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چكيده
در مسأله اندرکنش جسم صلب و سیال از روشها و تکنیکهای مختلفی برای شبیهسازی برخورد جسم
 برخورد گوه با توجه به خصوصیات سیال دیالتانت و تأثیر تغییر این.متحرک به سیالها استفاده شده است
 مورد بررسی قرارFlow-3D خصوصیات بر شرایط حرکت گوه در تحقیق حاضر با استفاده از مدل عددی
 درصد و0/5  مقایسه نتایج تحلیل حاضر با نتایج مشاهداتی نشان داد که این مدل با خطای متوسط.گرفت
 بررسی اثر تغییرات خصوصیات سیال بر. توانایی مناسبی در شبیهسازی این نوع سیال دارد،R2 =0/999
حرکت گوه و توزیع سرعت و فشار در سیال نیز نشان داد که تغییر چگالی بیشترین تأثیر را در تغییر سرعت
 همچنین. درصد کاهش مییابد16  برابری آن سرعت نفوذ گوه در حدود2/8  به نحوی که با افزایش.گوه دارد
 درصد کاهش8  سرعت نفوذ گوهها به داخل سیال تا،مشخص شد که با کاهش فاصله برخورد بین دو گوه
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In the interaction of rigid body and fluid problem different methods and techniques are
used for simulating the impact of a moving object in the fluids. So, wedge impact model
is investigated according to the Dilatant fluid characteristics and the effect of these
features on moving wedge using flow-3D software. Comparison of present analysis and
observational results showed that this model with 0.5 percent mean error and with
R2=0.999 has good performance in simulating this kind of fluid. Also Studying the
effect of fluid characteristics changes on moving wedge and velocity and pressure
distribution in fluid indicated that variety of density has maximum effect on the wedge
velocity change, so that with 2.8 times increase in density, velocity of wedge decreases
about 16 percent. Also, it was found that with decreasing in collision distance between
two wedges, wedges penetration velocity into fluid decreases up to 8 percent.
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میشود ،سیاالت تیکسوتروپی 2سیاالتی که با گذشت زمان
ویسکوزیته ظاهری آنها افزایش مییابد ،رئوپکتیک 3و سیاالتی که
عالوه بر ویسکوزیته ،خواصی که مربوط به االستیسیته جامدات باشد
نیز از خود نشان میدهند ،ویسکواالستیک 4نامیده میشوند.
در سیال اتساعی 5که مستقل از زمان است با افزایش نرخ کرنش،
ویسکوزیته ظاهری افزایش مییابد در حالی که برای سیال شبه-
پالستیک 6کاهش مییابد
در برخی از سیاالت مستقل از زمان تا مقدار تنش خارجی وارد بر
سیال از تنش تسلیم بیشتر نشود سیال جاری نخواهد شد که به آن
سیال ویسکوپالستیک 7میگویند .رفتار این سیال (تغییرات تنش-
برشی -نرخ کرنشی) بعد از جاری شدن نیز حائز اهمیت است که
میتواند خطی (نیتوتنی) و غیر خطی (غیرنیوتنی) باشد .در سیال
ویسکوپالسیتک اگر ویسکوزیته ظاهری با افزایش نرخ کرنش کاهش
یابد به آن سیال هرشل-بالکلیشبهپالسیتک گفته میشود و اگر
ویسکوزیته ظاهری آن با افزایش نرخ کرنش افزایش یابد ،سیال
هرشل-بالکلی دیالتانت نامیده میشود [ 1و .]2
تفاوت رفتار سیالهای نیوتنی و غیرنیوتنی باعث شده است تا بررسی
این سیالها مورد توجه و مطالعه قرار گیرد .به طور مثال تفاوت رفتار
2
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بررسی اندرکنش نیروها بین جسم صلب با سیالهای مختلف ،به
دلیل ضربات ناگهانی ،محکم و تأثیرگذار ،همواره مورد توجه محققان
و مهندسان بوده است .لذا بررسی شدت و چگونگی تغییرات این
اندرکنش جزء موضوعات مهم در طراحی سازهها ،کشتیها ،هواپیما-
های آبنشین و نظایر آن است .سیالهای مختلف با توجه به
خصوصیات رئولوژی 1خود اثرات متفاوتی بر اجسام دارند که بررسی
اثر هریک از این خصوصیات به صورت مجزا کمک میکند تا رفتار
سیال بهتر پیشبینی شود .براساس رفتار ،سیاالت به دو گروه نیوتنی
و غیرنیوتنی تقسیم میشود .اگر بین نرخ کرنش و تنش رابطه خطی
برقرار باشد سیال نیوتنی که شیب این خط ویسکوزیته سیال نیوتنی
می باشد و هر حالتی غیر از آن سیال غیر نیوتنی است .وجود تنش
آستانه حرکت نیز مؤید بر غیرنیوتنی بودن سیال نیز است .دما و
فشار از عوامل تأثیرگذار در ویسکوزیته سیال هستند که اگر ثابت
باشند ویسکوزیته نیز ثابت خواهد بود .سیاالتی که ویسکوزیته آنها
عالوه بر وابستگی به دما و فشار به شدت تغییر شکل اعمال شده نیز
بستگی دارد سیاالت غیرنیوتنی هستند .بسیاری از سیاالت مورد
استفاده در صنعت و موجود در طبیعت غیرنیوتنی هستند.
با توجه به شرایط سیال غیرنیوتنی نسبت به زمان ،این نوع سیال به
دو گروه وابسته به زمان که در آن نرخ کرنش ذرات سیال به مقدار
تنشبرشی و مدت زمان برش و همچنین سیال غیرنیوتنی مستقل
از زمان که تنها به تنش برشی هر ذره وابسته است ،تقسیم میشود.
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سیال در برابر برخورد با یک جسم دارای سرعت مانند فرود اضطراری
هواپیما روی سطح آب دریا و یا حرکت اجسام متحرک در داخل این
سیاالت نظیر حرکت شناورها و یا زیر دریاییها و تغییرات سرعت در
این اجسام از نمونههای واقعی مسائل مربوط به سیال غیرنیوتنی
است .مطالعه آزمایشگاهی و عددی نظیر روش هیدوردینامیک ذرات
هموار در مسأله برخورد گوه به سیال نیوتنی و غیرنیوتنی با توجه به
اهمیت آن همواره مورد توجه محققین مختلفی بوده است که برخی
از مهمترین آنها در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محققان بسیاری نظیر فاسانال و همکاران [ ، ]3پنتکوت و همکاران
[ ]4آنهیالری و همکاران [ ]6 ،5از روش هیدرودینامیک ذرات هوار
) (SPHبرای مدلسازی فرود اضطراری هواپیما ) (Ditchingروی
سطح آب استفاده کردهاند .این مطالعات شامل شبیهسازی سهبعدی
سیال و توزیع فشار و صحتسنجی با مدل آزمایشگاهی بوده است.
پدیده برخورد گوه با سطح سیال توسط اوگر و همکاران [ ]7به
صورت دوبعدی شبیهسازی شد .ایشان جهت بررسی نیروی وارد بر
گوه با استفاده از شبکه غیریکنواخت ،از میانیابی فشار در یک سطح
عمود بر سطح گوه و تصویرسازی ذرات سیال به روی سطح گوه
استفاده کردند.
یان و ما [ ]8رویکرد  QALE-FEMرا بر اساس تئوری پتانسیل
غیرخطی جهت حصول به اندرکنش موج و جسم دوبعدی شناور
استفاده کردند .گونگ و همکاران [ ]9با استفاده از شرط مرزی
غیرانعکاسی 8جهت کاهش انعکاس صدا از مرز و معادله حالت جهت
محاسبه فشار بر روی سطح گوه ،پدیده برخورد گوه با سطح سیال را
شبیهسازی کردند .پانسیرولی [ ]10چندین مطالعه مربوط به SPH
را خالصه نویسی و گردآوری کرد و بیان داشت که صحتسنجی
نتایج همچنان در سطح استاندارد دینامیک سیاالت محاسباتی
) (CFDنیست.
روش  SPHبرای نواحی سیال و روش اجزاء محدود برای مدلسازی
نواحی سازهها در مطالعات مختلف استفاده شده است .اگرچه
مطالعات محدودی در مورد استفاده از نواحی مختلف در یک روش
محاسباتی وجود دارد ،اما در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ،قادر به
ارائه نتایج دقیق بوده است [ 11و  .]12روش  9MLMکه بر اساس
روش ونگر هست برای تحلیل ورود گوه نامتقارن به داخل آب
استفاده شد .این کار با مقایسه حل کامل غیر خطی و مدل MLM
اعتبار سنجی شد [ .]13در سال  2013از ترکیب روشهای اویلری
و الگرانژی که ابتداً توسط ویال [ ]14توسعه داده شده بود جهت
شبیهسازی برخورد گوه به سیال و محاسبه نیروی ذرات مرزی ،توسط
کوکووینیس و همکاران [ ]15استفاده شد .گردابی و نیکسرشت
[ ]16نیز با استفاده از روش  10WCSPHبرخورد گوه به سیال نیوتنی
و غیرنیوتنی از نوع هرشلبالکلی-دیالتانت را به صورت دوبعدی مدل
کردند .ایشان با تغییر سه پارامتر لزجت ،تنش تسلیم و توان نرخ
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به پهنه وسیعی از نتایج آزمایشگاهی موجود ،همچنین ضرورت مسأله
و با توجه به سرعت مدلسازی و دقت ،نیاز به مطالعات بیشتر ،دقیقتر
و روشهای حل عددی دیگر در مدل برخورد جسم صلب به سیال
نیوتنی و غیر نیوتنی و اعتبارسنجی آن احساس میشود .لذا در
پژوهش حاضر با استفاده از مدل عددی  FLOW-3Dاین مسأله
شبیه سازی شده تا به عنوان یک روش حل عددی سریع و کارامد
مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

در پژوهش حاضر برخورد جسم صلب به سیال نیوتنی و غیرنیوتنی
از نوع هرشلبالکلی -دیالتانت با استفاده از نرمافزار  FLOW-3Dبه
صورت دوبعدی شبیهسازی شده است .تاکنون شبیهسازی برخورد
گوه با سیال غیرنیوتنی توسط این نرمافزار انجام نشده ،در حالی که
یکی از کاربردهای این برنامه شبیهسازی سیاالت غیرنیوتنی است.
در تحقیق حاضر از نتایج گردابی و نیکسرشت [ ]16جهت صحت-
سنجی و مقایسه استفاده شد .در نهایت تأثیر تغییرات نرخ کرنش،
چگالی و ویسکوزیته بر سرعت جسم صلب ،شکل سیال ،سرعت و
فشار آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .برخورد دو گوه در کنار
یکدیگر با سیال غیر نیوتنی و با فاصلههای مختلف و تأثیر آنها بر
یکدیگر که نمونهای از مدلسازی تیر فرود هواپیمای آبنشین است
در این تحقیق شبیهسازی و بررسی شده است.

 -1-3معادالت حاکم بر مدل عددی
نرمافزار  Flow-3Dیک نرم افزار نیرومند تحلیلی در زمینه دینامیک
سیاالت محاسباتی میباشد .این مدل شامل الگوهای فیزیکی بسیاری
از جمله آشفتگی ،محیطهای متخلخل ،آبشستگی ،انواع سیاالت،
اجسام صلب و  ...است .این نرم افزار قابلیت تحلیل سهبعدی و
دوبعدی میدان جریان را دارد و محدوده کاربردی بسیار وسیعی در
مسائل مربوط به سیاالت دارد .یکی از قابلیتهای این برنامه در زمینه
آنالیزهای هیدرولیکی ،توانایی در استفاده از روش جزء حجمی 12در
مدل کردن جریانهای با سطح آزاد است که مسائل موجود در
روشهای مبتنی بر آزمون و خطا را برطرف کرده است .این روش،
حجم سیال در هر سلول مستطیلی را ثبت میکند .این حجم با
احجام سلولهای مجاور مقایسه میشود تا شیب ،موقعیت و انحنای
سیال درون سلول مشخص شود .این نرمافزار از دو روش عددی
 13VOFو  14FAVORبرای شبیهسازی هندسی بهره میگیرد
[ .]21همانطور که بیان شد یکی از کاربردهای این نرمافزار مدلسازی
سیال با مشخصات مختلف است .مدل  Flow-3Dاز روابط مختلفی
نظیر تابع کاررائو 15و تابع توانی 16جهت حل ویسکوز استفاده میکند.
در تحقیق حاضر معادالت حاکم بر جریان سیال شامل معادله
3
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کرنش در سیال هرشل-بالکلی ،مقادیر نیرو ،فشار و سرعت گوه را
مقایسه کردند.
در تحقیقی مسأله برخورد با آب برای مقطع گوه و کشتی با استفاده
از نرمافزار  Open-Foamو مدل عددی  11IBMشبیهسازی شد و
محققان بیان داشتند که نتایج هر دو مدل عددی در مقایسه با
آزمایشگاهی رضایت بخش است [.]17
شا و همکاران [ ]18برخورد آب با گوه صلب را در حالت دوبعدی به
صورت آزمایشگاهی و عددی بررسی کردند .ایشان در مدلسازی
عددی از هیدرودینامیک ذرات هموار و شبکههای حل الگرانژی در
نرمافزار  LS-DYNAاستفاده کردند .نتایج ایشان نشان داده که این
تکنیک از دقت باالیی برخوردار است به نحوی که به عنوان یک روش
مناسب در شبیه سازی فورد اضطراری هواپیما در آب قابل استفاده
است .در تحقیقی دیگر شادمانی و قدیمی [ ]19با استفاده از روش
اجزا محدود -حجم محدود برخورد گوه نامتقارن با زوایای مختلف را
شبیهسازی کردند .ورود متقارن و نامتقارن گوه به داخل آب را با
استفاده از روش  SPHدر سال  2014بررسی شد .نتایج نشان داد
که اگرچه توزیع فشار از نتایج سایر تحقیقات تبعیت میکند ،اما
موقعیت فشار اوج محاسباتی با سایر مطالعات متفاوت است [.]20
شبیهسازی عددی هیدرودینامیک جریان توسط نهاوندیان و ایزدی
[ ]22حول بدن آبزیان در سیال ویسکوز به عنوان یکی از چالشیترین
مباحث دینامیک سیاالت محاسباتی عنوان شد که ایشان با استفاده
از نرمافزار  Fluentانجام دادند .ایشان به صورت دو بعدی تغییرات
ضرایب درگ و لیفت و اثر حرکت بدن آبزی بر میدان سرعت و فشار
را مورد بررسی قرار دادند و بیان داشتند که فرکانس حرکت دلفین
و طول متحرک دُم دلفین بر این پارامترها اثر قابل توجهی دارد.
توزیع فشار بر روی گوه هنگام ورود به آب به روش تست مدل نیز
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده در این زمینه است .نتایج محققان
در این پژوهش نشان داد که با کاهش سرعت گوه ،محل وقوع
بیشترین فشار تغییر نکرده اما مقدار بیشینه فشار کاهش مییابد
[ .]23برخورد پرتابه استوانهای به سطح آب به منظور بررسی رفتار
پرتابه و تنشهای وارده به آن توسط مقدم و همکاران [ ]24انجام
شد .ایشان با استفاده از روش اویلری-الگرانژی و نرمافزار LS-
 DYNAمدلسازی را انجام داده و بیان داشتند که که تغییر سرعت
پرتابه در افزایش کرنش پالستیک ،تنش اثر گذار است و همچنین
کاهش سرعت پرتابه در اثر برخورد با آب مشخص است.
همانطور که مالحظه میشود روشها و تکنیکهای مختلفی جهت
شبیهسازی برخورد جسم متحرک (گوه) به سیالهای نیوتنی و
غیرنیوتنی استفاده شده است .این روشها عموماً نیاز به کد نویسی
دقیق و صرف وقت زیاد دارند ،این موضوع در حالی است که نرم-
افزارهای مناسب دوبعدی و سهبعدی جهت شبیهسازی سیالهای
مختلف و اجسام صلب و اندرکنش آنها منتشر شده است .لذا با توجه
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پیوستگی (رابطه  ،)1اندازه حرکت (رابطه  )3و رابطه تابع توانی
(رابطه  )4است .معادله پیوستگی در رابطه ( )1ارائه شده است به
نحوی که برای سیال تراکمناپذیر که  ثابت است رابطه ( )1به
رابطه ( )2تغییر میکند .معادله حرکت برای اجزا سرعت سیال (u,
) v, wدر سه جهت نیز به همان صورت رابطه ناویر-استوکس به
همراه چند بخش اضافی است که در رابطه ( )3ارائه شده است.
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 -2-3مدلسازی گوه و سيال
جهت حل مسأله برخورد ،یک مخزن به عرض  2/4متر و ارتفاع اولیه
سیال  1/2متر در نظر گرفته شده است .جهت برخورد جسم متحرک
از گوهای به جرم  241کیلوگرم و زاویه راس  120درجه و طول قاعده
 50سانتیمتر استفاده شد .سرعت اولیه گوه  6/09متر بر ثانیه است
که در لحظه برخورد با سیال  6/15متر بر ثانیه میشود .مدلهای
مختلفی از سیال با مشخصات متفاوت جهت بررسی تأثیر تغییر
هریک از پارامترهای ضریب ویسکوزیته ،چگالی و توان نرخ کرنش بر
سرعت برخورد و حرکت گوه در سیال مورد استفاده قرار گرفت .در
این شبیهسازیها مقادیر ضریب ویسکوزیته در بازه  0/0002تا ،0/2
چگالی  1000تا  2800و توان نرخ کرنش از  0/05تا  1/6در
مدلسازیهای مختلف در نظر گرفته شده است .این ابعاد و مقادیر بر
اساس پژوهش گردابی و نیکسرشت [ ]16انتخاب شده است.
مدل برخورد گوه متحرک با سیال در تحقیق حاضر با سه شبکه حل
مختلف یکنواخت با تعداد سلولهای  55260 ،50400و 63000
مورد ارزیابی قرار گرفت .شکل  1مدل گوه و میدان حل را نشان
میدهد .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که با افزایش تعداد
مش مقادیر خطا به ترتیب از  1/61درصد به  0/1درصد و 0/05
درصد کاهش مییابد .جهت بررسی و ارزیابی مش با کمترین میزان
خطا از روشهای آماری ارائه شده در رابطه  6نیز استفاده شد که
مقادیر آن شامل  RMSE=0.06 ،R2=0.999و  MAE=0.04بوده،
که مربوط به میدان حل با  63000سلول است.

که در این روابط VF ،کسر حجمی جریان ρ ،چگالی سیال u ،و v
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اجزا سرعت به ترتیب در جهتهای  xو  ،yمقادیر  Axو  Ayکسرهای
سطحی برای جریان در دو جهت RDIF ،عبارت پخش آشفتگی و
 RSORمنبع جرم هستند .همچنین پارامترهای  f ،Gو  bبه ترتیب
شتاب بدنه ،شتا ب ویسکوز و اتالف جریان در محیط متخلخل یا
صفحات متخلخل است .در رابطه  4و   ،5ویسکوزیته محاسباتی
در سیال 0 ،ثابت ویسکوزیته eij ،نرخ کرنش محاسباتی از سرعت
سیال (رابطه  )5و  nشاخص رابطه تابع توانی است.
به دلیل پیچیدگی در تعریف مساله و مشخصات فیزیکی سیالهای
مختلف استفاده شده و همچنین در راستای تمرکز بر اندرکنش بین
گوه و سیال ،از مدل حل جریان الیهای 17استفاده شده است.
سیالهایی با مشخصات درج شده در جدول  1که دارای چگالی
 1000کیلوگرم بر مترمکعب هستند جهت اعتبارسنجی و مدلسازی
استفاده شده است.
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جدول -1مشخصات سياالت استفاده شده جهت اعتبار سنجی
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N

1
|MAE = ∑|o − p
N

(-6ج)

i=1

که در رابطه ( O ،)6مقادیر گزارش شده توسط گردابی و نیکسرشت
[ ]16و  Pمقادیر پیشبینی شده توسط مدل عددی هستند.

شكل  -1ميدان حل ،گوه و سيال مدل شده در نرمافزار
Flow-3D

 -4تحليل نتایج
سيال 3

سيال 4

شكل  -2مقایسه تغييرات سرعت حرکت گوه در سيال با مرجع
سيال 1

جهت بررسی تأثیر تغییرات توان نرخ کرنش ،سیال  2به عنوان مرجع
انتخاب شد و مقادیر مختلف توان برای آن بررسی و شبیهسازی شد.
نتایج نشان داد که با کاهش حدود  95درصدی توان نرخ کرنش از
5
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سيال 5
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در مطالعه انجام شده توسط گردابی و نیکسرشت [ ،]16مقادیر
تغییرات سرعت گوه بعد از برخورد و ورود به سیال ارائه شده است.
در تحقیق حاضر نیز با بررسی شرایط استقالل شبکه حل ،مدلسازی
سیالهای جدول  1جهت بررسی سرعت حرکت گوه در سیال انجام
شد .مقایسه مقادیر محاسبه شده توسط گردابی و نیکسرشت []16
با مقادیر محاسباتی توسط مدل عددی  Flow-3Dدر شکل  2ارائه
شده است .همانطور که مشاهده میشود مدل عددی مورد استفاده
در تحقیق حاضر ،Flow-3D ،دارای دقت باالیی است به نحوی که
میزان خطا در سیال  1تا سیال  5به ترتیب برابر با ،0/08 ،0/05
 1/17 ،0/4و  0/7درصد میباشد .لذا در ادامه با توجه به این بررسی
و دقت قابل قبول و مناسب مدل عددی  ،Flow-3Dسیالهای
مختلف شبیهسازی و بررسی شدهاند.
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سيال 2
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توجه به تغييرات ثابت ویسكوزیته )(pa.sN

شكل  -3مقایسه تغييرات مقادیر سرعت حرکت گوه در سيال با
توجه به تغييرات توان نرخ کرنش

Shear Thickening

1

6
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با بررسی اثر تغییرات توان نرخ کرنش و ویسکوزیته ،مشاهده شد که
این پارامترها تغییر چندانی در مقادیر نهایی سرعت گوه ایجاد نمی-
کند .اما یکی دیگر از پارامترهایی که در تحقیق حاضر بررسی شد،
چگالی است .برای سیال مرجع  ،3مقادیر چگالی از  1000تا 2800
کیلوگرم بر مترمکعب ( 2/8برابر) تغییر داده شد تا اثر این مشخصه
بر سرعت گوه نیز بررسی گردد .در شکل  5مجدد ًا مشخص است که
تا قبل از برخورد گوه به سیال سرعت گوه در تمام مدلها یکسان
بوده است اما با برخورد گوه به سیال تغییرات مقادیر سرعت متفاوت
است .به نحوی که با افزایش  2/8برابری چگالی ،سرعت گوه تا 16
درصد کاهش یافته است.
تغییرات سطح آزاد سیال در زمان  t=0.024ثانیه در سیال5 ،3 ،2
و برای سیالهای منتخب در شکل  6و همچنین تغییرات سطح آزاد
سیال  2ارائه شده توسط گردابی و نیکسرشت [ ]16نیز در شکل 7
نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود بعد از 0/024
ثانیه راس گوه در سیال  2در هردو شکل در تراز  1/1متر قرار دارد.
همچنین تغییرات سطح سیال نیز در هر دو شکل مشابه و یکسان
است .این نتیجه نیز دقت مدل عددی  Flow-3Dرا در شبیهسازی
برخورد گوه و سیال مشخص میکند.
شکل ( 6ه) نشان دهنده سطح آزاد سیال ناشی از برخورد گوه با آب
(سیال  )5میباشد .مقایسه شکل ( 6الف) و (ب) که مربوط به سیال
 2است ،نشان می دهد که تغییرات توان نرخ کرنش عالوه بر سرعت
گوه ،تغییر چندانی در سطح آزاد سیال نیز ایجاد نمیکند .مقایسه
شکل ( 6ج) با شکل ( 6د) و (و) که مربوط به سیال  3است نشان
میدهد که تغییرات سطح سیال با تغییر در ویسکوزیته و چگالی
بسیار متفاوت خواهد بود.
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شكل  - 4مقایسه تغييرات مقادیر سرعت حرکت گوه در سيال با
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 1/6به  0/05مقادیر سرعت گوه در سیال نهایتاً تا  3درصد به طور
متوسط افزایش مییابد .نتایج مربوط به مقادیر توان نرخ کرنش
 n=1 ،n=1.3 ،n=1.6و  n=0.74در شکل  3نمایش داده شده است.
همانطور که مشخص است تا قبل از برخورد گوه به سیال ،مقادیر
سرعت گوه در همه شبیهسازیها یکسان و در حدود  6/16متر بر
ثانیه است ،اما به محض برخورد گوه به سیال سرعت آن کاهش می-
یابد .مقدار این کاهش در سیالها با توان نرخ کرنش مختلف ،متفاوت
است.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تغییرات سرعت گوه در سیال
هرشلبالکلی-دیالتانت ،ثابت ویسکوزیته است .با تغییر ضریب
ویسکوزیته از ) 0/0002 (pa.sNتا  ،0/2سیال مرجع  3مورد بررسی
و شبیهسازی قرار گرفت .همانطور که در شکل  4مشخص است ،نتایج
نشان داد که نهایتاً در حدود  6درصد سرعت گوه تغییر کرده و کاهش
مییابد.
نکته قابل توجه در این سیالها ،افت شدید و ناگهانی سرعت گوه در
لحظه برخورد با سیال برای ویسکوزیتههای ) 0/02 (pa. sNو (pa.
) 0/2 sNاست ،که به دلیل رفتار سیال دیالتانت و پدیده غلظت
برشی 1است .بعد از مدت کوتاهی که مقادیر کرنش کاهش مییابد
سرعت گوه به سرعت گوه در حاالت دیگر نزدیک میشود .زمانی که
این سیال غیرنیوتنی در حالت عادی است و هیچ تنش و نیرویی به
آن اعمال نمیشود ،خواص آن بسیار مشابه با مایعات است ،ولی اگر
نیروی زیادی به آن اعمال شود ویسکوزیته آن افزایش مییابد و
رفتاری مانند یک جامد از خود نشان میدهد ،یعنی با افزایش آهنگ
کرنش ،مقاومت آن افزایش مییابد .این پدیده به وضوح در شکل 4
مشخص است.
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شكل  - 5مقایسه تغييرات مقادیر سرعت حرکت گوه در سيال با
توجه به تغييرات چگالی )(Kg/m3

تغییرات فشار و سرعت در سیال 5 ،3 ،2و منتخب در شکل  8نشان
داده شده است .سیالهای مختلف را بر اساس تفاوت آنها نسبت به
یکدیگر مقایسه میکنیم .سیال  2و ( 3شکل ( 8الف) و (ب)) تنها
تفاوت اندکی در مقدار توان نرخ کرنش دارند .بر همین اساس تفاوت
چندانی در محل مقادیر حداکثری و حداقلی سرعت و فشار ندارند،
به نحوی که محل پیشانی پرش در هر دو سیال نیز این موضوع را
تأیید میکند .بیشترین مقادیر سرعت و فشار به ترتیب در پیشانی

Fluid 2- n=0.74

Fluid 3- Viscosity=0.2

Fluid 3- Density=2800

(ب)

(د)

(و)

شكل  -6مقایسه تغييرات سطح آزاد سيال در زمان  t=0.024ثانيه برای سيالهای منتخب
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(الف)

(ج)

(ه)
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Fluid 2

Fluid 3

Fluid 5
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پرش و سطح تماس گوه با سیال است .مقایسه این دو سیال با سیال
( 5شکل ( 8ج)) که آب است نشان میدهد که مقادیر حداکثری
سرعت در آب بیشتر بوده ،به طوری که در زمان مشابه پیشانی پرش
مسافت بیشتری را طی کرده است .توزیع فشار حداکثری نیز برای
سیال  5در نوک گوه قرار دارد اما برای سیالهای  2و  3در سطح
تماس میباشد .توان نرخ کرنش در سیال  2مقداری برابر با n=1.6
دارد ،با کاهش  50درصدی این مقدار به ( n=0.74شکل ( 8د))،
محل مقادیر حداکثری سرعت و فشار تغییر نداشته ،اما مقدار آنها
نیز تغییر کرده و افزایش داشته است .مقایسه محل پیشانی پرش این
دو سیال نیز گواه بر این مسأله میباشد.
ضریب ویسکوزیته و چگالی سیال  3به ترتیب مقداری برابر با
) 0/0002(pa.sNو  1000 Kg/m3دارد .با تغییر ضریب ویسکوزیته
از ) 0/0002 (pa. sNبه ) ،0/2 (pa. sNمشاهده میشود (شکل 8
(ه)) که سرعت پیشانی پرش سیال به شدت کاهش یافته و مقادیر
حداکثری سرعت نیز در محل تماس سطح گوه با سیال ایجاد شده
است .محل مقادیر حداکثری فشار نیز در نزدیکی دو رأس کناری
گوه شکل گرفته است .همچنین تغییر چگالی (شکل ( 8و)) نیز در
شکل پرش ایجاد شده تأثیر قابل توجهی داشته اما این تأثیر در تغییر
شکل به اندازه تغییر ضریب ویسکوزیته نبوده است.
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شكل -7تغييرات سطح آزاد سيال  2در زمان  t=0.024ثانيه []16
سيال

سرعت

Fluid 5

(ج)

Fluid 2- n=0.74

(د)

Fluid 3Viscosity=0.2

(ه)

Fluid 3Density=2800

(و)

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-09

Fluid 3

(ب)

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.9.8

Fluid 2

(الف)

فشار

محققان میباشد که اغلب با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات
هموار ) (SPHبوده است.
همچنین در واقعیت اکثر بالگردها با دو تیر فرود موازی و با سرعت
یکسان روی سطح آب فرود میآیند (شکل  .)9لذا جهت بررسی این

شبیهسازی نرمافزار  Flow-3Dبا دقت مناسب این شرایط را فراهم
می کند تا بتوان شکلهای مختلفی از شرایط مسأله را مدلسازی کرد.
همانطور که در بخش مقدمه بیان شد فرود اضطراری بالگرد روی
سطح آب ( )Ditchingیکی از مسائلی است که همواره مورد توجه
8

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.1

شكل  -8تغييرات سرعت و فشار برای سيالهای مختلف در زمان  t=0.3ثانيه

شهاب نیر و همکاران  /نشریه مهندسی دریا ،سال شانزدهم( ،)31بهار و تابستان )11-1( ،99

مسأله ،در این پژوهش تغییرات سرعت عمودی گوه در برخورد دو
گوه در کنار یکدیگر به سطح سیال نیز بررسی شده است .سیال
مرجع  2با مشخصات درج شده در جدول  1جهت این شبیهسازی
انتخاب شد .با توجه به اینکه طول قاعده گوه  50سانتیمتر است،
گوهها با فواصل ) 0/1 ،0/2 ،0/4 ،0/5 ،0/6 ،0/8 ،1/0 ،(Dبرابر قاعده
و همچنین بدون فاصله شبیهسازی شدند .در این حالت دو عامل
تغییرات سرعت و همچنین پرش سیال بین دو گوه به سمت باال باید
بررسی شود .نتایج مربوط به تغییرات سرعت حرکت گوهها در داخل
سیال در شکل  10نشان داده شده است .همانطور که مشاهده می-
شود با کاهش فاصله تغییرات سرعت به صورت تابعی درجه دو
) (ΔV =-45D2 +36.3D-8کاهش مییابد .اما با کاهش فاصله
پرش سیال بین دو گوه به سمت باال بر اثر فشار افزایش مییابد که
میتواند باعث آسیب به سیستم و جسم متحرک شود .بنابراین باید
حالتی بهینه در انتخاب فاصله جهت کاهش سرعت نفوذ گوهها با
توجه به مشخصات سیال انتخاب گردد.

 -5نتيجهگيری

شكل  -9برخورد گوه به سيال با سرعت یكسان و فاصله D

شكل  -10تغييرات سرعت گوه با فاصله  Dاز گوه مشابه در مقایسه با
گوه تک
9

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-09

ب -برخورد گوه با سيال مرجع 2

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.31.9.8

الف -بالگرد با تير فرود موازی

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.1

در مطالعه انجام شده توسط گردابی و نیکسرشت [ ،]16مقادیر
تغییرات سرعت گوه بعد از برخورد و ورود به سیال ارائه شده است.
در تحقیق حاضر نیز با استفاده از مدل عددی  Flow-3Dو مدلسازی
حرکت گوه در سیال و اثر تغیرات چگالی ،ویسکوزیته و توان نرخ
کرنش سیالهای هرشلبالکلی-دیالتانت بر سرعت گوه مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج حاصل از این شبیهسازی در ادامه بیان شده است.
این نتایج گواه آن است که مدل عددی  Flow-3Dنیز توانایی
مناسبی در شبیهسازی سیالهای غیرنیوتنی و اندرکنش آن با جسم
صلب را داراست.
• جهت اعتبارسنجی مدل عددی  ،Flow-3Dبرخورد گوه با سیال
غیرنیوتنی برای  5سیال مختلف با استفاده از تابع توانی جهت حل
ویسکوز انجام شد .مقادیر خطای محاسباتی برای این  5سیال به
طور متوسط در حدود  0/5درصد و مقادیر شاخصهای آماری
 RMSE=0.06 ،R2=0.999و  MAE=0.04است.
• بررسی تأثیر تغییرات توان نرخ کرنش نشان داد که با افزایش توان
نرخ کرنش مقادیر سرعت گوه در سیال کاهش اندکی مییابد .مقدار
این کاهش در سیالها با توان نرخ کرنش مختلف ،متفاوت است اما
این تفاوت زیاد نیست.
• با چند برابر شدن ضریب ویسکوزیته ،نتایج نشان داد که سرعت
گوه تغییر کرده و کاهش مییابد .نکته قابل توجه دیگر شبیه سازی
پدیده غلظت برشی است .کاهش ناگهانی سرعت گوه در لحظه
برخورد با سیال برای مقادیر ویسکوزیته زیاد ،مشاهده گردید ،اما
با گذشت زمان مقادیر سرعت در ویسکوزیتههای مختلف به یکدیگر
نزدیک شد.
• تغییر مقادیر چگالی نشان داد که با افزایش  2/8برابری چگالی،
سرعت گوه تا  16درصد کاهش مییابد .مقادیر تغییرات سرعت در
ابتدای برخورد گوه به سیالها تفاوت چندانی ندارد اما با گذشت
زمان مقادیر آن با یکدیگر تفاوت معناداری پیدا میکنند .در واقع
تغییر ثابت ویسکوزیته و چگالی در هر مرحله عکس یکدیگر رفتار
میکنند.
• نتایج بررسی تغییرات سطح آزاد سیال بعد از برخورد گوه نشان داد
که تغییرات توان نرخ کرنش عالوه بر سرعت گوه ،تغییر چندانی
در سطح آزاد سیال نیز ایجاد نمیکند اما با تغییر در ویسکوزیته و
چگالی ،بسیار متفاوت خواهد بود .برای تغییرات سطح آزاد ،جهت
اعتبارسنجی مدل ،نتایج با تحقیق گردابی و نیکسرشت []16
مقایسه و تطبیق داده شد که حاکی از دقت مناسب مدل عددی
 Flow-3Dاست.
• جهت شبیهسازی مسأله  ،Ditchingدر این پژوهش تغییرات
سرعت عمودی در برخورد دو گوه در کنار یکدیگر به سطح سیال
نیز بررسی شد .نتایج نشان داد با کاهش فاصله بین دو گوه مقادیر
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