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.Περίληψη:
Στθν εργαςία αναπτφςςεται μια
προςομοίωςθ υπολογιςτικισ
ρευςτοδυναμικισ (CFD) ενόσ κινθτιρα
εςωτερικισ καφςθσ (IC) με ελεφκερο ζμβολο,
γνωςτοφ και ωσ μθχανι NuStrоke. Η εργαςία
επικεντρώνεται ςτο ςχεδιαςμό και τθν
ανάλυςθ αυτοφ του ςυγκεκριμζνου κινθτιρα
χρθςιμοποιώντασ το АNSYS CFX, ζνα
εμπορικό εργαλείο CFD. Οι κφριοι ςτόχοι
αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να αναλφςει τθ ροι
του αερίου, τθν επίδραςθ τθσ μεταφοράσ
κερμότθτασ και τθ διαδικαςία καφςθσ ςτθν
απόδοςθ του κινθτιρα. Η γεωμετρία του
κινθτιρα ςχεδιάηεται και εμπλζκεται ςτο
АNSYS Wоrkbench V11.0 για να
ελαχιςτοποιιςει τυχόν ςφάλματα εξαγωγισ
που μπορεί να ειςχωριςουν και να
προκαλζςουν ςοβαρά προβλιματα ςτο
πλζγμα κατά τθ διάρκεια προςομοίωςθσ
παραμόρφωςθσ ματιών. Αρκετοί ερευνθτζσ
για ζνα ευρφ φάςμα περιπτώςεων, που
δικαιολογοφν τθν εφαρμογι τουσ ςτθν
παροφςα μελζτθ, ζχουν επικυρώςει
εκτεταμζνα διάφορεσ εκδόςεισ του κώδικα
CFD.
Στθν εργαςία, ο κινθτιρασ διαμορφώνεται με
ενιαίεσ κυρίδεσ ειςόδου και εξαγωγισ, θ
κίνθςθ του εμβόλου προδιαγράφεται με
θμιτονοειδζσ προφίλ. Το μοντζλο δεν
περιλαμβάνει τθ διαδικαςία καφςθσ. Για να
αναλυκοφν οι επιδράςεισ τθσ καφςθσ, ςτο
πρότυπο CFD χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ
προζλευςθσ τομζα (DSM), με τθν οποία
τροφοδοτείται ρθτά θ ενζργεια καφςθσ ςτο
μοντζλο του κινθτιρα.
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υμπεράςματα: 
Ο κινθτιρασ με ελεφκερα ζμβολα είναι
ζνασ μοναδικόσ μθχανιςμόσ. Σε
αντίκεςθ με τον γνωςτό κινθτιρα
ςτροφάλου, το ζμβολο ςυνδζεται
δυναμικά με τα εξαρτιματα. Συνεπώσ,
θ ςυχνότθτα και θ διαδρομι
ταλάντωςθσ του εμβόλου εξαρτώνται
από τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του
κινθτιρα και τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ του
κινθτιρα. Αυτά τα χαρακτθριςτικά,
ωςτόςο, επιβάλλουν περιοριςμοφσ
ςτον τφπο φορτίου που μπορεί να
ςυςχετιςτεί με αυτά.
Ο ςυμπιεςτισ αζρα είναι θ πρώτθ, και
ίςωσ και θ απλοφςτερθ, εφαρμογι του
κινθτιρα ελεφκερου εμβόλου. Χωρίσ
αμφιβολία, μθχανζσ όπωσ ο
αεροςυμπιεςτισ ελεφκερου εμβόλου
Junkers εκπλιρωςαν μια κζςθ για
εξαιρετικι ςυμπαγι και απόδοςθ. Οι
αεροςυμπιεςτζσ τφπου Рescаrа ιταν
επίςθσ επιτυχθμζνοι.
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