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 Strutخارج از آب با قسمت مغروق از ستونهايي بنام قسمت براي ارتباط بين ،  SWATH و يا در شناورهاي هيدروفويلي: چكيده

امواج ايجاد .  بر روي سطح آب هستند ايجاد امواجنها عاملاين ستو. كه مقطع آنها بصورت فويل بوده و نيمه مغروق هستند، استفاده ميشود

 در اطراف ستونها تأثير گذار خواهد بود به گونه اي كه ممكن است نيروي درگ ستونها قابل توجه شود و نهايتاً  جريانشده بر روي جدايش

 و عددي اندكي بر روي تجربياين پديده تاكنون كارهاي  جديد بودن با توجه به . در شناور گرددقابل توجهياستفاده از آنها باعث ايجاد درگ 

 و نيز مدلسازي تنها در عددهاي فرود كم انجام شده بعالوه در كارهاي عددي گذشته تنها جريان آب مدل شده است. آن صورت گرفته است

 در اين مقاله جريان آب و هوا  همچنين.شد مي باستونهاي نيمه مغروق اثرات موج بر جريان اطراف تر رسي دقيق هدف از اين مقاله، بر.است

 ،بصورت عمودي قطع كرده است  ودر زاويه حمله صفر درجه كه سطح آزاد را NACA0024اطراف ستوني با مقطع در بصورت سه بعدي 

افزار  محاسبات با استفاده از يك نرماين  . تاثير افزايش عدد فرود و ايجاد پديده شكست موج نيز مدل شده است.مورد بررسي واقع شده است

 شناورهاي در نيمه مغروقتونهاي  عملكرد س بررسينتايج بدست آمده مي تواند در .اند مكانيك سياالت محاسباتي تجارتي انجام شده

  . واقع شود و مفيد موثرSWATH و هيدروفويلي

 

  كلمات كليدي

   ديناميك سياالت محاسباتي‐Surface Piercing ‐ سطح آزاد–هيدروفويل 

 

  فهرست عالئم

L   : طول كورد فويل  λ   :طول موج  

x   :ردمختصات طولي بي بعد شده بر اساس طول كو  µ   :ويسكوزيته  

y   :مختصات در جهت عرض Γ  
  ضريب نفوذ: 

z   :مختصات در جهت عمود بر سطح آزاد  σ  :تانسور تنش  

U   :بردار سرعت متوسط زماني جريان آزاد  ρ   :چگالي  

V   :سرعت جريان آزاد  φ   :متوسط يك كميت اسكالر  

Fr  :عدد فرود بر اساس طول كورد  B   :نيروي بدنه  

Re   :عدد رينولدز بر اساس طول كورد  S   :منبع 

PC∆  : تغيير ضريب درگ فشاري t   :زمان 

fC∆  : تغيير ضريب درگ اصطكاكي g   :شتاب گرانش  

TC∆ : تغيير ضريب درگ كل     

 ۱۳۸۳، اسفندنهمين كنفرانس ديناميك شاره ها

  گروه مهندسي مكانيك‐دانشگاه شيراز



  مقدمه ‐۱

تابع پارامترهاي زيادي همچون تغيير شكل سطح آزاد، سرعت و مقطع بررسي نيروهاي جريان در اطراف ستونهاي نيمه مغروق 

strutروش تجربي و يا روشهاي ز چنين پديده اي غير ممكن بوده و تنها مي توان امدلسازي تحليليلذا . ي باشد و آشفتگي م 

  . عددي براي كسب نتايج استفاده كرد

و فويل مغروق مورد  )surface piercing( نيمه مغروق  با مقايسه نتايج فويل۱۹۶۷در سال Chow اين پديده اولين بار توسط 

 هبا زاويه حملنيمه مغروق  با آزمايش كردن صفحه تخت ۱۹۸۹ و همكاران در سال Sternپس از وي نيز . بررسي قرار گرفت

دي نيز د بصورت عChoi و Stern ،۱۹۹۳در سال . ندمشخص نسبت به سطح آزاد، اثرات موج و جدايش را مورد بررسي قرار داد

 جريان اطراف ۱۹۹۶در سال  Zhangو  Sternبعالوه . ند صفحه تخت مدلسازي كرداثرات موج و جدايش را در جريان اطراف

 و همكارانش Pogozelski، ۱۹۹۷در سال .  را بصورت تجربي و عددي محاسبه كردندNACA0024ستوني با مقطع فويل 

ش بصورت دقيق تري نتايج  و همكاران Metcalf ، نيز۲۰۰۱ در سال.  را مدل كردنديبصورت تجربي جريان اطراف مقاطع ديگر

با توجه به اينكه در تمامي كارهاي عددي انجام شده تنها جريان آب اطراف .  را بدست آوردندNACA0024تجربي اطراف مقطع 

 در اين مقاله با مدلسازي جريان آب و هواي اطراف ستون بصورت همزمان، ،شده استنستون مدل شده است و اثرات هوا لحاظ 

 بعالوه با افزايش عدد .ف ستون بدست مي آيد و با نتايج تجربي موجود مقايسه مي گرددنتايج دقيق تري از الگوي جريان در اطرا

اي نياز به حل جريان بصورت  دهد كه بررسي چنين پديده فرود ارتفاع امواج اطراف ستون بيشتر شده و پديده شكست موج رخ مي

  .رار گرفته استمورد بررسي قدر اين مقاله اين پديده نيز بطور مختصر . غير دائم دارد

  

  حاكم معادالت ‐٢

، در حالت كلي بايد معادالت ناوير استوكس براي بررسي جريان مورد استفاده زجلبا در نظر گرفتن آب به عنوان يك سيال 

تفاوت اصلي اين دو روش به نوع . دو روش براي حل معادالت ناوير استوكس در مسائل داراي سطح آزاد وجود دارد. يرندگقرار 

 مشخص Volume Fractionشود و سطح آزاد بوسيله  در يك روش شبكه ثابت در نظر گرفته مي.  بستگي دارد(grid)شبكه 

با استفاده از اين روش شكست موج و حبس شدن هوا در .  نامندSurface Capturing و يا تسخير سطح آزاد راروش اين  .شود مي

و سطح آزاد است اين روش را تعقيب .شود  حركت دادن شبكه، سطح آزاد مدل مي در روش ديگر با. سيال آب قابل مدلسازي است

در اين روش المانهاي شبكه با توجه به تغيير وضعيت سطح آزاد جابجا مي شوند به گونه اي كه يك .  نامندSurface Tracking يا
  . سري المان همواره داراي مرزهاي منطبق با سطح آزاد باشند

 (Reynolds Average Navier Stokes Equation)كه بصورت عددي حل ميشوند معادالت  ساسيمعادالت اهمچنين 

RANSEميباشد .  

  :اين معادالت در حالت كلي عبارتند از 
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براي حل اين معادالت مدلي براي دو . ندباش  ميReynolds flux و Reynolds stress به ترتيب uu⊗ρ ،φρuجمالت

همچنين .  بكار گرفته شده استRSM (Reynolds Stress Model)اي  به اين منظور روش پنج معادله. جمله اخير، الزم است

  .استفاده شده است (Finite Volume)براي گسسته سازي معادالت از روش حجم محدود 

دستيابي به جوابهاي .  استفاده شده استimplicitبه روش  (Volume of Fluid)از مدل نهايتا براي مدلسازي جريان دو فازي نيز 

مناسب و همگرايي آنها، مستلزم استفاده از شبكه بنديهاي بسيار دقيق بخصوص در محدوده سطح آزاد خواهد بود و بر اين اساس 

  .زمان الزم براي محاسبات حتي در حالت دوبعدي قابل توجه خواهد بود

اين نرم افزار با حل معادالت .  استفاده شده است)Fluent( ۶ نسخه تئنبراي حل جريان اطراف ستون از نرم افزار فلواين مقاله در 
با توجه به ماهيت آشفته و .  براي دو سيال آب و هوا بصورت تراكم ناپذير، الگوي جريان را محاسبه مي كندRANS سير استوكونا

در نرم  همچنين . براي مدلسازي آشفتگي در جريان سه بعدي استفاده شده استRSMروش معادله اي غير دائمي بودن جريان، از 

در حاليكه در كارهاي قبلي انجام شده از   براي مشخص شدن سطح آزاد استفاده شده استتسخير سطح آزادافزار فلوئنت روش 

  . باشديلسازي حبس شدن هوا در آب نم براي مدلسازي استفاده شده است كه قادر به مدتعقيب سطح آزادروش 
  

  مدل هندسي و شبكه بندي آن ‐۳

طول .  مورد بررسي قرار گرفته است بدون موج در آب آرامNACA0024ه جريان اطراف ستوني با مقطع لدر اين مقا

نظر گرفته شده است كه  متر در۲بعالوه ارتفاع ستون نيز .  سانتي متر در نظر گرفته شده است۲۹/۰متر و عرض آن ۲/۱كورد فويل 

جريان .  نماي هندسه بكار گرفته شده براي مدلسازي عددي نمايش داده شده است۱در شكل .  درصد آن مغروق مي باشد۷۵

  :اطراف ستون نيمه مغروق تابع دو عدد بدون بعد فرود و رينولدز بر اساس طول كورد ميباشد كه بدين صورت تعريف ميشوند
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علت . بدست آمده است ميليون ۲۶/۲و ۵۲/۱و ۸۲۲/۰معادل اعداد رينولدز  ۵۵/۰ و ۳۷/۰ و ۱۹/۰ نتايج براي سه عدد فرودلذا 

  . تايج تجربي موجود مي باشدناصلي انتخاب عدد فرود فوق، مقايسه با 

  
  مه مغروق  نمايش هندسه مدل شده براي حل جريان اطراف ستون ني‐١ شكل
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هار گوش بصورت سازمان براي شبكه بندي، از المانهاي چ.  شكست موج نيز مدل شده است۱بعالوه با حل جريان در عدد فرود 

استفاده از تقارن ناحيه محاسباتي نسبت به  المان مي باشد كه با ۴۳۰۰۰۰تعداد المانهاي در نظر گرفته شده . يافته استفاده شده است

هر دو محيط آب و هوا توجه به مدلسازي همزمان آب و هوا، با .  المان براي حل جريان نياز است۲۱۵۰۰۰، صفحه تقارن ستون

در شكل  .مي باشد ميليمتر ۲ موج اطراف ستون، حدود ن ارتفاع المانها در نزديكي سطح آزاد براي نمايان شد.اند شبكه بندي شده

  . نمايش داده شده است و ناحيه محاسباتيونسطح ست ،شبكه بندي انجام شده در روي سطح آزاد ۲

 
   نمايش شبكه بندي ناحيه محاسباتي‐٢ شكل

  

   عددينتايج ‐٤

تايج از بررسي استقالل نر  د. بررسي گرددmesh independency، بايد ابتدا براي بررسي مستقل بودن نتايج از شبكهدر 

 المان ۲۱۵۰۰۰با در نظر گرفتن در باالترين عدد فرود اثرات تغيير تعداد المانها مورد بررسي واقع شده است كه در نهايت  شبكه،

 . از اين تعداد المان استفاده شده است بعديتمامي نتايجدر ذا  ل.شوند ، نتايج از شبكه مستقل ميبراي نيمي از ناحيه محاسباتي

 ساعت بوده تا به ۱۱تقريبا  Mb 512 و با حافظه P4-2.4Gاي  با اين تعداد المان در رايانهحل مسئله زمان مورد نياز عالوه ب

 x در اين شكل . رسم شده است ۱۹/۰ تغيير شكل سطح آزاد در اطراف ستون براي عدد فرود ۳در شكل  .همگرايي كامل برسد

0x بنابراين .باشد بيانگر طول بدون بعد بر اساس طول كورد فويل مي 1x نشان دهنده نوك فويل و =  بيانگر دم فويل  =

با توجه به شكلها مشخص مي شود كه .  مقايسه شده اندZhang و Sternنتايج بدست آمده با نتايج تجربي و نتايج عددي . است

 الگوي موج شبيه پروفيل موج شناورهاي معمولي بوده و طول موج تقريبي  جدايش بر روي بدنه اتفاق نمي افتد لذا۱۹/۰در فرود 

)Fr22(آن نيز از رابطه تئوري كلوين  2
2

L
g

V ππλ بعالوه نتايج . دهد  را نتيجه مي۲۷/۰ كه مقداري برابر با  قابل محاسبه است==

بدون درنظر  Zhang و Stern به اينكه نتايج عددي باتوجه. با نتايج تجربي و عددي انطباق خوبي دارد ۱۹/۰بدست آمده در فرود 

 تاثيرات هوا بر روي مو با روش تعقيب سطح آزاد بدست آمده است مي توان نتيجه گرفت كه در عدد فرود ك گرفتن سيال هوا

  . شكل سطح آزاد قابل صرفنظر است
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  ۱۹/۰  نمايش شكل سطح آزاد بر روي بدنه در فرود‐٣ شكل

  

با توجه به . توان تاثير عدد فرود را در اين موضوع مشاهده نمود اگر شبيه سازي جريان براي اعداد فرود بزرگتر انجام شود مي

علت اصلي اين تفاوت وقوع . دارد ۱۹/۰ شكل سطح آزاد تفاوت زيادي را با فرود ۵۵/۰ و ۳۷/۰ در اعداد فرود ۵ و ۴شكلهاي 

با اين تفاوت كه در . پس از وقوع جدايش شكل سطح آزاد تقريباً بصورت افقي شده است.  باشد ستون ميسطحجدايش بر روي 

دي مشخص مي دبعالوه با مقايسه نتايج با نتايج آزمايشگاهي و ع.  طول بخش افقي سطح آزاد كمتر شده است۵۵/۰عدد فرود 

اين اختالف ناشي از مدلسازي دو . ايج عددي منطبق نيستشود كه نتايج بدست آمده با نتايج تجربي انطباق خوبي دارد اما با نت

هاي بين  اين پديده تنشلت  ع.سيال آب و هوا در اين مقاله باشد لذا در عدد فرود باال مدلسازي سيال هوا ضروري به نظر مي رسد

  .آب و هوا در نزديكي سطح آزاد است توزيع سرعت  و اختالفاني ناگهباشد كه ناشي از تغيير آب و هوا در مرز سطح آزاد مي
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  ۳۷/۰ نمايش شكل سطح آزاد بر روي بدنه در فرود ‐٤ شكل
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 ۵۵/۰شكل سطح آزاد بر روي بدنه در فرود  نمايش ‐٥ شكل



 طبق شكل مشخص . تغيير شكل سطح آزاد در هر سه عدد فرود كه در اين مقاله بدست آمده است رسم شده اند۶در شكل 

دن  به سمت مقدار ثابتي ميل ميكند كه بيانگر ثابت بو۳۲/۰  برابر با xاي در   شكل سطح آزاد پس از نقطه۳۷/۰ميگردد كه در فرود 

 درصد از ۴۰ نيز، حدود ۰,۵۵در فرود  . درصد از بدنه منطقه جدايش قرار دارد۶۸فشار و در نتيجه منطقه جدايش ميباشد لذا در 

 نشاندهنده عدم ايجاد ۱۹/۰بدنه در منطقه جدايش قرار گرفته است، در حاليكه نداشتن تغييرات شديد در شكل سطح آزاد در فرود 

  . يباشدجدايش بر روي سطح فويل م
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   مقايسه شكل سطح آزاد بر روي بدنه در اعداد فرود متفاوت‐٦ شكل

  

 مشخص ميشود كه با افزايش عدد فرود، افزايش سطح خيس شده نسبت به خط صفر كمتر از كاهش ۶همچنين با توجه به شكل 

از طرف ديگر با .  فرود كاهش پيدا كند عدد با افزايشحيسطسطح خيس شده نسبت به آن خط ميباشد لذا انتظار ميرود كه درگ 

ضريب  خيلي كم كاهشتركيب اين دو واقعيت باعث .  يابدتغيير بايد سطحي نقطه جدايش درگ جابجاييافزايش عدد فرود و با 

الگوي موج در بعالوه با مقايسه .  بيانگر همين حقيقت است نيز۷كه شكل  عدد فرود گرديده است افزايش با اصطكاكيدرگ 

 مشخص مي شود كه با افزايش عدد فرود، ارتفاع موج در جلوي ستون بيشتر شده و بطور همزمان در عقب ستون كاهش ۶شكل 

بايد .  نمايش داده شده است۷چنين روندي كامالً منطقي بوده و بيانگر افزايش درگ فشاري مي باشد كه در شكل . پيدا كرده است

گذارد اما تاثير بسيار  طه جدايش با تغيير عدد فرود جابجا ميشود و لذا بر روي مقاومت فشاري اثر ميتوجه داشت كه هر چند نق

با . زياد موج در مقاومت فشاري باعث شده است كه جابجايي نقطه جدايش نقش مهمي در تغيير درگ فشاري نداشته باشد

 كه با توجه به مقادير كم مقاومت اصطكاكي در برابر آيد محاسبه مجموع مقاومت فشاري و اصطكاكي، مقاومت كل بدست مي

  .باشد مقاومت فشاري، روند تغيير مقاومت كل مشابه روند نغيير مقاومت فشاري مي
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   تغييرات ضرائب درگ فشاري و اصطكاكي بر حسب فرود‐٧ شكل



صفحه ( در مقطع مياني غيير شكل سطح آزاد در دور از ستون نيز  ت۸بعالوه براي نمايش بهتر تغيير شكل در سطح آزاد، در شكل 

اي  تر كرده بگونه ، افزايش فرود تغيير شكل سطح آزاد را گسترده۸ با توجه به شكل .نشان داده شده استبا تغيير عدد فرود ) تقارن

ما همواره بعلت فرم بدنه باريك ستون،  ا. در نواحي دور از ستون نيز تغيير شكلهاي محسوسي ديده ميشود۵۵/۰كه در عدد فرود 

  .كند تغيير شكل سطح آزاد خيلي سريع با فاصله گرفتن از ستون كاهش پيدا مي

  

 
   در فرود مختلف نمايش شكل سطح آزاد در صفحه تقارن‐٨ شكل

بدست    با رسم كانتورهاي فشاركه ده است فرود مختلف رسم ش اعداد براي۹بعالوه الگوي موج در سطح آزاد نيز در شكل 

  .اند آمده

  

 

 
   الگوي موج بر روي سطح آزاد‐٩ شكل



 لذا براي نمايش بهتر منطقه . در منطقه جدايش ميتوان محل جدايش را شناسايي كرد برشيبا توجه به منفي شدن مقدار تنش

 در ۱۹/۰در عدد فرود  . است رسم شده۱۰ خطوط تنش برشي ثابت برروي سطح مغروق ستون در هر سه فرود در شكل ،جدايش

با افزايش عدد فرود جدايش زودتر رخ مي دهد بگونه اي كه در . نزديك انتهاي فويل در منطقه كوچكي جدايش رخ داده است

 درصد طول ستون ۶۸رخ ميدهد و لذا  جدايش ،)leading edge( نسبت به لبه حمله درصد از طول ستون۳۲در فاصله  ۳۷/۰فرود 

 ازميتوان بعالوه .  لبه حمله قرار دارد درصد از۵۵ نيز نقطه آغاز جدايش در فاصله ۰,۵۵در عدد فرود . بر ميگيردرا جدايش در 

 ۵۵/۰ و ۳۷/۰ و ۱۹/۰ با افزايش عمق غوطه وري بدين نتيجه رسيد كه به ترتيب در فرود  برشييكنواخت شدن خطوط تنش

  .دوبعدي  دارد متر رفتار ۱۵/۱ و ۱ و ۳/۰جريان از عمق بيشتر از 

  

 

 
   ثابت بر روي بدنه برشي نمايش خطوط تنش‐١٠ شكل

  

براي مدلسازي . رخ دهد كه در اين حالت جريان غير دائم مي باشدنيز با افزايش عدد فرود ممكن است پديده شكست موج   

 سطح آزاد در .ي از زمان مي باشدتابعان، شكل سطح آزاد  با حل جريدر نظر گرفته شده است كه ۱م، عدد فرود ئجريان غير دا

باعث ممكن است كه همانطور كه در شكل مشخص است شكست موج .  نمايش داده شده است۱۱زمانهاي مختلف در شكل 

ي تابع در اين حالت نيروي درگ. محبوس شدن هوا شود كه با استفاده از مدل بكار گرفته شده، چنين پديده اي نيز مدل شده است

  .  نوساني مي باشدراز زمان بوده و بسيا



   
                              t=0.2s                                                                       t=0.4s 

   
                              t=0.6s                                                                     t=0.8s 

   
                             t=1s                                                                        t=1.1s  

  

  ۱ نمايش شكست موج در عدد فرود ‐ ۱۱شكل

  نتيجه گيري ‐۵

ضريب درگ، امواج سطح . رسي قرار گرفت مورد برNACA0024در اين مقاله جريان اطراف ستون نيمه مغروق با مقطع 

با افزايش عدد فرود تا مقادير معيني جريان . آزاد، نقطه جدايش، اثرات هوا و شكست موج بر اساس تغيير عدد فرود بررسي شدند

  .  ميگردد باعث افزايش نيروي درگ فشاري و كاهش نيروي درگ اصطكاكيدر اين حالت افزايش فرود،.  استيدائم

اثر اصلي نقطه جدايش بر روي امواج اطراف ستون اين است كه پس از آن نقطه . عدد فرود، نقطه جدايش  جابجا ميشودبا تغيير 

 ۱۹/۰در فرود . بعالوه از منفي شدن خطوط تنش ثابت ميتوان موقعيت دقيق جدايش را مشخص كرد. شكل سطح آزاد ثابت ميشود

 ۵۵/۰ و ۳۷/۰با بدنه درون منطقه جدايش قرار نگرفته است در حاليكه در فرود جدايش در نزديكي دم فويل رخ ميدهد و لذا تقري

  .گيرد  درصد بدنه درون منطقه جدايش قرار مي۵۵ و ۶۸به ترتيب 

بنابراين مدلسازي . توان از تاثير هوا صرفنظر كرد در عدد فرود كم، تاثير هوا بر امواج ناچيز است در حاليكه در عدد فرود باال نمي

در اين حالت به علت افزايش ارتفاع .  همچنين در فرودهاي باال ماهيت جريان غير دائم ميشود.و آب بطور همزمان الزم استهوا 

  . مدل شده است ين پديدها ۱موج، شكست موج رخ ميدهد كه در اين مقاله در عدد فرود 



يز نياز به بررسي به عنوان معيار شكست موج ن سرعت بحراني  وبعالوه مواردي همچون اثرات عدد رينولدز، نوع مدل آشفتگي

 ستون هاي  و محاسبه نيروهاي وارد برنتايج بدست آمده ميتواند در طراحي. د كه بايد در كارهاي آتي آنها را مد نظر داشتندار

مقطع بهينه در هت تعيين ج بعالوه از روش ارائه شده ميتوان .در شناورها و يا برج كنترل زيردريايي كارايي داشته باشدنيمه مغروق 

  .استفاده نمود براي كاهش نيروي درگ  وستونهاي نيمه مغروق
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