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چكیده
بهینه سازی پروانه همواره يكی از جنبههای مهم طراحی پروانه میباشد .کاهش مصرف سوخت در شناور ها نیزيكیی از جنبیه هیای مهیم
طراحی است و اگر شناور و سیستم رانش درست طراحی نشده باشند ،هزينه های زيادی را به دنبیا دارد .در شیناورهای نظیامی ممكین
است وضعیت های مختلفی برای سیستم رانش در نظر گرفته شود تا در ماموريت های مختلف ،شناور بهترين عملكرد را داشیته باشید .در
اين مقاله يک روش جديد برای طراحی سیستم رانش يک شناور نظامی ارائه میشود و سه وضیعیت مختلیف سیسیتم رانیش در وضیعیت
معمولی که تنها از يكی از موتورها و وضعیت نیمه قدرت در سرعتهای متوسط و وضعیت تمام قدرت که بیه ترتیی از دو و چهیار موتیور
استفاده میشود ،در نظر گرفته میشود .همچنین ،با استفاده از الگوريتم ژنتیک،سیستم رانش شناور به منظور افیزايش بیازدهی ،تراسیت و
کاهش گشتاور با لحاظ اسكیو ،کاويتاسیون و تنش طراحی میشود و بهترين سرعتی که در آن شناور دارای کمترين مصرف سوخت است،
بدست میآيد.
واژگان کلیدی  :کمینه کردن مصرف سوخت ،بهینه سازی پروانه ،الگوریتم ژنتیک ،شناور رزمی ،ماموریت های مختلف
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س س از اين پارامترها برای محاسبهی تنش در پره ،تعیین
مشخصات بهینه پروانهی سری Bو کاهش مصرف سیوخت
استفاده میشود .فرآيند طراحی پروانه يک فرآيند طراحیی
چنیید هدفییه اسییت کییه در راسییتای بییه حییداق رسییاندن
کاويتاسیون ،مصرف سوخت و گشیتاور پروانیه و همچنیین
افزايش تراست ،بازدهی پروانه ،اسیكیو و نییز لحیاظ تینش
است.

 - 1مقدمه
کاهش مصرف سوخت و افزايش بازدهی سیستم رانیش در
تمامی شناور هیا از اهمییت زيیادی در طراحیی برخیوردار
است و موج کاهش هزينه ها و بهبیود عملكیرد شیناور و
افزايش عمر سیستم رانش میشیود .همچنین،يیک شیناور
نظامی بستگی به ماموريتی که دارد بايستی از يیک ،دو يیا
چهار موتور استفاده کند .بنابراين بايستی در فرآيند بهینیه
سازی اين مسیلله در نظیر گرفتیه شیود و سیسیتم رانیش
شناور برای ماموريت های مختلف بهینیه شیود .همچنیین
بايستی تنش وارد به پروانیه از حید مجیاز فراتیر نیرود .بیه
تازگی ،کارهايی در رابطه با بهینه سازی سیستم رانیش بیر
اساس کاهش مصرف سوخت انجام گرفته است .بیه عیووه
مقاالت زيادی به بحث بهینه سازی پروانه و سیستم رانیش
پرداخته اند .لیی در سیا  2880بیه بهینیه سیازی بیرای
افییزايش بییازدهی در پروانییه هییای سییری Bبییا اسییتفاده از
الگوريتم ژنتیک پرداخت] .[1چین در سیا  2886بهینیه
سازی پروانه را براساس ارتعاش و بازدهی هییدرودينامیكی
انجام داد].[2کوپر در سیا  2818بیر روی بهینیه سیازی
پروانه در شناورهايكانتینربری بیزر انجیام داد کیه در آن
پروانه با توجه بیه سیرعت میورد نییاز شیناور بهینیه میی-
شیید].[3گفییاری و همكییارانش در سییا  2811يییک روش
طراحی را برای پروانه های سری Bارائه کردنید کیه در آن
پروانه های سری Bبا هدف افزايش بیازدهی بهینیه سیازی
می شدند] .[0ژی در سا  2811از تكنیک بهینیه سیازی
چند هدفیهی پروانیه اسیتفاده کیرد تیا بیازدهی و ضیري
تراست را در يک سرعت مشخص بهینه کند] .[5میشی و
همكارانش در سا  2812به تاثیر پروانیه بیر روی کیاهش
مصرف سوخت و بازدهی پروانیه پرداخیت] .[7نیلسیون در
سا  2813بر روی بهینه سازی بدنیه و پروانیه را بیا يیک
هییدف و آن هییم بییه حییداق رسییاندن مصییرف سییوخت
پرداخییت] .[6کمرلییويی و همكییارانش در سییا  2810بییه
بهینهسازی سیسیتم رانیش بیر اسیاس اسیكیو ،تراسیت و
گشتاور و بازدهی پرداخت .بهینه سازی پروانه را می تیوان
در مراجع ] [11-0جستجو کرد.
در اين مقاله ،با استفاده از يیک کید کیام یوتری ،ضیراي
پروانه با استفاده از تلوری المیان پیره محاسیبه مییشیود.
هندسهومشخصیات هندسیی پروانیه شیام مسیاحت هیر
مقطع ،حجم ،مرکز گرانش هر پره نیز محاسیبه مییشیود.

 -2تئوری و روش محاسبات
در اين مقاله از تلوری المان پره برای محاسبهی مشخصات
پره ،تلوری تیريک سرگیردار برای محاسیبهی تینش پیره،
تلییوری کاويتاسیییون کلییر و منحنیی باکییت بییرای تحلیی
کاويتاسیون ،منحنیی مصیرف سیوخت ويیهه ( Specific
 )Fuel Consumption= SFCبیرای تعییین مصیرف
سوخت شناور و در نهايت از تكنیک الگوريتم ژنتیک بیرای
فرآينیید بهینییه سییازی اسییتفاده م ییشییود .در ايیین مقالییه
متغیرهای ورودی بیه الگیوريتم ژنتییک تعیداد پیره ،قطیر
پروانه ،زاويهی اسكیو ،نسبت گام ،سیرعت شیناور و متغییر
خروجی ،مصرف سوختبا لحیاظ تراسیت و بیازدهی پروانیه
بیشتر و کاهش گشتاور و بازدهی اسكیو تحیت قیید هیای
تنش و کاويتاسیون میباشند.
 -1-2تئوری المان پره
در اينجا از تلوری المان پره برای تعیین تراست و وابستگی
آن به شك پره استفاده میشود .در اين تلوری فرض می-
شود پروانه ترکیبی از المان هیای پیره مییباشید و در اثیر
حرکت هر يک از اين المیان هیا در سییا نیرويیی در هیر
المان پره ايجاد میشود .مولفه محوری اين نیرو تراسیت و
ممان مولفه مماسی اين نیرو حو محیور پروانیه ،گشیتاور
نامیده میشود .با انتگرا گیری از گشتاور و تراست نسیبت
به شعاع برايتمام پره ها تراست و گشتاور ک بیرای پروانیه
بدست میآيد.
اگر پروانه را به المان های مختلف تقسیم کنیم هیر المیان
به صورت يک فوي رفتار میکند که در معرض سرعتVR
قرار دارد (شك  .)1اين سرعت شام مولفیهی مماسیی و
مولفهی چرخشیی مییباشید .بیرای هیر مقطیع تراسیت و
گشتاور به صورت زير اندازه گیری میشوند:
1
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2
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VdT
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d 
کییه در آن  zتعییداد پییره C ،طییو کییورد و  سییرعت


که در آن

r0

m

چگالی مادهی سازندهی پروانه اسیت .مرکیز

جییرم پییره در شییعاع

چرخش میباشد.

r dr

R

R

r0
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r    r dr

اسییت .ب یدين

ترتی نیروی گريز از مرکز از رابطهی زير بدست میآيد
()7
FC  mb r(2 n)2
ممان خمشی ناشیی از نییروی گريیز از مرکیز در صیفحه
گذرنده از از محور پروانه و عمیود بیر آن بیه ترتیی برابیر
است با
M R  FC .z C
()6
M S  FC .y C
()0

شكل ( )1تعریف پارامترهای به کار رفته در تئوری المان پره

ممیان  M Rو  M Sممییان هییای ناشیی از ريییک و اسییكیو
هستند .برای محاسبه ی تنش در ابتدا مقطع پره را به 27
مقطع در راستای کیورد و  11مقطیع در راسیتای شیعاعی
تقسیم میکنیم و نیروهای اعمالی به پروانه توسط تراست
و با انتگرا گییری بیه روش سیم سیون از حجیم ،ممیان
اينرسی و مساحت پره و به دنبا آن ممان ناشی از تراست
و گشتاور را بدست میآوريم .با اسیتفاده از ايین مقیادير از
رابطهی زير تنش بدست میآيد
M y0 FC
()4
M x0

 -2-2بررسی کاویتاسیون
يكی از فاکتورهايی که ممكن است تاثیر جدی بر عملكیرد
پروانه داشته باشد ،کاويتاسیونمی باشد ،لذا اين فاکتور می
بايست برای طراحی صیحیح پروانیه در نظیر گرفتیه شیود.
يكی از معروفترين معیارهای کاويتاسییون میورد اسیتفاده
بییرای پروانییه هییای دري یايی معیییار بوري ی ( )1403م یی-
باشد] .[12در اين معیار از نموداری استفاده مییشیود کیه
در آن ضري بارگذاری تراست بیه صیورت تیابعی از عیدد
کاويتاسیییون ارائییه م یی شییود .معیییار ديگییری کییه بییرای
جلییوگیری از کاويتاسیییون اسییتفاده م ییشییود معیییار کلییر
( )1477است] .[12يكیی از راههیای سیاده بیرای کیاهش
دادن کاويتاسیون افزايش نسبت مساحت پره میباشید .در
معیار کلر نسبت مساحت پره به صورت زير تعريف میشود
()0

m b   m  dr

a0

که در آن
()18
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K
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M x 0  (M T  M R ) cos   M Q sin 

M y0  (M T  M R ) sin   M Q cos 

و  زوايهی گام است.

که در آن مینیمم نسبت مساحت پره میباشید و  Kبیرای
شناورهای دو پروانه ای برابر  8.1و بیرای شیناورهای تیک
پروانه ای برابر  8.2می باشد .برای اينكیه کاويتاسییون رخ
ندهد ،بايستی  AE AO برابر يا بزرگتر از   AE AO minباشد.

 -4-2مشخصات هیدرودینامیكی پروانه
در اينجا در ابتدا برای محاسبهی ضراي تراست و گشیتاور
يک پروانهی سری Bبا استفاده از توابیع رگرسییونی طبی
مرجع [ ]12به صورت زير بیان میشود
()12
T
s P t Ae u
v
)K T   Cs,t,u,v (J) ( ) ( ) (z
D A0

 -3-2تنش پروانه
به دلی شك پیچیدهی پره های پروانه محاسیبهی دقیی
تنش ناشی از اين نیروها کار دشواری اسیت .اگیر  aسیطح
مقطع پره در شعاع  rباشد ،جرم پره پروانه بین شیعاع  r0و
نوک پره به صورت زير بدست میآيد

()13

3
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که در آن

T
Cs,t
,u ,v

 v ،u ،t ،sبه ترتی
ضري  Jضري
میشود
()10

و

CsQ, t , u , v
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ضراي

که در آن نسبت پیشروی پروانیه اسیت و از رابطیهی زيیر
بدست میآيد

تراست و گشیتاور و

P
توان های، ،J
D

 A e ،و  zمی باشند.
A0

پیشروی میباشد و به صورت زيیر تعريیف

که در آن
()15

TR
 VA2  D2

Va
nD

()28
از تقاطع  K Tحاص از معادله ()10

J

نمودار آب آزاد

مطاب شك ( J ،)2و به دنبا آن  0بدست میآيد.
 -5-2اثر اسكیو پره

)Va  V(1  w

اسیكیو پروانییه بییر روی کاويتاسیییون ،فشییارهای ارتعاشیی،
نیروهای شافت و بازدهی پروانه اثر میگذارد .اثیر اسیكیوبر
روی بازدهی پروانیه توسیط بیه رابطیه ی تقريبیی زيرکیه
برحس زاويه اسكیو میباشد تعیین میگردد

میباشد w .را می تیوان بیر حسی ضیري بلیوکی طبی
مرجع ] [6به صورت زير تعريف نمود
()17
w  1.7643C2B  1.4745CB  0.2574

Skew
 0.06687e0.1148s  0.989e0.001029 s
0

تراست پروانه ( )TCalبايد برابر يا بزرگتر از مقاومیت کی
شناور باشد .تراست پروانیه و مینییمم تراسیت میورد نییاز
( )TRرا میتوان از رابطهی زير محاسبه کرد
2
TCal  K T n D 4
()16
RT
) n p (1  t de

با K T

A

()21
که در آن  sزاويهی اسكیو بر حس درجه و  0بیازدهی
آب آزاد است] .[13طبی رابطیهی بیاال بیازدهی اسیكیو و
بازدهی آب آزاد پروانه رابطیهی معكیوس دارنید و بايسیتی
بازدهی اسكیو کمتر حالت مطلوب میباشد.

TR 

()10
که در آن  RTمقاومت ک شناور n p ،تعیداد پروانیه و t de
ض یري کییاهش تراسییت م ییباشیید .در ايیین حالییت بییرای
محاسبهی

 -6-2بازدهی کل سیستم
مصرف سوخت ويههی موتور ، SFC،توسط شرکت سازنده
ی موتور بر حس بار موتور تهییه میی شیود .تیوان میوثر
شناور با سرعت و مقاومت شناور از طري رابطه زيرارتباط
دارند
PE  R T V
()22
توان تحوي داده شده به پروانه از رابطهی زيرمحاسبه می-
گردد
P
()23
P  E
QPC

که در آن  QPCضري شبهرانش تاثیرگذار بیر روی بدنیه و
پروانه است که از رابطهی زير بدست میآيد
) QPC  (H )(RR )(0
()20
که در آن  RR  1بازدهی چرخشی نسبی و  0بازدهی
آب آزاد و  Hبازدهی بدنه است که به صیورت زيرتعريیف
میشود

شكل ( )2نمونه ای از تقاطع نمودار  AJ 2با نمودار K T

 K Tاز رابطهی زير استفاده میشود
()14

2

D

K T  AJ

()25

4

1 t
1 w

H 
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در اينجا فرض می شود افت های ناشی از شافت و بازدهی
ياتاقان ناچیز مییباشیند .از اينیرو  PD  PSکیه در آن PS
توان شافت میباشد.
 -3الگوریتم ژنتیک
يكی از معروف ترين الگوريتم های بهینه سازی ،الگیوريتم
ژنتیک میباشید .در ايین روش متغیرهیای ورودی معیرف
ژنوتیپ و متغیرهای خروجی معرف فنوتیپ میی باشید .در
هر تولید نس تابع ارزيابی بهترين ژن ها را انتخیاب میی-
کند .اين ژن ها به عنوان والدين نسی بعید انتخیاب میی-
شوند .در هر نسی دو ژنیوم بخشیی از ژنهايشیان را بیرای
ايجاد نس بعدی اهدا میکنند .اگر آنها تغییر پیدا نكننید،
بدون تغییر به نسی بعیدی منتقی خواهنید شید .درصید
ترکی نشان دهنده اينست که ژنوم ها چگونه تغییر میی-
کنند .برای خاتمیه يیافتن الگیوريتم روش هیای مختلفیی
وجود دارد .يكی از ايین روش هیا تعیداد دور تكیرار حلقیه
است که در اينجا از اين روش استفاده میشیود .در شیك
( )3مراح الگوريتم ژنتیک نشان داده شده اسیت .جیدو
( )1پارامترهای مورد استفاده در الگوريتم ژنتیک را نشیان
میدهد .در اين مقاله متغیرهای ورودی (تعیداد پیره ،قطیر
پروانییه ،زاويهییی اسییكیو ،نسییبت گییام ،سییرعت شییناور) و
متغیرهییای خروج یی (تراسییت ،گشییتاور ،بییازدهی پروانییه،
بازدهی تراست ،مصرف سوخت) میباشند.

شكل( )3مراحل الگوریتم ژنتیک

جدول( )1پارامترهای به کار رفته در الگوریتم ژنتیک

پارامتر

مقدار پارامتر

تعداد تكرار

588

اندازه جمعیت

08

درصد جهش

%35

نوع جهش

تصادفی

درصد ترکی

%58

 -4تعیین مصرف سوخت شناور
برای تعیین مصرف سوخت شناور از تابع  LFCکه معیرف
مصرف سوخت شناور به صورت زير که در مرجع ][6ارائیه
شده است استفاده میکنیم
()26
LFC  (  P(V) SFC(V) PD (V) dV) L h
V

که در آن منظیوراز  Vو  L hبیه ترتیی سیرعت بهینیهی
طراحی و مدت زمان مصرف سیوخت شیناور مییباشید، P .
 SFCو  PDترتی تابع چگالی احتما سرعت ،تابع مصرف
سوخت ويههی شناور و توان تحوي داده شیده بیه شیناور
میباشد.تابع چگالی
5
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احتما سرعت معرف سرعت شیناور در زمانهیای مختلیف
میباشد .همچنین مصیرف سیوخت ويیههی موتیور،SFC،
توسط شرکت سازندهی موتور بر حسی بیار موتیور تهییه
مییشییود.در شییك ( )0نمییودار  LFCبییرای سییه شییرايط
مختلف شناور يعنیی حرکیت در وضیعیت معمیولی ،نیمیه
قدرت و تمام قدرت بر اساس مرجع ] [7نشیان داده شیده

 -5محاسبه نتایج
روش محاسبات در شك ( )5نشانداده شده است،با
استفاده از تلوری المان پره محاسبهی مشخصات پروانه ،از
تلوری تیريک

اسییت.برای بدسییت آوردن نمییودار  ،LFCنمییودارهییای ، P
 SFCو  PSارائه شده در مرجع ][7برای سرعت هیای
مختلف در هم ضرب شده اند .توجه شود کیه در ايین
مقاله فرض شد که  PD  PSمیباشد و مدت زمیان يیک
سا در نظر گرفته شده است.

شكل ( )4مصرف سوخت در یک سال( )LFCبرحسب
سرعت در وضعیت های تمام قدرت ،نیمه قدرت و معمولی
شكل ( )5روش بهینه سازی

جدول ( )2محدودیت های اعمال شده

حد پایین

حد باال

متغیر طراحی
تعداد پره ها

3

6

زاويه ی اسكیو(درجه)

18

25

ماکزيمم تنش
مجاز)(MPa

8

]34[Mpa

8.5

1.0

8

1.5

( 18نات)

(38نات)

نسبت گام
ضري پیشروی پروانه
سرعت شناور

6
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حس ماموريت های مختلف به صورت جیدو ( )0فیرض
میشود .میالو در وضیعیت  78 ،1درصید مصیرف سیوخت
مربوط به حالت معمولی 28 ،درصد مربوط به حالت نیمیه
قدرت و  28درصد مربوط به حالت تمام قدرت میباشد.

جدول ( )3پارامترهای طراحی بدست آمده

بهینه

داده اولیه

3

7

پارامتر
Z

0.6580

0

)D (m

8.615

8.6

P/D

20.4216

28

0.2434

18.5

)4.233e+83(MT

1.65e+80
)(MT
05

)Q (KN.m

72.2210

53.5

)T(KN

8.50

8.75

بازدهی اسكیو

8.7881

8.5

بازدهی آب آزاد

37.67

جدول( )4ضرایب معادله ( )22بر حسب ماموریت های مختلف

زاويهی اسكیو
(درجه)

وضعیت 3

وضعیت 2

وضعیت 1

8

8

8.7

a

(نات)

8

8.7

8.2

b

)در سا (LFC

1

8.0

8.2

c

VDesign

نمودار همگرايی به پاسیخ بیر حسی تكیرار در شیك ()7
نشان داده شده است .همانطور کیه مشیاهده مییشیود بیا
افزايش حلقهی تكرار ،الگوريتم به جواب نزديیک تیر میی-
شود.

سرگیردار برای محاسبهی تنش پره ،تلوری کاويتاسیون
کلر و منحنی باکت برای تحلی کاويتاسیون ،منحنی
مصرف سوخت ويهه ( )SFCبرای تعیین مصرف سوخت
شناور ،همچنین در هر تكرار قید های کاويتاسیون و
تنش بررسی میشود تا بهترين طراحی در تعداد تكرار
مشخص شده برای الگوريتم ژنتیک بدست
آيد .با توجه به محدودهی متغیرهای مورد استفاده که در
جدو ( )2نمايش داده شده است .نتايج به صورت زير در
جدو ( )3بدست میآيد.
از آنجا که نیاز داريم پروانه در سه ماموريت مختلف شیناور
دارای بازدهی بهینه و مهم تر از آن کاهش مصرف سوخت
بیشتر باشد،
در الگوريتم بهینه سازی برای LFCضري بیشتری قیرار
داده شد تا در هر سه ماموريت شناور پارامترهیای طراحیی
پروانه تقريباً نزديیک بیه هیم باشیند ،در حالیكیه مصیرف
سوخت به بیشترين حالت ممكن مینیمم شود .برای بهینه
سازی مصرف سوخت برای سه وضعیت طب جدو ()0به
صورت زير عم میکنیم
LFCTotal  a LFC1  b LFC2  c LFC3
()20
که در آن ضراي c،b ،aبه ترتی ضراي مصیرف سیوخت
در حالت معمولی ،نیمه قدرت و تمام قدرت میباشد .ايین
ضراي بر

 -6نتیجه گیری
در اين مقالیه طراحیی پروانیه بیا لحیاظ محیدوديت هیای
طراحی و بر اساس بهینیه سیازی بیا اسیتفاده از الگیوريتم
ژنتیک انجام شد و نتايج زير بدست آمد:
 .1طراحی پروانه بر اساس  5محدوديت انجام شد و
نتییايج معقییو و عملییی بییر طبیی شییناور در
نظرگرفته شده بدست آمد.
 .2عییووه بییر پارامترهییای پروانییه ،کییاهش مصییرف
سوخت هم در پروانه در نظر گرفته شد.
 .3بهترين سرعتی که در آن شناور دارای کمتیرين
مصرف سوخت و پروانه دارای بیشترين بیازدهی
است بدست آمد.
 .0پروانه طوری طراحی شد کیه در سیه ماموريیت
شناور دارای بازدهی باال و مهم تر از آن کمترين
مصرفسوخت در سرعت طراحی باشد.
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M y0
n

سرعت دورانی پروانه

P

تابع چگالی احتما سرعت

P D
PD
PE

توان موثر
گشتاور
بازدهی شبه پیشرانش

QPC
r

AO

سطح گسترش يافتهی پره
سطح ديسک پره

a0

مساحت مقطع ريشه

C

طو کورد

CB

ضري فرم بدنه

cl

ضري لیفت

cd

ضري در

AE

RT

Sc

ماکزيمم تنش مجاز پروانه

C P min

D

قطر پروانه

FC

نیروی گريز از مرکز

Ix 0

مدو مقطع حو محور x0

Iy0

مدو مقطع در جهت محور y0

J

ضري پیشروی

Kt

ضري تراست

Kq

ضري گشتاور

Kp

ضري وتر

L

نیروی لیفت

LFC

سوخت مصرف شده در طو چرخه عمر

MQ

ممان گشتاور

MR

ممان ناشی از زاويه ريک

MS

ممان ناشی از اسكیو

MT

ممان ناشی از تراست

Mx0

ممان حو محور  x0در مرکز ثق مقطع
8

مصرف سوخت ويهه

T

تراست

TR

تراست مورد نیاز

t de

ضري کاهش تراست

t D

ضري فشار مینیمم

شعاع مقطع پره
مقاومت ک شناور

SFC

 -2نامگذاری

نسبت گام
توان تحی داده شده به پروانه

Q

شكل ( )6نمودار همگرایی

ممان حو محور  y0در مرکز ثق مقطع

نسبت ضخامت

ua

سرعت القائی محوری

ut

سرعت القائی مماسی

Vs

سرعت شناور

VA

سرعت پیشروی پروانه

w

ضري ويک

z

تعداد پره



زاويهی گام هیدرودينامیكی



زاويه ی حمله برحس درجه



زاويه ی گام هندسی



سرعت دورانی مقطع

s

زاويه ی اسكیو

H

بازدهی بدنه

OW

بازدهی آب آزاد

 RR

بازدهی چرخشی نسبی

skew

بازدهی اسكیو
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