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  Auto shipآشنايي با نرم افزار 

در اين بخش به معرفي يكي از نرم افزارهاي مورداستفاده براي تحليل هيدرواستاتيكي شناورها پرداخته 

باشد كه توسط شركت   مي١٩٩٧ سال ٥,١,٠الزم به ذكر است نرم افزار مورد استفاده نسخه . شود مي

Auto ship systemمنتشر شده است  .  

   :Auto ship افزار  معرفي نرم-١

باشد كه عبارتنـد    ميي مختلفي براي كاربردهاي مختلف) ژولما( داراي قسمتها Auto shipنرم افزار 

  :از

١. Auto build 

٢. Auto hydro 

٣. Auto nest 

٤. Auto plate 

٥. Auto power 

٦. Auto yacht 

، مقاومت و )a.hydro(يداري  براي محاسبات هيدرواستاتيكي و پاAuto shipبطور كلي نرم افزار 

) a. build(طراحي و توليد اجزاي داخلي شناور ) a.plate(هاي بدنه  طراحي ورق) a.power(انش ر

 از نرم a.hydroبيشترين كاربرد را دارد كه با توجه به نيازهاي خاص اين پروژه تنها به تفصيل ماژول 

  . شود  پرداخته ميa.shipافزار 
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  Auto Hydro:ماژول 

  :باشد كه عبارتند از  ل سه بخش مي خود شامa.hydro ماژول

١. Model Maker 

٢. Auto Hydro 

٣. GF Print  

فايل خروجي . شود داخته مينظر پر به طراحي و توليد مدل شناور مورد Model makerدر ماژول 

گيرد و مشخصات   مورد آناليز قرار ميAuto Hydro در بخش Model Makerماژول 

هاي فرماني  هاي فوق داراي مشخصه  هر كدام از بخش. شوند استاتيكي شناور محاسبه ميهيدرو

)commands (مشخصه هندسي مدل . باشند خاص خود مي)GF (اي از مقاطع  در واقع مجموعه

  . اند باشد كه بصورت دو بعدي در كنار يكديگر جمع شده بدنه شناور مي) cross sections(عرضي 

  : Model maker بخش 

صفحه اصلي اين .  براي توليد و پااليش مدل هندسي طراحي شده استModel makerبخش 

ها  يك مدل با توجه به بخش. دهد ماژول مدل گرافيكي شناور را به همراه مختصات نقاط نشان مي

)Part ( و اجزاي)constituent (شود الحاقي آن مشخص مي.  

، )Midship(كه شامل قسمت مياني ) Side factor(شامل نام و فاكتور جهت ) Part(ها  بخش

جابجايي، (نين كالس شناور همچ. باشد  مي)Starboard (، قسمت راست شناور)Port (قسمت چپ

تواند  هر مدل مي. گردند تعيين مي Part و چگالي مخصوص آب دريا در قسمت ) گيري ، ماهيبررنيتكان

البته برخي از . توان مدل فيزيكي تعيين نمود ميPart در گام بعدي براي هر.  تشكيل شوداز چند بخش

 Edit/Component Create بطور پيش فرض در بخش ، استوانهبارجهاي فيزيكي از قبيل  مدل

  .باشند موجود مي
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در بخش طراحي مدل اين امكان فراهم شده است كه اجزاي مختلف بتوانند به يكديگر متصل شده و يا 

  .روي اشكال انجام شودعمل كم كردن و اضافه كردن 

هاي توليد يك مدل هندسي به شرح  گام. گردد بدين ترتيب مدل هندسي شناور مورد نظر مشخص مي

  :زير است

 واحد (options) در قسمت Toolbarن منظور در ي اي برا:اداحد آح انتخاب وگام اول،

ش فرض در نظر ي بطور پ رايسيواحد انگلالرم به ذکر نرم افزار .ميي نمايمورد نظر را انتخاب م

  .گرفته است
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 part create/edit وارد editدر منوي اصلي در قسمت ن منظور ي اي برا:Part  توليد گام دوم،

باشد وارد  و كالس شناور و نوع سيال ميكه شامل نام اجزا و محل قرارگيري  شده و مشخصات شناور را

  .ميي نمايم
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 Componentراانتخاب نموده و وارد بخش  editاصلي تب در منوي   : توليد اجزا،گام سوم

createمي شوي م.  

 )شناور offset  بصورت وارد نمودن جدول(شكل دستينطور ي هم داراي اشكال پيش فرض ون بخشيا

  .باشد مي

 
  

  



  راحي و ساخت شناورهاي بدون سرنشين                                                       اولين مسابقات ملي ط

  

 

 دبيرخانه مـسابقه  - گروه مهندسي دريا-دانشکده مهندسي مکانيک -شريف صنعتي دانشگاه -آزادي خيابان-تهران:آدرس

   ٦٦١٦٥٥٦٣:                                                  تلفکسشناورهاي بدون سرنشين                                        

 ir.sharif.rcbc@rcbc  :                                          پست الکترونيکيir.sharif.rcbc://http:وب سايت

 شناورها در واقع همان شناسنامه بدنه آنها از نظر شکل و فرم ي براOffsetجدول : Offset جدول 

 component createط يش فرش دلخواه در محيدر واقع در صورت نبود اشکال پ.  باشديمبدنه 

 ين صورت است که در بخش هايروش کار بد. مي باشي شناور مoffsetر به استفاده از جدول يناگز

 Locus  ( که در بخشي مختصات فرم بدنه را در جدولييستگاههايمختلف شناور با قرار دادن ا

(input stations offsetالزم به .  باشدي ميادين کار مستلزم دقت زيا.ميي نمايآمده است وارد م

ن شده است استفاده يي تع١ که در گام يريد از واحد اندازه گي وارد نمودن مختصات بايذکر است که برا

  .ر نشان داده شودي مطابق شکل زيک نموده تا جدولي را کلinput تب locusپس از انتخاب .نمود

 

  

 آن به تعداد يريستگاه با توجه به محل قرارگي هر اي شود برايهمانطور که در جدول باال مشاهده م

 و Add staستگاه ها از تب ي اضافه نمودن تعداد ايبرا.  توان مختصات نقاط را وارد نموديدلخواه م

 را Okتب پس از وارد نمودن جدول . شودي استفاده مRemove staن بردن آن از تب ي از بيبرا

  .ميي نمايک مي را کل done تب يک نموده و سپس در پنجره بعديکل
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ستگاه ها را ي توان مشخصات اي در سمت چپ آن مModel makerط يالزم به ذکر است که در مح

  . قرار دادينيستگاه ها را مورد بازبي اي توان تمامي مaft و fwd يمشاهده نمود و با فشار دادن تب ها

ل شده يز تشکي نيگري ديکه شناور از قسمت هاي در صورت:هاي ديگر وليد بخش تم،گام چهار

  .ميي نماي تکرار م٣ تا ١هاي  باشد مراحل را  همانند گام

 را مورد بازنگري د شدهي توليتوان تمامي اجزا كه توسط آن مي : ر و اصالحيي تغگام پنجم،

 ي انتخاب مEdit را از تب Modify componentنه ي گزToolbarن کار در ي ايبرا.قرارداد

  .ميينما

 Margin(ها، افزودن خط مرزي ايستگاهد افزار نيز جهت افزايش تعدا هاي ديگر اين نرم البته بخش

line(ضخامت ديواره ، ،chamber رود كه در جهت بهبود مدل  كردن نيز از امكانات آن به شمار مي

  . فيزيكي كاربرد دارند

توان اجزاي ساخته شده را به يكديگر متصل  ميدر اين بخش : كديگراتصال اجزا به يگام ششم،

    .ميي نماي انتخاب مEdit را از تب Join to نه ين منظور گزي اي برا.نمود

 توان مشاهده يه که با توجه به مراحل باال انجام شده است را ميک بوي يکيزير مدل فيدر اشکال ز

  .نمود
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  :Auto Hydro بخش

ور انجام داد كه توان محاسبات هيدرواستاتيكي را بر روي شنا حال مي از ذخيره سازي فايل خروجي پس

  .شود انجام مي Auto Hydro لاين كار در ماژو

محاسبات هيدرواستاتيكي را توسط سه   Model Makerفاده از مدل ساخته شده در ماژول با است

 :اند آمدهتوان انجام داد كه در جدول زير  روش مشخص مي

   

  شرايط معلوم  خروجي نرم افزار

 

  مركز ثقل، وزن         

  يم، هيلآبخور، تر        

  مشخصات بدنه         

 

  يم، هيلتر، آبخور        

  وزن        

  خط آب        

      )Water Line (  

  

 Profile،Bodyاين قابليت را دارد كه مدل فيزيكي شناور را در سه حالت   a.hydrro      لماژو

Plan،Planط ي محيکيصفحه گراف.هد نمايش دModel Makerتوان مشاهده ير مي در شکل ز را 

 ي نماهاي، سه پنجره براToolbarن صفحه شامل خط فرمان در قسمت باال سمت راست و يا.نمود

  . باشدي و پنجره مشخصات تانکرها ميکيرواستاتديمختلف شناور، پنجره مشخصات ه
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ن يردهد بديي را تغيکيدرواستاتي تواند اطالعات  پنجره هياز کاربر ميان ذکر است که در صورت نيشا

 انتخاب Hydrostatic values نهي را انتخاب نموده و گزset up     تبToolbarب که در يترت

  .ر باز شودي مطابق زيشده تا پنجره ا
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  .از را از سمت چپ انتخاب نمود و به سمت راست انتقال دادي مورد ني توان پارامترهايحال م

ره شده از يل ذخي فاOpen و Toolbar از Fileبا انتخاب   وارد كردن مدل هندسي در نرم افزاريبرا

  . شودي مي بارگذارa.hydroط ي باشد در محي مGFل يک فايکه بصورت  model makerط يمح
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آوري نتايج انجام  هاي زير براي جمع  انتخاب يكي از سه روش فوق براي حل هيدرواستاتيكي گامحال با

   :گيرد مي

 كافي  براي اين منظور: طراحي با احتساب آبخورهاي شناورگام اول، افزودن آبخور

 : مانند مثال زير عمل شود خط فرمان است در قسمت

Draft ١٥ @١,٣٤a ١٥@١,٢٦f <Enter>  

البته . ده استدر نظر گرفته ش١,٢٦  و در قسمت دماغه ٤١,٣ر مثال فوق آبخور در قسمت پاشنه د

اين كار را Toolbar در  draft تب و يا از   خط فرماندر قسمت ١,٣=draft توان با دستور  مي

  ).ه است  بود٤,٨٥آبخور مدل مورد نظر (. دهدير مدل را با افزودن خط آبخور نشان مينمونه ز.انجام داد
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  :گام دوم، محاسبه ورن سبک شناور 

) طولي مركز ثقل موقعيت(LCG  و پيدا نمودن )Light Ship( حال براي محاسبه وزن سبك شناور

  :نماييم از دستور زير استفاده مي

Solve weight LCG <Enter>  

 :ه شده باشددر پنجره هيدروستاتيك نرم افزار در سمت راست صفحه بايد مشخصات زير آورد

Draft status : aft = ١,٣٥ mid = ١,٣ fwd=١,٢٥ 

Light ship : ٤١٩,٠ MT 

Fixed Weight LCG : ٠,١٩٤a   

 را در مقاطع  آن نرم افزاراين به دليل است که. اند غيير كرده تشود مقادير آبخور ه ميهمانطور كه مشاهد

. اربر نزديك به قسمت مياني شناور استكند در حاليكه مقادير ورودي ك انتهايي شناور محاسبه مي

آبخورها هستيم كه توسط دستور زير  كردن  Resetشكل مجبور بهمبنابراين براي برطرف نمودن اين 

 :شود انجام مي

Draft “US KEEL” ١٥@ ٠a,١٥@٠f <Enter>  
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  :يگام سوم، بارگذار

  : ند ازباشد كه عبارت شامل دو بخش جداگانه براي بارگذاري مينرم افزارن يا

 در بخشToolbarباشد كه در  هاي اضافي مي كه شامل وزن سبك به عالوه وزن: وزن سبك شناور

Weights  آمده است.  

  

 .شوند  مشخص ميToolbarدرTanksدر خط فرمان يا تب  loadكه توسط دستور : ها  وزن تانك-٢

 را انتخاب نموده Windتب ک يدرواستاتي محاسبات هي افزودن اثر باد براي برا:گام چهارم، باد 

  .ر مشاهده شوديتا پنجره ز
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 باشد که با توجه به ي دو مختصه جهت و سرعت مي گل باد داراي شود منحنيهمانطور که مشاهده م

 باشد که يب درگ آن ميگر باد ضري دياز مشخصه ها. دي آيک هر منطقه بدست مينوپتياطالعات س

  . شوديدر بدنه شناور م ي و اصطکاکي فشاريروهايجاد نيباعث ا

  :  توليد نتايجگام پنجم،

و يا . زده شودEnter  د تايپ و سپس كلي Statusنتايج كافي است در خط فرمان دستور براي توليد 

 تمامي محاسبات را به صورت تك تك انتخاب نموده و Toolbarدر  Calculate توان از تب مي

الزم به ذکر است که در صورت ). وش توصيه مي شوداين ر(.مالحظه نمود Report نتايج را در بخش

 مالحظه نمود تا Report توان در قسمت يبروز هر گونه خطا در هر کدام از مراحل فوق علت آن را م

 ي، مقاومت طولKN ي هايمحاسبات انجام شده شامل محاسبات بدنه، منحن.طرف شودراد بر يا

  . باشديم... ب فرم و ي برگرداننده، ضرايشناور،بازو
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  :Calculate موجود در تب يپارامترها

 : cross curve ي هايد منحنيتول •

 را که يد محدوده آبخوري شود که کاربر بايش داده مير نماي به شکل زيپس از انتخاب آن پنجره ا

 .ديمحاسبات در آن انجام شود را با ذکر محل آن وارد نما
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 ) :Hull Data(مشخصات بدنه  •

ب فرم و ي فرم، ضراي هايل منحني مشخصات بدنه از قبير باز شده و تماميپنجره زپس از انتخاب 

 ي محاسبات برخيالزم به ذکر است که برا.  کندي کاربر را با انتخاب کاربر محاسبه ميازهاير نيسا

 شود که از کاربر محدوده آبخور ي باز مCross curve ي هايمنحن همانند  يپنجره ااز پارامترها

  .خواهد يرا م
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 ) :Hydrostatics(يکيدرواستاتي هيمشخصه ها •

  .د محدوده آبخور را مشخص کندي باز شده که کاربر با cross curve همانند يپنجره ا

 ) : Longitudinal Strength( شناور يمقاومت طول •

  . شوديج در گزارش ثبت ميپس از انتخاب به سرعت محاسبات انجام شده و نتا

 ) :Righting Arm ( برگردانندهيبازو •

 يج  به صورت جدول و نموداردر گزارش ثبت ميپس از انتخاب به سرعت محاسبات انجام شده و نتا

 امكان براي كاربر فراهم شده است كه اطالعات را ويرايش نموده و   اينReportدر قسمت  .شود

  . هدارجاع د Excelيا Wordا در صورت نياز به نرم افزارهاي سپس خروجي ر

   :Auto Shipنرم افزار اي از عمليات انجام شده در  الصهخ

  .اي توليد يك مدل فيزيكي از شناوربر Model Maker   استفاده از نرم افزار -١

  .ارزيابي رفتار هيدرواستاتيكي شناور مدل شدهجهت a.hydro  استفاده از -٢

 بدست آمده اطالعاتي از قبيل  الزم به ذكر است نتايج. ارائه نتايج جهت ارزيابي وضعيت شناور-٣

 مقاومت طولي     ،Cross Curves ،Righting Armهاي  مشخصات بدنه، ضرايب فرم، منحني

 را شامل مي شود که اطالعات بسيار مناسبي براي Curve of form ،Section Areaشناور، 

  .ارزيابي هيدرواستاتيکي شناور مي باشد


