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για χαμηλό αριθμό Reynolds 
 

Σούκουλη Λουκία 

Αεροδυναμικά μεγέθη 
Άνωση (Lift): εμφανίζεται στην κάθετη διεύθυνση της ροής του ρευστού μέσου και 

προκύπτει λόγω της σχετικής κίνησης του στερεού σώματος και του ρευστού μέσου. Η 

εμφάνισή της έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορά πίεσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές 

πλευρές του σώματος. Στην κάτω επιφάνεια μιας αεροτομής αναπτύσσεται υψηλή πίεση ενώ 

στην άνω επιφάνεια χαμηλή και έτσι παράγεται μια δύναμη, η οποία την «υποβαστάζει» 

ενάντια της τριβής που τείνει να την επιβραδύνει. 

 Αντίσταση (Drag): είναι υπεύθυνη για την αντίσταση η οποία αναπτύσσεται στην 

επιφάνεια του στερεού σώματος κατά τη σχετική του κίνηση με ένα ρευστό μέσο. Η διαφορά 

πίεσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στην μπροστά και την πίσω πλευρά του σώματος, ως 

προς τη διεύθυνση της ροής του ρευστού μέσου, είναι ο λόγος για τον οποίο εμφανίζεται. Η 

ανάπτυξη της αντίστασης προκαλείται από τις διατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται στη 

συνοριακή επιφάνεια του στερεού σώματος και του ρευστού μέσου (περιοχή οριακού 

στρώματος), αλλά και από αέρια με υψηλή ταχύτητα ροής.  

Ροπή (Torque): παράγεται από τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις στο στερεό σώμα, οι 

οποίες είναι εκτός ισορροπίας. Η ισορροπία ενός κινούμενου στερεού σώματος που 

βρίσκεται μέσα σε ένα ρευστό μέσο επιτυγχάνεται όταν όλες οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις 

πάνω του διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι το κέντρο 

βάρος του. Όταν συμβεί οποιαδήποτε απόκλιση από το παραπάνω σημείο παράγεται ένα 

ζεύγος δυνάμεων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κατάλληλης ροπής, η 

οποία τείνει να περιστρέψει ανάλογα το σώμα. 

 

Περίληψη 
Στην παρούσα Σπουδαστική Εργασία μελετάται η θεωρητική ανάλυση της ροϊκής 

συμπεριφοράς αεροτομής S809 σε διφασική ροή αέρα-νερού για χαμηλό αριθμό 

Reynolds. Αρχικά, αναφέρεται η ανάγκη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, συγκεκριμένα της αιολικής ενέργειας με τη χρήση 

ανεμοκινητήρων, καθώς και το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό της Ελλάδας. Στη συνέχεια  

γίνεται μία αναφορά στην αιολική ενέργεια και τους ανεμοκινητήρες. Αναφέρονται οι 

αεροτομές, τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά και η τυποποίηση αυτών, αλλά και η 

αεροτομή S809 η οποία μελετάται. Έπειτα αναφέρεται η  βασική αεροδυναμική. Δίνονται 

τα αεροδυναμικά μεγέθη, δηλαδή η αεροδυναμική άνωση (Lift), η αεροδυναμική 

αντίσταση (Drag) και η αεροδυναμική ροπή (Torque) και  αναφέρεται η αεροδυναμική 

των αεροτομών. Ακολουθεί η περιγραφή της  διφασικής ροής και αναφέρεται η διφασική 

ροή αέρα-νερού στην αεροτομή. Στην συνέχεια  γίνεται μία αναφορά στην υπολογιστική 

ρευστοδυναμική και την μοντελοποίηση της τύρβης και παρουσιάζεται το μοντέλο 

τύρβης Realizable k-ε. Ακολουθούν  οι δύο προσεγγίσεις Euler-Euler και Euler-Lagrange 

που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της διφασικής ροής, το μοντέλο διακριτής 

φάσης (Discrete Phase Model - DPM) που χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση του 

φαινομένου της βροχής, καθώς και το μοντέλο Taylor Analogy Breakup – ΤΑΒ που 

χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση της διάσπασης των σταγονιδίων. Τέλος  γίνεται 

αναφορά στην ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ των σταγονιδίων. 

  

 

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σωματιδίων 

Διφασική ροή αέρα-νερού γύρω από αεροτομή 
Κατά την κίνηση της αεροτομής μέσα σε έντονη βροχή παρατηρείται υποβάθμιση της άνωσης 

της, με παράλληλη αύξηση της οπισθέλκουσας δύναμης που της ασκείται. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η παρουσία της βροχής εκτός από το να μεταβάλει το βάρος της αεροτομής 

επιδρά και σε αλλά χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθμίδα πίεσης, ο συντελεστής επιφανειακής 

τριβής και το οριακό στρώμα. Δυο είναι οι βασικοί μηχανισμοί που επικρατούν και έχουν ως 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση αυτή: 

Η δημιουργία ανομοιόμορφου φιλμ νερού που αυξάνει την τραχύτητα και το πάχος της 

αεροτομής. Τα σταγονίδια καθώς προσκρούουν πάνω στο φιλμ νερού δημιουργούν 

«κρατήρες» αυξάνοντας την τραχύτητα της αεροτομής. Το φιλμ νερού αυξάνει την 

προβαλλόμενη επιφάνεια της αεροτομής με αποτέλεσμα να επηρεάζει τον συντελεστή 

αντίστασης. 

Η διάσπαση των σωματιδίων νερού κατά την πρόσκρουση τους πάνω στην αεροτομή σε 

άλλα σταγονίδια (splashback droplets) μικρότερης διαμέτρου και μειωμένης ταχύτητας. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τα σταγονίδια αυτά επαναεπιταχυνόμενα από την ροή του αέρα να 

αποσπούν ποσό ενέργειας από το οριακό στρώμα καθιστώντας το πιο ευάλωτο σε 

αποκόλληση. Έτσι έχουμε την δημιουργία ενός «νέφους»  σωματιδίων μικρότερης διαμέτρου 

γύρω από την αεροτομή που αποσπούν μέρος της ορμής του αέρα. 

Καθώς το φιλμ νερού πάνω στην αεροτομή παρασύρεται από την τριβή της ροής του αέρα 

προς το χείλος εκφυγής δημιουργείται ροή νερού (ρυάκι) το οποίο εισέρχεται στο απόρευμα 

της ροής, διαταράσσοντας το. 

 

 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά αεροτομής 

Μοντελοποίηση διφασικής ροής 
Η μοντελοποίηση της διφασικής ροής μπορεί να επιτευχθεί με δύο προσεγγίσεις: 

 Euler-Euler προσέγγιση:η κάθε φάση συμπεριφέρεται ως συνεχές μέσο. Στο μοντέλο 

αυτό εισάγεται η αρχή του κλάσματος κενού για κάθε φάση, επειδή ο όγκος που 

καταλαμβάνει η κάθε φάση είναι συγκεκριμένος και δε μπορεί να καταληφθεί από τις 

υπόλοιπες φάσεις. 

Η  Euler-Lagrange προσέγγιση:το ρευστό συμπεριφέρεται σαν ένα συνεχές μέσο για το 

οποίο ισχύουν οι εξισώσεις Navier-Stokes μη μόνιμης ροής ενώ στον αντίποδα η επίλυση 

των εξισώσεων για τη διασκορπισμένη φάση επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση της 

πορείας ενός μεγάλου αριθμού σωματιδίων, φυσαλίδων σταγόνων σε όλο το πεδίο 

υπολογισμού της ροής. Η διασκορπισμένη φάση μπορεί να αλληλεπιδρά με τη κύρια φάση 

του ρευστού μέσω της ανταλλαγής ορμής, μάζας και ενέργειας. Μια βασική προσέγγιση που 

γίνεται στη θεώρηση κατά Euler-Lagrange είναι ότι η διασκορπισμένη δεύτερη φάση 

καταλαμβάνει ένα μικρό ποσοστό του όγκου (<12%).  

 

 

 

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ σωματιδίων 
Η δευτερεύουσα φάση πρέπει να είναι τόσο αραιή, ώστε το κλάσμα όγκου (volume 

fraction) της διασκορπισμένης φάσης να είναι μικρότερο από 12%. Αυτό γίνεται διότι για 

μεγαλύτερες τιμές τα σωματίδια δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μεμονωμένα μέσα στην 

ροή και έτσι τα σωματίδια επηρεάζουν τις εξισώσεις των γειτονικών τους.  

 

Μοντέλο διακριτής φάσης (DPM) 
Η υπολογιστική επίλυση της διφασικής ροής αέρα- νερού γίνεται με την προσέγγιση 

Euler – Lagrange. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται ονομάζεται μοντέλο διακριτής 

φάσης (Discrete Face Model, DPM) και αποτελείται από σφαιρικά σωματίδια, τα 

οποία αντιπροσωπεύουν σταγόνες και διασκορπίζονται στο συνεχές μέσο. Η τροχιά 

κάθε σωματιδίου υπολογίζεται με την ολοκλήρωση του ισοζυγίου δυνάμεων στο 

σωματίδιο, το οποίο ισοζύγιο εξισώνει την αδράνεια του σωματιδίου με τις δυνάμεις 

που δρουν στο σωματίδιο, το οποίο είναι γραμμένο σε ένα Λαγκρανζιανό σύστημα 

αναφοράς. 

 

Μοντέλο διάσπασης σταγονιδίων 
Η μοντελοποίηση της διάσπασης των σταγονιδίων γίνεται με το χρήση του μοντέλου 

Taylor Analogy Breakup (ΤΑΒ).Το μοντέλο ΤΑΒ θεωρεί ότι η ταλάντωση του 

σταγονιδίου είναι ανάλογη με αυτήν ενός συστήματος απόσβεσης μάζας-ελατηρίου 

υπό την επίδραση εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Διάσπαση του σταγονιδίου 

προκύπτει όταν η μετατόπιση x ισούται με το μισό της ακτίνας ενός σταγονιδίου που 

βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, x=0.5r.  

Συνθήκες διάσπασης σωματιδίων 

Συμπεράσματα 
oΗ διφασική ροή αέρα-νερού γύρω από την αεροτομή επηρεάζει την αεροδυναμική 

της απόδοση. Συγκεκριμένα μειώνεται  ο συντελεστής άνωσης Cl, ενώ αυξάνεται ο 

συντελεστής αντίστασης Cd. 

 

o H μοντελοποίηση του φαινομένου της βροχής κρίνεται αναγκαίο να επιτευχθεί με 

την χρήση των κατάλληλων μοντέλων. 


