هجدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FDC2019
مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد 5-7 ،شهریور 8931

بررسی عددی شروع حاشیه پایداری ابر سوپرکاویتاسیون حول دیسک

حسینعلی کمالی

محمود پسندیده فرد

دانشجو دکتری آیرودینامیک ،دانشگاه فردوسی مشهد

استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد

Ali1kamali@yahoo.com

fard_m @um.ac.ir

چکیده
در مقاله حاضر پدیده ی سوپرکاویتاسیون مصنوعی بر روی یک دیسک مورد مطالعه قرار گرفته است .از کاربردهای سوپرکاویتاسیون
مصنوعی استفاده از آن در کاهش درگ اجسام زیرسطحی میباشد؛ اما در این کاربرد ابر باید نسبت به نوسانات دمش ثابت بماند تا
پایداری سیستم حفظ شود .در این مقاله بر روی یک دیسک دمش های مختلف گاز صورت و ابر کاویتی در دمش های مختلف مورد
ارزیابی قرار می گیرد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که با افزایش دمش گاز  ،ابر کاویتی به حالتی میرسد که از آن به بعد افزایش
دمش تغییری در طول و مشخصات ابر کاویتی ایجاد نمیکند و حاشیه پایداری برای ابر ایجاد میشود که نسبت به نوسانات دمش
دچار تغییر نمیشود .همچنین مکانیزم بسته شدن ابر بعد از شروع حاشیه پایداری مورد مطالعه قرار گرفته شد که نشان میدهد بعد
از شروع حاشیه پایداری مکانیزم ثابتی بر انتهای ابر حاکم است.

کلمات کلیدی :سوپرکاویتاسیون مصنوعی ،دیسک؛ ابرکاویتی ،مکانیزم ،حاشیه پایداری.
.

 -8مقدمه
کاویتاسیون هنگامی رخ می دهد که در بعضی از نواحی فشار از فشار بخاار کمتار شاده و ایان ناواحی را بخاار ماای و گااز
غیرقابل میعان پر میکند] .[1پدیده کاویتاسیون در اکثر سیستمهای پیشرانش مانند پروانه کشتی ،پمپ ،نازلها قابل مشااهده
است .یکی از کاربردهای مهم کاویتاسیون کاهش نیروی پسا در اجسام غوطهور است .لذا از این خصوصیت در طراحی اجساامی
که در زیر آب حرکت میکنند استفاده میشود .این مساله سبب شده است که فعالیتهای گستردهای به لحاا آزمایشاگاهی و
عددی صورت گیرد .در تحلیل کاویتاسیون از عدد بیبعد کاویتاسیون  σاستفاده میشود[1].
()1
σ
به ترتیب سرعت و فشار ورودی و چگالی آب میباشد[1].
که در ان فشار بخار ،و
اگر ابعاد کاویتاسیون به قدری بزرگ باشاد کاه کال جسام را دربربگیارد اصاطپحا سوپرکاویتاسایون گفتاه مایشاود .در
سوپرکاویتاسیون درگ گاهی تا حدود  90%کاهش مییابد] .[2سوپرکاویتاسیون به دو دستهی سوپرکاویتاسیون طبیعی(بخار)
و سوپرکاویتاسیون مصنوعی(دمشی) تقسیم میشود] .[2در سوپرکاویتاسیون مصنوعی میتوان در سارعتهاای پاایین بوسایله
تزریق گاز ،یک کاویتی بزرگ ایجاد کرد .همچنین سوپرکاویتاسایون مصانوعی مایتواناد شاکل کااویتی را در ماانور وسایلهی
زیرسطحی حفظ کند در حالی که در حالت سوپرکاویتاسیون طبیعی هنگام مانور وسیله ،شکل کاویتی عوض میشود]. [3
در این مقاله عدد کاویتاسیون به صورت فشار داخل ابر نسبت به فشار دینامیکی که نشان دهنده فشار بی بعد میباشد باه
صورت زیر تعریف میشود:
1
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()2
که
()3

𝜎
فشار داخل ابر کاویتی است .همچنین در سوپرکاویتاسیون مصنوعی عدد فرود
√

و ضریب دمش را بصورت مقابل داریم.
()4
̇

=Fr

=CQ

تحقیقات اولیه روی جریانهای سوپرکاویتاسیون توسط ریچاردت به صورت آزمایشاگاهی صاورت گرفات] .[5لایپینا و
همکاران ،به بررسی اثر هوادهی بر ابر کاویتاسیون روی یک مدل تقارن محاوری پرداختناد] .[6جایباین و همکااران نیاز ابار
کاوایتی را در اعداد کاویتاسیون مختلف روی یک جسم زیرسطحی با استفاده از مدل توربوالنسی  k-w sstبررسای کردناد[7].
در سال 1111کنز و همکاران با استفاده از کد  UNCLEجریان تقارن محوری همراه با کاویتاسیون مصانوعی و طبیعای حاول
چندین جسم را بررسی کردند] .[8اسکار در سال  3002نتایج آزمایشگاهی برای میزان تزریق گاز بر روی یک بدنه با کاویتاتور
دیسکی را ارائه و نحاوه خاروگ گااز از انتهاای کااویتی را بررسای نمودناد] .[9ژانا و همکااران در ساال  3002باا بررسای
آزمایشگاهی برروی خصوصیات ظاهری سوپرکاویتاسیون طبیعی و مصنوعی اثر جاذبه را بررسای کردناد] .[10کایم و آهان در
سال  3012مدل ویسکوز پتانسیل را به منظور شبیه سازی سه بعدی سوپرکاویتاسیون متقاارن محاوری توساعه دادناد].[11
کارن و همکاران نیاز در ساال  3012نحاوه بساته شادن سوپرکاویتاسایون مصانوعی را در حالاتهاای پایاا و ناپایاا بررسای
نمودند].[12
امروزه به دالیل کاربردی و مخصوصا کاهش درگ پدیده سوپرکاویتاسیون مصنوعی به شدت در حال تحقیق و بررسای باه
صورت عددی و آزمایشگاهی میباشد .به دلیل اینکه دیسک به عنوان کاویتاتور استفاده مایشاود ،تحقیقاات بسایاری بار روی
دیسک در حال انجام میباشد .اما در شبیه سازی های عددی و متقارن محوری و بدون لحاا اثار جاذباه بار روی دیساک ،باا
افزایش تزریق طول ابر کاویتی نیز افزایش مییابد؛ یعنی با افزایش دمش گاز طول و سایر پارامترهاای ابار کااویتی بازرگ و در
حال تغییر میباشد اما در واقعیت اینچنین نمیباشد .به این دلیل شبیه سازی سه بعدی با لحاا اثار جاذباه بار روی دیساک
صورت گرفته تا به این سوال که با افزایش دبی گاز ،طول و قطر و فشار ابرکاویتی به چه میازان تغییار خواهاد کارد و حاشایه
پایداری ابر کاویتی چگونه است یا به عبارتی آیا با افزایش گاز تزریقی میتوان به نقطه ای رسید کاه بعاد از آن مشخصاات ابار
کاویتی از جمله طول و قطر و فشار داخل ابر ثابت بماند و هنمچنین نحوه خروگ گاز در این حالت بررسی میشود.

 -2-2معادالت حاکم
برای مدلسازی جریان سیال معادالت متوسط گیری شده ناویراستوکس حل شده است .همچنین برای مدلسازی
کاویتاسیون دمشی و تعامل فازی از مدل  VOFاستفاده شده است .در این شبیه سازی از ترم هایی با دقت مرتبه دوم برای
گسسته سازی معادالت فشار و سرعت و کسر حجمی استفاده شده است .جریان آب به صورت تراکم ناپذیر با چگالی 998
 kg/m3و از هوا با چگالی ثابت  1 kg/m3برای تزریق استفاده شده است .همچنین شتاب جاذبه فعال و از مدل
توربوالنسی  k-eاستفاده شده است.
معادله پیوستگی برای جریان غیرقابل تراکم مخلوط به صورت زیر میباشد:
()2

معادله مومنتوم برای جریان غیرقابل تراکم مخلوط نیز به صورت زیر میباشد:

2
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()2

همچنین معادله پیوستگی برای فاز گازی به صورت زیر میباشد:
()7
به ترتیب مولفه های سرعت و جهت محتصات t ،زماان P ،فشاار محلای ،
که و
ویسکوزیته مخلوط است؛  gنیز شتاب جاذبه میباشد.

چگاالی مخلاوط و

نیاز

 -2شبیه سازی
در این مقاله به منظور شبیه ساازی  ,و افازایش دقات و تحلیال از نارم افازار قدرتمناد CD Adapco STAR-CCM+
استفاده شده است .این نرم افزار در تحلیل سوپرکاویتاسیون از نرم افزارهای تجاری نظیر فلوئنات قدرتمنادتر مایباشاد .شابیه
سازی بر روی دیسک با قطر  15.8mmکه نتایج تجربی آن موجود است صورت گرفته است .دیسک به لوله ای باا قطار 10
 mmمتصل میباشد .شکل  1هندسه دیسک و ابعاد آن را نشان میدهد .دامنه اطراف ،سیلندری به قطار 112.8 mmمای-
باشد .در شبیه سازی به علت تقارن نصف هندسه مدل سازی شده است.

شکل -1هندسه دیسک

شکل  3نیز دامنه اطراف دیسک را نشان میدهد.

شکل -3دامنه اطراف دیسک

به منظور شبکه بندی از شبکه سازمانیافته استفاده شده اسات تاا باا حجام محادود شابکه دقات شابیه ساازی در CD-
 Adapco STAR-CCM+افزایش یابد .شبکه توسط نرمافزار  Ansys Meshingایجاد شده و توسط نرمافزار تحلیال جریاان
فراخوانی شده است .شبکه زده شده در شکل زیر مشاهده میشود:
3
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شکل -2شبکه

 -9نتایج:
به منظور یافتن شروع حاشیه پایداری ابر سوپرکاویتاسیون از مقادیر کم شروع به تزریق گاز نموده و به تدریج میازان گااز
دمشی افزایش مییابد .جدول 1مقادیر مختلف گاز تزریقی را نشان میدهد.
جدول 1مقادیر گاز تزریقی

̇
0.00002
0.00005
0.0001
0.00015
0.00018
0.0002
0.00025
0.0003
0.00035
0.0004

CQ
0.013353
0.033381
0.066763
0.100144
0.120173
0.133526
0.166907
0.200288
0.23367
0.267051

شکل 4مقایسه ابرکاویتی و نتایج تجربی را برای چند حالت دمش نشان میدهد:

0.066

4
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شکل -4مقایسه نتایج شبیهسازی وتجربی

به منظور درک بهتر این پدیده شبیه سازی برای ضریب دمش  0.013تا ضریب دمش  0232انجام شده است .شکل2
نمودار طول کاویتی بر حسب ضرایب دمش مختلف را نشان میدهد .با افزایش ضریب دمش طول ابر کاویتی افزایش مییابد تا
به ضریب دمش  0.12که میرسد از این نقطه به بعد طول ابر با افزایش ضریب دمش تقریبا ثابت میماند یعنی دیگر ضریب
دمش اثری بر طول ابر ندارد .همچنین نتایج شبیهسازی دارای دقت مناسب و با نتایج تجربی همخوانی دارد.
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شکل -2نمودار طول ابر کاویتی بر حسب ضرایب دمش مختلف

شکل  2نیز ابر کاویتی را در ضرایب دمش مختلف نشان میدهد.
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0.233

0.267

شکل-2ابرکاویتی در ضرایب مختلف دمش

همانطور که از شکل 2دیده میشود از ضریب دمش  0.12به باال ابر کاویتی ثابت و افزایش دمش تا دو برابر نیز تغییری در
ابعاد و شکل ابر کاویتی ایجاد نمیکند .به عبارتی ضریب دمش 0.12شروع حاشیه پایداری ابرکاویتی بوده و در طراحی اجسام
زیرسطحی با کاویتاتور  15.8mmباید ضریب دمش بزرگتر از  0.12باشد تا شکل ابر کاویتی در مانور و یا تغییرات و نوسان
گاز تزریقی ثابت بماند.
شکل 7نیز فشار بی بعد داخل ابر بر حسب ضریب دمش را نشان میدهد .مشخص است که با افزایش دمش و شروع
حاشیه پایداری ابرکاویتاسیون فشار داخل ابر نیز ثابت بوده و افزایش دمش حتی تا میزان دو برابر نیز تغییری در فشار داخل
ابر ایجاد نمیکند.
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شکل -7نمودار تغییرات فشار بی بعد به ضریب دمش

در آزمایش های تجربی مکانیزمهای بسته شدن مختلفی گزارش شده است جدول  3نام تعدادی از این مکانیزمها را نشان
میدهد.
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جدول  -2نام برخی مکانیزمهای بسته شدن کاویتی
Re-entrant jet

RJ

Twin-vortex closure

TV

Quad vortex closure

QV

Foamy cavity

FC

Hybrid TV&RJ

TVRJ

Hybrid QV&RJ

QVRJ

Hybrid TV&QV

TVQV

عموما چهار حالت پایدار برای سوپرکاویتاسیون دمشی وجود دارد که شامل TV، RJ ،FCو  QVمیباشد .حالت  FCیا
کاویتی کف آلود به حالتی از کاویتی گفته میشود که به علت حبابهای هوا مرز بین جریان گاز و آب نامشخص میباشد.
حالت  RJحالتی از مکانیزم است که جریان آب به درون کاویتی نفوذ میکند .بسته به شرایط گاهی این بازگشت جت به درون
کاویتی نیز میرسد وگاهی فقط در انتهای کاویتی صورت میگیرد .مکانیزم جت بازگشتی از انتهای کاویتی معموال در حالتی از
کاویتی که ابر شفاف از سوپرکاویتی ایجاد نشده بروز میکند .در شکل 2دمشهای  0202و 021دارای مکانیزم جت بازگشتی
میباشند.
حالت  TVبه مکانیزمی از بسته شدن ابر کاویتی گفته میشود که در انتها دو گردابه ایجاد میشود .در یک ضریب دمش
بحرانی ابر کاویتی از مکانیزم  RJبه مکانیزم  TVوارد میشود .در این مکانیزم طول و قطر ابر کاویتی به حالتی میرسد که در
آن تغییر ضریب دمش تغییر محسوسی در ابر کاویتی ایجاد نمیکند .شکل  8محدوده رژیم  RJو  TVرا نشان میدهد.

شکل -8محدوده رژیم  RJوTV

در شبیه سازی حاضر نیز مکانیزم انتهای ابر بعد از شروع حاشیه پایداری بررسی شده است .شکل  1مکانیزم انتهای ابر را
بعد شروع حاشیه پایداری ابر نشان میدهد .همانطور که مشخص است مکانیزم نشان داده شده یک مکانیزم  TVاست .این
مکانیزم در دمش های مختلف بعد شروع حاشیه پایداری ثابت بوده و به مکانیزم دیگری تبدیل نشده است .این امر نشان می-
8
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دهد با شروع حاشیه پایداری ابر کاویتی مکانیزم خروگ گاز از انتهای ابر به مکانیزم TVتبدیل شده با افزایش دمش مکانیزم
موجود ثابت بوده باعث میشود تا شکل ابر بدون تغییر بماند.

شکل -1کانتور ابر کاویتی و مکانیزم بسته شدن انتهای ابر در حاشیه پایداری) ضریب دمش  0213و بزرگتر)

 -4نتیجهگیری
در این مقاله از ضرایب دمش کم تا ضرایب دمش باال دمش بر روی کاویتاتور دیسک شکل دمش مصنوعی صورت گرفت .با
افزایش ضریب دمش ابر کاویتی به حالتی می رسد که از آن به بعد با افزایش ضریب دمش تغییری در طول و فشار ابر ایجاد
نمیشود و اصطپحا شروع حاشیه پایداری ابر کاویتی از این قسمت خواهد بود.
با افزایش ضریب دمش ابتدا ابر ناپایا ایجاد میشود و سپس ابر به حالتی میرسد که مشخصات ابر از جمله طول و فشار
داخل ابر ثابت میماند .در این حالت مکانیزم خروگ گاز از انتهای ابر به صورت دو گردابه میباشد یا به عبارتی مکانیزم  TVبر
انتهای ابر حکمفرما میشود.
بعد از شروع حاشیه پایداری ابر افزایش دمش تغییری در مکانیزم بسته شدن ابر ایجاد نمیکند و مکانیزم ابر با افزایش
دمش همچنان  TVباقی میماند و طول و فشار کاویتی ثابت میماند.
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