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Διπλωματικθ Εργαςία 2018-2019 
Υπολογιςτικθ μελέτη με το SST k-ω μοντέλο τφρβησ για 2D πολυφαςικθ ροθ αέρα-νεροφ-

χαλαζιοφ γφρω από αεροτομθ NACA 0012 με εφαρμογθ ςε πτερφγιο ανεμοκινητθρα 
 Πανόπουλος Διονύσιος ΑΜ: 247006 

 
                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                          ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ                   ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ ΝΕΡΟΤ - ΧΑΛΑΖΙΟΤ  
Η παροφςα διπλωματικι εργαςία μελετά τθν επίδραςθ που ζχει θ 
τριφαςικι ροι αζρα-νεροφ-χαλαηιοφ ςτα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά 
αεροτομισ ΝACA 0012 για αρικμοφσ Reynolds 𝑅𝑒 = 0.5 × 106 και 
𝑅𝑒 = 1 × 106 . Η ανάλυςθ πραγματοποιικθκε με το λογιςμικό ANSYS 
Fluent και χρθςιμοποιικθκε το μοντζλο τφρβθσ SST k-ω. Αρχικά 
μελετικθκε θ μονοφαςικι ροι αζρα γφρω από τθν αεροτομι, ενώ ςτθν 
ςυνζχεια προςτζκθκαν ςωματίδια νεροφ και χαλαηιοφ ώςτε να μελετθκεί 
θ τριφαςικι ροι. Σα αποτελζςματα καταγράφθκαν και ςχεδιάςτθκαν 
διαγράμματα που απεικονίηουν τουσ αεροδυναμικοφσ ςυντελεςτζσ CL και 
CD και για τισ δφο περιπτώςεισ ροισ, για δζκα διαφορετικζσ γωνίεσ 
προςβολισ. Επίςθσ απεικονίηονται γραφικά οι κατανομζσ τθσ ςτατικισ 
πίεςθσ και τθσ ταχφτθτασ κακώσ και τθσ κατανομισ των ςωματιδίων ςτθν 
αεροτομι. Σζλοσ γίνεται υπολογιςμόσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ τριπτζρυγου 
ανεμοκινθτιρα οριηοντίου άξονα που φζρει αεροτομζσ NACA 0012. 
 

NACA 0012 – ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 
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Μεταβολι του ςυντελεςτι άνωςθσ CL  

ςυναρτιςει τθσ γωνίασ προςβολισ α,  
για αρικμό Reynolds Re=0.5x106 

 

Μεταβολι του ςυντελεςτι άνωςθσ CL  

ςυναρτιςει τθσ γωνίασ προςβολισ α,  
για αρικμό Reynolds Re=1x106 

 

Μεταβολι του ςυντελεςτι αντίςταςθσ CD  

ςυναρτιςει τθσ γωνίασ προςβολισ α,  
για αρικμό Reynolds Re=0.5x106 

Μεταβολι του ςυντελεςτι αντίςταςθσ CD  

ςυναρτιςει τθσ γωνίασ προςβολισ α,  
για αρικμό Reynolds Re=1x106 

Κατανομι για τριφαςικι ροι αζρα-νεροφ-
χαλαηιοφ και αρικμό Reynolds Re=0.5x106 

για γωνία προςβολισ 5˚  

Κατανομι για τριφαςικι ροι αζρα-νεροφ-
χαλαηιοφ και αρικμό Reynolds Re=1x106  για 

γωνία προςβολισ 5˚ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΣΙΚΗ ΠΙΕΗ 

Κατανομι ςωματιδίων 
νεροφ-χαλαηιοφ, για αρικμό Reynolds 
Re=0.5x106 και γωνία προςβολισ α=5ο 

Κατανομι ςωματιδίων 
νεροφ-χαλαηιοφ, για αρικμό Reynolds 
Re=1x106 και γωνία προςβολισ α=5ο 

  ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΙΧΤΟ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 

υντελεςτισ ιςχφοσ μονοφαςικισ και 
τριφαςικισ ροισ, ςυναρτιςει τθσ γωνίασ 

προςβολισ για αρικμό Reynolds 
Re=0.5x106 

 

υντελεςτισ ιςχφοσ μονοφαςικισ και 
τριφαςικισ ροισ, ςυναρτιςει τθσ γωνίασ 

προςβολισ για αρικμό Reynolds Re=1x106 

 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Με τθν προςκικθ των ςωματιδίων χαλαηιοφ και νεροφ ςθμειώνεται 
υποβάκμιςθ τθσ αεροδυναμικισ τθσ πτζρυγασ. Αυτό ςυμβαίνει λόγο των 
κρουςτικών δυνάμεων που δρουν πάνω ςτθν αεροτομι κακώσ και λόγο τθσ 
δθμιουργίασ ενόσ φιλμ νεροφ ςτο πάνω μζροσ τθσ. Σο φιλμ αυτό επιφζρει 
αφξθςθ τθσ τραχφτθτασ και του πάχουσ τθσ  αεροτομισ, ενώ θ κροφςθ και θ 
διάςπαςθ των ςωματιδίων κακώσ αυτά προςκροφουν ςτθν αεροτομι, μειώνει 
τθν ορμι και τθν ενζργεια του οριακοφ ςτρώματοσ και ευνοεί τθν αποκόλλθςι 
του.  υγκεκριμζνα παρατθρικθκε μείωςθ του ςυντελεςτι άνωςθσ και αφξθςθ 
του ςυντελεςτι αντίςταςθσ, όπωσ αναμενόταν. Όςον αφορά τον ςυντελεςτι 
ιςχφοσ ανεμοκινθτιρα οριηοντίου άξονα με τρείσ πτζρυγεσ, αυτόσ παρουςιάηει 
μείωςθ κατά τθν λειτουργία ςε ςυνκικεσ βροχόπτωςθσ και χαλαηόπτωςθσ ςε 
ςχζςθ με τθν λειτουργία ςε μονοφαςικι ροι αζρα. Επομζνωσ, πριν τθν 
εγκατάςταςθ ενόσ τζτοιου ανεμοκινθτιρα, είναι απαραίτθτθ θ μελζτθ των 
καιρικών φαινομζνων ςτθν περιοχι.  

Λεπτομζρεια πλζγματοσ κοντά ςτθν 
αεροτομι και πλζγμα 80000 κελιών 
τφπου C γφρω από τθν αεροτομι 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ 

Κατανομι για τριφαςικι ροι αζρα-
νεροφ-χαλαηιοφ, με Re=0.5x106 και 

γωνία προςβολισ 5˚ 

Κατανομι για τριφαςικι ροι αζρα-
νεροφ-χαλαηιοφ, με Re=1x106 και 

γωνία προςβολισ 5˚ 


