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چکیده
توجه محققین زیادي بوده تا به صـورت  هاي جریان اطراف یک وسیله زیرسطحی به شکل یک جسم خط جریانی، مورد بررسی ویژگی

هاي مختلـف  هایی مانند نوع و محل گذار و جدایش الیه مرزي، پدیده شناسی گردابهویژگی. آزمایشگاهی یا عددي به این مهم دست یابند
نـه زیردریـایی   هاي گردابی در اطـراف بد جریان.هاي جانبی یک وسیله زیرسطحی بررسی شده استتشکیل شده در اطراف بدنه و قسمت

ها، گردابه نعل اسبی است که در محل اتصال برجـک بـه بدنـه زیردریـایی بوجـود      از جمله این گردابه. تاثیر به سزایی در عملکرد آن دارند
یـک  .شودیکنواختی جریان اطراف مدل می-دهد و باعث غیرگردابه نعل اسبی نویز هیدرودینامیکی مدل زیرسطحی را افزایش می.آیدمی

سازي با روغـن،  مرئیدر تحقیق حاضر به کمک روش.اي، استفاده از مولدهاي ورتکس استوش مناسب براي کاهش اثرات جریان گردابهر
در .اسـت شـده بررسیα≤0⁰≥30⁰حمله زوایايدراستاندارد با استفاده از مولدهاي ورتکسمدل زیرسطحییکاطرافمیدان جریان در

دهند که استفاده از مولدهاي ورتکس باعث کاهش قدرت گردابه نعل اسبی، خط جـدایش، انـدازه ابعـاد    نشان میاین مطالعه، نتایج حاصل 
.شودگردابه نعل اسبی می

.مدل زیرسطحی، برجک، گردابه نعل اسبی، مولد ورتکس:کلمات کلیدي

مقدمه-1
جریانی، مورد توجه محققین زیادي بوده تـا  هاي جریان اطراف یک وسیله زیرسطحی به شکل یک جسم خط بررسی ویژگی

هایی مانند نـوع و محـل گـذار و جـدایش الیـه مـرزي، پدیـده        ویژگی. به صورت آزمایشگاهی یا عددي به این مهم دست یابند
مطالعـه  . هاي جانبی یک وسیله زیرسطحی بررسی شـده اسـت  هاي مختلف تشکیل شده در اطراف بدنه و قسمتشناسی گردابه

سیله مدل زیرسطحی از نظر اثرات توربوالنس و الیه هاي برشی نیز توسط محققین زیادي مورد توجـه قـرار گرفتـه    ویک یک و
هایی به صورت آزمایشگاهی در تونل آب یـا بـاد   در این تحقیقات مقادیر سرعت، فشار و تنش سطح در اطراف چنین مدل. است
ک مدل زیرسطحی به طور مکرر در تونل بادهـاي مختلـف دنیـا انجـام     شبیه سازي جریان اطراف بدنه ی. گیري شده استاندازه

هـا نقـش بـه سـزایی     ها در کنار آزمایشهاي حوضچه کشش و تونل آب همیشه در پیشـرفت زیردریـایی  این آزمایش. شده است
. باشدو هم اکنون نیز در مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا در حال انجام میداشته

میـدان جریـان در اطـراف    . باشـد لیه زیر آبی است که شامل یک بدنه اصلی و متعلقات مختلفی میزیردریایی یک وسیله نق
هـاي جـانبی بـر روي بدنـه آن     اما وقتی سایر قسـمت . باشدبدنه اصلی آن در زاویه صفر تقریبا بدون جدایش و ایجاد گردابه می

-اي در اطراف آن ایجاد مـی فته و میدان جریان پیچیدهشوند، شکل خطوط جریان بسیار تحت تاثیر شکل بدنه قرار گرنصب می
ها، گردابه نعل اسبی از جمله این گردابه. هاي گردابی در اطراف بدنه زیردریایی تاثیر به سزایی در عملکرد آن دارندجریان. شود

یل گونـه اسـت کـه مکـانی     برجک زیردریایی داراي شکل ایرفو. آیداست که در محل اتصال برجک به بدنه زیردریایی بوجود می
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-براي ورود و خروج خدمه زیردریایی و محلی براي قرارگیري برخی از تجهیزات کنترلی و مخـابراتی در زیردریـایی فـراهم مـی    
از ایـن رو وجـود آن بـر روي بدنـه     . برجک از نظر هیـدرودینامیکی تـاثیر بسـزایی در تعـادل و پایـداري زیردریـایی دارد      . سازد

در محل اتصال برجک بـه بدنـه اصـلی زیردریـایی گردابـه نعـل اسـبی        ]. 1[هاي فعلی اجتناب ناپذیر است حیزیردریایی با طرا
در نتیجـه  . دهـد این گردابه تا منطقه پروانه زیردریایی امتداد یافته و یکنـواختی جریـان پروانـه را کـاهش مـی     . شودتشکیل می

اسبی و تغییـر آن در  از این رو بررسی عملکرد گردابه نعل. شودد نویز میاسبی باعث افت راندمان پروانه و ایجاحضور گردابه نعل
اثر عوامل مختلف مهم و ضروري است و باید با روش هاي مختلفی که قابل کاربرد در زیردریایی باشد تا حد امکان اثر نامطلوب 

. آن را کاهش داد
فشار و افزایش سطح خیس، باعث افزایش درگ شده و مقـداري  اضافه شدن برجک به بدنه یک زیردریایی، با ایجاد گرادیان 

دسـت برجـک پـیش رفتـه و در قسـمت      این گردابه بعد از تشکیل به سـمت پـایین  . از انرژي هم صرف تولید گردابه خواهد شد
ن تجهیـزات مختلـف   با بکار بـرد . کندهایی در جریان پروانه ایجاد میانتهاي پاشنه زیردریایی وارد جریان پروانه شده و آشفتگی

توان نویزهاي ایجاد شده را تا حد زیادي کم کرد اما یکی از راه هاي مفید جهت بهبود عملکرد هیـدرودینامیکی زیردریـایی،   می
هـاي افـزایش   اسبی جزء یکی از روشکاهش اندازه و قدرت گردابه نعل. هاي جانبی زیردریایی استکنترل دنباله جریان قسمت

.کاهش نویز زیردریایی استراندمان پروانه و
هاي مختلفـی را بـراي   آنها روش. انددر این راستا، برخی از محققین در زمینه کاهش جدایش عرضی مطالعاتی را انجام داده

یـک روش مرسـوم جهـت کـاهش جـدایش      . انـد کاهش جدایش عرضی و در نتیجه کاهش پسا در جسم زیرسطحی ارائه کـرده 
او نشـان داد  ]. 2[بیـان شـد   1947مفهوم مولدهاي ورتکس در ابتدا توسط تیلور در سال . کس استجریان استفاده از مولد ورت

-هاي کوچک، مومنتوم را در راسـتاي جریـان افـزایش مـی    هاي ایجاد شده در انتهاي جریان توسط ردیفی از پلیتکه ورتیسیته
اي زیادي جهت نشان دادن اثرات مولدهاي ورتکس به هسپس آزمایش. شونددهند و بنابراین باعث تاخیر در پدیده جدایش می

الیـه مـرزي آشـفته توسـعه داده شـده      1960اسچوباور و اسپانگن برگ در سال . کننده جریان انجام گرفتعنوان وسایل کنترل
ه از مطالعـه آنهـا نشـان داد کـه اسـتفاد     ]. 3[روي یک صفحه تخت در گرادیان فشارهاي معکوس را مورد مطالعـه قـرار دادنـد    

شوند که گرادیـان فشـار معکـوس کـاهش     مولدهاي ورتکس سبب آمیختن جریان با مومنتوم باال با الیه مرزي شده و باعث می
.یابد

بـا  بسـیار آن،بدنـه بـه واردههـاي ممـان ونیروهـا تعیـین برايهاي عرضی اطراف جسم زیرسطحیرفتار گردابهبینیپیش
محاسـبات حجـم بـه عـددي سـازي شبیهدر یکشدهتشکیلهايگردابهوساختارهارفتاربینیبراي پیش]. 4[است اهمیت
نتیجـه در. بردبهرهتجربیهايگیرياندازهازبایدسازي عدديشبیهنتایجگذاريصحهجهتهمچنین. نیاز استزیاديبسیار

. نمودخواهدهاییپدیدهچنینفهمودركبهشایانیو کمکداشتهاهمیتجسماطرافدرسیالتجسم جریانبررسی تجربی
صـورت  بهراوسایلگونهایناطرافجریانهايویژگیوسیله زیرسطحی،یکبدنهشکلبهینهطراحیجهتزیاديمحققین
جسـم روي سـطح بـر شدهتشکیلمرزيالیهجدایشوگذارمحلهایی همچونویژگی. اندکردهبررسیعدديیاآزمایشگاهی

یـک وسـیله  جـانبی هـاي قسـمت وبدنـه اطـراف درشـده تشـکیل هاي مختلفگردابهشناسیپدیده]. 5[است داراي اهمیت
-و ممـان نیروهاگیرياندازهمنظوربهزیرسطحیمدلیکبدنهجریان اطرافسازيشبیه. استبودهتوجهنیز موردزیرسطحی

هـاي حوضـچه  آزمـایش کناردرهاآزمایشاین]. 6[است شدهانجاممختلف دنیاتونل بادهايدرمکررطورآن، بهبهواردههاي
مراکز تحقیقاتیدرنیزاکنونهموداشتهسزاییبهنقشوسایلاینپیشرفت هیدرودینامیک بدنهدرآب همیشهتونلوکشش
باشدمیحال انجامدردنیامعتبر

صورت تجربی در تونل آب مورد مطالعه و بررسی قـرار  بهاثر مولدهاي ورتکس را روي جریان عرضی ] 7[وتزل و سیمپسون 
-هـا از تکنیـک مرئـی   در این آزمایش. آنها براي کاهش جریان عرضی از یک سري مولد به شکل بال دلتا استفاده نمودند. دادند

نـه مـدل   سازي نشان داد، هنگـامی کـه مولـدهاي ورتکـس روي سـطح بد     مطالعه مرئی. سازي بوسیله روغن استفاده شده است
همچنین نتایج آنها نشان داد که در کنترل جدایش جریان، . زیرسطحی نصب شده بود، جدایش اولیه تا حد زیادي کاهش یافت

. بدنه مدل زیرسطحی که مولدهاي ورتکس روي آن نصب است بسیار موثرتر از حالتی است که مدل بدون مولد ورتکـس باشـد  
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آید، به علـت  وجود میاي بزرگی که در اثر مانور یاو مدل زیرسطحی بهحیه جدایش گردابهطور کلی، نتایج آنها نشان داد که نابه
.وجود مولد ورتکس روي سطح مدل حذف شده است

از آنهـا . کردنـد بررسـی بادتونلدرتجربیصورتبهرامدل زیردریایییکفشاريپسايکاهشنحوه] 8[همکارانوفرخی
از تکنیکهاآزمایشایندر. کردنداستفادهزیردریاییمدلیکروي سطحهوشمند بروجهیچهارورتکسسري مولدهايیک

بـدون مولـد  زیردریـایی مـدل بدنـه رويبـر سازيمرئیهايکه آزمایشزمانی. استشدهاستفادهروغنوسیلهسازي بهمرئی
جـدایش ناحیهو یکشودمیدیدهبرجکپشتدرقويخیلیايگردابهیک جدایشکهانددادهنشاننتایجانجام شد،ورتکس

سـطح رويثابـت مولـدهاي ورتکـس  اینکـه ازبعـد . شـود مـی تشـکیل بدنهزیردریایی رويدمقسمتدربزرگ نیزبعديسه
. استشدهحذفبزرگايگردابهجدایشناحیهکهدادآنها نشاننتایجنصب شدند،زیردریایی
تونـل  درمـدل یـک سـطح بهنزدیکجریانمیدانساختارمنظور بررسیبهجریانسازيمرئیهايروشترینرایجازیکی

الگـوي  تعیـین جهـت گذشـته تجربـی تحقیقـات اکثردر. باشدرنگی میمادهوروغنکمکبهسازيمرئیروشازباد، استفاده
اکسید تیتـانیم باروغنیادودهوروغنمخلوطجریانازهاي زیرسطحی،مدلسطحرويبرجریانجدایشمکانبرشی وتنش

سـاختار بررسـی بـراي جریـان سـازي آشـکار رنگیمادهواز روش روغنتحقیقایندر. استشدهاستفادهسطح مدلرويبر
هـاي قسـمت بـدون زیرسـطی اسـتاندارد  مدلیکدر اطرافشدهتشکیلايگردابهساختارهايوجریانجریان شامل جدایش

بـر هـا گردابـه اثـرات ومکان جدایشسطح مدلرويبررنگدانهوروغنپخشازبا استفادهادامهدر. استشده جانبی استفاده
. اندشدهباد مشخصتونلداخلمدل درسطحروي

تجهیزات آزمایشگاهی-2
بر برشیتنشمیدانخطوطشدنمشخصبراي. استشدهانجاممدل زیرسطحی سابوفسطحرويبرروغنباسازيمرئی

وزنی مناسب در نسبتبافلورسنتهايرنگدانه. استشدهفلورسنت استفادههايرنگدانهباگازوئیلمخلوطازمدلسطحروي
این بهاسید اولئیکقطرهچندآنها،اندازهکنترلهمچنینوهاشدن رنگدانهلختهازجلوگیريمنظوربه. شده اندحلگازوئیل
نورپردازي آبی برايرنگبامهتابیهايالمپازفلورسنتهايرنگازبرداري مناسبعکسمنظوربه. استشدهاضافهمحلول
شده انجامآزمون بستهاتاقبابازمدارنوعازصوتمادونبادتونلیکدربا روغنسازيمرئیهايآزمایش. استشدهاستفاده

mm700طول باوmm2350×350ابعاد دارايکهشدهدادهنشانتونل باداینآزموناتاقازنمایی1شکل در. است
در هاآزمایشتمام. داردوجودهاآزمایشانجامازبعدمدلازبرداريعکسو قابلیتبودهشفافتونلایندیوارهاي جانبی. است

انسدادنسبتمدل،ابعادبهتوجهبا.استشدهباشد، انجاممی150000که معادل عدد رینولدز m/s5آزادجریانسرعت
جریانساختارهايرويبربادها تونلدیوارهتاثیرازانسدادنسبتایندراست که5% اززاویه کمتربیشتریندربادتونل

درجه٠⁰≥ α ≥ ٣٠⁰مختلفسرعت و در زوایايیکدرهاگیريتمامی اندازه]. 10و 9[کرد نظرتوان صرفمیمدلاطراف
.استشدهانجام
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.درجه30حمله زاویهدربادسمت موافقدرسابوفزیرسطحیمدلرويبرجریانساختار:1شکل 

.درجه30حمله زاویهدربادسمت موافقدرسابوفزیرسطحیمدلرويبرجریانساختار:2شکل 
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و بدنه بدون ) راست(دو حالت بدنه با مولد ورتکس سابوف براي زیرسطحیمدلبر رويگردابه نعل اسبی جریانمکانمقایسه :3شکل
.درجه30حمله زاویهدر) چپ(مولد ورتکس 

و بدنه ) الف(سابوف براي دو حالت بدنه با مولد ورتکس زیرسطحیمدلبر رويمقایسه گردابه نعل اسبی و خط جدایش جریان:4شکل
.درجه30حمله زاویهدر) ب(بدون مولد ورتکس 
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بحث روي نتایجو نتایج-3
مجسمروشاززیرسطحی،مدلاطراف یکجریان اثر مولدهاي ورتکس دررفتارکاملبررسیمنظوربهتحقیقایندر
مانندمدلسطحبرهااثرات گردابهوساختارروغن،سازيآشکارروشازاستفادهبا. استفاده شده استجریان با روغنسازي
مختلفزوایايدرمدلبدنهروي سطحبررنگدانهوروغنسطح بوسیله جریانبهسیالاتصال مجددمکانیاجدایشمکان

روغنباسازيمرئینتایجاز تحلیلاستفادهباسطحبهمجدد سیالاتصالمکانوجدایشکمی مکاننتایج. استشدهتعیین
درصد3حدود جدایشمکاننحوه تعییندقتبهبا توجهشدهانجامهايگیرياندازهدرعدم قطعیتمیزان. اندشدهاستخراج

.است
الیه جدایشباعثجریان،مخالفوموافقسمتبینمعکوس عرضیفشارگرادیانجریان،بهنسبتمدلزاویهافزایشبا
سمت درراهاییگردابهتشکیلوکردهبرخوردطولیبا جریانشدهجدامرزيالیه. شودمیجریانمخالفدر سمتمرزي

اززوایاي زیاددرکهشوندمیایجادجریانمخالفسمتدر) چرخش مخالفبا(متقارنگردابهجفتیک. دهدباد میمخالف
.کنندریزش میمدل

زیرسطحی مطالعهموردمدلرويبردرجه30درجه الی 0حمله زوایايدررنگدانهوروغنباسازيمرئیهايآزمایش
درجه، 5تا صفرحملهزوایايدرشده،انجامهايسازياز مرئیآمدهبدستنتایجبهتوجهبا. استشدهانجامسابوفاستاندارد 

درو نهایتادهدمیادامهخودرشدبهوگذاردمیسرپشتبدون جدایشرابدنهمسطحودماغههايجریان قسمتمرزيالیه
10از زوایایی بیشتردر. استمطلباینکنندهتاییدنیز] 11[دیگر محققین نتایج. شودمیجدااز سطحدمانتهاییقسمت
-گردابهو تشکیلشدهجدابدنهرويازوکردهبرخوردعرضیجریانباسطح جسمرويبرشدههاي تشکیلمرزيالیهدرجه
باولیقرار داردمدلانتهايدروبودهکوچککامالشدهجداناحیهحمله کم،زوایايدر. دهدمدل میپشتدرراهایی

.رودمیپیشمدلجلويسمتبهوگرفتهفراراجسمسطحزیادي ازقسمتجدا شدهناحیهجریان،زاویهافزایش
سمتدرزیرسطحی سابوف با وجود مولدهاي ورتکس نصب شده روي آنمدلسطحرويبرجریانساختار)2(شکلدر
سطحبر رويرنگدانهوروغنباسازيمرئینتایجازشکلاین. استداده شدهدرجه نشان30حمله زاویهدرجریانمقابل
قسمت(طولی مدلامتدادباد درموافقسمتدرگیرد،زاویه میبه جریاننسبتمدلکههنگامی. استآمدهبدستمدل

مشاهده15شکل درکههمانگونه. شودمیایجادسکون خطورسیدهبه صفرجسمبابرخوردهنگامجریانسرعت) میانی
انباشتهروي همروغنازنازکیالیهاین مکاندر. شوندمیمتوقفمکان جدایشبهرسیدنباجریان،خطوطحرکتشودمی
اینکهاز آنجایی. استمشاهدهشکل قابلایندرزیرسطحیبدنهدر امتدادخطیکصورتبهروغننازكالیهاین. شودمی

تنهاقسمتایندرهمین دلیلبه. یکسان استمدلپایینیوباالیینیمهدرساختار جریاناستمحوريتقارنکامالمدل
.گرددمیمدل بررسیباالیینیمهدرجریانساختار
ورتکس سابوف را براي دو حالت متفاوت با مولد زیرسطحیمدلدر اطرافساختار جریانازباالیینماي) 3(شکل در

طور که در باال ذکر شد، وجود مولد همان. استداده شدهدرجه نشان30حمله زاویهدر) ب(و بدون مولد ورتکس ) الف(
مقایسه نتایج تست روغن و رنگدانه با ) 4(شکل . ورتکس بر روي بدنه زیرسطحی سبب کاهش گردابه نعل اسبی شده است

نیز در 3همانند شکل . دهدکس و بدنه بدون استفاده از مولد ورتکس را نشان مینتایج عددي براي دو حالت بدنه با مولد ورت
شود که مولدهاي ورتکس سبب کاهش و از بین بردن گردابه نعل اسبی شده و در نتیجه خط جدایش در این شکل مشاهده می

مولدهاي ورتکس بکار برده شده بر شود که ، مشاهده می)4(با توجه به نتایج تجربی شکل . اطراف بدنه را کاهش داده است
هايشود، الیهگونه که در شکل مشاهده میهمان. کندها جلوگیري میروي مدل زیرسطحی از رشد الیه مرزي و رشد گردابه

انحناياثردر(مدل در عرضکهنامطلوبفشارگرادیاناثردرکنند،میحرکتو پایینی مدلباالیینیمهسمتبهکهمرزي
با توجه به شکل، خط جدایش براي . شودمیعرضیگردابهتشکیلباعثوشوندجدا میسطحازدارد،وجود) مدلسطح

حالتی که از مولدهاي ورتکس استفاده شده است تقریبا نسبت به خط مرکزي نزدیک بوده و مقدار خط جدایش در این حالت 
در واقع حضور مولدهاي ورتکس روي مدل . ه، کمتر شده استبکار رفت) بدون مولد ورتکس(نسبت به حالتی که بدنه لخت 
اي در اطراف هاي کوچکی روي سطح شده که این امر باعث جلوگیري از رشد جریان گردابهزیرسطحی باعث ایجاد ورتیسیته
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هاي کوچک در دهی و آشفته کردن جریان الیه مرزي و ایجاد ورتیسیتهدر واقع، مولدهاي ورتکس با انرژي. شودزیرسطحی می
کنند، در نتیجه براي مدلی که از مولد ورتکس استفاده شده امتداد بدنه از رشد و بزرگ شدن جدایش عرضی جلوگیري می

.یابدمقدار جدایش عرضی کاهش می

گیرينتیجه-4
تجربی با استاندارد به صورتمدل زیرسطحییکبدنهاطرافجریانمیدانفیزیکبررسیمنظوردر مطالعه حاضر، به

نتایج. استشدهباد استفادهداخل تونلدرمدلسطحرويبررنگدانهروغن وتوسطجریانسازيمرئیروشازاستفاده
نتایج کیفی. سازدمیآشکاررامدلسطحرويبرشیتنشمیدانسطح مدل،رويبررنگدانهوروغنازاستفادهباسازيمرئی

طوربهمدل زیرسطحی مورد نظرسطحرويجریاندوبارهچسبیدنو مکاناولیهجدایشمکانرفتارشدهگیرياندازهکمیو
:کندمیبیانزیرصورتبهخالصه
ü0⁰حمله زوایايدر≥ α ≥10⁰نمیچشمبهجریانیجدایشهیچزیرسطحیمدلمیانی بدنهودماغهقسمتدر -

.دهدمیرخدرجه10و5حملهزوایايدربدنه، جدایشزیادمنحنیشیبعلتبهمدلپاشنهدر قسمتاما.خورد
ü10⁰حمله زوایايدر≥ α ≥30⁰سمت پاشنه آن، مقدار جدایش اولیه در اثر استفاده از با حرکت از دماغه مدل به

نتیجه یابد، به عبارت دیگر استفاده از مولد ورتکس باعث کاهش جدایش عرضی روي سطح شده و در مولد ورتکس کاهش می
.گیردناحیه کمتري از سطح زیرسطحی در منطقه گردابه پشت قرار می

ü با حرکت از قسمت میانی مدل تا انتهاي آن، استفاده از مولد ورتکس سبب کاهش اندازه جدایش اولیه و اندازه گردابه
.روي سطح بدنه زیرسطحی شده است

üمکان شروعحملهزاویهکاهشبااماداردقرارزیرسطحیقسمت دماغهازجدایشمکانشروعزیادحملهزوایايدر
نیز عرضی جدایشزاویهمکانحمله،زاویهافزایشباهمچنین. شودمنتقل میزیرسطحیبدنهمیانیقسمتبهجدایش اولیه

.یابدمیافزایش
üشوده میحضور برجک بر روي بدنه سبب ایجاد گردابه نعل اسبی روي بدنه در محل اتصال برجک به بدن.
üشودهاي عرضی میهاي نعل اسبی و گردابهحضور مولدهاي ورتکس روي بدنه سبب کاهش گردابه.
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