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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία

παρουσιάζονται πειραματικά

αποτελέσματα από τη μελέτη που

διεξήχθη σε περιδινούμενες

αξονοσυμμετρικές ροές. Στόχος είναι η

κατανόηση αλλά και η απεικόνιση του

φαινομένου της αποδόμησης αξονικού

μακροστροβίλου (vortex breakdown).

Η πειραματική διάταξη αποτελείται

από δύο ομοαξονικούς ευθύγραμμους

σωλήνες. Οι ροές νερού που

αναπτύσσονται στον εσωτερικό

σωλήνα και τον εξωτερικό αγωγό

αλληλοεπιδρούν μετά το τέλος του

εσωτερικού σωλήνα και ο συνδυασμός

τους εξέρχεται στο τμήμα δοκιμής της

διάταξης. Η περιδίνηση προσδίδεται σε

κάθε ροή με τη χρήση

περιστρεφόμενων φτερωτών

τοποθετημένων πριν το σημείο

αλληλεπίδρασης. Προκειμένου να

υλοποιηθεί η οπτικοποίηση της ροής

χρησιμοποιούνται ως τροχιοδεικτικά

σωματίδια κοίλα σφαιρίδια γυαλιού ,.

Σχολιάζεται λοιπόν η ανάπτυξη και η

τοπολογία του εν λόγω ροϊκού πεδίου ,

του οποίου κυρίαρχη συνεκτική δομή

αποτελεί η φυσαλίδα ανακυκλοφορίας

που δημιουργείται.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Δεξαμενή αποθήκευσης         6.Σωλήνες εισαγωγής

2.Δεξαμενές υπερχείλισης        7.Τμήμα δοκιμών

3.Υποβρύχιες αντλίες               8.Τραπέζι στήριξης

9.Κινητήρες φτερωτών

Naxakis et al. (2017)

Πραγματική απεικόνιση πειραματικής διάταξης 

και συστήματος καταγραφής εικόνων.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ως παράμετροι ελέγχου στο συγκεκριμένο

πείραμα ορίστηκαν ο ρυθμός παροχής της

εσωτερικής (𝑄𝑖𝑛) και εξωτερικής (𝑄𝑜𝑢𝑡 )

ροής αντίστοιχα καθώς και ο ρυθμός περιστροφής

των φτερωτών που προσδίδουν την περιδίνηση

στις ροές., ενώ οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής

μηχανής ορίστηκαν ως ταχύτητα κλείστρου (S) =

1 s , άνοιγμα διαφράγματος (F) = 6.3 και ISO =

100.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεξιά παρουσιάζονται οι εικόνες

που παρουσίασαν αξιοσημείωτες

δομές στο ροϊκό τους πεδίο.

Οι παράμετροι ελέγχου της εικόνας

1 αντιστοιχούν σε 340 (L/h) / 250

(L/h) και 20 (Ηz) / 10 (Hz) με τη

σειρά που φαίνονται στον πίνακα 1.

Για την εικόνα 2 έχουμε 400(L/h)

/250(L/h) / 20(Hz)/ 10(Hz) ενώ για

την εικόνα 3 400(L/h) /250(L/h)

/20(Hz) / 7(Hz).

Και στις 3 εικόνες λοιπόν

διακρίνουμε δύο συμμετρικές

φυσαλίδες ανακυκλοφορίας

σχηματιζόμενες στο μέσο πεδίο της

ροής , ενώ στις 2) και 3) φαίνονται

επίσης δευτερεύουσες μορφές

ανακυκλοφορίας οι οποίες

χαρακτηρίζονται από ασυμμετρία.

1)

2)

3)

Πίνακας 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

• Μέσω των εικόνων 1) , 2) και

3) καθίσταται σαφής η ύπαρξη

δύο συμμετρικών φυσαλίδων

ανακυκλοφορίας , η οποία

αποτελεί την κυρίαρχη

συνεκτική δομή του ροϊκού

πεδίου.

• Παρατηρούνται επίσης

δευτερεύουσες μορφές

ανακυκλοφορίας οι οποίες

χαρακτηρίζονται από

ασυμμετρία.
• Γίνεται σαφής η σημασία που έχει

η επεξεργασία των εικόνων για

ευκρινέστερα αποτελέσματα και

ως εκ τούτου καλύτερη

κατανόηση των δομών που

απεικονίζονται.
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