تحليل و عملکرد پروانه اسکيودار و تعيين قدرت رانش
زيردريايي با روش المان مرزي
حسن قاسمي 1٭؛ مصباح
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چکيده
يکي از المانهاي مهم براي راندن شناورها استفاده از سيستم پيش برنده پروانه اي است .در اين مقاله تحليل و
عملکرد پروانه اسکيودار و تعيين قدرت رانش براي زيردريايي با استفاده از روش عددي المان مرزي ارائه شده است.
اين روش براي محاسبه و تحليل هيدروديناميکي هيدروفويل و پروانه شناورها از کارآيي مناسبي برخوردار است.
در اين کار تحقيقاتي ،پروانه اسکيو دار پنج پره اي براي زيردريايي با جابجائي  021تن و سرعت  8گره دريائي
براساس فاکتورهاي الزم انتخاب و تحليل شده است .نتايج بدست آمده نشان ميدهد که پروانه انتخاب شده داراي
راندمان  1/56و  1/58بترتيب در دو شرايط سطحي و عمقي است که راندمان باالئي محسوب ميگردد.
كلمات كليدي :روش المان مرزي ,پروانه زيردريايي ,عملکرد هيدروديناميکي ,قدرت رانش

Analysis of Highly Skewed Propeller and Power
Peridiction for the Submarine by Boundary Element
Method
 Mesbah Sayebani؛Hassan Ghassemi
ABSTRACT
Propeller is one of the important marine propulsors for generating thrust to overcome the ship resistance.
This paper presents the anlaysis of the skew propeller and propulsion for a submarine by using the Boundary
Element Method (BEM). This method is useful for analysis and design of lifting bodies like hydrofoils and
]propellers. A five-bladed Highly Skewed Propeller (HSP) has been chosend for a submarine of 120 [Tones
with forward constant speed 8 [knots] and the calculated results of the hydrodynamic performance have
presented. The efficiency values have been obtained 0.65 and 0.68 at two surfaces and submerged
conditions, respectively.
Key words: Boundary Element Method, Submarine propeller, Hydrodynamic performance, Propulsion

 -1مقدمه
متددددداورترين سيسددتج جلددو برندددد دريددايي ،سيسددتج شدد ت و محلي كه جريان در آن بصورت ويك 1غيريكنواخت ميباشد .اين
پددرواندده است كه با توريد نيرو تراست 2برا غلبه بر مياومت
(درگ سبب راندن شناور ميگردد .اين ندوع سيسدتج در پاشدنه
شناور و در پشت هيدروپلن در زيردرياييها كار ميكند يعني در

نوع هيدروپلن ها (دو هيددروپلن اقيدي و دو هيددروپلن دمدود

بصورت دالمت باضاقه 

در پاشنه بدنده و در جلدو پروانده

نصب ميشوند .جريان ويك ورود به پروانه تحت تاثير اين
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هيدروپلن ها ميباشد .رذا تعامل پروانه با هيدروپلن يك

هيدروديناميكي پروانه يك زيردريايي با ظرقيت جابجائي 121

موضوع مهج و در طراحي پروانه بسيار موثر و حائز اهميت

تنانجام گرديد .اين محاسبات شامل بررسي توزيع قشار و

است .يكي از اين تاثيرات ،تعيين تعداد پرد ها پروانه است كه

دملكرد هيدروديناميكي پروانه ميباشد .از آنجا كه قاكتورها

بايد به آن توجه شود .نكته قابل توجه ديگر  ،ميدان جريان

زياد

ويك پاشنه شناور است كه بستگي زياد بدده شكدل بدنه دارد.

تعيين ابعاد پروانه در نظر گرقته شدد و با بهرد گير

بنددابراين هددر شناور دارا
ميباشد .برا

جددريان ويك خاص خود

طراحان و متخصصددان هيدروديناميك ،پيش

بيني و محاسبات دملكرد پروانه ها

دريايي كه در يك ميدان

جريان غير يكنواخت كار ميكنند بسيار مهج است .معيار ها

احتمال وقوع كاويتاسيون 3ميباشند[.]2[ ]1
روش ارمان مرز

يك ابزار مناسب و قو

برا

تحليل

هيدروديناميكي پروانه شناورها است و تاكنون محييان زياد
با است ادد از اين روش نتايج قابل قبوري بدست آوردد اند
[ .]3[]4در اين روش بر خالف ديگر روشها محاسباتي (اجزا
محدود و يا حجج محدود  ،توريد ارمان قيط در مرز جسج انجام
ميشود كه منجر به كاهش زمان و هزينه محاسباتي ميگردد.
كاربردها

اين روش دالود بر هيدروديناميك و مكانيك

سياالت در ديگر زمينه ها مهندسي از جمله مكانيك سازد ها ،
ديناميك و ارتعاشات ميباشد[ .]6[ ]5در سارها
روش بعنوان يكي از ابزارها
شناورها كاربرد زياد

اخير ،اين

[.]12[ ]11

 -2تئوري مسئله و معادالت رياضي


 با مرز  Sو بردار يكه n

دامنه

كه دمود بر مرز سطح

است ،مطابق شكل ( 1در نظر گرقته ميشود .مرز  Sشامل
سطح جسج  ، SBو سطح ويك دنباره ا  SWميباشد .قرضيات

سيال در دامنه  جريان غير قابل تراكج ،غير

مسئله برا

ويسكوز و غير چرخشي است و جسج در برابر سردت جريان


ورود يكنواخت  VIقرار دارد .با اين قرضيات ،ميدان جريان
حول جسج با سردت پتانسيل كل  و اريايي  مشخص
ميشود كه معادره الپالس را برآوردد ميكند:
()1

 2  0



 

كه در آن      VI . Xاست X .بردار موقعيت هدر نيطده
در دامنه رو سطح پروانه است.

n

محاسباتي در هيدروديناميك

q
Body



SW

داشته است و ميتواند تا جريان در

اطراف هر شكل درخواد را تحليل نمايد .اين روش برا

wake

تحليل

SB


x

p

z

 o
VI

, 

دملكرد هيدروديناميكي و همچنين طراحي اجسام باالبر 4مانند
هيدروقويلها ،5سكان كشتي ،هيدروپلن در زيردرياييها ،باره

شکل ( : )0کاربرد تئوري گرين براي جسم باالبر (مثل فويل يا

هواپيماها ،و مهمتر از همه پروانه ها دريايي و هوايي يا ملخها

پروانه)

بسيار ابزار مناسب و قابل قبوري بشمار ميرود .در اينگونه
اجسام شرط مرز كاتا 6بسيار مهج است اين شرط مرز بيان
مي كند كه قشار سطوح باال و پايين در ربه انتهايي پرد با هج
برابرند.
با است ادد از تئور

سپس برا هر نيطه ميدان پتانسيل را تعيين نمود .با است ادد از
اين روش ميتوان سطح پروانه و سطح ويك ورتكس دنباره ا
(اين ويك برا

 -1-2شرايط مرزي
مسأره ميدار مرز با مشخص كردن سه دسته از شرايط
مرز رو مرز  Sساخته ميشود كه دبارتند از [: ]9
) (iشرط سينماتيكي رو سطح جسج :

گرين ،پتانسيل سردت در هر نيطه

ميتواند به صورت معادره انتگراري در كل مرز بيان شود و
7

پروانه به شكل مارپيچي است را به ارمانها

اين شرط بيان مينمايد كه سردت جريان دمود بر سطح
جسج  SBبايد ص ر باشد.
(2

 


0
 - VI .n
n
n


كه  nبردار واحد دمود بده سدمت خدارر مدرز اسدت .سدردت

چهاروجهي تبديل نمود و با در نظر گرقتن چشمه و دوقطبي در

جريان ورود به پروانه بصورت رابطه  3بيان ميشود:

هر ارمان و حل سيستج معادالت ميدار پتانسيل و سپس

()3

نيروها تراست و گشتاور محاسبه ميشوند [.]1[ ]7

كه در آن :

در اين مياره با است ادد از روش ارمان مرز  ،تحليل
 73

از

مياالت ،يك نوع پروانه انتخاب و مورد تحليل قرار گرقته است

الزم در انتخاب پروانه بيشترين توريد تراست مورد نياز،
كمترين گشتاور ،بهترين راندمان ،واقع نشدن و يا كمترين

در انتخاب پروانه وجود دارد ،اثرات اين قاكتورها در

()4



 
)V (X ,Y, Z)  V (X ,Y, Z)    r (X ,Y, Z
I
W



VW ( X , Y , X )  VS 1  w( X , Y , X )
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كه در آن  Vو )  w( X , Y , Xبترتيب سردت شناور و
S
قاكتور ويك شناور است [.]9

سطح ويك

) (iiشرايط سينماتيكي و ديناميكي رو

در اينجا  S ijو  Wij , Dijضرايب موثر پتانسيل برا ارمان - jام
هستند كه رو نيطه كنترل ارمان –iام دمل ميكنند .اين ضرايب
بصورت رابطه  11بيان ميشود.


1
(
)dS j 
n j Rijk


()10

دنبارها :
اين شرط بيان ميكند كه هيچ اختالف سردت جريان اريايي
رو

سطح ورتكس دنباره ا



1
(
)dS j 
n j Rijk


وجود ندارد اما اختالف سردت

پتانسيل در اين سطح وجود دارد و برابر سيركيوالسيون  در
8

( )onSW   B -  F  

 B  F

()5
()6

) 0

n

() -

n

()

n

(

كه  Bو  Fبترتيب سطوح ديب و جلو 9پروانه را نشان ميدهند .
) (iiiشرط كاتا در ربه انتهايي پرد

10

شرط كاتا ،يكي از مهمترين شرط ها برا اجسام جلو بر و
يا باال بر است .در معمول ترين شكل ،اين شرط بيان ميكند كه
سردت سيال در ربه انتهايي محدود ميماند يعني:



()7

T .E .



 -2-2روش المان مرزي
هر نيطه مانند  pدر دامنه  ميتواند

به صورت معادره انتگراري رابطه  1بيان گردد [:]11

1 

ds
 R ( p, q ) 

()8


n q

 
1 

ds
n q  R ( p, q) 

SB

 

SB

)   ( q
SW

ميدار  در معادره ياد شدد با است ادد از شرط مرز معادرده
n

( 2تعيين ميشود .ميدار ) R( p; qقاصله بين نياط  pو  qاست.
رذا معادره ( 1يك معادره بر حسب تنها مجهول سردت پتانسديل
 است كه ميتواند محاسبه گردد.

 -3-2گسسته سازي معادله و حل سيستم معادالت
روشن است كه برا حل ددد معادره ( 1بايد قرم معادره



K 1

 

SW

Wijl 

برا بدسدت آوردن ضدرايب يداد شددد كده در واقدع محاسدبه
انتگرارهددا اسددت م ديتددوان از روش هددا حددل ددددد انتگرارهددا
است ادد كرد .پيچيدگي حل اين انتگرارها هنگامي ظاهر مديشدود
كه قاصله بين ارمان  iو ارمان  jكوچك و يا بر هج منطبق گدردد.
در اينصورت اين انتگرارها به انتگرارها نامعين تبديل ميشدوند
كه برا حل آنها بايد از روشها خاص است ادد نمود [ . ]13بدا
محاسبه اين ضرايب و تشكيل قدرم مداتريس سيسدتج معدادالت

ميدار  بدست ميآيد .در اينجدا ،روش گدوس -سدايدل بدرا

حل دستگاد معادالت است ادد ميشود تا ميادير پتانسيل مجهول
 به دست آيد[. ]11

نيروها تراست و گشتاور با است ادد از نيروها قشار
و برشي واردد بر سطح محاسبه ميشوند .مور ه قشار
يعني با مشتق گير

توان رابطه شمارد  9را برا مجهول  نوشت:

tot
W
tot
  
2 i   Dij ( i )   Wijl ( ) i   S ij   ,
 n  j
j 1
j 1 l 1
j 1

N

N

از رابطه پتانسيل

تجربي  ITTC11محاسبه ميشود [ .]3بعد از مشتق گير
پتانسيل و است ادد از معادره برنوري ،قشار واردد بر سطح پرد
بصورت رابطه  11بيان ميشود:

p  0.5 2in .  . 

()11

ضريب بي بعد قشار نيز بصورت زير تعريف ميشود:

p  p0
()12
CP 
2
0.5VI
كه در آن  دانسيته آب دريا و  p0قشار هيدرواستاتيكي است.
نيرو تراست و گشتاور كل از روابط شمارد  13بدست

ميآيند:

T   pn ds  T ,
F
S x

()13

Q   p ( n z  n y ) ds  Q ,
y
z
F
S

به ارمانها چهاروجهي تبديل نمودد و برا هر ارمان  - iام مي-
N tot

از

(معادره  1بدست ميآيد .اما مور ه نيرو اصطكاكي از روش

را بصورت گسسته تبديل شود .بعبارتي سطح مرز جسج را

()9



k



1
Sij    
dS j 
SB R
K 1 

ijk


روش ارمان مرز

)2 P     ( q

 
1 

ds
n  R ( p, q) 

N

SB

 -4-2تراست ،گشتاور و ضرايب هيدروديناميکي

با است ادد از تئور گرين ،جواب دمومي معادره الپالس بر
اساس تابع گرين برا



K 1

 

Dij 

k

اطراف پرد است .روابط رياضي اين دو (سردت جريان و
سردت پتانسيل بصورت روابط  5و  6بيان ميشود:



k

كدده در آن  Tو
F

F

 Qبترتيددب تراسددت و گشددتاور ناشددي از

ويسكوزيته سيال آب ميباشند .ضرايب هيدروديناميكي پروانه

i  1, 2 ,..., N tot
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 K t , K q ,بصورت رابطه  14تعريف ميشوند:

()14

J KT
V
, J A
2 KQ
nD

, o 

Q

n2 D5

, KQ 

for m  1

()18
T

n2 D 4

m  2,3,..., N R  1

KT 

for

0

) m   (2m  1
) 2( N  1
R


تيسيج بند شبكه ها در راستا كورد:
()19

 -3روابط هندسي پروانه
پروانه در جهت خالف ديربه سادت با سردت زاويه ا

n
) C (r
((1 - cos
)),
2
NC

n  0,1,2,...N C

rn  S (r ) 

شبکه بندي توپي پروانه داراي سه قسمت است .قسمت

ثابت )  ( 2nدر جريان غير ويسكوز ،غيرقابل تراكج و

باالدست ،قسمت نشيمنگاه پره و قسمت پايين دست .شكل

يكنواخت  VAباالدست در نظر

سه بعد

پروانه را نشان ميدهد .تعداد

كل پروانه  5پردا

حاضر ( 2521تعداد  1961ارمان

غيرچرخشي با سردت محور

( 3شبكه بند

گرقته ميشود .سيستج مختصات كارتزين  O-xyzبا مبدأ  Oدر

ارمانها

مركز پرد ثابت ميباشد ،محور  xمنطبق بر محور پروانه در

رو پرد ها و  561ارمان رو توپي ارمان از نوع چهار وجهي

نظر گرقته ميشود .محور  zدر جهت باال مثبت و محور y

است.

سيستج مختصات دست راست  O-xyzرا كامل ميكند كه در
شكل ( 2نشان دادد شدد است .

شکل ( : )3شبکه بندي پروانه  6پره اي اسکيودار HSP-5

شکل ( : )2سيستم مختصات پروانه

سپس مختصات نيطه رو سطح پرد -kام در طرف ديب و
جلو به صورت رابطه  15بيان ميشود:
()15

x B , F = r tanγ + (S (r ) + L(r ))sin β r - YB , F cosβ r
) y B , F = r cos(η B , F + θ k
) z B , F = r sin(η B , F + θ k

كه در آن:
(16

B , F  S (r )  L(r ) cos  r  YB , F sin  r / r
k  1,2,..., Z

 k  2 (k - 1) / Z
P
)  r  tan-1 ( G
2 r

تيسيج بند

پرد پروانه در نظر گرقته مي شود.

شبكه ها در راستا

شعادي و در راستا

طول

كورد برا پرد انتخاب ميشود.
تيسيج بند شبكه ها در راستا شعادي :
()17

بدنه زيردريايي بطول  23/1متر و قطر ماكزيمج  3/496متر
در نظر گرقته شدد است .دماغه جلويي زيردريايي نزديك به
قرم بيضيگون و دماغه ديبي دوكي شكل انتخاب شدد است.
شكل ( 4شبكه بند بدنه زيردريايي و پروانه را نشان ميدهد.
ابعاد اصلي آن در جدول ( 1دادد شدد است .مياومت
زيردريايي در دو شرايط سطحي و دميي مت اوت است .در
شرايط دميي تنها مور ه مياومت ويسكوز (اصطكاكي و قرم و
در شرايط سطحي دالود بر مياومت ويسكوز ،مور ه ديگر
بنام مياومت مور ساز

12

شناورها كار بسيار پيچيدد ا

 -1-3شبکه بندي پروانه
در ابتدا شبكه بند

 -2-3ابعاد بدنه زيردريايي و محاسبه مقاومت

1
1
rm  ( R  rh ) - ( R - rh ) cos  m
2
2

وجود دارد .محاسبه مياومت
است و از حوصله اين مياره

خارر است .از آنجا كه در طراحي و تحليل پروانه بايد مياومت
زيردريايي مشخص باشد ،در اين مياره مياومت زيردريايي به
روش تيريبي محاسبه شدد است [ .]2شكل ( 4مياومت ) (Rvو
قدرت موثر) (Peزيردريايي بر حسب سردت در شرايط غوطه
ور كامل ) (H>>Dرا نشان ميدهد.

كه در آن:
 05
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معيار مهج را بايد در نظر گرقت-1 :تراست الزم برا غلبه بر
مياومت  -2كمترين گشتاور يا كمترين قدرت درياقتي از موتور
 -3راندمان بهينه  -4وقوع نشدن و يا كمترين احتمال وقوع
كاويتاسيون .برا

رسيدن به اين معيارها بايد ابعاد پروانه

بهينه گردد .رذا ،انتخاب و تعيين ابعاد اصلي پروانه بسيار مهج
است .پارامترها

اصلي پروانه دبارتند از :تعداد پرد ها ،قطر

شکل (: )4شبکه بندي مجموعه پروانه و بدنه زيردريايي

اصلي ،نسبت گام ،سطح گسترش ياقته (طول كورد پرد  ،زاويه

جدول ( :)0مشخصات اصلي بدنه و هيدروپلن ها

اسكيو ، 13زاويه ريك ،14ميطع و پروقيل پرد [ .]7برا طراحي

پارامتر

ميادير

بهينه پروانه ،همه اين پارامترها بايد در قرآيند تكرار

مورد

طول كل ][m

23/111

محاسبه و بررسي قرار گيرد تا چهار معيار ياد شدد بر آوردد

طول كل موثر ][m

21/51

قطرحداكثر ][m

3/496

گردد .اين مياره خالصه ا از طرح تحييياتي است كه همه اين

طول كورد متوسط هيدروپلن استرن ][m

1/91

طول اسپن هيدروپلن پاشنه ][m

1/11

نوع ميطع هيدروپلن پاشنه

NACA0010

جابجائي در حارت غوطه ور كامل ][Ton

121

قرآيندها در طراحي بهينه طي شدد است و در پايان به يك
پروانه اسكيودار رسيدد است.
 -1-4پروانه اسکيو دار
در سارها

Total Resistance

70

مورد استيبال قرار گرقته است و نتايج خوبي از خود نشان

60

دادد است .]2[ .اثر اسكيو همانند زاويه سوئيپ 16در هيدروقويل

30

]Rv [KN], Pe [KW

40

20
10
0
10

9

8

7

5
6
]Vs [Knots

4

3

2

0

شکل ( :)4مقاومت ) (Rvو قدرت موثر ) (Peزيردريايي بر حسب
سرعت در شرايط غوطه وري کامل يا عمقي )(H>>D
جدول ( :)2مشخصات اصلي پروانه HSP-5

نوع پروانه

زيرسطحي ،اژدرها

15

80

50

1

و شناورها

نظامي بيشتر

شناورها

)Fully Submerged (H>>D

Effective Power

گذشته ،است ادد از پروانه ها

اسكيودار در

يا باره هواپيما است .اسكيو بادث ميشود كه جريان سيال
ورود بطور تدريجي به پرد وارد شود و از ايجاد بار ناگهاني
جلوگير شود كه اين امر منجر به حذف كاويتاسيون و نويز،
كاهش تنش خستگي و اقزايش دمر پروانه و توريد تراست و
گشتاور يكنواخت ميگردد .گ تني است برا اينكه كاويتاسيون
ات اق ني تد بايد قشار توريد شدد بيشتر از قشار بخار آب اشباع

گردد  .  p  pv و يا بعبارتي ددد كاويتاسيون بيشتر از





ضريب بي بعد قشار شود .   CP

 -2-4جريان ويك پاشنه
ويسكوز بودن سيال آب و ايجاد اليه مرز

HSP-5

و همچنين

17

قطر ( ميياس كامل ][m

1/455

شكل و قرم بدنه (قطر بدنه اصلي ،هيدروپلن ها و زاويه دم

نسبت سطح گسترش ياقته

1/65

مخروطي پارامترهايي هستند كه در ايجاد ويك موثرهستند.

نسبت قطر به گام

متغير

نسبت شعاع توپي به شعاع پروانه

1/15

وجود هيدروپلن بادث ميشود كه جريان ويك در پشت

نسبت طول كورد حداكثر به قطر

1/32

تعداد پرد ها

5

هيدروپلنها نوساني باشد .بدنه زيردريايي حاضر دارا

دو

هيدروپلن دمود و دو هيدروپلن اقيي است كه هيدروپلن اقيي

زاويه ريك [درجه]

4 /1

برا كنترل تريج و هيدروپلن دمود برا مانوردهي و هدايت

زاويه اسكيو [درجه]

متغير

زيردريايي است ادد ميشود .شكل ( 6كانتور جريان ويك را در

ميطع پرد

HSP-SRI-B

 -4فاكتورهاي انتخاب پروانه زيردريايي
از نيطه نظر هيدروديناميكي ،برا

طراحي پروانه چهار
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جلو

پروانه در سردت  1گرد دريائي نشان ميدهند .وجود

هيدروپلن ها اقيي و دمود بادث شدد است كه جريان ويك
در ديب هيدروپلن بيشتر گردد و تاثير آن رو
شود .يكي از اين تاثيرات رو

پروانه ديدد

تعداد پرد پروانه است كه
 09

نميتواند  4پردا

باشد .زيرا همزمان اين پردها مي تواند در

جريان ويك ورود

ميابل جريان ويك نوسانات تراست و يا گشتاور را بهمراد

به پروانه ميباشد .دلت اين نوسانات اثر

هيدروپلنها بر رو

جريان ويك ورود

داشته باشند.

هيدروپلن ها

 -5بحث و بررسي نتايج

سيكل دوران به تعداد هيدروپلن دامنه نوساني داشته باشد.
شكل ( 1ميايسها

 -1-5محاسبات عملکرد هيدروديناميکي پروانه
مهمترين قسمت برا

دمود

است .وجود

و اقيي بادث ميشود كه قشار در يك
بين توزيع قشار محاسبه شدد به روش

حاضر را با نتايج تجربي (از آزمون مدل در شعادها  1/7Rو

درك دملكرد هيدروديناميكي پروانه

در نسبت سردتها

محاسبه قشار در سطوح پروانه است .با داشتن قشار ،نيرو

مختلف ) (Jبرابر  1/7 ،1/6 ، 1/5و 1/9

نشان ميدهد .همانطوريكه در شكل (1

تراست و گشتاور محاسبه ميشود .شكل ( 7توزيع قشار

ديدد ميشود

نمودارها توزيع قشار نشان ميدهد كه نتايج محاسباتي برابر

واردد بر سطوح پروانه  HSP-5در يك سيكل دوران در نسبت

خوبي با نتايج تجربي دارد [.]4

سردت  J=1/6را نشان ميدهد .نوسانات ايجاد شدد در اثر
]Vs=8 [Knots], w=0.35, Va=5.2 [Knots
0.8

2.
92
81

22
84
2.

2.6704

2. 2.4987
58
45

2.5
84
5

2.
92
3. 81
01
4

14
3.0
-0.2

-1

0.2
0

-0.8
Z

0.8

0.6

0.4

0
Y

0.2

1
14 928
3.0 2.

2.
67
04
2.
84
22

BS-0.60
FS-0.60

-0.6

2.9
2
3.0 81
14

Cp

269
2. 2.3
22 1
49 2.4128
.84 .928 14
3 2 2 3.0
2.5 87
6
84
75
5
4 2.
99
2.
70
09
75
.6
3.
2
6
3
2.
92
81
22
84
2.

3.

BS-0.40
FS-0.40

0.4

2.8
42
2

63
75
2.

2.8 2. 3.01
42 928 4
2 1

99
09

63
2.75

3.
09
99

2. 3.
2. 928 014
75
1
2. 63
67
0
2. 4
58
45
2.
41
28

4
01
3.
2
42
2.83
6
5
7
2.
04
87 28
67
2.
49 1
2. 2.4

0.6

-0.2

-0.4
-0.4

3.
09
99

-0.2
-0.6

300

360

120

180

240

0

60

0
-0.4

-0.6

-0.8
-0.8

]Prop. rotating angle=theta [deg.

شکل ( : )5پيشگويي سرعت محوري جريان

0.2

شکل ( : )7توزيع فشار وارده بر سطوح پروانه HSP-5در يک

در پاشنه

سيکل دوران در J=0.6
-2

-2

r/R=0.7, J=0.5

r/R=0.7, J=0.7

Cp

Present Method
Present Method
Exp.
Exp.

BS-0.25
FS-0.25

-1.2

-1

-1

Cp
0

0

1
1

0.8

1

0.8

0.6

0.4

0.2

1

0

1

s/C

s/C 0.8

0.6

0.4

0.2

0

-2

-2
r/R=0.7,J=0.6

r/R=0.7, J=0.9

Cp

Cp

-1

-1

0

0

1
s/C

0.6

0.4

0.2

0

1
1

0.6 s/C0.8

0.4

0.2

0

شکل ( : )8مقايسه توزيع فشار بر روي پروانه  HSP-5در شرايط مختلف  J=0.5, 0.6, 0.7, 0.90و در شعاع r/R=0.70
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Kt
Eta

Kq
RPM

]Thrust [KN

]Torque [KN-M

Eta

300

0.6

30

0.6

250

0.5

25

0.5

200

0.4

20

0.4

150

0.3

15

0.3

100

0.2

10

0.2

50

0.1

5

0.1

350

]Vs=8 [Knots

RPM

Eta

J

0
130

0
0.25

190

160

220

250

280

310

0
340

RPM

شکل ( :)9عملکرد هيدروديناميکي پروانه  6پره اي  HSPدر سرعت  8نات (شرايط عمقي)

پروانه طور پيدا ميشود تا بتواند تراست مورد نياز شناور را

 -2-5روش تعيين قدرت رانش
روش محاسبه بدين صورت است كه در سردت مورد نظر
شناور ،سردت پروانه را با استپ  31دور در دقييه تغيير دادد
و دملكرد پروانه (تراست و گشتاور بدست ميآيد .در يك

جوابگو باشد .ميادير زير در دو شرايط دميي و سطحي بدست
آمدد اند كه دبارتند از:
شرايط دميي :

سردت دوراني زمان محاسبات با كامپيوتر  2/5گيگاهرتز برا
پروانه  5پرد ا

و با تعداد ارمانها

 B  0.68

گ ته شدد نزديك به 2

سادت طول ميكشد  .بنابراين ،محاسبات دملكرد پروانه بايد در
همه سردت ها شناور ( از  1اري  11گرد دريايي با استپ يك

) ( For Fully Immersed Condition H  D Hull

شرايط سطحي:

گرد انجام شود .بنابراين در يك سردت مشخص شناور (مانند
سردت  6گرد برا

محاسبه دملكرد پروانه در  6سردت

دوراني ،زمان محاسبات نزديك به  12سادت ميباشد.
گرد دريايي را در شكل ( 9نشان دادد شدد است .حال بايد ديد
كه چگونه با داشتن دملكرد پروانه در شرايط حركت دميي و
حركت سطحي ،سردت و راندمان بهينه تعيين ميشوند؟ برا
پاسخ به اين پرسش ،ابتدا با است ادد از نيرو مياومت و قدرت
كل در شرايط سطحي ) (D=Tو دميي ) (H>>Dو همچنين
دملكرد هيدروديناميكي پروانه ميتوان سردت بهينه شناور را
بدست آورد .در اينجا بعنوان نمونه سردت  1گرد دريايي را در
نظر ميگيريج كه مياومت كل آن در شرايط دميي برابر ][KN

 1/77و در شرايط سطحي برابر ] 11/3121 [KNاست .تراست
مورد نياز) (Tبرا راندن شناور در شرايط دميي در سردت 1
گرد دريايي بصورت رابطه شمارد  21محاسبه ميشود (قاكتور
كاهش تراست برابر t=1/15قرض ميگردد.
()20

] Required Thrust  12.120 [ KN
RPM  240
 B  0.65
) ( For Surface Condition H  D Hull

سپس برا سردت ها ديگر محاسبات را ادامه دادد و به

يك نمونه از محاسبات هيدروديناميكي پروانه در سردت 1

RT
8.77

]  10.3178[ KN
1  t 1  0.15

] Required Thrust  10.3178[ KN
RPM  227

همين ترتيب راندمان هيدروديناميكي در پشت شناور   Bو

سردت دوراني ) (RPMدر هر سردت شناور بدست ميآيد .در
اينجا الزم به يادآور است كه در دو شرايط دميي و سطحي
قرض شدد است كه دو قاكتور ويك ) (wو كاهش تراست )(t

يكسان ميباشند .اين قرض منطيي است زيرا پروانه در هر دو
شرايط غوطه ور بودد و جريان ويك و قاكتور كاهش تراست
مستيل از ارت اع غوطه ور ميباشند .با داشتن ميادير تراست
مورد نياز و راندمان هيدروديناميكي پروانه در پشت شناور،
قدرت تحويلي و قدرت موتور بدست ميآيد.
در جدول ( 3محاسبات قدرت زيردريايي در دو شرايط
سطحي و دميي و در سردتها  4و  1گرد دريائي آمدد است.
گ تني است كه راندمان بدنه و راندمان كل هيدروديناميكي
پروانه از رابطه  21زير بدست ميآيند:

T

حددال بددا اسددت ادد از محاسددبات تراسددت و گشددتاور و راندددمان

()21

1 t
1 w
Total Hydrodynamic Efficiency   D   B . H
Hull Efficiency   H 

پروانه در سردتها مختلف ميادير سردت دوراندي و رانددمان
 08
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Eta

0
0.75

0.65

0.55

0.45

0.35

Thrust & Torque

0.7

35

]Vs=8 [Knots

0.7

 گره دريائي8  و4  محاسبات قدرت زيردريايي در دو شرايط سطحي و عمقي و در سرعتهاي: )3( جدول
 گره دريايي8 تخمين قدرت رانش در سرعت
36.0908 [KW]
PE  
42.3972 [KW]
Estimation of

 گره دريايي4 تخمين قدرت رانش در سرعت

4.9754 [KW]
PE  
5.1464[KW]

for Submerged
for Surfacing

Delivered and Engine Power

Estimation of Delivered and Engine Power

matched with New p rop eller ( HSP  5)

 B  0.68
 B  0.65

for Surfacing

Assumed :

GB  0.95
Oth ers  0.96
0.886
0.882

 D   H B  

 H  1.307
 S  0.97

PB 

PE

PD

M

40.73

48.07
45.78

54.02

GB  0.95
Others  0.96
0.855
0.840

for submerged

for submerged

 D   H B  

for Surfacing

 M   SGBOth ers  0.89
D

for submerged
for Surfacing

Assumed :

 H  1.307
 S  0.97

PD 

matched with New propeller ( HSP  5)

 B  0.64
 B  0.63

for submerged

for Submerged
for Surfacing

for Surfacing

 M   SGBOthers  0.89

[ KW ]
[ KW ]

for submerged
for Surfacing

[ KW ]

for submerged

[ KW ]

for Surfacing

PD 
PB 

PE

5.819 [ KW ]

6.126 [ KW ]

for submerged

PD

6.538 [ KW ]

 6.884 [ KW ]

for submerged

D
M

for Surfacing
for Surfacing

 نتايج توزيع قشار و تحليل هيدروديناميكي پروانه پنج-2
 نشان مي دهد كه اسكيو و گامHSP-5 اسكيو دار

پرد ا

مناسب شعادي پروانه سبب ايجاد قشار يكنواخت بر رو پرد
 است كه نسبت%61  همچنين راندمان آن نزديك به.ها ميشود
استاندارد موجود دريائي در محدودد باالتر

به پروانهها
.است

 محاسبات در دو شرايط سطحي و دميي نشان ميدهد-3
كه راندمان كل سيسج رانش در شرايط دميي بيشتر از شرايط
.سطحي است

]1[

Ghassemi, H. “Boundary Element Method Applied to

]11[

]9[

the Cavitating Hydrofoil and Marine Propeller”,
International Journal of Science and Technology,
Iranica Scientia, Vol. 10 (2), 2003.
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در اين مياره روش كاربرد مهندسي برا محاسبه نيرو
تحليل و دملكرد

برا

مياومت و روش ارمان مرز

هيدروديناميكي پروانه زيردريايي است ادد شدد است بر اساس
:محاسبات انجام شدد نتايجي حاصل ميگردد كه دبارتند از
محاسبه مشخصات و دملكرد

برا

 روش ارمان مرز-1

هيدروديناميكي پروانه از قابليت مناسبي بر خوردار است و اين
تحليل و طراحي هيدروديناميكي همه

روش ميتواند برا

.پروانهها دريايي صورت گيرد
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 -8عالئم و اختصارات:
 : C Pضريب بي بعد قشار

 : YB , Fقاصله از سطح ديب و جلو ميطع پرد تا خط كورد

 : Dقطر پروانه

)  : S (rقاصله خط مورد پرد تا ربه ابتدايي

 : DHullقطر ماكزيمج بدنه زيردريايي

 : tقاكتور مكش تراست

 : Jنسبت پيشرو سردت

 : S Bسطح جسج (پروانه

 : Hدمق غوطه ور زيردريايي

 : SWسطح ويك دنباره ا پروانه

 : K Tضريب تراست پروانه

)  : ( X , Y , Zمختصات دكارتي كلي

 : K Qضريب گشتاور پروانه

)  : ( x, y, zمختصات دكارتي محلي

 : Lطول زيردريايي
)  : L(rقاصله خط مورد پرد تا ربه انتهايي
 : Nتعداد ارمان ها كل پروانه


: Xبردار موقعيت هر نيطه رو سطح پروانه
 : Zتعداد پرد ها

 : سردت پتانسيل اريايي

 : N Cتعداد ارمانها در راستا كورد

 : سردت پتانسيل كل

 : N Rتعداد ارمانها در راستا شعادي

 : دانسيته سيال

 : RTدرگ يا مياومت كل زيردريايي
 : rmتيسيج بند پرد در راستا شعادي
 : rCتيسيج بند پرد در راستا كورد


 : nبردار يكه دمود بر سطح

 : سيركيوالسيون

 : مشتق سردت پتانسيل

n

 : rميطع شعادي پروانه

 : سردت زاويه ا پروانه

 : pقشار هيدروديناميكي

 :  Bراندمان پروانه در شرايط جريان ويك پاشنه

 : PGگام هندسي پروانه
 : p0قشار هيدرواستاتيكي
 : Tتراست پروانه
 : Qگشتاورپروانه
 : V Aسردت پيشرو جريان آب


 :  oراندمان پروانه در شرايط آب آزاد (جريان يكنواخت

زيردريايي

 :  Dراندمان هيدوديناميكي پروانه
 :  GBراندمان گيربكس

 :  Hراندمان بدنه زيردريايي

 : Vسردت جريان ويك در پاشنه زيردريايي

 :  Sراندمان شاقت

 : Vسردت زيردريايي

 : زاويه ريك پروانه

W

 : Vسردت جريان ورود به پروانه

I

S

 : nسردت دوراني پروانه

 :  Mراندمان مكانيكي

 :  rزاويه گام هندسي پروانه

 : PDقدرت تحويلي از شاقت به پروانه



 : PEقدرت موثر زيردريايي

 : wقاكتور ويك

 : PBقدرت موتور

 : Sسطح ارمان

 : Wij , Dij S ijضرايب موثر پتانسيل

 : Rشعاع پروانه
 : rhشعاع توپي پروانه

 -9زيرنويس ها
1

Wake
Thrust
3
Cavitation
4
Lifting bodies
5
Hydrofoils
6
Kutta condition
2
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7

Trailing vortex
Circulation
9
Back and face
11
Trailing edge
11
Int. Towing Tank Conf.
12
Wave-making resistance
13
Skew angle
14
Rake angle
15
Torpedos
16
Sweep angle
17
Hydroplans
1
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