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استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانور یک شناور پروازی تکبدنه با استفاده از
شبیهسازی عددی مدل تست مهار شده
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 -1محقق پژوهشکده علوم و فناوری دفاعي شمال ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 -2استاديار پژوهشکده علوم و فناوری دفاعي شمال ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 -6کارشناسي ارشد مهندسي دريا ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر
چکیده

امروزه استفاده از روشهای عددی جهت پیشبیني حرکات و رفتار شناورها بهدلیل مزيتهايي چون زمان و هزينه کمتر ،دقت فزاينده ،تنوع
سناريوهای مورد بررسي و اصالحاتي که در مرحله طراحي شناورها با آن ميتوان ايجاد کرد ،از توجه بیشتری برخوردار شدهاست .لذا در
بحث مانور شناورهای تندرو نیز توسعه بهکارگیری روشهای عددی در کنار روشهای تحلیلي و نیمهتحلیلي ميتواند ديد مناسب اولیه نسبت
به عملکرد مانور بدنه موردنظر قبل از اجرای روشهای پرهزينهتر مدل مقیاس و يا تست میداني فراهم نمايد .در اين مقاله بر اساس دستگاه
متشکل از چهار معادله حرکات سرج ،سوی ،ياو و رول ،ضرايب مانور وابسته به سرعت عرضي و زاويه رول برای يک شناور پروازی تکبدنه با
شبیهسازی عددی محاسبه شدهاست .برای اين کار ،تست مدل مهارشده مقیاس اين شناور و با روش دينامیک سیاالت محاسباتي در نرم افزار
انسیس سيافايکس مدلسازی گرديد و نتايج شبیهسازیها در زوايای دريفت مختلف ،زوايای رول مختلف و سرعتهای پیشروی متفاوت
برای شناور پروازی مدنظر در حرکت خط راست آن استخراج گرديد .برخي از نتايج شبیهسازی با مقادير حاصلي از روابط نیمهتجربي
لواندوفسکي مقايسه گرديد که اختالفاتي را نشان داده است .همچنین نتايج اين تحقیق نشان ميدهد که سرعت پیشروی يک عامل موثر بر
مقادير ضرايب هیدرودينامیکي مانور شناور پروازی است .ضمن اينکه نیروها و گشتاورهای مانور نسبت به سرعت عرضي بهصورت خطي تغییر
کردهاست اما با افزايش سرعت پیشروی ،نیروی عرضي سوی و گشتاور ياو نسبت به زاويه رول به سمت غیرخطي بودن میل ميکند .در
سرعتهای کمتر ميتوان با تقريب مناسبتر اين وابستگيها را بهصورت خطي تخمین زد.
واژگان کلیدی :مانور ،ضرایب هیدرودینامیکی ،شناور پروازی ،رول ،دریفت ،شبیهسازی عددی.
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مانور شناورها موضوعي مهم و حیاتي در معماری کشتي
محسوب ميگردد .اولین فعالیتها در زمینه مدلسازی مانور
شناورها به زمان داويدسون 1763 1برميگردد که معادالت
کامل مانور استخراج شده و وابستگي پیچیده توانايي دور زدن
و حفظ مسیر در مانور نشان داده شده است [ .]1روابط
داويدسون پايه و اساس تئوریهای امروزی مانور ميباشند.
در دهه  07و 37با رونق مجدد کشتیراني و افزايش سايز
شناورها و ورود کانتینربرها به بازار حمل و نقل قابلیتهای
مانوردهي بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در اين دوره دو
تئوری اساسي ارائه شده است که همچنان بسیار پر کاربرد
ميباشند .تئوری آبکويتز 2و  .MMGپرفسور آبکويتز از
موسسه دريايي دانمارک يکي از پشگامان در زمینه مانور
شناورها ميباشد .تئوری وی مشتمل بر برآورد نیروهای وارد
بر کشتي به عنوان تابعي از مشخصات حرکتي شناور و
انتگرالگیری از معادالت حرکت جهت بدست آوردن مسیر
حرکت شناور در طي مانوهای معمول است [.]2
در سالهای اخیر با ورود شناورهای تندرو به بازار ،در زمینه
مدلسازی مانور اين شناورها کارهای عددی و تجربي توسعه
يافتهاست .اولین کارهای تجربي بر روی يک شناور نیمه
جابجايي به صورت تست خود رانش انجام شدهاست .اين
آزمايشات بر روی يک مدل برای بررسي افت پايداری رول6
شناور در سرعتهای باال صورت گرفته و چندين چیدمان
اسپری ريل 6روی مدلهای  1.1و  6.3متری تست شده است.
آزمايشات نشان داد که کاهش پايداری رول در سرعت باال
ميتواند منجر به ناپايداری جهتي يا وقوع پديده بروچینگ0
شود [.]6
تکنیکهای تجربي مطالعه مانور شناور پروازی توانستهاست
کیفیتهای الزم برای مانور مناسب و کنترل در سرعتهای
باال و نیز برخي از پارامترهای طراحي را مطرح نمايد .برخي
از جنبههای طراحي شناور تندرو تاثیر ويژهای روی مانور اين
نوع شناورها دارند ،از آن جمله ميتوان به سرعت شناور ،زاويه
ددزاير3شناور ،موقعیت طولي مراکز ثقل ،موقعیت عمودی و
ثقل و وسايل کنترل تريم شناور (تريم تب )9اشاره کرد [.]6

در سالهای اخیر مدلسازی و تکنیکهای تجربي در بررسي
مانور شناورها پیشرفتهای چشمگیری داشته است .روش-
های نوين در حل معادالت حرکت از دهه  97با معرفي
پردازشگرهای با سرعت باال مورد توجه قرار گرفته است .به
طوری که از دهه  97شبیهسازیهای کامپیوتری جايگزين
تستهای با شناورهای واقعي شده است .در دهه هشتاد
توسعه حلگرهای معادالت حرکت بر مبنای دادههای
جمعآوری شده از روشهای تجربي ،از زمینههای فعال
تحقیق بوده است .تستهای مدل مقید و تستهای مدل خود
رانش در تحلیل مسائل غیر خطي مانور بانک اطالعاتي
مناسبي ايجاد ميکند که از آنها ميتوان در توسعه نرمافزار
شبیهساز مانور بهره جست .دادههای ورودی شبیهسازی به
طور معمول از تستهای مدل مقید ،خود رانش و آزمايش
نمونه واقعي بدست ميآيد .در حال حاضر تحقیقات جهت
بهبود مدلهای رياضي و تکنیکهای تجربي در حال انجام
ميباشد .از جمله کارهای انجام شده در راستای مدل رياضي
مانور شناور پروازی ميتوان به مدل ارائه شده توسط کاتاياما1
[ 0و ]3و مدل ارائه شده توسط لواندوفسکي ]9[ 7اشاره کرد.
از آنجايي که برای پیشبیني مانور شناور پروازی به دستگاه
معادالتي با شش درجه آزادی نیاز ميباشد و با اينکه کاتاياما
و لواندوفسکي در مقاالت خود به اين موضوع اشاره کردهاند،
اما هنوز يک دستگاه معادالت جامع و کامل با شش معادله
ارائه نشده است.
لواندوفسکي در سال  1773روش نیمه تجربي را جهت
محاسبه تعدادی ضرايب هیدرودينامیکي برای معادالت خطي
سوی رول -ياو منتشر کرده است ،که برای شناور دارای
هاردچاين 17در سری شناورهای پروازی قابل قبول است [.]1
همچنین يک روش نیمه تجربي جهت تعیین ضريب ممان
بازگرداننده رول برای اين شناورها بیان کرده است ،که شامل
سهم استاتیک و دينامیک ميباشد [9و .]1سهم متعلقات
(سکان) در ضرايب رول بازگرداننده و دمپینگ رول توسط
لواندوسکي در سال  1779بیان شد ،که نشان داده شد
متعلقات باعث کاهش ممان بازگرداننده رول در زوايای مثبت
تريم ميشوند .در سال  1777و  1771برون 11و
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 -1مقدمه

Trim Tab
Katayama
9
Lewandowski
10
Hard Chine
11
Brown

Davidson
Abkwitz
3
Roll
4
Spray Rail
5
Broaching
6
Dead Rise Angle
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کلوسینسکي 1سریهای زيادی از بدنههای منشوری شکل با
زوايای ددرايز  27 ،17و  67درجه را تحت آزمايش قرار
دادهاند که مدلها در سرعتها ،زوايای دريفت و زوايای رول
مختلف در حوضچه کشیدهاند .اطالعات ناشي از اين
آزمايشها برای بدست آوردن شکل تابعي ضرايب
توسط اسمايلي2
هیدرودينامیکي Y v ,Y r , K v , K r , N v , N r
مورد آنالیز قرار گرفت [.]17-7
جهت تبیین رفتار شناورهای پروازی در آب آرام ،تستهای
مدل مقید استاتیک با فرم بدنه پروازی در حوضچه کشش
دانشگاه صنعتي دلفت 6انجام شده است .برنامه تست شامل
اندازهگیری سه مولفه نیرو و سه مولفه ممان به صورت تابعي
از پیچ ،هیو ،رول و دريفت سرعت مدل بوده است .همچنین
در ادامه به وسیله تست مدل ،جرم افزوده و نیروی میرايي
بدنههای پروازی و نیروی سکان و پروانه مدل ،اندازهگیری
شدهاست [ .]11آلگرين 6و همکارانش با استفاده از نرمافزار
استار ،0ورود مقطعي از شناور پروازی با سرعت عرضي را مورد
بررسي قرار دادهاند [ .]12کاتاياما و هابارا 3با مطالعه بر روی
پايداری شناور پروازی با استفاده از مدل رياضي با چهار درجه
آزادی با استفاده از تستهای مانور به محاسبه ضرايب
هیدرودينامیکي پرداختهاند که معیار پايداری را برای شناور
پروازی به موتور بیروني 9استخراج کردهاند [ .]16در ادامه
بحث پايداری شناورهای تندرو ،يک شناور پروازی با يک
شناور هیدروفويلي توسط کالیکس و همکاران مورد مقايسه
قرار گرفته است که در اين راستا ضرايب مانور برای معادالت
سوی -رول و ياو استخراج شده است [ .]16در مقالهای توسط
کلوس و همکاران برای يک کشتي ،ضرايب هیدرودينامیکي
مانور به روش عددی و تست آزمايشگاهي محاسبه شدهاند
که صحت کار عددی انجام شده را نشان ميدهد [.]10
هدف اصلي در اين مقاله ارايه الگوی بهکارگیری روش
شبیهسازی عددی مبتني بر دينامیک سیاالت محاسباتي
برای محاسبه ضرايب هیدودينامیکي بدنه پروازی بر مبنای
روش تست مدل مهار شده است .از اينرو ابتدا در بخش دوم
اين مقاله ،مدل رياضي و معادالت چهار درجه آزادی مانور و
پارامترهای آن معرفي ميشود .سپس در بخش سوم ،نحوه
استفاه از روش تست مدل مهارشده برای تعیین ضرايب مانور

در بین حرکات شناورهای پروازی ،درجات بااليي از کوپلینگ
وجود دارد ،بنابراين معادالت سرج ،سوی و ياو که برای
شناورهای جابجايي مورد استفاده قرار ميگیرد توانايي
پیشبیني مانور برای شناورهای پروازی را نخواهد داشت و
قابل اعتماد نیستند .بهدلیل پیجیدگي کوپلینگ ناشي از
حرکات اين نوع شناورها و وابستگي زياد ضرايب
هیدرودينامیکي و هیدرواستاتیکي به سرعت ،در حال حاضر
روش عمومي قابل اعتمادی جهت پیشبیني عملکرد مانور
شناور سرعت باال وجود ندارد.
در آنالیز مانور و درياماني شناورهای معمولي (جابجايي) فرض
ميشود که سطح خیس همیشه ثابت ميماند در حالي که
در شناورهای پروازی سطح خیس به همراه باال آمدگي مرکز
ثقل و زاويه تريم با تغییر سرعت ،تغییر ميکند .بر اين اساس:
أ .تمام ضرايب هیدرودينامیکي به شدت به سرعت
وابستهاند.
ب .ضرايب هیدرودينامیکي وابسته به هندسه شناور هستند.
ت .حرکات طولي و عرضي وابسته هستند و نیز از آنجا که
تغییرات تريم و هیو روی سطح خیس شده شناور تاثیر
ميگذارند در نتیجه نیروهای طولي و عمودی نیز تحت
تاثیر قرار ميگیرند.
ث .به علت وجود لیفت دينامیکي محاسبه ضرايب مورد
استفاده در معادالت مانور شناورهای پروازی بايد با دقت
صورت گیرد.
شکل ( ،(1حرکت شناور در صفحه افق در سیستم مختصات
ثابت بدنه  x-yو سیستم مختصات اينرسي  X0-Y0را نمايش
ميدهد .مبدا سیستم مختصات بدنه در مرکز جرم شناور با

1
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2

6

تشريح ميشود .در بخش چهارم نیز مشخصات شناور تندرو
و مشخصات شبیهسازی عددی تست مدل مهار شده در
نرمافزار انسیس سيافايکس [ ]13تشريح گرديد .نتايج
شبیهسازی و تحلیل ضرايب هیدرودينامکي مانور در بخش
پنجم ارايه شدهاست .در بخش ششم تعدادی از اين ضرايب
با نتايج روش نیمه تحلیل مقايسه و ارزيابي و در بخش
انتهايي نیز جمعبندی اين مقاله ارايه شدهاست.
 -2مدل ریاضی مانور شناور پروازی

Star CCM
Habara
7
Outboard

Kolinsky
Smiley
3
Delft
4
Alegrin
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که در آن بهترتیب M ،ماتريس اينرسنني C ،ماتريس فنريت،
 Dماتريس دمپینگ 𝜐 ،بردار سنرعت شامل سه مولفه خطي
و سننه مولفه دوراني اسننت 𝜏𝑐 .و 𝑒𝜏 بهترتیب بردار نیروها و
گشتاورهای کنترلي و محرکهای محیطي است.
يک شنننکل کاهش يافته معادالت چهاردرجه آزادی حرکت
شنناور با فرض مبدا مختصات در مرکز جرم ،بهصورت رابطه
زير ارايه شدهاست:

حرکت شناور جابجا و با هرگونه حرکت زاويهدار شناور دوران
ميکند و مقدار اين دوران نسبت به مختصات اينرسي مقادير
زوايای اويلر را بهدست ميآورد.
فرم کلي معادالت  3درجه آزادی حرکت يک شنننناور را در
دستگاه مختصات ثابت بدنه ميتوان به شکل زير نوشت:
𝑒𝜏 𝑀𝜐̇ + (𝐶(𝜐) + 𝐷(𝜐))𝜐 = 𝜏𝑐 +
()1

𝑢𝑒𝜏 (𝑚 − 𝑋𝑢̇ )𝑢̇ = (𝑚−𝑌𝑣̇ )𝑣𝑟 − 𝑌𝑟̇ 𝑟 2 − 𝑌𝑝̇ 𝑝𝑟 − 𝑅𝑡 (𝑢) + 𝜏𝑐𝑢 +
(𝑚 − 𝑌𝑣̇ )𝑣̇ − 𝑌𝑟̇ 𝑟 −
𝑣𝑒𝜏 ̇ 𝑌𝑝̇ 𝑝̇ = 𝑌𝑣 𝑣 + 𝑌𝑟 𝑟 + 𝑌𝜙 𝜙 − 𝑚𝑢𝑟 + 𝜏𝑐𝑣 +

()2

𝑝

𝑝

𝑒𝜏 (𝐼𝑥𝑥 − 𝐾𝑝̇ )𝑝̇ − 𝐾𝑣̇ 𝑣̇ − 𝐾𝑟̇ 𝑟̇ = 𝐾𝑝 𝑝 + 𝐾𝜙 𝜙 + 𝐾𝑣 𝑣 + 𝐾𝑟 𝑟 + 𝐾𝑢 𝑢 + 𝜏𝑐 +
𝑟𝑒𝜏 (𝐼𝑧𝑧 − 𝑁𝑟̇ )𝑟̇ − 𝑁𝑣̇ 𝑣̇ − 𝑁𝑝̇ 𝑝̇ = 𝑁𝑣 𝑣 + 𝑁𝑟 𝑟 + 𝑁𝜙 𝜙 + 𝜏𝑐𝑟 +

در رابطه باال u ،و ̇𝑢 سرعت و شتاب خطي حرکت سرج 𝑣 ،و
̇𝑣 بیانگر سنرعت و شتاب خطي حرکت سوی p ،و ̇𝑝 سرعت
و شنتاب زاويهای حرکت رول r ،و ̇𝑟 بیانگر سنرعت و شتاب
زاويهای حرکت ياو است 𝑅𝑡 (𝑢) .مقاومت کل بدنه در جهت
محور طولي آن m ،جرم کل شننناور 𝑋𝑢̇ ،جرم افزوده شننناور
در جهت سرج ناشي از شتاب سرج 𝑌𝑣̇ ،و ̇𝑟𝑌 جرمهای افزوده
شننناور در جهت سننوی 𝐾𝑟̇ ،𝐾𝑝̇ ،ممآنهای اينرسنني افزوده
شنننناور در جهت رول و ̇𝑟𝑁 𝑁𝑝̇ ،𝑁𝑣̇ ،ممآنهای اينرسننني
افزوده شناور در جهت ياو است.
همانطور که در سنمت راست رابطه فوق مشاهده ميشود،
ضننرايب هیدرودينامیکي مختلفي در اين معادالت بر اسنناس
بسنننط تیلور وجود دارنند کنه تعیین آنها برای حل معادله
حرکت مورد توجه اسنننت .در اين مقاله به تعیین ضنننرايب
هیدوردينامیکي وابسته به سرعت عرضي يعني 𝑣𝑋،𝑁𝑣 ،𝑌𝑣 ،
𝑣𝐾 و ضنننراينب وابسنننتنه به زاويه رول يعني 𝜙𝑌𝐾𝜙 ،𝑁𝜙 ،
خواهیم پرداخت.

{

 -3نحوه محاسبه ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور
پروازی از تست مدل مهار شده
برای محاسبه ضرايب هیدرودينامیکي )  (N v ,Y v , Kvدر
آزمايشگاه ،مدل را در يک تانک کشش همانند شکل ()62
به ارابه بسته و با سرعت پیشروی  ،Vمدل به حرکت در
ميآيد .در زوايای مختلف دريفت  ، مدل دارای سرعت در
راستای محور  yميگردد .با توجه به جهت مدل ،مولفه عرضي
سرعت در راستای محور  yبه صورت زير بدست ميآيد:
) v  V sin( 
()6
عالمت منفي با توجه به محور مختصات ظاهر گرديده است.
به وسیله يک دينامومتر که در وسط مدل قرار گذاشته
ميشود ،مقادير نیروی  Yو گشتاور  Nناشي از حرکت مدل
در هر زاويه دريفت  اندازه گرفته ميشود .اين مقادير به
صورت منحني و تابعي از سرعت عرضي  vترسیم ميگردد.
شیب منحني بدست آمده در  v  0مقادير ضرايب Y v , N v
مدل ميباشد .دينامومتر مورد نظر را در مرکز جرم مدل قرار
ميگیرد و نتايج مستقل از موقعیت  Gاست.

شکل ( )2مولفههای سرعت و زاویه دریفت.

شکل ( )1سیستم مختصات اینرسی و بدنه.
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 -4شبیهسازی تست مانور مدل مهار شده شناور

 -2-4معادالت حاکم و روش عددی

 -1-4مشخصات شناور تندور پروازی

با توجه به شرايط حاکم بر جريان سیال ،معادالت پیوستگي
و ناوير -استوکس به صورت رابطه ( )6قابل بیان است:

شناور تندرو مد نظر در اين مقاله يک شناور تک بدنه  vشکل
ميباشد .اين شناور ،يک شناور تکچاين و با زاويه ددرايز
تقريبي  26درجه ميباشد (جدول ( .))1برای محاسبه ضرايب
هیدرودينامیکي مانور به روش دينامیکي سیاالت محاسباتي
که در ادامه مطرح ميشود ،به منظور کاهش زمان حل و
محدوديت سختافزاری موجود از مدل مقیاس کوچکتر
اصلي با نسبت ابعادی    1 / 3جهت انجام محاسبات

()6

u i
0
x i

در اين معادالت u ،مولفه سرعت p ،فشار  ،لزجت و g i

مولفه نیروی گرانش ميباشد .نکته ديگری که بايد همواره
مورد توجه قرار گیرد ،رژيم جريان آشفته در مساله مورد نظر
ميباشد که برای لحاظ اين ويژگي از مدل بهبود يافته از مدل
 k  به نام  RNG k - استفاده شده است .در مدل
 RNG k - ويژگيهای میدان جريان آشفته بر اساس دو
مفهوم انرژی جنبشي جريان آشفته و نرخ اضمحالل ويسکوز
انرژی آشفته بیان ميشود که بر اساس معادالت حاکم به
شکل روابط ( )0قابل ارائه هستند.

استفاده شده است .نتايج حاصل از اين شبیهسازی از طريق
روابط تشابه ابعادی به مدل واقعي تعمیم مييابد.
از آنجايي که قسمت زير آبي شناور پروازی به هنگام اسکي1
در سیال دارای زاويه ددرايز تقريبا ثابت است از اين جهت
شناور مدل برای محاسبه ضرايب هیدوردينامیکي به صورت
زاويه ددرايز ثابت در نرم افزار انسیس شبیهسازی شده است
(جدول (.))1
با روابط ارائه شده توسط سويتسکي 2برای شناور پروازی
ميتوان مقادير طول خیس کیل ،تريم ،مقاومت و سطح
خیس و ...را برای شناور پروازی در سرعتهای مختلف
استخراج کرد .محاسبات برای تعیین ضرايب در دو عدد فرود
 1.62و  2.36انجام شده است که برای شناور اصلي معادل
دو سرعت  17.21و  27.03متر بر ثانیه (معادل سرعت کروز
 27نات و سرعت حداکثر  67نات) و برای مدل مقیاس برابر
با  0.76و  11.91متر بر ثانیه است.
با کمک روابط سويتسکي [ ]11-19برای مدل مقیاس،
مقادير تريم ،طول خیس کیل و باال آمدگي مرکز ثقل در
سرعت معلوم ،استخراج شده و به عنوان ورودی جهت
شبیهسازی در نرمافزار ،مورد استفاده قرارگرفته است.


) (  k
)  .( Uk )  .((   t )k
t
k

 Pk  
u
)  ( 
)  .( U  )  .((   t )
t
  RNG

()6

) (C  1RNG (Pk  P b )  C  2 RNG 





k
C  1RNG  1.42  f n
)


4.38

 (1 

) (1   RNG  3
Pk

C  RNG 

fn 



در اين روابط  چگالي سیال U ،بردار سرعت k ،انرژی
جنبشي توربوالنسي  ،ويسکوزيته دينامیکيt ،
ويسکوزيته آشفته  k ،عدد پرانتل آشفته و  Pkتولید
آشفتگي به علت نیروهای ويسکوز است.
حال بر اساس معادالت حاکم ،برای مدلسازی عددی جريان
سیال ،حول شناور از نرمافزار انسیس سيافايکس استفاده
شده است که در اين نرمافزار ،حل عددی جريان با روش
حجم محدود انجام ميشود .در اين روش ،الگوريتم حل شامل
سه مرحله انتگرالگیری از معادالت حاکم بر جريان سیال

جدول ( )1مشخصات شناور تندرو مورد مطالعه.

Plan
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روی حجم کنترل ،گسستهسازی معادالت شامل جايگذاری
نوعي از تقريبها برای عبارتهای داخل معادله انتگرالي
(مربوط به فرآيندهای جريان مثل جابهجايي ،نفوذ و چشمه)
و تبديل معادله انتگرالي به يک دستگاه معادالت جبری
ميشود.
در روشهای معمول در شبیهسازی حرکات شناور عموما از
تغییر شکل سازه شناور و تاثیر آن بر نتايج صرف نظر شده،
سازه شناور به صورت صلب فرض ميگردد .بدين ترتیب
شبیهسازی حرکات شناور را ميتوان به قسمتهای زير
تقسیمبندی کرد :حل معادالت اساسي حاکم بر جريان سیال
(معادالت ناويراستوکس و پیوستگي) ،اعمال معادالت
آشفتگي ،مدلسازی سطح آزاد و بررسي تعادل .برای ارزيابي
و محاسبه نیروهای درگ طولي ،عرضي و گشتاور ياو و رول
ناشي از زاويه دريفت از روش دو فازی حجم سیال استفاده
شده است.
با توجه به استفاده از روش حجم محدود برای گسستهسازی
معادالت حاکم برای کوپل میدان سرعت و فشار از مدل
سیمپل استفاده شده است .در اين مدل معادله اصالح فشار
چندين بار حل شده ،بر اساس آن سرعتها اصالح ميشوند
تا پیوستگي در میدان محاسباتي ايجاد گردد.

شکل ( )3دامنه محاسباتی.

به همین دلیل از همان ابتدای دامنه محاسننباتي ،صنننفحه
ورودی به وسیله صفحه آبخور به دو بخش تقسیم گرديد که
بخش بناالی صنننفحه آبخور ،ورودی هوا و بخش پايیني آن
ورودی آب در نظر گرفته شنندهاسننت .شننرط مرزی اين دو
بخش از شنرط سنرعت ثابت استفاده شدهاست .برای ناحیه
خروجي جريان نیز شنرط مرزی جريان خروجي لحاظ شنند.
بر صننفحه میاني شننناور که صننفحه تقارن ميباشنند ،شننرط
مرزی تقنارن اعمال گرديد .با توجه به اينکه مرزهای کنار،
باال و پايین به اندازه کافي از بدنه شنناور فاصله دارند ،اثرات
جريان در اين نقاط بر بدنه شنننناور ناچیز بوده و ميتوان از
شنرط دوردسنت اسنتفاده کردذ لذا برای اين مرزها از شرط
مرزی ديوار اسننتفاده شننده اسننت .برای ديواره شننناور نیز از
شرط مرزی ديواره بدون لغزش استفاده ميشود.

 -3-4ابعاد دامنه محاسباتی و شرایط مرزی
برای حنل عنددی جرينان اطراف شننننناور ابتدا ابعاد دامنه
محاسنباتي با توجه به نوع شنناور بايد انتخاب شود .اگر اين
ابعاد بیش از حد کوچک باشد ،نزديک بودن مرزها به ديواره
شننننناور روی حنل تناثیر منفي ميگذارد و اگر بیش از حد
بزرگ باشد زمان محاسباتي را افزايش ميدهد .بنابراين بايد
ابعاد بهینه برای دامنه محاسباتي به گونهای انتخاب شود که
در ارضننای مرزهای بينهايت ،زمان محاسننباتي در کمترين
مقدار خود باشنند .اگر طول شننناور  Lباشنند ،عمق و ارتفاع
دامنه محاسنننباتي برابر با  ،Lعرض دامنه محاسنننباتي ،2L
جلوی شناور به اندازه  6Lو پشت شناور به اندازه  3Lانتخاب
شدهاست (شکل (.))6
يکي ديگر از مهمترين بخشهننای تحلیننل عننددی تعیین
شنرايط مرزی است .با توجه به شرايط مساله مورد نظر ،مرز
ورودی نناحیه حل از دو قسنننمت مجزای ورودی آب و هوا
تشکیل شده است که بايد به طور جداگانه تعريف شوند.

 -4-4شبکهبندی دامنه محاسباتی
تولید شبکه در ماژول  ICEMکه در داخل ننرمافنزار
 ANSYS-CFXقرار دارد ،صورت گرفته و قابلیت تولیند
تولید شبکههای باسازمان ،بيسازمان ،منشنوری و ينا
ترکیبني از آنها را بنرای هندسههای سنه بعندی دارا اسنت.
هنگنام انتخناب ننوع شنبکه مالحظات زير درنظر گرفته
ميشود -1 :سنادگي تولیند شنبکه  -2هزينه محاسباتي .در
کار حاضر از شبکههای بيسازمان برای کاهش زمان تولید و
حل شبکه استفاده شده است .ويژگي اصلي اين نوع
شبکهبنندی اين است که برای هندسههای پیچیده به راحتي
قابل پیادهسنازی است .مزيت ديگر شبکههای بيسازمان،
قابلیت انجام سريع عمل تطبیق و بهینهسازی شبکه است.
نکته مهمي که در شبکهبندی بايد رعايت شود ،تعیین
ضخامت اليه مرزی است .ضخامت کنل الينه مرزی ) (δبه
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صنورت تنابعي از طنول شنناور ) (Lو عندد بني بعند رينولدز
) (Reاز رابطه زير به دست ميآيد.

جدول ( )2مقایسه مقاومت حاصل از روش سویتسکی و حل
عددی.

  0.035L (Re) 1/7

( )0
معیار مهمي که در تولید شبکه داخل اليه مرزی بايد به آن
توجنه نمود y  ،است که به فاصله بيبعد اولین گره از شبکه
نسنبت بنه سطح اطالق ميشود .رابطه زير با مقدار مشنخص
 y در تعینین فاصله اولین گره تا سطح جسم (  ) yبه
کار گرفته ميشود.
Δy=Ly+ 74ReL-13/14

عدد فرود

1.62

2.36

طول کیل

 1.63متر

 1.7متر

زاویه تریم

 3.6درجه

 2.1درجه

مقاومت (سویتسکی)

 160.2نیوتن

 216.7نیوتن

مقاومت (حل عددی)

 123.3نیوتن

 213.7نیوتن

درصد اختالف

%3.6

-%1

بنا توجه به موثر بودن مقدار مقاومت بدنه در معادالت مانور،
مقادير عددی مقاومت بدنه در دو عدد فرود با نتايج حاصننل
از روش نیمه تحلیلي سنويتسکي نیز مقايسه گرديد (جدول
( .))6همانطور که در اين جدول مشنناهده ميشننود ،تطابق
بین نتايج محاسبات خوب بوده است.

()3
با وجود اينکه رابطه ( )3برای صفحات تخت به دست آمده
امنا ميتواند تقريب خوبي برای شبکهبندی سطوح دارای
انحنا نینز باشد .به دلیل عبور جريان سیال بر روی جسم،
گردابنههنايي در پشت جسنم تشنکیل منيشنود کنه در
نینروی وارد بنر جسنم تأثیرگذار است .بدين منظور
شبکنهبنندی در پشنت و نواحنني نزديننک به جسننم ريزتنر
از سايننر نواحي در نظننر گرفتنننه شده است.
در اين شنبیهسازی محدوده شبکهبندی شامل چهار قسمت
هوا ،آب ،قسننمتي از بدنه که در هوا قرار دارد و قسننمتي از
بنندنننه کننه در آب قرار دارد ،اسنننت .اولیننه انتخنناب اننندازه
مشبننديهنا ،مقناومنت مدل  2متری در عدد فرود  1.62با
مشبندیهايي در اندازههای درشت ،متوسط ،ريز ،خیلي ريز
و بسیار ريز مطابق جدول زير ،محاسبه و مقايسه شدهاست.
اندازه مشهای مثلثي برای چهار ناحیه مشننخص شننده در
اين شنبیهسازی در نهايت به ترتیب برای هوا 7.1 :متر ،آب:
 7.70متر ،بندننه در هوا 7.776 :متر ،بندننه در آب7.771 :
انتخاب شندهاسنت .شکل ( ،)6يک مدل شبیهسازی شده را
در نرمافزار نشنان ميدهد .بر اين اسناس ساير شبیهسازیها
با اندازه مشبندی فوق ،ادامه يافتهاست.

 -5محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی مانور مدل شناور
برای بدست آوردن ضرايب هیدرودينامیکي ناشي از سرعت
عرضي  ،vشرايط حرکت مانور مدل  2متری مهار شده در
زوايای مختلف دريفت  برابر با  1 ،3 ،6 ،2 ،7و 17درجه
در دو عدد فرود 1.62و  2.36در نرمافزار شبیهسازی شد و
نیروهای سرج و سوی و گشتاورهای رول و ياو اندازگیری
شدهاند .با رسم نمودار تغییرات هر يک از نیروها و گشتاورها
بر حسب تغییرات سرعت عرضي ،ضرايب خطي
هیدرودينامیکي مانور )  (Y v , X v , N v , K vکه همان شیب
خط عبور داده شده از نقاط در نمودارها هست تعیین شده
است .در نمودار شکلهای ( )0الي ( ،)12تغییرات نیروها و
گشتاورها بر حسب سرعت عرضي برای دو عدد فرود مورد
نظر ارائه شده است .همانطور که در شکلهای ( )0و ()3
مشاهده ميشود ،با افزايش سرعت عرضي (زاويه دريفت)
مقدار قدر مطلق نیروی سرج کاهش مييابد .اين موضوع در
خصوص ساير ضرايب بهطور عکس مشاهده ميشود بهگونهای
که با افزايش سرعت عرضي ،قدرمطلق مقادير ضرايب مربوطه
افزايش مييابد .در تمام اين نمودارها ميتوان يک رابطه
خطي بین نیروها و گشتاورها بر حسب سرعت عرضي (زاويه
دريفت) مشاهده کرد.
در جدول ( ،)6خالصه ضرايب هیدرودينامیکي (شیب
نمودارهای خطي تغییرات نیرو و گشتاور نسبت به سرعت
عرضي) و نیز درصد تغییرات اين ضرايب را نسبت به تغییر
عدد فرود از  1.62به  2.36نشان ميدهد.

شکل ( )4شبیهسازی مدل شناوردر محیط نرم افزار(.)Fr=1.32
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شکل ( )5تغییرات نیروی سرج نسبت به سرعت عرضی در

شکل ( )9تغییرات نیروی گشتاور رول نسبت به سرعت عرضی

.Fr=1.32

در .Fr=1.32

شکل ( )6تغییرات نیروی سرج نسبت به سرعت عرضی در

شکل ( )11تغییرات گشتاور رول نسبت به سرعت عرضی در

.Fr=2.64

.Fr=2.64

شکل ( )7تغییرات نیروی سوی نسبت به سرعت عرضی در

شکل ( )11تغییرات گشتاور یاو نسبت به سرعت عرضی در

.Fr=1.32

.Fr=1.32

شکل ( )8تغییرات نیروی سوی نسبت به سرعت عرضی در

شکل ( )12تغییرات گشتاور یاو نسبت به سرعت عرضی در

.Fr=2.64

.Fr=2.64
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جدول ( )3ضرایب هیدرودینامیکی وابسته به سرعت عرضی .
عدد فرود

Xv
)(N.s/m

Yv

Kv

)(N.s/m

)(N.s

Nv
)(N.s

1.62

-21.391

-137.63

-20.111

26.117

2.36

-22.067

-263.6

-10.012

11.960

درصد تغییرات

+%6

+%67

-%61

-%17

دسته ديگری از ضرايب مهم مانور شناور تندرو پروازی،
ضرايب هیدرودينامیکي ناشي از رول هستند که برای
بدستآوردن آنها نیز تستي همانند تست مدل مهار شده
استاتیکي قبلي در نرمافزار انسیس شبیهسازی شدهاست.
شناور پروازی به هنگام مانور مخصوصا به هنگام دور زدن يا
حرکت زيگزاگ عالوه بر داشتن زاويه ياو ،زاويه رول نیز
خواهد داشت .از اينرو تست مدل مهار شده برای شناور مدل
در محیط نرم افزار به گونهای طراحي شدهاست که ميتواند
در زوايای مختلف رول قرار بگیرد (زوايای  3 ،6 ،2 ،7و 1
درجه) .شکل ( )16نحوه قرارگیری شناور مدل را برای تعیین
ضرايب ناشي از رول نشان ميدهد.
پس از قراردادن مدل در زاويه رول مدنظر ،حرکت شناور در
محیط نرمافزار ،شنبیهسنازی و نیروها و گشتاورهای وارد بر
مدل اسنتخراج شندهاسنت .با رسم نمودار تغییرات نیروها و
گشنننتاورها بر حسنننب تغییرات زاويه رول ،يک رابطه خطي
بین متغیرها بهدسننت آمده اسننت که شننیب اين خط همان
ضنننراينب خطي هیدرودينامیکي مانور( ∅𝐾  )𝑌∅ , 𝑁∅ ,تعیین
شدهاست .در شکلهای ( )16تا ( )17نتايج محاسبات نیروها
و گشتاورها نسبت به زاويه رول ارايهشده است.
در جدول ( )0خالصه ضرايب هیدرودينامیکي (شیب
نمودارهای خطي تغییرات نیرو و گشتاور نسبت به زاويه رول)
و نیز درصد تغییرات اين ضرايب را نسبت به تغییر عدد فرود
از  1.62به  2.36نشان ميدهد.

شکل ( )14تغییرات نیروی سوی نسبت به زاویه رول در
.Fr=1.32

شکل ( )15تغییرات نیروی سوی نسبت به زاویه رول در
.Fr=2.64

شکل ( )16تغییرات گشتاور رول نسبت به زاویه رول در

.Fr=1.32

شکل ( )17تغییرات گشتاور رول نسبت به زاویه رول
در.Fr=2.64

شکل ( )13تست مدل مهارشده از دیدگاه رول.
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جدول ( )6مقایسه ضریب هیدرودینامیکی ). K v (N.s
عدد

روش

روش

درصد

فرود

لواندوفسکی

عددی

اختالف

1.62

-06.16

-20.111

-%06

2.36

-63.62

-10.012

-%09

جدول ( )7مقایسه ضریب هیدرودینامیکی ). N v (N.s
عدد

شکل ( )18تغییرات گشتاور یاو نسبت به زاویه رول در .Fr=1.32

جدول ( )4ضرایب هیدرودینامیکی وابسته به زاویه رول .
Y

K

)(N /rad

)(N.m/rad

)(N.m/rad

1.62

-620.62

-129.17

171.29

2.36

-192.62

-203.16

110.10

درصد تغییرات

-%69

+%177

+%9

فرود

 -6اعتبارسنجی مقادیر ضرایب هیدرودینامیکی
از روابط نیمهتحلیلي که توسنط لواندوفسنکي برای محاسبه
ضنننرايب هیدرودينامیکي ارايه گرديد [ ،]9مقادير ضنننرايب
هیدرودينامیکي برای مدل موردنظر محاسننبه شنندهاسننت و
مقادير بهدسنننتآمده با نتايج روش حل عددی در اين مقاله
در جداول ( )3تا ( )1مقايسنه شنده است .همانگونه که در
جداول فوق مشاهده ميشود ،اختالف بین نتايج حل عددی
برای و روابط لواندوفسنننکي برای ضنننرايب هیدرودينامیکي
مدل شناور وجود دارد.
عدد

روش

روش

درصد

فرود

لواندوفسکی

عددی

1.62

-266.62

-137.63

-%21

2.36

-671.71

-263.6

-%26

فرود

لواندوفسکی

عددی

اختالف

1.62

61.390

26.117

-%60

2.36

66.930

11.960

-%63

 -7نتیجهگیری
پديدههای هیدرودينامیکي موثر در مانور شننناورهای پروازی
سبب ميشود که شبیهسازی مانور اين نوع شناورها از طريق
حل معادالت رياضي بسیار پیچده باشد به نحوی که بسیاری
از اثرات هیدرودينامیکي حاکم بر حرکت شناورهای پروازی
همچنان ناشنناخته بوده و قابل مدلسازی رياضي نميباشد.
در تحقیق حناضنننر با اسنننتفاده از روش عددی ،ضنننرايب
هیدرودينامیکي خطي مانور نسبت به سرعت عرضي و زاويه
رول مورد بررسي قرار گرفت .مهمترين نتايج بدست آمده به
شرح ذيل است:

جدول ( )5مقایسه ضریب هیدرودینامیکی). Y v (N.s/m
اختالف

روش

روش

اما اين اختالف با تغییر سرعت مدل شناور تقريبا ثابت است
که بهدلیل خطي بودن اين ضنرايب نسبت به سرعت عرضي
قابل توجیه اسنننت .اما وجود اختالف بین نتايج حاصنننل از
روابط لواندوفسننکي و حل عددی از دو جهت قابل بررسنني
اسننت .اول اينکه نتايج شننبیهسننازی ارايه شننده بر مبنای
مدلسنازی شنرايط تست مدل مهار شده است که با شرايط
آزمايشنگاهي ممکن اسنت اختالف داشنته باشد .دوم اينکه
روابط لواندوفسکي که مبتني بر فرمولبندی نتايج حاصل از
تسنتهای متعدد آزمايشنگاهي است ،تعمیم و توسعه آن به
تمام شناورها و شرايط مختلف ممکن نباشد.
ضنننمن اينکه اين موضنننوع در ديگر منابع نیز به اين نتیجه
رسنننیده شننند که روابط نیمه تحلیلي ارائه شنننده توسنننط
لواندوفسنکي در همه شنرايط دقیق نباشند .در اين خصوص
الزم به ذکر اسنت که در يک سمپوزيم مربوط به شناورهای
تندرو ،لواندفسنکي دقیق نبودن روابط ارائه شده توسط خود
را بینان کردهانند کنه در مقناله مورابیتو و همکاران نیز اين
موضوع ذکر شده است [.]17

شکل ( )19تغییرات گشتاور یاو نسبت به زاویه رول در .Fr=2.64

N

درصد
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به نظر ميرسننند اسننتفاده از روشهای دينامیک سنننیاالت
محاسنننباتي برای محاسنننبه ضنننرائب هیدرودينامیکي مانور
.امکانپذير است
تعیین دقنت محناسنننبناتي در مقنايسنننه با روشهای پايه
رگراسنیوني شايد منطقي نباشد ولي يک دورنمای کلي ارائه
 بر اين اسناس رابطه بین نیروهای سننرج و سوی و.مينمايد
گشننتاور رول و ياو برحسننب سننرعت عرضنني را با رابطهای
 ضرايب هیدوردينامیکي،خطي ميتوان تخمین زد و از اينرو
 مقداری،( برحسننب سننرعت عرضننيY v , X v , N v , K v )
.ثابت بهدست آمدهاست
افزايش سنننرعت عرضننني منجر به افزايش (قدرمطلق) نیرو
 گشننتاور رول و ياو شنندهاسننت درحاليکه با افزايش،سننوی
. نیرو در جهت سرج کاهش يافتهاست،سرعت عرضي
 اندکXv  تغییرات مقدار،با دو برابر شندن سرعت پیشروی
 اين موضوع نشان ميدهد که وابستگي اين ضريب به.اسنت
 افزايش%67  تقريباYv  مقدار.سنرعت پیشروی ناچیز است
. کاهش داشتند%17  و%61  بهترتیب،Nv  وKv يافته و
 نسبت به زاويه رول،1.62  در فرودY تغییرات نیروی سوی
 بهصنننورت خطي بوده و اين درحالياسنننت که با افزايش،φ
) اين تغییرات بننهصنننورت غیرخطي2.36 سنننرعننت (فرود
 نیز،N  اين رفتار تا حدودی برای گشتاور ياو.مشاهده گرديد
 و زاويه رولK مشناهده ميشنود اما رابطه بین گشتاور رول
 مقادير اين مولفهها با افزايش. همچنان خطي ماندهاسننت،φ
.زاويه رول افزايش يافتهاست
 سننرعت (دو برابر شنندن عدد فرود) مقدار%177 با افزايش
%177 ، Nφ  کاهش يافته درحاليکه ضريب%69 ،Yφ ضريب
. نشاندادهاست%9  هم افزايشي در حدKφ افزايش و ضريب
لذا بیشنترين تأثیر افزايش سنرعت پیشروی بر گشتاور ياو
.وابسته به زاويه رول بوده است
مقايسننه نتايج حاصننل از روش عددی با روش نیمه تحلیلي
 اين.لواندوفسننکي اختالف قابل توجهي را نشننان داده اسننت
موضوع به ماهیت روشها مربوط ميشود که البته غیردقیق
 لذا.بودن روش لواندوسنکي توسنط ايشنان نیز اذعان گرديد
برای صنننحهگذاری روشهای عددی بهتر اسنننت روشهای
 هرچند که تسننت. مبنا قرار گیرد،تسننت آزمايشننگاهي مدل
مدل شنننناور پروازی برای يافتن ضنننرايب هیدرودينامیکي
ITTC  تعريف دقیق و اسنننتاندارد بر اسننناس مدارک،مانور
.ندارد
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