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Ανεμοκινητήρες

Περίληψη
Στην παρούσα Σπουδαστική Εργασία γίνεται εισαγωγή στην θεωρητική και

υπολογιστική ανάλυση ροϊκής συμπεριφοράς της αεροτομής NACA 63-015A σε

μονοφασική και διφασική ροή. Αρχικά, γίνεται αναφορά, στην ανάγκη χρήσης

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, στο

αιολικό δυναμικό της Ελλάδας, στην εκμετάλλευση του με την χρήση ανεμοκινητήρων.

Αναφέρονται οι κατηγορίες των ανεμοκινητήρων και καταγράφονται οι ορισμοί του

συντελεστή ισχύος, των χαρακτηριστικών τιμών των ταχυτήτων και περιγράφεται ο

θεωρητικός υπολογισμός του αιολικού δυναμικού. Στην συνέχεια πραγματοποιείται

εισαγωγή στην βασική αεροδυναμική και στα χαρακτηριστικά των αεροτομών

(αεροδυναμικοί συντελεστές, γεωμετρικά χαρακτηριστικά αεροτομής), ενώ γίνεται

εκτενής αναφορά στην τυποποίηση των σειρών NACA. Ακολούθως περιγράφονται, η

διφασική ροή, οι μηχανισμοί επίδρασης της βροχόπτωσης στην αεροδυναμική της

αεροτομής και γίνεται αναφορά στην θεωρία του οριακού στρώματος. Τέλος, γίνεται

εισαγωγή στην υπολογιστική ρευστοδυναμική όπου παρουσιάζονται, τα κυριότερα

μοντέλα τύρβης του Fluent, το υπολογιστικό πλέγμα γύρω από την αεροτομή NACA

63-015A και αναφέρονται οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μοντελοποίηση των

πολυφασικών ροών, που είναι η Euler-Lagrange και η Euler-Euler, το μοντέλο

Discrete Phase Model (DPM) για την μοντελοποίηση των σταγονιδίων και μοντέλο

Taylor Analogy Breakup (TAB) για την διάσπασή τους, ενώ ακολουθούν τα

συμπεράσματα της μελέτης.

Αεροτομές Μοντέλα Τύρβης

ΣυμπεράσματαΑνεμοκινητήρας οριζόντιου (αριστερά) και κατακόρυφου άξονα (δεξιά)

Συντελεστής ισχύος CP συναρτήσει του συντελεστή 

ταχυστροφίας λ για διάφορους τύπους ανεμοκινητήρων

Βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά αεροτομής

• Μέση γραμμή της αεροτομής (Mean Camber Line), ονομάζεται ο γεωμετρικός

τόπος των σημείων της αεροτομής που ισαπέχουν από την άνω και κάτω

επιφάνεια της.

• Χείλος προσβολής της αεροτομής (Leading Edge), ονομάζεται το μπροστινό

σημείο της αεροτομής και συνήθως είναι αυτό που έρχεται πρώτο σε επαφή με το

ρευστό μέσο.

• Χείλος εκφυγής της αεροτομής (Trailing Edge), ονομάζεται το τελευταίο σημείο

της.

• Χορδή της αεροτομής (Chord), ονομάζεται η ευθεία που συνδέει το χείλος

προσβολής με το χείλος εκφυγής της.

• Μέγιστη καμπυλότητα αεροτομής (Camber), ονομάζεται η μέγιστη απόσταση

μεταξύ της μέσης γραμμής και της χορδής.

• Πάχος αεροτομής (Thickness), ονομάζεται η απόσταση ανάμεσα στην άνω και

κάτω επιφάνεια της, μετρούμενη κάθετα σε αυτή.

Δυνάμεις που ασκούνται στην αεροτομή

𝐶𝐿 = 𝐶𝑁 cos 𝑎 − 𝐶𝐴 sin 𝑎

𝐶𝐷 = 𝐶𝑁 sin 𝑎 + 𝐶𝐴 cos 𝑎

 Συντελεστής Άνωσης:

 Συντελεστής Αντίστασης:

 Το μοντέλο των Spalart-Allmaras

 To μοντέλο Realizable k-ε

 Το μοντέλο Shear Stress Transport k-ω (SST k-ω)

 Το μοντέλο Transition SST

 Το μοντέλο Transition k-kl-ω

 Το μοντέλο της μεταφοράς των τάσεων του Reynolds

Υπολογιστική Ανάλυση

Γεωμετρία και λεπτομέρεια πλέγματος 80.000 κελιών

Επιλογή απόστασης για την εισαγωγή των 

σταγονιδίων

Επιφάνεια εισαγωγής σταγονιδίων

 Δεν καλύπτονται ακόμη οι ενεργειακές ανάγκες από τα αιολικά πάρκα 

λόγω χαμηλής απόδοσης των ανεμοκινητήρων

 Υποβάθμιση της απόδοσης ανεμοκινητήρα κατά την διφασική ροή 

αέρα-νερού λόγω της δημιουργίας φίλμ νερού και νέφους σταγονιδίων 

γύρω από την αεροτομή

 Κατάλληλο πλέγμα για την ανάλυση μονοφασικής και διφασικής ροής 

αέρα-νερού γύρω από την αεροτομή NACA 63-015A το δομημένο 

πλέγμα τύπου C απαρτιζόμενο από 80.000 κελιά

 Εισαγωγή σταγονιδίων από την επιφάνεια που ορίζεται από τα σημεία: 

𝑥1, 𝑦1 = −5,−2 𝑥2, 𝑦2 = −5,8


