عنوان پروژه:مدلسازي حركت شناور به روش ديناميك سياالت محاسباتي )(CFD
چکيده:حركات شناورها به عنوان يکي از پيچيده ترين مباحث هيدروديناميکي مطرح مي باشد .اين حركات
توام با پديده هاي غير خطي بوده و از اين رو مدلسازي آنها با پيچيدگي هاي فراواني همراه است .حل تحليلي
معادالت حاكم بر چنين جرياني امکان پذير نبوده و از طرفي اندازه گيري هاي آزمايشگاهي نيز با هزينه هاي
بااليي روبرو هستند .همچنين ،در اين حالت زمان قابل توجهي نيز براي بررسي اثر تغيير شرايط محيطي و
طراحي مورد نياز است .در اين تحقيق ،رويه عددي مدلسازي حركت جسم شناور ،براساس ديناميك سياالت
محاسباتي ( )CFDارائه گرديده است .الگوريتم عددي پيشنهادي به كوپل معادالت حاكم بر حركت جسم
صلب ،معادالت (RANSمعادالت ناوير-استوكس حاكم بر جريان سيال مغشوش) و معادله انتقال سطح آزاد
(معادله محاسبه نسبت حجمي دو فاز سيال در دامنه محاسباتي) پرداخته و حل اين معادالت را در زمان به پيش
مي برد .معادالت حاكم بر جريان سيال بر اساس چيدمان هم مکان در شبکه با ساختار نامتعامد گسسته شده و
براي حل معادالت  RANSاز روش گام جزئي استفاده شده است .بدين ترتيب و در هر گام زماني ،شبکه
متصل به جسم با توجه به حركات شناور جابجا شده و معادالت حاكم در گام زماني جديد حل مي شوند.
ب ر اساس الگوريتم ارائه شده ،نرم افزار كامپيوتري تهيه شده و با انجام مدلسازيهاي مختلف ،دقت و صحت آن
ارزيابي گرديده است .نرم افزار فوق ابزار مناسبي براي پيش بيني حركات شناور بوده و مي تواند هم در مراحل
طراحي و هم در هنگام بهره برداري از شناور ،مورد استفاده قرار گيرد.
كليدواژه ها :هيدروديناميك عددي ،مدلسازي سطح آزاد ،مدلسازي حركت شناورها ،ديناميك سياالت محاسباتي

فصل  -1مقدمه
معادالت كاملي حاكم بر سيال براي اولين بار توسط ناوير دانشمند فرانسوي در سال  2211ارائه گرديد و به
طور مستقل توسط استوكسي دانشمند انگليسي در سال  2281عنوان شد .جريان سيال از ماهيت پيچيده اي
برخوردار بوده و اين موضوع در معادالت ناوير-استوكسي نيز به خوبي نمايان است .به خاطر مواجه شدن با
مشکالت فراوان رياضي در حل اين سيستم معادالت غير خطي ،اميدواري اندكي براي دستيابي به حل دقيق اين
معادالت در حالت كلي وجود دارد .ولي به هر صورت ،براي بعضي حاالت خاص همچون جريانهاي مشخص
با مرزهاي ساده ،حل تحليلي معادالت ناوير-استوكس ميسر شده است كه نتايج آن در برخي كاربردهاي
مهندسي نيز به كار مي رود .براي سالهاي متمادي ،آزمايش تنها ابزار و روش مفيد براي پژوهش گران بوده
است و تالشهاي فراواني براي طراحي ،كاليبره كردن و بکار بردن وسايل آزمايشگاهي انجام شده است .با
پيشرفت علم مکانيك سياالت ،تقاضا براي انجام آزمايشهاي دقيق تر ،بر روي جريانهاي مختلف افزايش يافته
است .اين مهم باعث افزايش هزينه هاي انجام آزمايش شده ،به طوري كه انجام آنها براي بسياري از مراكز
تحقيقاتي معمول غير ممکن گرديده است .با اين حال آزمايش هنوز بخش غير قابل انکاري در كارهاي
تحقيقاتي مي باشد كه نمي توان آن را حذف نمود.
در اين بين ،توسعه رايانه هاي با سرعت باال راه را براي انجام فعاليت در زمينه علم مکانيك سياالت از جمله
ديناميك سياالت محاسباتي  )Computational Fluid Dynamics)CFDهموار كرده است .در اين روش
تقريبي معادالت حاكم به طور عددي حل مي شوند .اين موضوع به اين معني است كه تمام جمله ها در
معادالت به شکل محاسبات جبري يافت را به عنوان نقطه عطفي در پيدايش علم  CFDبرشمرد ]. [42از آن
پس كتابها و مقاالت بسياري در اين زمينه منتشر شده است .با گسترش روشهاي عددي ،بحث استفاده از آنها

در هيدروديناميك به صورت جدي مطرح گرديد و امروزه هيدروديناميك عددي از موضوعات روز كارهاي
تحقيقاتي مي باشد.
در اين بخش با مروري بر مفاهيم اوليه ديناميك سياالت محاسباتي ،مباحث مطرح در هيدروديناميك بيان شده و
در ادامه به كارهاي عددي انجام شده در مدلسازي جريان اطراف جسم شناور پرداخته شده است .براي انجام
چنين مدلسازي گريزي جز تقسيم مساله به مسائل كوچك تر وجود ندارد .بدين ترتيب موضوع تحقيق و اجزاء
آن تشريح شده و در آخر نيز ،در رابطه با جايگاه بخشهاي مختلف پايان نامه مطالبي بيان گرديده است.
 -۱-۱ديناميك سياالت محاسباتي و ويژگيهاي آن
همانگونه كه بيان گرديد ،مدلسازي جريان سيال از پيچيدگيهاي بااليي برخوردار بوده و امکان حل تحليلي
معادالت حاكم ،جز در حالتهاي ساده وجود ندارد .بدين ترتيب استفاده از روشهاي عددي براي حل معادالت
سيال ( )CFDمطرح گرديده و به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است .در اين حالت معادالت حاكم بر
روي شبکه محاسباتي گسسته شده ( )Discretizationو به عبارت ديگر معادالت ديفرانسيلي حاكم به
معادالت جبري تبديل مي شوند .شبکه بندي دامنه حل از اهميت بااليي در  CFDبرخوردار بوده و بيش از 15
درصد زمان استفاده شده در پروژه ها ،صرف تعريف هندسه و توليد شبکه مي گردد ] .[57امروزه  CFDبه
صورت يك جزء اساسي در طراحي توليدات صنعتي و فرآيندهاي مرتبط با مهندسي سياالت در آمده است .در
دهه  2995با بوجود آمدن سخت افزارهاي قوي ،رشد جالبي در اين زمينه بوجود آمده و  CFDدر حد
گسترده تري وارد حوزه محاسبات شده است .اگرچه حداقل بهاي سخت افزار مناسب در اين زمينه بين 1555
تا  25555دالر مي باشد ،اما هزينه كل ،كمتر از يك كار تجربي با كيفيت باال مي باشد .عالوه بر آن CFD
چند مزيت منحصر به فرد نسبت به روشهاي تجربي دارد ]: [42

* كاهش اساسي در زمان و قيمت طراحي هاي جديد
* توانايي مطالعه سيستمهايي كه انجام آزمايشهاي تجربي روي آنها مشکل و با غير ممکن مي باشد
* توانايي مطالعه سيستمها ،تحت شرايط تصادفي و غير معمول طبيعت
* نامحدود بودن سطح جزئيات نتايج قابل مشاهده
قسمت هاي عمده يك برنامه  CFDعبارتند از:
* شبکه بندي مناسب دامنه محاسباتي
* گسسته سازي معادالت حاكم بر جريان با استفاده از جايگذاري تقريبها
* تعيين شرايط مرزي
* حل معادالت حاكم بر جريان
در  CFDاز روشهاي مختلفي براي تقريب معادالت استفاده مي شود كه برخي از آنها عبارتند از :رويکرد
تفاضل محدود ،رويکرد حجم محدود،رويکرد اجزاي محدود و رويکرد اجزاي مرزي.
با توجه به گستردگي روشهاي بيان شده و استفاده از رويکرد حجم محدود در تحقيق حاضر ،در اين قسمت در
رابطه با آن توضيحات كلي بيان مي گردد.
در روش حجم محدود ،الگوريتم حل شامل سه مرحله مي شود:
 -۱انتگرال گيري از معادالت حاكم بر جريان سيال روي حجم كنترل

 -۲گسسته سازي ،شامل جايگذاري نوعي از تقريبها براي عبارتهاي داخل معادله انتگرالي كه فرآيندهاي جريان
مثل جابجايي ( ،)Convectionنفوذ ( )Diffusionو چشمه ( )Source Termرا نشان مي دهند .اين عمل
معادالت انتگرالي را به يك دستگاه معادالت جبري تبديل مي نمايد.
 -3انتخاب روش حل معادالت اساسي حاكم بر جريان (معادالت ناوير-استوكس و پيوستگي)
 -۴حل دستگاه معادالت جبري
مرحله اول ،يعني انتگرال گيري بر روي حجم كنترل ،روش حجم محدود را از ساير روشهاي  CFDمتمايز مي
كند .رابطه روشن بين الگوريتم عددي و قواعد كلي بقاء فيزيکي ،يکي از جاذبه هاي روش حجم محدود بوده
و درک آن را براي مهندسين ساده تر از ساير روشها مي نمايد.
همگرايي ( )Convergenceايده رياضي اساسي براي ارزيابي نتايج عددي مي باشد .يك حل هنگامي به
سمت همگرايي پيش مي رود كه باقيمانده ها ( )Residualsروند كاهشي داشته و در نهايت بسيار كوچك
شوند .اين حالت با استفاده از تقريبهاي گسسته سازي ،تنظيم ضرايب زير رهايش ( Under-Relaxation
 )Factorو الگوريتمهاي حل دستگاه معادالت جبري مناسب امکان پذير است .همگي اين انتخابها ،وابسته به
مساله مورد بررسي بوده و دستور كار كلي براي آنها وجود ندارد .بر اين اساس ،تجربه در كارهاي عددي نقش
مهمي داشته و تنها با انجام كار بر روي اين نوع برنامه ها كسب مي شود.
شبکه بندي مناسب دامنه محاسباتي ،از اهميت بااليي در رويکرد حجم محدود برخوردار بوده و طرح اوليه
خوب براي شبکه نياز به اطالع از خواص جريان دارد .شناخت اوليه ديناميك سيال در يك مساله خاص كمك
موثري خواهد نمود و همچنين تجربه شبکه بندي مربوط به مسائل مشابه نيز با ارزش است .تنها راه حذف
خطاهاي ناشي از درشتي شبکه ها اين است كه شبکه ها به تدريج ريزتر شده و اين موضوع در نقاطي از جريان

كه تغييرات شديد وجود دارد .بيشتر مورد توجه قرار گيرد .براي رسيدن به شبکه مناسب ،اين كار تا زماني ادامه
پيدا مي كند كه تغيير كيفيت شبکه (ريزنمايي) تاثيري در نتايج كليدي ناشي از حل مساله ايجاد نکند .در اين
حالت ،بيشتر ريز كردن شبکه امري غير ضروري بوده و با اين كار سرعت حل كاهش مي يابد .به محض
رسيدن به شبکه اي كه ريز كردن آن تغييري در حل حاصل نمي كند ،شبيه سازي از شبکه مستقل خواهد بود
( .)Mesh Independencyدر تمام مطالعات و پروژه هاي صنعتي  ،CFDانجام تحقيقات اصولي براي
رسيدن به نتايج مستقل از شبکه يك قسمت ضروري در فرآيند حل مساله مي باشد.
براي حل مجموع معادالت ناوير-استوكس و پيوستگي دو روش وجود دارد كه عبارتند از:
 -2حل همزمان معادالت
 -1حل غير همزمان معادالت
در روش اوليه تمام متغيرهاي جريان (سرعتها و فشار) در يك دستگاه معادالت جبري قرار گرفته و محاسبه مي
شوند ] [55اين كار هزينه محاسباتي بسيار بااليي داشته و امکان سخت افزاري مناسب خود را مي طلبد .بر اين
اساس در تحقيق حاضر حل غير همزمان معادالت انتخاب شده است .در اين روش ميدان سرعت حل شده و
در ادامه ميدان فشار محاسبه مي شود][21,41
ماهيت موضوع تحقيق كه مدلسازي حركت شناور مي باشد ،جريان آشفته ( )Turbulentاست .بدين ترتيب
نياز به حل چنين جرياني بوجود مي آيد .پديده انتقال جريان آرام ( )Laminarبه جريان آشفته كه يکي از
بحثهاي ديناميك سياالت است ،اولين بار در اواخر قرن نوزدهم ميالدي توسط رينولدز ( )Reynoldsمورد
توجه و تحقيق قرار گرفت .او با استفاده از آزمايشهاي گوناگون نشان داد كه پديده انتقال در اعداد رينولدز
مشخصي اتفاق مي افتد.

با توجه به پيچيدگي ها و زمان باالي مدلسازي جريان آشفته با دو روش  DNSو  LESدر تحقيق حاضر از
روش  RANSاستفاده شده است .در اين حالت ميانگين متغيرها نسبت به زمان و جرم (جرم براي جريان
تراكم پذير در نظر گرفته مي شود) محاسبه شده و معادالت بقاء بر اين اساس بازنويسي مي شود .به عبارت
ديگر سرعتها به دو بخش متوسط و متغير با زمان تقسيم مي شوند .بدين ترتيب مجهوالت اضافي به نام تنشهاي
رينولدز ( )Reynolds Stressدر معادالت ظاهر مي شوند .براي رفع اين مشکل دو راه حل پيشنهاد مي شود
كه عبارتند از:
الف  -به كارگيري معادالت انتقالي كه روشي ناموفق است ،چرا كه مجهوالت ديگري در دستگاه معادالت ظاهر
مي شود.
ب  -مدلسازي آشفتگي ،كه تعدادي معادالت تجربي را براي محاسبه تنشهاي رينولدز پيشنهاد مي كند.
جريان اطراف شناور مساله دو فازي مي باشد .بدين ترتيب نياز به مدلسازي جريان همراه با سطح آزاد بوجود
مي آيد .دو رويکرد كلي در اين زمينه عبارتند از ]: [54
 -2رويکرد سطحي مدلسازي سطح آزاد ()Interface Tracking
در رويکرد سطحي ،تنها يك فاز سيال مورد بررسي قرار گرفته و شبکه محاسباتي در هر گام زماني تا انطباق بر
سطح آزاد جابجا مي گردد .در اين روش محدوديتهاي براي مدلسازي سطح آزاد با تغيير شکل بزرگ و پيچيده
وجود دارد .بنابراين در تحقيق حاضر از رويکرد حجمي مدلسازي سطح آزاد استفاده شده است.

به هر حال تشخيص اعتبار مدلسازي عددي جز با مقايسه نتايج تجربي غير ممکن است .لذا اگرچه  CFDمي
تواند يك ابزار پرقدرت براي حل مسائل مختلف و ارزيابي تاثير تغيير كميت هاي مختلف در آن باشد ولي نمي
تواند جايگزين آزمايش گردد.
 -1-2مدلسازی حرکت شناور
انجام آزمايش بر روي مدل شناور قابل اعتمادترين و گسترده ترين ابزار بررسي رفتار هيدروديناميکي شناور
مثل سرعت ،بازده ،اثر نيروهاي محيطي و  ...مي باشد .همه آئين نامه ها و قوانين بر روي بررسي رفتار
هيدروديناميکي و حصول اطمينان از كارايي شناور در مراحل اوليه طراحي تاكيد دارند .اين موضوع نياز به ابزار
پيش بيني را بوجود مي آورد CFD .با توجه به ويژگيهاي ياد شده انتخاب مناسبي در اين زمينه مي باشد.
بدين ترتيب امکان مدلسازي هيدروديناميکي شناور در ابعاد واقعي و بررسي اثر مولفه هاي مختلف طراحي در
مراحل اوليه كار فراهم مي آيد .مسائل اصلي در بررسي هيدروديناميکي شناور عبارتند از:
الف  -مقاومت :مدلسازي تمامي مولفه هاي مقاومت (مقاومت موج سازي ،مقاومت اصطکاكي و)...
ب  -رفتار شناور در امواج ()Seakeeping
ج  -مانور شناور بدين
ترتيب مدلسازي حركت شناور در امواج در بررسي بسياري از خصوصيات عملکردي نقش دارد كه برخي از
آنها عبارتند از ]: [5
* بررسي وضعيت شناور در سرعت هاي مختلف

* بررسي كاهش سرعت ارادي بواسطه افزايش نيروهاي وارد بر شناور و كاهش سرعت غيراداري به خاطر
مقاومت افزوده )(Added Resistance
* بهينه سازي مسير ( )Ship Routingبه منظور كاهش زمان حمل و نقل ،مصرف سوخت و هزينه كلي
* ايمني شناور بر اساس معيارهاي موجود (محاسبه شتابها ،وقوع اسلمينگ ( ،)Slammingوضعيت افراد،
بارهاي روي عرشه و )...و راحتي مسافران
* پايداري حركت در خط مستقيم
* تغيير مسير و عملکرد سکان
* تغيير سرعت و مدلسازيهاي مربوطه
 CFDبا ارائه ابزار عددي مناسب ،با هزينه هاي فراوان ساخت و آزمايش مدل روبرو نبوده و نيز با مساله انتقال
نتايج مدل به شناور واقعي برخورد نمي نمايد ] [60عالوه بر استفاده از اين ابزار در بررسي و مقايسه طرحهاي
مختلف ،با توجه به جزئيات اطالعاتي كه يك برنامه عددي در اختيار مي گذارد ،امکان بهينه سازي و اصالح
طرح شناورهاي جديد بوجود مي آيد .بر اين اساس مفهوم حوض آزمايش هيدروديناميك عددي
( )Numerical Towing Tankبراي مدلسازي شناور مطرح گرديده است ،اما رسيدن به تمامي خواسته
هاي هيدروديناميکي با توجه به گستردگي و پيچيدگي جريان و اثر متقابل اجزاء مختلف تا به امروز امکان پذير
نبوده است .براي استفاده از برنامه هاي عددي چاره اي جز شکستن مساله به بخشهاي كوچك تر ،ساده سازي
هندسه آن و صرف نظر از اثر برخي پديدهها وجود ندارد ] [60به هر حال گسترش امکانات رايانه اي و دانش
عددي ،افق روشني را تا رسيدن به مدلسازي كامل پديده هاي طبيعي پيش بيني مي نمايد.

 -2-3پيشينه تحقيق
كارهاي عددي در زمينه مدلسازي رفتارشناور بر اساس فرض جريان پتانسيل (فرضي سيال ايده آل غير
چرخشي بدون لزجت) شکل گرفت .روش نواري ( )Strip Methodاز نخستين روشها بر اساس جريان
پتانسيل بود كه با فرض خطي سازي حركات شکل گرفت ] [24و در ادامه رويکردهاي مختلفي در اين زمينه
ارائه گرديد ][16و] [52در سالهاي اخير تئوري روش نواري تغيير چنداني نکرده و نرم افزارهاي تجاري
ز يادي براين اساس تهيه شده است كه موضوع مشترک آنها ،كار بر روي سرعت و دقت مدلسازي مي باشد.
همانگونه كه بيان گرديد ،اگرچه اين روشها سرعت باالي در انجام محاسبات دارند ،اما با توجه به فرضياتي كه
در پياده سازي اين روشها وجود دارد ،فيزيك مساله تغيير نموده و در مواردي پاسخ هاي اين گونه برنامه ها
اعتبار نخواهد داشت .در اين حالت روشهاي عددي مورد نياز است كه توانايي پيش بيني حركات و نيروها در
امواج بزرگ را داشته و اثرلزجت ،اغتشاش ،جدايي جريان و شکست موج را در محاسبات وارد نمايد .همراه با
گسترش توان سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوترها ،استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي به منظور محاسبه
مستقيم نيرو و گشتاور وارد بر شناور و حل معادالت حركت جسم صلب ،موضوع اصلي كارهاي تحقيقاتي در
اين زمينه بوده است.
محاسبات عددي هيدروديناميك شناورها بر اساس حل معادالت  RANSدر دهه  1980آغاز گرديد و از آن
موقع گروههاي تحقيقاتي بسياري بر روي گسترش روشهاي عددي كار نموده اند .اين كار با بيان امکان استفاده
از روشهاي مختلف ،در بررسي جريان لزج اطراف شناور آغاز گرديد ] [36و با كاربرد اين روشها در برخي
جنبه هاي ساده تر ،مثل بررسي ديناميکي تريم ( )Trimشناور پيش رفت ] [25درآغاز كار بر روي حالت
پايدار حركت شناور انجام مي پذيرفت ] ،[37اما با تجربه هاي كسب شده و پيشرفت امکانات ،موضوع

تحقيقات به سمت حالت گذرا ( )Transientبا درجات آزادي كمتر ،گسترش يافت ] [1با پيشرفت هاي
انجام شده در زمينه مدلسازي سطح آزاد ،حل كامل معادالت  RANSبه همراه مدلسازي سطح آزاد مورد توجه
قرار گرفت و در نهايت حركات شناور با شش درجه آزادي نيز مورد بررسي قرار گرفت]. [3,35,60
 -2-8روشهاي عددي
همانگونه كه بيان گرديد ،براي مدلسازي جريان سيال اطراف شناور با توجه به پيچيدگي هاي جريان ،نياز به
حل عددي معادالت حاكم بر جريان سيال وجود دارد .دو رويکرد اساسي در اين زمينه عبارتند از:
* روش مبتني بر فرض جريان پتانسيل مثل روشهاي المان مرزي ] [58وتئوري نواري ].)[24
با صرف نظر از لزجت جريان معادالت ناوير-استوكس بسيار ساده شده و بدين ترتيب جريان مورد بررسي اليه
مرزي نخواهد داشت .نتيجه اين كار درشت تر شدن شبکه محاسباتي دامنه حل خواهد بود (از تغييرات درون
اليه مرزي (بخش سيال لزج) صرف نظر شده است) .به عالوه با صرف نظر از چرخش جريان ،عمال نيازي به
بررسي داخل دامنه محاسباتي وجود نداشته و روشهاي مرزي (المان مرزي و انتگرال مرزي) براي حل معادالت
حاكم مورد استفاده قرار مي گيرند .بدين ترتيب فضاي سه بعدي به فضاي دو بعدي تبديل مي شود .در اين
حالت ،با حل معادالت براي مرزهاي دامنه مورد بررسي  ،اطالعات مورد نياز در هر نقطه درون دامنه به كمك
اطالعات روي مرزها بدست مي آيد .تابع پتانسيل و روشهاي مبتني بر آن همگي متکي بر فرضياتي هستند كه
نتيجه آن ساده سازي جريان مي باشد .اين فرضيات در بسياري از موارد به فيزيك مساله مورد بررسي لطمه
وارد نکرده و استفاده از آنها توجيه پذير مي باشد.
* روشهاي مبتني بر فرض جريان جريان واقعي مثل حل معادالت  RANSبا رويکرد حجم محدود ])[5

در مواردي كه جريان كامال چرخشي بوده و جدايي ،اليه مرزي و اغتشاشي از اهميت بااليي برخوردار باشند،
استفاده از شکل كامل معادالت ناوير-استوكس ضروري به نظر مي رسد .فيزيك حركت شناور در دريا با تمامي
اين موارد روبرو بوده و اگرچه استفاده از شکل كامل معادالت با پيچيدگي هاي فراواني همراه است ،گريزي
جز استفاده از آنها باقي نميگذارد .در مدلسازي فيزيك جريان براي بررسي حركت شناور ،نوسانات مغشوش
موجود در اليه مرزي نقش خاصي نداشته و بدين ترتيب ايده استفاده از معادالت ميانگين گيري شده يا
معادالت  RANSپيش مي آيد كه تا سالهاي قبل با محدوديتهاي محاسباتي مواجه بود .در سالهاي اخير با
پيشرفت نرم افزاري و سخت افزاري كامپيوترها امکان حل عددي اين معادالت به منظور مدلسازي جريان
اطراف شناور فراهم آمده است .تحقيق حاضر از اين روش براي مدلسازي جريان سيال استفاده مي نمايد.
در اين حالت سرعت به دو بخش متوسط زماني و متغير تقسيم مي شود .بدين ترتيب و با جايگذاري سرعتها،
مجهوالت اضافي در معادالت ظاهر مي گردند كه تنشهاي مغشوش نام دارند .اين تنشهابامدلهاي اغتشاش
محاسبه شده و به عبارت ديگر مدلهاي اغتشاش ،اين مقادير را با روشهاي مختلف به مقادير سرعتهاي متوسط
مربوط مي سازند .بدين ترتيب و بر اساس روش مدلسازي تنشهاي مغشوش ،بر تعداد معادالتي كه بايد حل
گردند افزوده مي شود .پيش زمينه حل مناسب معادالت ،شبکه بندي مناسب دامنه محاسباتي مي باشد .انواع
مختلف شبکه بندي در  CFDمورد استفاده قرار مي گيرد كه در شکل  1-1نمايش داده شده اند .استفاده از هر
يك از اين نوع شبکه بنديها با مزايا و معايبي همراه مي باشند .شبکه هاي ساده با ساختار در هندسه هاي
پيچيده (مثلي شبکه بندي حول پروانه) با مشکل روبرو هستند،اما كار با آنها ساده بوده و اطالعات كمتري براي
انجام محاسبات و گسسته سازي هاي روي شبکه مورد نياز است .از اين شبکه در مدل سازي حركت شناور
استفاده شده است ] [3شبکه بي ساختار ،اگرچه در رابطه با هندسه هاي پيچيده از كارايي بااليي برخوردار

است ،اما حجم باالي ذخيره سازي اطالعات مرتبط با شبکه محاسباتي از معايب اين نوع شبکه بندي مي باشد.
براي مثال ،از اين نوع شبکه در مدل سازي سطح آزاد اطراف فويل متقاطع با سطح آزاد استفاده شده است
] [47شبکه هاي چند بلوكي ،به طور كلي با تغيير ريز نمايي شبکه در مکانهايي كه تغييرات زياد است ،كيفيت
شبکه را ارتقا داده و باعث افزايش كيفيت جوابهادر دامنه مي شوند .در شبکه بندي تركيبي ،با بهره جويي از
مزاياي شبکه هاي بي ساختار ،امکان مدلسازي طيف گسترده اي از جريانهاي پيچيده وجود دارد .از اين شبکه
ها در بررسي هيدروديناميکي شناور رو -رو ( )Ro-Roاستفاده شده است ] .[9شبکه روي هم نيز اگرچه بار
محاسباتي بااليي را در پي دارد ،اما با ريز نمودن شبکه در موقعيتهاي مورد نياز و امکان جابجا كردن دو شبکه
نسبت به يکديگر ،در مواردي كه بررسي حركت جسم مورد نظر باشد ،مي توانند بسيار كارساز باشند .براي
مثال از اين شبکه براي بررسي پهلو گيري شناورها مي توان استفاده نمود ].[8به هر حال ،انجام پايان نامه
مهندسي مکانيك حاضر از شبکه بندي با ساختار غير متعامد استفاده شده است كه نمونه آن در شکل 1-2
مالحظه مي شود.

 -2-8-2اجزاي مساله
همانگونه كه بيان گرديد ،براي مدلسازي عددي حركت شناور نياز به حل مجموعه اي از معادالت پيچيده
وجود دارد .راه حل مرسوم در اين زمينه ،شکستن مساله به زير مساله هاي كوچکتر مي باشد .اجزاي اساسي
الگوريتم حل عددي را مي توان به صورت زير نام برد:
* شبکه بندي دامنه محاسباتي
* مدلسازي جريان سيال بر اساس حل معادالت ناوير-استوكس و پيوستگي
* مدلسازي سطح آزاد
* حل معادالت حركت جسم صلب براي محاسبه جابجايي شناور تحت اثر نيروهاي محيطي

هر يك از زير مساله هاي بيان شده از جزئيات زيادي برخوردار مي باشند .به هر حال كوپل مناسب بخشهاي
مختلف بيان شده بر اساس يك رويه حل يکپارچه (شکل  )3-1از اهميت بااليي برخوردار است .انجام پايان
نامه مهندسي مکانيك حاضر ،با بررسي جداگانه هر يك از بخش هاي ذكر شده و انجام برنامه نويسي الزم براي
آنها ،صحت و توانايي الگوريتم عددي انتخاب شده با مقايسه نتايج كار و تحقيقات مشابه بررسي شده است.
همانگونه كه بيان گرديد ،براي تکميل هدف تحقيق تمامي بخشهاي بيان شده بايد با يکديگر كوپل شده و در
يك رويه عددي حل شوند .رسيدن به پاسخ مناسب در انجام كوپل ،عالوه بر حصول اطمينان از صحت هر يك
از زير مساله ها نيازمند سازگاري الگوريتم هاي عددي انتخابي با يکديگر مي باشد كه اين كار با انجام
مالحظاتي در رويه عددي امکان پذير است.

همانگونه كه در شکل  3-1ديده مي شود ،رويه عددي با شبکه بندي دامنه محاسباتي آغاز مي گردد .اين كار
نقش مهمي در روند حل دارد ،تا جايي كه شبکه بندي نامناسب در دقت جوابها بسيار تاثيرگذار بوده و احتماال
عدم حل معادالت را فراهم مي آورد .نتيجه حل مجموع معادالت ناوير-استوكس و پيوستگي محاسبه ميدان
سرعت و فشار اطراف شناور است .براي كوپل ميدان سرعت و فشار ،در حل چهار معادله اساسي حاكم (سه
معادله اندازه حركت و يك معادله پيوستگي) روش مناسب جريانهاي گذرا مورد نياز است كه در سرعت حل
نيز تاثير گذار باشد .قابل ذكر است كه اثر آشفتگي نيز بايد مدل گردد كه از مدلهاي آشفتگي رايج در اين بخش
مي توان استفاده نمود .بعد از اتمام اين مرحله،در انجام پايان نامه مهندسي مکانيك نوبت به مدل سازي سطح
آزاد اطراف شناور مي رسد .اين كار با روشهاي مختلفي قابل انجام است كه انتخاب رويکرد مناسب با توجه به
هدف كار حاضر ،از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد .با انتگرال گيري از تنشهاي وارد بر بدنه شناور و اعمال

نيروهاي خارجي مثل سکان،سمت راست معادالت حركت جسم صلب (نيروها و گشتاورها)بدست آمده و
سمت چپ اين معادالت نيز كه وابسته به هندسه شناور مي باشد ،در آغاز حل مشخص شده است .بدين
ترتيب ،با حل معادالت حركت جسم صلب در طول زمان ،رفتار شناور ثبت مي گردد.با توجه به الگوريتم در
نظر گرفته شده ،شبکه دامنه محاسباتي متصل به شناور بوده و با جابجايي آن جابجا خواهد شد .ذكر اين نکته
ضروري است كه اثر اين جابجايي شبکه محاسباتي ،بايد در معادالت حاكم بر جريان وارد شود .بدين ترتيب
رويه حل تا رسيدن به زمان مورد نظر ادامه مييابد.
 -2-1موضوع و اهداف تحقيق
با توجه به الگوريتم عددي بيان شده ،در تحقيق حاضر نخست در ارتباط با اجزاء مساله بررسي هايي صورت
گرفته و انتخابهاي مناسب براي هريك از آنها انجام شده است .در ادامه و با نوشتن برنامه مرتبط با هر يك از
زير مساله ها ،توانا يي انتخاب هاي مورد نظر بررسي شده است .بدين ترتيب پنج زير برنامه اصلي نوشته شده
است .اولين زير برنامه شبکه بندي دامنه محاسباتي را آماده مي سازد .در تحقيق حاضر از نرم افزار
 GAMBITبه منظور شبکه بندي استفاده شده است .با توجه به الگوريتم برنامه ،نياز به تبديل اطالعات شبکه
بندي نرم افزار مذكور به چيدمان مناسب برنامه وجود دارد .زير برنامه دوم به كوپل ميدان سرعت و فشار و به
عبارت ديگر حل معادالت ناوير-استوكس و پيوستگي مي پردازد .با توجه به استفاده از شکل ميانگين گيري
شده معادالت ،زير برنامه سوم به محاسبه لزجت آشفتگي در ميدان محاسباتي اختصاص داده شده است .زير
برنامه چهارم مدلسازي سطح آزاد با توجه به توزيع سرعت را بر عهده داشته و زير برنامه پنجم به حل معادالت
حركت جسم صلب اختصاص داده شده است .بدين ترتيب ،امکان مدلسازي حركت شناور در يك فاز و يا دو
فاز سيال فراهم آمده است.

 -2-6مراحل تحقيق
فصل دوم اين تحقيق به بررسي و استخراج معادالت اساسي حاكم براي مدلسازي حركت جسم شناور
اختصاص داده شده است .بر اين اساس ،با توجه به معادالت حاكم بر يك سيستم ،معادالت حاكم بر حجم
كنترل متحرک كه در تحقيق حاضر از آن استفاده مي شود ،استخراج گرديده اند .نتيجه اين كار ،معادالت ناوير
 استوكس (بقاي اندازه حركت خطي) و پيوستگي (بقاي جرم) هستند كه چهار معادله را براي محاسبه ميدانسرعت و فشار در يك فاز غير قابل تراكم سيال در اختيار مي گذارند .در ادامه اين فصل ،روشهاي مدلسازي
سطح آزاد مرور گرديده است .با توجه به پيچيدگي هاي سطح آزاد و امکان شکست موج ،روش مناسب
مدلسازي سطح آزاد براي مساله مورد بررسي در اين قسمت انتخاب گرديده و معادله انتقالي براي آن ارائه شده
است .نتيجه محاسبه توزيع سرعت و فشار كه حاصل حل معادالت انتقال فوق مي باشند ،نيروها و گشتاور هاي
وارد بر جسم صلب است .بخش سوم فصل دوم به استخراج معادالت حاكم بر حركت جسم صلب اختصاص
داده شده است.
گام نخست در حل عددي معادالت پيچيده حاكم بر جريان ،تقريب عبارتهاي ديفرانسيلي موجود در آنها و به
عبارت ديگر گسسته سازي معادالت حاكم مي باشد .فصل سوم و چهارم اين تحقيق به گسسته سازي معادالت
ناوير -استوكس و معادله انتقال نسبت حجمي سطح آزاد اختصاص داده شده است.
پس از استخراج فرم جبري معادالت ديفرانسيلي حاكم ،مرحله حل معادالت آغاز مي شود .اين كار نيازمند
الگوريتم هاي عددي مناسب مي باشد .فصل پنجم اين تحقيق حل هر يك از زير مساله هاي موجود يعني
مدلسازي جريان ،مدلسازي سطح آزاد و محاسبه حركت جسم صلب را بررسي نموده و روشهاي مناسب را
پيشنهاد نموده است.

براي اطمينان از صحت هر يك از روشهاي بيان شده و كوپل آنها ،تا رسيدن به هدف نهايي تحقيق كه مدلسازي
حركت جسم شناور مي باشد ،با توجه به نمونه مساله هاي موجود ،مدلسازي هايي انجام شده و در نهايت
حركت جسم شناور مدلسازي گرديده است .مقايسه نتايج عددي و كارهاي مشابه تجربي و عددي انجام شده
بيانگر توانايي و صحت الگوريتم عددي ارائه شده مي باشد.

