
فصل  دوم

پایدارسازی کشتی

اهمیت  مي باشد.  پایا  تعادل  وضعیت  در  دریانوردی شناور  به  مربوط  فصل  ابتدای  عکس 
حفظ پایداری شناور آنقدر مهم است که یک دریانورد در هر شرایط زمانی و مکانی باید به 
آن توجه الزم و کافی را داشته باشد تا دریانوردی سالم و ایمنی در طول سفر انجام شود 
و محموله از ابتدای عملیات بارگیری تا زمان تخلیه به همراه کشتی و خدمه در سالمت 

باشند.
نوع درس: نظری عملی
کل ساعت: 60 ساعت 

ساعت نظری: 20 ساعت
ساعت عملی: 40 ساعت
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هدف کلی فصل
هنرجو باید، پس از پایان این پودمان قادر خواهد بود جهت حفظ ایمنی کشتی، 

خدمه و کاال مالحظات الزم درخصوص پایدارسازی را به درستی انجام دهد.
در این بخش یعنی در ابتدای جلسه قبل از بیان اهمیت و ضرورت بهتر است به 
عنواِن پرسش آغازین درخصوص اهمیت و ضرورت پایدارسازی کشتی از هنرجو 
این بخش  با توجه به سطح معلومات هنرجویان مطالب جدید در  تا  سؤال شود 

ارائه شود.

سؤاالت پیشنهادی
 نیروهای وارد بر شناور کدام اند و چه ویژگی هایی دارند؟

 چه طور یک کشتی که از فلز ساخته شده است، روی آب شناور می ماند؟
 قوانین شناوری کدام اند؟

 چگالی آب چه تأثیری در تغییر آبخور شناور دارد؟
 آبخور شناور به چه صورت خوانده می شود؟

 بارگیری و تخلیة کاال چه تأثیری در جابه جایی مرکز ثقل کشتی دارد؟
به همه سؤاالت  پرسیدن سؤاالت  از  ندارد که پس  ضرورت  این قسمت حتماً  در 
به صورت کامل پاسخ دهید بلکه در این مرحله به صورت کلی و کوتاه پاسخ داده شود. 

سپس به بیان اهمیت و ضرورت پایدارسازی کشتی پرداخته شود.

بررسی نیروها و قوانین شناوری

اهداف جزیی: شایستگی های فنی و غیر فنی

بررسی نیروهای وارد بر شایستگی های فنی
بررسی قوانین شناوریبدنة کشتی

بیشتر دفاع مقدسفکر کنیدکار در کالس تحقیق کنیدشایستگی های غیر فنی
بدانید
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

بررسی نیروهای وارد بر بدنة کشتی
نیروهاي وارد بر بدنه را مي توان به طریق زیر دسته بندي کرد:

 نیروهاي استاتیك: نیروهاي وارد بر یک کشتي، وقتي در آب ساکن شناور و 
بي حرکت باشد نیروهاي استاتیکي هستند که شامل دو نیروي وزن به سمت پایین 

و فشار آب به طرف باال مي باشد.
 نیروهاي دینامیك: نیروهایي که وقتي کشتي در حال حرکت است ایجاد مي گردند. 
کشتي تحت تأثیر نیروهاي دینامیک ممکن است حاالت مختلفي داشته باشد. در این 
مورد به 6 درجه آزادي و 6 نوع حرکت مي توان اشاره کرد. این حرکات شامل سه حرکت 

خطي و سه حرکت چرخشي است:
یا  نوسانات  را  آن  مي توان  آن،که  طولي  محور  حول  کشتي  حرکت   :  Rolling

پیچش هاي عرضي نامید.
یا  Pitching : حرکت کشتي حول محور عرضي آن،که مي توان آن را نوسانات 

پیچش هاي طولي نامید.

به غیراز واحد اندازه گیری نیرو در واحد متریک )S.I(، چه واحدهای اندازه گیری 
دیگري وجود دارد، نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

پاسخ:
دستگاه SI از دو نوع کمیت اصلی و فرعی تشکیل شده است و یکا های آن 

نیز به دو دستة اصلی و فرعی تقسیم مي شوند.
کمیت های اصلی: آن دسته از کمیت هایی که یکا های آن به طور مستقل 

تعریف شده و وابسته به یکاهای دیگر نیستند.
کمیت های فرعی: آن دسته از کمیت هایی که یکای آنها مستقل نیستند و 
می توان آنها را برحسب یکاهای اصلی تعیین کرد مانند سرعت، نیرو، انرژی، 

توان، مساحت، شتاب،کار، وزن،...
در دستگاه SI هفت کمیت به عنوان کمیت های اصلی انتخاب شده اند که 

عبارت اند از :
جرم: آن را با m نشان داده و واحد آن کیلو گرم )kg( است.

طول: آن را با L نشان داده واحد آن متر )m( است.
زمان: آن را با T نشان داده و واحد آن ثانیه )s( است.

شدت جریان الکتریکی: آن را با I نشان داده و واحد آن آمپر )A( است.
مقدار ماده: آن را با مول mol نشان داده و واحد آن مول)mol( است.

شدت نور: آن را با I نشان داده و واحد آن کاندال شمع )d( است.

تحقیق کنید
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Yawing: حرکت کشتي حول محور قائم آن، که مي توان آن را حرکت چرخشي 
یا پیچشي نامید.

Heaving : حرکت قائم )رو به باال یا پایین( بدنه کشتي.
Sway : حرکت پهلویي یا جانبي کشتي.

Surge : جهش کشتي در جهت طولي آن.
بعضي از این حرکات به همدیگر وابسته و برخي دیگر هیچ گونه ارتباطي به هم 
ندارند. مقابله با این حرکات و حفظ تعادل کشتي براي دریانوردان حائز اهمیت 

است و این حرکات، حرکت یکنواخت کشتي را با مشکل روبه رو مي کند.

مرکز ثقل اَشکال هندسی زیر را ترسیم کنید. کار در کالس

برایند نیروي وزن کلیه  از نقطه ای که  نیز عبارت است  مرکز ثقل یك شناور: 
قسمت های کشتي از آن نقطه به طور عمود و به طرف پایین وارد می شود. مرکز 
ثقل را با نقطة G نشان می دهند. شکل )1( محل مرکز ثقل یک شناور را نمایش 

می دهد. در این شکل، برایند کل نیروي وزن اجزا از نقطة G عبور می کند.

 )Center of Buoyancy( مرکز شناوري
قبل از تعریف مرکز شناوري براي کشتي، بر تعدادي از تعاریف مفید و اصل کلي 

شناوري که توسط ارشمیدس بیان شده اند، مروري خواهیم داشت:
از وزن آبي که هنگام شناور  عبارت است   :)Displacement( وزن جابه جایي
شدن کشتي در آب، جابه جا می شود. یا به عبارت دیگر وزن جابه جایي برابر است 
با وزن مقدار آبي که قسمتي از کشتي جایگزین آن شده است. به همین ترتیب 

»حجم جابه جایي« نیز تعریف می شود.

مرکز ثقل یك شناور

Force Of Gravity
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

اصل شناوري )اصل ارشمیدس(: هرگاه تمام یا قسمتي از یک جسم در مایعي 
فرو رود، با نیرویي که مساوي با وزن مایع جابه جا شده توسط جسم است، به طرف 
باال رانده می شود. بنابراین، منظور از شناوري در کشتي، مقدار نیرویي است که 
وارد  کشتي  بدنة  به  باال  طرف  به  و  عمود  به طور  آب  است،  شناور  کشتي  وقتي 
می کند. این نیرو برابر وزن آبي است که با ورود کشتي داخل آب، جابه جا شده 
است و به عبارت دیگر، برابر وزن مقدار آب هم حجم با قسمت غوطه ور )داخل 

آب( کشتي است. مقدار این نیرو براي 
کشتي در حال تعادل )سکون(، برابر با 

وزن کل کشتي است. 
بدنة  سطح  سراسر  به  نیرو  این  گرچه 
ولي  می شود  وارد  آب کشتي  داخل 
نیروها  این  برایند  ثقل،  مرکز  همانند 
عبور  باال  طرف  به  و  نقطه  یک  از  نیز 
می کند که اصطالحاً به آن نقطه، »مرکز 
نقطه  این  می گویند.  شناوري« کشتي 
را معموالً با حرف B نمایش می دهند. 
شکل زیر موقعیت نقطة B و یا مرکز 

شناوري یک کشتي را نمایش می دهد.

Buoyant force

Weight
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با توجه به قانون ارشمیدس، تصاویر زیر را تفسیر کنید.

تفسیر:
 در شکل A مقدار وزن آب جابه جا شده توسط جسم مغروق بیشتر از وزن 
جسم است لذا نیروی شناوری )نیرویی که از سمت سیال به سمت باال وارد 
مي شود( بیشتر از نیروی وزن جسم است و در نتیجه جسم مغروق به سمت 

باال )سطح سیال( حرکت مي کند تا به حالت شناور قرار بگیرد.
در شکل B مقدار وزن آب جابه جا شده توسط جسم مغروق برابر وزن جسم 
جسم  نتیجه  در  و  است  جسم  وزن  نیروی  برابر  شناوری  نیروی  لذا  است 

مغروق در وضعیت خود باقی مي ماند.
در شکل C مقدار وزن آب جابه جا شده توسط جسم مغروق کمتر از وزن 
جسم است لذا نیروی شناوری کمتر از نیروی وزن جسم است و در نتیجه 

جسم مغروق به سمت پایین حرکت مي کند.

فکر کنید
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تفسیر:
 T1 در شکل سمت چپ وزنه آویزان است به یک ترازو که مقدار وزن آن برابر

اندازه گیری مي شود. این مقدار دقیقاً برابر وزن جسم )Mg( است.
در  است.  رفته  فرو  سیال  در  مقداری  همان جسم  راست  سمت  شکل  در 
این حالت ترازو وزن جسم )T2( را به اندازه نیروی شناوری B کمتر نشان 
می دهد. این به آن دلیل است که نیروی شناوری باعث سبک تر شدن وزن 
جسم در آب می شود. مثل زمانی که شما در داخل استخر در حال راه رفتن 
استخر  در  بدنتان  که  آبی  وزن  اندازه  به  شما  وزن  حالت  این  در  هستید. 

جابه جا کرده است سبک شده اید.

تفسیر:
در تصویر سمت چپ کشتی در حالت شناور قرار دارد و در این حالت وزن 
جابه جایی کشتی برابر نیروی شناوری است که از سمت آب به کشتی وارد 

می شود. لذا کشتی در همین وضعیت شناور در آب باقی می ماند.
در تصویر سمت راست چون وزن جسم بیش از مقدار وزنی از آب است که 
توسط آن جسم جابه جا می شود. بنابراین آن جسم در آب غرق می شود و 

به کف آب می رود.

وزن کشتی وزن آب جابجا شده وزن صخره آب
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بررسی اصول تعادل

اهداف جزیی: شایستگی های فنی و غیر فنی

حالت های مختلف شایستگی های فنی
تعادل شناور

نیروهای وارد بر 
کشتی

زوایای عرضی List و 
کجی شناور

کار در کالس شایستگی های غیر فنی

جدول زیر را با توجه به تصایر و حالت های مختلف تعادل، تکمیل کنید: 

تصویرشرح حالت تعادل ردیف

1

 Stable
Stability
)تعادل پایا(

اگر جسمي توسط نیرویي خارجي 
اولیة خود خارج شود و  از حالت 
پس از حذف نیرو، به حالت اولیة 
داراي  جسم  این  گردد.  باز  خود 
تعادل  شرط  است.  پایا  تعادل 
پایا براي یک شناور این است که 
کشتي ها بعد از کج شدن در اثر 
نیروهاي خارجي بتوانند به حالت 

اولیة خود باز گردند.

2

 Neutral
Stability
)تعادل 
خنثی(

اگر جسمي توسط نیرویي خارجي 
اولیة خود خارج شود و  از حالت 
نیز در  نیرو، جسم  از حذف  پس 
گفته  بماند،  باقی  حالت  همان 
داراي  جسم  این  که  می شود 
تعادل خنثي است. تعادل خنثي 
دانست  حالتي  مشابه  می توان  را 
که یک سیلندر گاز در آب شناور 
شود. در هر وضعیتي نیروي وارد 
به  سیلندر  برود،  بین  از  آن  بر 

همان حال باقي خواهد ماند.

3

 Unstable
Stability
)تعادل ناپایا(

اگر جسمي توسط نیرویي خارجی 
شود  خارج  خود  اولیة  حالت  از 
از  نیرو همچنان  از حذف  و پس 
این  شود،  دور  خود  اولیة  حالت 

جسم داراي تعادل ناپایا است. 

کار در کالس
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تکمیل  جدول  این  در  را  خالی  جاهای  نسبی،  چگالی  مبحث  به  توجه  با 
نمایید.

مخزنی دارای 120 تن آب شیرین است، در صورتی که مخزن کاماًل پر از آب باشد، 
این مخزن چه مقدار روغن با چگالی نسبی 0/48 گنجایش دارد. 

جواب:

           جرم روغن
 ـــــــــــــــــــــــ = چگالی نسبی

 
   جرم آب شیرین

چگالی نسبی روغن × جرم آب شیرین= جرم روغن  
57/6 = 0/48 × 120= جرم روغن

جرم روغن برابر 57/6 تن می باشد.

یک شناور جعبه اي شکل با طول 120 و عرض 16 متر دارای آبخور 6 متر در آب شور دریا 
)جرم حجمي 1025 کیلوگرم بر متر مکعب( می باشد، چه مقدار بار می تواند بارگیری کند تا 

آبخور شناور به 8 متر در آب شور دریا برسد؟ 

جواب:

گام اول

به دست  متر   6 آبخور  برای  را  کشتی  آب(  )زیر  غوطه وری  قسمت  حجم 
می آوریم:

∆1= v×ϕ    v= l× B×d →→→ 120×16×6=11520
حجم زیر آب کشتی برابر 11520 مترمکعب می باشد.

گام دوم
وزن کشتی را برای آبخور 6 متر به دست می آوریم:

∆1=11520×1/025=11808t                ∆1=11808
وزن کشتی با آبخور 6 متر برابر 11808 تن است.

کار در کالس

تمرین

محاسبات شناوری و غوطه وری

اهداف جزیی: شایستگی های فنی و غیر فنی

شایستگی های 
فنی

تغییرات آبخور شناور در صورت ثابت چگالی و وزن مخصوص
بودن وزن آن

محاسبة KG نهایی بر اثر بارگیری 
یا تخلیة کاال )یک مرحله( 

محاسبة KG نهایی بر اثر بارگیری و یا 
تخلیة کاال )چند مرحله(

شایستگی های 
تمرینبیشتر بدانیدکار در منزلکار در کالسغیرفنی
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با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله

یک شناور جعبه اي شکل با طول 100 و عرض 14 متر دارای آبخور 5 متر 
مقدار  متر مکعب می باشد، چه  بر  کیلوگرم  با جرم حجمي 1020  آب  در 
بار می تواند بارگیری کند تا آبخور شناور به 7 متر در آب شور دریا )جرم 

حجمي 1025 کیلوگرم بر متر مکعب( برسد؟
جواب:

حجم قسمت غوطه وری )زیر آب( کشتی را برای آبخور 5 متر به دست گام اول
آورید:

∇1=l ×B×d1=100×14×5=7000m 3
حجم زیر آب کشتی برابر 7000 مترمکعب می باشد.

وزن کشتی را برای آبخور 5 متر به دست آورید:گام دوم
∆1= ∇1×p =7000×1/020=7140t

وزن کشتی با آبخور 5 متر برابر 7140 تن است.
حجم قسمت غوطه وری )زیر آب(کشتی را برای آبخور 7 متر به دست گام سوم

آورید:
∇2=l ×B×d2=100×14×7=9800m 3

حجم زیر آب کشتی برابر 9800 مترمکعب می باشد.
گام 

چهارم
وزن کشتی را برای آبخور 7 متر به دست آورید:

∆2= ∇2×p =9800×1/020=9996t
وزن کشتی با آبخور 7 متر برابر 9996 تن است.

اختالف وزن کشتی بین آبخور 7 متر و 5 متر، مقدار بار قابل بارگیری را گام پنجم
مشخص می کند:

2856t=7140ـ9996 =1∆ ـ 2∆
مقدار 2856 تن بار را می توان بارگیری کرد.

کار در کالس

گام سوم

به دست  متر   8 آبخور  برای  را  کشتی  آب(  )زیر  غوطه وری  قسمت  حجم 
می آوریم:

v=120×16×8=15360
حجم زیر آب کشتی برابر 15360 مترمکعب می باشد.

گام 
چهارم

وزن کشتی را برای آبخور 8 متر به دست می آوریم:
v=15360×1/025=15744

وزن کشتی با آبخور 8 متر برابر 15744 تن است.

گام پنجم

اختالف وزن کشتی بین آبخور 8 متر و 6 متر، مقدار بار قابل بارگیری را 
مشخص می کند:

3936t=11808ـ15744=1∆ ـ ∆
مقدار 3936 تن بار را می توان بارگیری کرد.
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با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئلة 
اول

در  متر   4 آبخور  دارای  متر   12 عرض  و   80 طول  به  بارج  شناور  یک 
آب با جرم حجمي 1018 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. در صورتی که 
مقدار2000 تن بار، بارگیری شود، مقدار آبخور نهایی شناور در آب شور 

دریا )جرم حجمي 1025 کیلوگرم بر متر مکعب( به دست آورید.

جواب:

گام اول

به دست  متر   4 آبخور  برای  را  آب(کشتی  )زیر  غوطه وری  قسمت  حجم 
آورید:

∇1=l ×B×d1=80×12×4=3840m 3
حجم زیر آب کشتی برابر 3840 مترمکعب می باشد.

گام دوم
وزن کشتی را برای آبخور 4 متر به دست آورید: 

∆1= ∇1×p =3840×1/018=39012t
وزن کشتی با آبخور 4 متر برابر 3909/12 تن است.

گام سوم
وزن کشتی را بعد از بارگیری به دست آورید:

∆2= ∇1+Load =3909/12+2000=5909/12t
وزن کشتی را بعد از بارگیری برابر5909/12 تن می باشد.

گام چهارم

آبخور نهایی کشتی)بعد از بارگیری( 

/ / m d d / mp /
∆∇ = = = = × × ⇒ =32

2 2 2
5909 12 5860 4 80 12 6 11 025

آبخور نهایی کشتی)بعد از بارگیری( برابر 6/1 متر است.

مسئلة دوم

یک شناور بارج به طول 40 و عرض 8 متر دارای آبخور 6 متر در آب 
که  صورتی  در  می باشد.  مکعب  متر  بر  کیلوگرم  حجمي 1020  جرم  با 
مقدار500 تن بار آن تخلیه شود، مقدار آبخور نهایی شناور در آب بندر 

)جرم حجمي 1028 کیلوگرم بر متر مکعب( را به دست آورید؟

جواب:

گام اول

برای آبخور 6 متر به دست  حجم قسمت غوطه وری )زیر آب( کشتی را 
آورید:

∇1=l ×B×d1=40×8×6=1920m 3
حجم زیر آب کشتی برابر 1920 مترمکعب می باشد.

کار در منزل
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گام دوم
وزن کشتی را برای آبخور 6 متر به دست آورید:

∆1= ∇1× p =1920×1/020=1958/4t
وزن کشتی با آبخور 6 متر برابر 1958/4 تن است.

گام سوم
وزن کشتی را بعد از تخلیة بار به دست آورید:

1458/4t= 500 ـDischarg =1958/4 ـ 1∆ =2∆
وزن کشتی را بعد از تخلیة بار برابر 1458/4 تن می باشد.

گام چهارم

آبخور نهایی کشتی)بعد از تخلیه( 
/ / m d d / mp /

∆∇ = = = = × × ⇒ =32
2 2 2

1458 4 1418 7 40 8 4 41 028
آبخور نهایی کشتی)بعد از تخلیه( برابر 4/4 متر است.

با توجه به مثال قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله
چنانچه شناوری از آبی با چگالی 1024 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور 6/5 
متر به آبی با چگالی 1010 کیلوگرم بر متر مکعب عزیمت می کند. آبخور 

جدید شناور را محاسبه کنید.
 چگالی جدید     آبخور قدیمجواب:

ــــــــــــــ = ـــــــــــــ
 چگالی قدیم      آبخور جدید

                                1010          6/5       چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــ ـــــــــــ =ــــــــــــــ =ـ  ــــــ =ـ  6/6m= آبخور جدید ⇒ـ 
                               1024    آبخور جدید     چگالی قدیم     آبخور جدید

مقدار آبخور شناور در شرایط باال برابر با 6/6 متر می باشد.

با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئلة اول
چنانچه شناوری از آبی با چگالی 1018 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور 8/5 
متر به آبی با چگالی 1032 کیلوگرم بر متر مکعب عزیمت می کند. آبخور 

جدید شناور را محاسبه کنید.

جواب

 چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــــ = ـــــــــــــ
 چگالی قدیم      آبخور جدید

                                        1032         8/5       چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــ ـ =ـ  ـ =ـــــــــــــ ــــــــــ ـ =ـ  ـــــ                         m 8/4= آبخور جدید  ⇒ـ 
                                        1018    آبخور جدید   چگالی قدیم    آبخور جدید

مقدار آبخور شناور در شرایط باال برابر با 8/4 متر می باشد.

مسئلة دوم
شناوری از آبی با چگالی 1025 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور 10/6 متر 
به بندری با چگالی آب 1016 کیلوگرم بر متر مکعب وارد می شود. آبخور 

جدید شناور را در بندر محاسبه کنید.

کار در کالس

کار در منزل
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روش خواندن مقدار آبخور شناور

ارتفاع هر عدد مطابق شکل روبه رو  برابر 10 
سانتی متر می باشد.

جواب

 چگالی جدید     آبخور قدیم
ــــــــــــــ = ـــــــــــــ
 چگالی قدیم      آبخور جدید

                                          1016      10/6        چگالی جدید   آبخور قدیم
ـــــــــــ ـ =ـ  ــــــــــــ ـ =ـ  ــــــــــ ـ =ـ  ـــــ                             m 10/7= آبخور جدید ⇒ـ 
                                          1025    آبخور جدید   چگالی قدیم   آبخور جدید

مقدار آبخور شناور در شرایط باال برابر با 10/7 متر می باشد.

باال  توضیحات  به  توجه  با 
درخصوص عدد 8 و 9، شما 
معیار اندازه گیری ارتفاع آبخور 
بررسی  را   4 و   2 عدد  برای 

کنید. 

فکر کنید

10 cm
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مقدار  جدول،  تصاویر  به  توجه  با 
آبخور شناورها را مشخص کنید. 

مقدار آبخور ---- متر.                   مقدار آبخور 4/8 متر. 

مقدار آبخور 8 متر.                        مقدار آبخور 7/6 متر. 

مقدار آبخور 14 متر.                      مقدار آبخور 4/7 متر. 

کار در کالس
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با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

 TA = 6/7( و آبخور پاشنة شناور 6/7 متر )TF = 5/5 m( آبخور سینة شناور 5/5 متر
m( می باشد. مقدار شیب طولي )Trim( شناور را محاسبه کنید.

Trim= TA -TF =6/7-5/5=1/2Trim by Aftجواب
چون مقدار آبخور پاشنه شناور بیشتر از آبخور سینه شناور است، لذا مقدار 

تریم برابر 1/2 متر به سمت پاشنه می باشد. 

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

 TA = 4/5( و آبخور پاشنة شناور 4/5 متر )TF = 5/5 m( آبخور سینة شناور 5/5 متر
m( می باشد. مقدار آبخور متوسط و شیب طولي )Trim( شناور را محاسبه کنید.

آبخور 
Aمتوسط F

mean
T T / /T / m+ += = = =4 5 5 5 10 5 02 2 آبخور متوسط شناور برابر 5 متر می باشد.2

شیب 
طولي 
شناور

Trim= TF -TA =5/5-4/5=1/0Trim by Forward
لذا  است،  پاشنه شناور  آبخور  از  بیشتر  سینه شناور  آبخور  مقدار  چون 

مقدار تریم برابر یك متر به سمت سینه می باشد.

کار در کالس

کار در کالس

آبخور متوسط: میانگین آبخور سینه و پاشنة شناور را آبخور متوسط می نامند.

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

شناوری دارای آبخور متوسط 5/5 متر با TPC =5، باری به وزن 100 
تن را بارگیری می کند. مطلوب است مقدار آبخور متوسط شناور بعد از 

بارگیری.

گام اول
محاسبة مقدار تغییر آبخور شناور: 

وزن بار
Cm تغییرات آبخور / mTPC

             = = = =100 20 0 25

گام دوم
مقدار آبخور نهایی:

5/7m = 0/2+ 5/5= آبخور نهایی
مقدار آبخور نهایی شناور برابر 5/7 متر می باشد.

کار در کالس
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جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

وزن جابه جایی )Displacement( کشتی 3200 تن است. در صورتی که یک وزنة 
200 تنی در فاصلة 17 متری از مرکز ثقل اولیة آن افزوده شود، جابه جایی مرکز ثقل 

آن را پیدا کنید.

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 200 تن وزنة بارگیری شده:گام اول
w×d =200×17=340t.m

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W +w=3200+200=3400t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 3400 تن می باشد.

گام سوم

محاسبة مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:

w dGG / m×= = =∆1
340 0 13400

کار در کالس

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

شناوری دارای آبخور متوسط 7/5 متر با TPC =8، باری به وزن 120 تن را تخلیه 
می کند. مطلوب است مقدار آبخور متوسط شناور بعد از عملیات تخلیه. 

محاسبة مقدار تغییر آبخور شناور: گام اول

تغییرات آبخور Cm / mTPC
            = = = =120 15 0 158

وزن بار

گام دوم

تغییر  مقدار  انجام مي شود.  تخلیه  عملیات  نهایی: چون  آبخور  مقدار 
آبخور از آبخور اولیه کم می شود.

7/35m = 0/15+ 7/5= آبخور نهایی
مقدار آبخور نهایی شناور برابر 7/35 متر می باشد.

کار در منزل
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جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

وزن جابه جایی )Displacement( کشتی 20000 تن است. در صورتی 
که یک وزنة 300 تنی در فاصلة 10 متری از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه 

شود، جابه جایی مرکز ثقل آن را پیدا کنید.

وزنة گام اول تن   300 مقدار  اثر  بر  ایجادی  گشتاور  مقدار  محاسبة 
تخلیه شده:

w×d =300×10=3000t.m

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W -w=20000-300=19700t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 19700 تن می باشد.

گام سوم

محاسبة مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از تخلیه:

w dGG / m×= = =∆1
3000 0 1519700

کار در منزل

 KG مقدار  و  تن   12000 )Displacement( وزن جابه جایی  با  شناوری 
اولیة 6 متر است. در صورتی که یک بار 500 تنی در فاصلة 10 متری به 
سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را 

پیدا کنید.  

جواب:

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 500 تن وزن بارگیری شده:گام اول
t.m 5000 =10 ×500 w × d = 

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

t 12500 =500 +12000 =W+w
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 12500 تن می باشد.

تمرین
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گام سوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:

w dGG ×=                               1

m 0/4 =5000 /12500 GG1=
چون بارگیری به سمت کف کشتی انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل 

0/4 به سمت کف کشتي جابه جا شده است.

گام چهارم 
محاسبة مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری 500 تن:

m 5/6 = 6 0/4 ـ = GG1= KG1= KG Final KG
مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری برابر 5/6 متر است.

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله

 KG 5000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایی
اولیة 4/4 متر است. در صورتی که یک بار 200 تنی در فاصلة 5 متری 
به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی شناور 

را پیدا کنید.

جواب

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 200 تن وزن بارگیری شده:گام اول
w×d =200×5=1000t.m 

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W +w=5000+200=5200t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 5200 تن می باشد.

گام سوم 

محاسبة مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:
w dGG / m×= = =∆1

1000 0 25200
چون بارگیری در باالی مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل 0/2 

به سمت باال جابه جا شده است.

گام چهارم 
محاسبه مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری 200 تن:

 Final KG = KG1 =4/4+0/2=4/6m
مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری برابر 4/6 متر است.

کار در کالس

وزن جابه جایی نهایی
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جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مسئله

 KG 4000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 4/2 متر است. در صورتی که یک بار 200 تنی در فاصلة 4 متری 
به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور 

را پیدا کنید.

جواب:

محاسبة مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار 200 تن وزن بارگیری شده:گام اول
w×d =200×4=800t.m 

گام دوم
مقدار وزن جابه جایی نهایی:

∆=W -w=4000-200=3800t
مقدار وزن جابه جایی نهایی شناور برابر 3800 تن می باشد.

گام سوم 

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل شناور پس از تخلیه:
w dGG / / m×= = = =∆1

800 0 21 0 23800
چون تخلیه در باالی مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین، مرکز ثقل 0/2 

به سمت پایین جابه جا شده است.

گام چهارم 
محاسبة مقدار KG نهایی شناور پس از تخلیة 200 تن:

 Final KG = KG1 =4/2-0/2=4/0m
مقدار KG نهایی شناور پس از تخلیة بار، برابر 4 متر است.

کار در منزل

محاسبة KG نهایی بر اثر بارگیری و یا تخلیة کاال )چند مرحله( 

پس از هر مرحله عملیات بارگیری و یا تخیلة بار در کشتی، مرکز ثقل آن جابه جا 
خواهد شد. در صورتی که چندین مرحله عملیات بارگیری و یا تخلیه انجام شود، 

برای محاسبة مقدار KG نهایی شناور به روش زیر )تمرین( عمل می شود:

( KG) (w kg ) (w kg )Final MomentFinal KG Final Displacement w w
∆ × + × ± × ±  = = ∆ ± ± ±

1 1 2 2

1 2





برای  منفی  عالمت  و  بارگیری  عملیات  به  مربوط  مثبت  عالمت  باال،  رابطة  در 
عملیات تخلیة کاال است.
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 KG 25000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 8 متر است. در صورتی که یک محمولة 500 تنی در فاصلة 5 متری 
از کف کشتی)Kg=5m( بارگیری و یک محموله کاال به وزن 200 تن در 
مقدار  و همچنین  بارگیری شود   )Kg=6m(از کف کشتی متری  فاصلة 6 
300 تن سوخت در فاصلة 4 متری از کف کشتی)Kg=4m( تخلیه شود. 

مقدار KG نهایی شناور را محاسبة کنید. 

جواب

گام اول

محاسبة مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

W
(Tonnes)

Kg(m) Moment = w×Kg(T.m)

 Ship 25000 8 200000

Load + 500 5 + 2500

Load + 200 6 + 1200

Discharg 300 ـ 4 1200 ـ

Final 25400 202500

گام دوم

محاسبة مقدار KG نهایی:
Final MomentFinal KG / mFinal Displacement

  = = =   
202500 7 9725400

تمرین

جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.
 

تمرین

 KG 12000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 7 متر است. در صورتی که یک محمولة 800 تنی در فاصلة 4 متری 
از کف کشتی )Kg=4m( بارگیری و یک محمولة کاال به وزن 600 تن در 
فاصلة 5 متری از کف کشتی )Kg=5m( بارگیری شود و همچنین مقدار 
200 تن سوخت در فاصلة 8 متری از کف کشتی )Kg=8m( تخلیه شود. 

مقدار KG نهایی شناور را محاسبة کنید. 

کار در کالس
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جواب

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

∆(Tonnes) Kg(m) Moment =∆ × Kg(T.m)

 Ship 12000 7 84000

Load + 800 4 + 3200

Load + 600 5 + 3000

Discharg 200 ـ 8 1600 ـ

Final 13200 88600

گام دوم

محاسبة مقدار KG نهایی:
Final MomentFinal KG / mFinal Displacement

  = = =   
88600 6 7113200

محاسبات زیر را به دقت انجام دهید.

مسئله اول

 KG 16000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
فاصلة 4  در  تنی  است. در صورتی که یک محمولة 800  متر  اولیة 6/2 
متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیه و یک محمولة 200 تنی در فاصلة 6 
متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی 

شناور را پیدا کنید. 

به کف کشتی جواب نسبت  را  تخلیه  و  بارگیری  مقادیر  تمرینات چون  این  در 
)KG( در نظر نگرفته است. بلکه نسبت به مرکز ثقل اولیه کشتی )G( در 
نظر گرفته شده است. بنابراین برای حل این تمرینات مشابه بخش مربوط 
مرحله( عمل  )یک  کاال  تخلیة  یا  بارگیری  اثر  بر  نهایی   KG به محاسبة 
می شود با این تفاوت که در اینجا به جای یک عملیات بارگیری یا تخلیه 

چندین عملیات انجام می شود.

کار در منزل
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گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

نوع عملیات  ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه شناور 

)d(. متر

 Moment=∆ ×
Kg)T.m(

گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G ـــــــ

Load + 800 4+ )به سمت باال( + 3200

Load + 200 6+ )به سمت باال( + 1200

Final 17000  + 4400

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 += = = +   ∆1
4400 0 2617000

صورت  کشتی  اولیه  ثقل  مرکز  باالی  قسمت  در  بارگیری  عملیات  چون 
گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به اندازه 0/26 متر به سمت باال جابه جا 

می شود. یعنی به همین اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =0/20+6/26=6/46m

مسئلة دوم

 KG 18000 تن و مقدار )Displacement( شناوری با وزن جابه جایي
اولیة 5/8 متر است. در صورتی که یک وزنه 200 تنی در فاصلة 4 متری 
به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه و یک وزنه 650 تنی در فاصلة 6 
متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی 

شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر تخلیة و بارگیری:

نوع 
عملیات

∆ )Tonnes(
فاصله از مرکز 

ثقل اولیه 
شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 18000 G ـــــــ

Dischage 200 ـ 800 ـ 4 +)باال(

Load + 650 6 + )باال( + 3900

Final 18450  + 3100
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 += = = +   ∆1
1752 0 227950

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/22 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

گام سوم
محاسبة مقدار KG نهایی:

 Final KG = KG1 = KG + GG1 =7/60+0/22=7/82m

مسئلة 
چهارم

 30000 )Displacement( با وزن جابه جایي  شناوری 
تن و مقدار KG اولیة 7/4 متر است. در صورتی که یک 
محمولة 500 تنی در فاصلة 4 متری به سمت باال از مرکز 
ثقل اولیة آن تخلیه و یک محمولة 500 تنی در فاصلة 4 
متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن تخلیه شود، 

مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه شناور 

)d(. متر

 Moment=∆ ×
Kg)T.m(

گشتاور )تن متر(

 Ship 30000 G -----

Discharge 500 ـ 4 + )باال( 3200 ـ

Discharge 500 ـ 1200 + 4 ـ )پایین( 

Final 17000 2000 ـ 
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 = = = +   ∆1
4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

گام سوم
محاسبة مقدار KG نهایی:

 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
پنجم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 9900 تن و 
مقدار KG اولیة 6/4 متر است. در صورتی که یک محمولة 
500 تنی در فاصلة 2 متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة 
آن بارگیری و یک محمولة 500 تنی در فاصلة 2 متری به 
 KG سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار

نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 2 + )باال( + 3200

Load + 200 2 ـ )پایین( + 1200

Final 17000 4400



64

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

چون برایند عملیات به صورت بارگیری در قسمت باالی مرکز 
ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به 
اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. یعنی به همین 

اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
ششم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 5000 تن و 
مقدار KG اولیة 4/2 متر است. در صورتی که یک محمولة 
500 تنی در فاصلة 2 متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة 
آن بارگیری و یک محمولة 500 تنی در فاصلة 2 متری به 
 KG سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار

نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 2 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 2 ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:
Final MomentGG / mFinal Dis.( )

 = = = +   ∆1
4400 0 2617000

چون برایند عملیات به صورت بارگیری در قسمت باالی مرکز 
ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به 
اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. یعنی به همین 

اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
هفتم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 1500 تن و 
مقدار KG اولیة 2/7 متر است. در صورتی که یک محمولة 
50 تنی در فاصلة 2 متری به سمت باال از مرکز ثقل اولیة 
آن بارگیری و مقدار 60 تن سوخت در فاصلة 2 متری به 
 KG سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، مقدار

نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 2 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 2 ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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گام دوم 

حاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

چون برایند عملیات به صورت بارگیری در قسمت باالی مرکز 
ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل کشتی به 
اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. یعنی به همین 

اندازه به مقدار KG اولیه کشتی افزوده می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم 
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة 
هشتم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 4000 تن 
که یک  در صورتی  است.  متر  اولیة 5/46   KG مقدار  و 
از  باال  سمت  به  متری   1/5 فاصلة  در  تنی   40 محمولة 
مرکز ثقل اولیة آن تخلیه و یک محمولة 25 تنی در فاصلة 
اولیة آن بارگیری  از مرکز ثقل  2 متری به سمت پایین 

شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 1/5 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 2 ـ)پایین( 

Final 17000 4400
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة نهم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 7500 تن 
و مقدار KG اولیة 7/8 متر است. در صورتی که کاالیی 
به وزن 60 تن در فاصلة 1/5 متری به سمت باال از مرکز 
ثقل اولیة آن بارگیری و مقدار 30 تن آب توازن از مخزن 
در فاصلة 6/5 متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن 

تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 1/5 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 6/5 ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
 Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m

مسئلة دهم

شناوری با وزن جابه جایي )Displacement( 8500 تن 
و مقدار KG اولیة 4/6 متر است. در صورتی که کاالیی به 
وزن 55 تن در فاصلة 1/5 متری به سمت پایین از مرکز 
ثقل اولیة آن تخلیه و مقدار 35 تن سوخت در فاصلة 3/5 
متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیة آن بارگیری شود، 

مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.

گام اول

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیة 
کاال:

نوع 
عملیات

 ∆
)Tonnes(

فاصله از مرکز 
ثقل اولیه 

شناور )d(. متر

Moment=∆ × Kg)T.m(
گشتاور )تن متر(

 Ship 16000 G -----

Load + 800 1/5 + )باال( + 3200

Load + 200 1200 + 3/5ـ )پایین( 

Final 17000 4400
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فصل دوم: پایدارسازی کشتی

گام دوم

محاسبه مقدار جابه جایی مرکز ثقل کشتی:

Final MomentGG / mFinal Dis.( )
 = = = +   ∆1

4400 0 2617000

بارگیری در قسمت باالی  چون برایند عملیات به صورت 
مرکز ثقل اولیه کشتی صورت گرفته. بنابراین مرکز ثقل 
کشتی به اندازه 0/17 متر به سمت باال جابه جا می شود. 
افزوده  اولیه کشتی   KG اندازه به مقدار یعنی به همین 

می شود.

محاسبة مقدار KG نهایی:گام سوم
Final KG = KG1 = KG + GG1 =6/20+0/26=6/46m
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ارزشیابی شایستگی پایدار سازی کشتی

1ـ شرح کار:
 بررسی اصول پایدار سازی کشتی

2ـ استاندارد عملکرد:
پس از اتمام این واحد یادگیری انتظار می رود هنرجویان بتوانند نیروهای وارده به بدنة شناور را 
درک کرده و با توجه به قوانین شناوری و اصول تعادل، محاسبات مربوط به شناوری و غوطه وری 

را به درستی انجام دهند.
 شاخص ها:

ـ تشخیص نیروهای وارده بر بدنة شناور و حرکات مختلف آن، درک صحیح از مفاهیم مربوط به 
قوانین شناوری و اصول تعادل و نیز انجام محاسبات مربوط به شناوری و غوطه وری.

3ـ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه مجهز ناوبری به همراه بازدید نوبه ای و مشخص از شناورها در هنگام بارگیری و 

تخلیة کاال و شبیه ساز پل فرماندهی شناور. 
ابزار و تجهیزات: ماکت شناور، شبیه ساز ناوبری و نرم افزارهاي مربوطه.

4ـ معیارشایستگی:

حداقل نمرة قبولی مرحله کارردیف
از 3

نمرة هنرجو

2 بررسی نیروهای وارد بر بدنة کشتی1
2بررسی قوانین شناوری2
2بررسی اصول تعادل3
2انجام محاسبات مربوط به شناوری و غوطه وری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتي، توجهات 
زیست محیطی و نگرش ها:

بازدید  برای  ایمنی  کفش  و  کار  لباس  از  استفاده  1ـ 
از شناور؛

2ـ استفاده صحیح و مناسب از ابزار و تجهیزات؛ 
3ـ دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات.
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*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی 2 می باشد.


