STRESZCZENIE

Celem ninejszej pracy było zaprojektowanie płatów nośnych do łodzi solarnej GUT Solar
1 startującej w licznych regatach międzynarodowych, a następnie analiza pod kątem możliwości
realizacji oraz opłacalności zastosowania tego rozwiązania.
Do rozwiązania problemu wykorzystana została numeryczna mechanika płynów, z racji
tego, że metody CFD dają obecnie ogromne możliwości analizy pod wieloma kątami i dostarczają
licznych wyników niezwykle przydatnych w procesie projektowania. Zakres działań w ramach
poniższej pracy obejmował wstępny projekt płata, stworzenie modelu geometrycznego,
przeprowadzenie symulacji w programie Star CCM+, omówienie i analizę wyników symulacji.
Przeprowadzonych zostało pięć symulacji, z czego w wyniku trzech kadłub wynurzył się na
płatach z wody.
Efektem przedstawionych działań było otrzymanie danych pozwalających rozwiązanie
postawionego problemu. Na podstawie otrzymanych wyników stworzona została krzywa oporu
kadłuba z płatami i porównana do znanej krzywej bez płatów. Wynikło z niej, że realizując obecny
projektu jest możliwe wprowadzenie łodzi w lot, ale nie jest to rozwiązanie optymalne pod kątam
minimalizacji oporów.
Projekt ten stanowi bazę wyjściową do dalszej optymalizacji płatów mającej na celu
stworzenie jak najbardziej efektywnego rozwiązania.
Słowa kluczowe
Wodolot, siła nośna, metody CFD, minimalizacja oporu
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ABSRTACT

Main goal of this thesis was design of hydrofoils for solar powered racing boat GUT Solar
1, which takes part in numerous competitions, and analysis weather this solution is possible and
desirable to implement.
For solving this issue I used CFD methods, thanks to it’s ability to analyze very complex
problems and give numerous data useful for further optimization and design. In this thesis I carried
basic calculations to establish profile and dimensions of hydrofoil, then I prepared geometrical
model, I ran simulation in Star CCM+ program and finally I analyzed the results and made
conclusions. The result of the simulations was that three out of five tested models reached foilborn
conditions.
The program provided me with data which allowed me to solve defined problem. Basing
on the results the curve describing resistance distribution was prepared and compared with
existing curve for solar boat without hydrofoils. The conclusion of my analysis was that although
it is possible for boat to reach foilborn mode, it is not optimal solution when resistance of the hull
is considered.
This design is the base for further optimization which is supposed to lead to most effective
solution.

Key words

Hydrofoil boat, CFD methods, minimization of resistance
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW
b – rozpiętość płata [m]
B – szerokość łódki [m]
c – szerokość płata [m]
CD – współczynnik oporu [-]
CL – współczynnik siły nośnej [m]
g – przyspieszenie grawitacyjne [m/s2]
H- wysokość kadłuba
L – siła nośna [N]
Lc – długość całkowita łódki [m]
m – masa [kg]
p – ciśnienie płynu [Pa]
Q – siła ciężkości [N]
Re - liczba Reynoldsa [-]
R – opór [N]
t – czas [s]
T – zanurzenie [m]
v – prędkość [m/s]
xG – współrzędna x środka ciężkości
α – kąt natarcia płata [0]
ρ – gęstość płynu [kg/m3]
ν – kinematyczny współczynnik lepkości [m 2/s]
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1. WSTĘP I CEL PRACY
Dutch Solar Challenge są to regaty łodzi solarnych, czyli jednostek, do napędu których
wykorzystywana jest energia słoneczna. Rozgrywane są co dwa lata w Holandii, a trasa, która za
każdym razem jest modyfikowana, przebiega poprzez kanały i jeziora. Zawody podzielone są na
etapy, każdy o długości od 30 do 60 km, poniżej na rysunku 1.2 znajduje się mapa jednego z
odcinków trasy. Jednostki startujące w regatach są podzielone na 4 kategorie w zależności od
ilości osób stanowiących załogę, wymiarów jednostki oraz ograniczeń dotyczących układów
elektrycznych. Łódka GUT Solar1 przedstawiona na zdjęciu 1.1, której usprawnienie jest tematem
poniższej pracy jest zakwalifikowana do klasy A, czyli jednostek jednoosobowych o długości
kadłuba do 6 metrów z panelami fotowoltaicznymi dostarczanymi przez organizatora oraz
nałożonymi ograniczeniami dotyczącymi maksymalnej pojemności akumulatorów, napięcia w
systemie elektrycznym oraz mocy.

Rysunek 1.1 Łódź solarna GUT Solar1 [źródło własne]

Biorąc pod uwagę fakt, że ograniczenia te dotyczą głównie układu elektrycznego, co
powoduje, że we wszystkich startujących łódkach jest on do siebie zbliżony, bardzo istotnym
czynnikiem stanowiącym o wygranej są właściwości hydromechaniczne kadłuba i śruby oraz
sprawność układu napędowego.
Optymalizacja kształtu kadłuba pod kątem minimalizacji oporu hydromechanicznego jest
niezbędna do uzyskania dobrego wyniku w zawodach. Na tak długich trasach nawet niewielkie
jego zmiany powodują powstanie dużych różnic w czasie przebycia danego etapu i w rezultacie
rzutują na końcowy wynik w regatach. Sposobem, aby w drastyczny sposób zniwelować opory
ruchu kadłuba może być zastosowanie hydropłatów zwanych też płatami nośnymi, których
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zadaniem jest wyniesienie kadłuba ponad wodę. Przyczyny powstania tego zjawiska zostaną w
sposób wyczerpujący omówione w dalszej części tej pracy.
Wśród łodzi startujących w regatach są wodoloty i należą do najszybszych jednostek w
stawce, co jest potwierdzeniem skuteczności tego rozwiązania, jednakże są to łodzie albo
dysponujące dużo większą mocą silnika, albo o zupełnie odmiennej konstrukcji.

W ninejszej

pracy zostanie dokonana analiza płatów nośnych mająca na celu wykazanie czy przy obecnej
konstrukcji oraz napędzie jest możliwe wprowadzenie łodzi w lot i utrzymanie go na dłuższym
odcinku trasy oraz określenie efektywności tego rozwiązania.

Rysunek 1.2 Mapa jednego z etapów regat Dutch Solar Challenge [1]
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE
2.1 Geometria płata nośnego
Płat nośny to powierzchnia zanurzona w płynie, na której w wyniku przepływu tego płynu
powstaje siła nośna. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu kształtowi profilu płata nośnego, który
charakteryzują długość cięciwy profilu (szerokość), maksymalna grubość profilu, strzałka
krzywizny i linia szkieletowa.
Rysunek 2.1 ilustruje podane wymiary profilu:

Rysunek 2.1 Profil płata nośnego wraz z oznaczeniami [12]

Linia szkieletowa to krzywa określająca krzywiznę profilu i można ją zdefiniować jako linię,
stworzoną z punktów znajdujących się na środku odległości pomiędzy dolną krawędzią profilu a
górną. Cięciwa jest to linia prosta utworzona z punktów przecięcia konturu płata z linią szkieletową
Strzałka ugięcia jest to maksymalna odległość pomiędzy cięciwą a linią szkieletową. Płat nośny
charakteryzują jego profil oraz rozpiętość, czyli odległość pomiędzy dwoma końcami płata. W
okrętownictwie najszersze zastosowanie mają profile lotnicze oraz segmentowe utworzone z
wycinków kół [2]. Z tych lotniczych najczęściej wykorzystywane są profile NACA. Na początku lat
30 ubiegłego wieku ośrodek badawczy National Advisory Committee for Aeronautics
przeprowadził badania eksperymentalne rodziny profili. Testy były prowadzone przy dużo
wyższych wartościach liczby Reynoldsa niż w pozostałych laboratoriach, a wyniki zostały
usystematyzowane pod kątem analizy wpływu strzałki ugięcia i rozkładu grubości na
charakterystyki płata.[6] Spowodowało to bardzo powszechne zastosowanie tych profili, a część
z nich została zaadoptowana do okrętownictwa i wykorzystywana do projektowania śrub oraz
płetw sterowych.
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Ze względu na kształt możemy podzielić profile na:


symetryczne



niesymetryczne:
o

dwuwypukłe

o

płaskowypukłe

o

wklęsłowypukłe

Rysunek 2.2 Podział profili płatów nośnych ze względu na kształt [2]

2.2 Rozkład sił na płacie nośnym
Płat nośny podczas ruchu w płynie może być ustawiony względem wektora prędkości pod
różnymi kątami, od których zależy rozkład sił na jego powierzchni i sposób opływu płynu. Kąt α
jaki linia zerowej siły nośnej tworzy z kierunkiem niezakłóconego przepływu nazywa się kątem
natarcia. Jeżeli płat porusza się pod kątem zerowej siły nośnej to warstwa przyścienna nie odrywa
się z powierzchni płata przed krawędzią spływu. Natomiast jeżeli choć nieznacznie zmieni się
ustawienie płata, punkt spiętrzenia oznaczony na rysunku literą s przesunie się na górną
powierzchnię płata.

Rysunek 2.3 Opływ płynu wokół płata nośnego [3]
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Punktem spiętrzenia na obiekcie poruszającym się w płynie nazywamy miejsce, gdzie
występuje całkowite zahamowanie przepływu [2]. W wyniku przemieszczenia tego punktu
powstanie bardzo duży gradient prędkości, co obrazuje ilustracja nr 2.3. Rezultatem jest
zwiększenie prędkości płynu na górnej powierzchni płata oraz jej zmniejszenie na dolnej
powierzchni. Zgodnie z równaniem Bernoulliego:
𝑣2
2

𝑝

+ 𝑔ℎ + = 𝑐𝑜𝑛𝑠t
𝜌

(2.1)

gdzie:
v – prędkość płynu w rozpatrywanym miejscu [m/s]
g – przyspieszenia grawitacyjne [m/s2]
p –ciśnienie płynu w rozpatrywanym miejscu [Pa]
h – wysokość w danym układzie odniesienia [m]
ρ – gęstość płynu,
gdy drugi człon równania jest stały, tak jak w rozważanym przypadku, to zwiększenie prędkości
przepływu płynu w danym miejscu wiąże się z lokalnym spadkiem ciśnienia.
Efektem tej zależności jest powstanie podciśnienia na górnej stronie płata oraz nadciśnienia
na dolnej, stąd powierzchnie te nazywamy odpowiednio stroną ssącą i cisnącą. Przykładowy
rozkład ciśnień na płacie jest zilustrowany poniżej na rysunku 2.4. W zależności od profilu rozkład
ten może się zmieniać, będąc bardziej zrównoważony.

Rysunek 2.4 Rozkład ciśnienia na płacie nośnym [4]

W rezultacie powstają elementarne siły skierowane normalnie do powierzchni płata. Ich
wypadkowa jest skierowana prostopadle do cięciwy profilu i jest określana mianem siły
hydrodynamicznej ciśnienia. Ponadto wynikiem opływu wokół ciała płynu lepkiego jest
również powstanie naprężeń stycznych, których wypadkowa skierowana równolegle do
cięciwy profilu to siła tarcia. Z kolei jeżeli wypadkową tych dwóch sił rozłoży się na kierunki
normalny i styczny do kierunku przepływu niezakłóconego otrzyma się siłę nośną L oraz siłę
oporu D. Składnikami oporu są opór tarcia oraz opór ciśnienia [2]. Ilustracja 2.5 w sposób
obrazowy ukazuje rozkład sił na płacie nośnym.
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Rys. 2.5 Siły generowane na płacie [2]

2.3 Charakterystyki hydrodynamiczne płata nośnego
Wartościami, które opisują charakterystyki hydrodynamiczne płata nośnego są współczynnik
siły nośnej CL, współczynnik siły oporu CD oraz współczynnik doskonałości 𝐿⁄𝐷 wyrażający
stosunek siły nośnej do siły oporu. Najwygodniejszym i najczęstszym sposobem ich
przedstawienia jest wykres w zależności od kąta natarcia, przykładowe charakterystyki płata
nośnego znajdują się na rysunku 2.6

Rysunek 2.5 Charakterystyki płata nośnego [6]

Z wykresu wynika, że siła nośna rośnie wraz ze wzrostem kąta natarcia, aż do kąta
krytycznego, po osiągnięciu którego zaczyna spadać. Wynika to z przemieszczenia się punktu
oderwania strugi w kierunku krawędzi natarcia, a jednocześnie zaczynają występować
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zawirowania na znacznej części powierzchni płata [2]. Współczynnik oporu drastycznie rośnie
wraz ze zwiększaniem kąta natarcia. Współczynnik doskonałości dla różnych profili osiąga swoje
maksimum dla kątów natarcia w granicach 20

–

80. Jest pożądane, aby płat miał jak najmniejszy

współczynnik oporu przy maksymalnym współczynniku siły nośnej. Na wartość współczynnika
siły nośnej wpływają również profil płata, stosunek grubości płata do szerokości, odległość do
swobodnej powierzchni ,wydłużenie płata, czyli stosunek rozpiętości do długości cięciwy, liczba
Reynoldsa, głębokościowa liczba Froude’a, liczba kawitacyjna oraz w sposób znikomy liczba
Macha [11].
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3. WODOLOTY
3.1 Żegluga wypornościowa i lot

Rysunek 3.1 Krzywa oporów dla wodolotów [5]

Żeglugę wodolotu charakteryzują 2 stany – wypornościowy lub ślizgowy i lot, który jest
osiągany wraz ze wzrostem prędkości jednostki. Kadłuby należy optymalizować pod kątem czasu
jaki łódka ma przebywać w danych stanach. Dla małych jednostek stosuje się głównie kadłuby
ślizgowe, a wraz ze wzrostem wielkości zamienia się je na półwypornościowe albo
wypornościowe [5]. Rysunek 3.1 ukazuje w jaki sposób zmienia się trym jednostki oraz opór
całkowity i poszczególne jego składowe przed wyniesieniem kadłuba z wody, w trakcie
wynurzania i lotu.
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W fazie początkowej jednostka jest nieznacznie przegłębiona na dziób, a jej opór rośnie wraz
ze wzrostem prędkości. Dzieje się tak aż do momentu kiedy nie osiągnie prędkości, która
powoduje powstanie siły nośnej zdolnej zrównoważyć siłę ciężkości. Zmienia się kąt trymu, a
kadłub zaczyna unosić się nad powierzchnię wody. Powoduje to spadek oporu kadłuba aż do
zera w chwili całkowitego wynurzenia. Jako że jest on główną składową oporu całkowitego, ten
również maleje. Wraz ze wzrostem prędkości następuje redukcja przegłębienia i wzrost oporu
części zanurzonych i oporu aerodynamicznego wynurzonego kadłuba. Na wykresie użyto
oznaczeń:
RT – Opór całkowity
RH – Opór kadłuba
DFL – Opór płatów nośnych
DST – Opór wsporników
RAP – Opór części wystających
RAA – Opór aerodynamiczny od działania wiatru
δDAW – Dodatkowy opór jednostki na fali

3.2 Rodzaje wodolotów
3.2.1 Wodoloty z płatami przecinającymi swobodną powierzchnię

Rysunek 3.2 Łódź solarna V20 z płatami przecinającymi swobodną powierzchnię
[źródło własne]

W fazie lotu jednostki z płatami przecinającymi swobodną powierzchnię mają tendencje do
stabilizacji kołysań, przegłębień i nurzań. W przypadku nadmiernego wynurzenia z wody
zmniejsza się aktywna powierzchnia płata i pociąga za sobą spadek siły nośnej, która
proporcjonalna jest do powierzchni płata. W rezultacie większa co do wartości siła grawitacji
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powoduje osiadanie jednostki i zwiększenie powierzchni nośnej. Analogicznie jednostka
zachowuje się podczas kołysania. Zmniejsza się zanurzona powierzchnia jednego z płatów,
spada siła nośna i w efekcie następuje powrót do równowagi [11].
W regatach startują jednostki posiadające taki rodzaj płatów i startują one w osobnej
konkurencji, jedna z nich przedstawiona jest na zdjęciu 3.2. Charakteryzują się stabilnym lotem,
który osiągają przy dosyć niewielkich prędkościach. Jest do wynikiem stosunkowo dużej
powierzchni płatów, jednakże stanowi to również ograniczanie przy rozwijaniu większych
prędkości. Kadłuby tych jednostek są w odróżnieniu od łodzi GUT Solar1 bardzo masywne, więc
wyklucza to zastosowanie takiego rodzaju płatów bez znacznych modyfikacji konstrukcji.
3.2.2 Wodoloty z płatami zanurzonymi
Drugim rodzajem wodolotów są te z płatami całkowicie zanurzonymi w wodzie. Można je
podzielić na wodoloty z płatami płytko zanurzonymi wykorzystującymi efekt spadku siły nośnej
na płacie, gdy ten zbliża się do swobodnej powierzchni oraz z płatami głęboko zanurzonymi.

Rysunek 3.3 Łódź solarna startująca w TOP klasie z płytko zanurzonymi płatami
[źródło własne]

Wodoloty z płatami płytko zanurzonymi uzyskują równowagę podczas lotu, jednakże nie
jest to skutkiem redukcji powierzchni nośnej, a zmniejszenia współczynnika siły nośnej w wyniku
zbliżenia się płata do swobodnej powierzchni [11]. Wynika to z braku swobodnego przepływu
płynu w pobliżu swobodnej powierzchni.
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Rysunek 3.4 Wykres wpływu zanurzenia płata na współczynnik siły nośnej [7]

Wykres numer 3.4 pokazuje zależność siły nośnej w funkcji zanurzenia jako stosunku
odległości swobodnej powierzchni do długości strzałki profilu. Przebadany został jeden z profili z
rodziny NACA. Z wykresu wynika, że w zakresie wartości ℎ⁄𝑐 w granicach od 4 do 2 nie występuje
wpływ swobodnej powierzchni lub jest on znikomy. Dla wartości z przedziału 2 – 0,7 krzywa
zaczyna łagodnie opadać. Dla płatów których odległość od swobodnej powierzchni jest mniejsza
niż około 0,7 cięciwy profilu występuje gwałtowny spadek siły nośnej.
Wodoloty z płatami głęboko zanurzonymi nie posiadają naturalnej zdoloności do utrzymania
równowagi ruchu. Otrzymuje się ją dzięki regulacji siły nośnej na płatach poprzez zmianę kąta
natarcia lotek lub doprowadzenie powietrza po stronie ssącej. Jednostki tego typu to głównie duże
statki pasażerskie i posiadają automatyczne systemy kontroli siły nośnej [5].
W regatach startują jednostki z płatami płytko zanurzonymi, zdjęcie nr 3.3 pokazuje jedną z
nich w trakcie lotu. Z względu na podobieństwo konstrukcyjne kadłubów zdecydowałam się
zaprojektować takie właśnie płaty.

3.3 Konfiguracje i rozkład
Płaty mogą występować w różnych konfiguracjach i układach.

Rozmieszczenie

w

płaszczyźnie wzdłużnej jest uwarunkowane położeniem środka masy jednostki. W przypadku gdy
jest on przesunięty w stronę dziobu i jego wzdłużna współrzędna mieści się w przedziale 0,5𝐿𝐶 ÷
0,15 𝐿𝐶 stosuje się układ konwencjonalny z przednim płatem o większej powierzchni. Gdy środek
ciężkości znajduje się na rufie w przedziale −0,5𝐿𝐶 ÷ −0,15𝐿𝐶 zwiększa się powierzchnię płata
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tylnego. Taki układ nosi nazwę canard. Dla środka masy znajdującego się na śródokręciu stosuje
się płaty o zbliżonej powierzchni w układzie tandemowym. W konfiguracji bocznej płaty mogą
stanowić jedną powierzchnię bądź zostać podzielone. [5] Ilustruje to rysunek numer 3.5

Rysunek 3.5 Możliwe konfiguracje ustawienia płatów względem środka masy [5]

Płaty mogą przyjmować kształt litery T (T – foil) litery V lub Y [11] tak jak jest to ukazane na
ilustracji nr 3.6 Najczęściej stosowane są płaty o obrysie prostokątnym lub trapezowym. Jeśli są
one zakrzywione z krawędziami skierowanymi w dół, kąt jaki tworzą z płaszczyzną poziomą
wynosi z reguły 120. Zamiast jednego płata na dwóch wspornikach można alternatywnie
zastosować dwa, każdy oparty na jednym wsporniku.
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Rysunek 3.6 Możliwe konfiguracje kształtu i obrysu płatów nośnych [5]
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4. PROJEKT PŁATA NOŚNEGO DLA ŁODZI SOLARNEJ GUT SOLAR1
4.1 Dobór profilu i wymiarów
Aby jednostka wyniosła się ponad wodę siła nośna wygenerowana na płatach musi
zrównoważyć siłę ciężkości łódki, więc spełniona musi zostać zależność:
𝑄= 𝐿
𝑚 ∙ 𝑔 = 𝐶𝐿 ∙ 𝜌 ∙

(4.1)
𝑣2
∙𝐴
2

(4.2)

gdzie:
m – masa łodzi [kg]
g – przyspieszenie grawitacyjne [m/s2]
CL – współczynnik siły nośnej [-]
ρ – gęstość płynu, w którym porusza się jednostka [kg/m 3]
v – prędkość łodzi
A – całkowite pole powierzchni płatów
Wymiary główne oraz masa jednostki zostały umieszczone w tabeli poniżej:
Tabela 4.1. Wymiary główne jednostki GUT Solar1

Długość Lc [m]

6.00 m

Szerokość kadłuba [m]

0.60 m

Zanurzenie [m]

0.10 m

Wysokość

0.35 m

Masa

200 kg

Rysunek 4.1 Przekroje wręgowe kadłuba jednostki GUT Solar1

Wynika z tego, że ciężar według wzoru (4.2) całego układu wynosi:
𝑚 ∙ 𝑔 = 200 ∙ 9,81 = 1962 [𝑁]
Wzdłużny środek wyporu znajduje się w odległości 2,65 m od pawęży, czyli ma współrzędne 0,058 Lc. Maksymalna prędkość łodzi wynosi 19 km/h, czyli 5,28 m/s. Biorąc pod uwagę wzrost
oporu spowodowany dodaniem do układu płatów, pozostawiając sobie pewien margines błędu
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związany z pewnymi niedokładnościami mogącymi nastąpić w trakcie procesu projektowania i
wykonania płatów oraz zapas mocy silnika ustaliłam prędkość startu wodolotu na 4 m/s.
Przy doborze profilu należy uwzględnić fakt, że rozkład ciśnienia na płacie powinien być
płaski, to znaczy bez dużych pików. Lokalne minima ciśnienia na stronie ssącej mogą
przyspieszyć zjawisko występowania kawitacji, mającej bardzo negatywny wpływ na wartość siły
nośnej. Kawitacja występuje gdy ciśnienie płynu spada poniżej ciśnienia pary nasyconej i w
skrócie można powiedzieć, że objawia się wrzeniem cieczy w jej naturalnej temperaturze. Aby jej
zapobiec stosować należy płaty o profilu segmentowym z wycinka koła, albo zbliżone do niego,
tak jak na przykład profile NACA 16 i NACA 64, ponieważ zapewniają równomierny rozkład
ciśnienia [11].
Zdecydowałam się zestawić w pracy dwa profile: jeden z profili NACA oraz profil Clark Y
Skorzystałam ze strony internetowej airfoiltools.com, która stanowi bazę profili wraz ze
wszystkimi potrzebnymi do procesu projektowania danymi.
Przy doborze konieczna jest znajomość liczby Reynoldsa, która wynosi
𝑅𝑒 =

𝑢∙𝑙
𝜈

(4.3)

gdzie:
u- prędkość przepływu [m/s]
l – wymiar charakterystyczny (cięciwa profilu) [m]
ν – kinematyczny współczynnik lepkości [m 2/s] (dla wody o temperaturze 150 C wynosi
1,8031∙ 10-6 m2/s)
Do obliczeń wstępnych założyłam cięciwę równą 0,2 m i na podstawie wzoru (4.3) obliczam
𝑅𝑒 =

4 ∙ 0,2
= 443680
1,8031 ∙ 10−6

Skorzystałam z danych dla profili o liczbie Reynoldsa 500000 i porównałam 4 profile:
NACA 16-006, NACA 16-012, NACA 64-210 i NACA 64-110. Najważniejszym kryterium było
dobranie profilu i kąta natarcia, tak aby zmaksymalizować współczynnik siły nośnej przy jak
najmniejszym współczynniku oporu. Po analizie zdecydowałam się zastosować profil NACA 16012. Zestawienie przyjętych danych i związanych z nimi wielkości znajduje się w tabeli 4.2

Tabela 4.2 Podstawowe parametry profili projektowanych płatów

NACA 16-012

Clark Y

Kąt natarcia

5,750

30

CL

0,6345

0.7389

CD

0,01684

0.00761
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Na rysunkach 4.2, 4.3 oraz 4.4 znajdują się geometria profilu oraz krzywe współczynnika siły
nośnej i współczynnika oporu w zależności od kąta natarcia dla profilu NACA, natomiast na
rysunkach 4.5, 4.6 oraz 4.7 dla profilu Clark Y

Rysunek 4.2 Kontur profilu NACA 16-012 [8]

Rysunek 4.3 Wykres zależności współczynnika siły nośnej w zależności od kąta natarcia [8]
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Rysunek 4.4 Wykres zależności współczynnika siły oporu od kąta natarcia [8]

Rysunek 4.5 Profil Clark Y [8]

Rysunek 4.6 Krzywa współczynnika siły nośnej Clark Y [8]
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Rysunek 4.7 Krzywa współczynnika oporu Clark Y [8]

Ostatnią wartością, która pozostała do wyznaczenia to powierzchnia płatów,
przeprowadzam obliczenia dla profilu NACA
𝐿
𝐶𝐿 ∙ 𝜌 ∙

𝑣2
2

= 𝐴

Ponownie, aby zapewnić sobie margines bezpieczeństwa przyjmuję przewymiarowaną
wartość siły nośnej jako 2500 N
𝐴=

2500
42
0,6345 ∙ 997 ∙
2

[𝑚2 ]

𝐴 = 0,494 [𝑚2 ]

Ze względów praktycznych zdecydowałam, że płaty będą miały taką samą powierzchnię.
Jako współczynnik wydłużenia płata przujmuję 5,84, co daje następujące wymiary płata:
Rozpiętość b = 1,2 m
Szerokość c = 0,206 m
Wykorzystując dane dotyczące współrzędnych punktów tworzących obrys profilu
wstępnie zamodelowałam go w programie DraftSight, a następnie wyeksportowałam do
programu Rhinoceros 5. Wraz z płatem stworzyłam model geometryczny wspornika, na profil
którego również wybrałam NACA 16 – 012 za względu na to, że jest on symetryczny i posiada
relatywnie niski współczynnik oporu przy zerowym kącie natarcia. Na rysunku 4.8 są profile
stworzonych przeze mnie modeli geometrycznych płatów
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a)

b)

Rysunek 4.8 Profile wybrane dla jednostki GUT Solar 1
a)

NACA 16-012, b) Clark Y

4.2 Rozmieszczenie płatów
Środek ciężkości kadłuba znajduje się na śródokręciu, więc zastosowany został układ
tandemowy. W celu określenia dokładnej wartości sił został rozwiązany problem zachowania
warunków równowagi przez przedstawioną na rysunku 4.9 belkę modelującą kadłub pod
wpływem siły ciężkości oraz siły nośnej. Znany jest punkt przyłożenia siły ciężkości i jej wartość
oraz założone zostały równe odległości od środka masy podpór przesuwnych zastępujących siły
nośne.
Odległość podpory A od początku układu współrzędnych wynosi 1 m, a podpory B 4,3 m.

Rysunek 4.9 Belka modelująca kadłub

Rozwiązany został układ równań równowagi sił i równowagi momentów względem punktu A
𝑥𝑄 − 𝑥𝐴
0 = 𝑄(𝑥𝑄 − 𝑥𝐴 ) − 𝐿2 (𝑥𝐵 − 𝑥𝑄 ) → 𝐿2 = 𝑄
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
{
0 = 𝑄 − 𝐿1 − 𝐿2 → 𝐿2 = 𝑄 − 𝐿1
𝑥𝑄 − 𝑥𝐴
𝑄
= 𝑄 − 𝐿1
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝑥𝑄 − 𝑥𝐴
𝐿1 = 𝑄(1 −
)
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝐿1 = 𝑄(1 −

2,65 − 1
)
4,3 − 1
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𝐿1 = 𝑄 (1 −

1,65
𝑄
) → 𝐿1 =
3,3
2

Z rozwiązania ułladu równań wynika, że siły są sobie równe i wynoszą Q/2, czyli będą
generować taką samą siłę nośną.
Po określeniu położenia płatów został zamodelowany kadłub w programie Rhinoceros 5.
Po scaleniu, kadłub z płatami został wpisany w blok o wymiarach 9m x 1,35m x 2,5 m w taki
sposób, że najdłuższy bok przecinał łódkę w płaszczyźnie symetrii. Następnie w bloku została
„wydrążona” połówka kadłuba. Zostało to zrobione w celu odpowiedniego przygotowania modelu
do analizy w programie Star CCM+. Rysunek 4.10 pokazuje gotową do wyeksportowania
geometrię.

Rysunek 4.10 Model do zbadania w programie Star CCM+
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5. NUMERYCZNA MECHANIKA PŁYNÓW
5.1 Zasada zachowania masy i pędu

Podstawowymi równaniami opisującymi przepływ płynu i związane z nim zjawiska fizyczne
są równania zachowania masy i pędu. Wyrażają zmiany tych wartości dla elementarnej masy
płynu pod wpływem działania sił zewnętrznych [14]. Dla masy, której wartość nie zmienia się w
wyniku przepływu podstawowe równanie zachowania można zapisać jako:
𝑑𝑚
=0
𝑑𝑡

(5.1)

Rozpatrzymy przepływ nieustalony płynu ściśliwego o gęstości będącej funkcją miejsca i
czasu. Jeśli wyodrębnimy nieruchomy obszar o objętości V i powierzchni S, to ilość płynu w
odniesieniu do jego masy, która przepłynie przez powierzchnię wynosi według wzoru (5.1):
𝑀̇ = ∮ 𝜌𝒗 ∙ 𝑑𝑺

(5.2)

𝑆

gdzie:

𝑀̇ – masowe natężenie przepływu [kg/s]
∮𝑆 𝑑𝑺 – całka powierzchniowa po zamkniętej powierzchni
ρ – gęstość płynu [kg/m 3]
v – prędkość płynu [m/s]
Jednocześnie w przepływie nieustalonym masa płynu ściśliwego może ulec zmianie, jej
prędkość określa się według wzoru (5.2) i wyraża zmianę gęstości płynu w objętości V
𝑑𝑚
𝜕𝜌
=∫
𝑑𝑉
𝑑𝑡
𝜕𝑡

(5.3)

𝑉

gdzie:
∫𝑉 𝑑𝑉 – całka objętościowa
𝜕𝜌
𝜕𝑡

− pochodna gęstości po czasie

Z racji tego, że masa w obszarze kontrolnym musi być stała, to bilans zmian masy w wyniku
przepływu i zmiany gęstości wynosi zero, otrzymujemy go sumując wyrażenia (5.2) i (5.3)
𝜕
∫ 𝜌 𝑑𝑉 + ∮ 𝜌𝒗 𝑑𝑺 = 0
𝜕𝑡
𝑉

(5.4)

𝑆

Z kolei pęd będący iloczynem prędkości i masy danego ciała zmienia się pod wpływem
działania siła sił, więc wykorzystując drugą zasadę dynamiki Newtona można jego zachowanie
zdefiniować równaniem:
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𝑑(𝑚𝒗)
= ∑𝒇
𝑑𝑡

(5.5)

Gdzie
f – siły działające na elementarną jednostkę masy [N]
mv – pęd układu [kg*m/s]
Zewnętrzne siły to:


Siły zewnętrzne masowe: wektor główny, który określa wzór (5.6)
𝑮𝑉 = ∮ 𝜌𝑭 𝑑𝑉

(5.6)

𝑉

F – wektor przyspieszenia grawitacyjnego


Siły powierzchniowe: wektor główny, który wyraża się wzorem (5.7)
𝑷𝑆 = ∮ 𝝉𝒏 𝑑𝑆

(5.7)

𝑆

gdzie 𝝉𝒏 jest wektorem naprężenia całkowitego na powierzchni S.

Pęd układu płynnego jest wektorem zależnym od czasu i objętości płynu V i określa go
wzór (5.8)

𝜫 = ∫ 𝜌𝒗 𝑑𝑉

(5.8)

𝑉

Wykorzystując wzory(5.6) i (5.7) można zapisać równanie zasady pędu dla układu
płynnego:
𝑑𝜫
= ∫ 𝜌𝑭𝑑𝑉 + ∮ 𝝉𝒏 𝑑𝑆
𝑑𝑡
𝑉

(5.9)

𝑆

Przekształcając lewą stronę równania (5.9) należy wziąć pod uwagę całki określające
pęd układu w niewielkim odstępie czasu Δt, tak że t2 =t1 + Δt można przyjąć, że
∆𝜫 = 𝜫2 − 𝜫1 = ∫[(𝜌𝒗)2 − 𝜌𝒗1 ]𝑑𝑉 + ∫ (𝜌𝒗)2 𝑑𝑉
𝑉

𝑉2 −𝑉1

Po scałkowaniu funkcji [(𝜌𝑣)2 − 𝜌𝑣1 ] z równania (5.10) otrzymujemy:
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(5.10)

∆𝜫 = ∆𝑡 ∫
𝑉

𝜕(𝜌𝒗1 )
𝑑𝑉 + ∫ (𝜌𝒗)2 𝑑𝑉
𝜕𝑡

(5.11)

𝑉2 −𝑉1

Różniczkę obszaru (𝑉2 − 𝑉1 ) reprezentuje objętość bryły o podstawie dS i wysokości vn Δt,
która jest równa drodze pokonanej przez środek pola w czasie Δt z prędkością vn normalną do
powierzchni S, więc 𝑑𝑉 = 𝒗 ∙ 𝒏 𝑑𝑆 Δt oraz:
∫ (𝜌𝑣)2 𝑑𝑉 = ∆𝑡 ∮ (𝜌𝑣)2 𝑣 ∙ 𝑛 𝑑𝑆
𝑉2 −𝑉1

(5.12)

𝑆

Po podstawieniu wzoru (5.12) do prawej strony równania (5.11), dzielimy obie strony
przez Δt. Jeśli Δ𝑡 → 0, to (𝜌𝑣)2 → (𝜌𝑣)1 i otrzymujemy wzór na pochodną materialną pędu
𝑑𝜫 𝜕
= ∫ 𝜌𝒗 𝑑𝑉 + ∮ 𝜌𝒗𝒗 ∙ 𝒏 𝑑𝑆
𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝑉

(5.13)

𝑆

Prawą stronę równania (5.13) przekształcamy wykorzystując twierdzenie GaussaOstrogradskiego o zamianie całki powierzchniowej na objętościową

∮ 𝝉𝒏 𝑑𝑆 = ∮ 𝑻 ∙ 𝒏𝑑𝑆 = ∫ ∇ ∙ 𝑻𝑑𝑉
𝑆

𝑆

(5.14)

𝑉

gdzie:
T jest tensorem naprężeń, dla przepływu turbulentnego, który ma miejsce w przypadku
tej analizy i przyjmuje on postać opisaną wzorem (5.18)
∇ - operator Nabla
Podstawiając (5.14) do wzoru (5.13) otrzymujemy równanie zachowania pędu [13]:
𝜕
∫ 𝜌𝒗 𝑑𝑉 + ∮ 𝜌𝒗𝒗 ∙ 𝒏 𝑑𝑆 = ∫(𝜌𝑭 + ∇𝑇) 𝑑𝑉
𝜕𝑡
𝑉

𝑆

(5.15)

𝑉

5.2 Przygotowanie modelu
Przygotowanie modelu, stworzenie siatki obliczeniowej, obliczenia oraz analiza będą
prowadzone w programie Star CCM+. Jest to narzędzie do prowadzenia różnorakich symulacji i
posiada bardzo dobrze opracowany moduł do prowadzenia analizy ruchu ciał w płynie, stąd jego
szerokie zastosowanie w okrętownictwie. Program dysponuje wieloma modelami obliczeń, a w
tym przypadku została zastosowana Metoda Objętości Skończonych (Finite Volume Method).
Metoda ta polega na podziale dziedziny obliczeniowej obszaru przepływu z postaci ciągłej do
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postaci dyskretnej jako zbioru skończonej liczby małych komórek przy użyciu siatki obliczeniowej.
Dyskretyzacji ulegają wyżej przytoczone równania zachowania masy i pędu w dziedzinie
objętości V, o zamkniętej powierzchni S. Odnoszą się one zarówno do każdej z komórek jak i do
całej dziedziny; sumując równania dla każdej z komórek otrzymamy globalne równania
zachowania masy i pędu [14].
Aby przeprowadzić poprawną analizę kluczowy jest odpowiedni podział dziedziny, czyli
stworzenie siatki obliczeniowej. Pierwszym etapem po zaimportowaniu bryły z programu
Rhinoceros było stworzenie dziedziny obliczeniowej, czyli teoretycznego basenu modelowego, w
granicach którego ma być prowadzona analiza. Kadłub jest symetryczny, więc ze względu na
czas obliczeń modelowana jest tylko jego połowa, która została wpisana w basen modelowy o
wymiarach 27m x 6m x 6m. Łódka została w blok wpisana w taki sposób, że jego krawędź
przechodzi przez płaszczyznę symetrii, przed dziobem bryła miała długość równą półtorej
długości kadłuba, za pawężą dwie długości i jedną długość kadłuba w kierunku poprzecznym,
przedstawia to rysunek 5.1
Z bloku zostały wydzielone poszczególne powierzchnie, na których określane były
warunki brzegowe oraz powierzchnie kontrolne, na których zostały później określone lokalne
właściwości siatki, czyli kadłub i osobno płaty.

Rysunek 5.1 Kadłub w teoretycznym basenie modelowym

5.3 Generacja siatki
Do podziału dziedziny został wykorzystany model siatki Overset Mesh znany też jako
Overlapping Mesh. Stosowany jest do dyskretyzowana dziedziny, w której występują nakładające
się na siebie siatki i najbardziej przydatny jest podczas analizy ciał w ruchu. Zdecydowałam się
na ten model ze względu na przewidywane znaczne przemieszczenia jednostki w płaszczyźnie
pionowej [9].
Siatka składa się z dwóch osobnych siatek - regionu tła, czyli w moim przypadku basenu
modelowego oraz regionu, który się z nim pokrywa i zawiera łódkę. W tym modelu poszczególne
komórki są pogrupowane w elementy aktywne, pasywne i tak zwane akceptory. W tych
pierwszych rozwiązywane są równania opisujące zachowanie płynu. W komórkach nieaktywnych
program nie rozwiązuje żadnych równań, jednak ruch modelu może spowodować ich zmianę na
komórki aktywne. Zadaniem akceptorów jest odseparowanie tych pierwszych komórek od drugich
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w rejonie tła, same należą do rejonu overset. Rysunek 5.2 schematycznie pokazuje podział
regionów:

Rysunek 5.2 Schematyczne przedstawienie modelu siatki Overset Mesh [9]

Przy budowie siatki dobrane zostały dwa modele, jeden wykorzystujący elementy
sześciościenne Trimmed Mesher oraz drugi generujący elementy o podstawie sześciokątnej –
Prism Layer Mesher, który jest konieczny przy dokładnym odwzorowaniu przepływu przy
ścianach oraz granicach dziedziny[9]. Pierwszym krokiem było określenie globalnych parametrów
obu siatek, takich jak docelowy rozmiar elementów oraz ich minimalne i maksymalne wartości.
Konieczne jest zdefiniowanie interakcji pomiędzy oboma regionami. Konstruowanie siatki stanowi
zawsze kompromis pomiędzy wielkością elementów i dokładnością siatki a obciążeniem
obliczeniowym. Wiadome jest, że im mniejsze elementy tym dokładniej zostanie odwzorowana
geometria obiektów. Z drugiej strony wygenerowanie zbyt dużej ilości elementów prowadzi do
znacznego wydłużenia czasu obliczeń. Konieczne jest więc stworzenie siatki, która dokładnie
odwzoruje kształt modelu bez zbytecznego zwiększania liczby elementów. W związku z tym
ostatnim etapem przygotowania siatki było zdefiniowanie parametrów na powierzchniach
kontrolnych oraz w stworzonych wcześniej blokach. Gęstsza siatka została zastosowana na
powierzchni kadłuba oraz płatów (patrz rys. 5.3 a) i b)), z kolei na granicy zbiornika znacznie
rzadsza. Problematyczne jest właściwe odwzorowanie krawędzi natarcia płata oraz krawędzi
wsporników, ze względu na małe promienie krzywizny. Utworzone zostały cylindryczne obszary
kontrolne, w granicach których elementy przyjmują odpowiednio małe wymiary. Kolejnym
ważnym aspektem jest odpowiednie zagęszczenie siatki w kierunku osi Z na swobodnej
powierzchni. Jest to możliwe dzięki definiowaniu rozmiaru komórek w zadanym kierunku innym
niż domyślny. Zostały utworzone dwa bloki o różnej gęstości podziału w kierunku
Z w celu upłynnienia zmian wielkości elementów.

32

Aby umożliwić płynny ruch siatki wewnętrznej w siatce tła konieczne jest odpowiednie
zdefiniowanie wielkości elementów w miejscach, gdzie się pokrywają, tak aby były takie same lub
zbliżone i ich wielkość zmieniała się w sposób płynny, co obrazuje rysunek 5.3 a). Na granicach
siatek powstały kolejne rejony kontrolne. Na koniec wykorzystałam opcję umożliwiającą
ulokowanie siatek w konkretnym punkcie, aby uniknąć rozwarstwień pomiędzy nimi. W efekcie
została utworzona siatka, która składa się z 365973 komórek w rejonie zbiornika oraz 351358
komórek w rejonie siatki wewnętrznej. W tabeli poniżej został umieszczony spis rejonów gdzie
siatka uległa udoskonaleniom i zastosowaną wielkość elementów.
Tabela 5.1. Wymiary kluczowych elementów siatki

Region

Docelowa wielkość elementu

Powierzchnia kadłuba

0,028125 m

Powierzchnia Płatów

0,01125 m

Swobodna powierzchnia 1

0,045 m

Swobodna powierzchnia 2

0,028125 m

Krawędź natarcia

0,005625 m

Krawędzi wsporników

0,01125 m

Kadłub

0.028125 m

Granica siatek

0,05625 m

a)

b)
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c)

Rysunek 5.3 Siatka obliczeniowa
a)

widok na płaszczyznę symetrii z zaznaczoną granicą siatek b) zagęszczenie siatki wokół
kadłuba c) zagęszczenie siatki na powierzchni kadłuba

5.4 Model fizyczny
Aby zapewnić właściwe przeprowadzenie analizy konieczne jest przyjęcie właściwego
modelu fizycznego. Zadany został przepływ nieustalony trójwymiarowy, oznacza to, że jego
własności takie jak ciśnienie albo prędkość są funkcją wszystkich trzech współrzędnych oraz
czasu.
Wodolot porusza się w dwóch ośrodkach: wodzie i powietrzu, więc przyjęty został przepływ
dwufazowy. Do opisu interakcji pomiędzy nimi został wykorzystany model VOF ( Volume Of
Fluid). Opisuje reakcję faz, pomiędzy którymi występuje wyraźna granica, a do zmieszania
ośrodków dochodzi na poziomie makroskopowym. Poza rozwiązywaniem równań zachowania
rozwiązywane jest też równanie (5.16), z którego wynika czy dana komórka jest zapełniona
płynem, czy nie i przyjmuje ono postać:
𝜕𝑐
+ div(c𝐯) = 0
𝜕𝑡

(5.16)

C przyjmuje wartość 1 dla komórek pełnych i 0 dla pustych
Powyższy model jest zalecany dla symulacji, w której występują dwa ośrodki lub więcej i stanowią
strukturę o znacznej wielkości, ponieważ umożliwia określenie kształtu zaburzeń oraz naprężeń
powierzchniowych występujących na granicy ośrodków. Typowym przykładem jest swobodna
powierzchnia wody i z tego powodu do analizy zachowania jednostek pływających jest to
najczęściej wykorzystywany model [9].
Badany przepływ jest turbulentny, czyli taki, w którym elementy płynu poruszają się w
sposób chaotyczny i lokalnie niestacjonarny. Turbulizacja przepływu zaczyna występować dla
liczb Reynoldsa większych niż 1100. Z dostępnych modeli przepływu turbulentnego wybrany
został K-epsilon. Jest to najczęściej wykorzystywany model do użytku przemysłowego. Składa
się z dwóch równań, pierwsze determinuje turbulentną energię kinetyczną oznaczaną jako k,
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drugim wyznaczamy miarę rozproszenia turbulentnej energii kinetycznej oznaczanej literą grecką
ε. Równania te mają następującą postać [15]:
Dla turbulentnej energii kinetycznej k
𝜕𝑘
𝜕𝑘
𝜕𝑈𝑖
𝜕
𝑣𝑡 𝜕𝑘
+ 𝑈𝑗
= 𝜏𝑖𝑗
−𝜖+
[(𝑣 + )
]
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗

(5.17)

Dla rozproszenia ε:
𝜕𝜖
𝜕𝜖
𝜖
𝜕𝑈𝑖
𝜖2
𝜕
𝑣𝑡 𝜕𝜖
+ 𝑈𝑗
= 𝐶1𝜖 𝜏𝑖𝑗
− 𝐶2𝜖 𝜌 +
[(𝑣 + )
]
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝑘
𝜕𝑥𝑗
𝑘 𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜖 𝜕𝑥𝑗

(5.18)

Gdzie
τij – tensor naprężeń turbulentnych
2
𝜏𝑖𝑗 = 2𝑣𝑡 𝑆𝑖𝑗 − 𝑘𝛿𝑖𝑗
3

(5.19)

1 𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑖
𝑆𝑖𝑗 = (
+
)
2 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗
𝑆𝑖𝑗 – tensor prędkości odkształcenia
δij – delta Kroneckera
ui – składowa prędkości
μt – lepkość turbulentna
𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2
𝜖

Stałe:
σk = 1.00
σε = 1.30
𝐶𝜇 = 0.09
𝐶1𝜖 =1.44
𝐶2𝜖 = 1.92

Jako model fizyczny ciała został przyjęty moduł DFBI – Dynamic Fluid Body Interaction.
Wykorzystywany jest do symulowania ruchu ciała sztywnego w odpowiedzi na ciśnienie i siły
styczne wywierane przez płyn [9]. Jako ciało sztywne definiujemy obiekt, w którym odległość
punktów materialnych od siebie jest stała niezależnie od działających na niego obciążeń.
Program oblicza powstałe siły i momenty działające na ciało pod wpływem wszystkich wymuszeń
i rozwiązuje równania ruchu ciała sztywnego w celu znalezienia jego nowego położenia. Moduł
umożliwia ruch ciała z uwolnionymi wszystkimi sześcioma stopniami swobody, czyli zezwala na
translacje i obroty wokół osi X, Y i Z. Rysunek 5.4 ilustruje rodzaje ruchów i obrotów wokół osi
układu współrzędnych związanym ze statkiem. Początek układu współrzędnych znajduje się na
przecięciu osi symetrii z płaszczyzną podstawową oraz płaszczyzną owręża. W modelu jako
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początek układu współrzędnych przyjęty został środek ciężkości. Dzięki temu w najprostszy
sposób można obliczać momenty bezwładności wokół wszystkich osi, na podstawie których są
obliczane momenty sił.

Rysunek 5.4 Rodzaje ruchów statku [9]

W symulacji początkowo uwolniony został tylko jeden stopień swobody – przemieszczenia
wzdłuż osi Z, czyli nurzania. Jako że model jest unieruchomiony, a porusza się płyn i do tego jego
jedyną niezerową składową wektora prędkości jest współrzędna X, to nie występuje ruch
postępowy modelu wzdłuż osi X i Y oraz ruch obrotowy wokół osi Z. Jednostka porusza się po
płaskiej niezafalowanej wodzie, więc nie będzie się kołysać. Standardowo w symulacjach
okrętowych pozostawia się jeszcze uwolniony jeden stopień swobody, czyli obroty wokół osi Y
zwane kołysaniem. Jednakże w tym przypadku w celu ustabilizowania obliczeń zostały one
zablokowane, a dążyłam do tego, aby po ustaleniu się wyników obliczeń moment wokół osi Y
wynosił zero.
Ruch modelu był zablokowany podczas pierwszej sekundy czasu symulacji w celu
ustabilizowania przepływu. Ponadto aby nie pozwolić na uderzenie dużego impulsu siły
obciążenia są stopniowo zwiększane.
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6. WYNIKI SYMULACJI

Symulacje zostały przeprowadzone dla profilu NACA dla trzech prędkości a dla profilu Clark
Y dla dwóch i były prowadzone do momentu ustabilizowania się poziomu zanurzenia jednostki.
Monitorowane poza zanurzeniem były siły działające na łódź w kierunku pionowym, opór, moment
względem osi Y oraz współczynniki siły nośnej na obu płatach. W tabeli umieszczone zostały
wartości prędkości, dla których były prowadzone symulacje.
Tabela 6.1. Zakres prowadzonych symulacji
Lp

NACA 16-012

Clark Y

1

3.5 m/s

3.5 m/s

2

4.0 m/s

4.0 m/s

3

4.5 m/s

------

6.1 Zmiana zanurzenia
Efektem przeprowadzonych symulacji było wynurzenie się z wody trzech z pięciu
badanych modeli. Poza prędkością 3.5 m/s dla profilu NACA dla wszystkich pozostałych analiz
nastąpiło ustalenie poziomu zanurzenia. Dla tej jednej prędkości wykres zanurzenia w funkcji
czasu symulacji przyjął kształt sinusoidalny, co obrazuje rysunek 6.1

Rysunek 6.1 Wykres zanurzenia w zależności od czasu symulacji 3.5 m/s NACA

W tabeli 6.2 zebrane są wyniki zmiany zanurzenia po ustabilizowaniu wartości, dla profilu NACA
przy prędkości 3.5 m/s przyjęta została wartość średnia. Rysunek 6.2 przedstawia zależność
zmiany zanurzenia od prędkości dla obu profili
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Tabela 6.2. Zmiana zanurzenia modeli

Lp

NACA 16-012

Clark Y

v [m/s]

Z [m]

v [m/s]

Z [m]

1

3.5

0.060

3.5

0.835

2

4.0

0.0744

4.0

0,934

3

4.5

0.225

4.5

-----

Rysunek 6.2 Wykres zmiany zanurzenia

6.2 Wizualizacja zmiany zanurzenia jednostek
Na rysunku 6.3 są pokazane stany zanurzenia wodolotu z profilami NACA dla trzech
prędkości. 6.3 a) odnosi się od prędkości 3.5 m/s, 6.3 b) do prędkości 4.0 m/s, a 6.3 c) do
prędkości 4.5 m/s. Na tym ostatnim wyraźnie widać, że cały kadłub wynurzył się z wody. Dziób
jednostki znajduje się około 15 cm nad taflą wody. Jeśli porównamy pierwsze dwa rysunki
zauważymy, że najwyraźniej widoczna jest zmiana zanurzenia na dziobie. Rysunek 6.4 a) i b)
oraz 6.5 przedstawia zmianę zanurzenia jednostki z płatami z profilu Clark Y odpowiednio dla
prędkości 3.5 m/s oraz 4.0 m/s. Dla tej drugiej wizualizacja wynurzenia sugeruje, że płat nie
znajduje się już w wodzie, co jest oczywiście sprzeczne z rzeczywistością, gdyż przez cały czas
jest on w pełni zanurzony. Wynikiem tego jest przekłamanie w obliczanych przez program
wartościach oporu tarcia oraz siły nośnej z racji tego, że obiekt porusza się w płynie o innej
gęstości niż ma to miejsce w normalnych warunkach. Prawdopodobnie zostało to spowodowne
przez zastosowanie zbyt rzadkiej siatki na swobodnej powierzchni.
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a)

b)

c)

Rysunek 6.3 Wizualizacja stanu zanurzenia modelu NACA
a) prędkość 3.5 m/s b) prędkość 4.0 m/s c) prędkość 4.5 m/s
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a)

b)

Rysunek 6.4 Wizualizacja stanu zanurzenia modelu Clark Y
a)

prędkość 3.5 m/s b) prędkość 4.0 m/s

Rysunek 6.5 Wizualizacja wynurzenia wodolotu z fragmentem układu falowego
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6.3 Współczynniki siły nośnej
We wszystkich przeprowadzonych symulacjach otrzymane współczynniki w znaczny
sposób odbiegały wartościami od tych, które zostały założone w trakcie obliczeń.
Prawdobodobnie zostało to spowodowane zastosowaniem siatki dzielącej płaty na zbyt duże
elementy nie oddające w wystarczająco dokładny sposób ich kształtu. Zaistniały też różnice w
wartościach generowanych sił na przednim i tylnym płacie. W wodolocie z płatami z profili NACA
większą siłę nośną wytwarzał przedni płat, natomiast w drugim modelu było odwrotnie. Zmiany
wartości współczynników w bezpośredni sposób przekładają się na zmianę zanurzenia. Dla
wodolotu z profilem NACA przebadanym dla prędkości 3.5 m/s wykres współczynników siły
nośnej w zależności od czasu ma charakter cykliczny, a jego maksima odpowiadają największym
wartością przemieszczenia pionowego modelu. Poniżej znajduje się tabela, która zbiera wyniki
otrzymane dla obu płatów dwóch modeli dla poszczególnych prędkości.
Tabela 6.3. Współczynniki siły nośnej

NACA
v [m/s]
3.5
4.0
4.5

CL 1
0.389
0.39
0.372

Clark Y
CL 2
0.360
0.32
0.305

CL 1
0,425
0,331
-----

CL 2
0,47
0,354
-----

Na rysunkach 6.6 oraz 6.7 umieszczone zostały wykresy wartości współczynników siły
nośnej na płatach w zależności od czasu kolejno dla profili Clark Y oraz NACA. Wszystkie
wykresy mają charakter malejący. W przypadku profilu Clark Y wartości drastycznie spadają ze
względu na bliskość swobodnej powierzchni przy większej prędkości.

Rysunek 6.6 Wykres zależności współczynnika siły nośnej od prędkości Clark Y
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Rysunek 6.7 Wykres zależności współczynnika siły nośnej od prędkości NACA

Na rysunku 6.8 znajduje się jeden z wykresów współczynniku oporu w zależności od
czasu symulacji wygenerowany przez program podczas analizy

Rysunek 6.8 Wykres współczynników siły nośnej w zależności od czasu symulacji 4.0 m/s NACA
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6.4 Krzywa oporu
Opór kadłuba można podzielić na opór ciśnienia oraz opór lepkości. Ten drugi zależy od
powierzchni zwilżonej kadłuba, oczywiste jest więc, że wraz z wynurzeniem się z wody ten
element oporu zostanie zredukowany. Potwierdzeniem jest otrzymany wykres dla profilu NACA
dla prędkości 4.5 m/s przedstawiony na rysunku 4.9

Rysunek 6.9 Wykres oporu tarcia i ciśnienia w zależności od czasu symulacji 4.5 m/s NACA

Na kolejnym rysunku 6.10 przedstawiona została zależność oporu całkowitego jednostki
od czasu symulacji.

Rysunek 6.10 Wykres oporu całkowitego w funkcji czasu symulacji 4.5 m/s NACA
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Wyraźnie widoczny jest moment wyjścia z wody kadłuba, wtedy bowiem opór całkowity
zaczyna znacząco maleć. Jest to efektem wspomnianej przed chwilą redukcji oporu lepkości. Nie
jest on jednak zerowy, ponieważ w wodzie wciąż są zanurzone płaty i wsporniki.
Otrzymane wyniki zebrano w zamieszczoną poniżej tabelę i na ich podstawie stworzone
zostały dwie krzywe oporu dla obu profili zilustrowane na rysunku 6.11. Szary wykres odpowiada
profilowi NACA, swoje maksimum osiąga dla prędkości 4.1 m/s. Wyniki otrzymane dla profilu
Clark Y odpowiadają zupełnie innemu fragmentowi krzywej oporu, w sąsiedztwie punktu minimum
krzywej oporu. Różnica zmiany zanurzenia wynosiła 0,71 m, więc w przypadku profilu NACA
znaczną część oporu stanowił opór lepkości części wsporników znajdujących się w wodzie. Jest
to bezpośrednią przyczyną zaistnienia tak dużych rozbieżności w wartości oporu obu jednostek.
Wykres w sposób bardzo obrazowy pokazuje jak dużym zyskiem pod względem redukcji oporu
jest zastosowanie płatów umożliwiających całkowite wynurzenie kadłuba z wody.
Tabela 6.4 Wartości oporu całkowitego dla poszczególnych prędkości

Rc – NACA [N]

Rc – Clark Y [N]

3.5

168

165.2

4.0

213

143.8

4.5

204.4

----

v [m/s]

Krzywa oporów
220
210
200

Opór [N]

190

180
170
160
150
140
3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Prędkość [ m/s]
NACA

Clark Y

Rysunek 6.11 Krzywa oporów wodolotów
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4,3

4,4

4,5

6.3 Układ falowy
Dodatkowo przeanalizowany został układ falowy generowany przez poruszającą się
jednostkę. Rysunki 6.12 a oraz 6.12 b stanowią porównanie układów falowych przy tych
samych prędkościach. Jednostka, w której wykorzystane zostały płaty Clark Y generuje bardziej
złożony i rozległy układ falowy, a jest to spowodowane znacznie mniejszą odległością płatów od
tafli wody.
a)

b)

Rysunek 6.12 Układ falowy
a)

modelu dla profilu NACA b) modelu dla profilu Clark Y

Na rysunku znajdują się wizualizacje tych układów dla prędkości 4.0 m/s (6.21a) oraz
4.5 m/s (6.21b) profili NACA oraz dla porównania profilu Clark Y dla prędkości 4 m/s (6.21c).
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a)

b)

c)

Rysunek 6.13 Układ falowy modelu
a) dla prędkości 4.0 m/s NACA b) dla prędkości 4.5 m/s NACA c) dla prędkości 4.0 m/s Clark Y
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Niestety za wiarygodny obraz falowania możemy uznać tylko ten występujący za
kadłubem. Jest to spowodowane zastosowanym modelem siatki. Na przedniej granicy wystąpiła
nieciągłość, której nie udało się wyeliminować pomimo zastosowania elementów o tej samej
wielkości w miejscu nałożenia się dwóch siatek oraz płynnej zmiany ich wielkości w sąsiedztwie.
Dla profili NACA wysokość fali zmniejszyła się blisko trzykrotnie po wyjściu kadłuba z wody. Na
rysunku

widoczny

jest

kontur

kadłuba,

będący

wodnicą

pływania

przy

zanurzeniu

odpowiadającemu prędkości 4.0 m/s. W przypadku profili Clark Y na wspornikach generuje się
falka wysokości 0,1 m i jest wywołana rucham płata w pobliżu swobodnej powierzchni wody.

.
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7. ANALIZA I WNIOSKI
7.1 Analiza sił i momentów oddziaływających na jednostkę
Obecne obliczenia są punktem wyjściowym do prowadzenia dalszych analiz prowadzących
do wykonania poprawnego i wiarygodnego modelu jednostki z płatami nośnymi. Jak było
wspominane w punkcie 5.4 jedynym stopniem swobody, który został uwolniony były translacje
wzdłuż osi Z, jednakże obliczany był również moment działający wokół osi Y odpowiedzialny za
trym. Konieczne jest, aby jego wartości, tak jak i sił działających wzdłuż osi Z oscylowały wokół
zera. Rysunek 7.1 przedstawia oba wykresy dla modelu z profilem NACA. Widoczne jest, że tylko
wykres sił przyjmuje pożądaną wartość po ustaleniu. Głównym czynnikiem wpływającym na
wartość momentu jest fakt, że na płatach nie jest generowana siła nośna o takiej samej wartości,
to że ta na przednim płacie jest większa powoduje powstanie ujemnego momentu. W jednej z
początkowych analiz zanim zablokowany został trym jednostka zapikowała dziobem pod wodę,
co widoczne jest na rysunku 7.2

Rysunek 7.1 Wykres sił działających wzdłuż osi Z i momentów względem osi Y - NACA

Rysunek 7.2 Efekt braku równowagi momentów działających względem osi Y
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Kolejne dwa rysunki numer 7.3 i 7.4 przedstawiają wykresy kolejno sił i momentów dla
drugiego zestawu profili. Sytuacja jest analogiczna, to znaczy poprawna jest tylko wartość
osiągana przez siły, z tym że dla profili Clark Y to tylni płat wytwarza większą siłę nośną, więc
moment ma wartość dodatnią.

Rysunek 7.3 Wykres sił względem osi Z - Clark Y

Rysunek 7.4 Wykres momentów względem osi Y – Clark Y

Po przeanalizowaniu wykresów oczywistym staje się to, że model potrzebuje modyfikacji.
Równowagę sił nośnych wytwarzanych na płatach można uzyskać w trojaki sposób: poprzez
zmianę kąta natarcia jednego z płatów, zmianę jego powierzchni lub zmianę położenia względem
środka ciężkości. Uzyskanie stanu równowagi będzie przedmiotem dalszych obliczeń, które w
przyszłości będą prowadzone na bazie otrzymanych w ninejszej pracy wyników.
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7.2 Porównanie profili
Jako pierwszy zamodelowany został profil NACA. Pomimo oszacowania z dużym
zapasem siły nośnej jednostka wynurzyła się z wody dopiero przy prędkości 4.5 m/s, czyli o 0.5
m/s niż początkowo obliczono. Było to skutkiem znacznej różnicy w wartościach współczynnika
siły nośnej teoretycznego i uzyskanego w ramach prowadzonej analizy. Wyciągając wnoski z
pierwszej analizy, płat z profilu Clark Y został przewymiarowany, tak że szerokość i rozpiętość
zostały zwiększone o 10%. Po przeprowadzeniu analizy dla tych samych wartości prędkości
okazało się, jednostka osiąga stan lotu przy prędkości 3,5 m/s, czyli o 1 m/s mniejszej niż dla
profilu NACA. Ponadto różnica zanurzenia wynosi 0.71 m. Było to skutkiem powstania na tych
płatach dużo większego współczynnika siły nośnej oraz większej powierzchni płatów z profilu
Clark Y. Dla porównania różnica wartości współczynników przy prędkości 3.5 m/s wynosiła dla
przedniego płata 0.045, a dla tylnego 0.12.
Rysunek 7.5 przedstawia rozkład ciśnienia na obu profilach i jest zarazem wyjaśnieniem
rozbieżności, która miała miejsce. Na profilu Clark Y jest bardzo wyraźnie zarysowana różnica
ciśnień po stronie ssącej i cisnącej i jest dużo większa niż dla profilu NACA. Jest to bezpośrednią
przyczyną powstania tak dużych różnic.

Rysunek 7.5 Porównanie rozkładu ciśnień na płatach

Oczywiste staje się, że bardziej korzystny jest profil Clark Y i to on zostanie wykorzystany
do dalszych obliczeń, jednakże wymaga modyfikacji. Jednostka wynurza się z wody przy zbyt
małych prędkościach, więc powierzchnia płata powinna zostać zredukowana. Możliwe jest też
zmniejszenie kąta natarcia jednakże podczas optymalizacji płata pod kątem minimalizacji oporów
przede wszystkim zmienia się pole powierzchni płata. Powinno to poskutkować redukcją oporu
tarcia oraz przesunięciem minimum krzywej oporu w kierunku większych prędkości.

7.3 Bilans mocy
Otrzymane wyniki porównane zostały z wynikami badań modelowych przeprowadzonych
na jednostce w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku oraz osiągami podczas regat. Poniżej
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na rysunku 7.6 zamieszczony został wykres otrzymany w wyniku badań, nałożone zostały na
niego dla porównania otrzymane wcześniej w tej pracy krzywe oporu wodolotów.

Krzywa oporów
230
210
190
170
150
130
110
90
3,4

3,6

3,8

4

4,2

NACA

Clark Y

4,4

4,6

GUT Solar1

Rysunek 7.6 Krzywa oporu łodzi GUT Solar1 uzyskana w wyniku badań modelowych
porównana z krzywymi oporów wodolotów

Na jego podostawie obliczam dla zbadanych przeze mnie prędkości moc holowania,
która wyraża się wzorem 𝑁𝐻 = 𝑅𝐶 ∙ 𝑣 , gdzie RC to opór całkowity jednostki. Podczas regat
maksymalna zmierzona prędkość wynosiła 19 km/h, co odpowiada prędkości 5.28m/s.
W badaniach modelowych dysponujemy danymi do prędkości 4.82 m/s, dla której opór
wynosi 181.02 N. Dla tej prędkości moc holowania wynosi:
NH =4.82*181.02 = 872,5164 [W]
Z racji tego, że są to dane sprawdzone i wiarygodne określę tą wartość jako umowną
maksymalną moc napędu. Poniżej umieszczam tabelę, w której znajdują się wartości mocy
holowania dla obu płatów i poszczególnych prędkości.
Tabela 7.1 Moc holowania dla poszczególnych prędkości

Prędkość [m/s]

NACA 16 [N]

NH [W]

Clark Y [N]

NH [W]

3,5

168

588

165,2

578,2

4

213

852

143,8

575,2

204,4

919,8

4,5
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Wynika z niej, że dla płata z profilu NACA osiągnięcie prędkości 4.5 m/s nawet po wyjściu
kadłuba z wody jest niemożliwe.
Dla profilu Clark Y obie wartości mocy holowania są w granicach możliwych do
osiągnięcia przy obecnej mocy napędu. Jednakże gdy porównamy wartości oporu dla
odpowiadających im prędkości uzyskanych na basenie modelowym okaże się, że pomimo
wynurzenia kadłuba z wody opór wodolotu jest większy, co oznacza, że dla analizowanych
prędkości zastosowanie płatów jest nieopłacalne, jako że dla prędkości 3.5 m/s opór wynosił
102.7N, a dla prędkości 4 m/s 133.12.
W celu dokonania rzetelnego porównania należałoby obliczyć wartości oporu dla
większych prędkości, lecz kształt wycinka krzywej oporu dla profilu Clark Y pozwala wnioskować,
wtedy to wodolot będzie osiągał mniejsze opory i to uż od prędkości około 4,1 m/s
Podsumowując stwierdzam, że przekształcenie jednostki GUT Solar1 jest możliwe,
jednakże aby osiągnięty został stan równowagi i przyniosło to korzyści, to przebadany przeze
mnie płat wymaga modyfikacji w postaci redukcji pola powierzchni oraz podjęcia jednego z trzech
zaproponowanych przeze mnie działań w punkcie 7.2
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