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ساختِ ضذُ در داًطگاُ دیاًَردی ٍ ػلَم دریایی چاتْار
تَسط تیوی اس گزٍُ هٌْذسی کطتی ساسی
طزاحی تَسط هٌْذس اسواػیل ضفیغ سادُ
ػضَ ّیات ػلوی ٍ هذیز گزٍُ کطتی ساسی
داًطگاُ دریاًَردی ٍ ػلَم دریایی چاتْار
پاییز95

ضٌاٍر BILTZ

طراحی
تین طزاحی ضٌاٍر تا تَجِ تِ ضزایط هساتمِ کِ در سِ تخص ضتاب ،سزػت ٍ هاًَر تا دٍ سزًطیي ٍ حذاکثز
تَاى هَتَر  48اسة تخار تزگشار خَاّذ ضذ طزاحی خَد را اًجام داد.اها تا تَجِ تِ اهکاًات ٍ هَاد در دستزس
سؼی ضذ لاتل اجزا تزیي رٍش تزای ساخت ،در دستَر کار لزار گیزد،پس طزح اٍلیِ ٍ ًاب ایي ضٌاٍر دچار
تغیزاتی هتٌاسة تا رٍش ساخت ضذ .طزاحی اٍلیِ ٍ هفَْهی ایي ضٌاٍر در ًزم افشار  solid worksاًجام ضذ در
ایي هزحلِ اتؼاد پیص تیٌی ضذُ  86*215*480ساًتیوتز تَد.تِ دلیل ًثَد اهکاًات السم(آلَهیٌیَم،تزش سی اى
سی ٍ جَش آلَهیٌین ٍ )...ػلی رلن کسة ًتایج هطلَب طزح اس تحلیل ّای ًزم افشاری ،طزح تا استفادُ اس ًزم
افشار  Rhinoتغییز دادُ ضذ طَل جذیذ ضٌاٍر  300ساًتی هتز اًتخاب ضذ .هتزیال هَرد استفادُ ًیش ٍرق سیاُ
فَالدی  2.5 ٍ 3هیل ٍ ٍرق درب ٍ پٌجزُ ساسی  2در ًظز گزفتِ ضذ.تا تَجِ تِ ضزایط هساتمِ ٍ ّوچٌیي
ضزایط ساخت ،تحلیل ّای پایذاری،جاًوایی ،هماٍهت ٍ هاًَر ضٌاٍر در ًزم افشار تخصصی

 Maxsurfاًجام

پذیزفت کِ ًتایج آى تِ صَرت خالصِ در اداهِ آٍردُ ضذُ است:
ٍ سى ضٌاٍر

پَستِ 96:هَتَر:
سَخت 15:سکاى:

 85سزًطیي:
20

160

تمَیت ّا15:

جوؼاً:

 آتخَر پاضٌِ ضٌاٍر  25-20ساًتیوتز
 پایذاری لاتل لثَل ٍ تزآٍردُ کزدى حذالل ّای استاًذارد ّا


فزی تزد تیص اس  30ساًتیوتز ٍ حفظ پایذاری کاهل تا ساٍیِ  35درجِ

 هاًَر دٍر سدى تا ضؼاع تسیار هٌاسة 4هتز
 هماٍهت کل ضٌاٍر در حذٍد ً 1500یَتي

 391کیلَگزم

ضٌاٍر BILTZ

 سزػت  55گزُ تزای ضٌاٍر در حالت تاسدّی ایذُ آل ٍ سزػت  29.5گزُ در تاسدّی ساخت()%60
 حذاکثز ساٍیِ تزین  5درجِ کِ در سزػت ً 11.8ات ایجاد هی ضَد

تست دریایی
طثك تحلیل ّای ًزم افشاری اًتظار هی رٍد کِ ضٌاٍر تلیتش در حالت تختِ گاس هَتَر

 48اسة تخار خَد تِ

سزػت  29.5گزُ دریایی دست پیذا کٌذ.در تست دریایی اتتذا سکاى ّذایت(فزهاى ٍ جک ّیذرٍلیک) ٍ ریوَت
گاس هَتَر تِ صَرت کاهل تست ضذًذ.سپس تذًِ ضٌاٍر در حالت تختِ گاس هَرد ارسیاتی لزار گزفت.درآخز تِ
ٍسیلِ  ٍ GPSدلت لاتل لثَل اًذاسُ گیزی ،همذار سزػت  49کیلَهتز تز ساػت هؼادل  27گزُ دریایی تزای
ضٌاٍر ثثت ضذّ.وچٌیي لذرت هاًَر ضٌاٍر ،تسیار خَب ارسیاتی ضذ تِ طَری کِ ضٌاٍر لادر تَد در فضایی
کَچک تِ صَرت کاهل دٍر سدُ ٍ تِ هسیز خَد اداهِ دّذً.شدیک تَدى سزػت پیطثیٌی ضذُ (

 29.5گزُ) ٍ

سزػت اًذاسُ گیزی ضذُ( 27گزُ) ًیش اس ًکات حائش اّوییت ایي طزح است.
توسعه طرح
ایي ضٌاٍر لاتلیت ساخت در اتؼاد تشرگتز را دارد کِ جْت ًیل تِ ایي ّذف ًیاسهٌذ هطتزی هیتاضذ.

