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Ι - Περίληψη  
 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετήθηκε το πεδίο ροής του θαλάμου καύσης, 

κατά το χρόνο εισαγωγής και συμπίεσης σε μια Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ). 

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ανάλυση της λειτουργίας 

της μηχανής προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία της καύσης μέσω της καλής 

ανάμειξης και να μειωθεί η παραγωγή ρύπων κατά τη διαδικασία αυτής. Η μελέτη του 

πεδίου πραγματοποιήθηκε σε έναν οπτικό πειραματικό κινητήρα που διαθέτει το 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η μηχανή 

αυτή διαθέτει γυάλινο κύλινδρο και το επάνω μέρος του εμβόλου μέσα από τα οποία 

παρέχεται η οπτική πρόσβαση στο θάλαμο καύσης. Η μελέτη του πεδίου ροής 

πραγματοποιήθηκε με την τεχνική Particle Image Velocimetry (PIV). Η μέθοδος αυτή 

εφαρμόζεται σύμφωνα με την ιδιότητα που έχουν κάποια σωματίδια να ακτινοβολούν 

όταν προσπίπτει σε αυτά επίπεδη δέσμη φωτός. Το εκπεμπόμενο φως των σωματιδίων 

καταγράφεται από κατάλληλη κάμερα σε 2 διαδοχικά στιγμιότυπα με γνωστό το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ τους και στη συνέχεια υπολογίζεται η 

μετατόπιση των σωματιδίων αυτών, μέσω αλγορίθμου, άρα και η ταχύτητάς τους. Η 

μελέτη του πεδίου ροής έγινε με κατάλληλη διακριτοποίηση της γωνίας του 

στροφαλοφόρου άξονα για  δύο διαφορετικές στροφές λειτουργίας της μηχανής, δύο 

σενάρια φορτίου (100% και 25% άνοιγμα πεταλούδας) μέσα από απεικονίσεις τριών  

τομών μέσα στον θάλαμο καύσης. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων παρουσιάστηκε 

το πεδίο ταχυτήτων, η Τυρβώδης Κινητική Ενέργεια (ΤΚΕ) και ο λόγος περιδίνησης 

σε όλα τα μετρημένα σημεία λειτουργίας της μηχανής. Κύρια αποτελέσματα 

αποτελούν η καταγραφή της κυρίαρχης αξονικής περιδίνησης (Tumble) και η αύξηση 

στην ΤΚΕ που επέρχεται κατά τη διάσπασή της. Ταυτόχρονα μελετήθηκε και η 

επίδραση των συνθηκών λειτουργίας (στροφές, πεταλούδα) στο σημείο εμφάνισης του 

φαινομένου αυτού.  

 

  



4 
 

ΙΙ - Abstract  
In this dissertation, the in-cylinder flow field was studied during the intake and 

compression stroke in an Internal Combustion Engine (ICE). This study is the first step 

in analyzing the engine’s operation in order to optimize the combustion process through 

good mixing and reduce pollutant emissions during this process. The study was 

conducted in a transparent engine which is installed in the laboratories of the 

Department of Mechanical Engineering of the University of Western Macedonia in 

Greece. The engine is equipped with a quartz glass cylinder and piston crown which 

provide fully optical access in the combustion chamber. The technique used was the 

Particle Image Velocimetry (PIV). This method takes advantage of the ability some 

particles to scatter light when a laser sheet crosses the plane that they are located. The 

emitted particle light is recorded by a suitable camera in two consecutive frames by 

tuning the time delay, and then the displacement of these particles, and therefore their 

velocity, is calculated through a two dimensional cross-correlation algorithm. The flow 

field study was carried out by appropriately distinguishing the crankshaft degrees at 

two engine speeds, for two load scenarios (100% and 25% throttle position), and three 

cross-sections of the combustion chamber. Conclusions were drawn by carefully 

observing the velocity vector maps, the Turbulent Kinetic Energy (TKE) and the 

Tumble Ratio of the flow field at the cases measured. Some of the main results are the 

capturing of the dominant axial vortex (Tumble) and the increase in the TKE that occurs 

during its breakdown. Also, the influence of the operating conditions (rpm, throttle 

position) at the point of occurrence of this phenomenon was studied.  
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V - Πίνακας Ορολογίας 
 

Συντομογραφία Πλήρες όνομα 

ΜΕΚ Μηχανή Εσωτερικής Καύσης 

ΚΝΣ Κάτω Νεκρό Σημείο 

SI Spark Ignited (Ανάφλεξη με Σπινθηριστή) 

CI Compression Ignited (Ανάφλεξη με Συμπίεση) 

ΑΝΣ Άνω Νεκρό Σημείο 

ΣΠΠ Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας 

EGR Exhaust Gas Recirculation (Επανακυκλοφορία Καυσαερίων) 

PIV Particle Image Velocimetry 

LIF Laser Induced Fluorescence 

LDA Laser Doppler Anemometry 

FFT Fast Fourier Transformation 

RMS Root Mean Square (Τυπική απόκλιση) 

GDI Gasoline Direct Injection (Σύστημα άμεσου ψεκασμού) 

PFI Port Fuel Injection (Σύστημα έμμεσου ψεκασμού) 

DOHC Double Over Head Camshafts 

MEP Mean Effective Pressure (Μέση Πραγματική Πίεση) 

AFR Air Fuel Ratio (Λόγος Αέρα Καυσίμου) 

ETU Engine Timing Unit (Μονάδα χρονισμού κινητήρα) 

Nd:YAG Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet 

DPO Double Pulse Option 

PTU Programmable Timing Unit (Κάρτα Χρονισμού) 

ΠΔΜ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

TKE Turbulent Kinetic Energy (Τυρβώδης Κινητική Ενέργεια) 

RPM Revolutions Per Minute (Στροφές Ανά Λεπτό) 

FOV Field Of View 

TR Tumble Ratio (Λόγος Περιδίνησης) 

CAD Crank Angle Degrees (Μοίρες Στροφαλοφόρου) 
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1 - Εισαγωγή 

1.1 - Το πρόβλημα της ρύπανσης 
Από το 1908, όταν ο Henry Ford διοχέτευσε στο ευρύ κοινό το πρώτο αυτοκίνητο 

μαζικής παραγωγής, το Ford Model T Εικόνα 1.1, μέχρι και σήμερα, οι μηχανές 

εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αυτοκίνηση και τις 

μεταφορές. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, έπρεπε αρχικά να αντικαταστήσουν 

τους υφιστάμενους τρόπους αστικής μετακίνησης αλλά και μεταφοράς προϊόντων. Για 

να επιτευχθεί αυτό, βασικός παράγοντας σχεδιασμού των μηχανικών εκείνης της 

εποχής ήταν η αύξηση της απόδοσης έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές εναλλακτικές 

λύσεις. Η έρευνα επίσης εστιάστηκε στην μείωση των δονήσεων και του θορύβου κατά 

τη λειτουργία τους. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, έπαιξαν κατά καιρούς 

πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλα τα είδη των μετακινήσεων, τόσο στις εναέριες 

μεταφορές, όσο και στις θαλάσσιες και χερσαίες, όπου παραμένουν μέχρι σήμερα ο 

βασικός τρόπος προώθησης οχημάτων. 

 
Εικόνα 1.1 – Ford Model T, το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, πηγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T 

Με την πάροδο των χρόνων και την τεχνολογική ανάπτυξη, η καύση νέων ή και 

εξελιγμένων καυσίμων, πέρα από τη βενζίνη και το ντίζελ και αφού είχε εδραιωθεί ο 

ρόλος του αυτοκινήτου ως μέσο μεταφοράς, η προτεραιότητα στον σχεδιασμό άλλαξε 

και έγινε, μετά την αύξηση της απόδοσης, ο περιορισμός των εκπεμπόμενων ρύπων. Η 

ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από σειρά γεγονότων ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανά τον 

πλανήτη, όπως αναφέρεται και στην [1], με επιπτώσεις όπως προκαλούμενους 

θανάτους και χιλιάδες πληγέντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης είναι αυτό του 1940 στο Los Angeles της California, όπου εκδηλώθηκε το 

φαινόμενο του φωτοχημικού νέφους. Για τη δημιουργία του νέφους υπεύθυνοι ρύποι 

ήταν οι υψηλές συγκεντρώσεις των οξειδίων του αζώτου, του μονοξειδίου του άνθρακα 

και του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Το χαρακτηριστικό αυτό φαινόμενο οφείλονταν 

κατά 50% στα καυσαέρια του μεγάλου πληθυσμού αυτοκινήτων που αντιδρούσαν στην 

ατμόσφαιρα με μεταφερόμενους αέριους ρύπους και ηλιακή ακτινοβολία. 

Στα μέσα του 20ου αιώνα και καθώς είναι πλέον ευθέως συνδεδεμένη, σε μεγάλο βαθμό, 

η ατμοσφαιρική ρύπανση με την καύση από τις ΜΕΚ, μπαίνουν σε εφαρμογή τα πρώτα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T
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μέτρα για τον περιορισμό και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο πλέον. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πρώτη επίσημη θεσμοθέτηση 

στον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση [2] με την 

εφαρμογή των μέτρων Euro 1, τα οποία όριζαν τα ανώτατα όρια ρύπων, για τα νέα 

οχήματα που θα κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη, από την ημερομηνία εφαρμογής των 

μέτρων και μετά. Οι κανονισμοί Euro συνεχώς και αναθεωρούνται θέτοντας τα νέα 

κάθε φορά όρια με τα οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να συμμορφώνονται, 

προκειμένου να μπορούν τα νέα μοντέλα τους να πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Τα όρια που αναγράφονται κάθε φορά στους κανονισμούς αυτούς, αφορούν τα 

εκπεμπόμενα γραμμάρια ανά χιλιόμετρο για το μονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του 

αζώτου, τους άκαυστους υδρογονάνθρακες και τα μικροσωματίδια, όπως αυτά 

μετρούνται από την εξάτμιση του αυτοκινήτου κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου 

τους. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των κανονισμών είναι ότι υπάρχει διακριτή κατάταξη 

των οχημάτων βάσει του βάρους τους, χωρίζοντάς τα σε επιμέρους κατηγορίες. Σήμερα 

έχουμε φτάσει στην κατηγορία Euro 6 [3], με τα όρια στους ρύπους να έχουν στενέψει 

αρκετά και για τις δύο κατηγορίες, τους βενζινοκινητήρες και τους 

πετρελαιοκινητήρες, με φήμες να θέλουν την κατηγορία Euro 7 να ανακοινώνει πολύ 

στενότερα όρια ρύπων. 

 
Εικόνα 1.2 – Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπεμπόμενων ρύπων, πηγή: [3] 

Ένα ακόμα μέτρο που δείχνει την πρόθεση της Ευρώπης, αλλά και της παγκόσμιας 

αγοράς, να περιορίσουν την ρύπανση από τις μηχανές είναι το ότι το 2000 

απαγορεύτηκε η χρήση μόλυβδου στη βενζίνη για την Ευρώπη, λόγω των συνεπειών 

που έχει το βαρύ αυτό μέταλλο στην ανθρώπινη υγεία. Επειδή η εφαρμογή ενός τόσο 

μεγάλου μέτρου δεν γινόταν άμεσα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, κατάργησαν το 

μόλυβδο το 2003.  

1.2 - SI vs CI 
Η πρώτη εμβολοφόρα μηχανή εσωτερικής καύσης παρουσιάστηκε από τον Nikolaus 

Otto το 1876. Ήταν μια τετράχρονη μηχανή στη οποία χρησιμοποιήθηκε σπινθηριστής 
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προκειμένου να αναφλέξει το συμπιεσμένο μίγμα αέρα και καυσίμου και για το λόγο 

αυτό, ο τύπος της μηχανής ονομάστηκε ανάφλεξης με σπινθηριστή, spark ignited (SI). 

Η μηχανή αυτή είναι μια κλασσική εμβολοφόρα μηχανή με 4 διαχωρισμένους χρόνους 

κατά τη διάρκεια του θερμοδυναμικού κύκλου. Σε πρώτο χρόνο, το χρόνο εισαγωγής, 

συμβαίνει η εισαγωγή του αέριου μίγματος στον κύλινδρο από τις βαλβίδες εισαγωγής 

καθώς το έμβολο κινείται προς το Κάτω Νεκρό Σημείο (ΚΝΣ), με αποτέλεσμα την 

πλήρωση του κυλίνδρου με μίγμα. Ο δεύτερος χρόνος, ο χρόνος συμπίεσης, 

περιλαμβάνει την συμπίεση του μίγματος με κλειστές βαλβίδες προκειμένου να 

στεγανοποιηθεί ο θάλαμος καύσης και να ανέβει το μίγμα σε επιθυμητά επίπεδα πίεσης 

και θερμοκρασίας καθώς η κίνηση του εμβόλου είναι ανοδική προς το Άνω Νεκρό 

Σημείο (ΑΝΣ). Σε τρίτο χρόνο, τον χρόνο ισχύος, και λίγες μοίρες πριν το έμβολο 

φτάσει στο ΑΝΣ γίνεται η έναρξη της καύσης από τον σπινθηριστή με το σχηματισμό 

της φλόγας στον θάλαμο να αυξάνει περαιτέρω την πίεση και τη θερμοκρασία του 

εργαζόμενου ρευστού. Σαν αποτέλεσμα το σχηματιζόμενο καυσαέριο ωθεί το έμβολο 

ξανά προς το ΚΝΣ, παραδίδοντας έργο στον στροφαλοφόρο άξονα. Στον τέταρτο και 

τελευταίο χρόνο, το χρόνο εξαγωγής, το έμβολο από το ΚΝΣ κινείται προς το ΑΝΣ, 

ωθώντας το καυσαέριο προς τις ανοιχτές, πλέον, βαλβίδες εξαγωγής, για να αδειάσει ο 

χώρος καύσης προκειμένου να ξαναγεμίσει με καθαρό μίγμα στον επόμενο 

θερμοδυναμικό κύκλο. Οι τέσσερεις χρόνοι του κύκλου Otto παρουσιάζονται 

σχηματικά στην Εικόνα 1.3. 

 
Εικόνα 1.3 – Σχηματική απεικόνιση του κύκλου Otto, πηγή: [4] 

Κάποια χρόνια αργότερα, το 1897, ο Rudolph Diesel παρουσίασε μια εμβολοφόρα 

μηχανή η οποία λειτουργούσε με διαφορετικό κύκλο λειτουργίας. Ο κύκλος αυτός 

ονομάστηκε αργότερα κύκλος Diesel και οι βασικές διαφορές του τετράχρονου αυτού 

κύκλου σε σχέση με τον τότε γνωστό, τον Otto, είναι ότι εισάγεται στον θάλαμο κατά 

τον χρόνο εισαγωγής καθαρός αέρας και όχι μίγμα αέρα και καυσίμου. Στη συνέχεια, 

κατά τον χρόνο συμπίεσης, ο αέρας συμπιέζεται και εγχύνετε υγρό καύσιμο απ’ ευθείας 

στον κύλινδρο καθώς το έμβολο πλησιάζει το ΑΝΣ. Στον τρίτο χρόνο, της ισχύος, το 

καύσιμο που προστέθηκε, αυταναφλέγεται λόγο των υψηλών πιέσεων και 

θερμοκρασιών που δημιουργούνται με αποτέλεσμα το σχηματισμό της φλόγας και τη 
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δημιουργία ροπής στρέψης στον στροφαλοφόρο άξονα, άρα και την παραγωγή έργου. 

Ο τέταρτος και τελευταίος χρόνος παραμένει ίδιος και περιλαμβάνει την εξαγωγή των 

καυσαερίων με την ανοδική κίνηση του εμβόλου προς το ΑΝΣ με τις βαλβίδες 

εξαγωγής ανοιχτές. Η λειτουργία του κύκλου Diesel φαίνεται στην Εικόνα 1.4. 

 
Εικόνα 1.4 – Σχηματική απεικόνιση του κύκλου Diesel, πηγή: [4] 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη των δίχρονων μηχανών και σε 

κύκλο Otto, αλλά και Diesel, με διαφορές στην ανατομία της μηχανής και τον τρόπο 

εισαγωγής και εξαγωγής του μίγματος ή του αέρα στον θάλαμο. Η θερμοδυναμική των 

κύκλων είναι ίδια όπως και ο τρόπος δημιουργίας της φλόγας, είτε με σπινθηριστή 

στους θερμοδυναμικούς κύκλους Otto, είτε με συμπίεση στους θερμοδυναμικούς 

κύκλους Diesel. Η βασική τους διαφορά είναι στην διάρκεια του θερμοδυναμικού 

κύκλου, ο οποίος χωρίζεται σε δύο χρόνους αντί για τέσσερεις, αυτόν της ισχύος και 

αυτόν της πλήρωσης με ταυτόχρονη απόπλυση των καυσαερίων. Το κύριο μειονέκτημα 

των δίχρονων μηχανών, όπως επισημαίνεται στο [5], είναι ότι η απόπλυση δεν είναι 

τέλεια, μιας και στον ίδιο χρόνο γίνεται και πλήρωση του κυλίνδρου με αέρα για τους 

Diesel και μίγμα για τους Otto. Για την περίπτωση των βενζινοκινητήρων, η ποσότητα 

μίγματος που διαφεύγει στην εξαγωγή τους καθιστά εξαιρετικά ρυπογόνους και μη 

ανταγωνιστικούς για οχήματα και χρήσεις με μεγάλο βάρος, ενώ τα εναπομείναντα 

καυσαέρια που αναμιγνύονται με τον φρέσκο αέρα στους Diesel, μειώνει το βαθμό 

πλήρωσης του κυλίνδρου με καθαρό αέρα.  

Οι δύο θερμοδυναμικοί κύκλοι, ο Otto και ο Diesel, παρουσιάζονται σε διαγράμματα 

πίεσης και όγκου στην Εικόνα 1.5. 
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Εικόνα 1.5 – Διαγράμματα πίεσης-όγκου για κύκλο Otto και Diesel, πηγή: [6] 

Από τα διαγράμματα φαίνονται οι βασικές διαφορές στη λειτουργία των δύο κύκλων, 

όπου παρατηρείται και στους δύο κύκλους η ισεντροπική συμπίεση, σαν διεργασία 1-

2 και εκτόνωση, 3-4, του εργαζόμενου ρευστού αρχικά προσδίδοντας έργο στο 

σύστημα και στη συνέχεια απορρίπτοντας έργο προς το περιβάλλον. Η βασική διαφορά 

των δύο κύκλων είναι η πρόσδοση της θερμότητας, δηλαδή η καύση σαν διεργασία 2-

3 με την απορρόφηση θερμότητας. Στον κύκλο Otto αυτή γίνεται ισόχωρα ενώ στον 

κύκλο Diesel η διεργασία είναι ισοβαρής. Παρατηρείται επίσης και στους δύο κύκλους 

η ισοβαρής εκτόνωση του ρευστού απορρίπτοντας θερμότητα προς το περιβάλλον με 

τη διεργασία 4-1. 

Εκτός όμως από τον τρόπο λειτουργίας των δύο μηχανών, και οι δύο τύποι, ανάλογα 

με τα πλεονεκτήματά τους, βρήκαν πεδίο εφαρμογής και τελικά χρησιμοποιούνται 

ακόμα και σήμερα με μικρές παραλλαγές στα επιμέρους συστήματά τους, για τη 

μεταφορά και τη μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων. Τα κύρια πλεονεκτήματα των 

κινητήρων με κύκλο Otto, ή αλλιώς των βενζινοκινητήρων, είναι το μικρό τους 

κατασκευαστικό βάρος, μιας και από τη φύση τους φτιάχνονται για να δέχονται 

λιγότερες καταπονήσεις και κραδασμούς, αφού το μίγμα αναφλέγεται σε πιέσεις και 

θερμοκρασίες κάτω από τα όρια αυτανάφλεξής του. Αυτό επιτρέπει την κατασκευή 

μικρών μηχανών που μπορούν να περιστρέφονται γρηγορότερα λόγο της μικρότερης 

μάζας, άρα και ροπής αδράνειάς τους, με αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερου 

έργου στον στροφαλοφόρο άξονα. Το γεγονός αυτό μεγιστοποιεί τον λόγο 

παραγόμενης ισχύος προς βάρος, άρα σε εφαρμογές και οχήματα με μικρό βάρος οι 

μηχανές Otto είναι επικρατέστερη λύση σε σχέση με τους Diesel. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι τα μηχανήματα χειρός, οι δίτροχες και τετράτροχες μοτοσυκλέτες, 

τα οχήματα μοντελισμού και τα επιβατικά αυτοκίνητα. 

Από την άλλη πλευρά οι πετρελαιοκινητήρες πετυχαίνουν καλύτερο βαθμό απόδοσης 

της τάξεως του 43-54% σε σχέση με τους βενζινοκινητήρες που φτάνουν το 31-38% 

[4], το ποσοστό δηλαδή που μετατρέπεται σε χρήσιμο έργο από την αρχικά διαθέσιμη 

χημική ενέργεια του καυσίμου. Αυτή η διαφορά προέχεται από τον υψηλότερο βαθμό 

συμπίεσης των μηχανών Diesel, προκειμένου να φέρουν το μίγμα σε συνθήκες 

αυτανάφλεξης, ο οποίος είναι ευθέως ανάλογος με τον βαθμό απόδοσης για τον κύκλο 
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Otto σύμφωνα με τη σχέση (1), αλλά και στον Diesel στη σχέση (3), όπως αναφέρεται 

στην [4],  

 nth, Otto = 1-rv
1-γ  (1) 

 rv = Vmax / Vmin (2) 

 
nth, Diesel = 1-(𝑟𝑣)1-γ ∙ [

𝑟𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓
𝛾

−1

𝛾∙(𝑟𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓−1)
] (3) 

 rcutoff = V3
P=max

 / V2
P=max (4) 

 

Το μεγάλο αυτό πλεονέκτημα σε σχέση με τους βενζινοκινητήρες τους καθιστά πιο 

οικονομικούς μιας και καταναλώνουν λιγότερη ποσότητα καυσίμου για να παραχθεί το 

ίδιο έργο. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται πάρα πολύ για τις θαλάσσιες μεταφορές, 

τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, τα βαρέως τύπου γεωργικά και 

χωματουργικά οχήματα, ακόμα και για παραγωγή ενέργειας. 

Μια κατηγορία οχημάτων με ιδιαίτερο εμπορικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, μιας και 

υπάρχει συνεχώς εξέλιξη και βελτίωση σε μεγέθη όπως το βάρος, η απόδοση, οι 

ταλαντώσεις και η κατανάλωση καυσίμου, είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα 

ελαφρά οχήματα. Η κατηγορία αυτή των οχημάτων ορίζεται από την ευρωπαϊκή 

επιτροπή σαν κατηγορία, ‘ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα’ (‘passenger cars 

and light commercial vehicles’) [3] και αναφέρεται στα οχήματα με βάρος κάτω των 

2610 κιλών. Η κατηγορία αυτή έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον,  μιας και αφορά το 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς νέων οχημάτων, αφού περιλαμβάνονται τα ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της 

ACEA [7] από τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων για την αγορά της Ευρώπης και τα έτη 

2016 και 2017 παρουσιάζονται στις Εικόνες Εικόνα 1.6 και

Εικόνα 1.7. 
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Εικόνα 1.6 – Πωλήσεις νέων αυτοκινήτων το 2016, πηγή: [7] 

 

 

Εικόνα 1.7 – Πωλήσεις νέων αυτοκινήτων το 2017, πηγή: [7] 
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Η αύξηση στις πωλήσεις για τους βενζινοκινητήρες και το γεγονός ότι ξεπέρασαν το 

ποσοστό των πετρελαιοκινητήρων προέρχεται από τους περιορισμούς στους ρύπους, 

όπως προαναφέρθηκε. Οι κανονισμοί είναι πλέον πολύ αυστηροί ειδικά για τους Diesel 

κινητήρες, κάτι που μειώνει τους ρυθμούς πώλησής τους οι οποίοι θα ελαττωθούν 

περισσότερο τα επόμενα χρόνια με την εφαρμογή ακόμα αυστηρότερων μέτρων. Για 

αυτόν το λόγο οι βενζινοκινητήρες αξίζει να μελετηθούν εκτενέστερα, καθώς θα 

αυξήσουν το ποσοστό τους στην αγορά και θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια 

αρχικά στην ευρωπαϊκή αγορά και κατ’ επέκταση στην παγκόσμια.  

1.3 - Η επίδραση της Κρύας ροής (Cold flow) 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι μηχανές εσωτερικής καύσης σχεδιάζονταν και 

κατασκευάζονταν εντελώς εμπειρικά, όπως αναφέρεται στο [8]. Αυτό συνέβαινε 

επειδή οι τότε μηχανικοί δεν είχαν κατανοήσει πλήρως τη ρευστομηχανική των 

μηχανών και το πως πρέπει να τη ελέγξουν προς όφελός τους. Τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν αρχικά οι μηχανικοί ήταν η κρουστική συμπεριφορά, η μειωμένη 

απόδοση, η μη πλήρης καύση και η αστάθεια στη λειτουργία της μηχανής. Πολλές 

φορές κατά την διάρκεια εξέλιξης προκύπταν αποτελέσματα μη αναμενόμενα, 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα αποτελέσματα που έχει η τοποθέτηση των 

αυλών εισαγωγής στον κύλινδρο και η δημιουργία έντονης ή ήπιας έντασης 

περιδίνησης, κάτι που δίνει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα κατά τη λειτουργία της 

μηχανής, όπως αναφέρεται στο [8]. Επίσης η τοποθέτηση του σπινθηριστή στο κέντρο 

του θαλάμου μείωσε την κρουστική συμπεριφορά, μιας και ελαχιστοποίησε την 

διαδρομή που θα διανύσει το μέτωπο της φλόγας μέσα στον κύλινδρο, προτού 

αρχίσουν οι αντιδράσεις της κρουστικής συμπεριφοράς, που είναι διαφορετικές από τις 

αντιδράσεις διάδοσης φλόγας. Έτσι μπόρεσε να αυξηθεί ο λόγος συμπίεσης και κατ’ 

επέκταση η απόδοση των μηχανών. 

Στα επόμενα χρόνια κατανοήθηκε ότι η ταχύτητα του αέρα, ο τρόπος εισαγωγής του 

και τα χαρακτηριστικά της ροής παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της μηχανής, 

έτσι άρχισαν να εμβαθύνουν στην ρευστομηχανική ανάλυση κάνοντας τις πρώτες 

παρατηρήσεις για το πεδίο ροής. Με διάφορες τεχνικές και τα υπάρχοντα μέσα, 

παρατηρήθηκε η δημιουργία δύο θεμελιωδών σχηματισμένων δομών της ροής, καθώς 

αυτή εισέρχεται από τις βαλβίδες εισαγωγής. Η πρώτη και κυριότερη δομή είναι η 

συστροφή του ρευστού ως προς άξονα περιστροφής κάθετο στον άξονα του κυλίνδρου 

και παράλληλο προς τον άξονα που ενώνει τα κέντρα των βαλβίδων εισαγωγής. Η δίνη 

αυτή ονομάστηκε αξονική περιδίνηση (Tumble). Η δεύτερη δομή που παρατηρήθηκε 

είναι η συστροφή ως προς τον άξονα του κυλίνδρου, αυτή ονομάστηκε εγκάρσια 

περιδίνηση (Swirl). Οι δύο στροβιλισμοί φαίνονται στην Εικόνες Εικόνα 1.8 και 

Εικόνα 1.9.  
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Εικόνα 1.8 – Η δίνη Tumble, πηγή: [8]  

 
Εικόνα 1.9 – Η δίνη Swirl, πηγή: [8]  

Για τις δομές αυτές έγιναν παραπάνω μελέτες και παρατηρήσεις που βοήθησαν στην 

συνολική κατανόηση της λειτουργίας μιας μηχανής. Κάποια στοιχεία που προέκυψαν 

ήταν ότι η αξονική περιδίνηση (Tumble) προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις της 

εισερχόμενης ροής με το έμβολο και με τα οριακά στρώματα των τοιχωμάτων του 

κυλίνδρου. Η εγκάρσια περιδίνηση (Swirl) εξαρτάται από την αξονική (Tumble) αλλά 

μπορεί να ελεγχθεί σε κάποιο βαθμό, θα υπάρχει όμως λόγω των δύο βαλβίδων 

εισαγωγής και των δευτερευόντων δινών που δημιουργεί η αξονική περιδίνηση 

(Tumble) καθώς αναπτύσσετε ή διαλύεται. 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που κάνει τη λειτουργία της μηχανής περισσότερο 

περίπλοκη είναι το γεγονός της ύπαρξης της τύρβης. Ως τύρβη, ορίζεται η διακύμανση 

των διανυσμάτων της ταχύτητας γύρω από μια μέση τιμή. Ο αριθμός Reynolds είναι ο 

πιο γνωστός αδιάστατος αριθμός στη μηχανική ρευστών και εκφράζεται ως ο λόγος 

των δυνάμεων αδράνειας προς τις δυνάμεις ιξώδους που επιδρούν σε ένα ρευστό. 

Προκύπτει από το γινόμενο κάποιου χαρακτηριστικού μήκους L(m) της ροής και 

κάποιας ταχύτητας  U(m/s), διαιρεμένο προς το κινηματικό ιξώδες του ρευστού 

ν(m2/s), ή  

 Re = 
𝑈∙𝐿

𝑣
  (5) 

Αυτό σημαίνει ότι σε χαμηλούς αριθμούς Re, οι δυνάμεις ιξώδους έχουν μεγάλη 

επίδραση στο ρευστό και δεν επιτρέπεται η απότομη αλλαγή των χαρακτηριστικών της 

ροής. Αντιθέτως, καθώς αυξάνεται ο Re οι αδρανειακές δυνάμεις επιδρούν όλο και πιο 

πολύ στη ροή με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι μικρές διαταραχές μέχρι που φτάνουν 

σε ασταθή και χαοτικά επίπεδα τη ροή. Από πειραματικές μετρήσεις σε κυλινδρικό 

αγωγό έχει μετρηθεί ότι για αριθμούς Reynolds κάτω από 2300 η ροή είναι στρωτή , 

από 2300 έως 4000 είναι μεταβατική και για μεγαλύτερους αριθμούς έχουμε πλήρως 

ανεπτυγμένη τυρβώδη ροή. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τύρβης είναι η διαχυτότητα όπως αναφέρεται 

και στο [9], η ιδιότητά της δηλαδή να δημιουργεί εγκάρσιες ροές ορμής, μάζας και 

θερμότητας μέσα από την χαοτική συμπεριφορά του πεδίου ταχυτήτων. Η ιδιότητά της 
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αυτή είναι ο λόγος που κάνει δύσκολη την διαχείριση της ροής με έντονη τύρβη γιατί 

εκτός από τη διαχυτότητα, η αταξία και η τυχαιότητα είναι επίσης βασικά 

χαρακτηριστικά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάμιξη. Μια από τις πιο 

σημαντικές διαδικασίες κατά τη φάση της εισαγωγής του αέρα στον θάλαμο είναι ο 

σχηματισμός μίγματος αέρα καυσίμου στους κινητήρες άμεσου ψεκασμού. Το 

δύσκολο αυτό ρόλο τον αναλαμβάνει το πεδίο ροής και μέσω των δινών και της αταξίας 

που επικρατεί πρέπει να διαλύσει το σπρέι καυσίμου και να το κατανείμει κατάλληλα 

στον θάλαμο. Λόγω της αταξίας που είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός τυρβώδους 

πεδίου ροής, χρησιμοποιούνται εργαλεία της στατιστικής, όπως η Συνάρτηση 

Πυκνότητας Πιθανότητας (ΣΠΠ) και χρήση μέσων τιμών για την πρόβλεψη μεγεθών. 

Παραδείγματα τέτοιων μεγεθών είναι η κατανομή του ρευστού στο θάλαμο και η 

ταχύτητά του σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο και κατ’ επέκταση η ικανότητα 

ανάμειξης και η ταχύτητα της φλόγας. Με τη χρήση των στατιστικών αυτών εργαλείων 

οι μηχανικοί κατάφεραν να διασφαλίσουν αξιόπιστη λειτουργία και χρήση του ροϊκού 

πεδίου με τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνουν ικανοποιητική ανάμιξη των εργαζόμενων 

ρευστών. Ένα ακόμα παράδειγμα της χρήσης της ροής είναι η στρωματοποίηση του 

μίγματος με τη χρήση κατάλληλης αξονικής και εγκάρσιας (Tumble και Swirl) δίνης. 

Όπως αναφέρεται και στην [4], ψεκάζοντας το σπρέι καυσίμου με ανοιχτές βαλβίδες 

εισαγωγής (χρόνος εισαγωγής) και κατάλληλα σχηματισμένες αξονική και εγκάρσια 

περιδίνηση (Tumble και Swirl), επιτυγχάνεται πλούσιο μίγμα τοπικά στον σπινθηριστή 

και πιο φτωχό προς την επιφάνεια του εμβόλου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η 

έναυση της φλόγας, αφού υπάρχει καύσιμο κοντά στο σπινθηριστή και το επίτευγμα 

είναι η χαμηλή αδιαβατική θερμοκρασία της καύσης, αφού οι υπόλοιπες περιοχές 

περιέχουν φτωχότερα μίγματα. Άρα καίγοντας το μίγμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία, 

που επιτεύχθηκε με στρωματοποίηση του μίγματος, εμποδίζεται ο σχηματισμός 

οξειδίων του αζώτου, που θεωρείται από τους σημαντικότερους ρύπους. Μία ακόμα 

παρατήρηση που έγινε στην [8], ήταν η διάσπαση της αξονικής και εγκάρσιας δίνης 

(Tumble και Swirl), που δημιουργείται καθώς το έμβολο κινείται προς το ΑΝΣ. Η 

διάσπαση αυτή μιας οργανωμένης δίνης απελευθερώνει υψηλά επίπεδα κινητικής 

ενέργειας. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την αύξηση της τύρβης πριν την έναυση 

της φλόγας, κάτι που αυξάνει την ταχύτητα καύσης, άρα και το ρυθμό που κλάσμα 

καυσίμου καίγεται τελικώς, το πόσο γρήγορα δηλαδή θα γίνει ίσο με τη μονάδα. Άρα 

με την αύξηση της τύρβης πριν την έναυση της φλόγας βελτιστοποιείται η καύση του 

μίγματος με ταυτόχρονη μείωση των άκαυστων και αύξηση της απόδοσης μιας και 

μπορεί να επιτευχθεί αύξηση του λόγου συμπίεσης. 

1.4 - Η μετρητική μέθοδος PIV 
Ο άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του στον πλανήτη, βασίζει την επιβίωση 

και ανάπτυξή του στην παρατήρηση και ανάλυση των φυσικών φαινομένων που 

εξελίσσονται γύρω του. Στα πρώτα στάδια οι παρατηρήσεις αυτές ήταν ποιοτικές και 

αφορούσαν φαινόμενα που συμβαίνουν στη φύση. Παραδείγματα είναι οι κυματισμοί 

της θάλασσας, το πέταγμα των πουλιών και φαινόμενα μικρής κλίμακας 

ανεμοστροβίλων. Αργότερα και σε συνδυασμό με την τεχνολογική ανάπτυξη ήρθε η 

ανάγκη για την ποσοτική μέτρηση των φαινομένων αυτών και έτσι ο άνθρωπος με τα 

διαθέσιμα μέσα κάθε εποχής έστηνε τα πρώτα πειράματα.  
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Μεγάλο αντικείμενο έρευνας υπήρξαν πάντα οι μετρήσεις σε πεδία ρευστών. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν απλοποιημένες μέθοδοι προκειμένου να μετρηθούν ιδιότητες όπως 

η ταχύτητα, η θερμοκρασία και η πίεση σε ένα ρευστό. Τον τελευταίο αιώνα περίπου, 

σαν τεχνολογίες μέτρησης για τα πεδία ροής έχουν αναπτυχθεί, οι λεγόμενες, μη 

παρεμβατικές μέθοδοι. Σαν παρεμβατική μέθοδος μέτρησης της πίεσης σε ένα ρευστό 

μπορεί να θεωρηθεί η χρήση ενός αισθητήρα πίεσης. Το μειονέκτημα της μεθόδου 

αυτής είναι ότι ο αισθητήρας παρεμβαίνει στο ροϊκό πεδίο με την παρουσία του, 

αλλάζει δηλαδή την πίεση τοπικά αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα. Η σύγχρονη πλέον 

τάση είναι η μέτρηση χωρίς παρέμβαση στο ίδιο το πεδίο. Πολλές φορές 

χρησιμοποιείται ο όρος της έμμεσης μέτρησης σε ένα πεδίο ρευστού. Για την 

πραγματοποίηση των μετρήσεων αυτών, γίνεται χρήση κατάλληλων σωματιδίων που 

έχουν το ρόλο ιχνηλατών, αφού τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι ενσωματώθηκαν και ακολουθούν την ροή. Τέλος, ένα ακόμα 

σημαντικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων μετρητικών μεθόδων, είναι η δυνατότητα 

μέτρησης σε μεγάλη επιφάνεια του πεδίου ροής και όχι σε ένα συγκεκριμένο σημείο 

μεμονωμένα. Παράδειγμα τέτοιας μεθόδου, είναι η τεχνική Particle Image Velocimetry 

(PIV).  

Στην κατηγορία των μη παρεμβατικών μεθόδων μέτρησης, μαζί με την τεχνική PIV 

έχουν αναπτυχθεί και άλλες μετρητικές μέθοδοι. Ένα παράδειγμα είναι ο φθορισμός 

με χρήση Laser Induced Fluorescence (LIF), ο οποίος βασίζεται στην διέγερση με 

χρήση πηγής laser της ρίζας ενός μορίου υδροξυλίου ΟΗ. Τα μόρια ΟΗ είναι ενδιάμεσο 

προϊόν κατά τη διαδικασία της καύσης, και έτσι από το ορατό φως που παράγουν κατά 

τη διέγερσή τους, είναι δυνατή η καταγραφή της ζώνης αντίδρασης σε μία φλόγα, από 

μια κάμερα με χρήση κατάλληλων οπτικών φίλτρων. Μία ακόμα παραλλαγή της 

μεθόδου Laser Induced Fluorescence (LIF) είναι η μέθοδος της Χημειοφωταύγειας 

(Chemiluminescence), κατά την οποία επιτυγχάνεται χημική διέγερση του OH αντί της 

χρήσης κεφαλής laser. Τέλος μια ακόμα αναπτυγμένη μη παρεμβατική μέθοδος 

μέτρησης της ταχύτητας είναι η Laser Doppler Anemometry (LDA). Η μέθοδος αυτή 

βασίζεται στο φαινόμενο που βιώνει ένας ακίνητος παρατηρητής, στον οποίο 

εκπέμπεται ένα κύμα φωτός ή ήχου σταθερής συχνότητας κινούμενο ως προς τον 

παρατηρητή, το οποίο τελικά έχει μεταβληθεί από την αρχική του συχνότητα κατά 

ποσό ανάλογο της ταχύτητάς του, όπως εξηγείται στο [10]. Βασική διαφορά ωστόσο, 

αποτελεί το γεγονός ότι η LDA παρέχει την ταχύτητα του ρευστού σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο, άρα δεν παρέχει πληροφορία για όλο το πεδίο ροής. 

Τα πεδία εφαρμογής της τεχνικής PIV αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με 

εφαρμογές όπως στην αεροδυναμική, την βιολογία και την καύση. Η τεχνική έχει 

εφαρμοστεί σε αγωγούς διφασικής ροής, διαστημικές εφαρμογές, για τη θεμελιώδη 

διερεύνηση της τύρβης και σε εφαρμογές και συστήματα μικροκλίμακας. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επίσης σε υπερηχητικές ή υποηχητικές εφαρμογές και σε αντιδρώσες 

ροές τόσο σε μικρής εμβέλειας πειραματικές διατάξεις, όσο και σε βιομηχανικού τύπου 

αεροσήραγγες [11]. Δημοφιλείς εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η μελέτη 

οπτικών κινητήρων με τη μέθοδο PIV. 

Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος PIV επηρεάστηκε από την ανάπτυξη στην τεχνολογία 

τόσο των λογισμικών, όσο και των συσκευών. Αυτό επέφερε μεγαλύτερες ταχύτητες 

εγγραφής  σε σημείο που πλέον γίνεται λόγος για υψηλής χρονικής ανάλυσης 
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καταγραφή (time-resolved) εικόνων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται fast PIV ή FPIV, 

όπως πραγματοποιήθηκε στην [12] και στην [13]. Μια ακόμα εξέλιξη ήταν η τεχνική 

tomographic PIV (TPIV), στην οποία γίνεται καταγραφή του πεδίου από τουλάχιστον 

τρείς κάμερες υψηλής ευκρίνειας προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και για τις 

τρείς συνιστώσες της ταχύτητας στον όγκο ελέγχου. Με τη μέθοδο του TPIV, όπως στο 

[14], πραγματοποιήθηκε απεικόνιση των τρισδιάστατων δομών που εμφανίζονται στον 

κύλινδρο μηχανής SI με τέσσερεις κάμερες. Επίσης είναι σύνηθες να πραγματοποιείται 

συνδυασμός δύο μεθόδων για την πληρέστερη ανάλυση του ροϊκού πεδίου, όπως έγινε 

και στην [15], όπου συνδυάστηκε η TPIV με την FPIV τεχνική και η PIV με την LIF 

στην [16],  σε έναν οπτικό κινητήρα SI. 

Ο τρόπος λειτουργίας της τεχνικής PIV χρειάζεται ένα laser, ένα οπτικό μετατροπής 

της ακτίνας του laser σε φύλλο (laser sheet), ένα seeder το οποίο παρέχει κατάλληλα 

σωματίδια στη ροή και μία κάμερα για την καταγραφή των σωματιδίων. Μία 

σχηματική απεικόνιση της μεθόδου παριστάνεται στην Εικόνα 1.10. 

 
Εικόνα 1.10 – Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου PIV 

Η βασική αρχή στη λειτουργία της μεθόδου, όπως παριστάνεται και στην Εικόνα 1.10, 

είναι η ενεργοποίηση δύο παλμών laser σε μικρό, αλλά γνωστό, χρονικό διάστημα 

μεταξύ τους, έτσι ώστε να διεγείρουν τα τροφοδοτικά σωματίδια της ροής. Το σύστημα 

περιλαμβάνει και μια τουλάχιστον κάμερα καταγραφής, η οποία μάλιστα έχει τη 

δυνατότητα να καταγράφει εικόνες στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

ανάμεσα στους παλμούς, και να συγχρονίζεται μαζί τους, συνήθως  με την καταγραφή 

δύο εικόνων διπλής έκθεσης (double frame double exposure). Στη συνέχεια, οι δύο 

αυτές εικόνες επεξεργάζονται και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας είναι η 

διανυσματική απεικόνιση της ροής, όπως προκύπτει από τις μετατοπίσεις των 

διεγερμένων σωματιδίων στο γνωστό χρόνο ανάμεσα στους παλμούς (dt). Η διαδικασία 

απεικόνισης της τελικής εικόνας διανυσμάτων γίνεται μετά από επεξεργασία των 

ζευγαριών σε διάφορα εμπορικά λογισμικά, η μέθοδος της επεξεργασίας 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.11:  
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Εικόνα 1.11 – Διαδικασία επεξεργασίας εικόνων PIV, πηγή: [11] 

Τα λογισμικά αυτά αρχικά χωρίζουν τις δύο εικόνες σε παράθυρα ελέγχου 

(interrogation windows), στη συνέχεια με κατάλληλους αλγορίθμους ανιχνεύουν το 

σήμα που προέρχεται από τα σωματίδια και γίνεται η ταυτοποίησή τους. Αφού έχουν 

ταυτοποιηθεί τα σωματίδια στα αντίστοιχα παράθυρα ελέγχου υπολογίζεται η 

μετατόπισή τους στο χώρο και έτσι έχοντας ως δεδομένο το dt ανάμεσα στις δύο 

εικόνες υπολογίζονται τα διανύσματα ταχυτήτων από την απλή πράξη  

 U(m/s) = 
𝑥(𝑚)

𝑑𝑡(𝑠)
 (6) 

 

Ο υπολογισμός της μετατόπισης των σωματιδίων γίνεται με υπολογιστικούς 

αλγόριθμους οι οποίοι βελτιστοποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν για τα δεδομένα της 

τεχνικής. Η μέθοδος συσχετισμού που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η cross-

correlation. Η διαδικασία συσχέτισης με τη χρήση της cross-correlation περιλαμβάνει 

αρχικά τον μετασχηματισμό του σήματος των δύο εικόνων ξεχωριστά με χρήση ταχέος 

μετασχηματισμού Fourier (FFT). Στη συνέχεια και αφού έχει μεταφερθεί το σήμα στο 

χώρο των συχνοτήτων, εκτελείται ο πολλαπλασιασμός του πίνακα της πρώτης εικόνας 

με τον συζυγή πίνακα της δεύτερης εικόνας. Επόμενο βήμα είναι ο αντίστροφος 

μετασχηματισμός του παραγόμενου πίνακα και η τελική εξαγωγή του συντελεστή 

συσχέτισης (correlation formula), η οποία είναι η εξής: 

 RD = ∑ ∑ 𝐼(𝑖, 𝑗)𝐼′(𝑖 + 𝛿𝑖, 𝑗 + 𝛿𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  (7) 

 

Με το RD να είναι ο συντελεστής συσχέτισης, το Ι και το Ι′ είναι η ένταση του σήματος 

στην πρώτη και στη δεύτερη εικόνα αντίστοιχα και m×n είναι οι διαστάσεις του 

παραθύρου ελέγχου. Για διευκόλυνση, χρησιμοποιείται ο κανονικοποιημένος 

συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient), όπως αυτός ορίζεται στο [17]: 

 
Ri,j = 

∑ ∑ 𝐼(𝑖,𝑗)𝐼′(𝑖+𝛿𝑖,𝑗+𝛿𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

√∑ ∑ 𝐼2(𝑖,𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ∙∑ ∑ 𝐼′2(𝑖+𝛿𝑖,𝑗+𝛿𝑗)𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

 
(8) 

Με τον συντελεστή Ri,j να παίρνει τιμές από -1 έως 1 εκφράζοντας το ποσοστό ύπαρξης 

συσχέτισης στη συγκεκριμένη θέση μεταξύ των δύο εικόνων. Η κανονικοποίηση αυτή 

έχει προκύψει διαιρώντας τη συνάρτηση συσχέτισης RD, με τη τυπική απόκλιση (RMS) 

της συσχέτισης της έντασης του σήματος. 

Κύριο πλεονέκτημα θεωρείται η χρήση του μετασχηματισμού Fourier κατά την 

δημιουργία του πίνακα συσχέτισης, αφού συμβάλλει στη μείωση του υπολογιστικού 
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χρόνου που προκύπτει από την μείωση των προς εκτέλεση πράξεων. Φαινομενικά η 

μέθοδος που αποτελείται από το μετασχηματισμό Fourier δύο σημάτων, την εκτέλεση 

του πολλαπλασιασμού των δύο πινάκων και τον αντίστροφο μετασχηματισμό του, 

τελικώς μειώνει τις εκτελέσιμες πράξεις σε [n2∙log2 𝑛], από [n4] που θα ήταν εάν 

εφαρμοζόταν απευθείας δισδιάστατος χωρικός συσχετισμός. Χάρη σε αυτές τις 

βελτιστοποιήσεις είναι εφικτή η λήψη μεγαλύτερου αριθμού εικόνων προκειμένου να 

εξαχθεί το μέσο ροϊκό πεδίο σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Μια αναπαράσταση που 

περιγράφει το συσχετισμό των δύο εικόνων δίνεται  στην Εικόνα 1.12: 

 
Εικόνα 1.12 – Τυπική εικόνα συσχέτισης cross-correlation, πηγή: [18] 

Με το RD να προκύπτει από την ένταση του σήματος, το RC προέρχεται από τη 

συσχέτιση του παρασκηνίου και το RF από θόρυβο διακυμάνσεων λόγο τυχαίων 

συσχετίσεων [19].  

Έχουν αναπτυχθεί επιπλέον τεχνικές βελτιστοποίησης της διαδικασίας για την 

ενίσχυση του σήματος και την μείωση της αβεβαιότητας της συσχέτισης. Μερικές 

τεχνικές είναι η χρήση άνω και κάτω ορίων min-max και η γραμμική παρεμβολή 

(interpolation) των παραθύρων με τα γειτονικά τους, προκειμένου να εξομαλυνθεί το 

πεδίο από τυχών ασυνέχειες και περιφερειακό θόρυβο. Τέλος μία ακόμα μέθοδος 

ενίσχυσης του σήματος είναι το multi-pass, αλλά συνήθως δεν πραγματοποιείται 

περισσότερο από δύο φορές (double-pass). Με τη μέθοδο αυτή, πραγματοποιείται ξανά 

η διαδικασία συσχέτισης, αλλά αυτή τη φορά μόνο για τα σημεία που είχαν υψηλό 

συντελεστή από την προηγούμενη επανάληψη. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η 

διαφορά των σημείων σε σχέση με το background με αποτέλεσμα να εξάγονται τελικώς 

καθαρότερες εικόνες διανυσμάτων ταχύτητας του πεδίου. 

1.5 - Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση του πεδίου ροής σε μια τετράχρονη 

μηχανή ανάφλεξης με σπινθηριστή (SI). Ο κινητήρας SI επιλέχθηκε επειδή αναμένεται 

να αυξήσει το ποσοστό του στην αγορά νέων αυτοκινήτων για την κατηγορία των 

οχημάτων κάτω των 2610 κιλών. Αυτό προκύπτει λόγο των μέτρων περιορισμών των 

ρύπων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης, σε σχέση με τους CI κινητήρες. Το πεδίο 

ροής κατά τη φάση της εισαγωγής και συμπίεσης παίζει πού σημαντικό ρόλο στην 

μετέπειτα ανάμειξη και κατανομή του καυσίμου, όσο και στην διάδοση της φλόγας 
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στον θάλαμο. Η εύρεση του πεδίου θα γίνει με την τεχνική μετρήσεων PIV σε έναν 

πειραματικό κινητήρα, όπως και στις παρακάτω εργασίες [20], [21], [22] .  



25 
 

2 - Πειραματική Διάταξη  

2.1 - Η πειραματική οπτική μηχανή 
Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 

Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στο εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, έχει 

εγκατασταθεί μια οπτική ερευνητική μηχανή. Η μηχανή αυτή, είναι τετράχρονη και 

διαθέτει σύστημα άμεσου (GDI), αλλά και έμμεσου ψεκασμού καυσίμου (PFI). Ο όρος 

ερευνητική μηχανή σημαίνει ότι ο στόχος της δημιουργίας της, είναι η διεξαγωγή 

πειραμάτων και κατ’ επέκταση συμπερασμάτων για τη λειτουργία και την ανάπτυξη 

των μηχανών. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος της δεν είναι η παραγωγή έργου και η 

μετάδοσή του σε τροχούς. Το βασικό χαρακτηριστικό των ερευνητικών οπτικών 

μηχανών, είναι η οπτική πρόσβαση που παρέχουν στο θάλαμο καύσης μέσω κάποιου 

γυάλινου μέρους τους. Στο εργαστήριο έχει εγκατασταθεί ένας οπτικός μονοκύλινδρος 

κινητήρας της AVL, με όγκο εμβολισμού 475 κυβικά εκατοστά, ο οποίος διαθέτει 

γυάλινο κύλινδρο και γυάλινο έμβολο, όπως φαίνεται στις ΕικόνεςΕικόνα 2.1και 

Εικόνα 2.2. 

 
Εικόνα 2.1 – Η διάταξη οπτικής μηχανής – δυναμόμετρου, πηγή: [23] 
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Εικόνα 2.2 – Ο οπτικά προσβάσιμος θάλαμος καύσης (γυάλινος κύλινδρος) 

Πρέπει να αναφερθεί ότι είναι διαθέσιμα και μεταλλικά μέρη για τον κύλινδρο και το 

έμβολο για δοκιμές νέων καυσίμων και σενάρια συνεχούς λειτουργίας, στα οποία 

προφανώς δεν υπάρχει οπτική πρόσβαση. Τα σενάρια αυτά, δεν γίνεται να 

πραγματοποιηθούν με τα γυάλινα μέρη επειδή μπορεί να ξεπεραστούν τα όρια πίεσης 

για τις αντοχές των γυάλινων μερών του κινητήρα αλλά και της θερμοκρασίας που 

αναπτύσσεται κατά τη συνεχή λειτουργία. Ο κινητήρας διαθέτει 4 βαλβίδες με 

ξεχωριστούς εκκεντροφόρους άξονες για τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής 

(DOHC), επίπεδο έμβολο με 90 χιλιοστά διαδρομή και 82 χιλιοστά διάμετρο και 

σπινθηριστή τοποθετημένο κεντρικά στο επάνω μέρος του θαλάμου (pent-roof). Το 

διάγραμμα χρονισμού των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, όπως προέρχεται από 

τον κατασκευαστή, παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.3: 
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Εικόνα 2.3 – Διάγραμμα χρονισμού βαλβίδων σε μοίρες στροφαλοφόρου άξονα 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, το μέγιστο βύθισμα είναι 10,54mm στις 460° (ή 

-260° πριν το ΑΝΣ καύσης) για τις βαλβίδες εισαγωγής και 9,18mm στις 245° μετά το 

ΑΝΣ της καύσης, για τις βαλβίδες εξαγωγής. 

Η μηχανή είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα δυναμόμετρο της DSG, με το οποίο 

μετρούνται μεγέθη όπως η παραγόμενη ροπή στον άξονα του δυναμόμετρου, η μέση 

πραγματική πίεση (BMEP), οι στροφές λειτουργίας και η ισχύς. Το δυναμόμετρο με τη 

βοήθεια ενός inverter, έχει τη δυνατότητα να περιστρέφει τον στροφαλοφόρο άξονα, 

κάνοντας χρήση του ρεύματος του δικτύου, αλλά και να λειτουργεί ως πέδη, 

απορροφώντας το ρεύμα που παράγει η μηχανή όταν δημιουργείται ροπή λόγο της 

καύσης κάποιου καυσίμου. Η διάταξη του δυναμόμετρου περιλαμβάνει επίσης και 

βοηθητικές μονάδες όπως το throttle actuator, το οποίο ρυθμίζει το άνοιγμα της 

πεταλούδας στην εισαγωγή. Περιλαμβάνει επίσης και τον κεντρικό πίνακα ρύθμισης 

(pedestal cabinet) ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον κεντρικό υπολογιστή, όπου 

συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα και ρυθμίζονται οι παράμετροι λειτουργίας του 

δυναμόμετρου. Η οθόνη του κεντρικού υπολογιστή με τις παραμέτρους λειτουργίας 

φαίνεται στην Εικόνα 2.4: 

 
Εικόνα 2.4 – Οθόνη κεντρικού υπολογιστή δυναμόμετρου 

Όπως φαίνεται και από την οθόνη του υπολογιστή, καταγράφονται μεγέθη όπως η 

θερμοκρασίες ψυκτικού και λαδιού, η θερμοκρασία του αέρα εισαγωγής και εξαγωγής 
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που προέρχονται από θερμοζεύγη τοποθετημένα πάνω στη μηχανή όπως αναφέρεται 

και στην [23]. Από τον κεντρικό υπολογιστή γίνονται οι ρυθμίσεις των θερμοκρασιών 

λειτουργίας, οι οποίες πηγαίνουν στην μονάδα ψύξης της μηχανής, την AVL Oil/Water 

Conditioning Unit 577, η οποία προετοιμάζει το λάδι λίπανσης και το ψυκτικό υγρό 

στις επιθυμητές θερμοκρασίες για την ασφαλή λειτουργία της μηχανής. Στον 

υπολογιστή επίσης, φτάνει η πληροφορία της μέτρησης των στροφών από το 

στροφαλοφόρο άξονα, μέσω του AVL Crank Angle Encoder 365C, ο οποίος μπορεί να 

μετρήσει με ακρίβεια μισής μοίρας τη μετατόπιση του άξονα με συχνότητα 

καταγραφής 10kHz. Έτσι μπορεί να γίνει ρύθμιση του δυναμόμετρου στις επιθυμητές 

στροφές λειτουργίας.  

Όπως αναφέρθηκε, ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με άμεσο και έμμεσο σύστημα 

ψεκασμού του καυσίμου. Αυτό επιτυγχάνεται από τους εγχυτήρες καυσίμου (injectors) 

που είναι τοποθετημένοι μέσα στον θάλαμο καύσης (άμεσος ψεκασμός) και στον αυλό 

εισαγωγής πίσω από τις βαλβίδες (έμμεσος ψεκασμός). Οι εγχυτήρες τροφοδοτούνται 

από ξεχωριστές αντλίες καυσίμου. Η αντλία GDI μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις 

από 0-150bar και η PFI από 0-4bar. 

Μια ακόμα δυνατότητα που προσφέρει ο πειραματικός κινητήρας, είναι η χρήση 

αισθητήρα στο θάλαμο καύσης, για την απευθείας μέτρηση της πίεσης. Πρόκειται για 

έναν αισθητήρα της AVL, τον GU22C, ο οποίος έχει εύρος μέτρησης από 0-250bar και 

λειτουργεί μέσω του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται 

και ένας ενισχυτής σήματος, ο KISTLER 5011B, με κύρια λειτουργία του τη 

μετατροπή του αναλογικού σήματος που δέχεται από τον αισθητήρα σε ψηφιακό για 

την καταγραφή, ανάγνωση και αποθήκευσή του σε έναν υπολογιστή, όπως 

επισημαίνεται και στην [23]. Αξίζει να αναφερθεί η συχνότητα καταγραφής της πίεσης 

η οποία είναι στα 10kHz, συχνότητα αρκετά μεγάλη που παρέχει άμεση και ακριβή 

καταγραφή. 

Στο εργαστήριο, έχει εγκατασταθεί επίσης και ένα σύστημα για ανάλυση των 

καυσαερίων που προέρχονται από την καύση. Αρχικά περιλαμβάνεται στον σωλήνα 

εξαγωγής ένας κοινός αισθητήρας ‘λ’, του οποίου η ένδειξη εκφράζεται από τον 

παρακάτω τύπο: 

 λ = 
𝐴𝐹𝑅𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇.

𝐴𝐹𝑅𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒𝜄𝜊𝜇.
 (9) 

Με AFRπραγμ., να συμβολίζεται ο πραγματικός λόγος αέρα προς καύσιμο που κάηκε σε 

αναλογία μαζών και με AFRστοιχιομ., να είναι ο λόγος των μαζών αέρα ως προς καύσιμο 

που χρειάζεται κάποιο καύσιμο για την στοιχειομετρική καύση και οξείδωσή του.  

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό εξάρτημα της πειραματικής διάταξης του εργαστηρίου, 

είναι η μονάδα χρονισμού της μηχανής. Πρόκειται για τη μονάδα που ρυθμίζει τις 

παραμέτρους λειτουργίας όπως είναι ο χρονισμός ανάφλεξης, ο χρονισμός έγχυσης και 

η διάρκεια έγχυσης του καυσίμου κατά τη λειτουργία της μηχανής. Η μονάδα με βάση 

τον αισθητήρα μέτρησης των στροφών του στροφαλοφόρου άξονα, έχει τη δυνατότητα 

να  ελέγχει τα συστήματα έμμεσου και άμεσου ψεκασμού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 

να πραγματοποιήσει έγχυση καυσίμου σε συγκεκριμένο εύρος μοιρών του 

στροφαλοφόρου άξονα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η άμεση επικοινωνία 

της μονάδας χρονισμού, της AVL ETU 247, με το μετρητή των στροφών δίνει τη 
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δυνατότητα εκτέλεσης εντολών σε συγκεκριμένες μοίρες του άξονα, όπως την έναυση 

του σπινθηριστή ή την λήψη εικόνας από μία κάμερα που θα είναι συνδεδεμένη στη 

μονάδα. Η μονάδα χρονισμού της μηχανής φαίνεται στην Εικόνα 2.5: 

 
Εικόνα 2.5 – Η μονάδα χρονισμού του οπτικού κινητήρα 

 

2.2 - Ο εξοπλισμός της τεχνικής PIV 
Στο εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, εκτός από την οπτική μηχανή SI, έχει 

εγκατασταθεί επίσης και εξοπλισμός για την εφαρμογή της τεχνικής PIV πάνω στον 

κινητήρα. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός περιλαμβάνει μια συσκευή παραγωγής 

κατάλληλων σωματιδίων, μια συσκευή laser, οπτικά για τη δημιουργία φύλλου ακτίνας 

laser, μια κάμερα κατάλληλη για PIV, μια τραβέρσα μικρομετατοπίσεων τριών αξόνων 

και ένα λογισμικό για την καταγραφή και επεξεργασία των εικόνων. Ένα 

σχεδιάγραμμα της διάταξης παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6: 
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Εικόνα 2.6 – Σχηματική αναπαράσταση εργαστηρίου ΠΔΜ 

Πιο συγκεκριμένα, η συσκευή παραγωγής σωματιδίων της PIVTEC GmbH με 14 

ακροφύσια Laskin παράγει σωματίδια από καλαμποκέλαιο (corn oil) που σύμφωνα με 

την [24], είναι κατάλληλα για χρήση σε αέριες ροές σε συνδυασμό με Nd:YAG laser 

έντασης στα 100mJ. Η χρήση του καλαμποκέλαιου, το οποίο είναι μη τοξικό για τον 

άνθρωπο και τη διάταξη, σε σχέση με άλλα υλικά, καθιστούν τη διαχείριση και τον 

καθαρισμό της διάταξης πιο εύκολη. Μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι το μέγεθος 

των παραγόμενων σωματιδίων, τα οποία θα πρέπει να είναι μικρά σε διάμετρο για να 

ενσωματώνονται και να συμπαρασύρονται γρήγορα από τη ροή, αλλά και επαρκώς 

μεγάλα προκειμένου να ακτινοβολούν αρκετά όταν διεγερθούν από το laser. Ο 

τροφοδότης σταγονιδίων (oil seeder) παράγει σωματίδια που η μέση διάμετρός τους 

ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή το 1μm. Η σχέση που συνδέει το χρόνο 

απόκρισης και τη διάμετρο των σωματιδίων, όπως υπολογίζεται και στις [11] και [17], 

είναι: 

 τS = 𝑑𝜌
2 ∙ 

𝜌𝑝

18𝜇
 (10) 

Όπου dρ είναι η διάμετρος των σωματιδίων, ρp η πυκνότητα των σωματιδίων και μ το 

δυναμικό ιξώδες του ρευστού. Η σχέση που συνδέει την ταχύτητα των σωματιδίων με 

αυτή του ρευστού, όπως χρησιμοποιούνται και από τις [11] και [17], είναι η εξής: 

 Up(t) = U ∙ [ 1 - exp (-
𝑡

𝜏𝑠
) ] (11) 

Με Up την ταχύτητα των σωματιδίων και U την ταχύτητα του ρευστού. Έτσι από το 

λόγο Up/U μπορεί να αξιολογηθεί ο χρόνος που χρειάζεται προκειμένου να 

ενσωματωθούν τα σωματίδια στη ροή. Για τα παραγόμενα σωματίδια από το seeder 

της εργαστηριακής διάταξης που είναι της τάξης του 1μm ο λόγος Up/U συναρτήσει 

του χρόνου t υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (8) και (9) και παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα της Εικόνα 2.7. 
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Εικόνα 2.7 – Διάγραμμα λόγου ταχυτήτων σωματιδίων προς ταχύτητα ροής 

Όπως είναι εμφανές από το διάγραμμα, ο χρόνος από τον οποίο και έπειτα τα σωματίδια 

αποκτούν την ταχύτητα του πεδίου είναι το 1,5×10-3 sec. Η χρονική κλίμακα της ροής 

συμφωνεί με τη βιβλιογραφία, όπου οι χρόνοι απόκρισης των σωματιδίων σε παρόμοιες 

εφαρμογές οπτικού κινητήρα, στις 1000 και 1500 στροφές, είναι της τάξης των 10-3 sec 

[25], άρα η διάμετρος των παραγόμενων σωματιδίων είναι αποδεκτή. Η συσκευή των 

παραγόμενων σωματιδίων της PIVTEC του εργαστηρίου φαίνεται στην Εικόνα 2.8: 

 
Εικόνα 2.8 – Η συσκευή παραγωγής σωματιδίων λαδιού 

 

Στην τεχνική PIV, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του laser το οποίο διεγείρει τα 

σωματίδια, του λαδιού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το εργαστήριο διαθέτει ένα laser 

της Continuum Lasers, το Continuum Surelite III 10 τύπου Nd:YAG, που παράγει από 

μονή κεφαλή (single rod oscillator) μια δέσμη laser πράσινου ορατού φωτός σε 

σταθερό μήκος κύματος λ=532nm, με 446mJ ανά παλμό ενέργεια. Όπως αναφέρθηκε 

στο Κεφάλαιο 1.4, η τεχνική PIV, για την εφαρμογή της μεθόδου δύο εικόνων διπλής 

έκθεσης (double frame double exposure), κάνει χρήση δύο εικόνων συγχρονισμένες με 

δύο παλμούς laser. Στην παρούσα εργαστηριακή διάταξη, οι δύο παλμοί προέρχονται 
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από μία συσκευή που ονομάζεται Double Pulse Option (DPO) και δημιουργεί τεχνητά 

έναν δεύτερο παλμό με χρήση κινούμενων διαφραγμάτων. Η μέγιστη συχνότητα 

παραγωγής της δέσμης είναι 10Hz.  Η ακτίνα του laser, αφού παραχθεί από την κύρια 

συσκευή, στη συνέχεια εισέρχεται μέσα από ένα οπτικό εξάρτημα το οποίο 

μετασχηματίζει την ακτίνα σε φύλλο (laser sheet). Το εξάρτημα αυτό, της εταιρίας 

LaVision, μετασχηματίζει τη δέσμη μέσω κυλινδρικού πρίσματος. Τέλος στη διάταξη 

περιλαμβάνεται και ένας επικλινής καθρέπτης 45 μοιρών στο εσωτερικό της μηχανής 

και κάτω από το γυάλινο έμβολο, μέσω του οποίου το φύλλο αντανακλάται στο 

εσωτερικό του θαλάμου. Η διάταξη του laser και το οπτικό δημιουργίας του φύλλου 

παρουσιάζονται στις Εικόνες Εικόνα 2.9 και Εικόνα 2.10. 

 
Εικόνα 2.9 – Η διάταξη laser της 

Continuum Lasers 

 
Εικόνα 2.10 – Το οπτικό δημιουργίας 

φύλλου laser 

Η εργαστηριακή διάταξη περιλαμβάνει και μία camera, την LaVision Imager Pro X2M. 

Η παρούσα camera έχει τη δυνατότητα λήψης ζευγών εικόνων με ελάχιστο χρόνο 

μεταξύ τους 110nsec κατ’ ελάχιστο και έχει ανάλυση 1600×1200 pixels. Η camera 

είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα χρονισμού της μηχανής (AVL ETU 247) και έναν 

κεντρικό υπολογιστή, για τη διαχείριση της δειγματοληψίας, μέσω μιας κάρτας 

χρονισμού Programmable Timing Unit PTU-9. Στην κάμερα είναι τοποθετημένος ένας 

οπτικός φακός της Nikon, ο AF Nikkor 50mm f/1.8D, ο οποίος είναι φακός σταθερής 

εστιακής απόστασης στα 50 χιλιοστών. Η διάταξη φακού με camera, παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 2.11. 
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Εικόνα 2.11 – Η camera υψηλής συχνότητας καταγραφής 

Μια σημαντική παράμετρος της διάταξης είναι ο συγχρονισμός μεταξύ της κάμερας, 

του laser και του κινητήρα. Η ανάγκη δηλαδή ύπαρξης διπλού παλμού σε 

συγκεκριμένες μοίρες του στροφαλοφόρου άξονα και η ταυτόχρονη λήψη δύο εικόνων 

στις οποίες να περιλαμβάνεται ο παλμός από το laser. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται 

με ρύθμιση της φόρτισης και της αποφόρτισης του laser και λαμβάνοντας υπόψη την 

χρονική υστέρηση του συστήματος (Q-switch, pulse separation και delay). Η αρχή 

λειτουργίας του laser περιλαμβάνει τη φόρτιση μιας λάμπας (flashlamp) με μια μέγιστη 

συχνότητα που για την παρούσα διάταξη είναι τα 10Hz. Κατά τη διάρκεια της 

φωταγώγησης της λάμπας η συσκευή DPO ανοίγει δύο φορές το διάφραγμα και 

απελευθερώνεται η δέσμη φωτός του laser. Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να 

οριστούν δύο μεταβλητές. Η μια είναι ο χρόνος διαχωρισμού μεταξύ των δύο παλμών 

ή pulse separation time, που για την εργαστηριακή διάταξη είναι τα 20μsec, που είναι 

το κατασκευαστικό όριο του DPO. Γενικά προτιμάται μικρός χρόνος διαχωρισμού, έτσι 

ώστε οι παρατηρούμενες μετατοπίσεις των σωματιδίων να είναι μικρές προκειμένου 

να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για την ταχύτητα. Η δεύτερη παράμετρος 

ορισμού, είναι το Q-switch delay, η οποία είναι η χρονική καθυστέρηση με την οποία 

εξισορροπείται η ένταση της δέσμης στους δύο εκπεμπόμενους παλμούς. Για την 

καταγραφή από την κάμερα, δηλώνεται στο λογισμικό δειγματοληψίας (DaVis 7.2.2), 

το dt των 20μsec ανάμεσα στις εικόνες. Τέλος εισάγεται στον εγκέφαλο (AVL ETU 

247) μια χρονική καθυστέρηση σε διάρκεια μοιρών στροφαλοφόρου άξονα, έτσι ώστε 

να βρεθεί το επιθυμητό σημείο καταγραφής.  Η επιθυμητή κατάσταση ρύθμισης του 

laser,  παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.12, όπως προκύπτει  από την [26]. 
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Εικόνα 2.12 – Η ρύθμιση του συστήματος δύο εικόνων διπλής έκθεσης (double 

frame double exposure), πηγή: [26] 

Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων από τις 

μετρήσεις είναι ο ακριβής έλεγχος της θέσης των οργάνων της τεχνικής γύρω από την 

πειραματική διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να μην αλλάζει η θέση της 

διάταξης στο χώρο από μέτρηση σε μέτρηση, καθώς αυτό θα συνεπάγεται και λήψη 

διαφορετικών εικόνων. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για 

καθαρισμό των οπτικά προσβάσιμων μερών του κινητήρα (κύλινδρος, έμβολο) από 

επικαθίσεις λαδιού από τον τροφοδότη σωματιδίων (oil seeder), έτσι ώστε να γίνεται 

λήψη συνεχώς καθαρών εικόνων υψηλής ποιότητας. Η διαδικασία καθαρισμού του 

κινητήρα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των συσκευών της τεχνικής PIV, την 

ασφαλή αφαίρεση του ιμάντα χρονισμού των βαλβίδων και τέλος την απομάκρυνση 

του κυλίνδρου από το σώμα της μηχανής έτσι ώστε να μπορεί να καθαριστεί. Είναι 

κρίσιμο για την ποιότητα των μετρήσεων στη φάση της επανα-συναρμολόγησης της 

‘καθαρής’ πλέον διάταξης, οι συσκευές να επανατοποθετηθούν στην προηγούμενη 

θέση τους. Αύτη η δυνατότητα εξασφαλίστηκε στο εργαστήριο με την χρήση μιας 

τραβέρσας μικρομετατοπίσεων και στους τρείς άξονες. Η τραβέρσα έχει τη δυνατότητα 

μέσω σερβομηχανισμών να εκτελεί κινήσεις με ακρίβεια εκατοστού του χιλιοστού 

στον άξονα Χ, Υ και Ζ, έτσι δίνεται η δυνατότητα απομάκρυνσης του εξοπλισμού και 

επιστροφής του στην ίδια θέση προκειμένου να επιτευχθεί ο καθαρισμός της μηχανής. 

Επάνω στην τραβέρσα μικρομετατοπίσεων είναι τοποθετημένη η διάταξη του laser, το 

οπτικό δημιουργίας του φύλλου laser και η κάμερα υψηλής ταχύτητας καταγραφής. Η 

διάταξη της τραβέρσας του εργαστηρίου παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.13. 
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Εικόνα 2.13 – Τραβέρσα μικρομετατοπίσεων στον Χ, Υ και Ζ άξονα 

 

2.3 - Οι παράμετροι δειγματοληψίας της PIV 
Η διαδικασία του χαρακτηρισμού του πεδίου ροής με τη χρήση της τεχνικής PIV, εκτός 

από τη λήψη των εικόνων του πεδίου, περιλαμβάνει και την επεξεργασία τους 

προκειμένου να εξαχθούν τα υπό εξέταση αποτελέσματα. Στο Εργαστήριο Μηχανών 

Εσωτερικής Καύσης του ΠΔΜ, χρησιμοποιείται το εμπορικό λογισμικό της LaVision, 

το DaVis 7.2.2, για την επεξεργασία των ζευγαριών εικόνων που προέρχονται από την 

κάμερα και τη διαχείριση της δειγματοληψίας. Βασική παράμετρος που πρέπει να 

οριστεί στο πρόγραμμα είναι η βαθμονόμηση (calibration) μιας εικόνας με γνωστές 

αποστάσεις έτσι ώστε να οριστεί στο λογισμικό ο λόγος pixel / πραγματική απόσταση. 

Με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται οι μετατοπίσεις των σωματιδίων ανάμεσα στις δύο 

εικόνες και γνωρίζοντας την χρονική διαφορά των εικόνων εξάγεται το διάνυσμα 

ταχύτητας. Η διαδικασία επιτυγχάνεται με τη λήψη μιας φωτογραφίας ενός μιλιμετρέ 

φύλλου χαρτιού στο επίπεδο που ορίζει το laser sheet (επίπεδο μετρήσεων) και η 

δήλωση των αποστάσεων στο πρόγραμμα. 

Η διαδικασία που ακολουθεί το πρόγραμμα είναι, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 

1.4, ο χωρισμός της εικόνας σε παράθυρα ελέγχου και στη συνέχεια εκτέλεση της 

διαδικασίας ταυτοποίησης των σωματιδίων για την εύρεση της μετατόπισης. Ο 

αλγόριθμος ξεκινάει από το άνω αριστερά παράθυρο και κινούμενος προς τα δεξιά 

συνθέτει την τελική εικόνα με τα διανύσματα ταχύτητας. Ο χωρισμός της εικόνας σε 

παράθυρα ελέγχου είναι σημαντική παράμετρος στην μετ’ έπειτα επεξεργασία και 

συχνά εφαρμόζεται επικάλυψη (overlap) στο επόμενο παράθυρο ελέγχου έτσι ώστε να 
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μην διαφύγει το σωματίδιο από την υπό εξέταση περιοχή. Για την εύρεση του πεδίου 

ροής στη συγκεκριμένη εφαρμογή ορίστηκαν παράθυρα ελέγχου 32×32 pixels με 50% 

επικάλυψη του επόμενου παραθύρου, καθώς με αυτή την επεξεργασία και για 

παρόμοιες εφαρμογές εύρεσης πεδίου ροής στο συγκεκριμένο εύρος ταχυτήτων, 

βρέθηκαν να είναι οι βέλτιστες όπως αναφέρεται και στην [19].  Εφαρμόστηκε επίσης 

και η επιλογή double-pass, η οποία σύμφωνα με την ίδια εργασία, μειώνει σημαντικά 

το σφάλμα και παράγει τελικές εικόνες σε σημαντικά λιγότερο υπολογιστικό χρόνο 

από ότι μια multi-pass επεξεργασία με τρείς φορές πέρασμα. 

Για την εξαγωγή του τελικού πεδίου ροής, μιας και η εφαρμογή είναι καθαρά τυρβώδης 

με μεγάλα επίπεδα τύρβης, μάλιστα, πραγματοποιείται λήψη κάποιου δείγματος 

εικόνων από τις οποίες γίνεται εξαγωγή του μέσου όρου, έτσι ώστε να βρεθεί το μέσο 

ροϊκό πεδίο διανυσμάτων ταχύτητας. Για την εξαγωγή του αριθμού των ζευγαριών 

εικόνων έγινε λήψη 2000 ζευγαριών εικόνων και στη συνέχεια επεξεργασία για την 

εξαγωγή του μέσου πεδίου. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε για τα πρώτα 500 

ζευγάρια ξεχωριστά, όπως και για τα 1000 και 1500 επίσης ξεχωριστά. Έτσι 

συγκρίθηκε το μέσο ροϊκό πεδίο που εξάγεται από δείγμα 500, 1000 και 1500 

ζευγαριών εικόνων, ως προς αυτό που προκύπτει από το ροϊκό πεδίο που εξάγεται από 

2000 εικόνες και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα. Η σύγκριση έγινε με επεξεργασία σε 

κώδικα Matlab (Παράρτημα VI.I) και τα χαρακτηριστικά που συγκρίθηκαν είναι το 

μέτρο και η γωνία των διανυσμάτων της ταχύτητας και το σφάλμα στην Τυρβώδη 

Κινητική Ενέργεια (ΤΚΕ). Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλες τις εικόνες παρουσιάζεται 

το απόλυτο σφάλμα των μεγεθών, η απόλυτη τιμή της διαφοράς της τιμής που έχει 

κάποιο σημείο στο χώρο σε σχέση με την τιμή του σημείου στα 2000 ζευγάρια, 

διαιρεμένο με την τιμή του σημείου στα 2000 ζευγάρια. Το σφάλμα που προκύπτει από 

την σύγκριση του μέτρου της ταχύτητας φαίνεται στις ΕικόνεςΕικόνα 2.14,Εικόνα 2.15 

καιΕικόνα 2.16. 



37 
 

 
Εικόνα 2.14 – Χωρικό σφάλμα μέτρου ταχύτητας 500 ζευγαριών ως προς αυτό των 

2000 ζευγαριών 

 

 
Εικόνα 2.15 - Χωρικό σφάλμα μέτρου ταχύτητας 1000 ζευγαριών ως προς αυτό των 

2000 ζευγαριών 
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Εικόνα 2.16 - Χωρικό σφάλμα μέτρου ταχύτητας 1500 ζευγαριών ως προς αυτό των 

2000 ζευγαριών 

Όπως φαίνεται υπάρχει μεγάλο σφάλμα όσο μικραίνει το δείγμα από το οποίο 

προκύπτει το μέσο πεδίο. Το σφάλμα αυτό σταδιακά εξαλείφεται με την αύξηση του 

δείγματος μέχρι τα 2000 ζευγάρια. Στις ΕικόνεςΕικόνα 2.17, Εικόνα 2.18 καιΕικόνα 

2.19 παρουσιάζεται το σφάλμα που δημιουργείται στην γωνία των διανυσμάτων. 

 
Εικόνα 2.17 - Χωρικό σφάλμα γωνίας ταχύτητας 500 ζευγαριών ως προς αυτό των 

2000 ζευγαριών 
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Εικόνα 2.18 - Χωρικό σφάλμα γωνίας ταχύτητας 1000 ζευγαριών ως προς αυτό των 

2000 ζευγαριών 

 

 
Εικόνα 2.19 - Χωρικό σφάλμα γωνίας ταχύτητας 1500 ζευγαριών ως προς αυτό των 

2000 ζευγαριών 

Τέλος παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 2.20, Εικόνα 2.21 και Εικόνα 2.22 το 

σφάλμα που εισάγεται στην Τυρβώδης Κινητική Ενέργεια (ΤΚΕ) από τη μείωση της 

δειγματοληψίας. 
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Εικόνα 2.20 - Χωρικό σφάλμα της ΤΚΕ 500 ζευγαριών ως προς αυτό των 2000 

ζευγαριών 

 

 
Εικόνα 2.21 - Χωρικό σφάλμα της ΤΚΕ 1000 ζευγαριών ως προς αυτό των 2000 

ζευγαριών 
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Εικόνα 2.22 - Χωρικό σφάλμα της ΤΚΕ 1500 ζευγαριών ως προς αυτό των 2000 

ζευγαριών 

Η σύγκριση των μεγεθών πραγματοποιήθηκε για μέτρηση που έγινε στις 1000rpm στο 

σημείο -260° πριν το ΑΝΣ της καύσης. Όπως φαίνεται και από τις ΕικόνεςΕικόνα 2.20 

έως Εικόνα 2.22, υπάρχει χωρικό απόλυτο σφάλμα του μέσου πεδίου ροής όχι τόσο 

σημαντικό για την ΤΚΕ, αλλά περισσότερο για το μέτρο και την γωνία των 

διανυσμάτων της ταχύτητας και έτσι επιλέχθηκε ο αριθμός της δειγματοληψίας των 

ζευγαριών στις 2000. 

Όπως παρατηρήθηκε από τα αποτελέσματα των μέσων πεδίων υπάρχουν μεγάλα 

επίπεδα αντανακλάσεων του φωτός του laser στα άκρα του κυλίνδρου, προερχόμενα 

από το γυάλινο τοίχωμα. Οι αντανακλάσεις αυτές είναι σημαντικές καθώς 

υπερεκτιμούν τις τοπικές ταχύτητες στα σημεία αυτά και κατ’ επέκταση αυξάνουν τα 

επίπεδα τύρβης και αλλοιώνουν το πραγματικό πεδίο. Οι αντανακλάσεις αυτές 

παρατηρούνται συχνά σε τέτοιου είδους εφαρμογές με οπτικά προσβάσιμο κύλινδρο 

και συνήθως προτείνεται, όπως και στην [27], η μείωση κατά 20% της διαμέτρου του 

κυλίνδρου προκειμένου να παραληφθούν τα σημεία αντανακλάσεων. Πράγματι με 

εφαρμογή του εμπειρικού κανόνα, 

 𝐵𝑜𝑟𝑒

𝐹𝑂𝑉
 ≈ 80% (12) 

Όπου με FOV (Field Of View), συμβολίζεται η ορατή επιφάνεια που εξάγονται τα 

συμπεράσματα και Bore η διάμετρος του εμβόλου, προκύπτουν αποτελέσματα χωρίς 

αλλοίωση των αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, όλα τα τελικά διαγράμματα έχουν 

επεξεργαστεί στα λογισμικά Matlab και Techplot, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη οι 

περιοχές αντανακλάσεων. Το ίδιο εφαρμόστηκε και στις εικόνες με το πεδίο 

ταχυτήτων, όπου χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ‘φιλτράρισμα’ εικόνας. 

Τα εξαγόμενα μεγέθη από τη μελέτη του πεδίου ροής, όπως αυτά υπολογίζονται από 

το λογισμικό που κάνει την επεξεργασία (DaVis 7.2.2), είναι αρχικά το μέσο πεδίο 

ταχυτήτων που προκύπτει από τις 2000 εικόνες. Στη συνέχεια από τις εικόνες των 
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μέσων πεδίων μπορούν να προκύψουν μεγέθη όπως η Τυρβώδης Κινητική Ενέργεια 

(ΤΚΕ), που υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 
𝐸𝛵𝛫𝛦 =

1

2
(𝑈′𝒊)

𝟐 +
1

2
(𝑉′𝒊)

𝟐 +
1

4
(𝑈′𝒊 + 𝑉′𝒊) 2 

(13) 

 

Με τους όρους U΄i και V΄i , συμβολίζεται το RMS της ταχύτητας στο κελί i, στις δύο 

συνιστώσες της ταχύτητας που ορίζουν το επίπεδο μετρήσεων αντίστοιχα. Ο τρίτος 

όρος, μιας και τα δεδομένα της ταχύτητας είναι στο επίπεδο (δύο συνιστώσες), 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της τρίτης συνιστώσας της ταχύτητας, επειδή η ΤΚΕ 

ορίζεται από την ταχύτητα σαν τρισδιάστατο φαινόμενο, όπως και στην [19]. Τέλος, 

υπολογίζεται και με κώδικα Matlab (Παράρτημα VI.II) το μέγεθος του λόγου 

περιδίνησης ή Tumble Ratio (TR), του οποίου ο υπολογισμός συμβάλλει στην 

εκτίμηση παραμέτρων, όπως τα επίπεδα της ΤΚΕ και τα επίπεδα τύρβης, για το λόγο 

αυτό και υπολογίζεται βιβλιογραφικά σε πολλές εφαρμογές με ΜΕΚ [22], [28], [29]. 

Το TR αδιαστατοποιεί την γωνιακή ταχύτητα της ροής εάν αυτή συμπεριφερόταν σαν 

ένα στερεό σώμα, προς την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, δηλαδή δίνει 

την ένταση του Tumble σε σχέση με την ταχύτητα του κινητήρα. Ο υπολογισμός του 

TR πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, όπως και στην [29]: 

 

𝑇𝑅𝑋𝛸 =
∑ (

𝜕𝑣
𝜕𝑋

−  
𝜕𝑢
𝜕𝛶

)𝑛
𝑖=1 𝑖

2𝑛𝜔
 

(14) 

 

 

𝑇𝑅𝑍𝛧 =
∑ (

𝜕𝑣
𝜕𝑍

− 
𝜕𝑤
𝜕𝑌

)𝑛
𝑖=1 𝑖

2𝑛𝜔
 

(15) 

 

Για τον υπολογισμό του TR, όπως φαίνεται και από τους τύπους (10) και (11), 

χρησιμοποιείται το μέγεθος της στροβιλότητας (vorticity) με μονάδα μέτρησης σε rad/s 

και τύπο υπολογισμού: 

 ∑ (
𝜕𝑣
𝜕𝑋

 − 
𝜕𝑢
𝜕𝛶

)𝑛
𝑖=1 𝑖

2𝑛
 

(16) 

 

Ο λόγος περιδίνησης TR λοιπόν, είναι το κλάσμα της στροβιλότητας διαιρεμένο με τη 

γωνιακή ταχύτητα του στροφαλοφόρου άξονα σε rad/s. Η στροβιλότητα περιλαμβάνει 

τις μερικές παραγώγους της ταχύτητας v ως προς τον Χ άξονα και της u ως προς τον Υ, 

για τον TR στο ΧΧ επίπεδο. Αντίστοιχα, τις μερικές παραγώγους της ταχύτητας v ως 

προς τον Ζ άξονα και της w ως προς τον Υ άξονα για τον TR στο ΖΖ επίπεδο. Με n 

συμβολίζεται ο αριθμός των διανυσμάτων που συμπεριλήφθηκαν για τον υπολογισμό 

της στροβιλότητας.  

2.4 - Ο τρόπος διερεύνησης του πεδίου ροής 
Η μελέτη του πεδίου ερευνήθηκε για τρείς διαφορετικές τομές του κυλίνδρου. Η πρώτη 

και κυριότερη τομή, είναι η  τομή εμφάνισης της δίνης Tumble. Στη συγκεκριμένη 
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τομή εμφανίζονται οι βαλβίδες εισαγωγής στην δεξιά πλευρά της εικόνας και οι 

βαλβίδες εξαγωγής στην αριστερή. Για την επιτυχή λήψη εικόνων στη συγκεκριμένη 

τομή, έγινε χρήση του επικλινή καθρέπτη των 45° για τη δέσμη φωτός του laser, το 

οποίο περνάει μέσα από τον κινητήρα και το γυάλινο έμβολο και δημιουργεί μια τομή 

στο κεντρικό επίπεδο του κυλίνδρου τέμνοντας τον σπινθηριστή. Το συγκεκριμένο 

επίπεδο απεικόνισης ονομάζεται ΧΧ επίπεδο. Η διάταξη και η εικονιζόμενη τομή 

φαίνονται στις Εικόνες Εικόνα 2.23 καιΕικόνα 2.24. 

 
Εικόνα 2.23 - Διάταξη για το ΧΧ επίπεδο 
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Εικόνα 2.24 - Οι εικόνες στο ΧΧ επίπεδο 

Στο συγκεκριμένο επίπεδο, έγιναν μετρήσεις και απεικόνιση του μέσου πεδίου σε 9 

σημεία του στροφαλοφόρου άξονα ξεκινώντας από τις -340° πριν το ΑΝΣ της καύσης 

έως τις -20° πριν το ΑΝΣ με βήμα 40°. Τα σημεία στροφαλοφόρου που διερευνήθηκαν 

είναι τα ακόλουθα: 

Χρόνος Εισαγωγής Χρόνος Συμπίεσης 

-340° -140° 

-300° -100° 

-260° -60° 

-220° -20° 

-180°  

 

Τα σημεία αυτά ερευνήθηκαν σε συνθήκες 1000 και τις 1500rpm λειτουργίας του 

κινητήρα σε κατάσταση ρυμουλκούμενου φορτίου, με τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα 

του δυναμόμετρου. Εκτός από τα 18 (91000rpm + 91500rpm = 18) σε αυτά σημεία, 

μετρήθηκε το πεδίο ροής και σε συνθήκες μερικού φορτίου λειτουργίας του κινητήρα. 

Πιο συγκεκριμένα, σε 25% ανοίγματος της πεταλούδας στην εισαγωγή ή σε 500mbar 

πίεσης στο plenum εισαγωγής, μετρήθηκαν τα σημεία -300°, -260° και -220° πριν το 

ΑΝΣ της καύσης για τις 1000 και 1500rpm. Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν για 

διερεύνηση της διακύμανσης του πεδίου, στο διάστημα κατά το οποίο είναι μεγάλο το 

άνοιγμα των βαλβίδων εισαγωγής και επικρατεί ο ελάχιστος περιορισμός στην παροχή 

του εισαγόμενου αέρα στον κύλινδρο. Άρα συνολικά στο ΧΧ επίπεδο μετρήθηκαν 24 

σημεία λειτουργίας (18100% + 31000rpm
25%  + 31500rpm

25% = 24). 

Το δεύτερο επίπεδο μετρήσεων είναι το επίπεδο εμφάνισης της δίνης Swirl και 

ονομάζεται ΥΥ επίπεδο. Για την απεικόνιση του συγκεκριμένου επιπέδου, χρειάστηκε 

η κάμερα να τοποθετηθεί σε σημείο κατάλληλο έτσι ώστε με τη χρήση του επικλινή 

καθρέπτη να απεικονίζεται η κυκλική τομή του θαλάμου καύσης διαμέσου του 

γυάλινου εμβόλου. Το φύλο του laser έτεμνε το επίπεδο μετρήσεων απευθείας από τον 
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διαφανή οπτικό κύλινδρο της μηχανής. Η πειραματική διάταξη και η απεικόνιση από 

την κάμερα παρουσιάζονται στις Εικόνες Εικόνα 2.25 καιΕικόνα 2.26:  

 
Εικόνα 2.25 - Διάταξη για το ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 2.26 - Οι εικόνες στο ΥΥ επίπεδο 

Για το συγκεκριμένο επίπεδο, καθώς δεν είναι επίπεδο συμμετρίας και το ενδιαφέρον 

βρίσκεται σε περιοχές κοντά στον σπινθηριστή, επιλέχθηκαν δύο σημεία μετρήσεων. 

Το πρώτο σημείο μετρήσεων είναι η κάθετη τομή στον άξονα συμμετρίας του 

κυλίνδρου σε απόσταση 10mm από τον σπινθηριστή. Τα μετρούμενα σημεία σε αυτήν 
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την τομή ξεκινάνε από τις -300° έως τις -100° πριν το ΑΝΣ της καύσης με βήμα 40°. 

Ακόμη μετρήθηκε το πεδίο στα σημεία -60° και -20° πριν το ΑΝΣ σε τομή 2mm από 

τον σπινθηριστή. Ο λόγος της διαφοροποίησης στην απόσταση της τομής μετρήσεων 

από 10mm σε 2mm, πραγματοποιήθηκε κυρίως για πρακτικούς λόγους, καθώς δεν 

υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης στη συγκεκριμένη τομή αφού κατά την προχωρημένη, 

πλέον, συμπίεση το έμβολο έχει ανέβει αρκετά ψηλά και τέμνει το επίπεδο των 10mm. 

Συγκεντρωτικά τα σημεία μέτρησης στο ΥΥ επίπεδο παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Χρόνος Εισαγωγής Χρόνος Συμπίεσης 

-300° (-10mm) -140° (-10mm) 

-260° (-10mm) -100° (-10mm) 

-220° (-10mm) -60° (-2mm) 

-180° (-10mm) -20° (-2mm) 

 

Για το ΥΥ επίπεδο τα σημεία που μετρήθηκαν είναι σε συνθήκες 1000 και 1500rpm 

λειτουργίας του κινητήρα, άρα συνολικά 16 (81000rpm + 81500rpm = 16) σημεία μέτρησης. 

Τέλος το τρίτο και τελευταίο επίπεδο μετρήσεων στον οπτικό θάλαμο είναι το επίπεδο 

ΖΖ που χωρίζει τις βαλβίδες εισαγωγής από τις εξαγωγής και ταυτόχρονα τέμνει τον 

σπινθηριστή. Το ΖΖ επίπεδο, δηλαδή, είναι το κάθετο επίπεδο στο ΧΧ και ΥΥ 

ταυτόχρονα. Από την τομή αυτή, την ΖΖ, προκύπτουν τα συμπεράσματα για την 

συμμετρία της ροής, όπως αυτή εισέρχεται στον θάλαμο από τον αυλό εισαγωγής. Για 

την απεικόνιση της τομής αυτής, το φύλλο του laser περνάει μέσα από τον κινητήρα 

μέσω του επικλινή καθρέπτη και του γυάλινου εμβόλου, όπως και στην απεικόνιση του 

ΧΧ επιπέδου. Η κάμερα τοποθετείται στην πλευρά όπου το άνοιγμα των βαλβίδων 

εισαγωγής με το βύθισμά τους, δεν εμποδίζουν την εικόνα, όπως και ο εγχυτήρας 

άμεσου ψεκασμού (GDI). Το επίπεδο ΖΖ φαίνεται και στην Εικόνα 2.26 και η 

πειραματική διάταξη για την λήψη του παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.27: 
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Εικόνα 2.27 - Διάταξη για το ΖΖ επίπεδο 

 

Στο επίπεδο ΖΖ, έγινε η εύρεση του μέσου πεδίου ροής σε 7 σημεία του 

στροφαλοφόρου άξονα ξεκινώντας από τις -300° έως τις -60° πριν το ΑΝΣ με βήμα 

40°. Τα σημεία μετρήσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

Χρόνος Εισαγωγής Χρόνος Συμπίεσης 

-300° -140° 

-260° -100° 

-220° -60° 

-180°  

 

Τα παραπάνω σημεία μετρήθηκαν σε συνθήκες 1000 και 1500rpm λειτουργίας του 

κινητήρα, άρα σε σύνολο 14 (71000rpm + 71500rpm = 14) μετρήσεις. Έγινε επίσης μέτρηση 

του πεδίου για συνθήκες μερικού φορτίου λειτουργίας στο 25% του ανοίγματος της 

πεταλούδας ή με 500mbar πίεση στο plenum εισαγωγής. Τα σημεία μέτρησης σε 

μερικό φορτίο είναι το -300°, -260° και -220° πριν το ΑΝΣ της καύσης και αυτά για 

1000 και 1500rpm. Άρα στο ΖΖ επίπεδο, συνολικά μετρήθηκαν 20 (14100% + 31000rpm
25%

 

+ 31500rpm
25% = 20) σημεία μετρήσεων. Το πρωτόκολλο των μετρήσεων παρουσιάζεται 

στο σχεδιάγραμμα της Εικόνα 2.28 : 
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Εικόνα 2.28 - Πρωτόκολλο μέτρησης 
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3 - Αποτελέσματα 

3.1 - Το πεδίο ταχυτήτων στο ΧΧ επίπεδο  
Στο επίπεδο ΧΧ μετρήθηκε το μέσο πεδίο ταχυτήτων σε 9 χρονικά σημεία στις 

1000rpm και στις 1500rpm. Από τα σημεία αυτά, τα 5 αποτελούν σημεία του χρόνου 

εισαγωγής και τα 4 σημεία του χρόνου συμπίεσης. Από τα 5 σημεία της εισαγωγής τα 

3 μετρήθηκαν και με άνοιγμα πεταλούδας 25%, πέρα από το 100% που μετρήθηκαν 

όλα τα υπόλοιπα σημεία. Στα παρακάτω υπό-κεφάλαια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των σημείων αυτών. 

3.1.1 - Τα σημεία στη φάση της εισαγωγής για 1000-1500rpm 
Ενδεικτικές εικόνες από την κάμερα στο πρώτο σημείο της εισαγωγής, το σημείο -340° 

πριν το ΑΝΣ, παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.1: 

 
Εικόνα 3.1 – Ενδεικτική εικόνα στις -340° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -340° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.2 καιΕικόνα 3.3: 

 
Εικόνα 3.2 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -340° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο 
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Εικόνα 3.3 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -340° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο 

Όπως φαίνεται και από τις Εικόνες Εικόνα 3.2 και Εικόνα 3.3, η βαλβίδα εισαγωγής 

έχει μόλις ανοίξει και ο φρέσκος αέρας εισέρχεται στον κύλινδρο με παρόμοιο τρόπο 

και στις δύο περιπτώσεις στροφών. 

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -300° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.4: 

 
Εικόνα 3.4 - Ενδεικτική εικόνα στις -300° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -300° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm με 100% άνοιγμα πεταλούδας, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.5 και 

Εικόνα 3.6: 
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Εικόνα 3.5 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

 

 
Εικόνα 3.6 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

Όπως είναι εμφανές, οι βαλβίδες εισαγωγής αυξάνουν το βύθισμά τους και το έμβολο 

κατεβαίνει προς το ΚΝΣ με αυξανόμενη ταχύτητα. Ο φρέσκος αέρας εισέρχεται στον 

θάλαμο και επιταχύνεται και αυτός, έχοντας διπλασιάσει περίπου την ταχύτητά του και 

για τις δύο περιπτώσεις στροφών. 
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Στις Εικόνες Εικόνα 3.7 και Εικόνα 3.8 ακολουθεί η παρουσίαση του πεδίου ταχυτήτων 

στις -300° πριν το ΑΝΣ για τις 1000 και 1500rpm με 25% άνοιγμα πεταλούδας. 

 

Εικόνα 3.7 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1000rpm στο ΧΧ με 25% 

πεταλούδα 

 

Εικόνα 3.8 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1500rpm στο ΧΧ με 25% 

πεταλούδα 

Όπως φαίνεται για τα σημεία στις -300° στις 1000 και 1500 rpm, ο αέρας εισέρχεται 

στον κύλινδρο με όμοιο τρόπο. Υψηλές ταχύτητες εμφανίζονται σε περιοχές μεγάλης 

υποπίεσης, όπως η περιοχή κάτω από τις βαλβίδες και ο αέρας κινείται καθοδικά προς 

τον υπόλοιπο διαθέσιμο όγκο. Τα φαινόμενα είναι ελαφρώς εντονότερα στο πλήρες 

άνοιγμα της πεταλούδας, όπου η ποσότητα αέρα που εισέρχεται είναι μεγαλύτερη σε 

σχέση με αυτή στο 25% του ανοίγματος της πεταλούδας. Ακόμα στις 1000 όπως και 
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στις 1500rpm, μεγαλύτερες ταχύτητες παρατηρούνται σε συνθήκες με πλήρες άνοιγμα 

πεταλούδας σε σχέση με το μερικό. 

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -260° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.9: 

 

Εικόνα 3.9 - Ενδεικτική εικόνα στις -260° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -300° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm με 100% άνοιγμα πεταλούδας, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 

3.10καιΕικόνα 3.11: 

 
Εικόνα 3.10 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 
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Εικόνα 3.11 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

Στο σημείο -260° πριν το ΑΝΣ, οι βαλβίδες εισαγωγής βρίσκονται στο μέγιστο άνοιγμά 

τους, καθώς το έμβολο συνεχίζει να κατεβαίνει προς το ΚΝΣ. Από το πεδίο ροής, 

φαίνεται ο σχηματισμός της δίνης Tumble, η οποία έχει φορά περιστροφής αντίθετη 

από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το μέσο πεδίο 

προέκυψε από δείγμα 2000 εικόνων, άρα η καθαρή απεικόνιση της συγκεκριμένης 

δίνης, τόσο στις 1000 όσο και στις 1500rpm, επιβεβαιώνει την επαναληψιμότητα της 

δίνης Tumble στο πεδίο ροής στο συγκεκριμένο σημείο του θερμοδυναμικού κύκλου.  

Στις Εικόνες Εικόνα 3.12 και Εικόνα 3.13 ακολουθεί η παρουσίαση του πεδίου 

ταχυτήτων στις -260° πριν το ΑΝΣ για τις 1000 και 1500rpm με 25% άνοιγμα 

πεταλούδας. 
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Εικόνα 3.12 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1000rpm στο ΧΧ με 25% 

πεταλούδα 

 

Εικόνα 3.13 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1500rpm στο ΧΧ με 25% 

πεταλούδα 

Στις 1000rpm και στο σημείο -260° πριν το ΑΝΣ της καύσης, είναι πλήρως 

σχηματισμένη η δίνη Tumble μέσα στον κύλινδρο, ο οποίος συνεχίζει να αυξάνει τον 

όγκο του. Η δομή αυτή φαίνεται να αποτελείται από μεγαλύτερες ταχύτητες στις 

συνθήκες πλήρους φορτίου ενώ από ασθενέστερες στις συνθήκες μερικού, ωστόσο 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει παρά τη μειωμένη ποσότητα 

του αέρα ο οποίος τελικά εισέρχεται. Για την περίπτωση των 1500rpm, παρατηρείται 

ο πλήρης σχηματισμός της δίνης Tumble στη ροή ειδικά στο σενάριο μερικού φορτίου. 

Με άνοιγμα πεταλούδας 25% και την εισαγωγή του αέρα να είναι σε προχωρημένο 

στάδιο, παρατηρούνται υψηλότερες ταχύτητες στον θάλαμο καύσης σε σχέση με αυτές 

που παρατηρούνται σε άνοιγμα 100%. Οι υψηλές ταχύτητες που παρατηρούνται στο 



56 
 

σημείο αυτό, οφείλονται στο γεγονός ότι οι βαλβίδες έχουν το μέγιστο βύθισμά τους, 

άρα υπάρχει ο μικρότερος δυνατός περιορισμός στην εισαγωγή του αέρα στον 

κύλινδρο. Οι υψηλότερες ταχύτητες του 25% ανοίγματος σε σχέση με αυτές του 100%, 

οφείλονται στην ποσότητα αέρα που τελικά μπήκε στο θάλαμο καύσης. Στην Εικόνα 

3.14 παρουσιάζονται τα διαγράμματα γωνίας στροφαλοφόρου άξονα και πίεσης στο 

θάλαμο καύσης, όπως καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία των μετρήσεων. 

 
Εικόνα 3.14 - Διαγράμματα γωνίας στροφαλοφόρου - πίεσης θαλάμου καύσης 

Η μικρότερη ποσότητα αέρα που μπήκε στο θάλαμο καύσης, λόγο του 25% ανοίγματος 

της πεταλούδας, σε συνδυασμό με την χαμηλότερη πίεση που επικρατεί στα σενάρια 

μερικού φορτίου, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 3.14, εξηγούν τις υψηλές 

ταχύτητες που εμφανίζονται στην εισερχόμενη ροή, στα σενάρια με 25% ανοιχτή 

πεταλούδα. 

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -220° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.15: 

 

Εικόνα 3.15 - Ενδεικτική εικόνα στις -220° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -300° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm με 100% άνοιγμα πεταλούδας, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.16 και 

Εικόνα 3.17: 
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Εικόνα 3.16 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

 

 
Εικόνα 3.17 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

Στο συγκεκριμένο σημείο του κύκλου, ο κινητήρας βρίσκεται ακόμα στον χρόνο 

εισαγωγής και οι βαλβίδες έχουν αρχίσει να κλείνουν. Καθώς συνεχίζει φρέσκος αέρας 

να εισέρχεται στον θάλαμο, η καθοδική κίνηση του εμβόλου συμπαρασύρει το ρευστό 

προς την κάτω πλευρά, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών ταχυτήτων στην περιοχή 

κοντά στις βαλβίδες εισαγωγής. Η δίνη Tumble, η οποία εμφανίστηκε καθαρά στο 

προηγούμενο σημείο του κύκλου, πλέον έχει ‘σπάσει’ τελείως στις 1000rpm, ενώ στις 
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1500 τα φαινόμενο έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διάσπαση της 

δομής αυτής. 

Στις Εικόνες Εικόνα 3.18 και Εικόνα 3.19 ακολουθεί η παρουσίαση του πεδίου 

ταχυτήτων στις -220° πριν το ΑΝΣ για τις 1000 και 1500rpm με 25% άνοιγμα 

πεταλούδας. 

 

Εικόνα 3.18 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1000rpm στο ΧΧ με 25% 

πεταλούδα 

 

Εικόνα 3.19 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1500rpm στο ΧΧ με 25% 

πεταλούδα 

Για το σημείο -220° στις 1000rpm, το πεδίο ροής δεν παρουσιάζει έντονες διαφορές, 

από πλήρες σε μερικό άνοιγμα πεταλούδας,  πλέον έχει διαλυθεί η δίνη Tumble και ο 

αέρας κινείται προς την μετωπική επιφάνεια του εμβόλου. Τα μέτρα των ταχυτήτων 

είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με ελάχιστα μεγαλύτερα αυτά στο σενάριο 25% 
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ανοίγματος της πεταλούδας. Στις 1500rpm σε συνθήκες 25% ανοίγματος πεταλούδας, 

παρατηρείται ο σχηματισμός δευτερευόντων δινών με δεξιόστροφη και 

αριστερόστροφη φορά καθώς ‘διασπάται’ η δίνη Tumble. Η κατάσταση αυτή της ροής 

δεν παρατηρείται στις υπόλοιπες εικόνες του συγκεκριμένου σημείου (Εικόνα 3.16, 

Εικόνα 3.17, Εικόνα 3.18). Ωστόσο, οι συνθήκες της υψηλής ταχύτητας του εμβόλου 

και της μικρότερης ποσότητας εισερχόμενου αέρα, ευνόησαν την καθυστέρηση του 

φαινομένου και την καταγραφή του από την κάμερα. Άρα σημαντικό είναι το γεγονός 

ότι  μπορεί με κατάλληλες ενέργειες να ελεγχθεί η ‘διάσπαση’ αυτή της κύριας δίνης 

προς όφελος της ανάμειξης του καυσίμου με τον αέρα σε επιθυμητό για τον σχεδιαστή 

της μηχανής σημείο του κύκλου. 

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -180° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.20: 

 

Εικόνα 3.20 - Ενδεικτική εικόνα στις -180° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -180° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.21 και Εικόνα 3.22: 
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Εικόνα 3.21 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -180° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.22 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -180° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο 

Το σημείο -180° πριν το ΑΝΣ της καύσης είναι το σημείο όπου το έμβολο βρίσκεται 

στο ΚΝΣ και είναι πρακτικά ακίνητο και έτοιμο να επιταχυνθεί προς το ΑΝΣ. Οι 

βαλβίδες εισαγωγής είναι ελάχιστα ανοιχτές και λίγο πριν κλείσουν, όπως φαίνεται και 

από την Εικόνα 3.20, που σημαίνει ότι θα πραγματοποιείται εισαγωγή αέρα και για ένα 

μικρό εύρος μοιρών από το χρόνο συμπίεσης. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά 

από τους σχεδιαστές μηχανών προκειμένου να εκμεταλλευτούν την αδράνεια από τη 

μάζα του αέρα που εισέρχεται στον κύλινδρο για να επιτευχθεί μεγαλύτερη πλήρωση 
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του θαλάμου. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μέρος της τεχνικής overlap, της 

αλληλοεπικάλυψης δηλαδή των χρόνων  που είναι ανοιχτές οι βαλβίδες εισαγωγής και 

εξαγωγής και κατ’ επέκταση των χρόνων του θερμοδυναμικού κύκλου. Ο θάλαμος 

πλέον είναι σχεδόν γεμάτος και αυτό φαίνεται από τις ομοιόμορφες και χαμηλές 

ταχύτητες σε όλο το πεδίο και για τις δύο περιπτώσεις στροφών. Παρατηρείται επίσης 

η καθοδική πορεία του αέρα που προκύπτει από την αδράνεια και τη μάζα του, όπως 

προαναφέρθηκε, συγκεντρώνοντάς τον στη μετωπική επιφάνεια του εμβόλου. 

3.1.2 - Τα σημεία στη φάση της συμπίεσης για 1000-1500rpm 
Ενδεικτικές εικόνες από την κάμερα στο πρώτο σημείο της συμπίεσης, το σημείο -140° 

πριν το ΑΝΣ, παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.23 : 

 

Εικόνα 3.23 - Ενδεικτική εικόνα στις -140° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -140° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.24 και Εικόνα 3.25: 

 
Εικόνα 3.24 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -140° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο 
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Εικόνα 3.25 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -140° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο 

Η μηχανή πλέον βρίσκεται σε σημείο στον χρόνο συμπίεσης με τελείως κλειστές τις 

βαλβίδες εισαγωγής και στεγανό θάλαμο καύσης, που συνεχώς μικραίνει τον όγκο του 

αυξάνοντας την πίεση στο παγιδευμένο ρευστό. Οι ταχύτητες, όπως φαίνεται και από 

την Εικόνα 3.24 και Εικόνα 3.25, βρίσκονται σε μικρότερα επίπεδα σε σχέση με αυτές 

που κυριαρχούσαν στον χρόνο εισαγωγής και αυτό επειδή το ρευστό βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη πίεση από ότι στον χρόνο της εισαγωγής του στον κύλινδρο. Τέλος, 

παρατηρείται σε όλο τον θάλαμο και στα δύο σενάρια στροφών λειτουργίας, μια 

ασθενής αναστροφή της ροής προς την επάνω πλευρά.  

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -100° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.26: 

 
Εικόνα 3.26 - Ενδεικτική εικόνα στις -100° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -100° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.27 και Εικόνα 3.28: 
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Εικόνα 3.27 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -100° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο 

 

 

 
Εικόνα 3.28 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -100° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο 

Όπως φαίνεται και από τις Εικόνες Εικόνα 3.27 και Εικόνα 3.28, παρά την αύξηση της 

πίεσης, εξακολουθεί να υπάρχει η αριστερόστροφη αναστροφή του ρευστού, η οποία 

ενισχύθηκε σε σχέση με το προηγούμενο σημείο καταγραφής (-140°), δημιουργώντας 

υψηλά φαινόμενα μεταφοράς μάζας, άρα και ανάμειξης στο πεδίο. Γενικά τα μέτρα 

των διανυσμάτων της ταχύτητας κινούνται κοντά στη μέση τιμή και δεν υπάρχουν 

περιοχές με έντονα φαινόμενα. 
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Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -60° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.29: 

 
Εικόνα 3.29 - Ενδεικτική εικόνα στις -60° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -60° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.30 και Εικόνα 3.31: 

 
Εικόνα 3.30 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -60° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο 
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Εικόνα 3.31 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -60° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο 

Ο όγκος του θαλάμου πλέον έχει μικρύνει αισθητά, όπως είναι εμφανές και από την 

Εικόνα 3.29, μιας και το έμβολο βρίσκεται στις -60° πριν το ΑΝΣ της καύσης. Το 

ρευστό δέχεται απότομη αύξηση στην πίεσή του η οποία προέρχεται από την ανύψωση 

του εμβόλου, του οποίου η κίνηση δημιουργεί δευτερεύουσες δομές και δίνες μέσα 

στον τρισδιάστατο κύλινδρο. Οι ταχύτητες στις 1500rpm είναι ελάχιστα μεγαλύτερες 

λόγο της μεγαλύτερης ταχύτητας του εμβόλου κατά την ανύψωσή του. Οι μετρήσεις 

ωστόσο στο συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες λόγο των 

επικαθίσεων από το καλαμποκέλαιο στο συγκεκριμένο σημείο μέτρησης. Για το λόγο 

αυτό και παριστάνονται τα διανύσματα ταχύτητας με τη συγκεκριμένη, κάτω και δεξιά 

φορά, σε όλον σχεδόν τον θάλαμο καύσης. 

Το τελευταίο σημείο μετρήσεων στο ΧΧ επίπεδο είναι το -20° πριν το ΑΝΣ της καύσης 

και ενδεικτική εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 

3.32: 

 
Εικόνα 3.32 - Ενδεικτική εικόνα στις -20° στο ΧΧ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -20° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.33 και Εικόνα 3.34: 
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Εικόνα 3.33 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -20° και 1000rpm στο ΧΧ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.34 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -20° και 1500rpm στο ΧΧ επίπεδο 

Στις -20° πριν το ΑΝΣ της καύσης, ο διαθέσιμος όγκος του αέρα μέσα στον κύλινδρο 

είναι ελάχιστος και οι συνθήκες πίεσης που επικρατούν είναι τάξης μεγέθους 

μεγαλύτερες της πίεσης εισαγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις σε τέτοιες συνθήκες θα είχε 

ξεκινήσει η διαδικασία της καύσης από τον σπινθηριστή ή θα ξεκινούσε σε κοντινό 

σημείο. Αυτό γιατί η ύπαρξη ταχύτητας και δομών μέσα στο πεδίο ευνοούν τη διάδοση 

της φλόγας, αυξάνοντας την ταχύτητά της. 
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3.2 - Το πεδίο ταχυτήτων στο ΥΥ επίπεδο  
Στο επίπεδο ΥΥ μετρήθηκε το μέσο πεδίο ταχυτήτων σε 8 σημεία στις 1000rpm και 

στις 1500rpm. Στα παρακάτω υπό-κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

μετρήσεων στα σημεία αυτά κατά τη φάση της εισαγωγής και της εξαγωγής. 

3.2.1 - Τα σημεία στη φάση της εισαγωγής για 1000-1500rpm 
Τα πρώτα 6 σημεία (-300°, -260°, -220°, -180°, -140°, -100°) στο επίπεδο ΥΥ 

καταγράφηκαν σε επίπεδο που απέχει 10mm από τον σπινθηριστή. Η κάθετη τομή 

μετρήσεων στο συγκεκριμένο επίπεδο παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.35 : 

 
Εικόνα 3.35 - Η τομή μετρήσεων στην ΥΥ τομή, στα -10mm 

Ενδεικτικές εικόνες από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.36: 

 
Εικόνα 3.36 – Ενδεικτική εικόνα στην τομή -10mm από το σπινθηριστή 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -300° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.37 και Εικόνα 3.38: 



68 
 

 
Εικόνα 3.37 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.38 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

Στο σημείο -300° πριν το ΑΝΣ της καύσης, έχει αρχίσει η εισαγωγή του αέρα στον 

θάλαμο και τα τρισδιάστατα φαινόμενα της ροής έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται μιας 

και δεν υπάρχει σαφής συμμετρία στη ροή. Γενικότερα εμφανίζονται μικρές 

διάσπαρτες στο θάλαμο δίνες, χωρίς κάποια από αυτές τις δομές να κυριαρχεί στη ροή, 

η οποία δεν έχει σαφή φορά περιστροφής.  
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Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο επόμενο μετρούμενο σημείο, το -260° πριν το ΑΝΣ της 

καύσης στις 1000 και 1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.39 και Εικόνα 

3.40: 

 
Εικόνα 3.39 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.40 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

Η ροή για το σημείο -260°, όπου συμβαίνει το μέγιστο βύθισμα των βαλβίδων 

εισαγωγής, εμφανίζει ένα έντονο κεντρικό ρεύμα αέρα από την πλευρά των βαλβίδων 
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εισαγωγής προς τις βαλβίδες εξαγωγής. Το ρεύμα αυτό εμφανίζεται και στις 1000 και 

στις 1500 rpm και έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία δευτερευόντων δινών και 

τρισδιάστατων αλληλεπιδράσεων, χαρακτηριστικά δηλαδή ροής με ισχυρή ικανότητα 

ανάμειξης.  

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο επόμενο μετρούμενο σημείο, των -220° πριν το ΑΝΣ της 

καύσης στις 1000 και 1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.41 και Εικόνα 

3.42: 

 
Εικόνα 3.41 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 
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Εικόνα 3.42 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

Στο σημείο -220° πριν το ΑΝΣ, παρατηρούνται συμμετρικές δομές στη ροή, όπως ένα 

κεντρικό ρεύμα προς τις βαλβίδες εξαγωγής κινούμενο κάτω από το ύψος του 

σπινθηριστή, αλλά και ρεύματα που ξεκινούν από το ύψος των βαλβίδων εισαγωγής. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρόμοια φαινόμενα συμβαίνουν και στις 1000 και στις 

1500rpm. 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο τελευταίο μετρούμενο  σημείο της εισαγωγής, το -180° 

πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 

3.43 και Εικόνα 3.44: 
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Εικόνα 3.43 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -180° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.44 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -180° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

Η εισαγωγή του αέρα στον κύλινδρο έχει προχωρήσει στο σημείο αυτό και το έμβολο 

είναι στο ΚΝΣ και έτοιμο να επιταχύνει προς το ΑΝΣ. Δεν παρατηρούνται μεγάλες 

διαφορές στο πεδίο ανάμεσα στις 1000 και 1500rpm και οι ταχύτητες κυμαίνονται στα 

ίδια επίπεδα και στα δύο σενάρια λειτουργίας. 
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3.2.2 - Τα σημεία στη φάση της συμπίεσης για 1000-1500rpm 
Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο πρώτο σημείο της συμπίεσης, το -140° πριν το ΑΝΣ της 

καύσης στις 1000 και 1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.45 και Εικόνα 

3.46: 

 
Εικόνα 3.45 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -140° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.46 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -140° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

Η ανοδική κίνηση του εμβόλου στις -140° πριν το ΑΝΣ που βρίσκεται το έμβολο, σε 

συνδυασμό με την αύξηση της πίεσης του ρευστού, δημιουργούν δευτερεύουσες δίνες 

στο πεδίο ροής μη συμμετρικές και σε μικρές σχετικά ταχύτητες. 
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Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο επόμενο μετρούμενο σημείο, το -100° πριν το ΑΝΣ της 

καύσης στις 1000 και 1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.47 και Εικόνα 

3.48: 

 
Εικόνα 3.47 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -100° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.48 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -100° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

Οι μετρούμενες ταχύτητες στο συγκεκριμένο σημείο, παραμένουν στην ίδια τάξη 

μεγέθους με αυτές των προηγούμενων σημείων.  Η ροή δεν έχει σαφή προσανατολισμό 

και δημιουργούνται ακανόνιστες μικρές δίνες καθώς το έμβολο ανεβαίνει προς το 

ΑΝΣ.  
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Τα επόμενα 2 σημεία (-60°, -20°) στο επίπεδο ΥΥ καταγράφηκαν σε επίπεδο που 

απέχει 2mm κάθετη απόσταση από τον σπινθηριστή.  Η κάθετη τομή μετρήσεων στο 

συγκεκριμένο επίπεδο παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.49: 

 
Εικόνα 3.49 - Η τομή μετρήσεων στην ΥΥ τομή, στα -2mm 

Ενδεικτικές εικόνες από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.50: 

 
Εικόνα 3.50 – Ενδεικτική εικόνα στην τομή -2mm από το σπινθηριστή 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -60° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.51 και Εικόνα 3.52: 
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Εικόνα 3.51 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -60° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.52 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -60° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

Στο επίπεδο που απέχει 2mm από τον σπινθηριστή πλέον και στο σημείο του 

στροφαλοφόρου μόλις 60° πριν το ΑΝΣ της καύσης, ο συμπιεσμένος αέρας δημιουργεί 

εντονότερες δίνες υψηλότερων ταχυτήτων. Στα τελευταία αυτά στάδια της συμπίεσης, 

παρατηρούνται πιο οργανωμένες δομές μέσα στο πεδίο ροής, σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα σημεία του κύκλου, στα οποία τα χαοτικά χαρακτηριστικά από τις 

αλληλεπιδράσεις της ροής κυριαρχούσαν. 
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Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο τελευταίο σημείο της συμπίεσης, το -20° πριν το ΑΝΣ 

της καύσης στις 1000 και 1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.53 και 

Εικόνα 3.54: 

 
Εικόνα 3.53 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -20° και 1000rpm στο ΥΥ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.54 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -20° και 1500rpm στο ΥΥ επίπεδο 

Στα τελευταία στάδια της συμπίεσης, λίγες μοίρες πριν την έναυση της φλόγας, 

αυξάνονται τα μέτρα των ταχυτήτων αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα μετρούμενα 

σημεία. Παρατηρείται επίσης ο σχηματισμός συμμετρικών δινών κάτω από τις 

βαλβίδες εισαγωγής και στην περίπτωση των 1000 και 1500rpm. Ακόμα για την 
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περίπτωση των 1500rpm, παρατηρείται έντονη καθοδική κίνηση στην περιοχή κάτω 

από το σπινθηριστή με κατεύθυνση τις βαλβίδες εισαγωγής. Τέλος το ίδιο ρεύμα αλλά 

με μικρότερη ένταση εμφανίζεται και στις 1000rpm, ωστόσο σημαντικό είναι το 

γεγονός της ύπαρξής του σε και σε χαμηλότερες στροφές λειτουργίας. 

3.3 - Το πεδίο ταχυτήτων στο ΖΖ επίπεδο  
Στο επίπεδο ΖΖ μετρήθηκε το μέσο πεδίο ταχυτήτων σε 7 χρονικά σημεία στις 1000rpm 

και στις 1500rpm. Από τα σημεία αυτά, τα 4 αποτελούν σημεία του χρόνου εισαγωγής 

και τα 3 σημεία του χρόνου συμπίεσης. Από τα 4 σημεία της εισαγωγής τα 3 

μετρήθηκαν και με άνοιγμα πεταλούδας 25%, πέρα από το 100% που μετρήθηκαν όλα 

τα υπόλοιπα σημεία. Στα παρακάτω υπό-κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των σημείων αυτών. 

3.3.1 - Τα σημεία στη φάση της εισαγωγής για 1000-1500rpm 
Ενδεικτικές εικόνες από την κάμερα στο πρώτο σημείο της εισαγωγής, το σημείο -300° 

πριν το ΑΝΣ, παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.55: 

 
Εικόνα 3.55 - Ενδεικτική εικόνα στις -300° στο ΖΖ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -300° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm με 100% πεταλούδα, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.56 και Εικόνα 

3.57: 
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Εικόνα 3.56 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1000rpm στο ΖΖ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

 

 
Εικόνα 3.57 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1500rpm στο ΖΖ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

Στο επίπεδο ΖΖ, όπως παρατηρείται από την συγκεκριμένη τομή, ο αέρας εισέρχεται 

στον θάλαμο καύσης από τις βαλβίδες εισαγωγής με συμμετρικό τρόπο και κυρίως από 

την κεντρική τομή του. Στην τομή του σπινθηριστή παρατηρείται ένα καθοδικό ρεύμα 

εισερχόμενου αέρα με υψηλή ταχύτητα, τόσο στις 1000, όσο και στις 1500rpm. 
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Στις Εικόνες Εικόνα 3.58 και Εικόνα 3.59 ακολουθεί η παρουσίαση του πεδίου 

ταχυτήτων στις -300° πριν το ΑΝΣ για τις 1000 και 1500rpm με 25% άνοιγμα 

πεταλούδας. 

 

Εικόνα 3.58 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1000rpm στο ΖΖ με 25% 

πεταλούδα 

 

Εικόνα 3.59 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -300° και 1500rpm στο ΖΖ με 25% 

πεταλούδα 

Στις 1000rpm παρατηρείται μείωση των ταχυτήτων του ρευστού καθώς αυτό 

εισέρχεται στον κύλινδρο από τις βαλβίδες εισαγωγής. Ωστόσο παρά τα μικρότερα 
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μέτρα των ταχυτήτων, φαίνεται να πραγματοποιείται η εισαγωγή με τον ίδιο τρόπο σε 

πλήρες και μερικό φορτίο, από ένα κεντρικό καθοδικό ρεύμα αέρα υψηλών ταχυτήτων. 

Για λειτουργία σε 1500rpm, λόγο της μικρότερης μάζας αέρα η οποία εισέρχεται στον 

κύλινδρο στις συνθήκες μερικού φορτίου και της υψηλότερης ταχύτητας του εμβόλου, 

δεν υπάρχει προσανατολισμένη ροή της εισαγωγής του αέρα στον κύλινδρο. Αντιθέτως 

σε συνθήκες πλήρους φορτίου, όπου εισέρχεται σεβαστή ποσότητα αέρα, είναι 

εμφανής η κεντρική ροή υψηλών ταχυτήτων. 

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -260° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.60: 

 
Εικόνα 3.60 - Ενδεικτική εικόνα στις -260° στο ΖΖ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -260° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm με 100% άνοιγμα πεταλούδας, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.61 και 

Εικόνα 3.62: 

 
Εικόνα 3.61 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1000rpm στο ΖΖ επίπεδο 
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Εικόνα 3.62 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1500rpm στο ΖΖ επίπεδο 

Στο σημείο -260° με πλήρως ανοικτές τις βαλβίδες εισαγωγής, αν και παρατηρούνται 

φαινόμενα συμμετρίας κατά τη φάση της εισαγωγής, η ροή δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί πλήρως συμμετρική. Εξακολουθούν να εμφανίζονται υψηλές ταχύτητες 

στην κεντρική περιοχή του θαλάμου και συμμετρικές δίνες στα χαμηλότερα σημεία 

κοντά στην επιφάνια του εμβόλου.  

Στις Εικόνες Εικόνα 3.63 καιΕικόνα 3.64 ακολουθεί η παρουσίαση του πεδίου 

ταχυτήτων στις -260° πριν το ΑΝΣ για τις 1000 και 1500rpm με 25% άνοιγμα 

πεταλούδας. 
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Εικόνα 3.63 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1000rpm στο ΖΖ με 25% 

πεταλούδα 

 

Εικόνα 3.64– Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -260° και 1500rpm στο ΖΖ με 25% 

πεταλούδα 

Στις 1000rpm το πεδίο ροής που εμφανίζεται σε μερικό φορτίο, με πλήρως ανοικτές τις 

βαλβίδες εισαγωγής, είναι παρόμοιο με αυτό του πλήρες φορτίου. Εμφανίζονται 

δηλαδή συμμετρικά καθοδικά προς το έμβολο ρεύματα ρευστού, με βασική 

διαφοροποίηση τις μικρότερες ταχύτητες συνολικά στο σενάριο με 25% άνοιγμα 

πεταλούδας. Όπως και στις 1000rpm, έτσι και στις 1500rpm παρατηρείται συμμετρία 

κατά την εισαγωγή του αέρα στον κύλινδρο με πλευρικές δίνες και σε πλήρες και σε 
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μερικό φορτίο. Στις 1000 όπως και στις 1500rpm οι μετρούμενες ταχύτητες είναι 

μικρότερες σε συνθήκες 25% ανοίγματος πεταλούδας σε σχέση με το 100% άνοιγμα 

και έχουν την ίδια σχεδόν χωρική κατανομή μέσα στον όγκο. 

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -220° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.65: 

 
Εικόνα 3.65 - Ενδεικτική εικόνα στις -220° στο ΖΖ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -260° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm με 100% άνοιγμα πεταλούδας, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.66 και 

Εικόνα 3.67: 

 
Εικόνα 3.66 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1000rpm στο ΖΖ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 
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Εικόνα 3.67 Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1500rpm στο ΖΖ επίπεδο με 

100% πεταλούδα 

Για το σημείο -220°, καθώς η διαδικασία εισαγωγής έχει προχωρήσει αρκετά και οι 

βαλβίδες εισαγωγής έχουν αρχίσει να κλείνουν, τα φαινόμενα συμμετρίας 

εξακολουθούν να υπάρχουν στο πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, στην κεντρική περιοχή κάτω 

από το σπινθηριστή αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες σε σχέση με τις περιοχές 

αριστερά και δεξιά του θαλάμου. 

Στις Εικόνες Εικόνα 3.68 και Εικόνα 3.69 ακολουθεί η παρουσίαση του πεδίου 

ταχυτήτων στις -220° πριν το ΑΝΣ για τις 1000 και 1500rpm με 25% άνοιγμα 

πεταλούδας. 
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Εικόνα 3.68 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1000rpm στο ΖΖ με 25% 

πεταλούδα 

 

Εικόνα 3.69 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -220° και 1500rpm στο ΖΖ με 25% 

πεταλούδα 

Στο σημείο -220° στις 1000rpm, εξακολουθεί να εισέρχεται ρευστό στον όγκο του 

κυλίνδρου για τις συνθήκες μερικού φορτίου, ωστόσο αυτό πραγματοποιείται με 

μικρότερες ταχύτητες από ότι σε πλήρες φορτίο. Και στα δύο σενάρια παρατηρούνται 

ίδια φαινόμενα και σχηματισμοί στο πεδίο, όπως η αύξηση των ταχυτήτων στην 

περιοχή κοντά στο έμβολο, αλλά σε μικρότερες συγκριτικά ταχύτητες ρευστού. Όπως 

και στις 1000, έτσι και στις 1500rpm, εμφανίζονται υψηλές ταχύτητες στο πεδίο με 
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100% άνοιγμα πεταλούδας με συμμετρικά φαινόμενα. Σε λειτουργία με 25% άνοιγμα 

πεταλούδας στις 1500rpm, στο πεδίο κυριαρχούν μικρότερες ταχύτητες, όπως και σε 

όλα τα προηγούμενα σημεία, με παρόμοιο σχηματισμό δινών και γενικότερα πεδίου 

ροής. 

Το τελευταίο σημείο μετρήσεων στην φάση της εισαγωγής, είναι το -180° πριν το ΑΝΣ 

της καύσης και εδεικτικές εικόνες από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 3.70: 

 
Εικόνα 3.70 - Ενδεικτική εικόνα στις -180° στο ΖΖ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -180° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.71 και Εικόνα 3.72: 

 
Εικόνα 3.71 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -180° και 1000rpm στο ΖΖ επίπεδο 
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Εικόνα 3.72 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -180° και 1500rpm στο ΖΖ επίπεδο 

Στο ΚΝΣ, το ρευστό έχει εξαπλωθεί σε όλο τον όγκο του κυλίνδρου και εισέρχεται 

ακόμα μικρή ποσότητα αέρα, όπως φαίνεται και από τις μικρές ταχύτητες στην πάνω 

πλευρά των εικόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το κάτω τμήμα των εικόνων, πάνω από 

την επιφάνεια του εμβόλου δηλαδή, όπου η κίνηση του εμβόλου ‘τραβάει’ το ρευστό 

προς την κάτω πλευρά δημιουργώντας υποπίεση και επιταχύνοντάς το ακόμα 

περισσότερο. 

3.3.2 - Τα σημεία στη φάση της συμπίεσης για 1000-1500rpm 
Ενδεικτικές εικόνες από την κάμερα στο πρώτο σημείο στη φάση της συμπίεσης, το 

σημείο -140° πριν το ΑΝΣ, παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.73: 

 
Εικόνα 3.73 - Ενδεικτική εικόνα στις -140° στο ΖΖ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -140° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.74 και Εικόνα 3.75: 
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Εικόνα 3.74 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -140° και 1000rpm στο ΖΖ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.75 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -140° και 1500rpm στο ΖΖ επίπεδο 

Κατά τη φάση της συμπίεσης πλέον, παρατηρούνται και ανοδικά ρεύματα ρευστού, 

ειδικά στις 1500rpm, όπου η ταχύτητα του εμβόλου είναι υψηλότερη σε σχέση με τις 

1000rpm. Τα ανοδικά αυτά ρεύματα δεν ήταν δυνατό να απεικονιστούν στο ΧΧ 

επίπεδο λόγο θορύβου που αναπτύσσεται από το καλαμποκέλαιο πάνω στον γυάλινο 

κύλινδρο, με την επιλογή μέτρησης όμως στο ΖΖ επίπεδο γίνεται δυνατή η καταγραφή 

τους. Επίσης υπάρχουν δίνες μέσα στο πεδίο στο δεξί μισό κομμάτι της εικόνας οι 

οποίες δεν εμφανίζονται στο αριστερό και το αντίστροφο, γεγονός που δικαιολογεί τη 
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μέτρηση του πεδίου ροής στο ΖΖ επίπεδο αφού δεν υπάρχει συμμετρία κατά την τομή 

αυτή. 

Το επόμενο σημείο μετρήσεων είναι το -100° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.76: 

 
Εικόνα 3.76 - Ενδεικτική εικόνα στις -100° στο ΖΖ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -100° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.77 και Εικόνα 3.78: 

 
Εικόνα 3.77 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -100° και 1000rpm στο ΖΖ επίπεδο 
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Εικόνα 3.78 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -100° και 1500rpm στο ΖΖ επίπεδο 

Το σημείο αυτό επαληθεύει την κίνηση η οποία παρατηρήθηκε στο προηγούμενο 

σημείο μετρήσεων (-140°) για τις 1500rpm, με την ανοδική κίνηση του ρευστού να 

ενισχύεται και τις μετρούμενες ταχύτητες να αυξάνονται. Στις 1000rpm τα 

τρισδιάστατα φαινόμενα είναι εντονότερα και υπερισχύουν της κίνησης του εμβόλου, 

για το λόγο αυτό δεν υπάρχει σαφής κίνηση και συνεκτική δομή εντός του πεδίου.  

Το τελευταίο σημείο μετρήσεων είναι το -60° πριν το ΑΝΣ της καύσης και ενδεικτική 

εικόνα από την κάμερα στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.79: 

 
Εικόνα 3.79 - Ενδεικτική εικόνα στις -60° στο ΖΖ επίπεδο 

Το μέσο πεδίο ταχυτήτων στο σημείο -100° πριν το ΑΝΣ της καύσης στις 1000 και 

1500rpm, παρουσιάζεται στις Εικόνες Εικόνα 3.80 και Εικόνα 3.81: 
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Εικόνα 3.80 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -60° και 1000rpm στο ΖΖ επίπεδο 

 

 
Εικόνα 3.81 – Μέσο πεδίο ταχυτήτων στις -60° και 1500rpm στο ΖΖ επίπεδο 

Στο τελευταίο σημείο του κύκλου που μετρήθηκε πριν το ΑΝΣ της καύσης, το σημείο 

-60°, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες λόγο της υψηλής πίεσης που έχει 

αναπτυχθεί. Η οποιαδήποτε συμμετρία υπήρχε κατά την εισαγωγή έχει πλήρως 

εξαλειφθεί και πλέον υπερισχύουν τα φαινόμενα που έχουν προκληθεί από την έντονη 

τύρβη του πεδίου και την αλληλεπίδραση του ρευστού με τα τοιχώματα του κυλίνδρου. 
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3.4 - Η Τυρβώδης Κινητική Ενέργεια  
Ένα από τα εξαγόμενα αποτελέσματα για το πεδίο ροής κατά τη φάση της εισαγωγής 

και της συμπίεσης της ΜΕΚ του εργαστηρίου, ήταν η Τυρβώδης Κινητική Ενέργεια. 

Βασικός παράγοντας για τον υπολογισμό της αποτελεί η στιγμιαία ταχύτητα από την 

οποία και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα εξαρτάται από την 

τυπική απόκλιση της ταχύτητας στην κάθε διεύθυνση ή το επίπεδο της τύρβης. Ο 

τρόπος υπολογισμού της έγινε με τη χρήση της εξίσωσης (13), όπως παρουσιάστηκε 

και αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2.3. Για τον υπολογισμό της ΤΚΕ σε κάποιο χρονικό 

σημείο έγινε απλός χωρικός μέσος όρος για το πεδίο που θεωρήθηκε αρχικά 

αντιπροσωπευτικό και δεν αλλοιώνεται από ανακλάσεις του γυαλιού. Ο αποκλεισμός 

των μη αντιπροσωπευτικών σημείων και η τελική εξαγωγή των διαγραμμάτων, έγινε 

με χρήση του λογισμικού Matlab. Το εξαγόμενο διάγραμμα με τις μοίρες 

στροφαλοφόρου άξονα και την ΤΚΕ παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.82. 

 
Εικόνα 3.82 - Η ΤΚΕ στα μετρούμενα σημεία του κύκλου για 1000 και 1500rpm στο 

ΧΧ επίπεδο 

Στην Εικόνα 3.82, παρουσιάζεται η ΤΚΕ σε όλα τα σημεία που μετρήθηκαν στην 

εισαγωγή και τη συμπίεση σε λειτουργία 1000 και 1500rpm της μηχανής. Οι συνθήκες 

λειτουργίας είναι για τελείως ανοικτή πεταλούδα στην εισαγωγή. Μεγιστοποίηση της 

ΤΚΕ παρουσιάζεται και στα δύο σενάρια λειτουργίας (1000-1500rpm) σε ένα σημείο 

της εισαγωγής και ένα της συμπίεσης, κάτι που συμπίπτει και με τη βιβλιογραφία [27], 

[30]. Το σημείο μεγιστοποίησης της ΤΚΕ στην εισαγωγή προέρχεται από την διάσπαση 

της δίνης Tumble, η οποία απεικονίστηκε στις -260° στο Κεφάλαιο 3.1.1, ωστόσο στη 

συνέχεια παρατηρήθηκε η διάσπασή της στις 1000rpm μέχρι το σημείο -220°, ενώ για 

τις 1500rpm  η διαδικασία αυτή συνέβη πιο κοντά στο σημείο -220° του κύκλου. Αυτό 

εξηγεί το γεγονός της μεγιστοποίησης της ΤΚΕ στις 1500rpm σε σημείο κοντά στις -

220°, ενώ στις 1000rpm το σημείο διάσπασης δεν έχει καταγραφεί σε κάποιο από τα 

σημεία μοιρών που επιλέχθηκαν για τις μετρήσεις, για το λόγο αυτό και δεν 

εμφανίζεται σημείο μεγιστοποίησης πάνω στην καμπύλη των 1000 στροφών. Οι 

Εικόνες Εικόνα 3.83 και Εικόνα 3.84 με την χωρική κατανομή της ΤΚΕ μέσα στο 

θάλαμο καύσης, στο συγκεκριμένο σημείο των -220° πριν το ΑΝΣ, παρουσιάζουν τις 

διαφορές στο μέγεθος της ΤΚΕ στις 1000 και 1500rpm. 
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Εικόνα 3.83 - Η χωρική κατανομή της ΤΚΕ στις -220° και 1000rpm 

 
Εικόνα 3.84 - Η χωρική κατανομή της ΤΚΕ στις -220° και 1500rpm 

 

Συγκρίθηκε επίσης και η επίδραση του ανοίγματος της πεταλούδας στην ΤΚΕ. Τα 

αποτελέσματα για 100% και 25% άνοιγμα πεταλούδας στις 1000 και 1500rpm κατά τη 

φάση της εισαγωγής (-300°, -260°, -220°) παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.85. 
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Εικόνα 3.85 - Η ΤΚΕ στην εισαγωγή σε πλήρες και μερικό φορτίο για 1000-1500rpm 

 

Είναι εμφανές ότι για λειτουργία σε συνθήκες μερικού φορτίου η ΤΚΕ είναι 

χαμηλότερη με μοναδική εξαίρεση το σημείο -300°, όπου για 1000rpm και 25% 

άνοιγμα πεταλούδας, παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή των 144 m2/s2. Κατά τ’ άλλα η ΤΚΕ 

είναι μεγαλύτερη στις 1500rpm από ότι στις 1000rpm και μεγαλύτερη στα σενάρια του 

100% από ότι σε 25% ανοίγματος της πεταλούδας.  

Στη συνέχεια υπολογίστηκε και η Τυρβώδης Κινητική Ενέργεια από τις μετρήσεις του 

πεδίου στο ΥΥ επίπεδο για την κάθετη τομή που απέχει -10mm από το σπινθηριστή, 

της οποίας τα διαγράμματα για τις 1000 και 1500rpm παρουσιάζονται στην Εικόνα 

3.86 : 

 
Εικόνα 3.86 - Η εκτίμηση της ΤΚΕ από τις μετρήσεις για 1000-1500rpm στο ΥΥ 

επίπεδο στην τομή -10mm 

 

Η ΤΚΕ υπολογίστηκε σύμφωνα με την εξίσωση (13), λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνιστώσες της ταχύτητας στον Χ και Ζ άξονα, όπου είναι οι συνιστώσες που 

απεικονίζονται στο δυσδιάστατο ΥΥ επίπεδο και η εκτίμηση της τρίτης συνιστώσας 
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της ταχύτητας προέκυψε από το μέσο όρο των συνιστωσών αυτών. Από τις καμπύλες 

που απεικονίζονται παρατηρείται όμοια συμπεριφορά της μηχανής κατά τη λειτουργία 

της στις 1000 και 1500rpm και σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει αλλάξει το σημείο 

μεγιστοποίησης της ΤΚΕ από τις -260° που εμφανιζόταν στο ΧΧ επίπεδο, πλέον 

παρατηρείται σε ένα εύρος από -180° έως -140°. Η πληροφορία αυτή δεν γινόταν να 

καταγραφεί από τις μετρήσεις μόνο στο ΧΧ επίπεδο.  

Τέλος υπολογίστηκε και η ΤΚΕ στο ΥΥ επίπεδο στην τομή -2mm στα μετρούμενα 

σημεία -60° και -20° και παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.87 : 

  

 
Εικόνα 3.87 - Η εκτίμηση της ΤΚΕ από τις μετρήσεις για 1000-1500rpm στο ΥΥ 

επίπεδο στην τομή -2mm 

Από την Εικόνα 3.87 παρατηρούνται οι μεγαλύτερες τιμές της ΤΚΕ στο σενάριο των 

1500rpm, που δημιουργούνται λόγο της λειτουργίας της μηχανής σε υψηλότερες 

στροφές. 

 

3.5 - Ο λόγος περιδίνησης ή Tumble Ratio (TR) 
Όπως αναλύθηκε και στο Κεφάλαιο 2.3, ο λόγος περιδίνησης αδιαστατοποιεί τη 

στροβιλότητα του πεδίου με την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της μηχανής. O λόγος 

περιδίνησης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.88, όπως υπολογίστηκε στην [31]. 



97 
 

 
Εικόνα 3.88 - Ο λόγος περιδίνησης σε συνάρτηση με τις μοίρες του στροφαλοφόρου 

 

Στην Εικόνα 3.88 συγκρίνεται το TR στο επίπεδο ΧΧ στις 1000 και 1500rpm και οι 

ίδιες στροφές λειτουργίας στο ΖΖ επίπεδο. Το αρνητικό πρόσημο εκφράζει αντι-

ωρολογιακή περιστροφή σύμφωνα με το ορισμένο σύστημα συντεταγμένων, ενώ το 

θετικό ωρολογιακή περιστροφή του ρευστού. Σημαντική παρατήρηση αποτελεί το 

γεγονός των μικρών λόγων στο ΖΖ επίπεδο σε όλα σχεδόν τα σημεία. Το γεγονός αυτό 

εξηγεί τις μικρότερες ταχύτητες που καταγράφτηκαν στο ΖΖ επίπεδο σε σχέση με τις 

υψηλότερες του ΧΧ επιπέδου. Ειδικότερα, στο ΧΧ επίπεδο παρατηρείται έντονη 

συστροφή στο σημείο -260° πριν το ΑΝΣ στης καύσης, όπου και εμφανίστηκε η δίνη 

Tumble και στις 1000 και στις 1500rpm. Τέλος υψηλούς λόγους TR εμφανίζουν τα 

σημεία κοντά στο ΑΝΣ της καύσης κατά τη διάρκεια της συμπίεσης, τόσο στο ΧΧ, όσο 

στο ΖΖ επίπεδο. 
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4 - Συμπεράσματα και μελλοντική δουλειά 

4.1 - Συμπεράσματα 
Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην οπτική μηχανή του Εργαστηρίου 

Μηχανών Εσωτερικής Καύσης του ΠΔΜ έγινε εύρεση του πεδίου ροής κατά τη 

διάρκεια της εισαγωγής και συμπίεσης με ικανοποιητική διακριτοποίηση σημείων του 

στροφαλοφόρου άξονα. Οι μετρήσεις έγιναν και στα τρία κάθετα επίπεδα σε δύο 

σενάρια στροφών, τις 1000 και τις 1500rpm. Επίσης στα επίπεδα ΧΧ και ΖΖ 

πραγματοποιήθηκε η εύρεση του πεδίου ροής σε συνθήκες μερικού φορτίου κατά τη 

διάρκεια της εισαγωγής, με 500mbar πίεση κάτω από την ατμοσφαιρική στην διάταξη 

εισαγωγής, που ισοδυναμεί με 25% στο άνοιγμα της πεταλούδας στη εισαγωγή.  

Σημαντικές παρατηρήσεις αποτελούν η απεικόνιση της δίνης Tumble στο ΧΧ επίπεδο 

μετρήσεων και η πιστοποίηση ύπαρξης της μέσα από μέσο όρο 2000 ζευγαριών 

εικόνων. Επίσης στα τελευταία σημεία της συμπίεσης βρέθηκε πολύ έντονος ο 

σχηματισμός δευτερευόντων δινών στο ΥΥ επίπεδο, με ότι αποτέλεσμα συνεπάγεται 

αυτό για την ανάμειξη και την ταχύτητα της φλόγας. 

Επίσης εντοπίστηκε και η διάσπαση της δίνης Tumble μέσα στον κύκλο και η αύξηση 

της ΤΚΕ στο σημείο -220 μοίρες στις 1500rpm και με 100% άνοιγμα πεταλούδας, που 

συμβαίνει το φαινόμενο αυτό. Παρατηρήθηκε ότι η διαδικασία αυτή δε συμβαίνει 

πάντα στο ίδιο σημείο του κύκλου, αλλά εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας και το 

φορτίο της μηχανής. Συμπεραίνοντας, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας 

της διάσπασης των δινών ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιαστή στο κάθε σενάριο 

λειτουργίας και τους στόχους ρύπων ή παραγόμενης ισχύος που έχουν τεθεί. 

Ακόμα, οι ταχύτητες στο ΖΖ επίπεδο (Κεφάλαιο 3.3) βρέθηκαν μικρότερες σε σχέση 

με το ΧΧ επίπεδο. Για την ακρίβεια σε πολλά σημεία του κύκλου, οι μόνες κάθετες 

τομές έντονων φαινομένων είναι η ΧΧ τομή των μετρήσεων στην παρούσα εργασία. 

Από τις μετρήσεις στο ΖΖ επίπεδο, έγινε δυνατή η καταγραφή φαινομένων, όπως 

ανοδική κίνηση ρευστού στα στάδια της συμπίεσης, που δεν υπήρχε η δυνατότητα 

καταγραφής τους λόγο θορύβου από επικαθίσεις στα γυάλινα τμήματα του κινητήρα 

σε αυτά τα σημεία μέτρησης. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την επιλογή μετρήσεων στο 

ΖΖ επίπεδο καθώς η τρισδιάστατη ροή δεν μπορεί να περιγραφεί μόνο από ένα 

δυσδιάστατο επίπεδο, το ΧΧ. 

Κατά την εκτίμηση της ΤΚΕ, από τις συνιστώσες της ταχύτητας που απεικονίζονται 

στο ΧΧ επίπεδο, η ΤΚΕ βρέθηκε υψηλότερη για λειτουργία της μηχανής στις 1500rpm 

σε σχέση με αυτή στις 1000rpm. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η εμφάνιση του μεγίστου 

της ΤΚΕ στο σημείο -220° και 1500rpm, που συμπίπτει με τη ‘διάσπαση’ της δίνης 

Tumble στο συγκεκριμένο σημείο του κύκλου. Με κατάλληλη χρήση των 

αποτελεσμάτων μπορεί να επιτευχθεί σταθερότητα στη λειτουργία της μηχανής και 

εκτίμηση φαινομένων που δεν μπορούν να μετρηθούν πειραματικά σε παραπάνω 

στροφές λειτουργίας. Επίσης σημαντικά είναι και τα συμπεράσματα από την εκτίμηση 

της ΤΚΕ στις δυο μετρούμενες τομές του ΥΥ επιπέδου, όπου δίνουν πληροφορίες όπως 

η μετατόπιση του μεγίστου σε σημεία της συμπίεσης (-180°, -140°), τα οποία δεν θα 

μπορούσαν να είχαν υπολογιστεί από την μέτρηση του ΧΧ επιπέδου μόνο. 
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Τέλος από τον υπολογισμό του λόγου περιδίνησης TR, διαπιστώθηκε η έντονη 

συστροφή που προκαλείται στο επίπεδο ΧΧ λόγο της δίνης Tumble (στις -260° πριν το 

ΑΝΣ) αλλά και στα τελευταία στάδια της συμπίεσης (-20° πριν το ΑΝΣ). Οι υψηλοί 

λόγοι που παρουσιάστηκαν στα σημεία αυτά, υποδηλώνουν φαινόμενα έντονης τύρβης 

που συνδέονται με έντονη μεταφορά ενέργειας και μάζας μέσα στον θάλαμο. Τα 

φαινόμενα αυτά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για υψηλή ανάμιξη του καυσίμου 

με τον αέρα και την κατανομή του μίγματος στον υπόλοιπο θάλαμο. Η εμφάνιση, 

δηλαδή, υψηλών λόγων περιδίνησης συνδυάζεται συνήθως με έγχυση του καυσίμου, 

σε κινητήρες άμεσου ψεκασμού. 

4.2 - Προτάσεις για μελλοντική δουλειά και έρευνα 

4.2.1 - Προτάσεις για έρευνα του πεδίου 
Η παρούσα διάταξη του οπτικού κινητήρα του εργαστηρίου Μηχανών Εσωτερικής 

Καύσης του ΠΔΜ, έχει περιθώρια για παραπάνω διερεύνηση του πεδίου. Αρχικά 

προτείνεται η μελέτη της ροής σε χωρικό και χρονικό επίπεδο με τη χρήση της τεχνικής 

Fast Particle Image Velocimetry (FPIV) και η σύγκριση της εγκυρότητας των 

μετρήσεων με Planar-PIV της παρούσας εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, με υψηλή 

χρονική ανάλυση δηλαδή, θα καταγραφούν και σημεία του κύκλου τα οποία δεν 

μετρήθηκαν στη διακριτοποίηση που επιλέχθηκε. Έτσι, για παράδειγμα, θα 

ταυτοποιηθούν τα σημεία διάσπασης της δίνης Tumble σε όλα τα σενάρια και θα γίνει 

η ακριβής μέτρηση της ΤΚΕ σε όλο τον κύκλο. 

Επόμενο βήμα που προτείνεται, είναι ο ψεκασμός του καυσίμου και η οπτικοποίησή 

του με κατάλληλη κάμερα και οπτικά. Από τη διαδικασία αυτή, θα γίνει γνωστή η 

ικανότητα ανάμειξης που διαθέτει η ροή και θα προκύψουν οι βέλτιστες στρατηγικές 

ψεκασμού του καυσίμου μέσα από δοκιμές. Αρχικά προτείνεται η χρήση κάποιου 

υγρού καυσίμου αναφοράς, όπως το ισο-οκτάνιο και στη συνέχεια μέχρι και ο 

ταυτόχρονος ψεκασμός μιγμάτων καυσίμων με χρήση των GDI και PFI συστημάτων 

που διαθέτει η μηχανή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση βιοκαυσίμων σαν 

εγχυόμενο καύσιμο στις ΜΕΚ. Για το λόγο αυτό, η δημιουργία ή η εύρεση ενός 

κατάλληλου βιοκαυσίμου με συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως ιξώδες, θερμοκρασία 

εξάτμισης και ο ψεκασμός του με κατάλληλο τρόπο, μπορεί να πετύχει επιθυμητούς 

στόχους σε ρύπους ή παραγόμενη ισχύ. 

Ένα επόμενο βήμα στη μελέτη του κινητήρα θα μπορούσε να είναι η απεικόνιση του 

μετώπου της φλόγας με τη χρήση της μεθόδου LIF ή της Χημειοφωταύγειας στον 

γυάλινο θάλαμο καύσης. Με τέτοιου είδους τεχνικές, θα μπορούν να ληφθούν εικόνες 

αναφοράς από τα πρώτα και πιο κρίσιμα στάδια της καύσης και η οπτικοποίηση της 

ζώνης αντίδρασης. Με τον τρόπο αυτό, εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την 

επίδραση του πεδίου ροής στη δημιουργία της φλόγας. 

Σε κάθε περίπτωση σημαντικά αποτελέσματα στην καύση θα μπορούν να εξαχθούν 

από συσχέτιση των αποτελεσμάτων του δυναμόμετρου και του αναλυτή καυσαερίων, 

σε σχέση με το πεδίο ροής που διαμορφώνεται από κάθε διαφορετικό σενάριο 

λειτουργίας της μηχανής. 
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 4.2.2 - Προτάσεις για αναβάθμιση της διάταξης 
Η ερευνητική οπτική μηχανή που διαθέτει το ΠΔΜ και τα περιφερειακά της 

συστήματα, επιτρέπουν την εξαγωγή υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων αλλά και 

πολλούς τρόπους έρευνας του πεδίου μιας και είναι πλήρως προσβάσιμη από όλα 

σχεδόν τα σημεία. Ωστόσο για να μπορεί να αναπαριστά και να προσομοιώνει 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας μοντέλων της αυτοκινητοβιομηχανίας του 2018, 

λείπουν τεχνολογίες που συναντώνται κατά κόρων στα σύγχρονα μοντέλα παραγωγής. 

Τεχνολογίες όπως η υπερπλήρωση με τη βοήθεια καυσαερίων ή με χρήση συμπιεστή 

που λαμβάνει έργο από τον στροφαλοφόρο άξονα, θα κάνανε τη διάταξη πιο δυναμική, 

για το λόγο αυτό και προτείνεται η εισαγωγή τους στο μέλλον. Μια ακόμα αναβάθμιση, 

και πιο απλή στην εγκατάσταση μάλιστα, θα μπορούσε να ήταν η χρήση του 

συστήματος EGR κατά τη λειτουργία της μηχανής. Τα νέα μοντέλα παραγωγής και 

ειδικά τα υποκυβισμένα (downsized) διαθέτουν βαλβίδες επανακυκλοφορίας των 

καυσαερίων στον αυλό εισαγωγής με εμφανή πλεονεκτήματα στο σχηματισμό 

εκπεμπόμενων ρύπων. Τέλος σημαντική αλλαγή του πεδίου θα επέφερε η λειτουργία 

της μηχανής σε διαφορετικό χρονισμό των βαλβίδων. Προτείνεται λοιπόν ο 

διαφορετικός χρονισμός της μηχανής και η αύξηση ή η μείωση του χρόνου επικάλυψης 

(overlap) σε διάφορα σενάρια και η μελέτη του νέου πλέον πεδίου ροής. Οι προσθήκες 

αυτές θα άλλαζαν το πεδίο ροής κατά το χρόνο εισαγωγής και συμπίεσης για το λόγο 

αυτό και προτείνεται η μελέτη του πεδίου κρύας ροής που θα διαμόρφωναν. 
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VΙ - Παράρτημα 

VI.I – Ο κώδικας Matlab για τον υπολογισμό του χωρικού 

σφάλματος που εισάγει το δείγμα των εικόνων 
Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας, στο εμπορικό λογισμικό Matlab, που 

δημιουργήθηκε για τον υπολογισμό του σφάλματος που εισάγεται στην εξαγωγή του 

μέσου πεδίου ροής, για δείγμα 500, 1000 και 1500 εικόνων. Αρχικά ο κώδικας που 

δημιουργήθηκε για τον υπολογισμό του απόλυτου χωρικού σφάλματος στα διανύσματα 

της ταχύτητας. Για την εκτέλεση χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία 500fix.txt, 

1000fix.txt, 1500fix.txt και 2000fix.txt, που είναι αρχεία που εξήχθησαν από 

το λογισμικό επεξεργασίας DaVis 7.2.2 για το σημείο -260° και 1000rpm, μετά από 

επεξεργασία δείγματος 500, 1000, 1500 και 2000 εικόνων αντίστοιχα. 

clear all 
clc 
load 500fix.txt; 
load 1000fix.txt; 
load 1500fix.txt; 
load 2000fix.txt; 
pol500=zeros(7500,2); 
pol1000=zeros(7500,2); 
pol1500=zeros(7500,2); 
pol2000=zeros(7500,2); 
for i=1:7500 
    % sthn prwth sthlh to metro toy dianysmatos % 
    pol500(i,1)=sqrt(((X500fix(i,3))^2)+((X500fix(i,4))^2)); 
    pol1000(i,1)=sqrt(((X1000fix(i,3))^2)+((X1000fix(i,4))^2)); 
    pol1500(i,1)=sqrt(((X1500fix(i,3))^2)+((X1500fix(i,4))^2)); 
    pol2000(i,1)=sqrt(((X2000fix(i,3))^2)+((X2000fix(i,4))^2)); 
    % sth deyterh sthlh h gwnia toy dianysmatos % 
    pol500(i,2)=atand((X500fix(i,4))/(X500fix(i,3))); 
    pol1000(i,2)=atand((X1000fix(i,4))/(X1000fix(i,3))); 
    pol1500(i,2)=atand((X1500fix(i,4))/(X1500fix(i,3))); 
    pol2000(i,2)=atand((X2000fix(i,4))/(X2000fix(i,3))); 
end 
% oi telikoi pinakes me tis apokliseis TWN METRWN twn dianysmatwn se 

sxesh 
%me to deigma twn 2000 eikonwn %  

  
f500=zeros(7500,3); 
f1000=zeros(7500,3); 
f1500=zeros(7500,3); 
f500(:,1)=X500fix(:,1); 
f500(:,2)=X500fix(:,2); 
f1000(:,1)=X1000fix(:,1); 
f1000(:,2)=X1000fix(:,2); 
f1500(:,1)=X1500fix(:,1); 
f1500(:,2)=X1500fix(:,2); 

  
for i=1:7500 
    f500(i,3)=100*abs(pol500(i,1)-pol2000(i,1))/pol2000(i,1); 
    f1000(i,3)=100*abs(pol1000(i,1)-pol2000(i,1))/pol2000(i,1); 
    f1500(i,3)=100*abs(pol1500(i,1)-pol2000(i,1))/pol2000(i,1); 
end 

  
% to contour ths apoklishs THS GWNIAS twn dianysmatwn se sxesh me to 

deigma 
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% tvn 2000 eikonwn 

  
an500=zeros(7500,3); 
an1000=zeros(7500,3); 
an1500=zeros(7500,3); 
an500(:,1)=X500fix(:,1); 
an500(:,2)=X500fix(:,2); 
an1000(:,1)=X1000fix(:,1); 
an1000(:,2)=X1000fix(:,2); 
an1500(:,1)=X1500fix(:,1); 
an1500(:,2)=X1500fix(:,2); 

  
for i=1:7500 
    an500(i,3)=100*abs((pol500(i,2)-pol2000(i,2))/pol2000(i,2)); 
    an1000(i,3)=100*abs((pol1000(i,2)-pol2000(i,2))/pol2000(i,2)); 
    an1500(i,3)=100*abs((pol1500(i,2)-pol2000(i,2))/pol2000(i,2)); 
end 

 

Στη συνέχεια ο κώδικας που υπολογίζει το απόλυτο χωρικό σφάλμα που εισάγεται στην 

Τυρβώδη Κινητική Ενέργεια (ΤΚΕ). 

clear all 
clc 
load 500fix.dat; 
load 1000fix.dat; 
load 1500fix.dat; 
load 2000fix.dat; 
% ta telika arxeia me tis apokliseis sthn TKE apo to arxeio twn 2000  
% eikonwn %  

  
f500=zeros(7500,3); 
f1000=zeros(7500,3); 
f1500=zeros(7500,3); 
f500(:,1)=X500fix(:,1); 
f500(:,2)=X500fix(:,2); 
f1000(:,1)=X1000fix(:,1); 
f1000(:,2)=X1000fix(:,2); 
f1500(:,1)=X1500fix(:,1); 
f1500(:,2)=X1500fix(:,2); 

  
for i=1:7500 
    f500(i,3)=100*abs(X500fix(i,3)-X2000fix(i,3))/X2000fix(i,3); 
    f1000(i,3)=100*abs(X1000fix(i,3)-X2000fix(i,3))/X2000fix(i,3); 
    f1500(i,3)=100*abs(X1500fix(i,3)-X2000fix(i,3))/X2000fix(i,3); 
end 

 

VI.I – Ο κώδικας Matlab για τον υπολογισμό του Tumble Ratio 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο κώδικας Matlab που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία 

του διαγράμματος του TR από τα αρχεία ταχύτητας που προέκυψαν για κάθε σημείο 

μετά από την επεξεργασία 2000 εικόνων. Για την εκτέλεση του κώδικα πρέπει να 

βρίσκονται στον ίδιο φάκελο τα αρχεία WOT3401000.dat, WOT3001000.dat, 

WOT2601000.dat, WOT2201000.dat, WOT1801000.dat, WOT1401000.dat, 

WOT1001000.dat και WOT601000.dat, που είναι τα αρχεία των διανυσμάτων της 

ταχύτητας σε 8 σημεία για τις 1000rpm. Ίδια αντίστοιχα αρχεία χρησιμοποιήθηκαν και 

για τις 1500rpm αλλά και για τις μετρήσεις του ΖΖ επιπέδου. Τέλος στον κώδικα 
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εμπεριέχονται και το ‘φιλτράρισμα’ των εικόνων που προκύπτει από τη μείωση των 

ορίων για κάθε σημείο ξεχωριστά. 

 
clear all 
clc 
% 
load WOT3401000.dat 
load WOT3001000.dat 
load WOT2601000.dat 
load WOT2201000.dat 
load WOT1801000.dat 
load WOT1401000.dat 
load WOT1001000.dat 
load WOT601000.dat 
load WOT201000.dat 
% 
A=WOT3401000; 
B=WOT3001000; 
C=WOT2601000; 
D=WOT2201000; 
E=WOT1801000; 
F=WOT1401000; 
G=WOT1001000; 
H=WOT601000; 
I=WOT201000; 
% 
arithmos_shmeiwn=zeros(1,8); 
% 
Tumble=zeros(7500,8); 
for i=1:7400 
     if A(i,1)>35 && A(i,1)<60 
        if A(i,2)>52 && A(i,2)<62 
          Tumble(i,1)=Tumble(i,1)+(((A(i+1,4)-A(i,4))/(A(i+1,1)-

A(i,1)))-(A(i+100,3)-A(i,3)/(A(i+100,2)-A(i,2)))); 
          arithmos_shmeiwn(1,1)=arithmos_shmeiwn(1,1)+1; 
        end 
     end 
      if B(i,1)>12 && B(i,1)<77 
        if B(i,2)>33 && B(i,2)<50 
          Tumble(i,2)=Tumble(i,2)+(B(i+1,4)-B(i,4))/(B(i+1,1)-

B(i,1))-(B(i+100,3)-B(i,3)/(B(i+100,2)-B(i,2))); 
           arithmos_shmeiwn(1,2)=arithmos_shmeiwn(1,2)+1; 
        end 
      end 
      if C(i,1)>12 && C(i,1)<77 
        if C(i,2)>2 && C(i,2)<50 
         Tumble(i,3)=Tumble(i,3)+(C(i+1,4)-C(i,4))/(C(i+1,1)-C(i,1))-

(C(i+100,3)-C(i,3)/(C(i+100,2)-C(i,2))); 
           arithmos_shmeiwn(1,3)=arithmos_shmeiwn(1,3)+1; 
        end 
      end 
      if D(i,1)>12 && D(i,1)<77 
        if D(i,2)>2 && D(i,2)<50 
          Tumble(i,4)=Tumble(i,4)+(D(i+1,4)-D(i,4))/(D(i+1,1)-

D(i,1))-(D(i+100,3)-D(i,3)/(D(i+100,2)-D(i,2))); 
           arithmos_shmeiwn(1,4)=arithmos_shmeiwn(1,4)+1; 
        end 
      end 
      if E(i,1)>12 && E(i,1)<77 
        if E(i,2)>2 && E(i,2)<50 



107 
 

          Tumble(i,5)=Tumble(i,5)+(E(i+1,4)-E(i,4))/(E(i+1,1)-

E(i,1))-(E(i+100,3)-E(i,3)/(E(i+100,2)-E(i,2))); 
           arithmos_shmeiwn(1,5)=arithmos_shmeiwn(1,5)+1; 
        end 
      end 
      if F(i,1)>12 && F(i,1)<77 
        if F(i,2)>2 && F(i,2)<50 
         Tumble(i,6)=Tumble(i,6)+(F(i+1,4)-F(i,4))/(F(i+1,1)-F(i,1))-

(F(i+100,3)-F(i,3)/(F(i+100,2)-F(i,2))); 
           arithmos_shmeiwn(1,6)=arithmos_shmeiwn(1,6)+1; 
        end 
      end 
      if G(i,1)>12 && G(i,1)<77 
        if G(i,2)>2 && G(i,2)<50 
          Tumble(i,7)=Tumble(i,7)+(G(i+1,4)-G(i,4))/(G(i+1,1)-

G(i,1))-(G(i+100,3)-G(i,3)/(G(i+100,2)-G(i,2))); 
           arithmos_shmeiwn(1,7)=arithmos_shmeiwn(1,7)+1; 
        end 
      end 
      if H(i,1)>12 && H(i,1)<77 
        if H(i,2)>28 && H(i,2)<50 
          Tumble(i,8)=Tumble(i,8)+(H(i+1,4)-H(i,4))/(H(i+1,1)-

H(i,1))-(H(i+100,3)-H(i,3)/(H(i+100,2)-H(i,2))); 
           arithmos_shmeiwn(1,8)=arithmos_shmeiwn(1,8)+1; 
        end 
      end 
end 
% 
counter=zeros(1,8); 
for j=1:8 
  for i=1:7500 
      counter(j)=counter(j)+Tumble(i,j); 
  end 
end 
RPM1000=counter./arithmos_shmeiwn; 
RPM1000=RPM1000/(4*pi*1000/60);    
moires=[-340 -300 -260 -220 -180 -140 -100 -60]; 
figure  
hold on 
plot(moires,RPM1000,'-*'),grid on,  

title ('X-Tumble Ratio'),xlabel('CADs'),legend 1000rpm 1500rpm 

 

 

 


