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 صفحه عنوان

 5 مفاهیم اولیه شناور

5-8 اطالعات کلی شناور  

9-14 مفاهیم شناوری و تناژ  

خطوط بدنه کشتی و ضرایب 

 بدنه

22-15  

 23 مفاهیم اولیه پایداری

عوامل موثر بر پایداری کشتی 

 ها

26-23  

های انتگرال گیریروش   38-72  

93-40 منحنی بونژان  

 42-41 تعیین مرکز ثقل و جابجایی آن

 44-42 مرکز بویانسی و تغییرات آن

 45 پایداری عرضی

موقعیت خط آبخور در زوایای 

 غلتش بزرگ

45-46 
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 صفحه عنوان

 48-47 تغییر مرکز شناوری

49-50 مفهوم نقطه متاسنتری  

براساس  GMو  KMمحاسبه 
BM 

51 

اشکال  KMو  KBمنحنی 

 هندسی خاص

58-52  

59-60 مننحنی هیدرواستاتیک  

TPC 61 

 62 عالمت خط بار شناور

 64-63 و کاربرد آن GZمنحنی 

تحلیل های برآمده از منحنی 
GZ 

64-68 

 70-69 تحلیل حاالت پایداری

 GZ 71-72تغییرات منحنی 

 73 منحنی مقاطع عرضی

شناور بدنه دیواره GZ محاسبه 

 ای

74 
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 صفحه عنوان

بدنه دیواره محاسبه زاویه لل 

 ای

75-78 

 80-79 محاسبه زاویه لیست

 84-81 پایداری دینامیکی

 88-85 اثرات سطح آزاد مخازن

اثرات اجسام آویزان بر پایداری 

 شناور

89-94 

رابطه نسبت های ابعادی و 

 پایداری شناور

95-96 

 98-97 هنگام گردشغلتش عرضی در 

پریود نوسانات غلتش عرضی و 

 دریازدگی

99-106 

 114-107 روش های کاهش غلتش

 120-115 آزمایش کجی

 127-121 طولی پایداری
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 صفحه عنوان

اثرات تغییر چگالی آب دریا بر 

 پایداری شناور

130-128  

به گل نشستن و پایداری در 

 حالت صدمه دیده

131 

گل نشستن به داک بردن و به 
 شناور

136-131  

137-146 پایداری در حالت صدمه دیده  

147-148 به آب اندازی شناور  

 148 ساختمان سرسره به آّب اندازی

ممان های خمشی ناشی از 

 توزیع وزن و بویانسی

152-149  

 153 اسکوات و اثرات آن

153-157 اسکوات  

اثرات متقابل دو شناور در حال 

 حرکت

160-157  


