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چكیده
بهينه سازي پروانه همواره يكی از جنبههاي مهم طراحی پروانه میباشد .کاهش مصرف سوخت در شناور ها نيز يكی از جنبهه ههاي مههم
طراحی است و اگر شناور و سيستم رانش درست طراحی نشده باشند ،هزينه هاي زيادي را به دنبال دارد .در شناورها ممكن است وضعيت
هاي مختلفی براي سيستم رانش در نظر گرفته شود تا در ماموريت هاي مختلف ،شناور بهترين عملكرد را داشته باشد .در اين مقالهه يه
روش جديد براي طراحی سيستم رانش ارائه میشود و سه وضعيت مختلف سيستم رانش در وضعيت معمولی که تنها از يكی از موتورهها و
وضعيت نيمه قدرت در سرعتهاي متوسط و وضعيت تمام قدرت که به ترتيب از دو و چهار موتور استفاده ميشود ،در نظر گرفته میشهود.
همچنين ،با استفاده از الگوريتم ژنتي  ،سيستم رانش شناور بهه منظهور افهزايش بهازدهی ،تراسهت و کهاهش گشهتاور بها لاها اسهكيو،
کاويتاسيون و تنش طراحی میشود و بهترين سرعتی که در آن شناور داراي کمترين مصرف سوخت است ،بدست میآيد.
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س س از اين پارامترها براي مااسبهي تنش در پره ،تعيين
مشخصات بهينه پروانهي سري Bو کاهش مصرف سهوخت
استفاده میشود .فرآيند طراحی پروانه ي فرآيند طراحهی
چنههد هدفههه اسههت کههه در راسههتاي بههه حههداق رسههاندن
کاويتاسيون ،مصرف سوخت و گشهتاور پروانهه و همچنهين
افزايش تراست ،بازدهی پروانه ،اسهكيو و نيهز لاها تهنش
است.

 - 1مقدمه
کاهش مصرف سوخت و افزايش بازدهی سيستم رانهش در
تمامی شناور هها از اهميهت زيهادي در طراحهی برخهوردار
است و موجب کاهش هزينه ها و بهبهود عملكهرد شهناور و
افزايش عمر سيستم رانهش مهیشهود .همچنهين ،در يه
شناور بستگی به ماموريتی که دارد بايسهتی از يه  ،دو يها
چهار موتور استفاده کند .بنابراين بايستی در فرآيند بهينهه
سازي اين مسهلله در نظهر گرفتهه شهود و سيسهتم رانهش
شناور براي ماموريت هاي مختلف بهينهه شهود .همچنهين
بايستی تنش وارد به پروانهه از حهد مجهاز فراتهر نهرود .بهه
تازگی ،کارهايی در رابطه با بهينه سازي سيستم رانهش بهر
اساس کاهش مصرف سوخت انجام گرفته است .بهه عهووه
مقاالت زيادي به باث بهينه سازي پروانه و سيستم رانهش
پرداخته اند .لهی در سهال  2880بهه بهينهه سهازي بهراي
افههزايش بههازدهی در پروانههه هههاي سههري Bبهها اسههتفاده از
الگوريتم ژنتي پرداخت] .[1چهن در سهال  2887بهينهه
سازي پروانه را براساس ارتعاش و بازدهی هيهدروديناميكی
انجام داد].[2کوپر در سهال  2818بهر روي بهينهه سهازي
پروانه در شناورهايكانتينربري بهزر انجهام داد کهه در آن
پروانه با توجه بهه سهرعت مهورد نيهاز شهناور بهينهه مهی-
شههد].[3گفههاري و همكههارانش در سههال  2811ي ه روش
طراحی را براي پروانه هاي سري Bارائه کردنهد کهه در آن
پروانه هاي سري Bبا هدف افزايش بهازدهی بهينهه سهازي
می شدند] .[0ژي در سال  2811از تكني بهينهه سهازي
چند هدفههي پروانهه اسهتفاده کهرد تها بهازدهی و ضهريب
تراست را در ي سرعت مشخص بهينه کند] .[5ميشه و
همكارانش در سال  2812به تاثير پروانهه بهر روي کهاهش
مصرف سوخت و بازدهی پروانهه پرداخهت] .[6نيلسهون در
سال  2813بر روي بهينه سازي بدنهه و پروانهه را بها يه
هههدف و آن هههم بههه حههداق رسههاندن مصههرف سههوخت
پرداخههت] .[7کمرلههويی و همكههارانش در سههال  2810بههه
بهينهسازي سيسهتم رانهش بهر اسهاس اسهكيو ،تراسهت و
گشتاور و بازدهی پرداخت .بهينه سازي پروانه را می تهوان
در مراجع ] [11-0جستجو کرد.
در اين مقاله ،با استفاده از يه کهد کهام يوتري ،ضهرايب
پروانه با استفاده از تلوري المهان پهره مااسهبه مهیشهود.
هندسهومشخصهات هندسهی پروانهه شهام مسهاحت ههر
مقطع ،حجم ،مرکز گرانش هر پره نيز مااسهبه مهیشهود.

 -2تئوری و روش محاسبات
در اين مقاله از تلوري المان پره براي مااسبهي مشخصات
پره ،تلوري تيري سرگيردار براي مااسهبهي تهنش پهره،
تلههوري کاويتاسههيون کلههر و منانهی باکههت بههراي تاليه
کاويتاسيون ،منانهی مصهرف سهوخت ويههه ( Specific
 )Fuel Consumption= SFCبهراي تعيهين مصهرف
سوخت شناور و در نهايت از تكني الگوريتم ژنتي بهراي
فرآينههد بهينههه سههازي اسههتفاده م هیشههود .در ايههن مقالههه
متغيرهاي ورودي بهه الگهوريتم ژنتيه تعهداد پهره ،قطهر
پروانه ،زاويهي اسكيو ،نسبت گام ،سهرعت شهناور و متغيهر
خروجی ،مصرف سوختبا لاها تراسهت و بهازدهی پروانهه
بيشتر و کاهش گشتاور و بازدهی اسكيو تاهت قيهد ههاي
تنش و کاويتاسيون میباشند.
 -1-2تئوری المان پره
در اينجا از تلوري المان پره براي تعيين تراست و وابستگی
آن به شك پره استفاده میشود .در اين تلوري فرض می-
شود پروانه ترکيبی از المان ههاي پهره مهیباشهد و در اثهر
حرکت هر ي از اين المهان هها در سهيال نيرويهی در ههر
المان پره ايجاد میشود .مولفه ماوري اين نيرو تراسهت و
ممان مولفه مماسی اين نيرو حول ماهور پروانهه ،گشهتاور
ناميده ميشود .با انتگرال گيري از گشتاور و تراست نسهبت
به شعاع برايتمام پره ها تراست و گشتاور ک بهراي پروانهه
بدست میآيد.
اگر پروانه را به المان هاي مختلف تقسيم کنيم ههر المهان
به صورت ي فوي رفتار میکند که در معرض سرعتVR
قرار دارد (شك  .)1اين سرعت شام مولفههي مماسهی و
مولفهي چرخشهی مهیباشهد .بهراي ههر مقطهع تراسهت و
گشتاور به صورت زير اندازه گيري میشوند:
1
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کههه در آن  zتعههداد پههره C ،طههول کههورد و  سههرعت
چرخش میباشد.

m

چگالی مادهي سازندهي پروانه اسهت .مرکهز

جههرم پههره در شههعاع
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اسههت .ب هدين

ترتيب نيروي گريز از مرکز از رابطهي زير بدست میآيد
()6
FC  mb r(2 n)2
ممان خمشی ناشهی از نيهروي گريهز از مرکهز در صهفاه
گذرنده از از ماور پروانه و عمهود بهر آن بهه ترتيهب برابهر
است با
MR  FC .zC
()7
MS  FC .yC
()0

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

ممهان  MRو  MSممههان هههاي ناشهی از ريه و اسههكيو
هستند .براي مااسبه ي تنش در ابتدا مقطع پره را به 26
مقطع در راستاي کهورد و  11مقطهع در راسهتاي شهعاعی
تقسيم میکنيم و نيروهاي اعمالی به پروانه توسط تراست
و با انتگرال گيهري بهه روش سيم سهون از حجهم ،ممهان
اينرسی و مساحت پره و به دنبال آن ممان ناشی از تراست
و گشتاور را بدست میآوريم .با اسهتفاده از ايهن مقهادير از
رابطهي زير تنش بدست میآيد
M y0 FC
()4
M x0

 -2-2بررسی کاویتاسیون
يكی از فاکتورهايی که ممكن است تاثير جدي بر عملكهرد
پروانه داشته باشد ،کاويتاسيونمی باشد ،لذا اين فاکتور می
بايست براي طراحی صهايح پروانهه در نظهر گرفتهه شهود.
يكی از معروفترين معيارهاي کاويتاسهيون مهورد اسهتفاده
بههراي پروانههه هههاي دريههايی معيههار بوري ه ( )1403م هی-
باشد] .[12در اين معيار از نموداري استفاده مهیشهود کهه
در آن ضريب بارگذاري تراست بهه صهورت تهابعی از عهدد
کاويتاسههيون ارائههه م هی شههود .معيههار ديگههري کههه بههراي
جلههوگيري از کاويتاسههيون اسههتفاده م هیشههود معيههار کلههر
( )1466است] .[12يكهی از راهههاي سهاده بهراي کهاهش
دادن کاويتاسيون افزايش نسبت مساحت پره میباشهد .در
معيار کلر نسبت مساحت پره به صورت زير تعريف میشود
()0

m b   m  dr
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که در آن
()18
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K
  
2
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و 

که در آن مينيمم نسبت مساحت پره میباشهد و  Kبهراي
شناورهاي دو پروانه اي برابر  8.1و بهراي شهناورهاي ته
پروانه اي برابر  8.2می باشد .براي اينكهه کاويتاسهيون رخ
ندهد ،بايستی  AE AO برابر يا بزرگتر از   A E A O minباشد.



I y0 x 0



I x0 y0

S

M x0  (MT  MR ) cos   MQ sin 

M y0  (MT  MR )sin   MQ cos 

زوايهي گام است.

 -4-2مشخصات هیدرودینامیكی پروانه
در اينجا در ابتدا براي مااسبهي ضرايب تراست و گشهتاور
ي پروانهي سري Bبا استفاده از توابهع رگرسهيونی طبه
مرجع [ ]12به صورت زير بيان میشود
()12
T
s P t Ae u
v
)K T   Cs,t,u,v (J) ( ) ( ) (z
D A0

 -3-2تنش پروانه
به دلي شك پيچيدهي پره هاي پروانه مااسهبهي دقيه
تنش ناشی از اين نيروها کار دشواري اسهت .اگهر  aسهطح
مقطع پره در شعاع  rباشد ،جرم پره پروانه بين شهعاع  r0و
نوک پره به صورت زير بدست میآيد

()13

3

P A
(J) ( ) t ( e )u (z) v
D A0
s

KQ   C

Q
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که در آن نسبت پيشروي پروانهه اسهت و از رابطههي زيهر
بدست میآيد

ضرايب تراست و گشهتاور و

P
 v ،u ،t ،sبه ترتيب توان هاي، ،J
D

 Ae ،و  zمی باشند.
A0

ضريب Jضريب پيشروي میباشد و به صورت زيهر تعريهف
میشود
Va
()10
nD

که در آن
()15

TR
 VA2  D2

()28
از تقاطع  K Tحاص از معادله ()10

J

نمودار آب آزاد

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

)Va  V(1  w

اسهكيو پروانههه بههر روي کاويتاسههيون ،فشههارهاي ارتعاشهی،
نيروهاي شافت و بازدهی پروانه اثر میگذارد .اثهر اسهكيوبر
روي بازدهی پروانهه توسهط بهه رابطهه ي تقريبهی زيرکهه
برحسب زاويه اسكيو میباشد تعيين میگردد

میباشد w .را می تهوان بهر حسهب ضهريب بلهوکی طبه
مرجع ] [7به صورت زير تعريف نمود
()16
w  1.7643C2B  1.4745CB  0.2574

Skew
 0.06687e0.1148s  0.989e 0.001029s
0

تراست پروانه ( )TCalبايد برابر يا بزرگتر از مقاومهت که
شناور باشد .تراست پروانهه و مينهيمم تراسهت مهورد نيهاز
( )TRرا میتوان از رابطهي زير مااسبه کرد
2
TCal  K T n D4
()17
RT
) n p (1  t de

با K T

A

()21
که در آن  sزاويهي اسكيو بر حسب درجه و  0بهازدهی
آب آزاد است] .[13طبه رابطههي بهاال بهازدهی اسهكيو و
بازدهی آب آزاد پروانه رابطههي معكهوس دارنهد و بايسهتی
بازدهی اسكيو کمتر حالت مطلوب میباشد.

TR 

()10
که در آن  RTمقاومت ک شناور n p ،تعهداد پروانهه و t de
ضههريب کههاهش تراسههت م هیباشههد .در ايههن حالههت بههراي
مااسبهي  K Tاز رابطهي زير استفاده میشود
2
K T  AJ
()14

 -6-2بازدهی کل سیستم
مصرف سوخت ويههی موتور ، SFC،توسط شرکت سازنده
ي موتور بر حسب بار موتور تهيهه مهی شهود .تهوان مهوثر
شناور با سرعت و مقاومت شناور از طري رابطه زيرارتباط
دارند
PE  R T V
()22
توان تاوي داده شده به پروانه از رابطهي زيرمااسبه می-
گردد
P
()23
P  E
QPC

D

که در آن  QPCضريب شبهرانش تاثيرگذار بهر روي بدنهه و
پروانه است که از رابطهي 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 صهورت زيرتعريهف
میشود
2
شكل ( )2نمونه ای از تقاطع نمودار  AJبا نمودار K T

()25

4

1 t
1 w

H 
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در زمانهاي مختلف مهیباشهد .همچنهين مصهرف سهوخت
ويههي موتور ،SFC،توسهط شهرکت سهازندهي موتهور بهر
حسب بار موتور تهيه میشود.در شهك ( )0نمهودار LFC
براي سه شرايط مختلف شناور يعنهی حرکهت در وضهعيت
معمولی ،نيمه قدرت و تمام قهدرت بهر اسهاس مرجهع ][6
نشان داده شهده اسهت.براي بدسهت آوردن نمهودار ،LFC
نمودارهاي  SFC ، Pو  PSارائه شده در مرجع ][6براي

در اينجا فرض می شود افت هاي ناشی از شافت و بازدهی
ياتاقان نهاچيز مهیباشهند .از اينهرو  PD  PSکهه در آن PS
توان شافت میباشد.
 -3الگوریتم ژنتیک
يكی از معروف ترين الگوريتم هاي بهينه سازي ،الگهوريتم
ژنتي میباشهد .در ايهن روش متغيرههاي ورودي معهرف
ژنوتيپ و متغيرهاي خروجی معرف فنوتيپ مهی باشهد .در
هر توليد نس تابع ارزيابی بهترين ژن ها را انتخهاب مهی-
کند .اين ژن ها به عنوان والدين نسه بعهد انتخهاب مهی-
شوند .در هر نسه دو ژنهوم بخشهی از ژنهايشهان را بهراي
ايجاد نس بعدي اهدا میکنند .اگر آنها تغيير پيدا نكننهد،
بدون تغيير به نسه بعهدي منتقه خواهنهد شهد .درصهد
ترکيب نشان دهنده اينست که ژنوم ها چگونه تغيير مهی-
کنند .براي خاتمهه يهافتن الگهوريتم روش ههاي مختلفهی
وجود دارد .يكی از ايهن روش هها تعهداد دور تكهرار حلقهه
است که در اينجا از اين روش استفاده میشهود .در شهك
( )3مراح الگوريتم ژنتي نشان داده شده اسهت .جهدول
( )1پارامترهاي مورد استفاده در الگوريتم ژنتي را نشهان
میدهد .در اين مقاله متغيرهاي ورودي (تعهداد پهره ،قطهر
پروانههه ،زاويهههی اسههكيو ،نسههبت گههام ،سههرعت شههناور) و
متغيرهههاي خروج هی (تراسههت ،گشههتاور ،بههازدهی پروانههه،
بازدهی تراست ،مصرف سوخت) میباشهند .در ايهن مقالهه
متغيرهاي ورودي (تعداد پره ،قطر پروانه ،زاويههی اسهكيو،
نسبت گام ،سرعت شناور) و متغيرهاي خروجهی (تراسهت،
گشتاور ،بازدهی پروانه ،بازدهی تراسهت ،مصهرف سهوخت)
میباشند.

سرعت هاي مختلف در هم ضرب شده اند .توجه شهود
که در اين مقاله فرض شد که  PD  PSمیباشد و مهدت
زمان ي سال در نظر گرفته شده است.

 -4تعیین مصرف سوخت شناور

شكل( )3مراحل الگوریتم ژنتیک

براي تعيين مصرف سوخت شناور از تابع  LFCکه معهرف
مصرف سوخت شناور به صورت زير که در مرجع ][7ارائهه
شده است استفاده میکنيم
()27
LFC  ( P(V) SFC(V) PD (V) dV) Lh

جدول( )1پارامترهای به کار رفته در الگوریتم ژنتیک

V

که در آن منظهوراز  Vو  L hبهه ترتيهب سهرعت بهينههي
طراحی و مدت زمان مصرف سهوخت شهناور مهیباشهد، P .
 SFCو  PDترتيب تابع چگالی احتمال سرعت ،تابع مصرف
سوخت ويههي شناور و توان تاوي داده شهده بهه شهناور
میباشد.تابع چگالی احتمال سرعت معهرف سهرعت شهناور
5

پارامتر

مقدار پارامتر

تعداد تكرار

588

اندازه جمعيت

08

درصد جهش

%35

نوع جهش

تصادفی

درصد ترکيب

%58
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ضرايب بر حسب ماموريت هاي مختلف به صهورت جهدول
( )0فرض میشود .مثو در وضعيت  68 ،1درصهد مصهرف
سوخت مربوط به حالهت معمهولی 28 ،درصهد مربهوط بهه
حالت نيمه قدرت و  28درصد مربوط به حالت تمام قدرت
میباشد.

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

 -5محاسبه نتایج
روش مااسبات در شك ( )5نشانداده شده است،با
استفاده از تلوري المان پره مااسبهي مشخصات پروانه ،از
تلوري تير ي سرگيردار براي مااسبهي تنش پره ،تلوري
کاويتاسيون کلر و منانی باکت براي تالي کاويتاسيون،
منانی مصرف سوخت ويهه ( )SFCبراي تعيين مصرف
سوخت شناور ،همچنين در هر تكرار قيد هاي
کاويتاسيون و تنش بررسی میشود تا بهترين طراحی در
تعداد تكرار مشخص شده براي الگوريتم ژنتي بدست آيد.
با توجه به مادودهي متغيرهاي مورد استفاده که در
جدول ( )2نمايش داده شده است .نتايج به صورت زير در
جدول ( )3بدست میآيد.
از آنجا که نياز داريم پروانه در سه ماموريت مختلف شهناور
داراي بازدهی بهينه و مهم تر از آن کاهش مصرف سوخت
بيشتر باشد .در الگوريتم بهينه سازي بهراي LFCضهريب
بيشههتري قههرار داده شههد تهها در هههر سههه ماموريههت شههناور
پارامترهاي طراحی پروانه تقريباً نزدي به ههم باشهند ،در
حاليكه مصرف سوخت به بيشترين حالت ممكهن مينهيمم
شود .براي بهينه سازي مصرف سوخت براي سهه وضهعيت
طب جدول ()0به صورت زير عم میکنيم
LFCTotal  a LFC1  b LFC2  c LFC3
()20
که در آن ضرايب c، b ، aبه ترتيب ضرايب مصرف سوخت
در حالت معمولی ،نيمه قدرت و تمام قدرت میباشد .ايهن

شكل ( )5روش بهینه سازی
جدول ( )2محدودیت های اعمال شده

حد پایین

حد باال

متغیر طراحی
تعداد پره ها

3

7

زاويه ي اسكيو(درجه)

18

25

ماکزيمم تنش
مجاز)(MPa

8

]34[Mpa

8.5

1.0

8

1.5

( 18نات)

(38نات)

نسبت گام
ضريب پيشروي پروانه
سرعت شناور

6
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 -6نتیجه گیری

جدول ( )3پارامترهای طراحی بدست آمده

بهینه

داده اولیه

3

6

پارامتر
Z

0.7580

0

)D (m

8.715

8.7

P/D

20.4217

28

زاويهي اسكيو
(درجه)

0.2434

18.5

)4.233e+83(MT

1.75e+80
)(MT
05

)Q (KN.m

62.2210

53.5

)T(KN

8.50

8.65

بازدهی اسكيو

8.6881

8.5

بازدهی آب آزاد

36.76

VDesign

در اين مقالهه طراحهی پروانهه بها لاها ماهدوديت ههاي
طراحی و بر اساس بهينهه سهازي بها اسهتفاده از الگهوريتم
ژنتي انجام شد و نتايج زير بدست آمد:
 .1طراحی پروانه بر اساس  5مادوديت انجام شد و
نتههايج معقههول و عملههی بههر طبهه شههناور در
نظرگرفته شده بدست آمد.
 .2عههووه بههر پارامترهههاي پروانههه ،کههاهش مصههرف
سوخت هم در پروانه در نظر گرفته شد.
 .3بهترين سرعتی که در آن شناور داراي کمتهرين
مصرف سوخت و پروانه داراي بيشترين بهازدهی
است بدست آمد.
 .0پروانه طوري طراحی شد کهه در سهه ماموريهت
شناور داراي بازدهی باال و مهم تر از آن کمترين
مصرفسوخت در سرعت طراحی باشد.

(نات)

)در سال(LFC

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

 -2نامگذاری

وضعیت 3

وضعیت 2

وضعیت 1

8

8

8.6

a

8

8.6

8.2

b

a0

1

8.0

8.2

c

C

طول کورد

CB

ضريب فرم بدنه

cl

ضريب ليفت

cd

ضريب در

AO

سطح گسترش يافتهي پره
سطح ديس پره
مساحت مقطع ريشه

AE

نمودار همگرايی به پاسهخ بهر حسهب تكهرار در شهك ()6
نشان داده شده است .همانطور کهه مشهاهده مهیشهود بها
افزايش حلقهي تكرار ،الگوريتم به جواب نزديه تهر مهی-
شود.

CP min

شكل ( )6نمودار همگرایی

7

ضريب فشار مينيمم

D

قطر پروانه

FC

نيروي گريز از مرکز

Ix 0

مدول مقطع حول ماور x0

Iy0

مدول مقطع در جهت ماور y0

J

ضريب پيشروي

Kt

ضريب تراست

Kq

ضريب گشتاور

Kp

ضريب وتر
نيروي ليفت

L
LFC

سوخت مصرف شده در طول چرخه عمر

MQ

ممان گشتاور

MR

ممان ناشی از زاويه ري
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ممان ناشی از تراست

MT

 در مرکز ثق مقطعx0 ممان حول ماور

Mx0

 در مرکز ثق مقطعy0 ممان حول ماور

M y0

سرعت دورانی پروانه

n

تابع چگالی احتمال سرعت

P

نسبت گام
توان تاي داده شده به پروانه

PD

توان موثر
گشتاور
بازدهی شبه پيشرانش

PE

شعاع مقطع پره

Q
QPC
r

مقاومت ک شناور

RT

ماکزيمم تنش مجاز پروانه

Sc

مصرف سوخت ويهه

SFC

تراست

T

تراست مورد نياز

TR

ضريب کاهش تراست

t de

نسبت ضخامت

8

P D

t D

سرعت القائی ماوري

ua

سرعت القائی مماسی

ut

سرعت شناور

Vs

سرعت پيشروي پروانه

VA

ضريب وي

w

تعداد پره

z

زاويهي گام هيدروديناميكی



زاويه ي حمله برحسب درجه



زاويه ي گام هندسی



سرعت دورانی مقطع



زاويه ي اسكيو

s

بازدهی بدنه

H

بازدهی آب آزاد

OW

بازدهی چرخشی نسبی

RR

بازدهی اسكيو

skew

چگالی



سرعت دورانی پروانه
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