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چكیده
 ضخامت و زاویه، انحنا،بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی اجسام در حال حرکت و کامالً غوطهور در سیال بهمنظور شناخت اثرات سرعت
 نرمافزار محاسباتی فلوئنت امکان حل معادالت حاکم با استفاده از روش.حمله هیدروفویل از سالها پیش و با روشهای مختلف انجام میگیرد
 مدل آشفتگی، مدل آشفتگی استفادهشده در این تحقیق نیز. برای شبیهسازی جریان دوفازی آب و هوا را بهخوبی فراهم کرده استVOF
 اثرات سطح آزاد و کف محدود بر روی هیدروفویلهای غوطهور بهطور، در مطالعه حاضر. است که عموماً مدلی دقیقتر میباشدRSM رینولدز
 نتایج نشان میدهد هیدروفویلی که در عمق. مقایسه شده است،همزمان بررسی شده و نتایج حاصل با نتایج بهدستآمده از روش المان مرزی
 همچنین در آبهای کمعمق هیدروفویلهای با. دارای ضرایب برآ و پسای باالتر و نسبت برآ به پسای بیشتری است،بیشتری قرار گرفته
.انحنای بیشتر و زاویه حمله کمتر از عملکرد بهتری برخوردارند و امواج پاییندست جریان زودتر میرا میشوند
 ضرایب هیدرودینامیک، عمق محدود، زیر سطح، هیدروفویل، سطح آزاد:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Investigation of the hydrodynamic parameters of the moving objects under the free surface in order to study the
effects of velocity, curvature, thickness and angle of attack of hydrofoils has been initiated since many years. The
computational fluid dynamics software, FLUENT, provides the solution of the governing equations with VOF
method for two phases flows. The RSM turbulence model is used in this article which is more accurate generally. In
the present study, the effects of free surface and finite depth on the hydrofoils characteristics are investigated
simultaneously and compared with those derived from the BEM method and validated with the existing and
experimental values. The results show that for the hydrofoils in the more depth, the lift and drag coefficients and lift
to drag fraction increases. Furthermore, in shallow water flows, the hydrofoils with higher camber and lower angle
of attack have better performance and the downstream waves damp earlier.
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 -1مقدمه
لزززوم اسززتفاده از شززناورهای زیززرسززطحی بززهخصززو در
اندازههای کوچزک و پیییزدگی معزادالت حزاکم بزر تحلیزل
رفتاری آن ها به منظور دستیابی به طراحی بهینه ،اسزتفاده از
نرم افزارهای شبیهساز جریانات سزیال را افززایش داده اسزت.
استفاده از روشهای کالسیک تحلیل ضرایب هیدرودینامیکی
اجسام متحرک در زیر سطح آب بهدلیل عدم در نظر گزرفتن
لزجت سیال و همچنزین آشزفتگی جریزان کزارایی سزابق را
ندارند.
ضرایب برآ ،پسا و فشار از جمله مهمترین ضرایب
عملکردی اجسام متحرک کامالً غوطهور در سیال هستند که
بهبود آنها به بهبود قدرت مانورپذیری جسم ،افزایش سرعت
آن ،جلوگیری از تشکیل گردابهها و جدایش جریان از روی
سطح جسم کمک میکند .تأثیر سطح آزاد 4بر ضرایب مورد
اشاره و همینین بر موج تشکیلشده در سطح مشترک دو
سیال چنانیه عمق غوطهوری زیاد نباشد از جمله مسائلی
است که بایستی در نظر گرفته شود .حرکت امواج باالی
شیب ساحلها ،امواج طوفانی دریاها و رودخانهها ،حرکت
کشتیها در راههای دریایی ،نوسانات آب درون استخرها و
دریاچهها ،بندرگاهها ،سکوهای نفتی و  ...تنها تعداد کمی از
مثالهای کاربردی این موضوع میباشد .لذا در این بین
بررسی و مطالعه هیدروفویل متحرک در نزدیک سطح آزاد
آب از مهمترین و مورد توجهترین مسائل در هیدرودینامیک
میباشد .بنابراین ،لزوم توجه به اثر سطح آزاد از یک سو و در
نظر گرفتن اثرات کف سیال در حالیکه جسم در آبهای
کمعمق در حال حرکت باشد از اهداف اولیه تحقیق حاضر
میباشد.
تاریخیه استفاده از شناور زیرسطحی به سال 8838
برمیگردد .فورالنینی ،5اولین بار از سکان هیدوردینامیکی
برای هدایت قایق در مقیاس واقعی ساخت خود استفاده کرد.
پیییدگی معادالت حاکم بر رفتار اجسام در آن سالها باعث
توسعه مدلهای عددی تحلیلی مانند روش المان مرزی 6شد
که امروزه نیز مورد استفاده قرار میگیرد .اسمیت و هس 7به
بررسی جریان پتانسیل غیرمتراکم حول هیدروفویلهای
4- Free-Surface
5- Forlanini
6- Boundary Element Method
7- Smith & Hess

دوبعدی و سهبعدی با استفاده از روش المان مرزی پرداختند
] .[8همینین افخمی و همکاران اخیراً با استفاده از این روش
به تحلیل پارامتریک جریان در اطراف انواع هیدروفویل در
نزدیک سطح پرداختند ] .[2بهجز روش المان مرزی در سال
 ،8358ساترلند 8به بررسی اثرات سطح آزاد بر روی
هیدروفویل با استفاده از روش جرم اضافه پرداخت ].[9
دونکان 3در سال  8389به مطالعه اثرات عمق غوطهوری
مختلف و زوایای حمله متفاوت برای هیدروفویل ناکا 1182
اقدام کرد ] .[4در سال  8386کلمن 81با استفاده از روش
المان محدود ،سطح آزاد را شبیهسازی کرد ] .[5استفاده از
اختالف فشار مصنوعی 88و اعمال شرط کوتا 82به او در
مدلسازی موج کمک کرد.
هینو 89با استفاده از مدل گسستهسازی المان محدود
سطح آزاد را شبیهسازی کرد و به نتایج خوبی در سال 8339
دست یافت ] .[6کو 84و همکاران در سال  2112با در نظر
گرفتن اثر سطح آزاد به مطالعه و تحلیل هیدروفویلهای
دوبعدی پرداختند ] .[7در سال  ،2119بورگونه 85جریان
حول هیدروفویل دوبعدی را بررسی و به تحلیل ضرایب برآ،
پسا و گردابههای تشکیلشده در پشت هیدروفویل پرداخت
] .[8کارکاترا 86و همکاران در سال  2115با روش تحلیلی،
جریان حول هیدروفویل نوسانی را حل کردند ].[3
در سال  2117واسالوس 87و ژی 88به مطالعه
هیدروفویلهای سهبعدی با استفاده از روش پتانسیل
پرداختند ] .[81سادات حسینی 83و همکاران در سال 2118
به شبیهسازی سطح آزاد و موج تشکیلشده در آن و
همینین جدایش جریان ناشی از تشکیل موج اقدام کردند
] .[88در سال  2181زانتی 21و همکاران جریان عبوری از
پرههای توربین را تحلیل کردند ] .[82جوارشکیان 28و

8- Sutherland
9- Duncan
10- Coleman
11- Artificial Difference Pressure
12- Kutta
13- Hino
14- Kouh
15- Bourgoyne
16- Carcaterra
17- Vassalos
18- Xie
19- Saadat Hosseini
20- Zanette
21- Javareshkian
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اسماعیلی 22در سال  2181به بررسی اثرات سرعتهای
مختلف بر روی هیدروفویلهای زیرسطحی با استفاده از مدل
 VOFاقدام کردند ] .[89آنها دریافتند با افزایش سرعت
حرکت هیدروفویل ،ضرایب برآ و پسا کاهش مییابند .آنها
همینین نشان دادند چنانیه عمق غوطهوری و زاویه حمله
هیدروفویل افزایش پیدا کند باز هم ضرایب برآ و پسا کاهش
خواهند یافت .زرودی 29در سال  2182با استفاده از نرمافزار
 ANSYS–CFXبه بررسی اثرات سطح آزاد بر روی
هیدروفویل ناکا  1182پرداخت ] .[84وی به این نتیجه
رسید که چنانیه عمق غوطهوری جسم بیش از چهار برابر
وتر هیدروفویل باشد اثر سطح آزاد از بین خواهد رفت و
تأثیری بر ضرایب هیدرودینامیکی و موج تشکیلشده در
سطح آزاد نخواهد داشت .در سال  ،2184اونگورنو 24و
همکاران جریان سطح آزاد ناشی از جسم فرورفته در آب را
تحلیل کردند ] .[85آنها نشان دادند که تغییرات فشار
ناشی از سازوکارهای مختلف مانند تغییرات آشفتگی بر روی
قسمت فرورفته در آب رخ میدهد .عجالی 25و همکاران در
سال  ،2185جریان آشفته سطح آزاد را حول هیدروفویل
ناکا  1182و وایلی هال 26این جریان را با استفاده از یک
مش ترکیبی خا (برای پیشبینی مقاومت اصطکاکی و
مؤلفههای لزجی) در اعداد فرود مشخص ،شبیهسازی کردند
].[86
در سال  ،2187روا 27و ساالری 28جریان بر روی جسم
زیرسطحی در نزدیکی سطح آب را با در نظر گرفتن تأثیر
انتقال جریان از حالت آرام به آشفته و بهصورت عددی
مدلسازی کردند ] .[87در همان سال چانگ 23و همکاران
تأثیر سطح آزاد بر کاویتاسیون ابری حول یک جسم زیرآبی
مطالعه کرده و تغییرات شکل کاویتی در عمقهای مختلف را
به دو صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار دادند ].[88
در سال  ،2183ساتیس 91و همکاران ] [83به بررسی تأثیر
سطح آزاد بر مشخصههای هیدرودینامیکی جریان بر روی

22- Esmaeili
23- Zarrodi
24- Ungureanu
25- Adjali
26- Wigley Hull
27- Rava
28- Salari
29- Chang
30- Satheesh

صفحه تخت پرداخته و در همان سال دنگ 98و همکاران ]21
همکاران ] [21اثرات سطح آزاد و ارتفاع موج را بر ضرایب
برآ و پسای یک سیلندر دوبعدی مورد بررسی قرار دادند.
چنانچه مشخص است تمامی مطالعات انجامشده تاکنون
تنها به بررسی اثرات سطح آزاد پرداخته و خأل مطالعات
خا در زمینه امواج و همینین اثرات سطح و کف بهطور
همزمان مشاهده میشود .در مطالعه حاضر عالوه بر بررسی
اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویلهای غوطهور در نزدیکی
سطح سیال و مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج بهدستآمده
از روش المان مرزی ] ،[2اثرات عمق محدود هیدروفویل
همراه با اثر همزمان مرزهای باال و پایین مورد مطالعه و
ارزیابی قرار گرفته است .بدین منظور از نرمافزار
انسیس -فلوئنت 85 92استفاده شده است تا امکان حل
معادالت ناویر-استوکس 99با اثرات لزجت و آشفتگی جریان
فراهم باشد .همچنین برای اطمینان از صحت روش حل
مساله ،نتایج حاصل با روشهای تحلیلی و تجربی مقایسه
شده است.

 -2طرحبندی عددی مساله
جریان تراکمناپذیر لزج اطراف یزک هیزدروفویل غوطزهور بزر
اسززاس معززادالت نززاویر -اسززتوکس شززبیهسززازی مززیشززود.
پیوستگی جرم ،مومنتوم و انرژی در این معزادالت بزهصزورت
زیر تعریف میشوند:
()8

()2

و برای سیاالت نیوتنی داریم:
()9

]

)

([

بررسی رفتار جریان سطح آزاد با روش ردیابی حجمی
سطح مشترک دو فاز سیال یعنی هوا و آب در اینجا و بر
اساس روش کنترل سطح  VOFانجام میشود .در روش
31- Deng
32- Ansys-Fluent
33- Navier-Stokes
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نسبت حجمی سیال ،ابتدا با استفاده از شرایط اولیه مسئله،
سطح مشترک مدل شده و نسبتهای حجمی در هریک از
سلولهای محاسباتی تعیین میشود؛ سپس با حل میدان
جریان ،توزیع سرعت بهدست میآید و انتشار سطح مشترک
با حل معادله انتقال انجام میشود .در هر گام زمانی موقعیت
سطح مشترک با استفاده از یک الگوریتم بازسازی میشود و
اطالعات این سطح برای محاسبه شارهای حجمی مورد نیاز
در معادله انتقال سطح آزاد مورد استفاده قرار میگیرد.
بنابراین ،روش نسبت حجمی سیال دارای دو قسمت اصلی
میباشد:
 -8یک الگوریتم بازسازی سطح برای مشخص کردن
سطح مشترک دو سیال بر اساس نسبت حجمی هر
سیال.
 -2یک الگوریتم برای تعیین مقادیر جدید نسبت
حجمی در گام زمانی جدید با استفاده از میدانهای
سرعت و سطح مشترک بازسازی شده ].[86
در روش  VOFحرکت مرز مشترک دو سیال توسط تابع
نشانگر  fبیان میشود:
()4
{

در رابطه ( ،)5نشاندهنده زمان و نماینده شماره گره
در مدل عددی است .در این روش معادالت مومنتوم و
پیوستگی برای یک سیال همگن حل میشوند و معادله
نسبت حجمی منتقلشده میتواند برای هر فاز حل شود.
()5
()6

∑

نسبت حجمی سیال به مجموع سیالهای و
میباشد .معادله مومنتوم به نسبتهای حجمی همه فازها از
طریق خوا  µو  ρبستگی دارد .این معادله بهصورت زیر
نوشته میشود:
()7

)⃗⃗ (
⃗

⃗

]) ⃗

⃗ (

[

)⃗ (

چنانچه اختالف سرعت باالیی بین فازها باشد دقت
سرعت محاسبهشده در نزدیکی سطح مشترک ممکن است
بهصورت نامطلوبی تحت تأثیر قرار گیرد ] .[28در مدل
نسبت حجمی سیال بهمنظور پیگیری سطح یا مرز مشترک
بین فازها ،معادله پیوستگی برای کسر حجمی یکی (یا
بیشتر) از فازها حل میگردد .در نتیجه برای فاز این
معادله بهصورت زیر نوشته میشود:
()8

) ⃗

]

̇

(

)

(

[

̇ ∑
̇

در معادله ( ̇ ،)8انتقال جرم از فاز به فاز و
انتقال جرم از فاز به فاز است .کمیت نشاندهنده
جمله چشمه تبادل جرم دو فاز میباشد و در شرایطی که
پدیدههای شامل انتقال جرم مانند جوشش ،کاویتاسیون،
چگالش و غیره بین دو فاز برقرار نباشد ،مقدار برابر با صفر
در نظر گرفته میشود .در مدل  VOFمعادله کسر حجمی
برای فاز اولیه حل نمیشود و کسر حجمی فاز اولیه بر اساس
قید فرضی زیر محاسبه میگردد ].[22
()3

∑

با استفاده از روش نسبت حجمی و معادالت اشارهشده در
باال ،جریانهای با سطح آزاد مدل میشوند .در چنین
جریانهایی یک سطح آزاد بین سیال روان و سیال باالی آن
وجود دارد و جریان عموماً بهوسیله نیروهای گرانشی و
اینرسی کنترل میشود .در این موارد یک موج انتشار یافته و
رفتار سطح آزاد حائز اهمیت میگردد .این ویژگی عمدتاً در
کاربردهای دریایی قابل اجرا میباشد .جریانهای کانال باز
بهوسیلهی عدد بیبعد فرود توصیف میشوند .این عدد
بهصورت نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای هیدرواستاتیکی
تعریف میشود.
()81

√

که در آن ،اندازه سرعت ،شتاب گرانش و مقیاس فاصله
بوده که در این موارد فاصله از کف کانال تا سطح آزاد
میباشد .عبارت مخرج در رابطه باال بیانکننده سرعت انتشار
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موج میباشد .در نتیجه سرعت موج از نگاه یک ناظر ثابت
برابر رابطه زیر خواهد بود.

که در آن،
].[29

بردار چرخش و

√

با توجه به شکل  1که میدان جریان را بهصورت شماتیک

10C

()82

10C

نشان میدهد و اینکه جریان کامالً آشفته است و عدد
رینولدز جریان در عدد فرود  8نزدیک به  9×816میباشد،
استفاده از یک مدل آشفتگی مناسب الزم است .شایان ذکر
است محدوده تغییرات عدد رینولدز نسبتاً باالی فوق در این
محاسبات چندان نیست و بر روی نتایج اثرات چندانی
نمیگذارد؛ بنابراین ،نقش اصلی را عدد بدون بعد فرود بازی
میکند .مدل آشفتگی مورد استفاده در مطالعه حاضر مدل
آشفتگی تنش رینولدز ( )RSMمیباشد که پیییدهترین مدل
کالسیک آشفتگی بوده و به مدل مرتبه دوم نیز مشهور
از رابطه زیر بهدست میآید:
میباشد .معادله دقیق انتقال

Symmetry

Pressure Outlet

()88

عالمت تناوب میباشزد

y

Air

Wate

Symmetry

شکل ( :)1دامنه محاسباتی حل

 -3مدلسازی عددی مسأله
در بخش اول بهمنظور بررسی اثر سطح آزاد ،حوزه جریان
بهگونهای در نظر گرفته شده است که جریان باالدست جسم
ده برابر طول وتر هیدروفویل و جریان پاییندست بیست و
شش برابر طول وتر میباشد .شکل  ،1دامنه محاسباتی و

̅̅̅̅̅
́ ́

⁄

با نوشتن تنش رینولدز بهصورت
محاسبات  CFDبا استفاده از معادالت انتقال تنش رینولدز،
را در شکل دقیق آن بهصورت زیر بیان
عبارت تولید
میکند:
()89

را با فرض اینکه نرخ انتقال تنش رینولدز
عبارت نفوذ
توسط نفوذ متناسب با گرادیانهای تنشهای رینولدز باشد
میتوان بهصورت زیر مدل کرد:
()84

))

(

)

(

(

عبارت انتقال بهواسطه اثرات متقابل فشار-کرنش
بهصورت رابطه زیر قابل محاسبه بوده و در آن
آشفتگی
ضرایب و به ترتیب برابر 8/8و  1/6میباشد.
)

(

)

(

()85

عبارت چرخشی نیز از رابطه زیر بهدست میآید:
()86

شرایط مرزی فرض شده را نشان میدهد .هدف از کاربرد این
میدان اطمینان از عدم تأثیر آشفتگیهای جریان باالدست بر
روی جریان در نقطه برخورد به نوک حمله هیدروفویل و
توانایی مدل کردن موجهای تشکیلشده در سطح آزاد در
جریان پاییندست میباشد .بهمنظور اجتناب از اثرات
احتمالی کف ،عمق حوزه حل نیز ده برابر طول وتر
هیدروفویل در نظر گرفته شده است .در این مرحله ،شرایط
مرزی برای آب و هوا بهعنوان دو سیال مورد مطالعه به این
صورت فرض شدهاند:
-8
-2
-9
-4

شرط مرزی ورودی جریان :سرعت ورودی برای هر دو
سیال
شرط مرزی خروجی جریان :فشار خروجی برای هر دو
سیال
شرط مرزی متقارن :برای باال و پایین حوزه حل
شرط مرزی دیوارهی غیرلغزشی :برای سطح
هیدروفویل

شبکه مورد استفاده در این مدلسازی بهصورت با
سازمان میباشد که از بهترین ترکیببندیها برای مدلسازی
جریانات سطح آزاد میباشد.
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بهمنظور سادگی محاسبات از پارامتر بدون بعد استفاده
میشود .در این مطالعه ،طول وتر هیدروفویل برابر واحد
فرض میشود و با توجه به اهمیت اثرات سطح آزاد ،از عدد
فرود بجای عدد رینولدز استفاده شده است.
عدد فرود مورد استفاده عدد فرود وتر -محور میباشد و
بهصورت زیر در نظر گرفته میشود:
()87

√

اطمینان از صحت روش در نظر گرفتهشده با
اعتبارسنجی نتایج حاصله در مقایسه با نتایج تحلیلی موجود
به اثبات میرسند .قبل از هر چیز ،باید استقالل از شبکه
بررسی گردد .بدین منظور جریان حول هیدروفویل ناکا
 4482که نتایج تحلیلی برای آن وجود دارد توسط سه شبکه
با اندازههای مختلف مدلسازی شده است .معیار مقایسه
تحت عنوان
شبکهبندیهای مختلف ،پارامتر بدون بعد
فاصله دیواره میباشد .جدول  1جزئیات این شبکهها را نشان
میدهد.
جدول ( :)1مشخصات شبکهبندیهای مختلف حول
هیدروفویل
شماره شبکه
8
2
9

911
91
9

اندازه شبکه
859841
888811
982592

 ،از طریق مقایسه نتایج ضریب فشار در شکل  2آورده

8

شده است .همانطور که از شکل  2مشخص است اختالف
و
چندانی بین نمودار ضریب فشار برای دو حالت 91
مشاهده نمیشود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
9
میتواند
شبکهبندی شماره  2با همان مقدار 91
مبنای سایر محاسبات قرار گیرد .شبکه مورد استفاده
بهصورت چهارضلعی بوده و با هدف اکتفای دقت حل برای
تمامی حالتهای در نظر گرفتهشده ،تا حد امکان یکنواخت و
بهینهسازی شده است.
2.5

Y

2

Y

1.5

Y

1

0.5

0

Velocity Inlet

الگوریتم نمونه و الگوی فشار مبنا برای حل این مسأله
استفاده میشود .ضرایب زیر تخفیف در ابتدای جریان حل
بهمنظور جلوگیری از واگرایی حدود  1/8در نظر گرفته
میشوند که این مقادیر در طول حل با شیبی مالیم افزایش
مییابند .این کار به افزایش سرعت حل کمک میکند .در
بخش دوم که اثر کف محدود همزمان با اثر سطح آزاد در
محاسبات دخالت میکند ،شرایط مرزی مسأله مانند همان
شرایط مرزی در حالت اثر سطح آزاد به تنهایی است با این
تفاوت که اینبار سطح پایین حوزه جریان بهدلیل اثربخشی
بهصورت دیواره غیرلغزشی در نظر گرفته میشود .الزم به
ذکر است که با توجه به حالتهای مختلف آزمایششده در
این تحقیق ،اثر کف ،زمانی وجود دارد که فاصله میانگین کف
حوزه تا هیدروفویل که با  dنشان داده میشود کمتر از پنج
برابر طول وتر باشد .در غیر اینصورت ضرایب
هیدرودینامیکی تغییری نمیکنند و حتی ارتفاع موج
تشکیلشده در سطح آزاد تقریباً برابر صفر میباشد.

بررسی شبکههای ایجادشده بر روی هیدروفویل ناکا
 4482با زاویه حمله  5درجه و عدد فرود یک با نسبت

1.2

-0.5

-1

1

0.8

0.6

0.4

0

0.2

-1.5
-0.2

⁄

شکل ( :)2ضریب فشار برای هیدروفویل ناکا  4482در زاویه
حمله  5درجه ،عدد فرود 8 ،8

و

مختلف

بهمنظور اطمینان از صحت روش مورد استفاده در اینجزا،
نتایج حاصل از روش مذکور برای هیزدروفویل ناکزا  4482بزا
زاویه حمله  5درجه و نسبت عمق غوطزهوری بزه طزول وتزر
برابر یک برای اعداد فرود مختلف با نتایج تحلیلی موجزود در
] [7و ] [24مقایسه شده؛ در شزکلهزای ( )3-5نمودارهزای
ضریب برآ ،ضریب پسزا و ضزریب فشزار مربوطزه بزه ترتیزب
ترسیم شدهاند .همانگونه که از این نمودارها مشزخص اسزت
مطابقت قابل قبول نتایج ،صحت این روش را مورد تأیید قرار
مزیدهززد .البتزه چززون در محاسززبات حاضزر تززأثیر لزجززت و
آشفتگی در نظر گرفته شده نتزایج دقیزقتزری حاصزل شزده
است ،کما اینکه ضرایب پسای بهدسزتآمزده در اکثزر مزوارد
بیشتر از موارد تحلیلی مراجع مذکور میباشد.
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 -1-1-4اثر عدد فرود

 -4نتایج و نمودارها
 -1-4اثر سطح آزاد به تنهایی
در این بخش ،نتایج ضرایب هیدرودینامیکی و موج
تشکیلشده ناشی از حرکت هیدروفویل در نزدیک سطح آزاد
برای حالتهای مختلف نظیر اثرات عدد فرود بر مبنای طول
وتر ،فاصله تا سطح آزاد ،زاویه حمله ،ضخامت هیدروفویل و
همینین انحنای هیدروفویل برای مجموعهای از
هیدروفویلهای استاندارد بررسی شده و نمودارهای ضرایب
مختلف تحلیل میشوند.
1.4

]Yeung [24
]Kouh [7
Present work

1.2

بهمنظور بررسی اثرات سرعت حرکت هیدروفویل بر روی
ضرایب هیدرودینامیکی ،عدد فرود که نسبت مستقیم با
سرعت حرکت هیدروفویل دارد با مقادیر  8/2 ،8 ،1/3و
8/5در نظر گرفته شده است .در این تحلیل از هیدروفویل
ناکا  1182با زاویه حمله  5درجه و نسبت عمق غوطهوری به
طول وتر برابر 8

استفاده شده است .جدول  2مقادیر

ضرایب برآ و پسا را برای حالتهای بیانشده نشان میدهد.
عالوه بر نتایج حاصل از تحلیل فلوئنت ،نتایج روش المان
مرزی ] [2که بر پایه جریان ایدهآل است جهت مقایسه
و
آورده شده و نیز مقادیر ضریب پسا ناشی از لزجت
بهصورت جداگانه ارائه شده است.
فشار

1

𝑙𝐶
0.8

0.6

2

2.2

1.4

1.6

1.8

1.2

𝑐𝐹

شکل ( :)3ضرایب برآ در اعداد فرود مختلف برای ناکا
 4482زاویه حمله  5درجه و
0.09

]Yeung [24
]Kouh [7
Present work

𝑑𝐶
0.06

0.05

0.04

2.2

1.8

2

0.03
0.6

0.8

1

1.2

1.4

𝑐𝐹

شکل ( :)4ضرایب پسا در اعداد فرود مختلف برای ناکا
 4482و 8
1.5

Yeung
][24
Yeung
][24
]Kouh [7
Present
work

1

0.5

𝑝𝐶
0

-0.5

-1

1.2

1

0.8

0.6

Fluent

Froude

]BEM[2

1/3

1/54

1/126

1/188

1/44

1/125

8

1/5

1/122

1/18

1/4

1/122

8/2

1/4

1/12

1/18

1/98

1/12

8/5

1/96

1/188

1/113

1/23

1/189

0.08

0.07

1.6

فشاری  Cd-pدر اعداد فرود مختلف برای ناکا 1182

0.4
0.6

0.8

1

جدول ( :)2مقادیر ضرایب برآ  Clو پسای اصطکاکی  Cd-vو

0.4

𝑐𝑥 ⁄

0.2

0

-1.5
-0.2

شکل ( :)5ضرایب فشار در اعداد فرود مختلف برای ناکا
 4482و 8

عالوه بر نتایج حاصل از تحلیل فلوئنت ،نتایج روش المان
مرزی نیز آورده شده است .مقادیر ضریب پسا ناشی از لزجت
بهصورت جداگانه ارائه شده است.
و فشار
همانگونه که از نتایج مشاهده میشود ،مقادیر ضرایب برآ و
پسا با افزایش عدد فرود و به عبارتی با افزایش سرعت حرکت
هیدروفویل کاهش مییابند .هر چقدر که سرعت حرکت
هیدروفویل افزایش پیدا کند فشار در سطح باال و سطح پایین
آن کاهش پیدا میکند .ولی نظر به آنکه کاهش فشار در
سطح پایین بیشتر از سطح باالیی است ،افزایش سرعت
موجب کاهش ضریب برآ شده و ضریب پسا نیز روندی
کاهشی دارد .با این نتایج ،مشاهده میشود که افزایش
سرعت هیدروفویل باعث کاهش نسبت ضریب برآ به پسا
می شود .بررسی نتایج حاصل از روش المان مرزی نیز همین
روند را تأیید میکند .در عین حال بهدلیل آنکه در روش
المان مرزی اثرات ویسکوزیته جریان در نظر گرفته نمیشود
اندکی اختالف در نتایج ضرایب برآ و پسا مشاهده میشود.
منحنی موج تشکیلشده در سطح آزاد ناشی از حرکت
هیدروفویل در هر دو روش مورد بحث ،مشابه هم هستند.
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شکل  1این منحنی را برای حالتی که عدد فرود برابر یک
است نشان میدهد .مشاهده میشود که اولین موج
تشکیلشده در هر دو روش دارای ارتفاع تقریباً یکسان
هستند و دامنه موج نیز در ابتدا از انطباق خوبی برخوردار
است.

Fc=0.9

0.2

Fc=1.2
0.15

Fc=1.5

0.1
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0

0.25
0.2

-0.05

𝑡𝑊𝑎𝑣𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

]BEM [2
Present Method

Fc=1

0.25

0.15

-0.1
0.1

0
-0.05
-0.1

𝑡𝑊𝑎𝑣𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

0.05

-0.15
-0.2
20
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0

5

-5

-0.25
-10

𝑐𝑥 ⁄

-0.15

شکل ( :)7ارتفاع موج تشکیلشده در 8

-0.2
25

20

15

10

5

0

-5

-0.25
-10

 ،زاویه حمله 5

درجه و اعداد فرود مختلف برای ناکا 1182

𝑐𝑥 ⁄

1.5

Fc=1

شکل ( :)1ارتفاع موج تشکیلشده برای ناکا  1182در عدد
فرود  8و 8

و زاویه حمله  5درجه

Fc=1.
2
Fc=1.

λ

این مسأله در شکل  7برای روش مورد مطالعه در تحقیق
حاضر نمایش داده شده است .در شکل  1منحنی ضریب
فشار برای هیدروفویل ناکا  1182برای اعداد فرود مختلف
نشان داده شده است.

0.5

5

0

𝑝

بهدلیل عدم در نظر گرفتن لزجت سیال همانگونه که قب ً
ال
هم اشاره شد ،موج تشکیلشده در روش المان مرزی میرا
نمیشود و در طول حوزه حل دارای ارتفاع یکسان است .این
در حالی است که موج تشکیلشده در مطالعه حاضر در
راستای حوزه حل میرا شده و از ارتفاع آن کاسته میشود.
چراکه اثرات لزحت به مرور خود را بیشتر نشان میدهد.
افزایش عدد فرود و یا بهعبارتی افزایش سرعت حرکت
هیدروفویل باعث افزایش ارتفاع و همینین افزایش دامنه
موج میشود که بهدلیل کاهش سرعت انتشار امواج ثقلی
میباشد .مطابق رابطه ( )83طول موج ایجادشده در سطح
آزاد با توان دوم سرعت حرکت هیدروفویل متناسب است.
بنابراین ،افزایش سرعت باعث افزایش دامنه موج میشود.
()88

Fc=0.9

1
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𝑐𝑥 ⁄

شکل ( :)1ضریب فشار در 8

0.2

0
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 ،زاویه حمله  5درجه و

اعداد فرود مختلف برای ناکا 1182
بهمنظور اطمینان از میزان تأثیرات عدم میرایی کامل موج در
حوزه محاسباتی در نظر گرفته شده ،طول حوزه حل در
جریان پاییندست به مقدار  41برابر طول وتر افزایش داده
شده است .همانطور که از شکل  3مشخص است در حوزه
جدید ،منحنی موج در انتها همینان ادامه داشته تا درنهایت
به میرایی کامل میرسد .گرچه بهدلیل اثرات پاییندست بر
روی میدان باالدست دامنه و طول موج بهدستآمده از این
دو میدان حل با هم اختالف کمی دارند؛ ولی در عین حال
نتایج ضرایب برآ و پسا اختالف قابل توجهی را با توجه به
جدول  3نشان نمیدهند .در نتیجه از حوزه محاسباتی

9

تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی

کوچکتر جهت کاهش در زمان و هزینه انجام محاسبات
استفاده شده است.

باعث میشود که حجم سیالی که بین هیدروفویل و سطح
آزاد قرار میگیرد بیشتر باشد (دامنه موج عموماً بیشتر از
طول کورد جسم میباشد) .این حجم اضافی سیال (قسمت
برآمدگی موج) به قسمت باالیی هیدروفویل اثرگذاری
بیشتری دارد و فشار باالتری به آن وارد میکند .در نتیجه هر
چقدر که جسم به سطح آزاد نزدیکتر باشد بهدلیل اثرات
کمتر نیروهای ثقلی که سبب ایجاد موج با ارتفاع بیشتری
میشود ،از مقدار ضریب برآ کاسته میشود .بهنظر میرسد
چنانیه اثرات سطح آزاد در نظر گرفته نشود (برای
نسبتهای عمق فرورفتگی به طول وتر بزرگتر از  ،)5بهدلیل
عدم تشکیل موج ،با افزایش عمق فرورفتگی از میزان ضریب
برآ کاسته شود .ضریب پسا نیز بهدلیل کاهش اثرات الیه
مرزی در عمقهای باالتر روندی کاهشی را نشان میدهد.

 ،زاویه حمله 5

جدول  4جزئیات ضرایب مذکور را برای هر دو حل

درجه و عدد فرود  8برای ناکا  4482در دو حوزه محاسباتی
متفاوت

المانمرزی و تحلیل فلوئنت برای هیدروفویل ناکا  1182با
زاویه حمله  5درجه و عدد فرود یک نشان میدهد.

جدول ( :)3مقادیر ضرایب برآ و پسا در دو حوزه محاسباتی

جدول ( :)4مقادیر ضرایب برآ و پسا در عمق فرورفتگی

برای ناکا  1182با عدد فرود  ،8زاویه حمله  5درجه و 8

مختلف برای ناکا  1182با عدد فرود  8و زاویه حمله 5
درجه

0.3

حوزه
کوچکتر

0.25
0.2

حوزه
بزرگتر

0.15

0
-0.05
-0.1

𝑡𝑊𝑎𝑣𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

0.1
0.05

-0.15
-0.2
-0.25
40

35

30

25

20
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𝑐𝑥 ⁄

5

0

شکل ( :)3ارتفاع موج تشکیلشده در 8

-5

-0.3
-10

Fluent

حوزه
جریان

اختالف

حوزه
کوچکتر

1/5

1/122

1/18

1/192

حوزه
بزرگتر

1/43

1/129

1/18

1/199

%2

اختالف

%9

 -2-1-4اثر عمق غوطهوری
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ضرایب هیدرودینامیکی جسم
متحرک در زیر سطح آزاد ،میزان عمق فرورفتگی آن جسم
در سیال مورد مطالعه است .جهت سهولت در محاسبات
بهجای استفاده از ارتفاع فرورفتگی از متغیر بدون بعد
استفاده میشود که نشاندهنده نسبت فاصله غوطهوری
جسم از سطح آزاد به طول وتر هیدروفویل میباشد .نتایج
مطالعه حاضر و همینین روش المان مرزی نشان میدهند
که با افزایش این نسبت بدون بعد ،ضریب برآ افزایش و
ضریب پسا کاهش مییابد .افزایش ارتفاع فرورفتگی در سیال
باعث افزایش فشار استاتیکی شده و همین امر به افزایش
فشار در سطوح هیدروفویل منجر میشود .الزم به ذکر است
که تشکیل موج در سطح آزاد ناشی از حرکت هیدروفویل

عمق
غوطهوری

FLUENT

]BEM[2

8

1/4

1/122

1/5

1/122

1/18

8/5

1/59

1/184

1/6

1/186

1/18

2

1/6

1/116

1/65

1/18

1/18

5

1/6

1/111

1/63

1/116

1/18

از آنجا که شکل منحنی موجبر روی ضرایب هیدرودینامیکی
اثرگذار است این مقادیر در روش المان مرزی که میرایی در
موج تشکیلشده در سطح آزاد ایجاد نمیشود با مقادیر این
ضرایب در تحلیل فلوئنت که موج در پاییندست جریان به
مرور میرا میشود اندکی اختالف دارد .همانطور که از جدول
 4مشخص است این اختالف در ضریب برآ بیشتر از ضریب
پسای فشاری است.
در شکل  11منحنی موجبرای هیدروفویل ناکا  1182با
در هر
زاویه حمله  5درجه ،عدد فرود یک و برای 8/5
دو روش مورد بحث در اینجا آورده شده است .مشاهده
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میشود که اولین موج تشکیلشده هم از نظر ارتفاع و هم از
نظر طول در هر دو حالت همخوانی بسیار خوبی با هم دارند.
]BEM [2
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work
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شکل ( :)11منحنی موج تشکیلشده در 8

5

𝑐𝑥 ⁄

𝑐𝑥 ⁄

 ،زاویه حمله

0

-5

-0.25
-10

شکل ( :)12منحنی موج تشکیلشده در عمقهای مختلف،

 5درجه و عدد فرود  8برای ناکا 1182

زاویه حمله  5درجه و عدد فرود  8برای ناکا 1182

بهمنظور بررسی اثر عمق فرورفتگی بر شکل موج،
منحنیهای ضریب فشار و موجهای ایجادشده در عمقهای
مختلف برای هیدروفویل ناکا  1182با زاویه حمله  5درجه و
عدد فرود برابر یک به روش تحلیل فلوئنت در شکلهای  11و

جدول ( :)5مقادیر ضرایب برآ و پسا در زوایای حمله

 12آورده شده است .مشاهده میشود که با افزایش عمق
فرورفتگی از ارتفاع موج کاسته شده و به طول آن اضافه
میگردد .استهالک انرژی موج ناشی از افزایش عمق
فرورفتگی دلیل این مسأله میباشد.

مختلف برای ناکا  1182با فرود  8و 8
زاویه
حمله

Fluent

BEM

9

1/22

1/18

1/94

1/188

1/18

5

1/4

1/122

1/5

1/122

1/18

7

1/58

1/148

1/67

1/14

1/18

 -3-1-4اثر زاویه حمله
اثر زوایای حمله مختلف بر روی هیدروفویل ناکا  1182با
عدد فرود برابر  8و نسبت عمق فرورفتگی به طول وتر برابر 8
مطالعه و نتایج آن به همراه نتایج روش المان مرزی در

در واقع اثر افزایش زاویه حمله ،کاهش فشار در سطح
باالیی هیدروفویل است .این مسأله به این دلیل اتفاق میافتد
که جدای ش جریان از سطح باالیی هیدروفویل در زوایای
حمله باالتر بیشتر است و همینین باعث ایجاد گردابههایی
در لبه فرار هیدروفویل میشود .بهدلیل پیوستگی بیشتر
جریان در سطح پایینی هیدروفویل ،اثر کاهشی فشار بر روی
این سطح کمتر از قسمت باالیی سطح هیدروفویل است که
نهایتاً باعث افزایش ضرایب برآ و پسا میشود .همانطور که از
نتایج جدول  5مشخص است ،مقادیر ضریب پسا در هر دو
روش از هماهنگی خوبی برخوردار هستند؛ البته با این شرط
که در تحلیل فلوئنت تنها نتایج ضریب پسای فشاری در نظر
گرفته شود .در عین حال اختالف اندکی بین ضرایب برآ در
این دو روش مشهود است .دلیل آن به خاطر اختالف شکل
موج به لحاظ ارتفاع در این دو روش است .شکلهای  13و

شکل ( :)11منحنی ضرایب فشار در عمقهای مختلف ،زاویه

 14به ترتیب منحنیهای ضریب فشار و منحنی موج را در
زوایای حمله  5 ،9و  7درجه نشان میدهند .همانطور که

جدول  5نشان داده شده است .افزایش زاویه حمله باعث
افزایش هر دو ضریب برآ و پسا میشود.
1.5
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حمله  5درجه و عدد فرود  8برای ناکا 1182

11

تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی

مشخص است با افزایش زاویه حمله پروفیل موج با دامنه
بزرگتر تشکیل شده و در فاصله دورتری نیز میرا شده است.

نگاهی به این نتایج نشان میدهد که با افزایش ضخامت
هیدروفویل ضرایب برآ و پسا هر دو افزایش پیدا میکنند.
افزایش ضخامت هیدروفویل موجب افزایش گردابههای

 -4-1-4اثر ضخامت هیدروفویل

ایجادشده در پشت آن میگردد .این گردابهها که با افزایش

بهمنظور بررسی اثرات ضخامت هیدروفویل بر ضرایب
هیدرودینامیکی ،از سه هیدروفویل استاندارد ناکا  ،1113ناکا
 1182و ناکا  1185با زاویه حمله  5درجه ،نسبت عمق
غوطهوری به طول وتر برابر یک و عدد فرود یک استفاده
شده است .نتایج حاصل از تحلیل با هر دو روش مورد اشاره

ضخامت به سمت جریان باالدست کشیده میشوند باعث

در این تحقیق در جدول  1نشان داده شده است.

افزایش ضخامت هیدروفویل باعث وقوع سریعتر جریان از
حالت آرام به آشفته بر روی سطح هیدروفویل شده و این
افزایش ضخامت هیدروفویل باعث بروز موج با ارتفاع

𝛼

بیشتر در سطح آزاد میشود که این خود بهدلیل کاهش

1.5

𝛼

بیشتر منتهی میشود .در واقع بهنوعی میتوان بیان کرد که

موضوع باعث افزایش ضریب پسا میشود.
2

𝛼

ایجاد نیروی پسا میشوند و در نهایت به ایجاد ضریب پسای

بیشتر فشار در سطح باالیی هیدروفویل نسبت به سطح

1

پایینی آن است و منجر به تغییر فشار بیشتر در این سطح

0.5

𝑝𝐶

0

میشود .این تغییر فشار باعث انتشار موجی در داخل سیال
شده که به سطح آزاد منتقل میشود .بنابراین ،تغییر فشار

-0.5

بیشتر منجر به تغییر ارتفاع بیشتر موج در سطح آزاد
-1

1.2

0.6

0.8

1

0.4

-1.5
-0.2

0

0.2

میگردد.
اختالف اندک مشاهدهشده در نتایج ضرایب برآ در روش

𝑐𝑥 ⁄

شکل ( :)13منحنی ضرایب فشار در زوایای حمله مختلف،
8

ایجادشده ناشی از تغییر فشار در سطح هیدروفویل است .از

و عدد فرود  8برای ناکا 1182

آنجا که جریان در روش المان مرزی بهصورت غیرلزج در

1.3

نظر گرفته میشود ،هیچ عاملی برای میرایی موج تشکیلشده

𝛼
𝑔𝑒𝑑 5

𝛼

𝑔𝑒𝑑

𝛼

25

20

المان مرزی و تحلیل فلوئنت بهدلیل انتشار متفاوت موج

در سطح آزاد وجود ندارد .همین عامل باعث ایجاد اختالف

1.2

در ضرایب هیدرودینامیکی میشود.
1.1

0.9

𝑡𝑊𝑎𝑣𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

1

جدول ( :)1مقادیر ضرایب برآ و پسا در عدد فرود  ،8زاویه
حمله  5درجه و  8برای سه هیدروفویل متقارن دارای
ضخامت مختلف
Fluent

هیدروفویل

BEM

0.8

15

10

5

0

-5

0.7
-10

𝑐𝑥 ⁄

شکل ( :)14ارتفاع موج تشکیلشده در زوایای حمله
مختلف8 ،

و عدد فرود  8برای ناکا 1182

ناکا 1113

1/45

1/12

1/18

1/98

1/183

ناکا 1182

1/5

1/122

1/18

1/4

1/122

ناکا 1185

1/59

1/126

1/18

1/48

1/125
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شکل  15نمودارهای موج ایجادشده برای ضخامتهای

 -5-1-4اثر انحنای هیدروفویل

مختلف را در تحلیل فلوئنت نشان میدهد .همانطور که
اشاره شد ،با افزایش ضخامت ،ارتفاع موج نیز افزایش پیدا
میکند .بهمنظور بررسی تأثیر ضخامت هیدروفویل بر ضریب
فشار ،نمودار ضریب فشار هر سه هیدروفویل مورد مطالعه در

ضرایب هیدرودینامیکی با تغییر انحنای هیدروفویل تغییر
میکند .برای نشان دادن این تغییرات سه هیدروفویل ناکا

شکل  11آورده شده است.
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𝐴𝐶𝐴𝑁
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𝐴𝐶𝐴𝑁
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0.15

 ،1182ناکا  2482و ناکا  4482مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
این سه هیدروفویل در نسبت عمق غوطهوری به ارتفاع برابر
یک و زاویه حمله  5درجه و عدد فرود  8با فلوئنت
مدلسازی و تحلیلشده و نتایج آن با تحلیل المان مرزی
مقایسه شده است .در جدول  7این نتایج خالصه شدهاند.
جدول ( :)7مقادیر ضرایب برآ و پسا در زاویه حمله  5درجه
با عدد فرود 8و 8
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برای سه هیدروفویل با انحناهای
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BEM
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شکل ( :)15منحنی موج تشکیلشده در زاویه حمله 5
درجه ،عدد فرود  8و  8برای سه هیدروفویل متقارن
دارای ضخامت مختلف
5

𝐴𝐶𝐴𝑁

9

𝐴𝐶𝐴𝑁
𝐴𝐶𝐴𝑁

مشاهده میشود که افزایش انحنای هیدروفویل اثری مشابه با
افزایش ضخامت هیدروفویل دارد .بدین معنا که با افزایش
انحنا ،ضرایب برآ و پسا افزایش پیدا میکنند .نمودار تغییرات
ضریب فشار و منحنی موج در شکلهای  17و  11نشان داده
شده است.
𝑁𝐴𝐶𝐴 44
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شکل ( :)11منحنی ضریب فشار در زاویه حمله  5درجه،
عدد فرود  8و 8

برای سه هیدروفویل متقارن دارای
ضخامت مختلف

شکل ( :)17منحنی ضریب فشار در زاویه حمله  5درجه،
8

و عدد فرود  8برای سه هیدروفویل با
انحناهای مختلف

13

تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی
0.3

𝑁𝐴𝐶𝐴 44

شبیهسازی این همزمانی از هیدروفویلهای بخش قبل
استفاده شده تا امکان مقایسه نتایج وجود داشته باشد.

0.25

𝑁𝐴𝐶𝐴 4
𝐴𝐶𝐴𝑁

0.2
0.15
0.1

0
-0.05

𝑡𝑊𝑎𝑣𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

0.05

روش المان مرزی []2
مطالعه حاضر با فلوئنت

-0.1
-0.15

𝐶 A⁄

-0.2
-0.25
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5

0
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-0.3
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𝑐𝑥 ⁄

شکل ( :)11ارتفاع موج در زاویه حمله  5درجه8 ،

و

عدد فرود  8برای سه هیدروفویل با انحناهای مختلف
با توجه به تغییرات ضریب فشار میتوان چنین دریافت
که در هیدروفویلهای با انحنای باالتر ،ضریب فشار و یا
بهعبارتی اختالف فشار در سطح باال کاهش و در سطح پایین
افزایش می یابد که در نتیجه باعث افزایش نیروی برآ میشود.
از طرفی ،امواج تشکیلشده در سطح آزاد سیال نیز با افزایش
انحنا ،ارتفاع باالتری پیدا میکنند .نتایج نشان میدهند که با
افزایش انحنای هیدروفویل ،اختالف نتایج ضرایب برآ و پسا

𝑐𝑥 ⁄

شکل ( :)13منحنی موج تشکیلشده برای ناکا  4482با
زاویه حمله  5درجه ،عدد فرود  8و 8
مرزی و تحلیل فلوئنت

در دو روش المان

1.5

روش المان مرزی []2
مطالعه حاضر با فلوئنت

1

در این دو روش هم بیشتر میشود .شکل  13نشان میدهد

0.5

𝑝𝐶

که اختالف موجود در منحنی موج ایجادشده در این دو روش
برای هیدروفویل ناکا  4482بهعنوان نمونه ،باعث تفاوت
مقادیر بهدستآمده برای ضرایب هیدرودینامیکی میشود .از

0

-0.5

منحنیهای فشار نشان دادهشده در شکل  21میتوان نتیجه
گرفت که بهدلیل اختالف فشار بهدستآمده در سطوح باال و
پایین هیدروفویل با استفاده از دو روش عددی و المان مرزی
ضرایب برآ و پسای آنها با هم اختالف خواهد داشت که این
خود ناشی از فرض جریان ایدهآل روش المان مرزی میباشد.
 -2-4اثر همزمان سطح آزاد و کف محدود
در این بخش نتایج بررسی همزمان اثرات سطح آزاد و کف
محدود بر روی ضرایب هیدرودینامیکی برای هیدروفویلهای
مورد مطالعه در بخش قبل آورده شده است .زمانیکه
هیدروفویل متحرک در آبهای کم عمق در حال حرکت
باشد ،نه تنها سطح آزاد بر روی مؤلفههای عملکردی آن اثر
میگذارد بلکه اثرات کف هم مؤثر واقع میشوند .در

-1

1.2

1

0.8

0.6

0.4

𝑐𝑥 ⁄

0.2

0

-1.5
-0.2

شکل ( :)21منحنی ضریب فشار برای ناکا  4482با زاویه
حمله  5درجه ،عدد فرود  8و  8در دو روش المان مرزی
و تحلیل فلوئنت
شرایط مرزی در نظر گرفتهشده مشابه حالت قبل است با
این تفاوت که بهجای در نظر گرفتن کف بهعنوان شرط
مرزی متقارن ،از شرط مرزی دیواره لغزشی استفاده شده
است .فاصله هیدروفویل تا کف ) (dبهگونهای در نظر گرفته
شده است که اطمینان از اثربخشی آن بر روی مؤلفههای
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هیدرودینامیکی وجود داشته باشد .در اینجا عالوه بر مؤلفه
بدون بعد  ،از مؤلفه بدون بعد دیگری به نام

که بیانگر

نسبت فاصله هیدروفویل از کف به طول وتر هیدروفویل است

0.25

𝑐𝑑 ⁄
𝑐𝑑 ⁄
𝑑 ⁄𝑐 1.25
𝑐𝑑 ⁄

0.2
0.15
0.1

برابر بینهایت در نظر گرفته شده بود که بهدلیل فاصله قابل

0

توجه هیدروفویل از کف حوزه حل میباشد و کف هیچ اثری

-0.05

بر روی مؤلفههای هیدروفویل ندارد (∞ = ) .هیدروفویلهای

-0.1

مورد استفاده در عدد فرود  ،8نسبت عمق غوطهوری به طول

-0.15

وتر برابر یک (8

-0.2

) و نسبت فاصله هیدروفویل از کف به

طول وتر برابر یک (8

) ،در سه زاویه حمله  5 ،9و 7

درجه بررسی شدهاند .تمامی نتایج نشاندهنده افزایش
ضرایب برآ و پسا با افزایش زاویه حمله هیدروفویل است که
مشابه حالتی است که سطح آزاد به تنهایی اثرگذار بود .در

روی این ضرایب است .در جدول  8ضرایب برآ و پسا برای

15

20

25

10

5

𝑐𝑥 ⁄

0

-5

-0.25
-10

شکل ( :)21ارتفاع موج تشکیلشده در سطح آزاد برای
هیدروفویل ناکا  1182با زاویه حمله  5درجه ،عدد فرود  8و
8

عین حال مقایسه این نتایج با نتایج بخش قبلی بیانگر
افزایش ضرایب برآ و پسا است که حاکی از تأثیر اثرات کف بر

𝑡𝑊𝑎𝑣𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

هم استفاده میشود .در واقع مقدار این مؤلفه در حالت قبل

0.05

و در فواصل مختلف از کف

بررسی دقیقتر ضرایب هیدرودینامیکی نشان میدهد که کف
محدود نه تنها باعث افزایش ضرایب برآ و پسا میشود بلکه

هیدروفویل ناکا  1182لیست شدهاند .زمانیکه هیدروفویل

همانطور که از جدول  3مشخص میشود باعث افزایش

نزدیکی جسم به کف با شدت بیشتری به سطح آزاد منتقل

نسبت ضریب برآ به پسا نیز در مقایسه با حالت سطح آزاد به
تنهایی برای هیدروفویلهای متقارن میشود .افزایش زاویه
حمله نیز رابطهای مستقیم با افزایش این نسبت دارد.

متحرک به کف نزدیک است امواج تشکیلشده حاصل از
شده و باعث افزایش ارتفاع موج در جریان باالدست و در
اولین موج تشکیلشده در سطح آزاد میشوند .این مساٌله به
افزایش ضریب برآ منتهی میشود.
در عین حال با توجه به اثرگذاری کف ،گردابههای
تشکیلشده در انتهای هیدروفویل و متعاقب آن در جریان
پاییندست باعث افت شدید ارتفاع موج میشود و درنهایت
به افزایش ضریب پسا منجر میشود .شکل  21موجهای
تشکیلشده از حرکت هیدروفویل متحرک ناکا  1182در
برابر  8و در فواصل
عدد فرود  ،8زاویه حمله  5درجه،
مختلف هیدروفویل از کف را نشان میدهد و استنباط
مطرحشده در باال را تأیید میکند.
جدول ( :)1مقادیر ضرایب برآ و پسا در عدد فرود 8 ،8
و8

برای هیدروفویل ناکا 1182

زاویه حمله
9

1/99

1/125

5

1/58

1/195

7

1/63

1/148

این در حالیست که نتایج تحلیل نشان میدهد در صورت
افزایش انحنای هیدروفویل هرچند ضرایب برآ و پسا افزایش
پیدا میکنند که بهدلیل افزایش ارتفاع موج تشکیلشده در
سطح آزاد و همینین قویتر شدن دنبالهی ایجادشده در
پشت جریان است ولی میزان رشد ضریب برآ کمتر از میزان
افزایش ضریب پسا میباشد که درنهایت باعث کاهش نسبت
ضریب برآ به پسا میشود .این نتایج برای دو هیدروفویل ناکا
 2482و ناکا  4482در جدول  11نشان داده شدهاند.
جدول ( :)3نسبت ضریب برآ به پسا برای هیدروفویل ناکا
 1182در فواصل مختلف هیدروفویل از کف

زاویه حمله
9

7/86

89/2

5

82/5

84/57

7

88/6

86/89

15

تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی

جدول ( :)11مقادیر ضرایب برآ و پسا در عدد فرود 8 ،8
و8

𝑁𝐴𝐶𝐴 44
𝑁𝐴𝐶𝐴 4
𝐴𝐶𝐴𝑁

برای هیدروفویلهای ناکا  2482و 4482
ناکا 4482

ناکا 2482

𝑝𝐶

زاویه
حمله
86/8

9

1/195 1/58

84/6

1/148 1/63

5

1/66

1/148

89/7

1/84

1/17

82

7

1/67

1/166

81/85

8

1/138

88

نمودار توزیع ضریب فشار بر روی سطح هیدروفویلهای ناکا
 ،4482ناکا  2482و ناکا  1182در انحناهای مختلف
نشاندهنده رشد سریعتر فشار در سطح پایینی هیدروفویل
نسبت به سطح باالیی آن است و به همین دلیل ضریب برآ با
افزایش انحنا افزایش پیدا میکند .شکل  22نشاندهنده
توزیع فشار برای این هیدروفویلها میباشد.

این نتایج نشان میدهد که با افزایش ضخامت
هیدروفویل ضرایب برآ و پسا هر دو افزایش پیدا میکنند.
منحنی ضرایب فشار برای هیدروفویلهای مختلف در شکل
 24آورده شده است.
شکل  25نیز نشان میدهد که با افزایش ضخامت
هیدروفویل بهدلیل کاهش بیشتر فشار در سطح باالیی
هیدروفویل نسبت به سطح پایینی آن ،موج با ارتفاع بزرگتر
در سطح آزاد تشکیل میشود.

شکل ( :)22منحنی ضریب فشار برای هیدروفویلهای ناکا
و عدد

 2482 ،1182و  4482با زاویه حمله  5درجه و 8
فرود 8
1.3

𝑁𝐴𝐶𝐴 44
𝑁𝐴𝐶𝐴 4

1.2

𝐴𝐶𝐴𝑁

1.1

1

𝑡𝑊𝑎𝑣𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

در شکل  23نیز منحنی موجبرای هیدروفویلهای
مختلف ترسیم شده است .همانطور که از شکل مشخص
است با افزایش انحنای هیدروفویل موج تشکیلشده دامنه
بزرگتری خواهد داشت .جهت بررسی اثرات ضخامت
هیدروفیل بر ضرایب هیدرودینامیکی ،از سه هیدروفویل
استاندارد ناکا  ،1113ناکا  1182و ناکا  1185با زاویه حمله
 5درجه ،نسبت عمق غوطهوری به طول وتر برابر یک ،نسبت
فاصله از کف به طول وتر برابر  8و همینین عدد فرود 8
استفاده شده و نتایج حاصل از تحلیل در جدول  11نشان
داده شده است.

𝑐𝑥 ⁄
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𝑐𝑥 ⁄
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0.7
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شکل ( :)23منحنی موج در عدد فرود  8برای
هیدروفویلهای متفاوت با زاویه حمله  5درجه8 ،

و

8
جدول ( :)11مقادیر ضرایب برآ و پسا در عدد فرود  8برای
 ،و8

هیدروفویلهای مختلف 8
Fluent

هیدروفویل
ناکا 1113

1/46

1/122

1/188

1/192

ناکا 1182

1/48

1/126

1/188

1/196

ناکا 1185

1/54

1/19

1/188

1/148
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𝐴𝐶𝐴𝑁

5

𝐴𝐶𝐴𝑁

9

𝐴𝐶𝐴𝑁

𝑝𝐶

𝑐𝑥 ⁄

شکل ( :)24منحنی ضریب فشار در عدد فرود  8برای
هیدروفویلهای متفاوت با زاویه حمله  5درجه8 ،

و

8
1.3

5

𝐴𝐶𝐴𝑁

9

𝐴𝐶𝐴𝑁

1.2

𝐴𝐶𝐴𝑁
1.1

𝐶A⁄
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شکل ( :)25منحنی ضریب اصطکاک در عدد فرود  8برای
هیدروفویلهای متفاوت با زاویه حمله  5درجه8 ،
8

و

.

همانطور که شکلهای قبل نشان میدهند در انتهای
هیدروفویل روی سطح آزاد سیال امواجی با طول موجی
حدود  6برابر طول وتر هیدروفویل و دامنهای برابر کسری از
وتر هیدروفویل تشکیل میشود که این امواج سطحی تقریباً
در  25تا  91برابر طول وتر هیدروفویل در دنباله آن میرا
میشوند .و اگرچه این اعداد کامالً ثابت نیستند ،اما در
شرایط مختلف تغییرات چندانی ندارد.

 -5نتیجهگیری
در این تحقیق ،بررسی اثرات سطح آزاد بر روی یک دسته از
هیدروفویلهای متحرک کامالً غوطهور با شبیهسازی فلوئنت

انجام و نتایج حاصل از آن با نتایج بهدستآمده از روش
تحلیلی المان مرزی و تجربی موجود مقایسه شده است.
نتایج نشان میدهند که چنانچه در تحلیل فلوئنت فقط
مؤلفه فشاری ضریب پسا در نظر گرفته شود ،این ضریب در
هر دو روش عددی و تحلیلی از انطباق مناسبی برخوردار
میباشد.
نتایج ضریب برآی بهدستآمده در این دو روش اندکی
اختالف را نشان میدهند که بهدلیل عدم میرایی موج
تشکیلشده در سطح آزاد سیال در روش المان مرزی
میباشد  .در روش المان مرزی از فرض غیرلزج و غیرآشفته
بودن جریان استفاده میشود در صورتی که در تحلیل
فلوئنت جریان لزج و با آشفتگی تحلیل میشود .همینین
توجه به نتایج اثر سطح آزاد بر روی مؤلفههای
هیدرودینامیکی نشان میدهد که افزایش عدد فرود باعث
کاهش ضرایب برآ و پسا شده در حالی که افزایش زاویه
حمله هیدروفویل باعث افزایش هر دو ضریب برآ و پسا
میشود .چنانچه ضخامت هیدروفویل افزایش پیدا کند
ضرایب برآ و پسای هر دو افزایش مییابند و این مسأله در
مورد افزایش انحنای هیدروفویل هم صادق است .با این
تفاوت که با افزایش انحنا برخالف افزایش ضخامت
هیدروفویل ،نسبت ضریب برآ به پسا هم افزایش پیدا میکند.
بنابراین ،استفاده از هیدروفویلهای نازکتر با انحنای بیشتر
کارایی باالتری خواهد داشت .در حالتی که هیدروفویل کامالً
مغروق در آبهای کمعمق در حرکت باشد عالوه بر اثرگذاری
سطح آزاد بر روی مؤلفههای هیدرودینامیکی ،اثر کف هم
تأثیر به سزایی دارد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که برای
یک هیدروفویل مشخص با زاویه حمله ،عدد فرود و نسبت
عمق غوطهوری به طول وتر یکسان ،هیدروفویلی که در
فاصله کمتری از کف قرار گرفته است دارای ضرایب برآ و
پسای باالتری است .همینین میزان افزایش ضریب برآ بیشتر
از میزان افزایش ضریب پسا میباشد .افزایش زاویه حمله
هیدروفویل در آبهای کمعمق باعث افزایش بیشتر ضریب
پسا میشود و از آنجایی که نسبت ضریب برآ به پسا با
افزایش انحنای هیدروفویل افزایش پیدا میکند ،هیدروفویل
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