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Περίληψη 

Τα φαινόμενα της καύσης, διατηρούν 

έως σήμερα βασικό ρόλο σε πληθώρα 

εφαρμογών, όπως ο τομέας της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
μεταφορέςη κλπ. Συνεπώς η 

βελτιστοποίηση αυτών των διατάξεων 

αποτελεί βασικό κομμάτι της σημερινής 

επιστημονικής έρευνας. Όσον αφορά τα 

υγρά καύσιμα, μια βασική μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης, αποτελεί η εξάτμιση 

του καυσίμου πριν αυτό εισέλθει στον 

εκάστοτε θάλαμο καύσης. Με αυτόν τον 

τρόπο, η ουσία εισέρχεται απευθείας σε 

αέρια φάση με αποτέλεσμα η απόδοση 

της καύσης να είναι υψηλότερη, ενώ 

παράλληλα περιορίζεται και ο αριθμός 

των εκπεμπόμενων ρύπων, όπως ΝΟx, 

CO κλπ. Στα πλαίσια αυτά, γίνεται μια 

γενική περιγραφή της τύρβης, των 

διφασικών ροών και της κατάστρωσης 

μίας υπολογιστικής προσομοίωσης. 

Τέλος, προτείνονται τα κατάλληλα 

μοντέλα για την προσομοίωση των 

παραπάνω φαινομένων. 

 

 

Τύρβη 

Το φαινόμενο της τύρβης, εντοπίζεται 
καθημερινά σε πάρα πολλές εφαρμογές και 
χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των ροών που 
συναντάμε τόσο στην φύση όσο και σε 
τεχνικές εφαρμογές.  Συγκριμένα, η ροή ενός 
ρευστού εντός σε έναν αγωγό, χαρακτηρίζεται 
ως τυρβώδης, όταν αυτή συνοδεύεται από 
μεγάλο αριθμό Reynolds και χαοτική μορφή.  
Η τυρβώδης ροή, έρχεται σε αντιδιαστολή με 
την στρωτή, όπου γίνεται η παραδοχή ότι το 
ρευστό ρέει σε παράλληλες προς τον άξονα 
του αγωγού γραμμές και χαρακτηρίζεται από 
ομαλότητα. 

Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 

Όταν η τεχνολογία έρχεται αντιμέτωπη με μία 

νέα ιδέα, αυτή πρέπει αρχικά να δοκιμαστεί 
για την εγκυρότητά της, έστω σε ένα πρώιμο 

στάδιο. Μέσω της Υπολογιστικής 

Ρευστοδυναμικής, αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
σχετικά γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος. 

 

 

 

 

 

 

 

Το Μοντέλο Τύρβης k-ε 

Τα μοντέλα τύρβης δύο εξισώσεων, επιτρέπουν τον προσδιορισμό 
τόσο της κλίμακας τυρβώδους μήκους, όσο και της χρονικής 
κλίμακας, επιλύοντας δύο ξεχωριστές εξισώσεις μεταφοράς. Το 
μοντέλο k –ε, βασίζεται σε δύο εξισώσεις μεταφοράς που αφορούν: 
• Την τυρβώδη κινητική ενέργεια (k) 

• Το ρυθμό εκφυλισμού της κινητικής ενέργειας (ε) 

Ειδικότερα, το μοντέλο Realizable k-ε, διέπεται από τις εξισώσεις: 

• 𝜕𝜕𝑡(ρk) + 
𝜕𝜕𝑥𝑖(ρkuj) = 

𝜕𝜕𝑥𝑗 [(μ + 𝜇𝑡𝜎𝑘)
𝜕𝑘𝜕𝑥𝑗 ] + Gk + Gb – ρε – ΥM + Sk 

• 𝜕𝜕𝑡(ρε) + 𝜕𝜕𝑥𝑗(ρεuj) = 
𝜕𝜕𝑥𝑗 [(μ + 𝜇𝑡𝜎𝜀)

𝜕𝜀𝜕𝑥𝑗 ] + ρC1Sε – ρC2 
𝜀2

𝑘+ 𝜈𝜀 + C1ε
𝜀𝑘C3εGb + Sε 

 

To μοντέλο Discrete Phase Model (DPM) 

Για τον υπολογισμό διφασικών ροών αέρα-σταγονιδίων, γίνεται 
χρήση του μοντέλου DPM. Συγκεκριμένα, γίνεται αρχικά υπολογισμός 

της Συνεχούς Φάσης (Αέρας), στην συνέχεια της Διακριτής 

(Σταγονίδια), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα υπολογισμού της ζεύξης 

μεταξύ των δύο φάσεων. H εξίσωση υπολογισμού της τροχιάς των 

σταγονιδίων, σύμφωνα με το ANSYS Fluent, είναι: 
• 𝑑𝑢𝑖𝑝𝑑𝑡  = FD (ui – ui

p) +  
gi(ρp−ρ)

ρp
 + Fi

ρp
 

 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, στην συγκεκριμένη μελέτη γίνεται μια βασική 

περιγραφή των φαινομένων τύρβης και ειδικότερα των διφασικών 

ροών εξάτμισης υγρών σταγονιδίων. Επιπλέον, προτείνονται ως 

βέλτιστα μοντέλα για αυτά τα φαινόμενα, το Realizable k-ε για την 

τύρβη και το DPM για την διφασική ροή. 


