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 چکیده

بشه همشراه یشک داکشت     ساس سیستم رانشش پروانشه داکشت دار    دریایی بر اپمپ جت به عنوان یکی از سیستم های تامین تراست سیستم پیشرانش 

 با راندمان مناسب و همچنینباال پیشروی  هایبه سرعت نیازموتورهای دریایی و توان روزافزون با توجه به پیشرفت  تاب معرفی می شود.کاهنده ش

پمپ جشت توسشعه داده ششده انشد.      ر، سیستم های پیشرانشروتور و استاتوگشتاور پروانه های  خنثی سازیجلوگیری از وقوع پدیده کاویتاسیون و 

 یشک پروانشه نمونشه   ایشن سیسشتم پیششرانش اسشت. بشدین منرشور در ابتشدا از        کاویتاسشیون بشر روی   پدیشده  سشازی  ششییه  مقالشه، هدف اصشلی ایشن   

(DTMB4119به منرور صحت سنجی نتایج شییه سازی )  اسشیونی وشوم مجموعشه بدنشه     استفاده شده و پس از آن به شییه سازی جریشان کاویت

انجشا    H=4,7,10mهشای  و در عمش   V=40knot,n=1686rpmو سیستم پیش رانش پرداخته شده است. شییه سشازی در   رونده زیرسطحی

نتشایج وشاکی از وقشوع     ارائشه ششده اسشت.   به منرشور در  بتتشر نتشایج بدسشت آمشده،      شده است. همچنین کانتورهای جریان، فشار و کسر وجمی 

در لیه ومله داکت و کاویتاسیون شدید در دماغه هندسه مورد بررسی است که با اصالح پروفیل این مناط  مشی تشوان اوتمشام    کاویتاسیون جزئی 

 وقوع کاویتاسیون را در شرایط عملکردی واضر کاهش داد.

 

 کاویتاسیون، ، روتور و استاتورپروانهتحلیل جریان، : کلمات کلیدی

 

 مقدمه

وقوع کاویتاسیون روی بخش های مختلف بدنه یک رونده زیرسطحی از پدیده های بسشیار متمشی اسشت کشه بایسشتی از آن اجتنشاب ششود. پدیشده         

خواهشد ششد    نویز تولید ششده افزایش نیروی درگ و و از منرر هیدرودینامیکی موجب شود ی تواند باعث خوردگی کاویتاسیون از منرر سازه بدنه م

انتششار نشویز در    ،بنابراین لزو  جلوگیری از وقوع آن امری ضروری است. سیستم پیشرانش پمپ جت به علت داکت موجود بر روی روتور و اسشتاتور 

قالشه  در ایشن م  اطراف بدنه را به شدت کاهش می دهد و وجود استاتور مناسب نیز باعث کوچک شدن ناویه دورانی گردابه ای پشت جسم می شود.

بطشور کلشی فعایشت هشای     . [1]مورد مطالعه قرار گرفته است ANSYS FLUENT14.5شییه سازی عددی کاویتاسیون به کمک نر  افزار تجاری 

ترستون و اوانیشار  ر ادامه مروری بر فعالیت های تحقیقاتی انجا  شده ارائه شده است. دبسیار محدودی روی این سیستم پیشرانش صورت گرفته که 

% بشرای سیسشتم پیششرانش قابشل دسشتیابی اسشت. همچنشین        111% برای جت و در نتیجه راندمان پیششرانش  111یافتند که مقدار راندمان [ در2]

ه قرار دادند. روش طراوی پمپ جت بشرای  [ وضعیت پروانه های دریایی و رژیم های جریانی مختلف واکم بر آنتا را مورد مطالع3ترستون و انسلر ]

ارائه شد. آنتا پارامترهای مختلفی برای طراوی پمپ جت پیدا کردند و از کسکید های توسعه یافتشه ناکشا    [4]هندرسون و همکاران اولین بار توسط

[ اصوم طراوی پروانه های معکوس گرد و پمپ جت ها را از منرر راندمان و کاویتاسشیون  5] برای طراوی استفاده کردند. مک کورمیک و همکاران

 [ شییه سازی عددی کاملی ووم اژدر و سیستم پیشرانش پمپ جت انجا  داد. سوریانارایانا و همکاران6استفان ] بررسی قرار دادند. مورد مطالعه و 

[ قوانین جدیدی برای آغشاز کاویتاسشیون در مشدم    9-8تکنیک محاسیه راندمان پمپ جت در تست مدم تونل کاویتاسیون را ارائه کردند. کلر ] [7]

 در تونل باد ارائه دادند. روشی برای تست تجربی پمپ جت همچنین [ 11شده ارائه کرد. سوریانارایانا و همکاران ]های اسکیل 

 

 معرفی هندسه مورد بررسی و شرایط جریان سیال

میکی وارد بشر یشک   بعشد بدسشت آوردن نیروهشای هیشدرودینا     بدست آوردن ضرایب هیدرودینامیکی یا به عیارت دیگر در والت با مقاله،هدف از این 

های دماغه، بدنشه، پاششنه،  اسشتاتور، روتشور و     در والت کاویتاسیونی است. هندسه شامل قسمت رونده زیرسطحیمجموعه پمپ جت به همراه بدنه 

نششان داده ششده     DTMB4119و پروانشه   رونشده زیرسشطحی  هندسه  نمای ایزومتریک 1شکل در  داکت است که در ادامه نشان داده شده است.

 است.
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 (سمت راست) DTMB4119و پروانه  سیستم پیشرانش)سمت چپ(به همراه  رونده زیرسطحینمای ایزومتریک هندسه : 1شکل 

 

 شبکه به کار رفته برای حل عددی جریان

ششیکه  بخششی از   محاسیاتی که در ول عددی بکار رفته است توضیح داده خواهد شد.شیکه  ،سازی جریان ووم جسمشییهبه منرور بخش  اینرد

ارائه شده است. اسشتفاده از ششیکه    2شکل در الیه مرزی تولید شده بر روی روتور به همراه شیکه سطحی تولید شده روی پره های روتور و استاتور 

سازی شیکه این امکان را فراهم کرده است که بتوان این مسئله را در والت سه بعدی با کمتشر از یشک ملیشون و دویسشت     نههای بتیهییرید و روش

کیفیشت  از لحاظ پارامترهای تولید شیکه ول کرد. شیکه تولید شده به کمک شرط مرزی پریودیک هزار سلوم به طور کامل در محدوده محاسیاتی 

نشان داده شده است و همشانطور   3شکل  درنسیت منرری و  میزان کیفیت شیکه بر اساس پیچش سلوم عیار تعریف شدهد. با توجه به مباالیی دار

رود که همگرایشی در رونشد وشل    متوسط قرار دارند و بنابراین به لحاظ ول عددی انترار میها در محدوده عالی تا عمده سلوم که مشاهده می شود

 مسئله مطلوب باشد.

 

 

 )راست( شبکه سطحی ایجاد شده روی روتور و استاتور( سمت راست) الیه مرزی تولید شده بر روی روتورشبکه : 1شکل 

 

است که تعداد بسیار کمی در مقابل وجشم ششیکه دارد. در    424و وداکثر نسیت منرری کمتر از  94/1افتاده در شیکه برابر وداکثر پیچش اتفاق 

واقع شده که دارای کیفیت عالی تا خوب هسشتند و   8/1های شیکه ایجاد شده در محدوده پیچش سلوم زیر درصد کل سلوم 99/99شیکه موجود 

 گیرد.ه لحاظ پیچش مورد تأیید قرار میاز این لحاظ کیفیت کل شیکه ب

  
 و پیچش سلولی )سمت راست(( سمت چپاز لحاظ نسبت منظری ) پروانههای تولید شده بر روی کیفیت سلول: 1شکل 
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گفت که به غیر از محدوده نزدیک جسم به سیب توان شیکه مورد استفاده در ول عددی ترکییی از شیکه باسازمان و بدون سازمان است. اساساً می

های سرعت و فشار، نیازی بشه ریزکشردن ششیکه در بقیشه نشواوی      همچنین شدید بودن گرادیانو سازی اثرات لزجت و مالورات مدم آشفتگی مدم

سازمان  صورت بی  ن و در اطراف بهصورت باسازما میدان ول نیست، لذا در تولید شیکه به جتت کاهش هزینه محاسیات در نزدیک جسم، شیکه به 

های شدیدتر فشار و سرعت نسیت به نقاط دوردست نیشاز بشه تعشداد بیششتر     گرادیانکه در مجاورت جسم ریزتر شده است زیرا . شیتولید شده است

یم دارد. به عیارت دیگر از شیکه ریز در سلوم محاسیاتی دارند تا بتوانند به درستی مدم شوند بنابراین ابعاد سلوم با فاصله آنتا تا جسم رابطه مستق

 کند.مجاورت جسم تا شیکه درشت نقاط دور از جسم تغییر می

 

 شرایط جریان

ناپذیر در نرر گرفته شده است. سرعت خطشی  شرایط جریان و خواص سیام به طور خالصه ارائه شده است. بدیتی است که سیام تراکم 1جدومدر 

 .فرض شده است شوند. همچنین خواص سیام نیز ثابتو دورانی سیام ثابت و مسائل به صورت پایا ول می

 شرایط جریان و خواص سیال در حل مسئله: 1جدول

 آب سیام

 𝑘𝑔/𝑚3 998.2 چگالی

1e-6 sm2 لزجت سینماتیکی
 

 Knot 40 سرعت جریان

 RPM 1686 سرعت چرخش روتور

 H=4,7,10 عم  هندسه

 

ای بیضوی دارند و بنابراین برای ول بایستی که ششرایط مشرزی   روند رفتاری مشابه معادالت دیفرانسیل پارهبکار میمعادالتی که در ول این مسائل 

𝑘سازی جریان درنرر گرفته ششده، مشدم   مدم آشفتگی که در این شییه روی تما  مرزهای آنتا مشخص باشد. − 𝜀 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒  باششد.  مشی

ششوند. در اسشتفاده از   به صورت کوپل با یکدیگر وشل مشی   1اندازه ورکت در سه جتت، انرژی جنیشی آشفتگی و اتالفبنابراین معادالت پیوستگی، 

𝑘مدم  − 𝜀 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 استاندارد استفاده شده است. بنابراین محدوده  2از تابع دیواره𝑦+     تشا   31اولین سلوم مجاور جسشم بایسشتی بشین

. این محدوده مربوط بشه الیشه مشرزی لگشاریتمی در الیشه      ]1[قدار آن ترجیحاً باید نزدیک به ود پایین این بازه قرار گیرد قرار گیرد که الیته م 611

 شود.افزار فلوئنت ول می. مسئله بر روی این شیکه با استفاده نر ]11[باشد مرزی مجاور دیوار می

 

 نتایج تحلیل عددی جریان بر روی پروانه

و پروانشه در والشت    رونشده زیرسشطحی  و بدنشه    DTMB4119بدست آمده از ول عددی جریان سیام بشر روی پروانشه نمونشه     نتایج در این بخش

مطشاب  ششرایط مشورد بررسشی در      V=11.54,n=2726.3rpmششییه سشازی در     DTMB4119کاویتاسیونی ارائه شده است. در مورد هندسه 

در والت غیر کاویتاسشیونی  ، کل مجموعه بدنه و سیستم رانش رونده زیرسطحیانجا  شده است. برای بدنه  σ=1.02,j=0.833یعنی  [12]مرجع 

 مقالشه ششود. در ایشن   تقرییاً به والت تعادم رسیده و در مجموع نیروئشی بشه آن وارد نمشی    (V=40knot,n=1686)در دور و سرعت مورد بررسی 

با بررسی نیروهشای وارد بشر    و نتایج آن ارائه شده است.مورد بررسی قرار گرفته  H=4,7,10عم   3هندسه مورد بررسی در والت کاویتاسیونی در 

هندسشه را از لحشاظ مزایشا و    هشای مختلشف   قسشمت های مختلف جسم بر اساس تفکیک نیروهای ویسکوز و فشاری، این امکان وجود دارد که قسمت

 سازی طراوی از آن استفاده کرد.نهمعایب هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار داد و جتت بتی

 

  DTMB4119نیروی درگ و ممان چرخشی بر روی پروانه 

یعنشی   [12]مطشاب  ششرایط مشورد بررسشی در مرجشع       V=11.54,n=2726.3rpmهمانطور که در مقدمه این بخش ذکر شد، ششییه سشازی در   

σ=1.02,j=0.833  برای پروانه  [12]انجا  شده است. نتایج پایان نامه مرجعDTMB4119 و کاویتاسیونی ارائه شده است  3در دو والت خیس

از نتایج بخش کاویتاسیونی آن برای ارزیابی نتایج واصل از شییه سازی بتره گرفته شده اسشت. ششمای کلشی ناویشه کاویتاسشیونی       مقالهکه در این 

 شود از تطاب  خوبی برخوردار است.ارائه شده است که همانطور که مشاهده می 4شکل واضر در  مقالهو شییه سازی  [12]مرجع 

                                                 
1
 - Dissipation 

2
 - Standard Wall Function 

3
 Wetted 
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 با نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی حاضر [12]کانتورهای کسر حجمی بخار ارائه شده در مرجع : 4شکل 

 

نتایج نیشرو   [12]در مرجع  ارائه شده است. 3جدومو  2جدومهمچنین نتایج نیرو و گشتاور واصل از شییه سازی در دور و سرعت مورد بررسی در 

 و گشتاوری ارائه نشده است.

 V=11.54m/s, n=2726.3rpmدر  DTMB4119نیروی افقی روی اجزای مختلف پروانه  :1جدول 
Zone Pressure Force Viscous Force Total Force 

blade -2655.63 60.57 -2595.06 

hub -0.25 6.21 5.96 

boss 62.61 1.21 63.83 

Extended-hub 0.12 34.25 34.37 

------------------------- --------------- --------------- --------------- 

Net -2593.15 102.24 -2490.90 

 

 V=11.54m/s, n=2726.3rpmدر  DTMB4119گشتاور حول محور بدنه روی اجزای مختلف پروانه  :1جدول

Zone Pressure Moment Viscous Moment Total Moment 

blade -140.66 -12.54 -153.20 

hub -0.01 -0.12 -0.13 

boss 0.00 0.00 0.00 

Extended-hub 0.00 0.00 0.00 

------------------------- --------------- --------------- --------------- 

Net -140.67 -12.66 -153.33 

 

 نیروی درگ و ممان چرخشی بر روی بدنه به همراه سیستم پیشرانش پمپ جت
مشورد مطالعشه و بررسشی     H=4,7,10عم   3در  V=40knot,n=1686در این بخش نتایج واصل از شییه سازی عددی جریان کاویتاسیونی در 

گیشرد. ناویشه اوم کشه ششدیدترین میشدان      ناویه کاویتاسیونی شکل مشی  3قرار گرفته است. کالً در شییه سازی کاویتاسیون جریان ووم پمپ جت 

باشد که ماند. ناویه دو  ناویه پره های روتور میمتر نیز باقی می 11است که وتی تا عم   رونده زیرسطحیدارد، ناویه دماغه  کاویتاسیونی را نیز

و با افزایش عم  و بشالطیع  )که به علت جزئی بودن کاویتاسیون نتایج آن ارائه نشده است( گیرد متر تحت تاثیر کاویتاسیون قرار می 1تنتا در عم  

و تشا  ش فشار کل این ناویه کاویتاسیونی از بین می رود. ناویه سو  ناویه روی داکت بوده که این ناویه نیز تقرییاً کاویتاسیون شدیدی داشته افزای

. شود. کانتورهای فشار و کسر وجمی بخار در ادامه و پس از بخش نتایج نیرو و گشتاوری ارائشه ششده اسشت   متر نیز این ناویه مشاهده می 11عم  

 5جدولو نتایج گشتاورهای محاسیه شده در  4جدومدر نتایج نیروی بدست آمده در عم  های مختلف مورد بررسی در والت کاویتاسیونی خالصه 

نتایج همانطور که مشاهده می شود با افزایش فشار، نتایج به والت جریان غیر کاویتاسیونی در والت تک فازی نزدیک تر می شود. ارائه شده است. 

𝐻نشان می دهد در عم  های کم مانند  4جدول = 4𝑚      و بخصوص در مناطقی مانند دماغه که کاویتاسیون ششدید در آن ر  مشی دهشد نیشروی

ششود.  وده و به نتایج والت غیر کاویتاسیونی نزدیشک مشی  درگ بیش از دو برابر افزایش می یابد. این افزایش نیروی درگ در عم  های باالتر کمتر ب

مطشاب  نتشایج    سایر نواوی مانند روتور و استاتور که در آنتا کاویتاسیونی ر  نداده نیرویی تقرییاً معادم والشت غیشر کاویتاسشیونی خواهنشد داششت.     
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% گششتاور  84گشتاور وارد شده بر روتور و استاتور بر خالف نتایج نیروئی در والت کاویتاسیونی چندان تغییر نمی کند و در کل در وشدود   5جدوم

 ایجاد شده توسط روتور به وسیله استاتور خنثی می شود.
 مقایسه نیروی افقی وارد شده بر اجزای مختلف بدنه و سیستم رانش  در حالت های مختلف :4جدول

Zone trust H=4m H=7m H=10 Wetted 

  duct 2054.20 2121.30 2217.25 2234.98 

rotor balde -2028.90 -2003.50 -1955.23 -1952.89 

  hub -235.54 -243.30 -254.81 -263.55 

stator balde -414.63 -403.55 -374.92 -360.98 

  hub -734.60 -762.09 -790.47 -780.07 

  tail 157.70 116.97 39.97 18.38 

  nose 824.80 489.60 391.73 382.05 

  net 269.13 -108.66 -137.55 5.15 

 شده بر اجزای مختلف سیستم رانش  در حالت های مختلفمقایسه گشتاور  وارد  :5جدول
Zone Moment H=4m H=7m H=10 Wetted 

rotor -209.15 -207.18 -204.5 -204.14 

stator 177.19 175.38 172.04 171.97 

net -31.74 -31.66 -32.32 -32.14 

 
ارائشه ششده اسشت.      6ششکل   روی نو  دماغه درکانتور کسر وجمی همچنین  5شکل  در روی داکت و پره های روتور در در ادامه کانتورهای فشار

متر را نششان   11 عم  سمت چپ پائین متر،7 عم  متر،سمت راست باال 4 عم  عم  مورد بررسی بوده و تصویر سمت چپ باال 3نتایج مربوط به 

 دهند این ترتیب در سایر شکل ها نیز رعایت شده است.می

  

کانتورهای فشار در سطح داخلی و  خارجی داکت و : 5شکل 

 H=4,7,10عمق  4پره های روتور در 
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عمق  1کانتورهای کسر حجمی بخار روی دماغه در : 6شکل 
H=4,7,10 

 

 

 
 

 
م داکت )پائین( نشان خطوط جریان سه بعدی در نزدیکی روتور و استاتور)باال( و وو 7شکل برای ارزیابی بتتر به منرور اصالح زاویه پره ها در 

 داده شده است. همانطور که مشاهده می شود ناویه چرخشی در پشت داکت ایجاد شده و این ناویه متقارن می باشد.

  
 با نمایش داکت )سمت چپ( و بدون نمایش داکت )سمت راست( نمای ایزومتریک خطوط جریان اطراف روتور و استاتور: 7شکل 

 

 جمع بندی و پیشنهادات

مورد بررسی و ول عددی قرار  مقالهدر والت کاویتاسیونی در این  پروانهبه همراه سیستم پیشرانش پمپ جت  رونده زیرسطحیهندسه 

𝐻عم   3اند. نتایج برای یک دور و سرعت در ها بدست آمدهورنیروها و گشتا گرفت. ول به صورت پایا انجا  گرفته و = مورد مطالعه  4,7,10

با اصالح یتاسیونی دارد که قرار گرفته است. نتایج کلی واکی از اختالف شدید بین نیروهای تراست و درگ وارد شده بر بدنه در والت خیس و کاو

نیروی درگ وارد شده بر قسمت دماغه که دچار کاویتاسیون  می توان اوتمام وقوع کاویتاسیون را کاهش داد.پروفیل هندسی نواوی کاویتاسیونی 
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یونی نزدیک می شود. بر برابر افزایش می یابد ولی با افزایش عم  عملکردی نتایج به والت غیر کاویتاس 2شدید می شود در عم  های کم تا 

های بدست آمده در این گزارش نتایج نیرویی و ممانتحت تاثیر قرار نمی گیرند. چندان خالف نتایج نیروئی، نتایج گشتاوری با وقوع کاویتاسیون 

 . کندهای روتور را خنثی می% گشتاور واصل از پره84های استاتور دهد که پرهنشان می
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