولیت مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج آن در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :2نمودار تغییرات درصد جداسازی روی با تغییرات اسیدیته در نسبت فازی

با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که با افزایش میزان  pHمحلول الکترولیت ،انتقال یون روی از فاز آبی به
آلی بیشتر صورت گرفته و درصد استخراج یون های روی افزایش پیدا می کند .همچنین در  pHهای پایین فاز آلی توانایی
جذب یون های روی را به خوبی ندارد که علت آن توانایی پایین حالل آلی در جانشینی یون های  𝐻+با یون های روی می
باشد .با افزایش میزان  pHالکترولیت از آنجا که توانایی جانشینی یون های  𝐻+با یون های روی حالل آلی افزایش پیدا می
کند پس میزان جداسازی یون های روی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این روند صعودی تا  pHحدود  3,5ادامه خواهد داشت.
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 -2-9بررسی تاثیر نسبت فازی آلی به آبی بر میزان جداسازی یون های روی:
بر اساس منحنی روند جداسازی کاتیون های روی با تغییرات نسبت بازی مشخص است که با افزایش نسبت فازی ،میزان
جداسازی کاتیون های روی نیز افزایش پیدا می نماید .با توجه به ساختار شیمیایی و ویژگی های حالل  D2EHPAاین حالل
توانایی باالیی در جداسازی کاتیون های دیگری نظیر مس ،آهن ،آلومینیوم و همچنین نیکل دارد و به همین بایستی با انتخاب
نسبت فازی مناسب مانع از اتالف سایر کاتیون های فلزی در این مرحله شد زیرا این احتمال وجود دارد با افزایش نسبت فازی
از باالترین حدی که در نمودار مشخص شده است ،حالل از آنجا که ظرفیت خالی جهت جایگزینی یون های  𝐻+خود را با یون
های مس فاز آبی دارد مقداری از کاتیون های نیکل ر ا نیز جذب نماید .تاثیر و رابطه نسبت فازی آلی به آبی بر میزان جداسازی
یون های مس در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  :9نمودار تغییرات جداسازی با نسبت فازی در  pHبرابر با 9.5

 -9-9منحنی مک کیب تیلی استخراج روی:
با توجه به آزمایش ها و نتایج بدست آمده ،منحنی مکیب تیلی بر اساس داده های تعادلی در شکل  4ارائه شده است.

شکل  :4نمودار مکیب تیلی استخراج روی

با توجه به نمودار مشخص است که با انجام یک مرحله جداسازی و یا به عبارت دیگر یک مرحله تماس مستقیم دو فاز آلی
و آبی می توان تا حد زیادی از یون های روی را جداسازی نمود .توانایی باالی حالل  D2EHPAبه دلیل وجود گروه های
عاملی فسفریک اسید در آن موجب شده است که تعادل بین فازهای آبی و آلی به سرعت و در کمترین زمان ممکن رخ دهد.
این امر موجب کاهش زمان انتقال جرم طی فرآیند استخراج حاللی و همچنین جداسازی با راندمان باالی کاتیون های روی
موجود در الکترولیت شده است.
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 -4-9تاثیر موالریته اسید سولفوریک بر میزان جداسازی روی از حالل:
همانگونه که شکل  5نشان می دهد با افزایش موالریته اسید ،میزان روی جذب شده بیشتری از فاز آلی یا همان حالل جدا
می گردد .با توجه به این که با افزایش میزان م والریته اسید مصرفی ،غلظت اسید نیز افزایش پیدا می نماید پس توانایی حالل
در جانشینی یون های روی با یون های  𝐻+افزایش پیدا می نماید و در موالریته برابر با سه بیشترین میزان جداسازی روی
صورت گرفت .اهمیت جداسازی روی در این مرحله بدین علت است که با افزایش میزان روی جدا شده از حالل در این مرحله،
میزان حالل بازیابی شده هم افزایش پیدا می کند و از آنجا که این حالل جهت انجام فرآیند استخراج حاللی به سیستم بر می
گردد پس راندمان استحصال روی توسط حالل نیز افزایش پیدا می کند و البته با توجه به ظرفیت باالی حالل در جانشینی
یون ها حتی در صورتی که راندمان دفع یون های روی کمتر هم باشد باز هم حالل این توانایی را دارد که مقدار قابل قبولی از
روی را در مرحله استخراج جذب نماید و این نکته در تست های آزمایشگاهی نیز مشاهده شده است.

شکل  :5نمودار تغییرات درصد جداسازی مس با موالریته اسید

 -5-9تاثیر نسبت فازی بر جداسازی روی از حالل:
+

با افزایش نسبت فازی از آنجا که تماس اسید با فاز آلی افزایش پیدا می کند ،جایگزینی یون های مس با یون 𝐻 نیز
افزایش پیدا می کند و به همین دلیل میزان بیشتری از کاتیون های روی از حالل آلی جدا می شوند .همچنین به دلیل وجود
گروه عاملی فسفریک اسید در این حالل بازیابی این حالل بسیار سریع و با راندمان بسیار خوبی صورت می پذیرد .نتایج مربوط
به این قسمت در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  :1نمودار تغییرات درصد حذف روی با نسبت فازی
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 -4نتیجهگیری کلی
به منظور جداسازی روی نتایج استفاده از حالل  D2EHPAبه این منظور کامال موفقیت آمیز بود .در این قسمت و توسط
فرآیند استخراج حاللی باالی  07درصد کاتیون های روی حذف گردیدند .جداسازی روی در یک مرحله ،نسبت فازی  1,2و
 pHبرابر با  3,5بیشترین راندمان ممکن را داشت .در مرحله دفع حالل نیز ،با استفاده از اسید سولفوریک  3موالر و نسبت
فازی  1,5بیشتر از  05درصد از کاتیون های روی موجود در حالل حذف جدا سازی شدند.

مراجع
 -1رامز وقار ( « ،)1370هیدرومتالورژی» ،چاپ اول ،تهران :انتشارات شرکت ملی صنایع مس ایران
 -2محمد قربانی ،غالمرضا مهدیان (« )1370بازیابی مس و نیکل از لیکور پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه» ،دومین
کنگرۀ متالوژی فلزات غیرآهنی ایران ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -3ابوالفضل اوحدیزاده ،اسکندر کشاورزی علمداری« )1308( ،پارامترهای مؤثر در استخراج نیکل توسط D2EHPA
با اصالحکنندۀ  ،»TBPپنجمین کنگرۀ ساالنۀ انجمن مهندسین متالوژی ایران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران
F.X. McGarvey, A . Siber, (1985) '' Removal and Recovery of Metals by Ion Exchange'',
23rd Annual Liberty Bell Corrosion Course 4.
Berend Wassink, David Dreisinger, Jane Howard, (2000), '' Solvent extraction separation
of zinc and cadmium from nickel and cobalt using Aliquat 336, a strong base anion
exchanger, in the chloride and thiocyanate forms '' , Hydrometallurgy, Vol. 57, pp.235252.
Tadaaki Nishiki, Maiko kawabata , Masayo Hisatsune, Hidemi Nakamura, (2001) '' Metal
Recovery from Spent Nickel- Metal Hydride Secondary Batteries by Solvent Extraction
and Liquid Membranes '', Department of Chemical Engineering, Osaka prefecture
University.
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تعیین عمق غرقابی برای جلوگیری از گردابه سطح آزاد در آبگیر افقی با
استفاده از مدلسازی عددی
عرفان

رضوی*7

حسن

احمدی2

 -1دانشگاه ازاد اسالمی واحد رودهن ،رشته آب و سازه هیدرولیکی
 -2استاد راهنما دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رشته آب و سازه هیدرولیکی

چکیده
گردابه سطح آزاد به عنون یکی از مشکالت صنعت در بخش های کنترل سیالب( جریان مازاد) ،کشاورزی ،برق و
نیروگاه های تامین آب است که تالش های محققین در این زمینه نشان دهنده اهمیت این موضوع است .گردابه
می تواند باعث لرزش های اضافه ،کاهش بهره وری ،آسیب های سازههای و همچنین کاهش جریان در توربین
های هیدرولیکی ،پمپ ها ،کالورتها و همچنین عامل آسیب و به عنوان پتانسیل ریسک در نیروگاه ها باشد.
دلیل اصلی استفاده از نرم افزار فلوتریدی در این تحلیل ،بررسی دقیق آبگیر و ایجاد ارتباط بین مدل نرمافزاری و
مدل آزمایشگاهی است و همچنین از آنجا که نرم افزار ظرفیت و توان ارائه مقادیر پخش سرعت در سه جهت X

 Y Zو دیکر پارامترهای هیدرولیکی در نقطه عمق بحرانی(اولین عمقی که در آن گردابه شکل نمیگیرد) ،را
دارد ،بود.در این مقاله  ،مدل عددی آبگیر افقی با مخزنی از جنس پلکسی گلس با طول و عرض  ،3,1عمق 2,2
و قطر لوله آبگیر با اندازه های  8,1 ،8,144 ،8,104 ،8,25 ،8,3و  8,85متر و طول  2متر در تعیین عمق الزم
برای جلوگیری از گردابه

توسط نرم افزار مدلسازی گردید .نتایج این تحلیل در استخراج معادله پیشنهادی

درجه دو و درجه سه دقیق وکاربردی برای عمق غرقابی به کار برده گردیده شد .این معادالت پس از بررسی
های نرم افزاری توسط  SPSSاز داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزار از مقادیر عمق غرقابی ،شعاع
آبگیر ،عدد فرود ،عدد وبر و عدد رینولدز ،استخراج گردید.

واژگان کلیدی :عمق غرقابی بحرانی ،گردابه سطح آزاد ،آبگیر افقی ،مدلسازی عددی

مقدمه
در دنیاری مدرن امروزی ،تقاضای آب بیش از پیش درحال افزایش است درحالی که منابع طبیعی آب درحال پایان یافتن
است .متعاقبا ،این منابع می بایست با دقت در بهره بری باال بنا به امکان باالی مواجه شدن با مشکالت در آینده ،استفاده
شوند.از آنجا که آب از دریا و دریاچه ها و ر ودخانه ها به مخازن آبگیرها درجهت استفاده در تولید نیرو ،کشاورزی ،مصارف
خانگی و تولیدات صنعتی منتقل می گردند ،بهسازی و بهینه سازی معیارهای طراحی آبگیرها اهمیت بسیاری درجهت کاهش
هزینه ها و بهره وری بهتر از منابع آب دارد .عالوه بر این ،بازدهی نیروگاه ها با بسیاری از مشکالت مواجه است .یکی از
مشکالت اصلی روبرو در طراحی آبگیر نکات اجرایی و مشخصات دقیق عمق غرقابی و دیگر پارامترهای طراحی به منظور
جلوگیری از شکل گیری گردابه سطح آزاد است .همچنین ،تولید انرژی وتقاضای آب به عنوان دو موضوع اصلی و اساسی آینده
بشراند .جم ع آوری آب برای تلید انرژی با مدیریت آبگیرها و مخازن انجام میگردد .معیارهای طراحی و محدودیت های اقتصادی
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ممکن است طراحان را مجبور کنند که از لحاظ کردن معیارهای طراحی برای شرایط نامناسب جریان ،مانند گردابه ،صرف نظر
کنند.
جریان های گردابه ای ممکن است که بنا به دالیل مختلف شکل گیرد ،به هرحال  3دلیل اصلی شکل گیری گردابه توسط
دارگین و هکر ( )1070اشاره شده است که به عنوان هادی اصلی طراحان آبگیر نیروگاه های دارای سازه های هیدرولیکی
است(.شکل  3 )1دلیل اصلی  :الف) جانمایی خارج از مرکز آبگیر ب) ویسکوزیته ناشی از گرادیان سرعت ج) تغییر شکل های
مادی به دلیل وجود موانع

شکل  .7دالیل شکل گیری گردابه دارگین و هکر 7318

به هرحال ،طراحی آبگیر از لحاظ جهت ،محل قرارگیری و اندازه ها انجام میگردد .همچنین برای بهینه سازی تحلیل های
آبگیرها،باید هزینه ها ،ایمنی و بهره وری هم لحاظ گردند .گردابه سطح آزاد ،دلیل اصلی کاهش جریان ،لرزه ها و آسیب های
سازه های هیدرولیکی بنا به شکل گیری ،استهالک گردابه و هدررفت بهره وری در توربین و پمپ است .عمق غرقابی بحرانی،
عمقی است که دقیقا قبل از شکل گیری گردابه هست و به بیان دیگر ،فاصله عمودی بین سطح آزا آب و آبگیر است(یا مرکز
آبگیر * Scیا سطح باالی آبگیر ) Scشکل گیر گردابه در مجاورت آبگیر به دلیل آن است که سرعت زاویه ای افزایش میابد بنه
به کاهش در مقاطع عرضی به عالوه ،افت موضعی فشار و اینها همگی میتوانند مشکالتی متععد در زمان بهره برداری سیستمم
های هیدرولیکی باشند .مدل مناسب تحلیلی تعیین میکند که آیا گردابه سطح آزاد محتمل است یا خیر .آزمایشات و مدلسازی
های عددی در این تحلیل به آیگیر افقی به شکل سیلندری محدود گردیده است [1] .واضح است که شکل گیری گردابه با
ورود هوا در سازه های آبگیرتاثیر قابل مالحظه ای در معیارهای طراحی و تجهیزات دارد.
بنابراین ،محل و موقعیت جانمایی آبگیر ،باید به دقت تعیین گردد و سطح آب باید به طور مناسب باالی آبگیر در جهت
جلوگیری از اتفاق ورود هوا به گردابه تحت سناریوی بسیار بحرانی( وقتی که مخزن در حالت پایین ترین تراز آب) باشد .به هر
حال ،برای کاهش هرینه های ساخت ،آبکیر باید نزدیک سطح آب تا جایی که ممکن است ،قرار گیرد .بنابراین ،مشکالت
طراحی ،بین کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت آب قابل استفاده در مخزن ،بوجود می آید .متعاقبا ،کل گیری گردابه در آبگیرها
باید تداوما جستجو گردد تا بتوان بهرو ش بهینه سازی بهتر بین آنها دست یافت .موضوع عمق غرقابی ،فاصله عمودی بین سطح
آزاد آب و آبگیر است] . [3در این مقاله ،هدف استخراج معادله موشکافی شده و دقیق پیشنهادی برای دستیابی به یک راهنمای
طراحی دقیق و مناسب است .مشکالت شکل گیری گردابه همراه با ورود هوا در اینجا ارائه میگردد :افت های هد ،بوجود امدن
لرزه ها و صدا در تجهیزات هیدرولیکی ،هوازائی (کاویتاسیون) ،کاهش در ظرفیت دبی ،واژگونی سد ،کاهش در بهره وری پمپ
ا ،افزایش نرخ پوشش و افرایش هزینه های نگهداری [3].لذا برای جلوگیری از شکل گیری گردابه ،طراحی مناسب محدوده
آبگیربه عنوان محدوده ای که خطوط جریان ورودی به دهانه آبگیرها همراه با منحنی های چرخشی کوچک باشد ودابه سطح
آزاد در آبگیرها در شکل شماره  2نشان داده شده اند .همجنین شیب دهی سطح باید تدریجا از پایه معلق یا کف باشد .برای
این منظور ،طبقه بندی گردابه در شکل شماره  2نشان داده شده اند.
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شکل شماره  .2طبقه بندی دارگین و اندرسن مقیاس قدرت گردابه سطح آزاد

بازبینی پیشینه تحقیق
انوار ] [4و ][5و ][1به ص ورت آزمایشگاهی و تئوریکالی بر روی گردابه یکنواخت با هسته هوا در ورودی لوله آبگیر و راه حل
هایی برای جلوگیری از گردابه کار کرد .بالسدل و دونلی مطالعاتی به منظور بررسی ورودی های آبگیر هود شکل انجام داد .از
انجا که ورودی های هود شکل از بریدن لوله با زاویه درست می گردد و جانمایی آن طوری است که قسمت بزرگتر در باال قرار
می گیرد .در حین انجام آزمایشات برروی ورودی هود شکل ،تعداد بسیاری از صفحات ضد-گردابه امتحان گردید تا از شکل
گیری گردابه جلوگیری گردد .جین و همکاران آزمایشاتی با دو آبگیر سیلندری شکل دارای هندسه ورودی مشابه با جانمایی
آبگیر در مرکز مرز پایین تانک ،انجام داد .نرخ عمق بحرانی غرقابی به عنوان تابعی از عدد فرود در شکل پیش رو از داده های
آزمایشگاهی موجود از عدد فرود  ،1.1<Fr<20یافت گردید .گردن] [9دریافت که بررسی تاثیرات هندسه در شکل گیری
گردابه کار سختی است .بنابراین تصمیم گرفت که به پارامترهای دیگر تاثیرگذار بر شکل گیری گردابه بپردازد .بنا به داده های
موجود ،فرمول های پیش رو برای عمق غرقابی و نرخ تغییرات آن استخراج کرد.
= 0.47 𝐹𝑟 0.5

𝑐𝐻
𝑖𝐷

)1( SC/Di= 1.70Fr
For symmetrical approach flow conditions and,

)2( Sc/Di= 2.27Fr
در حقیقت ،معادالت استخراج شده در این مقاله بسیاری جامع تر هستند در مقایسه با معادالت و فرمول های باال .بیش از
این ،معادالت این مقاله شامل پارامترهای بیشتر و مهم تری از جمله ،عدد وبر ،عدد رینولدز و عدد فرود هست.
ییلدیرین و همکاران ) [13], [14], [15], [16]. (2009تاثیرات ابعاد و جانمایی دو نوع افقی و عمودی آبگیر را به منظور
تعیین عمق رقابی بررسی نمود و در نتایج آز مایشگاهی آن ،عمق غرقابی بحرانی آبگیر دوگانه ،بزرگتر از عمق بحرانی آبگیر تک
است و این به دلیل سیستم لوله های آبگیر دوگانه است.

مدلسازی عددی
شکل مقایسه های کانتورهای سرعت برای وابستگی های مش بندی های مناسب در لحظه شکل گیری گردابه در حالت سه
بعدی و دوبعدی نشان داده شده است(شکل  3و )4
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شکل شماره  .9مدل عددی( نمای پرسپکتیو)

مدلسازی عددی طراحی شده برای پیدا کردن موارد مهم پیش رو تنظیم گردیده شده است:
سطح عمق غرقابی آبگیر ،جانمایی آبگیر از لحاظ فاصله از کف و کناره ها ،سرعت پایین دست جریان در داخل آبگیر.

شکل شماره  .4شکل گیری گردابه و عمق غرقابی بحرانی در آبگیر افقی با مش بندی ضخیم

گردابه به طور واضح در هر اندازه مش و درحالتی که هر دو اندازه سرعت گردابه قابل مقایسه اند ،مشاهده گردیده شده.
مش ضخیم تر با خروجی ها ی دقیق تر ،قابل قبول تر و مناسب تر پایان یافت ،بنابراین به بهسازی و یا تغییر مش نیاز نبود.
انتخاب مش درست و مناسب باعث گردید ،سختی هایی که قبال بنا به محدودیت های کامپیوتر و زمان بود از بین برود.
در این مقاله ،تعداد نقاط گره در مش بندی برای مدل های آزمایش اولیه از تعداد  388,888تا  1,188,888متغیر بود و
مقدار گره ها برای مدل اصلی از تعداد  3,888,888تا  4,488,888بنا به فاصله دیوارهای کناری و ارتفاع آب ،متغیر بود .شکل
5الف و  5ب نشان دهنده مدل با مش بندی که در آن سایز هر مش  8,1برای شبکه مش های بیرونی و  8,87برای شبکه
مش های داخلی است .صراحتا می شود به این نکته اشاره نمود که عمق غرقابی بحرانی حاصل از مدل آزمایشگاهی ali

 Baykaraتفاوت های بسیار اندکی با عمق بحرانی حاصل از نرم افزار دارد .زمانی که برای حل آشفتگی های جریان از مدل
 LESبه جای حل  LAMINARاستفاده شد ،نتیجه دقت باالتری در صحت سنجی داشت .این بهینه سازی بنا به حل با
کیفیت تر جریان در مجاورت ،کناره ها و ورودی جریان به کانال آبگیر ،توسط مدل  LESدر مقایشه با  LAMINARبود .اگر
چه بکارگیری این مدل هم با مقدار اختالف مقادیر بین مدل عددی و نرم افزاری همراه بود ،برای بررسی دالیل ممکن این
تناقض ،شکل گیری گردابه با تفسیر دیگر روش های مقایسهای ،پیشنهاد می گردد.
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شکل 5الف .کانتورهای بزرگی سرعت در عمق غرقابی بحرانی در آبگیر افقی

شکل 5الف .کانتورهای بزرگی سرعت در عمق غرقابی بحرانی در آبگیر افقی ()(X-Z

 Flow-3Dیکی از قدرتمندترین نرم افزارهای محسباتی دینامیک سیاالت ،بر مبنای حل معادالت ناویر استوک است.
فلوتریدی از تقریب مقادیر محدود حجم ،معادالن مومنتوم و انرژی در سه بعد استفاده میکند تا بتواند مشکالت پیچیده سیاالت
را تحلیل کند .این نرم افزار همچنین ،مدل هایی برای مدلسازی انتقال رسوب ،حرکت صفحات صلب و جریان آب در محیط
متخلخل دارد و غیره  ....دارد .مشکالت جریان در مهندسی عمران اغلب بر روی سطح آزاد آب است .سطح آزاد آب با روش های
مختلف بسیاری در نرم افزارهای کامپیوتری بررسی میگردد .فلوتریدی تکنیک حجم سیال) (VOFکه اولین بار توسط هایرت و
نیکول ) (1981را استفاده میکند VOF .یک روش حل برای سطح آزاد آب برای ورودی های تیز است VOF .معرفی کننده
هوا با شزایط مرزی و به کارگیرنده آن در سطح است .این روش تنها روش الگوریتم حل جریان نیست .در نرم افزار پنج تب
اصلی و بخش های مرتبط به آن ها ،برای کاربران در انجام مراحل طراحی و اجرای نرم افزار به نام های Navigatior, Model
setup, General, Physicd, Fluids, Meshing and Geometry,output, Numeric, Simulation, Analyze,Display

وجود دارد.
مخزن مدل آزمایشگاهی علی بایکارا در شکل نشان داده شده دارای  3,18متر ارتفاع و طول است و عرض آن  2,28متر و
از جنس پلکسی گلس است .لوله های آبگیر دارای شعاع  14,4،18 ،25،10,4 ،38و  5سانتیمتر اند که در امتداد انتهایی باالتر
از تراز کف مخزن ،برای هر ازمایش مجزا تعبیه می شدند.
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شکل شماره  .6نمای باال از مدل آزمایشگاهی علی بایکارا

نتایج
در تحلیل فوق تاثیر تغییرات عدد فرود ،وبر و قطر لوله آبگیر در شکل گیری گردابه سطح آزاد در آبگیر افقی ،به طور
عددی ،بررسی گردید .داده های موجود و خروجی های نرم افزاری تحلیل شد و معادله ای دقیق و کاربردی برای عمق غرقابی
استخراج گردید .معادله انالیزی توسط نرم افزار  SPSSبه صورت رابطه ای متغیر از عدد فرود ،عدد وبر ،عدد رینولودز و شعاع
آبگیر ارائه میگردد:

()9

Sc/Di = 0.556248+ 0.29 Fr2 + 0.0000001 Re2 -0.0000001We2

که درآن :
عمق بحرانی =Sc
قطر آبگیر افقی =Di
عدد فرود =Fr
عدد رینولدز =Re
عدد وبر =We
فرمول عدد وبر به صورت زیر است :

𝜎𝑊𝑒 = 𝜌. 𝜗 2 . 𝑙/

که در آن
دانسیته سیال برحسب کیلوگرم بر متر مکعب P
سرعت برحسب متر بر ثانیه ϴ
تنش سطحی برحسب نیوتن بر متر ϭ
طول بر حسب متر است L
عدد وبر قرار داده شده در رابطه برابر نرخ انرژی سینماتیکی بر تاثیر روی انرژِی سطح است
وعدد رینولدز برای هر مدل به صورت زیر است :
𝜇𝑅𝑒 = 𝜌. 𝜗. 𝑙/

که در آن
سرعت سیال برحسب متر بر ثانیه ϴ
))(Pa·s or N·s/m2 or kg/ (m·sویسکوزیته دینامیکی سیال بر حسب µ
50

سال سوم ،شماره هجده ،تیرماه 7931

طول بر حسب متر L
دانسیته سیال برحسب کیلوگرم بر متر مکعب P
هدف از استخراج معادله پیشنهادی ،بهینه سازی اولیه اطالعات طراحی به منظور همراهی طراحان آبگیر در بخش
جلوگیری از گردابه است .شکلها ارائه دهنده تفاوت محدود بین داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزاری عمق غرقابی
بحرانی به عناون تایعی از تغییرات آن نسبت به نرخ عدد فرود است(.شکل های شماره )7

شکل شماره 1الف .تفاوت بین داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزار عمق بحرانی غرقابی نسبت به عدد فرود ( قطر
آبگیر –  91سانتیمتر)

شکل شماره  1ب .تفاوت بین داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزار عمق بحرانی غرقابی نسبت به عدد فرود ( قطر
آبگیر –  25سانتیمتر)

شکل شماره 1ج .تفاوت بین داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزار عمق بحرانی غرقابی نسبت به عدد فرود ( قطر
آبگیر –  73.4سانتیمتر)
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شکل شماره 1د .تفاوت بین داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزار عمق بحرانی غرقابی نسبت به عدد فرود ( قطر
آبگیر –  74.4سانتیمتر)

شکل شماره  1ه .تفاوت بین داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزار عمق بحرانی غرقابی نسبت به عدد فرود ( قطر
آبگیر –  71سانتیمتر)

شکل شماره  1و .تفاوت بین داده های آزمایشگاهی و خروجی های نرم افزار عمق بحرانی غرقابی نسبت به عدد فرود ( قطر
آبگیر –  5سانتیمتر)

نتیجهگیری
در مقاله فوق ،معادله پیشنهادی کاربردی برای عمق بحرانی از پارامترهای خروجی جریان توسط نرم افزار  SPSSاستخراج
شد.
لیست نتایج این تحلیل عددی در ادامه اشاره میگردد:
 -1ادامه اختالف مقادیر آزمایشگاهی و نرم افزاری ارتباط مستقیم به روابط بین مقادیر Hc/Diو سرعت دارد .سرعت ها و
نسبت عمق بحرانی به شعاع مختلف ،میانگین  12,3درصد اختالف مقادیر را نشان میدهد.
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 -2نسبت عمق بحرانی به شعاع سرریز به طور تدریجی افرایش یافت و تقریبا به طور خطی با افزایش عدد رینولدز و دبی
جریان با شعاع مشخص ارتباط دارد.
ضمنا ،برای مطالعات آینده ،این پیشنهاد میتواند انجام گیرد:
بررسی و مقایسه عمق بحرانی در حالت های آبگیر دارای  1و  2لوله آبگیر .در صورت امکان ،تاثیر تغییر در حل کنندههای
آشفتگی جریان بر روی جریان و طیف وسیعی از مقادیر عدد رینولدز و دبی بررسی گردد .همچنین بررسی خطوط جریان در
مجاورت ورودی آبگیرهای افقی و عمودی مختلف موقع شکل گیری گردابه پیشنهاد میگردد.

منابع فارسی:
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5

[]1
[]7
[]0
[]0
[]18
[]11
[]12
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تربیت مدرس.
جبلی فرد ،سعید .احمدی ،حسن .1303 .هیدرولیک سدها و مخازن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
حسنزاده ،مونا .شبیهسازی عددی گردابه سطحی در مجاورت آبگیر سدها ،دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی ،سیدمحمود؛ و ابریشمی ،جلیل .1303 .هیدرولیک کانالهای باز ،دانشگاه امام رضا (ع) ،مشهد.
رضا پور ،ر .ابراهیمی اودکلو ،ف .منتظری نمین ،م .خراسانی زاده ،ع .)1308( .بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک
جریان در آبگیری مستغرق از مخازن سدها (نمونه موردی سد سیاهبیشه) ،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران،
دانشگاه سمنان.
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روشن ،ر .) 1304( .بررسی پدیده گرداب با استفاده مطالعات مدل فیزیکی و روشن استهالک آن در آبگیر نیروگاهها،
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عظیمیان ،احمدرضا .)1307( .دینامیک سیالت محاسباتی ،جداول ،چاپ سوم.
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بررسی نیروهای آیرودینامیکی وارد بر ویلچرهای مسابقهای با استفاده از
روش تحلیل عددی دینامیک سیاالت محاسباتی
ایمان مبرزی ،7محمد افتخاری

یزدی2

 -1دانشجوی دکتری تبدیل انرژی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،ایران،
 -2استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،ایران

چکیده:
در چند دههی اخیر ،شبیهسازیهای عددی ،کاربرد بسیار وسیعی در تحلیل پارامترهای موثر بر رفتار فیزیکی
وسایل حمل و نقل و تجهیزات ورزشی پیدا کردهاند .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی نیروهای بازدارندهی
آیرودینامکی وارد بر ویلچرهای ورزشی ،به کمک روش دینامیک سیاالت محاسباتی و به طور خاص ،مقایسهی
شرایط آیرودینامیکی چرخهای دیسکی و چرخهای پرهای مورد استفاده در این ویلچرها بوده است .برای انجام
این کار ،پارامترهای فیزیکی موثر بر حرکت ویلچر مورد بررسی قرار گرفت و معادالت عددی حاکم بر مسئله
استخراج شد .با استفاده از نرمافزار طراحی  SOLIDWORKSمدلی شبیه به یک ویلچر مسابقهای ،طراحی
شد .و شبکهبندی شد .سپس برای شبکهبندی و تعیین شرایط مرزی متناسب با مسئله ،نرمافزار  Gambitمورد
استفاده قرار گرفت و در نهایت برای تعیین نیروهای پسای لزجتی و فشاری وارد بر دو مدل ویلچر با چرخهای
دیسکی و پرهای ،از نرمافزار حلگر  FLUENTاستفاده شد .نتایج به دست آمده برای چهار سرعت متفاوت از
ویلچرها ،مورد بحث و مقایسه قرار گرفت.
کلمات کلیدی :دینامیک سیاالت محاسباتی ،ویلچر مسابقهای ،پسای آیرودینامیکی ،چرخ دیسکی ،چرخ پرهای

مقدمه
نخستین مسابقات دو و میدانی با ویلچر ،در سال  1040برگزار شد و از سال  1018نیز این مسابقات ،در رقابتهای
پاراالمپیک جای گرفت .ویلچرهای مسابقهای اولیه ،کامال شبیه ویلچرهای معمولی بودند .و تا سال  1075نیز تغییر چندانی در
طراحی آنها مشاهده نمی شد .اما با پیشرفت علوم مهندسی و پیدایش ابزارهای فنی مورد نیاز برای تحلیل پارامترهای موثر بر
حرکت ویلچرهای مسابقهای ،تغییراتی نیز در طراحی این ویلچرها ایجاد شد .این تغییرات ،کمیته ملی پارا المپیک ) (IPCرا بر
آن داشت که مقرراتی را برای طراحی ویلچرهای مسابقهای وضع نماید.
هر ویلچر مسابقهای باید حداقل شامل سه چرخ باشد که قطر چرخهای عقب نباید از  78سانتیمتر تجاوز کند و قطر چرخ
کوچک جلوی ویلچر نیز حداکثر  58سانتیمتر است .هیچ یک از قسمتهای بدنهی ویلچر ،نباید از محور چرخ جلو تجاوز کنند
و عرض آنها نیز نباید از فاصلهی بین دو محور چرخهای عقب ،بیشتر شود .در طراحی ویلچرهای مسابقهای استفاده از هر گونه
دندهی مکانیکی یا اهرمی که سبب افزایش نیرومحرکه شود ،جایز نیست.[1].
2

1

به طور کلی ،در ویلچرهای مسابقهای ،یک چرخهی حرکتی ،1شامل دو مرحلهی رانش و بازگشت میشود .مرحلهی
رانش ،از اعمال نیروی فیزیکی بر دستههای ویلچر ،حاصل میشود .در آغاز مسابقه ،این مرحله باید با قدرت بیشتر و مدت زمان
stroke cycle

1

2 propulsion
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تماس طوالنیتری انجام شود .به طوریکه  %33تا  %35از کل زمان چرخهی حرکتی را به خود اختصاص میدهد %15 .تا %17
زمان باقیماندهی چرخه حرکت نیز به مرحلهی بازگشت مربوط میشود ] .[2در این مرحله ،بین دست ورزشکار و دستهی
ویلچر ،تماسی برقرار نمیشود .هدف ورزشکاران در حین مسابقه این است که در کوتاهترین زمان ممکن به سرعت حداکثری
خود برسند و در فاصلهی باقیمانده تا خط پایان ،سرعت حداکثری خود را حفظ کنند .این اتفاق ،تنها در صورتی رخ میدهد که
تفاضل بین نیروهای رانشی یا محرک سیستم ویلچر-ورزشکار ،و نیروهای بازدارنده یا مقاومتی ،به حد مطلوبی برسد .در
مسابقات حرفهای دوی سرعت با ویلچر ،ورزشکاران معموال پس از طی نمودن  18چرخهی حرکتی ،به سرعت بیشینهی خود
نزدیک میشوند( [3] .شکل.)1

شکل -7نمودار تغییرات سرعت در چرخههای اولیهی مسابقه

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،در ابتدای هر چرخه ،در نتیجهی اعمال نیرو از طرف ورزشکار ،یک جهش
سرعت اتفاق میافتد که ناشی از شتاب مثبت مربوط به مرحلهی رانش میباشد .در ادامهی چرخش نیز شاهد یک کاهش
سرعت جزئی(مربوط به مرحلهی بازگشت) هستیم.

پارامترهای طراحی ویلچر مسابقهای:
در طراحی یک ویلچر مسابقهای ،عوامل متعددی همچون وزن ،ابعاد فیزیکی ،آمادگی ورزشکار  ،زاویه و موقعیت چرخها و...
بر میزان کارایی آن ،نقش دارند ] .[4اما در طراحی مهندسی ویلچرهای مسابقهای ،همواره دو اولویت را باید در نظر داشته
باشیم ]:[5
-

به حداکثر رساندن انرژی اعمال شده توسط ورزشکار ،از طریق راهکارهایی همچون کاهش وزن سیستم و...

-

به حداقل رساندن اتالفات انرژی.

انرژی جنبشی سیستم ویلچر-ورزشکار با استفاده از رابطهی زیر ارائه میشود:

𝑠𝑠𝑜𝑙𝐸 E = 𝐸𝑖𝑛 -

()1

𝑛𝑖𝐸 برابر است با انرژی تولید شده توسط ورزشکار و 𝑠𝑠𝑜𝑙𝐸 نیز برابر است با مجموع انرژی تلف شده .در حرکت ویلچرهای
مسابقهای ،دو منبع اصلی اتالف انرژی ،اصطکاک غلتشی 2و کشش یا پسای آیرودینامیکی 3میشود.
با توجه به ارائهی انرژی جنبشی به صورت معادله ( ،)1سرعت حرکت سیستم را نیز به صورت زیر معرفی میکنیم:

() 2

) 𝑠𝑠𝑜𝑙𝐸 2(𝐸𝑖𝑛 −
𝑚

𝐸2

√ = 𝑚√ = v

همانطور که در معادلهی ( )2مشاهده میشود ،با کاهش جرم ) (mو همچنین کاهش انرژی تلف شده ،سرعت سیستم )(v

افزایش مییابد .در ویلچرها ( و همچنین دوچرخهها) ،بخشی از انرژی جنبشی سیستم ،در چرخها ذخیره میشود که این مقدار،
1 recovery phase
2 rolling friction
3 Aerodynamic drag
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به سرعت زاویهای و ممان اینرسی (I) 1چرخها بستگی دارد .بنابراین جرم معادل) (Mسیستم ورزشکار-ویلچر را میتوان با
معادلهی زیر ارائه نمود:
()3

𝐼
∑3𝑖=1 𝑖2
𝑖𝑟

M=m+

𝑖𝐼 و 𝑖𝑟 به ترتیب نشان دهندهی ممان اینرسی و شعاع چرخ  iمیباشند ].[6
حال با در نظر گرفتن اتالفات انرژی و انرژی اعمال شده از سوی ورزشکار ،میتوان نتیجهگیری که در وضعیت تعادل
(سرعت ثابت) ،معادلهی زیر برقرار است:
()4

𝐹𝐴 + 𝐹𝐷 + 𝐹𝑅 = 0

𝐴𝐹 برابر است با نیروی اعمال شده از طرف زمین به چرخهای عقب ویلچر (عکسالعمل نیروی وارد شده از طرف ورزشکار)،
𝐷𝐹 برابر است با نیروی پسای آیرودینامیکی و 𝑅𝐹 نیز برابر است با نیروی اصطکاک غلتشی.
مقادیر نیروهای مقاومتی 𝑅𝐹 و 𝐷𝐹 را میتوان با بکارگیری معادالت زیر ،محاسبه نمود:
()5

𝐹𝑅 = 𝜇𝑅 mg

() 1

𝐹𝐷 = 0.5 𝐶𝐷 𝜌𝐴𝑑 v 2

𝑅𝜇 برابر است با ضریب اصطکاک غلتشی ρ ،نشان دهنده چگالی هوا 𝐶𝐷 ،برابر است با ضریب پسا 2و 𝑑𝐴 نیز برابر است با
مساحت سطح جبه .3البته در حالت کلی ،نیروی اصطکاک لغزشی ،به سرعت سیستم نیز وابسته است .اما مطالعات پیشین ][6

نشان میدهند که میزان این وابستگی ،بسیار جزئی و قابل چشم پوشی میباشد.
برای ارزیابی نیروهای آیرودینامیکی وارد بر ویلچرهای مسابقه ای مطالعات تجربی و آزمایشگاهی متعددی انجام گرفته است.
به عنوان نمونه در یک مطالعهی آزمایشگاهی ] ،[13نیروی پسای وارد بر ویلچر ،در آزمایشگاه تونل باد 4و در محدودهی سرعت
های بین  54,01تا  114,18کیلومتر بر ساعت ،برای دو مدل ساخته شده ،مورد بررسی قرار گرفت .در این آزمایش ،نتایج
بدست آمده برای ضریب پسا ،با یکای گرم ) (grمعرفی شد و در محدودهی بین  21گرم تا  318گرم قرار داشت.
طی چند دههی گذشته ،استفاده از روشهای شبیهسازی عددی همچون دینامیک سیاالت محاسباتی ) (CFDبه میزان
قابل توجهی ،رواج یافته است .نرمافزارهایی همچون  CFX ،FLUENTو  STAR-CDکه امروزه در مقیاس تجاری ،در
دسترس قرار دارند ،در طراحیهای مهندسی و صنعتی ،کاربرد بسیار زیادی پیدا کردهاند .دانشمندان و مهندسان حوزههای
ورزشهای رقابتی ،با بهرهگیری از این روش شبیهسازی عددی ،در بهبود عملکرد تجهیزات ورزشی ،به ورزشکاران کمک
میکنند.
این روش شبیهسازی عددی ،شامل گسستهسازی 5معادالت ناویر استوکس 1با روش حجم محدود 7میباشد .این معادالت از
قانون دوم نیوتن سرچشمه میگیرند و سرعت سیال را در نقطهی مشخصی از فضا و زمان ،تعیین میکنند .روش  ،CFDبر
اساس یک حجم محدود تقریبی عمل میکند .در این تقریب ،فضا به تعداد بسیار زیادی المان یا سلول ریز تقسیم میشود که
اصطالحا به این عمل ،مش 0کردن گفته میشود .سپس با اعمال یک الگوریتم حلگر 1بر روی معادالت سیال ،به نتایج مورد نظر
میرسیم.
1

Moment of inertia
Drag coefficient
3 Frontier area
4 wind tunnel
5 discretization
6 Navier-Stokes
2

Finite volume

7

mesh

8
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با وجود سادهتر شدن فرآیند تحقیقات به کمک دینامیک سیاالت محاسباتی ،مطالعات بسیار معدودی در حوزهی
ویلچرهای مسابقهای و با بکارگیری روش دینامیک سیاالت محاسباتی ،انجام شده است.
در یک مطالعه که با هدف مقایسهی بین حالتهای قرارگیری ورزشکار بر روی ویلچر مسابقهی و با استفاده از نرمافزارهای
شبیهسازی دینامیک سیاالت انجام گرفت] ،[14این نتیجه بدست آمد که حالت استقرار ورزشکار بر روی ویلچر ،میتواند بیشتر
تاثیر را بر روی نیروهای آیرودینامیکی وارد بر سیستم ایفا نماید.

 -2روشها و ابزار مورد استفاده
معادالت حاکم بر جریان آیرودینامیکی حول ویلچر
از تجزیهی مقادیر آنی ،به اجزای متوسط یا نوسانی ،میانگینگیری رینولدز 2معادله ناویر استوکس ) (RANSحاصل می
شود که به این روش میتوان معادالت مربوط به رفتار جریان سیال ( )7و تنش رینولدز ( )0را تعیین نمود:
=0

()7

𝑉𝜕
𝑃𝜕 1
𝜕
̅̅̅̅̅̅ ∓ 𝑉𝑗 𝜕𝑥 𝑖 = - 𝜌 𝜕𝑥 + 𝜕𝑥 (2𝑆𝑖𝑗 𝜈 -
(𝜇𝑗́𝜇́𝑖 ) )0
𝑗

𝑗

𝑗

𝑖𝑉𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑉𝜕
𝑡𝜕

در معادالت باال 𝜇𝑖 ،برابر است با سرعت آنی 𝑥𝑖 ،برابر است با موقعیت P ،و  tنشان دهندهی فشار و زمان هستند 𝜌 .برابر
است با چگالی سیال ν .برابر است با ویسکوزیته سیال و 𝑗𝑖𝑆 نیز نشان دهندهی تانسور نرخ کرنش 3میباشد.
̅̅̅̅̅ نیز که تنش رینولدز 4نام دارد ،نشان دهندهی میزان آشفتگی جریان اصلی یا میانگین میباشد که از تبادل
عبارت 𝑖́𝜇́𝑗𝜇
تکانه ،ایجاد میشود .در رژیم آرام ،این تبادل تکانه توسط مولکولها و در رژیم درهم نیز از طریق گردابهها ،ایجاد میشود.
در صورتی که بخواهیم معادلهی ( )0را در الگوی جریان آشفته مورد استفاده قرار دهیم ،غالبا از مدلهای ساده شده و
استانداردی نظیر مدل آشفتگی 𝜖 k-استاندارد ،مدل تنش رینولدز ) (RSMو مدل  Spalart-Allmorasاستفاده میشود ].[7
این مدلهای آشفتگی ،در نرمافزار  FLUENTموجود میباشند .در تحقیقات پیشین ] [8برای شبیهسازی محاسباتی نیروهای
آیرودینامیکی وارد بر کاله کاسکت یک دوچرخهسوار ،از مدل آشفتگی 𝜖 k-استاندارد استفاده شده است .بنابراین ،در مورد
ویلچر مسابقهای نیز میتوان از این مدل استفاده نمود .در این مدل ،برای تعیین انرژی جنبشی ) (kاز معادلهی (:)0
𝜕

𝑘𝜕 𝜇

𝜖𝜌 – 𝑗𝑖𝐸 𝑗𝑖𝐸 𝑡𝜇= 𝜕𝑥 [𝜎 𝑡 𝜕𝑥 ] + 2

()0

𝑗

𝑘

𝑗

) 𝑖𝑉𝑘(𝜕
𝑖𝑥𝜕

𝜌+

𝑘𝜕
𝑡𝜕 𝜌

و برای تعیین هدر رفت 5انرژی جنبشی )𝜖( ،از معادلهی ( )18استفاده میشود.
()18

𝜖2
𝑘

𝜖

𝜌 𝜖+ 𝐶1𝜖 𝑘 2𝜇𝑡 𝐸𝑖𝑗 𝐸𝑖𝑗 - 𝐶2

𝜖𝜕 𝑡𝜇 𝜕
[
]
𝑗𝑥𝜕 𝜖𝜎 𝑗𝑥𝜕

=

) 𝑖𝑉𝜖(𝜕
𝑖𝑥𝜕

𝜖𝜕

𝜌 𝜌 𝜕𝑡 +

نرمافزار  ،FLUENTبرای محاسبهی مقادیر انرژی جنبشی ) ،(kاز معادلهی ( )0استفاده میکند .با توجه به اینکه ،مقادیر
 kتنها در نواحی نزدیک به سطح جبهه ،حائز اهمیت میباشند FLUENT .برای بدست آوردن  kدر سایر نواحی مدل گرافیکی،
معادلهی ( )0را بکار میبرد.

solver
Reynolds-averaged

11

1
2
3

strain-rate tensor
Reynolds tension

4

dissipation

5
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هندسه مساله ،شبکه بندی و شرایط مرزی
برای شبیهسازی ویلچر مسابقهای ،ابتدا با استفاده از نرمافزار  SOLIDWORKSیک ویلچر سه چرخ طراحی شد که قطر
چرخهای عقب آن  17سانتیمتر و قطر چرخ جلو نیز  31سانتیمتر است (شکل  .)2سپس با استفاده از نرمافزار  ،Gmabitاین
مدل با المانهای مثلثی و ابعاد  1میلیمتر شبکه بندی شد (شکل .)3

شکل  2ویلچر طراحی شده با استفاده از SOLIDWORKS

شکل  9شبکه بندی انجام شده توسط GAMBIT

عالوه بر این ،یک طراحی دیگر برای ویلچر مسابقهای ،به گونهی در نظر گرفته شد که فضای بین پرههای چرخها ،پوشانده
شود تا نیروهای آیرودینامیکی وارد بر سیستم ویلچرهای مسابقهای مجهز به چرخهای دیسکی 1و چرخهای پرهای ،2با یکدیگر
مقایسه شوند.

شکل  4نمونه مش مدل طراحی شده برای چرخ دیسکی.

جهت نمایش رفتار جریان سیال در اطراف ویلچر ،در نرمافزار  Gambitمکعبی به ابعاد  1متر در  1,5متر در  2متر ،حول
ویلچر ترسیم شد و با استفاده از المانهای چهار وجهی شبکهبندی شد .این شبکه بندی به گونهای انجام گرفت که در موقعیت
هایی از این دامنهی مکعبی که نزدیک به ویلچر بودند ،اندازهی المانها بسیار ریز (ا میلیمتر) ،و با دور شدن از ویلچر ،اندازهی
المانها نیز بزرگتر میشوند.
در تعیین شرایط مرزی دامنه ،وجوه همراستا با جهت حرکت ویلچر ،به عنوان شرایط مرزی ورودی فشار 3و خروجی فشار

4

و سایر وجوه نیز به عنوان تقارن 1در نظر گرفته شدند.
Disk wheel

1

Spoke wheels
pressure_inlet

2
3

pressure_outlet

4
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برای حل مسئله ،از نرمافزار  FLUENT 6.3.26است فاده شد .با توجه به شرایط سرعت در مسابقات دو و میدانی ویلچر،
مسئله را در  4سرعت متفاوت  5,5 ، 4,5 ،3,5و  1,5متر بر ثانیه حل نمودیم .معادلهی انتخابی برای حل مسئله ،معادله k-

 epsilonاستاندارد بود که ضرایب  𝐶1و  𝐶2به ترتیب برابر با  1,44و  1,02در نظر گرفته شدند.
نتایج بدست آمده از محاسبات انجام شده توسط نرمافزار  ،FLUENTشامل نیروها و ضرایب پسای لزجتی و فشاری در
سرعتهای مورد نظر و همچنین در دو حالت متفاوت در نظر گرفته شده برای چرخها میباشد.

 -9نتایج و بحث
نیروهای پسای کل وارد بر مدل گرافیکی مسئله ،در بازه سرعت  3,5 m/sتا  ، 1,5 m/sدر محدودهی  2,55 Nتا 0,20 N
قرار گرفتند .با توجه به نمودار شکل 5مشاهده می شود که نیروی پسای کل وارد شده بر سیستم ،با افزایش سرعت ویلچر،
افزایش یافت و در هر سرعت ،نیروی پسای وارد بر ویلچر مجهز به چرخهای پرهای ،در حدود  %3تا  %1بیشتر از نیروی پسای
آیرودینامیکی وارد بر ویلچر دارای چرخ دیسکی بود.

شکل  5نیروهای پسای کل وارد بر سیستم ،در سرعتهای مختلف.

نرمافزار  ،FLUENTتوانایی محاسبهی جداگانهی نیروهای پسای لزجتی 2و نیروهای پسای فشاری 3را نیز دارد .نمودارهای
شکلهای  1و  7مقادیر نیروهای پسای لزجتی و فشاری مربوط به چرخهای دیسکی و پرهای را با یکدیگر مقایسه میکنند.

شکل  6نیروهای پسای لزجتی وارد بر سیستم در سرعتهای

شکل  1نیروی پسای فشاری وارد بر سیستم در سرعتهای

مختلف

مختلف

با توجه به شکل  1مشاهده میشود که استفاده از چرخهای دیسکی ،تاثیر چندانی بر میزان نیروی آیرودیناکی پسای
لزجتی نداشته و تا حدودی نیز سبب افزایش آن شده است .اما نمودار شکل  7بیانگر این موضوع است که این چرخها در

10

1

symmetry
viscous drag force

2

pressure drag force

3

سال سوم ،شماره هجده ،تیرماه 7931

کاهش مقاومت آیرودینامیکی فشاری ،تا حدود زیادی موثر بوده و حدودا  5تا  7درصد از میزان نیروهای پسای فشاری
کاستهاند.
عالوه بر این ،از دادههای موجود در شکلهای  1و  7میتوان دریافت که در صورت بکارگیری هر یک از چرخهای دیسکی و
پرهای ،نیروی پسای فشاری ،سهم بیشتری در مقاومت آیرودینامیکی کل ایفا کرده است و در حدود  28تا  35درصد از نیروی
پسای لزجتی بیشتر میباشد.
اطالعات دیگری که نرمافزار  FLUENTپس از حل معادالت ذکر شده در اختیار ما قرار داده ،ضرایب پسای مربوط به
نیروهای آیرودینامیک است .غالبا برای درک بهتر شرایط فیزیکی مسئله ،این ضریب در مساحت سطح جبه ،ضرب شده و در
قالب کمیتی به نام مساحت موثر )ACd(1ارائه میگردند ] .[10شکل  0مقادیر مساحتهای موثر مربوط به مدل مورد نظر را
نمایش میدهد.

شکل  8مساحت موثر مربوط به سیستم در سرعتهای مختلف

نمودار شکل  0نشان میدهد که مقدار مساحت موثر با افزایش سرعت ،کاهش مییابد .و با وجود اینکه استفاده از چرخهای
دیسکی در ویلچر ،ظاهرا باید مساحت ویلچر را افزایش دهد ،اما با توجه به این شکل ،مشاهده میشود که مساحت موثر مربوط
به ویلچر دارای چرخهای دیسکی ،حدودا  %3کمتر از مساحت موثر ویلچر مجهز به چرخ پرهای است .در مطالعات مشابهی که بر
روی نیروهای آیرودینامیکی وارد بر ویلچرهای مسابقهای انجام شدهاند ،غالبا مقادیری در حدود  8,24تا  8,34متر مربع را برای
مساحت موثر ویلچرها گزارش نمودهاند ] [11,12که با نتایج حاصل از این مطالعه ،همخوانی دارد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله که به بررسی نیروهای آیرودینامیکی مقاوم در برابر حرکت ویلچرهای مسابقهای پرداخته شد ،مشخص گردید
که استفاده از چرخهای دیسکی به جای چرخهای پرهای ،میتواند تا حدودی در کاهش نیروی پسای وارد بر ویلچر ،موثر باشد.
همچنین معلوم شد که نیروی پسای آیرودینامیکی ناشی از اختالف فشار ،نقش مقدمتری نسبت به نیروی پسای لزجتی ایفا
می نماید .بنابراین برای افزودن یا حذف نمودن اجزای جدید به ویلچرهای مسابقهای ،جهت کاهش مقاومت آیرودینامیکی،
بهتر است به اختالف فشار ایجاد شده به علت افزودن این عامل ،توجه ی بیشتری شود .پارامترهای دیگری وضعیت استقرار نیز
اجماال مورد بررسی قرار گرفتند که شایسته است در آینده ،با بهرهگیری از روش دینامیک سیاالت محاسباتی ،مطالعات مفصل
تری در این زمینه انجام شود.
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چکیده
در دهههای اخیر در تمامی دنیا مقدار زیادی از مصارف انرژی در زمانهای پرمصرف با استفاده از انواع گوناگون
مخازن ذخیره انرژی به زمانهای کم مصرف انتقال داده شده است .در این مقاله به بررسی تأثیر مخزن یخ در
بهینهسازی مصرف انرژی و هزینههای اقتصادی یک  CCHPپرداخته شدهاست .مخزن یخ با انتقال زمانهای
مصرف انرژی از زمانهای پرمصرف به ساعات کممصرف موجب صرفهجویی در مصرف انرژی میشود.الگوریتم
 MINLPنیز برای بدستآوردن و بررسی روشهای بهینه سازی  CCHPمورد استفاده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی ،CCHP :مخزن یخ ،بهینهسازی مصرف انرژی

 -7مقدمه
بهینهسازی انرژی به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش مصرف انرژی و نیز کاهش آالیندههای زیستمحیطی در
کشورهای پیشرفته دنیا مطرح شده است .امروزه این کشور ها به بهینه سازی و مدیریت انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی
مینگرند .انرژی منبع جداییناپذیر برای تمام فعالیتهای مبتنی بر ان سان در مفهوم حیاتی است و تقریباً ورودی الزم برای تمام
کاال ها و خدمات استکه در هر مرحله از توسعه جامعه ،مدیریت بر مصرف و نگهداری از آن ضروری است
( .)Kalaiselvam & Parameshwaran, 2014در جوامع مدرن سطح توسعه و رفاه اقتصادی یک جامعه به طور مستقیم
توسط تولید و مصرف انرژی اندازهگیری می شود)Onar & Khaligh, 2015(.
انرژی در حیات اقتصادی صنعتی جوامع کشورها نقش زیربنایی را ایفا می کند .بهاینمعنا که ،هرگاه انرژی به مقدار کافی و
به موقع در دسترس باشد توسعه اقتصادی کشورها نیز میسر خواهد بود .تحریم نفتی اعراب در سال  1073و تأثیر شگرف آن بر
اقتصاد کشورهای توسعه یافته ،عالقه به بهرهوری اقتصادی بهتر در زمینه انرژی را افزایش داده است.)Sioshansi, 2013(.
ساختار فعلی تولید انرژی و قدرت عمدتاً در صنایع حرارتی بزرگ با راندمان کلی  38تا  58درصد است و انرژی باید در
مسافتهای طوالنی منتقل شود که این مسأله نیز  28درصد تلفات را درپی دارد .)Gu, Ren, Giao, & Ren, 2012(.عالوه بر
این حرارت زیادی در خروجی محرک های اولیه تولید بر موجود است که در صورت عدم بازیابی حرارتی در محیط زیست رها
میشود

و

عالوهبر

ضرر

رسانی

اقتصادی،

مشکالت

زیست

محیطی

نیز

به

دنبال

خواهد

داشت.

(.)Martinez-Lera&Ballester,2010
سیستمهای  CCHPبه عنوان جایگزین کلیدی و مناسبی برای تولید گرما ،و برودت شناخته میشوند .عملکرد این
سیستمها شامل همزمانی تولیدات گرما و برق است که باعث صرفهجویی بسیار زیادی در مصرف انرژی در مقایسه با
سیستمهای تامین انرژی سنتی می شود و خود این امر نیز موجب مصرف کمتر سوخت تولید شده و همچنین آلودگی و خطر
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کمتری را برای محیطزیست به دنبال دارد .تکنولوژیهای ذخیره انرژی از جمله این عوامل هستند که به سرعت تبدیل به
تکنولوژیهای محبوب و کاربردی شدهاند[ .]1آنها میتوانند انرژی را در زمانهایی که کاهش تقاضای مصرف وجود دارد ذخیره
کرده و در زمان های اوج مصرف از آن استفاده کنند .از این رو اهمیت ذخیره انرژی موجب شده است که تکنولوژیهای ذخیره
ارزان  ،ذخیره انرژی گرمایی و مخازن انرژی های گرمایشی و سرمایشی با یکدیگر در سیستم  CCHPادغام شدهاند[ .]1سیستم
ذخیره انرژی گرمایشی میتواند به طور قابل مالحظه ای مدت زمان بازپرداخت را کاهش و سوددهی پروژه به سرمایهگذاران آن
را با استفاده از تکنولوژیهای ارزان و ساده افزایش دهد .اگر چه سیستمهای  CCHPنیازمند به سیستم های ذخیره انرژی گذرا
هستند و فرآیند ذخیره سازی نیز در آنها گذرا است .بنابراین ایجاد یک استراتژی عملیاتی تاثیر گذار برای ذخیره انرژی گرمایی
در سیستمهای  CCHPبسیار با اهمیت است.
مدلسازی  MINLPنیز مدلی است که برای برطرف کردن مشکالت عملیاتهای کوتاه مدت با هدف کاهش هزینههای
اقتصادی یک سیستم  CCHPانتخاب شده است()Cui, et al.2015

 -2سیستم  ، CCHPبا مخزن یخ
سیستم  CCHPبا مخزن یخ متشکل از بخش تولید قدرت ،سیستم بازیافت انرژی هدر رفته ،سیستم خنک کننده و
سیستم مخزن یخ است که در شکل  1نشان داده شده است.در این مقاله از سیستم تهویه مخزن یخ به عنوان سیستم خنک
کننده استفاده شده است که این سیستم خود از چیلرهای دو منظوره و مخزن یخ تشکیل شده است[ .]1این سیستم شامل
بارهای برودتی و الکتریکی است که به ترتیب با خطوط توپر و خط چین مشخص شدهاند( .)Cui, et al. 2015سیستم تولید
قدرت که سوخت مصرفی آن گاز طبیعی است زمانی که با دیماندهای الکتریکی و حرارتی مواجه میشود به طور همزمان به
تولید گرما و الکتریسیته می پردازد ،اگر در این شرایط انرژی مازادی وجود داشته باشد در مخزن یخ به کار گرفته شده در
سیستم ذخیره خواهد شد .اگر بار حرارتی بیشتر از حدی باشد که سیستم تولید قدرت توانایی تولید آنرا دارد ،مخزن یخ
باقیمانده انرژی مورد نیاز را برای سیستم فراهم میآورد.

شکل : 7جریان انرژی در یک سیستم [1] CCHP

 -9مدلسازی MINLP
 Michael R.Bussieckو دوستان مدل  MINLPرا بهصورت برنامه ریاضی با استفاده از متغیرهای گسسته و پیوسته غیر
خطی در توابع و قیود آنها تعریف نمودهاند .استفاده از این مدلسازی به صورت طبیعی برای فرمولبندی مسائلی است که در
آنها همزمانی بهینهسازی ساختار سیستم (به عنوان متغیر گسسته) و پارامترها (به عنوان متغیر پیوسته)حائز اهمیت است.
حالت عمومی این مدلسازی به صورت زیر است:
)𝑦𝑓(𝑥,
𝑔(𝑥,𝑦) ≤ 0
= 𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑢𝑠 𝑥 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚
𝑋∈𝑥
𝑌∈𝑦 {
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که در آن تابع )𝑦 𝑓(𝑥,تابع هدف و )𝑦 𝑔(𝑥,نیز تابع محدودیت است که هر دو آنها غیر خطی هستند .متغیر های 𝑥 و 𝑦 نیز
متغیرهای تصمیم گیری هستند که 𝑦 باید عددی صحیح باشد X .و  Yنیز حدود متغیرها هستند] .[4برای دستیابی به اصول
بیشتر از این مدلسازی می توان به ] [5مراجعه کرد.
 Cuiو دوستان قیود و توابع مورد استفاده در مدلسازی  CCHPبا استفاده از  MINLPرا بهصورت زیر بیان نمودهاند:
 . 1مدت زمان بهینه سازی انرژی به عنوان ] 𝑓𝑡  [𝑡0 ,در نظر گرفته می شود˓ بازه زمان بندی انرژی نیز  Tاست .بازه زمان
بندی انرژی  Tشامل 𝑡𝑁 مرحله است به گونهای که 𝑡𝑁 . 𝑡𝑖 = [𝑡0 + (𝑖 − 1)𝑇 , 𝑡0 + 𝑖𝑇] , 𝑖 = 1, … ,
 . 2در نظر گرفتن حرف  jبرای انواع انرژی 𝑗𝑁  𝑗 = 1 , … ,که 𝑗𝑁 شامل تمامی انرژی ها است .به عنوان مثال 𝑗 = 1

برای قدرت 𝑗 = 2 ،برای گرما و  𝑗 = 3را برای برودت در ) (CCHPدر نظر گرفتهاند.
 . 3برای شماره دستگاه ها نیز  kدر نظر گرفته شده است به طوریکه 𝑘𝑁  𝑘 = 1 , … ,و 𝑘𝑁 نشاندهندهی تمامی
دستگاهها است 𝑁𝑠 .نشان دهنده تعداد دستگاه های مبدل انرژی است 𝑁𝑐 .نشان دهنده دستگاههای مکمل چند انرژیای
است 𝑁𝑚 .نشاندهندهی دستگاههای دینامیکی است و 𝑛𝑁 نیز بیان کننده دستگاههای ذخیره انرژی است.
 U . 4به عنوان دستگاه ها و  Qبرای انرژی تولید شده و یا مصرفی آنها در نظر گرفته می شود  .برای یک دستگاه می توان
𝑘𝑈 را در نظر گرفت و برای انرژی تولیدی یل مصرفی نیز می توان از 𝑗 𝑄𝑘,استفاده کرد .به عنوان مثال موتور احتراق داخلی
می تواند به عنوان  𝑈1در نظر گرفته شود ،هنگامیکه برق تولید کند با  𝑄1,1و در زمان تولید گرما با  𝑄1,2و در زمان برودت
 𝑄1,3نشان داده شود.

 -7-9پارامترها و متغیرها
پارامترهای تغییر زمان:
متغیرهای زمانی پارامترهایی هستند که ممکن است در طول یک بازه زمانی به عنوان نوسانات تقاضا و یا دمای محیط دچار
تغییر شوند از این رو دارای مقدارهای متفاوتی در هر دوره زمانی  tهستند:
)𝑖( 𝑗𝑝  :تقاضاهای انرژی در زمان t
)𝑖( 𝑗𝑏𝑝  :قیمت خرید انرژی در زمان t
)𝑖( 𝑗𝑠𝑝  :قیمت فروش انرژی در زمان t

ثابت :
𝑗 :𝑐𝑚𝑘,هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاه ها ،که متناسب است با میزان انرژی تولیدی
𝑘𝑠𝑐  :هزینه های راه اندازی اولیه که متناسب است با تعداد شروع ها
𝑗 : 𝑐ℎ𝑘,مقدار انرژی هدر رفته از دستگاه های ذخیره سازی که متناسب است با مدت زمان
متغیر های پیوسته:
)𝑖( 𝑗 : 𝑄𝑘,انرژی  jمصرف شده و یا عرضه شده در دستگاه  kدر زمان I
)𝑖( 𝑗 : ∆𝑄𝑘,نشان دهنده میزان انرژی  jذخیره شده در دستگاه های ذخیره سازی انرژی متفاوت در فاصله زمانی  iو i-1
)𝑖( 𝑗 : 𝑠𝑘,انرژی  jذخیره شده در دستگاه های ذخیره انرژی  kدر زمان i

متغیر های دوتایی:
)𝑖( 𝑘𝑧  :متغیر های حالت دستگاه  kدر زمان i

73

نشریه علمی-تخصصی پژوهشهای نوین علوم مهندسی

)𝑖( 𝑗𝑚  :متغیر های حالت نشان دهنده اینکه انرژِی  jخریداری شده است.

 -2-9هدف
مقصود مدلسازی  Cuiو دوستان به صورت زیر نشان داده میشود:
𝑁

𝑁

𝑁

𝑁

𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
)1(𝑚𝑖𝑛 ∑𝑖=1
𝐶𝑏 (𝑖) − ∑𝑖=1
𝐶𝑠 (𝑖) + ∑𝑖=1
𝐶𝑜𝑛 (𝑖) + ∑𝑖=1
)𝑖( 𝑙𝐶

)𝑖( 𝑏𝐶 هزینه انرژی تمام دستگاهها در زمان  iاست ،که از مجموع مقدار سوخت هر دستگاه ضرب در هزینه های خاص
خود به دست میآید.
𝑁

𝑁

𝑗
𝑘
∑𝑘=1
𝐶𝑠 (𝑖) = ∑𝑗=1
)𝑖( 𝑗𝑝𝑠 (𝑖)𝑄𝑘,

() 2

)𝑖( 𝑛𝑜𝐶 هزینه راه اندازی تمامی دستگاه ها در زمان  iاست که از هزینه های اضافی همراه با روند شروع به کار بدست
میآید .
𝑘
𝑁∑
)𝑖( 𝑘𝑍)𝑖( 𝑘𝑠𝑐 𝑘=1

= )𝑖( 𝑛𝑜𝐶
() 3
)𝑖( 𝑠𝐶 از طریق ضرب مقدار انرژی الکتریکی خریداری شده و یا فروخته شده از شبکه در هر ساعت بدست میآید .
𝑁

𝑁

𝑗
𝑘
∑𝑘=1
𝐶𝑠 (𝑖) = ∑𝑗=1
)𝑖( 𝑗𝑝𝑠 (𝑖)𝑄𝑘,

() 4

 -9-9قیود
قید تعادل بار انرژی:
قید تعادل این اطمینان را می دهد که نیاز های متقاضی انرژی همیشه توسط دستگاههای تولیدکننده انرژی  jدر زمان  iبه
صورت زیر انجام میپذیرد :
𝑛𝑁

() 5

𝑚𝑁

𝑐𝑁

𝑠𝑁

)𝑖( 𝑗𝑃 = )𝑖( 𝑘∑ 𝑄𝑗,𝑘 (𝑖) + ∑ 𝑄𝑗,𝑘 (𝑖) + ∑ 𝑄𝑗,𝑘 (𝑖) + ∑ ∆𝑄𝑗,
𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

بهطوریکه )𝑖( 𝑗 𝑄𝑘,انرژی  jتولید شده و یا مصرف شده توسط دستگاه  kاست و )𝑖( 𝑗 ∆𝑄𝑘,متغیر انرژی  jذخیره شده در
دستگاه  kدر طول زمان  iاست.
طبق مدل Cuiو دوستان ،برای آسان تر شدن عملکرد ˓ متغیر 𝑗𝑙𝑠 تعریف میشود تا باعث سادگی و حل قیود شود.
𝑛𝑁

()1

𝑚𝑁

𝑐𝑁

𝑠𝑁

)𝑖( 𝑗𝑃 = 𝑗𝑙𝑠 ∑ 𝑄𝑗,𝑘 (𝑖) + ∑ 𝑄𝑗,𝑘 (𝑖) + ∑ 𝑄𝑗,𝑘 (𝑖) + ∑ ∆𝑄𝑗,𝑘 (𝑖) +
𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

قید راه اندازی دستگاه:
قید های راه اندازی برای بدست آوردن حداکثر روشهای راه اندازی ،که هر دستگاه به دور از خراب شدن می تواند تحمل
کند ،مورد استفاده قرار می گیرد.
𝑇𝑁

()7

𝑘𝑁 ≤ 𝑖∑ ∆𝑇𝑘,
𝑖=1

برای اینکه متغیرها مقدار  1را در زمان  iداشته باشند تنها راه این است که دستگاه  kدر زمان  iخاموش باشد که موجب
قیود زیر می شود:
()0
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)∆𝑇𝑘,𝑖 ≥ 𝑍𝑘 (𝑖) − 𝑍𝑘 (𝑖 − 1
)∆𝑇𝑘,𝑖 ≤ 1 − 𝑍𝑘 (𝑖 − 1
)𝑖( 𝑘𝑍 ≤ 𝑖∆𝑇𝑘,
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قید عملکرد:
قید عملکرد کارایی دستگاه را تضمین میکند  .برای هر دستگاه متغیرهای ورودی (برق و سوخت مصرفی) از طریق تابع
عملکرد به متغیرهای خروجی (گرمای تولیدی  ،برق و برودت) مرتبط میشود.
توربین گاز  :کارایی توربین گازی به طور مستقیم به عنوان محرک اصلی بر روی کارایی سیستم ) (CCHPتاثیر خواهد
داشت .فاکتورهای اصلی که بر روی عملکرد توربین گازی تاثیر خواهند داشت عبارتند از دما ،رطوبت مطلق ،ارتفاع ،افت فشار
ورودی هوا و میزان بار تخلیه شده از دریچه خروجی .برای سهولت در مدل ایجاد شده توسط  Cuiو دوستان قدرت خروجی
توربین گازی  ،مصرف سوخت و گرمای خروجی متناظر قابل بازیافت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند .ضرایب مدل
متناسب با داده های کارکرد توربین گازی توسط  Cuiو دوستان انتخاب شده اند.
قیود سوخت مصرفی:

𝑚

()0

𝑗

𝑗

𝑛
2
𝑗(𝑖) + ⋯ + 𝑎2 𝑄𝑘,
𝑗𝑄𝑘,0 (𝑖) = ∑ 𝑎𝑛 𝑄𝑘,
𝑗𝑏 (𝑖) +
𝑗=1

قیود بازیافت حرارت:
𝑗

𝑗

𝑗

𝑛
2
𝑗(𝑖) + ⋯ + 𝑐2 𝑄𝑘,
𝑗𝑏 (𝑖) + 𝑐1 𝑄𝑘,𝑗 (𝑖) +
𝑗𝑄𝑘.𝑗′ (𝑖) = 𝑐𝑛 𝑄𝑘,

()18

چیلر :در سیستم ) (CCHPاکثر اوقات به صورت بارگذاری موقت کار میکند .بارهای متفاوت دستگاه بستگی به ضریب
عملکردهای متفاوت دارد .چیلر های دو کاره (  ) dual-modeبا استفاده از الکتریسیته مصرفی مدل سازی شده اند به طوریکه
مدل سازی آنها به دو شرایط برودت و یخ تقسیم میشود .ضریب برگشت پذیری هر مدل نیز با یکدیگر تفاوت دارد.
()11

𝑛
2
𝑗(𝑖) + ⋯ + 𝑎2 𝑄𝑘,
𝑏 (𝑖) + 𝑎1 𝑄𝑘,𝑗 (𝑖) +
𝑗𝑄𝑘.𝑗′ (𝑖) = 𝑎𝑛 𝑄𝑘,

سیستم مخزن یخ :سیستم تهویه هوا با مخزن یخ از سیستم های تهویه هوای معمولی متفاوت است .مخزن یخ یک دستگاه
تولید قدرت نیست اما عملکرد ذوب شدن یخ تاثیر بسیار زیادی بر روی این سیستم دارد .برای سادگی حداکثر عملکرد ذوب
شدن یخ توسط  Cuiو دوستان ثابت فرض شده است.
قید مخزن یخ:
()12

𝑗𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑗 ≤ 𝑄𝑘,𝑗 (𝑖) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥,

بطوریکه )𝑖( 𝑗 𝑄𝑘,یخ ذخیره شده در دستگاه در زمان  iو 𝑗 𝑄𝑚𝑖𝑛,و 𝑗 𝑄𝑚𝑎𝑥,مقدار های حداقل و حداکثر یخ ذخیره شده
در دستگاه هستند.
قید میزان ذوب شدن یخ:
()13
بهگونهای که 𝑗 ∆𝑄𝑚𝑎𝑥,حداکثر مقدار ذوب شدن در فاصله زمانی  iو  i-1است.

𝑗𝑄𝑘,𝑗 (𝑖) − 𝑄𝑘,𝑗 (𝑖 − 1) ≤ ∆𝑄𝑚𝑎𝑥,

قیود متغیر:
()14

)𝑖( 𝑗𝑄𝑘,𝑗 (𝑖) = 𝑄𝑘,𝑗 (𝑖 − 1) + ∆𝑄𝑘,

 -4منافع اقتصادی حاصل از بهکارگیری مخزن یخ
مخزن یخ یکی از تکنولوژیهای ذخیره حرارتی است که به طور گسترده در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته
است تا از طریق انتقال زمان استفاده از انرژی از زمانهای اوج مصرف به زمانهای کممصرف موجب کاهش برق مصرفی و
هزینههای اقتصادی شود .اگر بار برودتی مورد نیاز بیشتر از بار برودتی مجاز به استفاده در زمانهای اوج و عادی مصرف برق
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باشد ،محرک اصلی تحت شرایط متغیری عمل میکند .همچنین محرک اصلی در زمانیکه تقاضای بار برودتی بیشتر از بار اسمی
محرک باشد نیز همین شرایط را دارا است .مخزن یخ در زمانیکه بار برودتی بیشتر از بار اسمی محرک و کمتر از مجموع بارهای
محرک اصلی و سیستم در حالت ذوب شدن باشد و همچنین در زمانی که بار برودتی کمتر از بار اسمی محرک اصلی که در
شرایط عادی خود کار میکند قرار داشته باشد به عنوام مکمل محرک اصلی در حالت ذوب کار می کند که این عملکرد سیستم
یخ میتواند هزینههای اقتصادی را در یک  CCHPتا حد قابل مالحظهای کاهش دهد[.]1
مقایسه عملکرد سیستم در هنگامیکه مخزن یخ مورد استفاده قرار میگیرد با هنگامی که در سیستم لحاظ نمی شود،
نشان میدهد که میزان مصرف ماهانه انرژی در سیستم باال می رود ،از دالیل اصلی این اتفاق میتوان به کارکرد کمتر چیلر
برای خنک کردن آب با دمای پایینتر اشاره کرد و چون بخش عمده ای از این انرژی نیز در زمانهای کم مصرف مورد استفاده
قرار گرفته است ،هزینه انرژی مصرفی به طور چشمگیری کاهش پیدا میکند[.]1

 -5مروری بر مطالعات موردی
مخازن ذخیره انرژی گرمایی شامل تعداد زیادی از تکنولوژیهایی هستند که انرژی را در این مخازن برای اسفاده در
زمانهای دیگر ذخیره میکنند .تکنولوژی مخزن یخ نیز یکی از همین تکنولوژیها است که در بسیاری از کشورها برای مصرف
کمتر انرژی الکتریکی و در نتیجه آن کاهش هزینههای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است .در مواردی از این تکنولوژی در
یک ساختمانهای اداری نیز استفاده شده است [ ]2که در مقایسه با زمانیکه مخزن یخ بر روی سیستم آن نصب نشده است
میتوان مشاهده کرد که به میزان  %4انرژی کمتری در سیستم استفاده شده است ،هم چنین مقدار دیاکسیدکربن تولید شده
نیز با استفاده از مخزن یخ کاهش پیدا کرده است.

نتیجهگیری
برای بهبود اقتصادی سیستم انرژی مخزن یخ در  CCHPمورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده از مدلسازی  MINLPنیز
میتوان این فرآیند را مورد بررسی قرار داد و بررسی کرد .با بررسی عملکرد بخشها به صورت غیر خطی و مشاهدهی نتایج
میتوان این موضوع را دریافت که استفاده از مخزن میتواند باعث صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش هزینههای اقتصادی
یک  CCHPشود.
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