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Περίληψη 
Η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση μικρών ανεμογεννητριών εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η διεύθυνση του ανέμου, η ένταση της 

τύρβης και η επίδραση της ύπαρξης γειτονικών κτιρίων στα χαρακτηριστικά της ροής του 

ανέμου. Όλα αυτά μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες στην παραγωγή ενέργειας από την 

ανεμογεννήτρια. Μία μέθοδος που έχει αναπτυχθεί για την αύξηση της απόδοσης μιας 

μικρής ανεμογεννήτριας και για να ξεπεραστεί το θεωρητικό όριο του Betz, είναι η 

εγκατάσταση κελύφους με τη μορφή συγκλίνοντος-αποκλίνοντος ακροφυσίου γύρω από 

την ανεμογεννήτρια. Πολλές έρευνες έχουν γίνει γύρω από τη μελέτη της επίδρασης ενός 

κελύφους σε ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ λίγες οι 

έρευνες σχετικά με την επίδραση ενός κελύφους σε ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα. Σε 

αυτή την εργασία, παρουσιάζεται η υπολογιστική και πειραματική μελέτη μιας 

ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα (με και χωρίς κέλυφος). Αρχικά, σχεδιάστηκε μία τρίπτερη 

ανεμογεννήτρια Darrieus τύπου-Η, ύψους 2m και ακτίνας 1.045m. Τα τρία πτερύγια 

κατασκευάστηκαν με μορφή αεροτομής NACA 0015. Η ταχύτητα ανέμου ορίζεται στα 

10m/s, ενώ η περιστροφική ταχύτητα του ρότορα κυμαίνεται από 286 έως 621 rpm  και από 

70 έως 143 rpm την ανεμογεννήτρια χωρίς και με κέλυφος, αντίστοιχα. Το κέλυφος που 

σχεδιάστηκε για αυτή την εφαρμογή έχει συνολικό μήκος 7.012m, είναι ορθογωνικής 

διατομής σε όλο το μήκος του, έχει διαστάσεις εισόδου και εξόδου του αέρα ίσες με 

2.2x3.255m2, και τα οριζόντια τοιχώματά του έχουν επίπεδο σχήμα, ενώ τα κάθετα 

τοιχώματα έχουν καμπύλη διαμόρφωση. Ο λόγος εμβαδών τόσο για το συγκλίνον όσο και 

για το αποκλίνον τμήμα είναι ίσος με 1.453. Η πειραματική μελέτη έγινε με τη χρήση 

αεροσήραγγας που βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημίου. Επίσης, εκπονήθηκαν 

προσομοιώσεις τριών διαστάσεων σε λογισμικό CFD για τη μοντελοποίηση της ροής τόσο 

γύρω από την γυμνή ανεμογεννήτρια, όσο και διαμέσου του κελύφους, αλλά και διαμέσου 

του συστήματος ανεμογεννήτριας-κελύφους. Το υπολογιστικό κομμάτι αποτελείται από 

δύο τμήματα με διαφορετικά επίπεδα αναφοράς (ένα σταθερό και ένα περιστρεφόμενο). 

Κάθε προσομοίωση αφορούσε σε διαφορετική ταχύτητα περιστροφής του ρότορα της 

ανεμογεννήτριας. Οι προσομοιώσεις έγιναν με τη χρήση του λογισμικού ANSYS CFX. Το 

μοντέλο τύρβης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το μοντέλο Κ-e. Παρουσιάζονται λεπτομερή 

αποτελέσματα ανάλυσης της ροής, ενώ καταρτίστηκαν διαγράμματα του συντελεστή 

ισχύος προς το λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου (Cp-λ), για μεταβαλλόμενες τιμές της 

περιστροφικής ταχύτητας της ανεμογεννήτριας. Τα αποτελέσματα της υπολογιστικής 
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μελέτης παρουσίασαν σύμπλευση με τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας. 

Τέλος, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της συμπεριφοράς της ανεμογεννήτριας. 
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Abstract 

The energy production using small scale wind turbines installed on urban areas is 

object to many factors. Such factors are the wind direction, the turbulence intensity and the 

effect of the neighboring buildings’ existence on the air flow characteristics. All these may 

have an adverse effect on the power production of a wind turbine. One of the methods 

developed to increase the efficiency of small wind turbines and to overcome the theoretical 

Betz limit is the introduction of a converging – diverging shroud around the turbine. Several 

researchers have studied the effect of shrouds on Horizontal Axis Wind Turbines (HAWTs). 

However, only a few researchers have studied shroud – turbine arrangements for Vertical 

Axis Wind Turbines (VAWTs) applications. In this work, the numerical and experimental 

study of a VAWT (bare and shrouded) is presented. First, a 2 m high, three bladed H-rotor 

Darrieus turbine with a radius of 1,045 m was designed. The three blades are constructed 

using the NACA 0015 airfoil sections. The wind speed is constant and equal to 10 m/s, while 

the rotational speed ranges from 70 to 143 rpm and from 286 to 621 rpm for the bare 

turbine and the shrouded turbine case, respectively. The shroud designed for this project 

has a total length of 7.012 m, a rectangular cross section all over its body, inlet and outlet 

areas each of 2.2x3.255 sq.m, flat top and bottom walls and curved side walls. The area ratio 

for both converging and diverging sections of the shroud is 1.453. The experimental study 

was contacted in an in-house developed test rig. Also, full three-dimensional transient CFD 

simulations were carried out for the modeling of the flow around the rotor, through the 

shroud and through the full rotor – shroud arrangement. The computational domain 

consisted of two regions with different frames of reference (a stationary and a rotating). 

Each simulation concerned a different rotational speed. All the simulations were performed 

using the commercial CFD software package ANSYS CFX. The standard k – epsilon turbulence 

model was used for the simulations. Detailed flow analysis results are presented, dealing 

with the various investigated test cases. By varying the rotational speed of the turbine the 

power coefficient versus tip speed ratio curves were obtained. The CFD resulting power 

coefficient curve is compared with the experimental and good agreement was found. The 

results showed that there is a significant improvement in the performance of the wind 

turbine. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή στην αιολική ενέργεια και τις αιολικές 
μηχανές 

1.1. Άνεμοι 

Οι άνεμοι προκαλούνται από την άνιση κατανομή της θερμοκρασίας στην 

επιφάνεια της γης λόγω της θερμότητας που δέχεται από τον ήλιο. Οι αέριες μάζες που 

βρίσκονται πάνω από την ξηρά θερμαίνονται περισσότερο σε σχέση με τις αέριες μάζες που 

βρίσκονται πάνω από θάλασσες και ωκεανούς, λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του 

νερού. Έτσι, οι θερμοί όγκοι του αέρα τείνουν να ανυψωθούν, με τα ψυχρότερα και 

βαρύτερα ρεύματα να βυθίζονται. Αυτή η κίνηση των αερίων μαζών προκαλεί ρεύματα 

ανέμων, γνωστά ως παραλιακά ρεύματα. Τα ρεύματα αυτά αντιστρέφονται κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, επειδή η επιφάνεια της ξηράς χάνει τη θερμοκρασία της γρηγορότερα 

από τη θάλασσα κι έτσι οι βαρύτερες αέριες μάζες της ξηράς κινούνται προς τις θαλάσσιες 

περιοχές. Αντίστοιχα, μικρότερης κλίμακας, φαινόμενα παρατηρούνται κατά μήκος της 

ξηράς. Περιοχές όπως βουνοπλαγιές, θερμαινόμενες από τον ήλιο, θερμαίνουν τις αέριες 

μάζες που βρίσκονται επάνω τους, με ψυχρότερες μάζες αέρα να κινούνται για να πάρουν 

τη θέση τους.  

Μία δεύτερη, μεγάλης σημασίας κατηγορία ανέμων, είναι οι πλανητικοί άνεμοι. Η 

επιφάνεια της γης έχει υψηλότερη θερμοκρασία στη ζώνη του Ισημερινού σε σχέση με τους 

Πόλους. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούμε ψυχρούς ανέμους να φυσούν από τους Πόλους 

προς τον Ισημερινό, ώστε να αναπληρώσουν τις θερμές αέριες μάζες που ανυψώνονται 

προς υψηλότερα τμήματα της ατμόσφαιρας. 

Τέλος υπάρχουν εποχικοί άνεμοι οι οποίοι πνέουν σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά 

επηρεάζουν το κλίμα της ευρύτερης περιοχής όπου εμφανίζονται, ή και ολόκληρου του 

πλανήτη. Τέτοιοι άνεμοι είναι για παράδειγμα οι μουσσώνες που παρατηρούνται στην 

Ασία. Οι εποχικοί άνεμοι εμφανίζονται λόγω συγκεκριμένων μορφολογικών 

χαρακτηριστικών της εκάστοτε περιοχής. 
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1.2. Αιολική ενέργεια 

Γενικά αιολική ενέργεια καλείται η παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση του 

πνέοντος ανέμου. Η ονομασία της έχει τις ρίζες της στην ελληνική μυθολογία, όπου οι θεοί 

είχαν ορίσει τον Αίολο ως τον διαχειριστή των ανέμων. Ο άνθρωπος από τα πανάρχαια 

χρόνια είχε αντιληφθεί τη σημασία της. Έτσι, τα ιστιοφόρα πλοία κινούνταν από την 

ενέργεια που τους προσέδιδε ο άνεμος, ενώ στην ξηρά, η άντληση των υπόγειων υδάτων 

και η άλεση των σιτηρών γινόταν με ανεμόμυλους.  

Ένα ποσοστό περί του 2% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται 

σε κινητική ενέργεια του ανέμου. Σε επίπεδο ισχύος, αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε 

περίπου 3.6∙109 MW. Η ισχύς του ανέμου είναι ανάλογη της πυκνότητας του ρευστού και 

του κύβου της ταχύτητάς του. Η χαμηλή πυκνότητα του αέρα και οι χαμηλές (συγκριτικά με 

άλλες μεθόδους παραγωγής ενέργειας) ταχύτητες των ανέμων, κατατάσσουν την αιολική 

ενέργεια στις «αραιές» ή «ήπιες» μορφές ενέργειας. Το γεγονός αυτό, οδηγεί στην ανάγκη 

κατασκευής ανεμογεννητριών πολύ μεγάλων διαστάσεων, πρόβλημα στο οποίο η σύγχρονη 

τεχνολογία έχει τη λύση. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες μπορούν να αποτελέσουν μία 

σοβαρή εναλλακτική στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, η 

αιολική ενέργεια χαρακτηρίζεται από το πλεονέκτημα ότι δίνει απ’ ευθείας μηχανική 

ενέργεια στον άξονα της ανεμογεννήτριας, η οποία μπορεί με απλά μέσα να μετατραπεί σε 

οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας. 

 

1.3. Αιολικές μηχανές 

Οι μηχανές παραγωγής έργου είχαν ευρύτατη διάδοση στις ανθρώπινες κοινωνίες 

από την αρχαιότητα, κυρίως για την άλεση δημητριακών και την άντληση υδάτων. Κατά τη 

βιομηχανική επανάσταση, η χρήση τους άρχισε να υποχωρεί με μεγάλο βαθμό, λόγω της 

διάδοσης των μηχανών εσωτερικής καύσης και της διάδοσης των υδρογονανθράκων ως η 

κυριότερη πηγή ενέργειας για κάθε δραστηριότητα. Οι επιταγές όμως της σύγχρονης 

εποχής γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και της μείωσης των αερίων του 

θερμοκηπίου, τις έχουν φέρει για άλλη μία φορά στο προσκήνιο, όπως και το σύνολο των 

εναλλακτικών ή ήπιων μορφών ενέργειας. 
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Οι σύγχρονες αιολικές μηχανές βέβαια δεν αποσκοπούν στην άλεση των σιτηρών, 

αλλά βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 

σύγχρονοι ανεμοκινητήρες έχουν πτερύγια σχεδιασμένα έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται 

κατά κύριο λόγο την άνωση που ασκεί επάνω τους ο άνεμος. Αντίθετα, οι παραδοσιακές 

μηχανές εκμεταλλεύονταν την αντίσταση των πτερυγίων τους στον άνεμο. Το αποτέλεσμα 

είναι οι σύγχρονες μηχανές να έχουν ριζικά μεγαλύτερη απόδοση, δεδομένου ότι σε μια 

αεροτομή, η άνωση μπορεί να είναι ακόμη και υπερδεκαπλάσια από την αντίσταση. 

 

Ο βαθμός απόδοσης μιας αιολικής μηχανής, ή συντελεστής ισχύος της μηχανής, 

ορίζεται ως ο λόγος της παραγόμενης ισχύος προς την ισχύ του ανέμου που αυτή δέχεται: 

𝐶𝑃 =
𝑃

1
2  𝜌 𝑉3 𝐴

 (1.1) 

 

Όπου Ρ η ισχύς που αποδίδει η μηχανή, ρ η πυκνότητα του ρευστού (αέρας), V η 

ταχύτητα του ανέμου και Α η μετωπική επιφάνεια της μηχανής. 

 

Επιπλέον ορίζουμε την αδιάστατη ταχύτητα ακροπτερυγίου λ, ως το λόγο 

𝜆 =  
𝜔 𝑅
𝑉

 (1.2) 

 

Όπου ω η γωνιακή ταχύτητα της μηχανής και R η ακτίνα της. 

 

Τυπικές τιμές του συντελεστή ισχύος για διάφορες μηχανές φαίνονται στο 

παρακάτω σχήμα. Φαίνεται επίσης η ξεκάθαρη υπεροχή των σύγχρονων αιολικών μηχανών 

έναντι των παραδοσιακών. 
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Εικόνα 1.1.: συντελεστής ισχύος συναρτήσει της ταχύτητας ακροπτερυγίου για διάφορες μηχανές 

 

Ο συνηθέστερος τύπος σύγχρονων ανεμογεννητριών είναι οι ανεμογεννήτριες 

οριζόντιου άξονα, οι οποίες μπορούν να έχουν από ένα έως και μεγάλο αριθμό πτερυγίων. 

Ο πιο διαδεδομένος τύπος ανεμογεννήτριας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η 

τριπτέρυγη ανεμογεννήτρια. Όμως περί την δεκαετία του 1970, έκανε την εμφάνισή του ο 

πρώτος τύπος ανεμογεννήτριας με κατακόρυφο άξονα και πτερύγια που σχηματίζουν μια 

ιδιόμορφη καμπύλη. Η μηχανή αυτή ήταν εξέλιξη μια ιδέας του Γάλλου Georges Jean Marie 

Darrieus, του οποίου το όνομα δόθηκε στον τύπο αυτό ανεμογεννήτριας. Παραλλαγή αυτού 

του τύπου μηχανής είναι η H-Darrieus, η οποία χρησιμοποιείται στην παρούσα 

διπλωματική εργασία, ενώ άλλοι τύποι μηχανών κάθετου άξονα είναι οι Savonius, Lafonte, 

tornado κ.ά. Παρακάτω, αναλύονται περαιτέρω οι 2 αυτές κατηγορίες μηχανών. 
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Εικόνα 1.2.: τύποι ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα 

 

 

Εικόνα 1.3.: τύποι ανεμογεννητριών κάθετου άξονα 
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1.3.1. Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα 

Ο δρομέας των ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα μπορεί να έχει από ένα μέχρι 30 

ή και περισσότερα πτερύγια. Επιπλέον , τα πτερύγια μπορούν να βρίσκονται στο εμπρός 

(ως προς τη διεύθυνση του ανέμου) ή στο οπίσθιο τμήμα του δρομέα. Για να 

μεγιστοποιηθεί η δέσμευση της κινητικής ενέργειας του ανέμου, ο δρομέας θα πρέπει να 

τοποθετείται σε επίπεδο κάθετο προς τη ροή του ανέμου. Έτσι, οι ανεμογεννήτριες μικρού 

μεγέθους διαθέτουν συνήθως ένα πτερύγιο που προσανατολίζει τη μηχανή κάθετα προς τη 

ροή. Εάν τα πτερύγια βρίσκονται στο πίσω μέρος του δρομέα, τότε η ύπαρξη πτερυγίου 

προσανατολισμού είναι περιττή, καθώς ο δρομέας έχει κατάλληλο σχήμα ώστε να εκτελεί 

επιπλέον χρέη προσανατολισμού της μηχανής. Στην περίπτωση ανεμογεννητριών μεγάλου 

μεγέθους και ισχύος, ο προσανατολισμός γίνεται με συστήματα που ρυθμίζουν αυτόματα 

τη θέση του δρομέα ως προς τον άνεμο. Ο πύργος στήριξης του δρομέα της μηχανής μπορεί 

να είναι σωληνωτού τύπου, τύπου δικτυώματος ή στηριζόμενος με συρματόσχοινα. 

 

 

Εικόνα 1.4.: τυπική τριπτέρυγη ανεμογεννήτρια 
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Εικόνα 1.5.: προσανατολιστικό πτερύγιο σε σύγχρονη ανεμογεννήτρια 

 

Για κατασκευαστικούς ή και πρακτικούς λόγους (υπερφόρτωση δικτύου), οι 

μηχανές υιοθετούν συστήματα πέδης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω λύσεων 

αεροδυναμικής φύσης (ρυθμιζόμενα πτερύγια, τοποθέτηση μεταπτερυγίων-flaps, 

ρυθμιζόμενα ακροπτερύγια), είτε με μηχανικό τρόπο, με τοποθέτηση μηχανικών φρένων 

στον άξονα του δρομέα. Η τελευταία λύση είναι η μόνη εφικτή όταν η μηχανή θα πρέπει να 

σταματήσει εντελώς να περιστρέφεται, λόγω βλάβης ή μηδενικής ενεργειακής ζήτησης. 

Τέλος, η μηχανή έχει προσαρμοσμένο πάνω της ένα σύστημα μετατροπής της 

μηχανικής ενέργειας στην επιθυμητή μορφή (π.χ. γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος), ενώ στις 

μεγάλου μεγέθους μηχανές κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη κιβωτίου ταχυτήτων, για τη 

βέλτιστη εκμετάλλευση του ανέμου. 

 

1.3.1.1. Σχεδίαση ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα 

 Η μεθοδολογία σχεδίασης των σύγχρονων ανεμογεννητριών, βασίζεται στη θεωρία 

του δίσκου ενέργειας, την οποία θεμελίωσαν οι Rankine, Froude και Betz. Η θεωρία του 

δίσκου ενέργειας ορίζει πως ο δρομέας της μηχανής εξετάζεται ως ένα «μαύρο κουτί», 

μέσα από το οποίο περνά ο αέρας και χάνει μέρος της ενέργειάς του, μέσω της πτώσης της 

στατικής του πίεσης. 

Επιπλέον, ορίζεται η έννοια του ροϊκού σωλήνα (Εικόνα 1.6), που αποτελέι το χώρο 

όπου συμβαίνουν οι αλληλεπιδράσεις του αέρα με το δίσκο ενέργειας. Ο αέρας εισέρχεται 
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στο ροϊκό σωλήνα με πίεση p (περιβάλλοντος) και ταχύτητα V. Ο δίσκος ενέργειας δεσμεύει 

μέρος της ενέργειας του αέρα, μειώνοντας την πίεση και την ταχύτητά του. Πίσω από το 

δίσκο, και πολύ μακριά από αυτόν, η πίεση θα αποκατασταθεί στην τιμή του 

περιβάλλοντος, ενώ η ταχύτητα θα διατηρεί μία χαμηλότερη από την αρχική τιμή, v. 

 

 

Εικόνα 1.6.: ροϊκός σωλήνας ανεμογεννήτριας 

 

1.3.1.2.  Όριο του Betz 

Οι σχέσεις για την παραγόμενη ισχύ (Ρ) και την ωστική δύναμη (Τ) του δρομέα, 

είναι οι παρακάτω: 

𝑃 = 2 𝜌 𝛢𝛿  𝑈3 𝑎 (1 − 𝑎)2 (1.3a) 

𝑇 = 2 𝜌 𝐴𝛿  𝑈2 𝑎 (1 − 𝑎) (1.3b) 

 

όπου Αδ η επιφάνεια σάρωσης του δρομέα, U η ταχύτητα του αέρα πολύ πριν το δρομέα 

και a ο συντελεστής αξονικής επαγωγής που ορίζεται ως: 

𝑎 =  
𝑈 − 𝑉𝑆
𝑈

 (1.4) 

όπου VS η ταχύτητα του ανέμου επάνω στο δίσκο 
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Ορίζουμε τους συντελεστές ισχύος και αντίστασης του δρομέα: 

𝐶𝑃 =  
𝑃

1
2  𝜌 𝑈3𝐴𝛿

 (1.5a) 

  

𝐶𝛵 =  
𝑃

1
2  𝜌 𝑈2𝐴𝛿

 (1.5b) 

 

Με εκτέλεση των πράξεων προκύπτει: 

𝐶𝑃 = 4𝑎 (1 − 𝑎)2 (1.6a) 

  

𝐶𝑇 = 4𝑎 (1 − 𝑎) (1.6b) 

 

Παραγωγίζοντας την σχέση του συντελεστή ισχύος ως προς το συντελεστή αξονικής 

επαγωγής a, διαπιστώνουμε ότι εμφανίζει μέγιστο για την τιμή a=1/3. Συνεπώς, η μέγιστη 

τιμή που μπορεί να πάρει το CP είναι: CP,max=16/27 = 59%. Αυτή η μέγιστη τιμή του 

συντελεστή απόδοσης ονομάζεται όριο του Betz και ορίζει πως καμία αιολική μηχανή δεν 

μπορεί να ξεπεράσει αυτή την τιμή βαθμού απόδοσης. 

 

1.3.2. Ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα 

Οι μηχανές κάθετου άξονα είναι απλούστερες ως προς την κατασκευή τους 

συγκριτικά με τις μηχανές οριζόντιου άξονα, διότι δεν απαιτούν περίπλοκα συστήματα για 

τον προσανατολισμό τους προς την ροή του ανέμου. Επιπλέον, αυτή η δομή δίνει τη 

δυνατότητα της τοποθέτησης όλων των περιφερειακών συστημάτων (γεννήτρια, σύστημα 

πέδης κτλ) στη βάση της μηχανής, απλουστεύοντας την κατασκευή. 

 

1.3.2.1. Μηχανή τύπου Savonius 

Είναι ο απλούστερος τύπος ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα. Εφευρέθηκε 

από τον Φιλανδό μηχανικό Sigurd Savonius το 1924. Η κίνηση λαμβάνει χώρα εξαιτίας της 

αντίστασης των πτερυγίων προς τον άνεμο κι όχι λόγω της άνωσης, όπως συμβαίνει στις 
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σύγχρονες ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος. Συγκεκριμένα, η κίνηση είναι 

εφικτή λόγω της διαφοράς του συντελεστή αντίστασης μεταξύ του κοίλου και του κυρτού 

πτερυγίου. Παράλληλα, παρουσιάζει μεγάλη ικανότητα αυτοεκκίνησης, κάτι που αποτελεί 

την αχίλλειο πτέρνα των ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα. Τέλος, οι ανεμοκινητήρες 

τύπου Savonius εμφανίζουν πολύ φτωχά χαρακτηριστικά λειτουργίας (CPmax=0.18) και μικρό 

λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου (λopt≈1), όμως το γεγονός ότι μπορούν να κατασκευαστούν 

ακόμη και με ερασιτεχνικά μέσα, δίνει δυνατότητες εφαρμογής τους σε οικιακές 

δραστηριότητες. 

 

 

Εικόνες 1.7.&1.8.: δύο τύποι σύγχρονων μηχανών Savonius 

 

1.3.2.2. Μηχανή τύπου Darrieus 

Η μηχανή τύπου Darrieus αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο ανεμογεννήτριας 

κατακόρυφου άξονα. Κατά τη δεκαετία του 1970, με πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου 

Ερευνών του Καναδά (National Research Council-NRC), ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα πάνω 

στον συγκεκριμένο τύπο ανεμογεννήτριας, με παράλληλη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση 

μονάδων στη χώρα. Το ιδιόμορφο σχήμα των πτερυγίων του (“egg beater”) έχει τη μορφή 

που παίρνει ένα χαλαρό σχοινί όταν περιστρέφεται. Λόγω του σχήματος αυτού, κατά την 
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περιστροφή της μηχανής αναπτύσσονται μόνο εφελκυστικές τάσεις στα πτερύγια και 

αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων καμπτικών τάσεων εξαιτίας των φυγόκεντρων 

δυνάμεων που αναπτύσσονται. Παρ’ όλα αυτά, συναντάται μία μεγάλη ποικιλία 

γεωμετριών, όπως ευθύγραμμα πτερύγια, ιδιαίτερα σε κατασκευές μικρού μεγέθους (βλ. 

Εικόνα 1.9). Ένα μειονέκτημα της ανεμογεννήτριας Darrieus είναι η χαμηλή ροπή εκκίνησης, 

με συνέπεια να μην δύναται να εκκινήσει όταν πνέει άνεμος. Το πρόβλημα επιλύεται είτε 

μέσω ροπής εκκίνησης από εξωτερική πηγή (κινητήρας), είτε με την προσαρμογή μιας 

μικρής μηχανής Savonius στην κατασκευή. 

 

 

Εικόνα 1.9.: τρεις διαφορετικοί τύποι ανεμογεννητριών Darrieus 

 

Ο άξονας περιστροφής του δρομέα είναι συνήθως και ο πύργος στήριξης της 

ανεμογεννήτριας, ενώ συνηθίζεται η πρόσδεσή του στο έδαφος με συρματόσχοινα για 

επιπλέον στήριξη. Τα λοιπά υποσυστήματα της μηχανής (γεννήτρια, σύστημα πέδης, 

κιβώτιο ταχυτήτων) είναι πανομοιότυπα με αυτά που συναντώνται σε μία αιολική μηχανή 

οριζόντιου άξονα, με τη διαφορά ότι προσφέρεται η δυνατότητα ασφαλούς προσαρμογής 

τους στο έδαφος, με συνεπαγόμενα κέρδη σε κόστος κατασκευής και δυνατότητα 

συντήρησης και επισκευών. 
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Εικόνα 1.10.: μηχανή Darrieus σε συνδυασμό με Savonius 

 

Η αρχή λειτουργίας της μηχανής Darrieus γίνεται κατανοητή παρατηρώντας τα 

τρίγωνα ταχυτήτων για μια συγκεκριμένη γωνία περιστροφής θ (βλ. Εικόνα 1.11). Έστω ότι 

εξετάζουμε το πτερύγιο που βρίσκεται στην περιοχή θ=90ο. Ο άνεμος προσπίπτει στο 

πτερύγιο υπό μία γωνία πρόσπτωσης α, με σχετική ταχύτητα W. Η άνωση L που 

αναπτύσσεται, εμφανίζει μια σημαντική συνιστώσα κατά την εφαπτομένη του τόξου που 

διαγράφει το πτερύγιο, με συνέπεια την εμφάνιση ροπής περιστροφής. Η τιμή της ροπής 

αυτής αλλάζει σε κάθε γωνία θ και μάλιστα δεν είναι θετική πάντοτε. Εντούτοις, η μέση 

ροπή για μία συνολική περιστροφή του δρομέα είναι θετική, για ένα ευρύ φάσμα 

ταχυτήτων ανέμου. 
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Εικόνα 1.11.: τρίγωνα ταχυτήτων τριπτέρυγης Darrieus σε γωνία περιστροφής θ 

 

Ένα χαρακτηριστικό της μηχανής Darrieus είναι η μείωση του CP σε μεγάλες 

ταχύτητες ανέμου. Μολονότι αυτό μπορεί να εκληφθεί ως μειονέκτημα, τελικά έχει ως 

αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη η ρύθμιση του βήματος της μηχανής μέσω μειωτήρα 

στροφών για αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η 

μηχανή Darrieus μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλους λόγους λ, γεγονός που μειώνει την 

επίδραση του αριθμού Reynolds στο συντελεστή ισχύος, CP. Εν τέλει, για το σύνολο των 

πλεονεκτημάτων του, τα οποία συνεπάγονται χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις 

ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, ο τύπος αυτός μηχανής τείνει να γίνει εφάμιλλης 

σημασίας με αυτές, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει συγκριτικά χαμηλότερο βαθμό 

απόδοσης (CP=0.36, έναντι 0.45 για μηχανές οριζόντιου άξονα). 

 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 Ο υπολογισμός της απόδοσης του δρομέα σε μία μηχανή Darrieus εμφανίζει 

μεγάλη δυσχέρεια σε αντιδιαστολή με τον αντίστοιχο υπολογισμό σε μία μηχανή οριζόντιου 

άξονα. Αυτό συμβαίνει επειδή η ροή γύρω από το πτερύγιο είναι έντονα μεταβαλλόμενη 

χρονικά, λόγω της μη σταθερής γωνίας πρόσπτωσης του ρευστού στην αεροτομή 

(κυμαίνεται μεταξύ δύο ακραίων τιμών, -αmax και αmax). Επιπλέον, το πεδίο ροής στην 

περίπτωση ανεμοκινητήρων κάθετου άξονα είναι τρισδιάστατο, σε αντίθεση με τις 
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ελικοφόρες ανεμογεννήτριες. Ο συντελεστής ισχύος δίνεται και σε αυτή την περίπτωση από 

τη σχέση: 

𝐶𝑃 =  
𝑃

1
2  𝜌 𝑈3𝐴𝛿

 (1.7) 

 

Η σχέση αυτή, είναι η ίδια με την περίπτωση μιας ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα. Η 

διαφοροποίηση βέβαια, έγκειται στο γεγονός ότι η επιφάνεια σάρωσης μιας μηχανής 

Darrieus έχει ορθογωνική ή τετραγωνική διατομή, σε αντίθεση με τις μηχανές οριζόντιου 

άξονα, που έχουν κυκλική διατομή. 

 Ο υπολογισμός της ισχύος και της ροπής της μηχανής, απαιτεί να γνωρίζουμε την 

τιμή της ταχύτητας του ρευστού σε κάθε σημείο που βρίσκεται το πτερύγιο κατά τη 

διάρκεια της περιστροφής του. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, έτσι τα θεωρητικά μοντέλα που 

έχουν αναπτυχθεί εισάγουν κάποιο σφάλμα στους υπολογισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

προτείνεται ο υπολογισμός μιας μέσης ταχύτητας στη διάρκεια της περιστροφής του 

δρομέα. Μπορεί όμως να υιοθετηθεί η λύση της διακριτοποίησης της ταχύτητας κατά τον 

κατακόρυφο άξονα, δηλαδή να υπολογιστεί μία μέση ταχύτητα ανέμου για κάθε θέση του 

πτερυγίου. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται θεωρία πολλαπλών σωλήνων ροής (multiple-

streamtube theory). Η μέθοδος αυτή είναι ακριβέστερη, απαιτεί όμως πολλαπλάσια 

υπολογιστική ισχύ, κάτι που δυσχεραίνει τη δυνατότητα υιοθέτησής της. 

 Ένα πρόβλημα που προκύπτει στη μελέτη των ανεμογεννητριών κάθετου άξονα, 

αφορά στο ζήτημα του μη μόνιμου πεδίου ροής (Εκόνα 1.12). Αυτό το ζήτημα δεν 

παρουσιάζεται στην αντίστοιχη μελέτη των ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα. Καμία 

υπάρχουσα θεωρία δεν μπορεί να προσφέρει επίλυση του προβλήματος αυτού. Στο σύνολό 

τους, λαμβάνουν το πεδίο ροής σαν «ψευδομόνιμο» και απλώς παίρνουν συγκεντρωτικές 

τιμές των αποτελεσμάτων για μία πλήρη περιστροφή του δρομέα. Εντούτοις, έχουν 

αναπτυχθεί κάποιες θεωρίες, όπως του Fanucci και του Holme, οι οποίες επιχειρούν να 

δώσουν λύση στο πρόβλημα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα των δύο αυτών 

μεθόδων δίνουν αποτελέσματα τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα, αποτελούν 

όμως μια αναζήτηση προς την κατεύθυνση της μη μονιμότητας του πεδίου ροής και της 

αλληλεπίδρασης των πτερυγίων μεταξύ τους. 
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Εικόνα 1.12.: ανάπτυξη δινών σε μηχανή Darrieus για λ=2.16 (Brochier, 1986) 

 

Κατά τη λειτουργία μιας μηχανής Darrieus, παρατηρείται σαφής ανομοιομορφία 

στην παραγόμενη ροπή για κάθε γωνία περιστροφής του πτερυγίου. Μάλιστα, αν και η 

μέση παραγόμενη ροπή για μια πλήρη περιστροφή του δρομέα είναι θετική, παρατηρούμε 

περιοχές όπου εμφανίζεται αρνητική ροπή. Όσο μάλιστα απομακρυνόμαστε από το 

βέλτιστο λόγο λ, το εύρος των περιοχών αρνητικής ροπής αυξάνεται. Ο σχεδιασμός της 

μηχανής στοχεύει στον προσδιορισμό του βέλτιστου λόγου λ, ώστε οι περιοχές αρνητικής 

ροπής να είναι κατά το δυνατόν μικρότερες, ενώ παράλληλα η μέση παραγόμενη ροπή να 

παίρνει τη μέγιστη τιμή της. 

Η ύπαρξη περισσότερων του ενός πτερυγίων (συνήθως τρία), μειώνει το φαινόμενο 

της ανομοιομορφίας της παραγόμενης ροπής. Παρ’ όλα αυτά, ειδικά για τιμές του λόγου λ 

χαμηλότερες της βέλτιστης τιμής, το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί να είναι έντονο. 

Αντίθετα, στην περιοχή του βέλτιστου λ η συνισταμένη ροπή των πτερυγίων αποκτά μία 

σχεδόν σταθερή τιμή σε κάθε γωνία περιστροφής του δρομέα, η οποία φυσικά 

μεγιστοποιείται για βέλτιστο λ. 

Η απόδοση μιας μηχανής Darrieus εξαρτάται και από το λόγο ύψους προς διάμετρο 

του δρομέα. Πειραματικές μελέτες έχουν προσδιορίσει ένα γενικό πλαίσιο καθορισμού του 

λόγου H/D, ανάλογα με το λόγο λ που λειτουργεί η μηχανή. Για μικρές τιμές του λ, 

παρατηρείται αύξηση του CP για μειωμένο λόγο H/D. Όσο ο λόγος λ αυξάνεται και 

πλησιάζει προς τη βέλτιστη τιμή, ο λόγος ύψους προς διάμετρο τείνει να πάρει την τιμή 1. 
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Κεφάλαιο 2 

Μαθηματική διατύπωση 

2.1. Μοντελοποίηση ροής 

2.1.1. Εξισώσεις πεδίου ροής 

Για να περιγραφεί πλήρως ένα ισοθερμοκρασιακό, ασυμπίεστο πεδίο ροής αρκεί να 

επιλυθούν, ταυτόχρονα, τέσσερις μερικές διαφορικές εξισώσεις, υπό μορφή συστήματος. 

Οι εξισώσεις αυτές, εκφράζουν τις αρχές διατήρησης μάζας και ορμής που διέπουν ένα 

συνεκτικό ροϊκό πεδίο. Οι εξισώσεις αυτές είναι γνωστές σαν εξίσωση συνέχειας, για τη 

διατήρηση μάζας και εξισώσεις Navier – Stokes για τη διατήρηση ορμής. Οι εξισώσεις 

Navier – Stokes είναι τρεις, στον αριθμό, και κάθε μία εκφράζει την διατήρηση ορμής σε 

κάθε διεύθυνση του χώρου. Οι εξισώσεις αυτές, στην διανυσματική τους μορφή για μία 

συμπιεστή ροή, φαίνονται παρακάτω*: 

Εξίσωση συνέχειας: 
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣�𝜌𝑈��⃗ � = 0 (2.1) 

Εξισώσεις ορμής: 
𝜕(𝜌 ∙ 𝑢𝑖)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣�𝜌 ∙ 𝑢𝑖 ∙ 𝑈��⃗ � = −

𝜕𝑝
𝜕𝑥𝑖

+
𝜕𝜏𝑖𝑗

(𝐿)

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌 ∙ 𝑓𝑖 (2.2) 

όπου: 

ρ: η πυκνότητα του ρευστού 
t: ο χρόνος 

𝑼��⃗ : το διάνυσμα της ταχύτητας, 𝑈��⃗ = �
𝑢
𝜐
𝑤
� 

u, υ, w: οι τρεις συνιστώσες της ταχύτητας στους άξονες x, y, z αντίστοιχα 
ui: η ταχύτητα στη διεύθυνση i (i = x, y, z) 

𝝉𝒊𝒋
(𝑳): Ο τανυστής διατμητικών τάσεων (τριβών). Το L είναι από το laminar 

fi: το σύνολο των εξωτερικών δυνάμεων που δρουν στο ρευστό 

Ο τανυστής τριβών ισούται με: 

                                                           
* Στη περίπτωση ασυμπίεστης ροής, η πυκνότητα βγαίνει έξω από τα διαφορικά 
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𝜏𝑖𝑗
(𝐿) = 2 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑖𝑗 + 𝛿𝑖𝑗 ∙ 𝜇′ ∙ 𝑑𝑖𝑣�𝑈��⃗ � (2.3a) 

όπου: 

μ: ιξώδες 
μ’: το δεύτερο ιξώδες (σχετίζεται με τη συμπιεστότητα) 
𝜹𝒊𝒋: δέλτα Kronecker 

𝑺𝒊𝒋: strain tensor (στρέβλωση λόγω μεταβολής ταχύτητας) 

𝑆𝑖𝑗 =
1
2
∙ �
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖

� 
(2.3b) 

Ορίζεται ο όρος bulk viscosity σαν: 

𝐾 =
2
3
𝜇 + 𝜇′ (2.3c) 

Όταν τα κρουστικά κύματα είναι αμελητέα ισχύει ότι: 

𝐾 = 0
 
⇒ 

𝜇′ = −
2
3
𝜇 (2.3d) 

Οι παραπάνω εξισώσεις έχουν εξαχθεί για τον υπολογισμό της ροής σταθερού 

υπολογιστικού πεδίου. Στην περίπτωσή μας όμως, το υπολογιστικό πεδίο που εμπεριέχει το 

στροφείο της μηχανής, είναι περιστρεφόμενο, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Πρακτικά, 

στην περίπτωση αυτή, στις παραπάνω εξισώσεις εισάγονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο 

ρευστό λόγω της περιστροφής, οι οποίες είναι η δύναμη Coriolis και η δύναμη λόγω 

φυγοκέντρισης. Να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει και η δύναμη της βαρύτητας, αλλά είναι 

πολύ μικρότερης κλίμακας από τις άλλες δύο και έτσι παραλείπεται. Ο όρος που 

προστίθεται στο δεξί μέλος είναι ο εξής: 

𝑆𝑀,𝑟𝑜𝑡 = 𝑆𝑐𝑜𝑟 + 𝑆𝑐𝑓𝑔 (2.4) 

με: 

𝑆𝑐𝑜𝑟 = −2 ∙ 𝜌 ∙ �𝜔��⃗ × 𝑈��⃗ � (2.5a) 
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𝑆𝑐𝑓𝑔 = −𝜌 ∙ 𝜔 × (𝜔��⃗ × 𝑟) (2.5b) 

Έτσι, μετά από εκτέλεση πράξεων καταλήγουμε στην διατύπωση για την διατήρηση 

ορμής, για ένα περιστρεφόμενο σύστημα, σε διανυσματική μορφή: 

𝜕�𝜌 ∙ 𝑈��⃗ �
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣�𝜌 ∙ 𝑈��⃗ × 𝑈��⃗ �

= ∇ �−𝑝 ∙ 𝛿 + 𝜇 ∙ �∇𝑈��⃗ + �∇𝑈��⃗ �
𝑇
�� − 2 ∙ 𝜌 ∙ �𝜔��⃗ × 𝑈��⃗ � − 𝜌 ∙ 𝜔��⃗ × (𝜔��⃗ × 𝑟) (2.6) 

Στην παραπάνω έκφραση, με 𝑈��⃗  συμβολίζεται το διάνυσμα της ταχύτητας του 

ανέμου, σε σχέση με το περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Το CFX, χρησιμοποιεί μία 

εναλλακτική έκφραση της παραπάνω σχέσης, αντικαθιστώντας το διάνυσμα της σχετικής 

αυτής ταχύτητας, με αυτό της απόλυτης, δηλαδή με της ταχύτητας ως προς το ακίνητο 

σύστημα αναφοράς, 𝑈��⃗ 𝑎𝑏𝑠. Η εναλλακτική αυτή μορφή της εξίσωσης 2.6 είναι: 

𝜕�𝜌 ∙ 𝑈��⃗ �
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣�𝜌 ∙ 𝑈��⃗ × 𝑈��⃗ 𝑎𝑏𝑠�

= ∇ �−𝑝 ∙ 𝛿 + 𝜇 ∙ �∇𝑈��⃗ + �∇𝑈��⃗ �
𝑇
�� − 2 ∙ 𝜌 ∙ �𝜔��⃗ × 𝑈��⃗ � − 𝜌 ∙ 𝜔��⃗ × (𝜔��⃗ × 𝑟) (2.7) 

2.1.2. Μοντελοποίηση τύρβης 

Η έννοια της τύρβης περιγράφει τις διακυμάνσεις που έχει ένα ροϊκό πεδίο στο 

χώρο και στο χρόνο. Η ακριβής περιγραφή της είναι αδύνατη, λόγω του ότι η τύρβη είναι 

τρισδιάστατη και ασταθής χρονικά. Το φαινόμενο αυτό προκύπτει όταν οι δυνάμεις 

αδράνειας που ασκούνται στο ρευστό γίνουν σημαντικές σε σχέση με τις δυνάμεις ιξώδους, 

δηλαδή όταν έχουμε υψηλούς αριθμούς Reynolds. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται μία 

χρονική διακύμανση της ταχύτητας για ένα σημείο τυρβώδους ροής: 

 
Εικόνα 2.1.: Χρονική διακύμανση για ένα σημείο σε τυρβώδη ροή 
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Μία τυρβώδης ροή μπορεί να περιγραφεί πλήρως με απευθείας αριθμητική 

επίλυση των εξισώσεων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, μέθοδος η οποία ονομάζεται Direct 

Numerical Simulation (DNS). Ωστόσο, μία τυρβώδης ροή, περιλαμβάνει μεγάλο εύρος 

κλιμάκων χρόνου και μήκους και μάλιστα υπάρχουν και κλίμακες μήκους οι οποίες είναι 

μικρότερες από το μικρότερο πεπερασμένο όγκο του υπολογιστικού πλέγματος. Αυτό 

σημαίνει ότι η πλήρης περιγραφή μίας τυρβώδους ροής με μέθοδο DNS απαιτεί 

πεπερασμένους όγκους πολύ μικρού μεγέθους και απαγορευτικά μεγάλη υπολογιστική 

ισχύ. 

Για τον οικονομικό υπολογισμό μίας ροής γίνεται η χρήση των μοντέλων τύρβης. Τα 

μοντέλα αυτά, αναπτύχθηκαν για να μπορεί να γίνει υπολογισμός της ροής χωρίς την 

απαίτηση πολύ πυκνών υπολογιστικών πλεγμάτων και χωρίς τη χρήση μεθόδου DNS. Η 

πλειοψηφία των μοντέλων αυτόν είναι στατιστικά, τα οποία διαχωρίζουν τις ιδιότητες τις 

ροής (u, v, w, P κτλ) σε μία μέση τιμή και τη διακύμανσή τους, παράγοντας τις Reynolds 

Average Navier Stokes (RANS) εξισώσεις. 

Η μέθοδος αυτή μειώνει πάρα πολύ το υπολογιστικό κόστος και χαίρει ευρείας 

εφαρμογής. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζονται νέοι άγνωστοι όροι, οι οποίοι εμπεριέχουν τις 

διακυμάνσεις, οι οποίες δρουν στο ρευστό υπό τη μορφή τάσεων. Οι τάσεις αυτές 

ονομάζονται Τάσεις Reynolds (Reynolds Stresses) και μοντελοποιούνται με επιπρόσθετες 

εξισώσεις γνωστών ποσοτήτων για να επιτευχθεί το «κλείσιμο» του συστήματος 

εξισώσεων. Το κάθε στατιστικό μοντέλο τύρβης χρησιμοποιεί άλλο τύπο εξισώσεων 

«κλεισίματος». Στην παρούσα διπλωματική θα περιγραφεί το k – ε μοντέλο, που 

χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς. Το μοντέλο k – ε χρησιμοποιεί τις έννοιες της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας, k, και του ρυθμού σκέδασης της τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας, ε. 

Όπως είπαμε προηγουμένως, τα RANS μοντέλα είναι στατιστικά και διαχωρίζουν τις 

παραμέτρους της ροής σε μέση τιμή και διακύμανση. Έτσι για μία ιδιότητα της ροής, φ, 

έχουμε: 

𝜑(𝑡) = 𝜑� + 𝜑′ (2.7) 

Η χρονική μέση τιμή είναι: 
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𝜑� =
1
𝛥𝑡
� 𝜑(𝑡)𝑑𝑡
𝛥𝑡

0

 (2.8) 

Σύμφωνα με τη στατιστική θεωρία, θα πρέπει να πάρουμε το όριο της σχέσης (3.11) 

για Δt να τείνει στο 0. Όμως, ρευστομηχανικά, η σχέση αυτή έχει νόημα μόνο όταν το Δt 

είναι μεγαλύτερο από τη χρονική κλίμακα των πιο αργών μεταβολών, δηλαδή αυτών που 

σχετίζονται με τις μεγαλύτερες δίνες. Αυτή η προσέγγιση είναι καλή για χρονικά 

ανεξάρτητες ροές. Για μη μόνιμες ροές, η μέση τιμή παίρνεται σαν η μέση  τιμή στιγμιαίων 

τιμών σε χρόνο t, μετά από επαναλαμβανόμενα πειράματα. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της στατιστικής, η μέση τιμή της διακύμανσης είναι μηδέν. 

Αντιθέτως, η μέση τιμή του γινομένου των διακυμάνσεων δεν ισούται με μηδέν. Γενικά, 

λαμβάνουμε υπόψη τις παρακάτω σχέσεις, από τη στατιστική, θεωρώντας άλλη μία 

μεταβλητή ψ(𝑡) = 𝜓� + 𝜓′: 

𝜑′��� = 0, 𝜑′ ∙ 𝜓′�������� ≠ 0,
𝜕𝜑
𝜕𝑠
����

=
𝜕𝜑�
𝜕𝑠

, 𝜑 + 𝜓�������� = 𝜑� + 𝜓� 

𝜑 ∙ 𝜓������ = 𝜑� ∙ 𝜓� + 𝜑′ ∙ 𝜓′��������, 𝜑 ∙ 𝜓� = 𝜑� ∙ 𝜓�, 𝜑′ ∙ 𝜓�������� = 0 

(2.9a) 

Οι παραπάνω ιδιότητες μπορούν να επεκταθούν και στα διαφορικά. Έστω ότι το φ 

είναι ένα βαθμωτό μέγεθος και το ψ διανυσματικό. Ισχύουν οι ιδιότητες: 

𝑑𝚤𝑣(𝜓)��������� = 𝑑𝑖𝑣(𝜓�), 𝑑𝚤𝑣(𝜑 ∙ 𝜓)������������� = 𝑑𝑖𝑣(𝜑� ∙ 𝜓�) + 𝑑𝑖𝑣(𝜑′ ∙ 𝜓�������′) 

𝑑𝚤𝑣�𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜑)�������������������� = 𝑑𝑖𝑣�𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜑�)� 
(2.9b) 

Για να εξαχθούν οι RANS εξισώσεις της ροής, αντικαθιστάται, στις εξισώσεις ορμής 

και συνέχειας η εξίσωση (2.8) και εφαρμόζονται οι ιδιότητες (2.9a) και (2.9b). Έτσι έχουμε: 

𝚺𝛖𝛎έ𝛘𝛆𝛊𝛂𝛓: 
𝜕�̅�
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣 ��̅� ∙ 𝑈���⃗ � = 0 (2.10) 

𝚶𝛒𝛍ή𝛓: 
𝜕(�̅� ∙ 𝑢𝚤� )

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 �𝑢𝚤� ∙ 𝑈���⃗ � = −

𝜕�̅�
𝜕𝑥𝑖

+ 𝑑𝑖𝑣�𝜇 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑢𝚤� )� +
𝜕𝜏𝑖𝑗

(𝑡)

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑓𝚤�  

 

(2.11) 

Ο όρος 𝜏𝑖𝑗
(𝑡) εκφράζει τις τάσεις Reynolds, που  αναφέραμε προηγουμένως, και 

συγκεκριμένα ορίζονται με βάσει τις διακυμάνσεις της ταχύτητας της ροής: 
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𝜏𝑖𝑗
(𝑡) = −𝜌 ∙ 𝑢𝚤′ ∙ 𝑢𝚥′�������� (2.12) 

Το k – ε ανήκει στα μοντέλα τύρβης δύο εξισώσεων. Η παράμετρος k υποδηλώνει 

την τυρβώδη κινητική ενέργεια, ενώ το ε είναι ο ρυθμός σκέδασης της τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας. Η τυρβώδης κινητική ενέργεια ορίζεται σαν: 

𝑘 =
1
2

(𝑢′2 + 𝑣′2 + 𝑤′2) (2.13) 

Για να εξαχθεί η εξίσωση για το k πολλαπλασιάζεται, αρχικά, η εξίσωση ορμής κάθε 

διεύθυνσης με την διακύμανση της ταχύτητας της διεύθυνσης αυτής. Αναλυτικότερα 

πολλαπλασιάζεται η x – εξίσωση ορμής με u’, η y με v’ και η z με w’. Στη συνέχεια 

προστίθενται οι τρεις εξισώσεις που προκύπτουν και, μετά από πράξεις, εξάγεται η εξίσωση 

της τυρβώδους κινητικής ενέργειας: 

𝜕(𝜌 ∙ 𝑘)
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌 ∙ 𝑘 ∙ 𝑢�)

= 𝑑𝑖𝑣 �−𝑝′ ∙ 𝑢′������� + 𝜇 ∙
𝜕𝑘
𝜕𝑥𝑗

+
1
2
∙ 𝜏𝑖𝑗

(𝑡) ∙ 𝑢𝑖′� − 2 ∙ 𝜇 ∙ 𝑠𝚤𝚥′ ∙ 𝑠𝚤𝚥′��������� + 𝜏𝑖𝑗
(𝑡) ∙ �̅�𝑖𝑗 

(2.14) 

Η φυσική σημασία του κάθε όρου φαίνεται παρακάτω: 

𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή𝜍
𝜅𝜄𝜈. 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼𝜍 + 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ά 𝑘�

𝜆ό𝛾𝜔 𝜎𝜐𝜈𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍

=  𝜇𝜀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ά 𝑘�
𝜆ό𝛾𝜔 𝜋ί𝜀𝜎𝜂𝜍 +

𝜇𝜀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ά 𝑘�
𝜆ό𝛾𝜔 𝜏ά𝜎𝜀𝜔𝜈
𝜄𝜉ώ𝛿𝜊𝜐𝜍

+
𝜇𝜀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ά 𝑘�
𝜆ό𝛾𝜔 𝜏ά𝜎𝜀𝜔𝜈
𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠

− 𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 𝜎𝜅έ𝛿𝛼𝜎𝜂𝜍
𝑘

+ 𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 𝑘 

Ένας τρόπος για να υπολογιστεί ο ρυθμός σκέδασης, ε, είναι να αναπτυχθεί 

παρόμοια εξίσωση με το k. Το πρόβλημα είναι ότι η εξίσωση αυτή συμπεριλαμβάνει 

αρκετούς όρους οι οποίοι, είναι άγνωστοι και μη μετρήσιμοι. Το μοντέλο k – ε αναπτύχθηκε 

το 1974 από τους Launder και Spalding και χρησιμοποιεί δύο σχέσεις, για μοντελοποίηση 

του k και του ε, βασισμένες στις παραμέτρους που επηρεάζουν τις μεταβλητές αυτές. 

Θεωρώντας u την κλίμακα της ταχύτητας και L την κλίμακα μήκους, το μοντέλο αυτό 

υποθέτει ότι ισχύουν οι σχέσεις: 

𝑢 = √𝑘 (2.15a) 
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𝐿 =
𝑘3/2

𝜀
 

(2.17b) 

Στο σημείο αυτό, το γεγονός ότι χρησιμοποιείται το ε, που είναι μεταβλητή των 

μικρών δινών, στον προσδιορισμό μίας κλίμακας μεγάλων δινών, όπως το L, μπορεί να 

δημιουργεί σύγχυση. Αυτό, όμως, είναι λογικό διότι σε μεγάλους αριθμούς Re, ο ρυθμός 

που οι μεγάλες δίνες απορροφάνε ενέργεια από τη ροή είναι ίδιας τάξης με το ρυθμό που η 

ενέργεια των μικρών δινών μετατρέπεται σε θερμότητα. Αυτό το γεγονός γίνεται 

περισσότερο κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς ότι αν δεν ίσχυε, οι δίνες σε κάποια κλίμακα 

θα μεγάλωναν ή θα μειώνονταν απεριόριστα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Επιπροσθέτως, 

εφαρμόζοντας διαστατική ανάλυση, καταλήγουμε στην έκφραση για το ιξώδες των δινών 

(eddy viscosity): 

𝜇𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐶𝜇 ∙
𝑘2

𝜀
 (2.18) 

όπου Cμ μία αδιάστατη σταθερά. 

Οι εξισώσεις μεταφοράς για το k και το ε, που χρησιμοποιεί το μοντέλο k – ε είναι 

οι ακόλουθες: 

𝜕(𝜌 ∙ 𝑘)
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌 ∙ 𝑘 ∙ 𝑢�) = 𝑑𝑖𝑣 �
𝜇𝑡
𝜎𝑘
∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑘)� + 2 ∙ 𝜇𝑡 ∙ �̅�𝑖𝑗 ∙ �̅�𝑖𝑗 − 𝜌 ∙ 𝜀 (2.19a) 

𝜕(𝜌 ∙ 𝜀)
𝜕𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌 ∙ 𝜀 ∙ 𝑢�) = 𝑑𝑖𝑣 �
𝜇𝑡
𝜎𝜀
∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜀)� + 𝐶1𝜀 ∙

𝜀
𝑘
∙ 2 ∙ 𝜇𝑡 ∙ �̅�𝑖𝑗 ∙ �̅�𝑖𝑗 − 𝐶2𝜀 ∙ 𝜌 ∙

𝜀2

𝑘
 

(2.19b) 

και η φυσική ερμηνεία: 

𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή𝜍
𝑘 𝜅𝛼𝜄 𝜀

+ 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ά 𝑘� 𝜅𝛼𝜄 𝜀
𝜆ό𝛾𝜔 𝜎𝜐𝜈𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 =  𝜇𝜀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ά 𝑘 �𝜅𝛼𝜄 𝜀

𝜆ό𝛾𝜔 𝛿𝜄ά𝜒𝜐𝜎𝜂𝜍 +
𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 

𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍
𝑘 𝜅𝛼𝜄 𝜀

−
𝜌𝜐𝜃𝜇ό𝜍 

𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏𝜌𝜊𝜑ή𝜍
𝑘 𝜅𝛼𝜄 𝜀

 

Οι σταθερές που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω έχουν τιμές: 

𝐶𝜇 = 0.09, 𝜎𝑘 = 1.00, 𝜎𝜀 = 1.30, 𝐶1𝜀 = 1.44, 𝐶2𝜀 = 1.92 

2.1.3. Οριακές συνθήκες 

Κάθε υπολογιστικό μοντέλο χρησιμοποιείται για να τον υπολογισμό μεταβλητών 

στο εσωτερικό του υπολογιστικού πεδίου. Σε όλες τις περιπτώσεις ο χρήστης καλείται να 

προσδιορίσει τις συνθήκες που επικρατούν πάνω στα όρια του πεδίου, καθώς από αυτές 
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εξαρτάται το φαινόμενο που λαμβάνει χώρα μέσα στο πεδίο. Οι συνηθέστερες οριακές 

συνθήκες, που χρησιμοποιούνται στην υπολογιστική ρευστομηχανική, είναι: 

 Είσοδος (Inlet) 

 Έξοδος (Outlet) 

 Τοίχωμα (Wall) 

 Συμμετρία (Symmetry) 

 Ανοιχτό όριο (Opening) 

Είσοδοι είναι τα όρια από τα οποία ρευστό εισέρχεται στο υπολογιστικό πεδίο, ενώ 

από τις εξόδους εξέρχεται. Σε περίπτωση που η έξοδος οριστεί με κάποιο προφίλ 

ταχύτητας, τότε η ροή μπορεί να εισέρχεται σε κάποια περιοχή του ορίου. Εάν ένα όριο 

οριστεί σαν ανοιχτό, τότε επιτρέπεται η αμφίδρομη κίνηση του ρευστού, δηλαδή τόσο η 

έξοδος όσο και η είσοδος του από ή προς το υπολογιστικό πεδίο. Η ύπαρξη της μίας 

κατεύθυνσης δεν αποκλείει την άλλη, δηλαδή το ρευστό μπορεί να εισέρχεται και να 

εξέρχεται ταυτόχρονα. Ως τοίχωμα ορίζεται το όριο το οποίο είναι αδιαπέραστο από τη 

ροή, δηλαδή οι κάθετες, σε αυτό, συνιστώσες της ταχύτητας είναι μηδενικές. Το 

συμμετρικό όριο ορίζεται με τέτοιο τρόπο που «καθρεφτίζουν» την ροή και στις δύο 

πλευρές του. Το διάνυσμα της ταχύτητας με διεύθυνση κάθετη στο όριο, καθώς και οι 

κάθετες, στο όριο, κλίσεις των βαθμωτών μεγεθών ορίζονται ίσοι με μηδέν. 

Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση ορίων εισόδου, ανοίγματος και τοιχώματος. Το 

άνοιγμα τοποθετήθηκε στην περιοχή της εξόδου της ροής. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι 

υπήρχε άγνοια για την συμπεριφορά της ροής στο σημείο αυτό. Ταυτόχρονα, το 

υπολογιστικό πεδίο δεν είναι αρκετά μεγάλο ώστε η ροή να επανέλθει στην κατάσταση που 

είχε πολύ πριν τη μηχανή, για λόγους εξοικονόμησης των υπολογιστικών απαιτήσεων. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχουν πιθανότητες ύπαρξης δινών στην έξοδο, οι οποίες εισάγουν ρευστό 

στο πεδίο, πράγμα που καθιστά ακατάλληλη της χρήση οριακής συνθήκης εξόδου. 

Η είσοδος ορίστηκε με την κάθετη, στην επιφάνεια, ταχύτητα του ρευστού. Στο 

υπολογιστικό πακέτο ANSYS CFX, ο χρήστης ορίζει την απόλυτη τιμή της ταχύτητας και, το 

πρόγραμμα, εισάγει το διάνυσμα της ταχύτητας κάθετα σε κάθε κελί της εισόδου. Η τύρβη 

ορίστηκε με βάση την έντασή της. Στην περίπτωση αυτή το k και το ε υπολογίζονται από τις 

σχέσεις: 
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𝑘𝑖𝑛 =
3
2
∙ 𝐼2 ∙ 𝑈2 (2.20a) 

𝜀𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝐶𝜇 ∙
𝑘2

𝜇𝑡
 (2.20b) 

όπου: 

Ι: η ένταση της τύρβης 

Cμ: η σταθερά για το k – ε μοντέλο τύρβης και ισούται με 0,09 
μt: το ιξώδες της τύρβης (𝜇𝑡 = 1000 ∙ 𝐼 ∙ 𝜇) 

Ο τρόπος που ορίστηκε το ανοιχτό όριο στην παρούσα μελέτη είναι με ορισμό της 

σχετικής πίεσης και της διεύθυνσης της ροής. Η τιμή της πίεσης που ορίζεται, ερμηνεύεται 

σαν σχετική απόλυτη πίεση αν το ρευστό εισέρχεται και σαν σχετική στατική πίεση εάν 

εξέρχεται. Έτσι, αν Pspec η πίεση που ορίζεται από το χρήστη, ισχύουν οι σχέσεις: 

𝛦ί𝜎𝜊𝛿𝜊𝜍:, 𝑃𝑠𝑝𝑒𝑐 −
1
2
𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑈𝑛2 = 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡 (2.21a) 

Έ𝜉𝜊𝛿𝜊𝜍:, 𝑃𝑠𝑝𝑒𝑐 +
1
2
𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑈𝑛2 = 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡 

(2.21b) 

Τα τοιχώματα που συμπεριελάμβανε η μελέτη αυτή ήταν τόσο ακίνητα. Η έννοια 

κινητό και ακίνητο τοίχωμα ορίζεται σε σχέση με την ταχύτητα του υπολογιστικού πεδίου. 

Έτσι, τόσο το κέλυφος όσο και η ίδια η μηχανή θεωρούνται ακίνητα τοιχώματα. Βέβαια 

στην δεύτερη περίπτωση, το υπολογιστικό πεδίο, που εμπεριέχει τη μηχανή, περιστρέφεται 

με γωνιακή ταχύτητα ίδια με αυτή της μηχανής. Τέλος, όλα τα τοιχώματα θεωρήθηκαν λεία 

και χωρίς ολίσθηση. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα της ροής πάνω στο τοίχωμα είναι 

μηδενική, πάντα μιλώντας με αναφορά την ταχύτητα του υπολογιστικού πεδίου. 

 

2.1.4. Ομοιότητα 

Η Μηχανική των Ρευστών αποτελεί ένα από τα συνθετότερα και πιο δύσκολα πεδία 

της Νευτώνειας Φυσικής. Αυτό συμβαίνει διότι τα ρευστά παρουσιάζουν χαοτική 

συμπεριφορά, η οποία για να ερμηνευτεί απαιτεί συχνά την πειραματική μελέτη της ροής. 

Ακόμα και στη σύγχρονη εποχή, όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας μας δίνει τη δυνατότητα 

υπολογιστικής μελέτης των προβλημάτων της ροής των ρευστών, η πειραματική διαδικασία 
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αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο εξαγωγής αποτελεσμάτων γύρω από το εκάστοτε 

πρόβλημα. 

Είναι προφανές, ότι κατά την πειραματική διαδικασία προκύπτουν περιορισμοί 

σχετικά με το κόστος και το μέγεθος του εξεταζόμενου συστήματος, συνεπώς γεννάται η 

ανάγκη της μελέτης ενός μοντέλου υπό κλίμακα, βάσει του οποίου θα γίνεται η σύγκριση 

με τις ιδιότητες του πρωτοτύπου. Κατά τα πρώτα στάδια της εξέλιξης της ρευστομηχανικής, 

θεωρούνταν πως η ομοιότητα των γεωμετρικών χαρακτηριστικών μεταξύ του μοντέλου και 

του πρωτοτύπου, ήταν επαρκής ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα, έστω η ροή ενός ρευστού με ταχύτητα V γύρω από μία σφαίρα διαμέτρου D, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 2.2.  

 

 

Εικόνα 2.2.: Ροή ρευστού γύρω από σφαίρα 

 

Εάν η υπόθεση της επάρκειας της γεωμετρικής ομοιότητας είναι σωστή, τότε θα 

πρέπει, για δύο σφαίρες διαφορετικής διαμέτρου που βρίσκονται στο ίδιο ρευστό με την 

ίδια ταχύτητα V,  ο λόγος των δυνάμεων που ασκεί πάνω τους το ρευστό να είναι ίσος με: 

𝐹1
𝐹2

=  �
𝐷1
𝐷2
�
2
 (2.22) 

 

Αποδεικνύεται όμως ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να ισχύει σε κάθε περίπτωση. 

Απάντηση σε αυτό το πρόβλημα προσπάθησε να δώσει το 1883 ο Άγγλος μηχανικός και 

φυσικός Osborne Reynolds. Υποστήριξε λοιπόν ότι η γεωμετρική ομοιότητα από μόνη της 
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δεν επαρκεί ώστε να εξασφαλίζεται και η ομοιότητα της ροής σε αντίστοιχες θέσεις δύο 

πεδίων. Όρισε δηλαδή ότι οι ροές ανάμεσα στα δύο μοντέλα θα πρέπει να είναι όμοιες 

μεταξύ τους, με την έννοια ότι οι ροϊκές γραμμές γύρω από δύο γεωμετρικά όμοια στερεά 

θα πρέπει να είναι ίδιες. Για να έχουμε λοιπόν ομοιότητα ανάμεσα σε δύο ροές, θα πρέπει 

οι ροές αυτές να εμφανίζουν γεωμετρική, κινηματική και δυναμική ομοιότητα. 

 

2.1.4.1. Γεωμετρική ομοιότητα 

Δύο συστήματα είναι γεωμετρικά όμοια, όταν ο λόγος των αντίστοιχων διαστάσεων 

είναι σταθερός και ίσος με τη γεωμετρική κλίμακα του μοντέλου ως προς το πρωτότυπο. Αν 

και η γεωμετρική ομοιότητα είναι σχεδόν πάντοτε αναγκαία για την επίτευξη ομοιότητας 

της ροής στο μοντέλο ως προς το πρωτότυπο, πολλές φορές, κατασκευαστικοί λόγοι 

δυσχεραίνουν την επίτευξή της. Αυτό συμβαίνει όταν η κλίμακα του μοντέλου είναι πολύ 

μικρή, τόσο ώστε να δυσχεραίνει τη δυνατότητα επίτευξης της επιθυμητής ροής του 

ρευστού στο μοντέλο. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η μελέτη της ροής νερού σε 

έναν αγωγό με πολύ μεγάλο πλάτος συγκριτικά με το βάθος του, έστω πλάτους 100m και 

βάθους 1m. Εάν το μοντέλο μελετηθεί σε κλίμακα 1:200, τότε το βάθος του αγωγού στο 

μοντέλο θα πρέπει να είναι 0.5cm, όπου η επίτευξη της επιθυμητής ροής νερού είναι 

μάλλον αδύνατη. Για το λόγο αυτό πολλές φορές το μοντέλο δεν είναι απόλυτα γεωμετρικά 

όμοιο με το πρωτότυπό του. 

 

2.1.4.2. Κινηματική ομοιότητα 

Η κινηματική ομοιότητα ορίζει ότι οι ταχύτητες στο μοντέλο και στο πρωτότυπο 

είναι όμοιες. Για την επίτευξη κινηματικής ομοιότητας απαιτείται και επίτευξη γεωμετρικής 

ομοιότητας, δηλαδή σταθερός λόγος των μηκών μεταξύ του μοντέλου και του πρωτοτύπου. 

Επιπλέον όμως, θα πρέπει να παρατηρείται και κάποιος σταθερός λόγος μεταξύ των 

αντίστοιχων χρόνων στο μοντέλο και το πρωτότυπο, δηλαδή, αν rl είναι η κλίμακα των 

μηκών και rt είναι η κλίμακα των χρόνων, τότε για την κλίμακα των ταχυτήτων θα πρέπει να 

ισχύει: 

𝑟𝑢 =  
𝑟𝑙
𝑟𝑡

 (2.23) 
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Οι κινηματικά όμοιες ροές έχουν και όμοιες ροϊκές γραμμές. Οι στερεές επιφάνειες σε μία 

ροή, θεωρούνται ως οι οριακές γραμμές ροής του ρευστού γύρω από το στερεό, επομένως 

αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην κινηματική ομοιότητα απαιτείται πάντα 

γεωμετρική ομοιότητα. 

 

 

Εικόνα 2.3: ομοιότητα μεταξύ μοντέλου και πρωτοτύπου για ροή γύρω από αεροτομή 

 

2.1.4.3. Δυναμική ομοιότητα 

Δυναμική ομοιότητα παρατηρείται όταν ο λόγος των αντίστοιχων δυνάμεων που 

αναπτύσσονται στο ίδιο σημείο στο μοντέλο και στο πρωτότυπο είναι σταθερός. Αυτό 

σημαίνει ότι απαιτείται και ίδια διεύθυνση των δυνάμεων ανάμεσα στο μοντέλο και το 

πρωτότυπο, άρα θα πρέπει τα δύο συστήματα να εμφανίζουν όμοιες ροϊκές γραμμές και 

κατ’ επέκταση κινηματική ομοιότητα. Η δύναμη που ασκείται σε κάθε σημείο της ροής, 

είναι συνισταμένη δυνάμεων που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω φαινόμενα: 

 Βαρύτητα 

 Διαφορά πίεσης 

 Επιφανειακή τάση 

 Ιξώδες 

 Συμπιεστότητα 
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Η εξέταση της δυναμικής ομοιότητας, υπαγορεύει την περαιτέρω διαστατική ανάλυση των 

μεγεθών των δυνάμεων που εμφανίζονται σε ένα σύστημα ροής. Με ορισμένα τα 

χαρακτηριστικά μεγέθη της ροής, δηλαδή κάποιο χαρακτηριστικό μήκος l, χαρακτηριστική 

ταχύτητα u, πυκνότητα ρ, ιξώδες μ, επιφανειακή τάση σ κτλ, παρακάτω επιχειρείται 

ανάλυση των δυνάμεων που εμφανίζονται σε ένα ρευστομηχανικό σύστημα. 

 

Δυνάμεις πίεσης 

Χαρακτηριστικό μέγεθος των δυνάμεων πίεσης είναι η διαφορά πίεσης Δp που εμφανίζεται 

στη ροή και είναι ανάλογες του χαρακτηριστικού μήκους l. Έχουμε λοιπόν: 

𝐹𝑝~ 𝑙2 ∙ 𝛥𝑝 (2.24) 

 

 Δυνάμεις ιξώδους 

Η ορθή ή διατμητική τάση στο ρευστό δίνεται από τη σχέση: 

𝜏𝑖,𝑗 = 𝜇 ∙ �
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

� (2.25) 

 

Και η αντίστοιχη δύναμη θα είναι: 

𝐹𝑖 = 𝛢 ∙ 𝜏𝑖,𝑗 (2.26) 

 

Ή, σε διαστατικό επίπεδο, θα είναι: 

𝐹𝑖~(𝑙2) ∙ 𝜇 ∙ �
𝑢
𝑙
� = 𝜇 ∙ 𝑢 ∙ 𝑙 (2.27) 

 

 Δυνάμεις βαρύτητας 

Για τις δυνάμεις βαρύτητας, θα ισχύει: 

𝐹𝑔~𝜌 ∙ 𝑙3 ∙ 𝑔 (2.28) 

 

 Δυνάμεις επιφανειακής τάσης 
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Εμφανίζονται στη διεπιφάνεια μεταξύ δύο ρευστών και χαρακτηρίζονται από τη σχέση: 

𝐹𝜎~𝜎 ∙ 𝑙 (2.29) 

 

Ελαστικές δυνάμεις 

Σχετίζονται με τη μεταβολή της πυκνότητας του ρευστού κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας. Για την έκφραση των ελαστικών δυνάμεων, χρειάζεται να 

ορίσουμε το μέτρο ελαστικότητας του ρευστού Κs. Η ταχύτητα μετάδοσης του ήχου στο 

ρευστό είναι: 

𝛼 = (
𝛫𝑠
𝜌

)1/2 (2.30) 

 

Οι ελαστικές δυνάμεις θα εκφράζονται από τη σχέση: 

𝐹𝑒~𝐾𝑠 ∙ 𝑙2 = 𝜌 ∙ �
𝐾𝑠
𝜌
� ∙ 𝑙2 = 𝜌 ∙ 𝛼2 ∙ 𝑙2 (2.31) 

 

Δυνάμεις αδράνειας 

Το σύνολο των προαναφερθεισών δυνάμεων επενεργεί πάνω στο ρευστό ως μία 

συνισταμένη δύναμη, αναγκάζοντάς το σε επιτάχυνση ή επιβράδυνση. Εάν θέλουμε αυτή η 

επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη κίνηση να πάψει να υφίσταται και το ρευστό να 

αναγκαστεί σε κίνηση με σταθερή ταχύτητα, θα πρέπει να ασκηθεί πάνω του μία σταθερή 

δύναμη, ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης με τη συνολική, έτσι ώστε το αλγεβρικό 

άθροισμα των ασκούμενων δυνάμεων στη ροή να είναι μηδέν. Αυτή η δύναμη καλείται 

δύναμη αδράνειας. Η δύναμη αδράνειας χαρακτηρίζεται από τη σχέση: 

𝐹𝑠~𝜌 ∙ 𝑙3 ∙ �
𝑢
𝑡
� (2.32) 

 

Όπου t ο χαρακτηριστικός χρόνος και είναι ίσος με l/u. Επομένως: 

𝐹𝑠~𝜌 ∙ 𝑙3 ∙ �𝑢 ∙
𝑢
𝑙 �

= 𝜌 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑢2 (2.33) 
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Η δύναμη αδράνειας αποτελεί την έκφραση της συνολικής δύναμης που επενεργεί πάνω 

στο ρευστό. 

 

2.1.4.4. Χαρακτηριστικοί αριθμοί της ροής 

Η επίτευξη δυναμικής ομοιότητας απαιτεί οι λόγοι των επιμέρους δυνάμεων 

ανάμεσα στο πρωτότυπο και το μοντέλο στο ίδιο πεδίο ροής να είναι ίσοι. Ανάλογα με τον 

τύπο των δυνάμεων που επενεργούν πάνω στη ροή, ορίζουμε τους αντίστοιχους 

αδιάστατους αριθμούς, που τη χαρακτηρίζουν. 

 

Αριθμός Reynolds 

Οι δυνάμεις που επηρεάζουν το πεδίο ροής ενός ρευστού ενός κλειστού αγωγού, είναι οι 

δυνάμεις πίεσης, ιξώδους και αδράνειας. Ο λόγος δυνάμεων που χρησιμοποιείται σε αυτή 

την περίπτωση είναι ο λόγος δυνάμεων αδράνειας προς τις δυνάμεις ιξώδους, δηλαδή: 

𝜌 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑢2

𝜇 ∙ 𝑢 ∙ 𝑙
=
𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝑢
𝜇

 (2.34) 

 

Ο λόγος αυτός ονομάζεται αριθμός Reynolds και αποτελεί το σημαντικότερο αδιάστατο 

αριθμό στη μηχανική των ρευστών. Η δυναμική ομοιότητα λοιπόν, για την περίπτωση όπου 

κυρίαρχο ρόλο έχουν οι δυνάμεις πίεσης, ιξώδους και αδράνειας, απαιτεί ίδιο αριθμό 

Reynolds ανάμεσα στο μοντέλο και το πρωτότυπο. 

Ως χαρακτηριστικό μήκος l, για κυκλικούς αγωγούς, χρησιμοποιείται η διάμετρος D του 

αγωγού, ενώ για αγωγούς διαφορετικής διατομής, χρησιμοποιείται η ισοδύναμη διάμετρος 

Di, που είναι ίση με: 

𝐷𝑖 =
4 ∙ (𝜀𝜇𝛽𝛼𝛿ό𝜈 𝛿𝜄𝛼𝜏𝜊𝜇ή𝜍)

(𝜋𝜀𝜌ί𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊 𝛼𝛾𝜔𝛾𝜊ύ)  (2.35) 

 

Ως ταχύτητα u, χρησιμοποιείται η μέση ταχύτητα της ροής του ρευστού στον αγωγό. 
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Αριθμός Froude 

Ο αριθμός Froude χρησιμοποιείται για ροή ρευστού σε ανοικτούς αγωγούς ή κίνηση 

σωμάτων σε διαχωριστικές επιφάνειες ρευστών. Εδώ, κύριο λόγο παίζουν οι δυνάμεις 

βαρύτητας, πίεσης και αδράνειας. Ο λόγος δυνάμεων αδράνειας προς τις βαρυτικές 

δυνάμεις είναι: 

𝜌 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑢2

𝜌 ∙ 𝑙3 ∙ 𝑔
=

𝑢2

𝑙 ∙ 𝑔
 (2.36) 

 

Και, ως αριθμός Froude, ορίζεται η τετραγωνική ρίζα του παραπάνω λόγου, δηλαδή: 

𝐹𝑟 =
𝑢

�𝑙 ∙ 𝑔
 (2.37) 

 

Η δυναμική ομοιότητα λοιπόν, για την περίπτωση όπου κυρίαρχο ρόλο έχουν οι δυνάμεις 

βαρύτητας, πίεσης και αδράνειας, απαιτεί ίδιο αριθμό Froude ανάμεσα στο μοντέλο και το 

πρωτότυπο. 

 

Αριθμός Weber 

Στην περίπτωση μελέτης φαινομένων διφασικής ροής (δημιουργία φυσαλίδων μέσα στο 

ρευστό) ή της μελέτης τριχοειδών φαινομένων, οι δυνάμεις που επιδρούν κυρίως είναι οι 

δυνάμεις επιφανειακής τάσης και αδράνειας, με το λόγο τους να ορίζεται από τη σχέση: 

𝛿𝜐𝜈ά𝜇𝜀𝜄𝜍 𝛼𝛿𝜌ά𝜈𝜀𝜄𝛼𝜍
𝛿𝜐𝜈ά𝜇𝜀𝜄𝜍 𝜀𝜋𝜄𝜑. 𝜏ά𝜎𝜂𝜍

~
𝜌 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑢2

𝜎 ∙ 𝑙
=
𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝑢2

𝜎
 (2.38) 

 

Η τετραγωνική ρίζα του παραπάνω λόγου καλείται αριθμός Weber: 

𝑊𝑒 = 𝑢 ∙ �𝜌 ∙
𝑙
𝜎

 (2.39) 
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Αριθμός Mach 

Για τη ροή συμπιεστού ρευστού, οι κύριες δυνάμεις είναι οι ελαστικές, οι δυνάμεις πίεσης 

και οι δυνάμεις αδράνειας. Ορίζουμε για αυτή την περίπτωση το λόγο δυνάμεων αδράνειας 

προς τις ελαστικές δυνάμεις ως: 

𝛿𝜐𝜈ά𝜇𝜀𝜄𝜍 𝛼𝛿𝜌ά𝜈𝜀𝜄𝛼𝜍
𝜀𝜆𝛼𝜎𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜐𝜈ά𝜇𝜀𝜄𝜍

~
𝜌 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑢2

𝜌 ∙ 𝛼2 ∙ 𝑙2
= �

𝑢
𝛼
�
2

 (2.40) 

 

Ως αριθμός Mach ορίζεται η τετραγωνική ρίζα του παραπάνω λόγου, δηλαδή: 

𝑀𝑎 =
𝑢
𝛼

 (2.41) 

 

Ως α ορίζουμε την τοπική ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο ρευστό και εξαρτάται από την 

τοπική πίεση και θερμοκρασία. 

Σημαντική επίδραση στη ροή έχει η συμπιεστότητα για αριθμούς Mach 

μεγαλύτερους από 0.4. Όταν έχουμε Ma>1, η ροή χαρακτηρίζεται ως υπερηχητική, δηλαδή 

η ταχύτητα του ρευστού είναι υψηλότερη από την τοπική ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο 

ρευστό. 
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Κεφάλαιο 3 

Προεπεξεργασία 

3.1. Αεροδυναμικός σχεδιασμός μηχανής 

Το πρώτο βήμα για να γίνει η μελέτη είναι η επιλογή και η διαστασιολόγηση του 

περιστρεφόμενου τμήματος που θα πραγματοποιεί την μετατροπή της κινητικής ενέργειας 

του αέρα σε περιστροφική. Βασική προϋπόθεση είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οικιακή χρήση πράγμα το οποίο θέτει περιορισμούς ως προς τις διαστάσεις του. 

Για μία ανεμογεννήτρια τύπου Darrieus ο βέλτιστος λόγος ύψους προς διάμετρο 

είναι H/D = 1*. Το ύψος του στροφέα της ανεμογεννήτριας, όπως και η διάμετρος, 

επιλέχθηκαν να είναι 2 m. Επίσης, διαθέτει τρία ευθύγραμμα πτερύγια, με μήκος χορδής 

0.3 m,  χωρίς διαμήκη καμπυλότητα ή συστροφή. Το κάθε πτερύγιο συγκρατείται από δύο 

οριζόντιους άξονες, οι οποίοι το συνδέουν με την κατακόρυφη άτρακτο, που εδράζεται στο 

έδαφος. 

 
Εικόνα 3.1.: Άποψη του στροφέα 

Σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση των ανεμογεννητριών κάθετου άξονα η γωνία 

πρόσπτωσης μεταβάλλεται συμμετρικά στις δύο πλευρές της αεροτομής. Για το λόγο αυτό 
                                                           
*Γ. Μπεργελές, Ανεμογεννήτριες 
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επιλέχθηκε η χρήση αεροτομών της σειράς NACA συμμετρικού προφίλ. Στην 

πραγματικότητα, όταν η αεροτομή διέρχεται από το πίσω μέρος του στροφέα (ως προς το 

διεύθυνση κίνησης του αέρα) δέχεται τον ομόρου των μπροστινών πτερυγίων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η ταχύτητα και η γωνία πρόσπτωσης που δέχεται να μεταβάλλεται με τυχαίο 

τρόπο, όπως τυχαία άλλωστε είναι και η διακύμανση της ταχύτητας, λόγω τύρβης, στον 

ομόρου. 

Αρχικά έγινε ανάλυση των αεροτομών αυτών με τη χρήση του προγράμματος XFOIL, 

για τον υπολογισμό των συντελεστών πρόσπτωσης, C


, και οπισθέλκουσας, Cd. 

Χρησιμοποιήθηκε ροή με ιξώδες, με αριθμό Reynolds 1,000,000. Μετά την εξαγωγή των 

δεδομένων, για κάθε μία αεροτομή, δημιουργήθηκε ένα συγκριτικό διάγραμμα της γωνίας 

πρόσπτωσης με το λόγο C


/Cd, με παράμετρο τον τύπο της αεροτομής. Το διάγραμμα αυτό 

φαίνεται παρακάτω. 

 
Εικόνα 3.2.: Συγκριτικό διάγραμμα γωνίας πρόσπτωσης με λόγο C



/Cd, συμμετρικών NACA αεροτομών 

 
Η απαίτηση από την αεροτομή είναι να έχει μεγάλο λόγο Cl/Cd για όσο τον δυνατόν 

μεγαλύτερο εύρος γωνιών πρόσπτωσης. Για να βρεθεί η αεροτομή που καλύπτει την 

παραπάνω απαίτηση, έγινε αριθμητική ολοκλήρωση των δεδομένων που προέκυψαν από 

το XFOIL για το λόγο C


/Cd με τη γωνία πρόσπτωσης. Η αριθμητική ολοκλήρωση αυτή, έγινε 

με χρήση της μεθόδου Simpson. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το παρακάτω συγκριτικό 

διάγραμμα στηλών με το αποτέλεσμα της παραπάνω ολοκλήρωσης για την κάθε αεροτομή: 
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Εικόνα3.3.: Συγκριτικό διάγραμμα λόγου αριθμητικής ολοκλήρωσης λόγου C



/Cd με γωνία πρόσπτωσης για τις 
συμμετρικού αεροτομές της σειράς NACA 

Από το διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι η αεροτομή με τη μεγαλύτερη τιμή 

αριθμητικής ολοκλήρωσης είναι η NACA 0015. Έτσι η αεροτομή που θα αποτελείται η 

μηχανή μας επιλέγεται η 0015 της σειράς NACA. 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι τα διαγράμματα εξάχθηκαν μέσω ενός script, το 

tables.m, το οποίο δημιουργήθηκε στο υπολογιστικό πακέτο Matlab. Ταυτόχρονα 

δημιουργήθηκε και μία συνάρτηση (Function), η numint, η οποία υλοποιεί τον αλγόριθμο 

Simpson και καλείται από το προαναφερθέν script για να υπολογίσει το αριθμητικό 

ολοκλήρωμα, για κάθε αεροτομή. Τα προγράμματα αυτά φαίνονται στο σχετικό 

παράρτημα. 

Η ισχύς που απάγεται από τον άνεμο μεταφέρεται στη γεννήτρια μέσω 

κατακόρυφης ατράκτου, η οποία αποτελεί και τον άξονα περιστροφής της μηχανής. Το 

κάθε ένα από τα τρία πτερύγια προσαρμόζεται σε δύο οριζόντιους άξονες, οι οποίοι 

συνδέονται στην κεντρική άτρακτο. Οι άξονες αυτοί καθώς και η κατακόρυφη άτρακτος θα 

πρέπει να είναι σε θέση να παραλάβουν όλα τα φορτία που ασκούνται κατά τη λειτουργία 

της μηχανής, πράγμα το οποίο δεν είναι και τόσο σημαντικό στο υπολογιστικό στάδιο της 

μελέτης. Καλό θα είναι βέβαια, οι διαστάσεις που θα έχουν, να είναι όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στις πραγματικές, ώστε η επίλυση να δώσει πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. Τελικά οι 
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διάμετροι τόσο των οριζόντιων αξόνων, όσο και της κατακόρυφης ατράκτου επιλέχθηκαν 

στα 70 mm. 

Παρακάτω φαίνεται η κάτοψη καθώς και η πλάγια όψη της μηχανής, με τις 

διαστάσεις που έχει. 

 
Εικόνα 3.4.: Διαστασιολογημένες όψεις της μηχανής 

 

3.2. Σχεδιασμός του κελύφους της ανεμογεννήτριας 

3.2.1. Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας, είναι η υπολογιστική και 

πειραματική έρευνα σχετικά με την αύξηση της απόδοσης μιας ανεμογεννήτριας κάθετου 

άξονα τύπου Darrieus, μέσω της προσθήκης σε αυτήν ενός κατάλληλα διαμορφωμένου 

κελύφους. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε ένα κέλυφος με τη μορφή συγκλίνοντος-

αποκλίνοντος ακροφυσίου το οποίο θα επιτρέπει την αύξηση της παροχής της ροής αέρα 

στην ανεμογεννήτρια, ενώ επιπλέον θα αυξάνει την πίεση της ροής στο πίσω μέρος της 

μηχανής, με σκοπό την αύξηση της παραγόμενης ισχύος μέσω της εκμετάλλευσης της 

διαφοράς πίεσης. Το κέλυφος αυτό μπορεί να χωριστεί σε τρία τμήματα: 
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 Ένα τμήμα με τη μορφή συγκλίνοντος ακροφυσίου, το οποίο επιταχύνει τη ροή του 

αέρα που δέχεται η μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο, η μηχανή δέχεται μεγαλύτερη 

παροχή αέρα. 

 Ένα τμήμα σταθερής διατομής, εντός του οποίου βρίσκεται η ανεμογεννήτρια. 

 Ένα τμήμα με τη μορφή διαχύτη το οποίο επιτυγχάνει αύξηση της πίεσης της ροής 

πίσω από την ανεμογεννήτρια, μέσω της μείωσης της ταχύτητάς της. 

Τα τρία αυτά τμήματα αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες παρακάτω. 

 

3.2.2. Συγκλίνον ακροφύσιο 

Η παραγόμενη ισχύς σε μία μηχανή μετατροπής ενέργειας, εξαρτάται από την 

παροχή του καυσίμου που αυτή δέχεται. Στην περίπτωση μιας ανεμογεννήτριας, το 

«καύσιμο» είναι ο αέρας, επομένως η αύξηση της ισχύος απαιτεί αύξηση της ροής του 

αέρα που η ανεμογεννήτρια δέχεται. Η σχέση που μας δίνει την παροχή ενός ρευστού, είναι 

η παρακάτω: 

�̇� = 𝑉 ∙ 𝐴         �𝑚
3
𝑠� � (3.1) 

 

Όπου με V συμβολίζεται η ταχύτητα της ροής σε m/s, ενώ με Α συμβολίζεται το εμβαδόν 

μέσα από το οποίο διέρχεται η ροή, το οποίο στην εξεταζόμενη περίπτωση είναι η 

μετωπική επιφάνεια της ανεμογεννήτριας. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η αύξηση της παροχής μπορεί να επιτευχθεί είτε με την 

αύξηση του μεγέθους της ανεμογεννήτριας, κάτι που συνεπάγεται αυξημένο κόστος για την 

κατασκευή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μηχανής, είτε με την επιτάχυνση της 

ροής που η ανεμογεννήτρια δέχεται. 

Η προσθήκη συγκλίνοντος ακροφυσίου μπροστά από την ανεμογεννήτρια, 

εξυπηρετεί την ανάγκη επιτάχυνσης της ροής που προσβάλλει τη μηχανή. Κατά το 

σχεδιασμό, ορίστηκε επιθυμητή αύξηση της ταχύτητας της ροής κατά 1.5 φορά, ή κατά 

50%. Σε θεωρητικό επίπεδο, η ταχύτητα είναι δυνατόν να αυξηθεί περισσότερο. Περαιτέρω 

επιτάχυνση της ροής, όμως, θα είχε ως συνέπεια την αυξημένη αστάθεια της ροής μετά την 

ανεμογεννήτρια. Επιπλέον, μεγάλες ταχύτητες ανέμου καταπονούν σε μεγάλο βαθμό τη 

μηχανή και θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της κατασκευής. 
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Ο υπολογισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ακροφυσίου βασίζεται στην 

αρχή της συνέχειας. Επιπλέον, κατά το σχεδιασμό, ορίστηκε ταχύτητα ανέμου ίση με 10 

m/s. 

Η παροχή του αέρα στην είσοδο του ακροφυσίου είναι: 

�̇�1 = 𝑉1 ∙ 𝐴1 (3.2a) 

 

Ενώ, στην έξοδο του ακροφυσίου, η παροχή είναι: 

�̇�2 = 𝑉2 ∙ 𝐴2 (3.2b) 

 

Με βάση την αρχή της συνέχειας, οι δύο παροχές Q1 και Q2, θα πρέπει να είναι ίσες. 

Επομένως, τα γινόμενα (V1∙A1) και (V2∙A2), θα είναι επίσης ίσα. Οι δύο ταχύτητες V1 και V2, 

είναι ορισμένες από τις απαιτήσεις του σχεδιασμού της διαδικασίας, με V1=10m/s και 

V2=1.5∙ V1=15 m/s. Επομένως, θα ισχύει: 

𝑉1 ∙ 𝐴1 = 𝑉2 ∙ 𝐴2 (3.3a) 

=>
𝐴1
𝐴2

=
𝑉2
𝑉1

= 1.5 (3.3b) 

 

Το εμβαδόν Α2, θα είναι προφανώς ίσο με το εμβαδόν του ορθογωνικού τμήματος, 

μέσα στο οποίο βρίσκεται η μηχανή. Οι διαστάσεις του είναι (ύψος x πλάτος): 

2.2x2.24m=4.928m2. Τελικά, σύμφωνα και με τη σχέση (3.3b), το εμβαδόν εισόδου του 

ακροφυσίου, Α1, θα είναι: 

𝛢1 = 1.5 ∙ 𝛢2 = 1.5 ∙ 4.92 (3.4a) 

  => 𝐴1 = 7.392 𝑚2 (3.4b) 

 

  

Με δεδομένο ότι το ύψος της κατασκευής παραμένει αμετάβλητο σε όλο το μήκος της, ίσο 

με 2.2m, το άνοιγμα του ακροφυσίου θα έχει μήκος L, ίσο με 3.255m. 

  Η περιεχόμενη γωνία του ακροφυσίου ορίστηκε στις 30ο. το ακροφύσιο έχει 

συμμετρική διατομή, επομένως κάθε πλευρά θα έχει άνοιγμα της τάξης των 15 μοιρών. Με 

βάση αυτή τη γωνία και εφαρμόζοντας γνωστές τριγωνομετρικές σχέσεις, το προκύπτον 
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μήκος του ακροφυσίου είναι 1.894m. παράλληλα, το μήκος των πλαϊνών πλευρών, με 

εφαρμογή του Πυθαγορείου Θεωρήματος, προκύπτει ίσο με 1.96m. συγκεντρωτικά, οι 

διαστάσεις του ακροφυσίου φαίνονται στο παρακάτω σκαρίφημα: 

 

 

Εικόνα 3.5.: σχηματική απεικόνιση των διαστάσεων του ακροφυσίου 

 

3.2.3. Σταθερό τμήμα 

Στο τμήμα αυτό λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση της ανεμογεννήτριας με τη ροή 

του αέρα. Η διατομή του είναι ορθογωνική, προσαρμοσμένη στις διαστάσεις της μηχανής. 

Συγκεκριμένα, το ύψος του τμήματος είναι κατά 20 εκατοστά μεγαλύτερο από αυτό της 

μηχανής, φτάνοντας τα 2.2m. Αυτό συμβαίνει γιατί θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ροής, χωρίς κάποια σημαντική ποσότητα αυτής να περνά 

ανεκμετάλλευτη, μη προσβάλλοντας τη μηχανή. Το πλάτος του τμήματος ορίστηκε στα 

2,24m, είναι δηλαδή μεγαλύτερο κατά 0.24m από τη διάμετρο της ανεμογεννήτριας. Κατά 

τον ορισμό της διάστασης του πλάτους, ελήφθησαν υπ’ όψιν οι αλληλεπιδράσεις που 

μπορεί να λάβουν χώρα ανάμεσα στην -παραμορφωμένη από την ανεμογεννήτρια- ροή του 

αέρα και τα κάθετα τοιχώματα του κελύφους. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα κάθετα 

τοιχώματα του κελύφους τοποθετούνταν σε πολύ κοντινή απόσταση από την 

ανεμογεννήτρια, ήταν πιθανή η εμφάνιση έντονων ταλαντωτικών φαινομένων, κάτι που θα 

έθετε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της κατασκευής. 
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3.2.4. Διαχύτης 

Η γενική αρχή λειτουργίας ενός διαχύτη, ορίζει πως, σύμφωνα με την αρχή της 

συνέχειας, η σταδιακή αύξηση της διατομής συνεπάγεται μείωση της ταχύτητας της ροής 

εντός του διαχύτη. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση της στατικής πίεσης του ρευστού, 

όπως ορίζει η εξίσωση του Bernoulli: 

𝑃1 +
1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉12 = 𝑃2 +

1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉22 (3.5) 

 

Ο σχεδιασμός του διαχύτη είναι το πιο περίπλοκο τμήμα του σχεδιασμού του 

κελύφους, διότι κατά τη ροή σε διαχύτες αναπτύσσονται συχνά φαινόμενα αποκόλλησης 

της ροής, τα οποία προκαλούν απώλειες πίεσης και έτσι μειώνεται η απόδοσή τους. Για να 

μην εμφανιστούν αποκολλήσεις, θα πρέπει η περιεχόμενη γωνία των τοιχωμάτων να μην 

παίρνει μεγάλες τιμές. Παράλληλα όμως, πολύ μικρές τιμές της περιεχόμενης γωνίας 

αυτόματα συνεπάγονται μεγάλο μήκος του διαχύτη ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές 

τιμές αύξησης της πίεσης. Απαιτήθηκε λοιπόν, εκτεταμένη έρευνα σε υπολογιστικό 

επίπεδο, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ιδανικός συνδυασμός μεταξύ περιεχόμενης 

γωνίας και μήκους του διαχύτη. 

Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε πως για έναν τυπικό διαχύτη ορθογώνιου 

σχήματος, η περιοχή της βέλτιστης γωνίας που σχηματίζουν τα τοιχώματα ώστε να μην 

εμφανίζονται αποκολλήσεις της ροής βρίσκεται στις 10-12 μοίρες περίπου (περιεχόμενη 

γωνία 20-24 μοίρες). Με αυτό ως οδηγό, έγινε η προσπάθεια να προσδιοριστεί η βέλτιστη 

γωνία ανοίγματος του διαχύτη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Σχεδιάστηκαν λοιπόν, με τη 

χρήση του λογισμικού Solidworks ένας αριθμός από διαχύτες ορθογωνικής διατομής, με 

διαστάσεις σύμφωνες με τις απαιτήσεις της εφαρμογής και με γωνίες τοιχωμάτων που 

κυμαινόταν από τις 8 έως τις 15 μοίρες. Στη συνέχεια, έγινε χρήση του υπολογιστικού 

πακέτου Ansys CFX, όπου έγινε υπολογιστική μελέτη της ροής για κάθε μία περίπτωση 

διαχύτη. Με τη μέθοδο αυτή, προσεγγίστηκε ως βέλτιστη γωνία ανοίγματος του δαχύτη οι 

10 μοίρες. 
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3.2.4.1. Υπολογιστικό πλέγμα 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

Η επίλυση των μερικών διαφορικών εξισώσεων, που διέπουν τη ροή, γίνεται με τη 

Μέθοδο Πεπερασμένων Όγκων (Finite Volume Method – FVM). Το πρώτο βήμα της 

μεθόδου αυτής είναι ο χωρισμός του χώρου σε όγκους ελέγχου. Έτσι έχουμε την κατασκευή 

ενός πλέγματος. Στη συνέχεια, η κάθε εξίσωση ολοκληρώνεται σε κάθε όγκο ελέγχου και 

συγκεκριμένα στο κέντρο του. Έπειτα, το κάθε ολοκλήρωμα προσεγγίζεται συναρτήσει των 

τιμών της ολοκληρώμενης ποσότητας και της παραγώγου της στα κέντρα των πλευρών του 

πεπερασμένου όγκου. Το τελευταίο στάδιο είναι η προσέγγιση των τιμών και της 

παραγώγου της ποσότητας αυτής ως συνάρτηση των τιμών της στα κέντρα των εκατέρωθεν 

κελιών. Έτσι δημιουργείται ένα σύστημα εξισώσεων για όλο το υπολογιστικό πεδίο. 

Περαιτέρω ανάλυση της FVM ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

Το υπολογιστικό πλέγμα είναι ένα σύνολο σημείων στο χώρο που ονομάζονται 

κόμβοι (nodes). Επίσης στο πλέγμα υπάρχει η πληροφορία του πως, οι κόμβοι αυτοί, 

συνδέονται μεταξύ τους. Στη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων οι συνδέσεις μεταξύ των 

κόμβων, οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές και επιφάνειες και έτσι οι όγκοι 

είναι πεπερασμένοι τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς την ποσότητά τους. Οι όγκοι 

αυτοί ονομάζονται κελιά. 

Ένα κελί ορίζεται από τις πλευρές του, οι οποίες, σε περίπτωση τρισδιάστατου 

πλέγματος, είναι επιφάνειες. Οι πλευρές με τη σειρά τους, ορίζονται από τους κόμβους, 

που αποτελούν τις κορυφές τους. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας κυβικός όγκος 

ελέγχου με τις πλευρές και τις κορυφές του. 
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Εικόνα 3.6.: Κυβικός όγκος ελέγχου με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το σχήμα του πεπερασμένου όγκου. Στην 

περίπτωση της τρισδιάστατης ανάλυσης  τα κελιά μπορεί να είναι τετράεδρα (tetra), 

εξάεδρα (hex), πυραμίδες ή πρίσματα. Για απλές γεωμετρίες τα εξαεδρικά κελιά δίνουν 

λύσεις υψηλότερης ακρίβειας και ταχύτητας από ότι τα τετραεδρικά. Από την άλλη τα 

τελευταία είναι πιο ευέλικτα ως προς τον σχηματισμό της γεωμετρίας και έτσι πλεονεκτούν 

σε σύνθετες γεωμετρίες. 

 

Εικόνα 3.7.: Γεωμετρία τρισδιάστατων κελιών 

Όπως γίνεται κατανοητό, μέσα σε κάθε όγκο ελέγχου οι ιδιότητες της ροής 

παραμένουν σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος των κελιών θα πρέπει να είναι αρκετά 

μικρό ώστε, η ανάλυση, να μπορεί να «πιάσει» όλες τις σημαντικές μεταβολές της ροής. 

Από την άλλη ένα πολύ πυκνό πλέγμα (με πολλά και μικρά κελιά) έχει μεγάλες 

υπολογιστικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό γίνεται ένας συμβιβασμός μεταξύ ακρίβειας 

υπολογισμών και υπολογιστικού κόστους. 

Η συνηθέστερη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή της τοπικής πύκνωσης. Το 

πλέγμα γίνεται πιο πυκνό σε περιοχές που αναμένονται μεγάλες κλίσης των παραμέτρων 

της ροής και αραιότερο στις υπόλοιπες περιοχές. Μεγάλες κλίσεις έχουμε σε περιοχές όπου 
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υπάρχουν τοιχώματα, πίσω από εμπόδια ή σε απότομες μεταβολές της γεωμετρίας και σε 

αρκετές άλλες περιπτώσεις. Εάν δεν είμαστε σίγουροι σε ποια σημεία έχουμε τις έντονες 

αυτές κλίσεις, μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αρχικά με ένα σχετικά αραιό πλέγμα 

και στη συνέχεια να πυκνώσουμε το πλέγμα στα σημεία με τις έντονες κλίσεις και να 

ξαναλύσουμε το πρόβλημα. 

Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε επίλυση της 

ανεμογεννήτριας τόσο χωρίς κέλυφος όσο και με την ύπαρξη αυτού. Σε κάθε περίπτωση 

υπήρχαν δύο υπολογιστικά πεδία, ένα το περιστρεφόμενο, που εμπεριείχε τη φτερωτή και 

το σταθερό που αντιπροσώπευε το περιβάλλον στη μία περίπτωση και το κέλυφος στη 

δεύτερη. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας τριών υπολογιστικών πλεγμάτων, το 

περιστρεφόμενο και τα δύο σταθερά. Για όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η 

αυτοματοποιημένη γεννήτρια πλέγματος του ANSYS. 

 

ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΥΤΗ 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της γωνίας ανοίγματος του 

διαχύτη, ήταν η κατάστρωση μιας σειράς δοκιμών στο πρόγραμμα ANSYS CFX, μέχρις ότου 

βρεθεί η γωνία όπου δεν παρουσιάζονται αποκολλήσεις. Έτσι, απαιτήθηκε η κατασκευή 

αρκετά πυκνού πλέγματος, ώστε να γίνονται αντιληπτές οι διαφορές στη ροή για διαχύτες 

με πολύ μικρές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Το μέγεθος των κελιών 

κυμαίνεται μεταξύ 0.03 και 0.08 m. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε inflation στα τοιχώματα του 

διαχύτη. Αυτό αποτελείται από 10 επίπεδα κελιών με συνολικό πάχος 0.2 m και ρυθμό 

αύξησης πάχους 1.1. 

 

Εικόνα 3.8.: απεικόνιση του πλέγματος στο διαχύτη των 10 μοιρών. Διακρίνεται το inflation στα πλαϊνά 
τοιχώματα 
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3.2.4.2. Καθορισμός οριακών συνθηκών 

Οι υπολογισμοί έγιναν για ταχύτητα εισόδου του αέρα ίση με 15 m/s, δεδομένου 

ότι αυτή είναι η ταχύτητα της οποία θα παραλαμβάνει ο διαχύτης μετά την προσαρμογή 

του συγκλίνοντος ακροφυσίου. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ορίστηκε στους 25oC και η 

πίεση 1 atm. Το μοντέλο τύρβης που χρησιμοποιήθηκε είναι το μοντέλο Κ-ε. Στους 

εξεταζόμενους διαχύτες προσαρμόστηκαν τμήματα στο μπροστά και πίσω μέρος, μήκους 

2500 και 3500 mm, αντίστοιχα. Τα τοιχώματα του διαχύτη, καθώς και του εμπρόσθιου 

τμήματος, ορίστηκαν ως no-slip walls. Στην είσοδο, το επίπεδο τύρβης ορίστηκε 5%. Στην 

έξοδο, ορίστηκαν ως openings όλες οι έδρες του ορθογωνικού τμήματος που 

προσαρμόστηκε στο διαχύτη. Η σχετική πίεση των ανοιγμάτων ορίστηκε στα 0 Pa. 

 

3.2.4.3. Αποτελέσματα 

 Μετά από ένα σύνολο υπολογισμών, προσεγγίστηκε ως ιδανική γωνία ανοίγματος 

του διαχύτη μια γωνία ίση με 10 μοίρες (περιεχόμενη γωνία τοιχωμάτων 20ο). Η γωνία αυτή 

είναι η μεγαλύτερη δυνατή γωνία για την οποία η ροή εντός του διαχύτη δεν εμφανίζει 

αποκολλήσεις.  Στις εικόνες που ακολουθούν, απεικονίζεται η ροή του αέρα εντός του 

διαχύτη των 10ο, ενώ επίσης φαίνονται ενδεικτικά και τα σημεία αποκόλλησης της ροής 

στον διαχύτη των 11ο. 

 

Εικόνα 3.9.: απεικόνιση των ροϊκών γραμμών για ροή στο διαχύτη 10ο 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

53 
 

 

Εικόνα 3.10.: ροή σε διαχύτη 11ο, όπου διακρίνεται η περιοχή αποκόλλησης της ροής κοντά στην έξοδο 

 

 Σε αυτή τη γωνία ανοίγματος, η αποκόλληση λαμβάνει χώρα κοντά στην έξοδο του 

διαχύτη. Για μεγαλύτερες τιμές του ανοίγματος, η αποκόλληση εμφανίζεται όλο και πιο 

νωρίς, καταστρέφοντας την ανάκτηση πίεσης που αποσκοπεί η λειτουργία του διαχύτη. Οι 

τελικές διαστάσεις της επιλεγμένης γεωμετρίας του διαχύτη, φαίνονται στην Εικόνα 3.11. 

 

 

Εικόνα 3.11.: σχηματική απεικόνιση των διαστάσεων του διαχύτη 
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3.3. Τελικά πλέγματα 

3.3.1. Περιστρεφόμενο πλέγμα  

Το πρώτο πλέγμα που δημιουργήθηκε ήταν αυτό της μηχανής. Η μηχανή 

τοποθετήθηκε σε έναν κύλινδρο, με λίγο μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή της μηχανής, ο 

οποίος αποτελούσε το υπολογιστικό χώρο όπου δημιουργήθηκε το πλέγμα. Συγκεκριμένα, 

όσον αφορά τη διάμετρο, επιλέχθηκε το υπολογιστικός χώρος να απέχει 52.5 mm από την 

έξω καμπύλη επιφάνεια του κάθε πτερυγίου, δηλαδή έχει διάμετρο 2.15 m. Όσον αφορά το 

ύψος απέχει από το πάνω και το κάτω μέρος της μηχανής 50 mm και έτσι το ύψος του είναι 

2.1 m. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η κάτοψη, καθώς και μία πλάγια όψη του 

περιστρεφόμενου υπολογιστικού πεδίου, με τις διαστάσεις του: 

 
Εικόνα 3.12.: Διαστασιολογημένες όψεις του περιστρεφόμενου υπολογιστικού πεδίου 

Το πλέγμα μέσα σε αυτό το πεδίο είναι αρκετά πυκνό. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι 

αφενός θα πρέπει να σχηματιστεί σωστά η γεωμετρία, η οποία εμπεριέχει δύσκολα σημεία 

όμως η ακμή φυγής των αεροτομών και αφετέρου επειδή μέσα σε αυτό οι κλίσεις των 

παραμέτρων της ροής αναμένονται αρκετά μεγάλες λόγω της ύπαρξης της μηχανής και των 

διαταραχών που αυτή προκαλεί. Έτσι το πεδίο αυτό αποτελείται από 8,655,810 

πεπερασμένους όγκους και μία άποψή του φαίνεται στην εικόνα, δίπλα: 
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Το πλέγμα αποτελείται αποκλειστικά από τετράπλευρα, το μέγεθος των οποίων 

κυμαίνεται από 5 έως 30 cm, στον κύριο όγκο του υπολογιστικού πεδίου. Πάνω στην 

άτρακτο και στους άξονες της μηχανής καθώς και πάνω στα πτερύγια, το πλέγμα είναι 

διαφοροποιημένο. Αρχικά όλα τα στοιχεία πάνω στις επιφάνειες τις μηχανής έχουν μέγεθος 

5.5 mm. Επιπροσθέτως, πάνω στις επιφάνειες των πτερυγίων, έχει τοποθετηθεί το 

λεγόμενο inflation το οποίο είναι στρώσεις δομημένου πλέγματος που τοποθετούνται πάνω 

από τοιχώματα ώστε να «πιαστούν» οι έντονες κλίσεις που εμφανίζονται εκεί. Το inflation 

αποτελείται από δέκα στρώσεις εξάεδρων, το συνολικό πάχος των οποίων είναι 6 cm. Το 

πάχος της κάθε στρώσης αυξάνεται με ρυθμό 1.1 φορές από το πάχος της προηγούμενης. 

Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη στρώση έχει πάχος 3,4 mm. 

 
Εικόνα 3.14.: a) Πύκνωση του πλέγματος γύρω από την κατακόρυφη άτρακτο και b) inflation γύρω από μία από 

τις αεροτομές 

Εικόνα 3.13.: Άποψη των κελιών του περιστρεφόμενου 

υπολογιστικού πεδίου (οι πυκνές περιοχές περιέχουν τα 

πτερύγια) 
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3.3.2. Πλέγμα περιβάλλοντος 

Για τον υπολογιστικό χώρο που θα αντιπροσωπεύει το περιβάλλον την 

ανεμογεννήτριας χωρίς κέλυφος, θεωρήθηκε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Η είσοδος 

του πεδίου αυτό απέχει 5 m από το κέντρο της μηχανής, η έξοδος 12 m και οι πλάγιες 

πλευρές 4 m. Λόγω του ότι ο στροφέας των ανεμογεννητριών αυτού του τύπου απέχουν 

από το έδαφος, η κάτω πλευρά του πεδίου απέχει από το κάτω μέρος του 

περιστρεφόμενου υπολογιστικού πεδίου 1 m. Το επάνω μέρος βρίσκεται 2.05 m από την 

επάνω πλευρά του περιστρεφόμενου υπολογιστικού πεδίου. Στην παρακάτω σχηματική 

αναπαράσταση, το κυλινδρικό κομμάτι που υπάρχει μέσα στον υπολογιστικό χώρο είναι το 

περιστρεφόμενο πεδίο. 

 

 

Εικόνα 3.15.: Διαστασιολογημένες όψεις του υπολογιστικού πεδίου του περιβάλλοντος 

Το υπολογιστικό αυτό πλέγμα αποτελείται συνολικά από 3,895,526 κελιά. Τα κελιά 

που βρίσκονται στον κύριο όγκο είναι τετράπλευρα και επίσης έχει προστεθεί πύκνωση 

γύρω από το χώρο που βρίσκεται το περιστρεφόμενο υπολογιστικό πεδίο. Τέλος υπάρχει 
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και inflation στην κάτω επιφάνεια, το οποίο αποτελείται από εξάπλευρα, διότι θεωρήθηκε 

ότι είναι έδαφος. 

 
Εικόνα 3.16.: Άποψη σε τομή του υπολογιστικού πλέγματος του περιβάλλοντος 

Το inflation αποτελείται από δέκα στρώματα εξαπλεύρων συνολικού πάχους 30 cm. 

Ο ρυθμός αύξησης πάχους είναι, όπως και πριν, 1.1 άρα το πρώτο στρώμα έχει πάχος 17.11 

mm. Η πύκνωση αποτελείται από τετράπλευρα τα οποία έχουν μέγεθος 2 cm. 

 
Εικόνα 3.17.: a) Πύκνωση πλέγματος γύρω από περιστρεφόμενο υπολογιστικό πεδίο b) Inflation πάνω από το 

έδαφος 
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3.3.3. Πλέγμα κελύφους 

 

 

 
Εικόνα 3.18.: Διαστασιολογημένη κάτοψη και πλάγια όψη κελύφους 

Το πλέγμα του κελύφους αποτελείται από τετράπλευρα και εξάπλευρα. Τα εξάεδρα 

χρησιμοποιήθηκαν για την πλεγματοποίηση του τμήματος μετά την έξοδο του διαχύτη 

καθώς και σε inflation που χρησιμοποιήθηκε στα τοιχώματά του. Όλος ο υπόλοιπος όγκος 

του διαχύτη αποτελείται από τετράεδρα. Το μέγεθος των κελιών κυμαίνεται από 0.5 mm 

έως 8 cm και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 3,059,418. 

Πύκνωση χρησιμοποιήθηκε γύρω από το χώρο του περιστρεφόμενου 

υπολογιστικού πεδίου, με μέγεθος κελιών 2 cm. 

Λόγω του ότι το περιστρεφόμενο υπολογιστικό πεδίο βρίσκεται πολύ κοντά στα 

τοιχώματα, υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας δύο inflation. Το ένα εξ αυτών δημιουργήθηκε 

στις πλευρές που δεν βρίσκονται κοντά στο πεδίο του στροφέα, δηλαδή στα πλάγια 

τοιχώματα του συγκλίνοντος και του αποκλίνοντος ακροφυσίου, και το άλλο στις πλάγιες 
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πλευρές του ευθύγραμμου τμήματος του κελύφους και στην επάνω και στην κάτω πλευρά. 

Η διαφορά τους έγκειται στο συνολικό πάχος των στρωμάτων. Αμφότερα τα δύο inflation 

αποτελούνται από 10 στρώματα εξαπλεύρων με ρυθμό αύξησης πάχους 1.1. Το πρώτο 

inflation έχει συνολικό πάχος 20 cm, ενώ το δεύτερο 4.5  cm. 

 
Εικόνα 3.19.: Άποψη της πύκνωσης του πλέγματος γύρω από το περιστρεφόμενο υπολογιστικό πεδίο. Επίσης 

διακρίνεται, ξεκάθαρα, το inflation των πλευρών που δεν γειτονεύουν με το πεδίο του στροφέα 

 

 
Εικόνα 3.20.: Άποψη του μικρότερου σε πάχους inflation. Διακρίνεται η σύνδεσή του με αυτό με μεγαλύτερο 

πάχος 
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Εικόνα 3.21.: Άποψη του εξαγωνικού τμήματος που βρίσκεται μετά την έξοδο του διαχύτη. Διακρίνεται η 

σύνδεση των κελιών αυτού με τα κελιά εντός του κελύφους 

 

3.4. Καθορισμός δεδομένων για επίλυση 

Το επόμενο στάδιο, μετά τον καθορισμό της γεωμετρίας και του πλέγματος είναι ο 

καθορισμός των λοιπών δεδομένων επίλυσης. Στα δεδομένα αυτά εντάσσονται οι οριακές 

συνθήκες, το μοντέλο τύρβης, το εργαζόμενο ρευστό καθώς και το αν το πρόβλημα είναι 

χρονικά σταθερό ή όχι. Επίσης ορίζονται και λεπτομέρειες που διέπουν τη χρονική 

σταθερότητα ή μεταβλητότητά του.  Σε περίπτωση μόνιμης κατάστασης προσδιορίζεται το 

όριο σύγκλισης της επαναληπτικής διαδικασίας όπως επίσης και ο μέγιστος και ο ελάχιστον 

αριθμός επαναλήψεων. Στην περίπτωση χρονικά μεταβαλλόμενης ροής, πρέπει να οριστεί 

το χρονικό βήμα της επίλυσης, ο αριθμός επαναλήψεων σε κάθε χρονικό βήμα και ο 

συνολικός χρόνος της επίλυσης. 

Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό λογισμικό 

ANSYS CFX. 

Κατά τη λειτουργία της πτερωτής τα πτερύγια που βρίσκονται ανάντι της ατράκτου 

της μηχανής είναι αυτά που δέχονται αδιατάραχτη ροή. Από την άλλη όμως ο αέρας που 

δέχονται τα κατάντι πτερύγια έχει υποστεί διαταραχή λόγω της ύπαρξης των ανάντι 

πτερυγίων. Η διαταραγμένη ροή περιέχει τύρβη η οποία είναι μία στοχαστική, χρονικά 

μεταβαλλόμενη κατάσταση της ροής, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτό 
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σημαίνει ότι η ροή που δέχονται τα κατάντι πτερύγια δεν είναι σταθερή χρονικά και άρα το 

πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί σαν μόνιμης κατάστασης. 

Ως κριτήριο για το χρονικό βήμα επιλέχθηκε το βήμα της γωνίας περιστροφής της 

πτερωτής. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε βήμα γωνίας Δθ = 10ο. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε 

μία σχέση μέσα στο CFX, η οποία υπολογίζει το χρονικό βήμα συναρτήσει του Δθ και της 

ταχύτητας περιστροφής της πτερωτής. Η σχέση αυτή είναι: 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑝 =
𝜋 ∙ 𝛥𝜃

180 ∙ 𝜔
 (3.6) 

Όπου: 

ω: η ταχύτητα περιστροφή της μηχανής σε rad/sec. 

Ο αριθμός επαναλήψεων σε κάθε timestep ορίστηκε στις 5. 

Ο συνολικός χρόνος για την επίλυση ορίστηκε βάσει συνολικού αριθμού 

περιστροφών του δρομέα. Μετά από δοκιμές βρέθηκε ότι για την ανεμογεννήτρια χωρίς 

κέλυφος οι περιστροφές αυτές ανέρχονται στις 20, ενώ για αυτήν με κέλυφος στις 12. Για 

να βρεθεί αυτός ο αριθμός περιστροφών, έλαβαν χώρα τρεξίματα, στα οποία απλά 

παρακολουθούνταν η μεταβολή της πίεσης και της ταχύτητας της ροής, σε διάφορα σημεία 

στο υπολογιστικό πεδίο. Από ένα σημείο και μετά οι μεταβολές αυτές ακολοθούσαν ένα 

ημιτονοειδές πρότυπο. Οι συνολικές περιστροφές λοιπόν είναι αυτές για στις οποίες έχει 

επιτευχθεί αυτή η ψευδομόνιμη κατάσταση. Επίσης εισαχθεί ένα επιπλέον χρονικό βήμα 

(Timestep), για λόγους διευκόλυνσης της αποθήκευσης των δεδομένων εξόδου του 

προβλήματος. 

 Έτσι δημιουργήθηκε μία σχέση, για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου 

επίλυσης: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑁𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑝 ∙
360
𝛥𝜃

+ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑝 (3.7) 

Όπου: 

Ntot: ο συνολικός αριθμός στροφών 

Το ρευστό με το οποίο λειτουργεί η ανεμογεννήτρια είναι ο αέρας στις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έτσι σαν εργαζόμενο μέσο ορίστηκε αέρας σε θερμοκρασία 25 οC 

και πίεση 1 atm. 
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Το μοντέλο τύρβης που επιλέχθηκε είναι το standard k – ε, που περιγράφηκε σε 

παραπάνω κεφάλαιο. 

Όπως ειπώθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η μελέτη έγινε για διάφορες τιμές του 

συντελεστή ακροπτερυγίου, λ. Για να επιτευχθούν οι διαφορετικές αυτές τιμές, 

μεταβάλλονταν η ταχύτητα περιστροφής του στροφέα της μηχανής, ενώ κρατούνταν 

σταθερή η ταχύτητα του ανέμου. Κατά το σχεδιασμό της μηχανής, επιλέχθηκε ο άξονας z να 

διέρχεται από τον άξονα περιστροφής της, και έτσι, ως άξονας περιστροφής, ορίστηκε ο 

άξονας z. 

Το τελευταίο βήμα στον ορισμό των δεδομένων επίλυσης είναι ο ορισμός των 

οριακών συνθηκών. 

 Είσοδος: 

Οι συνθήκες εισόδου, τόσο στην μελέτη με κέλυφος, όσο και χωρίς έχουν οριστεί με 

τον ίδιο τρόπο. Επιλέχθηκε η ταχύτητα του ανέμου, πριν την μηχανή, να είναι ίση με 10 

m/s. Επίσης τα επίπεδα τύρβης, και στις δύο περιπτώσεις, ανέρχονται σε 5%. 

 
Εικόνα 3.22.: Η είσοδος στο υπολογιστικό πεδίο της μηχανής χωρίς κέλυφος 
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Εικόνα 3.23.: Η είσοδος στο υπολογιστικό πεδίο της μηχανής με κέλυφος 

 Τοιχώματα 

Τα τοιχώματα που υπάρχουν και στα δύο μας προβλήματα είναι τέσσερα: ο 

στροφέας της μηχανής, το έδαφος, κάτω από τη μηχανή χωρίς κέλυφος, και το κέλυφος της 

μηχανής. Όλα ορίστηκαν με τον ίδιο τρόπο και συγκεκριμένα ως λεία τοιχώματα χωρίς 

ολίσθηση. 
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Εικόνα 3.24.: τοίχωμα a) εδάφους κάτω από μηχανή χωρίς κέλυφος, b) κελύφους, c) στροφέα 

 

 Ανοίγματα 

Όπως ειπώθηκε και στο υποκεφάλαιο των οριακών συνθηκών, οι συνθήκες στις 

εξόδους των υπολογιστικών πεδίων είναι άγνωστες. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

το υπολογιστικό πεδίο δεν είναι αρκετά μεγάλο, για λόγους υπολογιστικού κόστους, μας 

οδηγεί στην πιθανότητα ύπαρξης δινών στην έξοδο, οι οποίες εισάγουν ρευστό στο  

υπολογιστικό πεδίο, πράγμα που εμποδίζει από το να χρησιμοποιηθεί οριακή συνθήκη 

εξόδου. Τα ανοίγματα ορίστηκαν να έχει σχετική πίεση 0 Pa. Ως άνοιγμα έχουν οριστεί  το 

πάνω, τα πλάγια καθώς και το πίσω όριο στο υπολογιστικό πεδίο χωρίς κέλυφος. Στην 

ανεμογεννήτρια με κέλυφος, ως ανοίγματα ορίστηκαν τα όρια του παραλληλεπιπέδου που 

εισήχθη στο πίσω μέρος του διαχύτη, για να προσομοιώσει το περιβάλλον αμέσως μετά την 

μηχανή. 
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Εικόνα 3.25.: Οριακές συνθήκες ανοίγματος a) χωρίς κέλυφος και b) κελύφους 
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Κεφάλαιο 4 

Υπολογιστικά αποτελέσματα 

Οι πρώτοι υπολογισμοί που έλαβαν χώρα ήταν αυτοί της ανεμογεννήτριας χωρίς 

κέλυφος. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να καθοριστεί ήταν η ταχύτητα περιστροφής. Για 

να γίνει αυτό λήφθηκαν αναφορές από γενικευμένα διαγράμματα Cp – λ και συγκεκριμένα 

από αυτό που φαίνεται παρακάτω. Από το διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι μία 

ανεμογεννήτρια Darrieus λειτουργεί σε ένα εύρος λ από 3.5 μέχρι 7.5 περίπου και έχει 

μέγιστο συντελεστή ισχύος ίσο με 0.4. Βέβαια, η ανεμογεννήτρια του διαγράμματος 

διαθέτει διαφορετικό σχεδιασμό από αυτήν που εξετάζουμε εμείς, καθώς έχει καμπύλα 

πτερύγια. Ταυτόχρονα, η ανεμογεννήτρια του διαγράμματος, έχει υποστεί 

βελτιστοποιήσεις στον αεροδυναμικό σχεδιασμό της, πράγμα το οποίο δεν έχει λάβει χώρα 

στην εξεταζόμενη, λόγω του ότι η αεροδυναμική βελτιστοποίηση του δρομέα αυτού 

καθαυτού δεν ήταν το ζητούμενό μας. Για τους παραπάνω λόγους αναμένουμε 

διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα της εξεταζόμενης ανεμογεννήτριας από αυτή του 

διαγράμματος. 

 
Εικόνα 4.1.: Συγκριτικό διάγραμμα Cp – λ διαφόρων τύπων ανεμογεννητριών 
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Η πρώτη υπολογιστική μελέτη που έλαβε χώρα, έγινε για τιμή του συντελεστή 

ακροπτερυγίου ίση με 5, η οποία είναι η βέλτιστη για ανεμογεννήτριες Darrieus. Η ακτίνα 

του στροφέα είναι ίση με 1 m, και η ταχύτητα του ανέμου είναι 10 m/s, άρα, από τον 

ορισμό του λ, προκύπτει ότι η γωνιακή ταχύτητα του στροφέα πρέπει να είναι ίση με 50 

rad/sec. 

Τα αποτελέσματα που πήραμε είχαν πλήρη απόκλιση από το παραπάνω συγκριτικό 

διάγραμμα. Συγκεκριμένα, η παραγόμενη, από το στροφέα, ροπή έχει αρνητική τιμή. Αυτό 

σημαίνει ότι για να λειτουργήσει σε αυτές τις συνθήκες ανέμου και ταχύτητας 

περιστροφής, απαιτείται η εξωτερική πρόσδοση ενέργειας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να 

παράγει ενέργεια από τον άνεμο. Το διάγραμμα της ροπής με τον χρόνο φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 

 
Εικόνα 4.2.: Για τη μηχανή χωρίς κέλυφος και λ = 5 a) Διάγραμμα ροπής – χρονικού βήματος και b) εστίαση στην 

ψευδομόνιμη περιοχή της ροπής 
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Οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους, ο στροφέας μιας ανεμογεννήτριας, παράγει 

αρνητική ροπή είναι δύο. Ο πρώτος είναι ότι ο στροφέας περιστρέφεται πολύ αργά. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα η ανωστική δύναμη, που είναι η γενεσιουργός για την περιστροφή, να 

είναι πολύ μικρή. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι περιστρέφεται υπερβολικά γρήγορα. Στην 

περίπτωση αυτή, από τη μία η ανωστική δύναμη είναι μεν μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα είναι 

μεγάλη και η οπισθέλκουσα δύναμη, που αντιστέκεται στην κίνηση, με αποτέλεσμα η 

συνισταμένη δύναμη να είναι αντίθετη με τη φορά περιστροφής. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε σε ποια από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις έγκειται η 

μελέτη μας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε τρέξιμο με μεγαλύτερο συντελεστή ακροπτερυγίου 

και συγκεκριμένα ίσο με 7. Τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα από ότι πριν, δηλαδή η ροπή 

ήταν πιο αρνητική από ότι στο λ = 5, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Αυτό μας 

οδήγησε το συμπέρασμα ότι αυτή η ταχύτητα περιστροφής είναι πολύ μεγάλη για την 

εξεταζόμενη μηχανή. 

 

 
Εικόνα 4.3.: Για τη μηχανή χωρίς κέλυφος και λ = 7 a) Διάγραμμα ροπής – χρονικού βήματος και b) εστίαση στην 

ψευδομόνιμη περιοχή της ροπής 
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Παρατηρούμε ότι η ροπή εξελίσσεται παράγοντας δύο συχνότητες. Η μικρή 

συχνότητα οφείλεται στην περιστροφή της μηχανής και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η 

συνισταμένη δύναμη, που ασκείται πάνω σε κάθε πτερύγιο, μεταβάλλεται με τη θέση που 

βρίσκεται. Ταυτόχρονα όμως, λόγω του ότι η περιστροφή είναι έντονη, δημιουργείται 

έντονη τύρβη. Αυτό έχει σαν συνέπεια η ροή εντός του στροφέα να είναι ασταθής, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται η μεγάλη συχνότητα που φαίνεται στα παραπάνω 

διαγράμματα. Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο πρώτο διάγραμμα, όπου 

έχουμε τον μικρότερο συντελεστή ακροπτερυγίου, από τα δύο, και άρα τη μικρότερη 

περιστροφική ταχύτητα, η μεγάλη συχνότητα υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονη όσο στη 

περίπτωση για λ = 7. 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγηθήκαμε στο να διερευνήσουμε την 

λειτουργία της μηχανής σε μικρότερες τιμές του συντελεστή ακροπτερυγίου. Λόγω της 

πολύπλοκης φύσης της ροής, αποφασίστηκε να μην γίνει εκτίμηση κάποιας ταχύτητας 

περιστροφής με βάση κάποιας αναλυτικής σχέσης ομοιότητας, αλλά να γίνουν 

επαναλαμβανόμενα τρεξίματα με το CFX, μέχρι να βρεθεί το εύρος που λειτουργεί η 

μηχανή. Με τον τρόπο αυτό βρέθηκε ότι η μηχανή λειτουργεί σε ένα εύρος τιμών του 

συντελεστή ακροπτερυγίου από 0.5 μέχρι 2, δηλαδή από ταχύτητες περιστροφής 5 rad/sec 

(47.75 rpm) μέχρι 20 rad/sec (191 rpm).  

Ίδια τεχνική με την παραπάνω ακολουθήθηκε για την ανεμογεννήτρια με κέλυφος.  

το εύρος λειτουργίας της μηχανής αυτής έχει αυξηθεί σημαντικά, και μάλιστα κυμαίνεται 

ανάμεσα σε μεγαλύτερες τιμές συντελεστή ακροπτερυγίου και συγκεκριμένα ανάμεσα σε λ 

= 3.5 μέχρι λ = 6.5. Αυτή η αύξηση του λ, και άρα και αντίστοιχη αύξησης της περιστροφικής 

ταχύτητας, από μόνη της αποτελεί μία πρώτη ένδειξη για  την βελτίωση στη λειτουργία του 

στροφέα. 

Παρακάτω φαίνεται μία σύγκριση στα πεδία πίεσης και ταχύτητας (με αναφορά το 

ακίνητο πεδίο) για τις την περίπτωση της λειτουργίας χωρίς κέλυφος, όσο και για αυτή με 

κέλυφος. Οι απεικονίσεις είναι από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο της ψευδομόνιμης 

λειτουργίας τους. Τα αποτελέσματα που φαίνονται είναι για λ = 1.5 για την ανεμογεννήτρια 

χωρίς κέλυφος και για λ = 5 για αυτή με κέλυφος. Το επίπεδο που οπτικοποιήθηκε είναι 

οριζόντιο και διέρχεται από το μέσο ύψος του στροφέα. 
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Εικόνα 4.4.: Διανύσματα ταχύτητας ανέμου ολόκληρου του υπολογιστικού πεδίου, σε οριζόντιο επίπεδο, για 

την ανεμογεννήτρια a) χωρίς κέλυφος και b) με κέλυφος 
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Εικόνα 4.5.: Διανύσματα ταχύτητας ανέμου για την περιοχή μέσα και αμέσως μετά τον στροφέα της 

ανεμογεννήτριας χωρίς κέλυφος 
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Εικόνα 4.6.: Διανύσματα ταχύτητας ανέμου για την περιοχή μέσα και αμέσως μετά τον στροφέα της 

ανεμογεννήτριας με κέλυφος 
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Εξετάζοντας τα πεδία των ταχυτήτων βλέπουμε αρκετές διαφορές. Η πρώτη 

παρατήρηση που πρέπει να γίνει αφορά το μέγεθος της ταχύτητας. Στην περίπτωση χωρίς 

κέλυφος (εικ. 4.4a) φαίνεται ότι ο άνεμος φτάνει στην ανεμογεννήτρια με ταχύτητα 

περίπου 10 m/sec. Αντιθέτως, η ταχύτητα προσέγγισης στην περίπτωση ύπαρξης του 

κελύφους (εικ. 4.4b) αυξάνεται περίπου στα 15 m/sec, που είναι και η προβλεπόμενη από 

την αρχική μελέτη του κελύφους, με χρήση αναλυτικών σχέσεων. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται στην ύπαρξη του κελύφους και δείχνει ότι πετυχαίνει τον ένα σκοπό ύπαρξής 

του, που είναι η αύξηση της ταχύτητας της ροής. 

Επίσης μπορούμε να δούμε ότι, χωρίς το κέλυφος, η διαταραχή που προκαλεί ο 

στροφέας στον άνεμο είναι μεγαλύτερη. Εστιάζοντας περισσότερο στην περιοχή του 

στροφέα και του ομόρου του, για κάθε περίπτωση, η διαφορά αυτή γίνεται πιο αντιληπτή. 

Στην εικόνα 4.5 φαίνεται ότι μέσα στην περιοχή του στροφέα, η ροή είναι αρκετά 

διαταραγμένη και υπάρχουν δίνες. Επιπροσθέτως, υπάρχει έντονη διαταραχή την περιοχή 

αμέσως μετά την μηχανή, χωρίς όμως να προκαλούνται έντονες δίνες. Από την άλλη, όταν 

εισέρχεται το κέλυφος, τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο. Η πρώτη διαφορά που 

παρατηρείται βρίσκεται στην περιοχή μέσα στην ανεμογεννήτρια. Συγκεκριμένα, στην 

περιοχή αυτή, η ροή δεν παρουσιάζει κάποια έντονη διαταραχή. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται αμέσως μετά την μηχανή, όπου η ροή απομακρύνεται ομαλά από αυτήν. Η 

καλύτερες συνθήκες ροής οδηγούν σε καλύτερες και ομαλότερες συνθήκες λειτουργίας της 

μηχανής, οι οποίες ίσως οδηγήσουν σε αυξημένη απόδοση, λόγων της μείωσης των 

διακυμάνσεων. 

Βέβαια, οι παραπάνω απεικονίσεις αποτελούν απλές ενδείξεις του ομαλότερου 

πεδίου ταχυτήτων και αυτό διότι πρόκειται για απεικονίσεις από μία μόνο χρονική στιγμή 

των υπολογισμών. Για να πάρουμε μία πιο συνολική εικόνα, θα πρέπει να μελετηθούν 

απεικονίσεις από περισσότερα χρονικά σημεία. Η εξέταση αυτή έγινε για 36 timesteps, 

δηλαδή για μία πλήρη περιστροφή της μηχανής, εφόσον στο κάθε χρονικό βήμα, ο 

στροφέας περιστρέφεται κατά 10ο. Σε όλες τις απεικονίσεις, τα συμπεράσματα που 

εξάγονται, είναι ακριβώς ίδια με αυτά που αναλύθηκαν προηγουμένως. Ενδεικτικά 

φαίνονται παρακάτω τρεις επιπλέον απεικονίσεις από την κάθε μία από τις δύο μελέτες. 
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Εικόνα 4.7.: Διανύσματα ταχύτητας ανέμου σε διάφορες χρονικές στιγμές για την μηχανή χωρίς κέλυφος σε 

οριζόντιο επίπεδο 
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Εικόνα 4.8.: Διανύσματα ταχύτητας ανέμου σε διάφορες χρονικές στιγμές για την μηχανή με κέλυφος 
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Σε επόμενο στάδιο, εξετάστηκε η ταχύτητα σε κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται 

από τον άξονα περιστροφής της μηχανής. Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι παρόμοια 

με τα προηγούμενα. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι στην περίπτωση της μηχανής χωρίς 

κέλυφος οι ροϊκές γραμμές παρουσιάζουν κυματοειδή μορφή μέσα στον δρομέα. Αυτό 

σημαίνει ότι μία συνιστώσα της ταχύτητας είναι παράλληλη με την ακμή προσβολής του 

πτερυγίου και έτσι δεν είναι ικανή να παράγει άνωση και άρα ροπή. Βέβαια η κυματοειδής 

αυτή μορφή υπάρχει και στην περίπτωση της χρήσης κελύφους. Φαίνεται όμως ότι δεν 

είναι τόσο έντονο το φαινόμενο όσο στην περίπτωση της μη χρήσης κελύφους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και πιθανώς και απόδοσης. 

 

 
Εικόνα 4.9.: Διανύσματα ταχύτητας ροής ανέμου σε κατακόρυφο επίπεδο  a) χωρίς κέλυφος και b) με κέλυφος 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

77 
 

Η επόμενη παρατήρηση γίνεται πάνω στα πεδία πιέσεων. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκαν απεικονίσεις των πεδίων πιέσεων σε οριζόντιο επίπεδο, το οποίο 

διέρχεται από το μέσο ύψος της μηχανής. Εδώ παρατηρούμε μία πολύ σημαντική διαφορά, 

την αύξηση της πτώσης πίεσης. Στην περίπτωση χωρίς κέλυφος (εικ. 4.7a) βλέπουμε ότι 

έχουμε μία πτώση πίεσης της τάξης των 27.08 Pa και συγκεκριμένα, από 17.429 Pa πριν από 

τη μηχανή οδηγούμαστε σε –9.65 Pa, αμέσως μετά από αυτήν. Όταν όμως χρησιμοποιείται 

το κέλυφος, η διαφορά αυτή αυξάνεται σημαντικά και μάλιστα έχουμε και αύξηση της 

τάξης μεγέθους. Πριν από τον στροφέα, η πίεση είναι 326.32 Pa και μετά από αυτόν πέφτει 

στα -37.73, οδηγώντας σε μία πτώση πίεσης της τάξης των 364.05 Pa*. Όπως έχει εξηγηθεί 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, μεγαλύτερη πτώση πίεσης οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγόμενη 

ροπή και άρα αυξημένη απόδοση. 

 

 
Εικόνα 4.7.: Απεικονίσεις της κατανομής πίεσης για τον στροφέα a) χωρίς κέλυφος και b) με κέλυφος 

                                                           
* Οι τιμές, και στις δύο περιπτώσεις, υπολογίστηκαν με τη μέθοδο area average σε δύο, ίσης 
επιφάνειας επίπεδα, που απέχουν 1.5 m εμπρός και πίσω από το κέντρο της μηχανής 
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Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η χρήση κελύφους βελτιώνει σημαντικά την ροή 

γύρω από το στροφέα. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αντίστοιχη βελτίωση θα έχει 

και η απόδοση του συστήματος. Το πρώτο πράγμα που βελτιώνεται είναι ο αριθμός 

στροφών. Η παραγόμενη ισχύς ανάλογη του γωνιακής ταχύτητας του στροφέα και από τη 

στιγμή που αυτή αυξάνεται σημαντικά με τη χρήση κελύφους, περιμένουμε αύξηση και 

στην ισχύ. 

Η ισχύς επίσης είναι ανάλογη και της παραγόμενης ροπής, καθώς η ισχύς 

προκύπτει από το γινόμενο της ροπής και της γωνιακής ταχύτητας. Εξάγοντας διαγράμματα 

της ροπής με το χρονικό βήμα της επίλυσης, βλέπουμε ότι και αυτή αυξάνεται σημαντικά, 

όταν εγκαθίσταται το κέλυφος. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το εύρος της ημιτονοειδούς 

συμπεριφοράς της ροπής αυξάνεται σχεδόν κατά 1.5 φορά. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η 

συχνότητά της λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας περιστροφής. 

Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η μεγάλη συχνότητα που υπήρχε προηγουμένως, 

εξαλείφεται ακόμα και στην περίπτωση της χωρίς κέλυφος ανεμογεννήτριας. Αυτό γίνεται 

διότι η μικρότερη περιστροφική ταχύτητα οδηγεί σε μικρότερα επίπεδα τύρβης. 

Ταυτόχρονα, στην περίπτωση του κελύφους, αντιλαμβανόμαστε ότι η ύπαρξή του βελτιώνει 

τις συνθήκες ροής στον στροφέα (όπως επισημάνθηκε και στην ανάλυση των διανυσμάτων 

της ταχύτητας του ανέμου) και έτσι, παρόλη τη μεγάλη περιστροφική ταχύτητα, υπάρχει 

μόνο μία συχνότητα στη ροπή, που οφείλεται στις διαφορετικές θέσεις των πτερυγίων κάθε 

χρονική στιγμή. 
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Εικόνα 4.8.: Μόνιμη κατάσταση, ημιτονοειδούς συμπεριφοράς της παραγόμενης ροπής για την ανεμογεννήτρια 

a) χωρίς κέλυφος και b) με κέλυφος 

Τέλος παρουσιάζεται το διάγραμμα του συντελεστή ισχύος, Cp, σε σχέση με τον 

λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου, λ για την περίπτωση της μηχανής με και χωρίς κέλυφος. Η 

πρώτη παρατήρηση που γίνεται είναι η μεγάλη βελτίωση στη λειτουργία της μηχανής. Στην 

περίπτωση μη χρήσης κελύφους το εύρος λειτουργίας της μηχανής είναι πολύ 

περιορισμένο. Συγκεκριμένα, λειτουργεί σε τιμές του συντελεστή λ από 0.5 μέχρι 2. Με την 

εγκατάσταση του κελύφους το εύρος αυτό αυξάνεται σε τιμές από 3.5 μέχρι 6.3 που 

καθιστά τη μηχανή πιο ευέλικτη στις διάφορες συνθήκες λειτουργίας.  

Ταυτόχρονα παρατηρείται θεαματική αύξηση του συντελεστή ισχύος με την 

μέγιστη τιμή, στην μηχανή με κέλυφος να αγγίζει την τιμή 0.61, η οποία υπερβαίνει το όριο 

του Betz κατά 0.02. Αντίθετα στην περίπτωση της απλής ανεμογεννήτριας το μέγιστο Cp 

περιορίζεται στο 0.05. Η αύξηση, δηλαδή, είναι της τάξης του 1120% σε σχέση με της απλής 

μηχανής.  

Βέβαια στην περίπτωση της μηχανής με κέλυφος βλέπουμε την ύπαρξη δύο 

μεγίστων στην καμπύλη Cp – λ. Η ύπαρξη του πρώτου και μικρότερου μεγίστου δεν μπορεί 

να ερμηνευθεί ρευστομηχανικά και αποδίδεται σε πιθανά αριθμητικά σφάλματα κατά τη 

διαδικασία της υπολογιστικής επίλυσης. Η ύπαρξη ή όχι του φαινομένου αυτού αναμένεται 

να εξακριβωθεί και να ερμηνευθεί κατά την διεξαγωγή της πειραματικής μελέτης. 
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Εικόνα 4.9.: Συγκριτικό διάγραμμα συντελεστή ισχύος με συντελεστή ακροπτερυγίου, για τις δύο περιπτώσεις 

λειτουργίας της μηχανής 

Τέλος φαίνονται πινακοποιημένα τα στοιχεία λειτουργίας που εξήχθησαν για την 

ανεμογεννήτρια. 

Χωρίς κέλυφος 
λ ω [rad/sec] T [Nm] P [W] Cp 

0.5 5 7.63 38.13 0.015 

1 10 8.92 89.22 0.037 

1.5 15 8.42 126.30 0.053 

2 20 2.03 40.69 0.005 
 

Με κέλυφος 
λ ω [rad/sec] T [Nm] P [w] Cp 

3.5 35 11.46 401.10 0.167 

4 40 20.05 801.93 0.334 

4.3 43 10.12 435.00 0.181 

4.6 46 15.10 694.76 0.289 

5 50 29.25 1462.67 0.609 

5.3 53 27.57 1461.20 0.609 

5.6 56 21.99 1231.51 0.513 

6 60 6.78 406.80 0.170 
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Κεφάλαιο 5 

Σχεδιασμός και κατασκευή πειράματος 

5.1. Εισαγωγή 

Η ραγδαία αυξανόμενη ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους έχει εδραιώσει 

ως το σπουδαιότερο εργαλείο στην επιστημονική έρευνα. Ειδικότερα, στον τομέα της 

μηχανικής των ρευστών, ακόμη και απλά προβλήματα ροής είναι αδύνατον να επιλυθούν 

χωρίς τη συνδρομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, λόγω της περιπλοκότητας και της 

χαοτικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει η ροή ενός ρευστού. Θα περίμενε λοιπόν κανείς 

ότι, στις μέρες μας, η πειραματική διαδικασία έχει μοιραία μπει στο περιθώριο από την 

επιστημονική κοινότητα. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει. Η πειραματική διαδικασία παρέχει 

σαφώς πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, μιας και το πείραμα διεξάγεται κάτω από 

πραγματικές συνθήκες κι όχι σε εικονικό περιβάλλον. Έτσι, τα αποτελέσματα της 

υπολογιστικής επίλυσης ενός προβλήματος, επαληθεύονται με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, 

μέσω της διεξαγωγής του κατάλληλου πειράματος. 

Στο πλαίσιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και 

η κατασκευή της πειραματικής διάταξης, ενώ προβλέπεται διεξαγωγή πειράματος στο 

άμεσο μέλλον, ώστε να ελεγχθεί η συμφωνία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

υπολογιστική έρευνα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του μοντέλου. 

 

5.2. Σχεδιασμός πειράματος 

Η ύπαρξη αεροδυναμικής σήραγγας στο χώρο του εργαστηρίου Μηχανικής 

Ρευστών του Πανεπιστημίου, καθιστά δυνατή την κατασκευή ενός μοντέλου 

ανεμογεννήτριας Darrieus με προσαρμοσμένο κέλυφος. Για λόγους οικονομοτεχνικούς, 

αλλά και συμβατότητας με τις διαστάσεις της αεροδυναμικής σήραγγας, επιλέχτηκε 

κλίμακα κατασκευής του μοντέλου ίση με το 25% του πρωτοτύπου. Η γενική μορφή του 

πειράματος ορίστηκε ως η εξής: Κατασκευή ενός μεταλλικού πλαισίου, στο οποίο 

προσαρμόζονται τα τοιχώματα του κελύφους, καθώς και η ανεμογεννήτρια με τα διάφορα 

υποσυστήματα που απαιτούνται, ή μπορεί να απαιτηθούν σε μελλοντικό στάδιο 

(δυναμόμετρα, γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, όργανα μέτρησης κτλ). Η 
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απαιτούμενη ισχύς ανέμου προσδίδεται από τον ανεμιστήρα της αεροδυναμικής σήραγγας. 

Παρακάτω αναλύονται ξεχωριστά τα διάφορα τμήματα της κατασκευής. 

 

5.3. Μεταλλικό πλαίσιο 

 Για την κατασκευή του μεταλλικού πλαισίου, χρησιμοποιήθηκαν προφίλ 

ανοδιωμένου αλουμινίου 6063 τετραγωνικής διατομής (20x20mm) και μάζας 0.375kg/m, η 

γεωμετρία των οποίων φαίνεται στην Εικόνα 5.1. Οι διαστάσεις του πλαισίου είναι 

1.76x1x1m (μ x π x υ). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν 24 ράβδοι αλουμινίου, με τις 

διαστάσεις τους να φαίνονται στην παρακάτω λίστα: 

 8 ράβδοι μήκους 1.72 m 

 4 ράβδοι μήκους 1 m 

 10 ράβδοι μήκους 0.96 m 

 2 ράβδοι μήκους 0.35 m 

 

 

Εικόνα 5.1.: σχηματική απεικόνιση της γεωμετρίας των προφίλ αλουμινίου 

 

Τα προφίλ αλουμινίου αγοράστηκαν με τη μορφή πέντε ραβδών μήκους έξι μέτρων 

η καθεμιά. Στη συνέχεια, σημειώθηκαν οι διαστάσεις του κάθε τεμαχίου και κόπηκαν με 

τροχό κοπής στο χώρο του εργαστηρίου, ενώ οι τομές τροποποιήθηκαν κατάλληλα με 

λειαντικό τροχό, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συναρμογή μεταξύ τους. Η 

συναρμογή των αλουμινένιων τμημάτων έγινε με τη χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων 
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(γωνίες κρυφής σύνδεσης – Εικόνα 5.2.), οι οποίες εφάρμοσαν με τις ενσωματωμένες βίδες 

τύπου άλλεν στα σημεία επαφής των προφίλ.  Για την περαιτέρω ενίσχυση της κατασκευής, 

κόπηκαν με τροχό κοπής ελάσματα από φύλλο λαμαρίνας πάχους 1.5 mm, τα οποία 

βιδώθηκαν στο πλαίσιο. Τέλος, στην κατασκευή προσαρμόστηκαν κοχλιωτά 7 τροχοί 

βιομηχανικού τύπου, για ευκολία μετακίνησης. 

 

 

Εικόνα 5.2.: γωνίες κρυφής σύνδεσης προφίλ αλουμινίου 

 

5.4. Τοιχώματα κελύφους 

 Τα τοιχώματα του κελύφους επιλέχθηκε να κατασκευαστούν από plexiglass, καθώς 

και από πολυκαρβονικά πάνελ (polycarbonate panels). Ειδικότερα, το κάτω τοίχωμα 

κατασκευάστηκε από τρία διαφορετικά κομμάτια διαφανούς plexiglass πάχους 14mm, τα 

οποία κόπηκαν στις κατάλληλες διαστάσεις στο χώρο του εργαστηρίου, με τη χρήση σέγας. 

Τα δύο από αυτά έχουν διαστάσεις 1.5x0.5 m και το τρίτο έχει διαστάσεις 1x0.26 m. Τα τρία 

αυτά τεμάχια, αφού ανοίχτηκαν οπές διαμέτρου 8 mm, βιδώθηκαν μέσω κατάλληλων 

στοιχείων σύνδεσης (βίδες διαμέτρου 6mm και nuts) στο μεταλλικό πλαίσιο. Για το άνω 

τοίχωμα του κελύφους κόπηκαν 2 φύλλα διαφανούς plexiglass πάχους 4mm και 

διαστάσεων 1x1 m και 1x0.76 m, στα οποία επίσης ανοίχτηκαν οπές διαμέτρου 8 mm και 

βιδώθηκαν με όμοιο τρόπο στο πλαίσιο. Επιπλέον, τόσο στο άνω όσο και στο κάτω τοίχωμα 

ανοίχτηκαν οπές διαμέτρου 35 mm, μέσω των οποίων περνά ο άξονας της 

ανεμογεννήτριας. Η επιλογή του plexiglass έγινε για οικονομικούς λόγους, καθώς τα 

κομμάτια αυτά ήταν διαθέσιμα στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το γεγονός 

ότι το plexiglass αποτελεί ένα διαφανές υλικό, το καθιστά ιδανικό για τέτοιου είδους 

εφαρμογές, καθώς επιτρέπει απρόσκοπτη οπτική πρόσβαση κατά τη διεξαγωγή 

πειράματος. 
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 Για την κατασκευή των πλαϊνών τοιχωμάτων του κελύφους, κόπηκαν στο χώρο του 

εργαστηρίου 2 όμοια διαφανή πολυκαρβονικά πάνελ, πάχους 8 mm και διαστάσεων 

1.78x0.56 m.  Για την προσαρμογή τους στο κέλυφος χρησιμοποιήθηκαν 10 

σπειροτομημένες ράβδοι (ντίζες)  διαμέτρου 8 mm και μήκους 0.7 m. Οι ράβδοι αυτές, 

διαπερνούν τα άνω και κάτω τοιχώματα του κελύφους μέσω οπών και βιδώθηκαν σε αυτό 

εξωτερικά με τη χρήση περικοχλίων. Τα πολυκαρβονικά φύλλα, αφού χαράχθηκαν ώστε να 

διαμορφωθούν με βάση τις απαιτούμενες γωνίες ανοίγματος του ακροφυσίου και του 

διαχύτη, τοποθετήθηκαν εφαπτομενικά στις ντίζες και στερεώθηκαν σε αυτές με 

πλαστικούς συνδέσμους. Η συνδεσμολογία αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα ότι, με λίγες 

επιπλέον επεμβάσεις (διάνοιξη επιπλέον οπών), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της 

γωνίας ανοίγματος του διαχύτη και του ακροφυσίου. Τα πολυκαρβονικά φύλλα 

επιλέχτηκαν γιατί αυτό το υλικό εμφανίζει μεγάλη ευκολία διαμόρφωσης, ώστε να είναι 

δυνατή η διαμόρφωση των πάνελ με βάση τις γωνίες ανοίγματος του συγκλίνοντος 

ακροφυσίου και του διαχύτη. Επιπλέον, είναι δυνατή η τροποποίηση των γωνιών αυτών 

στα πλαίσια πειράματος, με μικρές επεμβάσεις στην κατασκευή. Ένα ακόμη πλεονέκτημα 

είναι το εξαιρετικά χαμηλό βάρος τους, ώστε να μην επιβαρύνεται η κατασκευή.  

 

5.5. Κατασκευή ανεμογεννήτριας 

 Ο άξονας της ανεμογεννήτριας έχει διάμετρο 24mm και μήκος 1.1 m. Αποτελείται 

από μία χαλύβδινη ράβδο, η οποία τροποποιήθηκε κατάλληλα στο μηχανουργείο του ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια του υπεύθυνου εργαστηρίου κ. 

Αντωνίου Τίγγου (εικόνα 5.3). Ειδικότερα, τα δύο άκρα του άξονα κατεργάστηκαν στον 

τόρνο ώστε να μειωθεί η διάμετρός τους σε 20mm και να είναι εφικτή η προσαρμογή των 

εδράνων κυλίσεως που τοποθετήθηκαν στα δύο άκρα. Για την προσαρμογή των πτερυγίων 

της ανεμογεννήτριας στον άξονα, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν δύο κυλινδρικά 

χαλύβδινα τμήματα (προσαρμογείς), εξωτερικής διαμέτρου 100mm και πάχους 33mm, στα 

κέντρα των οποίων ανοίχτηκε οπή διαμέτρου 24.1mm (εικόνα 5.4). Επιπλέον, στο κάθε ένα 

ανοίχτηκαν περιφερειακά τρεις οπές διαμέτρου 16mm με εσωτερικό σπείρωμα. Στις οπές 

αυτές προσαρμόστηκαν κυλινδρικοί βραχίονες με σπείρωμα μήκους 42 mm στο ένα άκρο 

τους, διαμέτρου 16mm, οι οποίοι κόπηκαν σε μήκος 238mm (Εικόνα 5.5). Στο άλλο άκρο 

τους, συγκολλήθηκαν ελάσματα λαμαρίνας διαστάσεων 30x50mm, τα οποία κόπηκαν και 

τρυπήθηκαν στο εργαστήριο. Πάνω στους βραχίονες προσαρμόστηκαν με βίδες τα πτερύγια 

της ανεμογεννήτριας. 
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Εικόνα 5.3.: σχηματική απεικόνιση του άξονα της ανεμογεννήτριας 

 

Εικόνα 5.4.: σχηματική απεικόνιση κυλινδρικού προσαρμογέα των βραχιόνων 

 

Εικόνα 5.5.: σχηματική απεικόνιση του βραχίονα των πτερυγίων 
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 Για την κατασκευή των πτερυγίων χρησιμοποιήθηκε ξύλο οξιάς, ώστε η ροπή 

αδράνειας της ανεμογεννήτριας κατά την περιστροφή της να διατηρείται σε χαμηλές τιμές, 

λόγω χαμηλότερου βάρους του ξύλου οξιάς έναντι του χάλυβα. Οι διαστάσεις των 

πτερυγίων είναι 500x100x10mm και η διατομή τους είναι αυτή της αεροτομής NACA 0015. 

Για την κατασκευή τους, χρειάστηκε η αποτύπωση της διατομής της NACA 0015 σε ένα 

χαλύβδινο έλασμα, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο κοπής για τη 

διαμόρφωση δύο σανίδων οξιάς στο τελικό σχήμα (Εικόνα 5.6). Επιπλέον, στα πτερύγια 

ανοίχτηκαν δύο οπές διαμέτρου 16mm με κατάλληλη διαμόρφωση στο ένα άκρο τους, 

ώστε να προσαρμοστούν στους βραχίονες στήριξης.  

 

 

Εικόνα 5.6.: σχηματική απεικόνιση του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας 

 

Η μηχανή προσαρμόστηκε στο μεταλλικό πλαίσιο, εδραζόμενη σε δύο τριβείς 

κυλίσεως (ρουλεμάν) στο άνω και κάτω τμήμα της. Τα ρουλεμάν βιδώθηκαν πάνω σε 

σανίδες MDF πάχους 17mm, διαστάσεων 390x110mm η άνω και 200x200mm η κάτω. Ο 

σχεδιασμός του πλαισίου είναι τέτοιος, ώστε το συνολικό βάρος της ανεμογεννήτριας 

παραλαμβάνεται από έναν τροχό βιομηχανικού τύπου που βρίσκεται κάτω από τη βάση 

της. Έτσι, το πλαίσιο δεν επιβαρύνεται από το βάρος της μηχανής. Στις εικόνες που 

ακολουθούν, φαίνεται η ανεμογεννήτρια όπως σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα σχεδίασης 

solidworks, καθώς και φωτογραφία της τελικής κατασκευής, η οποία βρίσκεται στο χώρο 

του εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών του Πανεπιστημίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

88 
 

 

 
Εικόνες 5.7. – 5.10.: Φωτογραφικές και σχεδιαστικές απεικονίσεις της τελικής κατασκευής 
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα - προτάσεις βελτίωσης 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, έγινε προσπάθεια για τη βελτίωση 

των χαρακτηριστικών απόδοσης μιας τριπτέρυγης ανεμογεννήτριας τύπου Diarrieus-Η, 

μέσω προσαρμογής σε αυτήν κατάλληλα διαμορφωμένου κελύφους με τη μορφή 

συγκλίνοντος-αποκλίνοντος ακροφυσίου. Η έρευνα που έλαβε χώρα, έδειξε ότι η 

προσαρμογή του κελύφους μπορεί να επιτύχει σημαντική βελτίωση της απόδοσης της 

ανεμογεννήτριας, και κατά συνέπεια της παραγόμενης ισχύος. Η μεγάλη αύξηση της 

απόδοσης, καθιστά βιώσιμη την κατασκευή τέτοιου τύπου ανεμογεννητριών σε μικρό 

μέγεθος, οι οποίες θα μπορούν να βρουν εφαρμογή ακόμη και εντός του αστικού ιστού, 

ώστε να συμβάλλουν, για παράδειγμα, στην ενεργειακή αυτονόμηση μεγάλων κτιρίων ή 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η εργασία αυτή έδειξε πως στο μέλλον θα 

εμφανιστεί η τάση για σχεδιασμό ανεμογεννητριών μικρού μεγέθους, με μεγάλο αριθμό 

πτερυγίων και υψηλό ρυθμό περιστροφής.  

Η παρούσα εφαρμογή, παρουσιάζει δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της 

απόδοσης, μέσω βελτίωσης των χαρακτηριστικών του διαχύτη. Για να συμβεί αυτό, θα 

πρέπει να αυξηθεί η ανάκτηση πίεσης που εξασφαλίζει ο διαχύτης, μέσω αύξησης της 

περιεχόμενης γωνίας των τοιχωμάτων του, χωρίς όμως να εμφανίζονται αποκολλήσεις της 

ροής. Αυτό επιτυγχάνεται με μία σειρά μεθόδων, οι οποίες επιτυγχάνουν την 

επανενεργοποίηση του οριακού στρώματος. Τέτοιες μέθοδοι είναι οι παρακάτω: 

 Έγχυση ρευστού (αέρα) μέσω οπών σε κατάλληλα σημεία στα τοιχώματα του 

διαχύτη, όπου θα εμφανίζονταν αποκολλήσεις λόγω παρουσίας ρευστού χαμηλής 

(κινητικής) ενέργειας. 

 Αναρρόφηση του ρευστού χαμηλής ενέργειας από το εσωτερικό του διαχύτη. Αυτή 

η μέθοδος επιτυγχάνει αύξηση της ταχύτητας της ροής κοντά στα τοιχώματα, με 

συνέπεια την αναστολή της αποκόλλησης. 

 Δημιουργία τυρβώδους ροής, μέσω της εγκατάστασης κατάλληλα διαμορφωμένων 

πτερυγίων, τα οποία θα προκαλούν στροβιλισμούς. Σε τυρβώδη ροή, οι 

αποκολλήσεις συμβαίνουν αργότερα σε σχέση με τη στρωτή ροή, λόγω της 

υψηλότερης ταχύτητας των οριακών στρωμάτων. 
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 Τοιχώματα διαχύτη μεταβλητής γεωμετρίας. Η εγκατάσταση ενός συστήματος 

μεταβολής της γωνίας ανοίγματος των τοιχωμάτων του διαχύτη, δίνει τη 

δυνατότητα προσαρμογής του κελύφους ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου, 

ώστε να εμφανίζεται βέλτιστη αξιοποίηση των εκάστοτε συνθηκών. 

Στις παραπάνω προτάσεις, φυσικά, θα πρέπει να προστεθεί η ακόμη καλύτερη απόδοση 

που μπορεί να εξασφαλιστεί από την παρούσα διάταξη μέσω βελτιστοποίησης του 

σχεδιασμού του κελύφους. 
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Παράρτημα 2 

Κώδικες Matlab 

  



clear,clc,close all 
%========================================= 
n06=load('0006.txt'); 
n06(:,4:7)=[]; 
n06(:,4)=n06(:,2)./n06(:,3); 
integration=numint(n06(:,1),n06(:,4)); 
% 
n0834=load('0008-34.txt'); 
n0834(:,4:7)=[]; 
n0834(:,4)=n0834(:,2)./n0834(:,3); 
integration(2)=numint(n0834(:,1),n0834(:,4)); 
% 
n08=load('0008.txt'); 
n08(:,4:7)=[]; 
n08(:,4)=n08(:,2)./n08(:,3); 
integration(3)=numint(n08(:,1),n08(:,4)); 
% 
n1034=load('0010-34.txt'); 
n1034(:,4:7)=[]; 
n1034(:,4)=n1034(:,2)./n1034(:,3); 
integration(4)=numint(n1034(:,1),n1034(:,4)); 
% 
n1035=load('0010-35.txt'); 
n1035(:,4:7)=[]; 
n1035(:,4)=n1035(:,2)./n1035(:,3); 
integration(5)=numint(n1035(:,1),n1035(:,4)); 
% 
n1064=load('0010-64.txt'); 
n1064(:,4:7)=[]; 
n1064(:,4)=n1064(:,2)./n1064(:,3); 
integration(6)=numint(n1064(:,1),n1064(:,4)); 
% 
n1065=load('0010-65.txt'); 
n1065(:,4:7)=[]; 
n1065(:,4)=n1065(:,2)./n1065(:,3); 
integration(7)=numint(n1065(:,1),n1065(:,4)); 
% 
n1066=load('0010-66.txt'); 
n1066(:,4:7)=[]; 
n1066(:,4)=n1066(:,2)./n1066(:,3); 
integration(8)=numint(n1066(:,1),n1066(:,4)); 
% 
n10=load('0010.txt'); 
n10(:,4:7)=[]; 
n10(:,4)=n10(:,2)./n10(:,3); 
integration(9)=numint(n10(:,1),n10(:,4)); 
% 
n1234=load('0012-34.txt'); 
n1234(:,4:7)=[]; 
n1234(:,4)=n1234(:,2)./n1234(:,3); 
integration(10)=numint(n1234(:,1),n1234(:,4)); 
% 
n1264=load('0012-64.txt'); 
n1264(:,4:7)=[]; 
n1264(:,4)=n1264(:,2)./n1264(:,3); 
integration(11)=numint(n1264(:,1),n1264(:,4)); 



% 
n15=load('0015.txt'); 
n15(:,4:7)=[]; 
n15(:,4)=n15(:,2)./n15(:,3); 
integration(12)=numint(n15(:,1),n15(:,4)); 
% 
n18=load('0018.txt'); 
n18(:,4:7)=[]; 
n18(:,4)=n18(:,2)./n18(:,3); 
integration(13)=numint(n18(:,1),n18(:,4)); 
% 
n21=load('0021.txt'); 
n21(:,4:7)=[]; 
n21(:,4)=n21(:,2)./n21(:,3); 
integration(14)=numint(n21(:,1),n21(:,4)); 
% 
n24=load('0024.txt'); 
n24(:,4:7)=[]; 
n24(:,4)=n24(:,2)./n24(:,3); 
integration(15)=numint(n24(:,1),n24(:,4)); 
%====================================== 
plot(n06(:,1),n06(:,4),'b:') 
hold on 
plot(n08(:,1),n08(:,4),'m') 
plot(n0834(:,1),n0834(:,4),'c') 
plot(n10(:,1),n10(:,4),'r') 
plot(n1034(:,1),n1034(:,4),'g') 
plot(n1035(:,1),n1035(:,4),'b') 
plot(n1064(:,1),n1064(:,4),'k') 
plot(n1065(:,1),n1065(:,4),'g:') 
plot(n1066(:,1),n1066(:,4),'m--') 
plot(n1234(:,1),n1234(:,4),'c--') 
plot(n1264(:,1),n1264(:,4),'r--') 
plot(n15(:,1),n15(:,4),'g--') 
plot(n18(:,1),n18(:,4),'b--') 
plot(n21(:,1),n21(:,4),'k--') 
plot(n24(:,1),n24(:,4),'k:') 
% 
figure(1),ylabel('Cl/Cd','Rotation',90,'fontsize',16,'fontweig
ht','bold','fontname','times new roman')... 
,xlabel('α 
[Μοίρες]','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times 
new roman')... 
,title('Διάγραμμα Cl/Cd-
α','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new 
roman')... 
,set(gca,'fontsize',12,'fontweight','bold','fontname','times 
new roman')... 
,legend('0006','0008','0008-34','0010','0010-34','0010-
35','0010-64','0010-65','0010-66','0012-34','0012-
64','0015','0018','0021','0024',2) 
% 
figure(2),bar(integration,'g'),... 
    set(gca,'XTickLabel',{'0006','0008','0008-
34','0010','0010-34','0010-35','0010-64','0010-65','0010-
66','0012-34','0012-64','0015','0018',... 



    
'0021','0024'},'fontsize',12,'fontweight','bold','fontname','t
imes new roman'),... 
    ,xlabel('Τύπος 
αεροτομής','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times 
new roman')... 
    ,ylabel('Αποτέλεσμα αριθμητικής 
ολοκλήρωσης','Rotation',90,'fontsize',16,'fontweight','bold','
fontname','times new roman')... 
    ,title('Αριθμητική ολοκλήρωση λόγου Cl/Cd με γωνία 
πρόσπτωσης 
','fontsize',16,'fontweight','bold','fontname','times new 
roman') 
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