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STRESZCZENIE: Referat pokazuje zastosowanie narzędzi numerycznej mechaniki płynów jako wsparcia procesu projektowego, na 

przykładzie obiektu wodnego OW-STEALTH. Przedstawiono w nim wyniki i analizę obliczeń oporowych w dziedzinie ze swobodną 

powierzchnią. Opisano sposób wyznaczenia położenia środka naporu, którego współrzędne mają duże znaczenie z punktu widzenia 

stabilności pojazdu. Pokazano zastosowanie modelu DFBI- Dynamic Fluid Body Interaction i dedykowaną mu siatkę typu overset, dla 

obliczeń bryły swobodnej obiektu. Model rozbudowano poprzez zastosowanie elementu sprężystego, odwzorowującego działanie pędników 

pojazdu. Całość rozważań przedstawionych w referacie obrazuje metodykę badań napędowo- oporowych dla obiektów podwodnych. 
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1. Cel i zakres pracy 

Celem pracy było wykonanie symulacji CFD mających 

na celu wstępne określenie właściwości hydrody-

namicznych dla obiektu wodnego OW-STEALTH, którego 

geometrię pokazano na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Geometria obiektu 

 

 Zakres pracy obejmuje obliczenia oporowe pojazdu 

utwierdzonego w dwóch zanurzeniach T1=0.2m i T2=0.8m 

oraz pojazdu o trzech stopniach swobody (na kierunkach X, 

Y i RY) w zanurzeniu T=0.2m.  

Wyniki obliczeń mają na celu wsparcie procesu 

projektowego jednostki. Uzyskane krzywe oporowe 

posłużą na dalszych etapach prac do doboru pędników 

pojazdu, zaś badania pojazdu swobodnego do metod 

stabilizacji. 

 

2. Opis badanego układu i metodologia badań 

Dla przedstawionej na rys. 1 geometrii wykonano 

symulacje numeryczne opływu z uwzględnieniem 

powierzchni swobodnej wody w dwóch zanurzeniach 

projektowych T1 i T2 dla różnych prędkości postępowych 

pojazdu v. W wyniku przeprowadzonych obliczeń 

otrzymano: siły i momenty działające na obiekt 

w zależności od jego prędkości postępowej i zanurzenia, 

pola ciśnień generowane na bryle obiektu, oraz kształt 

powierzchni swobodnej ponad zanurzonym pojazdem. Na 

podstawie wyników wyznaczono położenie punktu naporu 

oraz wykreślono krzywe oporu. 

W przypadku symulacji pojazdu o trzech stopniach 

swobody otrzymano tak jak w poprzednim przypadku: siły 

i momenty działające na obiekt w zależności od jego 

prędkości postępowej i zanurzenia, pola ciśnień 

generowane na bryle obiektu, oraz kształt powierzchni 

swobodnej ponad zanurzonym pojazdem, a ponad to 

przemieszczenia pojazdu na uwolnionych stopniach 

swobody. Wartości te pozwoliły na wstępną ocenę 

stabilności pojazdu. 
 

3. Modelowanie numeryczne i symulacja 

Obliczenia przeprowadzono w prostopadłościennej 

dziedzinie obliczeniowej, przedstawionej na rys. 2, 

o warunkach brzegowych zestawionych w tab. 1. W skład 

dziedziny wchodzą dwie fazy: powietrze oraz woda, 

symulowane za pomocą modelu Volume of Fluid (VOF).  

Uwzględniona została również siła grawitacji. 

W przypadku modelowania bryły sztywnej uwzględnia się 

zarówno jej masę, położenie środka ciężkości, jak również 

momenty bezwładności. W obliczeniach posłużono się 

modelem turbulencji k-ε 
 

 
Rys. 2. Dziedzina obliczeniowa 

 

Tabela 1 Warunki brzegowe 

WLOT Prędkość czynnika roboczego v=const, 

objętość frakcji wynikacjąca z położenia 

powierzchni swobodnej 

WYLOT Prędkość czynnika roboczego v=const, 

objętość frakcji wynikacjąca z położenia 

powierzchni swobodnej 

DNO Brak poślizgu 

SCIANY Poślizg 
 

Elementy siatki obliczeniowej zagęszczono w otoczeniu 

pojazdu oraz na powierzchni swobodnej cieczy. 

W przypadku obliczeń pojazdu o trzech stopniach swobody 

posłużono się siatką typu overset, przedstawioną na rys. 3, 

gdzie dziedzinę nieruchomą oznaczono kolorem zielonym, 

ruchomą zaś kolorem żółtym. 



XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII 2016 

  

 
Rys. 3. Siatka obliczeniowa typu overset 

 

W symulacjach bryły swobodnej zastosowano ponadto 

specjalny element elastyczny pokazany na rys. 7, oddający 

działanie pędników.  

 

4. Wyniki i analiza 

W wyniku symulacji otrzymano krzywe oporowe dla 

pojazdu w zanurzeniu T1 i T2 przedstawione na rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Krzywe oporowe pojazdu 

 

Na podstawie pola ciśnień, zgodnie z rów. 1. i 2. 

wyznaczono również położenie środka naporu dla 

kolejnych prędkości pojazdu, których położenie pokazano 

na rys. 5. 
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Rys. 5. Położenie środka naporu dla kolejnych prędkości 

postępowych pojazdu 

  

Przykładowe odkształcenie powierzchni swobodnej, dla 

pojazdu zanurzonego T1=0.2m, poruszającego się 

z prędkością v=3m/s, przedstawiono na rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Kształt powierzchni swobodnej 

 

Symulacje pojazdu swobodnego zasygnalizowały 

trudności związane z zachowaniem stabilności pojazdu, 

który dla prędkości poniżej v < 3m/s przejawiał tendencje 

do zanurzenia części dziobowej. Przy prędkości v=3m/s 

pojazd ustabilizował się wchodząc w ślizg, co pokazano na 

rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Pojazd swobodny v=3m/s 

 

5. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono zastosowanie narzędzi CFD do 

wsparcia procesu projektowego obiektu wodnego OW-

STEALTH. Zastosowane złożone modele obliczeniowe, 

dzięki którym możliwe było uzyskanie wielu istotnych 

informacji dla dalszego procesu projektowego. Wykazano 

tym samym zasadność i korzyści płynące z takiego 

podejścia. 
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