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«Υπολογιστική μελέτη απόδοσης αεροτομής NACA4412, για 2D πολυφασική ροή αέρα-

νερού, με εφαρμογή σε πτερύγιο ανεμοκινητήρα»

Υπολογιστικό πλέγμα  της αεροτομής NACA4412 και 

Επιφάνεια Εισαγωγής σταγονιδίων βροχής

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στη μελέτη της επίδρασης της

βροχόπτωσης στα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά της αεροτομής NACA 4412. Για τον

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο ANSYS Fluent για αριθμό

Reynolds, Re=1x106 και περιεκτικότητα περιεχόμενης βροχής (Liquid Water Content),

LWC =30g/m3. Αρχικά γίνεται αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και

συγκεκριμένα σε εκείνη της αιολικής, καθώς και στην ανάγκη χρησιμοποίησης τους

για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του πλανήτη. Εν συνεχεία

παρουσιάζονται βασικές έννοιες αεροδυναμικής και αναφέρονται οι ανεμοκινητήρες

ως μέσω αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας. Ταυτόχρονα γίνεται λόγος για τις

αεροτομές ως βασικό τμήμα μιας αιολικής μηχανής και καταδεικνύεται η αρχή

λειτουργίας τους και τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά τους. Έπειτα, γίνεται αναφορά

στις πολυφασικές ροές και περιγράφεται η διφασική ροή αέρα νερού. Για την σαφή

κατανόηση της εν λόγο μελέτης, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο

χρησιμοποιήθηκε η υπολογιστική ρευστοδυναμική για την ανάλυση και καταγραφή της

συμπεριφοράς της αεροτομής στις συνθήκες του προβλήματος. Πάνω σε αυτή τη

βάση παρουσιάζεται το υπολογιστικό μοντέλο προσομοίωσης τύρβης k-e realizable

καθώς και τα αντίστοιχα μοντέλα προσομοίωσης πολυφασικής ροής Euler-Lagrange,

Euler-Euler, το μοντέλο διακριτής φάσης DPM και το μοντέλο διάσπασης σταγονιδίων

TAB. . Το υπολογιστικό πλέγμα γύρω από την αεροτομή NACA4412 είναι δομημένο

πλέγμα τύπου C και αποτελείται από 230000 κελιά. Η εισαγωγή των σταγονιδίων

βροχής γίνεται σε μια απόσταση 5 χορδών πριν την αεροτομή. Αρχικά

πραγματοποιούνται προσομοιώσεις για τη μονοφασική ροή αέρα γύρω από την

αεροτομή και στη συνέχεια για τη διφασική ροή αέρα – βροχής. Από τη σύγκριση των

αποτελεσμάτων συμπεράναμε πως η αεροδυναμική απόδοση της αεροτομής είναι

μειωμένη σε συνθήκες διφασικής ροής, συγκεκριμένα ο συντελεστής άνωσης

μειώνεται και ο συντελεστής αντίστασης αυξάνεται. Συγκέντρωση σταγονιδίων βροχής  γύρω από την αεροτομή NACA4412 για διάφορες γωνίες 

προσβολής

Αεροδυναμικοί συντελεστές

Συντελεστής άνωσης για μονοφασική ροή αέρα και διφασική ροή αέρα - σταγονιδίων βροχής

Συντελεστής  αντίστασης για μονοφασική ροή αέρα και διφασική ροή αέρα - σταγονιδίων βροχής

Οπτικοποίηση ροής

Συντελεστής  ισχύος τριπτέρυγου ανεμοκινητήρα για μονοφασική ροή αέρα και 

διφασική ροή αέρα - σταγονιδίων βροχής

Συμπεράσματα
➢ Μείωση της αεροδύναμικής απόδοσης σε διφασική ροή αέρα – σταγονιδίων

βροχής

➢ Μείωση του συντελεστή άνωσης

➢ Αύξηση του συντελεστή αντίστασης

➢ Η μείωση της αεροδυναμικής απόδοσης είναι πιο έντονη με αύξηση

➢ Της γωνίας προσβολής

➢ Υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ της μονοφασικής ροής αέρα και της

διφασικής ροής αέρα – σταγονιδίων βροχής

➢ στο χείλος προσβολής και

➢ στο χείλος εκφυγής

➢ Τα σωματίδια είναι συγκεντρωμένα από το χείλος εκφυγής μέχρι το μέσο

περίπου της αεροτομής

➢ Ο συντελεστής ισχύος τριπτέρυγου ανεμοκινητήρα με πτερύγια με αεροτομή

NACA4412 είναι μειωμένος για όλες τις θετικές γωνίες προσβολής σε

συνθήκες διφασικής ροής αέρα- σταγονιδίων βροχής.
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Περίληψη

Κατανομή της στατικής πίεσης και ταχύτητας για διφασική ροή αέρα-νερού (LWC=30 g/m3), με μοντέλο 

τύρβης Realizable k-ε και Re=106, για γωνίες προσβολής 0ο, 5ο,16ο

Κατανομή της στατικής πίεσης και ταχύτητας για μονοφασική ροή αέρα με μοντέλο τύρβης Realizable k-

ε και Re=106, για γωνίες προσβολής 0ο, 5ο,16ο
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