
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ.Π. Μάργαρης, Καθηγητής

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη του μεγέθους της

στροβιλότητας σε αγωγό ορθογωνικής διατομής μέσω

της υπολογιστικής ρευστομηχανικής και συγκεκριμένα

του υπολογιστικού κώδικα της ANSYS FLUENT. Η

πρόκληση στροβιλότητας πετυχαίνεται με την

προσθήκη διαμήκων στοιχείων ενώ η παραμετρική

ανάλυση αυτών έχει στόχο την μέγιστη δυνατή

παραγωγή της, αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτή δύναται

να αυξήσει τη μεταφορά θερμότητας και να αναμιγνύει

το ρέον ρευστό. Αρχικά γίνεται ανάλυση τεσσάρων

διατάξεων για να επιλεχθεί η βέλτιστη και σε δεύτερο

χρόνο γίνεται παραμετρική ανάλυση ενός διαμήκους

στοιχείου για να προκύψει η πιο αποδοτική γεωμετρία

αυτού. Τέλος, γίνεται λόγος για την επίδραση του

μήκους εισαγωγής στον αγωγό στα αποτελέσματα των

προσομοιώσεων και συμπεραίνεται αν είναι συνετό να

λαμβάνεται υπόψιν σε μελλοντικές μελέτες.

Στροβιλότητα για ένα διαμήκες στοιχείο (VG)
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Συμπεράσματα-Σχόλια

 Από τα γραφήματα προκύπτει ότι η βέλτιστη

γεωμετρία είναι αυτή των δύο VGs, αφού η προσθήκη

του τρίτου και του τέταρτου VG δεν αυξάνει σημαντικά

τη στροβιλότητα στον αγωγό.

 Στην παραμετρική ανάλυση του ενός διαμήκους

στοιχείου παρατηρήθηκε το μέγεθος του Vorticity στην

επιφάνεια του στοιχείου θεωρώντας αυτή ως το πλέον

αξιόπιστο σημείο για την μέτρηση της στροβιλότητας

αφού σε αυτό το σημείο γεννιούνται ουσιαστικά οι

στροβιλισμοί και εξελίσσονται κατά μήκος της ροής

λαμβάνοντας όμως τη μέγιστη τιμή τους στο σημείο

εκκίνησής τους που στην προκειμένη περίπτωση είναι

το διαμήκες στοιχείο.

 Διαπιστώνεται ότι η περίπτωση της εξοχής είναι η

περισσότερα υποσχόμενη παράμετρος για περαιτέρω

διερεύνηση.

 Εξετάστηκε η επίδραση του μήκους εισόδου στα

αποτελέσματα των προσομοιώσεων για να

διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα για το μέγεθος της

στροβιλότητας οφείλονται στην προσθήκη των

διαμήκων στοιχείων και όχι σε ένα συνδυασμό της

προσθήκης και της μη ανεπτυγμένης τυρβώδους ροής.

Στροβιλότητα για δύο διαμήκη στοιχεία 

Γράφημα απόλυτης τιμής της στροβιλότητας ω 
για δύοVGs

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ 
VG

Στροβιλότητα για ένα VG και 
ανεπτυγμένη ροή


