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Περίληψη  

Αντικείμενο της εργασίας είναι η αεροδυναμική και αεροακουστική ανάλυση στροφεί-

ων ανεμοκινητήρων οριζοντίου άξονα (α-ο-α). Ο υπολογισμός του πεδίου ροής και των 

αεροδυναμικών συντελεστών του στροφείου ενός ανεμοκινητήρα επιτυγχάνεται κατά 

δύο τρόπους, με σκοπό την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων με κριτήρια αφενός 

την ακρίβεια και αφετέρου την ευκολία ή πρακτικότητα που προσδιορίζεται κύρια σε 

όρους χρόνου υπολογισμού και διαθεσιμότητας υπολογιστικών πόρων.  Οι δύο επιλεγ-

μένοι τρόποι που διαφοροποιούνται στην φυσικο-μαθηματική μοντελοποίηση του προ-

βλήματος ροής γύρω από το στροφείο του ανεμοκινητήρα, αποτελούν δύο δοκιμασμέ-

νες μεθοδολογίες ή τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού περιστρεφόμενων στροφείων, 

τα οποία μπορούν λειτουργούν ως κινητήριες μηχανές ή ως εργομηχανές, είναι η μέθο-

δος των επιφανειακών στοιχείων και η αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Navier-

Stokes. Με τη μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων, επιλύεται το μη συνεκτικό πεδίο 

ροής του στροφείου του ανεμοκινητήρα, η επιφάνεια των πτερυγίων του οποίου και το 

απόρευμα του αναπαριστάται από επιφανειακά στοιχεία στα οποία κατανέμονται στοι-

χειώδεις δυναμικές ροές. Η επίδραση της συνεκτικότητας της ροής λαμβάνεται υπόψη 

με τη θεώρηση του οριακού στρώματος στα πτερύγια του ανεμοκινητήρα. Ο υπολογι-

σμός του πεδίου ροής και η κατανομή των πιέσεων στα πτερύγια του στροφείου ενός 

ανεμοκινητήρα οριζοντίου άξονα, με τη μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων, επιτυγ-

χάνεται με τη χρήση ενός υπολογιστικού κώδικα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πα-

ρούσας διατριβής. Για την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes, χρησι-

μοποιείται η τεχνική των πεπερασμένων όγκων της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής 

(CFD, Computational Fluid Dynamics) και η επίλυση του τυρβώδους πεδίου ροής γίνε-

ται παραμετρικά ως προς την μορφή / τύπο του πλέγματος και τα μοντέλα τύρβης.  Η 

αεροακουστική ανάλυση του στροφείου ενός ανεμοκινητήρα επιτυγχάνεται με την επί-

λυση της ακουστικής εξίσωσης Ffowcs-Williams Hawkings, μέσω ενός υπολογιστικού 

κώδικα που αναπτύχθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Για την αξιολόγηση των υπολογιστικών 

αποτελεσμάτων των προερχομένων από την χρήση των προαναφερομένων μεθοδολο-

γιών, επιλέχθηκε ως στροφείο αναφοράς, ο πειραματικός ανεμοκινητήρας NREL phase 

II για τον οποίο διατίθενται πειραματικές μετρήσεις πεδίου που αφορούν τόσο τα αε-

ροδυναμικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του όσο και τον εκπεμπόμενο θόρυβο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας. γίνεται εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

στην οποία αποτυπώνεται η μέχρι σήμερα υφιστάμενη τεχνογνωσία για την ανάλυση, 

το σχεδιασμό ανεμοκινητήρων και των μεθόδων αεροακουστικής ανάλυσης. Συνοπτι-

κά, αναφέρονται οι κλασσικές θεωρίες της αεροδυναμικής και της υπολογιστικής ρευ-

στοδυναμικής για τη μελέτη του πεδίου ροής ανεμοκινητήρων και γίνεται ανασκόπηση 

των μεθοδολογιών για την αεροακουστική ανάλυση ανεμοκινητήρων δίδοντας έμφαση 
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στην εξίσωση FW-H από την επίλυση της οποίας μπορεί να προβλεφθεί ο θόρυβος που  

παράγεται από την περιστροφή του στροφείου ενός ανεμοκινητήρα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μέθοδος των επιφανειακών στοιχείων, κατάλ-

ληλα προσαρμοσμένης για τον υπολογισμό των αεροδυναμικών συντελεστών στροφεί-

ων ανεμοκινητήρων. Η σύζευξη του απομακρυσμένου από την πτέρυγα μη συνεκτικού 

πεδίου ροής με το εγγύς σ’ αυτή συνεκτικό πεδίο, γίνεται με την επίλυση του δισδιά-

στατου οριακού στρώματος κατά μήκος των οριακών γραμμών ροής. Για την επίλυση 

του συνόλου του πεδίου ροής κατ’ επαναληπτική διαδικασία χρησιμοποιείται ο υπολο-

γιστικός κώδικας WTPAN (Wind Turbine PANel method analysis code) που αναπτύ-

χθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις εξισώσεις Navier-Stokes, των μοντέλων 

τύρβης (k-ε, k-ε RNG, Spallart-Allmaras, k-ω SST) που χρησιμοποιούνται για τη συ-

γκρότηση του συστήματος των εξισώσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του αντικειμέ-

νου της εργασίας και την αριθμητική επίλυση τους σε ένα διακριτοποιημένο υπολογι-

στικό χωρίο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η θεωρία της αεροακουστικής ανάλυσης και πα-

ρουσιάζεται η γενικευμένη εξίσωση της ακουστικής αναλογίας του Lighthill των FW-H 

καθώς και η ολοκληρωτική μορφή της από τους Farassat-Succi-Brentner η οποία είναι 

κατάλληλη για την ανάλυση του παραγόμενου θορύβου από κινούμενα στερεά σώματα 

σε ρευστό μέσο. Τέλος περιγράφεται η αριθμητική επίλυση της μέσω του υπολογιστι-

κού κώδικα WTAA (Wind Turbine Aeroacoustic Analysis code) που αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα υπολογιστικά αποτελέσμα-

τα της αεροδυναμικής και αεροακουστικής του πειραματικού ανεμοκινητήρα NREL 

phase II. Τεκμηριώνεται η γεωμετρική διακριτοποίηση των πτερυγίων για τη μέθοδο 

των επιφανειακών στοιχείων και η δημιουργία του υπολογιστικού χωρίου για την αριθ-

μητική επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes με τον κώδικα υπολογιστικής ρευστοδυ-

ναμικής ANSYS Fluent®. Τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά αφορούν κατανομές συ-

ντελεστή πίεσης και οι επιδόσεις του συντελεστή ισχύος του ανεμοκινητήρα. Τέλος 

παρουσιάζονται αποτελέσματα ακουστικής πίεσης και στάθμης ακουστικής πίεσης για 

διαφορετικές θέσεις παρατηρητή όπως επίσης και ροδογράμματα κατευθυντικότητας 

του παραγόμενου αεροακουστικού θορύβου. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της εργασίας, παρουσιάζονται τα συμπερά-

σματά της και οι προοπτικές της.  

Στα τρία παραρτήματα της εργασίας, κεφάλαια 7, 8, και 9, παρέχονται πληροφορίες για 

τους υπολογιστικούς κώδικες WTPAN και WTAA, ενώ για τον πειραματικό ανεμοκι-

νητήρα NREL phase II παρέχονται απαραίτητες πληροφορίες.  



Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο, παρέχεται αριθμημένος κατάλογος όλων των βιβλιογρα-

φικών αναφορών, κατά το πρότυπο της ASME, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγρα-

φή της διατριβής.   
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Abstract 

The aim of this study is to represent the aerodynamic and aeroacoustic analysis of hori-

zontal-axis wind-turbine (ΗAWT) rotors. The calculation of the flow field and the aer-

odynamic coefficients over the wind turbine rotor are performed using two methodolo-

gies, the panel method and the numerical solution of Navier-Stokes equations. These 

two methodologies are differentiated in the mathematical modeling approach of the 

flow around the rotor and are utilized in the design and manufacturing phases of hori-

zontal axis wind turbine rotors. Moreover the results of these two methodologies are 

compared in terms of the accuracy and the computational time required. 

The solution of the invicid wind turbine rotor flow field is based on the panel method. 

The surface of the rotor blades as well as the wake of wind turbine is discretized into 

quadrilateral panels, where distributed sources and doublets applied. The flow viscous 

effects are taken into consideration with the coupling of an integral two dimensional 

(2D) boundary layer algorithm over blade surfaces. The implementation of the panel is 

based on developed source code, whereas the numerical analysis of Navier-Stokes 

equations is based on the finite volume code ANSYS Fluent®. The calculation of the 

turbulent flow field is parameterized according to the type of grid and four (4) different 

turbulence models. The aero acoustic analysis of the wind-turbine is achieved through 

the equation of Ffowcs-Williams-Hawkings (FW-H) via a code developed for this pur-

pose. For the  validation of the computational results, the experimental NREL PHASE 

II wind turbine was chosen, as a reference rotor. Experimental field measurements re-

garding the aerodynamic characteristics and the performance were available for the ref-

erence rotor. 

In the first chapter of this study extensive literature review is presented with the state 

of the art studies in the analysis, the design of the wind turbine and the methodologies 

of aeroacoustic analysis. Brief reference to the classical theories of aerodynamics and 

computational fluid dynamics for wind turbine flow filed is depicted. In the aeroacous-

tic analysis of wind turbine emphasis had been put on FW-H equation which leads to 

the prediction of the generated aerodynamic noise due to the rotation of the wind tur-

bine rotor.  

In the second chapter, the panel method adapted for the calculation of aerodynamic co-

efficients of wind turbine rotors is presented. The coupling distal to the blade of the in-

vicid flow field with the proximal viscous flow field is made through the calculation of 

the two-dimensional boundary layer along the limited streamlines over the blade sur-

face. For the calculation of the entire flow field, in an iterative process, the code 
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WTPAN (Wind Turbine PANel method analysis code), developed for the purpose of 

this study, was used. 

The third chapter refers to Navier-Stokes equations, turbulence models such as k-ε, k-ε 

RNG, Spallart-Allmaras and k-ω SST, used for the numerical solution in a computa-

tionally discretized domain. 

The fourth chapter describes the theory of aeroacoustic analysis and presents FW-H 

equation which is a generalized form of Lighthill's acoustic analogy in an integral form 

proposedby Farassat-Succi-Brentner. The latter is suitable for the analysis of noise 

generated by arbitrary moving solids bodies in an undisturbed fluid medium. Finally, 

the numerical solution via the simulation code WTPAA (Wind Turbine Aeroacoustic 

Analysis code), is described. 

In the fifth chapter, presentation and commentary regarding the results of computa-

tional aerodynamics and aeroacoustics of wind turbine NREL phase II is conducted. 

The geometric discretization of the rotor blades for panel method and the development 

of the numerical solution of the Navier-Stokes equations utilizing the commercial CFD 

code ANSYS Fluent®, are documented. The aerodynamic characteristics concern the 

distributions of pressure coefficient along rotor blades, the power curves and the power 

coefficients of the specific wind turbine. Finally, results of acoustic pressure and sound 

pressure level for different observer positions as well as directivity patterns aeroacous-

tic noise are presented. 

In the sixth chapter a total review of the study is depicted, presenting the conclusions 

and the perspectives of future work. 

In the three appendixes of the present study, chapters 7,8 and 9, information for codes 

WTPAN, WTAA and a brief presentation of the experimental setup for NREL PHASE 

II HAWT are provided. 

Finally, in the tenth chapter, a numbered list of all references, in the standard of 

ASME, used for the writing of this study are presented.  
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Πίνακες συμβόλων 

Α) Πίνακας συμβόλων κεφαλαίου 2 

Σύμβολο Επεξήγηση  Μονάδες 

[Aij] Μήτρα συντελεστών επιρροής - 

[Bi] Μήτρα οριακών τιμών - 

[Xj] Μήτρα αγνώστων εντάσεων πηγών σj και διπόλων μj,  

cD Συντελεστής αναντιστρεπτής μετατροπής ενέργειας  - 

cf Τοπικός συντελεστής τριβής - 

Cij Διανυσματικός συντελεστής επιρροής του j-

επιφανειακού στοιχείου στο i-σημείο ελέγχου 

- 

Cp Συντελεστής ισχύος - 

cp =  p p q   Συντελεστής πίεσης - 

F Εμβαδόν επιφανειακού στοιχείου m2 

f' = u/U Αδιάστατη ταχύτητα εντός του οριακού στρώματος  - 

Η12 Λόγος πάχους μετάθεσης προς το πάχος απώλειας ορ-

μής στο οριακό στρώμα 

- 

Η32 Λόγος πάχους απώλειας ενέργειας προς το πάχος απώ-

λειας ορμής στο οριακό στρώμα 

- 

i, j, k Μοναδιαία διανύσματα κατά τη διεύθυνση των αξόνων 

x,y,z αντίστοιχα 

- 

K Αριθμός εξωτερικών επιφανειακών στοιχείων - 

L Μήκος αναφοράς m 

M Αριθμός Mach - 

M Αριθμός Mach αδιατάρακτης ροής - 

M0 Αριθμός Mach παράλληλου ρεύματος - 

n Μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια του σώ-

ματος 

- 

N Ολικός αριθμός επιφανειακών στοιχείων - 

p Στατική πίεση Pa 

p0 Ολική πίεση Pa 

Pr Αριθμός Prandtl - 

q = 2U 2  Δυναμική πίεση στα όρια του οριακού στρώματος Pa 

r Απόσταση ενός σημείου P από ένα σημείο της επιφά-

νειας του σώματος 

m 

Re Αριθμός Reynolds - 

S Εμβαδόν επιφάνειας σώματος m2 
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Σύμβολο Επεξήγηση  Μονάδες 

T Θερμοκρασία Κ 

T Θερμοκρασία αδιατάρακτης ροής Κ 

T0 Ολική θερμοκρασία Κ 

Tw Θερμοκρασία στην επιφάνεια του σώματος Κ 

u Ταχύτητα ροής στο οριακό στρώμα m/s 

u*,v*,w* Συνιστώσες της αδιάστατης ταχύτητας διαταραχής - 

V Διάνυσμα τοπικής ταχύτητας m/s 

v Διάνυσμα ταχύτητας διαταραχής m/s 

v*= v/V∞ Διάνυσμα αδιάστατης ταχύτητας διαταραχής  - 

V*=V/V∞ Αδιάστατη τοπική ταχύτητα  - 

V∞ Διάνυσμα ταχύτητας παράλληλης ροής m/s 

vij* Αδιάστατη ταχύτητα διαταραχής που επάγεται από ε-

πιφανειακό στοιχείο j στο σημείο ελέγχου i 

- 

x, y Επιφανειακό σύστημα συντεταγμένων για την επίλυση 

των ολοκληρωτικών εξισώσεων του δισδιάστατου ο-

ριακού στρώματος 

m 

x, y, z Καρτεσιανές συντεταγμένες στο πραγματικό σώμα m 

x0 Τετμημένη σημείου ανακοπής m 

xu Τετμημένη σημείου μετάβασης από στρωτό σε τυρβώ-

δες οριακό στρώμα 

m 

α Γωνία προσβολής deg 

β Γωνία πλαγιολίσθησης deg 

β Συντελεστής συμπιεστότητας Prandtl - Glauert - 

γ = p vc c  Ισεντροπικός εκθέτης  - 

δ Πάχος οριακού στρώματος m 

δ1 Πάχος μετάθεσης του οριακού στρώματος m 

δ2 Πάχος απώλειας ορμής του οριακού στρώματος m 

δ3 Πάχος απώλειας ενέργειας του οριακού στρώματος m 

λ Λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου - 

Λ=
2
2

w

dp

U dx





 Παράμετρος Weighardt ms2Pa/kg

μ Δυναμικό ιξώδες kg/(ms) 

μ Ροπή διπόλων m3/s 

ν Κινηματικό ιξώδες m2/s 

Π Παράμετρος μορφής στις εξισώσεις του οριακού στρώ-

ματος 

- 
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Σύμβολο Επεξήγηση  Μονάδες 

ρ Πυκνότητα kg/m3 

σ Παροχή πηγών m2/s 

τw Διατμητική τάση στο τοίχωμα Pa 

Φ Δυναμικό ταχύτητας m2/s 

φ Δυναμικό ταχύτητας διαταραχής m2/s 

Φ∞ Δυναμικό ταχύτητας παράλληλης ροής m2/s 

φα Δυναμικό ταχύτητας διαταραχής στο ισοδύναμο ασυ-

μπίεστο σώμα 

m2/s 

 

Β) Πίνακας συμβόλων κεφαλαίου 3 

Σύμβολο Επεξήγηση  Μονάδες 

p Πίεση Pa 

p' Διακύμανση πίεσης Pa 

ti,j Ορθές και διατμητικές τάσεις Pa 

u Διάνυσμα ταχύτητας m/s 

u, υ, w Συνιστώσες ταχύτητας m/s 

x, y, z Καρτεσιανές συντεταγμένες m, m. m 

θ, y, r Κυλινδρικές συντεταγμένες deg, m, m

μ Μοριακό ιξώδες Pas 

μt Τυρβώδες ιξώδες  Pas 

ν Κινηματικό ιξώδες m2/s 

νt Κινηματικό τυρβώδες ιξώδες m2/s 

ρ Πυκνότητα ρευστού kg/m3 

Ωij Τανυστής μέσης στροβιλότητας s-1 

 

Γ) Πίνακας συμβόλων κεφαλαίου 4 

Σύμβολο Επεξήγηση  Μονάδες 
2  d'Alembert τελεστής ή ακουστικός τελεστής m-2 

co Ταχύτητα του ήχου m/s 

Pr Αριθμός Prandtl - 

ret Χρόνος υστέρησης s 

Rgas Σταθερά των αερίων J/(kgK) 

Tij Τανυστής του Lighthill Pa 

ui΄, p΄, ρ΄ Μικρές διαταραχές ταχύτητας, πίεσης, πυκνότητας m/s, Pa, 

kg/m3 
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Σύμβολο Επεξήγηση  Μονάδες 

δij Συνάρτηση δέλτα του Kronecker  

Μr Αριθμός Mach στη διεύθυνση διάδοσης - 

σij Συνεκτικές διατμητικές τάσεις σij Pa 
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Όσον αφορά τη διείσδυση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα,  η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελλη-

νική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) στην έκθεση των στατιστικών στοι-

χείων της αγοράς αιολικής ενέργειας για το 2012 (ΗWEA Wind Statistics – HWD2012) 

αναφέρει ότι, το σύνολο της εγχώριας αιολικής ισχύος που κατά τα τέλη του 2012 βρι-

σκόταν σε  εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία είναι 1746 MW. Η ισχύς αυτή κατανέ-

μεται ως εξής: 284,6 MW, στα μη διασυνδεμένα νησιά και 1461,4 MW, στο διασυνδε-

μένο σύστημα. Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε το 2012 ήταν 111,75 MW. Ο 

ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με το τέλος του 2011 είναι 6,8%, μειωμένος σε σχέση με 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αυξανόμενη ανάγκη για ενέργεια σε συνδυασμό με την εξάντληση των μη ανανεώ-

σιμων πόρων από τους οποίους εξαρτώνται μέχρι σήμερα οι δραστηριότητες των αν-

θρώπων καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση νέων εναλλακτικών λύσεων για την κάλυ-

ψη των ενεργειακών αναγκών. Η αιολική ενέργεια είναι μια τέτοια εναλλακτική λύση 

και ήδη καλύπτει το 3% της παγκόσμιας ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια ενώ σύντομα 

θα παρέχει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα από αυτό που παρέχεται από τα πυρηνικά 

εργοστάσια. Το έτος 2011, οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια ξεπέρασαν τα 50 εκα-

τομμύρια euro. Η αιολική ενέργεια καλύπτει το 20% της ζήτησης για ενέργεια στην 

Ισπανία και τη Δανία, ενώ στη Γερμανία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 10% και ανα-

μένεται να φτάσει το 25% μέχρι το 2020. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η 

Παγκόσμια Ένωση Αιολικής Ενέργειας (WWEA, World Wind Energy Association) η 

συνολική ισχύς από τους νέους ανεμοκινητήρες που εγκαταστάθηκαν το 2011 έφτασε 

τα 40 GW, ενώ μέχρι το τέλος του 2011 η εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας 

παγκοσμίως ανήλθε σε 237 GW.  

Αναμφίβολα το αιολικό δυναμικό μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Κάθε χρόνο οι ανε-

μοκινητήρες αυξάνονται κατά 20% και η WWEA προβλέπει ότι η αιολική ισχύς θα τε-

τραπλασιαστεί στα 1.000 GW μέχρι το 2020. Σε απόλυτους όρους, η Κίνα έχει αναδει-

χθεί σε ηγετική δύναμη στον τομέα της αιολικής ενέργειας, παράγοντας το 50% της 

νέας ισχύος και αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Ωστόσο οι ευρωπαϊκής χώ-

ρες, μεταξύ των οποίων Δανία, Ισπανία και Γερμανία, ξεπερνούν την Κίνα στην αιολι-

κή ενέργεια κατά κεφαλήν, καθώς στην τελευταία η αιολική ενέργεια καλύπτει μόνο το 

3% των εγχώριων αναγκών σε ηλεκτροδότηση, αφού το μεγαλύτερο μέρος προορίζεται 

για εξαγωγές. Σημειώνεται ότι το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας (U.S. Department 

of Energy) και η Αμερικανική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (AAWE, The American As-

sociation for Wind Engineering) έχουν θέσει ως στόχο την παραγωγή του 20% της συ-

νολικής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια μέχρι το 2030. 
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το 23,5% που επιτεύχθηκε το 2011 που ήταν το καλύτερο έτος ανάπτυξης της αιολικής 

ενέργειας στην Ελλάδα. Τέλος, σημειώνεται ότι σε επίπεδο περιφερειών η Στερεά Ελ-

λάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί  548 MW 

(31,4%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 340,75 ΜW (19,5%) και η Ανατολική Μα-

κεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 240,6 MW (13,8%). 

Οι ανεμοκινητήρες ως μέσο για την εκμετάλλευση της άφθονης και ανεξάντλητης ε-

νέργειας του ανέμου αποτελούν διαχρονικά κύριο αντικείμενο μελέτης καθώς ο σχε-

διασμός και η λειτουργία τους εμπεριέχουν τεχνολογικού ενδιαφέροντος ζητήματα που 

καθορίζουν αποφασιστικά τη διάδοση και την ανταγωνιστικότητα της αιολικής ενέρ-

γειας. Ως βασικά ζητήματα θεωρούνται (α) η απόδοση του ανεμοκινητήρα που σχετίζε-

ται με τον τύπο του στροφείου ή δρομέα της μηχανής και συνεπώς με την αεροδυναμι-

κή και (β) η κοινωνική απόρριψη των ανεμογεννητριών στις κατοικημένες  περιοχές 

λόγω ακουστικής ρύπανσης. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα δύο ζητήματα για 

την περίπτωση των ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα (Horizontal Axis Wind 

Turbines, HAWT) οι οποίες επικρατούν ποσοτικά των ανεμογεννητριών κατακόρυφου 

άξονα (Vertical Axis Wind Turbines, VAWT) και κυριαρχούν στα αιολικά πάρκα. 

Η μέχρι σήμερα υφιστάμενη τεχνογνωσία για την ανάλυση και το σχεδιασμό ανεμοκι-

νητήρων αποτυπώνεται στην εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που ακολουθεί 

εστιάζοντας στην αεροδυναμική και την αεροακουστική  των στροφείων ανεμοκινητή-

ρων οριζοντίου άξονα.  

1.1 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Για την ανάλυση του πεδίου ροής και τον υπολογισμό των αεροδυναμικών συντελε-

στών και επιδόσεων στροφείων ανεμοκινητήρων οριζοντίου άξονα, παρέχονται κλασ-

σικές θεωρίες της αεροδυναμικής έως και προηγμένες υπολογιστικές μεθοδολογίες, οι 

οποίες είναι: 

 Θεωρία ορμής (Momentum Theory) 
 Θεωρία φέρουσας γραμμής (Lifting Line Theory) 
 Μέθοδοι φέρουσας επιφάνειας (Lifting Surface Methods) 
 Μέθοδοι επιφανειακών στοιχείων (Panel Methods) 
 Μέθοδοι υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD, Computational Fluid Dynamics) 

1.1.1 Θεωρία ορμής 

Η θεωρία ορμής έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο σχεδιασμό και στην ανάλυση περι-

στρεφόμενων στροφείων [1-4]. Στη απλούστερη προσέγγιση της, το στροφείο εξιδανι-

κεύεται ως δίσκος (actuator disk model) και το πεδίο ροής θεωρείται μονοδιάστατο και 

αστρόβιλο που περιγράφεται από τις εξισώσεις διατήρησης της ορμής και στροφορμής 
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κατά το μήκος άπειρης έκτασης κυλινδρικών δακτυλίων που έχουν σαν γενέτειρες 

τμήματα του π ερυγίου κατά τη διεύθυνση της ακτίνα  του στροφείου. Στη συγκεκρι-

μένη θεωρία είναι απαραίτητο να γίνουν οι ακόλουθες αυστηρές παραδοχές [5]: α) Ο 

ιδεατός δίσκος προκύπτει από την σάρωση των περιστρεφόμενων πτερυγίων και απο-

τελεί σημείο ασυνέχειας της στατικής πίεσης, β) η μετατροπή της αιολικής ενέργειας 

πραγματοποιείται χωρίς απώλειες από τον ιδεατό δίσκο και γ) η επαγομένη ταχύτητα 

είναι σταθερή σε όλη την επιφάνεια του δίσκου. 

τ ς

Ο κυκλικός δίσκος στην περίπτωση των ανεμοκινητήρων λειτουργεί ως μια συσκευή 

επιβράδυνσης της ταχύτητας του αέρα από V0  ανάντη του στροφείου σε u στη θέση 

των πτερυγίων και τελικά σε u1 σε μια θέση πίσω από τον ανεμοκινητήρα, όπως φαίνε-

ται στο Σχήμα  1.1. 

ταχύτητα 

πίεση 

 

Σχήμα  1.1  Ταχύτητα και πίεση ανάντη και κατάντη στροφείου ανεμοκινητήρα. 

Η σύνδεση με το κινηματικό μέρος του προβλήματος γίνεται μέσω της μεθόδου των 

στοιχειακών πτερυγίων (Blade Element Method, ΒΕΜ) [4, 6], δηλαδή τα φορτία υπο-

λογίζονται με δεδομένα τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των αεροτομών των πτερυ-

γίων. Η τελευταία μέθοδος ενώνει τη θεωρία ορμής με τις τοπικές μεταβολές, στην αε-

ροτομή, που συμβαίνουν στην πραγματική γεωμετρία του πτερυγίου. Η μέθοδος των 

στοιχειακών πτερυγίων βασίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις: 

 Δεν υπάρχουν αεροδυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διακριτοποιημένων 

στοιχείων του πτερυγίου 

 Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στα στοιχεία καθορίζονται αποκλειστικά από τους 

συντελεστές άνωσης και αντίστασης 
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Σχήμα  1.2  Διακριτοποίηση γεωμετρίας πτερυγίου.  

Στη μέθοδο των στοιχειακών πτερυγίων, το πτερύγιο του στροφείου χωρίζεται σε Ν 

στοιχειώδη πτερύγια, καθένα από τα οποία έχει διαφορετική αεροδυναμική συμπερι-

φορά, δεδομένου ότι έχει μια διαφορετική ταχύτητα περιστροφής (ΩR), ένα διαφορετι-

κό μήκος χορδής (c) και μια διαφορετική γωνία συστροφής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

 1.2. 

Στη μέθοδο των στοιχειακών πτερυγίων, που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κυρίως 

στον αρχικό σχεδιασμό στροφείων, είναι απαραίτητη η εφαρμογή συντελεστών διόρ-

θωσης προκειμένου να γίνει προσαρμογή των αποτελεσμάτων στο πραγματικό πρό-

βλημα. Ο πρώτος είναι ο συντελεστής απωλειών ακροπτερυγίου (tip loss factor) του 

Prandtl που διορθώνει την υπόθεση του απείρου αριθμού των πτερυγίων του στροφεί-

ου. Ο δεύτερος είναι μια ημιεμπειρική σχέση από τον Glauert [6] που συσχετίζει τον 

συντελεστή ώσης με τον αξονικό επαγωγικό συντελεστή που θεωρήθηκε στην θεωρία 

ορμής. 

Η θεωρία ορμής προηγείται ιστορικά των άλλων και διακρίνεται για την απλότητα της, 

τις μικρές απαιτήσεις σε αριθμητικούς υπολογισμούς ενώ παράλληλα επιτρέπει, με ι-

κανοποιητική ακρίβεια, τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών καμπύλων λειτουργίας 

ενός δρομέα. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει χρησιμοποιηθεί και εξακολου-

θεί να χρησιμοποιείται ευρύτατα για τον αρχικό σχεδιασμό στροφείων. Η επίδραση 

τρισδιάστατων φαινομένων (π.χ. οι απώλειες ακροπτερυγίου) ή ο μη μόνιμος χαρακτή-

ρας της ροής, λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς με κατάλληλους εμπειρικούς 

συντελεστές ή εξισώσεις. Γενικά, όμως, οποιαδήποτε εφαρμογή της μεθόδου για μη 

μόνιμη ροή απαιτεί δεδομένα από μετρήσεις ή αριθμητικούς υπολογισμούς με εξελιγ-

μένα αριθμητικά πρότυπα. 
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1.1.2 Θεωρία φέρουσας γραμμής 

Στη θεωρία φέρουσας γραμμής που αρχικά διατυπώθηκε από τους Lanchester–Prandtl 

[7, 8], το κάθε πτερύγιο προσομοιώνεται από δινοσωλήνα (vortex tube) που συνήθως 

συντίθεται από ευθύγραμμα τμήματα δινών σταθερής έντασης. Στην κλασσική εφαρ-

μογή της μεθόδου, η απορροή προσομοιώνεται από σπειροειδείς δινοσωλήνες, ημι-

απείρου μήκους και η συσχέτιση μεταξύ των φορτίσεων και ταχυτήτων επιτυγχάνεται 

με εφαρμογή της θεωρίας των στοιχειακών πτερυγίων. Το βασικό σημείο διαφοροποί-

ησής της θεωρίας της φέρουσας γραμμής από τη θεωρία του δίσκου ορμής είναι ότι 

στην πρώτη λαμβάνεται πρόνοια για την επίδραση των δινο-στοιχείων που συγκροτούν 

την απορροή ή το απόρρευμα της πτέρυγας. Λόγω αυτού, θεωρείται ότι επιτυγχάνεται 

μια ορθότερη προσομοίωση καθώς προσεγγίζεται ο τρισδιάστατος χαρακτήρας της ρο-

ής. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε υπολογισμούς φορτίων για στροφεία κά-

θε τύπου (έλικες αεροσκαφών, έλικες πλοίων, αιολικές μηχανές) και εξακολουθεί, α-

κόμα και σήμερα, να επιλέγεται ως μέθοδος σχεδιασμού στροφείων. 

1.1.3 Μέθοδοι φέρουσας επιφάνειας 

Οι μέθοδοι φέρουσας επιφάνειας [9] χαρακτηρίζονται ως πλήρως «στροβιλές» μεθοδο-

λογίες και πλεονεκτούν από τις μεθόδους της φέρουσας γραμμής στην πλέον ρεαλιστι-

κή απεικόνιση της τρισδιάστατης γεωμετρίας των πτερυγίων καθώς στην επιφάνεια 

αναφοράς τους κατανέμονται κατά διακριτό ή συνεχή τρόπο στρόβιλοι ή δίνες. Οι δυ-

νάμεις στα πτερύγια προκύπτουν είτε από ολοκλήρωση της κατανομής των πιέσεων 

που υπολογίζονται από την εξίσωση Bernoulli είτε άμεσα με εφαρμογή του θεωρήμα-

τος του Joukowski. Η επίδραση της απορροής των πτερυγίων στο πεδίο ροής πλησίον 

της επιφάνειας τους, όπως και στις μεθοδολογίες της φέρουσας γραμμής,  λαμβάνεται 

υπόψη με την υιοθέτηση μιας κατάλληλης γεωμετρίας στην οποία κατανέμονται στρο-

βιλικά στοιχεία. Ο τρόπος αναπαράστασης της επιφάνειας της απορροής είναι καθορι-

στικός για τις μεθόδους της φέρουσας επιφάνειας και με βάση αυτόν γίνεται διάκριση 

σε μεθόδους απορροής με προδιαγεγραμμένη επιφάνεια και σε μεθόδους με ελεύθερη 

επιφάνεια με τις περιπτώσεις αυτές να χαρακτηρίζονται ως μοντέλα προδιαγεγραμμέ-

νης απορροής και ελεύθερης απορροής αντίστοιχα. 

Στο μοντέλο της προδιαγεγραμμένης απορροής (prescribed wake model), η απορροή 

μορφώνεται πό ημι-άπειρης έκτασης σπειροειδή φύλλα δινών με εξαρτ μένη μετα-

βλητή το βήμα της σπείρας. Ο επιβαλλόμενος περιορισμός στους βαθμούς ελευθερίας 

κίνησης της γεωμετρίας της απορροής συντελεί στην ευκολία των υπολογισμών δίχως 

προβλήματα αριθμητικής ευστάθειας [10, 11]. Στο μοντέλο της ελεύθερης απορροής 

(free wake model), η γεωμετρία του φύλλου δίνης προκύπτει από την επίλυση των εξι-

σώσεων εξέλιξης της στροβιλότητας και αυτό επιτρέπει την προσομοίωση των σύνθε-

των δομών της ροής ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν μη μόνιμο χαρακτήρα [12, 13]. Η α-

α η
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ριθμητική επίλυση αυτού του μοντέλου απορροής χαρακτηρίζεται ως συνθετότερη της 

αντίστοιχης του μοντέλου της προδιαγεγραμμένης απορροής και αναμφίβολα το κό-

στος υπολογισμού είναι υψηλότερο. 

1.1.4 Μέθοδοι επιφανειακών στοιχείων 

Οι μέθοδοι των επιφανειακών στοιχείων χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην α-

ριθμητική επίλυση του μη συνεκτικού πεδίου ροής γύρω από τρισδιάστατα σώματα. 

Για την εφαρμογή τους προϋποτίθεται ότι η ροή είναι προσκολλημένη στο σώμα, ενώ 

μπορούν να εφαρμοσθούν για συμπιεστές ροές εφόσον αυτές μπορούν να διατυπωθούν 

από τη γραμμικοποιημένη εξίσωση του δυναμικού ταχύτητας. 

Η μέθοδος των επιφανειακών στοιχείων αναπτύχθηκε αρχικά για δισδιάστατα σώματα, 

όπου το καμπύλο περίγραμμα αντικαθίσταται µε πολύγωνο σε κάθε πλευρά του οποίου 

τοποθετείται μια κατανομή ιδιόμορφων σημείων (πηγές, δίπολα ή στρόβιλοι). Η κατα-

νομή των πηγών-απαγωγών και στροβίλων στην επιφάνεια του αεροδυναμικού σώμα-

τος μπορεί να είναι συνεχής ή διακριτή. Μια συνεχής κατανομή οδηγεί σε ολοκληρω-

τικές εξισώσεις παρόμοιες με αυτές που συναντώνται στη θεωρία λεπτών αεροτομών 

και οι οποίες δεν προσφέρουν αναλυτικές λύσεις. Αντίθετα, αν η επιφάνεια του σώμα-

τος διακριτοποιηθεί σε μια σειρά στοιχείων (panels), οι ολοκληρωτικές εξισώσεις με-

τατρέπονται σε ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων το οποίο επιλύεται αριθμητικά. 

Οι A.M.O. Smith και J. Piere [14] καθώς και ο J.P. Giesing [15] απέδειξαν την αξιοπι-

στία αυτής της μεθόδου υπολογισμού, τόσο για μεμονωμένη αεροτομή µε και χωρίς 

άνωση, όσο και για συνδυασμό πολλών αεροτομών, σε υποηχητικό πεδίο ροής. Η επέ-

κταση της μεθόδου αυτής  σε τρισδιάστατα σώματα, µε διαίρεση της επιφάνειας σε ε-

πιφανειακά στοιχεία, έγινε από τους J.L.Hess και A.M.O. Smith. 

Συγχρόνως και παράλληλα µε τη διατύπωση αυτή, για την υποηχητική περιοχή, το 

1962, αναπτύχθηκαν μέθοδοι επιφανειακών στοιχείων για την υπερηχητική περιοχή 

από τον F.A. Woodward (Boeing) [16] για πτέρυγα, και το 1966 από τους F.A. Wood-

ward και R.L. Garmichael [17] για συνδυασμό πτέρυγας–ατράκτου σε υποηχητικό και 

υπερηχητικό πεδίο ροής. Αυτές οι εργασίες για υποηχητικό πεδίο ροής επεκτάθηκαν 

από τους P.E. Rubbert και G.R. Saaris [18] σε πτερύγια καμπυλότητας και αεραγω-

γούς. 

Στην Ευρώπη, η πρώτη δημοσίευση για την εφαρμογή της μεθόδου των επιφανειακών 

στοιχείων σε υποηχητικές ροές, έγινε από τους T.E. Labrujere, W. Loeve και J.W. 

Slooff [19]. Μεταξύ των δημοσιευμένων εργασιών, υπάρχουν διαφορές που αφορούν 

κυρίως την κατανομή των ιδιόμορφων σημείων, την επίδραση της συμπιεστότητας και 

τη συνθήκη απορροής του Kutta. 
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Η ευελιξία της μεθόδου των επιφανειακών στοιχείων σε συνδυασμό με το σχετικά χα-

μηλό υπολογιστικό κόστος της αιτιολογούν την υιοθέτηση και χρήση της από πολλούς 

ερευνητές αλλά και την αεροδιαστημική βιομηχανία. Στο βιβλίο των A. Plotkin και J. 

Katz [20], παρουσιάζεται διεξοδικά η μεθοδολογία των επιφανειακών στοιχείων με ε-

φαρμογές για την ανάλυση του πεδίου ροής δισδιάστατων αεροτομών και τον υπολογι-

σμό αεροδυναμικών φορτίων σε τρισδιάστατα σώματα αλλά και σε περιστρεφόμενα 

πτερύγια. Στη  βιβλιογραφία, για τη ανάλυση του πεδίου ροής και τον υπολογισμό των 

φορτίων σε ανωστικές και μη επιφάνειες συναντώνται αρκετοί υπολογιστικοί κώδικες 

panel, όπως είναι  ο κώδικας των Hess and Smith [21], ο κώδικας του Woodward [22], 

ο κώδικας των  Rubbert and Saaris [18], οι κώδικες Hess I [23] και Hess II [24], ο κώ-

δικας USSAERO [25], ο κώδικας VSAERO [26], ο κώδικας GENUVP [27], ο κώδικας 

WTPAN [28, 29] και ο κώδικας RotorFLOW [30]. 

Για την αεροδυναμική ή υδροδυναμική ανάλυση στροφείων (στροφεία ελικοπτέρων, 

ανεμογεννητριών και προπέλων πλοίων), συνηθίζεται η επιλογή μεθοδολογιών στροβι-

λικών στοιχείων (vortex element methods) στις οποίες ανήκει και η μέθοδος των επιφα-

νειακών στοιχείων. Το απόρρευμα του στροφείου μπορεί να είναι προδιαγεγραμμένο ή 

ελεύθερο. Στην πρώτη περίπτωση, η θέση των στροβιλικών στοιχείων καθορίζεται από 

πειραματικές μετρήσεις ή ημιεμπειρικές εξισώσεις. Ως πλεονεκτήματα της υιοθέτησης 

του προδιαγεγραμμένου μοντέλου απορρεύματος θεωρούνται η αριθμητική ευστάθεια 

και το χαμηλό υπολογιστικό κόστος. Το κύριο μειονέκτημα του προδιαγεγραμμένου 

μοντέλου απορρεύματος είναι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις εφαρμο-

γών όπου το απόρρευμα παρουσιάζεται με σύνθετη δομή. Αντίθετα, με τα μοντέλα ε-

λευθέρου απορρεύματος μπορούν να αναλυθούν δυναμικά μεταβαλλόμενες ροές, αλλά 

ενέχουν το πρόβλημα της αριθμητικής ευστάθειας ενώ απαιτούν υψηλό χρόνο υπολο-

γισμού. Τα τελευταία χρόνια, για την αεροδυναμική ανάλυση περιστρεφόμενων στρο-

φείων ελικοπτέρου, έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα βασισμένα στη θεωρία του ε-

λεύθερου απορρεύματος [31, 32]. 

Στην περίπτωση της αεροδυναμικής ανάλυσης ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα έ-

χουν γίνει αρκετές εργασίες βασισμένες στη μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων με 

προδιαγεγραμμένο απόρρευμα [28, 29, 33-35]. Πιο συγκεκριμένα, στις εργασίες των 

Tachos N.S. et al. [28, 29] παρουσιάστηκε η αεροδυναμική ανάλυση ανεμοκινητήρα 

οριζοντίου άξονα με τη μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων συζευγμένη με μια ολο-

κληρωτική μέθοδο ανάλυσης του οριακού στρώματος του J.C. Rotta [36, 37]. Οι μέθο-

δοι των επιφανειακών στοιχείων αναπτύσσονται ακόμη και σήμερα μιας και το ερευνη-

τικό κέντρο ECN (Energy Research Center of the Netherlands) ανέπτυξε τον υπολογι-

στικό κώδικα ROTORFLOW [30] ο οποίος βασίζεται στη θεωρία των επιφανειακών 

στοιχείων (καμπύλα στοιχεία) συζευγμένος με τρισδιάστατη μέθοδο πρόλεξης του τυρ-

βώδους οριακού στρώματος στις επιφάνειες των πτερυγίων του στροφείου. 
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Για την αεροδυναμική ανάλυση των φορτίων που αναπτύσσονται στα περιστρεφόμενα 

στροφεία των ανεμογεννητριών έχουν χρησιμοποιηθεί και μέθοδοι ελεύθερου μοντε-

λοποιημένου απορρεύματος [38-40]. 

Tέλος πρέπει να αναφερθεί μια ειδική έκδοση στροβιλικών στοιχείων ‘GENUVP code’ 

για την προσομοίωση περιστρεφόμενων στροφείων όπου η μοντελοποίηση του απορ-

ρεύματος πραγματώνεται με τη θεώρηση στροβιλικών σωματιδίων ή σταγονιδίων (vor-

tex particles or blobs) [27]. 

1.1.5 Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes 

Οι προαναφερόμενοι μέθοδοι αεροδυναμικής ανάλυσης, αναμφίβολα διακρίνονται για 

το σχετικά χαμηλό υπολογιστικό κόστος, ακόμη και όταν για την αντιμετώπιση του 

συνεκτικού χαρακτήρα των ροών απαιτείται αφενός η σύζευξη της δυναμικής ροής με 

μοντέλο πρόλεξης οριακού στρώματος στις βρεχόμενες επιφάνειες των σωμάτων και 

αφετέρου η επιλογή ενός κατάλληλου μοντέλου απορρεύματος, ενώ σχεδόν πάντα θα 

πρέπει να υιοθετηθούν δοκιμασμένες ημι-εμπειρικές σχέσεις. Αντίθετα, αν αγνοηθούν 

η σημαντικότητα του χρόνου υπολογισμού και οι απαιτούμενοι υπολογιστικοί πόροι, η 

επίλυση του συστήματος των εξισώσεων Navier-Stokes (N-S), σε προκαθορισμένο ό-

γκο του ρευστού που περιβάλλει το σώμα, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή. Η 

διακριτοποίηση των εξισώσεων και του όγκου εντός του οποίου γίνεται η επίλυση των 

εξισώσεων N-S που πρέπει να συνδυασθούν με ένα κατάλληλο μοντέλο τύρβης συ-

γκροτούν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία ή τεχνική  υπολογιστικής ρευστοδυναμικής 

(CFD, Computational Fluid Dynamics). 

Η αεροδυναμική ανάλυση πτερυγίων και στροφείων με τεχνικές CFD, ιστορικά κατα-

γράφεται   στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα όπου επιχειρείται η επίλυση του μη 

συνεκτικού πεδίου ροής [41, 42]. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι Euler που 

επιλύουν ένα μεταβαλλόμενο χρονικά πεδίο ροής [43, 44]. H εξέλιξη των λογισμικών 

υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ακολουθεί τον ραγδαίο ρυθμό αύξησης των χαρακτη-

ριστικών και επιδόσεων των υπολογιστικών συστημάτων, με αποτέλεσμα τη δυνατότη-

τα  αριθμητικής επίλυσης των εξισώσεων RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) 

σε μεγάλα ως προς την έκταση και ταυτόχρονα χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία ροής 

[45-47]. 

Την τελευταία δεκαετία, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των ερευνητικών εργασιών 

που αντιμετώπισαν τη  αεροδυναμική ανάλυση περιστρεφόμενων στροφείων ανεμοκι-

νητήρων οριζοντίου άξονα με χρήση επιλυτών (solvers) CFD [48-50]. Τα πειραματικά 

ερευνητικά προγράμματα ου Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πη ών Ενέργειας (NREL, 

National Renewable Energy Laboratory) του Υπουργείου Ενέργειας (Department of 

Energy) των ΗΠΑ [51] καθώς και τα ευρωπαϊκά προγράμματα VISCWIND (Viscous 

Effects on Wind turbine Blades) [52], VISCEL (Viscous and Aeroelastic effects on 

ν

τ γ
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Wind Turbine Blades) [53] και KNOW-BLADE [54-56], συνέδραμαν στην ανάπτυξη 

και την ολοένα μεγαλύτερη χρήση των λογισμικών CFD στον τομέα των ανάλυσης και 

σχεδιασμού μικρών και μεγάλων ανεμοκινητήρων. Οι CFD προσομοιώσεις παρέχουν 

αποτελέσματα ου προσεγγίζουν με ικα οποιητική ακρίβεια τις πειραματικές μετρή-

σεις, κυρίως μέχρι τις ταχύτητες ανέμου 10m/s. Για μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου η 

αποκόλλησης της ροής από τα πτερύγια του στροφείου είναι έντονη, οι RANS προσο-

μοιώσεις παρέχουν υποεκτίμηση της αποδιδόμενης ισχύος από το στροφείο του ανεμο-

κινητήρα. Η ανωτέρω αδυναμία των RANS προσομοιώσεων αιτιολογεί τη χρήση υβρι-

δικών LES (Large Eddie Simulation) τεχνικών, όπως είναι τα DES (Detached Eddie 

Simulation) σχήματα [57], που χαρακτηρίζονται από το υψηλό υπολογιστικό κόστος. 

Από τα αποτελέσματα πραγματοποιηθέντων προσομοιώσεων βεβαιώνεται η καλή συμ-

φωνία σε μικρές γωνίες προσβολής, ενώ σε μεγάλες γωνίες προσβολής, όπου δεσπόζει 

το φαινόμενο της αποκόλλησης της ροής, παρατηρούνται αποκλίσεις. Σε εργασία του 

Sorensen το 2009, καταδεικνύεται ότι η χρήση του μοντέλου τύρβης k-ω SST (Shear 

Stress Transport) [58] συζευγμένο με το μοντέλο μετάβασης στρωτής / τυρβώδους ρο-

ής του Menter et al. [59] διασφαλίζει επαρκώς την υπολογιστική αξιοπιστία στην αε-

ροδυναμική ανάλυση των στροφείων ανεμοκινητήρων.  

π  ν

Γενικά, έχει επικρατήσει πλέον η αριθμητική επίλυση των εξισώσεων N-S στην αερο-

δυναμική ανάλυση και το σχεδιασμό στροφείων ανεμοκινητήρων. Ενδεικτικά αναφέ-

ρονται οι εργασίες των Madsen et al. [60], των Tongchitpakdec et al. [61] και των Li 

Yuwei et al. [62] όπου σ΄ αυτή χρησιμοποιείται ένα δυναμικά επικαλυπτόμενο πλέγμα 

(overset grid) για την επίλυση των εξισώσεων N-S. Οι Wang Q. κ.α [63] σύξευξαν τη 

μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων με έναν επιλύτη CFD με στόχο τη μείωση του υ-

πολογιστικού κόστους που ενέχεται στην αεροδυναμική ανάλυση στροφείων ανεμοκι-

νητήρων. Επίσης, εύλογα αιτιολογείται η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των εμπορικού 

λογισμικού CFD για την αεροδυναμική ανάλυση στροφείων ανεμοκινητήρων. Ενδει-

κτικά, αναφέρονται οι εργασίες των Carcangiu et al. [64], Laursen et al. [65] και Ta-

chos et al. [66, 67] όπου παρουσιάζεται η αεροδυναμική ανάλυση στροφείου ανεμοκι-

νητήρα με χρήση διαφορετικών μοντέλων τύρβης, προκειμένου να διερευνηθεί η κρι-

σιμότητα στην επιλογή του καταλλήλου μοντέλου τύρβης για την αεροδυναμική ανά-

λυση στροφείων ανεμοκινητήρων οριζοντίου άξονα. 

1.2 ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Οι ανεμοκινητήρες κατά τη λειτουργία τους παράγουν θόρυβο τόσο μηχανικό όσο και 

αεροδυναμικό. Για αιολικά πάρκα που συνήθως βρίσκονται μακριά από τον αστικό ι-

στό δεν υπάρχουν εμφανείς περιβαλλοντικές συνέπειες, όμως για αιολικά πάρκα ή και 

μεμονωμένων ανεμοκινητήρων πλησίον κατοικημένων περιοχών συχνά τίθεται το πρό-

βλημα της ηχητικής όχλησης λόγω της λειτουργίας τους. Σε μια δεδομένη θέση παρα-
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τηρητή, ο αντιληπτός θόρυβος εξαρτάται από την κατασκευή του ανεμοκινητήρα, τη 

λειτουργία του και άλλους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση, τα φυσικά εμπόδια στη 

διάδοση ου θορύβου (π.χ. λόφοι και δέντρα), μηχανικά εξαρτήματα και ο αεροδυν -

μικός σχεδιασμός στροφείου (αεροτομή, είδος ακροπτερυγίο , χείλος εκφυγής) [68]. 

Αρκετοί από τους προαναφερόμενους παράγοντες που συντελούν στην παραγωγή του 

αεροδυναμικού θορύβου έχουν μελετηθεί πειραματικά από το NREL [69]. 

τ α

υ

 

Ο αεροδυναμικός θόρυβος που αποτελεί αντικείμενο θεωρητικής και πειραματικής με-

λέτης για πολλά χρόνια, παράγεται από την αλληλεπίδραση της τυρβώδους ροής με την 

επιφάνεια των πτερυγίων. Στη βιβλιογραφία συναντώνται αρκετά μοντέλα παραγωγής 

και πρόβλεψης του αεροδυναμικού θορύβου. Μερικά από αυτά είναι διακρίνονται για 

την απλότητα τους [70, 71], ενώ άλλα χρησιμοποιούν πολύπλοκα μοντέλα CFD που 

εξελίσσονται ραγδαία την τελευταία δεκαετία [72]. Ως ενδιάμεση κατηγορία θεωρού-

νται διάφορα μοντέλα πρόβλεψης του αεροδυναμικού θορύβου που στηρίζονται σε ημι-

εμπειρικές σχέσεις. Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από πειραματικές μετρή-

σεις σε συνδυασμό με το μοντέλο του αυτοεπαγώμενου θορύβου αεροτομής (airfoil 

self-noise) των Brooks, Pope και Marcolini [73]. Μέσω συστηματικών μετρήσεων κα-

τέληξαν σε ημιεμπειρικές σχέσεις για τις ακόλουθες πηγές θορύβου: 

 Τυρβώδες οριακό στρώμα – θόρυβος χείλους εκφυγής (Turbulent boundary lay-

er – trailing edge noise, TBL-TE): Στους υψηλούς αριθμούς Reynolds το οριακό 

στρώμα είναι κυρίως τυρβώδες και παράγεται θόρυβος από την αλληλεπίδραση 

του με τo χείλος εκφυγής. 

 Στρωτό οριακό στρώμα – παραγωγή στροβίλων (Laminar boundary layer – vor-

tex shedding noise, LBL-VS): Σε χαμηλούς αριθμούς Reynolds το οριακό στρώ-

μα είναι στρωτό το οποίο όμως είναι ασταθές με συνέπεια την ύπαρξη αποκολ-

λήσεων και αποτέλεσμα την αποβολή στροβιλότητας με παράλληλη παραγωγή 

θορύβου.  

 Παραγόμενος θόρυβος από αποκόλληση του οριακού στρώματος (Boundary 

layer separation noise)  

 Πλήρης αποκόλληση οριακού στρώματος (Large scale separation-deep stall 

noise): Σε μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης δημιουργείται έντονη αποκόλληση (deep 

stall) με παραγωγή θορύβου κυρίως στις χαμηλές συχνότητες. 

 Γεωμετρία της ακμής εκφυγής (Trailing edge bluntness – vortex shedding noise)  

Οι Hubbard και Shepherd [74] επέτυχαν να προβλέψουν τον παραγόμενο αεροδυναμι-

κό θόρυβο από τη λειτουργία ανεμοκινητήρων μεγάλης ισχύος, κάνοντας χρήση του 

αεροακουστικού μοντέλου των Pope και Marcolini [73]. Επίσης, έχουν προταθεί ημι-

εμπειρικά μοντέλα βασισμένα στον κλιμακούμενο νόμο των Brooks et al. συζευγμένα 
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με το μοντέλο της τυρβώδους ατμοσφαιρικής ροής (turbulence inflow) του Amiet [75] 

με ικανοποιητικά αποτελέσματα [76, 77]. Παρόμοιες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί 

από τους Fuglsang και Madsen [78], Moriarty και  Migliore [79], Vanhaeverbeke [80] 

καθώς και στο SIROCCO project [81]. Σύγχρονοι κώδικες που επιτρέπουν την πρόλεξη 

του παραγόμενου αεροδυναμικού θορύβου από τη λειτουργία ενός ανεμοκινητήρα, 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερθείσες πηγές θορύβου είναι o IAGNOISE 

(Kamruzzaman et al., 2009) [82] και SILANT (Boorsma και Schepers, 2012) [83]. 

Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και της ανάπτυξης-

εξέλιξης των υπολογιστικών πακέτων CFD. έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο πεδίο 

της υπολογιστικής αεροακουστικής (CAA, Computational Aero-Acoustics). Ο Sir 

James Lighthill, θεωρείται ως ο θεμελιωτής της αεροακουστικής, εισάγοντας την ομώ-

νυμη εξίσωση [84], γνωστής και ως ακουστική αναλογία του Lighthill και στην οποία 

στηρίζονται όλες οι μεθοδολογίες αεροακουστικής ανάλυσης. Μια από τις πρώτες ε-

φαρμογές ήταν ο υπολογισμός του παραγόμενου θορύβου από μια δέσμη εκροής (jet 

flow). H ακουστική αναλογία που διετύπωσε ο Lighthill βελτιώθηκε στη συνέχεια. Ο 

Curle [85] ενσωμάτωσε την επίδραση των στατικών ορίων της ροής ενώ το 1969 οι 

Ffowcs Williams και Hawkings (FW-H) δημοσίευσαν την κλασσική πλέον εργασία 

τους με τίτλο "Sound Generated by Turbulence and Surfaces in Arbitrary Motion" [86], 

η οποία επέκτεινε την ακουστική αναλογία του Lighthill ώστε να συμπεριλάβει γενικό-

τερου τύπου επιδράσεις προερχόμενες κυρίως από αυθαίρετα κινούμενες επιφάνειες. Η 

εξίσωση FW-H είναι η πιο γενική μορφή της ακουστικής αναλογίας και ταυτόχρονα 

ιδανική για την πρόβλεψη θορύβου παραγόμενου από την σύνθετη κίνηση των στρο-

φείων στο ενδιάμεσο και μακρινό πεδίο. Σε όλες τις προσεγγίσεις, το βασικό ζήτημα 

είναι να υπολογιστούν οι πηγές ήχου, που δημιουργούνται από τις μεταβαλλόμενες πη-

γές θορύβου. Αυτές μπορεί να υπολογιστούν με τους επιλυτές των εξισώσεων N-S. 

Πρώτος ο Arakawa et al. (2005) [87] εκτέλεσε στον super computer ‘Earth Simulator’ 

την πρώτη προσομοίωση του παραγόμενου του αεροδυναμικού θορύβου από το στρο-

φείο ανεμοκινητήρα οριζοντίου άξονα εφαρμόζοντας την ανάλυση της υπολογιστικής 

ρευστοδυναμικής LES. Το 2011, ο Tadamasa et al. [88] έκανε χρήση του αεροακουστι-

κού μοντέλου FW-H συζευγμένου με μία αεροδυναμική ανάλυση URANS CFD. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα το υπολογιστικό κόστος να είναι μειωμένο αλλά να υπολογίζο-

νται μόνο ο μονοπολικός και διπολικός όρος του θορύβου. 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η χρήση και ανάπτυξη υπολογιστι-

κών τεχνικών και μεθοδολογιών που μπορούν α συνδράμουν στην αεροδυναμική  α-

νάλυση των περιστρεφόμενων στροφείων ανεμοκινητήρων οριζοντίου άξονα καθώς 

και στην πρόβλεψη του παραγόμενου αεροακουστικού θορύβου από αυτά. Ειδικότερα:  

ν
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 για την αεροδυναμική ανάλυση των περιστρεφόμενων πτερυγίων, αναπτύσσεται 

υπολογιστικός αλγόριθμος στον οποίο γίνεται σύζευξη της μεθόδου των επιφα-

νειακών στοιχείων με μια ολοκληρωτική μέθοδο επίλυσης των εξισώσεων του 

οριακού στρώματος στις επιφάνειες των πτερυγίων του στροφείου ενός ανεμο-

κινητήρα, προκειμένου να συμπεριληφθούν φαινόμενα που συσχετίζονται με το 

συνεκτικό χαρακτήρα της ροής, 

 για τη λεπτομερέστερη διερεύνηση του πεδίου ροής του στροφείου του ανεμο-

κινητήρα, οι εξισώσεις N-S επιλύονται αριθμητικά με την τεχνική των πεπερα-

σμένων όγκων και χρήση δοκιμασμένου λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυ-

ναμικής και 

 για την αεροακουστική ανάλυση, η εξίσωση των Ffowcs Williams-Hawkings 

(FW-H), που αποτελεί την πιο γενική μορφή της ακουστικής αναλογίας του 

Lighthill, επιλύεται με την ανάπτυξη λογισμικού το οποίο συνδυάζεται με τον 

υπολογιστικό αλγόριθμο της συζευγμένης μεθόδου των επιφανειακών στοιχείων 

και της ολοκληρωτικής μέθοδο επίλυσης των εξισώσεων του οριακού στρώμα-

τος. 

Η επιλογή της αεροδυναμικής ανάλυσης του στροφείου ενός ανεμοκινητήρα οριζοντί-

ου άξονα με μια συζευγμένη μεθοδολογία επιφανειακών στοιχείων και ολοκληρωτικής 

επίλυσης των εξισώσεων οριακού στρώματος αιτιολογείται από την απαίτηση συγκε-

ρασμού μεταξύ του χαμηλού υπολογιστικού κόστους και της ακριβούς προσομοίωσης 

και ως εκ τούτου τη δυνατότητα χρήσης του λογισμικού για την ανάλυση και το σχε-

διασμό στροφείων ανεμοκινητήρων. Για τη διερεύνηση του πεδίου ροής και ιδιαίτερα 

της αποκόλλησης της ροής από τα πτερύγια και του απορρεύματος του στροφείου α-

παιτείται, η παράλληλη χρήση ενός δοκιμασμένου λογισμικού CFD μέσω του οποίου, 

παρά τη δυσχρηστία του, μπορούν να μελετηθούν ζητήματα που αφορούν τις αριθμητι-

κές επιλύσεις των εξισώσεων N-S, εστιάζοντας στη διακριτοποίηση του όγκου ελέγχου 

και την επιλογή ενός μοντέλου τύρβης το οποίο μπορεί να προκριθεί ως κατάλληλο για 

ροές σε στροφεία ανεμοκινητήρων.  

Για τον έλεγχο και την σύγκριση των υπολογιστικών αποτελεσμάτων, επιλέγονται πει-

ραματικές μετρήσεις πεδίου που διατίθενται για τον πειραματικό ανεμοκινητήρα  ορι-

ζοντίου άξονα NREL II (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ Α-Ο-Α NREL II). 
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Στο μοντέλο της προδιαγεγραμμένης απορροής, η απορροή μορφώνεται από ημι-

άπειρης έκτασης σπειροειδή φύλλα δινών με εξαρτημένη μεταβλητή το βήμα της σπεί-

ρας. Ο επιβαλλόμενος περιορισμός στους βαθμούς ελευθερίας κίνησης της γεωμετρίας 

της απορροής συντελεί στην ευκολία των υπολογισμών δίχως προβλήματα αριθμητικής 

ευστάθειας [11]. Στο μοντέλο της ελεύθερης απορροής, η γεωμετρία του φύλλου δίνης 

προκύπτει από την επίλυση των εξισώσεων εξέλιξης της στροβιλότητας και αυτό επι-

2 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ 

ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την ανάλυση και το σχεδιασμό στροφείων ανεμοκινητήρων διατίθενται οι ακόλου-

θες θεωρίες και μεθοδολογίες:  

 Θεωρία του δίσκου ορμής 

 Θεωρία της φέρουσας γραμμής 

 Θεωρία της φέρουσας επιφάνειας 

 Μέθοδος των επιφανειακών στοιχείων 

 Πλήρης επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes με τεχνικές της υπολογιστικής ρευ-
στοδυναμικής (CFD) στον όγκο ελέγχου 

Οι μέθοδοι της φέρουσας επιφάνειας χαρακτηρίζονται ως πλήρως «στροβιλές» μεθο-

δολογίες και πλεονεκτούν από τις μεθόδους της φέρουσας γραμμής στην πλέον ρεαλι-

στική απεικόνιση της τρισδιάστατης γεωμετρίας των πτερυγίων καθώς στην επιφάνεια 

αναφοράς τους κατανέμονται κατά διακριτό ή συνεχή τρόπο στρόβιλοι ή δίνες. Οι δυ-

νάμεις στα πτερύγια προκύπτουν είτε από ολοκλήρωση της κατανομής των πιέσεων 

που υπολογίζονται από την εξίσωση Bernoulli είτε άμεσα με εφαρμογή του θεωρήμα-

τος του Joukowski. Η επίδραση της απορροής των πτερυγίων στο πεδίο ροής πλησίον 

της επιφάνειας τους, όπως και στις μεθοδολογίες της φέρουσας γραμμής, λαμβάνεται 

υπόψη με την υιοθέτηση μιας κατάλληλης γεωμετρίας στην οποία κατανέμονται στρο-

βιλικά στοιχεία. Ο τρόπος αναπαράστασης της επιφάνειας της απορροής είναι καθορι-

στικός για τις μεθόδους της φέρουσας επιφάνειας και με βάση αυτόν γίνεται διάκριση 

σε μεθόδους απορροής με προδιαγεγραμμένη επιφάνεια και σε μεθόδους με ελεύθερη 

επιφάνεια με τις περιπτώσεις αυτές να χαρακτηρίζονται ως μοντέλα προδιαγεγραμμέ-

νης απορροής και ελεύθερης απορροής αντίστοιχα. 
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τρέπει την προσομοίωση των σύνθετων δομών της ροής ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν μη 

μόνιμο χαρακτήρα [12, 13]. Η αριθμητική επίλυση αυτού του μοντέλου απορροής χα-

ρακτηρίζεται ως συνθετότερη της αντίστοιχης του μοντέλου της προδιαγεγραμμένης 

απορροής και αναμφίβολα το κόστος υπολογισμού είναι υψηλότερο. 

Όλες οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες στηρίζονται σε μη συνεκτικές θεωρήσεις για 

το πεδίο ροής, ενώ η επίδραση των μηχανισμών της συνεκτικότητας εισάγονται με κα-

τά τρόπο προσεγγιστικό (π.χ. θεώρηση οριακού στρώματος). Η επίδραση όμως των συ-

νεκτικών μηχανισμών σε ροές γύρω από δρομείς πολλές φορές είναι πολύ σημαντική 

όπως για παράδειγμα στην περίπτωση αποκόλλησης της ροής. Για τον υπολογισμό του 

πεδίου ροής συνεκτικού ρευστού χρησιμοποιούνται πλεγματικές μέθοδοι (Eulerian) 

όπου επιλύονται οι εξισώσεις Navier-Stokes. Η χρήση πλεγματικών μεθόδων για την 

επίλυση μη μόνιμων ροών γύρω από δρομείς παρουσιάζει δυσκολίες, οι σημαντικότε-

ρες των οποίων είναι: 

 Το υψηλό υπολογιστικό κόστος εξαιτίας της σύνθετης γεωμετρίας και κατά συνέ-
πεια των μεγάλων διαστάσεων των πλεγμάτων. 

 Η διαχείριση των πλεγμάτων σε γεωμετρικές διατάξεις συγκροτούμενες από πολλά 
σώματα που κινούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

 Η αριθμητική διάχυση που εμφανίζεται στην περιοχή της απορροής λόγω των με-
γάλων κλίσεων στο πεδίο ταχυτήτων.  

2.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Η μόνιμη, δυναμική και ασυμπίεστη ροή γύρω από τρισδιάστατα σώματα περιγράφεται 

από την εξίσωση του Laplace, 

2 2 2
2

2 2 2
0

x y z

     
     

  
 (2.1) 

όπου Φ(x,y,z) είναι η συνάρτηση δυναμικού του πεδίου ροής. Η εξίσωση αυτή προκύ-

πτει από την εξίσωση συνέχειας 

0 V  (2.2) 

και τη συνθήκη μη-στροβιλότητας  

0 V  (2.3) 

Η ταχύτητα του πεδίου ροής προκύπτει από παραγώγιση της συνάρτησης δυναµικού  

 V  (2.4) 
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Για ροή γύρω από σώματα που προσβάλλονται από παράλληλο ρεύμα ταχύτητας V∞, 

είναι σκόπιμη η εισαγωγή του δυναμικού της ταχύτητας διαταραχής  

     ,  (2.5)  V V v

όπου ( x y z)    V i j k  

Έτσι το ολικό δυναμικό θα δίνεται από τη σχέση:  

(x, y,z) ( x y z) (x, y,z)     V i j k  (2.6) 

Οι οριακές συνθήκες που ισχύουν είναι:  

Στο άπειρο υπάρχει µόνο το παράλληλο ρεύμα, δηλαδή:  

0 , όταν  (2.7) 2 2 2x y z  

Στην επιφάνεια S του σώματος, η ταχύτητα είναι εφαπτόμενη της επιφάνειας, δηλαδή η 

κάθετη προς την επιφάνεια συνιστώσα της ταχύτητας θα είναι μηδέν 

S

0
n


  


n V  (2.8) 

όπου n είναι το κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα στην επιφάνεια του σώματος. 

Το άγνωστο δυναμικό διαταραχής φ(x,y,z) θα ικανοποιεί επίσης την εξίσωση Laplace:  

2 0    (2.9) 

Οι εξισώσεις (2.7), (2.8) και (2.9) συγκροτούν το πρόβλημα Neumann που από μαθη-

ματική άποψη, είναι ένα πρόβλημα ελλειπτικής μορφής. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιότητες 

του πεδίου ροής εξαρτώνται από τις συνθήκες στα όρια του πεδίου. Τέτοια προβλήμα-

τα είναι μόνιμης κατάστασης, και είναι προβλήματα μέγιστης – ελάχιστης ενέργειας, ή 

προβλήματα ισορροπίας.  

Γενικά οι οριακές συνθήκες στη θεωρία δυναμικού, μπορεί να δίνονται είτε µε την τιμή 

της συνάρτησης Φ στο όριο, είτε µε την κάθετο παράγωγο ∂Φ/∂η της συνάρτησης στο 

όριο. Σε κάθε σημείο του ορίου µόνο µία από αυτές τις συνθήκες μπορεί να δίνεται, 

βάσει του τύπου του Green, αφού η συνάρτηση θεωρείται συνεχής και παραγωγήσιμη 

στο όριο. 

Οι βασικές απαιτήσεις για το ρόβλημα των οριακ ν τιμών στις ελλειπτικές διαφορι-

κές εξισώσεις, ώστε το μαθηματικό μοντέλο να ανταποκρίνεται στη φυσική πραγματι-

κότητα, είναι:  

π ώ
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 Η λύση θα πρέπει να υπάρχει (να µην απαιτούνται αντιφατικές ιδιότητες για τη λύ-
ση).  

 Η λύση θα πρέπει να είναι μονοσήμαντη (πληρότητα του προβλήματος. Ασάφειες 
που δεν υπάρχουν στη φυσική κατάσταση θα πρέπει να αποκλείονται).  

 Η λύση θα πρέπει να στηρίζεται συνεχώς στα δεδομένα (ευστάθεια της λύσης, π.χ. 
μια μικρή μεταβολή στα δεδομένα θα πρέπει να οδηγεί µόνο σε μια μικρή αλλαγή 
στη λύση-συνέχεια Lipschitz).  

Με εφαρμογή του θεωρήματος του Green για το χώρο προκύπτει η σχέση:  

2 2

V S

1 1 1 1
dV dS

r r r r

                         
  n n 

 (2.10) 

όπου V είναι ο όγκος του χώρου που περικλείεται μεταξύ μιας σφαίρας πολύ μεγάλης 

ακτίνας και της επιφάνειας του σώματος που περιέχεται στη σφαίρα, S είναι η επιφά-

νεια της σφαίρας και του σώματος,      2 2
r x y n z

2         είναι η απόσταση 

του στοιχείου της επιφάνειας dS  και του κέντρου P(x,y,z) της σφαίρας που είναι και το 

σημείο στο οποίο ζητείται να υπολογιστεί το δυναμικό διαταραχής φ(x,y,z) και n είναι 

το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια S. 

Επειδή ισχύει: 

      2 1 / r 4 x y n z            (2.11) 

όπου δ είναι μοναδιαία κρουστική συνάρτηση και 

2 0    (2.12) 

Τότε το ολοκλήρωμα του πρώτου μέλους στην εξ.(2.10) θα είναι ίσο με . 

Το ολοκλήρωμα του δευτέρου μέλους της ίδιας σχέσης είναι της τάξεως του 1/R και 

τείνει στο μηδέν όταν R. Επομένως, προκύπτει η ολοκληρωτική εξίσωση του 

Fredholm δευτέρας τάξης που συσχετίζει το δυναμικό διαταραχής φ(P) σε ένα σημείο 

P(x,y,z) του πεδίου ροής, με την κατανομή του δυναμικού φ(S) στην επιφάνεια του 

σώματος: 

 4 x, y,z 

     
S S

S1 1 1 1
P dS S

4 r 4 r

 
dS

                     
 n n

 (2.13) 

Ο παράγοντας  S  n  στο πρώτο ολοκλήρωμα αυτής είναι η συνιστώσα της ταχύ-

τητας κάθετα στην επιφάνεια και επομένως εκφράζει την παροχή μιας τοπικής κατανο-
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μής πηγών    S S    n  ανά μονάδα επιφάνειας. Άρα η επιφάνεια S του σώματος 

μπορεί να προσομοιωθεί από μια συνεχή κατανομή πηγών παροχής σ(S) ανά μονάδα 

επιφάνειας. 

Το δυναμικό διαταραχής  στο σημείο  Q P  P x, y,z  του πεδίου ροής, που βρίσκεται 

σε απόσταση  από το σημείο S  της επιφάνειας, είναι: r S, P

   
 Q

S

S1
P

4 r S, P


  

  dS  (2.14) 

Αυτό το δυναμικό διαταραχής εκφράζει την επίδραση στο πεδίο ροής, που οφείλεται 

στην εκτόπιση ρευστού λόγω του πάχους του σώματος. 

Το δεύτερο ολοκλήρωμα της εξίσωσης (2.13) μπορεί να προκύψει από παραγώγιση του 

δυναμικού διαταραχής πηγών κατά τη κάθετη διεύθυνση στην επιφάνεια, και επομένως 

μπορεί να προέρχεται από μια κατανομή διπόλων ροπής μ(Si)=φ(Si) ανά μονάδα επι-

φάνειας, όπου Si μια κατάλληλα επιλεγμένη επιφάνεια στο εσωτερικό του σώματος. 

Έτσι το δυναμικό διαταραχής φD(P) της κατανομής διπόλων, δίνεται από την ακόλουθη 

εξίσωση: 

     
i

D i
iS

1 1
P S

4 n r S , P

 
       

 idS  (2.15) 

Ο άξονας του διπόλου είναι προσανατολισμένος κάθετα στην επιφάνεια Si. Αυτό το 

δυναμικό διαταραχής παρέχει την επίδραση στο πεδίο ροής, που οφείλεται στην άνωση 

του σώματος. Συνεπώς, το ολικό δυναμικό διαταραχής είναι 

     
i

i

S S

S1 1
P dS S

4 r 4 n r

               i

1
dS  (2.16) 

Από την προηγούμενη ανάλυση γίνεται φανερό ότι η λύση της εξίσωσης Laplace 

 μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση μιας ιδιόμορφης κατανομής πηγών σ(S) 

και δίπολων μ (Si) στην επιφάνεια του σώματος. Έτσι το πρόβλημα του υπολογισμού 

του πεδίου ροής γύρω από το σώμα, ανάγεται στο πρόβλημα υπολογισμού της άγνω-

στης κατανομής πηγών και δίπολων στην επιφάνεια του σώματος, έτσι ώστε να ικανο-

ποιούνται οι οριακές συνθήκες. 

2 0  

Με εισαγωγή της εξίσωσης (2.16) στην εξίσωση της οριακής συνθήκης (2.8) προκύ-

πτει: 
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i

i

S SS

P S1 1
dS S dS

n 4 r 4 n

                   nV n n i

1

r
 (2.17) 

όπου  είναι το διαφορικό στο κάθετο διάνυσμα. / n   n

Από την εξίσωση (2.17) μπορεί να υπολογιστεί η άγνωστη παροχή σ(S) της κατανομής 

πηγών και η ροπή μ(Si) της κατανομής δίπολων στην επιφάνεια του σώματος. Μετά 

από αυτό, το δυναμικό διαταραχής μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση (2.16), και 

η ταχύτητα του πεδίου ροής από τις εξισώσεις (2.4) και (2.6). 

Ο συντελεστής πίεσης στην επιφάνεια του σώματος υπολογίζεται για μικρές ταχύτητες 

(Μ<0.01) από την εξίσωση του Bernoulli, ως εξής: 

2

2

p

V
c 1 1 V

V




 
    

 
 (2.18) 

ενώ για μεγάλες ταχύτητες από την ισεντροπική εξίσωση, ώστε να συμπεριληφθεί η 

συμπιεστότητα του αέρα: 

 
 

2
/ 1

2

p 2

1
1 M 1 V

2c
/ 2 M

 






    


1
  (2.19) 

και με γ=1.4, η παραπάνω εξίσωση γίνεται 

 22 3

p 2

1 0.2M 1 V 1
c

0.7M






  
.5

τ , π

ι

 (2.20) 

2.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

2.3.1 Μαθηματική εξιδανίκευση του πεδίου ροής 

Για ην αριθμητική λύση της ολοκληρωτικής εξίσωσης (2.17)  με σκο ό τον υπολογι-

σμό των σ και μ, η επιφάνεια του σώματος χωρίζεται σε επίπεδα τετράπλευρα επιφα-

νειακά στοιχεία (quadrilateral panels), όπως φαίνεται στο Σχήμα  2.1. Ε δικότερα, σε 

σώμα χωρίς άνωση είναι αρκετός ο χωρισμός μόνο της εξωτερικής επιφάνειας του σώ-

ματος. Σε κάθε j-επιφανειακό στοιχείο τοποθετείται σταθερή κατανομή πηγών σj. 

Αντιθέτως, σε σώμα με άνωση θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη Kutta στο χείλος 

εκφυγής (trailing edge). Αυτό μπορεί να γίνει με εξομοίωση του στρώματος εκφυγής 
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με επιφανειακά στοιχεία (στοιχεία Kutta) πάνω στα οποία θεωρείται μια κατανομή δί-

πολων με τον άξονά τους κάθετο στην επιφάνεια εκφυγής. Σε κάθε επιφανειακό στοι-

χείο Kutta, τοποθετείται σταθερή κατανομή δίπολων μj. Η θέση του στρώματος εκφυ-

γής δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, αλλά μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια μέ-

σω επαναληπτικής διαδικασίας. 

Εξωτερικά επιφανειακά
στοιχεία κατανομής

πηγών

Εσωτερικά επιφανειακά
στοιχεία κατανομής

διπόλων

 

Σχήμα  2.1  Διακριτοποίηση με επιφανειακά στοιχεία (panels). 

Γενικά, η λύση στην πτέρυγα δεν είναι ευαίσθητη στη θέση του στρώματος εκφυγής, 

εφόσον η γωνία του χείλους εκφυγής δεν είναι μεγάλη. Μια καλή προσέγγιση λαμβά-

νεται, όταν το στρώμα εκφυγής τοποθετείται στη διεύθυνση της διχοτόμου της γωνίας 

του χείλους εκφυγής και εκτείνεται περίπου στο 2% της τοπικής χορδής της πτέρυγας, 

πίσω από το χείλος εκφυγής. Η ροπή μj της κατανομής δίπολων σε κάθε επιφανειακό 

στοιχείο Kutta υπολογίζεται έτσι ώστε η ροή να εφάπτεται στο στρώμα εκφυγής, δηλα-

δή ίδια συνθήκη με αυτή που ισχύει για την εξωτερική επιφάνεια του σώματος. 

Λόγω της απότομης έναρξης της κατανομής δίπολων στο χείλος εκφυγής, η αριθμητική 

λύση των εξισώσεων παρουσιάζει αστάθεια ή τουλάχιστον είναι ανακριβής στην πε-

ριοχή αυτή. Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται αν θεωρηθεί ότι η κατανομή των δίπο-

λων εκτείνεται εντός της πτέρυγας, πάνω σε μια εσωτερική επιφάνεια που ορίζεται από 

τις μέσες γραμμές καμπυλότητας των αεροτομών που συγκροτούν την πτέρυγας. Τα 

δίπολα κατανέμονται γραμμικά με τη ροπή τους μειούμενη μέχρι το μηδέν στο χείλος 

προσβολής της πτέρυγας, ενώ εκτείνονται στην απορροή προκειμένου να συμπεριλη-

φθεί η επίδραση στα υπόλοιπα τμήματα του σώματος που βρίσκονται στην περιοχή αυ-
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τή, όπως είναι το ουραίο τμήμα ενός αεροσκάφους ή της ατράκτου ενός ανεμοκινητή-

ρα. Η ροπή της κατανομής των δίπολων στο απόρρευμα είναι σταθερή και για λήψη 

ακριβέστερων αποτελεσμάτων είναι σκόπιμο το απόρρευμα να προσανατολίζεται στη 

διεύθυνση του παράλληλου ρεύματος. 

Απαγωγές

Πηγές
∆ίπολα

Αεροτομή πτέρυγας

Εσ
ρ

ωτε
ική επιφ.

Μέση 
ι
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επ φά
εια καμπυλ.+Απόρευμα

Πτέρυγα Απόρευμα

Έ
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α
σ
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δ
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ω
ν

M

 

Σχήμα  2.2  Ένταση δίπολων στην εσωτερική επιφάνεια. 

 

Σχήμα  2.3  Εσωτερικά και εξωτερικά επιφανειακά στοιχεία. 
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Η προηγούμενη προσέγγιση παρέχει καλά αποτελέσματα στην πράξη παρά το γεγονός 

ότι η επίδραση της κατανομής δίπολων στην εσωτερική επιφάνεια αντισταθμίζεται κα-

τά ένα μέρος από τη κατανομή πηγών στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος. 

Μια αντίστοιχη αντιμετώπιση, με αυτή για την πτέρυγα, μπορεί να γίνει και για την ά-

τρακτο στις περιπτώσεις που απαιτείται να συμπεριληφθεί και η άνωση που παράγεται 

από αυτή. Έτσι για τις περιπτώσεις σωμάτων με άνωση ορίζεται συμπληρωματικά μια 

εσωτερική επιφάνεια, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο Σχήμα  2.3, που χωρίζεται αντί-

στοιχα, όπως η εξωτερική επιφάνεια, σε ‘εσωτερικά’ επιφανειακά στοιχεία πάνω στα 

οποία θα τοποθετείται σταθερή κατανομή διπόλων. 

 

Σχήμα  2.4  Κλιμακωτή διάταξη μεμονωμένων πεταλοειδών στροβίλων. 

 

Σχήμα  2.5  Διακριτοποίηση γεωμετρίας με επιφανειακά στοιχεία. 

Με εφαρμογή του νόμου του Ambere προκύπτει ότι η κατανομή δίπολων σε ένα εσω-

τερικό επιφανειακό στοιχείο είναι ισοδύναμη με ένα στροβιλικό δακτύλιο κατά μήκος 

του περιγράμματος του επιφανειακού στοιχείου. Επομένως, η αντικατάσταση της κα-

τανομής δίπολων με στροβίλους, οδηγεί τελικά στη γνωστή βαθμίδα ή σκάλα στροβί-
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λων που αποτελείται από μεμονωμένους πεταλοειδείς στροβίλους με διαφορετική κα-

τανομή κυκλοφορίας στα φέροντα τμήματα και στα τμήματα εκφυγής, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα  2.4. 

Έτσι ξεφεύγοντας από τις μέχρι τώρα διατυπώσεις, όσο αφορά τη κατανομή δίπολων, η 

στροβιλική κατανομή από το χείλος προσβολής μέχρι το χείλος εκφυγής εκτιμάται 

προσεγγιστικά, όπως προαναφέρθηκε Σχήμα  2.2, ενώ η κυκλοφορία στο χείλος εκφυ-

γής υπολογίζεται έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη εκροής στο σημείο 'Kutta' το 

οποίο για λόγους προσέγγισης λαμβάνεται λίγο πίσω από το χείλος εκφυγής. Με αυτές 

τις προϋποθέσεις προκύπτει το πλήρες μοντέλο των επιφανειακών στοιχείων, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα  2.5. 

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη στροβιλικού στρώματος στο απόρρευμα της πτέρυγας και 

της ατράκτου, έχει αποδειχτεί πειραματικά. Έτσι το μαθηματικό μοντέλο του στροβιλι-

κού στρώματος έρχεται σε συμφωνία με το φυσικό μοντέλο. 

2.3.2 Αριθμητική μορφή των εξισώσεων 

Ο χωρισμός του σώματος σε επιφανειακά στοιχεία οδηγεί στην αριθμητική λύση της 

ολοκληρωτικής εξίσωσης (2.17) για τον υπολογισμό της ισχύος (σi ή μi) της σταθερής 

ιδιόμορφης κατανομής σε κάθε j-επιφανειακό στοιχείο. Με την προϋπόθεση επίπεδων 

επιφανειακών στοιχείων σταθερής ιδιόμορφης κατανομής μπορεί να γίνει ‘ακριβής’ 

υπολογισμός σε κλειστή μορφή των ολοκληρωμάτων των εξισώσεων (2.15) και (2.16) 

για κάθε επιφανειακό στοιχείο. Η οριακή συνθήκη, εξίσωση (2.8), για την κάθετη συ-

νιστώσα της ταχύτητας πρέπει να ικανοποιείται σε ένα σημείο του επιφανειακού στοι-

χείου που ονομάζεται σημείο ελέγχου ή ουδέτερο σημείο (control point). Η ύπαρξη ε-

νός τέτοιου σημείου για κάθε επιφανειακό στοιχείο αποδεικνύεται παρακάτω. Έτσι η 

απαίτηση ότι η εξίσωση (2.17) πρέπει να ικανοποιείται σε όλα τα σημεία ελέγχου κα-

θώς και για τα σημεία Kutta που αντιστοιχούν στο στροβιλικό στρώμα, οδηγεί σε ένα 

σύστημα με γραμμικές εξισώσεις της μορφής: 

ij j i
j

A X B  (2.21) 

όπου Aij είναι ο συντελεστής επιρρροής του j-επιφανειακού στοιχείου με ιδιόμορφη 

κατανομή έντασης Xj, στο i-σημείο ελέγχου με οριακή τιμή Bi. 

Αν  είναι η αδιάστατη ταχύτητα διαταραχής που επάγεται από το j-επιφανειακό 

στοιχείο στο i- σημείο ελέγχου  και Cij  η μήτρα των συντελεστών επιρροής του j-

επιφανειακού στοιχείου στο i-σημείο ελέγχου, τότε ισχύει: 

ij
v

ij j ijX v C  (2.22) 
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Στην παραπάνω εξίσωση, για την περίπτωση πηγών είναι: 

j
jX

4 V





 (2.23) 

 
ij

j

dS
r

 C
1

 (2.24) 

ενώ για την περίπτωση των διπόλων είναι: 

j
jX

4 V





 (2.25) 

 
ij

j

1
dS

n r
      C


 (2.26) 

με την ολοκλήρωση να γίνεται πάνω στο j-επιφανειακό στοιχείο. 

Έτσι, η εξίσωση (2.17) λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 

N

i ij j
j 1v





   V
n n C X  (2.27) 

όπου Ν είναι ο ολικός αριθμός των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειακών στοιχεί-

ων. 

Για τις μήτρες Α και Β του συστήματος των εξισώσεων (2.21), προκύπτει από τη σύ-

γκριση με την εξίσωση (2.27). 

ij i ijA n C  (2.28) 

i i V




 B n
V

 (2.29) 

Η αδιάστατη ολική ταχύτητα στο i - σημείο ελέγχου προκύπτει από τις εξισώσεις 

(2.23), (2.24), (2.25) και (2.26). 

N

i
j 1V

 



 
  
 

V
V ij jC X  (2.30) 
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2.3.3 Υπολογισμός των συντελεστών επιρροής 

Η επίδραση της τοπικής ιδιόμορφης κατανομής του j - επιφανειακού στοιχείου επί του 

i - σημείου ελέγχου, εξαρτάται από τη γεωμετρία και εκφράζεται με το συντελεστή Cij. 

2.3.3.1 Κατανομή πηγών 

Για τη κατανομή πηγών, αν F είναι η επιφάνεια του επιφανειακού στοιχείου και με την 

παραδοχή της μοναδιαίας κατανομής πηγών (σ=1) στην επιφάνεια του στοιχείου. όπως 

φαίνεται στο Σχήμα  2.6, ισχύει: 

ij

F

1
u v w d

r
      C i j k F  (2.31) 

 

Σχήμα  2.6  Επιφανειακό στοιχείο με μοναδιαία κατανομή πηγών. 

Από την εξίσωση (2.31) και με    x y      r i zj k , προκύπτουν οι τρεις συνι-

στώσες της ταχύτητας διαταραχής 

3
F

x
u

x r
   
    

  d d  (2.32) 

3
F

v
y r

     
 

x
d d

  
 (2.33) 

3
F

w
z r

     
 

z
d d


 (2.34) 
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Μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω διπλών ολοκληρωμάτων, προκύπτουν οι ακόλου-

θες εξισώσεις για τις συνιστώσες της ταχύτητας διαταραχής: 

2 1 1 2 12 3 2 2 3 23

12 1 2 12 23 2 3 23

4 3 3 4 34 1 4 4 1 41

34 3 4 34 41 4 1 41

r r d r r d
u ln ln

d r r d d r r d

r r d r r d
ln ln

d r r d d r r d

          
   

   
         

   
   



 (2.35) 

1 2 1 2 12 2 3 2 3 23

12 1 2 12 23 2 3 23

3 4 3 4 34 4 1 4 1 41

34 3 4 34 41 4 1 41

v ln ln
d r r d d r r d

r r d r r d
ln ln

d r r d d r r d

    
   

         
   

   

r r d r r d         


 (2.36) 

1 1 1 112 1 1 12 2 2 23 2 2 23 3 3

1 2 2

1 1 1 134 3 3 34 4 4 41 4 4 41 1 1

3 4 4

w tan tan tan tan
z r z r z r z r

m e h m e h m e h m e h
tan tan tan tan

z r z r z r z r

    

   

   
  
  

   
  

3

1

m e h m e h m e h m e h   







 (2.37) 

όπου:  

   2 2

12 2 1 2 1d         ,    2 2

23 3 2 3 2d         , 

   2 2

34 4 3 4 3d         ,    2 2

41 1 4 1 4d         ,  

2 1
12

2 1

m
  


  

, 3 2
23

3 2

m
  


  

, 4 3
34

4 3

m
  


  

, 1 4
41

1 4

m
  


  

,  

   2 2 2
k k kr x y z  2 2

k ke x z       ,     ,    k kh x y k      

για  k 1,2,3,4...

Προς αποφυγή αριθμητικών σφαλμάτων όταν , η εξίσωση z  0 (2.37) λαμβάνει τις 

παρακάτω δύο μορφές: 

 w 0  , όταν το σημείο P x, y,z 0  βρίσκεται έξω από το επιφανειακό στοιχείο. 

 w 2   , όταν το σημείο P x, y,z 0  βρίσκεται στο επιφανειακό στοιχείο. 

Για μείωση του υπολογιστικού χρόνου, όταν το σημείο Ρ βρίσκεται αρκετά μακριά από 

το επιφανειακό στοιχείο, οι Smith και Hess εισήγαγαν τις ακόλουθες απλοποιήσεις για 

τις εξισώσεις (2.35), (2.36) και (2.37): 
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Όταν , τότε o2.45 r / t 4 

x xx xxx xy xxy yy xyy

1 1
u F

2 2
      

 
W I W I W I W 

  (2.38) 

y xx xxy xy xyy yy yyy

1 1
v F

2 2
      

 
W I W I W I W 

  (2.39) 

z xx xxz xy xyz yy yyz

1 1
w F

2 2
      

 
W I W I W I W 









 (2.40) 

Όταν: , τότε  or / t 4

xu F   W  (2.41) 

yv F  W  (2.42) 

zw F  W  (2.43) 

Στις παραπάνω εξισώσεις, οι επιμέρους όροι είναι: 

or , είναι η απόσταση του σημείου Ρ από το γεωμετρικό κέντρο του επιφανεια-

κού στοιχείου,  

t , είναι το μήκος της μεγαλύτερης διαγωνίου του επιφανειακού στοιχείου,  

F

F d d  , είναι το εμβαδόν της επιφάνειας του στοιχείου,  

2
xx

F

d d   I ,  και xy

F

d d   I 2
yy

F

d d   I  είναι οι ροπές αδρανείας 

του υπό θεώρηση επιφανειακού στοιχείου. 

3
x ox r  W , , 3

y oy r  W 3
z oz r  W , 

 2 7
xxx o3x 3p 10x r W , 7

xxy o3yprW , 7
xyy o3xqrW , 

 2 7
yyy o3y 3q 10y r W ,  

7
xxz o3zprW , 7

xyz o15xyzr W , 7
yyz o3zqrW ,  

2 2p y z 4x   2 2 2q x y 4z  ,  και 2 2 2
or x y z2   . 
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2.3.3.2 Κατανομή δίπολων 

Για τη κατανομή των δίπολων θα είναι αντίστοιχα: 

ij

F

1
u v w d

n r
             C i j k F  (2.44) 

Από το νόμο των Biot-Savart, για ένα ευθύγραμμο τμήμα στροβιλικού αγωγού σταθε-

ρής κυκλοφορίας Γ=1 (Σχήμα  2.7), προκύπτει:  

line 3

1 d

4 r




 
r S

C  (2.45) 

ή μετά από πράξεις  

line 1 2

1
cos cos

4 a
  


C   (2.46) 

όπου 2
2 2a r 1 cos   ,  2 2 2

1 1 2cos r r l 2 l r    1 ,  2 2 2
2 2 1cos r r l 2 l r    2

2

 και με 

εισαγωγή του διανύσματος  είναι 0 1 r r r

1 2 0a  r r r ,  1 0 1 0cos  r r r r1  και  2 0 2 0cos  r r r r2  

 

Σχήμα  2.7  Νόμος Biot-Savart για ευθύγραμμο τμήμα στροβιλικού αγωγού. 

Το  είναι κάθετο πάνω στο επίπεδο που ορίζεται από το στροβιλικό αγωγό και το 

σημείο P(x,y,z). Επομένως: 

lineC


line line

f

f





C C


 (2.47) 
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line lineu
E

  C
A

 (2.48) 

line linev
E

  C
B

 (2.49) 

line linew
E

  C
C

 (2.50) 

όπου  f , , A B C 0          είναι η εξίσωση του επιπέδου αυτού, με τους συντε-

λεστές της όπως ορίζονται στις ακόλουθες σχέσεις:  

       2 1 1 2 1 1A y y z z z z y y       

       

   

2 1 1 2 1 1B z z x x x x z z       

   2 1 1 2 1 1C x x y y y y x x       

2 2E A B C   2  

 

Σχήμα  2.8  Στροβιλική λωρίδα. 

Έτσι για όλη τη στροβιλική λωρίδα, όπως αυτή φαίνεται στο (Σχήμα  2.8), ισχύει: 

 lineu u    ,  και  linev v     linew w      (2.51) 

όπου  είναι για τα φέροντα τμήματα των πεταλοειδών στροβίλων και  

είναι για στροβίλους εκφυγής. 

i   i  

2.3.3.3 Σημεία ελέγχου 

Σαν σημεία ελέγχου ενός εξωτερικού επιφανειακού στοιχείου, δηλαδή σημείο στο ο-

ποίο ικανοποιούνται οι γνωστές οριακές συνθήκες της εξίσωσης δυναμικού, ορίζεται 

το σημείο εκείνο του επιφανειακού στοιχείου, στο οποίο δεν δημιουργε ται εφαπτομε-

νική ταχύτητα από το ίδιο το επιφανειακό στοιχείο. Οι συντεταγμένες x, y και z=0 του 

ί
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σημείου ελέγχου, υπολογίζονται με τη λύση του ακολούθου συστήματος δύο μη γραμ-

μικών εξισώσεων που προκύπτουν από το σύστημα των εξισώσεων (2.51):  

 u x, y 0   (2.52) 

 v x, y 0  (2.53) 

Το παραπάνω σύστημα των εξισώσεων λύνεται με επαναληπτική διαδικασία με τη μέ-

θοδο Newton–Raphson. Έτσι οι μη-γραμμικές εξισώσεις αντικαθίστανται από τις ακό-

λουθες γραμμικές εξισώσεις: 

     i 1 i i 1 i i
i i

u u
x x y y u

x y

 


 

    
           

 (2.54) 

     i 1 i i 1 i i
i i

v v
x x y y v

x y

 


 

    
           

 (2.55) 

Από το παραπάνω σύστημα, υπολογίζονται οι διαφορές  i 1 ix x  ,  και από 

αυτές η (i+1) προσέγγιση των x και y συναρτήσει των xi και yi, δηλαδή: 

 i 1 iy y  



 

i 1 i i 1 ix x x x     (2.56) 

i 1 i i 1 iy y y y     (2.57) 

όπου για πρώτη τιμή προσέγγισης τίθεται το κέντρο βάρους (x=y=0) του επιφανειακού 

στοιχείου. 

Οι τιμές των παραγώγων των εξ.(2.54) και (2.55) υπολογίζονται από τις αναλυτικές 

σχέσεις που προκύπτουν με παραγώγιση των εξισώσεων (2.35) και (2.36): 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 1 3 21 2 2
2 22 2

1 2 2 31 2 12 2 3 23

4 3 1 43 4 4
2 22 2

3 4 4 13 4 34 1 4 41

2 2u x x x

x r r rr r d r r d

2 2x x x x

r r r rr r d r r d

               
            

               
     

      

3

1

x

r

 




 (2.58) 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 1 2 31 2 2
2 22 2

1 2 2 31 2 12 2 3 23

3 4 4 13 4 4
2 22 2

3 4 4 13 4 34 1 4 41

2 2v y y y

y r r rr r d r r d

2 2y y y y

r r r rr r d r r d

              
            

               
     

      

3

1

y

r

  




 (2.59) 
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2 1 3 21 2 2
2 22 2

1 2 2 31 2 12 2 3 23

4 3 1 43 4 4
2 22 2

3 4 4 13 4 34 1 4 41

2 2u y y y

y r r rr r d r r d

2 2y y y y

r r r rr r d r r d

              
            

               
     

      

3

1

y

r

  




 (2.60) 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 2 2 31 2 2 3
2 22 2

1 2 2 31 2 12 2 3 23

3 4 4 13 4 4
2 22 2

3 4 4 13 4 34 1 4 41

2 2v x x x

x r r rr r d r r d

2 2x x x x

r r r rr r d r r d

              
            

               
     

      
1

x

r

  




 (2.61) 

Λόγω της κυκλικής μετάθεσης στις συναρτήσεις uκαι v , εύλογα, προκύπτει: 

u v

y x

  


 
 (2.62) 

Σαν σημείο ελέγχου μιας λωρίδας στροβίλων, σημείο δηλαδή στο οποίο ικανοποιείται 

η συνθήκη εκροής Kutta, λαμβάνεται το σημείο εκείνο που βρίσκεται στο 1% του μή-

κους της χορδής πίσω από το χείλος εκφυγής, στο μέσο της λωρίδας και στο επίπεδο 

που διχοτομεί τη γωνία η οποία σχηματίζεται από την κάτω και την πάνω επιφάνεια 

της πτέρυγας στο χείλος εκφυγής. Το σημείο αυτό χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

της ολικής κυκλοφορίας της λωρίδας αυτής (μεταξύ δύο αεροτομών).  

2.3.3.4 Επίδραση της συμπιεστότητας 

Όλη η προηγούμενη ανάπτυξη της μεθόδου των επιφανειακών στοιχείων αναφέρεται 

για την ειδική περίπτωση της μη συνεκτικής ασυμπίεστης ροής. Στην περίπτωση όμως 

μεσαίων και ιδιαίτερα υψηλών υποηχητικών ταχυτήτων (M>0.01), η επίδραση της 

συμπιεστότητας του αέρα στη ροή γύρω από τρισδιάστατα σώματα εξετάζεται με τον 

κανόνα του Goethert. Ο κανόνας αυτός λαμβάνεται από τη γραμμικοποιημένη μορφή 

της εξίσωσης δυναμικού της ταχύτητας [89], σύμφωνα με την οποία 

 
2 2 2

2
2 2 2

1 M 0
x y z

     
  

  
  (2.63) 

όπου Μ είναι ο αριθμός Mach της αδιατάρακτης ροής και φ(x,y,z) το δυναμικό ταχύ-

τητας διαταραχής. 
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Σχήμα  2.9  Διάγραμμα ροής πρώτου κανόνα του Goethert. 

Όταν εφαρμοστεί σε αυτήν ο μετασχηματισμός Prandtl–Glauert 

ax  x

 

z z 

 (2.64) 

ay y  (2.65) 

a  (2.66) 

όπου 21 M   , είναι ο συντελεστής Prandtl–Glauert. 
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Σχήμα  2.10  Διάγραμμα ροής δεύτερου κανόνα του Goethert. 

Ο μετασχηματισμός αυτός επιτρέπει τη μεταφορά από το πραγματικό συμπιεστό σώμα 

στο ισοδύναμο ασυμπίεστο σώμα μέσω της μετασχηματισμένης εξίσωσης δυναμικού: 

2 2 2
a a a
2 2 2
a a a

0
x y z

     
  

  
 (2.67) 

όπου φa είναι το δυναμικό διαταραχής στο ισοδύναμο ασυμπίεστο σώμα. 
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Άρα, προκύπτει ο πρώτος κανόνας του Goethert, ο οποίος στηρίζεται στα βήματα υπο-

λογισμού που φαίνονται στο Σχήμα  2.9. 

Ο πρώτος αυτός κανόνας του Goethert δίνει καλά αποτελέσματα μόνο για ροές γύρω 

από λεπτά σώματα σε μικρές γωνίες προσβολής. Ενώ, για χονδρά σώματα και μεγάλες 

ταχύτητες ροής υπάρχει μεγάλη απόκλιση των τιμών των μεγεθών που υπολογίζονται 

σε περιοχές μεγάλης καμπυλότητας, όπως το ρύγχος της ατράκτου ή το χείλος προσβο-

λής της πτέρυγας, από εκείνες που προκύπτουν με μετρήσεις. Η διαφορά αυτή οφείλε-

ται στο ότι οι οριακές συνθήκες ικανοποιούνται στο ισοδύναμο ασυμπίεστο σώμα και 

όχι στο πραγματικό σώμα. 

Τώρα, για τη διόρθωση των αποτελεσμάτων έχουν παραχθεί διάφορες ημιεμπειρικές 

σχέσεις (διορθωτικός συντελεστής Weber–Wilby [90] και μη-γραμμικοί διορθωτικοί 

όροι [91]). 

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται μια τροποποιημένη μορφή του προηγού-

μενου πρώτου κανόνα Goethert, γνωστή και σαν ‘δεύτερος κανόνας του Goethert’, που 

ικανοποιεί τις οριακές συνθήκες στο πραγματικό σώμα. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα 

βήματα που φαίνονται στο Σχήμα  2.10. 

Όπως έδειξαν οι συγκρίσεις με πειραματικά αποτελέσματα, σε ένα αριθμό χονδρών 

σωμάτων και συνδυασμών ατράκτων–πτερύγων, επιτυγχάνεται μια ουσιαστική διόρ-

θωση των θεωρητικών αποτελεσμάτων σε περιοχές μεγάλης καμπυλότητας της επιφά-

νειας, σχετικά με τα αποτελέσματα που προκύπτουν με τον πρώτο κανόνα του 

Goethert. Σε περιοχές μικρής καμπυλότητας, ισχύουν εξίσου ικανοποιητικά και οι δύο 

κανόνες. 

2.3.4 Επίλυση του μη συνεκτικού πεδίου ροής 

Το μη συνεκτικό πεδίο ροής σε στροφείο α-ο-α μπορεί να αναλυθεί με τον κώδικα 

WTPAN-inv που αποτελεί τμήμα του κώδικα WTPAN (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

ΚΩΔΙΚΑΣ WTPAN). Με τον κώδικα WTPAN-inv επιλύονται οι εξισώσεις (2.27), κα-

τά τον τρόπο που αποτυπώνεται σε μορφή διαγράμματος ροής στο Σχήμα  7.2 και ανα-

λυτικότερα περιγράφεται στη συνέχεια. 

Η λύση του συστήματος των εξισώσεων (2.27), παρέχει την κατανεμημένη ένταση  

των ιδιόμορφων σημείων. Πριν εκτεθεί η μέθοδος λύσης του συ τήματος, θα περιγρα-

φούν αναλυτικότερα οι μήτρες 

j

σ

X

  iB  του συστήματος. Στη μήτρα  ijA  και ijA  οι συ-

στές επιρροής ijC


 που αντιστοιχούν στην εσωτερική (στροβιλική) επιφάνεια, δεν 

υπερισχύουν στη διαγώνιο, τόσο έντονα όσο αυτοί που αντιστοιχούν στην εξωτερική 

επιφάνεια. Εδώ η μέθοδος Gauss–Seidel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

μιας προσέγγισης της αγνώστου jX , από τις τιμές της ς προσέγγισης για τις αγνώ-

ντελε

 ίδια  
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1στους αντί για τις τιμές της προηγούμενης προσέγγ σης1 2 jx , x ,..., x   

A2 X1

A4 X2

   
    

   

11 12

21 22

K1 K2

A A

A A

A A




 


1 ι





. Έτσι επιτυγχά-

νεται μια ταχύτερη προσέγγιση της λύσης του συστήματος όταν οι γραμμές με τα ελα-

φρώς υπερισχύοντα στοιχεία στη διαγώνιο τοποθετηθούν αρκετά κάτω στη μήτρα, που 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
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o

1 Η επίλυση των γραμμικών συστημάτων επιτυγχάνεται με πολλές διαφορετικές μεθό-δους. Με 

άμεσες μεθόδους όπως είναι οι μέθοδοι Gauss elimination και LU-decomposition καθώς και 

με επαναληπτικές μεθόδους όπως είναι οι μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel, SOR και Conju-

gate Gradient (C-G). Τα προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν ήταν διαστάσεων n=300, κατά 

μέγιστο. Για αυτής της τάξης και μάλιστα για συστήματα που δεν είναι εξαρχής γνωστό το 

κατά πόσον είναι diag nally dominant, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν επαναληπτι-

κές μέθοδοι ταχείας σύγκλισης όπως οι μέθοδοι C-G, η SOR και Gauss Seidel αλλά σε κα-

μία περίπτωση η μέθοδος Jacobi. Επελέγη να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Gauss Seidel για 

το λόγο της απλότητας της υλοποίησης της και μετά από πειραματισμό όπου διαπιστώθηκε 

ότι δεν δημιουργούνταν προβλήματα σύγκλισης. Οι διαφορές σε χρόνο που θα προέκυπταν 

σε σύγκριση με μια πιο πολύπλοκη επαναληπτική μέθοδο δεν δικαιολογούσε την επιπλέον 

προσπάθεια για την υλοποίηση της. 
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Οι δείκτες 1,2,…,Κ αντιστοιχούν στην εξωτερική επιφάνεια και οι δείκτες 

Κ+1,Κ+2,…,Ν αντιστοιχούν στην εσωτερική επιφάνεια. Η φυσική σημασία για κάθε 

ξεχωριστό τμήμα των μητρών [Α] και [Β] είναι: 

Α1: Επίδραση της κατανομής πηγών των εξωτερικών επιφανειακών στοιχείων, στα ση-

μεία ελέγχου των εξωτερικών επιφανειακών στοιχείων. 

Α2: Επίδραση της στροβιλικής κατανομής των εσωτερικών επιφανειακών στοιχείων 

στα σημεία ελέγχου των εξωτερικών επιφανειακών στοιχείων. 

Α3: Επίδραση της κατανομής πηγών και εξωτερικών επιφανειακών στοιχείων στα ση-

μεία ελέγχου των εσωτερικών επιφανειακών στοιχείων (σημεία Kutta). 

Α4: Επίδραση της στροβιλικής κατανομής των εσωτερικών επιφανειακών στοιχείων 

στα σημεία ελέγχου των εσωτερικών επιφανειακών στοιχείων. 

Β1: Οριακές τιμές στα σημεία ελέγχου των εξωτερικών επιφανειακών στοιχείων. 

Β2: Οριακές τιμές στα σημεία ελέγχου των εσωτερικών επιφανειακών στοιχείων. 

Το τμήμα Α1 αντιπροσωπεύει τη (χωρίς άνωση) δυναμική ροή γύρω από το σώμα. Το 

τμήμα Α2 αντιπροσωπεύει την επίδραση των πηγών στο στροβιλικό στρώμα. Τα τμή-

ματα Α3 και Α4 αντιστοιχούν στις συμπληρωματικά εισαγόμενες συνθήκες εκροής 

Kutta. 

Όπως είναι γνωστό, η λύση ενός τέτοιου συστήματος εξισώσεων εξαρτάται πολύ από 

την τάξη μεγέθους των στοιχείων της διαγωνίου που θα πρέπει να είναι μεγάλη σχετικά 

με τα υπόλοιπα στοιχεία της μήτρας. Για να ικανοποιείται η συνθήκη αυτή, στο τμήμα 

Α1 θα πρέπει να ισχύουν οι επόμενες δύο προϋποθέσεις: 

 Η γωνία μεταξύ των επιπέδων δύο γειτονικών επιφανειακών στοιχείων πρέπει να εί-
ναι όσο το δυνατό μικρότερη. 

 Η διαφορά διαστάσεων μεταξύ δύο γειτονικών επιφανειακών στοιχείων πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό μικρή. 

Μια σημαντική μείωση του χρόνου υπολογισμού επιτυγχάνεται με τη χρήση των συν-

θηκών συμμετρίας. Ένα αεροσκάφος, για παράδειγμα, έχει σχεδόν πάντα συμμετρία 

στο επίπεδο (x,z). Αυτή η συμμετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα στη δημιουργία 

και λύση του συστήματος των εξισώσεων χωρίς πρόσθετους περιορισμούς στη ροή, 

όσον αφορά τη γωνία προσβολής και πλαγιολίσθησης. 

Πράγματι: 

1. Αν το διάνυσμα της ταχύτητας του ελεύθερου ρεύματος είναι παράλληλο προς 

το x-z επίπεδο (η διεύθυνσή του στο επίπεδο είναι τυχαία), τότε η ισχύς των πη-

γών ή των στροβίλων ενός επιφανειακού στοιχείου και του συμμετρικού του εί-

ναι ίδιες (μέγεθος και πρόσημο). 
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2. Αν το διάνυσμα της ταχύτητας του ελεύθερου ρεύματος είναι παράλληλο στον 

y-άξονα. τότε η ισχύς των πηγών ή των στροβίλων ενός επιφανειακού στοιχείου 

και του συμμετρικού του είναι ίδιες στο μέγεθος, αλλά έχουν αντίθετο πρόσημο. 

Με τη διατύπωση αυτή, οι συντελεστές αλληλεπίδρασης μειώνονται στο ήμισυ και η 

μήτρα των συντελεστών των αγνώστων περιορίζεται στο ένα τέταρτο του αρχικού με-

γέθους. Έτσι το σύστημα των εξισώσεων: 

2N

ij i i
j 1

A X B ,    i 1,2, ,2N 



  

με βασικά στοιχεία: 1,2,…,Ν και στοιχεία συμμετρίας: Ν+1 , Ν+2 ,…, 2Ν, στην περί-

πτωση (a) όπου ΧΝ+1=Χ1 , ΧΝ+2=Χ2 ,…, Χ2Ν=ΧΝ λαμβάνει τη μορφή: 

 
N

ik i,N k k i
k 1




  A A X B ,   (2.68) i 1,2, , N

ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση (b) όπου ΧΝ+1=-Χ1 , ΧΝ+2=-Χ2 ,…, Χ2Ν=-ΧΝ λαμβάνει 

τη μορφή: 

 
N

ik i,N k k i
k 1




  A A X B ,  (2.69) i 1,2,..., N

Το πρόσημο στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης (2.69) εξαρτάται από τη διεύθυνση της 

ταχύτητας του ελεύθερου ρεύματος. Επομένως στην περίπτωση συμμετρικής ροής (χω-

ρίς πλαγιολίσθηση) θα απαιτείται η λύση μόνο του συστήματος των εξ.(2.68), ενώ στη 

γενική περίπτωση με πλαγιολίσθηση θα απαιτείται η λύση και των συστημάτων των ε-

ξισώσεων (2.68) και (2.69). 

Μια ακόμη μείωση του χρόνου υπολογισμών επιτυγχάνεται με τροποποίηση της μεθό-

δου επαναληπτικής προσέγγισης Gauss-Seidel. Η ανάγκη αυτή προέρχεται από την πα-

ρατήρηση ότι στο τμήμα Α4 της μήτρας, δεν υπερισχύουν αισθητά τα διαγώνια στοι-

χεία. Έτσι για τη λύση του συστήματος ακολουθείται η επόμενη διαδικασία: 

1. Ορισμός μιας αρχικής προσέγγισης της λύσης (0)X . 

2. Υπολογισμός της μήτρας (0)2 2A X  και λύση του μεμονωμένου συστήματος 
(0)  με χρησιμοποίηση της μεθόδου Gauss-Seidel και δια-

κοπή μετά την πρώτη προσέγγιση (1)1X  (δηλαδή του (1)
j

1 1 1 2 2   A X B A X

 ). 

3. Υπολογισμός της μήτρας (1)3 1  και λύση του μεμονωμένου συστήματος 
(1)  με την άμεση μέθοδο του Gauss-Jordan προς υπολο-

γισμό της πρώτης προσέγγισης (1)2X  (δηλαδή του (1)
j

A X

4 2 2 3 1   A X B A X

 ). 
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4. Επανάληψη των βημάτων 2 και 3 προς υπολογισμό των (2   μέχρι να ε-

πιτευχθεί μια ικανοποιητική προσέγγιση της λύσης. 

) (2)
j j, ,...

Με το συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων, επαναληπτικής προσέγγισης και άμεσης 

λύσης, ελαττώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων επαναλήψεων στο μισό περίπου σχε-

τικά με την αρχική μέθοδο Gauss-Seidel. 

2.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Ο υπολογισμός της κατανομής της ταχύτητας, του πάχους του οριακού στρώματος, του 

συντελεστή τριβής και το σημείο αποκόλλησης αποτελούν κύριο αντικείμενο διαφόρων 

υπολογιστικών μεθόδων του οριακού στρώματος που διακρίνονται σε ολοκληρωτικές 

(Integral methods), Διαφορικές (Differential Methods) και Μικρής - Αποκοπής (Short-

Cut). Στο διεθνές συνέδριο του πανεπιστημίου Stanford το 1968 έγινε συγκριτική πα-

ρουσίαση 29 μεθόδων για ασυμπίεστα, διδιάστατα οριακά στρώματα [92]. Μια λεπτο-

μερής περιγραφή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων για τον υπολογισμό των χαρακτη-

ριστικών του οριακού στρώματος δίνεται στις αναφορές [93, 94]. 

Οι διαφορικές μέθοδοι στηρίζονται στην επίλυση των εξισώσεων του οριακού στρώμα-

τος σε διαφορική μορφή και διακρίνονται στις μεθόδους του μέσου πεδίου ροής 

(Mean-Field Methods) και σε αυτές του τυρβώδους πεδίου ροής (Turbulent-Field 

Methods). Στις μεθόδους του μέσου πεδίου ροής γίνεται χρήση του ιξώδους τύρβης και 

του μήκους μίξης και οι πλέον αποδεκτές από αυτές είναι των Cebeci – Smith [95] των 

Mellor-Herring [96] και Patankar – Spalding [97]. Στις μεθόδους του τυρβώδους πεδί-

ου ροής χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις μεταφοράς για τις τάσεις Reynolds με την εξί-

σωση της ορμής και οι γνωστότερες από αυτές είναι των Glushko [98], Beckwith - 

Bashnell [99], Ng-Spalding [100] που στηρίζονται στην προσέγγιση του Prandtl και 

των Bradshaw, Ferris, Atwell [101]. 

Οι ολοκληρωτικές μέθοδοι στηρίζονται στην επίλυση της ολοκληρωτικής εξίσωσης της 

ορμής σε συνδυασμό με συνήθεις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν την κατανο-

μή ταχύτητας εντός του οριακού στρώματος. Αυτές οι μέθοδοι είναι ανάλογες προς την 

λύση Pohlhausen για στρωτά οριακά στρώματα και το πλεονέκτημα τους είναι ότι α-

ποφεύγουν όχι μόνο την επίλυση των αρχικών μερικών διαφορικών εξισώσεων αλλά 

και για τυρβώδη ροή τις υποθέσεις αναφορικά με τα ζητούμενα μεγέθη ροής. Πολύ 

γνωστές αυτών των μεθόδων είναι των Rotta [36], Alber [102], Escudier - Nicoll [103], 

Truckenbrodt [104] και Head [105]. 

Οι διαφορικές και ολοκληρωτικές μέθοδοι είναι γενικές μέθοδοι για τον υπολογισμό 

των τυρβωδών οριακών στρωμάτων έχοντας ένα ευρύ πεδίο οριακών συνθηκών με κα-
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θορισμένη ταχύτητα στα όρια του οριακού στρώματος και η χρήση τους προαπαιτεί 

την ανάπτυξη ή χρήση αλγοριθμικών σχημάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στις με-

θόδους μικρής-αποκοπής οι οπ ίες νώ δεν ίνουν την ακρίβεια τ ν πρ αναφερομ νων 

μεθόδων και περιορίζονται στα προβλήματα ασυμπίεστης ροής, επαρκούν για πρακτι-

κές εφαρμογές. Το πλεονέκτημα των ολοκληρωτικών μεθόδων σε σύγκριση με τις δια-

φορικές εντοπίζεται στην επίλυση των εξισώσεων του οριακού στρώματος με μικρό 

υπολογιστικό κόστος, όπου τα άγνωστα μεγέθη πάχος μετάθεσης, πάχος απώλειας ορ-

μής, πάχος απώλειας ενέργ ιας και συντελεστής τριβής υπολογίζονται από τη  κατα-

νομή ταχύτητας ή πίεσης στην εξωτερική του οριακού στρώματος μη συνεκτική ροή, 

δηλαδή τη ροή Euler, που περιγράφεται από τις εξισώσεις Euler. 

ο  ε δ  ω ο έ

ε  ν

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο πυρήνας του υπολογιστικού κώδι-

κα του Rotta [37], [106] που επιλύει τις εξισώσεις του οριακού στρώματος σε ολοκλη-

ρωτική μορφή για στρωτή-τυρβώδη, ασυμπίεστη-συμπιεστή, υποηχητική-υπερηχητική, 

δισδιάστατη και αξονοσυμμετρική ροή. Ειδικότερα, έγινε σύζευξη της λύσης της δυ-

ναμικής ροής εφαρμόζοντας τη μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων, με την ολοκλη-

ρωτική μέθοδο του Rotta, για δισδιάστατες ροές, κατά μήκος των γραμμών ροής. 

2.4.1 Ολοκληρωτικές εξισώσεις οριακού στρώματος  

Ο υπολογισμός του οριακού στρώματος σε δισδιάστατο σώμα στην επιφάνεια του ο-

ποίου προσαρμόζεται σύστημα συντεταγμένων, όπως φαίνεται στο Σχήμα  2.11, στηρί-

ζεται στην ταυτόχρονη ολοκλήρωση των εξισώσεων της ορμής ή εξίσωσης von 

Karman [93] και της εξίσωσης για την κινητική ενέργεια [107], 

2
2 12 w

2 2

d 2 dU M dU

dx U dx U dx U 2

    
       

fc
 (2.70) 

2

D3
c


23 H

3 w3
3 0

d 3 dU 2 dU 2 du 2D
M dy

dx U dx U dx U dy U 

    
              

  (2.71) 

όπου δ2 είναι το πάχος απώλειας ορμής, Η12 είναι ο λόγος του πάχους μετάθεσης προς 

το πάχος απώλειας ορμής, U είναι η ταχύτητα ροής στο εξωτερικό όριο του οριακού 

στρώματος, Μ είναι ο αριθμός Mach στο εξωτερικό όριο του οριακού στρώματος, ρδ 

είναι η πυκνότητα στα όρια του οριακού στρώματος, τw είναι η διατμητική τάση στο 

τοίχωμα, cf είναι ο τοπικός συντελεστής τριβής και cD είναι ο συντελεστής αναντιστρε-

πτής μετατροπής ενέργειας. 
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Σχήμα  2.11  Σύστημα συντεταγμένων προσαρμοσμένο στην επιφάνεια του σώματος. 

Για ιδανικό αέριο και με την παραδοχή ισεντροπικών μεταβολών ισχύει 

2M dU 1 d

U dx dx





 


 (2.72) 

οπότε η εξίσωση της ορμής (2.70) γράφεται ως ακολούθως: 

2 12
2

d H 2 dU 1 d

dx U dx dx 2




  
     

fc
  (2.73) 

Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν για αριθμό Prandt, Pr 1 , και δεν υπάρχει κανένας πε-

ριορισμός για αδιαβατικό τοίχωμα. 

Για την περίπτωση ιδανικού αερίου είναι [107] 

2
H

0

u
1 dy

U 2





   
       

 3

1

0

 (2.74) 

και με την παραδοχή αδιαβατικού τοιχώματος, οπότε  

 0 0

0

u dy


      (2.75) 

η εξίσωση (2.71) για την κινητική ενέργεια, απλοποιείται στην ακόλουθη: 

 3
3

d 3 dU 1 d
2

dx U dx dx




  
       

Dc  (2.76) 

Βασική παραδοχή για την εφαρμογή των προαναφερομένων εξισώσεων είναι η σταθε-

ρή πίεση στο οριακό στρώμα, ενώ η επίδραση της εγκάρσιας καμπυλότητας (transverse 

curvature effect) που είναι σημαντική στον υπολογισμό του οριακού στρώματος, λαμ-
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βάνεται υπόψη εφόσον εισάγονται οι παρακάτω ορισμοί για το πάχος μετάθεσης (δ1), 

το πάχος απώλειας ορμής (δ2) και το πάχος απώλειας ενέργειας (δ3) [93, 108] 

1

0

u
1

U





 
    

 dy  (2.77) 

2

0

u u
1

U U

        dy


 (2.78) 

2

dy


3

0

u u
1

U U

           
  (2.79) 

2.4.1.1 Μεγέθη αναφοράς και τοπικά μεγέθη της ροής  

Τα μεγέθη αναφοράς για τη ροή υπολογίζονται με την παραδοχή ισεντροπικής ροής 

από τις ακόλουθες εξισώσεις:  

2
2U

q p
2 2


  


     (Δυναμική πίεση) (2.80) 

 1
2

0

1
p p 1

2

 

  
     

 
 (Ολική πίεση) (2.81) 

2
0

1
T 1

2  
   
 

  
  (Ολική θερμοκρασία) (2.82) 

Για τον υπολογισμό των τοπικών μεγεθών ροής, ορίζονται τα ακόλουθα μεγέθη: 

p

p
1 c

p 2 



    (Στατική πίεση) (2.83) 

 

 1 1
p

p

  





.1 

20
2

0

q 2 p 1 p
1

q 1 p 2 p
   

                    
 (Δυναμική πίεση) (2.84) 

και για M 0 ,  είναι: P1 c
q

 
q

 (2.85) 

q q
M

p p




  (Αριθμός Mach) (2.86) 
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 2 1

2 0

1T p2
1T p1

2

1
p

p

 




 

   
       

 

 (Θερμοκρασία) (2.87) 

 1 1 

0

0

p p





 

   
         

 (Πυκνότητα) (2.88) 

 
T 1 S

T T T  

 
     S




 (Δυναμικό ιξώδες - σχέση του Sutherland) (2.89) 

που για τον αέρα είναι 3 2   ,
 

rS    , 110      

Ως οριακές τιμές για το συντελεστή πίεσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες:  

minp 2

2
p 0 : c



  


 (2.90) 

 

max

20
P 2

0

2 p 1
M 0: c 1 1

p 
 

1    
           

 (2.91) 

maxPM 0.1: c 1   (2.92) 

2.4.2 Επίλυση των ολοκληρωτικών εξισώσεων  

Ο υπολογισμός του οριακού στρώματος βασίζεται στην ταυτόχρονη ολοκλήρωση της 

εξίσωσης της ορμής (2.73) και της εξίσωσης για την κινητική ενέργεια (2.76), όπου τα 

μεγέθη δ1,δ2 και δ3 δίνονται από τις εξισώσεις (2.77), (2.78) και (2.79), αντίστοιχα. Οι 

παραπάνω εξισώσεις για να σχηματίσουν ένα δυνατό προς επίλυση σύστημα θα πρέπει 

να δίνονται και άλλες προϋποθέσεις για τον λόγο 12 1 2H     που περιγράφονται από 

τους συντελεστές cf και cD οι οποίοι είναι διαφορετικοί για στρωτό και τυρβώδες ορια-

κό στρώμα. 

Για τον υπολογισμό των μεγεθών ροής εισάγονται τα ακόλουθα μη διαστατικά μεγέθη:  

 Αριθμός Mach,  M  

 Παράμετρος  Weighardt, που εκφράζει τη βαθμίδα πίεσης στο οριακό στρώμα 

2
2

w

dp

U dx


  


 (2.93) 
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 Αριθμός  Reynolds, για την τυρβώδη περιοχή, 

2U
Re





 (2.94) 

Τελικά το σύστημα των εξισώσεων είναι της μορφής:  

 1 32f H , , , , Re 0      (2.95) 

 

 

 

2 12f H , , , , Re 0      (2.96) 

3 ff c , , , , Re 0      (2.97) 

4 Df c , , , , Re 0      (2.98) 

όπου Π μια παράμετρος μορφής. 

Από τις εξισώσεις (2.73) και (2.76) για ένα δεδομένο x προκύπτουν τα δ2 και δ3 οπότε 

και το H32 και έτσι από την f1 υπολογίζονται η παράμετρος Π και στη συνέχεια από τις 

f1, f2 τα H12, cf, cD. 

O αριθμητικός υπολογισμός του οριακού στρώματος δεν αρχίζει από το σημείο ανακο-

πής, αλλά από ένα σημείο x1 κοντά στο σημείο ανακοπής. Το στρωτό οριακό στρώμα 

από το σημείο ανακοπής μέχρι το σημείο x1 προσεγγίζεται με βάση την ακόλουθη εξί-

σωση  Falkner - Skan [93]. 

 2f ff 1 f      0  (2.99) 

όπου U είναι μια πολυωνυμική συνάρτηση ( ) και mU x f u U   είναι η αδιάστατη 

ταχύτητα στο οριακό στρώμα 

Για την περίπτωση δισδιάστατης ροής είναι  

 
1 1

12
1 2

r

U x v
U L v

x 2
L Re




    (2.100) 

   3 2
1 1x x

L L
 32H

 
 (2.101) 

0 


2
 (2.102) 
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όπου η γωνία θ0 είναι η γωνία του ρύγχους του σώματος και ορίζεται όπως φαίνεται 

στο Σχήμα  2.12. Για επίπεδη πλάκα είναι θ0=0ο και για σώμα με στρογγυλεμένο ρύγχος 

είναι θ0=90ο. 

 

Σχήμα  2.12  Ορισμός της γωνίας ρύγχους (θ0). 

Ο εκθέτης m, στην πολυωνυμική κατανομή της ταχύτητας της εξωτερικής ροής, ουσια-

στικά εκφράζει την επιτάχυνση της ροής και προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

m
2





 (2.103) 

Τα μεγέθη Δ2, Δ3, Δ4 και Η32 είναι: 

 2

0

f 1 f d


      (2.104) 

 2
3

0

f 1 f d    


 (2.105) 

3
32

2

 



3

  (2.106) 

και εκφράζονται σαν συνάρτηση του συντελεστή β που εκφράζει τη γωνία του χείλους 

προσβολής β. Για δισδιάστατες ροές, ενδεικτικές τιμές των παραμέτρων Δ2 και Η32 με 

το συντελεστή β, δίδονται στον Πίνακα 2.1. Στην περίπτωση που απαιτείται ο υπολογι-

σμός των παραμέτρων Δ2 και Η32 για τιμές του β που δεν αναγράφονται στον παραπά-

νω πίνακα, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα πολυώνυμα παρεμβολής: 

2
2 0.47 0.3 0.1       (2.107) 

  32H 1.625 0.017 1 0.0359 1      (2.108) 
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Πίνακας  2.1:  Τιμές των παραμέτρων Δ2 και Η32 για δισδιάστατη ροή συναρτήσει του 

συντελεστή β [109, 110].  

β Δ2 Η32 
0.0 0.4700 1.5720 
0.1  1.5857 
0.2 0.4079 1.5950 
0.3  1.6018 
0.4  1.6070 
0.5 0.3495 1.6113 
0.6  1.6150 
0.8  1.6207 
1.0 0.2923 1.6250 

 

Το οριακό στρώμα υπολογίζεται μέχρι την θέση ux x  σαν στρωτό, όπου  η θέση 

μετάβασης. Για , γίνεται ο υπολογισμός για τυρβώδες οριακό στρώμα. Στην θέ-

ση μετάβασης παρατηρείται μια ασυνέχεια στα H12, δ1 και cf. Αν και η μετάβαση από 

στρωτό σε τυρβώδες δεν γίνεται σε σημείο αλλά σε περιοχή, η παραδοχή της καθορι-

σμένης θέσης  δεν έχει καθοριστική σημασία στα μεγέθη που υπολογίζονται για 

το οριακό στρώμα. Το κριτήριο μετάβασης που χρησιμοποιείται είναι: 

ux

ux x

ux x

   D Dό
c c

  


ώ
 (2.109) 

Για την περίπτωση επίπεδης πλάκας σε ασυμπίεστη ροή, η μετάβαση του στρωτού ο-

ριακού στρώματος σε τυρβώδες μπορεί να παρατηρηθεί για αριθμό , που 

είναι περίπου μια τάξη μεγέθους μικρότερος από τον κρίσιμο αριθμό Reynolds που συ-

νήθως αναφέρεται στη θεωρία. 

xRe 7400

Κατά την ολοκλήρωση τους οι εξισώσεις (2.73) και (2.76) θεωρούνται σαν δύο ανε-

ξάρτητες συνήθεις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Στην εξίσωση για 

την ορμή  χρησιμοποιείται μια μέση τιμή 

12 Vv 1
12H

2


 
   (2.110) 

και έτσι κατά την ολοκλήρωση από v 1x   έως  προκύπτει: vx
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v 1

x
2 H 2 H

2 fv 1
x

2 2 H
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1
U c U

2
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 dx

 (2.111) 
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H εξίσωση ενέργειας που ολοκληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο δίνει: 

 

 

v

v 1

x
3 2 3 2

3 D

x
3 3 2

v

U c U

U




 
 




   

 


 dx

 (2.112) 

Για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος χρησιμοποιείται σχέση παρεμβολής δευτέρου 

βαθμού πάνω σε δύο διαδοχικά διαστήματα, δηλαδή 

  
v

v 1

x

v
v 1 v 1 0 v 2 1

x

h
F x dx F a F a F a

6


       (2.113) 

με  

   1 v v 1 v va 2h 3h h h   1 

 

 (2.114) 

2 v v 1 v 1a h 3h h    (2.115) 

 2
  1 v v v 1 v 1a h h h h    (2.116) 

Σαν πρώτο βήμα καθορίζονται a1=a0=3 και a-1=0. Ο υπολογισμός των δ2ν και δ3ν γίνε-

ται επαναληπτικά και γνωρίζοντας αυτά κατά το i-βήμα, υπολογίζονται τα cf, cD και H  

για το (i+1) βήμα. 

Βελτίωση των αποτελεσμάτων γίνεται με την μέθοδο Regula-Falsi. Αρχικά επιλέγεται 

η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων v 1x  , . Η απόσταση αυτή υποδιπλασιά-

ζεται στις περιπτώσεις: 

vx

 Ο υπολογισμός δεν συγκλίνει μετά από οκτώ επαναληπτικά βήματα  

 2v 2v 1 2v 10.05   (2.117)    

 12v 12v 1 0.05     (2.118) 

Σε αυτή την περίπτωση η γεωμετρία του σώματος και τα μεγέθη της μη συνεκτικής ρο-

ής υπολογίζονται με τον τύπο παρεμβολής του Lagrange. 

Από τον υπολογισμό δ2 και δ3 προκύπτουν τα H12, cf και cD ανάλογα με το κατά πόσο 

το οριακό στρώμα είναι στρωτό ή τυρβώδες. Ο Rotta [37] διερευνά δύο περιπτώσεις 

υπολογισμού για την κάθε περίπτωση, όπως περιγράφονται στην συνέχεια. 
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2.4.2.1 Στρωτό οριακό στρώμα  

Για την περίπτωση που το οριακό στρώμα είναι στρωτό, ορίζονται τα ακόλουθα μεγέ-

θη: 

 
12 32

2
32 324.02922 583.6018 724.5591 227.18220 1.51509           (2.119) 

όταν  321.51509 1.57258  

12 32

2
3279.870845 89.582142 25.715786       (2.120) 

όταν  32 1.57258 

12 12

2
122.512589 1.686095 0.391541 0.031729       3

2



 (2.121) 

όταν 1.51509   1.57258 32

*
32 32  1.372391  4.226253   2.221687       (2.122) 

για  > 1.57258 32

32

2
32D 7.853976 10.260551 3.41889      (2.123) 

Τότε είναι: 

2

w
f

2 w

2
c

U
  

    
  (2.124) 

2

Dw
D

2 w

2
c

U
  

    
 (2.125) 

όπου 

2
w

1
T 1 r

2 

      
 

, r = 0.85 (2.126) 

Για αποκόλληση του στρωτού οριακού στρώματος ισχύει: 1.511509  Η32  1.51512. 

2.4.2.2 Τυρβώδες οριακό στρώμα 

Χρησιμοποιείται η σχέση των Ludwieg - Tillmann για τον συντελεστή τριβής, 
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12

u0.678 0.268
f

w

T
c 0.246 10 H Re   


  (2.127) 

όπου Re είναι ο αριθμός Reynolds και cD είναι ο συντελεστής αναντιστρεπτής μετα-

τροπής ενέργειας, όπως αντίστοιχα ορίζονται στη συνέχεια: 

 u
2

w

U
Re





 (2.128) 

 
32

0.168 32
D u

w

c 0.012 Re
H T

 
H 

  (2.129) 

Για αποκόλληση του τυρβώδους οριακού στρώματος ισχύει:  4.0  Η32
(u)  4.05. 

2.5 ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η μέθοδος του Rotta για τον υπολογισμό του οριακού στρώματος με ολοκλήρωση των 

εξισώσεων της ορμής και της ενέργειας, υλοποιήθηκε σε Fortran ως εξωτερική βιβλιο-

θήκη και ενσωματώθηκε στον κυρίως κώδικα υπολογισμού των αεροδυναμικών συντε-

λεστών με τη μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων. Στο Σχήμα  2.13, παρουσιάζεται το 

διάγραμμα ροής της συγκεκριμένης σύζευξης. 

Η χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος προϋποθέτει: 

 Ιδανικό αέριο, 

 Δισδιάστατο, υποηχητικό πεδίο ροής όπου η μη συνεκτική περιοχή της είναι ι-

σεντροπική, 

 Οι βρεχόμενες επιφάνειες των υπό μελέτη σωμάτων είναι υδραυλικά λείες και 

θερμικά μονωμένες, 

 Η κατανομή πίεσης που απαιτείται σε έκφραση συντελεστή πίεσης σαν δεδομέ-

νο, μπορεί να είναι θεωρητική ή πειραματική από την οποία όμως έχουν παρα-

λειφθεί ασυνέχειες. 
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Σχήμα  2.13  Διάγραμμα ροής σύζευξης συνεκτικής – μη συνεκτικής ροής. 

Με τη χρήση του κώδικα υπολογίζονται: 

 Το πάχος μετάθεσης, δ1 

 Το πάχος απώλειας ορμής, δ2 

 Το πάχος απώλειας ενέργειας, δ3 

 Ο τοπικός συντελεστής τριβής, cf  
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 Ο λόγος H12 = δ1/δ2 

 Ο λόγος H32 = δ3/δ2 

 Ο τοπικός αριθμός Mach σαν συνάρτηση της επιφανειακής συντεταγμένης  

Ο υπολογισμός του οριακού στρώματος αρχίζει από ένα σημείο x= x1 που οπωσδήποτε 

είναι διαφορετικό από το σημείο αποκοπής x0 με δεδομένα τις αρχικές τιμές για τα δ2 

και δ3 σε αυτό το σημείο, που μπορεί να είναι θεωρητικές ή πειραματικές. Υπάρχει η 

δυνατότητα αυτών των αρχικών τιμών από το ίδιο το πρόγραμμα αν αυτές δεν είναι 

γνωστές. 

Το σημείο μετάβασης, xu, από στρωτό οριακό στρώμα σε τυρβώδες μπορεί να καθορι-

στεί αν είναι αναγκαίος ο καθορισμός τεχνικής μετάβασης. Στην περίπτωση αποκόλ-

λησης του οριακού στρώματος, ο υπολογισμός συνεχίζεται θεωρώντας μετά το σημείο 

αποκόλλησης ανάπτυξη τυρβώδους οριακού στρώματος που ολοκληρώνεται μέχρι μια 

δεδομένη τελική τιμή ή μέχρι το σημείο αποκόλλησης του τυρβώδους οριακού στρώ-

ματος. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα μεγέθη είναι αδιάστατα εκτός από τη θερμοκρασία αναφο-

ράς Τ. Η αδιαστατοποιήση των μηκών γίνεται με ένα μήκος αναφοράς L το οποίο δεν 

είναι αναγκαίο να ισούται με το μήκος του σώματος αλλά γενικά πρέπει να είναι της ί-

διας τάξης μεγέθους με το μήκος του οριακού στρώματος. Τα μεγέθη αναφοράς για τη 

ροή είναι αυτά που επικρατούν στο αδιατάρακτο πεδίο, δηλαδή ο αριθμός Mach, ο α-

ριθμός Reynolds ( Re U L  ) και η θερμοκρασία Τ.  

Για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη της συνεκτικής ροής (οριακό στρώμα) στην δυνα-

μική ροή που έχει επιλυθεί από τον αλγόριθμο των επιφανειακών στοιχείων το πάχος 

μετάθεσης που έχει υπολογιστεί από το δισδιάστατο μοντέλο του οριακού στρώματος, 

προσομοιώνεται ως γεωμετρική μετατόπιση ‘φυσώντας’ κάθετα προς την επιφάνεια. 

Αυτό απαιτεί την αλλαγή της οριακής συνθήκης έτσι ώστε  

n

( )
V

n
  




  (2.130) 

Ενώ η ταχύτητα Vn βρίσκεται από την λύση του οριακού στρώματος και είναι ίση με 

*
e

n

(U )
V

s

 
 


  (2.131) 

Όπου s είναι μια γραμμή (οριακή γραμμή ροής) πάνω στην επιφάνεια και το αρνητικό 

πρόσημο είναι αποτέλεσμα του μοναδιαίου κάθετου διανύσματος n με κατεύθυνση το 

εσωτερικό του σώματος. 
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Έτσι η οριακή συνθήκη για την ένταση της πηγής στο σημείο ελέγχου μπορεί να γίνει 

*
e(U )

n Q
s

 
   


  (2.132) 

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στo δισδιάστατο μοντέλο οριακού στρώματος και επε-

κτείνεται στις τρισδιάστατες ροές, στην πράξη, αυτό γίνεται κατά μήκος των οριακών 

γραμμών ροής 

2.6 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Από την κατανομή πίεσης που υπολογίστηκε, προκύπτουν µε ολοκλήρωση οι τοπικοί 

συντελεστές των συνιστωσών των δυνάμεων και ροπών για κάθε επιφανειακό  στοιχεί-

ο, και µε απλή άθροιση προκύπτει το διανυσμα των ολικών συντελεστών.  

blade

p dS F n   (2.133) 

Η οποία αναλύεται στις συνιστώσες της Fx, Fy, Fz από τις οποίες προκύπτουν η άνωση 

που η αντίσταση του σώματος 

x z

x z

D F cos a F sin a

L F sin a F cos

 
   a

  (2.134) 

Η ολοκλήρωση σε κάθε επιφανειακό στοιχείο γίνεται µε σταθερό cp και για να προκύ-

ψουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα πρέπει η επιφάνεια του σώματος να χωριστεί σε 

κατάλληλο αριθμό επιφανειακών στοιχείων. 
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3 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

Με τον όρο ‘Υπολογιστική Ρευστομηχανική’ εννοούμε την αριθμητική επίλυση των 

διαφορικών εξισώσεων που χαρακτηρίζουν τη ροή σε ένα υπολογιστικό χωρίο. Στις 

εφαρμογές της αεροδυναμικής η χρήση της συγκεκριμένη τεχνικής είναι ολοένα και 

αυξανόμενη και κατέχει εξέχοντα ρόλο πλέον στην ανάλυση των πεδίων ροής. Τα τε-

λευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλοί κώδικες υπολογιστικής ρευστομηχανι-

κής εμπορικοί ή μη. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο 

ANSYS-Fluent CFD για την αεροδυναμική ανάλυση του περιστρεφόμενου στροφείου 

ανεμοκινητήρα οριζοντίου άξονα. 

Η διαδικασία για μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση είναι πάντα ίδια, ανεξάρτητα από το 

λογισμικό CFD. Με σκοπό την άρτια αριθμητική προσομοίωση, αρχικά απαιτείται η 

κατανόηση της φυσικής του προβλήματος. Στη συνέχεια, ορίζονται οι οριακές συνθή-

κες και δημιουργείται το υπολογιστικό πλέγμα. Σκοπός του πλέγματος είναι η διακρι-

τοποίηση και η επίλυση σε αυτό των εξισώσεων που χαρακτηρίζουν το ρευστομηχανι-

κό πρόβλημα. Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τεχνικών αριθμητικής επίλυσης 

ρευστομηχανικών προβλημάτων παρέχεται στη βιβλιογραφία [111-113]. Μια εφαρμο-

γή υπολογιστικής ρευστοδυναμικής χωρίζεται σε τρία μέρη ή φάσεις: 

 Δημιουργία υπολογιστικού πλέγματος (Preprocessing): Σε αυτή τη φάση το φυ-

σικό πρόβλημα μετατρέπεται σε μαθηματικό μοντέλο καθορίζοντας το υπολογι-

στικό πεδίο το οποίο χωρίζεται σε πεπερασμένο αριθμό στοιχείων που συνι-

στούν το πλέγμα. Καθορίζονται οι ιδιότητες του ρευστού και οι οριακές συνθή-

κες του φυσικού προβλήματος. Η ακρίβεια της αριθμητικής λύσης εξαρτάται 

από την πυκνότητα και την ποιότητα του υπολογιστικού πλέγματος. Ένας γενι-

κότερος κανόνας λέει ότι όσο μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων τόσο μεγαλύτερη 

ακρίβεια, μολονότι αυξάνεται το υπολογιστικό κόστος. Κατά συνέπεια το βέλ-

τιστο υπολογιστικό πλέγμα θα πρέπει να είναι πυκνό στις περιοχές που παρου-

σιάζουν υψηλές κλίσεις στις μεταβλητές, καθώς και απότομες αλλαγές του πε-

δίου ροής. 

 Επιλυτής (Solver): Τα περισσότερα υπολογιστικά πακέτα CFD βασίζονται στην 

διακριτοποίηση με την μέθοδο των πεπερασμένων όγκων. Βασικό χαρακτηρι-

στικό της μεθόδου είναι ότι η διακριτοποίηση γίνεται με σκοπό την ολοκλήρω-

ση της διαφορικής εξίσωσης μεταφοράς σε έναν όγκο ελέγχου. Τέλος το αλγε-

βρικό σύστημα εξισώσεων επιλύεται με μια επαναληπτική αριθμητική μέθοδο. 
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 Επεξεργασία αποτελεσμάτων (Post Processing): Η φάση αυτή περιλαμβάνει την 

ανάλυση των αριθμητικών αποτελεσμάτων. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται, α-

ναλύονται με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να παραχθεί μια ‘φυσική αναπα-

ράσταση’ της λύσης. 

3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER-STOKES 

Το μαθηματικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται η ανάλυση των ρευστοδυναμικών προ-

βλημάτων βασίζεται στις βασικές αρχές διατήρησης της μάζας, της ορμής και της ε-

νέργειας. 

Αρχικά θεωρούμε την εξίσωση της συνέχειας και τις εξισώσεις Navier-Stokes σε καρ-

τεσιανό σύστημα συντεταγμένων έτσι ώστε το διάνυσμα της ταχύτητας u να έχει χ-

συνιστώσα την u, y-συνιστώσα υ και z–συνιστώσα την w: 

div 0u  (3.1) 

   div u vdiv grad u
t x
   

  
u u 1 p 

 (3.2) 

   div vdiv grad
t y
     

  
u 1 p 

 (3.3) 

   div w vdiv grad w
t z
   

  
u w 1 p 

 (3.4) 

Αυτό το σύστημα των εξισώσεων διέπει κάθε τυρβώδη ροή, επειδή όμως στην παρού-

σα εργασία η επίλυση του υπολογιστικού CFD μοντέλου χρησιμοποιεί τεχνική RANS 

(Reynolds-Αveraged Navier-Stokes) οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων στις μέσες τιμές 

των μεταβλητών της ροής στις εξισώσεις (3.1), (3.2), (3.3) και (3.4) πραγματοποιού-

νται με αντικατάσταση των μεταβλητών u (άρα και των u, υ, w) και p με την μέση τιμή 

και την διακύμανση: 

u = U + u   u U u  V      w W w   p P p   

Παίρνοντας υπ’ όψη μαθηματικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν τις μέσες μεταβλητών 

διακύμανσης η εξίσωση της συνέχειας γίνεται 

div 0U  (3.5) 

Ενώ οι RANS εξισώσεις γίνονται 
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     2

U 1 P
div U vdiv grad U

t x

u u u1

x y z

convectivemomentumtransfer

 
   

  

   w         
    
 






U

 (3.6) 

    

     2

div V vdiv grad V
t y

u1

x y z

convectivemomentumtransfer

   
  

           
    
 

V 1 P

w

 






U

 (3.7) 

    

     2

div W vdiv grad W
t z

wu w w1

x y z

convectivemomentumtransfer

   
  



W 1 P 

         
    
 





U

 (3.8) 

Οι όροι που προστέθηκαν στις εξισώσεις (3.6) έως (3.8) αφορούν ταχύτητες διακύμαν-

σης και συνδέονται με τους όρους μεταφοράς ορμής εξαιτίας της ύπαρξης τυρβωδών 

δινών. Είναι σύνηθες να τοποθετούνται στην δεξιά μεριά των εξισώσεων γιατί αντικα-

τοπτρίζουν το ρόλο τους ως πρόσθετες τυρβώδης τάσεις στους όρους της μέσης ταχύ-

τητας  U, V και W. 

Οι επιπλέον όροι των τάσεων έχουν γραφεί με αναλυτικό τρόπο για να αποσαφηνιστεί 

η δομή τους. Έτσι προκύπτουν 6 επιπλέον όροι. Είναι τρεις ορθές τάσεις 

2
xx u       2

yy       2
zz w    (3.9) 

Και τρεις διατμητικές 

xy yx u          xz zx u w         yz zy w       (3.10) 

Αυτές οι επιπλέον τυρβώδεις τάσεις είναι οι τάσεις Reynolds. Οι ορθές τάσεις περι-

λαμβάνουν τις αντίστοιχες διακυμάνσεις των συνιστωσών της ταχύτητας. Είναι πάντο-

τε μη-μηδενικές αφού περιέχουν τις τετραγωνικές διακυμάνσεις της ταχύτητας. Οι δια-

τμητικές τάσεις περιέχουν την ορμή δεύτερης τάξης που σχετίζονται με τις διαφορές 

των συνιστωσών των ταχυτήτων. 
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Σε περιπτώσεις ασυμπίεστων ρευστών (π.χ. υγρά) η πυκνότητα είναι σταθερή, αλλά για 

τον αέρα η πυκνότητα δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από την πίεση και τη θερμο-

κρασία. Ο Bradshaw et al. [114] αναφέρουν ότι οι μικρές μεταβολές στην πυκνότητα 

του μέσου δεν επηρεάζουν σημαντικά τον υπολογισμό των τυρβωδών τάσεων. Αντίθε-

τα, σε συμπιεστές ροές υψηλών υποηχητικών και υπερηχητικών ταχυτήτων, η πυκνό-

τητα είναι σημαντική για τον  υπολογισμό των τυρβωδών τάσεων.  Καθώς οι ανεμοκι-

νητήρες λειτουργούν στο εύρος των χαμηλών υποηχητικών ταχυτήτων, η υπόθεση της 

σταθερής πυκνότητας του αέρα αποτελεί μια εύλογη παραδοχή για την επίλυση των ε-

ξισώσεων RANS.  

3.1.1 Η υπόθεση Boussinesq 

Στο δεύτερο μέρος των εξισώσεων NS εμφανίζονται τόσο οι ιξώδεις τάσεις όσο και οι 

Reynolds τάσεις. Ο όρος της τάσης του Reynolds εισάγει επιπλέον άγνωστα μεγέθη, 

οπότε για να λυθούν οι εξισώσεις μεταφοράς απαιτούνται επιπρόσθετες εξισώσεις.  

Αυτή προέρχεται από την υπόθεση Boussinesq (1877) [115] και η οποία εκφράζει τις 

τάσεις Reynolds συναρτήσει ενός τυρβώδους ιξώδους και των κλίσεων των μέσων τα-

χυτήτων. Η υπόθεση Boussinesq διατυπώνεται στην ακόλουθη εξίσωση: 

ji
ij i j t ij

j i

UU 2
u u k

x x 3

              
 (3.11) 

Όπου 2 2 2k (u w ) 2       είναι η τυρβώδης κινητική ενέργεια ανά μονάδα μάζας. Το 

 που είναι το τυρβώδες ιξώδες [Pa s], το κινηματικό τυρβώδες ιξώδες που συμβολί-

ζεται με 

t

t tv     σε [ 2m s ] και η συνάρτηση δέλτα του Kronecker. 

Έτσι η εύρεση του ιξώδους τύρβης βρίσκεται από τις εξισώσεις μεταφοράς με τη χρή-

ση των διαφόρων μοντέλων τύρβης. 

3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ 

Η ύπαρξη της τύρβης στις ροές των ρευστών προκαλεί την δημιουργία δινών διαφορε-

τικών τόσο σε μέγεθος όσο και στην χρονική μεταβολή τους που αλληλεπιδρούν με αυ-

τή με έναν πολύπλοκο και δυναμικό τρόπο. Η τύρβη λοιπόν είναι ένα χαοτικό φαινόμε-

νο που δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί αριθμητικά εξαιτίας των μεγάλων αλλά και πο-

λύ μικρών διαταραχών που μπορεί να προκαλέσει. Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο σημαντι-

κός είναι αυτός ο παράγοντας στις ρευστομηχανικές εφαρμογές, έχουν αναπτυχθεί αρ-

κετές τεχνικές πρόβλεψης του φαινομένου Αυτές χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγο-

ρίες. 
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 Μέθοδοι άμεσης αριθμητικής ανάλυσης DNS (Direct Numerical Simulation)  

Αυτές οι μέθοδοι υπολογίζουν τόσο τις μέσες τιμές των συνιστωσών της ροής 

όσο και τις διακυμάνσεις αυτών. Οι χρονικά μεταβαλλόμενες εξισώσεις Navier 

Stokes επιλύονται σε χωρικά πλέγματα τα οποία είναι λεπτά διακριτοποιημένα 

έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μήκη του Kolmogorov στα 

οποία λαμβάνει χώρα η διάχυση της ενέργειας καθώς επίσης επιλύονται με πολύ 

μικρά χρονικά βήματα για να συμπεριλάβουν την γρήγορη μεταβολή των δια-

κυμάνσεων. Αυτού του είδους οι υπολογισμοί έχουν πολύ υψηλό υπολογιστικό 

κόστος και για αυτό δεν ενδείκνυται η χρήση τους σε μεγάλα και πολύπλοκα 

προβλήματα της ρευστοδυναμικής. 

 Τεχνικές LES (Large Eddy Simulation) 

Είναι μια τεχνική ενδιάμεσης μορφής υπολογισμών της τύρβης της ροής και η ο-

ποία παρακολουθεί τη συμπεριφορά των μεγαλύτερων δινών. Η μέθοδος φιλτράρει 

χωρικά το πεδίο, πριν την επίλυση των εξισώσεων NS, απορρίπτοντας τις μικρές 

δίνες και επιτρέποντας τη σύζευξη των μεγαλυτέρων. Το αποτέλεσμα στο πεδίο ρο-

ής (ροή μέσων τιμών και μεγάλες δίνες) είναι να συζευχθούν και οι μικρότερες δί-

νες με ένα μοντέλο υπο-χωρίων. Παρόλο που η LES τεχνική δίνει μια καλύτερη 

φυσική αναπαράσταση της τυρβώδους ροής είναι ακόμη περιορισμένη σε προβλή-

ματα ροής με μεσαίους αριθμούς Reynolds. Η συγκεκριμένη τεχνική απαιτεί την 

επίλυση των χρονικά μεταβαλλόμενων εξισώσεων NS με μικρό χρονικό βήμα με 

αποτέλεσμα να απαιτούνται υψηλοί υπολογιστικοί πόροι. 

 Μοντέλα τύρβης για τις RANS εξισώσεις 

Η συγκεκριμένη τεχνική επικεντρώνεται στην επίλυση των μέσων τιμών των παρα-

μέτρων της ροής στην οποία γίνεται σύζευξη διαφόρων μοντέλων τύρβης για να 

συμπεριληφθεί και η επιρροή αυτής. Η μέθοδος αυτή που είναι και η πιο παλιά υ-

πολογίζει τα αποτελέσματα της τύρβης και όχι την ίδια της την φύση. Ουσιαστικά 

μελετάται το φαινόμενο της τύρβης σε μεγαλύτερη χρονική  κλίμακα, αγνοώντας  

τις διακυμάνσεις των ταχυτήτων σε μικρές χρονικές περιόδους. Επομένως, το πρό-

βλημα αποκτά στατιστικό χαρακτήρα, ενώ οι υπολογιστικοί πόροι που απαιτούνται 

για την επίλυση των εξισώσεων με ικανοποιητική ακρίβεια είναι σχετικά χαμηλοί. 

Με σκοπό τον υπολογισμό της τυρβώδους ροής με τις εξισώσεις RANS, είναι αναγκαίο 

να αναπτυχθούν μοντέλα τύρβης που να υπολογίζουν τις τάσεις Reynolds και τους 

βαθμωτούς όρους μεταφοράς ώστε να ολοκληρωθεί το σύστημα των εξισώσεων συνέ-

χειας και ορμής. Ένα μοντέλο τύρβης για να είναι χρήσιμο πρέπει να έχει ευρεία εφαρ-

μογή, να είναι ακριβής, απλό και οικονομικό. Τα μοντέλα τύρβης RANS που χρησιμο-

ποιήθηκαν στην παρούσα εργασία αναφέρονται σε μορφή πίνακα με διάκριση τον α-

ριθμό των εξισώσεων μεταφοράς (Πίνακας  3.1). 
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Πίνακας  3.1:  Επιλεγμένα μοντέλα τύρβης για την επίλυση των εξισώσεων RANS. 

Αριθμός εξισώσεων μεταφοράς Μοντέλο τύρβης (μ.τ.) 

Μία εξίσωση Spalart–Allmaras (S-A) 

k–ε  

k–ε RNG  Δύο εξισώσεις 

k–ω SST  

3.2.1 Τυπικά μοντέλα τύρβης 

3.2.1.1 Μοντέλο k–ε  

Το μοντέλο τύρβης standard k–ε των Launder and Spalding [116] είναι μοντέλο δύο ε-

ξισώσεων η μια για το k και η άλλη για το ε. Μέσω των k και ε προσδιορίζουμε την 

χαρακτηριστική κλίμακα ταχύτητας ϑ και χαρακτηριστική κλίμακα μήκους  αντιπρο-

σωπευτικές για την τύρβη μεγάλης κλίμακας. 



1 2k      
3 2k




   (3.12) 

Καθορίζεται το τυρβώδες ιξώδες με: 

2

t

k
C C    


  (3.13) 

όπου Cμ είναι μια αδιάστατη σταθερά. 

Οι εξισώσεις μεταφοράς που χρησιμοποιεί το μοντέλο k-ε για τα k και ε είναι οι ακό-

λουθες: 

    t
t ij ij

k

k
div k div gradk 2 S S

t

   
         

U   (3.14) 

   
2

k
t

1 t ij ij 2

ά ό
ό όό ή ά ό ή ήή k, ά k, k,k,

k,

div div grad C 2 S S C
t k

 
                       

    
           

U


  
 (3.15) 

, k ,  , 1C   και 2C  . Οι εξισώσεις περιέχουν τις πέντε σταθερές C Στ

π π

ο τυπικό μο-

ντέλο τύρβης k–ε χρησιμοποιούνται τιμές για τις αρα άνω σταθερές που προκύπτουν 
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από πειραματικά δ δομένα και η χρήση του εκτείν ται σε  ένα ευρύ φάσμα προβλημά-

των τυρβωδών ροών. Οι τιμές των σταθερών αυτών είναι: 

ε ε

C 0.0  9 k 1.00    1.30  1C 1.4 4  2C 1.9 2  (3.16) 

Οι μεταβλητές  και  συνδέουν τη διάχυση των k,ε με το τυρβώδες ιξώδες k  t  και 

είναι αριθμοί του Prandtl. Η παραγωγή και η καταστροφή (destruction) της τυρβώδους 

κινητικής ενέργειας είναι πάντοτε στενά συνδεδεμένες. Έτσι ο ρυθμός εκφυλισμού της 

(dissipation rate) του ε είναι μεγάλος όταν ο ρυθμός παραγωγής (production) του k εί-

ναι μεγάλος. Το μοντέλο k-ε εξασφαλίζει ότι το ε αυξάνεται ραγδαία, αν αυξάνει ταχέ-

ως το k και ότι μειώνεται αρκετά γρήγορα για να αποφευχθεί η (μη φυσική) αρνητική 

τιμή της τυρβώδους κινητικής ενέργειας, αν μειώνεται το k. 

Για τον υπολογισμό των τάσεων Reynolds χρησιμοποιείται η υπόθεση Boussinesq: 

ji
i j t ij t ij ij

j i

UU 2 2
u u k 2 S k

x x 3 3

                 
 (3.17) 

3.2.1.2 Μοντέλο k-ε RNG  

Στo k-ε RNG (Re-Normalisation Group) μοντέλο τύρβης των Yakhot και Orszag [117], 

η επίδραση της μικρής κλίμακας τύρβη στη ροή θεωρείται μέσω μιας εξωτερικής στο-

χαστικής διέγερσης (random forcing function) που εισάγεται στις εξισώσεις NS. Η τε-

χνική RNG ουσιαστικά αφαιρεί τους στροβιλισμούς μικρής κλίμακας από τις εξισώσεις 

ροής εκφράζοντας τις επιπτώσεις τους με όρους τύρβης μεγάλης κλίμακας και τροπο-

ποιημένου ιξώδους. 

Οι εξισώσεις που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο μοντέλο τύρβης είναι 

     k eff ij ij

k
div k div gradk S

t

 
        


U 

 

 (3.18) 

   
2

k

 
eff 1 ij ij 2div div grad C S C

t k


 

 
           


U  (3.19) 

όπου 

ij i j t ij ij

2
u u 2 S k

3
          (3.20) 

C 0.0845 1.39  .42 ,   , C 1k  1  , C2 1.68  (3.21) 
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 0
1 1 3

n 1 n n
C C

1 n

  




, ij ijn 2S 

k

S 0 4.377, n 0.012    (3.22)  , 

Αν και η τεχνική των RNG εξισώσεων ήταν αρκετά επαναστατική την εποχή εκείνη, η 

χρήση της δεν είχε την ίδια απήχηση. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι προσφέρει βελτιωμένη 

ακρίβεια στις περιστροφικές ροές χωρίς όμως να προσομοιώνει με ακρίβεια την εξέλι-

ξη των στροβίλων στη ροή. Γενικά χρησιμοποιείται σε προβλήματα εσωτερικών ροών. 

3.2.2 Μοντέλα τύρβης για αεροδυναμικές εφαρμογές 

Η ανάλυση αεροδυναμικών εφαρμογών αφορά συνήθως το πεδίο ροής γύρω από μεγά-

λα και σύνθετα ως προς την μορφή σώματα. Τα φαινόμενα που αναπτύσσονται αφο-

ρούν μεγάλο εύρος κλίμακας τύρβης. Σε τέτοιου είδους προβλήματα όλο το πεδίο ροής 

επηρεάζεται σημαντικά από την ανάπτυξη του συνεκτικού οριακού στρώματος και από 

την δημιουργία απορεύματος. Ο Leschziner το 2000 συνόψισε τα προβλήματα και συ-

μπέρανε ότι τα μοντέλα τύρβης k-ε προβλέπουν υπερβολικά υψηλά επίπεδα των τυρ-

βωδών διατμητικών τάσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζεται αρνητική βαθμίδα 

πίεσης. Καθώς επίσης ότι τα πολύ υψηλά επίπεδα τύρβης στις περιοχές λίμνασης οδη-

γούν σε υψηλά επίπεδα μετάδοσης θερμότητας. Έγινε λοιπόν προσπάθεια να αναπτυ-

χθούν οικονομικά μοντέλα τύρβης με κυριότερα  

 Το μ.τ. Spalart–Allmaras (μίας εξίσωσης) 

 Το μ.τ. Wilcox   

 Το υβριδικό μ.τ. του Menter SST 

3.2.2.1 Μοντέλο k-ω SST 

Ο Menter [58, 118] πρότεινε ένα υβριδικό μοντέλο τύρβης k-ω SST (Shear Stress 

Transport), τροποποιώντας το μ.τ. k-ε σε μ.τ. k-ω όταν η ροή είναι εγγύς των τοιχωμά-

των, ενώ  για το υπόλοιπο πεδίο ροής χρησιμοποιεί το τυπικό (standard) μοντέλο k-ε. Ο 

υπολογισμός των τάσεων Reynolds καθώς και η εξίσωση του k είναι ίδια με το k-ω μο-

ντέλο τύρβης του Wilcox [119]. Αυτό οδηγεί στην ακόλουθη εξίσωση: 

     t i
2 ij ij i

,1 j

2
2

,2 k k

2 U
div div grad 2 S S

t 3

k
2

x x





       
                       

  
  

   

U jx   (3.23) 

Το 2003, ο Menter [59] πρότεινε μια σειρά από τροποποιήσεις και βελτιώσεις του μ.τ. 

k-ω, προτείνοντας τις ακόλουθες τιμές για τις σταθερές του μοντέλου:  
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k 1.0  ,  , , , ,1 2.0  ,2 1.17  2 0.44  2 0.083  ,   (3.24) 0.09 

3.2.2.2 Μοντέλο Spalart-Allmaras (S-A) 

Το μοντέλο τύρβης των Spalart-Allmaras [120] διατυπώνεται από μια εξίσωση μετα-

φοράς μιας παραμέτρου ( v ) του τυρβώδους κινηματικού ιξώδους  και περιέχει ακόμη 

μια προδιαγραφή για την κλίμακα μήκους μέσω ενός αλγεβρικού τύπου. Το τυρβώδες 

δυναμικό ιξώδες σχετίζεται με την παράμετρο , σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 



v

t v   f v1  (3.25) 

Η εξίσωση (3.25) μια συνάρτηση απόσβεσης  v1 v1 v vf f   η τιμή της οποίας τείνει 

στη μονάδα για υψηλούς αριθμούς Reynolds έτσι ώστε η παράμετρος  να είναι σχε-

δόν ίση με το τυρβώδες κινηματικό ιξώδες . Στα όρια μιας γεωμετρικής επιφάνειας 

(τοίχωμα) η συνάρτηση  μηδενίζεται 

v

tv

v1f

Οι τάσεις Reynolds, ορίζονται ως ακολούθως 

ji
ij i j t ij v1

j i

UU
u u 2 S v

x x

            
f   (3.26) 

ενώ η εξίσωση μεταφοράς είναι  

    b2
v

2

b1 w1 w

v 1 v
div v div ( v)grad(v) C

t x

v
C v C

y

   

k k

v

x

 
         

 
      

U

f

    



 
 (3.27) 

Στην παραπάνω εξίσωση, ο ρυθμός παραγωγής του  σχετίζεται με την τοπική μέση 

τιμή του στροβιλισμού σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

v

v22

v

( y)
   


f

   (3.28) 

Όπου ij ij2    είναι η μέση στροβιλότητα και  ij i j j iU x U x 2        είναι ο 

τανυστής μέσης στροβιλότητας. Οι συναρτήσεις v2 v2 (v v)f f   και 2 2
w w (v ( y )) f f   

είναι επιπλέον συναρτήσεις απόσβεσης. 
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Στα μοντέλα τύρβης μιας εξίσωσης, η κλίμακα μήκους της τύρβης δεν μπορεί να υπο-

λογιστεί όπως σε εκείνα των δύο εξισώσεων. Πρέπει όμως να καθοριστεί ώστε να 

προσδιοριστεί ο ρυθμός εκφυλισμού της ποσότητας της τύρβης. 

Το μοντέλο τύρβης Spalart-Allmaras (S-A) έχει τις ακόλουθες σταθερές: 

v 2 3  0.4187 0.1355 0.622 ,    , C  , Cb1 b2   , 2 b2
w1 b1

v

1 C
C C


  


  (3.29) 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το μ.τ. Spalart-Allmaras επειδή είναι μοντέλο μιας εξίσωσης 

μεταφοράς, έχει χαμηλό υπολογιστικό κόστος και καλά αριθμητικά αποτελέσματα σε 

προβλήματα εξωτερικών ροών και σε προβλήματα οριακών στρωμάτων με αρνητικές 

κλίσεις πίεσης. 

3.3 ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ NAVIER-STOKES 

Η επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes πραγματοποιείται με την διακριτοποίηση 

τους και την αριθμητική προσέγγιση της λύσης τους. Η διακριτοποίηση μετατρέπει τις 

διαφορικές εξισώσεις σε ένα σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων. Η λύση του αλγεβρικού 

συστήματος γίνεται με απευθείας ή προσεγγιστικούς αλγορίθμους. Η επίλυση πραγμα-

τοποιείται στους κόμβους ενός πλέγματος που καθορίζει το χωρίο ή όγκο ελέγχου του 

πεδίου ροής. Τα υπολογιστικά πλέγματα που μπορεί να είναι δισδιάστατα ή τρισδιά-

στατα, αποτελούνται από στοιχεία ή κελιά και διακρίνονται σε δομημένα (structured 

grids),  μη δομημένα (unstructured grids) και υβριδικά πλέγματα (hybrid grids). Εν-

δεικτικά υπολογιστικά πλέγματα φαίνονται στο Σχήμα  3.1, στο Σχήμα  3.2 και στο 

Σχήμα  3.3. 

 

Σχήμα  3.1  Δισδιάστατο και τρισδιάστατό δομημένο πλέγμα. 
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Σχήμα  3.2  Δισδιάστατο και τρισδιάστατό μη-δομημένο πλέγμα. 

                     
 

Σχήμα  3.3  Δισδιάστατο και τρισδιάστατό υβριδικό πλέγμα. 

Η διαδικασία της διακριτοποίησης εφαρμόζεται στον χρόνο και στον χώρο και η ακρί-

βεια των αποτελεσμάτων, όπως ακριβώς και στις πειραματικές μετρήσεις, εξαρτάται 

κατά μεγάλο βαθμό από την πυκνότητα  του πλέγματος διακριτοποίησης και από τις ι-

διότητες του αλγορίθμου ή του αριθμητικού σχήματος διακριτοποίησης. Οι πιο γνω-

στοί μέθοδοι διακριτοποίησης για την επίλυση των εξισώσεων N-S είναι οι πεπε-

ρασµένες διαφορές (finite differences), τα πεπερασµένα στοιχεία (finite elements) και 

οι πεπερασµένοι όγκοι (finite volumes). 

Ο επιλυτής Ansys-Fluent που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία βασίζεται στη 

μέθοδο των πεπερασμένων όγκων (Finite Control Volume Method) [112], [113] για την 

επίλυση της εξίσωσης μεταφοράς. Στη συγκεκριμένη μέθοδο η διακριτοποιημενη εξί-

σωση προκύπτει από ολοκλήρωση της διαφορικής μορφής σε έναν όγκο ελέγχου.  

Για να μπορέσουν να υπολογιστούν τα επιφανειακά ολοκληρώματα που προκύπτον από 

τις εξισώσεις NS στις επιφάνειες του όγκου ελέγχου συναρτήσει των τιμών των γειτο-

νικών κόμβων ενός διακριτοποιημενου χωρίου απαιτούνται μέθοδοι παρεμβολής 

Ο επιλυτής του Ansys Fluent εναλλακτικές όπως: 

 πρώτης και δεύτερης τάξης σχήμα ανάντη διαφορών 
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 σχήμα κεντρικών διαφορών, όπου λαμβάνεται ο μέσος όρος ως η ζητούμενη τι-

μή στην επιφάνεια του όγκου ελέγχου 

 σχήμα εκθετικού νόμου (Power Law) 

 σχήματα τύπου QUICK (Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kin-

ematics) στα οποία γίνεται στάθμιση των τιμών που προκύπτουν από τα σχήμα-

τα κεντρικών και δεύτερης τάξης ανάντη διαφορών σε δομημένα πλέγματα 

 σχήμα MUSCL που είναι εξέλιξη του σχήματος QUICK, αλλα με μεγαλύτερη 

ακρίβειας 

Η επίλυση των αλγεβρικών εξισώσεων που προκύπτουν γίνεται με άμεσες ή επαναλη-

πτικές μεθόδους Επαναληπτικές μέθοδοι είναι η Jacobi, Gauss Siedel et al. Το Fluent 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο διαδοχικής υπερχαλάρωσης (SOR - Successive Over Relaxa-

tion) μια εξέλιξη της Gauss-Seidel. 

3.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ N-S 

H επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes είναι αδύνατο να επιτευχθεί κατ' ευθείαν αλ-

λά πραγματοποιείται µε αλγορίθμους επαναληπτικών βημάτων. Αυτό συμβαίνει εξαι-

τίας της έλλειψης μιας ανεξάρτητης εξίσωσης για την πίεση της οποίας οι μεταβολές 

συνεισφέρουν και στις τρεις εξισώσεις ορμής. Η λύση δίνεται από επαναληπτικούς αλ-

γορίθμους οι οποίοι στηρίζονται στην εκτίμηση κάποιου αρχικού πεδίου πίεσης και 

στην διαδοχική διόρθωση του μέχρις ότου οι ταχύτητες που προκύπτουν να ικανο-

ποιούν τις διακριτοποιημένες εξισώσεις συνέχειας και ορμής. Τέτοιοι είναι: 

 SIMPLE (Semi Implicit Method for Pressure Linked Equations) 

 SIMPLER  (Semi  Implicit  Method  for  Pressure  Linked Equations  Revised) 

 SIMPLEC (Semi  Implicit  Method  for  Pressure  Linked  Equations Consistent) 

 SIMPLEST (Semi Implicit Method for Pressure Linked Equations Shortened) 

 PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operators) 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν α) ο κλασσικός αλγόριθμος SIMPLE, όπως 

διαγραμματικά φαίνεται στο Σχήμα  3.4, κυρίως για την σταθερότητα του ως προς την 

σύγκλιση και β) ο αλγόριθμος PISO σε ορισμένες χρονικά μεταβαλλόμενες προσο-

μοιώσεις, όπως αυτός διαγραμματικά φαίνεται στο διάγραμμα ροής Σχήμα  3.5. 

Στο Fluent προσφέρονται δύο τεχνικές επίλυσης των επαναληπτικών αλγορίθμων, ο ε-

πιλυτής Segregated και ο επιλυτής Coupled. Στον πρώτο οι εξισώσεις ροής επιλύονται 

σειριακά από τη μια στην άλλη. Αυτό τον κάνει να μην απαιτεί υψηλούς υπολογιστι-
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κούς όρους μιας και στην μνήμη αποθηκεύεται μια διακριτοποιημένη εξίσωση τη φο-

ρά. Παρολ΄ αυτά η σύγκλιση απαιτεί περισσότερο χρόνο για να επιτευχθεί, καθόσον οι 

εξισώσεις επιλύονται με .έναν τρόπο μη συζευγμένο. 

 

Σχήμα  3.4  Διάγραμμα ροής αλγορίθμου SIMPLE. 
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Σχήμα  3.5  Διάγραμμα ροής αλγορίθμου PISO. 
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 Segregated Solver Coupled Solver 
 

Σχήμα  3.6  Διαγράμματα ροής του επιλυτή Segregated και Cooupled2.  

Ο δεύτερος λύνει ένα συζευγμένο σύστημα εξισώσεων που περιλαμβάνουν της εξισώ-

σεις ορμής και την εξίσωση συνέχειας Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ταχύτητα σύγκλισης 

να αυξάνεται σημαντικά με ταυτόχρονη αύξηση του υπολογιστικού κόστους. Τα δια-

γράμματα ροής των επιλυτών παρουσιάζονται στο Σχήμα  3.6. 

3.5 ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Για την επίλυση των εξισώσεων συνέχειας και ορμής θα πρέπει να οριστούν οι οριακές 

συνθήκες που καθορίζουν τις μεταβλητές της ροής στα όρια του φυσικού μοντέλου 

προς επίλυση. Οι οριακές συνθήκες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία για 

την αεροδυναμική ανάλυση του στροφείου α-ο-α είναι: 

• Τοίχωμα - οριακή συνθήκη μη ολίσθησης (wall-noslip boundary condition) 

                                                 
2 Πηγή: Fluent 6.3 Documentation, User’s guide. Technical Report, ANSYS Inc., 2006. 
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Το τοίχωμα χρησιμοποιείται στον διαχωρισμό ρευστού μέσου και στερεών που είναι σε 

επαφή .χ. ο  επ φάνειες του πτερ γίου. Η οριακή συνθήκη μη ολίσθ σης  χρησιμο-

ποιείται στην μο τελοποίηση συνεκτικών ροών στον υπολογισμός των αναπτυσσόμε-

νων διατμητικών τάσεων. 

π ι ι  υ η

ν

• Τοίχωμα Euler (Οριακή συνθήκη μη συνεκτικής ροής) 

Η οριακή συνθήκη μη συνεκτικής ροής μειώνει την επίδραση των τεχνητών ορίων που 

προσδιορίζουν πολλές φορές σε εξωτερικές ροές το υπολογιστικό χωρίο. 

• Ταχύτητα εισόδου (Velocity-Inlet) 

Η ταχύτητα εισόδου ως οριακή συνθήκη χρησιμοποιείται για να ορίσει την ταχύτητα 

του ρευστού στην είσοδο της ροής στο υπολογιστικό χωρίο. Η ταχύτητα εισόδου ως 

οριακή συνθήκη είναι ιδανική για ασυμπίεστη ροή όπως στις περιπτώσεις αεροδυναμι-

κών αναλύσεων ανεμοκινητήρων. 

• Πίεση εξόδου (Pressure-Outlet) 

Σε αυτή την οριακή συνθήκη ορίζεται η στατική πίεση που επικρατεί στην έξοδο του 

ρευστού από το υπολογιστικό χωρίο 

• Οριακή συνθήκη συμμετρίας (Symmetry) 

Στο τοίχωμα με οριακή συνθήκη συμμετρίας οι κάθετες σε αυτό ταχύτητες είναι μηδε-

νικές όπως και οι κάθετες βαθμίδες όλων των μεταβλητών. 

• Οριακή συνθήκη περιοδικότητας (Periodic) 
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4 ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ 

Η ακουστική είναι η επιστήμη του ήχου που ασχολείται με τον τρόπο παραγωγής και 

διάδοσης του. Η ακουστική θεωρία προέρχεται από την ρευστομηχανική και εστιάζει 

στην μαθηματική περιγραφή των ακουστικών κυμάτων. Τα ρευστομηχανικά προβλή-

ματα χαρακτηρίζονται από ένα σύστημα μη γραμμικών εξισώσεων με συνέπεια η αε-

ροακουστική ανάλυση τους να είναι περίπλοκη. 

Ο ήχος (θόρυβος) μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαταραχή πίεσης που διαδίδεται μέσω 

ενός ρευστού με την ταχύτητα του ήχου. Οι διαταραχές συνήθως συνδέονται με τις δι-

ακυμάνσεις που υπερκαλύπτουν την ατμοσφαιρική πίεση και εκπέμπονται από ορισμέ-

νες πηγές. 

Οι πηγές ήχου προέρχονται, είτε από την ελεύθερη κίνηση του ρευστού (jet), είτε από 

την αλληλεπίδραση της κίνησης ενός στερεού σώματος μέσα σε ένα ρευστό. 

Αεροακουστικός θόρυβος από την κίνηση στερεού μπορεί να παραχθεί από την περι-

στροφική κίνηση δρομέων όπως είναι οι προπέλες και οι δρομείς ελικοπτέρων και ανε-

μοκινητήρων. 

 

Σχήμα  4.1  Πηγές αεροδυναμικού θορύβου σε περιστρεφόμενο πτερύγιο3.  

Το Σχήμα  4.1 παρουσιάζει τις πιθανές πηγές αεροδυναμικού θορύβου σε ένα πτερύγιου 

περιστρεφόμενου δρομέα. Έτσι μια πηγή είναι η τυρβώδης ροή που προσβάλει το πτε-

ρύγιο στο χείλος προσβολής. Εκεί σχηματίζεται κατά μήκος της χορδής του πτερυγίου 

                                                 
3  Πηγή: [68] Wagner, S., Bareiv, R., and Guidati, G., 1996, Wind Turbine Noise, Springer-

Verlag. (pp 71, fig. 4.4). 
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ένα οριακό στρώμα το οποίο μπορεί να είναι στρωτό. Συνήθως όμως για μεγάλους α-

ριθμούς Reynolds έχουμε μετάβαση από στρωτή σε τυρβώδη ροή 

Πιο συγκεκριμένα καθώς η ροή διασχίζει το πάνω μέρος του πτερυγίου επιταχύνεται 

απότομα. Καθώς πλησιάζει την ακμή εκφυγής επιβραδύνεται ξανά. Αυτή η εναλλαγή 

στην ταχύτητα έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη αυξομείωση της βαθμίδας πίεσης η ο-

ποία οδηγεί σε αποκόλληση της ροής από το πτέρυγιο. Επιπρόσθετα η επιβράδυνση 

κοντά στο χείλος εκφυγής μεγεθύνει το πάχος του οριακού στρώματος. Το οριακό 

στρώμα της πλευράς αναρρόφησης (πάνω πλευρά του πτερυγίου) σε συνδυασμό με το 

οριακό στρώμα της πλευράς πίεσης (κάτω πλευρά του πτερυγίου) δημιουργούν ένα α-

πόρευμα το οποίο σχετίζεται με την αποκόλληση στροβίλων από το πτερύγιο. Επιπλέον 

για ένα πτερύγιο πεπερασμένου μήκους η διαφορά πίεσης της πάνω και κάτω πλευράς 

του, τείνουν να συμψηφιστούν στο άκρο της (ακροπτερύγιο). Αυτό δημιουργεί μία ροή 

που τέμνει την πλάγια πλευρά της άκρης και δημιουργεί στροβίλους οι οποίοι συμβά-

λουν και αυτοί με τη σειρά τους στο ήδη υπάρχον απόρευμα. Όλα αυτά τα φαινόμενα 

συμβάλουν στην παραγωγή του αεροδυναμικόυ θορύβου [68, 121]. Επιπρόσθετα η μη 

ομοιόμορφη κίνηση του πτερυγίου καθώς και οι αεροδυναμικές φορτίσεις που ανα-

πτύσσονται σε αυτό αποτελούν επιπλέον πηγές θορύβου. 

 (i) (ii) (iii) 
 

Σχήμα  4.2  Κατευθυντικότητα μονοπολικού (i), διπολικού (ii)  και  τετραπολικού 

(iii) θορύβου. 

Τα ακουστικά κύματα που παράγονται από μια μονοπολική πηγή διαδίδονται όμοια 

προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι το διάγραμμα της πολικότητας του φαίνεται στο 

Σχήμα  4.2(i). Τέτοιου είδους πηγή θορύβου είναι η σειρήνα, αλλά υπάρχουν ακόμη και 

στα κινούμενα στερεά σε ρευστά όπως οι έλικες. 

Ο θόρυβος που παράγεται από πηγή διπόλου οφείλεται στην κα ανομή των αεροδυνα-

μικών δυνάμεων που αναπτύσσονται σε μια κινούμενη επιφάνεια σε ρευστό. Η πολικό-

τητα ενός διπολού φαίνεται στο 

 τ

Σχήμα  4.2(ii) και αποτελείται από δυο λοβούς με μέγι-
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στα όρια τον άξονα από 0ο έως 180ο. Το δίπολο αποτελείται από δύο μονοπολικές πη-

γές με ίση ένταση και διαφορετική φάση. 

Η πηγή ενός τετραπολικού θορύβου αποτελείται από δύο όμοια δίπολα με αντίθετη 

φάση. Η πολικότητα του παρουσιάζεται στο Σχήμα  4.2(iii) και αποτελείται από 4 λο-

βούς. Ο τετραπολικός θόρυβος οφείλεται στις διατμητικές τάσεις, στην εντροπία και 

στην τύρβη που αναπτύσσεται στην ροή ενός ρευστού. 

4.1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ LIGHTHILL 

Η ολοκληρωμένη μελέτη υπολογιστικής αεροακουστικής ξεκίνησε στις αρχές του 

1950, όταν ο Lighthill [84] ανέπτυξε την ακουστική αναλογία με σκοπό τη μείωση του 

θορύβου από τους κινητήρες jet. Η αναλογία βασίζεται στην υπόθεση ότι το τμήμα του 

πεδίου ροής, που είναι η πηγή παραγωγής θορύβου, είναι διακριτή έτσι ώστε το ακου-

στικό κύμα να μην αλληλεπιδρά με την υπόλοιπη ροή. 

Θεωρούμε μια απεριόριστη περιοχή του χώρου στην οποία υπάρχει ένα ρευστό με έ-

ντονες κινητικές διακυμάνσεις. Η ακουστική εξίσωση προέρχεται από τις εξισώσεις δι-

ατήρησης της ορμής και της συνέχειας. 

 i
i

u
t x

 
  

 
0  (4.1) 

    i i j ij
j j

u u u p
t x x
       

  
ij

  
 (4.2) 

   j
j j

p
h u h

t x t x Pr

      
          j

h

x
  (4.3) 

Όπου ρ, uι, p, h είναι η πυκνότητα, η ταχύτητα, η πίεση και η ενθαλπία ρευστού ανά 

μονάδα μάζας αντίστοιχα. Το δij είναι η δέλτα συνάρτηση του Kronecker για την οποία 

ισχύει  

0, i j
ij

1, i j


   

  (4.4) 

Το μ είναι το μοριακό ιξώδες και Pr ο αριθμός Prandtl. Οι συνεκτικές διατμητικές τά-

σεις σij ορίζονται ως 

ji
ij ij

j i k

uu 2 u

x x 3 x

    
            

k   (4.5) 
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Το σύστημα ολοκληρώνεται με την καταστατική εξίσωση των αερίων 

gasp R  T  (4.6) 

όπου Rgas είναι η σταθερά των αερίων και Τ είναι η θερμοκρασία. 

Η ιδέα του Lighthill ήταν να εκφράσει τις θεμελιώδεις εξισώσεις της ροής σε μια κυ-

ματική εξίσωση για την ακουστική διακύμανση με έναν όρο πηγής στο δεύτερο μέλος 

της. Από το συνδυασμό της εξ. (4.1) με την εξ. (4.2) προκύπτει 

 
2 2 2

i j ij ij2
i j i j

u u (p )
t x x x x

   
    

    
  (4.7) 

Η παραπάνω εξίσωση είναι ισοδύναμη με την ακόλουθη: 

    
2 2 2 2 2

2
i j ij ij 0 0 ij2 2

i j i j i i j

u u p c c
t x x x x x x x

      
        

       
2   (4.8) 

όπου c0 είναι η ταχύτητα του ήχου. Η εξ. (4.8) αναδιατάσσεται για να σχηματιστεί η 

κυματική εξίσωση στο πρώτο μέλος και οι ακουστικές πηγές στο δεύτερο. 

     
2 2 2 2 2

2 2
0 i j 0 ij2 2

i i j i j i j

c u u p c
t x x x x x x x

                        ij  (4.9) 

Οι ακουστικές πηγές εξαιτίας των φαινομένων συνεκτικότητας μπορούν να παραλη-

φθούν αφού αποδεικνύεται ότι είναι αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού Reynolds. 

Έτσι γίνεται 

   
2 2 2 2

2
0 i j2 2

i i j i j

c u u p
t x x x x x

      2
0 ijc             

 (4.10) 

Μια διάσπαση των μεταβλητών της ροής σε 

'
i 0iu u u  i , ,  (4.11) '

0p p p  '
0   

Όπου ui΄, p΄, ρ΄ ορίζονται ως μικρές διαταραχές από μια κατάσταση που το ρευστό εί-

ναι σε ηρεμία με ομοιόμορφη πυκνότητα ρ0 και πίεση p0. Έτσι προκύπτει η ακουστική 

αναλογία του Lighthill, που είναι μια μη-γραμμική ιξώδης ανομοιογενής κυματική εξί-

σωση. 
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22 2
ij2

02
i i i j

T' '
c

t x x x

   
 

    x



 (4.12) 

Η εξ. (4.12) περιγράφει ένα κατανεμημένο πεδίο πηγών ήχου. Η τελευταία είναι ανο-

μοιογενής γιατί στο δεύτερο μέλος υπάρχει ο όρος της ‘συνολικής ακουστικής πηγής’ 

που είναι μια δεύτερη χωρική παράγωγος του τανυστή τάσης Lighthill. 

   2
ij i j 0 0 0 ijT u u p p c         (4.13) 

Οι ακουστικές πηγές οφείλονται στις μεταβολές του πεδίου ροής και εξαιτίας των φαι-

νομένων συμπιεστότητας. Έτσι η συνολική ακουστική πηγή (Ttotal) μπορεί να αναλυθεί 

σε πηγές από τις διακυμάνσεις της ταχύτητας (ΤI) και σε μεταβολές τις εντροπίας (ΤΙΙ). 

   

I II

2 222
0 iji jij

i j i j i j

T T

p cu uT

x x x x x x

       
     

 

  (4.14) 

Σε ροές χαμηλής συμπιεστότητας ο όρος της ακουστικής πηγής λόγω εντροπίας μηδε-

νίζεται αφού το πεδίο πιέσεων pδij γίνεται ίσο με c2ρδij. 

Το βασικό μειονέκτημα της ακουστικής αναλογίας είναι ο περιορισμός της να προσο-

μοιώνει αεροακουστικό θόρυβο από κινούμενες επιφάνειες σε πεδίο ρευστού. 

4.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ FFOWCS WILLIAMS AND HAWKINGS 

Μια επέκταση της ακουστικής αναλογία Lighthill που περιλαμβάνει την επίδραση τυ-

χαίων κινούμενων επιφανειών για την παραγωγή ήχου, προτάθηκε από τους Ffowcs 

Williams και Hawkings [86]. 

Χρησιμοποιώντας τη μαθηματική θεωρία των κατανομών (θεωρία γενικευμένων συ-

ναρτήσεων [122]) και ακολουθώντας τα ίδια βήματα που ακολούθησε ο Lighthill για 

να αντλήσει την ακουστική αναλογία, οι εξισώσεις συνέχειας και ορμής ανάγονται σε 

μια κυματική εξίσωση που περιλαμβάνει 2 επιφανειακούς όρους πηγής στο δεύτερο 

μέλος της. Το ρευστό διαιρείται σε περιοχές με ασυνέχειες που αντιπροσωπεύουν τα 

φυσικά όρια του στερεού με το ρευστό (Σχήμα  4.3). Μέσα στο σώμα, το ρευστό βρί-

σκεται σε ηρεμία, σε συνθήκες ίδιες με εκείνες του αδιατάραχτου μέσου. Η κινούμενη 

επιφάνεια S ορίζεται από μια συνάρτηση f η οποία είναι αρνητική μέσα από την επιφά-

νεια, θετική εκτός και μηδενική πάνω της. 
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Σχήμα  4.3  Όρια κινούμενου στερεού και το περιβάλλων αδιατάραχτο ρευστό.4  

Η γενικευμένη μερική παράγωγος της συνάρτησης q(x) με ασυνέχεια σε όλη την επι-

φάνεια δίνεται από [122] 

 
i i i

q q f
q

x x x

  
   

  
f  (4.15) 

όπου δ(f) είναι η συνάρτηση δ του Dirac και Δq είναι ένα άλμα στην επιφάνεια (f=0) 

έτσι ώστε .  q q(f 0 ) q(f 0 )     

Ακολουθώντας τον φορμαλισμό των Brentner και Farassat η γενικευμένη εξίσωση των 

Ffowcs Williams και Hawkings (FW-H) με όρους διακύμανσης ακουστικής πυκνότη-

τας είναι η ακόλουθη 

     
22 2

ij2
0 ij2

i i i j i j i

T' ' f f
c p ' f

t x x x x x x t x

 
0 iu f

        
                      

 (4.16) 

Ο πρώτος όρος στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης αντιπροσωπεύει τον όρο του Lighthill 

και είναι τετραπολική πηγή. Ο δεύτερος οφείλεται στην κυμαινόμενη φόρτιση της κι-

νούμενης επιφάνειας και είναι ένα ακουστικό δίπολο. Ενώ ο τρίτος όρος αντιπροσω-

πεύει την συμβολή στην παραγωγή αεροακουστικού θορύβου από την επιτάχυνση του 

μέσου λόγο της κίνησης του στερεού και είναι μονοπολική πηγή. Τέλος η συνάρτηση 

του dirac εξασφαλίζει την ύπαρξη του δεύτερου και τρίτου όρου μόνο πάνω στην επι-

φάνεια. 

                                                 
4 Πηγή: [68] ibid., pp71, fig4.4 



Κεφάλαιο 4 105 

4.3 ΕΞΙΣΩΣΗ FARASSAT 

Ο Farassat [123] διατύπωσε τη γενικευμένη εξίσωση FW-H, για την αεροακουστική 

ανάλυση κινούμενων στερεών σε ρευστό μέσο, σε ολοκληρωτική μορφή με στόχο την 

επίλυση της όταν είναι γνωστά η γεωμετρία του στερεού, η κίνηση του και τα αεροδυ-

ναμικά φορτία που αναπτύσσονται. 

f ( , t) 0yΘεωρείται η γενικευμένη εξίσωση των FW-H με την  να περιγράφει τη γεω-

μετρία της επιφάνειας του πτερυγίου και την κίνηση της, όπου για f>0 η περιοχή έξω 

από αυτή. 

       
2

2 2
0 n i2 2

0 i

ij
i j

1
p , t p , t v f f f f

c t t x

[T H(f)]
x x

                     



 

x x  
 (4.17) 

όπου  o d'Alembert τελεστής ή ακουστικός τελεστής, 2 p  η ακουστική πίεση, 0  και 

 η πυκνότητα και ταχύτητα του ήχου αδιατάραχτου μέσου αντίστοιχα ενώ  η το-

πική κάθετη στην επιφάνεια του πτερυγίου ταχύτητα,  το αεροδυναμικό φορτίο ανά 

μονάδα επιφανείας και  ο τανυστής τάσης του Lighthill.  

0c nv

i

ijT

Η ποσότητα  είναι ίση με , όπου  είναι ο τανυστής τάσης συμπίεσης που περι-

λαμβάνει την επιφανειακή πίεση και την ιξώδης τάση, και  είναι το μοναδιαίο κάθε-

το στην επιφάνεια  διάνυσμα.  

i ij jˆP n ijP

jn̂

f 0

Η συνάρτηση δέλτα του Dirac καθώς και αυτή του Heaviside συμβολίζονται με  f  

και  αντίστοιχα. Για την Heaviside ισχύει   H f

0, f 0
H(f)

1, f 0

 
   

  (4.18) 

Οι όροι του δεύτερου μέλους της εξίσωσης είναι ακουστικές πηγές και είναι γνωστοί 

ως ‘thickness’, ‘loading’ και ‘quadrupole’. 

Η συνάρτηση Green για την κυματική εξίσωση σε απεριόριστο τρισδιάστατο χωρίο εί-

ναι 

0

0 t
G( , t; , ) ( t r/ c ) t4 r

         
x y  (4.19) 
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Όπου r  x y   

Τα  και  είναι οι χρόνοι της ακουστικής πηγής και του παρατηρητή, αντίστοιχα. Τα 

διανύσματα  και 

 t

x y  συμβολίζουν τις θέσεις της πηγής και του παρατηρητή, αντίστοι-

χα.  

Η ολοκληρωτική αναπαράσταση της τυπικής λύσης της κυματικής εξίσωσης είναι  

         0 n i

i

v f f g f f g
4 p , t d d d d

t r x r

          
  x y y


 (4.20) 

Το σύστημα y είναι σταθερό ως προς το αδιατάραχτο μέσο. Ορίζεται σύστημα n στα-

θερό ως προς το πτερύγιο του στροφείου. Έτσι  

   0 A   y y n  (4.21) 

με  να είναι η αρχή του συστήματος και  0 y  A   η μήτρα μετασχηματισμού. Η Ια-

κωβιανή του μετασχηματισμού είναι ίση με τη μονάδα αφού η ορίζουσα του είναι μο-

νάδα. Χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα η εξίσωση (4.20) μπορεί να γραφεί: 

         0 n i

i

v f f g f f g
4 p , t d d d d

t r x r

          
  x n


n  (4.22) 

Αλλάζοντας την μεταβλητή ολοκλήρωσης τ, κρατώντας σταθερό το n και γνωρίζοντας 

ότι η ιακωβιανή του μετασχηματισμού είναι ίση r1 / 1 M  με r 0 i îM / c v r 0/ c  v r  

που είναι ο αριθμός Mach στη διεύθυνση διάδοσης, εάν η f είναι συνάρτηση του n και 

d df dS / fn  , όπου dS επιφανειακό στοιχείο του πτερυγίου για f=σταθερό τότε 

     
o n i

r i rf 0 f 0ret ret

v
4 p , t dS dS

t r 1 M x r 1 M 

                
 x


 (4.23) 

Όπου ο δείκτης ‘ret’ δηλώνει ότι η ολοκλήρωση γίνεται στον χρόνο υστέρησης. Η χω-

ρική διαφόριση του δεύτερου ολοκληρώματος μετατρέπεται σε χρονική με τον Farassat 

να ονομάζει την ακόλουθη εξίσωση Formula 1. 

     
0 0 n r r

2
0 r rf 0 f 0ret ret

1 c v
4 p , t dS dS

c t r 1 M r 1 M 

               
 x

 
 (4.24) 

όπου  είναι η δύναμη που ασκείται στο ρευστό ανά μονάδα επιφανείας στην δι-

εύθυνση της διάδοσης.  

r i ˆ r  i
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4.4 ΕΞΙΣΩΣΗ FARASSAT-SUCCI-BRENTNER 

Η εξέλιξη της ακουστικής φόρμουλας 1 σε 1Α παρουσιάστηκε από τους Farassat, Succi 

και Brentner [123-125]. Γνωρίζοντας ότι g t r / c     και ότι το r είναι συνάρτηση 

του τ τότε 

r ret

1

t 1 M

 
    x x


  (4.25) 

Με την παραπάνω εξίσωση μπορούν να γίνουν οι χρονικές διαφορίσεις μέσα στα ολο-

κληρώματα. Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες σχέσεις  

r

r
v


 


 (4.26) 
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x

 (4.29) 

Η εξίσωση 1Α γίνεται 

    T Lp , t p , t p , t   x x  (4.30) 
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 (4.31) 
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 (4.32) 

Τα και p υμβολίζουν την ακουστική πίεση για τους thickness και loading ακου-

στικούς όρους, αντίστοιχα. Τα i iM ,    n είνα ονικά μεταβαλλόμενες μεταβλη-

τές ως προς τον χρόνο του παρατηρητή. Οι εξισώσεις 

Tp  L  

v  

(4.31) και (4.32) είναι η ολοκλη-
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ρωτική μορφή της FW-H γενικευμένης ακουστικής εξίσωσης γνωστής και ως φόρμ υ-

λα 1A  του Farassat. Είναι λίγο πιο γενική από αυτήν που δημοσίευσε ο Farassat διότι 

περιέχει τον nv  όρο στην σ βολή του thickness. Η συνεισφορά αυτού του όρου δεν 

έχει υπολογιστεί επακριβώς, αλλά εικάζεται ότι είναι μικρή και προστίθεται απλώς για 

λόγους πληρότητας. Όπως είναι φανερό από την παραπάνω εξίσωση έχει εξαιρεθεί ο 

quadrupole όρος.  

ο

υμ



Η συγκεκριμένη εξίσωση ισχύει για κάθε γεωμετρία πτερυγίου και αυθαίρετη κίνηση 

του. Η ακουστικές πηγές κατανέμονται στην πραγματική επιφάνεια της πτέρυγας και 

λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μηχανισμοί παραγωγής αεροδυναμικών φορτίων πάνω 

στην επιφάνεια του πτερυγίου. Η θέση του παρατηρητή μπορεί να είναι είτε σταθερή 

είτε να μεταβάλλεται με τον χρόνο t. Τέλος οι όροι που διακρίνονται στα ολοκληρωμα-

τα από τα 1 /  και 1 /  ανήκουν στο εγγύς και μακρινό πεδίο αντίστοιχα (near and far 

field terms). 

2r

Q ,

r

Η συγκεκριμένη ολοκληρωτική εξίσωση έχει καλή εφαρμογή στην ανάλυση αεροα-

κουστικού θορύβου σε περιστρεφόμενα στροφεία με ταχυτητες ακροπτερυγίου στην 

υποηχητική περιοχή. 

4.5 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

Η εξίσωση FW-H αναλύεται συνήθως με χρήση της συνάρτησης Green δ(g)/4πr σε α-

νοικτό πεδίο και δίνει μια ολοκληρωτική λύση. Στην περίπτωση της πρόβλεψης του 

αεροδυναμικού θορύβου περιστρεφόμενων πτερυγίων, οι παράμετροι του πεδίου ροής 

στη θέση της πηγής χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ακουστικής πίεσης και 

παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ακρίβεια του υπολογιστικού μοντέλου. Έτσι θεωρούμε 

μια μη ομογενή κυματική εξίσωση: 

   2 , t t   x x  (4.33) 

όπου Q(x,t) είναι η ένταση της πηγής και η εξίσωση (x,t) καθορίζει την επιφάνεια πά-

νω στην οποία κατανέμονται οι πηγές του θορύβου. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση 

του Green, γίνεται: 

       t 

 
 

Q y, g
4 x, t dyd

r

   
    (4.34) 

Στη συνέχεια ολοκληρώνονται οι συναρτήσεις Dirac δ() και δ(g) πάνω στην επιφάνεια 

με τον μετασχηματισμό των συντεταγμένων (τ, y3)  (g, ), (y2, y3)  (, g) και (τ, 

y3)  (g, F) αντίστοιχα. Άρα: 
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       t

r0 0 F 0 retret
g 0

Q y, Q y, Q y,1
4 , t dA a d d d

r 1 M r sin r   


    
            

   x



 (4.35) 

Οι παραπάνω εκφράσεις ονομάζονται αντίστοιχα χρόνος υστέρησης, «αποσβαίνουσας 

σφαίρας» και επιφάνειας εκπομπής. Οι μεθοδολογίες πρόβλεψης της ακουστικής πίε-

σης στο πεδίο του χρόνου, που έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί, κατατάσσονται σε μια 

από τις παραπάνω κατηγορίες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει τη δική της φυσική και 

γεωμετρική υπόσταση. 

Το υπολογιστικό μοντέλο αντίθετα αναλύει την αριθμητική διαδικασία και τις προσεγ-

γίσεις που απαιτούνται για την εξαγωγή ακριβών αποτελεσμάτων βασιζόμενων στην 

αναλυτική μέθοδο. Η ακρίβεια και η δυνατότητα εφαρμογής του υπολογιστικού αλγο-

ρίθμου σε συγκεκριμένο φάσμα προβλημάτων εξαρτάται από την επιλογή και της ανα-

λυτικής και υπολογιστικής μεθοδολογίας. 

Στην περίπτωση του υπολογισμού του παραγόμενου θορύβου περιστρεφόμενων στρο-

φείων ανεμοκινητήρων χρησιμοποιείται η έκφραση του χρόνου υστέρησης: 

   
r0 ret

Q y,
4 , t d

r 1 M

 
    

x A  (4.36) 

όπου Q είναι η ένταση της πηγής, η οποία υπολογίζεται σαν συνάρτηση της θέσης της 

και του αντίστοιχου χρόνου υστέρησης (y, τ). Στην προκειμένη περίπτωση της πρό-

βλεψης του αεροδυναμικού θορύβου το  αντιστοιχεί στην ακουστική πίεση p.  

Η ολοκλήρωση της παραπάνω εξίσωσης γίνεται πάνω στην επιφάνεια της πτέρυγας κα-

τά το χρόνο υστέρησης τ = t – r/a. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι η θέση του πα-

ρατηρητή x και ο πραγματικός χρόνος t είναι σταθερά κατά την ολοκλήρωση. Η αριθ-

μητική προσέγγιση αυτή είναι ακριβής και χρησιμοποιείται στα περισσότερα υπολογι-

στικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί και στηρίζονται είτε στην μέθοδο της ακουστικής 

αναλογίας. 

Η ολοκλήρωση κατά το χρόνο υστέρησης γίνεται με την προσέγγιση του ολοκληρώμα-

τος από ένα άθροισμα 

   N
i i

i
i 1 i r i ret

Q y , t r a
4 x, t

r 1 M

 
   

  
  (4.37) 

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση η επιφάνεια του πτερυγίου χωρίζεται σε έναν α-

ριθμό N επιφανειακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση και ο υπολογισμός της έντασης της 
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πηγής γίνεται στο κέντρο κάθε πλαισίου yi κατά το χρόνο υστέρησης του σημείου αυ-

τού. 

Αν η πηγή είναι ακίνητη ο υπολογισμός του τ γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση τ=t–ri/a 

όπου ii yxr   η απόσταση πηγής παρατηρητή. 

Αντίθετα αν η πηγή κινείται, τότε η θέση της είναι συνάρτηση του χρόνου υστέρησης, 

ο οποίος υπολογίζεται αριθμητικά ως η λύση της εξίσωσης  t - τ – ri(τ)/a = 0. H προ-

σέγγιση αυτή δίνει ακριβή αποτελέσματα και στην περίπτωση της περιστροφικής κίνη-

σης στροφείων ανεμοκινητήρων. Επειδή η ένταση της πηγής υπολογίζεται κατά το 

χρόνο υστέρησης, συνήθως απαιτείται επιπλέον και η χρονική μεταβολή των δεδομέ-

νων εισόδου. 

Στην παραπάνω υπολογιστική διαδικασία πρέπει η επιφάνεια κάθε πλαισίου να είναι 

αρκετά μικρή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μεταβολή της έντασης της πηγής σε κάθε 

πλαίσιο πρέπει να είναι γραμμική και ο χρόνος υστέρησης σε κάθε πλαίσιο δεν διαφέ-

ρει σημαντικά.  

 

 

. 
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 

ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αποτελέσματα των αριθμητικών υπολογισμών 

που αφορούν την αεροδυναμική και την αεροακουστική ανάλυση του στροφείου ενός 

πειραματικού ανεμοκινητήρα οριζοντίου άξονα (α-ο-α) για τον οποίο παρέχονται πει-

ραματικές μετρήσεις, με σκοπό την άμεση σύγκριση, το σχολιασμό και την ασφαλέ-

στερη εξαγωγή συμπερασμάτων  Η αεροδυναμική ανάλυση επιτελείται με τη χρήση 

υπολογιστικού κώδικα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ WTPAN) μιας χαμηλής τάξης 

μεθόδου επιφανειακών στοιχείων (low order panel method) και με το λογισμικό υπο-

λογιστικής ρευστοδυναμικής, ANSYS® Fluent version 6.3.26. Η αεροακουστική ανά-

λυση του πειραματικού α-ο-α πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστικού κώδικα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΩΔΙΚΑΣ WTAA) μέσω του οποίου επιλύεται η ολοκληρωτική 

εξίσωση Farassat-Succi-Brentner. 

Στην εργασία επιλέχθηκε ως ανεμοκινητήρας αναφοράς, ο πειραματικός α-ο-α που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(NREL, National Renewable Energy Laboratory) του Υπουργείου Ενέργειας 

(Department of Energy) των ΗΠΑ, στα πλαίσια του προγράμματος “Viscous and 

Aeroelastic Effects on Wind Turbine Blades” (VISCEL Project [53]), το οποίο εκπονή-

θηκε από το 1987 έως το 1999. Στο πρόγραμμα VISCEL, εκτός του NREL, συμμετεί-

χαν το Imperial College και το IC and Rutherford Appleton Laboratory (RAL) από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, το Delft University of Technology (DUT) και το Energy Research 

Foundation (ECN) από την Ολλανδία, το  RISØ National Laboratory της Δανίας και το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) από την Ελλάδα. Οι ληφθείσες 

πειραματικές μετρήσεις για τον εν λόγω α-ο-α περιέχονται στη βάση δεδομένων IEA 

Annex XIV Database [126], η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να αποθηκεύουν και 

να διατεθούν προς χρήση τα πειραματικά αποτελέσματα διαφόρων ανεμοκινητήρων. 

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ NREL PHASE II 

Το πρόγραμμα VISCEL περιελάμβανε επιμέρους στάδια ή φάσεις, αλλά από αυτές επι-

λέγεται ο τροποποιημένος ανεμοκινητήρας Grumman Wind Stream 33 (NREL phase 

II) που αποτέλεσε αντικείμενο πειραματικής μελέτης του NREL κατά το στάδιο ΙΙ 

(phase ΙΙ) του προγράμματος (βλ. Πίνακας  5.1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ Α-Ο-Α NREL II ) και ο οποίος για λόγους συντομίας στη συνέχεια 

θα αναφέρεται ως NREL II.  
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Πίνακας  5.1: Χαρακτηριστικά πειραματικού α-ο-α NREL II. 

Τύπος ανεμοκινητήρα Οριζόντιου άξονα (downwind) 

Αριθμός πτερύγων 3 

Μήκος πτερύγων 5.029m 

Ύψος hub 17m 

0o Κωνικότητα στροφείου 

Μήκος χορδής 0.4572m 

Γωνία pitch 12o 

Γωνία twist 0o 

Στροφές λειτουργίας 72rpm 

Αεροτομή S809 

 

NREL EXPERIMENT 1: HAWT Rotor (3 bladed) 

Pitch 12o 

 

Σχήμα  5.1  Γεωμετρία του πτερυγίου του α-ο-α NREL II. 

 

Σχήμα  5.2  Αεροτομή NREL S809. 
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Πρόκειται για έναν κατάντη (downwind) ανεμοκινητήρα οριζόντιου άξονα με τρία πτε-

ρύγια, χωρίς συστροφή, σταθερού βήματος, σταθερής χορδής c=0,4572 m και μηχανι-

σμό ρύθμισης για την απώλεια στήριξης (stall regulation). Το στροφείο του α-ο-α έχει 

ακτίνα R=5.029m και είναι τοποθετημένο σε ύψος 17m πάνω από το έδαφος. Η γεωμε-

τρία του πτερυγίου του προαναφερομένου α-ο-α φαίνεται στο Σχήμα  5.1. Η σημαντικό-

τερη τροποποίηση που έγινε στον α-ο-α είναι η αλλαγή της αεροτομής των πτερυγίων 

του. Ειδικότερα, τα πτερύγια του επανασχεδιάσθηκαν και η αεροτομή Grumman αντι-

καταστάθηκε με την αεροτομή του NREL S809 (Σχήμα  5.2), η οποία σχεδιάσθηκε ει-

δικά για ανεμοκινητήρες οριζοντίου άξονα [127, 128]. Από την ακτινική θέση 

y/R=30% έως το ακροπτερύγιο, χρησιμοποιείται η αεροτομή NREL S809 που έχει λό-

γο μέγιστου πάχους 20.95% ενώ και για λόγους ομαλής προσαρμογής στην πλήμνη του 

στροφείου το πάχος των πτερυγίων αυξάνεται γραμμικά έως 43% στην ακτινική θέση 

y/R=14.4%. Η κωνικότητα του στροφείου (cone angle) είναι μηδενική και η ονομαστι-

κή ταχύτητα περιστροφής του είναι οι 72rpm. Τέλος, τα πτερύγια έχουν γωνία προσβο-

λής ίση με 12ο. 

 

Σχήμα  5.3  Θέσεις λήψης πιέσεων στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II.5 

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων του προγράμματος VISCEL- Phase II έγιναν μετρή-

σεις της πίεσης στα πτερύγια του ανεμοκινητήρα από την οποία υπολογίστηκαν και τα 

αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του περιστρεφόμενου δρομέα. Οι μετρήσεις της στατι-

κής πίεσης του πτερυγίου είναι ένα σημαντικό, αλλά συγχρόνως και δύσκολο έργο. Η 

                                                 
5 Πηγή: [129] Simms, D., Hand, M. M., Fingersh, L., and Jager, D., 1999, "Unsteady 

aerodynamics experiment phases II-IV test configurations and available data campaigns," 

NREL. (figure 10, pp. 13). 
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ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται από τις επιμέρους μετρήσεις της πίεσης στις οπές 

του πτερυγίου. Στο συγκεκριμένο πείραμα, ανοίχτηκαν 28 οπές μέτρησης πίεσης στο 

πτερύγιο σε τέσσερις ακτινικές αποστάσεις κατά το εκπέτασμα και στις δύο πλευρές 

του. Οι θέσεις κατά το εκπέτασμα είναι y/R= 30%, 47%, 63%, και 80% (Σχήμα  5.3). 

Σε δύο επιπλέον ακτινικές αποστάσεις ανοίχτηκαν δύο οπές στο 4% και 36% κατά μή-

κος της χορδής. 

5.2 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Α-Ο-Α 

NREL II ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των επιφανειακών στοιχείων για 

την αεροδυναμική ανάλυση του στροφείου του ανεμοκινητήρα. Η ανάλυση έγινε με 

τον υπολογιστικό κώδικα WTPAN (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ WTPAN) ο οποίος 

προσαρμόστηκε για την επίλυση περιστρεφόμενων στροφείων ανεμοκινητήρων οριζο-

ντίου άξονα (α-ο-α) και συζεύχτηκε με αλγόριθμο επίλυσης οριακού στρώματος. Στο 

Σχήμα  5.4 φαίνεται το γραφικό περιβάλλον του προαναφερομένου υπολογιστικού κώ-

δικα. 

 

Σχήμα  5.4  Γραφικό περιβάλλον κώδικα WTPAN. 

Σημαντικό βήμα για την αεροδυναμική ανάλυση του περιστρεφόμενου δρομέα ενός 

ανεμοκινητήρα οριζοντίου άξονα (α-ο-α) με τον υπολογιστικό κώδικα WTPAN 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ WTPAN) είναι η διακριτοποίηση της γεωμετρίας του 

πτερυγίου. Γνωρίζοντας τη γεωμετρία του πτερυγίου του α-ο-α ( Σχήμα  5.1), δημιουρ-

γείται το αρχείο εισόδου γεωμετρίας (βλ. εδάφιο  7.2.1 Αρχείο εισόδου filename.ing) 

δίνοντας τη γεωμετρία της αεροτομής, σε διάφορα τοπικά συστήματα συντεταγμένων, 



Κεφάλαιο 5 115 

κατά ο εκπέτασμα του πτερυγίου,. Στη συνέχεια γίνεται διακριτοποίηση της επιφά-

νειας και υπολογίζονται τα σημεία ελέγχου που είναι τα κεντροειδή των επιφανειακών 

στοιχείων. 

τ

 

Σχήμα  5.5  Διακριτοποίηση του πτερυγίου του ανεμοκινητήρα NREL II. 

  

Σχήμα  5.6  Προδιαγεγραμμένο απόρευμα στροφείου α-ο-α NREL II. 

Στο Σχήμα  5.5, φαίνεται η διακριτοποίηση του πτερυγίου του α-ο-α NREL II σε 40 

στοιχεία κατά το μήκος της χορδής για την επιφάνεια υπερπίεσης και υποπίεσης και σε 

50 στοιχεία κατά το εκπέτασμα του πτερυγίου. Η ρουτίνα παραγωγής του υπολογιστι-

κού πλέγματος επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της διακριτοποιημένης επιφάνειας με στό-

χο το ρεαλιστικό ορισμό της γεωμετρίας του πτερυγίου. Η διακριτοποίηση της γεωμε-



116  Κεφάλαιο 5 

τρίας οδηγεί στην παραγωγή των αλγεβρικών μητρών των εξισώσεων που επιλύονται 

με τον υπολογιστικό κώδικα WTPAN. 

Στο Σχήμα  5.6, παρουσιάζεται η δημιουργία των προδιαγεγραμμένων στροβιλικών λω-

ρίδων κατάντη του περιστρεφόμενου στροφείου του α-ο-α NREL II για δύο πλήρης πε-

ριστροφές. Με τον υπολογιστικό κώδικα WTPAN παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας 

του προδιαγεγραμμένου σπειροειδούς στροβιλικού απόρευματος (prescribed wake)  

κατά τον τοπικό άξονα x του πτερυγίου το οποίο περιλαμβάνει n-στροβιλικά στοιχεία 

ανά γωνία Δφ=30o με γωνία εξόδου από το χείλος εκφυγής, τη διχοτόμο αυτής. 

Αφού επιλυθεί η μη συνεκτική ροή, από την κατανομή των επιφανειακών ταχυτήτων 

(Σχήμα  5.7), υπολογίζονται οι γραμμές ροής στην επιφάνεια του πτερυγίου, όπως φαί-

νεται στο Σχήμα  5.8. 

 

Σχήμα  5.7  Κατανομή των διανυσμάτων ταχύτητας στα σημεία ελέγχου του διακρι-

τοποιημένου πτερυγίου NREL II.  

 

Σχήμα  5.8  Γραμμές ροής στην επιφάνεια του πτερυγίου του α-ο-α NREL II. 

Στη συνέχεια με μια επαναληπτική διαδικασία επιλύονται οι ολοκληρωτικές δισδιά-

στατες εξισώσεις του οριακού στρώματος κατά μήκος των γραμμών ροής από την ο-
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ποία εξάγεται το πάχος μετάθεσης του οριακού στρώματος που προστίθεται κάθετα 

στην επιφάνεια του πτερυγίου στις θέσεις των σημείων ελέγχου. Τέλος παράγονται οι 

μήτρες των εξισώσεων και υπολογίζονται ξανά οι καινούργιες ταχύτητες της ροής στην 

επιφάνεια των περιστρεφόμενων πτερυγίων. 

 

Σχήμα  5.9  Συντελεστής πίεσης κατά το εκπέτασμα του πτερυγίου (y/R=30%, 47%, 

63% και 80%) του α-ο-α NREL II,  για ταχύτητα ανέμου 7.2m/s. Σύ-

γκριση πειραματικών μετρήσεων με τα αριθμητικά αποτελέσματα του 

κώδικα WTPAN.  

Στο Σχήμα  5.9 έως το Σχήμα  5.11, παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα του συ-

ντελεστή πίεσης εξαγόμενο από τον κώδικά των επιφανειακών στοιχείων (WTPAN) με 

πειραματικά για το στροφείο του α-ο-α NREL II. Η ταχύτητα περιστροφής είναι στα-

θερή και ίση με 72 RPM, η ομοιόμορφη ταχύτητα του προσπίπτοντα ανέμου είναι ίση 
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με 7.2 m/s, 12.85m/s και 19m/s, ενώ πυκνότητα του αέρα είναι 0,9985kgˑm-3. Τόσο ο 

πυλώνας στήριξης όσο και η άτρακτος δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την επίλυση του 

αεροδυναμικού προβλήματος, έτσι επιλέχτηκαν για σύγκριση πειραματικά δεδομένα 

όπου η γωνία περιστροφής του πτερυγίου είναι 0ο και αυτό βρίσκεται σε οριζόντια θέ-

ση. 
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Σχήμα  5.10  Συντελεστής πίεσης κατά το εκπέτασμα του πτερυγίου (y/R=30%, 47%, 

63% και 80%) του α-ο-α NREL II,  για ταχύτητα ανέμου 12.85m/s. Σύ-

γκριση πειραματικών μετρήσεων με τα αριθμητικά αποτελέσματα του 

κώδικα WTPAN. 
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Σχήμα  5.11  Συντελεστής πίεσης κατά το εκπέτασμα του πτερυγίου (y/R=30%, 47%, 

63% και 80%) του α-ο-α NREL II,  για ταχύτητα ανέμου 19m/s. Σύγκρι-

ση πειραματικών μετρήσεων με τα αριθμητικά αποτελέσματα του κώδι-

κα WTPAN. 

Η σύγκριση είναι σε ικανοποιητική συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα. Η υ-

πολογιζόμενη κατανομή πίεσης υπερεκτιμάται στην πλευρά αναρρόφησης του πτερυγί-

ου και κυρίως στις θέσεις που βρίσκονται πιο κοντά στη πλήμνη του. Αυτό οφείλεται 

στα φαινόμενα έντονης αποκόλλησης της ροής από το πτερύγιο που υπάρχουν σε τέ-

τοιου είδους ροές. Μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται κοντά στο χείλος προσβο-

λής. 

Από τα διαγράμματα των κατανομών του συντελεστή πίεσης στις επιφάνειες των πτε-

ρυγίων του στροφείου του ανεμοκινητήρα, όπως φαίνονται στα παραπάνω σχήματα, 

συνάγεται ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των πειραματικών μετρήσεων και των αριθμητικών 

υπολογισμών αυξάνονται με την αντίστοιχη αύξηση της ταχύτητας ελεύθερης ροής ει-

δικά στην πλευρά υποπίεσης και στις περιοχές με έντονα φαινόμενα αποκόλλησης. 
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5.3 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOY A-O-A NREL II ΜΕ CFD 

5.3.1 Γεωμετρία στροφείου, υπολογιστικό χωρίο και πλέγμα 

Η τρισδιάστατη γεωμετρία κατασκευάστηκε με το σχεδιαστικό πακέτο Dassault Sys-

temes Solidworks χρησιμοποιώντας το προφίλ της αεροτομής NREL S809 και τα γεω-

μετρικά χαρακτηριστικά του δρομέα που αναφέρθηκαν στo προηγούμενο εδάφιο. Στο 

Σχήμα  5.12 φαίνεται η φωτορεαλιστική απεικόνιση του στροφείου του α-ο-α NREL ΙΙ. 

 

Φωτορεαλιστική απεικόνιση του στροφείου τοΣχήμα  5.12   α-ο-α NREL II. 

Για την προσομοίωση του ανωτέρω στροφείου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις 

υ

από το έδαφος και τον πυλώνα του. Το υπολογιστικό χωρίο διαμορφώνεται μεταξύ δύο 

ομόκεντρων κυλινδρικών επιφανειών με την μικρότερη να έχει διάμετρο ίση με τη διά-

μετρο της πλήμνης και την μεγαλύτερη με διάμετρο εξαπλάσια της διαμέτρου του 

στροφείου. Το μήκος του υπολογιστικού χωρίου εκτείνεται οκτώ διαμέτρους κατάντη 

του στροφείου και δύο διαμέτρους ανάντη αυτού (Σχήμα  5.13). Λόγω της περιοδικότη-

τας του φαινομένου, επιλέγεται η μορφοποίηση δομημένου πλέγματος μόνο γύρω από 

ένα πτερύγιο του στροφείου (120ο) κάνοντας χρήση της τεχνικής SRF (Single 

Reference Frame). Το υπολογιστικό χωρίο αρχικά χωρίστηκε σε 3 τμήματα. Ένα ανά-

ντη του δρομέα, ένα κατάντη και ένα που περικλείει το δρομέα όπως φαίνεται στο 

Σχήμα  5.14. 
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Σχήμα  5.13  Διαστάσεις υπολογιστικού χωρίου του α-ο-α NREL II. 

 

Σχήμα  5.14  Τμήματα υπολογιστικού χωρίου του α-ο-α NREL II. 

Κατασκευάστηκαν δυο είδη υπολογιστικών πλεγμάτων, ένα μη δομημένο και ένα δο-

μημένο. Στο Σχήμα  5.15, φαίνεται το υπολογιστικό χωρίο με το μη δομημένο πλέγμα. 

Οι επιφάνειες του πτερυγίου διακριτοποιήθηκαν με τριγωνικά στοιχεία και στη συνέ-

χεια τα τελευταία εμφυσήθηκαν προς τα έξω δημιουργώντας πρισματικά στοιχεία. Η 

συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιήθηκε για να είναι δυνατή η μοντελοποίηση του ανα-

πτυσσόμενου οριακού στρώματος. Το πλήθος των τρισδιάστατων στοιχείων του πλέγ-

ματος είναι ίσο με 2.8x106 . 
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Σχήμα  5.15  Μη δομημένο πλέγμα συγκροτούμενο από τριγωνικά στοιχεία στο υπο-

λογιστικό χωρίο του πτερυγίου του α-ο-α NREL II. 

Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων προσομοιώσεων είχαν αποκλίσεις από τα πειρα-

ματικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν μεγαλύτερη πύκνωση στις περιο-

χές έντονων διακυμάνσεων του πεδίου ροής και βελτίωση της ποιότητας του πλέγμα-

τος. Το τελευταίο όμως αυξάνει το πλήθος των στοιχείων και συγχρόνως το υπολογι-

στικό κόστος. 

Το δομημένο υπολογιστικό πλέγμα κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του λογισμικού 

Ansys GAMBIT (pre-processor). Είναι ένα πλέγμα με εξάεδρα στοιχεία πλήθους 

4.2x106 (155×165× 167 κελιά στην x, r, και θ διεύθυνση, αντίστοιχα). Όπως φαίνεται 

στο Σχήμα  5.20, δημιουργήθηκαν γύρω από το πτερύγιο πλέγματα τύπου Η και Ο (Η-

type, O-type). Το Η-type πλέγμα αποδείχτηκε ότι μπορούσε να ελεγχθεί καλύτερα ως 

προς την ποιότητα αλλά και το πλήθος των στοιχείων. Έτσι η πλειονότητα των προσο-

μοιώσεων πραγματοποιήθηκε με αυτό. Για να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο υπολο-

γιστικό πλέγμα τα τρία τμήματα του υπολογιστικό χωρίου διαιρέθηκαν σε 91 υποχωρία 

(Σχήμα  5.17). 
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 Πλέγμα H –type  Πλέγμα O-type   

Σχήμα  5.16  Διακριτοποίηση χωρίου γύρω από το πτερύγιο. 

 

Σχήμα  5.17  Συγκρότηση υπολογιστικού χωρίου από τα υποχωρία. 

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία του πλέγματος του οριακού στρώματος. Το 

πλέγμα στις περιοχές που αναπτύσσεται το οριακό στρώμα θα πρέπει να είναι τάξη με-

γέθους μικρότερες από το πάχος του οριακού στρώματος, καθώς απαιτούνται αρκετά 

κελιά πλέγματος εντός του οριακού στρώματος. 



124  Κεφάλαιο 5 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του πλέγματος, είναι απόσταση του πρώτου κελιού από το 

τοίχωμα του πτερυγίου, η οποία είναι σημαντική στην επιλογή των μοντέλων τύρβης 

για την περιγραφή το τυρβώδους οριακού στρώματος. Η χαρακτηριστική αυτή από-

σταση είναι ο αδιάστατος αριθμός y+ που ορίζεται ως 

pu y
y  




  (5.1) 

Όπου w wu     είναι η τυρβώδης ταχύτητα, yP είναι η απόσταση του πρώτου κόμ-

βου P από το τοίχωμα, ρ είναι η πυκνότητα του ρευστού και μ είναι το ιξώδες του ρευ-

στού στον κόμβο P. 

Έτσι ανάλογα με το μοντέλο τύρβης και τις συναρτήσεις τοιχώματος (wall functions) 

που χρησιμοποιούμε στις προσομοιώσεις το y+ πρέπει να έχει τιμές 

30 y 300 ( )

y 1 4 (

standard wall functions

enhanced wall functions





 

  )
  (5.2) 

Για να πραγματοποιηθεί η παραμετρική ανάλυση με διαφορετικά μοντέλα τύρβης, το 

δομημένο πλέγμα κατασκευάστηκε και βελτιστοποιήθηκε μέσω επαναληπτικών δισ-

διάστατων προσομοιώσεων της αεροτομής NREL S809 σε διαφορετικούς αριθμούς 

Reynolds, για τη σωστή εύρεση της αδιάστατης απόστασης y+ του πρώτου κελιού με το 

υπολογιστικό χωρίο που φαίνεται στο Σχήμα  5.18. Tο υπολογιστικό πλέγμα που χρη-

σιμοποιήθηκε για την παραμετρική ανάλυση του στροφείου του α-ο-α NREL ΙΙ φαίνε-

ται στο Σχήμα  5.19 και στο Σχήμα  5.20. 

   

Σχήμα  5.18  Υπολογιστικό δισδιάστατο χωρίο και λεπτομέρεια πλέγματος οριακού 

στρώματος της αεροτομής S809 του α-ο-α NREL II. 
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Σχήμα  5.19  Λεπτομέρεια δομημένου πλέγματος πλησίον του πτερύγιου του στρο-

φείου  του α-ο-α NREL II. 

 

   

Σχήμα  5.20  Θεάσεις του δομημένου υπολογιστικού πλέγματος για την ανάλυση του 

πεδίου ροής του α-ο-α NREL II. 
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Σχήμα  5.21  Οριακές συνθήκες υπολογιστικού χωρίου. 

Για να είναι δυνατή η επίλυση των εξισώσεων συνέχειας και ορμής αφού έχει διακρι-

τοποηθεί το υπολογιστικό χωρίο θα πρέπει να ορισθούν οι οριακές συνθήκες. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα  5.21, ο εξωτερικός κύλινδρος ορίσθηκε ως επιφάνεια symmetry 

που σημαίνει ότι σε αυτήν την επιφάνεια το κάθετο άνυσμα της ταχύτητας είναι μηδέν 

καθώς και ότι οι μεταβολές όλων των μεταβλητών είναι μηδενικές. Ο εσωτερικός κύ-

λινδρος ορίσθηκε ως euler-slip τοίχωμα, δηλαδή τοίχωμα στο οποίο δεν αναπτύσσονται 

διατμητικές τάσεις. Εξαιτίας της περιοδικότητας των 120ο του πεδίου ροής μοντελο-

ποιείται το ένα από τα τρία πτερύγια και οι δυο κάθετες επιφάνειες του πεδίου ροής ο-

ρίζονται ως περιοδικές (periodic wall). Τέλος την επιφάνεια ανάντη του δρομέα την ο-

ρίζουμε ως velocity inlet με ταχύτητα την ταχύτητα της ελεύθερης ροής και 10% έντα-

ση / πυκνότητα της τύρβης (turbulent intensity), ενώ την επιφάνεια κατάντη ως pres-

sure outlet ορίζοντας την ατμοσφαιρική στατική πίεση. 

5.3.2 Αριθμητική επίλυση  

Η αεροδυναμική ανάλυση του στροφείου του α-ο-α NREL II πραγματοποιήθηκε με το 

λογισμικό ANSYS Fluent. Πραγματοποιήθηκαν RANS προσομοιώσεις για διάφορες 

ταχύτητες, σύμφωνα με τα δεδομένα των πειραματικών μετρήσεων και για λόγους σύ-

γκρισης χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα τέσσερα μοντέλα τύρβης (μ.τ.): k-ε, k-ε RNG,  

Spallart–Allmaras (S-A) και k-ω SST. 
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Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν δίχως να συνεκτιμηθούν οι επιδράσεις του ε-

δάφους και του πύργου στήριξης του ανεμοκινητήρα. Η πυκνότητα του αέρα θεωρήθη-

κε ίση με 0.9985kg/m3, όπως υπολογίζεται από τις μετρήσεις των ατμοσφαιρικών. με-

γεθών της πίεσης και της θερμοκρασίας. Τα σχήμα διακριτοποίησης Presto και Quick 

επιλέχτηκαν για τις εξισώσεις συνέχειας και ορμής αντίστοιχα. 

Η σύγκριση των υπολογιστικών και των πειραματικών αποτελεσμάτων του συντελεστή 

πίεσης γίνεται σε τέσσερις ακτινικές θέσεις που φαίνονται στο Σχήμα  5.22 και οι οποί-

ες καθορίζονται από τη διαθεσιμότητα πειραματικών μετρήσεων στις εν λόγω θέσεις. 

 

Σχήμα  5.22  Θέσεις σύγκρισης πειραματικών και υπολογιστικών αποτελεσμάτων. 

Για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του πύργου (tower shadow) σχετικά με τα πειραμα-

τικά δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν στιγμιαίες μετρήσεις πίεσης σε μια αζιμουθιακή γω-

νία πτερυγίου 90ο, δηλαδή όταν το πτερύγιο του περιστρεφόμενου στροφείου βρισκό-

ταν σε οριζόντια θέση και κινούνταν προς τα κάτω. 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κατανομές του συντελεστή πίε-

σης κατά μήκος της χορδής της αεροτομής του πτερυγίου για τα τέσσερα μοντέλα τύρ-

βης σε σύγκριση με τα πειραματικά για τις τέσσερις θέσεις κατά το εκπέτασμα του 

πτερυγίου. 

Ο συντελεστής πίεσης είναι ένας αδιάστατος αεροδυναμικός αριθμός. Στην παρούσα 

εργασία ο συντελεστή πίεσης ακολουθεί τον ορισμό που εφαρμόστηκε στα πειραματι-

κά αποτελέσματα για λόγους άμεσης σύγκρισης. Ως εκ τούτου, ο συντελεστής πίεσης 

δίδεται 

hub cent
p

ref

(p p ) p
c

q

 
   (5.3) 
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όπου p είναι η κατανομή της πίεσης στην επιφάνεια του πτερυγίου phub είναι η πίεση 

αναφοράς στην πλήμνη του στροφείου, 2
centp 0.5 ( r)    είναι η στατική πίεση η οποία 

αντιπροσωπεύει τη φυγόκεντρο ενέργεια της ροής και qref είναι η δυναμική πίεση ανα-

φοράς σε απόσταση μισής χορδής μπροστά από το πτερύγιο για κάθε ακτινικό σταθμό 

σύγκρισης. 

Από το Σχήμα  5.23 έως το Σχήμα  5.25 φαίνεται ότι το k-ω SST μοντέλο τύρβης έχει 

ικανοποιητική συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα. Κάποιες διαφορές παρου-

σιάζονται στο χείλος προσβολής οι οποίες αυξάνονται όσο πλησιάζουμε σε περιοχές 

κοντά στην πλήμνη του στροφείου του ανεμοκινητήρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

των έντονων αποκολλήσεων της ροής από το πτερύγιο στην πλευρά της υποπίεσης. 

 

 r/R=30%  r/R=47% 

 

 r/R=63%  r/R=80%  

Σχήμα  5.23  Κατανομές συντελεστή πίεσης σε τέσσερις θέσεις κατά το εκπέτασμα 

του πτερυγίου του α-ο-α NREL II. Σύγκριση αποτελεσμάτων RANS 

προσομοιώσεων με πειραματικές μετρήσεις (U=7.2m/s, n=72rpm). 
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 r/R=30%  r/R=47% 

 

 r/R=63%  r/R=80% 
 

Σχήμα  5.24  Κατανομές συντελεστή πίεσης σε τέσσερις θέσεις κατά το εκπέτασμα 

του πτερυγίου του α-ο-α NREL II. Σύγκριση αποτελεσμάτων RANS 

προσομοιώσεων με πειραματικές μετρήσεις (U=12.85m/s, n=72rpm). 

Το μοντέλα τύρβης k-ε RNG και S-A φαίνεται να συμφωνούν εκτός της συγκεκριμένης 

περιοχής. Το φαινόμενο αυτό πιθανά να προκαλείται από το γεγονός ότι τα συγκεκρι-

μένα μοντέλα τύρβης δεν είναι κατάλληλα για εξωτερικές ροές με φαινόμενα έντονων 

αποκολλήσεων και ελεύθερης διατμητικής διαστρωμάτωσης. Τέλος το μοντέλο τύρβης 

k-ε φαίνεται να μην έχει καλή συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα. Τούτο 

συμβαίνει διότι τα μοντέλα τύρβης δύο εξισώσεων και συγκεκριμένα τα μη γραμμικά, 

ενώ είναι αποτελεσματικά στη επίλυση διαφόρων ρευστοδυναμικών προβλημάτων στις 

περιπτώσεις ροών με περιστροφή οι άμεσες επιπτώσεις της εμφανίζονται μόνο στους 

Reynolds διατμητικούς όρους. Επιπλέον οι δυνάμεις Coriolis εξαφανίζονται από τις ε-

ξισώσεις ορμής σε τέτοιου είδους ροές [130]. 
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 r/R=30%  r/R=47% 

 

 r/R=63%  r/R=80%   

Σχήμα  5.25  Κατανομές συντελεστή πίεσης σε τέσσερις θέσεις κατά το εκπέτασμα 

του πτερυγίου του α-ο-α NREL II. Σύγκριση αποτελεσμάτων RANS 

προσομοιώσεων με πειραματικές μετρήσεις (U=19m/s, n=72rpm). 

Στο Σχήμα  5.26, φαίνεται το διάγραμμα των ποσοστιαίων αποκλίσων των υπολογισθέ-

ντων συντελεστών πίεσης (μ.τ. S-A) από τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές κατά μή-

κος της χορδής του πτερυγίου και στις τέσσερις ακτινικές αποστάσεις, όπου διατίθε-

νται πειραματικά δεδομένα. 

Σχήμα  5.27 έως το Σχήμα  5.38Στα σχήματα που ακολουθούν και ειδικότερα από το  

παρουσιάζονται διαγράμματα κατανομής της επιφανειακής πίεσης τόσο για την πλευρά 

πίεσης όσο και υποπίεσης για το πτερύγιο του περιστρεφόμενου δρομέα του α-ο-α για 

ταχύτητες ανέμου 7.2m/s, 12.85m/s και 19m/s.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση της πίεσης και στις δύο πλευ-

ρές του πτερυγίου τόσο κατά τη χορδή όσο και κατά το μήκος του εκπετάσματος του. 

Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στην πλήμνη και στο ακροπτερύγιο. 
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Σχήμα  5.26  Ποσοστιαίες αποκλίσεις των υπολογισθέντων συντελεστών πίεσης (μ.τ. 

S-A) από τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές κατά μήκος της χορδής του 

πτερυγίου και στις τέσσερις ακτινικές αποστάσεις. 

 

Σχήμα  5.27  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=7.2m/s, μ.τ. k-ε). 
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Σχήμα  5.28  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=7.2m/s, μ.τ. k-ε RNG). 

 

Σχήμα  5.29  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=7.2m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.30  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=7.2m/s, μ.τ. S-A). 
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Σχήμα  5.31  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=12.85m/s, μ.τ. k-ε). 

 

Σχήμα  5.32  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=12.85m/s, μ.τ. k-ε RNG). 

 

Σχήμα  5.33  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=12.85m/s, μ.τ. k-ω SST). 
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Σχήμα  5.34  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=12.85m/s, μ.τ. S-A). 

 

Σχήμα  5.35  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=19m/s, μ.τ. k-ε). 

 

Σχήμα  5.36  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=19m/s, μ.τ. k-ε RNG). 



Κεφάλαιο 5 135 

 

Σχήμα  5.37  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=19m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.38  Κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο του α-ο-α NREL II 

(U=19m/s, μ.τ. S-A). 

Από το Σχήμα  5.39 έως και το Σχήμα  5.50, παρουσιάζονται οι κατανομές ταχυτήτων 

και οι γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του περιστρεφόμενου δρομέα του α-ο-α 

NREL II σε επίπεδα κάθετα ως προς αυτό, για τις θέσεις εκπετάσματος 30%, 47%, 

63% και 80%, για το μοντέλο τύρβης k-ω SST το οποίο παρείχε καλύτερη πρόλεξη 

λαμβάνοντας ως αναφορά τις πειραματικές μετρήσεις και για το εύρος των ταχυτήτων 

της προσπίστουσας ροής. Επίσης, στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται η αποκόλληση 

της ροής στην περιοχή κοντά στην πλήμνη του στροφείου. Η αύξηση της ταχύτητας 

ελεύθερης ροής έχει ως αποτέλεσμα την «ενίσχυση» της αποκόλλησης της ροής - τόσο 

σε ένταση όσο και σε έκταση - κατά το εκπέτασμα των πτερυγίων, καθώς το στροφείο 

του α-ο-α είναι τύπου ‘stall regulated’. 
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Σχήμα  5.39  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II  (r/R=30%, U=7.2m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.40  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=47%, U=7.2m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.41  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=63%, U=7.2m/s, μ.τ. k-ω SST). 
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Σχήμα  5.42  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=80%, U=7.2m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.43  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=30%, U=12.85m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.44  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=47%, U=12.85m/s, μ.τ. k-ω SST). 
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Σχήμα  5.45  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=63%, U=12.85m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.46  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=80%, U=12.85m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.47  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=30%, U=19m/s, μ.τ. k-ω SST). 
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Σχήμα  5.48  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=47%, U=19m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.49  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=63%, U=19m/s, μ.τ. k-ω SST). 

 

Σχήμα  5.50  Πεδίο ταχυτήτων και γραμμές ροής γύρω από το πτερύγιο του α-ο-α 

NREL II (r/R=80%, U=19m/s, μ.τ. k-ω SST). 
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Από το Σχήμα  5.51 έως και το Σχήμα  5.68, παρουσιάζεται η ανάπτυξη τόσο των επι-

φανειακών όσο και των τρισδιάστατων γραμμών ροής για τον δρομέα του ανεμοκινη-

τήρα NREL phase II για τα τέσσερα μοντέλα τύρβης που εξετάζονται στην παρούσα 

εργασία. Το φαινόμενο της αποκόλλησης της ροής είναι έντονο στην πλήμνη και στην 

πλευρά της υποπίεσης του πτερυγίου και φαίνεται στις προσομοιώσεις όλων των μο-

ντέλων τύρβης. Πιο συγκεκριμένα για το μοντέλο τύρβης k-ω SST, η γραμμή που δεί-

χνει την αποκόλληση της ροής εκτείνεται μέχρι το μέσο του πτερυγίου ενώ για τα υπό-

λοιπα μοντέλα τύρβης στη μισή απόσταση από το προαναφερθέν. Ειδικότερα για τις 

υψηλότερες ταχύτητες ανέμου το φαινόμενο της αποκόλλησης είναι ιδιαίτερα έντονο 

σε επιφάνεια μεγαλύτερη από το 65% της πλευράς της υποπίεσης. 

 

Σχήμα  5.51  Επιφανειακές γραμμές ροής στις δύο πλευρές του πτερυγίου του α-ο-α 

NREL II (U=7,2m/s, μ.τ. S-A). 

 

Σχήμα  5.52  Γραμμές ροής πλησίον της πλήμνης του περιστρεφόμενου πτερύγιου του 

α-ο-α NREL II (U=7,2m/s, μ.τ. S-A). 
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Σχήμα  5.53  Επιφανειακές γραμμές ροής για τις δύο πλευρές του πτερυγίου του α-ο-α 

NREL II για το μ.τ. k-ε (U=7,2m/s). 

 

 

 

Σχήμα  5.54  Γραμμές ροής πλησίον της πλήμνης του περιστρεφόμενου πτερύγιου του 

α-ο-α NREL II (U=7,2m/s, μ.τ. k-ε). 



142 

 

Σχήμα  5.55  Επιφανειακές γραμμές ροής για τις δύο πλευρές του πτερυγίου του α-ο-α 

NREL II (U=7,2m/s, μ.τ. k-ε RNG). 

 

 

 

Σχήμα  5.56  Γραμμές ροής πλησίον της πλήμνης του περιστρεφόμενου πτερύγιου του 

α-ο-α NREL II (U=7,2m/s, μ.τ. k-ε RNG). 
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Σχήμα  5.57  Επιφανειακές γραμμές ροής για τις δύο πλευρές του πτερυγίου του α-ο-α 

NREL II για το μ.τ. k-ω SST (U=7,2m/s). 

 

 

 

Σχήμα  5.58  Γραμμές ροής πλησίον της πλήμνης του περιστρεφόμενου πτερύγιου του 

α-ο-α NREL II (U=7,2m/s, μ.τ. k-ω SST). 
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Σχήμα  5.59  Επιφανειακές γραμμές ροής για τις δύο πλευρές του πτερυγίου του α-ο-α 

NREL II για τέσσερα μ.τ. (U=12,85m/s). 
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Σχήμα  5.60  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (U=12,85m/s, μ.τ. S-A). 

 

 
 

Σχήμα  5.61  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (U=12,85m/s, μ.τ. k-ε). 
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Σχήμα  5.62  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (U=12,85m/s, μ.τ. k-ε RNG). 

 

 
 

Σχήμα  5.63  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (U=12,85m/s, μ.τ. k-ω SST). 
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Σχήμα  5.64  Επιφανειακές γραμμές ροής για τις δύο πλευρές του πτερυγίου του α-ο-α 

NREL II για τέσσερα μ.τ. (U=19m/s). 
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Σχήμα  5.65  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (U=19m/s, μ.τ. S-A). 

 

  

Σχήμα  5.66  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (Ufree=19m/s, μ.τ. k-ε). 
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Σχήμα  5.67  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (U=19m/s, μ.τ. k-ε RNG). 

 

  

Σχήμα  5.68  Γραμμές ροής γύρω από το περιστρεφόμενο πτερύγιο και λεπτομέρεια 

δημιουργίας ακροστροβίλου (U=19m/s, μ.τ. k-ω SST). 

Η κατανομή της αξονικής ταχύτητας σε επίπεδα τόσο κατά το διαμήκη άξονα του υπο-

λογιστικού χωρίου όσο και κάθετα στη ροή παρουσιάζεται από το Σχήμα  5.69 έως το 

Σχήμα  5.84 για όλα τα εξεταζόμενα μοντέλα τύρβης και τρεις ταχύτητες ελεύθερης ρο-

ής. Παρατηρείται η δημιουργία του απορεύματος του στροφείου του ανεμοκινητήρα 

και η δημιουργία του ακροστροβίλου από τα περιστρεφόμενα πτερύγια ο οποίος εξα-
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σθενεί μέσα στην ελεύθερη ροή. Το απόρευμα και στα τέσσερα μοντέλα τύρβης δεν 

έχει εξασθενίσει με το πέρας του υπολογιστικού χωρίου που το μήκος του είναι 8 μήκη 

πτερυγίου. Η επιλογή 8 έως 10 ακτίνων στροφείου είναι συνήθης πρακτική για τέτοιες 

προσομοιώσεις. Φαίνεται όμως ότι θα έπρεπε το μήκος του να είναι μεγαλύτερο. Από 

τα συγκεκριμένα διαγράμματα συμπεραίνει κανείς ότι στα αιολικά πάρκα οι ανεμοκι-

νητήρες πρέπει να χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται από το 

απόρευμα γειτονικών μηχανών και αν επιβάλλεται να τοποθετηθούν πίσω από κάποιον, 

η απόσταση να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη από 10 ακτίνες πτερυγίου. 

 

Σχήμα  5.69  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. S-A (U=7.2m/s). 

 

Σχήμα  5.70  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ε (U=7.2m/s). 
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Σχήμα  5.71  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ε RNG (U=7.2m/s). 

 

Σχήμα  5.72  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ω SST (U=7.2m/s). 

 

Σχήμα  5.73  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. S-A (U=12.85m/s). 
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Σχήμα  5.74  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ε (U=12.85m/s). 

 

Σχήμα  5.75  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ε RNG (U=12.85m/s). 

 

Σχήμα  5.76  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ω SST (U=12.85m/s). 
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Σχήμα  5.77  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. S-A (U=19m/s). 

 

Σχήμα  5.78  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ε (U=19m/s). 

 

Σχήμα  5.79  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ε RNG (U=19m/s). 
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Σχήμα  5.80  Αξονική ταχύτητα σε επίπεδο κατά το διαμήκη άξονα του υπολογιστι-

κού χωρίου για το μ.τ. k-ω SST (U=19m/s). 

 

 

 

 

Σχήμα  5.81  Αξονική ταχύτητας για διάφορες θέσεις κατάντη του δρομέα του α-ο-α 

NREL II για το μ.τ. S-A. 
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Σχήμα  5.82  Ισοβηματικές καμπύλες αξονικής ταχύτητας κατάντη του στροφείου του 

α-ο-α NREL II. RANS προσομοιώσεις με τέσσερα μ.τ.  (U=7.2m/s). 
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Σχήμα  5.83  Ισοβηματικές καμπύλες αξονικής ταχύτητας κατάντη του στροφείου του 

α-ο-α NREL II. RANS προσομοιώσεις με τέσσερα μ.τ.  (U=12.85m/s). 
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Σχήμα  5.84  Ισοβηματικές καμπύλες αξονικής ταχύτητας κατάντη του στροφείου του 

α-ο-α NREL II. RANS προσομοιώσεις με τέσσερα μ.τ. (U=19m/s). 
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α) Μοντέλο τύρβης S-A 

 

β) Μοντέλο τύρβης k-ε RNG 
 

Σχήμα  5.85  Επιφάνειες σταθερής στροβιλότητας κατάντη του στροφείου του α-ο-α 

NREL II για τα μ.τ. S-A και k-ε RNG (U=7.2m/s) 

Στο Σχήμα  5.85 παρουσιάζονται επιφάνειες σταθερής στροβιλότητας κατάντη του δρο-

μέα του α-ο-α για ταχύτητα ελεύθερης ροής U∞=7.2m/s σε προσομοιώσεις με τα εξετα-

ζόμενα μοντέλα τύρβης. Φαίνεται η δημιουργία του απορρεύματος και η δημιουργία 

του ακροστροβίλου τα οποία χάνονται μέσα στην ελεύθερη ροή. Βασικά η δομή του 
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πεδίου στροβιλότητας συμπίπτει με τη θεωρητική εκτίμηση της στροβιλότητας περι-

στρεφόμενου στροφείου. 

 



Από το Σχήμα  5.86 έως το Σχήμα  5.88 παρουσιάζονται διαγράμματα καμπυλών ισχύος 

και συντελεστή ισχύος του α-ο-α NREL II για τις μεθόδους των επιφανειακών στοιχεί-

ων, υπολογιστικής ρευστομηχανικής CFD για τα εξεταζόμενα μοντέλα τύρβης (k-ε, k-ε 

RNG, S-A, k-ω SST) και τη μέθοδο στοιχείων πτερυγίου ΒΕΜ (propid) [131, 132] τα 

οποία συγκρίνονται με τα πειραματικά αποτελέσματα. Η μηχανική ισχύς του πειραμα-

τικού ανεμοκινητήρα υπολογίζεται από την ισχύ της ηλεκτρογεννήτριας σύμφωνα με 

την ακόλουθη εξίσωση [133]: 

generator mechanicalP 0.9036P 0.847  (5.4) 
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Σχήμα  5.86  Μεταβολή της αποδιδόμενης ισχύος από το στροφείο του α-ο-α NREL II 

με την ταχύτητα του ανέμου. Συγκρίσεις των αριθμητικών υπολογισμών 

με πειραματικές μετρήσεις. 
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Σχήμα  5.87  Μεταβολή του συντελεστή ισχύος του στροφείου του α-ο-α NREL II με 

το λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου. Συγκρίσεις των αριθμητικών υπολο-

γισμών με πειραματικές μετρήσεις.  
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Σχήμα  5.88  Ποσοστιαίες αποκλίσεις των αριθμητικά υπολογισμένων συντελεστών 

ισχύος από τον πειραματικά προσδιορισθέντα συντελεστή ισχύος του 

στροφείου του α-ο-α NREL II, με το λόγο ταχύτητας ακροπτερυγίου. 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα  5.86 και στο Σχήμα  5.87, οι προσομοιώσεις CFD έχουν κα-

λή σύγκλιση με τα αντίστοιχα πειραματικά. Πιο συγκεκριμένα στις χαμηλές ταχύτητες 

όπου το φαινόμενο της αποκόλλησης της ροής δεν δεσπόζει όλα τα μοντέλα παρουσιά-

ζουν καλή συμπεριφορά με μικρές αποκλίσεις όπως φαίνεται και στο Σχήμα  5.88. Σε 

υψηλότερες ταχύτητες ελεύθερης ροής το μοντέλο τύρβης k-ε και k-ε RNG υπερεκτι-

μούν την εξαγόμενη μηχανική ισχύ του δρομέα. Την καλύτερη συμπεριφορά παρου-

σιάζει το k-ω SST σχεδόν σε όλο το αιολικό εύρος.  

Από τα διαγράμματα φαίνεται ακόμη ότι η μέθοδος των επιφανειακών στοιχείων πα-

ρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές ταχύτητες με την απόκλιση να αυξά-

νει με την ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας της ελεύθερης ροής. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός του έντονου φαινομένου της αποκόλλησης της ροής στα περιστρεφόμενα πτε-

ρύγια. Θεωρείται πως η σύζευξη της μεθόδου με τρισδιάστατο μοντέλο υπολογισμού 

του οριακού στρώματος θα είχε καλύτερα αποτελέσματα με το ανάλογο υπολογιστικό 

κόστος. 

5.4 ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ A-O-A NREL II  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε αεροακουστική ανάλυση του στροφείου του 

ανεμοκινητήρα NREL II βασιζόμενη στην εξίσωση των FW-H. Το προτεινόμενο μο-

ντέλο πρόβλεψης υπολογίζει το θόρυβο που εκπέμπεται από τα περιστρεφόμενα στρο-

φεία ανεμοκινητήρων οριζοντίου άξονα λόγω του πάχους (thickness) και της φόρτισης 

(loading) των πτερυγίων για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Η συνολική ακουστι-

κή ισχύς υπολογίζεται ενσωματώνοντας τη συμβολή του συνόλου των ακουστικών πη-

γών πάνω στο περιστρεφόμενο στροφείο για κάθε θέση παρατηρητή. Για να υπολογι-

στεί ο παραγόμενος θόρυβος απαιτείται η γνώση των αεροδυναμικών συντελεστών του 

περιστρεφόμενου δρομέα του α-ο-α. 

Στην παρούσα εργασία οι αεροδυναμικοί συντελεστές προήλθαν από τον αλγόριθμο 

των επιφανειακών στοιχείων που αναπτύχθηκε αλλά και από τις πειραματικές μετρή-

σεις που πραγματοποιήθηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα "IEA ANNEX XIV: Field 

Rotor Aerodynamics". 

Ο ακουστικός θόρυβος υπολογίζεται για διαφορετικές θέσεις ακίνητου παρατηρητή. 

Στο Σχήμα  5.89 παρουσιάζεται το σύστημα αναφοράς του ακίνητου παρατηρητή. Η 

μηδενική αζιμουθιακή γωνία βρίσκεται πάνω στον άξονα Y και αυξάνεται κατά τη φο-

ρά κίνησης των δεικτών του ωρολογίου. 

Τα αρχεία εξόδου του αλγορίθμου των επιφανειακών στοιχείων που περιέχουν την κα-

τανομή του συντελεστή πίεσης και την διακριτοποιημένη γεωμετρία του πτερυγίου 

χρησιμοποιούνται ως αρχεία εισόδου στον αλγόριθμο αεροακουστικής προσομοίωσης. 
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Σχήμα  5.89  Σύστημα συντεταγμένων ακίνητου παρατηρητή. 

Ο ολικός θόρυβος προκύπτει από την επαλληλία των θορύβου «thickness» και 

«loading». Η ένταση της κάθε πηγής υπολογίζεται στο κέντρο κάθε στοιχείου της δια-

κριτοποιημένης επιφάνειας αναφοράς για το χρόνο εκπομπής. Ο προσδιορισμός του 

χρόνου εκπομπής που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό των ολοκληρωτικών εξι-

σώσεων των θορύβων thickness και loading (εδάφιο  4.3), επιτυγχάνεται μέσω επανα-

ληπτικής διαδικασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΩΔΙΚΑΣ WTAA, Σχήμα  8.1). 

Στο Σχήμα  5.90 παρουσιάζονται διαγράμματα των ακουστικών πιέσεων του μονοπολι-

κού και του διπολικού μηχανισμού για τρεις συγκεκριμένες θέσεις παρατηρητή .Τα δι-

αγράμματα παρουσιάζουν έναν σχεδόν συμμετρικό χαρακτήρα της γεωμετρικής φύσης 

του συγκεκριμένου μηχανισμού και της περιστροφικής κίνησης των πτερυγίων. Από 

αυτά είναι σαφής η τυχαία φύση των διακυμάνσεων φόρτισης εξαιτίας των δυνάμεων 

άνωσης. Μεγαλύτερες διακυμάνσεις παρουσιάζονται για θέσεις παρατηρητή στο επίπε-

δο του δρομέα. 

Στο Σχήμα  5.91 παρουσιάζεται η ολική ακουστική πίεση σε σχέση με την αζιμουθιακή 

θέση του πρώτου πτερυγίου για ταχύτητα ανέμου 7.2m/s. Παρατηρείται ότι για την συ-

γκεκριμένη θέση του παρατηρητή ο επικρατέστερος μηχανισμός θορύβου είναι ο μονο-

πολικός. 

Στο Σχήμα  5.92 και στο Σχήμα  5.93 φαίνονται οι χρονικά μεταβαλλόμενες ολικές α-

κουστικές πιέσεις για μια πλήρη περιστροφή του στροφείου σε σχέση με την αζιμου-

θιακή θέση του πρώτου πτερυγίου για ταχύτητες ανέμου 12,85m/s και 19m/s και θέσεις 

παρατηρητή που βρίσκονται στην περιφέρεια κυκλικού δίσκου στο ύψος της πλήμνης 
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του εξεταζόμενου α-ο-α όπως φαίνεται στο Σχήμα  5.94. Από τα διαγράμματα φαίνεται 

ο αναμενόμενος αρμονικός χαρακτήρας του παραγόμενου αεροακουστικού θορύβου. 
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Σχήμα  5.90  Διάγραμμα ακουστικής πίεσης μονοπολικού και διπολικού μηχανισμού 

για έξι (6) διαφορετικές θέσεις παρατηρητή. 
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Σχήμα  5.91  Ολική ακουστική πίεση για θέση παρατηρητή (-5m,-5m,-10m). 
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Σχήμα  5.92  Ολική ακουστική πίεση για διαφορετικές αζιμουθιακές θέσεις παρατη-

ρητή σε αποστάσεις r=2R, 4R, 8R και 15R (U=12.85m/s).  
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Σχήμα  5.93  Ολική ακουστική πίεση για διαφορετικές αζιμουθιακές θέσεις παρατη-

ρητή σε αποστάσεις r=2R, 4R, 8R και 15R (U=19m/s). 
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Σχήμα  5.94  Επιλεγμένες θέσεις παρατηρητή στο ύψος της πλήμνης του πειραματι-

κού α-ο-α NREL II. 
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Τα αριθμητικά αποτελέσματα στο πεδίο του χρόνου αναλύθηκαν μέσω διακριτού με-

τασχηματισμού Fourier στο πεδίο συχνοτήτων. Η λύση που προκύπτει p'() χρησιμο-

ποιείται για τον υπολογισμό του φάσματος της στάθμης της ακουστικής πίεσης (SPL-

Sound pressure Level) του εκπεμπόμενου θορύβου. Το SPL ορίζεται ως: 

    2

ref

p
SPL 10log

p

  
  

 
  (5.5) 

όπου pref=210-5 Pa. 

Από το Σχήμα  5.95 έως το Σχήμα  5.105 παρουσιάζεται η φασματική ανάλυση της ολι-

κής στάθμης ακουστικής πίεσης. Τα διαγράμματα δείχνουν σημαντική πτώση του πα-

ραγόμενου θορύβου σχεδόν 24dB σε σχέση με την αύξηση της απόσταση της θέσης 

του παρατηρητή από το στροφείο του α-ο-α Από το παραγόμενο ακουστικό φάσμα ο 

αεροακουστικός θόρυβος που εξήχθη από τον κώδικα WTAA είναι επικρατών στις χα-

μηλές συχνότητες όπως είναι γνωστό για τους α-ο-α. 

 

Σχήμα  5.95  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για παρατηρητή 

στις θέσεις (0m,0m,-10m) και (0m,0m,-15m), όταν U=7.2 m/s. 
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Σχήμα  5.96  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για παρατηρητή 

στις θέσεις (-10m,0m,0m) και (-15m,0m,0m), όταν U=7.2 m/s. 

 

Σχήμα  5.97  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για θέση παρα-

τηρητή στο μακρινό πεδίο (U=7.2 m/s).  
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Σχήμα  5.98  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=2R (U=12.85m/s). 

 

Σχήμα  5.99  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=4R (U=12.85m/s). 
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Σχήμα  5.100  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=8R (U=12.85m/s). 

 

Σχήμα  5.101  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=15R (U=12.85m/s). 
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Σχήμα  5.102  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=2R (U=19m/s). 

 

Σχήμα  5.103  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=4R (U=19m/s). 
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Σχήμα  5.104  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=8R (U=19m/s). 

 

Σχήμα  5.105  Φασματική ανάλυση ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για τέσσερις 

ακτινικές θέσεις σε απόσταση r=15R (U=19m/s). 
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Σχήμα  5.106  Ροδόγραμμα κατευθυντικότητας παραγόμενου αεροακουστικού θορύβου 

πηγής avg[8-24Hz] για U=7.2m/s. 
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Σχήμα  5.107 Ροδόγραμμα κατευθυντικότητας παραγόμενου αεροακουστικού θορύβου 

πηγής avg[8-24Hz] για U=12.85m/s. 
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Σχήμα  5.108 Ροδόγραμμα κατευθυντικότητας παραγόμενου αεροακουστικού θορύβου 

πηγής avg[8-24Hz] για U=19m/s. 

 

Σχήμα  5.109  Πειραματικό ροδόγραμμα κατευθυντικότητας παραγόμενου αεροακου-

στικού θορύβου μεγάλων α-ο-α. [134] 

Στο Σχήμα 5.106 έως το Σχήμα 5.108 παρουσιάζονται ροδογράμματα κατευθυντικότη-

τας της ολικής στάθμης ακουστικής πίεσης για πηγές με εύρος συχνοτήτων 8-24Hz. Η 

κατευθυντικότητα προσδιορίστηκε από τις πρώτες αρμονικές της φασματικής ανάλυ-

σης του παραγόμενου θορύβου για θέσεις παρατηρητή σε κυκλική διάταξης ακτίνας 6R 

για την ταχύτητα ανέμου 7m/s και 4R και 8R για ταχύτητες 12.85m/s και 19m/s. Από 

τα διάγραμματα φαίνεται ότι υψηλότερες στάθμες θορύβου υπολογίζονται για περιοχές 



174  Κεφάλαιο 5 

ανάντη και κατάντη του δρομέα του ανεμοκινητήρα. Παρατηρείται ότι η χωρική κατα-

νομή της ολικής στάθμης θορύβου του ανεμοκινητήρα μοιάζει με την εκπομπή του δι-

πολικού θορύβου όπως άλλωστε φαίνεται στο Σχήμα 5.109 που παρουσιάζεται ροδό-

γραμμα κατευθυντικότητας χαμηλόσυχνου θορύβου α-ο-α που καταγράφηκε από 

Shepherd και Hubbard [134]. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε αεροδυναμική και αεροακου-
στική ανάλυση ενός ανεμοκινητήρα οριζοντίου άξονα. Η γεωμετρία του στροφείου που 
χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις προέρχεται από τα πειράματα του Ινστιτούτου 
National Renewable Energy Laboratory (NREL), που εξελίχθηκε στα πλαίσια του προ-
γράμματος Viscel Project. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το στροφείο της δεύτε-
ρης φάσης των πειραμάτων με την ονομασία NREL Viscel II. Πρόκειται για έναν 
downwind ανεμοκινητήρα οριζόντιου άξονα με τρία πτερύγια και μηχανισμό stall 
regulation. Το στροφείο του έχει ακτίνα 5.029m με πτερύγια χωρίς συστροφή, σταθε-
ρού βήματος και σταθερής χορδής ίσης με 0,4572 μέτρα. 

Για την αεροδυναμική ανάλυση του στροφείου του NREL Viscel II αναπτύχθηκε αερο-

δυναμικός υπολογιστικός αλγόριθμος βασισμένος στη μέθοδο των επιφανειακών στοι-

χείων. Ο αλγόριθμος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί αυτόματα το αρχικό προδιαγε-

γραμμένο σπειροειδές στροβιλικό απόρευμα το οποίο επεκτείνεται κατά την περιστρο-

φή του δρομέα. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος συμπλέχτηκε με ολοκληρωτικά σχήματα 

πρόλεξης και υπολογισμού του οριακού στρώματος του J.C. Rotta που αναπτύσσεται 

στα περιστρεφόμενα πτερύγια με σκοπό να συμπεριληφθούν τα φαινόμενα συνεκτικό-

τητας της ροής. 

Πραγματοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση του δρομέα του ανεμοκινητήρα για διαφο-

ρετικές συνθήκες λειτουργίας του. Τόσο ο πυλώνας στήριξης όσο και η άτρακτος δεν 

λαμβάνονται υπόψιν κατά την επίλυση του αεροδυναμικού προβλήματος. Η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων των συντελεστών πίεσης των περιστρεφόμενων πτερυγίων για 

τέσσερεις θέσεις κατά το εκπέτασμα του πτερυγίου με τα πειραματικά δεδομένα δείχνει 

ικανοποιητική συμφωνία. Επιλέχτηκαν για την σύγκριση πειραματικά αποτελέσματα 

πτερυγίου σε αζιμουθιακή γωνία-θέση μακρυά από την επίδραση του πυλώνα στήριξης. 

Από τα συγκριτικά διαγράμματα φάνηκε ότι η μέθοδος των επιφανειακών στοιχείων 

είχε αποκλίσεις στις περιοχές της επιφάνειας του πτερυγίου που επικρατούν έντονα 

φαινόμενα αποκόλλησης της ροής. Τα φαινόμενα αυτά είναι εντονότερα στην πλευρά 

αναρρόφησης του πτερυγίου και στις θέσεις κατά το εκπέτασμα κοντά στην πλήμνη 

του στροφείου. Από την ανάλυση με την μέθοδο των επιφανειακών στοιχείων εξήχθη-

σαν αποτελέσματα για την παραγόμενη ισχύ του συγκεκριμένου δρομέα. Τα αποτελέ-

σματα είχαν καλή συμφωνία με τα πειραματικά, ειδικότερα για τις μικρότερες ταχύτη-

τες ελεύθερης ροής. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο αλγόριθμος των επιφανειακών στοιχείων δεν ήταν απαιτητι-

κός σε υπολογιστικούς πόρους με αποτέλεσμα οι προσομοιώσεις να ολοκληρώνονται 

σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για την εύκολη προετοιμασία και την εύκολη χωρική δι-
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ακριτοποίηση της γεωμετρίας του πτερυγίου ενσωματώθηκε στο αεροδυναμικό λογι-

σμικό άρθρωμα το οποίο δημιουργεί το επιφανειακό γεωμετρικό πλέγμα του πτερυγί-

ου. 

Για να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου ροής που παράγεται γύρω από 

περιστρεφόμενους δρομείς α-ο-α χρησιμοποιήθηκαν και μοντέλα υπολογιστικής ρευ-

στομηχανικής CFD. .Έτσι χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο ANSYS Fluent 

για να πραγματοποιηθεί παραμετρική ανάλυση του πεδίου ροής του α-ο-α NREL 

Viscel II. Πραγματοποιήθηκαν RANS προσομοιώσεις για διαφορετικές συνθήκες λει-

τουργίας του ανεμοκινητήρα και για τέσσερα διαφορετικά μοντέλα τύρβης. Τα υπολο-

γιστικά αποτελέσματα του συντελεστή πίεσης του πτερυγίου είναι σε ικανοποιητική 

συμφωνία με τα αντίστοιχα πειραματικά. Πιο συγκεκριμένα το k-ω SST μοντέλο τύρ-

βης έχει τις μικρότερες αποκλίσεις με τα πειραματικά αποτελέσματα. Κάποιες διαφο-

ρές παρουσιάζονται στο χείλος προσβολής οι οποίες αυξάνονται όσο πλησιάζουμε σε 

περιοχές κοντά στην πλήμνη του στροφείου του ανεμοκινητήρα. Το k-ε RNG και το S-

A μοντέλο τύρβης φαίνεται να έχουν αρκετά καλή συμφωνία εκτός της συγκεκριμένης 

περιοχής. Το φαινόμενο αυτό πιθανά να προκαλείται από το γεγονός ότι τα συγκεκρι-

μένα μοντέλα τύρβης δεν είναι κατάλληλα για ροές με φαινόμενα έντονων αποκολλή-

σεων και ελεύθερης διατμητικής διαστρωμάτωσης. Τέλος το μοντέλο τύρβης k-ε πα-

ρουσιάζει τις μεγαλύτερες αποκλίσεις με τα πειραματικά αποτελέσματα. Τούτο συμ-

βαίνει διότι στα μοντέλα τύρβης δύο εξισώσεων και συγκεκριμένα τα μη γραμμικά, 

ενώ είναι αποτελεσματικά στη επίλυση διαφόρων ρευστοδυναμικών προβλημάτων, 

στις περιπτώσεις ροών με περιστροφή οι άμεσες επιπτώσεις της εμφανίζονται μόνο 

στους Reynolds διατμητικούς όρους ενώ στις εξισωσεις των k και ε δεν υπάρχουν ‘ά-

μεσοι’ όροι που να αφορούν φαινόμενα περιστροφής 

Από τα αποτελέσματα των επιφανειακών γραμμών ροής επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των 

έντονων φαινομένων αποκόλλησης στην πλευρά αναρρόφησης των πτερυγίων τα οποία 

γίνονται εντονότερα με την αύξηση της ταχύτητας ελεύθερης ροής. Άλλωστε η ύπαρξη 

του φαινομένου συνάδει με τον stall regulated σχεδιασμό του συγκεκριμένου δρομέα. 

Από τα διαγράμματα της κατανομής της αξονικής ταχύτητας σε επίπεδα τόσο κατά το 

διαμήκη άξονα του υπολογιστικού χωρίου όσο και κάθετα στη ροή για όλα τα εξεταζό-

μενα μοντέλα τύρβης παρατηρείται ότι το απόρευμα και στα τέσσερα μοντέλα τύρβης 

δεν έχει εξασθενίσει με το πέρας του υπολογιστικού χωρίου. Η επιλογή 8 έως 10 δια-

μέτρων στροφείου είναι συνήθης πρακτική για τέτοιες προσομοιώσεις. Φαίνεται όμως 

ότι θα έπρεπε το μήκος του να είναι μεγαλύτερο. Από τα συγκεκριμένα διαγράμματα 

συμπεραίνει κανείς ότι σε αιολικά πάρκα οι ανεμοκινητήρες πρέπει να χωροθετούνται 

με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται από το απόρευμα γειτονικών μηχανών και 

αν επιβάλλεται να τοποθετηθούν πίσω από κάποιον, η απόσταση να είναι τουλάχιστον 

μεγαλύτερη από 10 διαμέτρους. 
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Τέλος έγινε συγκριτική μελέτη μεταξύ του αναπτυχθέντος αεροδυναμικού αλγορίθμου 

επιφανειακών στοιχείων, του λογισμικού CFD και ενός ευρέως διαδεδομένο κώδικα 

στοιχείων πτερυγίου BEM για στροφεία α-ο-α Propid. Τα αποτελέσματα των καμπυ-

λών ισχύος και του συντελεστή ισχύος με το λόγο ταχυστροφίας δείχνουν ότι τις μι-

κρότερες αποκλίσεις έχουν οι αναλύσεις CFD με τα μοντέλα τύρβης k-ω SST και 

Spallart-Allmaras αλλά με υψηλό υπολογιστικό κόστος και χρονοβόρα προετοιμασία 

του υπολογιστικού χωρίου. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα ελεύθερης ροής τόσο το Propid 

όσο και ο αλγόριθμος επιφανειακών στοιχείων υπερεκτιμούν τις καμπύλες ισχύος με 

μικρότερες αποκλίσεις του δευτέρου. Έτσι συγκεντρωτικά συμπεραίνουμε 

 Panel CFD-RANS BEM 

Δυσκολία χρήσης Χαμηλή Μεγάλη Χαμηλή 

Προετοιμασία ανάλυσης Μέτρια Υψηλή Χαμηλή 

Υπολογισμός Κατανομής επι-
φανειακών πιέσεων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τρισδιάστατα φαινόμενα ροής ΝΑΙ ΝΑΙ Μέσω ημιεμπει-
ρικών μοντέλων 

σύζευξης 

Οριακό στρώμα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Υπολογιστικό κόστος Μεσαίο Πολύ μεγάλο Μικρό 

 

Τέλος στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε αεροακουστική ανάλυση του δρομέα 

NREL Viscel II μέσω αλγορίθμου που αναπτύχθηκε και βασίζεται στον ολοκληρωτικό 

φορμαλισμό της εξίσωσης των FW-H όπου μόνο ο μονοπολικός και διπολικός μηχανι-

σμός ελήφθησαν υπ’ όψιν. Από τα αποτελέσματα φαίνεται σημαντική διακύμανση της 

ακουστικής πίεσης για θέσεις παρατηρητή  κοντά στο επίπεδο περιστροφής του δρομέ-

α. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές τιμές της στάθμης της ακουστικής πίεσης και 

αύξηση τους με την αύξηση της ταχύτητας ελεύθερης ροής. Τέλος στα ροδογράμματα 

κατευθυντικότητας του ήχου τα επίπεδα της ακουστικής πίεσης είναι υψηλότερα για 

θέσεις παρατηρητή ανάντη και κατάντη του ανεμοκινητήρα.  

6.1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Μελλοντική έρευνα και ενδεικτικές κατευθύνσεις περαιτέρω ανάπτυξης της παρούσας 

διατριβής θα ήταν η σύζευξη του αλγορίθμου των επιφανειακών στοιχείων με ένα 

τρισδιάστατο μοντέλο υπολογισμού του οριακού στρώματος ώστε να λαμβάνονται κα-

λύτερα υπ’ όψιν τα τρισδιάστατα φαινόμενα της συνεκτικής ροής. Ο αεροακουστικός 
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αλγόριθμος μπορεί να συζευχθεί με αεροδυναμικές αναλύσεις CFD στροφείων α-ο-α  

με τεχνικές LES και DES για καλύτερη φυσική αναπαράσταση της τυρβώδους ροής και 

πρόλεξη του παραγόμενου θορύβου από τυρβώδες οριακό στρώμα, την δημιουργία 

στροβίλων στο χείλος εκφυγής και από την αλληλεπίδραση στροφείου και πυλώνα. 

Ένα εγχείρημα που απαιτεί υψηλούς υπολογιστικούς πόρους. 

Τέλος μελλοντική έρευνα αποτελεί και ο σχεδιασμός και η αεροδυναμική ανάλυση 

στροφείων ανεμοκινητήρων με συστήματα παθητικού ελέγχου της ροής τοποθετώντας 

‘γενέτειρες στροβίλων’ σε περιοχές έντονης αποκόλλησης. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ WTPAN 

7.1 ΑΡΘΡΩΜΑΤΑ (MODULES) 

 GeoPan: Σχηματισμός γεωμετρίας επιφανειακών στοιχείων 

 ComPan : Υπολογισμός κατανομής έντασης πηγών και στροβίλων καθώς και 

ταχυτήτων και πιέσεων στα σημεία ελέγχου των επιφανειακών στοιχείων 

 StmPan : Υπολογισμός γραμμών ροής στην επιφάνεια του σώματος  

 BlyPan : Υπολογισμός οριακού στρώματος 

 FrcPan : Υπολογισμός αεροδυναμικών συντελεστών 

 VelPan : Υπολογισμός του εξωτερικού πεδίου ροής (σε εξέλιξη) 

 WakPan : Σχηματισμός στροβιλικού απορρεύματος 

 PanCad : Μετατροπή αρχείου DXF σε αρχείο ING (σε εξέλιξη) 

 PanDxf : Μετατροπή αρχείου OAG σε αρχείο DXF 

Τα αρθρώματα GeoPan, ComPan και StmPan συγκροτούν επίσης τον κώδικα WTPAN-

inv, ο οποίος εξυπηρετεί ανάγκες ανάλυσης του μη συνεκτικού πεδίου ροής σε στρο-

φεία α-ο-α (Σχήμα  7.2) 

 

Σχήμα  7.1  Αρθρώματα (modules) υπολογιστικού κώδικα WTPAN. 
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Σχήμα  7.2 Διάγραμμα ροής του κώδικα WTPAN-inv για την ανάλυση του μη συ-

νεκτικού πεδίου ροής σε στροφείο α-ο-α. 
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7.2 ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ  

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα αρχεία εισόδου – εξόδου του αλγορίθμου και τα ενδιά-

μεσα αρχεία που παράγονται κατά την επίλυση. 

 

Σχήμα  7.3  Αρχεία εισόδου / εξόδου υπολογιστικού κώδικα WTPAN. 

7.2.1 Αρχείο εισόδου filename.ing 

 
Test HAWT Rotor S809 NREL 40 panels per cord 2004 
ni       0 
nf       31 koord   1 
0.      0.      0.0     0.      270.     0.        13   2   0 
-90.0   0.25    0.      0.       0.     0. 
-60.0           0. 
-30.0           0. 
0.0             0. 
30.0            0. 
60.0            0. 
90.0            0. 
120.            0. 
150.            0. 
180.            0. 
210.            0. 
240.            0. 
270.            0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2457  0.     0.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2413  0.     1.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2369  0.     1.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2326  0.     2.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2292  0.     2.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2239  0.     3.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2195  0.     3.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2151  0.     4.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
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-90.0   0.2108  0.     4.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2064  0.     5.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.2020  0.     5.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1977  0.     6.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1933  0.     6.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1889  0.     7.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1846  0.     7.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1802  0.     8.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1759  0.     8.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1715  0.     9.0      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1671  0.     9.5      0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1628  0.     10.0     0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1584  0.     10.5     0.     0. 
0.      0.      0.0    0.      270.     0.        13   3   1 
-90.0   0.1540  0.     11.0     0.     0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   2   0 
-90.0   0.2     0.      0.       0.     0. 
-60.0           0. 
-30.0           0. 
0.0             0. 
30.0            0. 
60.0            0. 
90.0            0. 
120.            0. 
150.            0. 
180.            0. 
210.            0. 
240.            0. 
270.            0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1848     0.06      0.       0.     0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1682     0.12      0.       0.     0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1498     0.18      0.       0.     0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1288     0.24      0.       0.     0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   3   0 
-90.0   0.1036     0.30      0.       0.     0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   3   0 
-90.0   0.0698     0.36      0.       0.     0. 
-0.287  0.000    11.500  0.       180.     0.        13   3   1 
-90.0   0.0     0.41       0.       0.     0. 
nw       0 koord   1 
nv       0 
nr       52 koord   1  nb     3 
-0.330     0.000    11.5000         0.       0.        0.       0. 
-0.042      0.200    -0.009        0.042    0.200    0.009       -79      0     2 
0.00000     0.00000             0.       90.0               
0.16214     4.02340             0.                          
0.64749     8.02052             0.                          
1.45291     11.96579            0.                          
2.57318     15.83341            0.                          
4.00103     19.59834            0.                          
5.72720     23.23616            0.                          
7.74050     26.72328            0.                          
10.02786    30.03711            0.                          
12.57446    33.15613            0.                          
15.36378    36.06012            0.                          
18.37773    38.73025            0.                          
21.59676    41.14919            0.                          
25.00000    43.30127            0.                          
28.56537    45.17252            0.                          
32.26976    46.75081            0.                          
36.08913    48.02591            0.                          
39.99871    48.98953            0.                          
43.97317    49.63544            0.                          
47.98671    49.95945            0.                          
52.01329    49.95945            0.                          
56.02683    49.63544            0.                          
60.00129    48.98953            0.                          
63.91087    48.02591            0.                          
67.73024    46.75081            0.                          
71.43463    45.17252            0.                          
75.00000    43.30127            0.                          
78.40324    41.14919            0.                          
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81.62227    38.73025            0.                          
84.63622    36.06012            0.                          
87.42554    33.15613            0.                          
89.97214    30.03711            0.                          
92.25951    26.72328            0.                          
94.27280    23.23616            0.                          
95.99897    19.59834            0.                          
97.42682    15.83341            0.                          
98.54709    11.96579            0.                          
99.35252    8.02052             0.                          
99.83786    4.02340             0.                          
100.00000   0.00000             0.                          
99.83786    -4.02340            0.                          
99.35252    -8.02052            0.                          
98.54709    -11.96579           0.                          
97.42682    -15.83341           0.                          
95.99897    -19.59834           0.                          
94.27280    -23.23616           0.                          
92.25951    -26.72328           0.                          
89.97214    -30.03711           0.                          
87.42554    -33.15613           0.                          
84.63622    -36.06012           0.                          
81.62227    -38.73025           0.                          
78.40324    -41.14919           0.                          
75.00000    -43.30127           0.                          
71.43463    -45.17252           0.                          
67.73024    -46.75081           0.                          
63.91087    -48.02591           0.                          
60.00129    -48.98953           0.                          
56.02683    -49.63544           0.                          
52.01329    -49.95945           0.                          
47.98671    -49.95945           0.                          
43.97317    -49.63544           0.                          
39.99871    -48.98953           0.                          
36.08913    -48.02591           0.                          
32.26976    -46.75081           0.                          
28.56537    -45.17252           0.                          
25.00000    -43.30127           0.                          
21.59676    -41.14919           0.                          
18.37773    -38.73025           0.                          
15.36378    -36.06012           0.                          
12.57446    -33.15613           0.                          
10.02786    -30.03711           0.                          
7.74050     -26.72328           0.                          
5.72720     -23.23616           0.                          
4.00103     -19.59834           0.                          
2.57318     -15.83341           0.                          
1.45291     -11.96579           0.                          
0.64749     -8.02052            0.                          
0.16214     -4.02340            0.                          
0.00000     0.00000             0. 
-0.042    0.265    -0.009       0.042    0.265    0.009        -79      1     2                          
-0.042    0.330    -0.009       0.042    0.330    0.009        -79      1     1 
-0.112     0.330    -0.024      0.137    0.330    0.029        -79      0     -65 
0.00000     0.00000     0.000   0.       90.0 
0.16214     1.22943     1.229   0. 
0.64749     2.54315     2.543   0. 
1.45291     4.07072     4.071   0. 
2.57318     5.70587     5.706   0. 
4.00103     7.35553     7.356   0. 
5.72720     8.99980     9.000   0. 
7.74050     10.63290    10.633  0. 
10.02786    12.21947    12.219  0. 
12.57446    13.73388    13.734  0. 
15.36378    15.16399    15.164  0. 
18.37773    16.48101    16.481  0. 
21.59676    17.65219    17.652  0. 
25.00000    18.65650    18.657  0. 
28.56537    19.49829    19.498  0. 
32.26976    20.14629    20.146  0. 
36.08913    20.57560    20.576  0. 
39.99871    20.74910    20.749  0. 
43.97317    20.59770    20.598  0. 
47.98671    20.01860    20.019  0. 
52.01329    18.91890    18.919  0. 
56.02683    17.42959    17.430  0. 
60.00129    15.83231    15.832  0. 
63.91087    14.23781    14.238  0. 
67.73024    12.70368    12.704  0. 
71.43463    11.24829    11.248  0. 
75.00000    9.87650     9.877   0. 
78.40324    8.58528     8.585   0. 
81.62227    7.38031     7.380   0. 
84.63622    6.26349     6.263   0. 
87.42554    5.21919     5.219   0. 
89.97214    4.20909     4.209   0. 
92.25951    3.24510     3.245   0. 
94.27280    2.36190     2.362   0. 
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95.99897    1.58601     1.586   0. 
97.42682    0.96889     0.969   0. 
98.54709    0.50551     0.506   0. 
99.35252    0.20290     0.203   0. 
99.83786    0.04371     0.044   0. 
100.00000   0.00000     0.000   0. 
99.83786    0.01700             0. 
99.35252    0.06370             0. 
98.54709    0.13480             0. 
97.42682    0.12170             0. 
95.99897    0.06690             0. 
94.27280    -0.10870            0. 
92.25951    -0.41910            0. 
89.97214    -0.88889            0. 
87.42554    -1.54589            0. 
84.63622    -2.40039            0. 
81.62227    -3.46491            0. 
78.40324    -4.74728            0. 
75.00000    -6.23770            0. 
71.43463    -7.92739            0. 
67.73024    -9.79758            0. 
63.91087    -11.82782           0. 
60.00129    -13.95871           0. 
56.02683    -16.13028           0. 
52.01329    -18.23390           0. 
47.98671    -20.08150           0. 
43.97317    -21.42101           0. 
39.99871    -22.14940           0. 
36.08913    -22.29380           0. 
32.26976    -21.88899           0. 
28.56537    -21.03859           0. 
25.00000    -19.84380           0. 
21.59676    -18.40038           0. 
18.37773    -16.78812           0. 
15.36378    -15.06059           0. 
12.57446    -13.24568           0. 
10.02786    -11.39277           0. 
7.74050     -9.58200            0. 
5.72720     -7.84800            0. 
4.00103     -6.21563            0. 
2.57318     -4.71408            0. 
1.45291     -3.35171            0. 
0.64749     -2.17367            0. 
0.16214     -1.09964            0. 
0.00000     0.00000             0. 
. 
. 

. 

7.2.1.1 Αρχείο help_filename.ing  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
text  
format (80s)  
text : Κείµενο80-χαρακτήρων(τίτλος)  
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
isopan  
format (*7s, 3d)  
isopan : Παράµετρος ύπαρξης µεµονοµένων επ. στοιχείων 
= 0 : ∆εν ακολουθούν τέτοια στοιχεία 
= 1 : Θα διαβαστούν οι επόµενες συντεταγµένες 
 
xx[k], yy[k], zz[k](k = 0...3)  
format (8.4f, 8.4f, 8.4f)  

xx[k], yy[k], zz[k] : Συντεταγµένες µεµονοµένων επ.  
Στοιχείων(επαναλαµβάνονται µέχρι isopan = 0) 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ-ΕΛΙΚΩΝ 
nr, koord, nb  
format (*7s, 3d, *7s, 3d, *7s, 3d)  
 
nr : Αριθµός αεροτοµών του πτερυγίου (Blade), παράλληλες προς το τοπι-
κό επίπεδο xz του πτερυγίου, µεταξύ των οποίων θα σχηµατιστούν τα ε-
πιφ. στοιχεία.  
 
koord : ∆είκτης συστήµατος συντεταγμένων 
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= 1 : Αδιάστατες συντεταγµένες(x,z) επί τις% της χορδής 
= 2 : Καρτεσιανές συντεταγµένες(x,z)  

 
nb : Αριθµός πτερυγίων στο στροφείο.  

xor, yor, zor, psi, the, phi, qtip  
format (8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f) 

 
xor, yor, zor : Συντεταγµένες x, y, z της αρχής του συστήµατος αναφο-
ράς του στροφείου στο σύστηµα αναφοράς.  
 
psi, the, phi : Γωνίες Euler ψ, θ, φ σε[deg] του συστήµατος αναφοράς 
του στροφείου στο σύστηµα αναφορά.  
 
qtip : Γωνία βήµατος σε[deg] του άκρου του πτερυγίου 
στο σύστηµα αναφοράς του στροφείου.  
 
xbe, ybe, zbe, lae, alf, xal, mr[i], dto, leer[i] (i = 0...nr-1)  
format (8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f, 4d, 4d, 4d)  
 
xbe, ybe, zbe : Συντεταγµένες του χείλους προσβολής της αεροτοµής στο 
σύστηµα αναφοράς του πτερυγίου.  
 
lae : Χορδή της αεροτοµής 
alf : Γωνία προσανατολισµού της αεροτοµής[deg]  
xal : Θέση περιστροφής(επι τις% της χορδής)  
 
mr[i] : Αριθµός σηµείων επί της αεροτοµής µεταξύ των οποίων θα 
σχηµατιστούν τα επιφ. στοιχεία.  
 
Αν mw < 0 τότε οι µεταβλητές lae, alf, xal παριστάνουν τις συντε-
ταγµένες του χείλους εκφυγής 
 
dto : ∆είκτης είδους αεροτοµής 

= 0 : ∆ίνονται πλήρη στοιχεία για την αεροτοµή (κανονική περίπτω-
ση)  

= 1 : Αυτή η αεροτοµή έχει τις ίδιες συντεταγµένες (x, z) µε την 
προηγούµενη, καθώς επίσης και ίδια κατανοµή στροβίλων και 
µμετατοπίσεις ∆y. Στην περίπτωση αυτή δεν δίνονται στοιχεία για τη αε-
ροτοµή 

= 2 : Συµµετρική αεροτοµή. Εδώ δίνονται στοιχεία µόνο για τη µια 
πλευρά της αεροτοµής 

=-n : Αλλαγή συντεταγμένων από αδιάστατες σε καρτεσιανές και α-
ντίστροφα (απο koord = 1 σε2  και από 2 σε 1). Ισχύει dto = abs(dto), 
για dto = 0 τίθεται dto =-9  
 
leer[i] : ∆είκτης σύνδεσης αεροτοµών προς σχηµατισµό των επιφ. στοι-
χείων και του στροβιλικού πλέγµατος = 0 : Τα σηµεία της αεροτοµής συν-
δέονται αυτόµατα µε τα αντίστοιχα σηµεία της επόµενης αεροτοµής και το 
στροβιλικό πλέγµα στη γραµµή καµπυλότητας της αεροτοµής σχηµατίζεται 
αυτόµατα (κανονική περίπτωση). Το απόρευµα εξοµοιώνεται µε µη- μό-
νιµους αλληλεπιδρόντες στροβίλους που σχηµατίζονται από το πρόγραµµα 
WAKGEN.C  
 

= 1 : Στην αεροτοµή αυτή σταµατάει ο σχηµατισµός των επιφ. στοι-
χείων και του στροβιλικού πλέγµατος (αναγκαίο για την αλλαγή της τιµής 
του mr[i])  

= 2 : Στην αεροτοµή αυτή δεν σχηµατίζεται στροβιλικό πλέγµα. Ετσι 
δεν ακολουθούν στοιχεία για την κατανοµή στροβίλων.  

=-n : Σχηµατίζεται"προτοποθετηµένο" σπειροειδές απόρευµα κατά τον 
τοπικό άξονα x της έλικας το οποίο περιλαµβάνει n-στροβιλικά στοιχεία 
ανά γωνία ∆φ= 30°.  
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b[j], a[j], c[j], d[j], e(j = 0...mr[i]-1)  
format (8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f, 8.4f)  
 
b[j] : Συντεταγµένες x (διαστατικές ή αδιάστατες) των σηµείων της αε-
ροτοµής στο τοπικό σύστηµα συντεταγµένων της αεροτοµής. Θα πρέπει να 
υπάρχει αντιστοιχία των σηµείων στην πάνω και κάτω επιφάνεια της αερο-
τοµής (περίπου ίδιες συντεταγµένες x).  
 
a[j] : Αντίστοιχες συντεταγµένεςz.  
c[j] : Ισχύς της κατανοµής των στροβίλων επί της γραµµής καµπυλότητας 
της αεροτοµής. ∆ίνεται µονο για 
j = 0...(mw[i]+1)/2.  
d[j] : Μετατοπίσεις ∆y των σηµείων της αεροτοµής κατά τη διεύθυνση y 
στο τοπικό σύστηµα αναφοράς της αεροτοµής, όταν η αεροτοµή δεν βρίσκε-
ται ακριβώς στο επίπεδο xz.  
e : Γωνία στροφής [σε deg] της αεροτοµής γύρω από τον τοπικό άξονα x. 
∆ίνεται µόνο για j = 0 και mr[i] < 0 
 

7.2.2 Αρχείο εισόδου filename.inc 

 
c:\pan\apl\HAWT_rotor_II_78p_wout_HUB.oag 
 nit    200 eps    -3 iter    2 save    0 side    0 
 sym     0 
 kutta   1 
 wake    0 
 blay    0 
 vref   39.48   vfr    7.2      afr   344.18 
 rpm    71.68   rtip  5.026 
 al     0.0 
 

7.2.2.1 Αρχείο help_filename.inc  

nit, eps, iter, save, naus, side  
format (*6s,4d,*6s,4d,*6s,4d,*6s,4d,*6s,4d,*6s,4d)  
 
nit : Μέγιστος αριθµός επαναλήψεων, στην επαναληπτική µέθοδο λύσης του 
γραµµικού συστήµατος των εξισώσεων. Η διαδικασία διακόπτεται νωρίτερα 
άν ικανοποιηθεί η ακρίβεια προσέγγισης. 
 
eps : Ακρίβεια προσέγγισης της λύσης (πλήθος µηδενικών δεκαδικών ψηφί-
ων στο υπόλοιπο της προσέγγισης).  Συνήθεις τιµές –3 εως –5.  
 
iter : Μέθοδος λύσης του συστήµατος των εξισώσεων.  
 
save : Παράµετρος αποθήκευσης ενδιάµεσων αποτελεσµάτων σε Scratch Αρ-
χεία.  
= 0 : Κανονική περίπτωση. ∆ηµιουργούνται νέα scratch  αρχεία.  
= 1 : Οταν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η λύση του προβλήµατος και εξετά-
ζεται ενας νέος συνδυασμός γωνιών προσβολής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
σχηµατίζονται οι µήτρες των συντελεστών επιρροής και των αγνώστων του 
συστήµατος, αλλά διαβάζονται απο τα scratch αρχεία και λύνεται το σύ-
στηµα για το νέο συνδιασµό γωνιών.  
= 2 : Όπως για save = 1, αλλά για τον υπολογισµό της νέας θέσης του 
στροβιλικού απορεύµατος, όταν αυτό σχηµατίζεται αυτόµατα µε το πρό-
γραµµα WakPan.  
 
naus : Παράµετρος ρύθµισης δηµιουργίας του αρχείου 
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Εξοδου (...).obc 
 
= 0 : Το αρχείο δεν σχηµατίζεται.  
= 1 : Το αρχείο σχηµατίζεται(κανονική περίπτωση). 
 
 
sym  
format (*s, d)  
 
sym : ∆είκτης συµµετρίας στο επίπεδοx-z  

= 0 : ∆εν υπάρχουν συµετρικά Panels ως προς το επίπεδο x-z.  
= 1 : Υπάρχει συµµετρία ως προς το επίπεδο x-z. Στην περίπτωση 

αυτή δίνονται γεωµετρικά στοιχεία µόνο για το µισό µοντέλο (πρό-
γραµµαGeoPan).  
 
kutta  
format (*s, d)  
 
kutta : ∆είκτης ύπαρξης Στροβιλικών Στοιχείων Kutta.  

= 0 : ∆εν υπάρχει στροβιλικόµοντέλο. Υπολογίζεται µόνο η επίδραση 
του πάχους στο πεδίο ροής, απο τα εξωτερικά επιφανειακά στοιχεία.  

= 1 : Υπάρχει στροβιλικόµοντέλο. Υπολογίζεται και η επίδραση της 
Αντωσης µε την συνθήκη εκφυγής των Kutta-Joukowsky.  
 
wake  
format (*s, d)  
 
wake : ∆είκτης ύπαξης Στροβιλικού Απορεύµατος που σχηµατίζεται αυ-
τόµατα µε το πρόγραµµα WakPan.  

= 0 : ∆εν υπάρχει τέτοιο στροβιλικό µοντέλο.  
= 1 : Υπάρχει στροβιλικό µοντέλο, του οποίου τα γεωµετρικά και 

ροϊκά δεδοµένα διαβάζονται απο τα αρχεία εξόδου του προγράµµατος 
WakPan. Στο πρώτο Run του προγράµµατος τίθεται wake = 0.  
Για wake = 1, τίθεται αυτόµατα απο το πρόγραµµα save = 2.  
 
blay  
format (*s, d)  
 
blay : ∆είκτης υπολογισµού της αύξησης του "πάχους" του σώµατος κατά 
το πάχος µετάθεσης του οριακού στρώµατος.  

= 0 : ∆εν λαµβάνεται υπόψιν η επίδραση του οριακού στρώµατος.  
= 1 : Το πάχος µετάθεσης του οριακού στρώµατος στα σηµεία ελέγχου 

των εξωτερικών επιφανειακών στοιχείων διαβάζεται απο τα αρχεία εξόδου 
του προγράµµατος BlyPan. Στο πρώτοRun τίθεται blay = 0. Για blay = 1 
και wake = 0, τίθεται αυτόµατα απο το πρόγραµµα save = 0.  
 
vref, vfree, afree  
format (*s, f, *s, f, *s, f)  
 
vref : Ταχύτητα αναφοράς. Η µεταβλητή αυτή 
χρησιµοποιείται µόνο σε στροφεία για τον υπολογισµό του συντελεστή πί-
εσης cp και σηνήθως αντιπροσωπεύει την ταχύτητα στο άκρο των πτερυγίων 
vtip = 2*PI*rpm/60*rtip 
 
vfree : Ταχύτητα παραλλήλου ρεύµατος. 
afree : Ταχύτητα του ήχου. Ο αριθµός Mach υπολογίζεται απο τη σχέση 
mach = vfree/afree  
 
rpm, rtip  
format (*s, f, *s, f)  
Μόνο για στροφεία, διαφορετικά η γραµµή αυτή δεδοµένων παραλείπεται.  
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rmp : Στροφές ανα λεπτό του στροφείου.  
rtip : Ακτίνα του στροφείου.  
 
ia[], ie[]  
format (d, d)  
Ζεύγη τιµών για τον καθορισµό των Μη-Συµµετρικών Επιφανειακών Στοιχεί-
ων( Εξωτερικών και Στροβιλικών).  
 
ia[], ie[] : Αρχικός και Τελικός αύξοντας αριθµός µιας οµάδας µη 
συµµερτικών Επιφανειακών Στοιχείων. Αρνητική τιµή του ie σταµατάει το 
ιάβασµα των δεδοµένων.  δ

 
alpha  
format (*6s, f)  
alpha : Γωνία προσβολής σε deg. 

7.2.3 Αρχείο εξόδου filename.oac 

  Test HAWT Rotor(-HUB-KOLONA) S809 NREL  
 
   nit    =   200 
   eps    =    -3 
   iter   =     2 
   save   =     0 
   side   =     0 
 
   sym    =     0 
   kutta  =     1 
   wake   =     1 
   blay   =     0 
   Vref   =    39.48 
   Vfree  =     7.00 
   afree  =   344.18 
   mach   =     0.02 
 
     Δεδομένα Πεταλοειδών Στροβίλων    
     ******************************  
 
     Στροβιλική Λωρίδα Νο :   1    
     --------------------------  
            Αριστερά                        Δεξιά              
   ----------------------------    ---------------------------- 
    a/a    xv1     yv1     zv1      a/a    xv2     yv2     zv2       ga  
   ----------------------------    ----------------------------     ----- 
     1  -0.354   0.330   5.612       1  -0.354   0.405   5.612      0.000  
     2  -0.354   0.330   5.612       2  -0.354   0.405   5.612      1.229  
     3  -0.353   0.330   5.610       3  -0.353   0.405   5.610      2.543  
     4  -0.352   0.330   5.609       4  -0.352   0.405   5.608      4.071  
     5  -0.351   0.330   5.606       5  -0.351   0.405   5.605      5.706  
     6  -0.350   0.330   5.602       6  -0.350   0.405   5.601      7.356  
     7  -0.350   0.330   5.598       7  -0.349   0.405   5.596      9.000  
     8  -0.349   0.330   5.593       8  -0.348   0.405   5.590     10.633  
     9  -0.348   0.330   5.587       9  -0.347   0.405   5.584     12.219  
    10  -0.347   0.330   5.581      10  -0.346   0.405   5.577     13.734  
    11  -0.346   0.330   5.574      11  -0.345   0.405   5.569     15.164  
    12  -0.345   0.330   5.566      12  -0.343   0.405   5.560     16.481  
    13  -0.343   0.330   5.558      13  -0.342   0.405   5.551     17.652  
    14  -0.342   0.330   5.549      14  -0.341   0.405   5.541     18.657  
    15  -0.341   0.330   5.541      15  -0.339   0.405   5.531     19.498  
    16  -0.339   0.330   5.531      16  -0.337   0.405   5.520     20.146  
    17  -0.337   0.330   5.522      17  -0.335   0.405   5.509     20.576  
    18  -0.335   0.330   5.512      18  -0.332   0.405   5.498     20.749  
    19  -0.332   0.330   5.502      19  -0.329   0.405   5.487     20.598  
    20  -0.329   0.330   5.492      20  -0.325   0.405   5.476     20.019  
    21  -0.326   0.330   5.483      21  -0.322   0.405   5.465     18.919  
    22  -0.323   0.330   5.473      22  -0.319   0.405   5.454     17.430  
    23  -0.320   0.330   5.463      23  -0.315   0.405   5.443     15.832  
    24  -0.317   0.330   5.453      24  -0.312   0.405   5.432     14.238  
    25  -0.315   0.330   5.444      25  -0.309   0.405   5.421     12.704  
    26  -0.312   0.330   5.435      26  -0.306   0.405   5.411     11.248  
    27  -0.310   0.330   5.426      27  -0.304   0.405   5.401      9.877  
    28  -0.308   0.330   5.418      28  -0.301   0.405   5.391      8.585  
    29  -0.306   0.330   5.410      29  -0.299   0.405   5.382      7.380  
    30  -0.304   0.330   5.402      30  -0.298   0.405   5.374      6.263  
    31  -0.303   0.330   5.395      31  -0.296   0.405   5.366      5.219  
    32  -0.302   0.330   5.389      32  -0.295   0.405   5.358      4.209  
    33  -0.302   0.330   5.383      33  -0.295   0.405   5.352      3.245  
    34  -0.301   0.330   5.378      34  -0.294   0.405   5.346      2.362  
    35  -0.301   0.330   5.373      35  -0.294   0.405   5.341      1.586  
    36  -0.301   0.330   5.370      36  -0.294   0.405   5.337      0.969  
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    37  -0.301   0.330   5.367      37  -0.294   0.405   5.333      0.506  
    38  -0.301   0.330   5.365      38  -0.294   0.405   5.331      0.203  
    39  -0.301   0.330   5.363      39  -0.294   0.405   5.330      0.044  
    40  -0.301   0.330   5.363      40  -0.294   0.405   5.329      0.000  
    41  -0.299   0.301   5.308      41  -0.292   0.369   5.261      0.000  
 
     Στροβιλική Λωρίδα Νο :   2    
     --------------------------  
            Αριστερά                        Δεξιά              
   ----------------------------    ---------------------------- 
    a/a    xv1     yv1     zv1      a/a    xv2     yv2     zv2       ga  
   ----------------------------    ----------------------------     ----- 
     1  -0.354   0.405   5.612       1  -0.354   0.480   5.612      0.000  
     2  -0.354   0.405   5.612       2  -0.354   0.480   5.612      1.229  
     3  -0.353   0.405   5.610       3  -0.353   0.480   5.610      2.543  
     4  -0.352   0.405   5.608       4  -0.352   0.480   5.608      4.071  
     5  -0.351   0.405   5.605       5  -0.351   0.480   5.605      5.706  
     6  -0.350   0.405   5.601       6  -0.350   0.480   5.601      7.356  
     7  -0.349   0.405   5.596       7  -0.349   0.480   5.596      9.000  
     8  -0.348   0.405   5.590       8  -0.348   0.480   5.590     10.633  
     9  -0.347   0.405   5.584       9  -0.347   0.480   5.584     12.219  
    10  -0.346   0.405   5.577      10  -0.346   0.480   5.577     13.734  
    11  -0.345   0.405   5.569      11  -0.345   0.480   5.569     15.164  
    12  -0.343   0.405   5.560      12  -0.343   0.480   5.560     16.481  
    13  -0.342   0.405   5.551      13  -0.342   0.480   5.551     17.652  
    14  -0.341   0.405   5.541      14  -0.341   0.480   5.541     18.657  
    15  -0.339   0.405   5.531      15  -0.339   0.480   5.531     19.498  
    16  -0.337   0.405   5.520      16  -0.337   0.480   5.520     20.146  
    17  -0.335   0.405   5.509      17  -0.335   0.480   5.509     20.576  
    18  -0.332   0.405   5.498      18  -0.332   0.480   5.498     20.749  
    19  -0.329   0.405   5.487      19  -0.329   0.480   5.487     20.598  
    20  -0.325   0.405   5.476      20  -0.325   0.480   5.476     20.019  
    21  -0.322   0.405   5.465      21  -0.322   0.480   5.465     18.919  
    22  -0.319   0.405   5.454      22  -0.319   0.480   5.454     17.430  
    23  -0.315   0.405   5.443      23  -0.315   0.480   5.443     15.832  
    24  -0.312   0.405   5.432      24  -0.312   0.480   5.432     14.238  
    25  -0.309   0.405   5.421      25  -0.309   0.480   5.421     12.704  
    26  -0.306   0.405   5.411      26  -0.306   0.480   5.411     11.248  
    27  -0.304   0.405   5.401      27  -0.304   0.480   5.401      9.877  
    28  -0.301   0.405   5.391      28  -0.301   0.480   5.391      8.585  
    29  -0.299   0.405   5.382      29  -0.299   0.480   5.382      7.380  
    30  -0.298   0.405   5.374      30  -0.298   0.480   5.374      6.263  
    31  -0.296   0.405   5.366      31  -0.296   0.480   5.366      5.219  
    32  -0.295   0.405   5.358      32  -0.295   0.480   5.358      4.209  
    33  -0.295   0.405   5.352      33  -0.295   0.480   5.352      3.245  
    34  -0.294   0.405   5.346      34  -0.294   0.480   5.346      2.362  
    35  -0.294   0.405   5.341      35  -0.294   0.480   5.341      1.586  
    36  -0.294   0.405   5.337      36  -0.294   0.480   5.337      0.969  
    37  -0.294   0.405   5.333      37  -0.294   0.480   5.333      0.506  
    38  -0.294   0.405   5.331      38  -0.294   0.480   5.331      0.203  
    39  -0.294   0.405   5.330      39  -0.294   0.480   5.330      0.044  
    40  -0.294   0.405   5.329      40  -0.294   0.480   5.329      0.000  
    41  -0.292   0.369   5.261      41  -0.292   0.443   5.248      0.000  
 
     Στροβιλική Λωρίδα Νο :   3    
     --------------------------  
            Αριστερά                        Δεξιά              
   ----------------------------    ---------------------------- 
    a/a    xv1     yv1     zv1      a/a    xv2     yv2     zv2       ga  
   ----------------------------    ----------------------------     ----- 
     1  -0.354   0.480   5.612       1  -0.354   0.555   5.612      0.000  
     2  -0.354   0.480   5.612       2  -0.354   0.555   5.611      1.229  
     3  -0.353   0.480   5.610       3  -0.353   0.555   5.610      2.543  
     4  -0.352   0.480   5.608       4  -0.352   0.555   5.608      4.071  
     5  -0.351   0.480   5.605       5  -0.351   0.555   5.604      5.706  
     6  -0.350   0.480   5.601       6  -0.349   0.555   5.599      7.356  
     7  -0.349   0.480   5.596       7  -0.348   0.555   5.594      9.000  
     8  -0.348   0.480   5.590       8  -0.347   0.555   5.587     10.633  
     9  -0.347   0.480   5.584       9  -0.346   0.555   5.580     12.219  
    10  -0.346   0.480   5.577      10  -0.345   0.555   5.571     13.734  
    11  -0.345   0.480   5.569      11  -0.343   0.555   5.562     15.164  
    12  -0.343   0.480   5.560      12  -0.342   0.555   5.552     16.481  
    13  -0.342   0.480   5.551      13  -0.340   0.555   5.541     17.652  
    14  -0.341   0.480   5.541      14  -0.339   0.555   5.530     18.657  
    15  -0.339   0.480   5.531      15  -0.337   0.555   5.518     19.498  
    16  -0.337   0.480   5.520      16  -0.335   0.555   5.506     20.146  
    17  -0.335   0.480   5.509      17  -0.332   0.555   5.494     20.576  
    18  -0.332   0.480   5.498      18  -0.329   0.555   5.481     20.749  
    19  -0.329   0.480   5.487      19  -0.325   0.555   5.468     20.598  
    20  -0.325   0.480   5.476      20  -0.321   0.555   5.456     20.019  
    21  -0.322   0.480   5.465      21  -0.317   0.555   5.443     18.919  
    22  -0.319   0.480   5.454      22  -0.313   0.555   5.430     17.430  
    23  -0.315   0.480   5.443      23  -0.310   0.555   5.417     15.832  
    24  -0.312   0.480   5.432      24  -0.306   0.555   5.405     14.238  
    25  -0.309   0.480   5.421      25  -0.303   0.555   5.392     12.704  
    26  -0.306   0.480   5.411      26  -0.299   0.555   5.380     11.248  
    27  -0.304   0.480   5.401      27  -0.296   0.555   5.369      9.877  
    28  -0.301   0.480   5.391      28  -0.294   0.555   5.358      8.585  
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    29  -0.299   0.480   5.382      29  -0.291   0.555   5.347      7.380  
    30  -0.298   0.480   5.374      30  -0.289   0.555   5.337      6.263  
    31  -0.296   0.480   5.366      31  -0.288   0.555   5.328      5.219  
    32  -0.295   0.480   5.358      32  -0.287   0.555   5.320      4.209  
    33  -0.295   0.480   5.352      33  -0.286   0.555   5.312      3.245  
    34  -0.294   0.480   5.346      34  -0.285   0.555   5.305      2.362  
    35  -0.294   0.480   5.341      35  -0.285   0.555   5.300      1.586  
    36  -0.294   0.480   5.337      36  -0.285   0.555   5.295      0.969  
    37  -0.294   0.480   5.333      37  -0.285   0.555   5.291      0.506  
    38  -0.294   0.480   5.331      38  -0.285   0.555   5.288      0.203  
    39  -0.294   0.480   5.330      39  -0.285   0.555   5.286      0.044  
    40  -0.294   0.480   5.329      40  -0.285   0.555   5.286      0.000  
    41  -0.292   0.443   5.248      41  -0.283   0.509   5.193      0.000  
 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 .  
 
          rotor  =     1  
          rpm    =    71.68  
          Rtip   =     5.03  
          Vtip   =    37.73  
 
   alpha  =     0.00 
   beta   =     0.00 
 
    Ελεγχος Επαναληπτικής Προσέγγισης   
    *********************************   
          nr        resu                
    --------------------------------- 
          1     664.9563403  
          2     407.0760961  
          3     154.1991128  
          4      74.1572437  
          5      44.8469201  
          6      29.7122241  
          7      21.1033359  
          8      15.6093617  
          9      11.9908879  
         10       9.3819085  
         11       7.4419987  
         12       5.9244633  
         13       4.7472705  
         14       3.8345726  
         15       3.1257982  
         16       2.5709252  
         17       2.1224883  
         18       1.7574453  
         19       1.4584452  
         20       1.2125547  
         21       1.0097608  
         22       0.8421342  
         23       0.7033250  
         24       0.5882038  
         25       0.4926034  
         26       0.4131121  
         27       0.3469403  
         28       0.2917967  
         29       0.2457947  
         30       0.2073775  
         31       0.1752610  
         32       0.1483774  
         33       0.1258470  
         34       0.1069415  
         35       0.0910570  
         36       0.0776922  
         37       0.0664309  
         38       0.0569282  
         39       0.0488962  
         40       0.0420951  
         41       0.0363259  
         42       0.0314228  
         43       0.0272476  
         44       0.0236850  
         45       0.0206385  
         46       0.0180278  
         47       0.0157854  
         48       0.0138549  
         49       0.0121890  
         50       0.0107481  
         51       0.0094986  
         52       0.0084125  
         53       0.0074662  
         54       0.0066397  
         55       0.0059160  
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         56       0.0052808  
         57       0.0047220  
         58       0.0042293  
         59       0.0037939  
         60       0.0034083  
         61       0.0030660  
         62       0.0027617  
         63       0.0024907  
         64       0.0022487  
 
   Τιμές των Παροχών sigma(i) της Κατανομής Πηγών 
   ----------------------------------------------  
     -0.00000  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000   0.00000 
      0.00000   0.00001   0.00001   0.00001   0.00001   0.00001 
      0.00001   0.00001   0.00001   0.00001   0.00001   0.00001 
      0.00001   0.00001   0.01683   0.01059   0.00470   0.00240 
     -0.00400  -0.01088  -0.01676  -0.01991  -0.02632  -0.02908 
     -0.03886  -0.03705  -0.04541  -0.05014  -0.05239  -0.05838 
     -0.05840  -0.06355  -0.06566  -0.06868  -0.06958  -0.07056 
     -0.07290  -0.07334  -0.07268  -0.07291  -0.07155  -0.06947 
     -0.06885  -0.06688  -0.06202  -0.06007  -0.05366  -0.04947 
     -0.04625  -0.03933  -0.03389  -0.02754  -0.02224  -0.01515 
     -0.00734  -0.00003   0.00315   0.01059   0.01833   0.02480 
      0.02819   0.03466   0.03725   0.04646   0.04450   0.05162 
      0.05548   0.05689   0.06138   0.06086   0.06411   0.06524 
      0.06680   0.06686   0.06657   0.06726   0.06742   0.06550 
      0.06515   0.06326   0.06069   0.05988   0.05799   0.05347 
      0.05189   0.04638   0.04306   0.04074   0.03524   0.03114 
      0.02629   0.02236   0.02049   0.01174   0.00376   0.00108 
     -0.00693  -0.01529  -0.02205  -0.02512  -0.03230  -0.03481 
     -0.04616  -0.04305  -0.05274  -0.05796  -0.06023  -0.06735 
     -0.06706  -0.07363  -0.07635  -0.08057  -0.08213  -0.08430 
     -0.08870  -0.09001  -0.09117  -0.09307  -0.09336  -0.09305 
     -0.09441  -0.09400  -0.08968  -0.08892  -0.08116  -0.07579 
     -0.07114  -0.05930  -0.04880  -0.03590  -0.02445  -0.01014 
      0.00467   0.01744   0.02238   0.03260   0.04218   0.04917 
      0.05146   0.05727   0.05818   0.06676   0.06285   0.06864 
      0.07143   0.07167   0.07517   0.07388   0.07613   0.07688 
      0.07797   0.07789   0.07722   0.07766   0.07846   0.07615 
      0.07630   0.07459   0.07204   0.07195   0.07063   0.06578 
      0.06489   0.05858   0.05508   0.05285   0.04586   0.04053 
      0.03385   0.02834   0.01192  -0.00774  -0.01505  -0.01860 
     -0.02482  -0.02844  -0.03016  -0.03323  -0.03415  -0.03646 
     -0.03631  -0.03828  -0.03937  -0.03916  -0.03925  -0.03953 
     -0.03954  -0.03984  -0.04111  -0.04273  -0.04255  -0.03934 
     -0.03444  -0.02865  -0.02235  -0.01674  -0.01190  -0.00877 
     -0.00559  -0.00382  -0.00354  -0.00494  -0.00841  -0.01034 
     -0.01876  -0.03977  -0.05893  -0.16111  -0.07156   0.00000 
      0.16433   0.06131   0.03750   0.02066   0.00855   0.00514 
     -0.00062  -0.00151  -0.00462  -0.00399  -0.00295  -0.00057 
      0.00217   0.00586   0.01022   0.01450   0.01849   0.02179 
      0.02468   0.02826   0.03146   0.03437   0.03666   0.03855 
      0.04047   0.04218   0.04439   0.04636   0.04813   0.05085 
      0.05344   0.05632   0.05848   0.06085   0.06002   0.05786 
      0.04036   0.00242   0.01801  -0.00677  -0.01368  -0.01758 
     -0.02226  -0.02710  -0.02947  -0.03054  -0.03298  -0.03462 
     -0.03370  -0.03612  -0.03713  -0.03703  -0.03723  -0.03818 
     -0.03889  -0.03998  -0.04383  -0.04835  -0.05109  -0.04959 
     -0.04649  -0.04145  -0.03664  -0.03135  -0.02710  -0.02173 
     -0.01780  -0.01375  -0.00993  -0.00645  -0.00117   0.00567 
      0.01434   0.02806   0.04920   0.09890   0.02123  -0.02123 
     -0.10149  -0.05229  -0.03102  -0.01840  -0.01009  -0.00473 
     -0.00060   0.00278   0.00581   0.00864   0.01142   0.01420 
      0.01703   0.01990   0.02277   0.02549   0.02793   0.02972 
      0.03088   0.03207   0.03330   0.03453   0.03588   0.03718 
      0.03907   0.04095   0.04379   0.04608   0.04852   0.05165 
      0.05531   0.05875   0.06075   0.06429   0.06344   0.06233 
      0.03983  -0.00012   0.01903  -0.00487  -0.00916  -0.01644 
     -0.02120  -0.02547  -0.02794  -0.02983  -0.03243  -0.03364 
     -0.03375  -0.03630  -0.03701  -0.03777  -0.03849  -0.03899 
     -0.04034  -0.04153  -0.04559  -0.05083  -0.05414  -0.05323 
     -0.05028  -0.04600  -0.04138  -0.03724  -0.03327  -0.02937 
     -0.02669  -0.02412  -0.02200  -0.02074  -0.01813  -0.01648 
     -0.01287  -0.01103  -0.01174  -0.02101  -0.03524   0.02872 
      0.02248   0.00988   0.00950   0.01047   0.01276   0.01206 
      0.01411   0.01362   0.01477   0.01520   0.01559   0.01661 
      0.01785   0.01932   0.02116   0.02308   0.02490   0.02629 
      0.02733   0.02867   0.03030   0.03204   0.03383   0.03575 
      0.03797   0.04056   0.04333   0.04634   0.04899   0.05213 
      0.05649   0.05960   0.06312   0.06573   0.06509   0.06282 
 . 
 . 
 . 
 . 
 
 Κατανομή Ταχυτήτων και Πιέσεων για : mach = 0.02 , alfa =  0.00 , beta =  0.00 
   ****************************************************************************** 
    i       x           y           z        vx      vy      vz      v       cp 
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   ------------------------------------------------------------------------------ 
    1    -19.5000     -9.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
    2    -19.5000     -8.5000      0.0000   0.177  -0.000  -0.000   0.177   0.000 
    3    -19.5000     -7.5000      0.0000   0.177  -0.000  -0.000   0.177   0.000 
    4    -19.5000     -6.5000      0.0000   0.177  -0.000  -0.000   0.177   0.000 
    5    -19.5000     -5.5000      0.0000   0.177  -0.000  -0.000   0.177   0.000 
    6    -19.5000     -4.5000      0.0000   0.177  -0.000  -0.000   0.177   0.000 
 . 
 . 
 . 
  782     19.5000     -8.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  783     19.5000     -7.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  784     19.5000     -6.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  785     19.5000     -5.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  786     19.5000     -4.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  787     19.5000     -3.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  788     19.5000     -2.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  789     19.5000     -1.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  790     19.5000     -0.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  791     19.5000      0.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  792     19.5000      1.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  793     19.5000      2.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  794     19.5000      3.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  795     19.5000      4.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  796     19.5000      5.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  797     19.5000      6.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  798     19.5000      7.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  799     19.5000      8.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  800     19.5000      9.5000      0.0000   0.177   0.000  -0.000   0.177   0.000 
  801     -0.3373      0.2325      5.5423   0.790  -0.025   0.140   0.803  -0.613 
  802     -0.3338      0.2325      5.5428   0.814  -0.013   0.070   0.817  -0.636 
  803     -0.3304      0.2325      5.5429   0.820  -0.001   0.000   0.820  -0.641 
  804     -0.3269      0.2325      5.5428   0.823   0.010  -0.047   0.825  -0.649 
  805     -0.3235      0.2325      5.5424   0.824   0.022  -0.121   0.833  -0.663 
  806     -0.3202      0.2325      5.5418   0.803   0.033  -0.195   0.827  -0.653 
  807     -0.3169      0.2325      5.5408   0.767   0.044  -0.256   0.809  -0.624 
  808     -0.3136      0.2325      5.5396   0.736   0.055  -0.299   0.796  -0.602 
  809     -0.3105      0.2325      5.5382   0.686   0.066  -0.354   0.775  -0.569 
  810     -0.3074      0.2325      5.5365   0.648   0.076  -0.388   0.759  -0.545 
  811     -0.3046      0.2325      5.5346   0.561   0.085  -0.436   0.716  -0.481 
  812     -0.3019      0.2325      5.5324   0.535   0.094  -0.436   0.696  -0.453 
  813     -0.2993      0.2325      5.5301   0.451   0.102  -0.469   0.659  -0.402 
  814     -0.2970      0.2325      5.5275   0.379   0.110  -0.465   0.610  -0.341 
  815     -0.2949      0.2325      5.5247   0.325   0.117  -0.456   0.572  -0.295 
  816     -0.2931      0.2325      5.5218   0.245   0.123  -0.433   0.513  -0.231 
  817     -0.2914      0.2325      5.5187   0.211   0.129  -0.408   0.477  -0.196 
  818     -0.2900      0.2325      5.5156   0.138   0.134  -0.367   0.414  -0.140 
  819     -0.2889      0.2325      5.5124   0.098   0.138  -0.322   0.364  -0.101 
  820     -0.2880      0.2325      5.5090   0.054   0.141  -0.262   0.302  -0.060 
  821     -0.2875      0.2325      5.5056   0.031   0.144  -0.208   0.255  -0.034 
  822     -0.2871      0.2325      5.5022   0.008   0.146  -0.142   0.204  -0.010 
  823     -0.2871      0.2325      5.4987  -0.003   0.146  -0.057   0.157   0.007 
  824     -0.2873      0.2325      5.4953  -0.001   0.146  -0.007   0.146   0.010 
  825     -0.2878      0.2325      5.4918   0.017   0.145   0.081   0.167   0.004 
  826     -0.2886      0.2325      5.4885   0.039   0.142   0.142   0.205  -0.011 
  827     -0.2897      0.2325      5.4852   0.076   0.139   0.210   0.263  -0.037 
  828     -0.2911      0.2325      5.4820   0.132   0.134   0.273   0.331  -0.079 
  829     -0.2926      0.2325      5.4789   0.181   0.128   0.319   0.389  -0.120 
  830     -0.2944      0.2325      5.4760   0.239   0.120   0.365   0.453  -0.174 
  831     -0.2965      0.2325      5.4732   0.325   0.112   0.399   0.527  -0.246 
  832     -0.2987      0.2325      5.4705   0.389   0.102   0.422   0.583  -0.308 
  833     -0.3012      0.2325      5.4681   0.482   0.091   0.427   0.650  -0.392 
  834     -0.3039      0.2325      5.4660   0.556   0.079   0.417   0.699  -0.457 
  835     -0.3067      0.2325      5.4639   0.622   0.065   0.408   0.747  -0.526 
  836     -0.3097      0.2325      5.4622   0.702   0.051   0.374   0.797  -0.604 
  837     -0.3128      0.2325      5.4607   0.762   0.037   0.333   0.832  -0.661 
  838     -0.3160      0.2325      5.4595   0.816   0.021   0.281   0.863  -0.714 
  839     -0.3193      0.2325      5.4585   0.857   0.006   0.227   0.887  -0.755 
  840     -0.3227      0.2325      5.4577   0.894  -0.010   0.158   0.908  -0.793 
  841     -0.3262      0.2325      5.4572   0.913  -0.026   0.078   0.916  -0.808 
  842     -0.3296      0.2325      5.4571   0.909  -0.042   0.000   0.910  -0.796 
  843     -0.3330      0.2325      5.4572   0.901  -0.056  -0.052   0.904  -0.786 
  844     -0.3365      0.2325      5.4576   0.887  -0.071  -0.130   0.899  -0.777 
  845     -0.3399      0.2325      5.4582   0.849  -0.084  -0.206   0.878  -0.739 
  846     -0.3432      0.2325      5.4592   0.795  -0.096  -0.265   0.843  -0.679 
  847     -0.3464      0.2325      5.4604   0.747  -0.108  -0.303   0.813  -0.630 
  848     -0.3495      0.2325      5.4618   0.681  -0.118  -0.351   0.775  -0.569 
  849     -0.3526      0.2325      5.4635   0.627  -0.128  -0.376   0.743  -0.520 
  850     -0.3554      0.2325      5.4654   0.528  -0.136  -0.411   0.683  -0.434 
  851     -0.3581      0.2325      5.4676   0.492  -0.143  -0.401   0.651  -0.392 
  852     -0.3607      0.2325      5.4699   0.401  -0.149  -0.418   0.598  -0.326 
  853     -0.3630      0.2325      5.4725   0.327  -0.154  -0.401   0.540  -0.260 
  854     -0.3651      0.2325      5.4753   0.272  -0.159  -0.380   0.493  -0.212 
  855     -0.3670      0.2325      5.4782   0.196  -0.162  -0.346   0.429  -0.153 
  856     -0.3686      0.2325      5.4813   0.162  -0.164  -0.314   0.390  -0.120 
  857     -0.3700      0.2325      5.4844   0.099  -0.166  -0.264   0.327  -0.076 
  858     -0.3711      0.2325      5.4876   0.066  -0.167  -0.217   0.281  -0.048 
  859     -0.3720      0.2325      5.4910   0.032  -0.166  -0.156   0.230  -0.022 
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  860     -0.3725      0.2325      5.4944   0.015  -0.166  -0.105   0.197  -0.007 
  861     -0.3729      0.2325      5.4978   0.002  -0.164  -0.043   0.170   0.003 
  862     -0.3729      0.2325      5.5013   0.002  -0.162   0.032   0.165   0.004 
  863     -0.3726      0.2325      5.5047   0.006  -0.159   0.073   0.175   0.001 
  864     -0.3722      0.2325      5.5082   0.030  -0.155   0.147   0.216  -0.015 
  865     -0.3714      0.2325      5.5115   0.053  -0.151   0.195   0.252  -0.032 
  866     -0.3703      0.2325      5.5148   0.090  -0.145   0.247   0.300  -0.058 
  867     -0.3690      0.2325      5.5180   0.142  -0.140   0.293   0.354  -0.094 
  868     -0.3673      0.2325      5.5211   0.184  -0.133   0.325   0.396  -0.125 
  869     -0.3655      0.2325      5.5240   0.233  -0.126   0.356   0.444  -0.166 
  870     -0.3635      0.2325      5.5268   0.307  -0.118   0.377   0.500  -0.218 
  871     -0.3612      0.2325      5.5295   0.358  -0.110   0.389   0.540  -0.260 
  872     -0.3588      0.2325      5.5319   0.436  -0.101   0.386   0.591  -0.318 
  873     -0.3561      0.2325      5.5340   0.496  -0.091   0.372   0.626  -0.361 
  874     -0.3532      0.2325      5.5361   0.549  -0.081   0.360   0.662  -0.406 
  875     -0.3503      0.2325      5.5378   0.616  -0.071   0.328   0.701  -0.460 
  876     -0.3472      0.2325      5.5393   0.667  -0.060   0.292   0.730  -0.501 
  877     -0.3440      0.2325      5.5405   0.714  -0.048   0.246   0.757  -0.542 
  878     -0.3407      0.2325      5.5415   0.753  -0.037   0.199   0.780  -0.576 
  879     -0.3373      0.2975      5.5423   1.136   0.036   0.201   1.154  -1.300 
  880     -0.3338      0.2975      5.5428   1.156   0.068   0.099   1.162  -1.318 
  881     -0.3304      0.2975      5.5429   1.146   0.097   0.000   1.150  -1.290 
  882     -0.3269      0.2975      5.5428   1.130   0.121  -0.065   1.138  -1.264 
  883     -0.3235      0.2975      5.5424   1.109   0.140  -0.163   1.130  -1.245 
  884     -0.3202      0.2975      5.5418   1.062   0.156  -0.257   1.104  -1.186 
  885     -0.3169      0.2975      5.5408   0.997   0.168  -0.332   1.065  -1.101 
  886     -0.3136      0.2975      5.5396   0.943   0.177  -0.383   1.033  -1.036 
  887     -0.3105      0.2975      5.5382   0.870   0.184  -0.449   0.996  -0.962 
  888     -0.3074      0.2975      5.5365   0.814   0.190  -0.488   0.968  -0.905 
  889     -0.3046      0.2975      5.5346   0.701   0.194  -0.546   0.910  -0.796 
  890     -0.3019      0.2975      5.5324   0.666   0.198  -0.543   0.882  -0.746 
  891     -0.2993      0.2975      5.5301   0.562   0.201  -0.585   0.835  -0.666 
  892     -0.2970      0.2975      5.5275   0.474   0.204  -0.582   0.778  -0.573 
  893     -0.2949      0.2975      5.5247   0.409   0.206  -0.573   0.734  -0.507 
  894     -0.2931      0.2975      5.5218   0.313   0.209  -0.552   0.668  -0.414 
  895     -0.2914      0.2975      5.5187   0.272   0.212  -0.526   0.629  -0.365 
  896     -0.2900      0.2975      5.5156   0.182   0.215  -0.485   0.561  -0.283 
  897     -0.2889      0.2975      5.5124   0.133   0.219  -0.438   0.507  -0.226 
  898     -0.2880      0.2975      5.5090   0.077   0.223  -0.372   0.440  -0.162 
  899     -0.2875      0.2975      5.5056   0.046   0.227  -0.314   0.390  -0.120 
  900     -0.2871      0.2975      5.5022   0.014   0.232  -0.240   0.334  -0.080 
  901     -0.2871      0.2975      5.4987  -0.008   0.237  -0.139   0.275  -0.044 
  902     -0.2873      0.2975      5.4953  -0.007   0.242  -0.080   0.255  -0.034 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΩΔΙΚΑΣ WTAA 

8.1 ΑΡΘΡΩΜΑΤΑ (MODULES) 

 

Σχήμα  8.1  Αρθρώματα (modules) υπολογιστικού κώδικα WTAA. 
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8.2 ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ  

Στο εδάφιο αυτό, συνοπτικά παρουσιάζονται ενδεικτικά αρχεία εισόδου – εξόδου του 

κώδικα WTΑΑ καθώς και ενδιάμεσα παραγόμενα αρχεία. 

8.2.1 Αρχείο εισόδου hawt1.in 

Στο συγκεκριμένο αρχείο ορίζονται οι θέσεις του παρατηρητή αλλά και οι συνθήκες 

λειτουργίας του ανεμοκινητήρα. 

6.5,0.0,0.0 

0.0,0.0,0.0 

8.168,340.0,0.9985,3 

0.,0. 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 

 

8.2.2 Αρχείου εισόδου geom_bl.in 

Στο συγκεκριμένο αρχείο ορίζονται η γεωμετρία του πτερυγίου του ανεμοκινητήρα και 

οι συντεταγμένες του κάθετου διανύσματος. 

1  1  1 -0.04907  0.72418 -0.10174  0.00134  0.06657 -0.99778 

1  1  2 -0.04364  0.72418 -0.10046  0.00183  0.34422 -0.93889 

1  1  3 -0.03692  0.72418 -0.09730  0.00236  0.48694 -0.87343 

1  1  4 -0.02914  0.72418 -0.09228  0.00287  0.58623 -0.81015 

1  1  5 -0.02045  0.72418 -0.08542  0.00337  0.64707 -0.76243 

1  1  6 -0.01100  0.72418 -0.07683  0.00383  0.69406 -0.71992 

1  1  7 -0.00093  0.72418 -0.06657  0.00427  0.73113 -0.68224 

1  1  8  0.00960  0.72418 -0.05476  0.00465  0.75991 -0.65002 

1  1  9  0.02046  0.72418 -0.04148  0.00501  0.78689 -0.61709 

… 

… 

… 

8.2.3 Αρχείο εισόδου αεροδυναμικών συντελεστών στροφείου. 

1  1  1  1.35645   -2.89424    0.32457 

1  1  2  1.35639   -2.31673   -0.39231 

1  1  3  1.35633   -2.54135    0.35006 

1  1  4  1.35630   -2.47893    0.68108 

1  1  5  1.35630   -2.57520    0.98803 

1  1  6  1.35634   -2.66424    1.00031 

1  1  7  1.35640   -2.62390    0.94513 

1  1  8  1.35651   -2.60245    0.89230 

1  1  9  1.35665   -2.60691    0.83142 

1  1 10  1.35682   -2.55029    0.77519 

1  1 11  1.35701   -2.40907    0.73598 
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1  1 12  1.35721   -2.21866    0.70785 

1  1 13  1.35742   -2.02834    0.68084 

1  1 14  1.35762   -1.88322    0.64330 

1  1 15  1.35780   -1.77727    0.58214 

1  1 16  1.35791   -1.68624    0.48291 

1  1 17  1.35797   -1.58018    0.34370 

1  1 18  1.35799   -1.42867    0.18162 

1  1 19  1.35801   -1.24120    0.02259 

1  1 20  1.35803   -1.05790   -0.10019 

1  1 21  1.35805   -0.91678   -0.15229 

... 

... 

... 

... 

8.2.4 Αρχείο εξόδου ακουστικών πιέσεων 

Ακουστικές πιέσεις μονοπολικού ή διπολικού μηχανισμού ή συνολικές ακουστικές 

πιέσεις 

0  -0.3521023  -0.4003304  -0.3842621  -0.3980602  -0.3456166  -0.1997527   0.0223252   0.3092019   0.4919172    

1  -0.2505544  -0.2134339  -0.1600962  -0.2150203  -0.2475294  -0.1916717  -0.0617377   0.1353204   0.2738345    

2  -0.1533702  -0.0140235   0.0780213  -0.0191446  -0.1534796  -0.2027471  -0.1592727  -0.0370176   0.0606164  - 

3  -0.0277463   0.2271531   0.3615466   0.2185936  -0.0309614  -0.2024031  -0.2607710  -0.2374681  -0.2044314  - 

4   0.0694719   0.4160516   0.5881360   0.4051350   0.0639776  -0.2028301  -0.3433729  -0.3997031  -0.4167810  - 

5   0.1222879   0.5155055   0.7138508   0.5029431   0.1155440  -0.1971489  -0.3880696  -0.4940482  -0.5352681  - 

6   0.1119004   0.4885995   0.6906621   0.4774592   0.1064761  -0.1917865  -0.3893337  -0.5025097  -0.5365539  - 

7   0.0712998   0.4394165   0.6540738   0.4295102   0.0676293  -0.2098613  -0.3916626  -0.4765429  -0.4825485  - 

8  -0.0091746   0.2978032   0.4922403   0.2903316  -0.0101540  -0.2209942  -0.3377933  -0.3522099  -0.3182449  - 

9  -0.0998191   0.1002650   0.2362096   0.0968949  -0.0976892  -0.2108734  -0.2299329  -0.1559927  -0.0861332  - 

10  -0.2273769  -0.1440504  -0.0753352  -0.1427546  -0.2217317  -0.2189609  -0.1055611   0.0933470   0.2149423    

11  -0.3185136  -0.3293973  -0.3174939  -0.3247005  -0.3103461  -0.2137891   0.0017113   0.2857005   0.4381135   

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ Α-Ο-Α NREL II  

9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα πειράματα [129] πραγματοποιήθηκαν στο National Wind Technology Center της 

NREL στο Colorado, σε συνθήκες περιβάλλοντος (Σχήμα  9.1). Το στροφείο του πειρα-

ματικού α-ο-α συνδέεται με μια ηλεκτρική γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 20kW. H 

συλλογή των ανεμολογικών δεδομένων έγινε με την τοποθέτηση μετεωρολογικός ιστός 

που έφερε τα μετρητικά όργανα (Σχήμα  9.2 και Σχήμα  9.3). Στο Σχήμα  9.4, Σχήμα  9.5 

και Σχήμα  9.6, φαίνονται λεπτομέρειες για τις οπές λήψης των πιέσεων στην πτέρυγα 

του πειραματικού ανεμοκινητήρα. 

 

Σχήμα  9.1  Διάταξη του πειραματικού α-ο-α NREL II με τον ανάντη μετεωρολογικό 

ιστό. 
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Σχήμα  9.2  Μετεωρολογικός ιστός πειραματικής διάταξης του α-ο-α NREL II. 

 

Σχήμα  9.3  Μετρητικά όργανα του μετεωρολογικού ιστού. 
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Σχήμα  9.4  Θέσεις μέτρησης στατικής πίεσης στην επιφάνεια του πτερυγίου. 
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Σχήμα  9.5  Θέσεις επιφανειακών οπών πίεσης. 

 

Σχήμα  9.6  Οπές λήψης των πιέσεων στην πτέρυγα του α-ο-α NREL II. 

. 
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