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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διεξάγεται αριθμητική ανάλυση

της ροής γύρω από τέσσερεις κυκλικούς κυλίνδρους

τοποθετημένους σε τετραγωνική διάταξη, για

διαφορετικό λόγο L/D (L η απόσταση των κέντρων των

κυλίνδρων και D η διάμετρος) και αριθμό Reynolds.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση

της επίδρασης του λόγου L/D και του αριθμού Reynolds

στον μέσο συντελεστή αντίστασης. Ο σχεδιασμός της

γεωμετρίας και οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν

στο πρόγραμμα ANSYS FLUENT. Επιπλέον, έγινε

ανάλυση σε μοντέλα ενός και δύο κυλίνδρων σε σειρά

με σκοπό την επικύρωση των αποτελεσμάτων της

έρευνας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για L/D

=1.5,2,3,4,5 και Re=100,200,300,500,1000. Έπειτα από

διερεύνηση προέκυψε ότι η ροή θεωρείται στρωτή για

Re=100,200 και τυρβώδης για Re>200. Για την

μοντελοποίηση της τύρβης, μετά από σύγκριση,

επιλέχθηκε το μοντέλο STANDARD K- OMEGA.

Πλέγμα γύρω από την επιφάνεια των τεσσάρων 
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Υπολογιστικός χώρος
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Στιγμιαία κατανομή στροβιλότητας για L/D=1.5 και 

α) Re=200, β) Re=300 και γ) Re=1000
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Στιγμιαία κατανομή στροβιλότητας για L/D=3 και δ) 

Re=200, ε) Re=300 και ζ) Re=1000

(η)             (θ)             

(ι)             

Στιγμιαία κατανομή στροβιλότητας για L/D=5 και η) 

Re=200, θ) Re=300 και ι) Re=1000

Αποτελέσματα

❖ Για την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για το μοτίβο της 

ροής προέκυψε ότι με την μεταβολή του λόγου L/D

παρατηρήθηκαν τρία βασικά μοτίβα ροής. Αυτά είναι το μοτίβο 

της σταθερής θωράκισης (stable shielding flow pattern), της 

θωράκισης με σπασμωδική κίνηση (wiggling shielding flow 

pattern) και αυτό της έκλυσης δινών (vortex shedding flow 

pattern). Επίσης στην περίπτωση L/D =3 και Re=300, 

παρατηρήθηκε και το πολωμένο μοτίβο ροής (biased flow 

pattern). 

❖ Για L/D = 5, η διάταξη των τεσσάρων κυλίνδρων μπορεί σχεδόν 

να χαρακτηριστεί ως δύο διατάξεις με δύο κυλίνδρους σε σειρά. 

Οι δίνες στροβιλισμού στο απόρεμα κάθε σειράς δεν φαίνεται 

να επηρεάζονται από την ύπαρξη της δεύτερης και κινούνται 

σχεδόν παράλληλα στην κατεύθυνση της ροής.

❖ Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι για διαφορετικό 

λόγο  L/D, το μοτίβο της ροής αλλάζει σημαντικά. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε ότι το μοτίβο της ροής εξελίσσεται γρηγορότερα 

σε μεγαλύτερους αριθμούς Reynolds.


