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Κατασκευή γεωμετρίας και επιλογή όγκου ελέγχου σε διαστάσεις: 

Ακτινικά: 5 διάμετροι Db  

Αξονικά:16 διάμετροι Db                 

 Δημιουργία Πλέγματος στον Όγκο Ελέγχου: 

Πλέγμα με τριγωνικά στοιχεία 

Αριθμός στοιχείων πλέγματος: 1.708.736 

Aριθμός κόμβων πλέγματος: 296.978 

Μέγιστο Aspect Ratio: 16 

Ελάχιστο Orthogonal Quality: 0.2 

Το πλέγμα επιλέγεται να είναι πιο πυκνό κοντά στην περιοχή της γεωμετρίας και ιδιαίτερα 

στις περιοχές όπου σχηματίζονται κοιλότητες και στην περιοχή κατάντη του bluff body 

καθώς εκεί έχουμε σχηματισμό ανακυκλοφοριών τις οποίες θέλουμε να μελετήσουμε. 

Παρουσίαση και Επιλογή Μοντέλων Τύρβης 

• DNS (Direct Numerical Solution) Επίλυση των εξισώσεων αναλυτικά 

• RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) Μοντελοποίηση των 

εξισώσεων 

• LES (Large Eddy Simulation) Επίλυση των εξισώσεων στα στοιχεία που 

είναι μεγαλύτερα απ’ τον μικρότερο στρόβιλο και μοντελοποίηση των 

υπολοίπων 

Κατάλληλο για τέτοιου είδους μελέτη και με βάση την διαθέσιμη 

υπολογιστική κρίθηκε το μοντέλο LES. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην παρακάτω εργασία παρατίθενται όλα τα 

στάδια για τη δόμηση μιας υπολογιστικής 

προσομοίωσης. Ξεκινώντας από την κατασκευή της 

γεωμετρία και τη δόμηση του πλέγματος και εν 

συνέχεια επιλέγοντας τα μοντέλα επίλυσης της 

τύρβης.  Γίνεται περιγραφή όλων των σταδίων και 

δίνονται περιγραφές για όλες τις δυνατές επιλογές 

που έχει ο χρήστης για όλα τα στάδια της 

προσομοίωσης. Σκοπός είναι η μεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια με το μικρότερο δυνατό υπολογιστικό 

κόστος και αυτό επιτυγχάνεται αν γίνει κατάλληλη 

επιλογή των στοιχείων πλέγματος αλλά και σωστή 

επιλογή μοντέλου τύρβης. 

Βέβαια το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην εύρεση, 

μέσω της  βιβλιογραφίας,  των  βέλτιστων  εκείνων  

υπολογιστικών  πρακτικών για τη μοντελοποίηση 

των φαινομένων τύρβης επί στερεών 

σταθεροποιητικών σωμάτων. Για αυτό τελικά 

προτείνεται μια ενδεικτική  διαμόρφωση των 

υπολογιστικών παραμέτρων, η οποία αποτελεί 

σύνθεση μοντέλων που ήδη  έχουν  εμφανιστεί  σε  

δημοσιευμένες  μελέτες  και  μοντέλων  που  

προτείνονται  από  τους  δημιουργούς του 

προγράμματος στο οποίο θα περατωθεί η 

μοντελοποίηση. 

 

           

 


