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چکیده
در این مقاله بهمنظور بررسی تأثیر ویژگیهای هندسی یک دریفتر الگرانژی بر عملکرد آن در شرایط جریان در خلیجفاار ،
انواع دریفترهای  SVPبا استفاده از محیط محاسباتی سهبعدی تجزیهوتحلیل شادهاند .باا مشااهده و بررسای شاکل جریاان در
اطراف حفرههای جانبی و داخلی دراگو مشخص شد که وجود حفره روی دراگو باعث توزیع یکنواخت نیروهاای فشااری و
لزجت در سطح دراگاو میشاود .اگار از سایلندر بادون حفاره باهعنوان دراگاو اساتفاده شاود ،بهخصاو

در جریانهاای باا

سرعتباال ،شاهد کاهش قابلتوجهی در ضریب پسا و لغزش خواهیم بود .افزایش تعداد حفرهها بر روی دراگو تأثیر چنادانی
در عملکرد دریفتر نخواهد داشت و مؤثرترین عامل تغییرات قطر و ارتفاع دراگو هستند .بهگونهای کاه افازایش  30درصادی
قطر دراگو سبب افزایش  00درصدی ضریب پسا میشود .بهطور کلی با بررسی کانتور و بردار سارعت جریاان مشاخص شاد
که طراحی هندسه دراگو دریفتر باید بهصورتی باشد که در پشت دراگو گرداباههاای چرخشای جریاان باا شاعاع کوچاکتر
شکل گیرد و این گردابههای کوچک سبب توزیع یکنواخت نیروهای هیدرودینامیکی در سطح دراگو و جلوگیری از لغازش
دریفتر در تغییرات سرعت ناگهانی جریانها میشوند.
واژههای كلیدی :دریفتر الگرانژی ،ضریب پسا ،نیروهای هیدرودینامیکی ،دراگو ،گردابههای چرخشی

 .1مقدمه

پر استفادهترین دریفترهای استفاده شده توسط بشار مایتاوان

استفاده بشر از دریفترها باه زماانی بسایار دور بااز مایگاردد.

نام برد .همچنین بطریهای شناور حاوی پیغام در اقیاانو هاا

بهعنوانمثال از کشتیها و شناورهای آبی بهعنوان باارزترین و

نیز نمونهای از دریفترهاای ساطحی مورداساتفاده توساط بشار

119

دورۀ هفتم ،شمارۀ اول (بهار و تابستان )1011

دوفصلنامة هیدروفیزیک
میباشند؛ اما ساخت و توسعه دریفترهاای پیشارفته بهصاورت

و  TOGA5شدند و با تالش و پشتکار نیلر و همکارانش یک

کنونی ،از سال  0090به همت نیلر شروع شد و ماورد توساعه

دریفتر سطحی خوب باه ناام دریفتار  SVP6ارتقاا یافات و باه

قرار گرفتند که با رها کردن تعداد زیاد در اقیاانو هاا ماورد

سطح استاندارد رسید و در تعداد زیاد ساخته شد [.]02

ارزیاابی و آزمااایش قاارار گرفتنااد ساارانجام ایاان آزمااایشهااا

نقطه قوت دریفتر اقیانوسی  ،SVPقیمت پایین ،دقت زیااد در

دستیابی به اولین نقشههای جریانهای اقیانوسی در سراسر دنیا

رهگیری جریانهای اقیانوسی و طول عمر زیاد آن است .ایان

شده است .اطالعات بهدستآمده از دریفترها شاامل سارعت

دریفتر در طی پاروهه  SVPتوساط نیلار و همکااران در ساال

سطحی و زیرسطحی جریانها ،دما ،فشار و قدرت جریانها و

 0000ابداع شد و طی سالها دچار تغییر و اصالح شد و پا

دیگر اطالعات مفید بهواسطه اتصال دستگاههای اندازهگیر بر

از تستهای گسترده و پیشارفتهاای بیشاتر باا افازودن یاک

روی دریفترها مایباشاند .ایان اطالعاات کماک بسازایی در

درگاه سانجش فشاار جدیاد باه دریفتار  SVPاصالی کناونی

پیشااارفت علاااومی چاااون اقیانو شناسااای ،هواشناسااای و

تبدیل شده است [.]03

دریانوردی کردهاند [.]0-0

المکینااو و جانسااون در سااال  2003یااک ارزیااابی جهااانی

دریفترها اطالعات بسیار مهمی را در مورد پراکندگی ،انتشاار

جریانات بهدستآمده از دریفتر انجام دادند [ ]04و یک آمار

ادی و تحرک اقیانو ها در اختیاار محققاان قارار مایدهناد.

جهانی از جریانات با مقیا

درنتیجه طراحی شکل شناور و دراگو دریفتر بایاد بهگوناهای

 submesoscaleتاا ،mesoscale

که توسط مسیرهای حلقوی دریفتر شناخته میشاوند ،توساط

باشد که لغزش سطحی را به حداقل برساند.

المکینو در سال  2006چاپ شد [.]05

دریفترهااا باار دو نااوع کلاای دریفترهااای شااناور دریفترهااای

سنتوریونی و همکاران در مطالعاهای گساترده در ساال 2009

اویلری ،)0مانند کشتیها و دریفترهاای ساطحی دریفترهاای

دریافتناااد کاااه اساااتفاده از دریفترهاااای الگراناااژی و دیگااار

الگرانژی )2تقسایم مایشاوند .دریفترهاای شاناوری بیشاتر از

مشاهدات در محال از گالیادرها و لنگرهاا ،9بارای مطالعاات

اماااواط ساااطحی و بادهاااا تأثیرپااا یر هساااتند درصاااورتیکه

دینامیکهای جریانهاای متغیار حاشایهای غربای و تعاامالت

دریفترهای سطحی از جریانهای اقیانوسی تأثیرپا یر هساتند.

آنها با دریاهای حاشیهای ،زماانی کاه اطالعاات مااهوارهای

در سالیان اخیر انواع زیادی از دراگو3ها قطعه مغروق در زیر

سطح دریا کافی نیست ،بسیار مهم هستند [.]06

سطح آب که در برخاورد باا جریاانهاای اقیانوسای اسات) و

آسارو در سال  2004با بهکارگیری انواع متفااوت دریفتار تاا

شناورها شناور روی سطح آب) برای سااخت دریفتار ماورد

اعماق  050متر و انادازهگیاری بادهاا تعامال طوفاان اقیاانو

آزمایش قرار گرفتهاند [. ]00

گرمسیری با جریانهای اقیانوسی را بررسی کرد [.]09

دریفترهای سطحی یک لغزش کوچاک رو باه پاایین دارناد،

یکااای دیگااار از کاربردهاااای مهااام دریفترهاااای ساااطحی،

این اختالف سرعت لحظاهای سابب ایجااد خطاا در محاسابه

بررساایهااای جریانااات و تااداوم جریااان ساارد ایجادشااده بااا

سرعت متوسطه ادیها میشود [ .]00هار چاه لغازش ساطحی

طوفانهای گرمسیری است کاه چاناو و همکااران در ساال

دریفتر بیشتر باشد باعث کاهش دنبال کنندگی خوب جریاان

 2000به مطالعه این جریانات توسط دریفترها پرداختند [.]01

میشود و اطالعات بهدستآمده از دریفتر خطای بیشاتری در

نیلر و همکاران در سال  0019مهمترین عامل طراحی دریفتار

بر خواهد داشت.

را نسبت مساحت پسا بیاان کردناد [ .]00آنهاا پای بردناد تاا

در طول سالیان افراد زیادی با استفاده از روشهای گونااگون

زمانی که مساحت پسا دراگو در حدود  40برابر مساحت پساا

سعی کردند که مشکل لغزش دریفترها را حل کنناد کاه ایان

حاصلضرب ضریب پسا در مساحت مقطع) قاالب و شاناور

تالشهاااا انگیااازه دو آزماااایش بااازرم و مهااام WOCE4

باشد ،میزان لغزش دریفترها میتواند در حدود  0/0ساانتیمتر
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در ثانیه در بادهای با سرعت حاداکثر  00متار در ثانیاه باشاد.

 .2مواد و روشها

بهعنوانمثال دریفترهای  SVPساخته شده که دراگو حفرهدار

همانگونه که در بخش قبال بیاان شاد ،دریفتار  SVPبهتارین

دارند و موضوع اصلی این پژوهش هستند ،ضاریب مسااحت

مدل دریفتر الگرانژی ساختهشده در سالیان گ شته است .این

پسا معادل  39/5تا  45/0دارند.

دریفتر مانند شکل  0با دو اندازه متفاوت دراگو سااخته شاده
است .دراگو دریفتر اورجینال هفت قسامت دارد کاه ارتفااع

منا و همکاران در سال  2001با بررسی نتاایج بهدساتآمده از

هر قسمت  02سانتیمتر است و ارتفااع کلای دراگاو برابار باا

دریفترهاااای  ،SVPخطاااای محاساااباتی در دنباااالکننااادگی
جریااانهااای اقیانوساای در شاارایط مختل ا

 644سانتیمتر است .مرکز دراگو در عمق  05متاری از ساطح

جااوی را بررساای

آب قرار میگیرد .قطر استوانه دراگو  02سانتیمتار اسات .باا

کردند [ .]20آنها با بررسی نتایج دریافتند کاه در حادود 11

توجه به شکل چهار قسمت از هفت قسامت دراگاو حفارهای

درصد از مشاهدات دریفترها میتوان خطاایی در حادود 5/2

به قطار  46ساانتیمتار از مرکاز دارگاو رد شاده اسات و ساه

درصد در محاسبه سرعت جریانها در اثر لغزشهای ساطحی

قسمت این حفره از جانب دراگو رد شده است.

مشاهده نمود .که با توجه به دیگر مدل دریفترهاا ایان مقادار

دریفتر  mini-svpدر سال  2003توسط نیلر باهمنظور افازایش

خطا بسیار کم است.

ضااریب پسااا سااطح و همچنااین کمتاار شاادن وزن و کاااهش

لغزش ،تفاوت در حرکت جانبی دریفتر کل مجموعه دریفتر

هزینههای تولید ساخته شد[ .]02دراگو این دریفتار از  4یاا 5

که شامل شناور سطحی ،قالب و دراگاو مایشاود) در مقابال

قسمت  022سانتیمتری ساخته شده است ،در این پاژوهش از

حرکت جانبی دراگو در اثر جریاانهاای میاانگین در اعمااق

مدلی با  4قسمت  022سانتیمتری استفاده شاده اسات کاه در

میباشد .لغزش در اثر تأثیر مستقیم نیروی باد بر شناور ساطح،

شکل  0دیده میشود.

نیااروی پسااای وارده بااه شااناور در اثاار امااواط سااطحی) و
حرکتهای قالب در اثر تنشهای وارده به آن مایتواناد ر
بدهد [ .]20مهمترین مشخصه یک دریفتر ایادهآل ایان اسات
که بتواند عالوه بر دنبال کنندگی خوب جریانهای اقیانوسای
در شرایط سخت جوی نیاز لغازش کمای داشاته باشاد .بارای
دستیابی به این هدف ،دراگو دریفتر باید عاالوه بار داشاتن
ضریب پسای بزرم میزان گشتاور اعماالی باه آن نیاز کمتار
باشد .به این دلیل هدف این پژوهش بررسی تأثیرات تعاداد و
نحوه قرارگیری حفرهها در دراگاو و تاأثیرات انادازه طاول و
قطر دراگو دریفتر  SVPبر عملکرد آن میباشد .برای بررسی
تااأثیرات ایاان پارامترهااا ،بااا بااهکارگیری روش حاال عااددی
مکانیک سیاالت محاسباتی بهوسیله نرمافزار انسی

و فلوئنت

شکل  .0شماتیکی از دراگوهای دریفتر  mini-svpو orginal-svp

در محیطی سهبعدی به محاسبه و مقایسه نیروی پسا و گشتاور

شکل  2مدل طراحیشده دریفتر اورجینال در برنامه Design-

وارد بر دراگو پرداخته خواهد شد .همچنین با بررسی بردار و

 Modelerرا نشان میدهد .در این شکل محاور  Zدر راساتای

کانتورهای سارعت و فشاار حاول حفارههاای دراگاو دیادی

نیروی برا قرار دارد که هماان محاور گشاتاور وارد بار قاالب

دقیقتر بر چگونگی تأثیر این حفرهها بر عملکرد بهتر دریفتار

اساات و محااور  Xدر راسااتای نیااروی پسااا جهاات جریااان)

 SVPنسبت به دیگر دریفترها به دست خواهد آمد.

میباشد و محور  Yنیز در راستای عار
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نحوه قرارگیری مختصات در تمام مدلسازیها رعایات شاده

 .2-2معادالت حاكم بر جریان و تئوری حل

است.

بااا توجااه بااه اینکااه دامنااه ساارعت جریااانهااای اقیانوساای در
خلیجفار

عموماً در مقادار 𝑠 0 𝑚⁄مایباشاد ،مقادار عادد

رینولدز برای دریفتر اورجینال  SVPباا قطار هیادرولیکی 00
ساااانتیمتااار و لزجااات ساااینماتیکی آب در دماااای اتااااق
(𝑠 ϑ = 1.005 ∗ 10−6 )𝑚2 ⁄باااه مقااادار

𝑅𝑒 = 9 ∗ 105

محاسابه مایشااود .درنتیجاه مسائله در محیطاای کاامالً آشاافته
میباشد و برای حل معادالت حااکم بار جریاان بایاد از مادل
آشفتگی استفاده نمود.
رابطه  )0معادلۀ بقای جرم یا همان رابطاه پیوساتگی را بارای
جریان غیرقابل تراکم در مختصات کارتزینی نشان میدهد.
)0

در رابطه  𝑆𝑚 ،)0میزان جارم افازوده در اثار تغییار فااز مااده

شکل  .2دراگو طراحیشده دریفتر اورجینال در برنامه Design-modeler

میباشد ،که در مدلسازی م کور به علت نبود تغییر فاز ماده

 .1-2ابعاد تانک محاسباتی و شرایط مرزی

مسئله تک فاز و در محیط آب است) این مقدار برابر با صفر

باارای جلااوگیری از اثاار دیااوار تانااک محاسااباتی باار جریااان
گ رنده از روی دریفتر ،تانک محاسباتی بر اسا

است 𝑣⃑ .نیز بیانگر بردار سرعت ذرات جریان است.

مختصااتی

رابطه  )2قانون بقای مومنتوم را بارای ذرات جریاان غیرقابال

کااه در شااکل  3دیااده میشااود در ابعاااد ) 𝑥 (−46, +50و

تراکم نشان میدهد.

) 𝑦 (−3.5, +3.5و ) 𝑧 (−6.44, +6.44در واحاااااد متااااار
انتخاب شده است .جریان در راستای  xدر حال انتشار است و
 zراستای ارتفاع دریفتر و  yدر جهت عر

)2

دریفتر میباشاد.

⃑𝑣𝜕
1
1
1
⃑𝐹 + ∇. (𝑣⃑𝑣⃑) = − ∇𝑝 + ∇. (𝜏⃑) + 𝑔⃑ +
𝑡𝜕
𝜌
𝜌
𝜌

در این رابطاه 𝑝 ،بیاانگر فشاار اساتاتیکی مایباشاد 𝜏⃑ .معارف

مکان شرط مارزی ورودی و خروجای در شاکل  3مشاخص

تانساااور تااانش اسااات و در رابطاااه  )3آورده شاااده اسااات.

شده است .همچنین شرط مرزی دیوار باالیی تانک محاسباتی

عبارتهای ⃑𝑔 و ⃑𝐹 به ترتیب ،معرف نیروی گرانشی و نیاروی

شرط تقارن انتخاب شده است .شارط مارزی خروجای شارط

خارجی وارد بر حجم سیال هستند که در مادلساازی دریفتار

جریان خروجی 1مایباشاد .شارط مارزی ورودی جریاانی باا

به علت نبود نیروی خاارجی و صارفنظر از تاأثیرات نیاروی

سرعت ثابت میباشد .دیوارهای اطاراف تاناک محاساباتی و
دیوار ک

𝑚𝑆 = ⃑𝑣 ∇.

گرانش این دو نیرو برابر با صفر میباشند.

که در شکل  3پنهان شدهاند ).و همچناین دیاوار

)3

دراگو نیز شرط مرزی دیوار بدون لغزش انتخاب شده است.

]) 𝑇

⃑𝑣∇ 𝜏⃑ = 𝜇̅ [(∇𝑣⃑ +

در رابطه  𝜇̅ = (𝜇 + 𝜇𝑡 ) ،)3ترکیبی از لزجات مولکاولی و
لزجت آشفتگی میباشد .لزجت آشفتگی با مادلساازیهاای
جریان آشفته محاسبه میشود که مدل آشفتگی مورداساتفاده
در این مدلسازی مدل 𝜀 𝑘-است 𝑣⃑ 𝑇 .بیانگر ترانهااده تانساور
سرعت ذرات میباشد.

شکل  .3شماتیکی از تانک محاسباتی بهکاررفته به همراه دریفتر
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مدل آشفتگی 𝜀 𝑘-در پایه محیطی کاامالً آشافته نوشاته شاده

جدول  2مشخصات کلی روش حل را که در همه فراینادهای

است و ازآنجااییکاه مادلساازی دریفتار باا توجاه باه عادد

ایان

مدلسازی استفاده شده است ،نشان مایدهاد .بار اساا

رینولدز م کور در رهیم جریاان آشافته مایباشاد اساتفاده از

جدول دقت محاسبات معادالت ناویر استوک

ماادل آشاافتگی 𝜀 𝑘-بهتاارین گزینااه باارای مدلسااازی جریااان

است و حل مسئله مساتقل از زماان و در حالات پایاا صاورت

آشفته میباشد .روابط انتقال آشفتگی برای دو مؤلفه آشفتگی

پ یرفته است که از تأثیر نیروی گارانش صارفنظر باه عمال

موازناه انارهی

آمده است .ازآنجاییکه حلگر بر پایه فشار 0برای جریانهاای

نوشته می شوند و برای اختصار به آن اشاره نشده است و تنهاا

تراکم ناپ یر با عادد رینولادز پاایین طراحای شاده اسات ،در

در جدول  0ثابتهای این مدل آشفتگی ،که در این پاژوهش

مقاباال روش حلگاار پایااه چگااالی 00کااه باارای جریااانهااای

به کار گرفته شده است ،بیان گردیده است.

تراکمپ یر باا رینولادز بازرم طراحای شاده اسات ،بهتارین

انرهی جنبشی  )kو نر اتالف 𝜀) بر اساا

انتخاااب باارای مدلسااازی تااراکم ناپا یر مساائله ماایباشااد .از

جدول  .0ثابتهای مدل آشفتگی استفادهشده
𝜀𝜎

𝑘𝜎

𝜇𝐶

𝜀𝐶2

𝜀𝐶1

0/3

0/0

0/00

0/02

0/44

الگااوریتم ساایم ل 00باارای کوپاال ساارعت و فشااار در ایاان
مدلسازی استفاده شاده اسات .روش گرادیاانگیاری

𝜀 𝑘-استاندارد میباشد و رفتاار مادل در نزدیکای دیاواره نیاز

شااد ،نیروهااای مهاام وارده بااه دراگااو نیااروی پسااا و نیااروی

حالت تابع استاندارد دیوار است .ضارایب فااکتور

گشتاوری وارد بر قالب دریفتر میباشد .نیروی پسا در برناماه

انتخابشده اسات [ .]20مقاادیر بااقیماناده تنظیمشاده بارای

بر دراگو محاسبه میشود .در ایان رابطاه باا انتخااب باردار a

شاارط ارضاااا معادلااه پیوسااتگی در حاال الگااوریتم ساایم ل)

بهعنوان بردار واحد در راستای جریاان ) 𝑎⃑ = (1,0,0نیاروی

مؤلفههای مومنتاوم مقادار  00-3و بارای مؤلفاههای آشافتگی

بهدستآمده کل نیروی پسا وارد بر دراگو میباشد.

𝜀 و 𝑘)  3-00انتخاااب شااده اساات کااه مقاادار باااقیمانااده

⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑ 𝐹𝐷 = 𝑎⃑.
⃑⃑⃑⃑⃑ 𝐹𝑝 + 𝑎⃑.
𝜗𝐹

مؤلفههای مومنتوم به مقدار 00- 3میل کرده و مقدار باقیمانده

باارای محاساابه گشااتاور وارد باار دراگااو در راسااتای محااور
) (0,1,0در راستای عر

تصاحیح02

برای مجهوالت مسئله نیز همان اعاداد تنظیمشاده باا نرمافازار

فلوئنت طبق رابطه  )4از برآیند نیروی فشاری و لزجات وارد

گ رنده از دراگو ،طبق رابطه

Least

 Squares Cell-Basedانتخاب شده است .مدل آشافتگی نیاز

با توجه به دستاوردهای نیلر و دیگر محققان که به آنها اشاره

)4

از درجاه دوم

مؤلفههای آشفتگی به مقدار 00-3میل نموده است و مسئله بعد

 )5با انتخاب بردار واحاد = ⃑𝑟

از گ شت درحدود  300تکرار به همگرایی رسیده است.

محفظه مایتاوان از حاصلضارب

جدول  .2مشخصات کلی روش حل

نیروی پساا کال بهدساتآمده در ایان باردار مقادار گشاتاور

Settings
Double-precision

Parameter
Precision

Steady

Solver time

Pressure-based solver

Solver method

SIMPLE

Pressure-velocity coupling

k- 𝜺 Standard

Viscous model

بهصورت خودکار میتوان با نرمافزار فلوئنات آن را محاسابه

Standard wall function

Near wall treatment

Least squares cell-based

Interpolation gradient method

کرد و در محاسبات آینده برای به دست آوردن حاصلضرب

Body force weighted

Pressure interpolation method

واردشده بر دراگو در راستای قالب را محاسبه نمود.
⃑⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑ ∗ ⃑𝑟 = 𝑧𝑀
𝐷𝐹

)5

ضریب پسا طبق رابطه  )6محاسبه میشود .در ایان رابطاه A
تصویر مسااحت مقطاع گ رناده عماود بار جریاان اسات کاه

ضریب پسا در مساحت مقطع استفاده کرد.
)6

FD
0.5ρU 2 A

 .3اعتبارسنجی و استقالل از شبکه
= CD

برای اعتبارسنجی روش حل ،بهترین مقاله که ازلحاظ هندساه
تاحاادی مشااابه دریفترهااای حفاارهدار اساات ،پااژوهش هو و
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همکاران بود که در سال  2005صورت پ یرفته است .در این

مرزی برابر باا  2متار بار ثانیاه انتخااب شاده اسات .باا تعاداد

مقالااه اسااتوانهای حفاارهدار در کانااالی کااه جریااان آب از آن

شبکههای متفاوت و تعاداد تقسایمات الیاهمرزی متفااوت باه

میگ رد قرار گرفته است [.]23

مطالعه تأثیر شبکهبندی بر جواب مسئله پرداختاه شاده اسات.
شکل  5نیز نماایی از مقطاع بارش خاورده دریفتار باا کیفیات

عدد رینولدز مورداستفاده برای جریان سایال در ایان مقالاه

شبکه مدل  Mesh-Cرا نشان میدهد.

برابر با  09010است ،که اندازۀ سارعت جریاان ورودی بارای
ناحیۀ محاسباتی باا توجاه باه قطار  0/04متار اساتوانه 𝑠𝑚 0/45

جدول  .3مشخصات مدلهای بهکاررفته در بررسی استقالل از شبکه

میباشد .موقعیت مکانی قرارگیری این جسم استوانهای مانناد

تعداد سلولها

نام مدل

دریفترهااا بهصااورت عمااودی ماایباشااد .بهگونااهای در مساایر

341650

Mesh-A

جریااان ساایال درون ناحیاۀ محاسااباتی قاارار گرفتااه اساات کااه

993453

Mesh-B

جریان آب ورودی بهصورت افقی باه بدناۀ ساطح جاانبی آن

0640630

Mesh-C

برخورد میکند .در شکل  4ضریب پسای حل عددی م کور

3096065

Mesh-D

این هندسه با نتاایج آزمایشاگاهی ماورد مقایساه قارار گرفتاه
است که تطبیق خوبی دارد.

شکل  .5نمایی از شبکه بهکاررفته در مدل Mesh-C

در جدول  4نیروی پسا محاسبهشده در چهاار شابکه طراحای
شده با هم مقایسه شاده اسات و معیاار اخاتالف نیاز حاداقل
نیروی پسا شبکه است .با توجه به جدول ،مشاهده میشود که
انتخاب شبکه  Mesh-Dبا  3/6میلیون شابکه تنهاا  0/5درصاد
در جواب تأثیرگ ار اسات و ازآنجااییکاه ایان شابکه زماان

شکل  .4اعتبارسنجی ضریب پسا محاسبهشده

محاسبات را بسیار باال میبرد و محاسبات تنها جنبۀ مقایساهای

با نتایج آزمایشگاهی هو و همکاران

بااا یکاادیگر دارنااد .درنتیجااه شاابکه  Mesh-Cبااا تعااداد 0/6
تولیاااد شااابکه محاساااباتی باااا نرمافااازار ANSYS-Meshing

میلیون شبکه معیار اصلی برای محاسبات پیش رو میباشد .در

صاااورت پ یرفتاااه اسااات .شااابکه انتخاااابی از ناااوع شااابکه

این شبکه در قسمت شبکه الیاهمرزی تعاداد  5شابکه در هار

ساختارنیافته به شکل چندضلعی میباشد .همچنین باا انتخااب

الیه بر مبنای ضخامت اولیه الیه به اندازه  0/001متار باه کاار

شبکه مجزا در نزدیکی حفرههای دراگو از طریق شابکهبندی

گرفته شده است که در شکل  5نماای نزدیاک از شابکه ایان

الیهمرزی از صحت اعمال صحیح شبکهبندی اطمینان حاصل

مدل نشان داده شده است.

گردیااده اساات .در ایاان بررساای  4ماادل شاابکهبندی باار روی

جدول  .4مقایسه اختالف نیروی پسا در چهار شبکه طراحیشده

دراگاو دریفتار  orginal-svpصااورت پ یرفتاه اسات و نااام و
تعداد سلولهای محاسباتی در جدول  3نشان داده شدهاند .باه
علت اطمینان از بهتارین شابکه حاصال یافتاه ،سارعت شارط
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درصد تغییر

نیروی پسا ()N

مدل

-

5406/455

Mesh-A

2

5311/96

Mesh-B
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2

5269/25

Mesh-C

 .1-0بررسی تأثیر سایز دراگو

0/5

5231/2156

Mesh-D

با توجه به اینکه ابعاد دراگو بر میزان پسا وارد بر دراگو کامالً
تأثیرگ ار است ،ابعاد دراگو باید بر اسا

 .0یافتهها

ابعاد سطح شناوری

و قالب آن طراحی شوند که بتواند شرط ضریب پسای سطح

برای مشاهده تأثیر سرعت جریان بر نیروهای هیادرودینامیکی

را ارضا کند .در این قسمت با هدف بررسی تأثیر سایز دراگو

وارد باار دراگااو ،دریفتاار در ابعاااد اورجینااال در سااه ساارعت

بر نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو 3 ،انادازه متفااوت

جریااان متفاااوت تحلیاال شااده اساات .در جاادولهااای  5و 6

از دراگو در جریانی با سرعت  0متر بر ثانیه شبیهساازی شاده

میتوان نتایج این تحلیل را مشاهده نمود .در جدول  5مقاادیر

است .دو مدل از این دراگوها مربوط به دریفترهای اورجینال

نیروی فشاری  )Fpو لزجات  )Fvو برآیناد آن دو  ،)Ftکاه

و مینی میباشند که از سایزهای استاندارد دراگو دریفتار svp

نیروی پسا وارد بر دراگو میباشد ،به همراه گشاتاور وارد بار

هستند و توسط نیلر [ ]03و دیگر محققان طراحی و در برناماه

دراگو  )Mtنشان داده شده است .در جدول  6ضاریب پساا

جهاانی سارعت ساطحی اساتفاده شاده اسات و ابعااد ایان دو

 )Cdو سطح مقطاع ماؤثر پساا  )Azکاه باا نرمافازار فلوئنات

دراگو پیشتار باهطور کامال شارح داده شاده اسات .دراگاو

محاسبه شده است ،به همراه حاصلضرب ایان دو مقادار کاه

دریفتر دیگر به نام  small-svpمیباشد که با توجه به اهاداف

عامال بررساای میازان لغاازش توساط نیلاار میباشاد نشااان داده

عملیاتی مطالعاه ،طراحای شاده اسات و بهصاورت سایلندری

شدهاند .نیروی گشتاور وارد بار قاالب نیاز باا توجاه گشاتاور

بدون حفره از جن

حاصل از نیروهای وارد بار دراگاو حاول محاول گ رناده از

لوله پولیکا ساخته شدهاند ،ازاینرو مدل

دیگری با همین ابعاد بدون حفره بهصورت سیلندری یک ارچه

دراگو در راستای قالب با نرمافزار فلوئنت محاسبه شده است.

طراحااای و مدلساااازی شاااده اسااات تاااا تفااااوت نیروهاااای

باااا توجاااه باااه جااادول  5باااا افااازایش سااارعت نیروهاااای

هیدرودینامیکی وارد بر دراگو بدون حفره و باا حفاره در آن

هیدرودینامیکی وارد بر دراگو با مجا ور ایان افازایش تغییار

مشخص شود.

یافتهاند که طباق رابطاۀ نیاروی پساا رابطاه  )4اماری منطقای

دریفتر  small-svpمانند دریفتر  mini-svpاز چهار قسمت به

است.

ارتفاع  22سانتیمتر ساخته شده که ارتفاع کلی دراگو برابر با
 11سانتیمتر میباشد .قطر دراگو برابر با  00ساانتیمتر و قطار

جدول  .5گشتاور کل و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو
Mt
][N/m

Ft
][N

Fv
][N

Fp
][N

V
][m/s

حفرهها برابر باا  6ساانتیمتر مایباشاد .نسابت قطار دراگاو و

0004/33

345/13

05/49

330/36

0/5

حفرهها بهگونهای انتخاب شده است که به یک نسبت از تغییر

4430/31

0395/00

56/00

0300/06

0

ارتفاع دراگو نسابت باه دریفتار  mini-svpباشاند .یعنای اگار

09635/04

5492/30

204/00

5269/41

2

ارتفاع این دراگو حدود  6برابر کوچکتر شاده اسات ،قطار
آن نیز به همین نسبت ،نسبت به دراگو  mini-svpکوچاکتر

جدول  .6ضریب پسا ،مساحت مقطع پسا و حاصلضرب این دو
Cd*Az

Az
][m2

Cd
𝟐𝑺 𝑵.
[
]
𝒎 𝒌𝒈.

V
][m/s

010/09

0/1464

203/10

0/5

900/51

0/1464

150/09

0

2163/50

0/1464

3313/26

2

شده است.
در جدولهای  9و  1نیروهای هیدرودینامیکی وضرائب پسا و
سطح این چهار دراگو نمایش داده شدهاند .با توجه به این دو
جدول مشاهده میشود که دراگو دریفتر  orginal-svpنیروی
پسا و ضریب پسای سطح بزرمتری نسبت به دراگو دریفتار
 mini-svpدارد بهنوعی که نیروی پساا وارد باه آن در حادود
دو برابر بزرمتر از دراگو دریفتر  mini-svpمیباشاد .اماا باا
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توجه به آزمایشهای انجامشده توسط نیلار و دیگار محققاان

باالی ساطح شاناوری نسابت باه دراگاو را در شارایط جاوی

که به آنها اشاره شد ،دریفتر  orginal-svpدر شرایط ساخت

سخت داشته باشد و همچنین به علت ضریب پسای کوچک،

آب و هوایی و با امواط سطحی قوی ،دارای لغزش زیاد سطح

در رهگیری جریان نیز ضعی

عمل خواهد کرد .با توجاه باه

شناوری نسبت به دراگو در عمق  05متری میباشد .دلیل ایان

این جدول مشاهده میشود که استفاده از دریفتر بدون حفاره

لغزش زیاد در شرایط سخت جوی همان بزرگی گشتاور وارد

تغییاار چناادانی روی ضاارایب هیاادرودینامیکی ناادارد امااا در

بر دراگو است که نیلر و پادوان به آن اشاره کردناد [ .]24باا

شرایطی که دراگو در جریانهای اقیانوسی با تغییرات سرعت

توجه به جدول  9مشاهده میشود که گشتاور وارد بر دراگاو

باال قرار بگیرد به علت تغییرات ناگهانی در ضریب پسا سابب

دریفتر اورجینال حادود دو برابار دریفتار مینای اسات و ایان

افاازایش گشااتاور وارد باار دراگااو و درنتیجااه لغاازش دریفتاار

افزایش به علت بزرمتر بودن سطح دراگو دریفتر اورجیناال

ماایشااود .عملکاارد حفااره باار روی دراگااو ماننااد عملکاارد
سورا های موجود روی تاوپ گلا

نسبت به دریفتر مینی میباشد.

سبب میشود که جریان سریعتر آشفته شاود و از هماان ابتادا

جدول  .9گشتاور کل و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو
Mt
][N/m

Ft
][N

Fp
][N

Fv
][N

0300/06 56/00 0395/05 4430/31

که در تمامی سرعتها الیهمرزی آشفته حاکم بار الیاهمرزی

SVP-Original

662/6 26/01 611/60 0902/01
05/030

34/65

33/64

Small-SVP

06/64

36/03 0/002 39/13

Small-SVP-without
dimple

0/02

الیهمرزی آشفته روی توپ شکل گیرد .این امر سبب میشود

مدل
Mini-SVP

اسات .ایان ساورا هاا

سرعت توپ باشد و به علت تغییر سرعت جریاان تغییاری در
رهیاام جریااان ر ندهااد کااه ساابب افاازایش اخااتالف فشااار
ناگهانی و افزایش پسا وارد بر آن شود تغییر الیاهمرزی آرام
باااه آشااافته سااابب افااازایش ناگهاااانی ضااارایب نیروهاااای
هیدرودینامیکی میشود).

جدول  .1ضریب پسا ،مساحت مقطع پسا و حاصلضرب این دو
Cd*Az

Az
][m2

Cd
𝑁. 𝑆 2
[
]
𝑚 𝑘𝑔.

900/50

0/1464

150/01

SVP-Original

051/42

0/3920

425/99

Mini-SVP

در قسمت پیش مشاهده گردید که وجود حفارههاای داخلای

0/2503

0/0020

20/43

Small-SVP

سبب کاهش نیروی فشاری و افزایش نیروی لزجت میشاوند

23/30 0/002000 0/2120

Small-SVP-without dimple

و حفرههای جاانبی سابب افازایش نیاروی فشااری و کااهش

نکته جالبتوجاه دیگار در ایان دو جادول ،میازان نیروهاای

نیااروی لزجاات ماایشااوند .بااهطورکلی وجااود ایاان حفاارههااا

هیدرودینامیکی و ضریب پسای سطح بسیار کوچاک دریفتار

بهصورت یکی در میان به توزیع نیروهای فشاری و لزجتی در

 small-svpمیباشد .این ضریب پسای ساطح بسایار کوچاک

دراگو کمک میکند و سبب میشوند که میزان ضاریب پساا

نشان میدهد که این دریفتر باید سطح شناوری و قالبی بسیار

در تمام شرایط مختل

جریان برخوردی بهصورت یکنواخت

کوچک داشته باشد که شارط ضاریب پساای ساطح را ارضاا

بر روی سطح دراگو پخاش شاود .در ایان قسامت باا هادف

کند .با توجه به اینکه سطح شناوری دریفترهای  mini-svpو

بررسی انادازه قطار دراگاو ،قطار حفارههاا و همچناین تعاداد

 orginal-svpکاارهای بااه قطاار  35سااانتیمتر اساات ،سااطح

حفرهها در ارتفاع دراگو شش مدل بر اساا

دراگاو دریفتار

شناوری دریفتر  smallباید بسیار کوچک باشد کاه عماالً بار

 mini-svpطراحی شده است .در شکل  6نیز مایتاوان نحاوه

را در باار خواهااد

نامگ اری حفره ،قطر دراگو ،ارتفاع قسمتهای دراگو  )hو

داشت .درنتیجه استفاده از ابعاد بسایار کوچاک بارای دراگاو

ارتفاع کل دراگو را مشاهده کرد .مدل  D1و  D2طبق جدول

دریفترها عمالً کاری غیرمنطقای اسات کاه مایتواناد لغازش

 0دارای قطر یکساان حفاره مشاابه دراگاو دریفتار mini-svp

مدل

روی امااواط اقیانوساای عملکااردی ضااعی

 .2-0بررسی تأثیر تغییرات قطر دراگو
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هستند و تنها در آنها قطر دراگو تغییر کارده اسات .درنتیجاه

در جدول  00مشخصاات نیروهاای هیادرودینامیکی محاسابه

ایاان دو ماادل دارای نساابت متفاااوت قطاار حفااره بااه دراگااو

شده برای چهار دراگو با قطر متفاوت نمایش داده شده است.

میباشند که در جدول مشخص شده اسات .در مادل  DC1و

با توجه به این جدول مشاهده میشود کاه در مادل  D1و D2

 DC2طبق جدول  0قطرها با نسبت ثابت قطار حفاره باه قطار

تغییر قطر دراگو با تغییارات نیروهاای هیادرودینامیکی رابطاه

دراگو تغییر کارده اسات .مادل  H5و  H6باهمنظور بررسای

مستقیم دارد .با توجه به جدول  00در مدل  D1که قطر دراگو

افزایش تعداد حفرهها طراحی شاده اسات .بهگوناهای کاه در

کاهش یافته است میزان ضاریب پساا و باه دنباال آن ضاریب

آنهااا ارتفاااع ساایلندر داخلاای  )hکوچااکتر شااده اساات.

مساااحت پسااا کاااهش چشاامگیری داشااته اساات و در حاادود

درنتیجه مادل  H5از  5سایلندر باه ارتفااع  09/6ساانتیمتری

نص

دراگو اصلی شده است .درنتیجاه کااهش قطار دراگاو

تشکیل شده است و مدل  H6نیز از شش قسمت تشکیل شده

سبب کاهش توانایی دریفتر در عملکرد میشود .در مدل D2

است و هر دو مدل در شکل  0نشان داده شده است .در هر دو

که قطر دراگو در حدود  30درصد نسبت به قطر دراگو اصلی

مدل ارتفاع کل دراگو برابر باا  411ساانتیمتار مشاابه دراگاو

افزایش یافته ،شاهد افازایش در حادود  50درصادی ضاریب

اصلی دریفتر  mini-svpاست دراگو اصلی از چهاار سایلندر

پسااا و افاازایش باایش از  10درصاادی ضااریب مساااحت پسااا

 022سانتیمتری طبق شکل  0تشکیل شده است).

هستیم .همچنین میزان گشاتاور نیاز  30درصاد افازایش یافتاه
است که عاملی منفی در کارآمدی دریفتر است .اما باا توجاه

جدول  .0مشخصات هندسه دراگوهای متفاوت تحلیلشده ،تمامی

به افزایش زیاد ضریب مساحت پسا میتوان انتظار داشت کاه

اندازهها به متر میباشند.

قطره

ارتفاع سیلندر نسبت
 d/Dحفره )d
داخلی )h

قطر دراگو
)D

افزایش قطار دراگاو سابب عملکارد بهتار دریفتار در شارایط
نام مدل

0/22

0/402

0/3

0/60

Mini-svp

0/22

0/66

0/3

0/45

Mini-svp-D1

0/22

0/395

0/3

مختل

جوی بشود.

جدول  .00گشتاور کل و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو
Mt
][N/m

Ft
][N

Fv
][N

Fp
][N

مدل

0/1

Mini-svp-D2

0/22

0/2204 0/402

0/45

Mini-svp-DC1

0922/01

26/01 611/60

662/6

Mini-SVP

0/22

0/3036 0/402

0/01

Mini-svp-DC2

0250/19

451/52 00/96 505/21

Min-SVP-D1

0/096

0/402

0/3

0/60

Mini-svp-H5

2022/32

131/29 33/05 190/42

Min-SVP-D2

0/103

0/402

0/3

0/60

Mini-svp-H6

0209/93

502/60 20/00 522/00

Min-SVP-DC1

2095/00

150/61 32/40 113/09

Min-SVP-DC2

جدول  .00ضریب پسا ،مساحت مقطع پسا و حاصلضرب این دو

شکل  .6نحوه نامگ اری پارامترهای هندسی موردبررسی

Cd*Az

Az
][m2

Cd
𝟐𝑺 𝑵.
[
]
𝒎 𝒌𝒈.

051/43

0/3920

425/99

Mini-SVP

63/26

0/2025

302/30

Min-SVP-D1

344/1

0/64

531/95

Min-SVP-D2

65/46

0/2025

323/29

Min-SVP-DC1

340/45

0/64

546/02

Min-SVP-DC2

مدل

با توجه به دو جدول  00و  00در مدل  DC1مشاهده میشاود
که ثابت نگه داشتن نسبت قطر حفره و دارگو نتوانساته اسات
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در بهبود عملکرد دراگو زمانی که قطر کاهش مییابد نقشای

همین گردابههای بازرمتار در پشات دراگاو سابب افازایش

داشته باشد و همچنان ضریب مساحت پسا در حدود مدل D1

اختالف فشار استاتیکی در حول مقطع شده است ،و به هماین

مدل  DC1در

علت در قسمت پیش بیاان شاد کاه افازایش سارعت جریاان

شرایط سخت جوی اسات .همچناین در مادل  DC2مشااهده

افزایش نیروی فشار اعمالی بر سطح دراگو و درنتیجه افزایش

میشاود عملکارد ایان ناوع دراگاو کاامالً مشاابه دراگاو D2

ضریب پسا را به همراه دارد.

باقیمانده است که نشاندهنده عملکرد ضعی

میباشد .بنابراین میتوان نتیجه کلی را اینگونه بیان کرد که،
مهمتارین عامال در افازایش نیروهاای هیادرودینامیکی روی
دراگو تغییار قطار دراگاو صارفنظر از میازان قطار حفارههاا
میباشد .همچنین میزان افزایش قطر دراگو عالوه بار افازایش
نیروهای هیدرودینامیکی و افزایش ضریب پسا سبب افازایش
میزان گشتاور وارد بر قالب نیز میشود ،پا

میازان افازایش

قطر دراگو بهمنظور افزایش عملکرد دریفتر نبایاد بایش از 30
درصد باشد.
در مدلهایی که افزایش قطر دراگو را داشتهاند مقادار دنبالاه
جریان در پشت دراگو افزایش یافته است .بهگونهای در پشت
دراگو گردابههای قویتری تا پاییندسات شاکل گرفتهاناد و
این سبب افزایش اختالف فشار در طارفین دراگاو و افازایش
نیااروی فشاااری بااه دراگااو شااده اساات درنتیجااه ضااریب پسااا
افااازایش یافتاااه اسااات کاااه باااا توجاااه باااه نتاااایج نیروهاااای
هیدرودینامیکی جدول 00کامالً این نتایج قابلمشاهده هستند.
کاهش فشار پشت دراگاو و افازایش سارعت جریاان باعاث
شکل  . 9بردار بزرگی سرعت شکل اول) و کانتور فشار استاتیکی شکل

میشود که بزرگی گردابهها در پشت دراگو افزایش یابد و به

دوم) دریفتر  D1در مقطع گ را از حفره جانبی

دنبال آن افزایش گشتاور اعمالی به دراگو را به هماراه داشاته
باشد .در مدلهایی که قطر دراگو کاهش یافته است نیز شاهد
کااهش ساارعت جریااان در پشاات دراگاو هسااتیم کااه ساابب
کاهش نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو میشود.
برای فهم بهتر این مطلب میتوان دو شاکل  9و  1را مشااهده
نمود .در این دو شکل بردار سرعت و کانتور فشار اساتاتیکی
در مقطع گ را از موقعیت حفره جانبی در صفحه  y-xترسیم
شده است .در شکل  9مشاهده میشاود کاه در پشات دراگاو
گردابهها بسیار کوچکتر از گردابههاای پشات دراگاو مادل
 D2در شکل  1هستند .بهنوعی افزایش قطر سبب شاده اسات
که فاصله خطوط جریان از یکدیگر بیشتر شود و یک جریاان
در فضای خالی ایجادشاده در پشات دراگاو باه وجاود آیاد.
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 svpتأثیری ندارد و تنها تغییر قطر و ارتفاع دریفتر سبب تغییر
نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو میشود.
جدول  .02گشتاور کل و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو

شکل  . 1بردار بزرگی سرعت و کانتور فشار استاتیکی دریفتر  D2در
مقطع گ را از حفره جانبی

Mt
][N/m

Ft
][N

Fv
][N

Fp
][N

0902/01

611/60

26/01

662/6

Mini-SVP

0612/13

610/55

26/04

662/6

Mini-SVP-H5

0905/39

601/41

26/04

692/01

Mini-SVP-H6

مدل

جدول  .03ضریب پسا ،مساحت مقطع پسا و حاصلضرب این دو
Cd*Az

Az
][m2

Cd
𝟐𝑺 𝑵.
[
]
𝒎 𝒌𝒈.

در قسمت پیش مشاهده گردید که مهمترین عامل تأثیرگا ار

051/43

0/3920

425/99

Mini-SVP

در نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر دراگو تغییر قطار دراگاو

051/64

0/3920

426/34

Mini-SVP-H5

060/61

0/3920

430/13

Mini-SVP-H6

 .3-0بررسی تأثیر تعداد سیلندرهای داخلیی در ارتایا
دراگو

صرفنظر از اندازه قطر حفرههاا اسات .در ایان قسامت تاأثیر
تعداد حفرهها در دراگو بررسای میشاود .بارای بررسای ایان

مدل

 .2بحث

عامل دو دراگو باا مشخصااتی کاه در جادول  0آورده شاده

از زمااان پیاادایش دریفترهااای الگرانااژی محققااان توانسااتند

است طراحای گردیاده اسات همچناین در شاکل  0مایتاوان

مشخصههای ساینماتیکی جریاانهاای اقیانوسای را باه دسات

شکل این دو دراگو در مقایسه با دراگو دریفتر  mini-svpکه

آورند و درنتیجه نقشهای کامل از جریانهای اقیانوسی حاصل

مرجع مقایسه نتایج است را مشاهده نمود.

گردید .در این سالها طراحیهای دریفترها تغییرهای بسیاری
کرد و محققان باا آزماایشهاایی کاه انجاام دادناد مشاخص
کردند که بهترین عملکرد مربوط باه دریفتار  svpاسات .ایان
دریفتر کاه در ساال  0019توساط نیلار سااخته شاد رفتهرفتاه
پیشرفت کرد .نیلر بیان کرد که مهمترین عامل طراحی دراگو
خوب دریفتر این اسات کاه ضاریب پساای ساطح دراگاو در
حدود  40برابر مجموع ضریب پسای سطح شاناور ساطحی و
قالب باشد [ .]00همچنین دراگویی که ضاریب پساای ساطح

شکل  .0شکل سه دراگو طراحیشده

باال با گشاتاور اعماالی بار قاالب کوچاکتری دارد ،بهتارین

در جادول  02نتاایج نیروهاای هیادرودینامیکی ایان دو مادل

دنبال کنندگی جریان در برابر کمترین لغزش شاناور ساطحی

دراگو به همراه دراگاو اصالی بیاان شاده اسات .باا توجاه باه

در مقابل باد و امواط را دارد .در این پژوهش با در نظر گرفتن

جدول  02و بررسی نتایج مشاهده میشود که افازایش تعاداد

این دو عامل و مدلسازی هندساههاای متفااوت از دراگاو باا

حفاارههااا در دراگااو تااأثیر بساایار ناااچیز و قابلاغماضاای در

فلوئنت در محیطی سهبعدی با استفاده از مدل

نرمافزار انسی

آشفتگی 𝜀 𝑘-تأثیر هندساههاای متفااوت دراگاو در عملکارد

نیروهای هیدرودینامیکی دارد .درنتیجه میتوان بیان کرد کاه

دریفتر بررسی شد و نتایج بهدساتآمده باه اختصاار در اداماه

افزایش تعداد حفارههاا در عملکارد هیادرودینامیکی دریفتار

بیان شده است.
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 افزایش تعداد حفرهها در عملکرد دریفتر چنادان تغییاری

 .0نتیجهگیری
نتایج این پژوهش را میتاوان باهطور خالصاه بهصاورت زیار

ایجاد نمیکند و بهترین آرایش برای حفرههاا بهگوناهای

برشمرد:

اسات کااه حفارههااا بایاد یکاای در میاان از باااال باه پااایین

 افزایش سارعت جریاان سابب افازایش نیاروی فشااری و

بهصورت جانبی و داخلی باشند؛

لزجتی میشود بهگونهای کاه باا افازایش سارعت نیاروی

 قطر دراگو تأثیر بسزایی در ضرایب هیدرودینامیکی دارد،

فشاری وارد بر دراگو در حدود مج ور تغییرات سارعت

بهگونهای کاه افازایش  30درصادی قطار دراگاو سابب

افزایش مییابد؛

افزایش در حدود  00درصدی ضریب پسا سطح میشود.
اما افزایش بیشازحاد قطار سابب بازرم شادن گشاتاور

 افااازایش طاااول دراگاااو عاااالوه بااار افااازایش نیروهاااای

اعمالی بر قالب و لغزش شناور سطحی خواهد شد.

هیدرودینامیکی سبب اعمال بیشتر گشاتاور بار قاالب نیاز
میشود که خود علتی بر لغازش دریفتار اسات .همچناین
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