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چكیده
يکي از روشهای موثر برای کاهش درگ در شنناورهای پروازی استااده از پله در کف بدنه شناور است .پله سبب کاهش سطح تماس بدنه
شننناور با ش شننده و به تب ن کاهش درگ شننناور را بهمراه اواهد داشننت .در ايا م،ااه ،اثر اسننتااده از دو پله عرضنني بر روی عملکرد
هیدرودينامیکي يک شنناور پروازی اايادار به روش عددی حجم محدود مورد بررسي قرار ميگیرد .معادالت متوسط زماني ناويراستوکس
همراه با مدل اغتشاشي استاندارد  k-ɛکوپلشده با معادالت تسخیر حجمي سطح زاد برای شبیهسازی جريان شاته در اطراف بدنه شناور
به کمک نرم افزار انسیس سيافايکس حل ميشوند .به منظور اعتبارسنجي مدل عددی ارائه شده در ايا م،ااه ،ابتدا نتايج عددی محاسبه
شنده با نتايج زمايشنگاهي تانتون و همکاران م،ايسنه ميشوند .سپس نتايج عددی بدست مده برای نیروی درگ ،توزي فشار روی بدنه،
سنطح ایس شنده ،اسپری ش از اايا و ااگوی مو اطراف بدنه شناور در سرعتهای مختلف ارائه و مورد تحلیل و بررسي قرار ميگیرند.
شننناور پروازی دوپله مورد بررسنني در م،ايسننه با مدل تک پله و بدون پله دارای م،اومت کمتری بوده که ناشنني از جدايش جريان از پله و
همچنیا کاهش سنطح ایسشده کف شناور ميباشد .ايا پارامتر ،به اودی اود باعث کاهش مؤااه م،اومت اصطکاکي ميشود .از طرفي
ديگر ،براي اثرات مناي بر روی عملکرد هیدرودينامیکي در ش رام مشاهده میشود که ميتوان به بزرگتر شدن ارتااع سطح زاد در پشت
شنناور و افزايش فشنار هیدرودينامیکي در قسنمت سنینه ،اشاره نمود .در عیا حال ،الزم به ذکر است که شناور دوپله دارای بازه تغییرات
کواکتری از زاويه تريم بوده و در م،ايسه با حاات تکپله و بدون پله ،کنترل رفتار طواي شناور را به طرز قابل توجهي ،بهبود ميبخشد.
واژگان كلیدی  :شناور پروازی پلهدار ،حركت پایدار ،آب آرام ،نیروی درگ ،جریان اطراف شناور.
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کسب درک صحیح از پديده جريان حول شناور پروازی از
مواردی است که همواره مورد نظر مح،،ان ميباشد .امروزه
تالشهای زيادی توسط مح،،یا برای کاهش پسا و
درنتیجه افزايش سرعت شناورهای پروازی از طريق تغییر
فرم بدنه صورت گرفته است .شکلهای مختلاي همچون
اايا ،استريک ،1پد ،2اسپری ريل ،6اينترسپتور ،6تونل و
پله 5تاکنون مورد استااده قرار گرفته است .از میان ايا
روشها ،استااده از پله در کف بدنه شناور به عنوان يکي از
موثرتريا روشها شنااته شده است .در ح،ی،ت پله با
کاهش میزان سطح تماس بدنه با ش بر روی دو يا اند
سطح پروازی کواک به جای يک سطح بزرگ ميتواند
باعث بهبود عملکرد شناور تندرو ،کاهش م،اومت و
همچنیا کاهش حرکات شناور به منظور مانور بهتر شود .از
نجايي که در ايا حاات نیروی ایات بر روی اند سطح در
طول بدنه توزي ميشود ،پايداری طواي افزايش مييابد .با
ايا وجود اطر واژگون شدن شناور در صورت بسته شدن
مسیر هوا توسط اموا نیز وجود دارد .اگر هوادهي متوقف
شود ،جريان معکوس در پشت پله رخ ميدهد که منجر به
افزايش بیش از حد نیروی درگ ميگردد .در نتیجه سرعت
بطور ناگهاني کاهش يافته و ممکا است
شناور واژگون شود .برای جلوگیری از ايا مشکل هوا اغلب
از طريق دريچههايي در باالی اط ش به داال مکش
ميشنننود و يا از طريق اواههايي در سنننطح عرشنننه تامیا
ميشود.
يکي از روشهای متداول و کم هزينه از احاظ زمان در زمینه
تحلیل شناورهای تندرو ،روشهای تجربي ميباشد .از جمله
مطااعات انجام شده در ايا حیطه ميتوان به زمايشات
ساويتسکي در سال  1736اشاره نمود .وی مطااعات جامعي
بر روی بدنههای منشوری با زاويه ددرايز متغیر انجام داد و
روابطي منحصر به فرد براساس تست مدل برای محاسبه
نیروهای هیدرودينامیکي وارد بر شناور بدست ورد ].[1
فريدزما ]2و [6حرکات شناور در صاحه قائم را مورد بررسي
قرار داد .برای ايا امر ،وی يک سری شناور منشوری را
معرفي کرده و مجموعهای از زمايشها را در مو منظم و

نامنظم روی بدنههای مذکور انجام داد .ساويتسکي و
بر ون ] [6به منظور تکمیل روابط پیشیا،
مطااعات اود را به تحلیل شناورهای پروازی در ش رام و
موا تعمیم دادند .م،اومت ترانسوم شناور ،تاثیر تريمفلپها،
اثر انحنای کف بر کار يي شناور و درياماني پارامترهای مورد
بررسي در ايا م،ااه ميباشد .کاتاياما و همکاران ] [5در
اند سال اایر به تست مدل شناورها در ابعاد زير يک متر
و بررسي اثرات م،یاسبندی بر روی نیروها و حرکات نها
پردااتهاند .در طول زمايشات نیروهای ایات ،درگ،
وگشتاور تريم اندازهگیریشده و سطح ایسشده و ناحیه
پاشش ثبت گرديدهاند.
ساويتسکي و همکاران ] [3با در نظر گرفتا درگ اسپری
جاروبي 3مجدداً عملکرد شناورهای پروازی را مورد بررسي
قرار دادند .ايشان در مطااعه اود با توسعه مدل و افزودن
اسپری جاروبي برای بدست وردن م،اومت کل شناور
برحسب زاويه ددرايز ،زاويه تريم و سرعت روش جديدی را
ارائه نمودند .سپس ساويتسکي و مورابیتو ] [9طي
زمايشات گسترده بر روی بدنههای منشوری ويک حاصل
از پله را مورد بررسي قرار داده و روابطي برای ارتااع پروفیل
مو در پاشنه شناور استخرا نمودند .تاونتون و
همکاران ] [8در دانشگاه ساوثهمپتون زمايشاتي بر روی 6
مدل بدنه پروازی در نسبت طول به عرضهای مختلف انجام
دادند.
نتايج بدست مده تريم دينامیکي ،هیو دينامیکي ،باال مدگي
مرکز ث،ل و سطح ایسشده کیل و اايا ميباشند .اي ][7
مطااعات اود را بر روی  NSWC15Eبا دو پله به ازای
موقعیتهای مختلف طواي پله انجام دادند .نتايج بدست
مده از ايا مدل تست به ازای تغییرات وزن جابجايي شناور
ارائه گرديد .ساالری و همکاران ] [13به بررسي تاثیر
هوادهي به پلههای عرضي شناورهای تندرو بر قله منحني
م،اومت-سرعت پردااته و گزارش نمودند که هوادهي به
پشت پله راهکار مناسبي برای کاستا قله منحني مذکور در
شروع مرحله سرشي ميباشد .همچنیا ،سیف و
همکاران ] [11حرکات شناور پروازی را از طريق روشهای
زمايشگاهي و عددی مورد مطااعه قرار دادند .هدف نها نیز
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م،ايسه نتايج ناشي از تست مدل در حوضچه کشش با نتايج
بدست مده توسط ساويتسکي بود.
از ديگر روشهای موجود به منظور بررسي عملکرد
هیدرودينامیکي شناور پروازی روشهای دو و نیم بعدی
ميباشند .میلويتزکي ] [12و اشنايدرز ] [16تئوری
محدودی را صرف ًا برای محاسبه نیروهای وارد بر شناورهای
پروازی به هنگام براورد به ش انجام دادند .زارنیک ][16
يک مدل رياضي غیراطي را به منظور حل دينامیک
شناورهای پروازی در حوزه زمان ارائه نمود .روابط وی اساساً
برای شناور با سه درجه زادی انجام شد .وی ابتدا مداش را
برای دينامیک در ش با مو منظم و سپس ن را برای اموا
نامنظم نیز گسترش داد .کرز ] [15نیز تالش نمود رابطه
جرم افزوده زارنیک را بهبود دهد .وی در محاسباتش دو
فرض متااوت را برای نیروهای هیدروستاتیکي در نظر
گرفت .وی در نهايت به نرمافزاری جام با نام پاورسي دست
يافت.
کیاهارا ] [13به مداسازی جريان حول بدنههای منشوری
پروازی پرداات .در ايا مطااعه روش دو و نیمبعدی برای
سطح زاد جريان به شکل غیراطي با در نظر گرفتا ريزش1
سیال استااده گرديده است .قاسمي و غیاثي ] [19از يک
روش ترکیبي برای پیشبیني مشخصههای هیدرودينامیکي
شناور پروازی استااده نمودند .ايشان به منظور مداسازی از
روش اامان مرزی مبتني بر تئوری پتانسیل برای مؤااه
م،اومت اا،ايي فشاری ،و از روش تئوری اليه مرزی برای
م،اومت اصطکاکي و همچنیا از روش تجربي برای م،اومت
اسپری بهره بردند.
ينگجه و همکاران ] [18به مداسازی شناور تندرو در مود
شتاش رو به جلو بهمراه کمینه کردن زمان برای رسیدن به
سرعت نهايي ،پردااتند .نها کاربرد جديدی از تئوری
کنترل بهینه را به منظور افزايشدادن عملکرد سرعت در
شناور ،ارائه کردند و از روابط نیمهتجربي قراردادی برای
محاسبه نیروهای هیدرودينامیکي و همینطور به منظور
توسعه مدل دينامیکي حرکت شناور استااده گرديد.
از نجايي که کلیه ايا روشها دارای محدوديتهای ااصي
ميباشد ،که اکثر ايا محدوديتها مربوط به فرم بدنه شناور
و بازه عملکردی ن است .با ايا وجود يک سری پیشرفتها

در زمینه شناورهای پروازی پلهدار صورت گرفته است .از
جمله نها ميتوان به مطااعات ساوان در سال  2337اشاره
نمود که به بررسي عملکرد شناور پروازی پلهدار (يک پله)
پردااته است ،با ذکر اينکه تحلیل وی بدنههای پروازی دو
پله را شامل نميشود .از ايا رو با توجه به محدوديتهای
مذکور بر ن شديم که م،داری مطااعات را به شکلي فراتر
بسط دهیم .ابزار مناسب به منظور دستيابي به ايا مهم
ميتواند روشهای عددی باشد ،که با تواید يک زمايشگاه
مجازی ما را به غايت نهايي اود سوق ميدهد.
از جمله جديدتريا مطااعات انجام شده ميتوان به
شبیهسازی عددی شناورهای پروازی با استااده از کد
دينامیک سیاالت محاسباتي 2کاپُنِتو ] [17اشاره کرد .روش
کالسیک حجم محدود به منظور حل معادالت
ناويراستوکس استااده شده و به صورت کوپل با معادالت
حجم سیال مداسازی انجام گرفته است .ازکوِتا ] [23با
بکارگیری معادالت  RANS 6حرکات شناور را در حاات
پايدار و غیر پايدار 6مداسازی نمود .شبیهسازی در ش رام،
مو منظم و نامنظم صورت پذيرفته است .ساوندر و
همکاران ] [21تاثیر زاويه ددرايز را بر روی عملکرد شناور
پروازی در حاات پايدار مورد بررسي قرار دادند .شبیهسازی
با حلگر نرمافزارهای  STAR-CCM+و  OpenFOAMانجام
گرفته و مزيت های هر رويکرد ناایز شده است.
سان و فااتینسا ] [22به شبیهسازی شناور پروازی در ش
موا پردااتند .تئوری دو و نیمبعدی به منظور فراهم وردن
شبیهسازی در حوزه زمان به صورت غیراطي و همزمان
روش اامان مرزی برای حل مسئله شرايط مرزی در صاحات
عرضي به صورت دو بعدی اعمال شده است .جرم افزوده و
ضرايب دمپینگ بدست مده و همچنیا مو اا،ايي حرکات
هیو و پیچ ارائه گرديده است.
بريزوالرا و سِرا ] [26به بررسي دقت کدهای دينامیک
سیاالت محاسباتي و مطاا مشخصههای هیدرودينامیکي
شناور پردااتند .بديا منظور يک حلگر تهیه گرديده تا بدنه
پروازی منشوری گوهای شکل را مورد تحلیل قرار دهد .فشار
در قسمت ایس بدنه ،تنشهای مماسي ،اط ريشه اسپری
و شکل مو حول بدنه از نتايج بدست مده از ايا
شبیهسازی ميباشند.
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وانگ و همکاران ] [26روش عددی  RANSبهمراه
را برای محاسبه نیروهای هیدرودينامیکي به کار گرفتند.
الزم به ذکر است که شناور به صورت شش درجه زادی
مورد بررسي قرار گرفت .روش نها همچنیا تاثیر مو را
بر روی موااههای هیدرو دينامیکي و ويژگيهای پیشروی
شناور تحت پوشش قرار داد.
ماتويو و همکاران ] [25با استااده از روش پانل 2و در نظر
گرفتا اشمههای هیدرودينامیکي مداسازی يک شناور
پروازی پلهدار را انجام دادند .مطااعه پارامتری برای بدنه
مورد نظر با زوايای ددرايز متااوت و دو رژيم سرعت مختلف
انجام پذيرفت .پیشروی شناور ،نسبت نیروهای ایات به
درگ و موااههای م،اومت به صورت مجزا ارائه شدهاند.
نجاي و همکاران ] [23تاثیر اينترسپتور بر روی ضرايب
هیدرودينامیکي شناور کاتاماران را شبیهسازی نمودند.
هدف اصلي پژوهش نها بدست وردن ضرايب هیدرو
دينامیکي ناشي از حرکات طواي از طريق حل دينامیک
سیاالت محاسباتي بوده و همچنیا ارزيابي وجود و عدم
وجود اينترسپتور بر روی ايا ضرايب ،که به صورت
گستردهای در کنترل حرکت شناور ،مؤثر ميباشد.
دِاوکا و همکاران ] [29با کد  RANSبه صورت غیرپايدار
روی سه بدنه متااوت شبیهسازی اود را انجام دادند .نتايج
نها حاکي از ن است که قابلیت اطمینان شبیهسازی عددی
شناور پروازی وابستگي شديدی به پیشبیني م،اومت،
ويژگيهای پیشروی و ااگوی مو دارد.
بريزوالرا و ورنِنگو ] [28با استااده از روش  VLM6عملکرد
هیدرودينامیکي شناورهای کمبردار 6را در حاات پايا و به
صورت سه بعدی ارائه کردند .نتايج نها نشان ميدهد که
توزي طواي کمبر در کف شناور پروازی ميتواند باعث
باالنس ایات توایدشده توسط زاويه حمله شده و در واق
انحنای موجود باعث بدست مدن بیشتريا کار يي
هیدرودينامیکي گردد که ايا دایل اود اهمیت باالی
طراحي کمبرها را نشان ميدهد.
جیانگ و همکاران ] [27ناایز مشخصههای يک شناور
تريماران تونلدار را به دو شکل زمايشگاهي و عددی را
انجام دادند .در ابتدا م،اومت ،باال مدگي مرکز ث،ل و تريم

مد و سپس بوسیله روش FVM5

در حوضچه کشش بدست
مداسازی حرکت شناور دارای دو درجه زادی هیو و پیچ
ارائه گرديد .نتايج تست مدل حاکي از عملکرد م،اومتي
ضعیف شناور در ناحیه هامپ ميباشد.
بختیاری و همکاران ] [63به صورت عددی شناور پروازی
پلهدار (يک پله) را مداسازی کرده و نتايج اود را تحت
عنوان م،اومت ،توزي فشار ،سطح ایسشده ،اسپری ش،
پروفیل ويک و مو تواید شده حول شناور ارائه کردند.
منصوری و همکاران ] [61اينترسپتوری را برای کنترل تريم
بهینه و مینیمم م،اومت طراحي کردند .ايشان با هدف
مطااعه ابعاد اينترسپتور به ازای ارتااع و اسپاهای متااوت
با بهرهگیری از روش حجم محدود و مش متحرک سعي بر
بهینه سازی پارامترهای تريم و م،اومت داشتند .نتايج نها
حاکي از ن است که ضخامت اليه مرزی 3در استرن بسیار
مهم تر از پارامترهای دایل ديگر بوده و به طور کلي طبق
طراحي صورت گرفته ارتااع اينترسپتور نبايستي بیشتر از
 33درصد ضخامت اليه مرزی در ترانسوم باشد .نها
همچنیا بر اساس عدد رينوادز جريان اشکال مختلاي را
برای سايز اينترسپتور بهینه و کاربردش در قايق تندرو ارائه
کردند.
قاسمي و همکاران ] [62به شبیهسازی عددی زاويه پله و
اثر ن بر روی عملکرد هیدرودينامیکي شناور پروازی
پردااتند .ايشان با در نظر گرفتا شناور به صورت دو درجه
زادی درگ ،تريم دينامیکي ،سینکیج ،طول کیل
ایسشده ،طول اايا ایسشده ،توزي فشار حول بدنه را
ارائه نموده و اثر زاويه پله را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
در ايا م،ااه ،اثر دو پله عرضي بر روی عملکرد
هیدرودينامیکي يک شناور پروازی به روش عددی حجم
محدود مبتني بر اامان محدود مورد بررسي قرار ميگیرد.
برای ايا منظور از نرمافزار انسیس سيافايکس 9استااده
ميشود .جريان سطح زاد در اطراف بدنه شناور توسط
معادالت  RANSهمراه با مدل اغتشاشي  k-ɛکوپلشده با
معادالت حجم سیال مداسازی ميشود.
به منظور اعتبارسنجي مدل عددی ارائهشده ،ابتدا م،اومت
شناور در سرعتهای مختلف با نتايج زمايشگاهي موجود

VOF1

1

5

2

6

Finite Volume Method
Boundary Layer Thickness
7
Ansys-CFX

Volume of Fluid
Panel Method
3
Vortex Lattice Method
4
Camber
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م،ايسه ميشوند .سپس نتايج عددی بدست مده برای
توزي فشار روی بدنه ،سطح ایسشده ،اسپری جريان در
م،اط عرضي مختلف بدنه و پروفیل سطح زاد ترانسوم
شناور ارائه و عملکرد هیدرودينامیکي شناور مورد بحث و
بررسي قرار ميگیرد.

 -2-2معادالت تسخیر حجمی سطح آزاد
به منظور شبیهسازی تغییرشکلهای پیچیده در سطح
مشترک ش و هوا ،از مدل  VOFاستااده ميگردد .درايا
حاات معاداه انت،ال زير برای محاسبه نسبت حجمي ش به
هوا در هرگام زماني حل ميشود.
𝛼𝜕
()5
⃑⃑⃑ +
𝑢𝛼( ∇.
⃑)=0

 -2معادالت حاكم بر مسئله

م،ادير  αنیز يشرح ذيل ميباشد.

در ايا م،ااه شناور پروازی با دو پله عرضي در حاات پايدار
و ش رام مورد تحلیل قرار ميگیرد .شناور دارای سرعت
ثابت بوده که برای پیشبیني هیدرودينامیک شناور پروازی
در ش رام ،شناور به عنوان يک جسم صلب به صورت ثابت
در نظر گرفته شده و جريان بدان وارد ميگردد .بنابرايا نیاز
است که معادالت حاکم بر جريان شاته سطح زاد اطراف
شناور به صورت کوپلشده با معادالت روش تسخیر حجمي
سطح زاد حل شوند.

 -3دامنه حل و شرایط مرزی
برای ناایز معتبر و بدست وردن جواشهای منط،ي ،بايد
شرايط مرزی و شرايط حل مسئله را به صورت دقیق تنظیم
کنیم .برای درک بهتر شرايط مرزی ،نمايي از دامنه
محاسباتي و ابعاد مورد نظر در شکل ( )1نمايش داده شده
است .در گام بعدی ،شرايط مرزی اعمالشده در نرمافزار
برای مسئله مورد بررسي مطابق جدول ( )1نمايش داده
ميشود.
جريان اطراف شناور را ميتوان نسبت به صاحه مرکزی بدنه
مت،ارن فرض کرد .بنابرايا محاسبات جريان سیال تنها به
يک نیمدامنه در يک طرف صاحه مرکزی کاهش مييابد.

𝑡𝜕

𝑗𝑢𝜌𝜕
𝜕
𝑃𝜕
𝜕
′ ′
̅̅̅̅̅̅
+
+
(𝜌𝑢𝑖 𝑢𝑗 ) = −
𝑢𝜌 (𝜏 −
𝑖𝑔 𝑖 𝑢𝑗 ) +
𝑡𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑖 𝑗𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕

که در ن  Pفشار  uiuj ،بیانگر تنشهای رينوادز و

g

شتاش جاذبه است .بر اساس نظريه ازجت شاتگي که
تنشهای رينوادز و گراديانهای سرعت را با هم مرتبط
ميسازد ،معاداه ( )2به صورت زير در مي يد:
()6

𝑖𝑢𝜌𝜕
𝜕
𝑃𝜕
𝜕
𝑗𝑢𝜕 𝑖𝑢𝜕
+
+
+
(𝜌𝑢𝑖 𝑢𝑗 ) = −
( 𝜇[
])
𝑡𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕 𝑓𝑓𝑒 𝑗𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑔 +

جدول ( )1شرایط مرزی دامنه حل.

که در ن  effازجت موثر نامیده ميشود و به صورت زير
تعريف ميگردد:
()6

0<𝛼<1

{

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝑣)𝛼 𝑣𝑒𝑓𝑓 = 𝛼𝑣𝑎𝑖𝑟 + (1 −

()9

که در ن  اگااي سیال t ،زمان و  uسرعت جريان است.
()2

سلول داال ش

0

=α

در مدل مورد بررسي ،اگااي و ازجت موثر در هر سلول از
روابط زير محاسبه ميشود.
𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝜌)𝛼 𝜌𝑒𝑓𝑓 = 𝛼𝜌𝑎𝑖𝑟 + (1 −
()3

معادالت حاکم بر جريان سیال عبارتند از معاداه پیوستگي
و معاداه ناويراسنننتوکس ،که پس از اعمال روش متوسنننط
گیری رينوادز به ايا معادالت اواهیم داشت:
𝜌𝜕
𝜕
()1
+
(𝜌𝑢 ) = 0
𝑗

سلول داال هوا

1

سلول روی سطح زاد

 -1-2معادالت حاكم بر جریان سیال

𝑖𝑥𝜕

𝑡𝜕

𝑡𝜇 𝜇𝑒𝑓𝑓 = μ +

برای مداسازی اغتشاش از مدل دومعاداهای  k  استااده

ميشود که در ن k ،معرف انرژی جنبشي جريان شاته
و  نرخ اضمحالل ازجت انرژی جنبشي شاته نامیده
ميشود.

39

جزئیات

نوع شرط مرزی
در نرمافزار

مرز

Normal speed

Inlet

ورودی هوا و ش

Static pressure

Outlet

اروجي هوا و ش

Free slip

Wall

پايیا و مرزهای جانبي

Relative
pressure

Opening

باال

No slip

Wall

شناور

----------

Symmetry

ت،ارن
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شكل ( )2دامنهحل و شرایط مرزی.

شكل ( )1نمای كلی دامنه محاسباتی.

فاصله مرزهای ايا دامنه از بدنه شناور به گونهای انتخاش
ميشود که امکان اعمال شرايط مرزی سازگار با شرايط
واقعي روی مرزها وجود داشته باشد .دامنه حل همراه با
شرايط مرزی اعمال شده در شکل ( )2نشان داده شده است.
شبیهسازیهای عددی ،به ازای سرعتهای مختلف ،6/35
 7/18 ،8/16 ،9/11 ،3/25 ،5/13و  13/16انجام شده است.
همچنیا ،تريم و هیو دينامیکي به عنوان ورودی مسئله در
تمامي سرعتها به شناور اعمال ميگردد.

شكل ( )3نمای كلی شبكهبندی اطراف بدنه.

 -4شبكهبندی
مهمتريا مرحله در تمام تحلیلهای عددی تواید شبکه
محاسباتي است .نوع شبکه و اندازه اامانها در دقت و
همگرايي حل تاثیر فراواني دارد .به دایل پیچیده بودن
هندسه دامنه حل ،از يک شبکهبندی غیرسازمانيافته شامل
سلولهای اهاروجهي برای گسستهسازی دامنه استااده
ميشود.
در ايا تحلیل ،ابتدا دو زيردامنه يکي حول شناور و ديگری
حول سطح زاد جريان به منظور باال بردن دقت حل و ريزتر
کردن شبکه در ن،اط حساس در نظر گرفته ميشود .مش
مرزی ابهها بر روی زيردامنههای تعريف شده اعمال
گرديده است .همچنیا با توجه به فیزيک مسئله ،ضروری
است که از مش اليه مرزی روی بدنه شناور استااده شود تا
مداسازی با درصد اطای کمتری نسبت به حاات واقعي
انجام پذيرد .تعداد شبکه ها در دامنه حل به طور متوسط
در هر حل ت،ريبا برابر با  9میلیون شبکه بوده است.
در شکل ( ،)6نمای کلي شبکه بندی دامنهحل نمايش داده
شده است .شکل ( )6نیز شبکهبندی انجام شده حول پله و
پاشنه شناور را به ترتیب نمايش ميدهد .به منظور بررسي
است،الل از شبکهبندی حل بدست مده ،محاسبات در اند
شبکه محاسباتي با تعداد سلولهای مختلف انجام شده است.

شكل ( )4نمای نزدیک شبكهبندی اطراف بدنه.

2

4
6
8
)Number of cells (million
شكل ( )5مقادیر مقاومت نسبت به تعداد المانها.
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به عنوان نمونه ،تغییرات نسبت نیروی پسا به جابجايي
برحسب تعداد سلولهای محاسباتي در سرعت 13/16
متربرثانیه در شکل ( )5نشان داده شده است.
 -5بحث و نتیجهگیری
 -1-5مشخصات مدل

شكل ( )6خطوط بدنه مدل.

مطااعه حاضر بر روی يک مدل بدنه شناور سرشي پلهدار،
به نام مدل  ،C2انجام ميشود .ايا مدل در سال 2313
توسط تاونتون و همکاران ] [8زمايش شده است.
مشخصات هندسي ايا مدل در جدول ( )2ورده شده است.
يک تصوير دوبعدی از نمای از بغل و روبروی ايا مدل نیز
در شکل ( )3نمايش داده شده است.

ايا نمودار انطباق اوبي را بیا نتايج عددی و زمايشگاهي
نشان ميدهد .همچنیا اطای نسبي شبیهسازیهای انجام
شده در سرعتهای مختلف در جدول ( )6ارائه شده است.
عالوه بر ايا ،اطای نسبي متوسط عددی برای نیروی درگ
برابر با  %7/26است.

 -2-5صحت سنجی

 -3-5نتایج عددی

به منظور اعتبارسنجي مدل عددی حاضر ،نتايج عددی
بدست مده ارائه و با تاونتون و همکاران ] [8مورد م،ايسه
قرار گرفته است .پس از م،ايسه نتايج عددی با نتايج
زمايشگاهي ،مدل عددی اعتبارسنجيشده برای تحلیل
شناور در سرعتهای مختلف بر روی عملکرد
هیدرودينامیکي شناور ،بکار گرفته ميشود و نتايج ن در
بخش بعد ارائه و مورد بحث قرار ميگیرد .نتايج عددی
بدست مده برای نیروی درگ در اعداد فرود طواي مختلف
به ترتیب در شکل ( )9با نتايج زمايشگاهي م،ايسه گرديده
است.

پس از اعتبارسنجي م،اومت هیدرودينامیکي شناور توزي
فشار ،سطح ایسشدهی کف شناور ،جدايش جريان از
اايا در م،اط عرضي و همچنیا ااگوی مو اطراف شناور
ارائه اواهد شد .پیشبیني درست نیروهای هیدرودينامیکي
مستلزم تخمیا صحیح توزي فشار روی بدنه ميباشد .ازايا
رو سعي شده با مشبندی مناسب در ن،اط حساس تغییرات
فشار به اوبي استخرا شود.
جدول ( )3خطای نسبی در محاسبهی مقاومت.
سرعت (متربرثانیه)

اطای نسبي

6/35

3/118776

5/13

31375619

3/25

3/357939

9/11

31338632

8/16

3/391631

7/18

3113736

13/16

3/126573

جدول ( )2مشخصات مدل مورد بررسی.
پارامتر

اندازه

طول (متر)

2

عرض (متر)

3/63

بخور (متر)

3/37

وزن جابجايي (نیوتا)

266/6

زاويه ددرايز (درجه)

22/5

نسبت طول به عرض

6/65

نسبت طول به ريشه سوم حجم جابجايي

3/83

60

فاصله استپها بترتیب از پاشنه (متر)

 3/68و 3/32

40

ارتااع استپها (متر)

3/31

20

ممان اينرسي پیچینگ (کیلوگرم-متر مرب )

1/29

0

فاصله طواي مرکز ث،ل از پاشنه (متر)

3/962

2/8

فاصله عمودی مرکز از کف (متر)

3/377

FnL
شكل ( )7مقایسه نیروی درگ شبیهسازی حاضر با نتایج

100

Experimental
Current simulation

آزمایشگاهی.
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ايا است که م،دار فشار در مجاورت اايا در حاات پلهدار
بزرگتر ميشود که ناشي از جدايش سیال از ابه پله ميباشد.
بنا توجنه به نتايج بدسنننت مده ،هنگامي که ايا اتااق رخ
ميدهد ،جريان از نمای باال ضنخیمتر نمايش داده شده که
ايا اود فشنار بیشتری را در نزديکي اايا تواید ميکند.
اگراه بايسنتي متذکر شد که روی اايا میزان فشار برابر
صنننار بوده کنه ايا مهم با مشننناهدات قبلي مورابیتو نیز
مطاب،ت دارد .در شناورهای پلهدار به دایل وجود پله درصد
کسنر حجمي ش و هوا در کف شناور نسبت به شناورهای
بدون پله متااوت هسنت .شکل ( )7کسر حجمي ش و هوا
در ناحیه کف شناور پلهدار را نشان ميدهد.

در شکل ( )8توزي فشار در سنتراليا شناور نشان داده
شده است .با توجه به شکلهای فوق به دایل فیزيک حاکم
بر مسئله و جدايش جريان در ناحیه پله دارای دو ن،طه
سکون و در پي ن دو ناحیه پر فشار موجود ميباشد.
همچنیا ميتوان ديد که با افزايش سرعت جريان جدايش
بیشتری نیز اتااق ميافتد .در عیا حال ،ناحیه فشاری پشت
هر يک از پلهها به ازای افزايش سرعت رفته رفته کاهش
مييابد ،که دایل ن نیز افزايش جدايش جريان ميباشد.
الزم به ذکر است که در حاات بدون پله ،به دایل عدم وجود
جدايش در م،ايسه با حاات پلهدار ،ناحیه فشار بسیار
بزرگتری را ميتوان مشاهده نمود .يکي از تااوتهای عمده
شناورهای دوپله با تکپله و بدون پله که در ايا قسمت
ميتوان به ن اشاره نمود،

(الف)
(الف)

(ب)
(ب)

(ج)

(ج)

(د)

(د)

شكل ( )8توزیع فشار در سرعتهای (الف) ( ،4/55ب) ،6/25

شكل ( )9كانتور سطح خیسشده در سرعتهای (الف) ،4/55

(ج)  8/13و (د)  15/13متربرثانیه.

(ب) ( ،6/25ج)  8/13و (د)  15/13متربرثانیه.
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اگر م،دار کسر حجمي برابر يک باشد يعني تمام حجم
سلول را ش در برگرفته است .نتايج بیانگر کاهش ناحیه
ایس بدنه پس از پله با افزايش سرعت ميباشد .همانطور
که مشاهده ميشود ،با افزايش سرعت ،سطح ایسشده
کاهش و طول هوادهي پشت پله افزايش مييابد .با توجه به
شکل در اعداد فرود کواکتر ،پله تأثیر قابل مالحظهای را
در جدايش جريان نزديکي اايا نداشته است .همچنیا ،در
اعداد فرود باال ،قسمت میاني شناور (دقیَ ،ا بیا دو پله)
دارای سطح ایس کمتری ميباشد .هنگامي که کیل
قسمت پاشنه ایس شده باشد ،عدد فرود به طور نسبي باال
اواهد بود و با توجه به نتايج ،فشار زيادی را در قسمت
پاشنه بهمراه اواهد داشت.
با بررسي کانتور جريان حول پاشنه در مييابیم که پديده
اراشي شدن سیال 1در قسمت ایسنشده پشت پله
اتااق ميافتد،که ايا ورتکسها در سرعتهای باالتر بیشتر
به اشم مي يند .در نواحي ایسنشده پشت استپ ،يکي
از ورتیسیتههای داال حباش هوا در سطح مشترک هوا و
ش محو شده و به نوعي ديگر از ورتکس تبديل شده و در
داال ويک ش توسعه مييابد .جدايش و اسپری ش از
اايا از ديگر نتايج مورد بررسي اواهد بود .در شکل ()13
کسر حجمي ش و هوا در دو م،ط عرضي شناور پلهدار
نشان داده شده است .با توجه به شکل ،میزان باال مدگي
جريان حول بدنه در سرعتهای مختلف متااوت بوده و در
م،ايسه با حاات شناور بدون پله کاهش میزان باال مدگي
جريان حول م،اط عرضيای را شاهد اواهیم بود که دقیً ،ا
پشت پله قرار گرقته است .بعبارتي ديگر ،کاهش میزان
رايز پ 2در م،ايسه با حاات بدون پله محسوس اواهد بود.
به دایل حرکت شناور ش اطراف بدنه تغییر شکل يافته و
از ااگوی نسبتاً منظمي پیروی ميکند .شکل ( )11ايا
ااگوی مو اطراف بدنه شناور را نمايش ميدهد .همان
طوری که ديده ميشود با افزايش سرعت ،زاويه پخش مو
کمتر و میزان فرو رفتگي مو پشت پاشنه بیشتر ميشود
که ايا تغییرات با فیزيک واقعي حرکت شناور در ش تطابق
دارد .همانطور که توق میرود ،فیزيک شکلگیری و
شکستگي يک صاحه سیال شاته با در نظرگرفتا اسپری
سینه يکي از مسائل پیچیده جريان اندفازی ميباشد.

X=0.6 m
X=1 m
شكل ( )15جدایش و اسپری آب از چاین در سرعتهای مختلف
بترتیب  8/13 ،6/25 ،4/55و  15/13متر بر ثانیه.

مشاهدات نشان ميدهد که مکانیزم کلي جريان حول سینه
در مداهای دوپله ،تکپله و بدون پله مشابه بوده و تغییرات
هنگامي ظاهر ميشوند که صاحات سیال به طور مست،یم
در قطرات پاشش 6داار شکستگي يا بريک پ 6ميشوند .با
توجه به توپواوژی مو ايجاد شده حول سینه شناور،
ميتوان اظهار داشت که نتايج بدست مده با نتايج
زمايشگاهي پیشیا تطابق اوبي دارد.
همچنیا ،برای مدل دوپله در عدد فرود  ، 3/716ماکزيمم
باال مدن سطح زاد برابر با  3/3395بوده که ايا م،دار برابر
با  3/332در مدل بدون پله ميباشد .عالوه بر ايا ،ماکزيمم
ارتااع ش پشت مدل دوپله برابر با  3/395بوده که ايا
م،دار برای شناور بدون پله برابر با  3/361بدست مده است.
دایل نتايج حاصله نیز ايا است که شکل سطح زاد پشت
ترانسوم شناور پروازی تاب زاويه تريم ن صاحه ميباشد.
در شناو دوپله ،بدنه پشت پله دارای زاويه تريم محلي 5به
جای زاويه تريم حاصل از بدنه جلويي ميباشد.

1

Break up
Local Trim Angle

Vortical Flow Phenomena
Rise up
3
Spray Droplet
2
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شدهاند .ايا شناور را در شرايط سینک و تريم قرار میدهند
تا جايي که بتواند تعادل اود را در سرعتهای باال به ازای
کاهش م،اومت اصطکاکي حاظ نمايد .کنترل مناسب روی
شبکهها ،کاهش اندازه کلي دامنه محاسباتي از جمله
مواردی است که بايستي مشکالت ناشي از اندرکنش مرز و
جريان و کاهش زمان محاسبات را حل کند و همچنیا
فرض عدم تأثیر مخرش عمق کم را ارضاء نمايد .در ايا
م،ااه ،ثار دو پله عرضي بر روی عملکرد هیدرو دينامیکي
يک شناور پروازی اايادار به روش عددی حجم محدود
مورد بررسي قرار گرفت .برای ايا منظور جريان سطح زاد
شاته در اطراف بدنه شناور با استااده از معادالت RANS
همراه با مدل شاتگي  Standard k-ɛکوپلشده با معادالت
 VOFبه کمک نرم افزار انسیس سيافايکس شبیهسازی
گرديد .به منظور اعتبارسنجي مدل عددی حاضر ،نتايج
عددی محاسبهشده در سرعتهای مختلف با نتايج
زمايشگاهي موجود م،ايسه گرديد .سپس نتايج عددی
بدست مده برای پارامترهای هیدرودينامیکي اصلي شناور
در سرعتهای مختلف ارائه و کانتورهای سطح ایسشده،
توزي فشار ،پاشش جريان و ااگوی مو اطراف بدنه مورد
بحث و بررسي قرار گرفتند .با توجه به نتايج محاسبات
ميتوان موارد زير را ارائه نمود:
 -1نیروی درگ بدست مده تطابق اوبي با م،ادير
زمايشگاهي دارد و اطای نسبي متوسط در حدود  7درصد
ميباشد.
 -2سطح ایس شناور با افزايش سرعت شناور کاهش
مييافت که ايا موضوع با فیزيک واقعي مسئله تطابق اوبي
دارد.
 -6با توجه به نتايج بدست مده در اعداد فرود پايیاتر ،پله
ن،ش مثبتي را اياا نميکند ،اما با افزايش سرعت شناور،
کاهش پارامتر سطح ایسشده بشدت محسوس ميباشد.
 -6ااگوی مو اطراف بدنه ترسیم شده و مشاهده گرديد که
با افزايش سرعت شناور زاويه پخش مو کمتر و میزان فرو
رفتگي مو پشت پاشنه بیشتر ميشود.
 -5شناور پروازی دوپله در م،ايسه با مدلهای تکپله و
بدون پله از نیروی م،اومت کمتری براوردار بوده که ايا
مهم در اعداد فرود طواي بزرگتر از  1/865به شدت
محسوس است.
 -3با توجه اينکه افزايش پله باعث کاهش درگ اصطکاکي

(ااف)

(ش)

( )

(د)
شكل ( )11الگوی موج تولید شده اطراف بدنه شناور در
سرعتهای (الف) ( ،4/55ب) ( ،6/25ج)  8/13و (د)  15/13متر
بر ثانیه.

همچنیا ،طبق نتايج وقتي که جريان از پشت ترانسوم جدا
ميشود ،ترانسوم را با زاويه تريم بزرگتری رها کرده که ايا
امر اود سبب افزايش ارتااع ش در ن ناحیه ميشود.
 -4-5جمعبندی نتایج
شناورهای پروازی به عنوان يک فرم بدنه مناسب و بادوام
به منظور استااده از مزيتهای فشار هیدرودينامیکي تواید
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ويسکوزيته موثر

 اما با ايا وجود افزايش درگ فشاری را نیز بهمراه،ميشود
.اواهد داشت
 با توجه به کانتور فشار ارائه شده ميتوان گات که شناور-9
ادير فشار در،دوپله دارای سه پیک فشار ماکزيمم بوده و م
ايسه با حاالت تکپله و بدون پله که به،اط مذکور در م،ن
. کاهش يافته است،ترتیب دارای دو و يک پیک فشار هستند
همچنیا مشاهده مي گردد که در ناحیه نزديک به ترانسوم
 فشار هیدروستاتیک از حساسیت بااليي،در شناور بدون پله
براوردار ميباشد که در تواید نیروی ایات نیز تاثیر بسزايي
 ايا در حااي است که در شناور دوپله فشار.اواهد داشت
.ش موثری را اياا نميکند،هیدروستاتیک ن

ويسکوزيته توربوانت
تنش برشي
تنشهای رينوادز
نرخ اضمحالل ازجت انرژی جنبشي
شاته
ال حجمي،ضريب انت
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