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Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας σπουδαστικής εργασίας είναι η 

μελέτη της ροής γύρω από στροφείο υποθαλάσσιας 

γεννήτριας οριζοντίου άξονα για περεταίρω βελτίωση των 

υδροδυναμικών χαρακτηριστικών. Πιο συγκεκριμένα 

μελετήθηκαν πτερύγια σύνθεσης δύο υδροτομών, S812, 

S816. Από τη μελέτη αυτή βρήκαμε πώς επηρεάζεται η 

απόδοση με την αλλαγή παραγόντων, όπως η ταχύτητα 

του παλιρροϊκού ρεύματος, ο αριθμός ταχυστροφίας, το 

βάθος εγκατάστασης, και το μήκος και ο αριθμός των 

πτερυγίων για κάθε στροφείο. Έγινε μελέτη των 

υδροδυναμικών χαρακτηριστικών του πτερυγίου και 

μελετήθηκε το φαινόμενο της σπηλαίωσης. Για την εύρεση 

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των κατάλληλων 

συνθηκών λειτουργίας, χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα 

TTBEM. Ως απώτερο σκοπό έχουμε το σχεδιασμό της 

βέλτιστης γεωμετρίας (QBlade) του πτερυγίου και τη 

μελέτη της υδροδυναμικής της συμπεριφοράς (ANSYS 

Fluent) στη διπλωματική εργασία που θα ακολουθήσει.
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Υποθαλάσσια γεννήτρια ΜeyGen 

Η παλιρροϊκή γεννήτρια MeyGen είναι οριζοντίου τύπου με 

τρία πτερύγια μήκους 8-10 μέτρα. Αναπτύχθηκε με σκοπό 

την εγκάταστασή της σε συστοιχία για την παραγωγή 

ενέργειας στην βόρεια ακτή της Σκωτίας. Σε διάστημα μόλις 

ενός χρόνου (άνοιξη 2018 – άνοιξη 2019) η συνολική 

παραγωγή βιώσιμης ενέργειας ξεπέρασε τις 12 GWh, 

ποσό που με τις κατάλληλες επενδύσεις θα ανοίξει ένα νέο 

κλάδο στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σπηλαίωση ονομάζουμε το αποτέλεσμα της μεταβολής της 

ροής του υγρού μας μέσου λόγω της αλλαγής φάσης του από 

υγρή σε αέρια κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται 

εξάτμιση του υγρού και ταυτόχρονη δημιουργία φυσαλίδων 

ατμού σε σημεία της επιφάνειας του πτερυγίου με υψηλές 

ταχύτητες του ρευστού όπου και έχουμε απότομη πτώση πίεσης. 

Όσον αφορά στο εσωτερικό της φυσαλίδας, η πίεση είναι 

μεγαλύτερη από την πίεση κορεσμού, ενώ στο εξωτερικό της 

είναι μικρότερη.

Κατάρρευση φυσαλίδας λόγω σπηλαίωσης

Στην μερική σπηλαίωση (αριστερά) το φαινόμενο λαμβάνει χώρα 

πάνω στην επιφάνεια του πτερυγίου. 

Στην υπερσπηλαίωση, (δεξιά) το φαινόμενο εμφανίζεται μετά από 

την έξοδο της ροής από το πτερύγιο

Η υδροτομή S812

Η υδροτομή S816

Η γεωμετρία του υπολογιστικού 

χώρου σε σχήμα κόλουρου κώνου οι 

οριακές συνθήκες και το πτερύγιο

Το υπολογιστικό πλέγμα γύρω 

από το πτερύγιο (932.137 

στοιχειώδη κελιά)

Η επιλογή των συντελεστών και της βέλτιστης γωνίας προσβολής 

βρέθηκαν για αριθμό Reynolds ίσο με 106. Παρατηρούμε ότι ο 

λόγος των συντελεστών είναι μεγαλύτερος για την S816.Από 0 –

40% του μήκους του πτερυγίου, επιλέγουμε την S812 και από το 

40% έως το άκρο την S816.

Οι αεροδυναμικοί συντελεστές για τις υδροτομές S812 και S816 στη 

βέλτιστη γωνία προσβολής


