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 (MIC1025)هفدهمین همایش صنایع دریایی 
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 یک زیرسطحی محوریبررسی اثر الیه مرزی دیواره خارجی بر روی ضرایب هیدرودینامیک 
 

 9منوچهر فدوی اردستانی، 2سیدحسین موسوی زادگان، 1مسلم وصالی نژاد
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 fadavie@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛دانشکده مهندسی دریا؛ هیئت علمی،  9

 چکیده

. عواملی از شود میستفاده ا ها زیرسطحی حرکت از اهمیت باالیی برخوردار است. این ضرایب در کنترل ها زیرسطحیتخمین ضرایب هیدرودینامیکی 

 بیضرا یبر رو جانبی یخارج وارهید یمرز هیاثر ال یبررسهستند. هدف از این پژوهش  مؤثرجمله شرایط مرزی و محیطی در تعیین این ضرایب 

در این مقاله ابتدا ضرایب میرایی و جرم افزوده محوری برای یک زیرسطحی محاسبه  بدون سرنشین است. یرسطحیز کی یمحور کینامیدرودیه

در ادامه با نزدیک شدن مرزهای جامد جانبی بر بدنه، اثر تغییرات این ضرایب بررسی . گیرد میصورت  ها پژوهششده و اعتبارسنجی نتایج با سایر 

مقاومتی شده که افزایش ضرایب هیدرودینامیکی را در  های نیرویجانبی بر بدنه باعث افزایش  های دیوارهیکی که نزد دهند می. نتایج نشان شود می

بر روی بدنه و      مؤلفهتوزیع  همچنین .برابر خواهد رسید 6/1به بیش از بدنه ضریب درگ به طوری که با نزدیکی مرزها به بدنه  پی دارد

  در داخل فضای محدود نشان داده خواهد شد.نیز با حرکت جسم جانبی  های دیواره

 وارهیتابع د، زیرسطحی، ضریب هیدرودینامیکی، الیه مرزی: کلمات کلیدی

 

 مقدمه
علت عمده استفاده از و ... مرسوم شده است.  نظامی ، محیط زیست،شناسی اقیانوس های زمینهی بدون سرنشین در ها زیرسطحیامروزه استفاده از 

کاوش در هیدروگرافی،  است که دسترسی انسان دشوار است. هایی محیطی بدون سرنشین، کاهش هزینه و زمان ساخت برای کار در ها زیرسطحی

گسترش کاربرد است.  در صنعت ی بدون سرنشینها زیرسطحیتنها چند مثال از کاربرد  التیکنترل عملکرد ش، یاز بدنه کشت یازرساعماق دریا، ب

هیدرواستاتیکی و این وسایل باعث تمرکز بیشتر محققان در طراحی این وسایل شد. طراحی یک زیرسطحی بهینه نیازمند شناخت دقیق مشخصات 

هیدرودینامیکی وسیله است. شناخت دقیق مشخصات هیدرودینامیکی باعث کاهش تلفات رانش و انرژی مصرفی خواهد شد. برای تعمیم مدل به 

ماتریس ضرایب هیدرودینامیکی شامل ماتریس  .شود میضرایب هیدرودینامیکی بیان  صورت بهاین نیروها  ها آنمشابه و کنترل  یها یرسطحیز

وسیله تشکیل شده و وابسته به شکل هندسی بدنه و  دار شتابضرایب جرم افزوده و دمپینگ است. ماتریس ضرایب جرم افزوده در حالت حرکت 

. در نتیجه محاسبه این ضرایب برای آید میوسیله است. از طرف دیگر ماتریس دمپینگ بر اساس اثرات مقاومتی سیال به وجود  شتاب وارد بر

یکی از این شرایط اثر الیه مرزی دیواره خارجی بر ضرایب هیدرودینامیکی بدنه است. زمانی که و شرایط مرزی مختلف بسیار مهم است.  ها بدنه

اثر نزدیکی سطح باعث  از محفظه خود خارج شود، زیردریادر  ای پرتابهیا  کندحرکت  ها کانالعظیم و  های لوله یا در داخل زیرسطحی نزدیک کف

 .شود میو جرم افزوده  میراییتغییر ضرایب 

 یدرجه آزاد 6حرکت  یساز هی[ شب2]پرستروانجام داد.  1111در سال  یصورت عدد هوشمند را به ییایردریز کی یدرجه آزاد 6 لی[ تحل1تانگ]

هوشمند را با در نظر گرفتن اثرات جرم افزوده، سطوح  ییایردریز کی یساز هی[ شب3و همکارانش] یدلیرو  1موسیر نیبدون سرنش ییایردریز

 ی در هندسه راتییهوشمند را نسبت به تغ یرسطحیز کی  جرم افزوده بیضرا تی[ حساس4و همکارانش] پرالتکردند.  یو پروانه بررس یکنترل

بدنه شناور  ی مختلف هندسه یها حالت یاجرم افزوده را بر بیضرا ها آنقرار دادند.  یکننده مورد بررس تیهدا یها باله یریشناور و محل قرارگ

[ به 5]اولرارتباط دارد.  یمتنوع یبا پارامترها میجرم افزوده به طور مستق راتییاسکات، محاسبه کردند سپس نشان دادند که تغ یس یرسطحیز

متقارن در  یبا سطوح کنترل یا استوانه یها پرداخت. او نشان داد که بر بدنه ها ییایردریدائم ز ریمنجر به حرکت غ یو گشتاورها روهاین یبررس

در  دیشده و با ستمیس یداریاباعث کاهش پ شود یمتقارن وارد م یکه بر سطوح کنترل روین نی. اشود یاز طرف سطح وارد م ییروین ،سطح یکینزد

 بیدر محاسبه ضرا ییایردرینسبت طول به قطر ز ریی[ در پژوهش خود اثرات تغ6و سن] یاگیت لحاظ گردد. یکینامیدرودیمحاسبات ه

نسبت طول به قطر باعث کاهش  شینشان داده است که افزا جیقرار دادند. نتا قیمورد تحق یمحاسبات االتیس کینامیبه روش د یکینامیدرودیه

 بیضرا شیباعث افزا یضینشان دادند که استفاده از سطح مقطع ب ها آن گری. از طرف دشود یوارد بر بدنه م یعرض یرخطیو غ یخط بیضرا

رفتار  یخود به بررس یها مجموعه پژوهش [ در7-1همکاران]و  امزیلیو .شود یم یحرکت عرض یخط بیاز ضر ریبه غ یکینامیدرودیه

و جرم  یکینامیدرودیه بی[ ضرا11]ونایمکپرداختند.  یصورت تجرب به 5/12تا  5/8با نسبت طول به عرض  یا استوانه یبدنه 5 یکینامیدرودیه
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صورت مجزا به دست  بدنه، پروانه و ملحقات را به یکینامیدرودیه بیضرا ونایبه دست آورد. مک یرا به روش عدد ریطول متغ یرسطحیز ی افزوده

 ریکنترل از راه دور را در دو حالت دائم و غ ییایردریز کیاطراف  ریتراکم ناپذ انی[ جر11و همکارانش] انیثقف آورد و در انتها با هم جمع نمود.

در محدوده  یکینامیدرودیه یروهاین بیضرا یساز هیشب نای در. ندکرد یعدد لیتحل سونیافزار فلوئنت و با استفاده از معادله مور دائم به کمک نرم

نشان  ها آنصورت شتابدار و بدون شتاب است.  شناور به یو عمود یحرکات شامل حرکت افق نیآن محاسبه شده است. ا هشد فیتعر هایحرکت

 توان یم جهی. در نتشود یم ییایردریز یو عرض یطول یوارد بر راستا یروهاین یکینامیدرودیه بیدر ضرا زیناچ رییسرعت باعث تغ شیدادند که افزا

 بی[ ضرا12و همکاران] یزاده پراپر صادق را ثابت در نظر گرفت. بیضر نیمختلف ا یها شناور در سرعت نترلو ک یکینامید لیدر تحل

با توجه به  ها آنبه دست آوردند.  یچهارم نمونه اصل کیبا نسبت  یمدل یبر رو شیرا با آزما 22تیویهوشمند اس یرسطحیز یکینامیدرودیه

بدنه  یرسطحیز ییرایم سیماتر بیضر 1جرم افزوده و  بیضر 3داشتند مدل و متعلقات را تست کردند و  اریکه در اخت یشگاهیامکانات آزما

و  یمحاسبات االتیس کینامید جیحوضچه کشش، نتامدل در  شیآزما جینتا نیب یا سهی[ مقا13و همکاران] مونسانمتقارن خود را به دست آوردند. 

خود را با تست  جیبه دست آورند و نتا یچهار روش مختلف تجرب لهیوس مقاومت بدنه را به بیضرا ها آنانجام دادند.  یرسطحیز کی یتجرب جینتا

[ به 14]3برترام یو روش تجرب یمحاسبات االتیس کینامید جینشان دادند که نتا ها آن انیکردند. در پا سهیمقا یمحاسبات االتیس کینامیمدل و د

 است. کینزد اریبس یشگاهیآزما جینتا

 مشخصات بدنه
معادالت و کاهش زمان از یک زیرسطحی استوانه متقارن برای تحلیل در داخل فضای محدود استفاده شد. این بدنه دارای پروفیل  سازی سادهجهت 

 آورده شده است: 1مشخصات ابعادی بدنه در جدول  .[15]مایرینگ است سازی بهینهدماغه و دم 

 : مشخصات ابعادی بدنه مورد تحلیل1جدول 

 توصیف واحد مقدار پارامتر

 طول دماغه متر 111/1  

 آفست دماغه متر 1165/1        

 طول بدنه میانی متر 654/1  

 طول دم متر 541/1  

 آفست دم متر 1368/1        

 توان تابع نمایی بعد بی 2  

 زاویه انتهایی دم رادیان 436/1  

 بیشترین قطر بدنه متر 111/1  

 طول کل وسیله متر 332/1  

 نسبت طول به قطر بعد بی 7    

 

 
 [11]برای روابط مایرینگ  زیردریایی هوشمندپارامترهای موجود بر : 1شکل 

 نشان داده شده است. 2بدنه در شکل محورهای مختصات در نظر گرفته شده برای 
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 : تعریف دستگاه مختصات بدنه2شکل 

 ضرایب هیدرودینامیکی
 کیبدنه  یهندس اتیحرکت معرف معادالت وابسته به خصوص کینماتیاست. س کینتیو س کینماتیشامل دو بخش س یرسطحیز کیحرکت 

درگ و ...  فت،یل یرویاز جمله ن یرسطحیوارد بر ز یکینامیدرودیه یروهایشامل ن کینتیو ... است. بخش س یانسیوزن، بو یرویمانند ن یرسطحیز

به فرم  لوریبسط ت لهیوس به دیبا روهاین نیوارد بر بدنه، ا یروهاین قیدق ییشناسا یالزم است. برا لهیکنترل وس یبرا روهاین نیا لیاست. تحل

 توان یم بیضرا نیا یساز بعد یبا ب گری. از طرف دشوند یم دهینام یکینامیدرودیه بیضرا ب،یضرا نیاز سرعت و شتاب نوشته شوند. ا یبیضرا

است که اثر حرکت جسم  نیا یکینامیدرودیه بیفرض در استفاده از ضرا نیتر یداد. اساس میتعم گرید یها را با استفاده از اصل تشابه به مدل ها آن

از خود نشان  یخوب جیبزرگ نتا یها و گردابه انیجر شیبا جدا ییها اند در مدل نتوانسته یکینامیدرودیه بیضرا لیدل نینماند. به هم یباق الیبر س

 اتی. فرضردیگ یمعادالت و کاهش زمان محاسبات صورت م یساز ساده یا براتنه یکینامیدرودیه بیاستفاده شده در ضرا اتیاز فرض ی. برخدهند

 [.16است] ریبه شرح ز در نظر گرفته شده

 شتاب رابطه دارند. یخط یها تنها با ترم الیس ینرسیا گری. به عبارت دشود یمرتبه اول شتاب در نظر گرفته م یها تنها ترم -1

 اند. تنها با شتاب در ارتباط ینرسیا یروهاین یعنی شوند یسرعت و شتاب در نظر گرفته نم یبیترک یها ترم -2

و زمان  بیتعداد ضرا شیها و متعلقات که باعث افزا مانند پروانه یاز وجود عوامل گری. به عبارت دشود یصورت متقارن در نظر گرفته م بدنه به -3

 خواهد شد. یخوددار شود یمحاسبات م

از  توان یبوده و م زیناچ اریاند که اثر مشتقات مراتب باالتر بس نشان داده یتجرب جی. نتاگردند یمحاسبه م 3تا مرتبه  یکینامیدرودیه بیضرا -4

 نظر کرد. صرف ها آن

معادله  صورت به شود مییک لوله است و از حرکات هیو و سووی آن صرف نظر معادله حرکت یک وسیله با شش درجه آزادی در صورتی که درون 

که شامل ماتریس اینرسی، جرم افزوده، کوریولیس،  شوند میضرایبی از سرعت شتاب نوشته  صورت بهوارد بر بدنه  نیروهایدر این معادله است.  (1)

 است. بازگرداننده یو گشتاورها روهاین سیماترمیرایی و 

   (1) (      ) ̇  ( ( )   ( ))   ( )    

برای زیرسطحی داخل فضای  ̇   و یک ضریب جرم افزوده محوری      | |     سه ضریب مقاومت محوری  محاسبه، ها ماتریسدر این 

بیشتری  تأثیر، به دلیل ضرب در توان دوم سرعت دارای | |  از میان سه ضریب میرایی محوری، ضریب  برخوردار است.محدود از اهمیت باالیی 

 نسب به ضرایب دیگر است؛ زیرا نیروی مقاومت یک وسیله با توان دوم سرعت رابطه دارد.

 

 روابط تجربی
. شود می سازی شبیهگون برای محاسبه ضرایب میرایی و جرم افزوده روابطی تجربی ارائه شده است. در این روابط اغلب زیرسطحی با یک بیضی

 [.17]روابط زیر ارائه شده است گون بیضیبرای محاسبه ضریب جرم افزوده خطی یک 

 (2)   ̇   
4   

3
(
 

1
) (

 

1
)

1

 

 (3)   ̇   
4   

3
(
 

1
)

3

 

 
ضرریب جررم افرزوده محروری     رابطه دیگری که بررای محاسربه    است. 252/1و  136/1به ترتیب برابر با   و   که برای زیرسطحی مدنظر ضرایب 

 است. (4) معادله، شود میاستفاده زیرسطحی 

 

  (4)   ̇   
 0

1   0

  

4نشان دهنده جرم کل وسیله است که برای بیضی برابر با  mدر اینجا 

3
 آید: زیر به دست می روابطاز  1 و  1 است و  2    
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 شود. صورت زیر تعریف می به eجایی که 

(7)   √1  (
 

 
)

2

 

نشان داده  (8)ابطه اند. ضریب درگ افقی غیرخطی در ر آوردههای تجربی سخن به میان  برخی از مراجع از محاسبه درگ غیرخطی محوری به روش

 شده است.

  (8)   | |   
1
2
      

 [.18]توان به دست آورد صورت تجربی می ضریب نیروی درگ محوری وسیله است. ضریب درگ محوری را نیز به   سطح مقابل بدنه و    

  (1)    
      

  

 1  61 (
 

 
)

3

 1 1125(
 

 
)  

را نیز     [.11]در نظر گرفت 317/3×11-3 توان در حدود ای صفحه تخت است که مقدار آن را می ضریب اصطکاک پوسته     ،(1) در رابطه

 دست آورد. به (11)توان از رابطه  می

  (11)       

 .[2]قرار دارد 13/1تا  11/1در محدوده    نتایج تجربی نشان داده است که 

 

 جریانات اطراف دیوار
شوند و با توجه به اهمیت رفتار جریان در نزدیک  یجاد میا یمرزهای  ها، الیه به واسطه وجود لزجت سیال و اصل عدم لغزش در نزدیکی دیواره

یه نمایند. از طرفی در این نواحی نزدیک دیوار به واسطه تشکیل ال ای را ایفا می ها، چگونگی تحلیل این نواحی در بررسی عددی نقش عمده دیواره

تر  بینی دقیق به سزایی در حل و پیش تأثیرمرزی، تغییرات مومنتوم و سایر متغیرهای جریان شدیدتر است لذا دقت بیشتر در تحلیل این نواحی 

 کل میدان جریان مغشوش خواهد داشت.

های  شود. توابع دیواره در حقیقت پروفیل ه میهای جریانات آشفته در اطراف مرزهای جامد از مفهومی به نام تابع دیواره استفاد سازی اغلب در مدل

های تحلیلی و از حل صریح معادالت جریان در نزدیکی دیواره به دست  تحلیلی جریان در الیه مرزی مجاور دیواره هستند که با استفاده از روش

 شود. صورت نسبت نیروهای اینرسی و آشفتگی بیان می اند. عدد رینولدز زبری به آمده

  (11)    
    

 
 

 آید. به دست می (12) سرعت اصطکاکی است که از رابطه   نشان دهنده متوسط سطوح زبری سطح است.   در این رابطه 

  (12)    √
  

 
 

در نزدیک دیواره کوچک باشد، نیروهای    نشان دهنده تنش برشی روی دیواره است. در راستای عمود بر جریان هر جا که عدد بدون بعد    

تر بوده و اغتشاشات احتمالی در ناحیه مزبور میرا خواهد شد. با فاصله گرفتن از دیواره و افزایش عدد  لزجت در مقایسه با نیروهای اینرسی بزرگ

ده و برخی از اغتشاشات فرصت رشد را یروهای لزجت برای میرا نمودن اغتشاشات احتمالی موجود در جریان تضعیف شن، قدرت    بدون بعد

از دیواره خواهند یافت. با دور شدن هر چه بیشتر از دیواره تعداد بیشتری از اغتشاشات رشد خواهند کرد تا جایی که در نواحی به اندازه کافی دور 

 [.21]جریان سرشار از اغتشاشات )آشفته( خواهیم رسید

 صورت دیگر است. کنند. معموالً تابع دیواره در نواحی مختلف دیواره بهمیشی از توابع دیوار استفاده های اغتشا که تمامی مدل استالزم به ذکر 

 5    زیر الیه لزج:

5 الیه بافر:     31 

31 تا 61 الیه کامالً مغشوش:     

  

 سازی مدل

تعیین دامنه اطراف بدنه است. در حالت عادی، فاصله مرزها تا بدنه باید به نحوی  یک جسم شامل تعریف جسم، شرایط مرزی و سازی بخش مدل

اند. محققان نشان  تعیین شود که مرزها اثری بر جریان اطراف بدنه نگذارد. مراجع مختلفی درباره حداقل فاصله مرزها تا بدنه صحبت به میان آورده

توان دامنه تحلیل  می در نتیجه ؛[6]انتها استر طول از مقابل و طرفین و چهار برابر طول بدنه از اند که دامنه مناسب جهت حرکت بدنه، دو براب داده
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 4مرزهای اطراف بدنه در دینامیک سیاالت محاسباتی دارای شرط مرز دوردست در نظر گرفت. L5/8و طول  L4را همانند مکعبی به ضلع وجه 

ندارند. اما اگر این مرزها به بدنه نزدیک گردند و شرط مرزی دیواره برای  تأثیریهستند. به عبارت دیگر این مرزها در تحلیل جریان اطراف بدنه 

اطراف بدنه را نشان مختلف  دامنههفت  2جدول . گذارد میبر تحلیل جریان اثر  ها دیوارهتعریف گردد در این صورت اثر برخورد سیال به این  ها آن

 .شود میمحاسبه شده و با هم مقایسه  ها آنبرای که در این مقاله ضرایب هیدرودینامیکی  دهد می

 زیرسطحیدر نظر گرفته شده اطراف های  ابعاد دامنه :2جدول 

 فاصله مرز جامد تا مرز جسم عرض دامنه محدود جانبی حالت

1 D28 D5/13 

2 D14 D5/6 

3 D5/11 D5 

4 D7 D3 

5 D25/5 D125/2 

6 D5/3 D25/1 

7 D8/2 D1/1 

 

 بندی شبکه
در . دهد میدر اطراف بدنه را نشان  سازمان بیشبکه کارتزین  3شکل . شود میدر اطراف بدنه استفاده  سازمان بیدر این مقاله از شبکه کارتزین 

به  اطراف دیوارهزیرسطحی در فضای محدود دو ناحیه از اهمیت باالیی برخوردار است. یکی اطراف بدنه زیرسطحی و ناحیه دوم در  بندی شبکه

  .دهد میرا نشان  7اطراف بدنه و دیواره برای حالت  سازمان بیشبکه کارتزین  4شکل   است. الیه مرزیعلت تشکیل 

 

 
 سازمان بیاز شبکه کارتزین  ای نمونه :9شکل 

 
 7برای حالت  اطراف بدنه و دیواره سازمان بی: شبکه کارتزین 4شکل 

 

ل برای بررسی استقالل از شبکه نتایج، برای حالت چهار، نمودار فشار در طول بدنه رسم شده است. این نمودار برای سه مدل مش با تعداد سلو

میلیون سلول دارای نتایج شبیه به هم هستند. پس برای کاهش زمان از مدل  2میلیون و  1متفاوت رسم شد و نتیجه حاصل نشان داد که مدل 

خواهد بود.  1156/1امگا، طول الیه مرزی -میلیون سلول و مدل تحلیل کا 5/3با توجه به رینولدز بیش از  استفاده شد. سلولمیلیون  1شبکه 

 نشان داده شده است. 7شکل و  6شکل بدنه در و  یدامنه جانب وارهید یبر رو    عیتوز

                                                 
4
 Far Field 
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 7در حالت  توزیع فشار بر روی بدنه برای تعداد سلول مختلف :1شکل 

 
 7در حالت  بر روی دیواره دامنه جانبی    زیعتو :6شکل 

 
 7در حالت  بر روی دیواره اطراف بدنه    زیعتو :7شکل 

 

 .دهد میروی دامنه جانبی وابسته به حرکت زیرسطحی است. مقدار بیشینه این نمودار موقعیت قرارگیری زیرسطحی را نشان  بر   مقدار 
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 نتایج

، ها پژوهشاز میان سه ضریب میرایی خطی، ضریب مرتبه دو به دلیل داشتن سهم زیاد در ضریب درگ از اهمیت خاصی برخوردار است. در اکثر 

  . اند کردهمحققان تنها بر محاسبه این ضریب تمرکز 

  .دهد میرا نشان  1میان ضرایب بدون بعد شده سه مرجع مختلف با ضرایب بدنه در حالت  ای مقایسه 3 جدول

 های مختلف مرتبه دوم بدون بعد زیرسطحی دمپینگضرایب  :9جدول 

 REMUS[2] MBARI[11]  SUT2[12]  1حالت 

 7 42/11 7 7 (L/Dنسبت طول به قطر )
   | | 11177/1- 11161/1- 11161/1- 11178/1- 

 

ضرایب  نشان داده شده است. 8شکل تمام حاالت محاسبه و در ، نیروهای مقاومت در حالت شتاب صفر برای 1پس از اعتبارسنجی نتایج حالت 

 در  توان میضرایب میرایی مرتبه اول و سوم را ست. رسم شده ا 1شکل میرایی مرتبه دوم در 

ضریب درگ افزایش . به عبارت دیگر یابد مینزدیک شدن دیواره به بدنه زیرسطحی، ضریب میرایی مرتبه دوم افزایش که با  دهد مینشان  1شکل 

 نیست. پوشی چشمبرابر است که قابل  6/1بیش از  7به حالت  1میرایی مرتبه دوم از حالت . افزایش ضریب یابد می

 

 مشاهده نمود. 4جدول 

 
 سرعت در حاالت مختلف برحسب: تغییرات نیروی مقاومت محوری 8شکل 

 

 
 : ضرایب میرایی مرتبه دوم برای حاالت مختلف3شکل 
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ضریب درگ افزایش . به عبارت دیگر یابد مینزدیک شدن دیواره به بدنه زیرسطحی، ضریب میرایی مرتبه دوم افزایش که با  دهد مینشان  1شکل 

 نیست. پوشی چشمبرابر است که قابل  6/1بیش از  7به حالت  1میرایی مرتبه دوم از حالت . افزایش ضریب یابد می

 

 برای حاالت مختلف سوم: ضرایب میرایی مرتبه اول و 4جدول 

         حالت

1 24/1- 167/1 

2 284/1- 154/1 

3 261/1- 166/1 

4 213/1- 163/1 

5 127/1- 157/1 

6 152/1- 152/1 

7 472/1- 18/1 

 

 های حالتبه شکل هندسی جسم و توزیع شتاب حرکتی آن بستگی دارد. در این مقاله برای مقایسه ضریب جرم افزوده در ضریب جرم افزوده 

 یکسان در نظر گرفته شده است. صورت بهمختلف، مقدار شتاب 

 های مختلف ضرایب جرم افزوده محاسبه شده زیرسطحی :1جدول 

 مقدار ̇  

 -83/7×11-4 (2) رابطه

 (3) رابطه
4-11×81/7- 

 (4) رابطه
4-11×8/7- 

REMUS[2] 4-11×51/7- 

SUT2[12] 4-11×5/7- 

 -18/7×11-4 1حالت 

 

 و برجک زیرسطحی است.  ها بالکبا دیگر مراجع در نظر نگرفتن اثر متعلقاتی همانند  1علت اختالف ضریب بدون بعد جرم افزوده حالت 

 
 : ضرایب جرم افزوده خطی برای حاالت مختلف11شکل 

 

خارجی را بر سرعت و فشار  های دیوارهاثر نزدیکی  توان میرسم شده است. در این دو شکل  7و  4در ادامه کانتور توزیع سرعت و فشار در دو حالت 

 اطراف بدنه مشاهده نمود.
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 چپ( 7راست و حالت  4: نمایش کانتور فشار در دو حالت )حالت 11شکل 

  
 چپ( 7راست و حالت  4نمایش کانتور سرعت در دو حالت مختلف )حالت  :12شکل 

 

 بندی جمع
 نتایج حاصل از این پژوهش شامل موارد زیر است:

وابسته به ضرایب هیدرودینامیکی آن است. این ضرایب با توجه به شرایط مرزی مختلف متفاوت است. برخی از  ها زیرسطحیکنترل حرکات  -1

ی بدون متعلقات با نتایج تجربی بسیار مشابه هستند. اما در شرایط تجربی خاص این ها بدنهرای تحلیل بکه  اند دادهنشان  تحلیلیروابط 

جانبی است. این حرکت باعث افزایش ضرایب  های دیوارهشرایط حرکت بدنه در نزدیکی  ضرایب متفاوت خواهند بود. یکی از این

ضرایب هیدرودینامیکی زیرسطحی است. در نتیجه برای حل این مسائل باید  های پرتابه، ها تحلیلاز این  ای نمونه. شود میهیدرودینامیکی 

 دقیق محاسبه شوند. صورت به

 ها پرتابه. این موضوع در طراحی سیستم آکوموالتور در تولید فشار رسد میا به دوبرابر مقدار اولیه خود نیروی درگ محوری با نزدیکی مرزه -2

 است. مؤثربسیار 

 دقیق مورد بررسی قرار گیرد. صورت به. این توزیع در اکتساب نتایج باید کند میدر طول بدنه با نزدیکی مرزهای جامد تغییر    توزیع  -3
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