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Διπλωματική Εργασία 

• Αποτελέσματα 

• Συμπεράσματα 

• Περίληψη-Σκοπός 

• Ορισμός γεωμετρίας προβλήματος 

Πρόβλημα πλάσματος 

Χωρίο ρευστού Χωρίο στερεού 

Πρόβλημα ρευστού 

• Το προφίλ της ταχύτητας του πίδακα, όπως και η δημιουργία των στροβίλων 

εκκίνησης είναι παρόμοια με αυτά που αναμέναμε με βάση την βιβλιογραφία 

• Οι αναλύσεις με τον ασυμπίεστο λύτη επιβάλλουν την χρήση «buffer zones» 

για την αποφυγή αντανάκλασης ταχυτήτων 

• Στον ασυμπίεστο λύτη δημιουργούνται επιπλέον στρόβιλοι πάνω από τον 

πίδακα λόγο της εξίσωσης συνέχειας 

• Όσο μεγαλώνει η συνοριακή της μέσης πυκνότητας ηλεκτρικού φορτίου το 

παραπάνω φαινόμενο αυξάνεται και συνεπώς αυξάνεται η απόκλιση μεταξύ 

των αποτελεσμάτων του συμπιεστού και του ασυμπίεστου λύτη. 

• Όσο απομακρυνόμαστε από τον ενεργοποιητή αυξάνεται η απόκλιση μεταξύ 

των αποτελεσμάτων των δυο λυτών 

• Ο ασυμπίεστος λύτης μπορεί με βάση τα από επάνω, να χρησιμοποιηθεί μόνο 

για συνοριακές συνθήκες χαμηλής μέσης πυκνότητας ηλεκτρικού φορτίου, 

όταν μας ενδιαφέρουν οι ταχύτητες κοντά στον ενεργοποιητή 

 

Διαστάσεις χωρίου αέρα και χωρίου ρευστού: 5.88m x 2.94m 
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Ασυμπίεστος λύτης 

Συμπιεστός λύτης 

•  
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• Εξισώσεις 

Κατανομή ταχυτήτων αριστερά με χρήση του ασυμπίεστου λύτη και δεξιά του συμπιεστού για 

μέση πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου (rhoq) ίση με 1e-2(As/m^3) α) για t=0.2s και b) για t=15s  

Διάγραμμα ταχύτητας στον y-άξονα για x=0.01, α) για μέση πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου 

rhoq=1e-4, b) για rhoq=1e-3, c) για rhoq=1e-2, d) για rhoq=1e-1 (As/m^3) 

Μέγιστη ταχύτητα για x=0.01 για διάφορα φορτία με συμπιεστό και με ασυμπίεστο λύτη 

Διάγραμμα ταχύτητας στο y-άξονα για x=0.01 με χρήση και μη «buffer zones», αριστερά για 

ασυμπίεστο και δεξιά για συμπιεστό λύτη 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μοντελοποίηση της αεροδυναμικής ροής ενός 

ενεργοποιητή πλάσματος με συμπιεστό και ασυμπίεστο λύτη και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων τους για διάφορες μέσες πυκνότητες ηλεκτρικού φορτίου . Αρχικά 

ορίζεται τι είναι ο ενεργοποιητής πλάσματος, πως λειτουργεί, τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα  χρήσης του σε σχέση με άλλες συσκευές ελέγχου ροής. Οι 

βασικοί τύποι ενεργοποιητών πλάσματος αναλύονται. Το πρόβλημα χωρίζεται στην 

αριθμητική μελέτη του πλάσματος και την αριθμητική μελέτη του ρευστού. 

Επιπλέον εξηγούνται οι μαθηματικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα εργασία, καθώς και ο τρόπος σύζευξης του πλάσματος με το ρευστό. Η 

αριθμητική προσέγγιση του προβλήματος δίνεται, παραθέτοντας την περιγραφή της 

γεωμετρίας, των συνοριακών συνθηκών, των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται 

και αιτιολογείται η επιλογή των διαστάσεων του αριθμητικού πλέγματος. Τέλος 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τους δυο λύτες με τέσσερεις διαφορετικές 

τιμές μέσης πυκνότητας του ηλεκτρικού φορτίου. Από τα αποτελέσματα 

συμπεραίνεται ότι ο ασυμπίεστος λύτης εισάγει επιπλέον στροβίλους σε σχέση με 

τον συμπιεστό και την πραγματικότητα, φαινόμενο το οποίο αυξάνεται όσο 

αυξάνεται η μέση πυκνότητα του ηλεκτρικού φορτίου. Συνεπώς σε για μεγάλες 

πυκνότητες φορτίων και όταν μας ενδιαφέρει η ροή μακριά από τον ενεργοποιητή 

προτείνεται η χρήση του συμπιεστού λύτη. 
 

Δύναμη Coulomb 
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