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 چکیده

لذا تاثیرات سطح آزاد . در پروانه نیمه مغروق به دلیل اینکه مقدار از پروانه داخل آب بوده و مقداری از سطح پروانه بیرون از آب قرار دارد

در این مقاله فیزیک رفتار جریان . جریان هنگام ورود پره به آب و هنگام خروج از سطح آب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشدو رفتار 

تغییرات ضخامت مورد بررسی قرار گرفته است. دوفازی  -با استفاده از روش حجم محدود  نیمه مغروقاطراف مقطع دو بعدی از پروانه 

می باشند که در این مطالعه به آنها ی هوادهی از ورود مقطع به آب تا خروج از آب از مهمترین پارامترهایی ناحیه هوادهی و رژیم ها

بر اساس داده های بدست آمده گرادیان تغییرات فشار در هنگام ورود و خروج مقطع پره از سطح آزاد به شدت نسبت  پرداخته شده است.

حل با استفاده از مدل مش دینامیکی استفاده شده . ازمند حل با گام زمانی بسیار کم می باشدبه زمان قبل و بعد از آن شدید بوده و نی

 است.

 پدیده هوادهی.نیمه مغروق، مدل دوفازی ،  هیدروفویل :های كلیدی واژه

 مقدمه

کند، و نیز زمانی که شناور  رکت میشروع به ح ای است که در موقعیتی قرار گرفته به طوری که، زمانی که شناور  مغروق، پروانه نیمه پروانه

مینه وجود دارد شناور تک زتنها استثنایی که در این  (1شکل ).در تماس است پروانه هابدر حال حرکت است، خط آب مستقیما با 

قطع است که توپی پروانه حتی قبل از حرکت شناور، و بر هم خوردن و آشفته شدن سطح آب نیز،  خط آب را  محوره ی کاتامارن

شوند، و بخش بیشتری از  البته پس از شروع به حرکت شناور در اثر وجود نیروهای لیفت، شناور و پروانه به سمت باال رانده می. کند می

 .گیرد پروانه خارج از آب قرار می

 

 مغروق  نیمه پروانه : 1شکل
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(با استفاده از روش عددی تئوری 1691) Oberembtاولین فعالیت های مربوط به مدلسازی عددی پروانه های نیمه مغروق توسط 

(به مدلسازی پروانه نیمه 1611) Furuya ]1[ خطوط باالبر و بدون در نظر گرفتن پارامترهای هوادهی و تغییرات ویک انجام گرفته است.

مغروق با استفاده از روش عددی تئوری خطوط باالبر باالبر و با در نظر گرفتن پارامتر هوادهی پرداخت. او همچنین از روش تصویر کردن 

(با در 1696) Wangدر ادامه  ]2[ جهت بررسی سطح آزاد بهره جست اما محل هوادهی را لبه ابتدایی و بصورت کامل لحاظ کرده بود.

 ]3[ نظر گرفتن تئوری ورود دو بعدی به آب و ترکیب با روش عددی تئوری خطوط باالبر به محاسبه تراست و گشتاور پروانه پرداخت.

به بررسی و مقایسه داده های عددی بدست آمده با نتایج تجربی پرداخته و نشان داد که اختالفات زیادی بین داده های   Furuyaسپس 

است و گشتاور از روش تئوری خطوط باالبر برای پروانه نیمه مغروق با روش تجربی و جود دارد که به خاطر سرعت های القایی عددی تر

( آنالیز ورود یک هیدروفویل سه بعدی به آب را با استفاده از 1661) و همکاران Wangبخصوص در ضرایب پیشروی کوچک می باشد. 

نیز به بررسی عملکرد پروانه نیمه مغروق با در نظر گرفتن  1662در سال  ]4[ حالت ناپایا انجام دادند.روش عددی تئوری سطوح باالبر در 

رژیم هوادهی کامل پرداختند. در این تحقیق اثر سطح آزاد با استفاده از روش تصویر سازی انجام گرفت. همچنین از نقاط ضعف این 

 MAU4-60ته نشده بود. داده های بدست آمده از روش سطوح باالبر برای پروانه مدل تحقیق این بود که اثر ضخامت پره ها در نظر گرف

تئوری شبکه گردابی بر مبنای  ]1[با داده های تجربی موجود در یک دامنه محدود از ضریب پیشروی دارای انطباق مناسبی می باشد.

توسعه داده  ]9[Kinnas (1661 ) و Kudoو  ]Ukon (1664 )]9و  Kudoسطوح باالبر سه بعدی برای پروانه های نیمه مغروق توسط 

شد. با توجه به اینکه در روش های شبکه گردابی تئوری خطوط و سطوح باالیر بر مبنای فرضیات پروانه کامالً مغروق می باشد لذا صرفاً 

 معتبر نمی باشد.متوسط مقادیر بدست آمده معتبر می باشد. و تغییرات در یک دور پروانه برای تراست و گشتاور 

( با استفاده از روش عددی المان مرزی دو بعدی به بررسی و آنالیز میدان 1661) Kinnasو  Savineauدر ادامه روشهای عددی 

جریان اطراف هیدروفویل نیمه مغروق با در نظر گرفتن هوا دهی کامل پرداختند. اما این تحقیق صرفاً به بررسی ورود هیدروفویل به آب 

پرداخته بود و خروج هیدروفویل از آب را مورد بررسی قرار نمی داد. بعالوه تغییرات جت آب از روش تصویرسازی استفاده شده بود و 

( با استفاده از روش المان مرزی به بررسی مدلسازی سه بعدی 2112) Kinnasو  Young ]1[ تغییرات سطح آزاد حذف شده بود.

نیمه مغروق پرداختند. در این تحلیل جریان تراکم ناپذیر ، غیر ویسکوز و غیر چرخشی در نظر گرفته شده  پروانه های سوپرکاویتاسیون و

است.در این تحقیق اثر جت سطح آزاد حذف شده و سطح آزاد بصورت تخت و با استفاده از روش تصویر سازی مدل شده است. عدد فرود 

 Mario ]6[فته شده است. اثر ویک بر روی سطح آزاد نیز حذف شده است.بدون در نظر گرفتن حدود همواره صعودی در نظر گر

Caponnetto (2112 به تحلیل پروانه نیمه مغروق با استفاده از روش )RANS  پرداخته است و یک نمونه پروانه نیمه مغروق چهار پره

ست آمده با داده های موجود از المان مرزی و تست ای در یک دور عملکرد پروانه مورد بررسی قرار گرفته است و پارامترهای نیرویی بد

( به بررسی داده های بدست آمده از تست پروانه نیمه مغروق پرداخته است در این مقاله 2111) M.A. Kotb  ]11[مقایسه شده اند.

 Derek ]11[ده است.الگوریتم جدیدی جهت محاسبه قطر،گام و راندمان پروانه نیمه مغروق تحت شرایط عملکردی متفاوت ارائه ش

Peterson (2111 به بررسی عملکرد پروانه نیمه مغروق با استفاده از روش تجربی برای پروانه تحلیل شده از روش المان مرزی توسط )

Kinnas .12[پرداخت[ Sakir Bal (2119 با استفاده از روش المان مرزی به بررسی حرکت یک هیدروفویل کاویتاسیونی در حالت )

( به بررسی یک سری 2119و همکاران ) Pustoshny]13[.طح و در حرکت بر روی سطح آزاد با سرعت ثابت پرداخته استنزدیک س

ته پروانه نیمه مغروق با استفاده از روش تست تجربی پرداختند تا میزان تاثیر پارامترهای هندسی و جریانی را بصورت توابعی به نتایج وابس

( مشخصه های 2116) Ghassemi  ]14[کنند. در این تحقیق از یک بدنه مجازی جهت تاثیر متقابل بدنه و پروانه استفاده شده است.

هیدرودینامیکی پروانه های نیمه مغروق برای شناورهای تندرو را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق با استفاده از یک روش 

تجربی پارامترهای هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق تعیین می شود و نسبت پیشروی بحرانی بصورت رابطه تجربی مشخص و -تئوری

س تحلیل ها انجام می شود. بر اساس نتیجه گیری این مقاله ناحیه گذرا در تحلیل پروانه نیمه مغروق بسیار تاثیرگذار و پیچیده می سپ

( به بررسی آنالیز عددی پروانه های نیمه مغروق با اشل بزرگ پرداختند. در این مقاله 2111) Savanderو  Young ]11[باشد.

مورد   SESیمه مغروق طراحی شده با استفاده از کوپل المان مرزی و حجم محدود برای یک نمونه شناور هیدرواالستیک سه پروانه ن
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( به بررسی عددی و فیزیکی هیدروفویل نیمه مغروق پرداختند. در این 2113) Brizzolara و Young  ]19[بررسی قرار گرفته است.

ویل سه بعدی پاسخ های هیدرودینامیکی جهت تاقیر کاویتاسیون یا هوادهی مورد مطالعه با استفاده از روش المان مرزی برای یک هیدروف

بررسی قرار گرفته است. در ادامه تاثیر عمق با توجه به عدد فرود و هوادهی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس داده های بدست آمده 

 روش المان مرزی و نتایج تست تونل وجود دارد. مشاهده می شود که انطباق خوبی بین داده های عددی بدست آمده از 

 1پدیده هوادهی

سه نوع رژیم جریان برای جریان آب ورودی به پره ی پروانه وجود دارد، که نوع رژیم بستگی به مقدار ضریب پیشروی دارد. ضریب 

 شود، پیشروی به صورت زیر تعریف می

زیاد بودن ضریب پیشروی به معنی، عملکرد در نیروی کم و  باشد. قطر پروانه می  Dای پروانه،  سرعت زاویهn سرعت کشتی،  Vsکه 

سرعت زیاد است، در حالی که کم بودن ضریب پیشروی به معنی، عملکرد در نیروی زیاد و سرعت پایین است. در ضرایب پیشروی باال، 

مشاهده  2یابند. همان طور که در شکل ز سطح پره جدا شوند، روی سطح آن جریان میجریان آب در سطح جلو و پشت پره، بدون اینکه ا

، درمحل بیشترین ضخامت در طول 3ی انتهاییتر باشد، قبل از لبهشود. اگر مقطع صفحه نازک نامیده می 2شود. این رژیم، هوادهی پایه می

 شود.  خط کورد، هوادهی آغاز می

 

 کامال هوادهی شده رژیم،  رژیم هوادهی پایه :2شکل 

شود. این  ، قبل از رسیدن به انتهای طول خط کورد، تشکیل می4زمانی که ضریب پیشروی پایین است، حباب بخاری در لبه ی جلوی پره

اپایداری یابد، که به علت تشکیل حباب و ترکیدن آن و ایجاد ن گویند. در این رژیم بازدهی پروانه کاهش می 1حالت را کاویتاسیون جزیی

 روی سطح پروانه است.

                                                            
1 Ventilation 
2 Base Ventilation 
3Trailing Edge 
4  Leading Edge 
5 Partially cavitation 

(1) J =
Vs

n  D
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یابد، و  سطح پشتی پره گسترش می یابند، حباب ایجاد شده در لبه ی جلویی پره، روی تمامی زمانی که ضرایب پیشروی باز هم کاهش می

توان  می 3ل شود. شک ، نامیده می 9کامال هوادهی شده شود . این  رژیم ، رژیم در نهایت با رسیدن به سطح آزاد، به اتمسفر ختم می

است. هوادهی زمانی اتفاق  9مغروق، هوادهی نیمه های های معمول در پروانه مشاهده نمودکه، عالوه بر کاویتاسیون، یکی دیگر از پدیده

افتد که ، سطح هوا یا گازهای خروجی روی سطح پره گسترده شده و امتداد یابند. به منظور کمک به درک تفاوت میان کاویتاسیون و  می

 4های ، و یک هیدروفویل شکافنده سطح، در شکل1ادهی نمایی کلی از یک ایرفویل سوپرکاویتاسیون، یک هیدروفویل هوادهی شدههو

 نشان داده شده است.

های باال، نیروی  شود. در نتیجه ی این عمل در سرعت در هیدروفویل هوادهی شده، هوا به طور پیوسته روی سطح باالیی فویل تزریق می

رود. باید توجه نمود  مغروق به کار می نیمه های یابد. هیدروفویل شکافنده ی سطح، در پروانه فزایش یافته و ضریب درگ کاهش میلیفت ا

تواند همانند سطح یک  که فشار روی سطح هوادهی شده ثابت است، اما با فشار بخار متفاوت است. بنابراین سطح هوادهی شده، می

 با فشار بخار، در نظر گرفته شود.   حباب، اما با فشاری متفاوت

 

 

 های سوپرکاویتاسیونی و هوادهی شده هیدروفویل  :3شکل 

 

 

 هیدروفویل شکافنده سطح: 4شکل 

                                                            
6 Fully Ventilated 
7 Ventilation 
8
 Ventilated hydrofoil 
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 دنباله ی آب و تشکیل اسپری

های متداول بیشتر  پروانهها نسبت به سایر  دهد، که وقوع آنها در این نوع پروانه هایی رخ می مغروق پدیده نیمه در هنگام برخورد پره پروانه

کنند. پدیده ی تشکیل اسپری در نتیجه کاهش عدد وبر در پشت  است.  سطح بدنه شناورها در هنگام حرکت، آب را در هوا اسپری می

 شود : پره، و ایجاد دنباله آب در هنگام خروج پروانه است. توسط سه عامل جریان آب را درون هوا  اسپری می

  بردار پیشروی در خالف جهت پره، به صورت مایل 1رانند. شکل سطح دنباله، مقداری از آب را به باال مینیروهای فشاری روی .

 رسم شده است.

 

 های فشاری : اسپری آب ناشی از نیرو1شکل 

 کشد، سپس آب را از لبه انتهایی پره، به  نیروهای برشی ویسکوز، ناشی از سطح فشاری پره، سطح آب را به سمت باال می

 9کند. شکل  صورت شعاعی به خارج پرتاب می

 

 : اسپری آب به صورت شعاعی9شکل
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است. در این رینولدز، تئوری الیه مرزی، عدد رینولدز محلی  106عدد رینولدز جریان آب در شرایط عملکرد در سرعت باال، از مرتبه  

هایی را در سمت مکش، و تشکیل ناحیه ی ویسکوز را ، پیش بینی  پایینی را، در سمت پرفشار پروانه، در نزدیکی پره، و همچنین حباب

 12تا  9تواند  دارند. پره می راف پره نگه میکند. در هنگام حرکت رو باالی پره، به سطح آب، نیروهای ویسکوز، مقداری از آب را اط می

 .کند درصد حجم آب را، به اتمسفر خارج می

 9شود. شکل ضربه ی ناشی از لبه ابتدایی پروانه، در هنگام ورود پروانه به آب، که سبب پرتاب سطح آب به باال می 

 

 ضربه ی ناشی از لبه ابتدایی پروانه :9شکل 

شود، در  است، ضربه ی ناشی از سطح مقطع کوچک لبه  ابتدایی پروانه، که بر سطح آب وارد می 2/1زمانی که عدد ماخ در حدود 

ای، به صورت  گردد. این انرژی ضربه های قابل توجهی بر آب شده، و باعث ایجاد اثرات تراکم پذیری می های باال موجب اعمال تنش سرعت

شود. بخش دیگر انرژی، به صورت انرژی جنبشی به سمت نقاط  وزیع شده، و باعث افزایش ارتفاع سطح آب میانرژی پتانسیل در آب ت

های محلی وارده در سطوح شکافنده،  گردد. از آنجایی که تنش دورتر از محل ضربه جاری شده، و موجب افزایش ارتفاع در آن نقاط نیز می

 لبته این تاثیر قابل صرف نظر است.  توانند موجب اثرات تراکم پذیری شوند، ا می

که آب پرتاب شده و اسپری شده، به صورت شعاعی تو سط پره در فضای اطراف گسترده شد، به تدریج سرعت آن کاهش یافته و  هنگامی

ضخامت  های سطحی موجب ایجاد اسپری با شعاع کم و با تبدیل به یک الیه ی رقیق خواهد شد. وقتی اینرسی جریان کم باشد، تنش

های سطحی خیلی زیاد است، در تشکیل اسپری و از بین رفتن آن  زیاد خواهند شد. به هر حال عدد وبر در نزدیکی پروانه، که مقدار تنش

های آن بیان کننده تلفات  دارد. از آنجایی که اسپری به خودی خود، دارای اینرسی قابل توجهی است، لذا هر یک از مولفه نقش مهمی

باشد. تشکیل  در برابر گشتاور می ای مورد نیاز برای شکافتن سطح آب، به طور مستقیم نیروی مقاومی . همچنین انرژی ضربهانرژی است

شود. اسپری زیاد نشان دهنده ی تلفات زیاد  است، که  مغروق، استفاده می نیمه های اسپری به عنوان ابزاری جهت سنجش عملکرد پروانه

د. پرتاب کمتر آب به صورت اسپری از پشت شناور ، به این معنی است که دقت و کنترل بهتری روی عوامل باید مورد بررسی قرار گیر

     گردند، صورت گرفته است. مزاحم که موجب کاهش بازدهی می

 معادالت حاكم

 

 معادله پیوستگی یا بقای جرم حاکم بر حرکت سیال بصورت زیر می باشد:

 
∂ρ

∂t
+ ∇ ∙ (ρu⃗ ) = Sm (1) 
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جرم اضافه شده به فاز پیوسته از فاز دوم پراکنده شده می  Smپارامتر  فوق حالت کلی ارائه شده از معادله بقای جرم می باشد.معادله 

 معادالت بقای ممنتوم در دستگاه اینرسی بصورت زیر بیان می شود. باشد.

 
∂ 

∂t
(ρu⃗ ) + ∇ ∙ (ρ u⃗⃗⃗   u⃗ ) = −∇p + ∇ ∙ (ρτ̅) + ρg⃗  + F⃗  (2) 

 

مدل  بترتیب نیروهای حجمی گرانشی و نیروهای خارجی می باشند.  F⃗و   ρg⃗تانسور تنش و  τ̅فشار استاتیک ،  pکه در معادله ممنتوم 

SST kتوربوالنسی استفاده شده در این تحلیل مدل  − ω  برای معادالت انتقال انرژی می باشد که بر پایه داده های تجربی و تئوری

در سال های اخیر این مدل توسعه داده شده است و ترم های  استوار می باشد.( ω( و نرخ اضمحالل ویژه )kجنبشی توربوالنسی )

 افزایش یافته است.در پیش بینی جریان های برشی آزاد بشی و نرخ اضمحالل اضافه شده است که دقت محاسبات اصالحی به انرژی جن

 .انرژی جنبشی توربوالنسی و نرخ اضمحالل ویژه از معادالت زیر استخراج می شوند

 

∂

∂t
(ρk) +

∂

∂xi

(ρkui) =
∂

∂xj
(Γk

∂k

∂xj
) + Gk − Yk + Sk (3) 

∂

∂t
(ρω) +

∂

∂xi

(ρωui) =
∂

∂xj
(Γω

∂ω

∂xj
) + Gω − Yω + Dω + Sω (4) 

 
 Gk  ناشی از گرادیانهای متوسط سرعت می باشد.نشان دهنده تولید انرژی جنبشی توربوالنسی Gω  نشان دهنده تولید نرخ اضمحالل

 ωو  kنشان دهنده اضمحالل  Yωو  Yk نرخ اضمحالل به ترتیب می باشد. نشان دهنده نفوذ موثر انرژی جنبشی و Γωو  Γk ویژه است.

 ناشی از اغتشاش می باشد.

با  کسر حجمی بر روی دامنه حل دنبال کردن معادالت ممنتوم وتکی می تواند برای دو یا چند سیال با استفاده از حل   VOFمدل 

 انجام گیرد. استفاده از معادله پیوستگی مطابق رابطه زیر

 

1

ρq
[
∂

∂t
(αqρq) + ∇ ∙ (αqρquq⃗⃗⃗⃗ ) = Sαq

+ ∑(ṁpq − ṁqp)

n

p=1

] (1) 

 
Sαq  می باشد. pبه فاز  qانتقال جرم از فاز   ṁqpکه  

 صفر است. 

 

 نتایج 

جهت تحلیل از روش مش دینامیکی استفاده شده است. در در این بخش نتایج تحلیل مقطع دوبعدی از پروانه نیمه مغروق آمده است. 

دور بر   2111تحلیل در سرعت دورانی  هندسه پروانه نیمه مغروق و مقطع دوبعدی هیدروفویل نیمه مغروق نشان داده شده است. 1شکل 

 دقیقه انجام گرفته است.
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 : هندسه پروانه و هیدروفویل نیمه مغروق1شکل 

 

 نیروهای افقی و عمودی کل در نیم دور چرخش مقطع دوبعدی نشان داده شده است. 11و  6های  در شکل

 

 
 : تغییرات نیروی افقی روی هیدروفویل بر حسب زمان از لحظه ورود تا خروج از آب 6شکل 
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 : تغییرات نیروی عمودی روی هیدروفویل بر حسب زمان از لحظه ورود تا خروج از آب11شکل 

 

کانتور کسر حجمی آب و هوا نشان داده شده استو مطابق شکل ناحیه هوادهی و رفتار ناحیه هوادهی از ورود هیدروفویل  11در شکل 

تغییرات ضخامت ناحیه هوادهی یکی از معیار های بسیار مهم در تعیین رفتار و  نیمه مغروق به آب تا خروج آن نشان داده شده است.

 پروانه می باشد.بهینه سازی و اصالح پروفیل مقطع 
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 : تغییرات ناحیه هوادهی و کسر حجمی آب و هوا 11شکل 

 نتیجه گیریجمع بندی و

با استفاده از روش حجم محدود  در این مقاله رفتار جریان سیال اطراف یک هیدروفویل نیمه مغروق مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است.

دوفازی و استفاده از روش مش دینامیکی چرخش یک هیدروفویل نیمه مغروق دوبعدی مشابه یک مقطع از پروانه نیمه مغروق مورد  –

دور بر دقیقه پس از ورود مقطع دو بعدی به آب سریعاً از  1111بر طبق نتایج بدست آمده در دورهای باالی بررسی قرار گرفته است. 

و وارده ناحیه کامالً هوادهی شده می شویم در دورهای باال بر طبق کانتورهای بدست آمده یک ناحیه کامالً ناحیه هوادهی گذرا گذشته 

  هوادهی شده پایدار با ضخامت ناحیه هوادهی مشخص وجود دارد که تاثیر بسزایی بر تغییرات نیروی می گذارند.
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