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ـسازي بخـشی از مقاومت کل بوده که براي کاهش آن، در ـسینه ـشناور  هاي تجاري، مقاومت موجدر کـشتی
اضـافه می شـود. براي بررسـی اثر حبابی سـینه، مدل یک کشـتی کانتینربر در دو حالت با  حبابی سـینه  

ي  در ابتدا، حل عدد   ســازي شــد.شــبیه  0.30و   0.26،  0.22  در ســه عدد فرود  حبابی ســینه و بدون آن
مقاومت  وجود حبابی ســـینه  مطابق نتایج،   .معتبرنددهد نتایج حل  اعتبارســـنجی شـــده که نشـــان می

،  17.1در ســه عدد فرود مذکور، مقاومت فشــاري به ترتیب افزایش می دهد.    2%اصــطکاکی را حداکثر  
درصـد کم می شـود. حبابی سـینه مقاوت کل را که مجموع مقاومت فشـاري و اصـطکاکی    25.9و    31.6

ـساخته ـشده  به عالوه، حبابی ـسینه ارتفاع موج    .کاهش می دهد  ـصددر  13.3و    8.9،  1.8به ترتیب اـست،  
روي بدنه و همچنین ســطح آزاد را کاهش داده اســت. حبابی ســینه در رفتار هیدرودینامیکی شــناور اثر  

 مثبت دارد که با افزایش عدد فرود، افزایش می یابد.
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 In commercial ships, wave making resistance is a part of total resistance which to 
reduce it, a bulbous bow is added to the ship bow. To investigate the effect of bulbous 
bow on total resistance, a container ship model is simulated with and without the 
bulbous bow at three Froude Numbers: 0.22, 0.26 and 0.30. Initially, numerical 
simulation validation has been done, which shows that the results are valid. According 
to the results, the bulbous bow increases frictional resistance by a maximum of 2%. In 
these three Froude Numbers, the pressure resistance decreases by 17.1, 31.6 and 
25.9%, respectively. At three mentioned Froude Numbers, bulbous bow decreases 
total resistance by 1.8, 8.9 and 13.3% respectively. In addition, the bulbous bow 
reduced the height of the wave made on the hull and the free surface. Bulbous bow 
causes positive effects on the hydrodynamic behavior of the vessel, which increase 
with increasing Froude Number. 
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 مقدمه  – 1
ــینه ــینه یک برج 1 حبابی س ــمت س ــبتا بزرگ در قس ــتگی نس س

د که نقش موثري در کاهش مقاومت موجمی ازي و در نتیجه  باـش ـس
تی دارد  وخت کـش هاي  . کـشتی]1[کاهش مقاومت کل و مـصرف ـس

ــینه بین  ــوخت   12-15بزرگ داراي حبابی س ــرف س ــد مص درص
هاي  ولی در کـشتی  ]2[هاي معمولی دارند کمتري نـسبت به کـشتی

ــد ـیا کمتر می  5کوچکتر، این مـقدار در ـحدود   ــد.  درصـ تواـند ـباشـ
ــینه، یک حجم بویا ــی بزرگ در منتهی الیه  همچنین حبابی س نس

اد می ه ایـج ــیـن ه اثر مثبتی در ـکاهش حرـکات پیچ دارد. سـ د ـک کـن
تیح ینه معموال در کـش ی هایی مؤبابی ـس ت که انرژي جنبـش ثر اـس

ــتی و توان دو  ــب ـبا جرم (ـجابـجایی) کشـ ـباالیی دارـند ـکه متـناسـ
هاي با جرم  سـرعت کشـتی اسـت. یعنی حبابی سـینه براي کشـتی

ــتیبزرگ ـمانـند نفتکش ــرـعت ـباال  ـهاي بزرگ و کشـ ـهاي داراي سـ
هاي کروز مـسافري و کانتینربرها مزیتهاي خوبی ایجاد مانند کـشتی

) یا  dwtتن 4000هاي داراي تناژ کم (کمتر از  . کشتی]3[کند  می
گره) هسـتند داراي مزایاي چندانی  12داراي سـرعت کم (کمتر از 

هاي دن گردابهدر نـصب حبابی ـسینه نیـستند که علت آن بوجود آم
.  ]3[هاي صــیادي ها و کشــتیکشاطراف حبابی اســت مانند یدك

تی ینه براي کـش ده اـست که حبابی ـس هایی با دو همچنین معلوم ـش
) طول  1تواند بیشـترین بازدهی را داشـته باشـد:  مشـخصـه زیر می

ــد   15آبخور بیش از  ــب با  2و   ]4[متر باش ــینه متناس ) حبابی س
. از  ]5[ی طراحی و بهینه شـده باشـد  سـرعت و هندسـه بدنه کشـت

دیدگاه هیدرودینامیکی، حبابی سـینه یک منطقه پرفشـار بزرگ با  
اد می ه موج ایـج ا قعر موج میقـل ه ـب ه در اداـم د ـک ه موج کـن د قـل تواـن

ینه را خنثی کرده و مقاومت   ار ـس ی از منطقه پرفـش ده ناـش ایجاد ـش
. علل هیدرودینامیکی این پدیده به ]6[ســـازي را کاهش دهد  موج

تـشریح ـشده اـست. یک اتفاق در حدود    ]8[و    ]7[تفـصیل در منابع  
ــال  ــف اثر حب 1900س ــد. در آن زمان از  باعث کش ــینه ش ابی س

شد که در زیر بدنه، یک یا دو اژدر  هاي اژدر افکنی استفاده میقایق
وجود  داد کهها نشـــان میکردند. گزارش خدمه این قایقحمل می

رعت می ود  اژدرها باعث افزایش ـس وع   ]5[ـش که البته در ابتدا موـض
ا ــالـه د تیلور در سـ انی دوم،  عجیبی بود. دیوـی ل از جـنگ جـه ي قـب

در این زمینه را در حوضچه کشش شروع کرد و وقتی    هاییآزمایش
مت سـرمهندس طراحی نیروي دریایی آمریکا رسـید، حبابی  به سـِ 

تی جنگی   ینه را روي کـش ب کرد که   Delawareـس طراحی و نـص
ــینه در آن زمان،  البته بدلیل کامل نبودن دانش طراحی حبابی سـ

انی اول ( گ جـه ان جـن اد نکرد. در جرـی دان مزیتی ایـج -1914چـن
ــد که باز هم اثرات  1918 ــب ش ــتی جنگی نص ) نیز روي چند کش

ــت   ــال  .  ]9[مطلوبی نداش ــط آلمانی 1920در س ها  مطالعات توس
ــد و حباتکمیل ــتی تجاري بزرگ تر شـ ــینه بر روي دو کشـ بی سـ

Bremen    وEuropa   با   که نـصب ـشد 1930و   1929در ـسالهاي
گره رسیدند که یک رکورد  9/27به ـسرعت   تريمـصرف ـسوخت کم

ــوب می ــد  خوب محس ــط    ]10[ش ــم کار توس و بدین ترتیب طلس
تا به  پس از آن تالشـهاي مکرر و پیوسـته  ها شـکسـته شـد.آلمانی

ها انجام شده است که شرح  ها، روسها و فرانسوياپنیامروز توسط ژ
 ذکر شده است.  ]1[کامل تاریخچه آن در منبع 

ــرف  امروزه ـبا توـجه ـبه اهمـیت ـیافتن افزایش ـبازدهی و ـکاهش مصـ
انرژي، مطالعاتی با موضــوع تأثیر حبابی ســینه و بهینه ســازي آن  

ــال   ــت. در س ــده اس نه  ] با بهی11، لو و همکاران [2016مطرح ش
مقاومت کل  %2.85سـازي فرم هندسـی حبابی سـینه توانسـتند 

ــال   ، ـیاـنگ و همـکاران  2017ـیک ـکانتینربر را ـکاهش دهـند. در سـ
] مقاومت افزوده یک نفتکش با فرم هاي متفاوت ســینه را در 12[

موج کوتاه بررسـی کردند. نتایج مطالعات آن ها نشـان می دهد که 
وان مقاومت افزوده ناشـی از  با انتخاب حبابی سـینه مناسـب، می ت

ــال    %30موج را تا   ] 13یو و همـکاران [ 2017کاهش داد. در سـ
تی فله بر را در آب آرام و موج بهینه   ینه یک کـش ه حبابی ـس هندـس

ــازي را حدود   ــتند مقاومت موج س ــازي کردند و توانس و   %13س
کاهش دهند.  در سال  %14مقاومت افزوده ناشی موج را تا حدود  

تی ماهیگیري 14گ و همکاران [هان 2017 ینه یک کـش ] حبابی ـس
اوـمت ـکل  ــازي، مـق ه سـ د و پس از بهیـن ه کردـن را در آب آرام بهیـن

ناور حدود   ال   %2ـش ، اثرات فرم حبابی  2019کاهش یافت. در ـس
ینه یک کـشتی فله بر در آب آرام و موج روي مقاومت آن توـسط   ـس

اران [ افـت15لی و همـک ا درـی د. آن ـه ــی گردـی ه در فرم ] برررسـ د ـک
اري مقاومت در آب آرام تا حدود   ینه، مؤلفه فـش و     %9خاـصی از ـس

 در موج منظم کاهش می یابد.    %13تا    %6.5بین 
ــین می توان فهمـید ـکه ـبا انتـخاب فرم  ــی مـطالـعات پیشـ از بررسـ
تی وجود دارد.  یل کاهش مقاومت کـش ینه، پتانـس ب حبابی ـس مناـس

ــده ـکه ـتا ـبه امروز، هنوز  نـکات مبهم زـیادي در مورد آنـچه ـباـعث شـ
ت که طراحی حبابی  د اینـس ته باـش ینه وجود داـش طراحی حبابی ـس

ینه باید متناـسب با کـشتی انجام ـشود ینه،    .ـس در طراحی حبابی ـس
که تا کنون به پارامترهاي هندـسی و مکانی متعددي مطرح هستند 

صــورت پارامتریک مطالعه نشــده اند و اثر آن ها بر هیدرودینامیک  
عالوه بر این، مطالعه اي که اثر وجود حبابی  شــناور مجهول اســت.  

در گذـشته، تالش   .ـسینه را به ـصورت دقیق بررـسی کند، یافت نـشد
اـصلی بر انجام تـست مدل اـستوار بوده و لذا بدلیل محدودیت هزینه 

ــتـند هـمه ـحالتـهاي ممکن را ارزـیابی کنـند ولی نمی  و زـمان، توانسـ
ــترین ـحاالت ممکن از  می  CFDامروزه ـبه کـمک روش   توان بیشـ

حبابی ســینه را با کمترین هزینه ممکن، مدلســازي و تحلیل کرد.  
ی اثرات   ت جهت بررـس ی اـس ینه بر این مقاله تالـش وجود حبابی ـس

به روش ناور رفتار هیدرودینامیکی خصـــوصـــاً نیروي مقاومت شـــ
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CFD    ــتی ـکانتینربر ـکه نـتایج تجربی آن موجود بر روي ـیک کشـ
       است.

       
 و اعتبارسنجی  سازي عدديشبیه - 2

سـازي عددي و پیش از حل مسـئله اصـلی، در شـروع فرایند شـبیه
سـازي یک آزمایش تجربی که جزئیات و نتایج آن در معموالً شـبیه

آید با نتایج  که به دـست می  ـشود و نتایجیدـسترس اـست، انجام می
ه می خص  گردد تا میزان خطا و دقت روش آزمایش مقایـس حل مـش

ــود. این فرایند، اعتبار ــنجی نامیده میش ــود. با توجه به اینس که  ش
ئله اـصلی، بررـسی تأثیر ینه بر مقاومت موج  مـس ازي  حبابی ـس  یکـس

جایی در آب آرام اـست، براي اعتبارـسنجی، یک آزمایش  ـشناور جابه
کشــش انجام شــده اســت، شــبیه ســازي  تجربی که در حوضــچه  

ــبـیهمی ــی گردد. هر شـ ــاسـ ه اسـ ــه مرحـل ــازي ـعددي ـبه سـ سـ
ــیم می 4پردازشو پس 3، پردازش2پردازشپیش گردد. در این  تقسـ

ه پیش ات مربوط ـب ت تنظیـم ـــح ه صـ ـب پردازش  بخش  پردازش و 
پردازنده شـــامل مدل  شـــود. تنظیمات مربوط به پیشپرداخته می

دســی، دامنه و شــبکه محاســباتی و انتخاب حلگرهاي مناســب هن
 مسئله است.

 

 مدل هندسی، شرایط و نتایج تست - 1 - 2

ــناور  ــنجی، مدل ش ــت. این  KCSبراي اعتبارس ــده اس انتخاب ش
شـناور، یک کشـتی کانتینربر مدرن اسـت که حبابی سـینه دارد و 

ــال    هايشنتایج آزمای ــش در س ــچه کش براي   1991آن در حوض
بیه نجی ـش ازيمطالعه فیزیک جریان و اعتبارـس هاي عددي ارائه  ـس

در  KCSشـده اسـت. مشـخصـات هندسـی و شـرایط تسـت مدل  
سـازي عددي، مشـابه آزمایش  بیان شـده اسـت. در شـبیه 1جدول  

تجربی، ســکان شــناور نیز وجود دارد. نماي جانبی و نماي مقابل  
ناور در ـشکل  ه ـش رایط تـست که   1هندـس نـشان داده ـشده اـست. ـش

به توزیع جرمی وابسـته اسـت، در این جدول مشـاهده می شـود. با  
ت چرخش حول محور   ابلـی دل فقط ـق ه ـم ه اینـک ه ـب را دارد،   yتوـج

 شعاع ژیراسیون اهمیت دارد. yyrمؤلفه 
 

 ]17، 16[ ، شرایط و نتایج تست آنKCSمشخصات مدل   -1جدول 

 مقدار  نماد مشخصه

 λ 31.60 مقیاس 
 LBP 7.28 m طول بین دو عمود
 LWL 7.36 m طول صفحه آبخور 

 BWL 1.02 m صفحه آبخور   عرضبیشینه 
 T 0.34 m آبخور 

 m3 1.65 ∇ جابجایی حجم 

 SW 9.438 𝑚𝑚2 سطح خیس 
 CB 0.65 ضریب بلوکی 

 LCB 3.53 m عمود پاشنه مرکز بویانسی تا 
 LCG 3.53 m عمود پاشنه  مرکز ثقل تا 

 VCG 0.23 m کیل مرکز ثقل تا 

y   ryyشعاع ژیراسیون حول محور نسبت   0.25 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 

 Fr 0.26 )عمود دو نی ب طول يمبنا(بر عدد فرود 

U 2.196 سرعت پیشروي  m
s

 

ρ 997.56 kg چگالی آب 
m3 

 CT 0.003711 ضریب مقاومت کل  
اي که براي محاـسبه ـضریب مقاومت اـستفاده می ـشود، عبارت رابطه

 است از:

تفاده از رابطه ( ت   N 84.24برابر ) نیروي مقاومت کل  1با اـس بدـس
 می آید که براي اعتبارسنجی استفاده خواهد شد.

 

 دامنه محاسباتی و شرایط مرزي   - 2-2
دل در نرم افزار   ه اطراف ـم ــبـک اتی و شـ ـــب اسـ دان مـح   STARمـی

CCM+    ســاخته شــده و جریان ســیال در آن دامنه، تحلیل شــده
ــت. ابعاد دامنه باید   ــد که بر نتایج تأثیري به اسـ قدري بزرگ باشـ

ـــباتی  نـگذارد. د برابر طول کلی   5ر این پژوهش، طول دامـنه مـحاسـ
ده ناور در نظر گرفته ـش لهاـست به طوري که فـش ابتداي دامنه تا   اـص

ي عمود پاـشنه تا انتهاي دامنه، و فاـصله  BPLبرابر  1.5عمود ـسینه، 
ــد. عرض دامـنه نیز  برابر طول بین دو عمود می  3.5 برابر    2.5ـباشـ

BPL  ــطح آب برابر ــت. ارتفاع دامنه از باال تا س و از پایین تا    BPL  اس
در نظر گرفته ـشده اـست. براي ورودي   BPLبرابر  2.5ـسطح آب نیز 

اعمال   6و فشـار خروجی  5و خروجی جریان دو شـرط مرزي ورودي
تفاده می رط مرزي ورودي اـس رعت گردید. وقتی از ـش ود، بردار ـس ـش

ــتفاده  ــار خروجی اس ــرط مرزي فش ــت و وقتی از ش جریان باالدس
شـرط مرزي روي   شـود.شـود، مقدار فشـار اسـتاتیک تنظیم میمی

خواهد بود. دامنه محاسـباتی و شـرایط   7شـناور، دیواره عدم لغزش
کل   ده   2مرزي حل در ـش ت با توجه  آورده ـش ت. الزم به ذکر اـس اـس

، به جاي xzبه تقارن جریان ـسیال و هندـسه مدل نـسبت به ـصفحه  
رط مرزي تقارن ده اـست و ـش ازي ـش بیه ـس  8کل دامنه، نـصف آن ـش

 بکار رفته است.
           

 شبکه بندي - 3 - 2
ســازي عددي جریان در داخل یک شــبیه انجاماولین مرحله جهت  

ــتی ـبه تلزـجداراي  ـهاي  ویژه در مورد جرـیانمـیدان، ـکه ـبه ایسـ ، ـب
ــبـکه بـندي مـیدان و تـبدـیل آن از ـیک محیط دـقت انـجام گیرد، شـ

ـــته به منظور اعمال روش ــسـ ـــته به محیط گسـ هاي عددي  پیوسـ

)1( 𝐶𝐶𝑇𝑇 =
𝑅𝑅𝑇𝑇

1
2𝜌𝜌𝑈𝑈

2𝑆𝑆𝑊𝑊
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تواند بر همگرایی و پایداري  می  باـشد. وجود یک ـشبکۀ نامناـسبمی
هاي  روش عددي تأثیر منفی بگذارد و باعث بدســـت آمدن پاســـخ

نامطلوبی در میدان جریان شــود. به طور کلی یک شــبکۀ مناســب  
اي اـست که اوالً منطبق بر مرز باـشد تا بتوان ـشرایط مرزي را  ـشبکه

جرـیان از  ـهاي  ـبه راحتی بر روي آن اعـمال نمود و ـثانـیاً بتواـند ـپدـیده
نقطۀ ســـکون و الیه مرزي را حس نموده و به خوبی نشـــان  لیقب

دهد که الزمۀ آن وجود کنترل مناســب بر توزیع نقاط شــبکه در 
ــد.  داـخل مـیدان می ــبـکهـباشـ بـندي هیبرـید در این پژوهش، از شـ

به روش  +SRAR CCMاـست. ـشبکه در نرم افزار    اـستفاده ـشده
ــده  9تریمر ــه ـبا  تولـید شـ ــت. در این روش، تـمام حجم هـندسـ اسـ
ده   10هاي ـشش وجهی مکعبی به عنوان پس زمینهمش انده ـش پوـش

پس مش م جامد بریده میو ـس طوح جـس وند و در نهایت،  ها با ـس ـش

گردند.  ها وجود ندراد، حذف میهایی که ـسیال در آنمش در حجم
ــطح آزاد ــطح مدل، مجاورت س ــبکه اطراف س که   ییهاهیو ناح ش

ــد  زتریرباید  دارند   يادیـز  راتییتغ ي جریانپارامترها  يتا حد  باشـ
  تریمرکه از مدل شبکه   ییشوند. از آنجا  دهید یبه خوب  راتییکه تغ

تفاده م ودیاـس ه جادیبه کمک ا،  ـش و کنترل    ياردامنهیغ   يهاهندـس
بکه یحجم بکه با دقت و کنترل بـس  جادیا  11ـش امکان   يادیز اریـش

دهد.  بندي دامنه را نشــان میشــبکه  7تا   3شــکل اســت.   ریپذ
موجود    2مـشخـصات ـشبکه اـستفاده ـشده در این پژوهش در جدول 

ت. طبق  باتی حدود  تعداد المان  ،2جدول اـس هزار    600هاي محاـس
ــد.می ــلههمچنین اولین ردیف المان  باش ي هاي الیه مرزي در فاص

شــبکه    +yاي که بســیار کمی از ســطح قرار گرفته اســت به گونه
 ).8دارد (شکل   100محاسباتی مقداري کمتر از 

 

  
 KCSنماي جانبی و نماي مقابل شناور  -1شکل 

 

  

 دامنه محاسباتی و شرایط مرزي -2شکل 

 

  

 

 
 در دامنه محاسباتی باالي شبکه بندي ، جانبی ونماي مقابل -3شکل 
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 پاشنه شناور شناور و  شبکه بندي در ناحیه سینه  -4شکل 

 

 

 
 مشخصات شبکه استفاده شده -2جدول  

 592218 ها تعداد سلول 
 m 0.0126 ضخامت کل الیه مرزي 

 9.62e-4 m ارتفاع اولین ردیف الیه مرزي (متر) 
 6 مرزي هاي الیهتعداد ردیف

  روي بدنه مدل  +Yکانتور   -5شکل 
 

ــلول دازه سـ ــلولاـن ه تبع آن تـعداد سـ ه  ـها و ـب الـع ا نیز بـعد از مـط ـه
بکه ده 12ـش لولانتخاب ـش وند،  اـست. هرچقدر ـس بکه ریزتر ـش هاي ـش

ـــبات افزایش می ـــبات و همچنین هزیـنه مـحاسـ ـیاـبد؛  دـقت مـحاسـ
بکه باتی و دقت در بنابراین یافتن ـش یک اي که از نظر هزینه محاـس

نقطه بهینه قرار داشـته باشـد، بسـیار حائز اهمیت اسـت. براي این 
ــباتی تا جایی ریز می ــبکه محاس ل (در گردد که نتایج تحلیکار، ش

ها مـستقل گردد؛ یعنی با رـسم )، از ابعاد ـسلولاینجا نیروي مقاومت
ها)،  نمودار نتایج تحلیل برحســـب اندازه ســـلول (یا تعداد ســـلول

شــود،  ودار به حالت تقریباً افقی نزدیک مینخســتین جایی که نم
لول9هاي همان نقطه بهینه اـست (ـشکل ها نیز ). ریز کردن ابعاد ـس

تواند قاعده خاصــی داشــته باشــد؛ در این پژوهش نقطه آغازین می
در نرم   13ي مشنمودار یک مقدار نســبتاً درشــت براي اندازه پایه

1زه پایه ي مشبوده و در هر مرحله، اندا  +SRAR  CCMافزار  
√23   

ده بکه در جدول برابر اندازه قبلی ـش ت. نتایج نهایی مطالعه ـش  3اـس
متر  0.1125اســت. طبق این جدول، اندازه پایه  مش  آورده شــده

 باشد.ي بهینه میهزار) اندازه 600(با تعداد سلول حدود  
 

 نتایج نهایی مطالعه شبکه  -3 جدول

# Base Size  
(m) Mesh Number R 

(N) 

1 0.2250 196505 91.415 

2 0.1786 285999 89.065 

3 0.1417 402619 86.109 

4 0.1125 592218 83.505 

5 0.0893 951982 82.078 

6 0.0709 1499139 77.761 

 

 
 هاي شبکه نمودار مقاومت برحسب تعداد سلول -6شکل 

 

 تنظیم شرایط شبیه سازي - 4-2
ددي از نرم افزار   ه روش ـع ان ـب الیز جرـی ت آـن  +SRARCCMجـه

خه  ت.   12.02نـس ده اـس تفاده ـش ان  4جدول  اـس رایط حل را نـش ـش
 این شرایط در تمام شبیه سازي ها استفاده می شود. دهد.می

 
 شرایط حل  -4جدول 

 سه بعدي  فضاي حل 

بندي  زمان  گذرا  

 ي لری چندفاز او ماده

فازي   ل چندمد  (VOF) کسر حجمی 

 چگالی ثابت  معادله حالت 

 (k-ε Realizable) مغشوش رژیم جریان 

 (هیو و پیچ) دو درجه آزادي  درجات آزادي 

 

 اعتبار سنجی شبیه سازي عددي - 5-2
دامنه محاســباتی، شــبکه بندي و تنظیمات شــرایط حل عددي،  

ــابه موارد مذکور در بخش ــده دقیقاً مش ــت. اعمال ش هاي قبلی اس

40

60

80

100

120

1.0E+5 6.0E+5 1.1E+6 1.6E+6

R
 (N

)

Number of Mesh
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هاي اصــلی نیز همین تنظیمات اعمال خواهد شــد. در براي تحلیل
ــرـیب مـقاوـمت  از  ی ـکهنیروي مـقاومت  5ـجدول   ــت تجربی   ضـ تسـ

ـسازي عددي آورده ـشده اـست.  ـشبیه نتیجههمچنین    محاـسبه ـشده،
طبق جدول شـود.  محاسـبه می  )2(بطه  راه کمک بمقاومت   خطاي

درصد  1، خطاي تخمین مقاومت ناچیز است و مقدار آن کمتر از 5
ازي عددي قابل  می بیه ـس د. با توجه به این مقدار خطا، دقت ـش باـش

مـسئله   قبول بوده و تنظیمات و ـشبکه بندي اـستفاده ـشده براي این
 و مسائل مشابه معتبر هستند.

 

 
 مقایسه مقاومت کل در تست تجربی و حل عددي  -5جدول 

 𝐄𝐄% سازي عددي شبیه تست تجربی 

𝑹𝑹𝑻𝑻 (𝑵𝑵) 84.24 N 83.50 N 0.88 

 

 وجود حبابی سینهاثر   - 3
براي بررســی اثر وجود حبابی ســینه بر رفتار هیدرودینامیکی مدل  
د و حبابی از آن   ناور تغییر داده ـش ینه ـش ه ناحیه ـس ناور، هندـس ـش
د کمترین تغییرات در فرم  عی ـش ه ـس حذف گردید. در تغییر هندـس

ورت گیرد و در عین حال،  ناور ـص افی  فرم خط بدنه ـش جریانی و ـص
ود طوح بدنه حفظ ـش کل (  ـس ه مدل،  با تو  ).7ـش جه به تغییر هندـس

ــی آن تغییر می  ـجاییـجاـبهحجم   در   کـند.و موقعـیت مرکز بوـیانسـ
دو مدل یکـسان اـست بخور و تریم هیدرواـستاتیکی  آ  ـشبیه ـسازي ها

شـبیه سـازي در سـه عدد فرود  ذکر شـده اسـت.  6جدول   در که
  . عدد فرود میانی، مریوط به شـرایط کارکرد مدل سـتانجام شـده ا

کمتر و بیشــتر از    15%اســت و دو عدد فرود دیگر،   KCSاصــلی 
جدول در   .انتخاب این دو عدد فرود، به تصـادفی اسـت آن هسـتند

، عدد رینولدز جریان نیز ذکر ـشده اـست. براي محاـسبه عدد فرود 6
و رینولدز، از طول صفحه آبخور استفاده می شود.      

 

  
 هندسه مدل بدون حبابی سینه -7شکل 

 
 در حالت داراي حبابی سینه و بدون آن  KCSمشخصات مدل  -6جدول 

 مدل بدون حبابی سینه  مدل داراي حبابی سینه  نماد مشخصه

 D 0.34 m 0.34 m آبخور 

 BPL 7.36 m 7.36 m طول بین دو عمود

 3m 1.65 31.63 m ∇ جابجایی 

 LCB 3.53 m 3.49 m عمود پاشنه  مرکز بویانسی تا

 LCG 3.53 m 3.49 m عمود پاشنه  مرکز ثقل تا 

 VCG 0.23 m 0.23 m یلک تا مرکز ثقل 

 Fr عدد فرود 

0.22 0.22 

0.26 0.26 

0.30 0.30 

 Re عدد رینولدز 

1.53 × 107 1.53 × 107 

1.80 × 107 1.80 × 107 

2.10 × 107 2.10 × 107 

 

 نتایج شبیه سازي دو مدل و مقایسه آن ها  - 1-3
براي بررســـی اثر وجود حبابی ســـینه بر عملکرد هیدرودینامیکی،  

ي مقاومت  نتایج دو مدل مذکور مقایسه می شوند. نتایج شامل نیرو
طکاکی  اري، مقاومت اـص ت که در فـش اهده   7جدول  مدل ها اـس مـش

ه دلخواه  خـص د تغییر مـش ود. در این جدول، درـص در مدل   Aمی ـش
بت به مدل بدون آن، با رابطه  ینه نـس به  )3(داراي حبابی ـس محاـس

 شود:می

)2( %𝐸𝐸 = �
− مقدارتجربی  مقدار  عددي

مقدار  تجربی 
� × 100 
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)3( %𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 (𝐴𝐴) =
A𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑤𝑤 − A𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝐵𝐵𝐵𝐵𝑤𝑤 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑤𝑤

A𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝐵𝐵𝐵𝐵𝑤𝑤 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑤𝑤
× 100 

 

 

ــد تغییرات آن ـها در هر  امیکی و درصـ نمودار نیروـهاي هـیدرودیـن
 مشاهده می شود.   13شکل تا   8شکل عدد فرود در  

 
 

 در دو حالت داراي حبابی سینه و بدون آن و مقایسه نتایج  KCSنتایج شبیه سازي مدل  -7جدول 

 Fr سینه مدل با حبابی 
[N] 

 سینه  مدل بدون حبابی
[N] 

%𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 

𝐑𝐑𝐒𝐒 

0.22 46.16 45.40 1.67 

0.26 63.47 62.33 1.83 

0.30 82.94 82.56 0.46 

𝐑𝐑𝐏𝐏 

0.22 8.56 10.33 -17.13 

0.26 20.04 29.30 -31.60 

0.30 66.92 90.32 -25.91 

𝐑𝐑𝐓𝐓 

0.22 54.72 55.73 -1.81 

0.26 83.50 91.63 -8.87 

0.30 149.86 172.88 -13.32 
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 نمودار درصد تغییرات مقاومت اصطکاکی در سه عدد فرود  -8شکل 

 

 
 مقاومت اصطکاکی مدل ها در سه عدد فرودنمودار  -9شکل 

 

 
 نمودار درصد تغییرات مقاومت فشاري در سه عدد فرود  -10شکل 

 

 
 نمودار مقاومت فشاري مدل ها در سه عدد فرود  -11شکل 

 

 
 مقاومت کل در سه عدد فرود نمودار درصد تغییرات  -12شکل 

 

 
 نمودار مقاومت کل مدل ها در سه عدد فرود -13شکل 

 
 

ــت،   7جدول  توجه به نتایجی که در با   ــده اس ــه  آورده ش در هر س
مدل  مقاومت اصــطکاکی افزودن حبابی ســینه به مدل،  با  ســرعت، 
داکثر   د.افزایش می  2%ـح اـب ابی    ـی دل داراي حـب ــطح خیس ـم سـ

ینه، ت و به همین دلیل در   ـس تر اـس بت به مدل دیگر کمی بیـش نـس
ت ها، مدل داراي حبابی ســینه مقاومت اصــطکاکی تمامی ســرع 

ــتري دارد. ــه،    بیش ــطکاکیدر یک هندس تابعی از عدد    مقاومت اص
ــت و ــرعت، رینولدز جریان افزایش با افزای رینولدز جریان اس ش س

 و مقاومت اصطکاکی نیز بیشتر می شود.می یابد  
ــاري  0.30و    0.26،  0.22در اـعداد فرود   ه ترتـیب    مـقاوـمت فشـ ـب

ــود.  25.91و   31.60  ،17.13 ــد کم می شـ مقاوت کل که درصـ
، 0.22قاومت فشـاري و اصـطکاکی اسـت، در اعداد فرود  ممجموع 

ــد    13.32و    8.87،  1.81ـبه ترتـیب    0.30و    0.26 ـکاهش  درصـ
ت. با افزایش عدد فرود،   اري در مقاومت  یافته اـس هم مقاومت فـش ـس

کل بیشـــتر می شـــود و با کاهش مقاومت فشـــاري، مقاومت کل 

کاهش بیـشتري خواهد داـشت. هرچه عدد فرود بیـشتر می ـشود، اثر 
 حبابی سینه در کاهش مقاومت کل بیشتر خواهد بود.  

تغییرات فشــار روي مدل، باعث ایجاد موج و انتشــار آن در ســطح  
ت موج سازي را ایجاد می کند. براي بررسی آزاد می شود که مقاوم

ــازي مدل، موجی که در اثر حرکت آن   ــینه بر موج س اثر حبابی س
ی می گردد. ود، بررـس طح آزاد ایجاد می ـش کل در   روي بدنه و ـس ـش

ود.  ، کانتور کسـر حجمی17 آب روي بدنه مدل ها مشـاهده می ـش
 14ـشکل  براي بررـسی بهتر، نمودار پروفیل ـسطح آزاد روي بدنه در

کل تا   ت.  ،  16ـش ده اـس یم ـش مطابق کانتورها و نمودارها، هرچه  ترـس
ده روي بدنه بزرگتر می   اخته ـش ود، موج ـس تر می ـش عدد فرود بیـش
ــیـنه اثر ـقاـبل مالحـظه اي در ـکاهش ارتـفاع   گردد. وجود حـبابی سـ
موج ســاخته شــده روي بدنه به خصــوص اولین قله موج را داشــته  

 است.
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 Fr=0.22در  پروفیل موج تشکیل شده روي بدنه مدل ها -14شکل 

 

 
 Fr=0.26در  پروفیل موج تشکیل شده روي بدنه مدل ها -15شکل 

 

 
 Fr=0.30در  پروفیل موج تشکیل شده روي بدنه مدل ها -16شکل 

 

تابعی از توزیع فشــار ســیال در   بدنه مشــخصــاًتشــکیل موج روي 
نشـان داده شـده  18شـکل بدنه اسـت که این مسـئله در  مجاورت

در این کانتورها، فـشار هیدرو اـستاتیکی روي بدنه حذف ـشده   اـست.
ت. ار افزایش یابد و در قله موج دقیق اـس اً جایی رخ می دهد که فـش

هرچه فـشار بیـشتر    نقاطی که فـشار کم اـست، قعر موج رخ می دهد.
تر می گردد. ود ارتفاع قله موج بیـش اختالف با افزایش عدد فرود،    ـش

روي بدنه زیاد می شــود که در مدل بدون  فشــار    و کمینه  بیشــینه
ت.  تر اـس لی بیـش بت به مدل اـص ینه نـس مدل داراي حبابی  حبابی ـس

  سینه توزیع فشار یکنواخت تري دارد.
ت موج اوـم دار مـق ه در مجموع، مـق اثیر قرار  آنـچ ت ـت ــازي را تـح سـ

نحوه انتشــار امواج روي ســطح آب و دهد، عالوه بر ارتفاع موج،  می
مربوط به کانتور ارتفاع  19ـشکل   تداخل امواج ـسینه و پاـشنه اـست.

در این سـطح آزاد اسـت که موج ها را اطراف بدنه نشـان می دهد.  
در تمامی   کانتورها، الگوي موج کلوین به خوبی مشـاهده می شـود.

یار کمتر ااعداد فرود،   ینه بـس ازي مدل داراي حبابی ـس . ـستموج ـس
ــیـنه  ارتـفاع قـله ـها و عمق قعرـهاي موجی ـکه ـمدل داراي حـبابی سـ
ســاخته، بســیار کمتر بوده و ســطح آب یکنواخت تر اســت؛ بدین  

طح آب کمتر مواج  معنی که با حرکت مدل دارا ینه، ـس   ي حبابی ـس
  می شود.

 
Fr  مدل بدون حبابی  مدل داراي حبابی 

0.22 
  

0.26 
  

0.30 
  

 
 

 کانتور کسر حجمی آب روي بدنه مدل ها  -17شکل 
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Fr  بدون حبابی  مدل مدل داراي حبابی 
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 بنديجمع  - 4
براي بررســـی اثر وجود حبابی ســـینه بر عملکرد هیدرودینامیکی،  

ناور کانتینربر دو    مقاومت ه عدد فرود ( KCSمدل ـش ،  0.22در ـس
با افزودن حبابی  ) مقایسه شد. در تمامی اعداد فرود، 0.30و    0.26

 2 (حد اکثر  به میزان بسیار کمی  سینه به مدل، مقاومت اصطکاکی
د اري به میزان قابل توجهی کم  اما مق  یافتهافزایش   )درـص اومت فـش

ــتگی دارد ــد که به عدد فرود بس و   31.60، 17.13و به ترتیب  ش
ــینه مقاومت   25.91 کاهش یافت. در اعداد فرود مذکور، حبابی س

کل را که مجموع دو مقاومت اصـطکاکی و فشـاري اسـت به ترتیب 
ــد 13.32و   8.87،  1.81 ــت. درصـ وجود حبابی   کاهش داده اسـ
ینه   ده روي بدنهـس اخته ـش طح آزاد  ارتفاع موج ـس را   و همچنین ـس

 کاهش داده است. 
ه ـکه در مجموع می ــیـن ابی سـ توان براي تکمـیل دانش طراحی حـب

اـستفاده   CFDامروزه داراي ابهامات بـسیاري اـست، بخوبی از روش 
ـــهاي پرهزیـنه تجربی و آزـمایش ـمدل   اً نـیازي ـبه روشـ نمود و لزوـم

 اشد. تالش نویسندگان این مقاله در این راستا ادامه دارد.بنمی
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