
                       Περίληψη 
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

μελέτη της επίδρασης του ρυθμού βροχόπτωσης στην 

αεροδυναμική απόδοση τριπτέρυγου ανεμοκινητήρα 
οριζοντίου άξονα με την βοήθεια του εμπορικού κώδικα 

υπολογιστικής ρευστομηχανικής του πακέτου Fluent 
της ANSYS. Μελετάται πρότυπο πτερύγιο αεροτομής 

NACA 4418, μήκους 40m, σχεδιασμένο με την βοήθεια 

των εφαρμογών TTBEM, QΒlade και DesignModeler. 
Για την επίλυση της τύρβης χρησιμοποιείται το 

μοντέλο SST k-ω, ενώ για την επίλυση των εξισώσεων 
της διφασικής ροής τα μοντέλα Discrete Phase και 
Wall–Film. Αρχικά, γίνεται προσομοίωση για 

μονοφασική ροή αέρα ταχύτητας 15m/s με αριθμό 
ταχυστροφίας ίσο με 6 και στην συνέχεια 

προσομοιώνεται η διφασική ροή για διαφορετικές 
πυκνότητες νερού (10, 30 και 60 g/m3) και διαφορετικές 

διαμέτρους σταγονιδίων (0.5, 1 και 2 mm). Τέλος, 
συγκρίνονται τα αποτελέσματα της μονοφασικής  με 
αυτά της διφασικής ροής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Υπολογιστικό Πλέγμα 

Υβριδικό υπολογιστικό πλέγμα 1 x 106  
κελιών γύρω από το πτερύγιο  

Οπτικοποιημένα Αποτελέσματα 

Συγκέντρωση φιλμ νερού πάνω στην επιφάνεια του πτερυγίου 
NACA 4418 για διφασική ροή αέρα νερού και πυκνότητες 

περιεχόμενης βροχής 10 g/m3 (α), 30 g/m3 (β) και 60 g/m3 (γ) 

Συγκέντρωση φιλμ νερού πάνω στην επιφάνεια του πτερυγίου 
NACA 4418 για LWC=30 g/m3 και διάμετρο σταγονιδίων 

0,5mm (α), 1mm (β), 2mm (γ) 

Συντελεστής Απόδοσης Cp 

Cp συναρτήσει της πυκνότητας 
βροχόπτωσης 

Cp συναρτήσει της διαμέτρου D(mm) 
των σταγονιδίων  

Συμπεράσματα  

 Παρατηρούμε πως η αύξηση του ρυθμού βροχόπτωσης 

οδηγεί σε μεγαλύτερη υποβάθμιση της αεροδυναμικής 

απόδοσης του ανεμοκινητήρα σε σχέση με την μονοφασική 

ροή, ίση με 11.84, 16.87 και 23.9 % για πυκνότητες 

περιεχόμενης βροχής 10, 30 και 60 g/m3 αντίστοιχα  

 

 Η αύξηση της διαμέτρου των σταγονιδίων της βροχής οδηγεί 
σε μεγαλύτερη μάζα υγρού πάνω στο πτερύγιο και συνάμα 

μικρή υποβάθμιση της αεροδυναμικής του απόδοσης αφού, 
για διαμέτρους 0,5, 1 και 2 mm σε διφασική ροή με πυκνότητα 

περιεχόμενης βροχής 30g/m3 παρατηρήθηκε μείωση του 

συντελεστή αεροδυναμικής απόδοσης της τάξεως του 15.33, 

16.87 και 17,99 % αντίστοιχα 

 

 Tο πάχος του φιλμ αυξάνεται με  την πύκνωση της βροχής 

αλλά και με την αύξηση της διαμέτρου των σταγονιδίων 

 

 Η κατανομή της πίεσης είναι πανομοιότυπη  για τις 3 

πυκνότητες περιεχόμενης βροχής με  αυτή την μονοφασική 

ροής 

 

 


