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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη υδροδυναμική και υδροκινητική
συμπεριφορά του δρομέα του υδροστρόβιλου μέσω της χρήσης του υπολογιστικού
προγράμματος ANSYS. Η βασική γεωμετρία βασίστηκε σε αυτήν των Adam L. Niblick και
Taylor Jessica Hall από τις διπλωματικές τους εργασίες.
Στόχος της διπλωματικής αυτής έρευνας είναι η μελέτη νέων γεωμετριών υδροστροβίλου
με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και της παραγόμενης ισχύος. Οι διαφορετικές
γεωμετρίες που επιλέχτηκε να μελετηθούν ήταν αυτές με διαφορετική καμπυλότητα (NACA
2418 και NACA 4418), πάχος (NACA 0021 and NACA 0015), σημείο προσάρτησης και
γωνία βήματος του προφίλ του πτερυγίου για διαφορετικές ταχύτητες ροής 0.5 m/s, 0.8 m/s,
1.2 m/s και 1.5 m/s διατηρώντας σταθερή περιστροφική ταχύτητα ίση με 150 rpm.
Επιπρόσθετα,

διεξήχθησαν

προσομοιώσεις

με

ροικές

συνθήκες

ανάλογες

της

βιβλιογραφίας της Taylor Jessica Hall με σκοπό τη σύγκριση τους. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκαν σειρές προσομοιώσεων για διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής.
Τέλος,

αποφασίστηκε

να

πραγματοποιηθούν

προσομοιώσεις

μόνιμης

ροής

για

διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα.
Τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν από τις προσομοιώσεις για τη σύγκριση με τη
βιβλιογραφία της Hall, παρατηρήθηκε μια αρκετά καλή συμφωνία. Όσον αναφορά τα
αποτελέσματα που προέκυψαν μεταξύ των προσομοιώσεων μόνιμης και μη μόνιμης ροής
δεν

παρουσίαζαν

μεγάλη

διαφορά,

ωστόσο

διακρίνεται

μια

υποεκτίμηση

των

αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων μη μόνιμης ροής. Επιπρόσθετα, με βάση τα
αποτελέσματα η αεροτομή NACA 0021 και εν συνεχεία αυτή της NACA 2418 παρουσιάζουν
την υψηλότερη απόδοση έναντι των άλλων γεωμετριών. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε κάποια
έντονη διαφορά στις γεωμετρίες με διαφορετικές γωνίες βήματος.

Abstract
The present thesis deals with the hydrodynamic and hydrokinetic behavior of a hydro
turbine employing the ANSYS computational program, aiming at studying new geometries
of a hydro turbine in order to maximize the performance and the power output. The
geometry was based on that of Adam L. Niblick and Taylor Jessica Hall in their diploma
thesis.
Four different geometries, namely different curvature (NACA 2418 and NACA 4418),
thickness (NACA 0021 and NACA 0015), mount point and pitch angle of the blade profile,
were studied at four different velocities of 0.5 m/s, 0.8 m/s, 1.2 m/s and 1.5 m/s while
maintaining the rotational speed constant at 150 rpm. The baseline configuration has a
blade profile namely NACA 0018. Simulations were also performed with flow conditions
similar to those reported previously by Hall (2012). Three series of non-permanent
(transient) simulations were performed for three different rotational speeds. Steady
simulations were also conducted for different rotation positions of the rotor.
According to the comparison made between the bibliography and the present work there is
a good agreement between them. The results did not show great difference between the
transient and the steady simulation setups, but there is a significant underestimation of the
results for the steady simulations. Based on the results, NACA 0021 and then NACA 2418
have the highest performance over other geometries, whereas there is no significant
difference between geometries with different pitch angles.
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Κεφάλαιο 1.
Εισαγωγή
Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εμπίπτει στα
γνωστικά αντικείμενα των ανεμογεννητριών και υδροκινητικών στροβίλων. Αφορά στο
σχεδιασμό και την ανάλυση συμπεριφοράς ενός υδροκινητικού στροβίλου με ελικοειδή
πτερύγια. Συγκεκριμένα, μελετάται η παραγωγή ροπής και κατ΄επέκταση η ισχύς που
εξάγεται από το δρομέα. Στο παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη
αναφορά στην υδάτινη ενέργεια και την αξιοποίησή της. Επιπλέον, παρουσιάζονται
επιγραμματικά τα είδη των υδροκινητικών στροβίλων καθώς επίσης και οι αρχές λειτουργίας
τους, ενώ ταυτόχρονα καθορίζεται η δομή και το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου του
κυρίου μέρους της διπλωματικής εργασίας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χρήση ενέργειας. Ο
άνθρωπος πιθανότητα πριν από 500.000 χρόνια άρχισε να χειρίζεται τη φωτιά, ενώ τη
λίθινη εποχή δηλαδή πριν από περίπου 30.000 χρόνια, διάφορες ζωγραφιές σε σπήλαια
αποδεικνύουν τη χρήση της φωτιάς για μαγείρεμα, θέρμανση και φωτισμό. Το 5.000 π.Χ.
στον ποταμό Νείλο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η αιολική ενέργεια για την κίνηση των
πλοίων, ενώ στην Ελλάδα το 4.000 π.Χ. παρατηρήθηκε η εμφάνιση των πρώτων μικρών
νερόμυλων για άλεση δημητριακών αλλά και για άντληση πόσιμου νερού. Στον 20ο αιώνα,
ύστερα από εκτεταμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων, λόγω ραγδαίας αύξησης των
καταναλωτικών αναγκών σε ενέργεια, άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα περιβαλλοντικά
προβλήματα, εκ των οποίων ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων. Λόγω του φόβου
αυτών των επιπτώσεων και σε συνδυασμό με την πετρελαϊκή κρίση του ’70 αναδείχθηκε η
ανάγκη εύρεσης νεών πηγών ενεργείας, οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και
προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πήγες θεωρείται η αιολική, ηλιακή,
αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών και η υδροηλεκτρική από
βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια.
ενέργειας,

Εκτός από το ότι είναι «καθαρές» μορφές

είναι επίσης ευέλικτες και ο εξοπλισμός εκμετάλλευσής των είναι απλός

κατασκευαστικά με μεγάλή διάρκεια ζωής και μέσα στις δυνατότητες των τεχνολογιών των
τελευταίων ετών.

Ωστόσο, έχουν σχετικά χαμηλό συντελεστή απόδοσης, το οποίο
[1]

κυμαίνεται περίπου στο 30% και η παροχή τους η οποία εξαρτάται από το γεωγραφικό
πλάτος, την εποχή του έτους και το κλίμα της περιοχής, απαιτούν μεγάλο αρχικό κεφάλαιο
εγκατάστασης και αδυνατούν να καλύψουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των
αστικών κέντρων.

1.1 Υδροκινητική ενέργεια και Υδροστρόβιλοι
Η υδραυλική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας η οποία προέρχεται από την πτώση του
νερού ή τη ταχύτατη κίνησης του και η οποία αποτελούσε για σειρά αιώνων, για όλους τους
πολιτισμούς, την κινητήρια δύναμη των υδροτροχών οριζοντίου ή κατακόρυφου άξονα όπου
αποσκοπούσαν κυρίως στην άλεση δημητριακών. Από περιγραφές του Αριστοτέλη για
οδοντωτά συστήματα μετάδοσης κίνησης, καθώς και από το περίφημο μηχανισμό των
Αντικυθήρων διακρίνεται η ύπαρξη της σχετικής τεχνολογίας, η οποία στηριζόταν στους
υδραυλικούς τροχούς και τους νερόμυλους [1]. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα έργα
αξιοποίησης της υδραυλικής ενέργειας, που μέχρι τότε ήταν μικρής κλίμακας, σταδιακά
αυξάνονται με σκοπό την ολοένα και υψηλότερη παραγωγή ισχύος, η οποία θα καλύψει την
ραγδαία αυξανομένη ενεργειακή κατανάλωση. Με την ανάπτυξη του ηλεκτρισμού, το έργο
αξιοποίησης της υδραυλικής ενέργειας γίνεται υδροηλεκτρικό [1]. Τα υδροηλεκτρικά αυτά
εργοστάσια εκμεταλλεύονται τη δυναμική ενέργεια του νερού, από ένα ποτάμι ή μια λίμνη,
με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας. Αυτού του τύπου τα εργοστάσια
αποτελούνται από ένα φράγμα, το οποίο συγκρατεί το νερό σε μία τεχνητή λίμνη, το οποίο
κατασκευάζεται σε σημεία με σχετικά απότομες κλίσεις των ποταμών ώστε το νερό να ρέει
προς τα κάτω, και με τη δυναμική του ενέργεια να μετατρέπεται σε κινητική. Στη συνέχεια
προσπίπτει στον υδροστρόβιλο και παράγεται μηχανική ισχύς η οποία μέσω μια γεννήτριας
που είναι συνδεδεμένη με τον άξονα του στροβίλου μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα.

1.1.1 Αξιοποίηση ενέργειας των ωκεανών
Οι ωκεανοί αποτελούν αναξιοποίητο πόρο, ικανό να συμβάλει σημαντικά στις μελλοντικές
ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη. Ο όρος θαλάσσια ενέργεια περιλαμβάνει τόσο την
κυματική ενέργεια, δηλαδή την ενέργεια από επιφανειακά κύματα, όσο και την παλιρροϊκή
ενέργεια η οποία έχει αποκτηθεί από την κινητική ενέργεια των μεγάλων κινούμενων
σωμάτων του νερού. Η κίνηση των ρευμάτων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως
η θραύση των κυμάτων στις παράκτιες περιοχές, οι άνεμοι στην επιφάνεια της θάλασσας,
η κεντρομόλος δύναμη και η δύναμη Coriolis, οι διαφορές στην θερμοκρασία και την
πυκνότητα, οι οριζόντιες βαθμίδες της ατμοσφαιρικής πίεσης και οι βαρυτικές δυνάμεις που
ασκούν τα ουράνια σώματα [2].
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Συγκεκριμένα οι παλιρροιακές αυτές δυνάμεις, εξαιτίας της έντονης βαρυτικής έλξης στους
ωκεανούς, δημιουργούν μια διόγκωση στη στάθμη των υδάτων, προκαλώντας προσωρινή
αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Κατά την περιστροφή της γης, αυτή η προεξοχή που
σχηματίστηκε, συναντά το νερό στις παράκτιες περιοχές, στην ακτογραμμή, και δημιουργεί
παλίρροια [3]. Λόγω βαρυτικής αλληλεπίδρασης της γης με την σελήνη και τον ήλιο και την
περιστροφή της γης, η παλιρροιακή δύναμη είναι πρακτικά ανεξάντλητή, εξού και η
ταξινόμηση της ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Περίπου το μισό της ηλιακής ενέργειας
που προσπίπτει στην επιφάνεια της Γης απορροφάται από τη ξηρά και τη θάλασσα, όπου
αποθηκεύεται προσωρινά κοντά στην επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα οι άνεμοι και οι
βροχοπτώσεις επηρεάζουν τη θερμοκρασία και την αλατότητα της θάλασσας, καθιστώντας
έτσι το σύστημα θάλασσας ατμόσφαιράς έναν από τους βασικούς μηχανισμούς διέγερσης
και καθορισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας [2]. Τα ωκεάνια ρεύματα διατρέχουν μεγάλες
αποστάσεις και δημιουργούν την παγκόσμια αλοθερμική κυκλοφορία η οποία καθορίζει το
κλίμα πολλών περιοχών. Αλοθερμική κυκλοφορία ορίζεται η κυκλοφορία αυτή στην οποία
η κίνηση του νερού στα βαθύτερα στρώματα των θαλασσών, προκαλείται από τις
διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και την αλμυρότητα του.

Τα ρεύματα επομένως αυτά

επηρεάζουν το κλίμα των γειτονικών περιοχών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το ρεύμα το κόλπου του Μεξικού το οποίο θερμαίνει τη βορειοδυτική Ευρώπη σε
θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από άλλες περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό
πλάτος.
Στον μεσαίωνα ή ακόμα και από τους ρωμαϊκούς χρόνους, χρησιμοποιήθηκαν παλιρροιακοί
μύλοι, στους οποίους το εισερχόμενο νερό αποθηκευόταν σε μεγάλες δεξαμενές και καθώς
η παλίρροια εξερχόταν, περιστρέφονταν οι τροχοί παράγοντας έτσι μηχανική ισχύ [4].
Παρόλο που δεν είναι αρκετά διαδεδομένη, η χρήση της παλιρροιακής ενέργειας διαθέτει
πολλές δυνατότητες για μελλοντική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παλιρροιακή
ενέργεια έχει το πλεονέκτημα ότι είναι λιγότερο ευάλωτη στις κλιματικές διακυμάνσεις , σε
αντίθεση με τον άνεμο, τα κύματα και τις βροχοπτώσεις για τα υδροηλεκτρικά έργα.
Επιπλέον, λόγω της βαρύτητας, τα παλιρροιακά ρεύματα είναι προβλέψιμα και μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν εύκολα τόσο στο χώρο όσο και στον χρόνο [5].

1.1.2 Αξιοποίηση ενέργειας των ποταμών
Όλες οι μορφές νερού αλληλοεπιδρούν και αλληλομετατρέπονται η μία στην μορφή της
άλλης, μέσα στον υδρολογικό κύκλο, ο οποίος αποτελείται από ποτάμια, λίμνες,
παγόβουνα, υπόγεια νερά και ωκεανούς. Το νερό ανακυκλώνεται συνεχώς (Σχήμα 1.1) και
σταθερά με διαδικασίες εξάτμισης- συμπύκνωσης και με την επίδραση της βαρύτητας [6].
Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα προέρχονται κυρίως από την εξάτμιση των ωκεανών κατά
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ένα μεγάλο ποσοστό, ενώ κατά ένα μικρότερο από την επιφανειακή εξάτμιση των γλυκών
νερών των ποταμών-λιμνών και από τη διαπνοή των φυτών. Οι υδρατμοί αυτοί
μετακινούμενοι από ανέμους, έρχονται σε επαφή με ψυχρότερες μάζες αέρα με αποτέλεσμα
να συμπυκνωθούν και να σχηματιστούν τα σύννεφα, τα οποία αν συμπυκνωθούν
περισσότερο τότε βρέχει, χιονίζει ή πέφτει χαλάζι. Με δεδομένο αυτό το νερό καταλήγει και
πάλι στους ωκεανούς είτε απευθείας είτε ρέοντας επιφανειακά μέσω ποταμών ή υπόγεια.

Σχήμα 1.1: Υδρολογικός κύκλος του νερού στη γη [6]
Το κλίμα, η βλάστηση, η τοπογραφία, το είδος των πετρωμάτων, οι χρήσεις γης και τα
χαρακτηριστικά στου εδάφους καθορίζουν το μέγεθος, την ταχύτητα αλλά και τη χημική
σύνθεση της επιφανειακής απορροής [7]. Η επιφανειακή λοιπόν αυτή απορροή είναι
εμφανής κυρίως στις ξηρές και παγωμένες περιοχές όπου το έδαφος έχει μικρή
απορροφητικότητα. Η κίνηση του νερού ενός ποταμού οφείλεται στη βαρύτητα και η
ταχύτητα του εξαρτάται από το σχήμα της κοίτης (Σχήμα 1.2), το οποίο μπορεί να είναι
τριγωνικό σε ανώτατες θέσεις, σκαφοειδές, στις χαμηλότερες περιοχές υοειδές και
τραπεζοειδές κυρίως στα πεδινά. Όσο αυξάνεται η κλίση του εδάφους τόσο μεγαλύτερη
είναι και η ταχύτητά του, ενώ ελαττώνεται λόγω τριβών.
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Σχήμα 1.2: Σχήματα κοίτης ποταμού[8]
Η ταχύτητα ενός υδάτινου ρεύματος δεν είναι σταθερή σε όλο το ποτάμι καθώς κοντά στις
όχθες είναι μικρότερη, ενώ είναι μεγαλύτερη στην περιοχή του μεγάλου βάθους της κοίτης.
Η μέγιστη ταχύτητα εμφανίζεται λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια του νερού, καθώς ακριβώς
στην επιφάνεια διακρίνεται μείωση της ταχύτητα εξαιτίας της τριβής που προκαλείται με την
ατμόσφαιρα και ελαττώνεται με το βάθος του ποταμού, μηδενίζοντας την στην επιφάνεια
του πυθμένα λόγω τριβών (Σχήμα 1.3).

Σχήμα 1.3: Οριακό στρώμα ροής ενός ποταμού [9].
Η καλύτερη διατομή κοίτης που αποδίδει τη μέγιστη ταχύτητα είναι η ημικυκλική (Σχήμα 1.4)
καθώς ένα πιο πλατύ και πιο ρηχό ποτάμι για τις ίδιες γεωγραφικές συνθήκες είναι λιγότερο
γρήγορο σε σχέση με ένα πιο στενό στο πλάτος και με μεγαλύτερο βάθος.
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Σχήμα 1.4: Ημικυκλική διατομή κοίτης ποταμού [10]
Οι ποταμοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους μόνιμους ποταμούς οι οποίοι έχουν καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους νερό, ακόμη και κατά τη διάρκεια εποχών με ελάχιστες
βροχοπτώσεις και τους εποχιακούς ή χείμαρρους. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η
μείωση των βροχοπτώσεων επέφερε αντίστοιχη μείωση των ποτάμιων απορροών, εξαιτίας
της εντατικής χρήσης των υδάτινων αποθεμάτων στην άρδευση σε συνδυασμό με τις
κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η κινητική ενέργεια του ποταμού του δίνει την δυνατότητα να μεταφέρει υλικά προς το
κατάντι, το μέγεθος τον υλικών αυτών εξαρτάται από την ταχύτητα που διαθέτει το ποτάμι,
συγκεκριμένα οι διαστάσεις των υλικών αυξάνονται με την αύξηση της ταχύτητας. Ένα
ρεύμα μέτριας ταχύτητα μεταφέρεις λεπτόκοκκα υλικά, όπως μικρά χαλίκια, ένας χείμαρρος
ωστόσο είναι ικανός να μεταφέρει ογκόλιθους. Το μεγαλύτερο μέρος την κινητικής ενέργειας
απορροφάται από τις τριβές, ενώ τη υπόλοιπη που δεν ανήκει ούτε στη μετακίνηση υλικών,
ξοδεύεται στη διάβρωση του υποστρώματος, του πυθμένα εν ολίγοις. Από την διάβρωση
και το ξέπλυμα των πλαγιών των οχθών των ποταμών και της κοίτης προέρχονται όλα τα
στερεά σωματίδια και διαλυμένα υλικά που μεταφέρονται κατά τη ροή ενός ποταμού [11]
και [12].
Οι ποταμοί καθώς μετακινούνται προς πεδινές περιοχές έχουν την τάση να αυξάνονται σε
μέγεθος είτε λόγω των παραποτάμων τους είτε λόγω αύξησης της παροχής. Η ταχύτητα
αναφέρθηκε ότι αυξάνεται με την αύξηση του βάθους, λόγω εξάλειψης των τριβών με τον
πυθμένα. Έτσι εξηγείται γιατί σε πεδινές περιοχές με μικρότερες κλίσεις η ταχύτητα δεν
ελαττώνεται τόσο σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει μετακίνηση ογκολίθων ή
μεταφορά πολλών υλικών.
Η περιοχή λοιπόν αυτή (πεδινή περιοχή) είναι ιδανική για την εγκατάσταση υδροστροβίλων
και συγκεκριμένα κοντά στην επιφάνεια του νερού όπου η ταχύτητα είναι μέγιστη χωρίς την
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ύπαρξη πολλών λεπτόκοκκων υλικών από τον πυθμένα, τα οποία θα μπορούσαν να
προκαλέσουν κάποιου είδους ζημία στα πτερύγια του μηχανισμού.

1.2 Είδη Υδροκινητικών στροβίλων
Υδροκινητικοί στρόβιλοι ονομάζονται οι υδροκινητικές συσκευές οι οποίες τροφοδοτούνται
με κινούμενο νερό και διαφέρουν από τους παραδοσιακούς υδροστροβίλους που
εγκαθίστανται στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

Οι υδροκινητικοί

αυτοί

στρόβιλοι

(υδροστρόβιλοι) τοποθετούνται απευθείας σε ποτάμια, ωκεανούς ή παλιρροιακά ρεύματα
και παράγουν ενέργεια μόνο από την κινητική ενέργεια του κινούμενου νερού. Λόγω του
χαμηλού επενδυτικού κόστους και αυτών της συντήρησης, η τεχνολογία αυτή είναι
οικονομικά αποδοτική σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες. Αυτό το είδος μικρής κλίμακας
υδροηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται φιλικό προς το περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι
το νερό που διέρχεται μέσω του δρομέα κατευθύνεται πίσω στο ρεύμα με σχετικά μικρή
επίδραση στην περιβάλλουσα οικολογία.
Η αρχή λειτουργίας των υδροκινητικών στροβίλων είναι παρόμοια με την αρχή των
ανεμογεννητριών, ωστόσο δεδομένου ότι η πυκνότητα του νερού είναι 850 φορές
μεγαλύτερη από το αέρα, οι υδροκινητικοί στρόβιλοι επιτρέπουν την αυξημένη εκχύλιση
ενέργειας από ένα ρεύμα ροής. Οι μικρής κλίμακας υδροστρόβιλοι αποτελούν λύση για την
παραγωγή και παροχή ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές. Λόγω του χαμηλού
κόστους και της ανθεκτικότητας αυτού του τύπου υδροηλεκτρικής ενέργειας, οι
αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να κατασκευάσουν και να εφαρμόσουν την τεχνολογία
για την παροχή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρές κοινότητες και χωριά [10].
Το κύριο εμπόδιο για την εμπορευματοποίηση αυτών των έγκειται στη χαμηλή
αποτελεσματικότητα η οποία οφείλεται κυρίως στη λειτουργία με χαμηλούς λόγους
ταχύτητας ακροπτερυγίου.
Οι δύο πιο κοινές υδροκινητικές συσκευές μετατροπής ενέργειας μικρής κλίμακας είναι ο
στρόβιλος αξονικής ροής και ο στρόβιλος διασταυρούμενης ροής ή καθέτου άξονα.

1.2.1 Οριζοντίου Άξονα Υδροστρόβιλοι
Αυτού του είδους οι υδροστρόβιλοι οι οποίοι αποτελούνται από δύο, τρία, τέσσερα ή και
παραπάνω πτερύγια τα οποία περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα ο οποίος είναι
παράλληλος στην εισερχόμενη ροή νερού. Το νερό καθώς αλληλοεπιδρά με τα πτερύγια
του δρομέα παράγει ροπή, μετατρέποντας έτσι την κινητική ενέργεια του νερού σε μηχανικό
έργο, το οποίο μετατρέπεται σε κάποια άλλη μορφή ενέργειας η οποία θα μπορεί να
αποθηκευτεί ή να μεταφερθεί προς κατανάλωση. Συγκεκριμένα, μέσω ενός κιβωτίου
ταχυτήτων, η μηχανική ενέργεια μεταφέρεται στη γεννήτρια και μετατρέπεται σε ηλεκτρική,
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έπειτα το ρεύμα περνά από τους κατάλληλους μετατροπείς, οι οποίοι το μετατρέπουν από
συνεχές σε εναλλασσόμενο. Τέλος, με την κατάλληλη καλωδίωση (τριφασική) το ρεύμα
μεταφέρεται στην ακτή.
Ο δρομέας οριζοντίου άξονα μπορεί να τοποθετηθεί είτε ανάντι (μπροστά) του πύργου
στήριξης είτε κατάντι (πίσω) από αυτόν Σχήμα 1.5. Για τη μέγιστη απομάστευση της
κινητικής ενέργειας του νερού απαιτείται ο άξονας περιστροφής του δρομέα να είναι
παράλληλος με την κατεύθυνση του.

(α)

(β)

Σχήμα 1.5: Θέση δρομέα ως προς τον πύργο στήριξης α) Δρομέας κατάντι β) Δρομέας Ανάντι [13]
Οι σύγχρονοι δρομείς διαθέτουν δύο, τρία ή και 4 πτερύγια (Σχήμα 1.6) με αρκετή συστροφή
από τη βάση μέχρι το ακροπτερύγιο, μεταβαλλόμενη χορδή με λέπτυνση προς το
ακροπτερύγιο και χρησιμοποιούν αεροτομές που παρουσιάζουν μεγάλο συντελεστή
άνωσης.

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 1.6: Αριθμός πτερυγίων Υ/Γ α) δίπτερος β) τρίπτερος γ) πολύπτερος [13]
Λόγω των διαφορών στη πυκνότητα του ρευστού η ώση σε έναν οριζοντίου άξονα
υδροκινητικό στρόβιλο είναι συνήθως πάνω από τρείς φορές μεγαλύτερη από αυτή που
παρουσιάζεται από μια ανεμογεννήτρια μιας δεδομένης ονομαστικής ισχύος, πάρα το
γεγονός που ο υδροκινητικός στρόβιλος έχει μικρότερη επιφάνεια σάρωσης [14].
Σύμφωνα με την Σχήμα 1.7, οι στρόβιλοι β, γ και δ, είναι συνήθεις στους μετατροπείς
παλιρροϊκής ενέργειας και από σχεδιαστικής και δομικής άποψης είναι παρόμοιες με τις
σύγχρονες ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα. Ο υδροστρόβιλος (γ) διαφέρει από τον (δ)
στο γεγονός ότι η γεννήτρια μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική τοποθετείται
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εκτός του νερού. Ωστόσο διακρίνεται και ένας άλλος στρόβιλος (Σχήμα 1.12α), ο οποίος
περιστρέφεται γύρω από ένα κεκλιμένο άξονα, και μελετήθηκε ως επί το πλείστο για
μετατροπείς σε ποτάμια.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 1.7: Οριζοντίου άξονα υδροκινητικοί στρόβιλοι [14]
Ανοιχτού Κέντρου Υδροστρόβιλος (OpenCenter Turbine)
Εκτός από τον κλασσικό υδροκινητικό στρόβιλο που αναφέρθηκε ενδελεχώς παραπάνω
και είναι ίδιος σχεδιαστικά και σαν αρχή λειτουργίας με τη ευρέως χρησιμοποιούμενη
ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα, εφευρέθηκε ένας υδροστρόβιλος ανοιχτού κέντρου
(OpenCenter) από την ιρλανδική εταιρία OpenHydro. Ο στρόβιλος αυτός διαθέτει υψηλή
στερεότητα, είναι απλός σχεδιαστικά με χαμηλό κόστος και συντήρηση. Ταυτόχρονα
διαθέτει έναν εξωτερικό αγωγό, ο οποίος είναι σχεδιασμένος να αυξάνει την ισχύ που
εξάγεται, αυξάνοντας το ρυθμό μάζας ρευστού διαμέσου του δρομέα [15].

Σχήμα 1.8: OpenCenter Υ/Γ με τα δομικά του χαρακτηριστικά [15].

[9]

1.2.2 Καθέτου άξονα Υδροστρόβιλοι
Οι στρόβιλοι διασταυρούμενης ροής διαθέτουν έναν περιστροφικό άξονα ο οποίος είναι
παράλληλος προς την επιφάνεια του νερού ή διαφορετικά κάθετα προς την διεύθυνση της
ταχύτητας του ποταμού ή του ωκεανού. Παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες
χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά αξονικούς στροβίλους λόγω του υψηλότερου
επιπέδου απόδοσης τους σε υψηλές τιμές του λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου, οι
στρόβιλοι κατακόρυφου άξονα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για υδροκινητικές
εφαρμογές. Είναι κατάλληλοι για ρηχά ποτάμια, αξιόπιστοι σε εφαρμογές με χαμηλές
ταχύτητες του νερού, δεν επηρεάζονται από αλλαγές στην κατεύθυνση της ροής, ενώ
ταυτόχρονα μπορούν εύκολα να στοιβαχθούν μεγιστοποιώντας την απόδοση. Γενικά, τα
ρεύματα του ποταμού προσφέρουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια από τα ρεύματα των
ωκεανών και επομένως πρέπει να έχουν απλές λύσεις για τις γεννήτριες και τον έλεγχο της
ταχύτητας. Το σύστημα μετάδοσης της ισχύος και η γεννήτρια που μετατρέπει την μηχανική
ισχύ σε ηλεκτρική ενέργεια εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη του ποταμού, λόγω του ότι
διευκολύνει αρκετά το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος.
Υπάρχουν πολλών ειδών κατακόρυφου άξονα στρόβιλοι, οι ευρέως διαδεδομένοι για τη
βέλτιστη λειτουργία τους και ευρέως χρησιμοποιημένοι των οποίων τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα είναι γνωστά, είναι οι Savonius και οι Darrieus.

1.2.2.1 Υδροστρόβιλος Savonius
Ο Savonius είναι απλός σχεδιαστικά με χαμηλό κόστος κατασκευής και αποτελείται από
δύο παραβολικά πτερύγια

(Σχήμα 1.9). Ιδρύθηκε το 1922 από το Siguard Johannes

Savonius για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Η βασική κινητήρια δύναμη
του δρομέα είναι η δύναμη αντίστασης που δημιουργείται καθώς το ρευστό εισέρχεται και
προσκρούει στη κοίλη πλευρά του πτερυγίου. Η δύναμη αυτή παράγει ροπή και προκαλεί
περιστροφή του δρομέα. Όταν ο δρομέας έχει διανύσει το 1/3 της περιστροφής, το ένα
πτερύγιο που ήταν αρχικά στραμμένο στο νερό προς τη κοίλη πλευρά του, βρίσκεται τώρα
στη κυρτή του, και το δεύτερο πτερύγιο είναι πλέον ανοιχτό με την κοίλη πλευρά του προς
το νερό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να συνεχίζει να περιστρέφεται ο δρομέας
Ο ρότορα Savonius πλεονεκτεί σε σχέση με τον Darrieus μόνο στο γεγονός ότι έχει
μεγαλύτερη ροπή εκκίνησης.

[10]

(α)

(β)

Σχήμα 1.9: Υδρογεννήτρια α) Savonius β) ροικές γραμμές ταχύτητας νερού [16]
1.2.2.2 Υδροστρόβιλος Darrieus
Γύρω στο 1920 επινοήθηκε από έναν Γάλλο η ανεμογεννήτρια τύπου Darrieus, ενώ
εφαρμόστηκε για πρώτη τη δεκαετία του 1970. Ο στρόβιλος Darrieus, προερχόμενος από
τη χρήση ως ανεμογεννήτρια, χαρακτηρίζεται ως στρόβιλος άνωσης καθώς η περιστροφή
των πτερυγίων γύρω από τον άξονα βασίζεται στη δύναμη της άνωσης η οποία
δημιουργείται λόγω της διαφοράς πίεσης που υφίσταται από τη πλευρά αναρρόφησης στην
πλευρά κατάθλιψης (Σχήμα 1.10α). Η άνωση που αναπτύσσεται έχει μια σημαντική
συνιστώσα κατά την εφαπτομένη με αποτέλεσμα την εμφάνιση ροπής περιστροφής. Η
καμπυλότητα των πτερυγίων επιτρέπει το πτερύγιο να δέχεται μόνο εφελκύστηκες τάσεις
σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο δρομέας
Darrieus αδυνατεί να ξεκινήσει να περιστρέφεται από μόνος του και για αυτόν τον λόγο είτε
ενσωματώνεται εσωτερικά του ένας στρόβιλος Savonius, είτε χρησιμοποιείται μια γεννήτρια
για να του προσδώσει μηχανικό έργο για την εκκίνηση του.
Σημειώνεται ότι η απόδοση των στροβίλων Darrieus σχετίζεται κυρίως με την αεροδυναμική
απόδοση των πτερυγίων.
Εκτός από την κλασσικού τύπου Darrieus με καμπυλωτά πτερύγια τα οποία μειώνουν κατά
πολύ η εξαλείφουν τις καμπτικές δυνάμεις που ασκούνται, υπάρχει η Squirrel cage Darrieus
(Σχήμα 1.13β) και η H-Darrieus (Σχήμα 1.13γ). Μια H-Darrieus αποτελείται κυρίως από 3
πτερύγια τα οποία δεν είναι ελικοειδή ή καμπυλωτά και σχεδιάστηκε κυρίως για εξαιρετικά
δύσκολες καιρικές συνθήκες (περιοχές της Ανταρκτικής), ώστε να μπορεί να διατηρεί το
σχήμα του [14]. Η Squirrel cage Darrieus είναι αρκετά παρόμοια με την H-Darrieus. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η σχοινοειδής μορφή προτιμάται για λόγους αντοχής, από τα ίσια (straited
πτερύγια).
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(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 1.10: Υ/Γ καθέτου άξονα α) Darrieus β)Squirrel cage Darrieus γ) H-Darrieus [14].
1.2.2.3 Υδατογεννήτρια Gorlov
Μια εξέλιξη του κλασσικού στροβίλου Darrieus επινοήθηκε από τον καθηγητή Alexander M.
Gorlov, καθηγητή του Northeastern University της Βοστώνης το 1995. Η διαφορά έγκειται
στα πτερύγια τα οποία είναι ελικοειδή, οι αρχές λειτουργίας είναι οι ίδιες όπως και για το
κύριο πρωτότυπο του, τον στρόβιλο Darrieus. Στον ελικοειδή σχεδιασμό, τα πτερύγια
καμπυλώνονται γύρω από τον άξονα έτσι ώστε σε κάθε γωνία προσβολής να υπάρχει
τμήμα του πτερυγίου, με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται οι καμπτικές τάσεις που
δημιουργούν οι φυγοκεντρικές δυνάμεις λόγω της περιστροφής. Ο στρόβιλος αυτού του
τύπου παράγει μια πιο ομαλή καμπύλη ροπής, γεγονός που υποδηλώνει λιγότερο θόρυβο
και δόνηση, σε σύγκριση πάντα με τον Darrieus. Ένα άλλο πλεονέκτημα που διαθέτει είναι
ότι ελαχιστοποιεί τι τάσεις στη κατασκευή και τα υλικά, διευκολύνοντας την αυτόματη
εκκίνηση του στροβίλου ακόμα και σε ταχύτητες της τάξης των 0.6m/s. Τέλος, έχει την
ικανότητα να περιστρέφεται στην ίδια κατεύθυνση ανεξαρτήτως διακυμάνσεων στην
διεύθυνση του νερού.

(α)

(β)

Σχήμα 1.11: Υδρογεννήτρια Gorlov α) κάθετος άξονας στον πυθμένα [14] β) οριζόντιος άξονας στον
πυθμένα
[12]

Στο Σχήμα 1.12 απεικονίζει μια όψη διατομής ενός προφίλ υδροπτερυγίου σε οκτώ
διαφορετικές θέσεις αζιμούθιού (περιστροφικές θέσεις). Επιλύοντας την ελεύθερη ταχύτητα
ροής Vo και την εφαπτομενική 𝑉𝜃 = 𝜔𝑅 όπου R είναι η ακτίνα του δρομέα, λαμβάνουμε την
προκύπτουσα ταχύτητα 𝑉𝑅 από τον παρακάτω τύπο [17]:
𝑉𝑅 = √(𝑉𝑜 + 𝑉𝜃 cos 𝜃)2 + (𝑉𝜃 sin 𝜃)2

Σχήμα 1.12: Κάτοψη του στροβίλου σε οκτώ διαφορετικές αζιμουθιακές θέσεις [17].

1.2.2.4 Χρήση αγωγών διάχυσης
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 [18] άρχισε να διατυπώνεται η χρήση αγωγών –
μηχανισμών διάχυσης στις ανεμογεννήτριες

που αποσκοπούν στην αύξηση της

παραγόμενης ισχύος μέσω μιας μεγαλύτερης εισόδου αγωγού. Υπάρχουν αρκετά
πειραματικά δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν πιθανές βελτιώσεις των επιδόσεων, παρόλα
αυτά βέβαια απορρίφθηκε λόγω δομικών φορτίων που σχετίζονται με το κόστος καθώς
επίσης και λόγω οπτικής [19]. Στη περίπτωση παλιρροιακών στροβίλων, που οι αγωγοί
αυτοί είναι λιγότερο οπτικά ενοχλητικοί και η ανάγκη για αύξηση της ισχύος είναι σημαντική,
η μελέτη είναι ισχυρότερη. Γενικά, έχουν προταθεί δύο τύποι αγωγών : μονοκατευθυντικός
και αμφίδρομος. Ο πρώτος αποτελείται από μια αεροδιατομή σχήματος αεροπλάνου και
προκαλεί δύναμη άνωσης προς τον άξονα του αγωγού, ενώ οι αμφίδρομοι υποδεικνύουν
ότι αυξάνουν τη ταχύτητα ροής στο λαιμό του αγωγού, οπού τοποθετείται και ο δρομέας
(Σχήμα 1.13) [20].

[13]

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ένα κυλινδρικό εξωτερικό σχήμα, για το
οποίο οι ταχύτητες ροής αυξάνουν και κατά 1,3 φορές από τη ταχύτητα της ελεύθερης ροής
του νερού ανάντι του αγωγού [20].

(α)

(β)

Σχήμα 1.13: α) μονόδρομος αγωγός για εφαρμογή σε αιολική ενέργεια [22] β) αμφίδρομος αγωγός
για παλιρροιακή εφαρμογή [21].

1.3 Οργάνωση Κεφαλαίων
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι γενικές αρχές της υδροδυναμικής και οι εξισώσεις
που τη διέπουν, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται διάφορα ρευστομηχανικά φαινόμενα όπως το
οριακό στρώμα και η αποκόλληση της ροής. Επιπρόσθετα, αναφέρεται η θεωρία των
υδροτομών και οι δυνάμεις που ασκούνται σε αυτές.
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στις
υδροκινητικούς στροβίλους, τόσο οριζοντίου όσο και καθέτου άξονα, με ταυτόχρονη
παράθεση των μέχρι τώρα εμπορικών χρήσεων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή της θεωρίας της υπολογιστικής
ρευστοδυναμικής και των βημάτων που ακολουθούνται κατά τη κατασκευή και εκτέλεση
μιας προσομοίωσης.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γεωμετρία της ελικοειδής υδροκινητικού στροβίλου,
η κατασκευή των υπολογιστικών χωρίων και το στήσιμο της υπό μελέτη ανάλυσης.
Επιπλέον, αναφέρονται επιγραμματικά οι διαφορετικές γεωμετρίες που εξετάζονται στη
παρούσα διπλωματική εργασία.
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα των εξεταζόμενων διαφόρων γεωμετριών
και συγκρίνονται μεταξύ τους.

[14]

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο εκθέτονται τα συμπεράσματα που λήφθηκαν από τις
αναλύσεις και τυχόν μελλοντικές προτάσεις για έρευνα πάνω στους ελικοειδής
υδροστροβίλους.
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Κεφάλαιο 2.
Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η λειτουργία των υδροκινητικών στροβίλων, δηλαδή των συσκευών αυτών που
μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του νερού σε ηλεκτρική, είναι παρόμοια με αυτήν των
σύγχρονων ανεμογεννητριών. Η παραγωγή ισχύος και κατ’ επέκταση ηλεκτρικής ενέργειας
βασίζεται στην υδροδυναμική του δρομέα. Οι γενικές αρχές της υδροδυναμικής, οι οποίες
είναι παρόμοιες με αυτές τις αεροδυναμικής, είναι κοινές τόσο για οριζοντίου άξονα όσο και
καθέτου άξονα υδροστρόβιλους, οι οποίοι χρησιμοποιούν πτερύγια.

2.1 Γεωμετρία Υδροπτερυγίων
Σε ένα προφίλ υδροπτερυγίου παρουσιάζεται μια περιοχή στο κάτω μέρος της (Πλευρά
κατάθλιψης) η οποία έχει συγκριτικά υψηλότερη στατική πίεση από την πλευρά
αναρρόφησης που είναι η περιοχή στο άνω μέρος. Στην πλευρά αναρρόφησης
αναπτύσσονται υψηλότερες ταχύτητες και χαμηλότερη στατική πίεση.
Η τυπική γεωμετρία μιας πτερύγωσης αποτελείται από τη χορδή (chord), c (5), που είναι η
ευθεία γραμμή μεταξύ των δύων άκρων της υδροτομής, την ακμή προσβολής (leading
edge)(2) και την ακμή φυγής (trailing edge) (7). Επιπλέον, διαθέτει και τη γραμμή
καμπυλότητας (camber line), που είναι η καμπύλη γραμμή σε ίση απόσταση από τις δυο
εξωτερικές πλευρές που ορίζουν το σχήμα του υδροπτερυγίου. Σημαντικές παράμετροι
είναι και η θέση του μεγίστου πάχους και της μέγιστης καμπυλότητας, όπως και η ακτίνα
καμπυλότητας του χείλους προσβολής. Σύμφωνα με την Σχήμα 2.1, διακρίνεται η κατανομή
του πάχους (thickness) (4) ως προς τη γραμμή καμπυλότητας (8). Η επάνω επιφάνεια (6)
και η κάτω επιφάνεια (9) διακρίνονται επίσης στην υδροτομή.

Σχήμα 2.1: Υδροπτέρυγα με τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά [23]
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Η γωνία που σχηματίζει η χορδή της αεροτομής με τη διεύθυνση της ελεύθερης ροής
ταχύτητας V, όπως απεικονίζεται παραπάνω, είναι η γωνία προσβολής ή διαφορετικά η
γωνία πρόσπτωσης (α).
Τροποποιώντας λοιπόν μερικές από τις προαναφερθείσες παραμέτρους, χρησιμοποιώντας
πολυώνυμα συγκεκριμένου βαθμού μπορούν να παραχθούν διαφορετικές μορφές
αεροτομών ή υδροτομών. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το 1930 ο Eastman Jacobs
δημιούργησε μια οικογένεια αεροτομών, τις γνωστές NACA. Οι αεροτομές αυτές
κατασκευάζονται με βάση τη κατανομή της μέσης γραμμής ή λεγόμενη γραμμή
καμπυλότητας και μια κατανομή του πάχους.
Οι εξισώσεις που περιγράφουν την επάνω και την κάτω επιφάνεια (upper surface) και (low
surface) αντίστοιχα, της αεροτομής είναι οι εξής:
{

𝑥𝑢 = 𝑥 − 𝑦𝑡 (𝑥) ∙ sin 𝜃
𝑦𝑢 = 𝑦𝑐 (𝑥) + 𝑦𝑡 (𝑥) ∙ cos 𝜃

(2.1)

{

𝑥𝑙 = 𝑥 + 𝑦𝑡 (𝑥) ∙ sin 𝜃
𝑦𝑙 = 𝑦𝑐 (𝑥) − 𝑦𝑡 (𝑥) ∙ cos 𝜃

(2.2)

όπου 𝑦𝑡 (𝑥) είναι η συνάρτηση του πάχους, 𝑦𝑐 (𝑥 ) είναι η συνάρτηση καμπυλότητας της
αεροτομής 𝑥 είναι η απόσταση κατά μήκος της χορδής c (chord) και 𝜃 η κλίση της γραμμής
καμπυλότητας με συνάρτηση:
𝜃 = tan−1 (

𝑑𝑦𝑐
)
𝑑𝑥

(2.3)

Οι πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες αεροτομές είναι οι τετραψήφιοι NACA. Μια τέτοια
αεροτομή έχει την μορφή NACA ZYXX


Z είναι η μέγιστη τιμή της κύρτωσης της μέσης γραμμής επι τις εκατό της χορδής



Y είναι η θέση της μέγιστης κύρτωσης σε δέκατα της χορδής



XX είναι το μέγιστο πάχος ως ποσοστό χορδής επι τοις εκατό

Για παράδειγμα, η αεροτομή NACA 2412 έχει μέγιστη καμπυλότητα 2% που βρίσκεται 40%
(0,4 χορδές) από την πρόσθια άκρη με μέγιστο πάχος 12% της χορδής. Η αεροτομή NACA
0015 είναι συμμετρική, το 00 που δείχνει ότι δεν διαθέτει καμπυλότητα. Ο αριθμός 15 δείχνει
ότι η αεροτομή έχει λόγο 15% πάχους προς χορδή, δηλαδή είναι 15% τόσο παχύ όσο είναι
μακρύς.

[17]

Η εξίσωση για τη γραμμή καμπύλης χωρίζεται σε τμήματα εκατέρωθεν του σημείου της
μέγιστης θέσης καμπυλότητας. Προκειμένου να υπολογιστεί η θέση της τελικής αεροτομής
απαιτείται και η κλίση της γραμμής καμπύλης.

(𝑦𝑐 ) =

𝑚
𝑥
𝑥 2
(
)
(
) ),
(2𝑝
−
𝑝2
𝑐
𝑐

0 < 𝑥 < 𝑝𝑐

𝑚
𝑥
𝑥 2
)
((1
(
)
(
) ),
−
2𝑝
+
2𝑝
−
2
𝑐
𝑐
{ (1 − 𝑝)

𝑝𝑐 < 𝑥 < 𝑐

(2.4)

όπου 𝑚 είναι η μέγιστη καμπύλη (σε 100 m), 𝑝 είναι η θέση της μέγιστης καμπύλης (σε 10
p), 𝑐 είναι το μήκος της χορδής και 𝑥 είναι η θέση κατά μήκος της χορδής από το 0 έως το
𝑐. Η κατανομή του πάχους δίνεται από την εξίσωση:

𝑥
𝑥
𝑥 2
𝑥 3
𝑥 4
(𝑦𝑡 ) = 5𝑡 [0.2969√ − 0.1260 ( ) − 0,3516 ( ) + 0.2843 ( ) − 0.1015 ( ) ]
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐

(2.5)

όπου: 𝑦𝑡 είναι το μισό πάχος σε δεδομένη τιμή του 𝑥 και 𝑡 είναι το μέγιστο πάχος ως το
κλάσμα της χορδής (έτσι το t δίνει τα δύο τελευταία ψηφία στην 4-ψηφία ονομασία της NACA
διαιρούμενη με 100).
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την εξίσωση, στο (x / c) = 1 (στην ακμή φυγής), το πάχος
δεν είναι μηδενικό. Εάν απαιτείται άκρη μηδενικού πάχους, για παράδειγμα για
υπολογιστική εργασία, ένας από τους συντελεστές πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να
αθροίζεται στο μηδέν. Η τροποποίηση του τελευταίου συντελεστή (δηλ. στο -0.1036) θα έχει
ως αποτέλεσμα τη μικρότερη αλλαγή στο συνολικό σχήμα της αεροτομής. Η πρόσθια άκρη
προσεγγίζει έναν κύλινδρο με ακτίνα:
𝑟 = 1.1019𝑡 2 𝑐

(2.6)

Ο πιο προφανής τρόπος για να σχεδιαστεί μια αεροτομή είναι η επανάληψη ισόποσης
απόστασης από τις τιμές του x που ορίζουν τις άνω και κάτω συντεταγμένες της επιφάνειας.
Τα σημεία είναι ευρύτερα διατεταγμένα γύρω από την αιχμή όπου υπάρχει η καμπυλότητα.
Για την ομαδοποίηση των σημείων στα άκρα των τμημάτων της αεροτομής χρησιμοποιείται
ένα διάστημα συνημίτονου με ομοιόμορφες αυξήσεις του β.
𝑥=

(1 − cos(𝛽))
2

,0 < β < π
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(2.7)

2.2 Θεωρία Ροής ρευστού
Οι εξωτερικές ροές γύρω από σώματα συνδυάζουν ένα τεράστιο εύρος ρευστομηχανικών
φαινομένων. Τα χαρακτηριστικά του πεδίου ροής εξαρτώνται από το σχήμα του σώματος,
τον προσανατολισμό του ως προς της ροή, τη ταχύτητα της ροής κι τις ιδιότητες του
ρευστού. Τα χαρακτηριστικά της ροής θα ποσοτικοποιούνται από ένα σύνολο αδιάστατων
παραμέτρων. Οι σημαντικότερες παράμετροι είναι ο αριθμός Reynolds (εξίσωση 2.8) και ο
αριθμός Mach (εξίσωση 2.9).
𝑅𝑒 =

𝜌∙𝑈∙𝑙
𝜇

(2.8)

𝑈
𝑐

(2.9)

𝑀𝑎 =

όπου 𝜌 είναι η πυκνότητα του νερού, 𝑈 είναι η ταχύτητα, 𝑙 είναι το χαρακτηριστικό μήκος
του σώματος, c είναι η ταχύτητα του ήχου και 𝜇 είναι το δυναμικό ιξώδες του ρευστού.
Υπό συνθήκες πλήρους ατριβούς (μ=0), ο αριθμός Re απειρίζεται, ενώ για συνθήκες
πλήρους αβαρούς ροής (ρ=0), ο αριθμός Reynolds

μηδενίζεται. Επομένως κάθε

πραγματική ροή θα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό Re, μεταξύ αυτών των δύο ακραίων
τιμών. Ο αριθμός Re εκφράζει ένα μέτρο μεταξύ των αδρανειακών δυνάμεων και των
δυνάμεων συνεκτικότητας. Έτσι μικροί αριθμοί Reynolds, σημαίνουν ροή στην οποία
υπερέχουν οι δυνάμεις συνεκτικότητας, ενώ μεγάλοι αριθμοί Reynolds, ροή στην οποία
υπερέχουν οι αδρανειακές δυνάμεις. Η πρώτη περίπτωση (Re πολύ μικρό) συμβαίνει όταν
μελετάμε σώματα πολύ μικρών διαστάσεων ή μικρών ταχυτήτων και που το ρευστό έχει
μεγάλο κινηματικό ιξώδες. Ωστόσο, για μεγαλύτερους αριθμούς Reynolds, το κινηματικό
ιξώδες v είναι αρκετά μικρό (νερό και αέρας) και υπάρχουν πολλές εφαρμογές όπως η
πτήση ενός αεροπλάνου, μια ανεμογεννήτρια, όπου οι ταχύτητες είναι αρκετά μεγάλες.
Ένα ρευστό με σταθερή πυκνότητα καλείται ασυμπίεστο ρευστό. Στα υγρά και κατ’
‘επέκταση στο νερό, η μεταβολή της πυκνότητας είναι κατά κανόνα αμελητέα ακόμα και αν
η πίεση που επενεργεί στο υγρό μεταβάλλεται σημαντικά, επομένως η θεώρηση του
σταθερού ειδικού βάρους για τα υγρά είναι βάσιμη. Τα αέρια ωστόσο είναι συμπιεστά.
Σε ένα κινούμενο ρευστό, η τριβή συσχετίζεται με τις διατμητικές τάσεις και αυτές οι τάσεις
με τη σειρά τους με το ιξώδες. Ο πιο απλός τρόπος κατανόησης μια ατριβούς ροής είναι να
φανταστούμε ότι το ρευστό είναι χωρίς ιξώδες ή αλλιώς μη συνεκτικό ρευστό ή ιδανικό
ρευστό. Στην πραγματικότητα ωστόσο δεν υπάρχουν ιδανικά ρευστά.
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Σε μόνιμές ροές, δηλαδή σε ροές όπου καμία ιδιότητα δεν μεταβάλλεται συναρτήσει του
χρόνου, κάθε στοιχείο του ρευστού κινείται κατά μήκος της διαδρομής του, οι γραμμές που
είναι εφαπτόμενές με τα διανύσματα της ταχύτητας, καλούνται ροικές γραμμές
(streamlines). Κατά κανόνα, μια ροή ρευστού είναι ένα σύνθετο τρισδιάστατο (3D)
φαινόμενο και η ταχύτητα του ρευστού χαρακτηρίζεται από τρείς συνιστώσες. Θα μπορούσε
να απλουστευθεί η όλη διαδικασία αν η προσέγγιση μιας πραγματικής ροής ήταν
μονοδιάστατη (1D) ή δισδιάστατη (2D). Ωστόσο μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι προτιμητέα
καθώς αν αμελήσουμε μια ή δύο από τις συνιστώσες της ταχύτητας, θα οδηγούσε σε μια
εσφαλμένη αναπαράσταση των φαινομένων της πραγματικής ροή.

2.3 Εξισώσεις
Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναλύσουν μια μόνιμη, τρισδιάστατη,
συμπιεστή ή ασυμπίεστη ροή είναι οι εξισώσεις Navier-Stokes, οι οποίες εκφράζουν την
Αρχή Διατήρησης της Μάζας (Εξίσωση Συνέχειας), την Αρχή Διατήρησης της Ορμής και την
Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας.

2.3.1 Αρχή Διατήρησης της μάζας (Εξίσωση Συνέχειας)
Έχει οριστεί ότι η ποσότητα της μάζας ενός συστήματος δεν μεταβάλλεται με το χρόνο
όποτε μπορεί να γραφτεί ότι:
𝐷𝑀𝑠𝑦𝑠
= 0 ⇒ 𝑀𝑠𝑦𝑠 = ∫ 𝜌 𝑑𝑉
𝐷𝑡

(2.10)

𝑠𝑦𝑠

όπου το ολοκλήρωμα αυτό αντιπροσωπεύει όλο τον όγκο του συστήματος. Σύμφωνα με
την παρακάτω εξίσωση 2.11, εκφράζεται ο ρυθμός μεταβολής της μάζας του συστήματος
ως προς το χρόνο. Ότι μέγεθος ή ολοκλήρωμα έχει 𝑠𝑦𝑠, τότε αναφέρεται στο σύστημα, ενώ
ότι είναι με 𝑐𝑣 αναφέρεται στον όγκο ελέγχου.
𝐷
𝜕
⃗ ∙ 𝑛̂) 𝑑𝐴
∫ 𝜌 𝑑𝑉 =
∫ 𝜌 𝑑𝑉 + ∫ 𝜌 (𝑉
𝐷𝑡
𝜕𝑡
𝑠𝑦𝑠

𝑐𝑣

(2.11)

𝑐𝑣

Ο πρώτος όρος μετά την ισότητα ορίζει το ρυθμό μεταβολής της μάζας που περιέχεται στον
όγκο ελέγχου, ενώ ο δεύτερος όρος αναφέρεται στην καθαρή ροή μάζας μέσω της
⃗ ∙ 𝑛̂) 𝑑𝐴 εκφράζει την παροχή όγκου μέσω της
επιφάνειας ελέγχου. Το γινόμενο (𝑉
επιφάνειας 𝑑𝐴, το πρόσημο του γινομένου είναι θετικό όταν η ροή εξέρχεται από τον όγκο
ελέγχου, ενώ είναι αρνητικό όταν εισέρχεται σε αυτόν.
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Για να διατυπωθεί η έκφραση της διατήρησης της μάζας συνδυάζονται οι παραπάνω
σχέσεις για την περίπτωση ενός ακίνητου και απαραμόρφωτου όγκου, η σχέση αυτή είναι
γνωστή και ως εξίσωση συνέχειας:
𝜕
⃗ ∙ 𝑛̂) 𝑑𝐴 = 0
∫ 𝜌 𝑑𝑉 + ∫ 𝜌 (𝑉
𝜕𝑡
𝑐𝑣

(2.12)

𝑐𝑣

2.3.2 Αρχή Διατήρησης της Ορμής
Η ορμή ορίζεται ως το γινόμενο της μάζας επι την ταχύτητα, η ορμή σωματιδίου ρευστού
⃗ (𝜌𝑑𝑉), συνεπώς η ορμή ενός ολόκληρου συστήματος είναι
μάζας 𝜌𝑑𝑉 θα είναι 𝑉
⃗ (𝜌𝑑𝑉) . Ο 2ο Νόμος του Νεύτωνα ο οποίος εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της ορμής
∫𝑠𝑦𝑠 𝑉
ενός συστήματος είναι ίσος με το άθροισμα των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται στο
σύστημα και διατυπώνεται ως εξής:
𝐷
⃗ (𝜌𝑑𝑉) = ∑ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
∫𝑉
𝐹𝑠𝑦𝑠
𝐷𝑡

(2.13)

𝑠𝑦𝑠

όπου ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑠𝑦𝑠 είναι το σύνολο των δυνάμεων που ασκούνται στο περιεχόμενο του όγκου
ελέγχου, συγκεκριμένα αποτελούνται από μαζικές και επιφανειακές δυνάμεις. Στις μαζικές
ανήκει η βαρυτική έλξη, ενώ οι επιφανειακές είναι οι δυνάμεις αντίδρασης που ασκούνται
από τα τοιχώματα διαφόρων γεωμετριών προς το ρευστό.

2.3.3 Εξίσωση της Στροφορμής
Σε πολλά προβλήματα όπως και στη μελέτη παραγωγής ισχύος και κατ’ επέκταση
ηλεκτρικής ενέργειας, η ροπή μιας δύναμης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για την
εκμετάλλευση και σύνδεση των ροπών και της ροπής στροφορμής που τυχαίνει να
εμφανιστεί σε έναν όγκο ελέγχου, διατυπώνεται η εξίσωση της στροφορμής για ένα
σωματίδιο του ρευστού:
𝐷
⃗ )𝜌(𝛿𝑉) = 𝑟 × 𝛿𝐹𝜎𝜔𝜇
(𝑟 × 𝑉
𝐷𝑡

(2.14)

⃗ είναι η ταχύτητα του σωματιδίου ρευστού ως προς το σύστημα αναφοράς, 𝜌 είναι η
όπου 𝑉
πυκνότητα του ρευστού, 𝛿𝑉 είναι ο απειροελάχιστος όγκος του σωματιδίου ρευστού, 𝑟 είναι
το διάνυσμα θέσης που συνδέει την αρχή των αξόνων του συστήματος αναφοράς με το
σωματίδιο του ρευστού και 𝛿𝐹𝜎𝜔𝜇 είναι η απειροελάχιστη συνισταμένη εξωτερική δύναμη
που ασκείται στο σωματίδιο. Όσον αναφορά όλο το σύστημα, δηλαδή το σύνολο των
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σωματιδίων του ρευστού, ύστερα από ολοκλήρωση και άθροιση αμφότερα των μελών της
σχέσης 2.14, λαμβάνεται η παρακάτω σχέση 2.15 :
∫
𝑠𝑦𝑠

𝐷
⃗ )𝜌(𝛿𝑉)] = ∑(𝑟 × 𝐹 )
[(𝑟 × 𝑉
𝑠𝑦𝑠
𝐷𝑡

(2.15)

⃗ και 𝑟 × 𝑉
⃗ συνδέονται μεταξύ τους με τον
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διευθύνσεις των 𝑟, 𝑉
κανόνα του δεξιού χεριού. Συγκεκριμένα ο αντίχειρας δείχνει προς τη θετική φορά της
διεύθυνσης τους άξονα περιστροφής, ενώ τα υπόλοιπα δάχτυλα σχηματίζουν μια «γροθιά»
δείχνοντας προ τη θετική φορά της περιστροφής.

2.3.4 Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας
Το 1ο

Θερμοδυναμικό Αξίωμα αποτελεί μια διατύπωση της Αρχής Διατήρησης της

Ενέργειας. Σύμφωνα με το αξίωμα αυτό ο ρυθμός αύξησης της ενέργειας που είναι
αποθηκευμένη σε ένα σύστημα είναι ίσος με το άθροισμα του καθαρού ρυθμού πρόσδοσης
ενέργειας στο σύστημα μέσω θερμότητας και έργου. Η μαθηματική του διατύπωση είναι η
εξής:
𝐷
∫ 𝑒𝜌(𝑑𝑉) = (∑ 𝑄̇𝑖𝑛 − ∑ 𝑄̇𝑜𝑢𝑡 ) + (∑ 𝑊̇𝑖𝑛 − ∑ 𝑊̇𝑜𝑢𝑡 )
𝐷𝑡
𝑠𝑦𝑠
𝑠𝑦𝑠

(2.16)

𝑠𝑦𝑠

όπου 𝑒 είναι η ολική αποθηκευμένη ενέργεια ανά μονάδα μάζας για κάθε σωματίδιο ρευστού
του συστήματος. Η ολική αυτή ενέργεια αποτελείται από την κινητική ενέργεια ανά μονάδα
μάζας, την δυναμική ενέργεια ανά μονάδα μάζας και την εσωτερική ενέργεια ανά μονάδα
μάζας. Επιπρόσθετα, 𝑄̇𝑖𝑛 συμβολίζεται η είσοδος θερμότητας στο σύστημα, 𝑄̇𝑜𝑢𝑡 η
θερμότητα που εξάγεται από το σύστημα, ενώ με 𝑊̇𝑖𝑛 η μεταφορά έργου προς το σύστημα
και 𝑊̇𝑜𝑢𝑡 η εξαγωγή έργου από το σύστημα. Η μεταφορά έργου και θερμότητας θεωρούνται
θετικές όταν κινούνται προς το σύστημα και αρνητικές όταν κινούνται από αυτό.

2.3.5 Περιγραφή των Εξισώσεων σε διαφορικό σωματίδιο ρευστού
Στις προηγούμενες υποενότητες οι βασικές εξισώσει που χρησιμοποιούνται για την επίλυση
διαφόρων ρευστομηχανικών προβλημάτων, εστιάζονται στη χρήση πεπερασμένου όγκου
ελέγχου. Η προσέγγιση αυτή ασχολείται κυρίως με την επιφάνεια του όγκου ελέγχου και δεν
διαθέτει λεπτομερή γνώση το πεδίου ροής. Λόγω του ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι
απαραίτητο να γνωρίζουμε διάφορες λεπτομέρειες της ροής, όπως για παράδειγμα τη
μελέτη της πίεσης ή τη διακύμανσης της διατμητικής τάσης σε μία πτέρυγα ενός
αεροσκάφους ή μιας ανεμογεννήτριας, απαιτείται η δημιουργία σχέσεων οι οποίες θα
εφαρμόζονται σε ένα σημείο ή σε ένα απειροστό όγκο ελέγχου. Η μέθοδος αυτή είναι
γνωστή ως διαφορική ανάλυση.
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2.3.5.1 Διαφορική Εξίσωση Συνέχειας
Ο Νόμος της συνέχειας της ροής είναι από τους σημαντικότερους νόμους στην
ρευστομηχανική. Η σχέση που περιγράφει αυτόν τον νόμο ονομάζεται εξίσωση της
συνέχειας της ροής και ορίζει ότι η παροχή παραμένει σταθερή. Η εξίσωση Συνέχειας
σύμφωνα (Εξίσωση 2.17) ισχύει τόσο για μόνιμες όσο και μη μόνιμες, συμπιεστές κι
ασυμπίεστες ροές.
𝜕𝜌 𝜕(𝜌 ∙ 𝑢) 𝜕(𝜌 ∙ 𝜐) 𝜕(𝜌 ∙ 𝑤)
+
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(2.17)

όπου 𝑢, 𝜐 και 𝑤 είναι η ταχύτητα του ρευστού στη συνιστώσα 𝑥, 𝑦 και 𝑧.
2.3.5.2 Διαφορική Εξίσωση Ορμής
Στη προηγούμενη υποενότητα η εξίσωση της διατήρησης της ορμής, της μορφής:
𝜕
⃗ (𝜌𝑑𝑉) + ∫ 𝑉
⃗ (𝑉
⃗ ∗ 𝑛̂)(𝜌𝑑𝑉) = ∑ 𝐹𝜊𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜀𝜆έ𝛾𝜒𝜊𝜐
∫𝑉
𝜕𝑡
𝑐𝑣

(2.18)

𝑐𝑠

είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε έναν πεπερασμένο όγκο ελέγχου. Προκειμένου όμως να
διατυπωθεί μια διαφορική έκφραση της αρχής διατήρησης της ορμής, χρησιμοποιείται ο 2 ο
νόμος του Νεύτωνα , ο οποίος εφαρμόζεται σε έναν απειροστό όγκο ελέγχου 𝛿𝑉, ο οποίος
όγκος αυτός περικλείει τη μάζα 𝛿𝑚, η οποία διατηρείται σταθερή, με αποτέλεσμα να ισχύει:
𝛿𝐹 = 𝛿𝑚
όπου ο λόγος

⃗
𝐷𝑉
𝐷𝑡

⃗
𝐷𝑉
𝐷𝑡

(2.19)

είναι η επιτάχυνση του σωματιδίου του ρευστού.

2.3.5.3 Ανάλυση των δυνάμεων που ασκούνται στο στοιχειώδης σώμα
⃗⃗⃗𝑠 οι οποίες ασκούνται στην
Υπάρχουν δύο ειδών δυνάμεις, οι επιφανειακές δυνάμεις 𝛿𝐹
⃗⃗⃗⃗𝑏 .
επιφάνεια ενός στοιχείου ρευστού και οι μαζικές δυνάμεις 𝛿𝐹
⃗⃗⃗⃗𝑏 + 𝛿𝐹
⃗⃗⃗𝑠
𝛿𝐹 = 𝛿𝐹

(2.20)

Οι μαζικές δυνάμεις αποτελούνται από το βάρος του στοιχείου (Εξίσωση 2.21).
⃗⃗⃗⃗𝑏 = 𝛿𝑚 ∙ 𝑔
𝛿𝐹

(2.21)

όπου 𝛿𝑚 είναι η μάζα του στοιχειώδους σώματος, 𝑔 είναι το διάνυσμα της επιτάχυνσης της
⃗⃗⃗⃗𝑏 είναι το διάνυσμα της δύναμης.
βαρύτητας και 𝛿𝐹
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Οι επιφανειακές δυνάμεις μπορούν να εκφράζονται συναρτήσει ορθών και διατμητικών
τάσεων (Εξίσωση 2.22). Μια δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας, που ασκείται σε ένα σημείο,
χαρακτηρίζεται από μια ορθή και δύο διατμητικές τάσεις.
𝜕𝜎𝑥𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
+
+
) 𝛿𝑥 ∙ 𝛿𝑦 ∙ 𝛿𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕𝜎𝑦𝑦 𝜕𝜏𝑧𝑦
𝛿𝐹𝑦𝑠 = (
+
+
) 𝛿𝑥 ∙ 𝛿𝑦 ∙ 𝛿𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜏𝑥𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜎𝑧𝑧
𝛿𝐹𝑧𝑠 = (
+
+
) 𝛿𝑥 ∙ 𝛿𝑦 ∙ 𝛿𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
{
𝛿𝐹𝑥𝑠 = (
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όπου 𝛿𝐹𝑥 , 𝛿𝐹𝑦 και 𝛿𝐹𝑧 είναι οι επιφανειακές δυνάμεις στους άξονες x,y,z αντίστοιχα.
Οι παραπάνω εξισώσεις των επιφανειακών και μαζικών δυνάμεων, συνδυάζονται με την
εξίσωση 2.20, με σκοπό τη δημιουργία των εξισώσεων κίνησης (Εξισώσεις ορμής σε κάθε
διεύθυνση), που παρουσιάζονται παρακάτω.
𝜕𝜎𝑥𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
+
+
= 𝜌 [( ) + (𝑢 ) + (𝜐 ) + (𝑤 )]
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕𝜎𝑦𝑦 𝜕𝜏𝑧𝑦
𝜕𝜐
𝜕𝜐
𝜕𝜐
𝜕𝜐
𝜌 ∙ 𝑔𝑦 +
+
+
= 𝜌 [( ) + (𝑢 ) + (𝜐 ) + (𝑤 )]
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜎𝑧𝑧
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜌 ∙ 𝑔𝑧 +
+
+
= 𝜌 [( ) + (𝑢
) + (𝜐 ) + (𝑤
)]
{
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜌 ∙ 𝑔𝜒 +
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όπου 𝜎 και 𝜏 είναι οι ορθές και οι διατμητικές τάσεις αντίστοιχα. Η παραπάνω σχέση
αποτελεί το γενικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων που χαρακτηρίζει την κίνηση ενός
ρευστού. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε συνεχές μέσο, το οποίο είτε είναι ακίνητο είτε
κινητό.
Όσον αναφορά ροές στις οποίες η επίδραση του ιξώδες είναι σημαντική, οι γενικές
εξισώσεις κίνησης που τις διέπουν πρέπει να μεταβληθούν. Πρέπει να υπάρχει μια
συσχέτιση μεταξύ των τάσεων και των ταχυτήτων και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω.
Συγκεκριμένα για τα Νευτώνεια ρευστά υπάρχει μια γραμμική συσχέτιση των τάσεων με
τους ρυθμούς των παραμορφώσεων.
𝜕𝑢 𝜕𝜐
+ )
𝜕𝑦 𝜕𝑧
𝜕𝜐 𝜕𝑤
𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 = 𝜇 ∙ ( +
)
𝜕𝑧 𝜕𝑦
𝜕𝑤 𝜕𝑢
{𝜏𝑧𝑥 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜇 ∙ ( 𝜕𝑥 + 𝜕𝑧 )
𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥 = 𝜇 ∙ (

𝜕𝑢
𝜕𝑥
𝜕𝜐
𝜎𝑦𝑦 = −𝑝 + 2 ∙ 𝜇 ∙
𝜕𝑦
𝜕𝑤
{𝜎𝑧𝑧 = −𝑝 + 2 ∙ 𝜇 ∙ 𝜕𝑧
𝜎𝑥𝑥 = −𝑝 + 2 ∙ 𝜇 ∙

&

(2.24)

Οι τάσεις αυτές μπορούν να αντικατασταθούν στις εξισώσεις κίνησης (2.23) και παίρνουμε
τις λεγόμενες εξισώσεις Navier – Stokes, για ασυμπίεστα ρευστά.
[24]

𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑝
𝜕2𝑢 𝜕2𝑢 𝜕2𝑢
) + (𝑢 ) + (𝜐 ) + (𝑤 )] = 𝜌 ∙ 𝑔𝜒 −
+ 𝜇 ( 2 + 2 + 2)
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
2
2
𝜕𝜐
𝜕𝜐
𝜕𝜐
𝜕𝜐
𝜕𝑝
𝜕 𝜐 𝜕 𝜐 𝜕2𝜐
𝜌 [( ) + (𝑢 ) + (𝜐 ) + (𝑤 )] = 𝜌 ∙ 𝑔𝑦 −
+ 𝜇 ( 2 + 2 + 2)
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
2
2
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑤
𝜕𝑝
𝜕 𝑤 𝜕 𝑤 𝜕2𝑤
𝜌 [( ) + (𝑢
) + (𝜐
) + (𝑤
)] = 𝜌 ∙ 𝑔𝑧 −
+𝜇( 2 + 2 + 2)
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
{
𝜌 [(
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Είναι γνωστό πως για κάποια ρευστά όπως ο αέρα και το νερό, το ιξώδες είναι σχετικά
μικρό με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να θεωρήσουμε τα ρευστά αυτά ως ιδανικά και να
αμελήσουμε την επίδραση του ιξώδους και κατ’ επέκταση τις διατμητικές τάσεις. Τα πεδία
ροής λοιπόν αυτά στα οποία θεωρήθηκε αμελητέα η επίδραση των διατμητικών τάσεων
καλούνται ατριβή, ιδανικά ή μη συνεκτικά.
2.3.5.4 Διαφορική Εξίσωση της αρχής διατήρησης της ενέργειας
Λειτουργώντας ανάλογα με την απόδειξη των εξισώσεων της γραμμική ορμής, μπορεί να
καταστρωθεί η διαφορική μορφή της εξίσωσης διατήρησης της ενέργειας, η οποία
παρουσιάζεται στη παρακάτω Σχέση (2.26) (Ηoffmann & Chiang, 1993).
𝑞2
𝑞2
𝑞2
𝑞2
𝜕[𝜌 (𝑒 + 2 )] 𝜕[𝜌𝑢 (𝑒 + 2 )] 𝜕[𝜌 (𝑒𝑣 + 2 )] 𝜕[𝜌 (𝑒𝑤 + 2 )]
+
+
+
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝛵
𝜕𝛵
𝜕𝛵
𝜕 (𝛫 𝜕𝑥 ) 𝜕 (𝛫 𝜕𝑦 ) 𝜕 (𝛫 𝜕𝑧 )
𝜕𝜌𝑢
𝜕𝜌𝑣
𝜕𝜌𝑤
= −(
)−(
)−(
)+
+
+
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
+(
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𝜕𝑢𝜏𝜒𝜒 + 𝑣𝜏𝑦𝜒 + 𝑤𝜏𝑧𝜒
𝜕𝑢𝜏𝜒𝑦 + 𝑣𝜏𝑦𝑦 + 𝑤𝜏𝑧𝑦
𝜕𝑢𝜏𝜒𝑧 + 𝑣𝜏𝑦𝑧 + 𝑤𝜏𝑧𝑧
)+(
)+(
)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

όπου 𝑞2 = 𝑢2 + 𝑣 2 + 𝑤 2 , 𝛫 είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, 𝛵 είναι η
θερμοκρασία και 𝑒 = 𝐶𝑣 𝑇 είναι η εσωτερική ενέργεια με 𝐶𝑣 να είναι ο συντελεστής
θερμοχωρητικότητας υπό σταθερό όγκο.

2.4. Οριακό Στρώμα
Όταν ένα ρευστό ρέει επάνω από μια ακίνητη στερεή επιφάνεια τότε η ταχύτητα του
μηδενίζεται επάνω στην επιφάνεια (συνθήκη μη ολίσθησης).
Η έντονη μεταβολή της ταχύτητας η οποία προκαλείται από τη προσέγγιση ενός σωματιδίου
ρευστού σ’ ένα σώμα, προκαλεί μια επίσης έντονη κλίση ταχύτητας κάθετη προς την
επιφάνεια του σώματος, με αποτέλεσμα να ενεργούν διάφορες διατμητικές τάσεις. Στην
πραγματικότητα τα ρευστά δεν είναι ιδανικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται
ένα λεπτό στρώμα γύρω από κάθε στερεή επιφάνεια που βρίσκεται εντός μια ροής, το οποίο
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καλείται οριακό στρώμα. Τα λεπτά οριακά στρώματα εμφανίζονται κυρίως σε ροές με
υψηλών αριθμών Reynolds.
Μέσα στο οριακό στρώμα η ταχύτητα του ρευστού παράλληλα προς το τοίχωμα
μεταβάλλεται από την τιμή της έξω από το οριακό στρώμα στην τιμή μηδέν που επιβάλλει
η φυσική οριακή συνθήκη πάνω στο τοίχωμα. Το ρευστό που βρίσκεται μέσα στο οριακό
στρώμα κινείται βραδύτερα από ότι το ρευστό εκτός οριακού στρώματος. Κατά συνέπεια το
οριακό στρώμα χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ροή μάζας και ελαττωμένη ροή ορμής.
Όπως παρατηρεί κανείς το πάχος του οριακού στρώματος 𝛿(𝜒) αυξάνεται με τη κατεύθυνση
της ροής. Το σωματίδιο του ρευστού όσο κινείται εκτός του οριακού στρώματος, δεν
περιστρέφεται, ωστόσο όταν εισέλθει στο οριακό στρώμα, αρχίζει να υπόκειται στην
επίδραση το ιξώδες, με αποτέλεσμα να αρχίσει να περιστρέφεται. Δεδομένων αυτών, η ροή
εκτός του οριακού στρώματος μπορεί να θεωρηθεί αστρόβιλη, ενώ η ροή εντός αυτού,
στροβιλή.

Σχήμα 2.2: Απεικόνιση οριακού στρώματος γύρω από μία επίπεδη πλάκα [24]

2.4.1 Σχέσεις που διέπουν το οριακό στρώμα
Η έννοια του οριακού στρώματος παρουσιάστηκε το 1904 από τον Ludwig Prandtl (18751953). Ο Prandtl, o οποίος ήταν Γερμανός μηχανικός, καθηγητής εφαρμοσμένης μηχανικής
στα Πανεπιστήμια του Αννόβερου (1901) και του Goettingen (1904-1953), έθεσε τις βάσεις
της αεροδυναμικής τη δεκαετία του 1920 και απλοποίησε τη μορφή των εξισώσεων του
πεδίου ροής στο οριακό στρώμα θεωρώντας δυο περιοχές:



την εσωτερική περιοχή (για y < 0.15 δ), όπου κυριαρχεί η συνεκτικότητα και
δημιουργείτε η κύρια αντίσταση στη ροή (drag) ενός βυθισμένου σώματος



εξωτερική περιοχή (y > 0.15 δ), όπου η επίδραση της συνεκτικότητας μπορεί να
αγνοηθεί, δηλ. να θεωρηθεί ότι το ρευστό είναι ιδεατό (µ=0)

Το πάχος του οριακού στρώματος ορίζεται ως η κάθετη απόσταση 𝛿(𝜒) από την επιφάνεια,
στην οποία απόσταση αυτή ισχύει η εξής εξίσωση:
[26]

𝑢(𝑥)
= 0.99
𝑈(𝑥)

(2.27)

όπου 𝑢(𝑥) είναι η κατανομή ταχύτητας μέσα στο οριακό στρώμα και 𝑈(𝑥) η ταχύτητα
αδιατάρακτης ροής. Επιπλέον το πάχος μετατόπισης του οριακού στρώματος 𝛿 ∗ (𝜒), το
πάχος απώλειας ορμής 𝜃(𝜒) και ο συντελεστής μορφής 𝛨 (𝜒) ορίζονται αντίστοιχα από τις
σχέσεις:
𝛿
𝑢
𝛿 ∗ (𝜒) = ∫ (1 − ) 𝑑𝑦
𝑈
0

𝛿

𝜃(𝜒) = ∫
0

𝑢
𝑢
(1 − ) 𝑑𝑦
𝑈
𝑈

𝛨(𝜒) =

𝛿 ∗ (𝜒)
𝜃(𝜒)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

Το πάχος μετατόπισης του οριακού στρώματος 𝛿 ∗ (𝜒) ορίζεται σαν το πάχος στρώματος
ρευστού που κινείται με την εξωτερική αδιατάρακτη ταχύτητα της ροής που μεταφέρει
παροχή ίση με την απώλεια παροχής που προκαλεί το οριακό στρώμα. Το πάχος αυτό
εκφράζει το κατά πόσο πρέπει να αυξηθεί το πάχος του σώματος, ώστε η υποθετική ατριβής
ροή να χαρακτηρίζεται από την ίδια παροχή όγκου με την πραγματική ροή και να
αντιπροσωπεύει τη μετατόπιση των ροικών γραμμών που οφείλεται στην επίδραση του
ιξώδους [25].
Το πάχος ορμής του οριακού στρώματος 𝜃 (𝜒) ορίζεται σαν το πάχος στρώματος ρευστού
που κινείται με την εξωτερική ταχύτητα της ροής που μεταφέρει ορμή ίση προς την απώλεια
ορμής του οριακού στρώματος.

2.4.2 Στρωτό και τυρβώδες οριακό στρώμα
Η ροή, ανεξαρτήτως αν είναι συμπιεστή ή όχι, μπορεί να διακριθεί σε στρωτή και τυρβώδης
ανάλογα με το μοτίβο των ρευματικών γραμμών. Στρωτή ή παράλληλη ροή υπάρχει όταν
το ρευστό ρέει παράλληλα με τα τοιχώματα του μέσου που το περιέχει και οι γραμμές ροής
είναι παράλληλες μεταξύ τους. Στην κατάσταση τυρβώδους ή στροβιλώδους ροής, οι ροικές
γραμμές έχουν την μορφή ακανόνιστων καμπυλών που (σε δισδιάστατη προβολή) τέμνουν
συνεχώς η μία την άλλη δίνοντας την εικόνα ροής με στροβιλισμούς.
Η μετάβαση από το στρωτό οριακό στρώμα προς το τυρβώδες πραγματοποιείται σε μια
κρίσιμη τιμή του αριθμού Reynolds, η οποία συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 200.000 και
3.000.000, ανάλογα με την τραχύτητα της επιφάνειας και την ποσότητα της τύρβης που
[27]

μεταφέρεται ήδη από την ανάντη ροή [25]. Η μετάβαση αυτή δεν διακρίνεται απευθείας,
απεναντίας υπάρχει μια περιοχή στην οποία η ροή έχει αρχίσει να εμφανίζει αστάθεια και
το πεδίο ροής να σπάει συνεχώς σε μικρότερες δομές αυξανόμενης πολυπλοκότητας, το
οποίο καλείται μεταβατική περιοχή.
Στο τυρβώδες οριακό στρώμα εκτός από τη διάδοση της μάζας, της ορμής και της ενέργειας,
μεταδίδεται και τύρβη, όχι μόνο κατά τη διεύθυνση της ροής, αλλά και κάθετα προς αυτήν,
λόγω της χαοτικής μεταφοράς των σωματιδίων ρευστού, προκαλώντας τις λεγόμενες δίνες.

2.4.3 Αποκόλληση της ροής – Απώλεια στήριξης
2.4.3.1 Αποκόλληση λόγω καμπυλότητας
Η ταχύτητα ελεύθερης ροής σε μια καμπύλη επιφάνεια δεν είναι σταθερή. Σε μία πλάκα η
κλίση πίεσης κατά τη διεύθυνση της ροής είναι μη μηδενική, ενώ η κλίση της πίεσης κάθετη
προς τη ροή θεωρείται σχεδόν αμελητέα. Αυτό έχει ως συνέπεια η πίεση να διατηρείτε
σταθερή. Σε ένα σώμα ωστόσο το οποίο είναι καμπυλωμένο, η πίεση θα μεταβάλλεται κατά
τη διεύθυνση της ροής κάτι το οποίο οφείλεται στη διακύμανση της ταχύτητας της ροής.
Σύμφωνα με το σχήμα 2.3 παρατηρείται μία αρνητική κλίση της πίεσης μέχρι το σημείο
μεγίστου πάχους τη καμπύλης. Η αρνητική κλίση πίεσης είναι ευνοϊκή γιατί προκαλεί
δυνάμεις σε κατεύθυνση παράλληλη προς το τοίχωμα που βοηθούν τα σωματίδια του
ρευστού να υπερνικήσουν την τριβή στο τοίχωμα. Αντίθετα στην περιοχή μετά το σημείο
μεγίστου πάχους η κλίση πίεσης γίνεται θετική, γιατί η εξωτερική ροή επιβραδύνεται. Η
θετική κλίση πίεσης δεν συνίσταται διότι προκαλεί δυνάμεις σε κατεύθυνση παράλληλη
προς το τοίχωμα που αντιτίθενται στην κίνηση των σωματιδίων του ρευστού.

Σχήμα 2.3: Κατανομή της κλίσης πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης (πάνω πλευρά) μιας
υδροτομής[26]
Η επίδραση της δυσμενούς κλίσης πίεσης γίνεται κατ' εξοχή αισθητή στα σωματίδια του
ρευστού που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια δηλαδή μέσα στο οριακό στρώμα, επειδή
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έχουν μικρότερη ταχύτητα, και κατά συνέπεια μικρότερη αδράνεια. Συνεχής μείωση της
ταχύτητας παράλληλα προς την επιφάνεια έχει σαν αποτέλεσμα η τελευταία να γίνει
συγκρίσιμη με την συνιστώσα της ταχύτητας κάθετα προς την επιφάνεια. Τότε τα σωματίδια
που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια κινούνται ανοδικά προς την εξωτερική ροή. Το
φαινόμενο λέγεται αποκόλληση του οριακού στρώματος. Στο σημείο αποκόλλησης της ροής
η ταχύτητα στο τοίχωμα και η διατμητική είναι μηδέν.

Σχήμα 2.4: Αποκόλληση ροής σε υδροπτέρυγα
Σύμφωνα με την Σχήμα 2.4 η ροή του ρευστού που αποκολλήθηκε διαθέτει σημαντική
στροβιλότητα η οποία παραμένει κατάντι της υδροτομής για αρκετή απόσταση. Η
αποκόλληση οριακού στρώματος συνοδεύεται από αύξηση της αντίστασης και μείωση της
δυναμικής άνωσης. Όταν παρατηρηθεί απώλεια δυναμικής άνωσης τότε διακρίνεται το
φαινόμενο της απώλειας στήριξης (stall).
2.4.3.2 Απώλεια στήριξης λόγω γωνίας προσβολής
Ο μηχανισμός απώλειας στήριξης (stall control) βασίζεται στο αεροδυναμικό φαινόμενο της
αποκόλλησης του οριακού στρώματος από τμήμα ή σύνολο του πτερυγίου, εφόσον η γωνία
προσβολής του πτερυγίου ξεπεράσει ορισμένα αεροδυναμικά - υδροδυναμικά όρια. Το
γεγονός αυτό οδηγεί σε απότομή μείωση της ισχύος της μηχανής. Για μικρές γωνίες
προσβολής ο συντελεστής αντίστασης 𝐶𝑑 είναι σχεδόν σταθερός αλλά αυξάνεται ραγδαία
κατά την απώλεια στήριξης. Με την αύξηση της γωνίας προσβολής, η αρνητική κλίση πίεσης
στο οριακό στρώμα αυξάνεται και η ασταθής ροή γίνεται μεγαλύτερη. Ως συνέπεια τη
μετακίνηση του σημείου αποκόλλησης προς τα εμπρός, ενώ ταυτόχρονα η περιοχή
τυρβώδους ροής επεκτείνεται.
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Σχήμα 2.5: Απώλεια στήριξης βάση της γωνίας πρόσπτωσης [27]
Η γεωμετρία της υδροτομής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απώλεια στήριξης που μπορεί
να υφίσταται μια υδροτομή. Συγκεκριμένα οι λεπτές υδροτομές με αιχμηρό χείλος
πρόσπτωσης τείνουν να εμφανίζουν απώλεια στήριξης πιο γρήγορα και απότομα από τις
υδροτομές των οποίων το χείλος είναι καμπυλωμένο. Υπάρχουν δύο ειδών αποκολλήσεις,
στη πρώτη όπου η αποκόλληση ξεκινάει από την ακμή φυγής και η οποία αυξάνεται με
ομαλό και αργό ρυθμό με την αύξηση της γωνίας προσβολής, στην οποία παρατηρείται μια
ομαλή μετάβαση σε απώλεια στήριξης και στη δεύτερη όπου η αποκόλληση ξεκινά από την
ακμή πρόσπτωσης και στην οποία ολόκληρό το οριακό στρώμα μπορεί να αποκολληθεί
σχεδόν ταυτόχρονα με μία απότομη απώλεια άνωσης.

2.5 Δυνάμεις που ασκούνται σε υδατοπτέρυγα
Όταν ένα σώμα κινείται μέσα σε ένα ρευστό, ή το ρευστό κινείται γύρω από το σώμα,
αναπτύσσεται μια αλληλεπίδραση μεταξύ σώματος και ρευστού, η οποία μπορεί να
εκφραστεί με τη βοήθεια δυνάμεων που ασκούνται στη διεπιφάνεια ρευστού -σώματος.
Αυτές αποτελούνται από τις διατμητικές τάσεις οι οποίες οφείλονται στο ιξώδες και από τις
ορθές τάσεις που οφείλονται στη πίεση. Η συνιστώσα αυτής της δύναμης η κάθετη προς
την κατεύθυνση της κίνησης ονομάζεται άνωση, ενώ η παράλληλη προς την κατεύθυνση
της κίνησης ονομάζεται δύναμη αντίστασης ή οπισθέλκουσα.

(α)

(β)

Σχήμα 2.6: Υδατοπτέρυγα α) διατμητικές τάσεις [28] β) Προφίλ πίεσης [29]
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Αν δεν διαθέτουμε πληροφορίες για τα προφίλ των διατμητικών τάσεων και της πίεσης
γύρω από την επιφάνεια του σώματος προκειμένου να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις
δυνάμεις άνωσης (L) και αντίστασης (D), εφαρμόζουμε τους αδιάστατους συντελεστές
άνωσης και οπισθέλκουσας.
𝐶𝐿 =

𝐿
0.5 𝜌 𝛢 𝑉 2

(2.31)

𝐶𝐷 =

𝐷
0.5 𝜌 𝛢 𝑉 2

(2.32)

Για την περιγραφή των δυνάμεων σε μια αεροτομή είναι απαραίτητα η γνώση της ροπής Τ
σε ένα σημείο της αεροτομής. Αυτό το σημείο συχνά ορίζεται σε απόσταση c/4 από το χείλος
προσβολής. Εάν το μέγεθος της ροπής είναι θετικό τότε τείνει να περιστρέψει την αεροτομή
ωρολογιακά, και ο συντελεστής ροπής ορίζεται ως:
𝐶𝑇 =

𝑇
0.5 𝜌 𝐴 𝑅 𝑉 2

(2.33)

όπου Α είναι η μετωπική επιφάνεια, ρ είναι η πυκνότητα του νερού και V η σχετική ταχύτητα
με την οποία προσπίπτει το νερό, υπό γωνία πρόσπτωσης α.

Σχήμα 2.7: Υδροδυναμικές Δυνάμεις στην Υδατοπτέρυγα
Οι αεροδυναμικοί συντελεστές 𝐶𝐿 , 𝐶𝑑 και 𝐶𝛵 εξαρτώνται από την γωνία προσβολής α, τον
αριθμό Reynolds Re και από τον αριθμό Ma οι οποίοι αναφέρθηκαν σε προηγούμενο
υποκεφάλαιο.

2.5.1 Δύναμη Άνωσης
Η δύναμη άνωσης μπορεί να υφίστανται μόνο αν το σώμα δεν είναι συμμετρικό ή αν δεν
παράγει ένα συμμετρικό προφίλ ροής. Το μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται από τη πίεση
επι της επιφάνειας των σωμάτων. Η ταχύτητα του αέρα αυξάνεται εις βάρος της πίεσης, η
οποία μειώνεται. Αντιθέτως το πεδίο ροής στην κάτω επιφάνεια αυξάνεται σε πλάτος, η
ταχύτητα του ρευστού μειώνεται και η πίεση προς την επιφάνεια αυξάνεται. Αποτέλεσμα
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αυτών είναι η δημιουργία διαφοράς πίεσης στην άνω και κάτω επιφάνεια της πτέρυγας,
κάθετη στη χορδή του πτερυγίου η οποία ονομάζεται δυναμική άνωση (Lift). Επιπλέον,
σημαντικό είναι να αναφερθεί τοι το ιξώδες και η διατμητική τάση δεν συμβάλουν ιδιαίτερα
στη παραγωγή της δυναμικής άνωσης.
2.5.1.1 Επίδραση της Γωνίας Προσβολής
Η αύξηση της γωνίας προσβολής προκαλεί καμπύλωση του πεδίου ροής στο προσήνεμο
μέρος της άνω επιφάνειας της αεροτομής. Η άνω επιφάνεια επαφής μεγαλώνει, η ταχύτητα
ροής αυξάνεται ενώ η πίεση μειώνεται περαιτέρω. Παράλληλα το πεδίο ροής στο κάτω
μέρος της υδροτομής αυξάνεται σε πλάτος, η ταχύτητα της ροής μειώνεται και η πίεση
αυξάνεται. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της δυναμικής άνωσης. Ωστόσο το φαινόμενο αυτό
δε συνεχίζεται επ' άπειρο, διότι πάνω από μια ορισμένη γωνία προσβολής (τυπικά γύρω
στις 15 με 20 μοίρες ανάλογα με την υδροτομή) επέρχεται αποκόλληση του οριακού
στρώματος στην άνω πλευρά της αεροτομής κοντά στην ακμή προσβολής.
2.5.1.2 Επίδραση της Ταχύτητας
Η αύξηση της ταχύτητας προκαλεί αύξηση της δυναμικής άνωσης. Πειραματικά δεδομένα
δείχνουν ότι ο διπλασιασμός της τιμής της ταχύτητας συνεπάγεται τετραπλασιασμό της
τιμής της δυναμικής άνωσης. Εν ολίγοις η τιμή της δυναμικής άνωσης είναι ευθέως ανάλογη
με το τετράγωνο της ταχύτητας [30].
2.5.1.3 Επίδραση της Πυκνότητας
Βάση διαφόρων πειραμάτων αποδείχτηκε ότι ο διπλασιασμός της τιμής της πυκνότητας
συνεπάγεται διπλασιασμό και της τιμής της δυναμικής άνωσης.
2.5.1.4 Επίδραση της του εμβαδού του υδατοπτερυγίου
Όσο μεγαλύτερο εμβαδό έχει η υδροτομή, τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια θα έχει στην άνω
πλευρά για την παραγωγή της υποπίεσης. Το ίδιο ισχύει και για την κάτω επιφάνεια και την
παραγωγή της θετικής πίεσης. Εφόσον άνωση είναι ουσιαστικά η διαφορά ανάμεσα στις
πιέσεις των δύο επιφανειών, αύξηση του εμβαδού προκαλεί ανάλογη αύξηση στην τιμή της
άνωσης
2.5.1.5 Επίδραση του σχήματος της υδροτομής
Συγκρίνοντας μια αμφίκυρτη αεροτομή (biconvex) με μια αεροτομή κυρτή μόνο στην άνω
επιφάνεια (flat-convex) ίδιου πάχους, μήκους χορδής και γωνίας προσβολής, επειδή η
κύρτωση της άνω επιφάνειας της flat convex αεροτομής είναι μεγαλύτερη, το πεδίο ροής
γίνεται πιο λεπτό, η τοπική ταχύτητα της ροής αυξάνεται περισσότερο σε σύγκριση με τη
biconvex και η πίεση μειώνεται. Παράλληλα το πεδίο ροής στην κάτω επιφάνεια γίνεται πιο
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πλατύ με την πίεση να αυξάνεται εις βάρος της ταχύτητας. Για τον λόγο αυτό οι υδροτομές
με επίπεδη την κάτω επιφάνεια παράγουν μεγαλύτερη δυναμική άνωση από τις αμφίκυρτες
[31].

(α)

(β)

Σχήμα 2.8: Κατανομή πίεσης στην υδροτομή με α)επίπεδη επιφάνεια β)κυρτή επιφάνεια [31]

2.5.2 Δύναμη Αντίστασης
Η αντίσταση του αντικειμένου περικλείεται από την αντίσταση λόγω τριβής και την
αντίσταση μορφής.
Καθώς το ρευστό έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες των πτερυγίων, ασκεί τάσεις τριβή
δηλαδή διατμητικές τάσεις, οι οποίες οφείλονται στη συνεκτικότητα του ρευστού και στη
τραχύτητα των επιφανειών αυτών. Η αντίσταση λόγω μορφής δημιουργείται λόγω της
διαφοράς πίεσης ανάμεσα στην εμπρόσθια και στη πίσω πλευρά του αντικειμένου. Το
ρευστό προσκρούει στην εμπρόσθια επιφάνεια μειώνοντας την ταχύτητα του και
αυξάνοντας τη πίεση στην επιφάνεια προσβολής. Στο σημείο εκφυγής υπάρχει μια περιοχή
στην οποία εμφανίζονται στροβιλισμοί και όπου η πίεση του αέρα μειώνεται.
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δύναμη της αντίστασης είναι οι ίδιοι με αυτούς της
δύναμης της άνωσης.
Στόχος κάθε σχεδιαστή και μηχανικού είναι η όσο τον δυνατόν καλύτερη μείωση της
δύναμης της αντίστασης, με σκοπό την μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αποκόλλησης
της ροής.
Για μία δεδομένη αεροτομή η συμπεριφορά των 𝐶𝐿 , 𝐶𝑑 και 𝐶𝛵 μπορεί να υπολογιστεί και να
απεικονιστεί σε διάγραμμα. Ο συντελεστής άνωσης 𝐶𝐿 αυξάνεται γραμμικά με τη γωνία
προσβολής α με κλίση κατά προσέγγιση 2𝜋 ⁄𝑟𝑎𝑑 μέχρι μια συγκεκριμένη τιμή του α στην
οποία ο συντελεστής αποκτά τη μέγιστη τιμή του, από το σημείο αυτό και μετά
πραγματοποιείται το φαινόμενο της απώλειας στήριξης (stall).

[33]

2.6 Παραγωγή Ισχύος Υδροστροβίλων
Ο βασικότερος και πλέον ευρέως χρησιμοποιημένος τρόπος έκφρασης της απόδοσης των
υδροκινητικών στροβίλων είναι μέσω ενός αδιάστατου αριθμού, το λεγόμενο συντελεστή
ισχύος 𝐶𝑝 (σχέση 2.33). Ο συντελεστής αυτός ορίζεται ως ο λόγος της δεσμευόμενης
υδραυλικής ισχύος προς την ισχύ του ρεύματος του ρευστού, που διέρχεται διαμέσου του
δρομέα.
𝐶𝑝 =

𝑃
0.5 𝜌 𝛢 𝑉 3

(2.34)

όπου 𝑃 είναι η αποσπώμενη ισχύς του ρευστού, συγκεκριμένα του νερού, 𝜌 είναι η
πυκνότητα του νερού σε 997 𝑘𝑔⁄𝑚 3 , 𝛢 είναι η επιφάνεια σάρωσης του δρομέα σε μία
πλήρη περιστροφή και 𝑉 είναι η ταχύτητα ελεύθερης ροής του ρευστού στην ανάντη πλευρά
του δρομέα.
Ο συντελεστής ισχύος εξαρτάται από τον τύπο του υδροστροβίλου και από το λόγο της
περιφερειακής ταχύτητας το ακροπτερυγίου προς την ταχύτητα του νερού, 𝜆 (tip speed
ratio-TSR) και δίνεται από τη σχέση:
𝜆=

𝜔𝑅
𝑉

(2.35)

όπου 𝜔 είναι η γωνιακή ή διαφορετικά η περιστροφική ταχύτητα του δρομέα σε 𝑟𝑎𝑑/𝑠 και 𝑅
είναι η ακτίνα του δρομέα.
Για κάθε δρομέα υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό διάγραμμα το οποίο δίνει πληροφορίες για
την απόδοση το δρομέα σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Μελετώντας τα διαγράμματα
αυτά μας δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνουμε την απόδοση των διαφόρων τύπων
υδροστροβίλων στους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου 𝜆 και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η
διάκριση των στροβίλων σε αργόστροφους και ταχύστροφους. Επιπλέον, από τα
λειτουργικά αυτά διαγράμματα προκύπτει ότι ο ιδανικός κινητήρας έχει άνω όριο στο
συντελεστή ισχύος του ίσο με 19/27, το όριο αυτό καλείται και όριο του Betz. Στην
πραγματικότητα ο συντελεστής ισχύος θα είναι ακόμα μικρότερος λόγω των φαινόμενων
συνεκτικότητας, πεπερασμένου αριθμού πτερύγιων και της υπάρχουσας συστροφής του
νερού κατάντι του δρομέα, η οποία προκαλεί απώλεια ενέργειας λόγω ανικανότητας της σε
μετατροπή πίεσης.

[34]

Κεφάλαιο 3.
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η ανασκόπηση και η σύνοψη των ερευνών που
πραγματοποιήθηκαν για τη προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας μετατροπής της
υδροκινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Οι παρακάτω υποενότητες επικεντρώνονται κυρίως
στο σχεδιασμό, την υπολογιστική ισχύ και απόδοση των υδροκινητικών στροβίλων,
συγκρίνοντας των μεταξύ τους.

3.1 Οριζοντίου και Καθέτου Άξονα Υδροκινητικοί Στρόβιλοι
Η συντριπτική πλειοψηφία των συστημάτων μετατροπής της υδροκινητικής ενέργειας είναι
οι αξονικού τύπου στρόβιλοι (οριζόντιοι) ή διαφορετικά στρόβιλοι άνωσης, καθώς η αρχή
λειτουργία τους στηρίζεται στη δύναμη της άνωσης που προκαλεί την περιστροφή. Οι
οριζοντίου άξονα υδροκινητικοί στρόβιλοι μπορούν να εγκατασταθούν τόσο στα
παλιρροιακά ρεύματα των ωκεανών όσο και σε ποτάμια. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές
έρευνες, προσομοιώσεις και πειράματα που αποσκοπούν στην ολοένα και αυξανόμενη
παραγωγή ισχύς και κατ΄επέκταση ηλεκτρικής ενέργειας.
Μελέτες για εφαρμογές στροβίλων οριζοντίου άξονα σε ωκεανούς έδειξαν ότι για αριθμό
πτερυγίων ίσο με τέσσερα η παραγόμενη ισχύς είναι μεγαλύτερη έναντι των τριών και των
δύο πτερυγίων [32]. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα εξετάζοντας τη γωνία βήματος των
πτερυγίων, μεταβάλλοντας τις υδροτομές καθώς επίσης και τις διαστάσεις του
υδροστροβίλου. Επιπρόσθετα, η χρήση αγωγού διάχυσης αυξάνει την παραγόμενη ισχύ
που μπορεί να παράξει ο υδροκινητικός στρόβιλος με καταρρίψει όμως του όριού του Betz.
Όσον αναφορά εφαρμογές σε ποτάμια έχει μελετηθεί ένας στρόβιλος τύπου προπέλας με
ή χωρίς τη χρήση διαχύτη. Αξιοσημείωτος είναι ο υδροστρόβιλος ο οποίος χρησιμοποιεί τη
χρυσή σπείρα του Αρχιμήδη για τη δημιουργία των πτερυγίων του και ο οποίος εξάγει
αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τέλος, εφαρμόζοντας την καρδιοειδή εξίσωση για τη
κατασκευή μιας υδροκινητικού στροβίλου λαμβάνονται εξίσου σημαντικά και ενδιαφέροντα
αποτελέσματα.
Αρκετές ήταν και οι μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για καθέτου άξονα
υδροστρόβιλους, οι οποίοι είναι ιδανικοί για ρηχά βάθη (<30m) [33]. Συγκεκριμένα, οι A.
Kumar και R.P. Saini το 2017 μελέτησαν τη συμπεριφορά ενός δρομέα Savonius, με
περιστρεφόμενα πτερύγια ως προς τον κάθετο άξονα Ζ. Από τα αποτελέσματα της μελέτης
αυτής, παρατηρήθηκε ότι η βέλτιστη γωνία περιστροφής (twist angle) είναι η 12.5° με
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μέγιστο συντελεστή ισχύος για λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου (λ=0.9) να είναι 0.38 για
ταχύτητα ρευστού ίση με 2m/s [34].
Σύμφωνα με τον Kamal A.R.Ismail, προτείνεται ένα νέο οικονομικό σύστημα υδροκινητικού
στροβίλου τύπου Darrieus, του οποίου τα πτερύγια είναι εύκολο να σχεδιάζονται, να
κατασκευάζονται και να αντικαθίστανται όταν είναι απαραίτητο. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν
τέσσερις γεωμετρίες, συγκεκριμένα το προφίλ επίπεδης πλάκας, το προφίλ πλάκας με
κύρτωση (circular arc profile), η αεροτομή NACA 0018 και η NACA 1548. Από τις αναλύσεις
που πραγματοποιήθηκαν, η αύξηση του αριθμού των πτερυγίων συνεπάγεται αύξηση του
μέσου συντελεστή ροπής [35]. Επιπλέον, παρατηρείται ότι καλύτερο συντελεστή ροπής και
κατ’ επέκταση καλύτερη παραγόμενη ισχύς δίνει το circular arc προφίλ.
Επιπρόσθετα, προκειμένου να ενισχυθεί η υδροδυναμική απόδοση ενός υδροκινητικού
στροβίλου χαμηλής ταχύτητας ροής δοκιμάστηκε ο συνδυασμός ενός δρομέα Savonius και
ενός Darrieus. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι ο στρόβιλος αυτός έχει μέγιστο συντελεστή
ισχύος 0.41 για λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου 2.1 [36], ενώ αυτός του Shiono έχει 0.21 για
TSR ίσο με 1.7 [37].
Παρακάτω αναλύονται αναλυτικότερα οι ελικοειδείς υδροκινητικοί στρόβιλοι στους οποίους
βασίζεται και το μοντέλο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

3.2 Ελικοειδής Υδροκινητικοί στρόβιλοι
3.2.1 Ελικοειδής Υδροκινητικός στρόβιλος 3ων Πτερυγίων (Sathit
Pongduang)
Αυτού του τύπου ο ελικοειδής στρόβιλος αναπτύχθηκε από το καθηγητή Alexander M.
Gorlov (GHT) ο οποίος βασίζεται στον υδροκινητικό στρόβιλο Darrieus και αποτελείται από
τρία πτερύγια με συμμετρική υδροτομή και ελικοειδή μορφή προκειμένου να αυξηθεί η ροπή
του στροβίλου. Ο GHT είναι ικανός να αγγίξει ικανοποιητική ταχύτητα περιστροφής ακόμα
και σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ροής χωρίς σπηλαίωση και διακύμανση της ροπής. Επιπλέον
η συνολική απόδοση είναι υψηλότερη από αυτήν της Darrieus.
Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελείται από τρία πτερύγια με συμμετρική υδροτομή NACA
0020 (Σχήμα 3.19). Ο στρόβιλος διαθέτει μήκος χορδών 0.07m (c), διάμετρο 0.5m και 0.6m
(D) και μήκος 1.25m. Όσον αναφορά τη ελικοειδή γωνία (δ) του πτερυγίου δοκιμάστηκαν οι
120 °, 135 ° και 150 °. Για διάμετρο 0.5m η στερεότητα (σ) ίση με 0.134 και για διάμετρο
με 0.6m η στερεότητα είναι 0.111 [38].
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Σχήμα 3.19: Η γεωμετρία του ελικοειδούς στροβίλου[38].
Με βάση τα αποτελέσματα για στρόβιλο με 0.5m διαμέτρου η βέλτιστη ελικοειδής γωνία (δ)
που παράγει την υψηλότερη ισχύ είναι η 120°. Ο μέγιστος λοιπόν συντελεστής ισχύος ο
οποίος είναι ίσος με 0.275 εμφανίζεται για λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου ίσο με 2.1 έως
2.2, για ταχύτητα ροής 1.302m/s. Ο δρομέας περιστρέφεται με 125rpm παράγοντας μέγιστη
ισχύ 310W λειτουργώντας για ταχύτητα ροής 1.641m/s.
Για διάμετρο ωστόσο 0.6m αποδείχτηκε ότι βέλτιστη ελικοειδής γωνία είναι η 135°, με
μέγιστο συντελεστή ισχύος 0.26 για TSR στα 2.4. Η ισχύς που παράγεται είναι 265W καθώς
ο στρόβιλος περιστρέφεται με 110rpm, για ταχύτητα ροής ίση με 1.535m/s.Συνεπάγεται ότι
η ελικοειδής γωνία έχει επιρροή στην απόδοση του στροβίλου [38].

3.2.2. Ελικοειδής Υδροκινητικός Στρόβιλος Μεγάλων Διαστάσεων (Tuyen
Quang Le)
Η παρούσα μελέτη εξετάζει ένα υδροκινητικό στρόβιλο με τρία ελικοειδή πτερύγια,
χρησιμοποιώντας την υδροτομή NACA0020.

Σχήμα 3.20: Υδροτομή NACA 0020 [39].
Το ύψος του στροβίλου είναι ίσο με 7.2m, η ακτίνα ίση με 1.5m, χορδή (c) 0.4415m για
στερεότητα 0.1405. Η ελικοειδής γωνία των πτερυγίων υπολογίζεται από τον παρακάτω
τύπο :
𝛿 = tan−1 (

𝑛ℎ
)
𝜋𝑑

[37]

(3.1)

όπου 𝑛, ℎ και 𝑑 είναι ο αριθμός των πτερυγίων, το ύψος του πτερυγίου και η διάμετρος του
δρομέα, αντίστοιχα. Ο στρόβιλος διαθέτει γωνία κλίσης (ελικοειδής γωνία) 66.4°.

Η

ταχύτητα ροής η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις προσομοιώσεις ήταν ίση με 3m/s και η
πυκνότητα ίση με 1.025 Kg/𝑚 3 [39].
Στο Σχήμα 3.21 διακρίνονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση αυτού του ελικοειδούς
στροβίλου σε σύγκριση με τον στρόβιλο Darrieus τριών πτερυγίων με τα ιδιά γεωμετρικά
χαρακτηριστικά. Παρατηρείται ότι ο ελικοειδής στρόβιλος παρουσιάζει μεγαλύτερο
συντελεστή ισχύος και κατ’ επέκταση και μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με έναν ίδιου
μεγέθους H-Darrieus.

Σχήμα 3.21: Συντελεστής ισχύος Cp συναρτήσει του λόγου ταχύτητα ακροπτερυγίου (TSR) για τον
ελικοειδή στρόβιλο, για H-Darrieus και για 2 πτερυγίων στροβίλου [39].

3.2.3. Ελικοειδής στρόβιλος Gorlov (1996)
Τον Ιούνιο και τον Αύγουστου του 1996 στο Cape Cod Canal της Massachusetts
πραγματοποιήθηκε η δοκιμή του ελικοειδούς στροβίλου του Gorlov. Στο κανάλι αυτό το
παλιρροϊκό ρεύμα αναστρέφεται τέσσερις φορές την ημέρα και είναι πολύ ταραχώδες με
δίνες και φύκια που περιπλέκουν κάπως τις δοκιμές των στροβίλων. Η μέγιστη ταχύτητα
του νερού μετρήθηκε και είναι περίπου ίση με 1.6764m/s.

Οι διαστάσεις του τριών

πτερυγίων δρομέα είναι: Διάμετρος – 0.61m, Ύψος (Μήκος) – 0.86m και προφίλ υδροτομής
NACA 0020 με 0.18m χορδή (c).
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Σχήμα 3.22: Δύο πτερυγίων στρόβιλος μορφής Gorlov με γεωμετρικά χαρακτηριστικά
Παρά τις φυσικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο
στρόβιλος κατάφερε να παράξει μια αρκετά καλή απόδοση με μέγιστο συντελεστή ισχύος
περίπου 35% για τη μέγιστη ταχύτητα των 1.6764m/s. Η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα
για τις παραπάνω μέγιστες συνθήκες είναι ίση με 100rpm.

3.2.4 Ελικοειδής Υδροκινητικός Στρόβιλος (Parag K. Talukdar)
Η μελέτη των Parag K. Talukdar στοχεύει στην αξιολόγηση της απόδοσης των ελικοειδών
στροβίλων NACA 0020 με διαφορετικούς λόγους στερεότητας. Όπως διακρίνεται και στην
παρακάτω Σχήμα τα πτερύγια συνδέονται με τον κεντρικό άξονα διαμέτρου 25 χιλιοστών
με τη βοήθεια δύο βραχιόνων μέσω ενός συνδέσμου φλάντζας σε κάθε βραχίονα για τις
άνω και κάτω βάσεις.

(α)

(β)

Σχήμα 3.22: a) Ελικοειδής Υδροστρόβιλος του πειράματος β) η υδροτομή [40].
Μελετήθηκαν τρείς διαφορετικοί σχεδιαστικοί ελικοειδείς υδροκινητικοί στρόβιλοι, έχοντας
ως δεδομένη υδροτομή τη NACA 0020. Στο Σχήμα 3.23 παρουσιάζονται οι παράμετροι των
τριών αυτών σχεδιαστικών υδροκινητικών στροβίλων. Η ταχύτητα του νερού κυμαίνεται στα
0,6-3,0 m/s. Συγκεκριμένα οι ταχύτητες νερού είχαν ελαφρά απόκλιση στις δοκιμές κάθε
στροβίλου και ήταν 0,87m / s, 0,85m / s και 0,80m / s για τους στροβίλους I, II και III
αντίστοιχα. Οι μέγιστες ταχύτητες περιστροφής που καταγράφηκαν ήταν 76,2rpm, 73,2rpm
και 62,1rpm για τους στροβίλους I, II και III αντίστοιχα.
[39]

Σχήμα 3.23: Παράμετροι των 3 υδροστροβίλων[40].
Oι κρίσιμες τιμές της μέγιστης ροπής είναι 1,52 Nm, 1,69 Nm και 1,24 Nm για τους
στροβίλους I, II και III αντίστοιχα. Οι συντελεστές μέγιστης ροπής υπολογίζονται σε 0,30,
0,31 και 0,23 για τον στρόβιλο I, II και III. Στην Σχήμα 3.24 παρουσιάζεται ο συντελεστής
ισχύος συναρτήσει του λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου για του διάφορους τύπους
στροβίλων σε σύγκριση με αυτή του Shiono et al και του Niblick.

Σχήμα 3.24: Διάγραμμα του συντελεστή ισχύος συναρτήσει του TSR [40].

3.2.5 Ελικοειδής Στρόβιλος Αεροτομής NACA0012 (B. Yang, X.W. Shu)
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η μελέτη ενός υδροστροβίλου δύο πτερυγίων και
με υδροτομή NACA0012. Οι παράμετροι αυτής του μοντέλου παρουσιάζονται παρακάτω.

Σχήμα 3.25: Παράμετροι του στροβίλου της μελέτης από B. Yang, X.W. Shu [41].
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για διαφορετικές ταχύτητες ροής του νερού με εύρος 0,51,5 m/s. Τα αποτελέσματα τα οποία λαμβάνουμε παρακάτω στο Σχήμα 3.26.
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Σχήμα 3.26: Διάγραμμα του συντελεστή ισχύος συναρτήσει του λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου για
διάφορους αριθμούς Reynolds [41].

3.3 Εμπορικές Εφαρμογές Υδροκινητικών Στροβίλων
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της βιομηχανίας. Η
υδροκινητική βιομηχανία έχει προχωρήσει πέρα από την αρχική φάση δοκιμών και σύντομα
θα εγκαταστήσει έργα επίδειξης με συστοιχίες συσκευών πλήρους κλίμακας. Οι ερωτήσεις
κυμαίνονται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του έργου : από την αξιολόγηση του τόπου,
τον σχεδιασμό της συσκευής, την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πολλά
άλλα.
Μέχρι πρόσφατα στο κλάδο της βιομηχανίας αυτής κυριαρχούσαν μικρές επιχειρηματικές
εταιρείες. Ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια, μια σειρά μεγάλων εταιρειών κατασκευής
στροβίλων έχουν εισέλθει στον κλάδο, αγοράζοντας σχέδια για εμπορικούς σκοπούς. Οι
πιο δραστήριες χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κίνα,
η Ιαπωνία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής [42]. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Θαλάσσιων Ενεργειών (Orkney, Scotland) παρέχει χώρους δοκιμών plug-and-play και
αναπτύσσει επί του παρόντος διεθνή πρότυπα για τις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας
και παλιρροϊκής ενέργειας [43].

3.3.1 Οριζοντίου άξονα
3.3.1.1 Verdant Power
Η Verdant Power είναι η πιο ενεργή εταιρία στροβίλων αξονικής ροής των ΗΠΑ. Από το
2006 έως το 2009, η Verdant εξέτασε έξι πρωτότυπα πλήρους κλίμακας στον ποταμό East
River της Νέας Υόρκης, καθιστώντας την πρώτη εμπορική σειρά παλιρροιακών στροβίλων
στον κόσμο [44]. Σύμφωνα με το Σχήμα 4.1 ο σχεδιασμός Verdant χρησιμοποιεί ένα
σύστημα εκτροπής για να ευθυγραμμιστεί με την ροή. Η ισχύς που παράγεται από τον
στρόβιλο αυτό είναι 35kW.
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Σχήμα 4.1: Verdant Power (USA) [44]

3.3.1.2 Sea Gen
Οι θαλάσσιοι στρόβιλοι Sea Gen ήταν οι πρώτοι στρόβιλοι παλιρροϊκής ενέργειας στον
κόσμο [45]. Το Sea Gen είναι μοναδικό λόγω του οριζοντίου βραχίονα στήριξης του, ο
οποίος μπορεί να ανυψωθεί και να ξανά βυθιστεί για ενδεχόμενη συντήρηση. Η εταιρεία
Seagen τοποθέτησε μια γεννήτρια 1,2 MW στο Stangford Narrows στην Βόρεια Ιρλανδία η
όποια τον Ιούλιο του 2008 συνδέθηκε με το δίκτυο. Έχει βάρος 300 τόνους και χρησιμοποιεί
κιβώτιο όπως μια τυπική ανεμογεννήτρια.

Σχήμα 4.2: Sea Gen (England) [45]

3.3.1.3 Nautricity Cormat
Ο σχεδιασμός του Nautricity Cormat (Σχήμα 4.4) έχει δύο σειρές από αντίθετα
περιστρεφόμενα πτερύγια και αγκυροβολείται από ένα μόνο σημείο στο μπροστινό μέρος
του στροβίλου [46]. Με τον τρόπο αυτό, ο στρόβιλος μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τη ροή
του νερού. Η ισχύς του στροβίλου αυτής που κατασκευάστηκε στη Σκωτία είναι ίση με
250KW.
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Σχήμα 4.4: Nautricity (Scotland) [46].

3.3.1.4 Tidel (SMDHydrovision)
Η εταιρία SMDHydrovision ανέπτυξε ένα μοντέλο στρόβιλου ο οποίος αποτελείται από δύο
δρομείς, με δύο πτερωτές η καθεμία, οι οποίες έχουν διάμετρο δρομέα 15 m και είναι
ενωμένες μεταξύ τους με μία δοκό ανάμεσα στα κιβώτια μετάδοσης της κίνησης τους. Από
κοινού έχουν μέγιστη ισχύ 1 MW σε ταχύτητα ρεύματος 2.3 m/s. Η ιδιαιτερότητα της
κατασκευής τους έγκειται στο ότι η τοποθέτησή τους γίνεται μέσω μίας ογκώδους
μεταλλικής δοκού στον πυθμένα. Αυτό κάνει μεταβλητό πολλές φορές το ύψος τους από τη
θαλάσσια επιφάνεια απορροφώντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ισχύ του ρεύματος. Συνήθως,
αυτού του είδους οι στρόβιλοι τοποθετούνται σε βάθος μεγαλύτερο των 30 m και
συγκεκριμένα μέχρι τώρα σε περιοχές της Σκωτίας.

Σχήμα 4.5: Tidel της εταιρείας SMDHydrovision (Scotland) [47]

3.3.1.5 OpenCenterTurbine (OpenHydro)
Ο συγκεκριμένος υδροκινητικός στρόβιλος αναπτύχθηκε από την ιρλανδική εταιρία
OpenHydro. Είναι αξονικής ροής και η ονομασία του παραπέμπει στο άνοιγμα που έχει το
κέντρο του, δηλαδή στον άξονα συμμετρίας της περιστροφικής κίνησης. Η OpenHydro
σχεδιάζει να εγκαταστήσει δύο στροβίλους 300 kW κοντά στο Σιάτλ, Ουάσιγκτον [48]. Τα
στυλώματα του είναι εγκατεστημένα στο βυθό όπου και σχηματίζουν μία βάση στήριξης,
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σχεδιασμένη να αντέχει μεγάλα δυναμικά φορτία. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης
κατασκευής έγκειται στην ύπαρξη μαγνητικού στάτορα στην περιφέρεια της πτερωτής που
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα συνεχούς τάσεως, μέσω της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η
διάμετρος του δρομέα είναι 16 m, ο άξονας περιστροφής απέχει από το βυθό 12-17 m και
η μέγιστη ισχύς που μπορεί να αποδώσει ο στρόβιλος είναι περίπου 2 MW. Το εύρος
ταχυτήτων του θαλάσσιου ρεύματος για τις οποίες ενδείκνυται η λειτουργία του είναι μεταξύ
0.7 και 2.57 m/s [49].

Σχήμα 4.6: Στρόβιλος OpenCenter τη εταιρείας Open Hydro [49]

3.3.1.6 BELUGA 9
Ο παρών στρόβιλος έχει αναπτυχθεί, από τη γαλλική πολυεθνική εταιρία Alstom, ήδη από
το 2009 και το 2012 έγιναν οι πρώτες πειραματικές εγκαταστάσεις του στον κόλπο Fundy
του Καναδά. Είναι αξονικής ροής και ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε αγωγό, ο οποίος
κατευθύνει προς αυτόν την κίνηση του ρεύματος. Ο Beluga 9 είναι σχεδιασμένος για αρκετά
δυνατά ρεύματα (άνω των 4.5 m/s) και μέγιστη ισχύ 1 MW. Η διάμετρος του αγωγού είναι
20m, του δρομέα 13 m και η εγκατάστασή του γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 30m [50].

Σχήμα 4.7: BELUGA 9 της εταιρείας Alstom (Γαλλία) [50]
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3.3.1.7 RER Hydro TREK
Το RER Hydro TREK είναι ένας στρόβιλος πολλαπλών σταδίων που έχει τρεις σειρές
πτερυγίων, με τις πρώτες και τελευταίες σειρές να δρουν ως στάτορες. Το TREK διεξάγεται
σε δοκιμές πλήρους κλίμακας από το 2010. Το 2012, η RER Hydro συνεργάστηκε με τη
Boeing, δίνοντας στην Boeing τα δικαιώματα πώλησης και εμπορίας της υδροηλεκτρικής
τεχνολογίας RER [51].

Σχήμα 4.8: RER Hydro TREK [51]

3.3.1.8 Lunar Tidal Turbine (LTT)
Ο LTT αναπτύχθηκε από την εταιρία Lunar Energy και είναι παρεμφερούς λειτουργίας με
το Beluga 9. Είναι στρόβιλος αμφίδρομης αξονικής ροής, εντός ενός συμμετρικού αγωγού
τύπου Venturi. Η ύπαρξη του αγωγού επιταχύνει το εισερχόμενο θαλάσσιο ρεύμα,
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγόμενη ισχύ του υδροστροβίλου. Η διάμετρος του
αγωγού είναι ίση με 21m, η διάμετρος της πτερωτής είναι ίση με 11.5m, το μήκος του
αγωγού είναι 27m, το συνολικό ύψος είναι περίπου 31m και η απόσταση από το πυθμένα
ίση με 10m. Για ταχύτητα ροής ρευστού 2.55m/s η παραγόμενη ισχύς είναι 1MW. Η
εγκατάσταση τέτοιων τύπων υδατογεννητριών γίνεται στα 30 με 50 m βάθος [52].

Σχήμα 4.9: Lunar Tidal Turbine (LTT) [52].
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3.3.1.9 Oceade 18
Ο συγκεκριμένος υδροστρόβιλος αναπτύχθηκε από την εταιρία General Electric και έχει
τεθεί σε εφαρμογή κοντά στις ιρλανδικές ακτές από το 2013. Ο δρομέας έχει τρεις πτερωτές
και διάμετρο μεταξύ 18 και 23 m. Ο στρόβιλος μπορoύσε αρχικά να αποδώσει 1 MW ενώ
με νεότερες σχεδιαστικές βελτιώσεις φτάνει τα 1.4 MW με μία συχνότητα περιστροφής στα
14 rpm [53].

Σχήμα 4.10: Υδρογεννήτρια Oceade 18 [53]

3.3.2 Καθέτου άξονα Υδροκινητικός Στρόβιλος
3.3.2.1 Ocean Renewable Power Company (ORPC)
Η Εταιρεία Ωκεάνιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ORPC) είναι ο πιο ενεργός
παραγωγός διασταυρούμενων στροβίλων στις ΗΠΑ. Η ORPC έχει αναπτύξει και δοκιμάσει
παλιρροϊκά και χερσαία συστήματα. Η ORPC έχει δοκιμάσει τη παλιρροιακή της μηχανή
(Σχήμα 4.11) στην ακτή του Maine σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Maine
παράγοντας ισχύ ίση με 150KW [54] και έχει δοκιμάσει τον στρόβιλο στην Αλάσκα μέσω
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας [55]. Η ORPC έχει επί του παρόντος μια
προκαταρκτική άδεια για την είσοδο Cook στην Αλάσκα για έρευνα στο χώρο μέχρι το 2016
για εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 100 MW.

Σχήμα 4.11: Ocean Renewable Power Company (USA) [55]
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3.3.2.2 Alternative Hydro Solutions Ltd
Η εταιρεία αυτή έχει υιοθετήσει την ιδέα του Darrieus και την τροποποίησε προκειμένου να
γίνει κατάλληλη για ποτάμια με χαμηλής έντασης ροής. Τα πτερύγια του στροβίλου είναι
κατασκευασμένα από αλουμίνιο ώστε να παρέχει μεγαλύτερη αντοχή. Ο στρόβιλος είναι
διαθέσιμος για διάφορες διαμέτρους 1.25 m, 1.5m, 2.5 m, 3.0 m και 6.0 m [56]. Η
χαμηλότερη ταχύτητα στην οποία είναι αποδεκτή να λειτουργεί είναι 0.8m/s [57]. Για ύψος
2m και διάμετρο 3m, η επιφάνεια διατομής είναι 6𝑚 2 και θα παράγει ισχύ 750KW για
ταχύτητα ροής 1m/s.

Σχήμα 4.12: Στρόβιλος μορφής Darrieus από την Alternative Hydro Solutions Ltd.(Canada)[56]

3.3.2.3 New Energy Corporation Inc. (Canada)
Η New Energy Corporation Inc., με την υποστήριξη της Natural Resources Canada και του
CANMET Energy Technology Center, έχει αναπτύξει μια σειρά υδροκινητικών στροβίλων
οι οποίοι παράγουν ισχύ από 5kW έως 25kW και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε
ποτάμια, αρδευτικά κανάλια, βιομηχανικές εκροές και παλιρροιακές εκβολές. Ο στρόβιλος
EnCurrent βασίζεται στο στρόβιλο κατακόρυφου άξονα [58]. Ένα σύστημα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας 5KW μπορεί να τροφοδοτήσει από δύο έως και πέντε κατοικίες σε
συνεχή βάση. Το μοντέλο περιορισμένης ροής αποτελείται συνήθως από 5 πτερύγια ώστε
να αυξηθεί η αντίσταση στο στρόβιλο.

Σχήμα 4.13: New Energy Corporation INC. (Canada) [58].
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3.3.2.5 Tidal Energy Pty. Ltd. (Australia)
Αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 και εξετάζει την εγκατάσταση στροβίλων σε παλιρροιακά
ρεύματα και ποταμούς όπως ο Αμαζόνιος. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ροές γύρω στα 2m/s
είναι ιδανικές για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αυτόν τον στρόβιλο. Για ταχύτητες
λοιπόν από 1-2m/s η παραγόμενη ισχύς κυμαίνεται από 0.77-6.16KW [59].

Σχήμα 4.14: Στρόβιλος της εταιρείας Tidal Energy Pty. Ltd. (Australia) [59].

3.3.2.8 MNU Hybrid Turbine
Το Πανεπιστήμιο Memorial του Newfoundland (MNU), διεξάγει έρευνα σε ένα δρομέα
Savonius, έναν πολλαπλό στροφέα Savonius και έναν συνδυασμένο υβριδικό στρόβιλο
Darrieus-Savonius [60] όπως φαίνεται και στην Σχήμα 4.17. Οι ταχύτητες είναι πολύ
χαμηλές, κατά μέσο όρο 0,5 m/s. Δεδομένης της αναμενόμενης απόδοσης του ρότορα ~
20%, η διατήρηση μιας σταθερής ισχύος 20 W θα ήταν δύσκολη.

Σχήμα 4.17: Συνδυασμένος στρόβιλος Darrieus-Savonius MNU Hybrid Turbine [60]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
Η υπολογιστική ρευστοδυναμική (Computational Fluid Dynamics-CFD) είναι ένα σημαντικό
και απαραίτητο εργαλείο το οποίο παρέχει προσεγγιστικές λύσεις για την προσομοίωση της
ροής των ρευστών, εκμεταλλεύοντας τις θεμελιώδεις εξισώσεις της ρευστομηχανικής. Η
υπολογιστική ρευστοδυναμική μετατρέπει τις διαφορικές εξισώσεις σε αλγεβρικές, οι οποίες
προσεγγίζουν αριθμητικά τις μερικές διαφορικές εξισώσεις και παρέχουν τα διάφορα
χαρακτηριστικά της ροής.
Το όργανο το οποίο επέτρεψε την πρακτική ανάπτυξη της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής
δεν είναι άλλο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι αναλύσεις CFD απαιτούν την λύση
χιλιάδων ή ακόμα και αρκετών εκατομμυρίων εξισώσεων/αριθμών, κάτι το οποίο δεν θα
ήταν ανθρωπίνως δυνατό χωρίς την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από τα μέσα
της δεκαετίας του 1970 αναπτύχθηκαν τα σύνθετα μαθηματικά που απαιτούνται
προκειμένου να εφαρμοστούν οι αλγόριθμοι επίλυσης και δημιουργήθηκαν έτσι οι πρώτοι
γενικής χρήσης επιλύτες, ωστόσο λόγω του ότι απαιτούσαν πολύ ισχυρούς υπολογιστές,
αρκέστηκαν αρχικά στην υπολογιστική έρευνα. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των
υπολογιστών, σε συνδυασμό µε την ανάπτυξη ισχυρών γραφικών εργαλείων τρισδιάστατης
μοντελοποίησης,

κατέστησαν την υπολογιστική ρευστοδυναμική ως το πλέον ευρέως

διαδεδομένο εργαλείο βιομηχανικού σχεδιασμού.
Το βασικότερο πλεονέκτημα της χρήσης CFD είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η μείωση
κόστους κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής ενός προϊόντος. Πριν την είσοδο
των υπολογιστικών αυτών εργαλείων, εφαρμόζονται επαναλαμβανόμενα πειράματα πάνω
στη πρωτότυπη γεωμετρία, μέχρι την οριστικοποίηση της βέλτιστης μορφής της.
Επιπρόσθετα, δύναται η δυνατότητα προσομοίωσης ρευστομηχανικών φαινομένων σε
πραγματικές συνθήκες καθώς επίσης και διαφόρων πολύπλοκων προβλημάτων. Τέλος,
μπορεί να δώσει χαρακτηριστικά ροής σε δυσπρόσιτες περιοχές των υπό μελέτη
συστημάτων.
Για να επιλυθεί ένα φυσικό πρόβλημα με CFD, το πρώτο βήμα είναι να διακριτοποιηθούν
οι μερικές διαφορικές εξισώσεις σε αλγεβρικές, το δεύτερο είναι η δημιουργία υπολογιστικού
πλέγματος, τρίτο στη σειρά είναι η επιλογή των οριακών συνθηκών, το μοντέλο τύρβης που
θα χρησιμοποιηθεί, πέμπτο εν συνεχεία είναι η επίλυση των εξισώσεων και τελευταίο είναι
η αναπαράσταση των αποτελεσμάτων.

[49]

4.1 Διακριτοποίηση
Στο κομμάτι αυτό της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, ονόματι διακριτοποίηση, είναι η
δημιουργία ενός συνόλου αλγεβρικών εξισώσεων από μερικές διαφορικές εξισώσεις. Οι
πλέον ευρέως διαδεδομένοι μέθοδοι διακριτοποίησης για την αριθμητική επίλυση των
εξισώσεων είναι:


η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων



η μέθοδο οριακών στοιχείων



η μέθοδος πεπερασμένων διαφορών



η μέθοδος πεπερασμένων όγκων

Σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων η ροή κατανέμεται σε ένα σύνολο
στοιχείων μικρού μεγέθους, σχήματος τριγώνου ή μικρών κύβων ή πυραμίδων. Μέσα σε
κάθε στοιχείο προσεγγίζονται οι μεταβλητές της ταχύτητας, της πίεσης κτλ. μέσω
αλγεβρικών εξισώσεων όπου μετέπειτα υποκαθίστανται από τις θεμελιώδης εξισώσεις
διατήρησης της μάζας, της ορμής και της ενέργειας. Το σχήμα καθώς επίσης και ο αριθμός
των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση εξαρτώνται τόσο από τα
χαρακτηριστικά της ροής (συμπιεστή, ασυμπίεστη, μόνιμη, μη μόνιμη κ.λπ) όσο και από την
πολυπλοκότητα της γεωμετρίας του κάθε αντικειμένου ή σώματος.
Όσον αναφορά τη μέθοδο των οριακών στοιχείων (Boundary Element Theory), το όριο του
πεδίου ροής είναι αυτό το οποίο αποτελείται από επιμέρους διακριτά στοιχεία. Ο αριθμός
και το είδος των στοιχείων αυτών πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να καθορίζει με ακρίβεια
τις οριακές συνθήκες που επικρατούν. Για τα σημεία τα οποία δεν περικλείουν το όριο, η
ροή υπολογίζεται με επαλληλία των παραπάνω όρων [25]. Η μέθοδος αυτή καλείται
μέθοδος panel και συνίσταται να εφαρμόζεται σε προσομοιώσεις ατριβούς ροής. Ένα
πλεονέκτημα έναντι της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων είναι ο λιγότερος υπολογιστικός
χρόνος που απαιτείται για την επίλυση και ανάκτηση των αποτελεσμάτων.
Το πεδίο της ροής σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών (finite difference
method) χωρίζεται σε ένα σύνολο σημείων πλέγματος και αποτελεί μία από τις καλύτερα
κατανοητές μεθόδους διακριτοποίησης. Στους κόμβους του πλέγματος υπολογίζονται οι
διακριτές τιμές των συναρτήσεων οι οποίες προσεγγίζουν τις συνεχείς συναρτήσεις
ταχύτητας, πίεσης και κ.λπ., με τη χρήση μια σειράς Taylor μέσω της οποίας συσχετίζεται
η τιμή μιας μεταβλητής σε ένα σημείο με τη τιμή σε ένα γειτονικό στοιχείο [25].
Σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων, το πεδίο ροής αποτελείται από ένα
μεγάλο αριθμό μικροσκοπικών όγκων ελέγχου, στα κέντρα των οποίων γίνεται ο
υπολογισμός τόσο της ταχύτητας όσο και της πίεσης. Οι διαφορικές εξισώσεις συνέχειας,
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ορμής και ενέργειας ενσωματώνονται σε ογκομετρική μορφή και αντικαθίστανται στην
ολοκληρωτική μορφή τους μέσω μιας μαθηματικής έκφρασης, γνωστή και ως θεώρημα
απόκλισης Gauss. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται κυρίως τριγωνικούς για δισδιάστατη
ροή (2D) και τετραεδρικούς για τρισδιάστατη ροή (3D).
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι για προβλήματα ρευστομηχανικής η μέθοδος των
πεπερασμένων όγκων είναι αυτή η οποία προτιμάται λόγω του ότι επιτρέπει τις ασυνέχειες.
Αυτή είναι και η μέθοδος η οποία επιλέχτηκε για τη παρούσα μελέτη, ως καταλληλότερη
μέθοδος για την αριθμητική επίλυση του προβλήματος, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσει
προβλήματα μεταφοράς θερμότητας, μάζας, ορμής και ενέργειας.

4.2 Υπολογιστικό πλέγμα
Η παραγωγή υπολογιστικού πλέγματος είναι η σημαντικότερη και πιο χρονοβόρα εργασία
στην ανάλυση µε μεθόδους υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD). Ως πλέγμα (grid ή
mesh) ορίζεται ένα σύνολο πεπερασμένων σημείων και γραμμών που αποτελούν το πεδίο
ροής. Σύμφωνα με το μοντέλο πεπερασμένων όγκων, το οποίο και χρησιμοποιείται για την
επίλυση του προβλήματος της παρούσας διπλωματικής, το πεδίο ροής χωρίζεται σε
μικροσκοπικούς όγκους, με αποτέλεσμα το πλέγμα να ορίζεται από τις ακμές των όγκων.
Στο κεντρικό κόμβο εσωτερικά του όγκου ελέγχου αποθηκεύονται τα βαθμωτά μεγέθη όπως
είναι ο συντελεστή άνωσης, συντελεστής αντίστασης, η πυκνότητα η ισχύς κλπ. Στη μέση
της απόσταση μεταξύ δύων κόμβων και κάθετα στη γραμμή που τους ενώνει,
τοποθετούνται τα λεγόμενα μέτωπα των όγκων ελέγχου, στα οποία αποθηκεύονται τα
διανυσματικά μεγέθη των ταχυτήτων. Η γεωμετρία, ο αριθμός των πεπερασμένων όγκων
και η ποιότητα του πλέγματος καθορίζουν τη λύση, τη σύγκλιση και το χρονικό βήμα της
επίλυσης του προβλήματος. Το πλέγμα πρέπει να αντιπροσωπεύει τη φυσική γεωμετρία
της μελέτης με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, με σκοπό την αποφυγή τυχόν
σφαλμάτων κατά την επίλυση.

Σχήμα 4.1: Χαρακτηριστικά στοιχεία του α) όγκο ελέγχου β) στοιχείο πλέγματος
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Σύμφωνα με το παρακάτω Σχήμα, υπάρχουν διαφόρων ειδών σχήματα στοιχείων από τα
οποία μπορεί να αποτελείται ένα πλέγμα, χαρακτηριστικά είναι το τετράεδρο, η πυραμίδα,
το τρίγωνο, το εξάεδρο, το πρίσμα και το τετράπλευρο.

Σχήμα 4.2: Πιθανά σχήματα στοιχείων που απαρτίζουν ένα υπολογιστικό πλέγμα
Το πόσο πυκνό θα είναι ένα πλέγμα καθώς επίσης και το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί
για τους πεπερασμένους όγκους εξαρτάται από το εκάστοτε πρόβλημα. Αξίζει να αναφερθεί
ότι σε περιοχές στις οποίες αναμένεται να υπάρξουν έντονες διακυμάνσεις των μεταβλητών,
συγκεκριμένα κοντά σε στερεές επιφάνειες και δομές με μικρή κλίμακα, το πλέγμα
προτιμάται να είναι αρκετά πυκνό.
Τα πλέγματα μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το τρόπο
σύνδεσης των σημείων του πλέγματος με τα γειτονικά τους: τα δομημένα και τα μη
δομημένα πλέγματα.

4.2.1 Δομημένα Πλέγματα
Το δομημένο πλέγμα αποτελείται από επαναλαμβανόμενα δομικά στοιχεία, που
ονομάζονται µπλοκς. Η τοπολογία των στοιχείων του πλέγματος είναι σταθερή, ωστόσο
διαθέτει την ικανότητα το πλέγμα να προσαρμοστεί στην υπομελέτη γεωμετρία, μέσω της
παραμόρφωσης των μπλόκς. Σ ένα τέτοιου είδους το πλέγμα έχει την ικανότητα να γίνεται
πυκνότερο κοντά στην επιφάνεια, ώστε να μπορεί να δώσει μια πιο ακριβή προσέγγιση των
έντονων μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στη περιοχή αυτή. Τα σχήματα τα οποία
χρησιμοποιούνται κυρίως για μοντέλα δύο διαστάσεων είναι τα τετράπλευρα, ενώ για τα
τριών διαστάσεων είναι τα εξάεδρα. Ένα απλούστερο παράδειγμα δομημένου πλέγματος
είναι το ορθογωνικό πλέγμα του σχήματος 4.3α.
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει ένα δομημένο πλέγμα είναι ότι
επιτρέπει στο χρήστη να πυκνώνει το πλέγμα στις περιοχές με υψηλές διακυμάνσεις των
μεταβλητών και να το αραιώνει στο υπόλοιπο πεδίο ροής. Τέλος, εξαιτίας του μικρού
μεγέθους που καταλαμβάνουν στον αποθηκευτικό χώρο, οδηγούν σε μείωση του χρόνου
επίλυσης του προβλήματος.
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Πάρα τα προαναφερθείσαντα πλεονεκτήματα, ο χρόνος και η γνώση που απαιτείται για τη
σχεδίαση και δημιουργία μιας δομής μπλοκ είναι αρκετά μεγάλη. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ότι για τη δημιουργία ενός τέτοιο πλέγματος χρειάζεται περίπου αν όχι
εβδομάδες , πολλές μέρες, σε αντίθεση με τα μη δομημένα πλέγματα.

β) Μη δομημένο πλέγμα

α) Δομημένο πλέγμα

Σχήμα 4.3: Τα δύ βασικά είδη υπολογιστικών πλεγμάτων [61]

4.2.2 Μη Δομημένα Πλέγματα
Στα πλέγματα αυτά η συλλογή στοιχείων από τα οποία αποτελείται δεν διατάσσονται με
συγκεκριμένη δομή, εν ολίγοις η γεωμετρία των κελιών δεν είναι ομοιόμορφη και αποτελείται
από διαφόρων μεγεθών τριγωνικά κελιά για δύο διαστάσεων προβλήματα και τετραεδρικά
για τριών διαστάσεων. Ο τρόπος σύνδεσης των κελιών μεταξύ τους, ορίζεται κατά μοναδικό
τρόπο, κάτι το οποίο αυξάνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα της κατασκευής του
πλέγματος, αλλά και τις ανάγκες σε υπολογιστικούς πόρους [25].
Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι οι μέθοδοι δημιουργίας πλέγματος είναι εξαιρετικά
αυτοματοποιημένες διευκολύνοντας έτσι το χρήστη τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως
προς τη προσπάθεια που απαιτείται. Επιπλέον, τα μη δομημένα πλέγματα διαθέτουν
καλύτερη ευελιξία ώστε να προσαρμόζονται σε πολύπλοκες γεωμετρίες.
Το σημαντικότερο μειονέκτημα των µη δομημένων πλεγμάτων είναι η έλλειψη έλεγχου των
σχεδιαστικών παραμέτρων του πλέγματος από τους χρήστες. Επιπρόσθετα, τυχόν λάθος
στην υπό μελέτη γεωμετρία μπορεί να επιφέρει διάφορες αποτυχίες στη δημιουργία του
πλέγματος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν δύναται καν ο σχηματισμός του.

4.2.3 Υβριδικό πλέγμα
Χαρακτηριστικό των υβριδικών πλεγμάτων είναι ότι αποτελούνται ταυτόχρονα από
διάφορες γεωμετρίες κελιών, ορθογώνια, τρίγωνα κ.λπ. Τα πλέγματα αυτά έχουν τη
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δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τόσο τα βέλτιστα χαρακτηριστικά των δομημένων
πλεγμάτων σε περιοχές με υψηλή κλίση των μεταβλητών όσο και αυτά των μη δομημένων
στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης περιοχής.
Για δύο διαστάσεων προβλήματα χρησιμοποιούνται τρίγωνα και τετράπλευρα, ενώ για αυτά
με των τριών, εξάεδρα, τετράεδρα, πρίσματα και πυραμίδες. Τα εξάεδρα εφαρμόζονται
κυρίως σε όρια στερεών γεωμετριών, οι πυραμίδες για τη μετάβαση από τα εξάεδρα στα
τετράεδρα, τα πρίσματα είναι απαραίτητα σε τοίχους, ενώ τα τετράεδρα εφαρμόζονται
κυρίως στον υπόλοιπο υπό μελέτη όγκο.
Βασικό μειονέκτημα είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για τη κατασκευή ενός τέτοιου
πλέγματος. Επιπλέον, λόγω πολυπλοκότητας του, πολλές φορές τυχαίνει να αποτυγχάνει.

Σχήμα 4.4: Παράδειγμα υβριδικού πλέγματος σε αεροτομή επιβατικού αεροσκάφους [61]

4.3 Οριακές Συνθήκες
Οριακές καλούνται οι συνθήκες αυτές οι οποίες εφαρμόζονται πάνω στη δεδομένη
γεωμετρία συγκεκριμένα στα τοιχώματα, στην είσοδο και στην έξοδο του ρευστού. Μπορούν
να καθοριστούν τιμές ταχύτητας, παροχής μάζας ή και πίεσης για την είσοδο ή έξοδο του
ρευστού καθώς επίσης και διάφορες συνθήκες ολίσθησης ή μη στα τοιχώματα (walls). Είναι
απαραίτητο να ορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι οριακές συνθήκες, προκειμένου η
προσομοίωση να είναι αντιπροσωπευτική με το αντίστοιχο φυσικό πρόβλημα.
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4.4 Εξισώσεις
Οι εξισώσεων Navier – Stokes οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 2
μπορούν να αποτυπωθούν σε μία πιο γενική μορφή που παρουσιάζεται παρακάτω.
Συγκεκριμένα η σχέση 4.1 αναφέρεται στη αρχή διατήρησης της συνέχειας, ενώ η σχέση
4.2 παρουσιάζει τη αρχή διατήρησης της ορμής.
𝜕𝜌 𝜕(𝜌𝑈𝑗 )
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗

(4.1)

𝜕(𝜌𝑈𝑗 ) 𝜕(𝜌𝑈𝑖 𝑈𝑗 )
𝜕𝑝 𝜕𝜏𝑖𝑗
+
=−
+
+ 𝑆𝑀,𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗

(4.2)

όπου 𝑈 είναι η ταχύτητα ελεύθερης ροής, 𝑝 είναι η στατική πίεση, 𝜏𝑖𝑗 είναι η διατμητική τάση
(Σχέση 4.3) και 𝑆𝑀,𝑖 είναι κατά κάποιον τρόπο ένας όρος της ορμής ο οποίος ορίζεται από
τη σχέση 4.4.
𝜏𝑖𝑗 = 𝜇 [

𝜕𝑈𝑖 𝜕𝑈𝑗 2 𝜕𝑈𝑘
+
−
𝛿 ]
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖 3 𝜕𝑥𝑘 𝑖𝑗

(4.3)

όπου 𝛿𝑖𝑗 είναι το δέλτα του Kronecker όπου είναι η διακριτή εκδοχή της συνάρτησης δέλτα
του Dirac. Συγκεκριμένα, το 𝛿𝑖𝑗 παίρνει τη τιμή 0 όταν 𝑖 ≠ 𝑗 και 1 όταν ισχύει η σχέση 𝑖 = 𝑗.
Σε ρευστομηχανικά προβλήματα όπου ένα χωρίο περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα με
συγκεκριμένη γωνιακή ταχύτητα και διεύθυνση, ο όρος ορμής 𝑆𝑀,𝑖 αποτελείται από τον όρο
ορμής λόγω της δύναμης Coriolis 𝑆𝐶𝑜𝑟,𝑖 και της φυγόκεντρης δύναμης 𝑆𝑐𝑓𝑔,𝑖 .
𝑆𝑀,𝑖 = 𝑆𝐶𝑜𝑟,𝑖 + 𝑆𝑐𝑓𝑔,𝑖

(4.4)

𝑆𝐶𝑜𝑟,𝑖 = −2𝜌𝛺𝑗 𝑈𝑟𝑒𝑙,𝑘 𝜀𝑖𝑗𝑘

(4.5)

𝑆𝑐𝑓𝑔,𝑖 = 𝜌(𝛺𝑗 𝛺𝑖 )𝑥𝑖 − 𝜌(𝛺𝑚 𝑥𝑚 )𝛺𝑖

(4.6)

όπου 𝛺 είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του χωρίου ή του σώματος, 𝑈𝑟𝑒𝑙,𝑘 είναι η
σχετική ταχύτητα και η μεταβλητή 𝜀𝑖𝑗𝑘 είναι το σύμβολο μετάθεσης το οποίο εμφανίζεται
στον τανυστικό λογισμό και λαμβάνει τι παρακάτω τιμές ανάλογα με τις τιμές των δεικτών.

𝜀𝑖𝑗𝑘

+1,
= {−1
0,

(𝑖, 𝑗, 𝑘) = (1,2,3), (3,1,2), (2,3,1)
(𝑖, 𝑗, 𝑘) = (1,3,2), (2,1,3), (3,2,1)
𝑖 = 𝑗, 𝑖 = 𝑘 ή 𝑗 = 𝑘
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(4.7)

Δηλαδή, το σύμβολο μετάθεσης ισούται με τη μονάδα όταν η τριάδα είναι μια άρτια μετάθεση
των τιμών των δεικτών, -1 όταν είναι περιττή και 0 όταν οποιοσδήποτε από τους δείκτες
επαναλαμβάνεται.
Η δύναμη Coriolis είναι η δύναμη η οποία εμφανίζεται σε μη αδρανειακά συστήματα
αναφοράς. Η δύναμη αυτή έχει διεύθυνση κάθετη της κίνησης και φορά ανάλογα με τη φορά
περιστροφής του συστήματος. Η φυγοκεντρική δύναμη είναι η αδρανειακή δύναμη (αντίθετη
της κεντρομόλου) που δέχεται ένα σώμα το οποίο εκτελεί κυκλική κίνηση, η οποία τείνει να
το απομακρύνει από την κυκλική του τροχιά.
Τέλος, η τρίτη σχέση που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό μια ροής είναι η αρχή
διατήρησης της ενέργειας η οποία παρουσιάζεται παρακάτω.
𝑈𝑘 𝑈𝑘⁄
𝛺 2 𝑟 2⁄ )
𝜕(𝜏𝑖𝑗 𝑈𝑖 )
𝜕(𝜌𝛪) 𝜕𝑝 𝜕(𝜌𝑈𝑗 𝐼)
𝜕 𝜇 𝜕𝛪
𝜕 𝜇 𝜕(
𝜕 𝜇 𝜕(
2)
2
−
+
=
(
)−
[
]+
[
]+
+ 𝑆𝐸,𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

όπου 𝛪 είναι η ροθαλπία (Σχέση 4.), 𝑃𝑟 είναι ο αριθμός Prandtl,

𝜕(𝜏𝑖𝑗 𝑈𝑖)
𝜕𝑥𝑗

(4.8)

είναι ο λόγος που

σχετίζεται με το έργο που προκαλείται λόγω των διατμητικών τάσεων και 𝑆𝐸,𝑖 είναι ένας όρος
πηγής.

4.5 Μοντέλα Τύρβης
Όλα το ροϊκά φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται στη φύση μεταβάλλονται ως προς το χρόνο.
Ωστόσο οι ταχύτητες του ρευστού σε ορισμένα από αυτά τα φαινόμενα μεταβάλλονται γύρω
από μια μέση χρονική τιμή ταχύτητας, στην οποία οι διακυμάνσεις είναι αρκετά μικρές, με
σκοπό να μπορεί θεωρηθεί η ροή χρονικά αμετάβλητη. Τα πεδία ροής αυτού του τύπου
χαρακτηρίζονται ως στρωτά ροϊκά πεδία. Στα περισσότερα όμως πεδία ροής οι
διακυμάνσεις αυτές της ταχύτητας δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες για το λόγο αυτό
τα πεδία αυτά καλούνται τυρβώδη.
Η τύρβη συνίσταται από έναν ακαθόριστο αριθμό χαοτικά κινούμενων ρευστών μαζών, τα
οποία ονομάζονται δίνες και συμβαίνει όταν οι αδρανειακές δυνάμεις γίνονται σημαντικά σε
συγκρίσιμες με τις δυνάμεις ιξώδους για ψηλούς αριθμούς Reynolds. Η λεπτομερής
συμπεριφορά της τύρβης δεν δύναται να υπολογιστεί, καθώς οι δίνες μπορεί να
αναπτύσσονται σε διάφορες τάξεις μεγέθους και η κίνηση τους λόγω ανικανότητας της να
προβλεφθεί μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο ενώ πολλές φορές δε δύναται να επιλυθεί.
Λόγω αυτών των προβλημάτων, έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται τα λεγόμενα
μοντέλα τύρβης. Οι τρείς κύριοι μέθοδοι που έχουν επικρατήσει είναι οι χρονικά μέσες
εξισώσεις Navier-Stokes κατά Reynolds (Reynolds Averaged Navier-Stokes-RANS), η
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προσομοίωση μεγάλων δινών (Large Eddy Simulation – LES) και η απευθείας αριθμητική
προσομοίωση (Direct Numerical Simulation -DNS).

4.5.1 RANS model
Το μοντέλο αυτό επιλύει τις προαναφερθείσες εξισώσεις για τις μέσες τιμές των διάφορων
μεταβλητών όπως η ταχύτητα και η πίεση. Η προσομοίωση αυτή των εξισώσεων μειώνει
σημαντικά την απολογιστική προσπάθεια σε σύγκριση με την άμεση αριθμητική
προσομοίωση και υιοθετείται για διάφορα πρακτικά προβλήματα μηχανικής. Επομένως,
προκειμένου ληφθούν οι μέσες χρονικά εξισώσεις Navier - Stokes και η μέση χρονικά
εξίσωση διατήρησης μάζας λαμβάνεται σαν δεδομένο πως κάθε χρονικά μεταβαλλόμενη
μεταβλητή που υπάρχει σε αυτές γράφεται ως το άθροισμα της μέσης τιμής και της
διαταραχής της.
̅𝑖 + 𝑢𝑖
𝑈𝑖 = 𝑈

(4.9)

̅𝑖 είναι η μέση τιμή της ταχύτητας, 𝑇 είναι ο χρόνος ο οποίος είναι μεγαλύτερος της
όπου 𝑈
περιόδου της μέγιστης διακύμανσης, αλλά και σημαντικά μικρότερος από κάθε τυχόν
περίοδο μεταβολής της μέσης ταχύτητας και 𝑢′ είναι η διακύμανση που υφίσταται, όπου η
μέση τιμή της είναι μηδέν, δηλαδή ̅̅
𝑢̅̅
𝑖 ′ = 0 [25].
𝑡+𝑇

1
̅𝑖 = ∫ 𝑈𝑖 𝑑𝑡
𝑈
𝑇

(4.10)

𝑡

Η διατμητική τάση σε μία τυρβώδη ροή είναι εντονότερη από ότι σε μια στρωτή ροή λόγω
της χαοτικής κίνησης των σωματιδίων του ρευστού, γεγονός που καθιστά αναγκαία την
ποσοτικοποίηση της. Στην παρακάτω σχέση ορίζεται η γενικότερη μορφή της διατμητικής
τάσης, όπου 𝜇 είναι το δυναμικό ιξώδες:
𝜏𝑖𝑗 = 𝜇 [

̅𝑗 2 𝜕𝑈
̅𝑖 𝜕𝑈
̅̅̅̅𝑘
𝜕𝑈
+
−
𝛿 ]
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖 3 𝜕𝑥𝑘 𝑖𝑗

(4.11)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατμητικές τάσεις της τυρβώδους ροής δεν είναι απλώς ανάλογες
προς την κλίση της μέσης ταχύτητας, αλλά εμπεριέχουν και τις διακυμάνσεις των
συνιστωσών της ταχύτητας, εν ολίγοις τις δίνες.
Αντικαθιστώντας λοιπόν τις παραπάνω σχέσεις στις εξισώσεις ορμής, λαμβάνονται οι μέσες
χρονικά εξισώσεις Navier-Stokes, οι οποίες φέρουν τις μέσες τιμές των μεταβλητών και
καλούνται εξισώσεις Reynolds ή εξισώσεις RANS:
̅̅̅̅̅𝑗 )
𝜕𝜌̅ 𝜕(𝜌𝑈
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
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(4.12)

̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅𝑖 ) 𝜕(𝜌𝑈
𝜕(𝜌𝑈
𝜕𝑝̅ 𝜕(𝜏̅̅̅
𝑖 𝑈𝑗 )
𝑖𝑗 − 𝜌̅ 𝑢𝑖 𝑢𝑗 )
̅̅̅̅̅
+
=−
+
+𝑆
𝑀,𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗

(4.13)

όπου 𝜌𝑢
̅̅̅̅̅
𝑖 𝑢𝑗 είναι οι λεγόμενες τάσεις Reynolds και αφορούν την μεταφερόμενη ορμή στο
ρευστό λόγω των δινών που προκύπτουν από την τύρβη.
Με παρόμοιο τρόπο αποτυπώνεται η τρίτη αρχή αυτής της ενέργειας.
̅̅̅̅𝑖 (𝜏̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅𝑗 𝐼 )̅
̅ ) 𝜕𝑝̅ 𝜕(𝜌̅ 𝑈
𝜕[𝑈
𝜕(𝜌𝐼
𝜕 𝜇 𝜕𝐼
𝑖𝑗 − 𝜌̅ 𝑢𝑖 𝑢𝑗 )]
−
+
=
(
− 𝜌̅ ̅̅̅̅
𝑢𝑗 𝐼 ) +
+ ̅̅̅̅
𝑆𝐸,𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(4.14)

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅

𝜕[𝑈𝑖 (𝜏
̅̅̅̅−𝜌
𝑖𝑗 ̅ 𝑢𝑖 𝑢𝑗 )]
̅̅̅̅
όπου 𝜌𝑢
είναι ο
𝑗 𝐼 είναι ένας όρος ο οποίος δηλώνει τη τυρβώδη ροή, ο λόγος
𝜕𝑥
𝑗

όρος ιξώδους έργου, 𝐼 ̅ είναι η μέση ολική ροθαλπία.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί εφικτό η επίλυση των μέσω χρονικών εξισώσεων Navier–
Stokes για αυτού του είδους τις συνθήκες των ροϊκών πεδίων, ωστόσο μέσω διαφόρων
μεθόδων και αριθμητικών τεχνικών (μοντέλα τύρβης), σε συνδυασμό με τη χρήση των
υπολογιστών, μπορούν να επιλυθούν με σχετικά καλή ακρίβεια διάφορα ρευστομηχανικά
φαινόμενα.
Προκειμένου να μπορεί να επιλυθεί ένα οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να οριστεί μια
μαθηματική έκφραση η οποία να συνδέει τις ιδιότητες που σχετίζονται με την τύρβη, δηλαδή
τις τάσεις Reynolds, με τα χαρακτηριστικά του ροϊκού πεδίου. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα
τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την έκφραση της μαθηματικής αυτής έκφρασης.
Συγκεκριμένα τα μοντέλα τυρβώδους ιξώδες (Eddy Viscosity Model) και τα μοντέλα
μεταφοράς τάσεων Reynolds (Reynold Stress Models-RMS).
4.5.1.1 Μοντέλο Τυρβώδους Ιξώδες (Eddy Viscosity Model)
Στο μοντέλο αυτό η ροή αποτελείται από μικρές δίνες οι οποίες σχηματίζονται συνεχώς και
διαχέονται και στις οποίες οι τάσεις Reynolds είναι ανάλογες με τη κλίση της μέσης
ταχύτητας. O Boussinesq πρότεινε την εισαγωγή ενός νέου μεγέθους, της ιξώδους δίνης 𝜂
(eddy viscosity), η οποία συσχετίζει μία τάση Reynolds με το ρυθμό παραμόρφωσης, που
θα προκαλούσε η ίδια τάση αν είχαμε στρωτή ροή. Αξίζει να αναφερθεί ότι το δυναμικό
ιξώδες 𝜇 αποτελεί δεδομένο για κάθε ρευστό, ωστόσο η ιξώδης δίνη (τυρβώδες ιξώδες) 𝜇𝑡
1

είναι παράμετρος τόσο του πεδίου ροής όσο και του εκάστοτε ρευστού και (2)𝑢
̅̅̅̅̅̅̅
𝑘 𝑢𝑘 είναι η
μέση τυρβώδης κινητική ενέργεια.
̅𝑗 2 𝜕𝑈
̅𝑖 𝜕𝑈
̅̅̅̅𝑘
𝜕𝑈
2
−𝜌̅ ̅̅̅̅̅
𝑢𝑖 𝑢𝑗 = 𝜇𝑡 (
+
−
𝛿𝑖𝑗 ) − 𝛿𝑖𝑗 (1/2)𝜌̅ ̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑘 𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖 3 𝜕𝑥𝑘
3
Επομένως η εξίσωση ορμής για αυτό το μοντέλο αποτυπώνεται παρακάτω
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(4.15)

̅
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅𝑗
̅̅̅̅̅𝑖 ) 𝜕(𝜌𝑈
̅𝑖 𝜕𝑈
𝜕(𝜌𝑈
𝜕𝑝′
𝜕
𝜕𝑈
𝑖 𝑈𝑗 )
[𝜇𝑒𝑓𝑓 (
+
=−
+
+
)] + ̅̅̅̅̅
𝑆𝑀,𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖

(4.16)

όπου 𝜇𝑒𝑓𝑓 είναι το αποτελεσματικό ιξώδες το οποίο είναι ίσο με 𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇 + 𝜇𝑡 , και 𝑝′ είναι
μία τροποποιημένη πίεση η οποία ορίζεται παρακάτω και όπου ο τελευταίος όρος
περιλαμβάνει την απόκλιση της ταχύτητας.
̅̅̅̅𝑘
2
2
𝜕𝑈
𝑝′ = 𝑝 + 𝜌𝑘 + 𝜇𝑒𝑓𝑓
3
3
𝜕𝑥𝑘

(4.17)

Η αντίστοιχη εξίσωση διατήρησης ενέργειας ροθαλπίας είναι η σχέση 4.18:
̅̅̅̅𝑖 (𝜏̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅𝑗 𝐼 )̅
̅ ) 𝜕𝑝̅ 𝜕(𝜌̅ 𝑈
𝜕[𝑈
𝜕(𝜌𝐼
𝜕
𝜇
𝜇𝑡 𝜕𝐼
𝑖𝑗 − 𝜌̅ 𝑢𝑖 𝑢𝑗 )]
(( +
)+
−
+
=
)
+ ̅̅̅̅
𝑆𝐸,𝑖
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟 𝑃𝑟𝑡 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(4.18)

4.5.1.2 Μοντέλο Μεταφοράς Τάσεων Reynolds (Reynold Stress Models-RMS)
Στο μοντέλο αυτό, επιλύονται επτά εξισώσεις, οι εξισώσεις μεταφοράς κάθε μιας από τις
τάσεις Reynolds καθώς επίσης και αυτή της διάχυσης. Η μέθοδος αυτή είναι προτιμότερη
από την αντίστοιχη του τυρβώδους ιξώδες λόγω μεγαλύτερης ακρίβειας στην
αποτελέσματα, ωστόσο η επίλυση μια τέτοιας μεθόδου είναι αρκετά χρονοβόρα ενώ
απαιτείται πολύ μεγάλή υπολογιστική ισχύς.

4.5.2 Μοντέλο Προσομοίωσης Μεγάλων Δινών (LES Model)
Η μέθοδος αυτή είναι μια μορφή υπολογισμών της τύρβης, η οποία έχει τη δυνατότητα να
δέχεται τις μεγάλες δίνες των χρονικά μεταβαλλόμενων εξισώσεων Navier-Stokes και να
απορρίπτει τις μικρότερες. Η λογική της δημιουργίας και χρήσης αυτού του μοντέλου είναι
η απευθείας επίλυση των εξισώσεων των χρονικά μεταβαλλόμενων μεταβλητών. Το
μοντέλο αυτό είναι περισσότερο δύσχρηστό, λόγω της μεγάλης υπολογιστικής ισχύς και
μνήμης που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος καθώς επίσης και για τις μεγάλες
ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο.

4.5.3 Απευθείας Αριθμητική Προσομοίωση (DNS Model)
Η DNS αναλύει ακόμη και τις πολύ μικρές κλίμακες δινών, χρησιμοποιώντας πολύ μικρά
χρονικά βήματα, ούτως ώστε να μπορεί να αναλύσει και τις πιο ταχύτερες μεταβολές των
διάφορων μεγεθών. Οι υπολογιστικές απαιτήσεις ενός τέτοιο μοντέλου είναι τεράστιες και η
εφαρμογή τους περιορίζεται σε αναλύσεις πολύπλοκων φυσικοχημικών φαινομένων
μεταφοράς απλών γεωμετριών
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4.5.4 Μοντέλα Δύο Εξισώσεων (RANS – Μοντέλο Τυρβώδους Ιξώδες)
Στα μοντέλα τυρβώδους ιξώδες (Eddy Viscosity Model) τα οποία επιλύουν τις εξισώσεις
RANS, ανήκουν και τα λεγόμενα μοντέλα δύο εξισώσεων. Οι τεχνικές οι οποίες είναι
διαθέσιμες για την μοντελοποιήση της τύρβης ανήκουν στα μοντέλα τύρβης δύο εξισώσεων,
τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν ακριβή αποτελέσματα με μικρές απαιτήσεις
σε υπολογιστική ισχύ. Κατά την επίλυση τα μοντέλα αυτά μπορούν και λαμβάνουν υπόψη
τους τις χρονικές μεταβαλλόμενες τιμές των ρευστομηχανικών φαινομένων. Οι βασικότερες
τιμές αυτές είναι η κινητική ενέργεια της τύρβης (𝑘), η διάχυση της τυρβώδους κινητικής
ενέργειας (𝜀) και η συχνότητα της τύρβης(𝜔).
4.5.4.1 Μοντέλο 𝐤 − 𝛆
Το μοντέλο k − ε αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερο μοντέλα τύρβης που εφαρμόζονται
στα περισσότερα ρευστομηχανικά προβλήματα της CFD. Ωστόσο αποτυγχάνει σε ροές με
διαχωρισμό οριακού στρώματος, σε ροές με αιφνίδιες μεταβολές, σε ροές με
περιστρεφόμενα ρευστά και σε ροές με καμπύλες επιφάνειες. k είναι η κινητική ενέργεια
της τύρβης με εξίσωση:
1
𝑘= 𝑢
̅̅̅̅̅̅̅
𝑢
2 𝑘 𝑘

(4.19)

και ε είναι η διάχυση της ενέργειας η οποία προκαλείται λόγω της τύρβης και ορίζεται με
βάση την παρακάτω εξίσωση:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(4.20)
𝜇 𝜕𝑢
𝑖 𝜕𝑢𝑖
𝜌 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
Η ιξώδης δίνη 𝜇𝑡 δίνεται από τη σχέση 4.21 , όπου 𝐶𝜇 αποτελεί έναν πειραματικό σταθερό
𝜀=

συντελεστή.
𝜇𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐶𝜇 ∙

𝑘2
𝜀

(4.21)

Οι δύο επιπλέον εξισώσεις μεταφοράς που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο για να
μπορέσει να επιλύσει εν τέλει το σύστημα των χρονικά μέσων μεταβαλλόμενων Εξισώσεων
Reynolds, παρουσιάζονται παρακάτω, η πρώτη αφορά την κινητική ενέργεια ενώ η δεύτερη
τη διάχυση της ενέργειας.
̅̅̅̅
𝜕(𝜌𝑘) 𝜕(𝜌𝑘𝑈
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝑘
𝑗)
[(𝜇 + )
] + 𝑃𝑘 − 𝜌𝜀 + 𝑃𝑘𝑏
+
=
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗

(4.22)

̅̅̅̅
𝜕(𝜌𝜀) 𝜕(𝜌𝜀𝑈
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝜀
𝜀
𝑗)
[(𝜇 + )
] + (𝐶𝜀1 𝑃𝑘 − 𝐶𝜀2 𝜌𝜀 + 𝐶𝜀1 𝑃𝜀𝑏 )
+
=
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜀 𝜕𝑥𝑗
𝑘

(4.23)
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Όπου 𝑃𝑘 είναι η παραγωγή της τυρβώδους κινητικής ενέργειας k, η οποία οφείλεται στην
αλληλεπίδραση των τάσεων Reynolds και των μέσων κλίσεων των ταχυτήτων και
παρουσιάζεται στην παρακάτω σχέση για ασυμπίεστες ροές όπως χαρακτηρίζεται και το
νερό.
̅𝑗 𝜕𝑈
̅𝑖 𝜕𝑈
̅𝑖
𝜕𝑈
𝑃𝑘 = 𝜇𝑡 (
+
)
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗

(4.24)

Επιπλέον, 𝑃𝑘𝑏 και 𝑃𝜀𝑏 είναι όροι οι οποίοι αναφέρονται στην επίδραση της υδροστατικής
άνωσης στη τύρβη. Οι σταθεροί συντελεστές των παραπάνω εξισώσεων διαθέτουν κάποιες
συγκεκριμένες τιμές οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.3: Τιμές των σταθερών μεταβλητών του μοντέλου k - ε
𝐶𝜇 = 0.09

𝐶𝜀1 = 1.44

𝐶𝜀2 = 1.92

𝜎𝛫 = 1

𝜎𝜀 = 1.3

4.5.4.2 Μοντέλο 𝐤 − 𝛚
Εξίσου δημοφιλές μοντέλο τύρβης είναι το k − ω, το οποίο όμως σε αντίθεση με το k − ε ,
χρησιμοποιεί αντί για τη διάχυση της ενέργειας ε, την ειδική διάχυση ή συχνότητα τύρβης
𝜔, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σχέση 4.25. Το μοντέλο αυτό πλεονεκτεί έναντι του k − ε,
καθώς λειτουργεί αποδοτικότερα σε περιοχές ανάπτυξης οριακών στρωμάτων. Ωστόσο
αποτυγχάνει να προβλέψει σωστά αποκολλήσεις ροών, καθώς αργεί να προβλέψει αυτή
την αποκόλληση της ροής και υποεκτιμά το μέγεθος αυτό οδηγώντας σε υπερεκτίμηση της
απόδοσης του στροβίλου.
𝜔=

𝜀
𝑘

(4.25)

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η ιξώδες δίνη 𝜇𝑡 , σχετίζεται με την κινητική
ενέργεια της τύρβης k και τη συχνότητα τύρβης 𝜔 με βάση τη παρακάτω σχέση.
𝜇𝑡 = 𝜌

𝑘
𝜔

(4.26)

Οι δύο επιπλέον εξισώσεις μεταφοράς που απαιτούνται δίνονται από την εξίσωση 4.19,
αντικαθιστώντας όπου 𝜀 το 𝜔.
̅̅̅̅
𝜕(𝜌𝑘) 𝜕(𝜌𝑘𝑈
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝑘
𝑗)
[(𝜇 + )
] + 𝑃𝑘 − 𝛽′𝜌𝑘𝜔 + 𝑃𝑘𝑏
+
=
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗
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(4.27)

̅̅̅̅
𝜕(𝜌𝜀) 𝜕(𝜌𝜀𝑈
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝜀
𝜀
𝑗)
[(𝜇 + )
] + 𝛼 𝑃𝑘 − 𝛽𝜌𝜔2 + 𝑃𝜔𝑏
+
=
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜀 𝜕𝑥𝑗
𝑘

(4.28)

Πίνακας 4.2: Τιμές των σταθερών μεταβλητών του μοντέλου k - ω
𝛽′ = 0.09

𝛼 = 5/9

𝛽 = 0.075

𝜎𝛫 = 2

𝜎𝜔 = 2

4.5.4.3 Μοντέλο SST
Το μοντέλο αυτό αποτελείται από τα βέλτιστα χαρακτηριστικά των μοντέλων k − ε και k −
ω. Συγκεκριμένα, εφαρμόζετε το k − ω στο εσωτερικό του οριακού στρώματος κοντά στο
τοίχωμα της γεωμετρίας, κάτι το οποίο το k − ε αδυνατεί να πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια
μετατρέπεται στο μοντέλο k − ε, στην ροή του ρευστού εκτός του οριακού στρώματος,
μακριά από το τοίχωμα, όπου το k − ω μοντέλο αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω του ότι
παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στις τυρβώδεις ιδιότητες της ελεύθερης ροής.
Επιπρόσθετα, διαθέτει καλύτερη συμπεριφορά σε ροές, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες
διακυμάνσεις πίεσης και αποκολλήσεις.
Το μοντέλο SST ασχολείται με τη μεταφορά των διατμητικών τάσεων της τύρβης και μπορεί
να αποδώσει αποτελέσματα πολύ υψηλής ακρίβειας για την έναρξη και ποσοτικοποίηση
αποκόλλησης υπό συνθήκες αρνητικής κλίσης του μεγέθους της πίεσης και για φαινόμενα
με χαμηλούς αριθμούς Reynolds.
Οι κύριες εξισώσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τη ροή βάση αυτού του μοντέλου
παρουσιάζονται στις παρακάτω σχέσεις.
̅̅̅̅
𝜕(𝜌𝑘) 𝜕(𝜌𝑘𝑈
𝜕
𝜕𝑘
𝑗)
[(𝜇 + 𝜎𝑘 𝜇𝑡 )
] + 𝑃𝑘 − 𝛽′𝜌𝑘𝜔
+
=
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(4.29)

̅̅̅̅
𝜕(𝜌𝜔) 𝜕(𝜌𝜔𝑈
𝜕
𝜕𝜔
2𝜌𝜎𝜔 𝜕𝑘 𝜕𝜔
𝑗)
[(𝜇 + 𝜎𝜔 𝜇𝑡 )
] + 2(1 − 𝐹1 )
+
=
− 𝛽𝜌𝜔2 + 𝛼𝜌𝑆 2
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗
𝜔 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗

(4.30)

Το μοντέλο SST χρησιμοποιεί ένα μέγεθος 𝑣𝑡 (Σχέση 4.28) το οποίο συνδυάζει το ιξώδες
της τύρβης 𝜇𝑡 και ενισχύει τη δυνατότητα του μοντέλου να ποσοτικοποιεί την αποκόλληση
και την έναρξη της ροής.
𝑣𝑡 =

𝛼1 𝑘
max(𝛼1 𝜔, 𝑆𝐹2 )

(4.31)

όπου 𝐹2 , 𝐹1 , 𝑃𝑘 και 𝐶𝐷𝑘𝜔 είναι ορισμένες βοηθητικές συναρτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται
στις παρακάτω εξισώσεις. Συγκεκριμένα η 𝑃𝑘 στο παρόν μοντέλο επιδέχεται μια
τροποποίηση με σκοπό τη μείωση της υπερβολικής παραγωγής τυρβώδους ενέργειας στα
σημεία ανακοπής.
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4

4𝜌𝑘
√𝑘 500𝑣
]} }
𝐹1 = tanh {{𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑎𝑥 (
, 2 ),
𝛽′𝜔𝑦 𝑦 𝜔 𝐶𝐷𝑘𝜔 𝑦 2
2

(4.32)

2√𝑘 500𝑣
𝐹2 = tanh {{[𝑚𝑎𝑥 (
,
)]} }
𝛽′𝜔𝑦 𝑦 2 𝜔

(4.33)

2𝜌 𝜕𝑘 𝜕𝜔
, 10−10 )
𝜎𝜔2 𝜔 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗

(4.34)

𝐶𝐷𝑘𝜔 = 𝑚𝑎𝑥 (

̅𝑗 𝜕𝑈
̅𝑖 𝜕𝑈
̅𝑖
𝜕𝑈
𝑃𝑘 = min (𝜇𝑡 (
+
)
, 10𝛽′𝜌𝑘𝜔)
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗

(4.35)

Οι σταθερές μεταβλητές διαθέτουν κάποιες τιμές για το παρόν μοντέλο οι οποίες
παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.3: Τιμές των σταθερών μεταβλητών του μοντέλου SST
𝛼1 = 5/9

𝛼2 = 0.44

𝜎𝑘1 = 2

𝜎𝑘2 = 1

𝛽1 = 3/40

𝛽2 = 0.0828

𝜎𝜔1 = 2

𝜎𝜔2 = 1.1682243

𝛽′ = 9/100

Ένα μειονέκτημα του, ωστόσο είναι ότι παράγει κάπως μεγαλύτερη τύρβη σε περιοχές στις
οποίες δρουν ισχυρές δυνάμεις καθώς επίσης και σε περιοχές με έντονη επιτάχυνση της
ροής. Προκείμενου να αποφευχθεί αυτή η συσσώρευση κινητικής ενέργειας τύρβης
χρησιμοποιείται ένας περιορισμός στο λεγόμενο όρο παραγωγής τυρβώδους κινητικής
ενέργειας 𝑃𝑘 . Σύμφωνα λοιπόν με τους Kato & Lounder, οι οποίοι παρατήρησαν τα πολύ
υψηλά επίπεδα του ρυθμού διατμητικών τάσεων 𝑆 (Σχέση 4.37) είναι αυτά τα οποία
ευθύνονται για τα υπερβολικά επίπεδα κινητικής ενέργειας τύρβης στις περιοχές
αποκόλλησης, ο περιορισμός αυτός παρατίθεται από τη σχέση 4.36.
𝑃𝑘 = 𝜇𝑡 ∙ 𝑆 ∙ 𝛺

(4.36)

̅𝑗
̅𝑖 𝜕𝑈
1 𝜕𝑈
𝑆= (
+
)
2 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖

(4.37)

όπου 𝛺 είναι το μέγεθος στροβιλισμού το οποίο λαμβάνεται από τη σχέση 4.38:
̅𝑗
̅𝑖 𝜕𝑈
1 𝜕𝑈
𝛺= (
−
)
2 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
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(4.38)

4.6 Ροή στο Τοίχωμα
Εκτός από την επιλογή ενός μοντέλου τύρβης, σημαντικό είναι να αντιπροσωπεύεται όσο
το δυνατόν καλύτερα και η ροή κοντά στο τοίχωμα, εφόσον έχουν αξιοσημείωτη επίδραση
στην ροή. Οι δυνάμεις οι οποίες επενεργούν στη περιοχή αυτή όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω είναι οι διατμητικές τάσεις ή διαφορετικά δυνάμεις συνεκτικότητας οι οποίες
υπερέχουν των αδρανειακών δυνάμεων. Αυτή λοιπόν η περιοχή κοντά στο τοίχωμα όπου
οι μεταβλητές των διαφόρων χαρακτηριστικών της ροής χαρακτηρίζονται από μεγάλες
κλίσεις στις τιμές τους, απαιτεί ειδική μεταχείριση όσον αναφορά τον προσδιορισμό των
μέσων χαρακτηριστικών της ροής. Στη συγκεκριμένη περιοχή επειδή οι μεταφορές αυτών
των μεγεθών λαμβάνουν χώρα σε πολύ μικρές κλίμακες σε σχέση με τις αυτές στην ατριβής
περιοχή, είναι απαραίτητο η ύπαρξη ενός πλέγματος υψηλής ανάλυση για μια πιο ακριβή
λύση.
Υπάρχουν δύο ειδών μέθοδοι για την επίλυση αυτής της περιοχής:


Συναρτήσεις Τοιχώματος (Wall Functions): Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ειδικές
φόρμουλες οι οποίες επιβάλουν κατάλληλές συνθήκες κοντά στο τοίχωμα χωρίς να
επιλύουν ωστόσο το οριακό στρώμα, εξοικονομώντας έτσι αρκετούς υπολογιστικούς
πόρους.



Μέθοδος Χαμηλού Αριθμού Reynolds (Low – Reynolds – Number): Η μέθοδος αυτή
επιλύει τις λεπτομέρειες του προφίλ του οριακού στρώματος. Απαιτεί πολύ λεπτό
υπολογιστικό πλέγμα και έναν μεγάλο αριθμό κόμβων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις
αποθήκευσης είναι αρκετά υψηλές και ως προς το χρόνο και το CPU.

Οι συναρτήσεις τοιχώματος (Wall Functions) χωρίζονται σε άλλες δύο κατηγορίες:


Κλιμακούμενες Συναρτήσεις (Scalable Functions): Οι εξισώσεις αυτές μπορούν να
εφαρμοστούν σε αυθαίρετα λεπτά πλέγματα και να δοθεί μία λεπτομερής περιγραφή
του οριακού στρώματος.



Αυτοματοποιημένες Συναρτήσεις (Automatic Functions): Το μοντέλο αυτό έχει τη
δυνατότητα να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση από μία ανάλυση με χαμηλό αριθμό
Reynolds (Low – Reynolds – Number) σε μοντέλο συναρτήσεων τοιχώματος (Wall
Functions). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείτε μία συνάρτηση ανάμιξης των δύο
αυτών μοντέλων η οποία εξαρτάται από το μέγεθος 𝑦 + .

Η αδιάστατη ταχύτητα κοντά στο τοίχωμα 𝑢+ εξαρτάται από τις ιδιότητες του ρευστού, την
απόσταση από το τοίχωμα 𝛥𝑦 και τη ταχύτητα τριβής 𝑢𝑡 η οποία εξαρτάται από τη
διατμητική τάση.
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𝑢+ =

𝑈𝑡
𝑢𝑡 𝛥𝑦
=𝑓(
) = 𝑓 (𝑦 + )
𝑢𝑡
𝑣
𝜏𝑤
𝑢𝑡 = √
𝜌

(4.39)

(4.40)

όπου 𝑈𝑡 είναι η εφαπτόμενη ταχύτητα σε μια απόσταση 𝛥𝑦 από το τοίχωμα και 𝑦 + είναι μία
αδιάστατη απόσταση και η τιμή της εξαρτάται από το μοντέλο τύρβης όπου 𝛥𝑦1 είναι το
πάχος του πρώτου κελιού του πλέγματος που χρησιμοποιείται για τη ποσοτικοποίηση του
οριακού στρώματος.
𝑦+ =

𝑢𝑡 𝛥𝑦1
𝑣

(4.41)

Η αδιάστατη αυτή απόσταση 𝑦 + χρησιμοποιείται για να ελέγξει τη θέση του πρώτου κόμβου
μακριά από το τοίχωμα. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το οριακό
στρώμα αποτελείται από 3 περιοχές – ζώνες, Το στρωτό οριακό στρώμα (viscous sublayer),
η μεταβατική περιοχή (buffer layer) και η τρίτη είναι το τυρβώδες οριακό στρώμα (turbulent
region). Στη περίπτωση του στρωτού οριακού στρώματος (𝑦 + < 5) η διατμητική τάση του
ρευστού καθίσταται σταθερή και ίση με αυτή του τοιχώματος και η αδιάστατη ταχύτητα
παρουσιάζεται ως εξής:
𝑢+ = 𝑦 +

(4.42)

Στη μεταβατική περιοχή (5 < 𝑦 + < 30) δεν ισχύει κάποιος νόμος για την αδιάστατη
ταχύτητα, ωστόσο σύμφωνα και με το παρακάτω σχήμα, και τη τομή των καμπυλών των
εξισώσεων του στρωτού οριακού στρώματος και του τυρβώδες προκύπτει ένα σημείο το
𝑦 + = 11.06.
Στη τυρβώδης περιοχή (30 < 𝑦 + < 500) η αδιάστατη ταχύτητα προκύπτει από τη
λογαριθμική σχέση 4.37.
1
𝑢 + = ln( 𝑦 + ) + 𝐶
𝜅

(4.43)

όπου 𝜅 είναι είναι η λεγόμενη σταθερά Von Karman και είναι ίση με 0.41 και 𝐶 είναι μια
σταθερά ίση με 5 για λείο τοίχωμα.
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Σχέση 4.5: Μεταβολή της αδιάστατης ταχύτητας συναρτήσει της αδιάστατης απόστασης εντός του
οριακού στρώματος [67]

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η μετάβαση των στρωμάτων αυτών από το ένα είδος στο
άλλο και γενικότερα η ροή μέσα στο οριακό αυτώ στρώμα, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί
ένα αρκετά καλό και πυκνό πλέγμα το οποίο θα αποτελείται από επαλληλία των κελιών.
Λόγω μεγάλης υπολογιστικής μνήμης και χρόνου που απαιτεί το πλέγμα αυτό για την
επίλυση, εφαρμόζονται διάφορες συναρτήσεις τοιχώματος (wall functions). Συγκεκριμένα,
δεν αναλύονται οι μεταβατικές αυτές ζώνες μεταξύ των τριών αυτών περιοχών αλλά
αντιθέτως σχηματίζονται αλγεβρικές εξισώσεις οι οποίες συνδέουν τις συνθήκες ροής κοντά
στο τοίχωμα με τις εξαρτημένες μεταβλητές στο πρώτο κόμβο του πλέγματος μακριά του
τοιχώματος ωστόσο εντός του οριακού στρώματος. Οι εξισώσεις λοιπόν διατήρησης των
μεγεθών υπολογίζονται στα κελιά του πλέγματος μέσω της ολοκλήρωσης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση αυτών των συναρτήσεων τοιχώματος δεν είναι ιδιαίτερα
αναγκαία σε ροές με σχετικά χαμηλό αριθμό Reynolds (<105 ) , καθώς στη περιοχή του
στρωτού οριακού στρώματος δεν λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση της μάζας και της ορμής.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στην εκτίμηση του πάχους μετάθεσης και για το λόγο
αυτό διατυπώθηκε η χρήση ενός αυτοματισμού ο οποίος θα εναλλάσσει τις συναρτήσεις
τοιχώματος σε συναρτήσεις για την ανάλυση χαμηλού αριθμού Reynolds κοντά στο
τοίχωμα. Αυτού του είδους οι αυτοματοποιησμοί αναπτύχθηκαν στο μοντέλο k – ω και SST,
καθώς διαθέτουν αναλυτική δυνατότητα ποσοτικοποίησης της ροής στο οριακό στρώμα.
Επομένως, η συνάρτηση η οποία χρησιμοποιείται για το υπολογιστικό πακέτο ANSYS CFX
καλείται advanced wall function και για την επιθυμητή ακριβή επίλυση απαιτείται η
αδιάστατη απόσταση να είναι περίπου ίση με τη μονάδα (𝑦 + ≈ 1).
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4.7 Τρόποι Διασύνδεσης Υπολογιστικών Χωρίων
Ένα από τα σημαντικότερα σημεία στο στήσιμο της ανάλυσης είναι ο τρόπος με τον οποίον
συνδέονται οι δύο υπολογιστικοί χώροι που κατασκευάστηκαν. Το λογισμικό CFX διαθέτει
ένα μοντέλο ονόματι Πολλαπλών Συστημάτων Αναφοράς (Multiple Frames of Reference –
MFR), το οποίο χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπου το ένα χωρίο περιστρέφεται έναντι
του άλλου, όπως συμβαίνει και στη παρούσα διπλωματική εργασία. Συγκεκριμένα το
κυλινδρικό υπολογιστικό χωρίο το οποίο περιλαμβάνει τον δρομέα με τα πτερύγια
περιστρέφεται ως προς το ακίνητο ορθογωνικό χωρίο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τύποι για το συγκεκριμένο μοντέλο
(MFR):


Μοντέλο Στιγμιότυπων Περιστρεφόμενης πτερύγωσης (Frozen Rotor): Το μοντέλο
αυτό εφαρμόζεται κυρίως για φαινόμενα και προβλήματα μόνιμης ροής καθώς η
θέση του δρομέα δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης



Μοντέλο Βαθμίδας (Stage): Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για ροές μέσω
πολλαπλών βαθμίδων στροβιλομηχανών καθώς λαμβάνει υπόψιν του τις μέσες
τιμές των διαφόρων μεγεθών. Ωστόσο και πάλι εφαρμόζεται για λύσει μόνιμης ροής
προβλήματα καθώς αδυνατεί να εφαρμόσει χρονικά μεταβαλλόμενες τιμές των
αλληλεπιδράσεων. Απαιτεί αρκετά υψηλή υπολογιστική ισχύ απο ότι το Frozen
Rotor, προκειμένου να επέλθει η σύγκλιση.



Μοντέλο μη Μόνιμου Ροϊκού πεδίου μεταξύ κινητής και ακίνητης πτερύγωσης
(Transient Rotor - Stator): Αποτελεί το μοντέλο αυτό το οποίο είναι ικανό να δώσει
ακριβή αποτελέσματα και να προσομοιώσει ροές στις οποίες απαιτούνται η γνώση
των χρονικά μεταβαλλόμενων αλληλεπιδράσεων. Εφαρμόζεται δηλαδή σε μη
μόνιμες ροές και η θέση του δρομέα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της
προσομοίωσης.

Χρησιμοποιώντας το Μοντέλο μη Μόνιμου Ροϊκού πεδίου μεταξύ κινητής και ακίνητης
πτερύγωσης και προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση σε μία λύση μη μόνιμη ροής,
χρησιμοποιούνται αποτελέσματα από μια προσομοίωση μόνιμης ροής, τα οποία παρέχουν
αρχικές εκτιμήσεις για όλες τις μεταβλητές. Αυτό βοηθάει στο να συγκλίνει ταχύτερα μια
ανάλυση μη μόνιμης ροής.

4.8 Επίλυση
Εφόσον έχει καθοριστεί και κατασκευαστεί το υπολογιστικό πλέγμα, έχουν διακριτοποιηθεί
οι μερικές διαφορικές εξισώσεις καθώς επίσης και αυτές του μοντέλου τύρβης και έχουν
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οριστεί οι οριακές συνθήκες, απομένει να επιλυθεί το πρόβλημα λύνοντας το σύνολο των
αλγεβρικών εξισώσεων.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η ροή μπορεί να είναι είτε ατριβής (μ=0)
με αγνώστους το δυναμικό ταχύτητας ή τη ροϊκή συνάρτηση, όπου οι αλγεβρικές εξισώσεις
επρόκειτο να είναι γραμμικές, είτε πραγματική και η οποία πρέπει να μοντελοποιηθεί μέσω
εξισώσεων Navier-Stokes, οι οποίες θα είναι μη γραμμικές. Αυτού του είδους μη γραμμικές
αλγεβρικές εξισώσεις μπορούν να γραμμικοποιηθούν μέσω επαναληπτικών διαδικασιών
έως ότου η λύση να συγκλίνει, δηλαδή να πλησιάσει την ακριβή λύση με όσο το δυνατόν
μικρότερο σφάλμα.
Η

επίλυση

ενός

συστήματος

γραμμικών

αλγεβρικών

εξισώσεων

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί μέσω άμεσων ή επαναληπτικών μεθόδων.
Οι άμεσες μέθοδοι ακολουθώντας έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων μπορούν και
επιλύουν το σύστημα αυτών των αλγεβρικών εξισώσεων. Μερικές από τις δημοφιλέστερες
μέθοδοι είναι η μέθοδος απαλοιφής Gauss και η μέθοδος αντίστροφού πίνακα. Ωστόσο, οι
άμεσες μέθοδοι δεν προτιμώνται από τα υπολογιστικά ρευστοδυναμικά προγράμματα. Οι
κώδικες CFD δεν επιλύουν τα συστήματα εξισώσεων με τέτοια μέθοδο εξαιτίας του μεγάλου
αριθμού υπολογισμών που απαιτούνται, ενώ ταυτόχρονα είναι επιρρεπής σε σφάλματα
στρογγυλοποίησης.
Προς αποφυγήν των παραπάνω προβλημάτων και ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων
υπολογισμών, χρησιμοποιούνται οι επαναληπτικές μέθοδοι. Η τεχνική αυτή πλεονεκτεί στο
γεγονός ότι οι επαναλήψεις που διεξάγονται για τη γραμμικοποίηση των εξισώσεων είναι
ταυτόχρονα και επαναλήψεις για την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων.

4.9 Έλεγχος Πιστοποίησης αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα τα οποία εξάγονται από μια CFD ανάλυση είναι πιθανόν να μην
αντιπροσωπεύουν μια πραγματική και φυσική τιμή. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους
οποίους μπορεί να γίνει αυτή η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, η σημαντικότερη εκ των
οποίων προκύπτει από τον έλεγχο ανεξαρτησίας πλέγματος. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή,
εάν η πύκνωση του πλέγματος δεν επιφέρει κάποια μεταβολή στη τελική λύση τότε εικάζεται
ότι η λύση είναι ανεξάρτητη του πλέγματος. Άλλη μια εξίσου σημαντική παράμετρος η οποία
πρέπει να εξεταστεί είναι η σύγκλιση, συγκεκριμένα αν το χρονικό βήμα είναι συμβατό με
τη χρονική τάξη μεγέθους του προβλήματος καθώς επίσης και αν τα αποτελέσματα από τη
CFD έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα πειραματικά.
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4.10 Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων
Στο τελευταίο αυτό στάδιο δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δώσει μία χαρακτηριστική
εικόνα του πεδίου ροής που έχει επιλυθεί από τον επιλυτή του CFD. Η οπτικοποίηση λοιπόν
αυτή μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη δομή της ροής, με το αν υπάρχει
αποκόλληση, με το αν δημιουργούνται διάφορα κρουστικά κύματα, κ.λπ., καθώς επίσης και
το αν υπάρξει ίσως κάποιο πρόβλημα όσον αναφορά τις οριακές συνθήκες, τα μαθηματικά
μοντέλα και τη σύγκλιση. Η παρουσίαση των παραπάνω γίνεται μέσω διανυσμάτων των
μεταβαλλόμενων μεγεθών, όπως είναι η ταχύτητα και η πίεση, μέσω ροϊκών γραμμών των
κατανομών των μεταβλητών και μέσω διαγραμμάτων των γραφικών παραστάσεων των
μεγεθών.
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Κεφάλαιο 5.
Υπολογιστική Μοντελοποιήση Υδροστρόβιλου
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η σχεδίαση και η κατάστρωση του υπό μελέτη μοντέλου,
το οποίο βασίζεται στην έρευνα του Adam L. Niblick από το Πανεπιστήμιου της Ουάσιγκτον
το 2012 και σε αυτήν της Taylor Jessica Hall επίσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο, με τίτλο
“Experimental and Analytical Study of Helical Cross-Flow Turbines for a Tidal Micropower
Generation System” και “Numerical Simulation of a Cross Flow Marine Hydrokinetic
Turbine”, αντίστοιχα. Οι μελέτες αυτές διερευνούν τη σκοπιμότητα ενός μικρού μεγέθους
παλιρροιακού υδροκινητικού στροβίλου, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την απόδοση
του. Ο Niblick ανέλυσε διάφορες γεωμετρίες πειραματικά, ενός υδροκινητικού στροβίλου
ελικοειδών πτερυγίων, ονόματι Gorlov. Οι παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό
αυτού του τύπου στροβίλου περιλαμβάνουν την ακτίνα, το προφίλ και το βήμα του
πτερυγίου, την αναλογία διαστάσεων, το ελικοειδές βήμα, τον αριθμό των πτερυγίων, το
λόγο στερεότητας, την αναλογία περιτύλιξης των λεπίδων, τον σχεδιασμό του στηρίγματος
και τη διάμετρο του άξονα. Συγκεκριμένα ο Niblick μετέβαλλε τον αριθμό των πτερυγίων και
κατ΄επέκταση την ελικοειδή γωνία, τη γεωμετρία της δομής στήριξης και τη διάμετρο του
κεντρικού άξονα.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχτηκε να μελετηθούν διαφορετικών ειδών
αεροτομές της NACA, ως προς τη καμπυλότητα και το πάχος τους, ενώ ταυτόχρονα
μελετήθηκαν διαφορετικές γωνίες βήματος (β). Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική γεωμετρία
η οποία επιλέχτηκε ώστε να μελετηθεί ενδελεχώς ως προς τη συμπεριφορά της πάνω στην
οποία πραγματοποιήθηκαν διάφορες τροποποιήσεις, ήταν ο στρόβιλος τεσσάρων
πτερυγίων υδροτομής NACA 0018 με ύψος 234mm, διάμετρο 172mm, με συντελεστή
στερεότητας 0.3 και ελικοειδής γωνία 60° [62]. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για
ταχύτητα περιστροφής του δρομέα σταθερή και ίση με 150rpm, για ταχύτητες ελεύθερης
ροής ρευστού από 0.5m/s, 0.8m/s, 1.2m/s και 1.5m/s, ενδεικτικές τιμές οι οποίες
αντιστοιχούν σε ροή ποταμού. Για τη σχεδίαση της κάθε γεωμετρίας χρησιμοποιήθηκε το
λογισμικό Solidworks, ενώ για τη μοντελοποιήση της υδροστροβίλου έγινε χρήση του
λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ANSYS και συγκεκριμένα του πακέτου ANSYS
CFX.
Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη γεωμετρία στροβίλου επιλέχτηκε να μελετηθεί και από την
Taylor Jessica Hall, στα πλαίσια της διπλωματικής της έρευνας του Πανεπιστήμιου της
Ουάσιγκτον το 2012. Το μοντέλο τύρβης δύο εξισώσεων που εφαρμόστηκε για τη λήψη των
αποτελεσμάτων ήταν το SST, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Reynolds Averaged Navier
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Stokes, μέσω του υπολογιστικού πακέτου ANSYS FLUENT [63]. Οι προσομοιώσεις της
πραγματοποιήθηκαν για σταθερή ταχύτητα ροής νερού V = 0.7m/s και για τρείς
συγκεκριμένους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.3, 1.6 και 2, μεταβάλλοντας τη
περιστροφική ταχύτητα σε 101.1 rpm, 124.4 rpm και 155.5 rpm αντίστοιχα. Τα
αποτελέσματα αυτά από τη διπλωματική της Taylor Jessica Hall συγκρίνονται στο κεφάλαιο
6 με τα αντίστοιχα της παρούσας εργασίας.
Στο σημείο αυτό σημαντικό είναι να αναφερθούν τα βασικά στοιχεία κατάστρωσης των
προσομοιώσεων τόσο της Taylor Jessica Hall όσο και αυτά της παρούσας εργασίας, και
τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα.
Το μοντέλο τύρβης που επιλέχτηκε και στις δύο περιπτώσεις είναι το SST, καθώς συνδυάζει
τα βέλτιστα χαρακτηριστικά των δύο μοντέλων k − ω και k − ε ,το μοντέλο k − ω για το
οριακό στρώμα και το k − ε για τη ροή εκτός αυτού. Όσον αναφορά το υπολογιστικό πλέγμα
για το οριακό στρώμα κοντά στο τοίχωμα καθίσταται Δομημένο τόσο στην περίπτωση της
Hall όσο και στη περίπτωση της παρούσας εργασίας. Το υπολογιστικό πλέγμα εκτός του
οριακού στρώματος, δηλαδή για την ατριβή ροή, είναι μη Δομημένο, καθώς δεν χρειάζεται
να είναι τόσο πυκνό και όσο αυτό του οριακού στρώματος. Ωστόσο να αναφερθεί ότι και
στις δύο εργασίες χρησιμοποιείται το advanced wall function, όπου είναι μια εξίσωση την
οποία επιλύει ο επιλυτής στο μοντέλο το SST. Προκειμένου όμως να πραγματοποιηθεί με
ακρίβεια και σαφήνεια αυτή η επίλυση θα πρέπει το y+ να ισούται με 1, γεγονός που δηλώνει
ότι το πάχος του πρώτου στοιχείου πρέπει να είναι αρκετά μικρό, της τάξης του 10−4 .
Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά ροής, υπολογιστικού πλέγματος και συνθηκών επίλυσης [63]
Taylor Jessica Hall

Παρούσα Εργασία

Πακέτο Ανάλυσης

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

Turbulent Model

SST

SST

Πλέγμα Ατριβής Ροής

Μη Δομημένο

Μη Δομημένο

Πλέγμα Οριακού
Στρώματος
y+

Δομημένο

Δομημένο

1

1

Turbulent Intensity

Χαμηλή 1.6%

Μέτρια 5%

Οριακή Συνθήκη του
Κάτω Τοίχου του Δοχείου
Οριακή Συνθήκη των
πλευρικών τοίχων του
Δοχείου
Οριακή Συνθήκη του
Πάνω Τοίχου του
Δοχείου
Time Step

no – slip walls

no – slip walls

no – slip walls

Free slip walls

Free slip walls

Free slip walls

1.2 °

10°
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ένα χαρακτηριστικό που διαφέρει είναι οι οριακές
συνθήκες στους πλευρικούς τοίχους όπου στη μια περίπτωση της Hall χρησιμοποιείται η
συνθήκη μη ολίσθησης (no-slip wall), στην οποία λαμβάνεται υπόψη η τριβή στου πλαϊνούς
αυτούς τοίχους, γεγονός που προκαλεί τη δημιουργία οριακού στρώματος.
Ένα επιπλέον μέγεθος το οποίο διαφέρει είναι το χρονικό βήμα (time step), το οποίο
αντικατοπτρίζει τη περιστροφή του δρομέα κατά 1.2° για τη προσομοίωση της Hall και κατά
10° για τη παρούσα εργασία.
Τέλος, υπάρχουν πολλές επιλογές για να καθοριστεί η τύρβη, αλλά αν δεν υπάρχει καμία
γνώση όσον αναφορά τη τύρβη και τις διακυμάνσεις που αυτή προκαλεί, τότε προτείνεται
να επιλέγεται η ένταση τύρβης στις οριακές συνθήκες να είναι ίση με 5% (Medium Intensity).
Ωστόσο, η Hall επέλεξε χαμηλή ένταση της τάξης των 1.6%.

5.1 Κατασκευή και Παρουσίαση Γεωμετριών
Στο σχήμα 5.1 διακρίνεται ο υπό μελέτη ελικοειδής στρόβιλος τεσσάρων πτερυγίων.

Σχήμα 5.1: Γεωμετρία της υπό μελέτης υδροκινητικού στροβίλου
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη βασική γεωμετρία των τεσσάρων ελικοειδών
πτερυγίων η οποία πάρθηκε από τον Adam Niblick βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκαν
διάφορες αλλαγές ως προς την καμπυλότητα, το πάχος της υδροτομής και ως προς τη
γωνία βήματος της υδροτομής.
Όσον αναφορά τη στήριξη της υδροστροβίλου επιλέχτηκε ως βέλτιστη, από τις αναλύσεις
που πραγματοποίησε ο Adam Niblick, η διαμόρφωση των λεγόμενων πιάτων, κυκλικών
δίσκων διαμέτρου 172mm και πάχους 2mm. Επιπρόσθετα, για καλύτερη αντοχή, αποφυγή
ταλαντώσεων και σύνδεση της γεωμετρίας με τον μετατροπέα, χρησιμοποιείται ένας
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κεντρικός άξονας διαμέτρου 6.4mm. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά διακρίνονται καλύτερα
στο Σχήμα 5.2.
Πίνακα 5.2: Βασικά χαρακτηριστικά γεωμετρίας της υδροκινητικού στροβίλου
NACA 0018
Διάμετρος (D)

172mm

Ύψος (H)

234mm

Αριθμός πτερυγίων (N)

4

Μήκος χορδής (c)

40.53mm

Ελικοειδής γωνία (δ)

60°

Λόγος στερεότητας (σ)

0.03

Σχήμα 5.2: Κάτοψη και μπροστινή όψη της υπό μελέτης υδροκινητικής γεννήτριας
Ποια ήταν όμως τα κριτήρια τα οποία οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριμένων
σταθερών τιμών των παραπάνω γεωμετρικών παραμέτρων;
Λόγος Στερεότητας
Ως λόγος στερεότητας ορίζεται η ποσότητα "στερεότητας" ενός στροβίλου, αναλυτικότερα
ως ο αριθμός των πτερυγίων 𝛮, πολλαπλασιασμένων επί το μήκος της χορδής 𝑐, προς την
περιμετρική σάρωση του πτερυγίου του στροβίλου, 𝜋 ∙ 𝐷. Αυτός είναι ένας ορισμός του
λόγου στερεότητας που χρησιμοποιείται από τους Shiono et al. [64] (εξίσωση 5.1) και δίνει
τη στερεή επιφάνεια σε σύγκριση με τη συνολική επιφάνεια του δρομέα.
𝜎=

𝛮∙𝑐
𝜋∙𝐷

(5.1)

Ένας στρόβιλος υψηλής στερεότητας (π.χ., σ> 0,3) θα ξεκινήσει πιο εύκολα, αλλά θα
λειτουργεί με χαμηλότερο λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου, ενώ μια συσκευή χαμηλής
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στερεότητας (π.χ. σ <0,15) μπορεί να δυσκολευτεί στην εκκίνηση, αλλά λειτουργεί σε
υψηλότερο

λόγο

ταχύτητας

ακροπτερυγίου

[65].

Ο

μικρότερος

σε

στερεότητα

υδροστρόβιλος παρουσιάζει επίσης μικρότερο εμπόδιο στη ροή του ρευστού, επιτρέποντας
λιγότερη απώλεια δυναμικής ενέργειας και υψηλότερη ταχύτητα ροής στον στρόβιλο,
γεγονός που του επιτρέπει να λειτουργεί σε υψηλότερη αναλογία ταχύτητας άκρου.
Ο Gorlov το 1998 ανέφερε από πειραματικούς ελέγχους ότι η μέγιστη απόδοση για έναν
ελικοειδή στρόβιλο ήταν περίπου 35%. Για έναν ελικοειδή στρόβιλο, το ζήτημα του
βέλτιστου λόγου στερεότητας για την απόδοση ισχύος του στροβίλου έχει αντιμετωπιστεί
από τους Shiono et al. [64], ο οποίος καθορίζει τη βέλτιστη αναλογία στερεότητας να είναι
0.3-0.4. Λόγω όλων των παραπάνω, επιλέχτηκε ο λόγος στερεότητας να είναι ίσος με 0.3.
Αριθμός Πτερυγίων
Ο αριθμός των πτερυγίων είναι άμεσα ανάλογος προς τη στερεότητα. Για κάθε στρόβιλο,
καθώς ο αριθμός των πτερυγίων αυξάνεται, το μήκος της χορδής ενός πτερυγίου πρέπει να
μειωθεί για να διατηρηθεί ένας επιθυμητός λόγος στερεότητας. Αντιστρόφως, για σταθερό
μήκος χορδών, η στερεότητα της συνολικής συσκευής θα αυξηθεί καθώς ο αριθμός των
πτερυγίων αυξάνεται. Ο αυξανόμενος αριθμός πτερυγίων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα
αυξημένη ροπή εκκίνησης, χαμηλότερο λόγο ταχύτητας λειτουργίας (λ) και χαμηλότερη
συνολική απόδοση ισχύος [65].
Ο Adam Niblick πραγματοποίησε δύο διαφορετικές αναλύσεις, τα χαρακτηριστικά των
οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 5.3: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δύο αναλύσεων του Adam Niblick [62]
3ων Πτερυγίων

4ων Πτερυγίων

Διάμετρος (D)

200(mm)

234(mm)

Ύψος (H)

200(mm)

172(mm)

62.83(mm)

40.53(mm)

43.7°

60°

Μήκος χορδής (c)
Ελικοειδής γωνία (δ)

Από τα αποτελέσματα τα οποία έλαβε συμπέρανε ότι η γεωμετρία των τεσσάρων πτερυγίων
με τα συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αποδίδει καλύτερα, εξού και επιλέχτηκε να
είναι αυτή η κύρια γεωμετρία της υπό μελέτης της παρούσας εργασίας.
Λόγος Διαστάσεων (H/D)
Ένας μεγαλύτερος λόγος διαστάσεων (H/D) απαιτεί μεγαλύτερο μήκος πτερυγίου. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πριν από κάθε τοποθέτηση ή ακόμα και ανάλυση ενός υδροστροβίλου πρέπει
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να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί μεγέθους για την εγκατάσταση αυτή σε κάποιο ποταμό
ή ωκεανό.
Ελικοειδής Γωνία (δ)
Η ελικοειδής γωνία αναφέρεται στη γωνία που σχηματίζει η κλίση του πτερυγίου με το
οριζόντιο επίπεδο όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχήμα 5.3.

Σχήμα 5.3: Ελικοειδής γωνία (δ) που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο και το πτερύγιο
Τα πειράματα Shiono et al.[64] κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, καθώς η γωνία ελικοειδούς
κλίσης αυξάνεται, η απόδοση του στροβίλου βελτιώνεται, μέχρι τη τιμή των 90°. Η ελικοειδής
γωνία μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω εξίσωση:
𝛿 = tan−1 (

𝛮∙𝛨
)
𝜋∙𝐷

(5.2)

Στη παρούσα διπλωματική ορίστηκε ως ελικοειδής γωνία αυτή των 60°.

5.1.1 Γεωμετρία με διαφορετικά σημεία προσάρτησης (mount point)
Σημείο προσάρτησης πρόκειται για το σημείο αυτό στο οποίο η υδροτομή είναι εφαπτόμενη
στον κύκλο περιστροφής, όπως διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ο Adam Niblick σε όλες
τις υπό μελέτη γεωμετρίες του, ο λόγος του σημείου προσάρτησης του ήταν 0.5. Ωστόσο
στη παρούσα έρευνα μελετήθηκαν ακόμη δυο λόγοι σημείων προσάρτησης 0.3 και 0.4.
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Σχήμα 5.4: Σημείο Προσάρτησης σε υδροτομή
Η εξίσωση η οποία δίνει το λόγο σημείου προσάρτησης (𝑀𝑃) παρατίθεται παρακάτω, όπου
c είναι χορδή της υδροτομής και 𝑥𝑀𝑃 είναι η απόσταση του σημείου προσάρτησης από τη
ακμή της υδροτομής.
𝑀𝑃 =

𝑥𝑀𝑃
𝑐

(5.3)

5.1.2 Γεωμετρία με χρήση υδροτομών με καμπυλότητα
Στη συνέχεια επιλέχτηκε να εξεταστεί η επίδραση που μπορεί να έχει η καμπυλότητα της
υδροτομής σε έναν τέτοιου τύπου ελικοειδή υδροστρόβιλο. Οι υδροτομές οι οποίες
επιλέχτηκαν για την σύγκριση αυτή είναι η NACA 2418 (Σχήμα 5.4) και η NACA 4418 (Σχήμα
5.5). Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παρέμειναν σταθερά με λόγο σημείου προσάρτησης 0.5.

β) NACA 4418
α) NACA 2418
Σχήμα 5.5: Υδροτομές NACA [66].

5.1.3 Γεωμετρία με χρήση υδροτομών με διαφορετικό πάχος
Η τρίτη παρτίδα γεωμετριών η οποία τέθηκε υπό μελέτη είναι αυτή με διαφορετικό πάχος
υδροτομών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι υδροτομές NACA 0015 με μικρότερο
πάχος από την αρχική NACA 0018, και η NACA 0021 έχοντας πάχος μεγαλύτερο των
υπολοίπων δύο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και εδώ τα βασικά χαρακτηριστικά του
υδροστροβίλου παρέμειναν σταθερά.
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β) NACA 0021
α) NACA 0015
Σχήμα 5.6: Υδροτομές NACA [66].

5.1.2 Γεωμετρία με διαφορετικές γωνίες βήματος(pitch angle)
Το βήμα του πτερυγίου αναφέρεται στη γωνία που σχηματίζει η χορδή της υδροτομής του
πτερυγίου με μια γραμμή εφαπτόμενη στον κύκλο περιστροφής του στροβίλου. Παρακάτω
παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τη γωνία βήματος μιας
υδροτομής. Υπάρχουν δύο ειδών γωνιών, αυτή με την αρνητική κλίση όπως και διακρίνεται
και στο Σχήμα 5.8, όσο και αυτή με θετική κλίση, αν στραφεί η υδροτομή προς την αντίθετη
κατεύθυνση.

Σχήμα 5.7: Γωνία βήματος Υδροτομής αρνητικής κλίσης.
Παρόλο που η βιβλιογραφία αναφέρεται κυρίως για τους στροβίλους Darrieus, παρόμοιες
τάσεις θα αναμένονταν για ελικοειδείς στροβίλους, ωστόσο η ελικοειδής καμπύλη μπορεί
να αλλάξει τη βέλτιστη γωνία. Συνεπώς, αποφασίστηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτό,
μελετώντας γωνίες βήματος +2°,+4°, -2°, -4°.

5.2 Κατασκευή Υπολογιστικού Χωρίου
Για την κατασκευή του υπολογιστικού χωρίου χρησιμοποιήθηκε το DesignModeler, δηλαδή
το λογισμικό CAD του προγράμματος ANSYS.
Για την ανάλυση του υδροκινητικού στροβίλου απαιτούνται δυο υπολογιστικά χωρία, εκ των
οποίων το ένα είναι το κυλινδρικό το οποίο περιβάλλει το δρομέα και είναι τοποθετημένο
[77]

εσωτερικά του βασικού ορθογωνικού υπολογιστικού χωρίου. Το σχήμα και οι διαστάσεις
του ορθογωνικού υπολογιστικού χωρίου βασίστηκαν στο δοχείο που κατασκευάστηκε για
το πείραμα του Adam Niblick, έχοντας 3m μήκος, 0.757m πλάτος και ύψος στα 0.5m. Όσον
αναφορά το κυλινδρικό δοχείο το οποίο κατασκευάστηκε εξαιτίας της περιστροφής του
στροβίλου, έχει ύψος 0.306m και διάμετρο 0.22m.

α) Ορθογωνικό χωρίο
β) Κυλινδρικό χωρίο
Σχήμα 5.8: Τα υπολογιστικά χωρία

5.3 Διαμόρφωση Υπολογιστικού Πλέγματος
Το σημαντικότερο κομμάτι του χτισίματος ενός μοντέλου προς ανάλυση είναι η δημιουργία
του πλέγματος, το οποίο διαιρεί το υπολογιστικό χωρίο σε μικρού μεγέθους πεπερασμένους
όγκους, από τους οποίους ο καθένας διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό σημείων ή κόμβων. Η
σωστή επιλογή ενός υπολογιστικού πλέγματος είναι αναγκαία για την αποφυγή διαφόρων
σφαλμάτων κατά την επίλυση. Κατά τη δημιουργία του πλέγματος επιλέγεται σαν ποιότητα
η εντολή fine, που σημαίνει πυκνό πλέγμα. Επιπρόσθετα, ως size function επιλέχτηκε η
εντολή Proximity and Curvature, η οποία δημιουργεί πλέγμα σε δύο επιφάνειες και με το
Curvature αντεπεξέρχεται καλύτερα σε καμπυλότητες που τυχαίνει να διαθέτει η γεωμετρία.
Η δημιουργία του πλέγματος γίνεται αυτόματα από το λογισμικό.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχουν τόσο τα μη δομημένα όσο και
τα δομημένα πλέγματα. Τα πρώτα είναι ιδανικά σε περιοχές της ελεύθερης ροής μακριά
από τοιχώματα.
Τα δεύτερα είναι αναγκαία σε περιοχές με έντονες διακυμάνσεις διαφόρων μεγεθών,
δηλαδή σε περιοχές κοντά σε στερεή επιφάνεια, καθώς οι τοίχοι έχουν σημαντική επίδραση
στην ροή, εξαιτίας των έντονων διατμητικών τάσεων που δημιουργούνται. Λόγω αυτών είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα πλέγμα υψηλής ανάλυσης στον τοίχο για να δώσει μια ακριβή
λύση.
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Για τη κατασκευή λοιπόν αυτή των οριακών στρωμάτων κοντά στα τοιχώματα της
γεωμετρίας χρησιμοποιήθηκε η εντολή inflation του mesh στην οποία επιλέχτηκαν τα
τέσσερα πτερύγια, ο κεντρικός άξονας, τα δύο στηρίγματα-πιάτα της υδρογεννήτριας καθώς
επίσης και το κάτω μέρος (πάτος) του ορθογωνικού χωρίου.

Σχήμα 5.9: Πλέγμα οριακού στρώματος στο κάτω μέρος του δοχείου

Σχήμα 5.10: Τομή πλάγιας όψης όπου διακρίνεται το οριακό στρώμα στα πτερύγια και τον άξονα
Εν συνεχεία επιλέγεται η τιμή που θα έχει το πάχος του πρώτου στοιχείου (first layer
thickness) (𝛥𝑦1 ), η οποία είναι ίση με 0.0001, για το οριακό στρώμα. Η τιμή αυτή επιλέχτηκε
να είναι μικρή ώστε να υπάρχει μια αρκετά καλή πύκνωση του πλέγματος στο τοίχωμα. Για
τον προσδιορισμό αυτού του πάχος χρησιμοποιείται μια αδιάστατη απόσταση 𝑦 + , όπως
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αναφέρθηκε ενδελεχώς στο 4ο κεφάλαιο η οποία συνήθως λαμβάνει τη τιμή 1, με σκοπό
την όσο τον δυνατόν καλύτερη και ακριβή επίλυση της ροής του οριακού στρώματος.Εκτός
από το πάχος του πρώτου στοιχείου που πρέπει να δοθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για τη
δημιουργία ενός πλέγματος καλής ποιότητας είναι και ο ελάχιστος αριθμός σημείων-κόμβων
στο οριακό στρώμα, ο οποίος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 10 και του 15, για αριθμό
Re χαμηλό, στη συγκεκριμένη επιλέχτηκε να είναι 10.

Σχήμα 5.11: Πλέγμα οριακού στρώματος στο γύρω από το πτερύγιου

Σχήμα 5.12: Πλέγμα οριακού στρώματος γύρω από τον άξονα στήριξης.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα κελιά που δημιουργούνται αυτόματα από το λογισμικό γύρω
από το πτερύγιο και το κάτω μέρος του δοχείου, είναι ορθογωνικού τύπου με σκοπό η ροή
του ρευστού να είναι κάθετη. Το ίδιο ισχύει και γύρω από τον άξονα.Το υπολογιστικό χωρίο
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αποτελείται από δύο επιμέρους υπολογιστικά χωρία.
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Το ορθογωνικό που περιβάλει το δοχείο με το νερό, το οποίο αποτελεί το σταθερό σύστημα
αναφοράς και το κυλινδρικό που περιβάλει τον δρομέα με τα πτερύγια, το οποίο αποτελεί
το κινούμενο σύστημα αναφοράς.

Σχήμα 5.16: Υπολογιστικό πλέγμα του ορθογωνικού χωρίου

Σχήμα 5.12: Υπολογιστικό πλέγμα του κυλινδρικού χωρίου
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία τόσο τα πλέγματα των
επιμέρους υπολογιστικών χωρίων όσο και του συνολικού.
Πίνακας 5.4: Στατιστικά στοιχεία υπολογιστικού πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 0018
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.744.133
4.184.997

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.906.058
4.276.449

Πίνακας 5.5: Στατιστικά στοιχεία υπολογιστικού πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 0015
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.910.766
4.290.602

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452
[81]

Συνολικού Πλ.
8.072.691
4.382.054

Πίνακας 5.6: Στατιστικά στοιχεία υπολογιστικού πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 0021
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.233.637
3.912.515

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.395.562
4.003.967

Πίνακας 5.7: Στατιστικά στοιχεία υπολογιστικού πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 2418
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.668.546
4.152.478

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.830.471
4.243.930

Πίνακας 5.8: Στατιστικά στοιχεία πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 4418
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.727.802
4.194.543

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.889.727
4.285.995

Πίνακας 5.9: Στατιστικά στοιχεία πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 0018 (β=2)
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.796.473
4.210.813

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.958.398
4.302.265

Πίνακας 5.10: Στατιστικά στοιχεία πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 0018 (β=-2)
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.658.313
4.159.417

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.820.238
4.250.869

Πίνακας 5.11: Στατιστικά στοιχεία πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 0018 (β=4)
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.784.371
4.208.124

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.946.296
4.299.576

Πίνακας 5.12: Στατιστικά στοιχεία πλέγματος γεωμετρίας υδροτομής NACA 0018 (β=-4)
Αριθμός Κόμβων:
Αριθμός Κελιών:

Κυλινδρικού Πλ.
7.587.117
4.133.633

Ορθογωνικού Πλ.
161.925
91.452

Συνολικού Πλ.
7.749.042
4.225.085

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες είναι εμφανές ότι το κυλινδρικό πλέγμα διαθέτει
περισσότερα στοιχεία και κόμβους από ότι το ορθογωνικό, κάτι τέτοιο είναι απόλυτα λογικό
λόγω του ότι περιέχει τον δρομέα στον οποίο γίνεται στρωματοποίηση για τη δημιουργία
οριακού στρώματος.
[82]

5.6 Ορισμός Οριακών Συνθηκών
Στο υποκεφάλαιο αυτό ορίζονται οι αρχικές και οριακές συνθήκες της ανάλυσης,
προκειμένου να μπορέσει αργότερα ο επιλυτής να λύσει τις διαφορικές εξισώσεις και να
προκύψει μία και μοναδική λύση.
Συγκεκριμένα ορίστηκε η επιφάνεια εισόδου του νερού θέτοντας μια συγκεκριμένη και
σταθερή τιμή ταχύτητας σε όλο το ύψος του δοχείου, ανάλογα με την υπομελέτη ανάλυση
κάθε φορά. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με ταχύτητα 0.5m/s, 0.8m/s, 1.2m/s και 1.5m/s.
Όσον αναφορά την έξοδο του ρευστού επιλέχτηκε σαν δεδομένο η μέση σχετική πίεση η
οποία ορίστηκε ίση με 0 Pa. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η πίεση αναφοράς τέθηκε ίση
με 1atm, τη λεγόμενη δηλαδή ατμοσφαιρική πίεση καθώς ο υδροστρόβιλος δεν είναι αρκετά
βυθισμένος ώστε να του ασκούνται πολύ υψηλές πιέσεις και να χρειαστεί επομένως κάποια
άλλη πίεση αναφοράς μεγαλύτερη.
Στα τοιχώματα του ορθογωνικού δοχείου έγινε η χρήση της οριακής συνθήκης τοιχώματος
(wall). Συγκεκριμένα, για το δάπεδο του δοχείο εφαρμόστηκε συνθήκη μη ολίσθησης ενώ
για τους τρείς υπόλοιπους τοίχους χρησιμοποιήθηκε η συνθήκη ολίσθησης. Και στις δύο
συνθήκες τοιχώματος, οι τοίχοι θεωρήθηκαν αδιαβατικοί με σκοπό τον αποφυγή μεταφοράς
θερμότητας από και προς το υπολογιστικό χωρίο.
Στη διαδικασία της αρχικοποίησης επιλέχτηκε η τιμή της ταχύτητας εισόδου, η θερμοκρασία
η οποία ορίστηκε ίση με 10°C.
Επιπρόσθετα, να αναφερθεί ότι δεν λήφθηκε υπόψη η βαρυτική δύναμη του ρευστού,
θέτοντας ως Buoyancy Model τη συνθήκη Non-Buoyant. Συγκεκριμένα το μοντέλο
πλευστότητας (Buoyancy Model) χρησιμοποιείται όταν η πυκνότητα του ρευστού
μεταβάλλεται και είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας ή της πίεσης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις
όπου η πυκνότητα παραμένει σταθερή εφαρμόζεται το μοντέλο του Boussinesq
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η βαρυτική δύναμη που ασκείται στο υγρό.
Οι συγκεκριμένες τιμές των αρχικών και οριακών συνθηκών παραμένουν σταθερές τόσο για
προσομοιώσεις μόνιμης ροής όσο και για μη μόνιμης ροής.

5.7 Τρόποι Διασύνδεσης Υπολογιστικών Χωρίων
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ.4), χρησιμοποιούνται διεπιφάνειες
(Interfaces) προκειμένου να συνδεθούν τα δύο υπολογιστικά χωρία (ορθογωνικό και
κυλινδρικό) μεταξύ τους για τη σωστή επίλυση των εξισώσεων Navier – Stokes, καθώς
αποτελούν εξισώσεις μεταφοράς μάζας, ορμής και ενέργειας.
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Διακρίνονται τρία είδη μοντέλων διεπιφάνειας τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο
τα μοντέλα επίλυσης λειτουργούν μέσω της διεπιφάνειας:


Μεταβατική Περιοδικότητα (Translational Periodicity)



Περιστροφική Περιοδικότητα (Rotational Periodicity)



Γενική σύνδεση (General Connection)

Τα περιοδικά μοντέλα (Translational Periodicity και Rotational Periodicity) εμφανίζονται
όταν το υπο μελέτη πρόβλημα παρουσιάζει πολλαπλές ίδιες περιοχές. Συγκεκριμένα, το
μοντέλο αυτό εξασφαλίζει ότι η ροή έξω από τη μία πλευρά της διεπαφής εμφανίζεται
αυτόματα και στην άλλη πλευρά.
Η Γενική σύνδεση (General Connection) χρησιμοποιείται κυρίως γεωμετρία η οποία διαθέτει
περιστρεφόμενη και στατική πτερύγωση και σύνδεση πλεγμάτων που δεν ταιριάζουν. Στη
παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχτηκε αυτό το μοντέλο, το οποίο είναι απαραίτητο διότι
υπάρχει ένα στατικό πλαίσιο αναφοράς και ένα περιστρεφόμενο.

5.8 Επίλυση του μοντέλου
Για την επίλυση του προβλήματος, στο λογισμικό CFX-Pre, στα υπολογιστικά χωρία
επιλέγεται το μοντέλο επίλυσης, το οποίο είναι το Total Energy και το μοντέλο τύρβης το
λεγόμενο Shear Stress Transport (SST). Επιλέχτηκε το συγκεκριμένο μοντέλο τύρβης λόγω
την ικανότητάς του να μπορεί να επιλύσει τις συνθήκες ροής στο εσωτερικό του οριακού
στρώματος κοντά στα τοιχώματα της γεωμετρίας, ενώ μπορεί να μετατραπεί στο λεγόμενο
κ-ε μοντέλο για τις ροές έξω από το οριακό στρώμα.

Σχήμα 5.13: Απεικόνιση εισόδου και εξόδου του ρευστού στο δοχείο
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Εν συνεχεία πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες εκφράσεις-εξισώσεις οι οποίες θα δίνουν
την ροπή που παράγει το κάθε πτερύγιο σε διάφορες θέσεις μιας ολοκληρωμένης
περιστροφής του δρομέα. Παρακάτω παρουσιάζεται η εξίσωση που δίνει τη ροπή που
παράγει το ένα πτερύγιο:
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒1𝐸𝑋𝑃 = 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒_𝑧()@𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒1

(5.4)

όπου 𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒1 είναι το όνομα του πρώτου πτερυγίου, το 𝑧 υποδηλώνει τον άξονα
περιστροφής του πτερυγίου και το torque εκφράζει τη ροπή. Η ίδια σχέση ισχύει και για τα
υπόλοιπα πτερύγια.
Σε μια ωστόσο ανάλυση μη μόνιμης ροής, εκτός από τις σχέσεις για τις ροπές των
τεσσάρων πτερυγίων απαιτούνται και σχέσεις που αφορούν τον αριθμό των επαναλήψεων
(𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠),

το

χρονικό

διάστημα

μεταξύ

δύο

διαφορετικών

θέσεων

περιστροφής του δρομέα (dt) και εξαρτάται από τις στροφές του δρομέα ,καθώς επίσης και
το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της προσομοίωσης (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒).
Αναλυτικότερα τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζονται από τις παρακάτω σχέσεις:
𝑑𝑡 =

𝜃 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 60
𝜔 ∙ 360

(5.5)

όπου 𝜃 είναι η γωνία με την οποία περιστρέφεται κάθε φορά ο δρομέας. Στις προσομοιώσεις
που πραγματοποιήθηκαν επιλέχτηκε περιστροφή κατά 10°, η οποία μπορεί δώσει αρκετά
ικανοποιητικά αποτελέσματα χωρίς να γίνεται πολύ χρονοβόρα η διαδικασία επίλυσης εάν
επιλεγόταν περιστροφή πολύ μικρότερη των 10°.
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒 = (𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) ∙ (

360
∙ 𝑑𝑡 + 𝑑𝑡)
10

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 3

(5.6)

(5.7)

Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τιμών των ροπών κάθε πτερυγίου, πρέπει να
δημιουργηθούν τα λεγόμενα monitor στο μενού το επιλυτή, ούτως ώστε να είναι σε θέση ο
χρήστης να παρακολουθεί την εξέλιξη της προσομοίωσης.
Τέλος, σε αναλύσεις μη μόνιμης ροής επιλέγονται και τα αντίστοιχα μεγέθη για τα οποία
είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν
στο CFX-Post του Ansys, όπου γίνεται η απεικόνιση των μεγεθών αυτών στα υπολογιστικά
αυτά χωρία.
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Κεφάλαιο 6.
Ανάλυση και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από τις παραπάνω
προσομοιώσεις

που

πραγματοποιηθήκαν,

ενώ

ταυτόχρονα

πραγματοποιούνται

Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρείς βασικές υποενότητες. Στο πρώτο
σκέλος παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν για ταχύτητες
ακροπτερυγίου ίδιες με αυτής της βιβλιογραφίας και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα. Στο δεύτερο σκέλος αναλύονται διεξοδικά τα αποτελέσματα από τη βασική
γεωμετρία αεροτομής NACA 0018 με ταχύτητες εισόδου ροής 0.5m/s, 0.8m/s, 1.2m/s και
1.5m/s με 𝑅𝑒 = 1.77 ∙ 104 , 𝑅𝑒 = 2.84 ∙ 104 , 𝑅𝑒 = 4.254 ∙ 104 και 𝑅𝑒 = 5.32 ∙ 104 αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται εικόνες των πεδίων ταχύτητας, πίεσης και κινητικής
ενέργειας των δινών, ύστερα από μετ’επεξεργασία στο CFX-Post του ANSYS. Στο τελευταίο
σκέλος παραθέτονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες απόδοσης και ισχύος της κάθε
γεωμετρίας που προσομοιώθηκε και συγκρίνονται με τη βασική γεωμετρία αεροτομής
NACA 0018, που αναλύθηκε προηγουμένως.
Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι συνθήκες στις οποίες διεξήχθησαν οι
προσομοιώσεις.
Πίνακας 6.1: Συνθήκες ροής των προσομοιώσεων
Πυκνότητα ρ:

997 [kg/m3]

Πίεση Αναφοράς P:

1 [atm] = 101325 [Pa]

Σχετική Πίεση :

0 [Pa]

Θερμοκρασία :

10°C

6.1 Αποτελέσματα προσομοιώσεων και σύγκριση των με τη
βιβλιογραφία για λ = 1.3, 1.6 και 2
6.1.1 Σύγκριση Αποτελεσμάτων με τη βιβλιογραφία
Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα ή η όσο το δυνατόν ακριβέστερη λύση των
αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε μια σειρά αναλύσεων για τους τρείς λόγους ταχύτητας
ακροπτερυγίου που εφάρμοσε στις αναλύσεις της η Taylor Jessica Hall και για ταχύτητα
εισόδου ροής ίση με 0.7m/s. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι τιμές
των μεγεθών της περιστροφικής ταχύτητας και των λόγων ταχύτητας ακροπτερυγίου (λ).
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Πίνακας 6.2 : Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών παρούσας εργασίας
Ταχύτητα Ροής V

Περιστροφική ταχύτητα

0.7 [m/s]

Λόγος ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ
1.3

0.7 [m/s]

1.6

124.4 [rpm]

0.7 [m/s]

2

155.5 [rpm]

101.1 [rpm]

Η συνθήκη των πλαϊνών τοιχωμάτων που χρησιμοποιήθηκε στη βιβλιογραφία ήταν η
συνθήκη μη ολίσθηση (no-slip walls),στη συνθήκη αυτή λαμβάνεται υπόψη η τριβή των
πλαϊνών τοιχωμάτων. Όσον αναφορά τη παρούσα εργασία οι παρακάτω προσομοιώσεις
πραγματοποιήθηκαν για συνθήκη ολίσθησης εφόσον θεωρήθηκε ότι ο υδροστρόβιλος θα
τοποθετηθεί αρκετά μακριά από τις πλαϊνές επιφάνειες ενός ποταμού ή στη θάλασσα όπου
δεν επηρεάζεται από πλαϊνά τοιχώματα. Προκειμένου όμως να γίνει μια καλύτερη
απεικόνιση και σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με τη βιβλιογραφία,
διεξήχθησαν προσομοιώσεις και με συνθήκη μη ολίσθησης.
Από τα παρακάτω διαγράμματα συμπεραίνουμε σχετικά μια καλή συμφωνία των
αποτελεσμάτων που ελήφθησαν σε σχέση με αυτά της βιβλιογραφίας, ωστόσο για λόγο
ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.6 παρατηρείται μια εμφανής απόκλιση μεταξύ των δύο
τιμών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο διαφορετικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε.
Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκε το οριακό στρώμα
γύρω από τα πτερύγια και τον κεντρικό άξονα περιστροφής, είναι ο ίδιος και στις δύο
περιπτώσεις.
Επιπρόσθετα, η χρήση της συνθήκης μη ολίσθησης στη συγκεκριμένη μελέτη όπου ο
υδροστρόβιλος είναι τοποθετημένος σε δεξαμενή με όχι και τόσο μεγάλο πλάτος, δίνει
μεγαλύτερο συντελεστή ισχύος ίσο με 0.111 για λ = 1.3, έναντι του 0.105 για συνθήκη
ολίσθησης. Η διαφορά ωστόσο είναι αρκετά μικρής της τάξης του 0.005, γεγονός που
δηλώνει ότι και η αρχική υπόθεση που έγινε για τη διεξαγωγή των προσομοιώσεων που
ακολουθούν, δηλαδή για συνθήκη ολίσθησης (χωρίς τριβή), είναι δεκτή, εφόσον δεν
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του υδροστροβίλου.
Τέλος, από το παρακάτω διάγραμμα διακρίνεται για τη βιβλιογραφία η μέγιστη απόδοση
του δρομέα για λ = 1.6, ωστόσο λόγω χαμηλότερης τιμής του συντελεστή ισχύος για τον
ίδιο λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου, στη παρούσα εργασία, η μέγιστη απόδοση εμφανίζεται
σε μικρότερο λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.3, κάτι το οποίο διακρίνεται καλύτερα
στο Σχήμα 6.3 στη μπλε καμπύλη της Σειράς 1, στην οποία πραγματοποιήθηκαν
επιπρόσθετες αναλύσεις για μικρότερους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου προκειμένου
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να δειχθεί η συμπεριφορά της προσομοίωσης της παρούσας εργασίας και να διευκρινιστεί
η μέγιστη απόδοση του δρομέα. Η διαφορά αυτή στη μέγιστη τιμή του συντελεστή ισχύος
ενδεχομένως να οφείλεται στο διαφορετικό πακέτο που εφαρμόστηκε μεταξύ των δύο
αυτών διπλωματικών εργασιών.
Και τα δύο πακέτα αποτελούν καλούς CFD επιλυτές και η προτίμηση εξαρτάται κυρίως από
τη φυσική της ροής και την εξοικείωση του χρήστη με το εκ άστατο πακέτο. Το Fluent
χρησιμοποιεί μία κυτταροκεντρική προσέγγιση (cell – centered method) ενώ το CFX μία
προσέγγιση η οποία επικεντρώνεται στις κορυφές (vertex centered method). Η βασική
διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι η θέση των άγνωστων που πρόκειται να επιλυθούν.
Στην κυτταροκεντρική προσέγγιση, τα ίδια τα κύτταρα χρησιμεύουν ως όγκοι ελέγχου και η
μέση τιμή μεταβλητής αποθηκεύεται στο κέντρο της. Από την άλλη πλευρά, για τη μέθοδο
που επικεντρώνεται σε κορυφές. ο όγκος ελέγχου σχηματίζεται συνδυάζοντας μικρότερους
όγκους δευτερεύοντος ελέγχου που περιβάλλουν την κορυφή και αποθηκεύεται η τιμή της
μεταβλητής στη κορυφή.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της κυτταροκεντρικής μεθόδου (cell – centered method) είναι
η ικανότητά της να υπολογίζει ροές σε μη συμβατές διεπαφές κυττάρων όπου η μέθοδος
που επικεντρώνεται σε κορυφές (vertex centered method) δεν είναι εξίσου ευέλικτη και
απαιτεί ακριβή διαδικασία για τον υπολογισμό των ροών. Το CFX δεν δύναται να χειριστεί
ένα πραγματικό 2D πλέγμα, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο αδύναμο όσον αναφορά τη
προσαρμογή του υπολογιστικού πλέγματος σε διάφορες καμπύλες επιφάνειες. Ωστόσο ένα
από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του CFX είναι ότι μπορούν να καθοριστούν ευκολότερα
αλγεβρικές εξισώσεις τις οποίες μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της
επίλυσης.
Το πακέτο Fluent θεωρείται ο ηγέτης του CFD για αεροναυτικές εφαρμογές, για τον
υπολογισμό των αεροδυναμικών επιδόσεων των αγωνιστικών αυτοκινήτων και για
ανεμογεννήτριες λόγω της ανώτερης απόδοσής του έναντι του CFX όσον αναφορά την
ακρίβεια της λύσης και τον υπολογιστικό χρόνο. Γενικότερα, επικρατεί η άποψη ότι το Fluent
καθίσταται ιδανικότερο για υδροδυναμικά φαινόμενα.
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Σχήμα 6.1: Διαγράμματα χαρακτηριστικών καμπυλών βασικής γεωμετρίας
Πραγματοποιήθηκαν δύο ειδών προσομοιώσεις για κάθε λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου, η
πρώτη ήταν για στατικό δρομέα και η δεύτερη για δρομέα ο οποίος περιστρέφεται.
Παρακάτω παραθέτονται οι εικόνες που ελήφθησαν από τον επιλυτή Solver, και για τους
τρείς λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου, και στις οποίες διακρίνουμε μια σταθερή ευθεία
καμπύλη μετά από την 80η επανάληψη για λ = 1.3, 100η επανάληψη για λ = 1.6 και την 150η
επανάληψη για λ = 2 περίπου (για τη στατική προσομοίωση) και μια ομαλή περιοδικότητα
(για τη χρονικά μεταβαλλόμενή προσομοίωση) που παρουσιάζουν οι τιμές των μεταβλητών
των ροπών για κάθε πτερύγιο, γεγονός που μας παρέχει αρκετά καλή ακρίβεια
αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η λύση έχει εν ολίγοις συγκλίνει.

α) Monitor Points (Ροπή) για λ = 1.3 για
στατική προσομοίωση

β) Monitor Points (Ροπή) για λ = 1.3 για
περιστροφική προσομοίωση
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γ) Monitor Points (Ροπή) για λ = 1.6 για
στατική προσομοίωση

δ) Monitor Points (Ροπή) για λ = 1.6 για
περιστροφική προσομοίωση

ε) Monitor Points (Ροπή) για λ = 2 για στατική

στ) Monitor Points (Ροπή) για λ = 2 για

προσομοίωση

περιστροφική προσομοίωση

Σχήμα 6.2: Διαγράμματα των Monitor Points

6.1.2 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Σειράς 1 (0.7m/s) – Σειράς 2 (124.4rpm)
Στο σημείο αυτό αποφασίστηκε να γίνει μια σύγκριση των χαρακτηριστικών καμπυλών της
βασική αυτής γεωμετρίας για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στη μία διατηρώντας σταθερή
τη ταχύτητα ροής ίση με 0.7m/s, ενώ στην άλλη παραμένει διατηρώντας σταθερή τη
ταχύτητα περιστροφής στα 124.4rpm, για λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου λ =1.3, λ = 1.6
και λ = 2. Και στις δύο σειρές προσομοιώσεων οι λόγοι ταχύτητας ακροπτερυγίου
παραμένουν οι ίδιοι, όπως διακρίνεται και στους δύο παρακάτω πίνακες. Σκοπός αυτών
των προσομοιώσεων είναι να φανεί ότι δεν υπάρχει μία χαρακτηριστική καμπύλη για έναν
συγκεκριμένο υδροστρόβιλο για ίδιους λόγους (λ) και αυτό λόγω των διαφορετικών
συνθηκών ροής που επικρατούν. Συγκεκριμένα, εξαιτίας ποιου μεγέθους θα αποφασιστεί
να διατηρηθεί σταθερό κατά τη διαδικασία των προσομοιώσεων.
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Πίνακας 6.3 : Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών για Σειρά 1
Λόγος ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ
0.85

Ταχύτητα Ροής V

Περιστροφική ταχύτητα

0.7 [m/s]

66.1 [rpm]

1.07

0.7 [m/s]

83.2 [rpm]

1.3

0.7 [m/s]

101.1 [rpm]

1.6

0.7 [m/s]

124.4 [rpm]

2

0.7 [m/s]

155.5 [rpm]

Πίνακας 6.4 : Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών για Σειρά 2
Λόγος ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ
0.85

Ταχύτητα Ροής V

Περιστροφική ταχύτητα

1.32 [m/s]

124.4 [rpm]

1.07

1.05 [m/s]

124.4 [rpm]

1.3

0.86 [m/s]

124.4 [rpm]

1.6

0.7 [m/s]

124.4 [rpm]

2

0.56 [m/s]

124.4 [rpm]

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν και παρουσιάζονται στο παρακάτω
διάγραμμα παρατηρείται ότι η χαρακτηριστική καμπύλη απόδοσης του δρομέα δεν είναι
ίδια. Αυτό είναι απολύτως λογικό διότι στη μια περίπτωση διατηρείται σταθερή η ταχύτητα
ροής του ρευστού ενώ στην άλλη η περιστροφική ταχύτητα του δρομέα. Γεγονός το οποίο
προκαλεί διαφορές στις τιμές του συντελεστή ισχύος ακόμα και όταν οι λόγοι ταχύτητας
ακροπτερυγίου (λ) είναι οι ίδιοι. Το ίδιο συμβαίνει και για το συντελεστή ώσης των πτερυγίων
του δρομέα. Για τους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.07 και λ = 1.3, η καμπύλη της
Σειράς 2 εμφανίζει υψηλότερες τιμές καθώς η ταχύτητα ροής είναι 1.32 m/s και 1.05 m/s,
αντίστοιχα. Ενώ για τη Σειρά 3 η ταχύτητα είναι ίση με 0.7 m/s, ενώ μεταβάλλεται η
περιστροφική ταχύτητα με τιμές 83.2 rpm και 101.1 rpm, αντίστοιχα.
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Σχήμα 6.3: Διαγράμματα χαρακτηριστικών καμπυλών Σειράς 1 και Σειράς 2

6.2 Αποτελέσματα Προσομοιώσεων Βασικής Γεωμετρίας
αεροτομής NACA 0018
6.2.1 Προσομοιώσεις διαφορετικών ταχυτήτων περιστροφής
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η συμπεριφορά της
βασικής αυτής γεωμετρίας αεροτομής NACA 0018, για ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων ροής
(V = 0.5m/s, 0.8m/s, 1.2m/s και 1.5m/s). Αρχικά, για την πραγματοποίηση των
προσομοιώσεων αυτών επιλέχτηκε ότι για λ = 1.6 και ταχύτητα ροής 0.8m/s, η περιστροφική
ταχύτητα πρέπει να ισούται με 124.4 rpm. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σύγκρισής της σειράς
αυτής των προσομοιώσεων με τις αναλύσεις της Σειράς 2.
Παρακάτω παραθέτονται σε πίνακα οι συνθήκες για τις τέσσερις προσομοιώσεις της Σειράς
3 (124.4 rpm).
Πίνακας 6.5 : Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών για Σειρά 3
Λόγος ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ
0.75

Ταχύτητα Ροής V

Περιστροφική ταχύτητα

1.5 [m/s]

124.4 [rpm]

0.93

1.2 [m/s]

124.4 [rpm]

1.4

0.8 [m/s]

124.4 [rpm]

2.24

0.5 [m/s]

124.4 [rpm]
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Εν συνεχεία για τις ίδιες ταχύτητες ροής του νερού, επιλέχτηκε να μελετηθούν ακόμα δύο
διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής ώστε να ληφθούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα και να
αποτυπωθεί ο τρόπος συμπεριφοράς του δρομέα για τις συγκεκριμένες ταχύτητες
περιστροφής. Οι δύο νέες ταχύτητες περιστροφής που μελετώνται είναι 142 rpm για τη
Σειρά 4 και 150 rpm για τη Σειρά 5. Οι τιμές των βασικών μεταβλητών των αναλύσεων των
Σειρών αυτών παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 6.6 και Πίνακας 6.7).
Πίνακας 6.6 : Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών για Σειρά 4
Ταχύτητα V [m/s]
0.5

Λόγος Ταχύτητας
Ακροπτερυγίου
2.56

Περιστροφική
Ταχύτητα [rpm]
142

0.8

1.6

142

1.2

1.07

142

1.5

0.85

142

Πίνακας 6.7 : Τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών για Σειρά 5
Ταχύτητα V [m/s]
0.5

Λόγος Ταχύτητας
Ακροπτερυγίου
2.7

Περιστροφική
Ταχύτητα [rpm]
150

0.8

1.69

150

1.2

1.13

150

1.5

0.9

150

Από το παρακάτω διάγραμμα λαμβάνεται υπόψη ότι για ταχύτητα περιστροφής 150rpm, οι
τιμές του συντελεστή ισχύος και κατ’ επέκταση της ισχύος είναι υψηλότερες, από αυτές στη
ταχύτητας περιστροφής 142rpm και 124.4 rpm για τις δύο υψηλές ταχύτητες ροής (V = 1.5
m/s και V = 1.2 m/s) ή διαφορετικά για τους δύο χαμηλότερους λόγους ταχύτητας
ακροπτερυγίου. Ωστόσο, για χαμηλές ταχύτητες ροής (V = 0.8 m/s και V = 0.5 m/s), δηλαδή
για υψηλούς λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου, παρατηρείται μια αυξητική τάση για των
τιμών του συντελεστή ισχύος και της ισχύς για μικρότερες ταχύτητες περιστροφής.
Μία εξίσου σημαντική παρατήρηση η οποία λαμβάνεται από τα διαγράμματα είναι ότι ο
μέγιστος συντελεστής ισχύος της τάξης του 0.1276 για λ = 1.07 και V = 1.2 m/s, εμφανίζεται
για τη Σειρά 5 (150 rpm). Η ισχύς που εξάγεται για τις δεδομένες συνθήκες είναι 8.85 Watt.
Επιπρόσθετα να αναφερθεί ότι και για τη Σειρά 4 (142rpm), ο μέγιστος συντελεστής ισχύος
(Cp = 0.1217) εμφανίζεται για την ίδια ταχύτητα ροής V =1.2 m/s.
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Μία σημαντική παρατήρηση η οποία λαμβάνεται από τις παρακάτω καμπύλες είναι ότι
διατηρώντας σταθερές τις ταχύτητες ροής και για τις τρείς αυτές σειρές προσομοιώσεων, ο
λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου μεταβάλλεται, καθώς αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής,
κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Ωστόσο, οι διαφορές στους λόγους ταχύτητας
ακροπτερυγίου είναι πολύ μικρές.
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Σχήμα 6.4 : Διαγράμματα διαφορετικών rpm α) Cp – λ , β) P - V
Όσον αναφορά τώρα τη Σειρά 3 με ταχύτητα περιστροφής 124.4 rpm, καθώς θα περίμενε
κανείς να κινηθεί σε χαμηλότερες τιμές του λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου, διακρίνεται μια
μετακίνηση της καμπύλης και του μέγιστου συντελεστή ισχύος σε υψηλότερες τιμές του
λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου. Γεγονός που προκαλεί τη μετακίνηση του μέγιστου
συντελεστή ισχύος (Cp = 0.12) για μικρότερη ταχύτητα 0.72 m/s και λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 1.55.
Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και αναλύσεις για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα
περιστροφής, εφόσον παρατηρείται μια αυξητική τάση στη καμπύλη. Ωστόσο, σε μια τέτοια
περίπτωση θα παρατηρηθεί μια μετακίνηση της καμπύλης σε υψηλότερους λόγους (λ),
όπου η απόδοση του δρομέα αρχίζει και μειώνεται. Αποφασίστηκε λοιπόν, οι νέες σειρές
γεωμετριών με διαφορετικές αεροτομές και γωνίες βήματος να προσομοιωθούν για
ταχύτητα περιστροφής 150rpm, εφόσον διαθέτει μεγαλύτερο συντελεστή ισχύος της τάξης
του του 0.127.
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Πώς όμως συμπεριφέρεται η ισχύς του δρομέα σε σχέση με τη ταχύτητα περιστροφής;
Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, θεωρείται αναγκαίο να
παρουσιαστεί ένα διάγραμμα ισχύος συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής rpm (Σχήμα
6.5).
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Σχήμα 6.5: Διάγραμμα Ισχύος P [Watt] – ταχύτητα περιστροφής ω [rpm]
Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα συμπεραίνεται ότι για τις υψηλές ταχύτητες ροής (V
= 1.5 m/s και V = 1.2 m/s), η ισχύς που παράγει ο δρομέας αυξάνεται με την αύξηση της
ταχύτητας περιστροφής. Η αύξηση της ισχύος κατά μέτρο για ταχύτητα ροής 1.5 m/s είναι
ίση με 2.2, ενώ για ταχύτητα ροής 1.2 m/s είναι 1.37, τιμή χαμηλότερη από τη πρώτη. Το
αντίθετο ωστόσο παρατηρείται για τις χαμηλότερες ταχύτητες (V = 0.8 m/s και V = 0.5 m/s).
Συγκεκριμένα για αύξηση της ταχύτητας περιστροφής διακρίνεται μείωση της ισχύος. Η
μείωση αυτή είναι εντονότερη για ολοένα και χαμηλότερες ταχύτητες ροή του νερού.

6.2.2 Έλεγχος ευκρίνειας καμπύλης Σειράς 3
Προκειμένου να διασαφηνιστεί η εγκυρότητα, η ευκρίνεια και η ομαλότητα της καμπύλης της
Σειράς 3 στις πραγματικές τιμές της, διεξήχθησαν επιπλέον προσομοιώσεις για λόγους
ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 0.85, λ = 1.07, λ = 1.3, λ = 1.6 και λ = 2 με ταχύτητες ελεύθερη
ροής V = 1.32 m/s, V = 1.05 m/s, V = 0.862 m/s, V = 0.7 m/s και V = 0.56 m/s, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, στη μεν πορτοκαλί καμπύλη (Σχήμα 6.6) ο αριθμός των σημείων είναι εννιά,
δηλαδή για εννιά διαφορετικούς λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου, ενώ στη δε μπλε τα
σημεία είναι συνολικά τέσσερα.
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Σχήμα 6.6 : Διάγραμμα Cp – λ για Σειρά 3 ταχύτητας περιστροφής ίση με 124.4 rpm
Από το παραπάνω Σχήμα 6.6 , παρατηρείται μια αρκετά καλή προσαρμογή της καμπύλης
λιγότερων σημείων (μπλε), με αυτή με περισσότερα σημεία (πορτοκαλί). Συνεπώς η αρχική
υπόθεση που έγινε για τέσσερις προσομοιώσεις ταχύτητας ροής 0.5 m/s , 0.8 m/s, 1.2 m/s
και 1.5 m/s, είναι σωστή και δεν επηρεάζει ή να αλλοιώνει τη καμπύλη του συντελεστή
ισχύος.

6.2.3 Αποτελέσματα προσομοιώσεων Σειράς 5
Στην

υποενότητα

αυτή

πραγματοποιείται

μια

αναλυτικότερη

παρουσίαση

των

αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων της Σειράς 5. Συγκεκριμένα παρακάτω παραθέτονται
διαγράμματα ροπής σε σχέση με τη γωνία περιστροφής του δρομέα καθώς επίσης και του
κάθε πτερυγίου ξεχωριστά, και για τις τέσσερις ταχύτητες ροής.
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Σχήμα 6.7: Διάγραμμα Στιγμιαίας ροπής ως προς τη γωνία περιστροφής του δρομέα για ταχύτητα
ροής ίση με 0.5 m/s και λ = 2.7
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Σχήμα 6.8: Διάγραμμα Στιγμιαίας ροπής ως προς τη γωνία περιστροφής του δρομέα για ταχύτητα
ροής ίση με 0.8 m/s και λ = 1.69
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Σχήμα 6.9: Διάγραμμα Στιγμιαίας ροπής ως προς τη γωνία περιστροφής του δρομέα για ταχύτητα
ροής ίση με 1.2m/s και λ = 1.13
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Σχήμα 6.10: Διάγραμμα Στιγμιαίας ροπής ως προς τη γωνία περιστροφής του δρομέα για ταχύτητα
ροής ίση με 1.5 m/s και λ = 0.9
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Από τα παραπάνω αυτά διαγράμματα παρατηρείτε ότι όσο η ταχύτητα αυξάνεται τόσο πιο
προσαρμοστική γίνεται η καμπύλη της ροπής ολόκληρου του δρομέα στις καμπύλες ροπής
των τεσσάρων πτερυγίων. Αυτό οφείλεται στη καλύτερη σύγκλιση που επιτυγχάνει ο
επιλυτής για τις υψηλότερες ταχύτητες ροής έχοντας τη συγκεκριμένη ταχύτητα
περιστροφής η οποία είναι ίση με 150rpm. Αυτό διακρίνεται καθαρά στο σχήμα 6.11, όπου
παρουσιάζονται τα Monitor Points, στη προκειμένη περίπτωση η στιγμιαία ροπή των
πτερυγίων του δρομέα συναρτήσει της περιστροφικής του θέσης, για τρείς ολοκληρωμένες
περιστροφές.

α) Monitor Points (Ροπή) για V = 0.5 m/s για
περιστροφική προσομοίωση

β) Monitor Points (Ροπή) για V = 0.8 m/s για
περιστροφική προσομοίωση

δ) Monitor Points (Ροπή) για V = 1.5 m/s για
γ) Monitor Points (Ροπή) για V = 1.2 m/s για
περιστροφική προσομοίωση
περιστροφική προσομοίωση
Σχήμα 6.11: Διαγράμματα των Monitor Points προσομοίωσης Σειράς 5

Από τα παρακάτω διαγράμματα λαμβάνονται δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο από
αυτά είναι ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις ταχυτήτων ροής, τόσο η δεύτερη όσο και η
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τρίτη ολοκληρωμένη περιστροφή του δρομέα παρουσιάζουν τις ίδιες τιμές ροπών σε σχέση
με τη περιστροφική θέση. Επομένως, η υπόθεση που έγινε εξ’ αρχής για τρείς συνολικά
περιστροφές του δρομέα ήταν σωστή. Περαιτέρω επαναλήψεις περιστροφών θα
αποτελούσαν μια χρονοβόρα διαδικασία χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Το δεύτερο είναι ότι όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα ροής τόσο μεγαλύτερη διακύμανση
παρατηρείται μεταξύ των μεγίστων των ροπών των πτερυγίων.
Από τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν αξίζει να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η
ταχύτητα περιστροφής, δηλαδή μικρότερος λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου, τόσο
μεγαλύτερη στιγμιαία και μέση ροπή παράγει ο δρομέας. Αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερή
ισχύ. Ωστόσο, η αύξησή αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστόν καθώς η απόδοση του
δρομέα δηλαδή ο συντελεστής ισχύος ελαττώνεται, εξαιτίας του ολοένα και μικρότερου
λόγου ταχύτητα ακροπτερυγίου.
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Σχήμα 6.12: Διαγράμματα των Monitor Points προσομοίωσης Σειράς 5
Τέλος, ένα αξιοσημείωτο σημείο που παρατηρείται σύμφωνα με το διάγραμμα είναι ότι για
ταχύτητα 0.5m/s, δηλαδή για λ = 2.7 ο συντελεστής ισχύος επιδέχεται αρνητική τιμή. Η τιμή
αυτή δηλώνει ότι για μεγάλους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου ο δρομέας δεν δύναται να
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παράξει την απαιτούμενη ροπή, ώστε να μπορεί να αποδώσει σε θετικούς συντελεστές
ισχύος. Στη συγκεκριμένη ανάλυση η στιγμιαία παραγόμενη ροπή του δρομέα είναι
αρνητική (Σχήμα 6.12α). Αυτό δεν χρειάζεται να προξενήσει κανέναν, καθώς διαπιστώνεται
ότι για μια μικρής κλίμακας υδροκινητική συσκευή και για τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν
επιφέρει παραγόμενη ροπή και ως εκ τούτου ούτε και ισχύ.

6.2.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων Steady – Transient προσομοιώσεων Σειράς
5 για λ = 1.13 και V = 1.2 m/s
Όλες οι παραπάνω προσομοιώσεις και τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν
πραγματοποιήθηκαν για ανάλυση μη μόνιμης ροής (transient). Όπως έχει ήδη αναφερθεί
σε μία τέτοιου είδους προσομοίωση ο δρομέας περιστρέφεται ανά ένα χρονικό βήμα το
οποίο το θέτει ο χρήστης εξαρχής. Μία προσομοίωση μη μόνιμης ροής είναι μια αρκετά
χρονοβόρα διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσης της εξαρτάται από τον αριθμό των
συνολικών περιστροφών που θα τεθεί να πραγματοποιήσει ο δρομέας καθώς επίσης και
από το χρονικό βήμα περιστροφής του. Συγκεκριμένα, όσο μικρότερο είναι το dt (χρονικό
βήμα) τόσο μεγαλύτερη διάρκεια καταλαμβάνει η προσομοίωση. Το ίδιο συμβαίνει και αν
επιλεγεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες επαναλήψεις, δηλαδή περισσότερες
περιστροφές του δρομέα.
Προκειμένου λοιπόν , να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος επίλυσης, θεωρήθηκε αναγκαίο να
πραγματοποιηθούν ορισμένες αναλύσεις μόνιμης ροής, στις οποίες θα αλλάζει κάθε φόρα
η γωνία περιστροφής του δρομέα (θ). Λόγω του ότι το χρονικό βήμα που επιλέχτηκε ήταν
για 10°, αποφασίστηκε και οι μόνιμης ροής προσομοιώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα να έχουν
περιστροφή η μία από την άλλη ανά 10°.
Επιπρόσθετα, επιλέχτηκε οι προσομοιώσεις να διεξαχθούν για ταχύτητα ροής V = 1.2 m/s
και λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.13, προκειμένου να μην υπάρχουν έντονες
διακυμάνσεις ή άλλα προβλήματα για τυχόν ακραίες συνθήκες. Από την ολοκλήρωσή τους
εκλαμβάνονται ορισμένα αποτελέσματα τα οποία παραθέτονται παρακάτω σε μορφή
διαγραμμάτων ροπής συναρτήσει της περιστροφικής θέσης του δρομέα.
Το σχήμα 6.13 σχετίζεται με το διάγραμμα ροπής – γωνίας περιστροφής για transient
προσομοίωση. Παρατηρείται μια ανομοιομορφία στις μέγιστες και στις ελάχιστες τιμές του
δρομέα, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται στις δίνες που προκαλούνται κατά τη περιστροφή
του δρομέα. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί ωστόσο να αποτυπωθεί σε μια σειρά από μόνιμης
ροής προσομοιώσεις, κάτι το οποίο διακρίνεται στο Σχήμα 6.14, καθώς για κάθε γωνία
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περιστροφής η προσομοίωση διεξάγεται από την αρχή και χωρίς να επηρεάζονται τα

T (Nm)

υπόλοιπα πτερύγια του δρομέα σε επόμενη χρονική στιγμή.

TRANSIET V = 1.2 m/s
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Σχήμα 6.13: Διάγραμμα ροπής συναρτήσει θέσης περιστροφής για μη μόνιμης ροής προσομοίωση για
ταχύτητα V = 1.2 m/s και λ = 1.13.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαφορά που υπάρχει στις τιμές της ροπής για συγκεκριμένη
περιστροφική θέση του δρομέα. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν χρειάζεται να προξενεί κανέναν
εφόσον υπάρχει μια μετακίνηση του του διαγράμματος της μόνιμης ροής προσομοίωσης
προς τα δεξιά, λόγω των χαμηλότερων τιμών που αποδίδει ο δρομέας στη συγκεκριμένη
προσομοίωση.

STEADY V = 1.2 m/s
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Σχήμα 6.14: Διάγραμμα ροπής συναρτήσει θέσης περιστροφής για μόνιμης ροής προσομοίωση για
ταχύτητα V = 1.2 m/s και λ = 1.13.

Από τα παραπάνω διαγράμματα λαμβάνεται και η μέση ροπή του δρομέα η οποία
χρησιμοποιείται για τη αποτύπωση της ισχύος και κατ΄επέκταση και του συντελεστή της. Η
μέση ροπή για μία transient προσομοίωση ισούται με 0.56313 Nm, ενώ για τη περίπτωση
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των προσομοιώσεων μόνιμης ροής η τιμή είναι 0.50676 Nm. Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι
τιμές αυτές είναι αρκετά κοντά και η διαφορά τους κατά μέτρο αντιστοιχεί σε 0.05637, είναι
δηλαδή της τάξης του 0.056.
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Σχήμα 6.15: Διάγραμμα μέσης ροπής συναρτήσει θέσης περιστροφής για steady και transient
προσομοίωση για V = 1.2 m/s

Τέλος, για την ερώτηση του αν ή όχι απαιτείται μια transient προσομοίωση, η απάντηση
που δίνεται είναι ότι ίσως είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται, δεδομένου ότι δίνει καλύτερα
και πιο σαφή αποτελέσματα.

6.2.5 Εικόνες αποτελεσμάτων της Σειράς 5 (150rpm)
Τα σχήματα 6.16 έως 6.31 παρουσιάζουν τις κατανομές των ταχυτήτων, των ολικών
πιέσεων, των ροικών γραμμών (streamlines) και των διανυσμάτων της ταχύτητας (vector
plots) για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις ενός πτερυγίου και για τις τέσσερις ταχύτητες
ροής της Σειράς 5 με σταθερή ταχύτητα περιστροφής 150rpm.
Στα σχήματα 6.16 έως 6.19, για ταχύτητα ροής 0.5 m/s παρατηρείται μια σχετικά πλήρως
προσκολλημένη ροή στο προφίλ του πτερυγίου. Η πίεση στη πλευρά αναρρόφησης είναι
αρκετά χαμηλή, γεγονός που βοηθάει στη δημιουργία της δύναμης της άνωσης με σκοπό
την εκκίνηση και λειτουργία του υδροστροβίλου. Σύμφωνα με το πεδίο ταχύτητας, τις ροικές
γραμμές και τα διανύσματα της ταχύτητας παρατηρείται ότι η ροή είναι περισσότερο
προσκολλημένη στη πλευρά αναρρόφησης από ότι στη πλευρά κατάθλιψης για γωνία
περιστροφής 0°. Ωστόσο αυτό αντιστρέφεται για τις επόμενες γωνίες. Συγκεκριμένα για τη
γωνία 135°, 180° , 225°, 270° και τη 315° εμφανίζεται έντονη αποκόλληση της ροής με
ταυτόχρονη δημιουργία δινών. Σύμφωνα με το Σχήμα 6.18, διακρίνεται η μείωση της
ταχύτητας κοντά στην ακμή προσβολής και στη συνέχεια παρατηρείται επιτάχυνσή της τόσο
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στην επάνω όσο και στη κάτω επιφάνεια του πτερυγίου καθώς η ροή διαχωρίζεται όταν
προσπέσει στην ακμή προσβολής.
Συγκεκριμένα για θ = 0° (Σχήμα 6.19α), παρατηρείται ότι η ροή δεν εισέρχεται κάθετα στην
ακμή προσβολής, αυτό διακρίνεται και από το ότι το κομμάτι που εμφανίζει υψηλή πίεση,
βρίσκεται λίγο προς τ’ απάνω. Η διεύθυνση αυτής της ροής οφείλεται στη επίδραση που
δέχεται η ροή καθώς προσπίπτει στο άλλο πτερύγιο στο οποίο η χορδή του προφίλ του
είναι κάθετη στη διεύθυνση της ροής (Σχήμα 6.19γ). Η ροή καθώς προσπίπτει στο προφίλ
διαχωρίζεται σε δύο μέρη προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο, γεγονός που προκαλεί
την αλλαγή της διεύθυνσης της ροής. Στη συγκεκριμένη θέση για θ = 0°, λόγω αυτής της
διεύθυνσης της ταχύτητα παρατηρείται αποκόλληση της ροής στο κάτω μέρος του προφίλ
του πτερυγίου, η οποία αρχίζει από την ακτινική θέση r/R = 30%. Για τη ταχύτητα 1.5 m/s
παρατηρείται η ύπαρξη δινών κοντά στην ακμή φυγής του πτερυγίου. Η πίεση στη πλευρά
αναρρόφησης είναι αρκετά χαμηλή, γεγονός που βοηθάει στη δημιουργία της δύναμης της
άνωσης με σκοπό την εκκίνηση και λειτουργία του υδροστροβίλου. Τέλος, στην ακμή φυγής
παρατηρείται το φαινόμενο των δινών καθώς επίσης και μία αυξημένη πίεση.
Όπως για γωνία περιστροφής δρομέα θ = 0 , η ροή δεν προσπίπτει κάθετα στην ακμή
προσβολής, το ίδιο συμβαίνει και για γωνία θ = 45° (Σχήμα 6.19β). Διακρίνεται μία
επιτάχυνση της ταχύτητας με υψηλές τιμές στην επάνω πλευρά του πτερυγίου και λίγο
χαμηλότερες για τη κάτω πλευρά. Στη θέση αυτή η ροή θεωρείται τουλάχιστον για την κάτω
πλευρά του προφίλ του πτερυγίου, σχεδόν προσκολλημένη, ενώ ταυτόχρονα δεν
παρατηρούνται δίνες στην ακμή φυγής. Η ροή ακολουθεί τα ίδια χαρακτηριστικά και για
μεγαλύτερες ταχύτητες ροής. Η κατανομή της πίεσης είναι ομαλή και ακολουθεί το πρότυπο
της κατανομής για τη θέση των 0°.
Για γωνία 90° (Σχήμα 6.19γ), η ροή προσπίπτει κάθετα στη χορδή του πτερυγίου, και
διαχωρίζεται προς δύο κατευθύνσεις μία πάνω και μία κάτω. Στην μεν πάνω διακρίνεται
ψηλότερη επιτάχυνση από ότι στη κάτω. Επιπλέον , παρατηρείται και εδώ αποκόλληση της
ροής στη πλευρά αναρρόφησης (δεξιά πλευρά) του πτερυγίου η οποία ωστόσο ξεκινά για
ακτινική θέση r/R = 50%. Για ταχύτητα ροής 1.2 m/s και 1.5 m/s παρατηρούνται φαινόμενα
δινών στη δεξιά πλευρά του πτερυγίου και ειδικότερα κοντά στην ακμή φυγής. Όσον
αναφορά τη κατανομή πίεσης δεν διακρίνεται κάποια έντονη διαφορά στον τρόπο
συμπεριφοράς της από ότι στις υπόλοιπες περιστροφικές θέσεις.
Στο Σχήμα 6.19δ, παρατηρείται μια έντονη δημιουργία δινών μετά το προφίλ του πτερυγίου.
Αυτό είναι απολύτως λογικό καθώς η ροή ακολουθεί πιστά και επιταχυνόμενα το προφίλ
του πτερυγίου ώσπου αποκολλάται η ροή περίπου στο r/R = 20%. Για υψηλότερες
ταχύτητες ροής η ροή μετά το πτερύγιο (δεξιά πλευρά) ακολουθεί καλύτερα το προφίλ του
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πτερυγίου. Η πίεση μετά το πτερύγιο είναι αρκετά χαμηλή γεγονός που ενθαρρύνει τη
δημιουργία της άνωσης για τη περιστροφή του δρομέα.
Στη θέση των 180°, η ροή του νερού ακολουθεί πιστά το επάνω μέρος του πτερυγίου
διαθέτοντας και μια σχετικά σημαντική επιτάχυνση. Η διεύθυνση της ροής τείνει να
ακολουθήσει πιστά και τη κάτω πλευρά του προφίλ του πτερυγίου, ωστόσο προσπίπτει με
μεγάλη γωνία στη κάτω αυτή επιφάνεια προκαλώντας αλλαγή στη διεύθυνση της ροής
δημιουργώντας κάτι σαν δίνη. Αυτό συμβαίνει και για τη ταχύτητα ροής 0.5m/s. Στις
ταχύτητες 0.8 m/s και 1.2 m/s διακρίνεται μια σχεδόν πλήρης πρόσπτωση της ροής στο
πτερύγιο. Στη ταχύτητα 1.5 m/s, εμφανίζεται η δημιουργία δινών, καθώς η ταχύτητα ροής
είναι αρκετά υψηλή.
Για γωνία 225° (Σχήμα 6.19ζ), η ροή παρουσιάζεται να έχει μια έντονη κατεύθυνση προς
το άκρο (ακμή φυγής) του πτερυγίου. Πριν την πρόσπτωση στη κάτω επιφάνεια του
πτερυγίου η ταχύτητα είναι αρκετά χαμηλής έντασης λόγω των επιδράσεων που υπέστη
από τα προηγούμενα δύο πτερύγια τα οποία λειτουργούν ως εμπόδιο γι’ αυτή τη θέση.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί η χαοτική κίνηση του νερού η οποία παρουσιάζεται πίσω από
το πτερύγιο. Η κατανομή της πίεσης είναι ομαλή και ακολουθεί το πρότυπο της κατανομής
των προηγούμενων θέσεων. Όσον αναφορά τις υπόλοιπες ταχύτητες ροής 0.8 m/s και 1.2
m/s διακρίνεται μια τάση πρόσπτωσης της ροής στο πτερύγιο. Στη ταχύτητα 1.5 m/s,
παρατηρείται η δημιουργία δινών, καθώς η ταχύτητα ροής είναι αρκετά υψηλή.
Σύμφωνα με το Σχήμα 6.19η, ροή εμφανίζεται να έρχεται από αριστερά κάτω,
δημιουργώντας μια κίνηση της ροής που μοιάζει με ένα μαγνητικό πεδίο. Έντονες είναι
ωστόσο οι δίνες που έχουν δημιουργηθεί μετά το προφίλ του πτερυγίου και κοντά και στο
σημείο της ακμής φυγής. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για τις υπόλοιπες ταχύτητες
με μία απομάκρυνση των δινών αυτών από το πτερύγιο.
Για γωνία 315° (Σχήμα 6.19θ), η ροή έρχεται από τα αριστερά και προσπίπτει με τέτοια
γωνία πρόσπτωσης από την ακμή προσβολής που δημιουργεί μια κατεύθυνση ροής που
παρομοιάζεται με το μαγνητικό πεδίο. Μετά το προφίλ διακρίνεται μια χαοτική κάπως κίνηση
του νερού. Παρόμοια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες ταχύτητες ροής με
τη χαοτική αυτή κίνηση να απομακρύνεται από το προφίλ του πτερυγίου.
Η κατανομή της ολικής πίεσης για τις υπόλοιπες ταχύτητες ροής είναι παρόμοια, με τη μόνη
διαφορά ότι τα φαινόμενα είναι εντονότερα και με υψηλότερες τιμές πίεσης.
Όλες οι παρακάτω εικόνες παρήχθησαν από τις μη μόνιμης ροής προσομοιώσεις για
χρονική στιγμή 1.2333s.

[104]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.16: Εικόνες πεδίου ταχύτητας στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 2.7 και V=0.5 m/s
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α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.17: Εικόνες πεδίου ολικής πίεσης στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 2.7 και V=0.5 m/s
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α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.18: Εικόνες streamlines στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 2.7 και V=0.5 m/s
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α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.19: Εικόνες vector plots στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 2.7 και V=0.5m/s
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α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.20: Εικόνες πεδίου ταχύτητας στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 1.69 και V=0.8 m/s

[109]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.21: Εικόνες πεδίου ολικής πίεσης στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 1.69 και V=0.8 m/s

[110]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.22: Εικόνες streamlines στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 1.69 και V=0.8 m/s
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α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.23: Εικόνες vector plots στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 1.69 και V=0.8m/s

[112]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.24: Εικόνες πεδίου ταχύτητας στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 1.13 και V=1.2m/s

[113]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.25: Εικόνες πεδίου ολικής πίεσης στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 1.13 και V=1.2m/s

[114]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.26: Εικόνες streamlines στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 1.13 και V=1.2m/s

[115]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.27: Εικόνες vector plots στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 1.13 και V=1.2m/s
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α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.28: Εικόνες πεδίου ταχύτητας στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 0.93 και V=1.5m/s

[117]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.29: Εικόνες πεδίου ολικής πίεσης στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του
δρομέα για λ = 0.93 και V=1.5m/s

[118]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.30: Εικόνες streamlines στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 0.93 και V=1.5m/s

[119]

α) θ = 0°

β) θ = 45°

γ) θ = 90°

δ) θ = 135°

δ) θ = 180°

ε) θ = 225°

στ) θ = 270°
ζ) θ = 315°
Σχήμα 6.31: Εικόνες vector plots στο πτερύγιο για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα για
λ = 0.93 και V=1.5m/s

[120]

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται ενδεικτικά τα πεδία ολικής πίεσης και ταχύτητας σε
διάφορα επίπεδα κάθετα στο δρομέα. Διακρίνεται ότι για τα μεσσαία επίπεδα y = -0.0369 m
και y = +0.0369 m η ταχύτητα είναι σχεδόν μηδενική στο δρομέα μετά τα πρώτα πτερύγια
που συναντά η ροή καθώς επίσης και στον όμορου. Όσον αναφορά την ολική πίεση, στα
μεσαία αυτά επίπεδα, παρατηρούνται χαμηλότερες τιμές.
Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται η ταχύτητα ροής, η περιοχή με μηδενική
ή σχεδόν μηδενική ταχύτητα, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο δρομέα και στον όμορού
του. Επιπλέον, και οι τιμές της ολική πίεσης αυξάνονται και είναι μεγαλύτερες με την αύξηση
τη ταχύτητας αυτής. Υπάρχει, δηλαδή μια έντονη φόρτιση στα πτερύγια όπου προσπίπτει
η ροή, λόγω αυτής της έντασης της ταχύτητας.
Σύμφωνα με το Σχήμα 6.32, διακρίνεται μια λέπτυνση του όμορού λόγω δυνατής ορμής
που διαθέτουν οι υψηλές ταχύτητες έναντι αυτών των λιγότερα χαμηλών.

α) Ταχύτητα ροής 0.5 m/s

β) Ταχύτητα ροής 0.8 m/s

γ) Ταχύτητα ροής 1.2 m/s
δ) Ταχύτητα ροής 1.5 m/s
Σχήμα 6.32: Εικόνες ροικών γραμμών για επίπεδο κάθετο στο δρομέα σε ύψος y = 0 για
διαφορετικές ταχύτητες ροής.

[121]

α) Ολική Πίεση y = -0.1169 m

β) Ταχύτητα y = -0.1169 m

γ) Ολική Πίεση y = -0.0369 m

δ) Ταχύτητα y = -0.0369 m

δ) Ολική Πίεση y = +0.0369 m

ε) Ταχύτητα y = +0.0369 m

στ) Ολική Πίεση y = +0.1169 m
ζ) Ταχύτητα y = +0.1169 m
Σχήμα 6.33: Εικόνες ολικής πίεσης (πρώτη στήλη) και ταχύτητας (δεύτερη στήλη) σε διαφορα
επίπεδα κάθετα στο δρομέα για ταχύτητα ροής 0.5m/s.
[122]

α) Ολική Πίεση y = -0.1169 m

β) Ταχύτητα y = -0.1169 m

γ) Ολική Πίεση y = -0.0369 m

δ) Ταχύτητα y = -0.0369 m

δ) Ολική Πίεση y = +0.0369 m

ε) Ταχύτητα y = +0.0369 m

στ) Ολική Πίεση y = +0.1169 m
ζ) Ταχύτητα y = +0.1169 m
Σχήμα 6.34: Εικόνες ολικής πίεσης (πρώτη στήλη) και ταχύτητας (δεύτερη στήλη) σε διαφορα
επίπεδα κάθετα στο δρομέα για ταχύτητα ροής 0.8m/s.
[123]

α) Ολική Πίεση y = -0.1169 m

β) Ταχύτητα y = -0.1169 m

γ) Ολική Πίεση y = -0.0369 m

δ) Ταχύτητα y = -0.0369 m

δ) Ολική Πίεση y = +0.0369 m

ε) Ταχύτητα y = +0.0369 m

στ) Ολική Πίεση y = +0.1169 m
ζ) Ταχύτητα y = +0.1169 m
Σχήμα 6.35: Εικόνες ολικής πίεσης (πρώτη στήλη) και ταχύτητας (δεύτερη στήλη) σε διαφορα
επίπεδα κάθετα στο δρομέα για ταχύτητα ροής 1.2m/s.
[124]

α) Ολική Πίεση y = -0.1169 m

β) Ταχύτητα y = -0.1169 m

γ) Ολική Πίεση y = -0.0369 m

δ) Ταχύτητα y = -0.0369 m

δ) Ολική Πίεση y = +0.0369 m

ε) Ταχύτητα y = +0.0369 m

στ) Ολική Πίεση y = +0.1169 m
ζ) Ταχύτητα y = +0.1169 m
Σχήμα 6.36: Εικόνες ολικής πίεσης (πρώτη στήλη) και ταχύτητας (δεύτερη στήλη) σε διαφορα
επίπεδα κάθετα στο δρομέα για ταχύτητα ροής 1.5m/s.
[125]

Εφόσον έχουν αποδωθεί αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά της ροής γύρω απο το προφίλ
κάθε πτερυγίου για διαφορετικές περιστροφικές θέσεις του δρομέα, σημαντικό είναι να
αποτυπωθεί και το τί γίνεται στον ομόρρου, δηλαδή μέτα τον στρόβιλο. Σημαντικά μεγέθη
τα οποία είναι χρήσιμο να ποσοτικοποιηθούν παρακάτω είναι η τυρβώδης κινητική ενέργεια
του ρευστού, η ολική πίεση και η ταχύτητα ροής . Να σημειωθεί ότι το εύρος των τιμών των
μεγεθών αυτών είναι διαφορετικό για κάθε ταχύτητας ελεύθερης ροής.
Με σκοπό την απεικόνηση αυτή των χαρακτηριστικών μεγεθών μέτα τον υδροστρόβιλο και
τον έλεγχο του ομόρρου του, δημιουργούνται από το χρήστη έξι επίπεδα παράλληλα με το
επίπεδο της εισόδου και εξόδου του δοχείου, σε αποστάσεις χ = 0.12 m, χ = 0.6 m, χ = 0.9 m,
χ = 1.49 m, χ = 1.2 m και χ = 1.49 m από το κέντρο των αξόνων, το οποίο είναι στο κέντρο του
υδροστροβίλου.

Σχήμα 6.37: Επίπεδα μετά τον υδροστρόβιλο για αναπαράσταση του ομόρρου
Σύμφωνα με το Σχήμα 6.38α, παρατηρείται μία περιοχή η οποία θα μπορούσε να θωρηθεί
ώς ένα ορθγώνιο ή οβάλ σχήμα, αμέσως μετά τον υδροστρόβιλο, και η οποία
χαρακτηρίζεται από έντονη κινητική ενέργεια τύρβης. Αυτό το φαινόμενο είναι απολύτως
κατανοητό και θα μπορούσε να πεί κανεί και αναμενόμενο, δεδομένου της χαοτικής κίηνσης
και των διακυμάνσεων διαφόρων μεγεθών που εμφανίζονται μετά το πέρασμα της ροής
από το δρομέα. Επιπλέον, είναι εμφανές και ένα άλλο σημείο στο οποίο διακρίνεται αυτή η
έντονη και υψηλή κινητική ενέργεια, και δεν είναι άλλο από τον πάτο του δόχειου. Και σε
αυτήν την περιοχή είναι εύλογο να εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό, καθώς ορίστικε συνθήκη
μη ολίσθησης, η οποία επιτρέπει τη παρουσία της τριβής και κατ’επέκταση και της τύρβης,
[126]

όταν υπάρχει το λεγόμενο τυρβώδες οριακό στρώμα. Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στα
Σχήματα 6.41α, 6.44α και 6.47α για ταχύτητες 0.8m/s, 1.2m/s και 1.5m/s, αντίστοιχα, με τη
μόνη διαφόρα ότι καθώς αυξάνεται η ταχύτητα ροής, αυξάνεται τόσο η τιμή της τρβώδους
κινητικής ενέργειας όσο και το σχήμα των περιοχών όπου παρατηρούνται αυτές οι υψηλές
τιμές της.
Καθώς απομακρύνεται η ροή από το στρόβιλο παρατηρείται μία πολύ μικρή μείωση της
περιοχής με έντονη τυρβώδη κινητική ενέργεια, ωστόσο για χ = 0.6m από το κέντρο του
υδροστροβίλου (Σχήμα 6.38), αυξάνεται ραγδαία έχοντας την τάση να απομακρυνθεί
κινούμενη προς το πάνω και αριστερά κομμάτι του δοχείου. Σε μεγαλύτερες όμως ταχύτητες
ελεύθερης ροής (V = 1.2m/s και V = 1.5m/s) διακρίνεται μια αυξητική τάση της περιοχής
αυτής καθώς απομακρύνεται η ροή από το στρόβιλο, ενώ εν συνεχεία μειώνεται και
απομακρύνεται προς τα πάνω. Αυτές οι έντονες διακυμάνσεις οφείλονται στο ότι οι εικόνες
αυτές

των

χαρακτηριστικών

μεγεθών

ελήφθησαν

από

χρονικά

μεταβαλλόμενη

προσομοίωση για μία δεδομένη χρονική στιγμή και συγκεκριμένα στο τέλος της ανάλυσης
για 1.23333s.
Όσον αναφορά τη ταχύτητα και την ολική πίεση παρατηρείται μια σχεδόν ίδια κατανομή
(Σχήμα 6.39 - 6.40), ενώ ταυτόχρονα και εδώ διακρίνεται μία περιοχή πίσω από το στρόβιλο
στην οποία υπάρχουν αρκετά χαμηλές πιέσεις και ταχύτητες. Συγκεκριμένα η τιμή τη ολική
αυτής πίεσης είναι και τις τέσσερις ταχύτητες ελεύθερης ροής αρνητική. Ταυτόχρονα, οι
τιμές των ταχύτηών στη περιοχή αυτή τείνει να είναι ίση με 0m/s για χαμηλότερες τιμές
ταχύτητας ροής έως και 0.3m/s για υψηλότερες αυτών. Το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως
λογικό καθώς ο ομόρρους διακρίνεται για τις χαμηλές έως και μηδενικές ταχύτητες του λόγω
της χαοτικής αυτής κίνησης και αποκόλλησης. Καθώς αυξάνεται η ταχύτητας ελεύθερης
ροής παρατηρείται μία μικρή μείωση όσον αναφορά το σχήμα της περιοχής αυτής, δηλαδή
μια λέτπυνση του ομόρρου, γεγονός το οποίο είναι απολύτως κατανοητό εφόσον είναι
δυνατή η ορμή.
Καθώς απομακρύνεται η ροή από το στρόβιλο για ταχύτητες ελεύθερης ροής V = 0.5m/s
και V = 0.8m/s, η ολική πίεση και η ταχύτητα έχει την τάση να μειώνεται μετατοπίζοντας την
περιοχή αυτή προς τα δεξία μέχρι και για χ = 0.3m για V = 0.5m/s, και για χ = 0.6m για V =
0.8m/s. Εν συνεχεία, παρατηρείται μια μετακίνηση προς τα αριστερά και πάνω και κάτω
από το στρόβιλο, δημιουργώντας μια περιοχή έντονων φαινομένων στα δεξία. Για
υψηλότερες ταχύτητες ελεύθερης ροής V = 1.2m/s και V = 1.5m/s, διακρίνεται μια σταδιακή
μείωση της περιοχής αυτής και απομάκρυνσή της από το στρόβιλο μέχρι τη θέση χ = 0.9m
για V = 1.2m/s, και χ = 1.2m για V = 1.5m/s.
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α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.38 : Εικόνες του μεγέθους Turbulent Kinetic Energy μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 2.7, V=0.5m/s

[128]

α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.39 : Εικόνες του μεγέθους Total Pressure μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 2.7, V=0.5m/s

[129]

α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.40 : Εικόνες του μεγέθους Velocity μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ =
2.7, V=0.5m/s

[130]

α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.41 : Εικόνες του μεγέθους Turbulent Kinetic Energy μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 1.69, V=0.8m/s

[131]

α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.42 : Εικόνες του μεγέθους Total Pressure μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 1.69, V=0.8m/s

[132]

α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.43 : Εικόνες του μεγέθους Velocity μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ =
1.69, V=0.8m/s

[133]

α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.44 : Εικόνες του μεγέθους Turbulent Kinetic Energy μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 1.13, V=1.2m/s
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α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.45 : Εικόνες του μεγέθους Total Pressure μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 1.13, V=1.2m/s
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α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.46 : Εικόνες του μεγέθους Velocity μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ =
1.13, V=1.2m/s
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α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.47 : Εικόνες του μεγέθους Turbulent Kinetic Energy μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 0.9, V=1.5m/s
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α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.48 : Εικόνες του μεγέθους Total Pressure μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ = 0.9, V=1.5m/s
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α) χ = 0.12 m

β) χ = 0.3 m

γ) χ = 0.6 m

δ) χ = 0.9 m

δ) χ= 1.2 m

ε) χ = 1.49 m

Εικόνα 6.49 : Εικόνες του μεγέθους Velocity μετά το δρομέα για λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ =
0.9, V=1.5m/s
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6.3 Αποτελέσματα προσομοιώσεων διαφορετικών γεωμετριών
Στο σκέλος αυτό της διπλωματικής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν
από τις προσομοιώσεις των διαφορετικών γεωμετριών που αποφασίστηκε να μελετηθούν.
Συγκεκριμένα, προσομοιώθηκαν γεωμετρίες με αεροτομή διαφορετικής καμπυλότητας,
πάχους, σημείου προσάρτησης (mount point) και διαφορετικής γωνίας βήματος. Οι
προσομοιώσεις διεξήχθησαν για τις τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες ροής του νερού
0.5m/s, 0.8m/s, 1.2m/s και 1.5m/s διατηρώντας σταθερή τη ταχύτητα περιστροφής ίση για
150 rpm.

6.3.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικού σημείου προσαρμογής
Με βάση τα παρακάτω διαγράμματα παρατηρείται μια όχι και τόσο σημαντική διαφορά στην
ισχύ που παράγει ο δρομέας για τα διαφορετικά σημεία προσάρτησης των πτερυγίων. Όσον
αναφορά το συντελεστή ισχύος διακρίνεται καλύτερη προσαρμογή των τριών αυτών
καμπυλών για τους δύο χαμηλότερους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 0.93 και λ =
1.13, εν ολίγοις για τις ταχύτητες ροής V = 1.5m/s και V = 1.2m/s, αντίστοιχα.
Ωστόσο είναι εμφανές ότι για ταχύτητες ροής χαμηλότερες από τη ταχύτητα V = 1.2m/s, η
καμπύλη για σημείο προσάρτησης Mp = 0.5, παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές του συντελεστή
ισχύος έναντι των υπολοίπων δύο καμπυλών. Αυτός είναι και ο λόγος όπου και για τις
επόμενες γεωμετρίες επιλέχτηκε το σημείο προσάρτησης να είναι το 0.5.
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α) Συντελεστή ισχύος συναρτήσει λόγου
β) Ισχύος συναρτήσει ταχύτητας ροής
ταχύτητας ακροπτερυγίου
Σχήμα 6.50 : Διαγράμματα διαφορετικών σημείων προσαρμογής σταθερή ταχύτητα περιστροφής 150
rpm α) Cp – λ , β) P - V
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6.3.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικής καμπυλότητας
Οι διαφορετικές αεροτομές που επιλέχτηκε να μελετηθούν, όπως παρουσιάστηκε και στο
προηγούμενο κεφάλαιο, ήταν η NACA 2418 με καμπυλότητα 2% στη θέση 40% από την
εμπρόσθια ακμή καθώς επίσης και η NACA 4418 με μεγαλύτερη καμπυλότητα 4% στο 40%
της χορδής της αεροτομής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν παρατηρείται μία μικρή διαφορά μεταξύ
των τιμών του συντελεστή ισχύος. Συγκεκριμένα, η αεροτομή NACA 2418 παρουσιάζει
μεγαλύτερες τιμές για μεγαλύτερες ταχύτητες ροής και μικρότερους λόγους ταχύτητας
ακροπτερυγίου λ. Ωστόσο για λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου μεγαλύτερους από τη τιμή
1.5 διακρίνεται ότι οι τιμές του συντελεστή ισχύος ελαττώνονται με την αύξηση της
καμπυλότητας μίας αεροτομής.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι καθώς θα αναμενόταν η αεροτομή NACA 4418 να
παρουσίαζε υψηλότερες τιμές συντελεστή ισχύος για υψηλές ταχύτητες ροής, ωστόσο οι
τιμές είναι χαμηλότερες ακόμα και από την αεροτομή χωρίς καμπυλότητα.
Όσον αναφορά το διάγραμμα της ισχύος, όπως και προηγουμένως οι διαφορές δεν είναι
τόσο έντονες όσο σε αυτό του συντελεστή ισχύος.
Ο μέγιστος συντελεστής ισχύος εμφανίζεται στην αεροτομή NACA 2418 για λ = 1.13 και
ταχύτητα V = 1.2 m/s, και ο οποίος είναι ίσος με 0.1346 με παραγόμενη ισχύ P = 9.33 Watt.
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Σχήμα 6.51 : Διαγράμματα με διαφορετική καμπυλότητα αεροτομών με σταθερή ταχύτητα
περιστροφής 150 rpm α) Cp – λ , β) P - V
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6.3.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικού πάχους
Αποφασίστηκε να μελετηθούν αεροτομές με πάχος μικρότερο και μεγαλύτερο από αυτό της
αεροτομής NACA 0018.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν και το Σχήμα 6.52 , παρατηρείται μια
αύξηση του συντελεστή ισχύος για μικρούς λόγους ταχύτητα ακροπτερυγίου, και μια
επιπλέον αύξηση και στη παραγόμενη ισχύ για υψηλές ταχύτητες ροής νερού, όσο
αυξάνεται το πάχος της αεροτομής.
Το αντίθετο ωστόσο συμβαίνει για λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου υψηλούς και χαμηλές
ταχύτητες ροής του νερού.
Ο μέγιστος συντελεστής ισχύος εμφανίζεται στην αεροτομή NACA 0021 για λ = 1.13 και
ταχύτητα V = 1.2 m/s, και ο οποίος είναι ίσος με 0.1373 με παραγόμενη ισχύ P = 9.52 Watt.
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Σχήμα 6.52 : Διαγράμματα με διαφορετικά πάχη αεροτομών με σταθερή ταχύτητα περιστροφής 150
rpm α) Cp – λ , β) P – V

6.3.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικής γωνίας βήματος
Με βάση τα παρακάτω διαγράμματα παρατηρείται μια όχι και τόσο σημαντική διαφορά στην
ισχύ που παράγει ο δρομέας για τα διαφορετικά σημεία προσάρτησης των πτερυγίων. Όσον
αναφορά το συντελεστή ισχύος διακρίνεται καλύτερη προσαρμογή των τριών αυτών
καμπυλών για τους δύο χαμηλότερους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 0.93 και λ =
1.13, εν ολίγοις για τις ταχύτητες ροής V = 1.5m/s και V = 1.2m/s, αντίστοιχα.
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Ωστόσο για λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου μεγαλύτερους από τη τιμή 1.07 η οποία
αντιστοιχεί στη ταχύτητα 1.2 m/s διακρίνεται ότι οι τιμές του συντελεστή ισχύος αρχίζουν και
διαφέρουν κατά πολύ από τη μία καμπύλη στη άλλη. Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες τιμές
παρουσιάζονται για μηδενική γωνία βήματος, και ελαττώνονται με την αύξηση της γωνίας
βήματος. Όσον αναφορά το διάγραμμα της ισχύος, οι διαφορές δεν είναι τόσο έντονες όσο
σε αυτό του συντελεστή ισχύος. Μέχρι τη ταχύτητα ροής 1.2 m/s, η μέγιστη ισχύς διακρίνεται
για γωνία βήματος μηδέν, ενώ για μεγαλύτερες από αυτή τη ταχύτητα καλύτερες τιμές
ισχύος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες καμπύλες διαθέτει η γωνία βήματος β = 2.
Παρόμοια με τα παραπάνω, είναι και τα αποτελέσματα τα όποια ελήφθησαν για αρνητικές
τιμές γωνιών βήματος.
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Σχήμα 6.53 : Διαγράμματα διαφορετικών θετικών γωνιών βήματος με σταθερή ταχύτητα
περιστροφής 150 rpm α) Cp – λ , β) P – V
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Σχήμα 6.54 : Διαγράμματα διαφορετικών αρνητικών γωνιών βήματος με σταθερή ταχύτητα
περιστροφής 150 rpm α) Cp – λ , β) P - V
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Κεφάλαιο 7.
Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτονται τα κυριότερα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής
εργασίας σχετικά με την επιλογή του υδροστροβίλου και των παραμέτρων του, καθώς
επίσης και τη συμπεριφορά του για ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων ροής. Επιπρόσθετα,
προτείνονται διάφοροι ίσως τρόποι βελτίωσης των ανωτέρων αναλύσεων και μελέτες που
μπορούν να διεξαχθούν για περαιτέρω έρευνα.

7.1 Συμπεράσματα
Ο επιλεγμένος υπό μελέτη στρόβιλος είναι ο ελικοειδής στρόβιλος, ο οποίος προσφέρει τα
πλεονεκτήματα της αυτόματης εκκίνησης και της ομαλής ροπής, διατηρώντας παράλληλα
ένα λογικά καλό επίπεδο απόδοσης. Οι σημαντικές παράμετροι στο σχεδιασμό ενός
ελικοειδούς στροβίλου περιλαμβάνουν το προφίλ και το βήμα του πτερυγίου, τη γωνία
ελικοειδούς κλίσης, την αναλογία διαστάσεων και τον αριθμό των πτερυγίων.

7.1.1 Διαφορετικές Γεωμετρίες
Με βάση τα αποτελέσματα από τη μελέτη διαφορετικών προφίλ πτερυγίων λαμβάνεται το
συμπέρασμα ότι για χαμηλούς λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου, καλύτερη απόδοση
διαθέτει ο δρομέας με αεροτομή NACA 0021 και εν συνεχεία έρχεται η αεροτομή NACA
2418 και ακολουθεί η NACA 0018. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές της
ροπής (T), του συντελεστή ισχύος (Cp) και της ισχύος (P), για ταχύτητα ροής νερού V =
1.2 m/s και λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.13, συνθήκες στις οποίες παρατηρείται η
μέγιστη απόδοση του δρομέα.
Πίνακας 7.1 : Βασικά μεγέθη για μέγιστο συντελεστή ισχύος με ταχύτητα ελεύθερης ροής V = 1.2m/s
και σταθερή περιστροφική ταχύτητα 150 rpm.
Ροπή Δρομέα
Τ (Nm)
NACA 0021

0.6062

Μέγιστος
Συντελεστής
Ισχύος Cp
0.1373

Ισχύς P (Watt)

NACA 2418

0.5942

0.1346

9.33

NACA 0018

0.5631

0.1276

8.85

9.52

Όσον αναφορά τώρα τις διαφορετικές γωνίες βήματος που προσομοιώθηκαν, δεν
παρατηρήθηκε κάποια έντονη μεταβολή στις καμπύλες του συντελεστή ισχύος και της
ισχύς, για τους χαμηλότερους λόγους ταχύτητας ακροπτερυγίου (ή υψηλότερες τιμές
ταχύτητας ροής). Ωστόσο για υψηλότερες τιμές του λ (χαμηλότερες ταχύτητες ροής V)
διακρίνεται μια πιο έντονη διαφορά μεταξύ των καμπυλών.
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Σύμφωνα με ένα τυπικό διάγραμμα P – V παρατηρείτε ότι όσο αυξάνεται η ταχύτητα
επικρατεί μια εκθετική αύξηση και στην ισχύ η οποία παράγεται από το δρομέα. Αυτό
δηλώνει ότι για ταχύτητα ροής 1.5m/s διακρίνεται μεγαλύτερη ισχύς ακόμα και αν ο
συντελεστής ισχύος δεν ανταποκρίνεται στη μέγιστη τιμή του. Ωστόσο, με βάση τα
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας η διαφορά αυτών των συντελεστών ισχύος δεν είναι
μεγάλη γεγονός που καθιστά ικανό τον υδροστρόβιλο να δουλέψει σε εκείνες τις συνθήκες.
Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται ένας επιπλέον πίνακας (Πίνακας 7.2) ο οποίος δίνει τα
χαρακτηριστικά αυτά για ταχύτητα ροής 1.5m/s με λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου ιδιαίτερα
χαμηλό και ίσο με λ = 0.93.
Πίνακας 7.2 : Βασικά μεγέθη για μέγιστη ισχύ με ταχύτητα ελεύθερης ροής V = 1.5m/s και σταθερή
περιστροφική ταχύτητα 150 rpm.
Συντελεστής
Ισχύος Cp
0.1328

Ισχύς P (Watt)

NACA 0021

Ροπή Δρομέα
Τ (Nm)
1.1447

NACA 2418

1.0472

0.1215

16.45

NACA 0018

0.9888

0.1182

16

17.98

7.1.2 Σύγκριση με βιβλιογραφία
Σύμφωνα με τη σύγκριση που έλαβε χώρα μεταξύ της βιβλιογραφίας και της παρούσας
εργασίας, για δεδομένους λόγους λ = 1.3, λ = 1.6 και λ = 2 για σταθερή ταχύτητα ροής στα
0.7 m/s, παρατηρήθηκε μια αρκετά καλή συμφωνία. Συγκεκριμένα για λ = 1.3 και λ = 2 οι
τιμές του συντελεστή ισχύος είναι σχεδόν ίδιες με απειροελάχιστη διαφορά.
Ωστόσο, για το λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.6, όπου με βάση τη βιβλιογραφία
εμφανίζεται ο μέγιστος συντελεστής ισχύος με τιμή Cp = 0.12 και ισχύ P = 1.65 Watt, δεν
συμβαδίζει με τη τιμή που δίνει ο επιλυτής του μοντέλου της παρούσας εργασίας. Ο
συντελεστής ισχύος τη παρούσας εργασίας είναι ίσος με 0.944 με παραγόμενη ισχύ 1.3
Watt, γεγονός που αποδεικνύει ότι για το δεδομένο λόγο λ, δεν παρατηρείται μέγιστος
συντελεστής ισχύος.
Ο μέγιστος ωστόσο συντελεστής ισχύος διακρίνεται για χαμηλότερο λόγο ταχύτητας
ακροπτερυγίου και συγκεκριμένα για λ = 1.3. Η τιμή του συντελεστή ισχύος είναι Cp = 0.105
με ισχύ P = 1.45 Watt, τιμές αρκετά κοντά σε αυτές της βιβλιογραφίας.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι και με προσομοιώσεις όπου τα πλαϊνά τοιχώματα
ακολουθούσαν τη συνθήκη μη ολίσθησης όπως συνέβη και με τη βιβλιογραφία, πάλι για το
συγκεκριμένο λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου λ = 1.6, η τιμή του Cp ήταν η ίδια.
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Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στο διαφορετικό πακέτο ANSYS που χρησιμοποιήθηκε
για την επίλυση. Στη περίπτωση της Hall ήταν το πακέτο ANSYS FLUENT, ενώ στη
παρούσα εργασία το ANSYS CFX.

7.1.3 Μόνιμη – Μη Μόνιμη Προσομοίωση
Η μέση ροπή για μία μη μόνιμη προσομοίωση (transient simulation) ισούται με 0.56313 Nm,
ενώ για τη περίπτωση των μόνιμων προσομοιώσεων (steady simulations) η τιμή είναι
0.50676 Nm. Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι τιμές αυτές είναι σχετικά κοντά και η διαφορά τους
κατά μέτρο αντιστοιχεί σε 0.05637, είναι δηλαδή της τάξης του 0.056.
Ωστόσο, είναι ιδανικότερο οι προσομοιώσεις που διεξάγονται να είναι χρονικά
μεταβαλλόμενες, ώστε να μπορούν να αποδώσουν πιο ρεαλιστικά και με μεγαλύτερη
ακρίβεια τη συμπεριφορά του δρομέα.

7.2 Περαιτέρω Έρευνα
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται κυρίως το σχεδιασμό του δρομέα καθώς
επίσης και τη συμπεριφορά του σε ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων. Οι μελλοντικές εργασίες οι
οποίες θα διεκπεραιωθούν μπορούν να πραγματοποιήσουν προσομοιώσεις όσον αναφορά
το σχεδιασμό και βελτίωση των στοιχείων του υδροστροβίλου. Συγκεκριμένα, θα μπορούν
να μελετηθούν δρομείς με πτερύγια αεροτομών εκτός αυτών της NACA, θα μπορούν να
αναλυθούν γεωμετρίες με αύξηση ή μείωση του λόγου D/H, δηλαδή αλλαγές στη διάμετρο
και το ύψος του υδροστροβίλου, καθώς επίσης και δρομείς με κεντρικό άξονα περιστροφής
το προφίλ μιας συμμετρικής αεροτομής για μεγιστοποίηση της απόδοσης τους.
Οι προσομοιώσεις των διαφορετικών γεωμετριών δρομέα πραγματοποιήθηκαν για σταθερή
ταχύτητα περιστροφής 150 rpm. Κάθε λοιπόν διαφορετική γεωμετρία θα μπορεί να
προσομοιωθεί για διαφορετικές χαμηλότερες ταχύτητες περιστροφής για κάθε μία
ξεχωριστή ταχύτητα ελεύθερης ροής. Επιπλέον, για πιο ακριβή αποτελέσματα θα
μπορούσαν να προσομοιωθούν οι γεωμετρίες έχοντας ως συνθήκη στα πλαϊνά τοιχώματα,
αυτή της μη ολίσθησης.
Η ταχύτητα εισόδου στη δεξαμενή διατηρείται σε όλο το ύψος του δοχείου σταθερή. Μία
επιπλέον, έρευνα η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είναι η μελέτη της
συμπεριφοράς του δρομέα για ταχύτητα ροής η οποία μεταβάλλεται από μηδενική στο
πυθμένα της δεξαμενής μέχρι μία μέγιστη τιμή ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Επιπρόσθετα, θα μπορούσε ο δρομέας να τοποθετηθεί οριζόντια με την επιφάνεια του
νερού, ώστε να μελετηθεί σε διαφορετικά ύψη η συμπεριφορά του καθώς μεταβάλλεται η
ταχύτητα. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επέλθει και σύγκριση με το δρομέα ο οποίος
τοποθετείται κάθετα στην επιφάνεια του νερού.
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Επιπλέον, η μελέτη της χρήσης της βαρυτικής δύναμης θα ήταν μια καλή πρόταση για τον
έλεγχο της συμπεριφοράς του δρομέα.
Τέλος, υπάρχει ελπίδα ότι αυτό το μοντέλο και οι μελλοντικές του εξελίξεις θα μπορέσουν
να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση της φυσικής ροής, των επιδόσεων και
των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός υδροστροβίλου διασταυρούμενης ροής
και την ενίσχυση της διαδικασίας εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής, ως οικονομικά βιώσιμη
και φιλική προς το περιβάλλον.
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