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Εισαγωγή
Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων υδροδυναμικών φαινομένων
σε μεταβατική κατάσταση λειτουργίας (π.χ. εκκίνηση λειτουργίας) έλικας, τα οποία επηρεάζουν την
ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος του δικτύου που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τον ηλεκτρικό κινητήρα
που στρέφει την εν λόγω έλικα. Η διεξοδική ανάλυση των φαινομένων ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος που
αναπτύσσονται κατά την εκκίνηση ενός πλευρικου προωστήριου μηχανισμού δίνεται στο Παραδοτέο
Π3.1.1.

1. Διαδικασία γεωμετρικής μοντελοποίησης
Σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη διαδικασία για τους αζιμουθιακούς προωστήριους μηχανισμούς, η
διαδικασία για τη γεωμετρική μοντελοποίηση ενός πλευρικού μηχανισμού είναι αρκετά πιο απλή, βλ.
Σχήμα 1. Έτσι, έχοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της έλικας, καθίσταται απευθείας δυνατός ο
υπολογισμός των αναπτυσσομένων δυνάμεων και ροπών.

Σχήμα 1. Διαδικασία (απλοποιημένης) γεωμετρικής μοντελοποίησης πλευρικού προωστήριου
μηχανισμού
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2. Παραγωγή Κίνησης
Η κίνηση δημιουργείται από την υπέρθεση της κίνησης των εξής συστατικών μερών:
1. Περιστροφή έλικας
2. Περιστροφή φτερωτής της έλικας γύρω από τον άξονα
3. Περιστροφή του προωστήριου μηχανισμού γύρω από κάθετο άξονα
4. Συνθετική υπέρθεση των 1-3

3. Εφαρμογή
Με στόχο την προσομοίωση της κίνησης ενός πλευρικού προωστήριου μηχανισμού, αναπτύχθηκε ειδικό
πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η προσομοίωση της κίνησης έγινε με δύο διαφορετικές μεθόδους:
•
•

Την υψηλής ακρίβειας (UBEM), η οποία έχει, όμως, αυξημένο υπολογιστικό κόστος
Την σχετικά μειωμένης ακρίβειας (quasi-state ή ψευδο-σταθερή μέθοδο), η οποία έχει μικρό
υπολογιστικό κόστος και μπορεί να ενσωματωθεί σε κώδικα μελέτης ηλεκτρικού δικτύου
δίνοντας ως δεδομένου εισόδου σε αυτό την απαίτηση σε ροπή από τον ηλεκτιρκό κινητήρα που
στρέφει την έλικα. ΟΙ οδηγίες χρήσης για τον απλοποιημένο κώδικα δίνονται στο Παράρτημα

Ως αριθμητική εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από πραγματικό Bow thruster, όπως αναλύονται
παρακάτω.
Παράμετροι – τεχνικά χαρακτηριστικά πρωραίου πλευρικού προωστήριου μηχανισμού (Bow thruster)
•

Κοίλο υποδοχής μηχανισμού:

Μήκος = 2xD ( tip clearance = 5%)

•

Έλικα:

∅1m, z=3, AE/A0=0.7, P/D= 1.0

•

Σενάριο κίνησης:

40-80 RPM // blade angle 7O-22.5O

•

Συντελεστής προχώρησης:

0.1 (Advance coefficient)

Παραδοτέο Π3.2.1

2

3.1.

Αποτελέσματα προσομοίωσης κίνησης bow thruster

Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης κίνησησης του προαναφερθέντος
πρωραίου πλευρικού προωστήριου μηχανισμού με τη μορφή χρονιών στιγμιοτύπων σε διάφορες
χρονικές στιγμές.

Εικόνα 1. Ανάπτυξη φύλλων στροβιλότητας σε ευθύγραμμη κίνηση (J=0.768)
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Η αναπτυσσόμενη ροπή στον άξονα της έλικας που υπολογίστηκε με τους δύο διαφορετικούς τρόπους
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2. Η αναπτυσσόμενη ροπή στον άξονα της έλικας (υπολογισμός με δύο διαφορετικούς τρόπους)

4. Συμπεράσματα
Η οιωνεί σταθερή (quasi-steady) προσομοίωση λειτουργίας έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Τα μεταβατικά φαινόμενα «ψυχρής εκκίνησης» (εκκίνηση περιστροφής από την απόλυτη
ακινησία) διαρκούν 1-2 λεπτά

•

Οι μεταβολές είναι σχετικά αργές ενώ και η γεωμετρία είναι σχετικά απλή.

•

Η προσέγγιση με την οιωνεί σταθερή (quasi-steady) προσομοίωση λειτουργίας στηρίζεται σε
υπέρθεση από μία ακολουθία υπολογισμών σε μόνιμες καταστάσεις λειτουργίας, όπου η κάθε
μία κατάσταση διαφέρει λίγο από την προηγούμενη και την επόμενή της.
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•

Προσφέρει γρήγορους υπολογισμούς με ικανοποιητικής ακρίβειας αποτελέσματα σε σχέση με
άλλες μεθόδους που είναι πιο ακριβείς αλλά και πολύ πιο επιβαρυντικές από πλευράς
υπολογιστικού κόστους.

5. Επόμενα βήματα
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να γίνουν επιπλέον τα εξής:
•

Εφαρμογή και άλλων σεναρίων κινήσεων, τα οποία θα απεικονίζουν πραγαμτικά σενάρια κίνησης
πλοίων με τέτοιους προωστήριου μηχανισμούς

•

Σύγκριση επιβεβαίωση με πειραματικά αποτελέσματα

•

Ρύθμιση της ψευδο-στατικής («quasi steady») μεθόδου σε σχέση με την ακριβή μέθοδο UBEM
και συνθήκες «free wake» για τα bow thrusters
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Παράρτημα
Οδηγίες προγράμματος εκτίμησης απαίτησης ροπής από έλικα
Η μεθοδολογία που περιγράφτηκε για την εκτίμηση της απαίτησης σε ροπή από την έλικα προς τον
ηλεκτρικό κινητήρα που την περιστρέφει προγραμματίστηκε σε κώδικα γλώσσας fortran από τα μέλη τηε
ερευνητικής ομάδας: κ. Γ. Πολίτη, καθηγητή ΣΝΜΜ/ΕΜΠ και ερευνητή ΝΜΜ. Οι οδηγίες χρήσης του
προγράμματος παρατίθενται στη συνέχεια.

1. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα κύριο πρόγραμμα (main.f90) και η ανάπτυξη έχει γίνει με
τον compiler της INTEL.
2. Στο αρχείο περιέχεται το εκτελέσιμο πρόγραμμα main.exe. Το πρόγραμμα αυτό δέχεται τα
δεδομένα από το αρχείο ‘open_water_performance_INPUT.txt’ και γράφει τα αποτελέσματα
στο αρχείο: open_water_performance_OUTPUT.txt.
3. Παρέχεται ένα αρχείο με δεδομένα ως παράδειγμα: open_water_performance_INPUT example.txt. που αφορά τον υπολογισμό της ροπής σε Nm για δεδομένο λόγο βήματος του
ρότορα P/D. Στην παρούσα έκδοση του προγράμματος δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του
λόγου βήματος του ρότορα για δεδομένη ροπή.
4. Το αρχείο δεδομένων ‘open_water_performance_INPUT.txt’ είναι self-explanatory και περιέχει
comments, έτσι ώστε ο χρήστης να καταλαβαίνει αμέσως τι δεδομένα πρέπει να δώσει σε κάθε
γραμμή.
5. Ο υπολογισμός βασίζεται στη υπόθεση ότι οι αλλαγές του βήματος του ρότορα γίνονται σε
χρονική κλίμακα που είναι αργή σε σχέση με την περίοδο περιστροφής του ρότορα.
Παραδείγματος χάριν για ρότορα που περιστρέφεται με 180rpm ή 3rps η περίοδος
περιστροφής είναι 0.33sec. Αυτό λοιπόν που υποθέτουμε είναι ότι το βήμα θα μεταβληθεί από
την μηδενική στην μέγιστη τιμή-του, σε χρονική περίοδο με τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από την
περίοδο περιστροφής (quasi-steady theory). Για την πρόβλεψη της ροπής χρησιμοποιήθηκαν τα
στοιχεία της σειράς Kaplan Ka 4-70 in nozzle 19a, όπως περιγράφονται στο βιβλίο του J.S.
Carlton, ‘Marine Propellers and Propulsion’ Butterworth- Heinemann-1994, page 95-96.
6. Για τον υπολογισμό υποτέθηκε ότι ο ρότορας κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα, ειδικότερα με
𝑉𝑉𝑉𝑉 , V=ταχύτητα, n=συχνότητα περιστροφής ρότορα,
συντελεστή προχώρησης J=0.1 ( 𝐽𝐽𝐽𝐽=
𝑛𝑛𝑛𝑛∙𝐷𝐷𝐷𝐷
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D=διάμετρος ρότορα). Το στοιχείο J=0.1 είναι ενσωματωμένο στον κώδικα και μπορεί
να
αλλάξει με αλλαγή της μεταβλητής jcoef στο main και recompilation.
7. Όταν ο κώδικας τρέχει με δεδομένο P/D η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων είναι
μειωμένη για τιμές του P/D<0.6 ή P/D>1.4. Αυτό οφείλεται στο ότι τα πειραματικά
δεδομένα στα οποία βασίζονται οι υπολογισμοί-μας, είναι περιορισμένα στην
περιοχή 0.6<=P/D<=1.4
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