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Υπολογιστική μελέτη με το SST k-ω μοντέλο τύρβης για 2D πολυφασική ροή αέρα-νερού-χαλαζιού 

γύρω από αεροτομή S809, με εφαρμογή σε πτερύγιο ανεμοκινητήρα
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Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης σπουδαστικής εργασίας είναι η μελέτη της
επίδρασης της τριφασικής ροής αέρα–νερού–χαλαζιού στα αεροδυναμικά
χαρακτηριστικά μίας αεροτομής S809, για αριθμούς Reynolds 𝑅𝑒 = 1.5 × 106 και
𝑅𝑒 = 2.5 × 106. Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε το
υπολογιστικό πακέτο Fluent της ANSYS, με το μοντέλο τύρβης SST k-ω. Αρχικά
υπολογίστηκαν οι συντελεστές άνωσης (CL) και αντίστασης (CD) για διάφορες γωνίες
προσβολής, τόσο για μονοφασική ροή αέρα όσο και για τριφασική ροή αέρα-νερού-
χαλαζιού. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών, καθώς και οι μεταβολές αυτών
παρουσιάζονται σε αντίστοιχα διαγράμματα. Επίσης, παρουσιάζονται οι κατανομές της
στατικής πίεσης, της ταχύτητας, τα διανύσματα ταχύτητας και οι κατανομές των
σωματιδίων νερού και χαλαζίου. Τέλος, για αριθμό Reynolds 𝑅𝑒 = 1.5 × 106,
υπολογίζεται και παρουσιάζεται η μεταβολή του συντελεστή ισχύος ενός
ανεμοκινητήρα οριζόντιου άξονα με πτερύγια τύπου S809.

Λόγω της τριφασικής ροής τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά της αεροτομής S809
υποβαθμίζονται. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής άνωσης CL μειώνεται, ενώ ο
συντελεστής αντίστασης CD αυξάνει. Αυτό οφείλεται στους εξής μηχανισμούς.
Πρώτον, δημιουργείται ανομοιόμορφο φιλμ νερού, από τις σταγόνες της βροχής που
προσπίπτουν στην αεροτομή, το οποίο αυξάνει την τραχύτητα και το πάχος της.
Δεύτερον, η κρούση και η διάσπαση των σωματιδίων κατά την πρόσκρουσή τους
πάνω στην αεροτομή, αποσπά ενέργεια και ορμή από το οριακό στρώμα, κάνοντάς το
με αυτό τον τρόπο πιο ευάλωτο σε αποκόλληση. Επομένως, συμπεραίνεται ότι
καιρικά φαινόμενα όπως η βροχόπτωση και η χαλαζόπτωση, μειώνουν την απόδοση
ενός ανεμοκινητήρα. Οπότε, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα φαινόμενα
αυτά κατά την διαδικασία μελέτης της χωροθέτησης ενός ανεμοκινητήρα.


