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چکیده
، بنابراین. بررسی عددی تأثیر برهمکنش میان سامانه پیشرانش با بخشهای اصلی یک شناور اثر سطحی میباشد،هدف اصلی در این پژوهش
 جهت چرخش سامانه پیشرانش و تغییر مکان افقی و عمودی سامانه پیشرانش بر کیفیت،تأثیر پارامترهایی نظیر زاویه حمله شناور
 الگوریتم سیمپل برای در نظر،ANSYS-CFX  با استفاده از نرمافزار.آیرودینامیکی وسیله و در نهایت پایداری طولی شناور مطالعه شده است
 بهk-ω SST  مدل آشفتگی،گرفتن کوپل میدان سرعت و فشار و همچنین با توجه به وجود جدایش جریان بهمنظور پیشبینی رفتار آشفتگی
 اعتبارسنجی روش عددی مورد استفاده در این پژوهش توسط مقایسه نتایج شبیهسازی و دادههای تجربی برای یک ملخ.کار گرفته شده است
 نتایج نشان میدهد که جهت چرخش ملخ. که این مقایسه بیانگر دقت باالی روش عددی مورد استفاده است،سه پره صورت پذیرفته است
 همچنین در. درجه باالترین کیفیت آیرودینامیکی بهدست آمده است9 تأثیر چندانی بر کیفیت آیرودینامیکی وسیله نداشته و در زاویه حمله
 نیروی پسای دم افقی افزایش و نیروی برآ کاهش و در نهایت سبب ناپایداری طولی شناور شده،هنگام نزدیک شدن ملخ به خط مرکزی شناور
 نیروی پسای دم افقی کاهش و نیروی برآ افزایش یافته و پایداری طولی شناور نیز،و بالعکس در تغییر مکان عمودی ملخ به سمت پایین
.افزایش پیدا کرده است
 دم افقی، نیروهای پسا و برآ، پایداری طولی، شناور اثر سطحی، سامانه پیشرانش:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The main goal of this research is to study of interaction between the propulsion system and the WIG Craft main
parts. Therefore, the effects of some parameters such as the propeller rotation direction and the propulsion system
location on the aerodynamic quality of the WIG craft have been studied deeply. Using ANSYS-CFX Software, The
SIMPLE algorithm has been utilized to consider the pressure-velocity coupling, additionally the k-ω SST model has
been applied as a turbulence model to take the account of the flow separation. The numerical approach is verified
by comparing its results with experimental data of a three-blade aerial propeller. These comparisons indicated that
there was a good agreement between present numerical results and experimental ones. The results revealed that the
propeller rotation direction has no significant effect on the aerodynamic quality of the WIG craft and at α=3o, the
highest aerodynamic quality is achieved. Moreover, as the propulsion system approached closer to the WIG craft
center line, the drag and lift forces on the horizontal tail are respectively enhanced and decreased, subsequently in
this situation the longitudinal stability of the vehicle is decreased; whereas by changing the vertical position of the
propulsion system, the drag and lift forces on the horizontal tail are correspondingly reduced and increased, Thus the
longitudinal stability of the WIG craft is increased.
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 -1مقدمه
شناورهای اثر سطحی برر اسرات ترکیبری از عملکررد میران
شناور و هواپیما طراحی شردهانرد .در واقرع مریتروان گفرت
شناور اثر سطحی نه یک هواپیما و نه یک شناور آبی است .از
منظر کاربردهرای تجراری ،شرناورهای اثرسرطحی برهدلیرل
کاهش مصرف انررژی در آنهرا ،پتانسریل براالیی در زمینره
حمل و نقل دریایی و جابجرایی سرریع مسرافر در سرفرهای
دریایی دارند .با توجه به موقعیت و نحوه قرارگیرری سرامانه
پیشران ،دم افقی تحت تأثیر جریان خروج از آن قرار گرفتره
و مشخصه های آیرودینامیکی دم افقی نسبت به حالت بدون
سامانه پیشران تغییر میکند و پایداری طولی وسریله تحرت
تأثیر قرار میگیرد .تاکنون ،مطالعه یک وسیله تحت شررایط
اثرسطح توسط محققین مختلفی انجام شده اسرت .برهطرور
نمونه بوسکت 8و گاردارین 2در سال  2009اثرات ملرخ را در
حالت جریان دائمی و غیردائمی روی برال بررسری نمودنرد.
نتایج بهدستآمده نشران داد کره اثرر ملرخ روی برال کرامال
وابسته به زمان بوده و در حالت کلی نیز اثرر ملرخ روی برال
1- Bousquet
2- Gardarein

تغییرات قابلمالحظه ای روی کیفیت آیرودینامیکی بال دارد
[ .]8جیمز 9و همکارانش ،با انجام آزمرایشهرای متعردد در
تونل باد روی یک شناور اثرسطحی با بالی با نسبت منظرری
 2که ملخهای کمفشار با قطر زیاد در جلوی بال نصب شرده
بود ،توانستند فشار استاتیک در زیر بال را افزایش دهند[.]2
بررسیها شامل تستهرای مشرخد در هرر دو فراز درون و
بیرون از اثرر سرطح بروده و هردف از آن بررسری ترداخالت
آیرودینامیک و پیشرانش بر روی ضرایب پروازی برود .آنهرا
نشان دادند که با تغییر زاویه بالچه و یرا زاویره دمرش ملرخ،
مسیر پرواز را می توان به بهترین نحو کنترل نمود .همچنین
افزایش زاویه بالچه مزایرای حرکرت در ناحیره اثرر سرطح را
به ویژه زمانی که زاویه بالچه بهاندازهای اسرت کره از صرفحه
انتهایی بیرون زده باشد ،را کاهش میدهد .بهعرالوه ایرنکره
آن ها دریافتند که تغییر زاویه ملخ برهواسرطه تغییرر جهرت
نیروی تراست و افزایش تداخالت آیرودینامیکی برر گشرتاور
پیچ تأثیرگذار بوده و زاویه شدید ملخ جهت کنترل و پایردار
نمودن گشتاور تولیدی وسیله برهویرژه در تراسرتهرای براال
مفید بوده و ارتفاع نصب ملخ تأثیرات بسریار کمری برر روی
ضرایب پروازی دارد .هینو 7و هیراتا 5یک بال سهبعدی تحت
اثرسرطح را بررهصرورت عررددی بررسرری کررده و نتررایج را بررا
دادههررای تسررت تونررل برراد مقایسرره نمررود [ .]9منصررور و
همکارانش جریان اطراف روتور بالگرد در پرواز روبهجلرو []7
و سعیدی و جوارشکیان نیز جریان تراکم پذیر اطرراف یرک
روتور بالگرد در حالت پررواز ایسرتا را بررسری نمودنرد [.]5
آن ها با بررسری میردان جریران اطرراف جسرم ،بره تحلیرل
8
عملکرد وسیله در شرایط عملیاتی مختلف پرداختند .براربر
تأثیر متقابل بال و ملخ در وسیله بدون سرنشین را بهصورت
عددی بررسی کرد .او ضرایب لیفت و پسا را برحسرب زاویره
حمله بهدست آورد [.]8
در پژوهشررری کررره افشرررار و علیشررراهی روی ضررررایب
آیرودینامیکی یک شناور اثرسطحی در حالرت خرارج از اثرر
سطح انجام دادند ،هندسه جسم به طور کامرل شربیهسرازی
شد و اثرات تداخلی اجزا به صورت عددی مورد مطالعه قررار
گرفت [ .]3جریان سهبعدی ناشی از سیستم رانرش برر روی
مجموعه دم توسط شهرامفر و همکاران بررسی و ممانهرای
3- James
4- Hino
5- Hirata
6- Barber
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ناشی از آن محاسبه شده است .در مرحله بعدی آنها زاویره
نصب موتور را بهمنظور حذف این ممانها موردمطالعره قررار
دادند [ .]8توکلی و سیف برهوسریله نررمافرزار اتووینر بره
تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی یک شناور اثرسرطحی
در مجاورت سطح زمین پرداختند [ .]3نتایج نشان داد که با
افزایش ارتفاع شیب منحنی لیفرت برحسرب زاویره حملره و
ارتفاع کاهش می یابد .همچنرین تحلیرل دینرامیکی وسریله
نشان دهنده کاهش پایداری آن با کاهش ارتفاع بروده اسرت.
سیف و دخرآبادی در سرال  2088ترأثیر برال اصرلی و برال
بیرونی را بر مشخصرات آیرودینرامیکی جسرم پرنرده مرورد
مطالعه قراردادند [ .]80نتایج نشان داد که بال اصرلی نقرش
بسزایی در ضرایب آیرودینامیکی داشته و با فاصله گرفتن از
سطح زمین این تأثیر کاهش یافته است .همچنین با نزدیک
شدن وسیله بره سرطح زمرین ،ضررایب آیرودینرامیکی برال
بیرونی تغییر چندانی نکرده است .بال بیرونی در ارتفاعهرای
زیاد از سطح زمین به بهبرود ضررایب آیرودینرامیکی کمرک
زیررادی کرررده اسررت .هوانرر  8و همکرراران برره تحلیررل
آیرودینامیکی چیدمان روتورهای یک پرنده بدون سرنشرین
پرداختنرررد [ .]88جرررامعی ترررأثیر برررال مرکرررب را روی
آیرودینامیک یک شناور اثرسطحی بررسری کردنرد .در ایرن
پرژوهش ضررایب آیرودینرامیکی در ارتفراعهرای متفراوت از
سطح زمین به دست آمدند .آن ها در این مطالعه برا مقایسره
نتایج بهدسرت آمرده از حرل سرهبعردی بره برترری کیفیرت
آیرودینامیکی بال مرکرب نسربت بره برال مسرتطیل شرکل
رسیدند [ .]82طحانی و همکاران تأثیر سرطح زمرین ،زاویره
حمله و مشخصات هندسی نظیر زاویه پیچش ،زاویه هفتری،
زاویه پسگرایری و نسربت باریرک شروندگی برر مشخصرات
آیرودینررامیکی و پایررداری اسررتاتیکی بررال یررک شررناور اثررر
سطحی را بهصورت عددی مورد مطالعه قرار دادهاند ].[89
حیدریان و همکارانش یک بال مستطیلی شکل با سرطح
مقطع کالرک وای ،تحت اثر سطح را بهصرورت عرددی و برا
اسررتفاده از مرردل آشررفتگی  k-εو نرررمافررزار ANSYS-CFX
مورد بررسری قررار دادهانرد .در ایرن پرژوهش توزیرع فشرار،
سرعت و همچنین شدت آشفتگی حرول برال تحلیرل شرده
است ] .[87همچنرین حیردریان و همکرارانش در پژوهشری
دیگر یک بال مستطیلی شکل با سطح مقطع کالرک وای ،با

1- Hwang
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استفاده از اصالح هندسه سطح و بهکارگیری میکروریبلتها
مورد بررسی قرار دادند .نتایج بیانگر کاهش نیرروی پسرا بره
میزان  3درصد و افزایش نیروی لیفت بال به مقدار  8درصد
بوده است ] .[85نیروهرای آیرودینرامیکی و فیزیرک جریران
حول یک بال دلتا شرکل تحرت اثرر سرطح توسرط کرین 2و
همکارانش بهصورت عددی مورد بررسی قرار داده شده است
] .[88لی 9پایداری یک وسریله پرروازی برا دم تری شرکل را
تحررت اثررر سررطح مررورد مطالعرره قرررار داده و مشخصررات
آیرودینامیکی و اثرر مرکرز جررم وسریله در شررایط مرذکور
بررسی شده است ] .[83همچنین تحلیل عددی یک سامانه
پروازی بدون سرنشین تحت شرایط اثر سطح و با استفاده از
مدل  Spalart-Allmarasو نرم افزار فلوئنت بهصورت عرددی
توسط الئو 7و همکارانش بررسی شده است .در این پرژوهش
نسبت آیرودینامیکی و ضرایب گشتاور وسریله تحلیرل شرده
است ] .[88همچنین پایداری بال ناکا  7785تحرت شررایط
اثر سطح توسط وی 5و همکارانش مرورد مطالعره قررار داده
شده است ].[83
با توجه به اهمیت تأثیر محل نصب سامانه پیشرانش برر
عملکرد آیرودینامیکی شرناور اثرسرطحی ،در ایرن پرژوهش
تأثیر برهمکنش مکان نصب سامانه رانش برر مشخصرههرای
آیرودینامیکی یک شناور اثر سطحی بهصورت عددی بررسی
شده است .همچنین به دلیل اهمیرت دم افقری برر پایرداری
طولی وسیله ،برهمکنش مذکور بر دم افقی شناور اثرسطحی
مورد مطالعه قرار داده شده است.

 -2معادالت حاکم
هندسه مورد مطالعه در این پژوهش از دو بخش اصلی بدنره
شناور و همچنین سامانه رانش تشکیل شده است .ذکر ایرن
نکته حائز اهمیت است که معادالت حاکم بر قسمت دوار برا
سایر نواحی متفاوت میباشرد .همچنرین عردد مراخ جرز در
نواحی بسیار کروچکی در نزدیکری نروک ملرخ ،در محردوده
پایینی قرار داشته و بنابراین ،جریان بهصرورت ترراکمناپرذیر
مررورد بررسرری قرررار داده شررده اسررت .معررادالت حرراکم بررر

2- Qin
3- Lee
4- Lao
5- Wei
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قسمتهای غیر چرخان شامل معادالت پیوسرتگی و معادلره
ناویر استوکس تراکمناپذیر به شرح زیر هستند:
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 σk ،µtو  σωبه ترتیب لزجت آشرفتگی ،عردد پرانترل انررژی
جنبشرری آشررفتگی ،عرردد پرانتررل نرررخ اتررالف مخصرروص
میباشند.

در معادالت فوق  Uبردار سرعت P ،فشار و  τتانسرور ترنش
بوده که از رابطه زیر محاسبه میشود:
2  
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اما در ناحیه جدا شده اطراف ملخ ،معادالت حاکم بر مسرلله
باید در دستگاه چرخان بیان شوند .در دستگاه چرخان عالوه
بر سرعت خطی جریان ،سرعت دورانی نیز باید مد نظر قررار
گیرد که در این صورت سرعت مطلق به حالت زیر با سرعت
نسبی به مرتبط میشود:

اثر سطحی  L1مشاهده کررد .بررای ایرنکره بتروان از روش
شبکه لغزان استفاده کرد میبایست ملرخ را از سرایر نرواحی
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حل جدا نمود .شکل  2دامنه جداشده مربوط به قسمت ملخ
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در رابطه فوق U r ،سررعت نسربی و  سررعت زاویرهای
دستگاه چرخان هستند .بنابراین ،معادالت پیوستگی و نراویر
اسررتوکس در دسررتگاه مختصررات چرخرران و غیررر چرخرران
متفاوت هستند .معادله پیوستگی عبارت است از:
()5
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همچنین معادله ناویر استوکس در دستگاه چرخان بهصورت
زیر است:
() 8
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این مسلله شامل دو ناحیره رینولردز براال و رینولردز پرایین
است .همچنرین ویرک ایجادشرده در اطرراف بدنره و پشرت
شناور از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ازایرنرو بایرد روش
مدلسازی بهگونهای انتخاب شود تا ویک ایجادشرده توسرط
بدنه و دیواره های دامنه محاسرباتی برر روی یکردیگر ترأثیر
نگذارد .در مرز مشترک میان دو ناحیه ،از درونیرابی بررای
بهدستآوردن مشخصات جریان استفاده شده است .بنابراین،
با به کارگیری نرم افرزار  ،ANSYS-CFXبررای شربیه سرازی
آشفتگی جریان ،مدل دو معادلهای  K-ω SSTاستفاده شرده
تا عالوه بر در نظر گرفتن میدان سرعت در نزدیکری دیرواره،
گردابهها نیز بهخوبی مدلسازی شوند .در ایرن مردل انررژی
جنبشری آشررفتگی  Kو نرررخ اتررالف مخصرروص  ωاز طریررق
معادالت انتقال بهصورت زیر محاسبه میشوند [:]87

 -3مدل هندسی
دامنه محاسرباتی و شرناور اثرر سرطحی بره همرراه سرامانه
پیشرانش ملخی در شکل  1نشان داده شده است .همچنرین
در جدول  1میتوان ابعاد دامنه حل نسبت بره طرول شرناور

را نشان می دهد .فاصله جلوی مدل تا مرز ورودی بره انردازه
 9برابر طول مدل و فاصله عقب مدل ترا مررز خروجری 3/5
برابر طول مدل می باشند .همچنین فاصله شناور اثرسرطحی
مدلشده از قسمت باال و پایین مرزهرای دامنره محاسرباتی
بهترتیب  9و  2برابر طول مدل در نظرر گرفتره شرده اسرت.
فاصله جانبی مدل نیز تا مرز دیواره دامنه محاسباتی  9برابر
طول وسیله است .بهعالوه قطر دامنه چرخان در اطراف ملخ
 8/99برابر قطر ملخ و از طرفین به انردازه  0/99برابرر قطرر
ملخ بسط داده شده است.

شكل ( :)1دامنه محاسباتی و شناور اثر سطحی همراه با
سیستم پیشرانش.
جدول ( :)1ابعاد دامنه محاسباتی وسیله همراه با سیستم
پیشرانش.
D1

D2

D3

D4

D5

9L1

3/5 L1

9L1

20m

9L1
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شكل ( :)2محل نصب ملخ و ناحیه جداشده از سایر نواحی.
شبیهسازی صورتگرفته بهمنظور بررسی وسیله در
شرایط پرواز آزاد و خارج از اثر سطح بوده تا شرایط پایداری
وسیله و عملکرد آن در وضعیت مذکور بررسی شود .شرایط
مرزی مورد استفاده برای کل دامنه و همچنین اطراف ملخ
به ترتیب در شکلهای زیر نشان داده شده است.
شرایط مرزی مورد استفاده جهت شربیهسرازی ملرخ در
شکل زیر نشان داده شده اسرت .برهمنظرور در نظرر گررفتن
حرکت دورانی ملخ ،از یک ناحیره روترور-اسرتاتور اسرتفاده
شده و حرکت دورانی ملخ با بهکارگیری شبکه لغزشی مردل
شده است.

شكل ( :)4شرایط مرزی و دامنه محاسباتی اطراف ملخ.
ذکر این نکته حائز اهمیت است کره مشخصرات ملرخ مرورد
نظر نظیر قطر ملخ ،تعداد پره ،زاویره پریچش ،نسرب باریرک
شوندگی و همچنین مقاطع پروفیل ،برای شناور اثرسرطحی
موجود با در نظر گرفتن الزامات اولیه طراحی نظیر ماکزیمم
سرعت وسیله ،حرداکرر دور ملرخ ،محردودیتهرای ابعرادی،
توان سامانه پیشرانش و در نهایت یکپارچه سازی برا سرامانه
تولید توان بر اسات ملخهای در دسترت طراحی و انتخراب
شده است.

 -4استقالل حل از شبكه
برای تحلیرل آیرودینرامیکی هندسره شرناور اثرسرطحی بره
شكل ( :)3شرایط مرزی و دامنه محاسباتی.

همرررراه سرررامانه پیشررررانش ملخررری ،از شررربکهبنررردی
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غیرساختاریافته استفادهشده است .با توجه به وجود پرههای

جدول ( :)2بررسی استقالل حل عددی از شبکه.
تعداد المان

قسمت های مختلف بدنه شناور به همرراه سیسرتم پیشرران

نیروی پسا وسیله
در زاویه حمله
صفر (نیوتن)

درصد اختالف با
شبکه قبل

8275383

9858

---

نشان داده شده است.

88355755

9708

3/8

28383829

9720

0/7

چرخان ملخ ،هندسه شناور به صورت کامل مدلسازی شرده
است .در شکلهای  2و  6شبکهبندی صورت گرفته برر روی

شكل ( :)2شبکهبندی صورت گرفته روی بدنه شناور و
ملخ.

در شبکه انتخابی ضخامت اولین زیرالیه در الیرهمررزی روی
بدنه وسیله  0/0082متر و تعداد الیهها نیز  20الیه برا نررخ
رشد  8/8در نظر گرفته شده است .همچنین ضخامت اولرین
زیرالیه از الیهمرزی در اطراف پرههرای ملرخ برابرر 0/0008
متر با  20الیه و نرخ رشرد  8/8در نظرر گرفترهشرده اسرت.
دقت الیه مرزی شبکه تولیدی در شکل های زیر نمایش داده
شده است.

شكل ( :)7دقت الیهمرزی در اطراف بال و اسکی شناور
اثرسطحی روی صفحهی عرضی.

شكل ( :)6شبکهبندی صورت گرفته اطراف ملخ.
جهت بررسی استقالل نتایج از شبکه برای شرناور همرراه برا
سامانه پیشرانش ،سه شربکه برا انردازههرای متفراوت مرورد
بررسی قرار گرفته و نتایج به اختصار در جدول  2نشان داده

شكل ( :)8دقت الیهمرزی در اطراف بدنه و دم روی

شده است .نتایج بیانگر این موضوع است که درصد اخرتالف

صفحهی تقارن.

تعررداد شرربکه تغییررر محسوسرری در نیررروی پسررای وسرریله

نیروی تولیدی توسط ملخ در راستای محور ملرخ برهعنروان
نیروی پیشرران در نظرر گرفتره شرده اسرت .بررای بررسری
استقالل حل عددی از گام زمانی ،از سه گام زمانی مختلرف
که در جدول  3نشان داده شده ،استفاده شده است .بر ایرن

شبکه دوم نسبت به شبکه اول زیراد اسرت ،امرا برا افرزایش
بهعنوان شاخد مطالعه شبکه رخ نمیدهد .از اینرو شربکه
دوم جهت حل عددی انتخاب شده است.
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اسات می توان استنباط کررد کره گرام زمرانی دوم (0/008
ثانیه) برای انجام حل مناسب میباشد ،چررا کره برا کوچرک
کردن بیشتر گام زمانی کمیت های آیرودینامیکی دستخوش
تغییرات محسوسی نشدهاند.
جدول ( :)3بررسی اثرات گام زمانی روی وسیله و ملخ.
گام زمانی
0/08
0/008
0/0008

تراست ملخ
سمت
راست
(نیوتن)
8832
8822
8807

تراست ملخ
سمت چپ
(نیوتن)

نیروی برآ
وسیله
(نیوتن)

نیروی پسا
وسیله
(نیوتن)

8885
8825
8808

98838
97508
97832

9082
9780
9585

 -2اعتبارسنجی
به منظور اعتبارسنجی روش حل عددی در پژوهش حاضر ،از
نتایج تجربی ناکا [ ]85برای یک ملخ سه پره با قطر خارجی
 908سانتیمتر استفاده شده است .مشخصات هندسه ملخ به
همراه هاب آن استخراج و مدل سازی شده است (شرکل .)1
مقطع پره طراحیشده از نوع کالرک وای میباشرد .در حرل
عددی موجود ،ضرریب پیشرروی  ،8/8سررعت دورانری rpm
 8230و سرعت خطی  32/8متر بر ثانیه در نظر گرفتهشرده
است .بهمنظور اعتبارسنجی روش عددی ،نترایج مربروط بره
نیروی پیشرانش ،گشتاور و بازدهی ملخ با دادههرای تجربری
مقایسه شده است .نتایج تجربری و نترایج مسرتخرج از حرل
عددی در جدول  3مشاهده می شوند .اختالف نتایج نیرروی
پیشرانش ،گشتاور و بازدهی با دادههای تجربری بره ترتیرب،
 7/2 ،3/3و  88/8درصد است و میتوان گفت نترایج عرددی
از دقت قابل قبولی برخوردار هستند.

شكل ( :)1ملخ مدل شده به همراه شبکه تولیدی جهت
اعتبارسنجی.
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جدول ( :)4مقایسه نتایج تجربی و حل عددی جهت
اعتبارسنجی حل.
شبیهسازی
عددی

نتایج
تجربی

درصد
خطا

نیروی پیشرانش
(نیوتن)

3373

3225

3/3

گشتاور (نیوتن متر)

3098

3799

7/2

بازدهی

88

83

88/8

 -6نتایج و بحث
همانطور که ذکر شد ،در این پژوهش اثر برهمکنش سامانه
پیشررررانش و بدنررره شرررناور اثرسرررطحی برررر مشخصرررات
آیرودینامیکی یک شناور اثرسطحی بهصرورت عرددی مرورد
بررسی قرار داده شده است .پارامترهای حائز اهمیرت شرامل
اثر جهت چرخش ملخ ،زاویه حمله و در نهایت تغییر مکران
افقی و عمودی سامانه پیشرانش ملخی چهار پرره برر رفترار
جریان پیرامون شناور است .سرعت خطی وسریله و سررعت
دورانی ملخ به ترتیب  900کیلومتر برر سراعت و  2500دور
بر دقیقه در نظر گرفته شده است.
پارامتر  Y+یک متغیر بدون بعد است که بر اسات فاصله
دیواره تا اولرین گرره درون الیرهمررزی تعریرف مریشرود و
بنابراین مقدار آن به اندازه شبکه در ناحیره نزدیرک دیرواره
وابسته است .شرکل زیرر کرانتور توزیرع  Y+روی بخشری از
وسیله را نشان میدهد .همانطور که از نتایج مشخد است
حداکرر مقدار  Y+روی سطح برال وسریله بروده و در حردود
 92/88است و بهطور میانگین مقردار  Y+در بیشرتر نرواحی
کمتر از  20است که با توجه به مدل آشفتگی مورد استفاده
در این پژوهش ،در محدوده مناسبی قرار دارد.

شكل ( :)10کانتور توزیع  Y+روی شناور اثر سطحی و
سامانه پیشرانش.
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در ابتدا کیفیت آیرودینامیکی کل شناور کره بیرانگر نسربت
ضریب نیروی برآ به پسا مریباشرد در شرکل  11نشران داده
شده است .تغییر زاویه حمله وسیله از طریق تغییرر شررایط
مرزی در زاویه بردار سرعت جریان ورودی اعمال شده است.
همانطور که از نتایج مشخد است ،جهت چرخش ملرخهرا
تأثیر چندانی بر کیفیت آیرودینامیکی شناور نداشرته اسرت.
در زاویه حمله  9درجه در مقایسه با زوایای حمله صرفر و 8
درجه ،کیفیت آیرودینامیکی در حدود  85درصد بیشتر بوده
است.

شكل ( :)13کانتور توزیع سرعت روی صفحه عرضی
گذرنده از مرکز بال در حالت چرخش همجهت ملخها در
زاویه صفر درجه.

شكل ( :)11کیفیت آیرودینامیکی شناور اثرسطحی برحسب
زاویه حمله.
شکلهرای  12ترا  11کرانتور توزیرع سررعت روی صرفحات
عرضی گذرنده از مقاطع لبه حمله ،مرکز برال و لبره فررار از
بدنه نشان دادهشده است.

شكل ( :)14کانتور توزیع سرعت روی صفحه عرضی گذرنده
از لبه فرار بال در حالت چرخش همجهت ملخها در زاویه
صفر درجه.

شكل ( :)12کانتور توزیع سرعت روی صفحات عرضی
شكل ( :)12کانتور توزیع سرعت روی صفحه عرضی گذرنده
از لبه حمله بال در حالت چرخش همجهت ملخها در زاویه
صفر درجه.

گذرنده از قایق پرنده در حالت چرخش همجهت ملخها در
زاویه صفر درجه.
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اثر زاویه حمله به همراه سرامانه پیشررانش روی مشخصرات
آیرودینامیکی دم افقی مورد بررسری قررار داده شرده اسرت.
بیشترین تأثیر حضور ملخ بر روی دم افقی خواهد برود چررا
که جریان هوای عبوری از ملخ به دم افقی برخرورد خواهرد
کرد و باعث تغییر نیروی برآ و پسای دم افقی مریشرود .دم
افقی اصلیترین عضو برای تأمین پایداری طولی خواهد برود.
شكل ( :)16کانتور توزیع سرعت روی صفحه عرضی گذرنده
از لبه حمله بال در حالت چرخش همجهت ملخها در زاویه
 9درجه.

به همرین دلیرل ،تغییررات میردان جریران حرول دم افقری
می تواند پایداری طولی وسیله را دچار اخالل کنرد .البتره در
کنار تأثیرات مربوط به دم افقی روی پایداری طولی ،سرطوح
کنترلی و موقعیرت مرکرز جررم وسریله نیرز از پارامترهرای
اثرگذار در پایداری طولی وسیله هستند که این موارد مرورد
مطالعه در این تحقیق نمیباشد .جردول  2ترأثیرات حضرور
ملخ روی دم افقی را نشان داده است .با توجه به شرکلهرای
خطوط جریان روی وسریله و ملرخ در زوایرای حملره  0و 8

شكل ( :)17کانتور توزیع سرعت روی صفحه عرضی
گذرنده از مرکز بال در حالت چرخش همجهت ملخها در
زاویه  9درجه.

(شکلهای  20و  ،)21در زاویه حملره صرفر درجره ،خطروط
جریان عبوری از ملخ کره سررعت زیرادی دارنرد ،از زیرر دم
افقی عبور کردهاند .بنابراین ،ناحیه کمفشار زیردم افقی قررار
گرفته و نیروی برآ به شدت افت کرده است .امرا در زوایرای
حمله باالتر (همانند  8درجه) ،خطوط جریران هرم از براال و
هم از زیر دم افقی عبور کردهاند ،لذا نیروی برآ تغییر زیادی
نکرده است .در زاویه حمله صفر نیروی برآ روی دم افقی در
حدود  3درصد کم شده است .نیروی برآی دم افقی در زاویه
حمله  8درجه تقریبا ثابت باقی مانده است .بهدلیل اغتشاش

شكل ( :)18کانتور توزیع سرعت روی صفحه عرضی
گذرنده از لبه فرار بال در حالت چرخش همجهت ملخها در
زاویه  9درجه.

زیاد جریان خروجی ملخ و برخورد آن برا دم افقری ،نیرروی
پسا افزایش یافته است .نیروی پسا در زوایای حمله صفر و 8
درجه به ترتیب حدود  82و  8درصد افزایش یافته است.
همچنررین بررهمنظررور بررسرری بیشررتر ،ایزوکانتورهررای
ورتیسیته از پشت ملخ تا روی دم وسیله ترسیم شده اسرت.
همانطور که مشخد است ویکهای پشت ملخ با بدنه و دم
برخورد نموده و اثرات آن در شبیهسازی صورت گرفته لحاظ
شده است.

شكل ( :)11کانتور توزیع سرعت روی صفحات عرضی
گذرنده از قایق پرنده در حالت چرخش همجهت ملخها در
زاویه  9درجه.

به منظور بررسی کیفیت آیرودینامیکی وسیله تحرت اثرر
سامانه پیشرانش ،نیروی پسرا و بررآ کرل وارد برر وسریله در
زوایای حمله مختلرف مرورد بررسری قررار داده شرده اسرت
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(جدول  .)6بر اسرات نترایج حاصرله ،جهرت چررخش ملرخ
تأثیری قابل مالحظه ای بر کیفیت آیرودینامیکی کل وسریله
ندارد و در زاویه حمله  9درجه ،در تمرام حراالت ،بیشرترین
کیفیت آیرودینامیکی بهدست آمده است.

الف :نمای از باال

شكل ( :)20خطوط جریان عبوری از روی دم افقی وسیله

ب :نمای جانبی

در حالت چرخش همجهت ملخها در زاویه صفر درجه.

شكل ( :)22ایزوکانتورهای ورتیسیته و تشکیل و یک پشت
ملخ در حالت چرخش خالف جهت ملخها در زاویه  8درجه.
جدول ( :)2تأثیر حضور ملخ روی نیروی پسا و برآی دم
افقی نسبت به حالت بدون سامانه پیشران.
حالت
بدون
سیستم
رانش
چرخش
همجهت
ملخها

شكل ( :)21خطوط جریان عبوری از روی دم افقی وسیله
در حالت چرخش خالف جهت ملخها در زاویه  8درجه.

چرخش
خالف
جهت
ملخها

زاویه
حمله

نیروی
پسا
()N

نیروی
برآ ()N

تغییرات
نیروی
برآ ()%

تغییرات
نیروی
پسا ()%

0

805

5828

---

----

8

2732

83895

---

---

0

882

5207

-3/72

82/37

8

2882

83032

-0/22

5/88

0

833

5227

-3/08

88/30

8

2883

83098

-0/57

5/83
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جدول ( :)6تأثیر حضور ملخ روی کیفیت آیرودینامیکی
کل نسبت به حالت بدون سامانه پیشرانش.
حالت
چرخش
همجهت
ملخها
چرخش
خالف
جهت
ملخها

زاویه
حمله

نیروی
برآ ()N

نیروی
پسا
()N

کیفیت
آیرودینامیکی
()L/D

0

97508

9780/7

80/88

9

88830

5329/8

88/85

8

38223

3878/8

80/88

0

97388

9790

80/89

9

88853

5390

88/89

8

33992

3535

80/87

همچنین تأثیر تغییر مکان افقی و عمودی سامانه پیشررانش
ملخی چهار پره بر رفتار جریان پیرامون شناور اثرر سرطحی
مورد بررسی قرار گرفته است .مختصات نصب ملخ در حاالت
مختلف در جدول  7آمده است .همانطور که بیران شرد برا
نصب سامانه پیشرانش روی وسیله ،جریان با اغتشاش باالی
خروجی از آن ،به دم افقی برخورد خواهرد کررد .برر اسرات
نتایج ،خطوط جریان عبوری از روی ملخ برا شرناور برخرورد
چندانی ندارد و فقط دم افقی را تحت تأثیر قرار داده اسرت.
بنابراین ،نیروی برآ ،پسا و گشتاور وارد بر کل وسریله تغییرر
خواهد کرد .جهت ارزیابی گشتاور تولیدی ،مجموع گشرتاور
ناشی از نیروهای آیرودینامیکی و پیشران حول مرکرز جررم
وسیله بهعنوان گشتاور وارد بر سامانه در نظرر گرفتره شرده
است.
جدول ( :)7مختصات حاالت مختلف نصب سیستم
پیشرانش.
حالت

فاصله از نوک
()m

فاصله از مرکز
() m

فاصله از کف
() m

حالت8

7/93

8/73

2/58

حالت2

7/93

8/03

2/58

حالت9

7/93

8/73

2/83

حالت7

7/93

8/03

2/83

نتایج مربوط به ترأثیر تغییرر مکران سرامانه پیشررانش روی
مشخصات آیرودینامیکی دم افقری در جردول  8نشران داده
شده است .با توجه به نتایج حاصله ،برای حالت اول ،نیرروی
پسا  33نیوتن ( 82/3درصد) افزایش یافته و نیروی بررآ نیرز
 783نیوتن ( 3/7درصد) کاهش یافته است .حالت  2حرالتی
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است که سیستم پیشران به خط تقارن وسیله به میرزان 98
سانتیمتر نزدیکتر شده است .با نزدیک شدن ملخ بره خرط
تقارن وسیله ،دم افقی بیشتر تحت تأثیر جریران خروجری از
ملخ قرار گرفته است .بنابراین ،محدوده گسرترده ترری از دم
افقی در ناحیه پرسرعت خروجی از سیستم پیشررانش قررار
گرفته که این مسلله باعرث کراهش نیرروی بررآی دم افقری
نسبت به حالت  8شرده اسرت .در ایرن حالرت نیرروی پسرا
نسبت به حالت بدون سیستم پیشران 808 ،نیوترون (83/8
درصد) افزایش و نیروی برآ  503نیوترون ( 3درصرد) کمترر
شده است .نیروی پسا و برآ به ترتیب نسبت به حالرت  8در
حرردود  7/57افررزایش و  8/33درصررد کرراهش یافترره اسررت.
کاهش در نیروی برآ منجر به افزایش گشتاور وارده برر کرل
وسیله می شود .به نحوی که مقدار گشتاور وارد بر وسریله از
 98925نیرروتنمتررر در حالررت  8برره  98570نیرروتنمتررر در
حالت  2افزایش یافته است .بنابراین ،نزدیک کردن سیسرتم
پیشران به سمت مرکز وسیله موجرب ناپایرداری بیشرتر آن
خواهد شد.
حالت  9حالتی است که سیستم پیشران در جهرت عمرودی
به مقدار  97سانتیمتر نسبت به حالت  8پایینتر قررار دارد.
در این حالت دم افقی نسبت بره حالرت  8کمترر در پرایین
دست جریان خروجری از ملرخ قررار دارد .برر اسرات نترایج
موجود در جدول  ،3نیروهای بررآ و پسرا بره ترتیرب  888و
 5798نیوتن به دست آمده اند .مالحظه میشود که با تغییرر
مکان ملخ به سمت پایین ،نیروی پسا و گشتاور وارد بر کرل
وسیله نسبت به حالت  8به ترتیرب بره میرزان  9/08 %و %
 5/08کاهش ،و نیروی بررآ بره میرزان  7/5%افرزایش یافتره
است .بنابراین ،هرر چره دم افقری کمترر در معررا جریران
خروجی از ملخ قرار داده شود ،دم افقی برآی بیشتر و پسای
کمتری دارد .همچنین در این حالت مقدار گشرتاور وارد برر
وسیله کاهش یافته است که بهنوعی بیانگر پایرداری بیشرتر
این حالت نسبت به حالت  8است .حالت  7حالتی است کره
شرایط حاالت  2و  9را بهطور همزمان دارا میباشرد .بردین
معنی که نسبت به حالت  8سیستم پیشران  98سرانتیمترر
به سمت خط تقارن و  97سانتیمتر به سمت پایین منتقرل
شده است .همانطور که اشاره شد ،با حرکت ملخ به سرمت
مرکز وسیله ،نیروی پسا و برآ بره ترتیرت افرزایش و کراهش
یافته است .همچنین با جابجایی ملخ به سمت پایین ،نیروی
پسا کاهش و نیروی بررآ افرزایش یافرت .بنرابراین ،حالرت 7
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ترکیبی از این دو حالت میباشد .بر اسات نتایج ،نیروی پسا
نسبت به حالت  8به میرزان  0/8 %کراهش و نیرروی بررآ %
 8/88افزایش یافته است .همچنین گشتاور وارد بر وسیله یه
میزان  0/35 %کاهش یافته و سبب پایداری بیشتر سیسرتم
شده است.
جدول ( :)8نیروی برآ و پسای دم افقی در حاالت مختلف
سیستم پیشران.



حاالت مختلف نصب ملخ روی وسیله
بدون
ملخ

حالت8

حالت2

حالت9

حالت7

پسا
(نیوتن)

805

882

389

888

838

برآ
(نیوتن)

5828

5207

5882

5798

5233

جدول ( :)1گشتاور وارد بر کل وسیله در حاالت مختلف
نصب سیستم پیشران.



حاالت مختلف نصب ملخ روی وسیله
بدون
سیستم
پیشران
گشتاور
کل
(نیوتن
متر)

حالت8

حالت2

حالت9

حالت7


95372

98925

98570

97507

95388

 -7نتیجهگیری
در ایررن پررژوهش تررأثیرات سررامانه پیشرررانش ملخرری بررر
مشخصه های آیرودینامیکی یک شناور اثر سطحی بهصرورت
عددی بررسی و مورد تحلیرل قررار داده شرده اسرت .نترایج
حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:
 جهت چرخش ملخ ترأثیری نراچیزی برر کیفیرت
آیرودینامیکی کل شرناور اثرسرطحی داشرته و در
زاویررره حملررره  9درجررره ،بررراالترین کیفیرررت
آیرودینامیکی بهدست آمده است.
 بیشترین تأثیر سامانه پیشرانش ملخی بر دم افقی
شناور اثرسطحی بوده اسرت ،زیررا جریران هروای
گذرنده از ملخ عمدتا با دم افقی شناور برهمکنش



داشته و سبب تغییر نیروی برآ و پسرای آن شرده
است .از آنجایی که دم افقی مهمتررین بخرش در
ترأمین پایرداری طرولی شرناور اثرسرطحی اسرت،
بنررررابراین ،هرگونرررره تغییررررر در مشخصررررات
آیرودینامیکی دم افقی ،میتواند برر روی پایرداری
طولی وسیله اثرگذار باشد.
در زاویه حمله صفر درجه ،خطوط جریان سررعت
باالی گذرنده از ملخ ،از زیر دم افقری عبرور کررده
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت کره فشرار در
بخش زیر دم افقی کاهش یافته و در نتیجه نیروی
برآی آن نیز کمتر شده است .این میرزان کراهش
در حدود  %3بوده است .از طرف دیگرر در زوایرای
حمله باال نظیر  8درجه ،خطوط جریان به صرورت
تقریبا مساوی از باال و زیر دم افقی عبور کردهانرد،
بنابراین ،نیرروی بررآی تولیردی توسرط دم افقری
تغییر محسوسی نداشته و ثابت بوده است.
به دلیل آشفتگی جریان در جریان خرارج شرده از
ملخ و برهمکنش آن با دم افقی ،نیروی پسرای دم
افقی افزایش یافته اسرت .نیرروی پسرا در زوایرای
حمله صفر و  8درجره بره ترتیرب حردود  82و 8
درصد افزایش پیدا کرده است.
با نزدیک شدن ملخ به خط مرکزی وسیله و بدون
تغییررر در ارتفرراع آن نیررروی برررآ روی دم افقرری
کرراهش و در پرری آن گشررتاور دم افررزایش داشررته
است .در این حالت نیروی پسا نیز تا حدی بیشرتر
شده است .بنابراین ،ایرن حالرت سربب ناپایرداری
شناور میشود.
با تغییر مکان ملخ به سمت پایین ،نیرروی پسرا و
گشتاور وارد بر کل وسریله کراهش ،و نیرروی بررآ
افررزایش یافترره اسررت .همچنررین گشررتاور وارد بررر
وسیله نیز کاهش یافته و در نهایت شناور از لحاظ
پایداری طولی ،شرایط بهتری را خواهد داشت.
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