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Περίληψη  
 

Το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για ενίσχυση της συμμετοχής Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας 

μέσω άντλησης. Η ανάπτυξη του τομέα αυτού οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

μεταξύ των κατασκευαστών, και η ανάγκη βελτίωσης της σχέσης κόστους-ενεργειακής 

απόδοσης των υδροστροβίλων γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Ταυτόχρονα, η βελτίωση των 

υπολογιστικών συστημάτων και των μεθόδων μοντελοποίησης της ροής επέτρεψαν τη 

λεπτομερή αριθμητική ανάλυση και διερεύνηση της ροής στους υδροστροβίλους. Οι 

αριθμητικές μέθοδοι μπορούν να παρέχουν γρήγορη και οικονομική πρόβλεψη της 

διαμόρφωσης της ροής, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του σχεδιασμού και του βαθμού 

απόδοσης των μηχανών αυτών, σε αντίθεση με τις πειραματικές διαδικασίες, που έχουν 

μεγάλο κόστος τόσο από οικονομικής όσο και από χρονικής άποψης. 

 

Στόχος της Διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη μελέτη της ροής και 

της λειτουργίας υδροστροβίλου δράσης τύπου Pelton και η διερεύνηση των δυνατοτήτων 

περαιτέρω βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης. Το κυριότερο αντικείμενο μελέτης 

αποτελεί η περίπτωση του στρεφόμενου δρομέα, που είναι το πιο περίπλοκο σχεδιαστικά 

μέρος του υδροστροβίλου και στο οποίο σημειώνονται οι μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας. 

Η μελέτη του δρομέα Pelton έγινε αρχικά με αριθμητικές μεθόδους, καταλήγοντας σε 

συμπεράσματα τα οποία στη συνέχεια διερευνήθηκαν και επαληθεύτηκαν πειραματικά στις 

εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών (ΕΥΜ) του ΕΜΠ. Επιπρόσθετα, 

σε μικρότερη έκταση και μόνο αριθμητικά, μοντελοποιήθηκε και διερευνήθηκε ο 

σχεδιασμός του εγχυτήρα του υδροστροβίλου Pelton. 

 

Η ροή στον δρομέα του υδροστροβίλου αρχικά διερευνήθηκε αριθμητικά με την Eulerian 

πλεγματική μέθοδο Volume of Fluid (VOF), χρησιμοποιώντας το εμπορικό λογισμικό 

υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ANSYS-FLUENT. Η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος 

και οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν μελετήθηκαν εκτενώς με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων και την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του 

υπολογιστικού κόστους. Επίσης, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης μίας γεωμετρίας 

αναφοράς συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα μιας εναλλακτικής Eulerian πλεγματικής 

μεθόδου, της Homogeneous, δείχνοντας πολύ καλή συμφωνία και ενισχύοντας την 

αξιοπιστία τους. Όπως προέκυψε, η επίλυσης της πολύπλοκης μη-μόνιμης, διφασικής ροής 

με ελεύθερη επιφάνεια που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του δρομέα μπορεί να 

επιτευχθεί με ικανοποιητική ακρίβεια. Όμως, ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται είναι 

μεγάλος και απαγορευτικός για τη διενέργεια πλήρους πολυπαραμετρικής διαδικασίας 

βελτιστοποίησης, κατά την οποία απαιτείται πολύ μεγάλος αριθμός επιλύσεων. 

 

Η δραστική μείωση του υπολογιστικού χρόνου προσομοίωσης της ροής επιτεύχθηκε με την 

εφαρμογή και βελτίωση της καινοτόμου αριθμητικής μεθόδου, Fast Lagrangian Simulation 

(FLS), η οποία βασίζεται στην παρακολούθηση των τροχιών αντιπροσωπευτικών 

σωματιδίων ρευστού, χωρίς να απαιτείται η επίλυση των πλήρων εξισώσεων Navier-Stokes 

(N-S). Το μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο του EYM, αποτελεί μη-πλεγματική 
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Lagrangian μέθοδο και στο πλαίσιο της παρούσας Διατριβής αναπτύχθηκε περαιτέρω, με 

σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Η διερεύνηση της μεθόδου 

βασίστηκε κυρίως στη σύγκριση με άλλες ακριβέστερες αριθμητικές μεθόδους και οδήγησε 

σε μια σειρά τροποποιήσεις, που βελτίωσαν σημαντικά την ακρίβειά της, αναφορικά με την 

πρόλεξη του υδραυλικού βαθμού απόδοσης του δρομέα.  

 

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μια διαδικασία αριθμητικής βελτιστοποίησης 

της γεωμετρίας ενός δρομέα υδροστροβίλου Pelton, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά 

εργαλεία που προαναφέρθηκαν, με στόχο τη μεγιστοποίηση του υδραυλικού βαθμού 

απόδοσης. Η γεωμετρία αναφοράς του δρομέα που χρησιμοποιήθηκε προέκυψε από τη 

διαθέσιμη βιβλιογραφία και συνεπώς διέφερε σημαντικά από τη βέλτιστη. Έτσι, σε πρώτο 

στάδιο χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο FLS και εφαρμόστηκε πολυπαραμετρική 

βελτιστοποίηση της γεωμετρίας με τη βοήθεια του γενικού λογισμικού βελτιστοποίησης 

EΑSY, που έχει αναπτυχθεί από τη μονάδα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και 

βελτιστοποίησης του εργαστηρίου Θερμικών Στροβιλομηχανών ΕΜΠ. Για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αυτής απαιτείται η επίλυση της ροής σε χιλιάδες διαφορετικές γεωμετρίες 

δρομέων, που επιτυγχάνεται χάρη στην ταχύτητα της μεθόδου FLS, η οποία επιλύει τη ροή 

σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα σε έναν σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή. Σε δεύτερο στάδιο 

χρησιμοποιήθηκε η ακριβέστερη μέθοδος VOF, με αρχική γεωμετρία αναφοράς αυτή που 

προέκυψε από τη βελτιστοποίηση με τη μέθοδο FLS. Η γεωμετρία του δρομέα 

παραμετροποιήθηκε κατάλληλα και βελτιστοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μέθοδο 

σχεδιασμού αριθμητικών πειραμάτων, ενώ μελετήθηκε ξεχωριστά και η επίδραση κάθε 

γεωμετρικής παραμέτρου στον βαθμό απόδοσης του δρομέα. 

 

Ο δρομέας βελτιωμένου σχεδιασμού που προέκυψε από την παραπάνω διαδικασία 

κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε σε πειραματική εγκατάσταση του ΕΥΜ. Με στόχο την 

ακριβέστερη και πιο αξιόπιστη μέτρηση του βαθμού απόδοσης του υδροστροβίλου έγινε 

αναβάθμιση της εργαστηριακής εγκατάστασης και τα μετρητικά όργανα βαθμονομήθηκαν 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αρχικά, μετρήθηκε ο ολικός βαθμός απόδοσης του 

υδροστροβίλου σε όλο το εύρος λειτουργίας ενός παλαιού δρομέα του οποίου η γεωμετρία 

ήταν όμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά στην αριθμητική βελτιστοποίηση. 

Στη συνέχεια, οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν για την περίπτωση του νέου δρομέα, τα 

αποτελέσματα του οποίου έδειξαν μια πολύ σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης, της 

τάξης του 6%, σε συμφωνία με τα αριθμητικά αποτελέσματα. Επίσης, σε πειραματικό 

επίπεδο διερευνήθηκαν διάφορες τροποποιήσεις της εσωτερικής γεωμετρίας του κελύφους 

του υδροστροβίλου, με στόχο τη μείωση των απωλειών που οφείλονται στην 

ανακυκλοφορία της ανακλώμενης ροής στα τοιχώματα, μετά την έξοδο από τον δρομέα.  

Τέλος, διερευνήθηκε η περίπτωση του εγχυτήρα του υδροστροβίλου Pelton, ο σχεδιασμός 

και κατασκευή του οποίου είναι παρόμοια και σε υδροστροβίλους δράσης τύπου Turgo. Η 

μελέτη της ροής έγινε με την Eulerian πλεγματική μέθοδο VOF, μοντελοποιώντας κατ’ 

αρχάς το τελευταίο τμήμα του εγχυτήρα, όπου παρατηρείται σχεδόν το σύνολο των 

υδραυλικών απωλειών. Η γεωμετρία του τμήματος αυτού παραμετροποιήθηκε και 

βελτιστοποιήθηκε για διάφορες συνθήκες λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μέθοδο 

σχεδιασμού αριθμητικών πειραμάτων. Όπως προέκυψε, ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται 

έντονα από το σημείο λειτουργίας και μπορεί με κατάλληλο σχεδιασμό να περιοριστεί από 



Περίληψη 7 
 

2% για πολύ μικρές παροχές ως 0.5% για πλήρες άνοιγμα. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η 

επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αγωγού προσαγωγής ανάντη του 

εγχυτήρα, και πιο συγκεκριμένα, της τελικής γωνίας στροφής του και των πτερυγίων 

στήριξης της βελόνης του στομίου. Όπως προέκυψε, με κατάλληλο σχεδιασμό του 

εγχυτήρα, ο σχηματισμός των δευτερευουσών ροών δεν αυξάνει ιδιαίτερα τις απώλειες του 

εγχυτήρα. 

 

Μέρος της παρούσας Διατριβής (περίπου ένα έτος) εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο του 

Lancaster, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και της ερευνητικής συνεργασίας που 

έχει το ΕΥΜ του ΕΜΠ με το Renewable Energy Group στο Engineering Department.  
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Abstract 
 

The increasing international interest in the development of Renewable Energy Sources (RES) 

results in the increment of electricity generation from hydropower plants and pumped 

storage stations. The competition among manufacturers and the need to improve the cost-

efficiency of hydro turbines is becoming more urgent. At the same time, the improvement of 

the computational algorithms and numerical methodologies allows the simulation and 

investigation of the flow in these turbines. The numerical methods can predict quickly and at 

low cost the specific characteristics of the flow and the efficiency of a turbine prior to its 

construction. So, it is possible to avoid the high cost of and extended experimental 

investigation. 

 

The aim of the presented thesis is to develop methodologies and tools for the investigation 

of the flow in the impulse hydro turbine Pelton, and to explore the possibilities for further 

improvement of their efficiency. The main objective of the study is the study of the runner, 

which is the most complicated part of the turbine and in which the greatest energy losses 

occur. In the first and the most extended part of this study, the case of the runner is 

investigated numerically, while the results were verified in the second part, which includes 

the experimental investigation of the runner in the Laboratory of Hydraulic Turbomachines 

(LHT), NTUA. In addition, in a third, less extended part, the injector of impulse turbines like 

Pelton or Turgo is investigated only numerically. 

 

At first, the flow in Pelton turbine runners was investigated with the Eulerian mesh-type 

method Volume of Fluid (VOF) using the commercial CFD software Ansys-Fluent. The process 

of flow simulation along with the appropriate parameters and settings were extensively 

studied in order to maximize the accuracy of the results, while retaining the computational 

time in acceptable limits. Additionally, the results of the VOF method applied for flow 

simulation in a reference runner geometry were compared to corresponding results using 

another Eulerian method, the Homogeneous, showing very good agreement and verifying 

their reliability. As concluded, the complex, two-phase, free surface, unsteady flow in the 

Pelton runner can be numerically simulated with acceptable accuracy but the computational 

time cost is large and prohibitive for full multi-parametric design optimization. 

 

The computational time was drastically reduced by implementing and improving the 

innovative numerical method, Fast Lagrangian Simulation (FLS), which is based on tracking of 

the trajectories of a representative number of fluid particles, without solving the full Navier-

Stokes equations. It is a Lagrangian meshless method developed in LHT, and further 

improved during this study in order to increase the accuracy and reliability of its results. This 

investigation was based on the comparison of FLS results with the corresponding of other 

more accurate CFD methods, and a significant improvement of its accuracy of runner 

efficiency estimation is achieved 

 

Afterwards, a methodology was developed in order to numerically optimize the geometry of 

a Pelton runner using the aforementioned tools and methods. The target of the optimization 

was to maximize the hydraulic efficiency of the runner. The reference geometry of the 
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runner was based on the available bibliography and so it was significantly different from the 

optimum one. So, in the first step the optimization was based on the FLS method in order to 

perform a full polyparametric optimization using the general optimization software, EASY, 

developed by the Computational Fluid Dynamics and Optimization team of the Laboratory of 

Thermal Turbomachinery, NTUA. The flow was simulated in many thousands of different 

runner geometries within acceptable time period, as the cpu-time of each flow evaluation 

using the FLS is only a few seconds in a modern PC. The second step of the optimization was 

based on the more accurate VOF model, using the obtained runner from the first step as 

starting geometry. The geometry of the runner was parameterized again and optimized 

using a Design-of-Experiments (DOE) methodology, while the impact on the runner 

efficiency of each design parameter was also investigated. 

 

The optimized runner resulted from the above procedure was manufactured and installed in 

a Pelton turbine at the LHT, replacing an older runner that was used as starting geometry in 

this study. In order to achieve more precise and reliable measurements, the data acquisition 

and monitoring board of the Lab was upgraded and all instruments were calibrated 

according to international standards. At first, the total efficiency of the turbine with the old 

runner was measured in the entire operating range. Next, the runner was replaced with the 

new one and the measurements were repeated, showing a significant increase in efficiency 

of about 6%, in agreement with the numerical results. In addition, various modifications in 

the internal geometry of the turbine casing where experimentally tested, in order to reduce 

the losses caused by the reflection of the flow after hitting the walls. 

 

Finally, the geometry of the injector of impulse water turbines (Pelton and Turgo) was 

investigated using the Eulerian mesh-type VOF method. The study of the flow in the injector 

was performed in two stages. In the first one, only the final part of the injector is 

investigated, where the majority of energy losses are taking place, and because of its simple, 

axisymmetric geometry. The geometry of the injector was parameterized and optimized for 

several operating conditions using a DOE methodology. It was found that the energy losses 

are strongly depended on the operating point, while using appropriate design characteristics 

they can be reduced to 2% for low flow rates and to 0.5% for fully open nozzle conditions. In 

the second stage the effect of the upstream characteristics of the distribution pipe were 

investigated, and more specifically, the last bend of the pipe and the vanes that support the 

needle in the injector. It was found that using an appropriate design for the injector, the 

produced secondary flow structures do not increase substantially the total hydraulic losses 

of the injector. 

 

Part of this Thesis (about one year), is carried out at the University of Lancaster, in the 

framework of the Erasmus program and the research collaboration between the LHT, NTUA 

and the Lancaster University Renewable Energy Group (LUREG). 
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Εισαγωγή 
 

Α) Στόχος της Διατριβής 
 

Στόχος της Διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη μελέτη της 

λειτουργίας υδροστροβίλου Pelton, με έμφαση στην υδροδυναμική συμπεριφορά και 

ενεργειακή απόδοση του συστήματος εγχυτήρα-δρομέα. Η ηλεκτρική ισχύς των 

υδροηλεκτρικών έργων όπως και το κόστος κατασκευής τους είναι πολύ μεγάλα με 

αποτέλεσμα να απαιτείται επιτακτικά η μεγιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας. 

Συνεπώς, η βελτίωση του βαθμού απόδοσης του υδροστροβίλου, ακόμα και όταν αυτή 

είναι μικρής κλίμακας, επιφέρει σημαντική αύξηση της παραγόμενης ενέργειας και των 

κερδών καθώς δε συνδυάζεται με αύξηση του κόστους κατασκευής. 

 
Η αυξημένη πολυπλοκότητα της ροής στους υδροστροβίλους Pelton δεν έχει επιτρέψει την 

εύρεση και κατασκευή της βέλτιστης γεωμετρίας η οποία συνεχίζει να είναι αντικείμενο 

ερευνητικής μελέτης. Επιπλέον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, των συστημάτων μεγάλης 

υπολογιστικής ισχύος και των αριθμητικών μεθόδων επιτρέπει τη διερεύνηση του 

προβλήματος με συστηματικό τρόπο σε συνδυασμό με μικρό κόστος και σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην 

ποιότητα των υδροστροβίλων, ενώ όλο και περισσότεροι παραγωγοί αναπτύσσουν 

ερευνητικές ομάδες με στόχο την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας. Έτσι, η έρευνα 

αναπτύσσεται με αμείωτο ρυθμό με στόχο την καλύτερη κατανόηση των λεπτομερειών της 

ροής και τη βελτιστοποίηση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 

υδροστροβίλων Pelton χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά νέα διαθέσιμα εργαλεία. 
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Β) Ηλεκτροπαραγωγή, ΑΠΕ και υδροηλεκτρική ενέργεια 
 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση διαφόρων 

πρωτογενών πηγών ενέργειας και παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρα σε 

χώρα, ανάλογα με τους διαθέσιμους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, την ενεργειακή 

πολιτική της χώρας, τις γεωλογικές, γεωφυσικές και κλιματολογικές ιδιαιτερότητες αυτής. 

Οι πηγές παραγωγής ενέργειας διακρίνονται στις συμβατικές, που βασίζονται σε ορυκτά 

στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας (λιθάνθρακας και λιγνίτης), 

το φυσικό αέριο, στην πυρηνική ενέργεια και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που 

χρησιμοποιούν ανεξάντλητες πηγές (άνεμος, ήλιος, νερό κλπ) και δεν καταναλώνουν τα 

περιορισμένα ενεργειακά ορυκτά αποθέματα. Για την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του 

2011 για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (National Report ΡΑΕ 2012), το 66.5% της 

εγκατεστημένης ισχύος των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων είναι θερμικοί σταθμοί, εκ των 

οποίων με λιγνίτη 4930 MW, με πετρέλαιο 730 MW και με φυσικό αέριο 4580 MW [1]. 

 
Η ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος ως στόχος υψηλής προτεραιότητας της 

ελληνικής Πολιτείας, οδηγεί σε προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θέτοντας 

ως στόχο την αύξηση συμμετοχής τους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 34% 

μέχρι το 2020 [1]. Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

επίτευξη της συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020 (Εθνικό σχέδιο δράσης 20-20-20) περιλαμβάνει 

εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ενεργειακού τομέα και τη διείσδυση των τεχνολογιών των 

ΑΠΕ έως το 2020. Οι εκτιμήσεις αυτές εξειδικεύονται στη συμμετοχή των ΑΠΕ στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης κυρίως για τον οικιακό τομέα, αλλά 

και στη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές, σε ποσοστά που φαίνονται στο Σχήμα Β.1. 

 

 

Σχ. Β.1. Σχέδιο διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο [2] 

 

Το ποσοστό εισροής των διαφόρων μορφών ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή το 2013 φαίνεται 

στο παρακάτω Σχήμα Β.2, από το οποίο προκύπτει ότι τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα 

συντελούν περίπου στο 50% της παραγωγής ΑΠΕ [3].  
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Σχ. Β.2. Κατανομή μορφών ΑΠΕ στον Ελλαδικό χώρο το 2013 

 
Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση και 

τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας 

του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής ενός υδροστροβίλου, έχουμε τη μετατροπή της 

υδραυλικής (δυναμικής και κινητικής) ενέργειας του νερού σε μηχανική ενέργεια με τη 

μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής του και στο δεύτερο στάδιο, μέσω μιας 

ηλεκτρικής γεννήτριας, επιτυγχάνουμε τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. 

Το σύνολο των έργων και του εξοπλισμού μέσω των οποίων γίνεται η μετατροπή της 

υδραυλικής ενέργειας σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ). 

 
Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα θεωρούνται αυτά που έχουν ισχύ άνω των 10MW και 

συνήθως περιλαμβάνουν την κατασκευή φράγματος και τεχνητής λίμνης. Η δέσμευση και 

αποθήκευση ποσοτήτων ύδατος σε φυσικές ή τεχνητές λίμνες, για χρήση σε έναν 

Υδροηλεκτρικό Σταθμό, ισοδυναμεί πρακτικά με αποταμίευση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Η 

προγραμματισμένη αποδέσμευση αυτών των ποσοτήτων ύδατος και η διοχέτευσή τους 

στους υδροστροβίλους του Σταθμού επιτρέπει την ελεγχόμενη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στο Σχήμα Β.3 φαίνεται η ηλεκτροπαραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα 

στην Ελλάδα. 

 

 

Σχ. Β.3. Ηλεκτροπαραγωγή από μεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα 

 
Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) είναι κυρίως "συνεχούς ροής", δηλαδή δεν 

περιλαμβάνουν σημαντική περισυλλογή και αποταμίευση ύδατος, και συνεπώς ούτε 

κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτήρων. Για αυτόν τον λόγο γίνεται συνήθως και 

ο διαχωρισμός μεταξύ μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών. Ένας μικρός υδροηλεκτρικός 
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σταθμός αποτελεί ένα έργο συμβατό με το περιβάλλον, καθώς το σύνολο των επιμέρους 

παρεμβάσεων στην περιοχή εγκατάστασης του έργου μπορεί να ενταχθεί αισθητικά και 

λειτουργικά στα χαρακτηριστικά της περιοχής, αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους. Τα 

μικρά υδροηλεκτρικά έργα μπορούν να χωριστούν σε μέσης ισχύος (1-10MW) και μικρής 

ισχύος (<1MW), κυρίως για οικονομοτεχνικούς λόγους. Στο Σχήμα Β.4 απεικονίζεται 

υδροηλεκτρικός σταθμός μέσης ισχύος που βρίσκεται στον ποταμό Αχελώο και βρίσκεται 

σε λειτουργία από το 2011. Στα Σχήματα Β.5 και Β.6 παρουσιάζονται η ηλεκτροπαραγωγή 

από μικρά υδροηλεκτρικά μέσης ισχύος και μικρής ισχύος αντίστοιχα, που είναι 

εγκατεστημένη στην Ελλάδα [3] 

 

 

Σχ. Β.4. Υδροηλεκτρικό έργο μέσης ισχύος (ΜΥΗΕ ΔΑΦΝΟΖΩΝΑΡΑ - ΣΑΝΙΔΙ 8.5 ΜW), 
λειτουργία 2 υδροστροβίλων Kaplan [4] 

 

 

Σχ. Β.5. Ηλεκτροπαραγωγή από μικρά Υδροηλεκτρικά μέσης ισχύος (1-10MW) 
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Σχ. Β.6. Ηλεκτροπαραγωγή από μικρά Υδροηλεκτρικά μικρής ισχύος (<1MW) 
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Η μηχανή που μετατρέπει τη δυναμική ενέργεια του νερού σε μηχανική ενέργεια σε έναν 

υδροηλεκτρικό σταθμό λέγεται υδροστρόβιλος και ο τύπος του, όπως και η αρχή 

λειτουργίας του, ποικίλουν. Οι υδροστρόβιλοι διακρίνονται βασικά με κριτήριο τον βαθμό 

αντιδράσεως: οι υδροστρόβιλοι αντιδράσεως είναι ολικής προσβολής, δηλαδή ολόκληρος ο 

δρομέας αλληλεπιδρά με τη ροή κάθε στιγμή, ενώ οι υδροστρόβιλοι δράσεως (βαθμός 

αντίδρασης re = 0 ) είναι μερικής προσβολής και τμήμα μόνο του δρομέα συμμετέχει στην 

ενεργειακή μετατροπή κάθε χρονική στιγμή. Ως βαθμός αντίδρασης σε μια βαθμίδα 

ορίζεται ο λόγος της μεταβολής της δυνητικής ενέργειας του ρευστού διαμέσου του δρομέα 

προς τη μεταβολή της δυνητικής ενέργειας μεταξύ εισόδου και εξόδου της βαθμίδας. Στην 

περίπτωση ασυμπίεστου ρευστού η δυνητική ενέργεια ή ενέργεια εντατικής καταστάσεως 

εκφράζεται από τη στατική πίεση p του ρευστού. Συνεπώς, στους υδροστροβίλους δράσης 

η ισχύς παράγεται αποκλειστικά από την κινητική ενέργεια του νερού.  

 
 Υδροστρόβιλοι αντίδρασης, πτερωτές ολικής προσβολής 

 
Το βασικότερο χαρακτηριστικό των υδροστροβίλων αντιδράσεως είναι η πλήρης βύθιση 

του δρομέα στο ρέον υγρό. Με στόχο την επίτευξη της ομοιόμορφης τροφοδοσίας και 

λειτουργίας του δρομέα, συνήθως το τμήμα εισόδου του νερού περιβάλει το δρομέα και 

έχει τη μορφή σπειροειδούς κελύφους όπως φαίνεται στο Σχήμα Γ.1. Το σπειροειδές 

κέλυφος συνδέεται στη διατομή εισόδου του με την κυκλικής διατομής αγωγό προσαγωγής. 

Το ρευστό καθώς διέρχεται από το σπειροειδές κέλυφος αποκτά συστροφή η οποία 

αυξάνεται κατάλληλα με τη βοήθεια των οδηγητικών πτερυγίων και αποκτά την επιθυμητή 

τιμή της στο στάδιο των ρυθμιστικών πτερυγίων (Σχήμα Γ.1). Σημειώνεται ότι τα ρυθμιστικά 

πτερύγιά, τα οποία είναι σταθερά όπως και τα οδηγητικά, χρησιμεύουν και στη ρύθμιση της 

παροχής μέσω της δυνατότητας κατάλληλης συστροφής τους. Στη συνέχεια, το ρευστό 

εισέρχεται στον δρομέα, ο οποίος είναι ολικής προσβολής, δηλαδή λειτουργεί ομοιόμορφα 

κατά την περιφερειακή διεύθυνση. Η συστροφή του ρευστού αφαιρείται κατά την 

αλληλεπίδραση του με τον δρομέα με παράλληλη παραγωγή μηχανικής ενέργειας. Στη 

συνέχεια, το ρευστό οδηγείται μέσω του αγωγού απαγωγής στη διώρυγα απαγωγής με 

ταυτόχρονη μείωση της ταχύτητας του ρευστού. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

πιο σημαντικοί τύποι υδροστροβίλων αντιδράσεως. 

 

 

Σχ. Γ.1. Τμήμα εισόδου υδροστροβίλου αντιδράσεως [5] 
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Francis 
 
Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος υδροστροβίλου κυρίως 
λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης που φτάνει το 92%. Η 
ροή εισέρχεται κάθετα στον άξονα μέσω σπειροειδούς 
κελύφους. Ύστερα αλληλεπιδρά με τον δρομέα και εξέρχεται 
αξονικά. Κατάλληλος για μεσαία ύψη υδατόπτωσης 30-200 
mΣΥ  

Bulb 
 
Υδροστρόβιλος με δρομέα τύπου προπέλας πλήρους 
αξονικής ροής. Η γεννήτρια τοποθετείται εντός του αγωγού 
προσαγωγής μέσα σε προστατευτικό κέλυφος. Ενδείκνυται 
για μεγάλες παροχές και πολύ μικρού ύψους υδατόπτωσης 
από 2 ως 12 mΣΥ.  

Straflο 
 
Υδροστρόβιλος με δρομέα τύπου προπέλας πλήρους 
αξονικής ροής. Η γεννήτρια τοποθετείται εκτός του αγωγού 
προσαγωγής μέσω ειδικής διαμόρφωσης. Ενδείκνυται για 
μεγάλες παροχές και μικρού ύψους υδατόπτωσης ως 50 mΣΥ.  

S-type Kaplan 
 
Υδροστρόβιλος με δρομέα τύπου προπέλας πλήρους 
αξονικής ροής. Ο αγωγός προσαγωγής σχηματίζει σχήμα S 
για την ελεύθερη τοποθέτηση της γεννήτριας. Ενδείκνυται 
για μεγάλες παροχές και μικρού ύψους υδατόπτωσης από 3 
ως 25 mΣΥ.  

Kaplan 
 
Ο πιο συχνός τύπος υδροστροβίλων μικρού ύψους 
υδατόπτωσης, τυπικά 10-50 mΣΥ. Ο δρομέας του είναι τύπου 
προπέλας. Η ροή εισέρχεται κάθετα στον άξονα και 
στροβιλίζεται, ενώ στη συνέχεια συναντά τον δρομέα και 
τελικά εξέρχεται από αυτό αξονικά. 

 

Deriaz 
 
Υδροστρόβιλος παρόμοιος με τον Kaplan, αλλά τα πτερύγια 
του δρομέα είναι επικλινή, ώστε να είναι κατάλληλα για 
μεσαία ύψη υδατόπτωσης 20-100mΣΥ 

 

 
 Υδροστρόβιλοι δράσης, πτερωτές μερικής προσβολής. 

 
Το κύριο χαρακτηριστικό των υδροστροβίλων δράσης είναι ότι η δυναμική ενέργεια του 

ρευστού μετατρέπεται πλήρως σε κινητική πριν την αλληλεπίδραση με την πτερωτή του 

υδροστροβίλου, η οποία συνεπώς γίνεται πάντα υπό ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα Γ.2 η ροή οδηγείται υπό υψηλή πίεση στον εγχυτήρα και εξέρχεται σε 

ατμοσφαιρική πίεση διαμέσου ρυθμιζόμενης ελεύθερης διατομής. Στη συνέχεια, η δέσμη 
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νερού υψηλής κινητικής ενέργειας αλληλεπιδρά με τον δρομέα μετατρέποντας την 

ενέργεια σε μηχανική. Επίσης, σε αντίθεση με τους υδροστροβίλους αντιδράσεως, η ροή 

δεν είναι αξονοσυμμετρική και έτσι μόνο ένα μέρος της πτερωτής φορτίζεται κάθε χρονική 

στιγμή. Οι βασικότεροι τύποι υδροστροβίλων δράσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Σχ. Γ.2. Σχηματική απεικόνιση εγχυτήρα-δρομέα υδροστροβίλου Pelton [6] 

 

Pelton 
 
Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος υδροστρόβιλος δράσης λόγω 
του μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης που φτάνει το 90% και της 
αναγκαστικής επιλογής του σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων 
πιέσεων. Η ροή εισέρχεται κάθετα στον άξονα, προσκρούει στα 
σκαφίδια της πτερωτής, χωρίζεται στη μέση και φεύγει αξονικά. 
Κατάλληλος για ύψη υδατόπτωσης 100-2000 mΣΥ. 

 

Cross-flow 
 
Υδροστρόβιλος με απλή γεωμετρία πτερωτής και εύκολος στην 
κατασκευή. Η ροή προσκρούει στο άνω μέρος και στη συνέχεια 
για δεύτερη φορά στο κάτω μέρος του δρομέα καθώς τα 
πτερύγια εκτείνονται σε όλο το πλάτος του κελύφους. Λόγω του 
ελαφρώς μικρότερου βαθμού απόδοσης από τους Pelton και 
Turgo χρησιμοποιείται περισσότερο σε μικρά έργα της τάξης των 
100KW. Κατάλληλος για ύψη υδατόπτωσης 50-150 mΣΥ. 

 

Turgo 
 
Υδροστρόβιλος παρόμοιας λειτουργίας με τον Pelton. Η ροή 
εισέρχεται με μικρή γωνία ως προς το επίπεδο περιστροφής του 
δρομέα. Χρησιμοποιείται περισσότερο σε περιπτώσεις υδάτων 
με πολλά φερτά υλικά καθώς είναι ανθεκτικότερος στη 
διάβρωση. Κατάλληλος για ύψη υδατόπτωσης 50-150 mΣΥ. 
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Δ) Υδροστρόβιλος Pelton 
 

Ο τροχός Pelton μπορεί να θεωρηθεί ως μία εξέλιξη παλαιών υδρόμυλων. Ήδη από το 1767 

γνώριζαν ότι για να αποδώσει η ροή τη μέγιστη μηχανική ενέργεια θα πρέπει να εισέρχεται 

με ώθηση και να εξέρχεται με μηδενική απόλυτη ταχύτητα. Αυτή είναι η βασικότερη αρχή 

των υδροστροβίλων Pelton μέχρι σήμερα. Το 1880 ο Laster Pelton (1829-1908) επινόησε το 

συμμετρικό σκαφίδιο το οποίο διαχώριζε τη δέσμη του νερού στη μέση. Στο Σχήμα Δ.1 

φαίνεται το αυθεντικό σχέδιο. Το μοντέλο άρχισε να χρησιμοποιείται πρώτα στην Αμερική 

και μετά στην Ευρώπη, και από το 1900 ως το 1910 είχε αντικαταστήσει τις διάφορες 

γεωμετρίες πτερωτών που είχαν αναπτυχθεί. Αυτή η γεωμετρία έχει επικρατήσει ως 

σήμερα και προς τιμήν του μηχανικού αυτού, στον συγκεκριμένο τύπο υδροστρόβιλου 

δόθηκε το όνομα του. 

 

 

Σχ. Δ.1.  Το αυθεντικό σχέδιο υδροστρόβιλου του Laster Pelton (Pelton turbine original 
patent document) [7] 

 
Η αρχική αυτή γεωμετρία του σκαφιδίου ήταν όμως σχετικά απλοϊκή. Το 1899 ο W. Abna 

Doble εισήγαγε τη μοντέρνα μορφή του σκαφιδίου που φαίνεται στο Σχήμα Δ.2, με το 
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ελλειψοειδές σχήμα, τα λεία τοιχώματα και την εγκοπή, ώστε η εισαγωγή και η αποκοπή 

της δέσμης του νερού να γίνεται πιο ομαλά. Το σκαφίδιο έχει δύο βασικές επιφάνειες, την 

εσωτερική που είναι και η σημαντικότερη καθώς με αυτή αλληλεπιδρά ο κύριος όγκος του 

νερού και την πίσω, η οποία έχει δευτερεύουσα σημασία. Η εσωτερική επιφάνεια χωρίζεται 

στις δύο εσωτερικές κοιλότητες από την ακμή του διαχωριστή (splitter edge), ενώ το τέλος 

τους ορίζεται από την εσωτερική ακμή (inner edge) η οποία είναι ομοεπίπεδη ορίζοντας την 

άνω επιφάνεια. Η χαρακτηριστική εγκοπή που βοηθάει στην ομαλότερη εισαγωγή της 

δέσμης στο σκαφίδιο σχηματίζει την ακμή του χείλους και ορίζει το τέλος του διαχωριστή 

(splitter) στη μύτη (tip). Τέλος, στη μεριά των εσωτερικών κοιλοτήτων που είναι 

πλησιέστερα στον άξονα περιστροφής, ορίζεται η ρίζα του σκαφιδίου η οποία ενώνεται με 

τα νεύρα που συνδέουν το σκαφίδιο με την πλήμνη. 

 

 

  

Σχ. Δ.2. Σχέδιο σύγχρονου σκαφιδίου Pelton 

 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα εφαρμόστηκαν μικρές βελτιώσεις τόσο στη γεωμετρία του 

σκαφιδίου όσο και στα υπόλοιπα τμήματα της μηχανής. Ως το 1960 οι υδροστρόβιλοι ήταν 

οριζόντιου άξονα με έναν ή δύο εγχυτήρες, ενώ έκτοτε άρχισαν να κατασκευάζονται και 

κατακόρυφου άξονα. Το πλεονέκτημα των υδροστρόβιλων Pelton κατακόρυφου άξονα 

είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν περισσότεροι εγχυτήρες, με μέγιστο αριθμό τους 6, 

χωρίς ο κάθε εγχυτήρας να επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των γειτονικών του.  

 
Τα τελευταία χρόνια οι υδροστρόβιλοι Pelton, όπως και όλοι οι άλλοι τύποι, 

χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η απόδοση τους 

σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα φτάνει το 90%, ενώ σε εργαστηριακές συνθήκες (π.χ. χωρίς 
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περίβλημα ή με μικρότερους εγχυτήρες) μπορεί να φτάσει ως και το 92% [5]. Για μικρότερα 

μεγέθη και πιο απλές γεωμετρίες συνηθισμένοι βαθμοί απόδοσης είναι από 80 ως 85% [7]. 

Το μέγεθος των μεγάλων υδροστροβίλων Pelton έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα Δ.3, όπου απεικονίζεται ο δρομέας και οι εγχυτήρες του μεγαλύτερου 

υδροστρόβιλου Pelton σε λειτουργία.  

 

 

Σχ. Δ.3.  υδροστρόβιλος κατακόρυφου άξονα με 5 εγχυτήρες, ολικό ύψος 1869 m και ισχύ 
423ΜW (Ελβετία) [8]  
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Ε) Η δομή της Διατριβής 
 

Η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας Διδακτορικής 

Διατριβής έχει την παρακάτω δομή: 

 
Στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του υδροστροβίλου Pelton, αναλύοντας τις 

διάφορες συνιστώσες του με επίκεντρο τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Με βάση τη 

βιβλιογραφία, παρουσιάζονται οι διάφορες απώλειες και κυρίως οι υδραυλικές απώλειες 

στα τμήματα του εγχυτήρα και του δρομέα. Ειδικά για την περίπτωση του δρομέα, που θα 

αποτελεί το κύριο μέρος της ερευνητικής εργασίας, παρουσιάζονται και αναλύονται 

διεξοδικά διάφοροι τρόποι προσέγγισης του προβλήματος, με σκοπό την πληρέστερη 

κατανόηση της πολύπλοκης ροής και αλληλεπίδρασης δέσμης-σκαφιδίων.  

 
Στο δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους και αναλύονται 

διεξοδικά οι αρχές λειτουργίας των Eulerian πλεγματικών καθώς και ο τρόπος εφαρμογής 

τους με στόχο την ανάλυση της ροής σε στρεφόμενο δρομέα Pelton. Επίσης, γίνεται 

ανάλυση της μεθοδολογίας αριθμητικής επίλυσης της ροής με χρήση της πλεγματικής 

μεθόδου Volume of Fluid (VOF), που υποστηρίζεται από το εμπορικό λογισμικό 

υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ANSYS-FLUENT. Παρουσιάζεται ενδελεχώς η διαδικασία 

επίλυσης του προβλήματος και οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης μιας περίπτωσης αναφοράς και 

συγκρίνονται με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλης Eulerian πλεγματικής μεθόδου, της 

Homogeneous . 

 
Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το αριθμητικό μοντέλο Fast Lagrangian Simulation (FLS) 

του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών (ΕΥΜ), που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μη-πλεγματική Lagrangian μέθοδο προσομοίωσης και 

στο πλαίσιο της παρούσας Διατριβής αναπτύχθηκε περαιτέρω με σκοπό την αύξηση της 

ακρίβειας των αποτελεσμάτων του. Το βασικό λογισμικό παρουσιάζεται συνοπτικά, ενώ 

αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι διάφορες τροποποιήσεις που έγιναν και η σημασία τους. 

 
Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή και ανάπτυξη ενός μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του FLS για τον υπολογισμό της επίδρασης των κατανομών 

πιέσεων κοντά στην επιφάνεια των σκαφιδίων, στην κίνηση των σωματιδίων του νερού. Η 

μελέτη στηρίχτηκε στη σύγκριση των αποτελεσμάτων του FLS με αντίστοιχα 

πιστοποιημένης ακρίβειας πλεγματικών μεθόδων. Για την ανάπτυξη του μοντέλου 

χρησιμοποιήθηκαν απλοποιημένες γεωμετρίες παραπλήσιες του δρομέα Pelton όπως η ροή 

σε ημικυλινδρική επιφάνεια και η ροή σε ακίνητο σκαφίδιο. Τέλος, εφαρμόστηκε στο 

πρόβλημα του στρεφόμενου δρομέα και επαληθεύτηκε συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με 

αντίστοιχα πλεγματικών μεθόδων υψηλής ακρίβειας. 

 
Στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία αριθμητικής βελτιστοποίησης της 

γεωμετρίας ενός δρομέα Pelton χρησιμοποιώντας αρχικά το λογισμικό FLS και στη συνέχεια 

το ANSYS-FLUENT. Αναλύονται τα σημαντικότερα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και 

παραμετροποιείται η γεωμετρία του δρομέα, ώστε να μπορεί να τροποποιείται, με στόχο τη 
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μεγιστοποίηση του υδραυλικού βαθμού απόδοσης. Η επίδραση κάθε γεωμετρικής 

παραμέτρου στον βαθμό απόδοσης και η βέλτιστη τιμή της διερευνήθηκαν και 

συγκρίθηκαν με παρόμοια ανάλυση για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας του 

υδροστροβίλου Pelton, και χρησιμοποιώντας την πλεγματική μέθοδο Homogeneous. 

 
Το έκτο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στη μελέτη του εγχυτήρα του υδροστροβίλου Pelton, που 

είναι κοινό και στον υδροστρόβιλο δράσης, τύπου Turgo. Γίνεται αριθμητική προσομοίωση 

της ροής μέσα στον εγχυτήρα και της ελεύθερης δέσμης νερού που δημιουργείται, και 

βελτιστοποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

υδραυλικών απωλειών της ροής. Επίσης, αναλύεται η επίδραση της διαμόρφωσης τόσο του 

εγχυτήρα όσο και του ανάντη αγωγού τροφοδοσίας στην ποιότητα της εξερχόμενης δέσμης 

και στον υδραυλικό βαθμό απόδοσης του εγχυτήρα. 

 

Στο έβδομο Κεφάλαιο γίνεται η πειραματική επαλήθευση των αριθμητικών 

αποτελεσμάτων. Παρουσιάζεται η κατασκευή του δρομέα βέλτιστου σχεδιασμού, όπως 

υπολογίστηκε και αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5, και η τοποθέτησή του σε πειραματική 

εγκατάσταση του ΕΥΜ. Περιγράφονται οι αναβαθμίσεις που έγιναν στην εργαστηριακή 

εγκατάσταση, καθώς και η βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στη συνέχεια, αναλύονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και συγκρίνονται με αντίστοιχα 

από παλαιότερο δρομέα στην ίδια εγκατάσταση, ώστε να αξιολογηθεί η αύξηση του 

βαθμού απόδοσης που επιτυγχάνεται. Τέλος, παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη που 

έγινε με σκοπό τη μείωση των απωλειών λόγω της ύπαρξης τους κελύφους του 

υδροστροβίλου, τροποποιώντας την εσωτερική του γεωμετρία. 

 

Τα κύρια συμπεράσματα της Διατριβής, με έμφαση στα πρωτότυπα σημεία και 

αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, συνοψίζονται στο όγδοο 

Κεφάλαιο, που ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των ρευστομηχανικών και τεχνικών 

προβλημάτων που παραμένουν ανοικτά προς περαιτέρω διερεύνηση στην περιοχή των 

υδροστροβίλων δράσης Pelton.  
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1. Εισαγωγή στο πρόβλημα και βιβλιογραφική επισκόπηση 
 

 

1.1. Βασικά στοιχεία υδροστροβίλου Pelton 
 
Η αρχή λειτουργίας του υδροστροβίλου Pelton είναι πολύ απλή. Αρχικά η ροή φτάνει στον 

εγχυτήρα μέσω του αγωγού προσαγωγής υπό υψηλή πίεση όπως φαίνεται περιγραφικά 

στο Σχήμα 1.1. Έπειτα, καθώς εξέρχεται, η πίεσή του μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια και 

η σχηματιζόμενη δέσμη νερού προσκρούει στον δρομέα υπό ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι, η 

υδραυλική ενέργεια της διερχόμενης ροής (δηλ. η υδραυλική ισχύς) μετατρέπεται σε 

μηχανική ισχύ στη στρεφόμενη άτρακτο της μηχανής. Στη συνέχεια, η ροή απομακρύνεται 

από τον δρομέα με μικρή σχετικά ταχύτητα, προσδίδοντάς του σχεδόν ολόκληρη την 

κινητική του ενέργεια. Η μηχανική ενέργεια του δρομέα συνήθως μετατρέπεται σε 

ηλεκτρική μέσω γεννήτριας και αποδίδεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

 

 

Σχ. 1.1. Περιγραφικό σχεδιάγραμμα υδροστροβίλου Pelton [5] 

 

1.1.1. Βασικά μέρη υδροστροβίλου Pelton 

 
Οι σύγχρονοι υδροστρόβιλοι Pelton λειτουργούν σε ένα μεγάλο εύρος ύψους 

υδατόπτωσης, από 50 έως και 2000 mΣΥ, ενώ η παροχή εξαρτάται από τον αριθμό των 

εγχυτήρων, αλλά γενικά είναι μικρότερη των 100 m3/s. Η ισχύς ενός υδροστροβίλου Pelton 

μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες KW, συνήθως για λειτουργία μη-συνδεδεμένη με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, ως εκατοντάδες MW σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα [7, 8]. Η ταχύτητα 
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περιστροφής του δρομέα είναι μεγαλύτερη των 500 rpm, ώστε να συνδέεται απ΄ ευθείας 

στη γεννήτρια χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων και μικρότερη των 2000 rpm, ώστε η καταπόνηση 

των υλικών, που οφείλονται κατά κύριο λόγω στις πολύ υψηλές φυγόκεντρες δυνάμεις, να 

είναι περιορισμένη. Τυπικός υδροστρόβιλος Pelton φαίνεται στο Σχήμα 1.2, ενώ τα βασικά 

του μέρη αναλύονται παρακάτω. 

 

  

Σχ. 1.2. Τυπική μορφή υδροστροβίλου Pelton 2 εγχυτήρων [9] 

 

α) Διανομέας (distributor): Ο υδροστρόβιλος θεωρείται ότι αρχίζει από το ευθύγραμμο 

τμήμα που συνδέεται με το άκρο του αγωγού προσαγωγής. Συνήθως ανάμεσα τοποθετείται 

σφαιρική βάνα, ώστε να είναι δυνατή η διακοπή της ροής πριν τον υδροστρόβιλο χωρίς την 

ανάγκη εκκένωσης του αγωγού προσαγωγής. Στην προέκταση της ευθύγραμμης σωλήνας 

τοποθετείται ο διανομέας έτσι ώστε η ροή να οδηγηθεί στους εγχυτήρες. Για 

υδροστροβίλους με έναν εγχυτήρα δεν υπάρχει διανομέας, ενώ για δύο εγχυτήρες ο 

διανομέας είναι απλή διακλάδωση. Όμως για υδροστροβίλους κάθετου άξονα με 

περισσότερους εγχυτήρες ο διανομέας μπορεί να είναι ένα σύνθετο σύστημα σωληνώσεων 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3. 
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Σχ. 1.3.  Διανομέας 6 εγχυτήρων (αριστερά) και απλή περίπτωση διανομέα-διακλάδωση 
περίπτωσης 2 εγχυτήρων (δεξιά) 

 

β) Εγχυτήρας (injector): Οι εγχυτήρες αποτελούν το τελευταίο μέρος του διανομέα και είναι 

υπεύθυνοι για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού σε κινητική, καθώς και για 

τη ρύθμιση της παροχής. Η έξοδος του νερού από τη σωλήνωση διαμέσου του στομίου του 

εγχυτήρα, με ταυτόχρονη μείωση της πίεσης η οποία γίνεται όμοια με την ατμοσφαιρική, 

έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό κυλινδρικής δέσμης νερού υψηλής αξονικής ταχύτητας. 

Η ρύθμιση της παροχής επιτυγχάνεται μέσω βελόνης, η οποία μετακινείται κατά τον άξονα 

του εγχυτήρα μέσω υδραυλικού συνήθως συστήματος. Η βελόνη στηρίζεται στο πίσω μέρος 

κοντά στο υδραυλικό σύστημα και σε έδραση που βρίσκεται εντός του αγωγού. Με τη 

μετακίνηση της βελόνης μεταβάλλεται η διατομή διέλευσης της παροχής και συνεπώς η 

διάμετρος της δέσμης και η παροχή όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4. 
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Σχ. 1.4. Τυπική μορφή εγχυτήρα και μεταβολή του ελεύθερης διατομής με αξονική 
μετακίνηση της βελόνης (πλήρως ανοιχτό ακροφύσιο αριστερά και πλήρως 
κλειστό δεξιά)  

 
γ) Εκτροπέας (deflector): Ο εκτροπέας τοποθετείται στην έξοδο του εγχυτήρα, με στόχο τη 

δυνατότητα ταχύτατης ταυτόχρονης εκτροπής όλων των δεσμών του υδροστροβίλου, έτσι 

ώστε αυτές να παρεκκλίνουν και να μη προσπίπτουν στον δρομέα όπως φαίνεται στο Σχήμα 

1.5. Με αυτόν τον τρόπο ο δρομέας αποφορτίζεται πλήρως χωρίς να υπάρξει απότομη 

αλλαγή της παροχής νερού η οποία θα προκαλούσε υδραυλικό πλήγμα στον αγωγό 

προσαγωγής. Η ενεργοποίηση του εκτροπέα γίνεται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρικού συστήματος στην πλευρά της γεννήτριας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

περιορισμός της γωνιακής ταχύτητας του δρομέα μέσω της γεννήτρια διακόπτεται και η 

ασκούμενη ροπή από τις δέσμες νερού υπερταχύνουν (ταχύτητα αφηνιασμού) τον δρομέα 

του υδροστροβίλου και της γεννήτριας με κίνδυνο την αστοχία των υλικών τους. 

Δευτερεύων ρόλος του εκτροπέα είναι η ελεγχόμενη μερική εκτροπή του νερού με σκοπό 

την ακριβέστερη ρύθμιση της ροπής που ασκείται στον δρομέα. Με αυτόν τον τρόπο 

ρυθμίζονται οι στροφές κατά την εκκίνηση της μηχανής με στόχο τον συγχρονισμό και τη 

σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σημειώνεται ότι οι μικροί υδροστρόβιλοι ισχύος έως μερικές 

εκατοντάδες KW συνήθως δεν φέρουν εκτροπέα για λόγους μείωσης του κόστους τους. 

 

Βάκτρο βελόνης 

Βελόνη 

Ακροφύσιο 

Στροφή σωλήνωσης 

ανάντη 

Πτερύγια 

στήριξης 

βάκτρου 

Στόμιο 

ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ 
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Σχ. 1.5. Εκτροπέας υδροστροβίλου Pelton σε λειτουργία εκτρέπει τη δέσμη [10] 

 
δ) Δρομέας (runner): Ο άξονας του δρομέα μπορεί να είναι οριζόντιος (Σχήμα 1.1) ή 

κατακόρυφος (Σχήμα Δ.3). Στην κατακόρυφη διάταξη το βάρος της γεννήτριας και του 

δρομέα της γεννήτριας παραλαμβάνεται από ωστικό έδρανο. Στους υδροστρόβιλους Pelton 

με περισσότερους από δύο εγχυτήρες απαιτείται η κατακόρυφη διάταξη του άξονα, ώστε 

όλα οι εγχυτήρες να βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και να μην παρενοχλείται 

σημαντικά η λειτουργία τους από τη ροή που διαφεύγει από τα σκαφίδια. Ο δρομέας φέρει 

στην περιφέρεια σκαφίδια το πλήθος των οποίων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 18-23. Ο 

δρομέας κατασκευάζεται είτε ολόσωμος είτε τα σκαφίδια είναι ανεξάρτητα όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 1.6. Λόγω των ισχυρών δυνάμεων που δέχονται και της διάβρωσης που 

υφίστανται από τη ροή, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής.  
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Σχ. 1.6. Ολόσωμος (αριστερά) και διαιρετός (δεξιά) δρομέας Pelton [11, 12] 

 

ε) Κέλυφος (casing): Το κέλυφος του υδροστρόβιλου συγκεντρώνει τη ροή που εκτοξεύεται 

από τον δρομέα προς διάφορες διευθύνσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.7, και το 

παροχετεύει προς τη διώρυγα απαγωγής, υπό την επίδραση της βαρύτητας. Η σχεδίαση του 

κελύφους έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς θα πρέπει να είναι στεγανό και να έχει την 

κατάλληλη γεωμετρία, ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι απώλειες που 

οφείλονται στην αλληλεπίδραση της ανακλώμενη ροής με τις ελεύθερες δέσμες και τον 

δρομέα. Επίσης, το κέλυφος αποτελεί το στιβαρό μέρος του υδροστροβίλου, καθώς 

αποτελεί μεταλλική κατασκευή που μπορεί να φέρει εξωτερικά ενισχυτικά νεύρα και 

πακτώνεται στο έδαφος ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς. Επιπρόσθετα, πάνω στο 

κέλυφος στηρίζονται οι εγχυτήρες και τα έδρανα που φέρουν τον άξονα.  

 

  

Σχ. 1.7. Τυπική μορφή κελύφους υδροστροβίλου Pelton 
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ζ) Διώρυγα απαγωγής: Το τελευταίο μέρος του υδροστροβίλου αποτελεί η διώρυγα 

απαγωγής. Η διώρυγα απαγωγής έχει κατάλληλο βάθος, ώστε η ροή που πέφτει από το 

κέλυφος να μην αναπηδά και αλληλεπιδρά με τις δέσμες ή τον δρομέα και κατάλληλο 

μέγεθος, ώστε να αποχετεύει ικανοποιητικά τη μέγιστη δυνατή παροχή του νερού χωρίς η 

στάθμη να ανεβαίνει στο επίπεδο του κελύφους. Στη συνέχεια, η ροή οδηγείται πίσω στην 

κοίτη του ποταμού. 

 

1.1.2. Πεδίο εφαρμογής του υδροστροβίλου Pelton. 

 
Οι υδροστρόβιλοι τύπου Pelton πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων υδροστροβίλων στις 

περιπτώσεις μεγάλου διαθέσιμου ύψους υδατόπτωσης. Για αυτό το λόγο, συναντιούνται 

συνήθως σε περιπτώσεις όπου το ύψος ξεπερνά τα 60 m, ενώ όταν το ύψος είναι 

μεγαλύτερο από 300 m θεωρούνται ως η καλύτερη τεχνοοικονομική επιλογή. Οι άλλοι 

τύποι υδροστροβίλων, όπως ο Francis που αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή, μειονεκτούνε 

σε σχέση με τον Pelton σε πολύ μεγάλα διαθέσιμα ύψη υδατόπτωσης επειδή: 

 

α) Οι πολύ υψηλές ταχύτητες ροής έχουν ως αποτέλεσμα τις αυξημένες απώλειες λόγω 

τριβής στο εσωτερικό της μηχανής. 

 

β) Οι πολύ υψηλές στατικές πιέσεις απαιτούν αναλογικά πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές.  

 

γ) Η μεγάλη μεταβολή της στατικής πίεσης ανάντι και κατάντι του δρομέα αυξάνει 

υπερβολικά τις ογκομετρικές απώλειες.  

 

Στα ενδιάμεσα ύψη, πρακτικά συναντιούνται και τα δύο ήδη υδροστροβίλων. Η επιλογή 

στηρίζεται στην εκτίμηση της μεταβολής της παροχής νερού στη διάρκεια του έτους 

(μεγάλες μεταβολές ευνοούν τον Pelton), αλλά κυρίως σε άλλα οικονομοτεχνικά στοιχεία 

όπως η διαθέσιμη τεχνογνωσία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά διαγράμματα για την 

επιλογή τύπου υδροστροβίλου βάσει του διαθέσιμου ύψους και της ονομαστικής παροχής, 

τα οποία παρουσιάζουν γενικά ομοιότητες, αλλά και διαφορές στα όρια των περιοχών, 

αναλόγως του κατασκευαστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.8. Στο πάνω αριστερά μέρος, 

δηλαδή για υψηλές πιέσεις και χαμηλές παροχές, συναντιούνται οι υδροστρόβιλοι δράσης 

με κυριότερο τον Pelton, o οποίος εκτείνεται μέχρι μέσες παροχές με ταυτόχρονη αύξηση 

του αριθμού των εγχυτήρων. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η περιοχή λειτουργίας 

υδροστροβίλων μεικτής ροής με κυριότερο τον Francis η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλο το 

εύρος παροχών. Στο κάτω δεξιά μέρος του διαγράμματος, δηλαδή για μικρές πιέσεις και 

μεγάλες παροχές, βρίσκονται οι υδροστρόβιλοι αξονικής ροής με κυριότερο τον Kaplan, ενώ 

συνήθως γίνεται αναφορά και σε διάφορες παραλλαγές του όπως στους υδροστροβίλους 

βολβοηδή τύπου (bulb turbine). 
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Σχ. 1.8. Διαγράμματα επιλογής του τύπου υδροστροβίλου [5, 13, 14] 

 
Τα κύρια πλεονεκτήματα των υδροστροβίλων Pelton είναι [5]: 
 
1. Η καμπύλη του ολικού βαθμού απόδοσης συναρτήσει του φορτίου είναι σχεδόν επίπεδη 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.9. Ανάλογα και με τον αριθμό των εγχυτήρων (οι πολλοί 

εγχυτήρες παρουσιάζουν πλεονέκτημα) η περιοχή λειτουργίας είναι πολύ εκτεταμένη, 

και το φορτίο (παροχή) μπορεί να μειωθεί έως και το 10-15% της μέγιστης ισχύος χωρίς 

σημαντική πτώση του βαθμού απόδοσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μικρά 

υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία λειτουργούν χωρίς μεγάλο ανάντη ταμιευτήρα και πρέπει 

να προσαρμόζονται στις εποχιακές μεταβολές της διαθέσιμης παροχής νερού. 
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Σχ. 1.9.  Ενδεικτική μεταβολή του ολικού βαθμού απόδοσης υδροστροβίλων συναρτήσει 
του φορτίου τους [5] 

 
2. Έχει αυξημένη ασφάλεια λειτουργίας σε σχέση με τον υδροστρόβιλο Francis: Ο 

υδροηλεκτρικός σταθμός δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει και οι υπερπιέσεις στον αγωγό 
προσαγωγής είναι μικρότερης έντασης και ελεγχόμενες λόγω της δυνατότητας εκτροπής 
της ροής. 

 
3. Παρέχει ευκολία στον προληπτικό έλεγχο και στη συντήρηση. Ο δρομέας του 

υδροστροβίλου είναι πάντοτε έξω από το νερό και δεν απαιτείται η εκκένωσή του.  
 

4. Η αποσυναρμολόγηση του υδροστροβίλου και ιδιαίτερα του δρομέα είναι πολύ εύκολη 
και γρήγορη 

 
5. Με δεδομένο ότι ο δρομέας βρίσκεται έξω από το νερό είναι εύκολο να λειτουργήσει εν 

κενό με στόχο τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος cosφ του ηλεκτρικού δικτύου. 
 

1.1.3 Μειονεκτήματα υδροστροβίλων Pelton 

 

Το βασικότερο μειονέκτημα των υδροστροβίλων Pelton σε σχέση με τον κύριο ανταγωνιστή 

τους, τον Francis, αποτελεί ο μειωμένος μέγιστος βαθμός απόδοσης. Έτσι, σε εύρος 

λειτουργίας 65-100% της μέγιστης ισχύος ο υδροστρόβιλος Pelton αποδίδει λιγότερο [5], 

ενώ η μέγιστη διαφορά είναι περίπου 2%. Ο Μειωμένος βαθμός απόδοσης μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι εκτός από τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταβολή 

της κινητικής ενέργειας του νερού σε μηχανική στον δρομέα, λαμβάνουν χώρα και πολλές 

άλλες μικρότερης κλίμακας απώλειες όπως αναλύεται παρακάτω. Εντούτοις, οι απώλειες 

αυτές πιθανόν μπορούν να μειωθούν σημαντικά με την κατανόηση των φαινομένων της 

ροής στα διάφορα τμήματα και την καλύτερη σχεδίαση των υδροστροβίλων. 
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Σημαντικό επίσης μειονέκτημα αποτελεί η εκτεταμένη φθορά που παρατηρούνται σε 

διάφορα μέρη του. Η βελόνη του εγχυτήρα, ο διαχωριστής του σκαφιδίου (splitter) και η 

περιοχή του σκαφιδίου κοντά στην εγκοπή υφίστανται σημαντική φθορά λόγω διάβρωσης. 

Η φθορά αυτή είναι εντονότερη σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και κακής ποιότητας νερού, 

δηλαδή νερού με πολλά φερτά - σωματίδια που δεν μπορούν να απομακρυνθούν στο 

στάδιο της υδροληψίας. Συνεπώς, απαιτείται συχνός έλεγχος της λειτουργίας του 

στροβίλου, ενώ σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του βαθμού απόδοσης θα πρέπει να 

διακοπεί η λειτουργία του και να αντικατασταθούν τα φθαρμένα μέρη του. 

 

Επιπλέον, με δεδομένο ότι ο υδροστρόβιλος Pelton προορίζεται για λειτουργία σε συνθήκες 

πολύ υψηλών πιέσεων και καθώς η καταπόνηση του δρομέα είναι αυξημένη λόγω των 

εναλλασσόμενων φορτίσεων, απαιτείται η κατασκευή του από πολύ σκληρά και ανθεκτικά 

υλικά. Επίσης, λόγω της απαίτησης υψηλών αντοχών, οι δρομείς Pelton συνήθως 

κατασκευάζονται ολόσωμοι, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος τους και αφαιρώντας τη 

δυνατότητα αντικατάστασης μέρος μόνο του δρομέα. Επιπρόσθετα, το κόστος 

αντικατάστασης νέου δρομέα είναι πολύ υψηλό λόγω της περίπλοκης γεωμετρίας και της 

δυσκολίας κατασκευής του. 

 

Τα παραπάνω μειονεκτήματα συνιστούν την ανάγκη επιπλέον μελέτης του τρόπου 

κατασκευής και των υλικών που χρησιμοποιούνται. Έτσι, η κατάλληλη επιλογή υλικών 

πιθανόν μπορούν να αυξήσουν την αντοχή του υδροστροβίλου στη διάβρωση και τη 

μηχανική καταπόνηση επιτρέποντας τη διαιρετή κατασκευή του δρομέα και τη μείωση της 

φθοράς του. Επιπρόσθετα, με δεδομένη την ανάπτυξη της τεχνολογίας πολυμερών υλικών, 

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της χρήσης τους στα διάφορα μέρη 

του στροβίλου με ταυτόχρονη μείωση του κόστους κατασκευής και συντήρησης. 

 

Άλλα μειονεκτήματα μικρότερης κλίμακας σε σχέση με τον υδροστρόβιλο Francis 

αποτελούν τα εξής: 

 

1. Ο δρομέας του Pelton τοποθετείται υψηλότερα από τη μέγιστη στάθμη της διώρυγας 

απαγωγής μειώνοντας τη διαθέσιμη υψομετρική διαφορά. 

 

2. Το κόστος του στροβίλου και της απαιτούμενης γεννήτριας είναι συνήθως μεγαλύτερο 

στους υδροστροβίλους Pelton σε σχέση με του υδροστροβίλους Francis [5]. 

 

3. Η ρύθμιση του υδροστροβίλους Francis, μέσω της στεφάνης των ρυθμιστικών πτερυγίων 

είναι περισσότερο ικανοποιητική ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατήρησης της συχνότητας 

του ρεύματος σε αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο [5]. 
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1.2. Βαθμός απόδοσης υδροστροβίλου Pelton 
 
Βασικός στόχος ενός υδροηλεκτρικού έργου που κατασκευάζεται για την εκμετάλλευση της 

διαθέσιμης υδραυλικής ενέργειας ενός ποταμού είναι η μεγιστοποίηση της ετήσιας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό εξαρτάται, από την εγκατεστημένη ισχύ των 

υδροστροβίλων, την αξιοπιστία λειτουργίας τους (βαθμός διαθεσιμότητας) και τον βαθμό 

ενεργειακής απόδοσής τους. Η διαθέσιμη ενέργεια αποτελεί βέβαια τον σημαντικότερο 

παράγοντα ενός επιτυχημένου υδροηλεκτρικού έργου και εξαρτάται από την επιλογή του 

ποταμού και της θέσης του έργου. Τόσο η αξιοπιστία, όσο και η ενεργειακή απόδοση των 

υδροστροβίλων, εξαρτώνται από τη σωστή επιλογή του τύπου και μεγέθους τους, καθώς 

και από τη διαθέσιμη τεχνική γνώση για τον συστηματικό έλεγχο και συντήρηση, σύμφωνα 

με πρότυπα και την ποιότητα του νερού.  

 
Στην παρούσα Διατριβή διερευνάται η δυνατότητα αύξησης του βαθμού απόδοσης 

βελτιώνοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων του υδροστροβίλου 

όπου παρατηρούνται απώλειες ενέργειας. Έτσι, λοιπόν ένα υδροηλεκτρικό έργο με 

υδροστρόβιλο Pelton μπορεί να χωριστεί στον αγωγό προσαγωγής, τον εγχυτήρα, τον 

δρομέα, το περίβλημα του υδροστροβίλου και το μηχανικό σύστημα που μεταφέρει τη 

ροπή στη γεννήτρια. 

 

1.2.1. Απώλειες στον αγωγό προσαγωγής 

 
Η εκτίμηση των υδραυλικών απωλειών στον αγωγό προσαγωγής είναι σχετικά απλή και ο 

υπολογισμός τους μπορεί να γίνει από τη σχέση των Darcy-Weisbach [15] σύμφωνα με την 

οποία είναι: 

 

𝛿𝑝 = 𝜆 ∙
𝐿

𝑑
∙
𝜌

2
∙ 𝑐  (1.1) 

 

Όπου δp η πτώση πίεσης, λ ο αδιάστατο συντελεστής γραμμικών απωλειών, d η εσωτερική 

διάμετρος του σωλήνα, c η μέση ταχύτητα της ροής στον αγωγό, ρ η πυκνότητα του 

διερχόμενου υγρού και g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Η τιμή του αδιάστατου συντελεστή λ 

των γραμμικών απωλειών εξαρτάται από την τιμή του αριθμού Reynolds της ροής και από 

την τραχύτητα των τοιχωμάτων του σωλήνα. 

 
Στην περίπτωση των υδροστροβίλων η ροή είναι τυρβώδης και η τραχύτητα του σωλήνα 
έχει ασθενή επίδραση στο σχηματισμό του αδιάστατου συντελεστή λ σύμφωνα με την 
εμπειρική σχέση των Colebrook και White: 
 

1

√𝜆
= −2 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [

2.51

𝑅𝑒∙√𝜆
+ 𝑠

3.71
] (1.2) 
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Όπου ες η σχετική τραχύτητα της σωλήνωσης, ες=ε/λ και ε η απόλυτη τραχύτητα. Η 

τραχύτητα των υλικών ποικίλει από ε=0.0015 (σωλήνες εξελάσεως) ως ε=0.3 (σκυρόδεμα) 

[15]. 

 

Οι εντοπισμένες απώλειες στις βάνες και λοιπά στοιχεία της σωλήνωσης είναι συνήθως 

μικρές, συνεπώς οι απώλειες εξαρτώνται κυρίως από το μήκος και τη διάμετρό της. H 

αύξηση της διαμέτρου του αγωγού καθόδου μειώνει τις απώλειες, αλλά αυξάνει σημαντικά 

το κόστος του έργου. Έτσι, από οικονομοτεχνικής πλευράς, προκύπτει μια βέλτιστη τιμή της 

διαμέτρου. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες τέτοιες εμπειρικές σχέσεις, όπως οι 

παρακάτω [15]: 

 

𝐷 = 0.72 ∙ 𝑄0.5  (1.3) 

 

𝐷 = 0.7307 ∙
𝛮0.43

𝛨0.63 (1.4) 

 

1.2.2. Απώλειες στον εγχυτήρα 

 
Κατά τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού σε κινητική στον εγχυτήρα 

παρατηρούνται μικρές, αλλά όχι αμελητέες απώλειες. Μία τυπική εικόνα των ταχυτήτων 

του ρευστού που συναντιούνται φαίνεται στο Σχήμα 1.10 που παρουσιάζει τομή του 

τελικού μέρους του εγχυτήρα. 

 

 Σχ. 1.10. Ισοϋψείς καμπύλες (contours) του μέτρου της ταχύτητας 

 
Έως τη βάση της βελόνης στο σημείο Ε, η ταχύτητα του νερού είναι μικρή και συνεπώς οι 

απώλειες αμελητέες. Από το σημείο αυτό και ως την έξοδο του στομίου στο σημείο Α η ροή 

επιταχύνεται έντονα και οι απώλειες λόγω τριβών (συνεκτικότητα του ρευστού, οριακό 

στρώμα) είναι σημαντικές. Απώλειες τριβών παρατηρούνται μέχρι το σημείο Β όπου η 

ελεύθερη δέσμη του νερού σχηματίζεται πλήρως και σταματά να αλληλεπιδρά με τα 

τοιχώματα του ακροφυσίου και της βελόνης. 
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Από τη θέση αυτή τα εξωτερικά στρώματα της δέσμης αρχίζουν αλληλεπιδρούν με τα μόρια 

του αέρα, που συμπαρασύρονται και αποκτούν ταχύτητα όπως φαίνεται στο σημείο C. Η 

αλληλεπίδραση αυτή της δέσμης με τον αέρα προκαλεί επιπλέον απώλειες, αλλά και 

διαταραχές στην εξωτερική της επιφάνεια. Για τον λόγο αυτόν, ο δρομέας τοποθετείται όσο 

το δυνατόν πλησιέστερα στον εγχυτήρα και το διάστημα που διανύει η ελεύθερη δέσμη 

μέχρι να προσκρούσει στα σκαφίδια είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα και οι σχετικές 

απώλειες να είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές που παρατηρούνται στον εγχυτήρα. 

 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις απώλειες εγχυτήρα είναι το άνοιγμα του 

ακροφυσίου, δηλαδή η αξονική μετατόπιση της βελόνης. Όμως, το άνοιγμα του 

ακροφυσίου καθορίζεται από την απαιτούμενη παροχή και συνεπώς δεν καθορίζεται με 

βάση τον μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης. Εντούτοις, απαιτείται η σωστή επιλογή 

του μεγέθους του εγχυτήρα με στόχο τη μείωση της διάρκειας λειτουργίας σε συνθήκες 

πολύ μικρού ανοίγματος διατηρώντας ταυτόχρονα τη μέγιστη διερχόμενη παροχή στο 

επιθυμητό επίπεδο. 

 
Επιπρόσθετα, οι απώλειες εξαρτώνται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εγχυτήρα 

όπως η διαμόρφωση της βελόνης και του χείλους του ακροφυσίου. Τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά διερευνώνται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 με στόχο τη βελτιστοποίηση του 

βαθμού απόδοσης. 

 

1.2.3. Απώλειες στον δρομέα 

 
Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών αποτελούν οι υδραυλικές απώλειες κατά την 

αλληλεπίδραση δέσμης-σκαφιδίων, όπου γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας 

του νερού σε μηχανική. Ένα μέρος της ολικής ενέργειας της ελεύθερης δέσμης δεν 

αξιοποιείται, καθώς παραμένει ως κινητική ενέργεια στο ρευστό που εξέρχεται από τον 

δρομέα και ένα μέρος χάνεται λόγω τριβών. 

 

Η πρόσπτωση της δέσμης στα σκαφίδια είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και δε μπορεί 

να υπολογιστεί αναλυτικά. Η εξίσωση της ροής στο σκαφίδιο δεν έχει γενικά γνωστές 

οριακές συνθήκες παρά μόνο πάνω στην επιφάνειά του. Επίσης, η ροή είναι τριδιάστατη 

και μη-μόνιμη τόσο στο απόλυτο όσο και στο στρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων. Η 

μελέτη της ροής αυτής, που αποτελεί και το βασικότερο μέρος της παρούσας Διατριβής, 

μπορεί να επιτευχθεί με αριθμητικά και πειραματικά εργαλεία. Πιο συγκεκριμένα στα 

Κεφάλαια 2-5 η ροή διερευνάται αριθμητικά, ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσματα 

επαληθεύονται πειραματικά όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7. 

 

1.2.4. Απώλειες ανεμισμού και επίδραση κελύφους 

 
Ο δρομέας περιστρέφεται υπό ατμοσφαιρική πίεση σε περιβάλλον με αέρα με αποτέλεσμα 

να συμπαρασύρει τα μόρια του. Έτσι, η αεροδυναμική αντίσταση του αέρα προκαλεί 

πρόσθετες απώλειες ανεμισμού, οι οποίες είναι σχετικά μικρές, αλλά όχι αμελητέες. Η 

αντίθετη προς την κίνηση του δρομέα ροπή είναι σταθερή και συνεπώς ο βαθμός απόδοσης 
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έντονα από την είσοδο ενέργειας ή αλλιώς από τη διάμετρο της δέσμης νερού και τον 

αριθμό των δεσμών.  

 
Επιπρόσθετα, σταγονίδια νερού προερχόμενα από την πρόσκρουση του νερού στα 

τοιχώματα του κελύφους μπορεί να επιστρέφουν στην περιοχή του δρομέα, αυξάνοντας τη 

μέση πυκνότητα του αέρα και επομένως τις αεροδυναμικές απώλειες ανεμισμού. Η ροή 

προσκρούει στα σκαφίδια με πολύ υψηλή ταχύτητα και εξέρχεται από αυτά με περίπου το 

1/10 της αρχικής τους. Αυτή η ταχύτητα είναι αναγκαία, ώστε η ροή να απομακρύνεται 

γρήγορα από την περιοχή του δρομέα χωρίς να αλληλεπιδρά με τα σκαφίδια που 

ακολουθούν. Η απόλυτη ταχύτητα του νερού κατά την εκφυγή του είναι περίπου 

παράλληλη με τον άξονα του υδροστροβίλου και έτσι το νερό προσκρούει σχεδόν κάθετα 

στο πλευρικό τοίχωμα του κελύφους και ύστερα εκτρέπεται εφαπτομενικά προς κάθε 

κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.11. Μέρος αυτής της ροής είναι πιθανό να 

επιστρέψει στη περιοχή του δρομέα ή να προσκρούσει στις ελεύθερες δέσμες, 

προκαλώντας πρόσθετες απώλειες. Για τον λόγο αυτόν συνήθως εντός του περιβλήματος 

τοποθετούνται πρόσθετες διαμορφώσεις (Σχήμα 1.7), ώστε η ροή να οδηγείται κατά το 

δυνατόν περισσότερο και ταχύτερα προς τη διώρυγα απαγωγής, ενώ οι ελεύθερες δέσμες 

προστατεύονται περιφερειακά από μεταλλικές επιφάνειες. 

 

 

Σχ. 1.11. Απεικόνιση του εσωτερικού του περιβλήματος Pelton σε λειτουργία  

 
Στο Σχήμα 1.12 παρουσιάζεται στιγμιότυπο από αριθμητική προσομοίωση που δείχνει 

καλύτερα τη μορφή του νερού μετά την αλληλεπίδραση του με τον δρομέα. Σε 

υδροστρόβιλους με πολλούς εγχυτήρες το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο καθώς η παροχή 

είναι μεγαλύτερη, η γεωμετρία πολυπλοκότερη και οι δέσμες περισσότερες και σχετικά 

μικρής διαμέτρου σε σχέση με τη συνολική παροχή. 
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Σχ. 1.12. Στιγμιότυπο αριθμητικής προσομοίωσης δρομέα [16] 

 
Τέλος, πολύ σημαντικός παράγοντας σωστής κατασκευής του περιβλήματος είναι η 

δυνατότητα ικανοποιητικής εκφυγής του νερού στη διώρυγα απαγωγής σε συνθήκες 

μεγάλων παροχών. Το επίπεδο του νερού της διώρυγας απορροής θα πρέπει να είναι 

αρκετά χαμηλότερο από τον δρομέα, ώστε να μη αλληλεπιδρά με αυτό. Επιπλέον, ο 

εξαερισμός του περιβλήματος πρέπει να είναι ικανοποιητικός έτσι ώστε να μην 

δημιουργείται υποπίεσης στο εσωτερικό του κελύφους η οποία μειώνει σημαντικά την 

απορροή. Στο Σχήμα 1.13 φαίνεται η διαφορά στο βαθμό απόδοσης που υπολογίστηκε για 

δυο διαφορετικές γεωμετρίες κελυφών, σε υδροστρόβιλο Pelton με 6 εγχυτήρες, όπου στην 

πρώτη περίπτωση παρατηρήθηκαν προβλήματα εκκένωσης του κελύφους λόγω ελλιπούς 

εξαερισμού. [17]. 

 

 

Σχ. 1.13. Επίδραση του κελύφους στο βαθμό απόδοσης [17] 
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Στην παρούσα εργασία η γεωμετρία του κελύφους μελετήθηκε πειραματικά όπως 

αναλύεται λεπτομερώς στο 7ο Κεφάλαιο. 

 
 

1.2.5. Μηχανικές απώλειες 

 
Με δεδομένο ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δεν παρεμβάλλεται κιβώτιο ταχυτήτων 

μεταξύ του άξονα του υδροστροβίλου και της γεννήτριας, οι μηχανικές απώλειες είναι ίσες 

με τις απώλειες τριβής στα έδρανα στήριξης του άξονα. Τα έδρανα που επιλέγονται σχεδόν 

πάντα είναι έδρανα κύλισης λόγω των μικρών απωλειών και της αυξημένης διάρκειας ζωής 

και αξιοπιστίας τους. Οι απώλειες αυτές εξαρτώνται έντονα από το είδος των εδράνων και 

ο ακριβής υπολογισμός τους είναι πολύ δύσκολος. Μία εκτίμηση τους μπορεί να γίνει με τη 

χρήση του μοντέλου Coulomb [18] όπου για τις απώλειες ισχύος είναι: 

 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑇𝑓𝑟𝑖𝑐 ∙ 𝜔 (1.5) 

 
όπου ω η γωνιακή ταχύτητα και 
 

𝑇𝑓𝑟𝑖𝑐 = 𝜇 ∙ 𝐹 ∙
𝑑𝑀

2
 (1.6) 

 
όπου Tfric η ροπή λόγω τριβών, μ ο συντελεστής τριβής, F η συνισταμένη δύναμη που 

υπολογίζεται από την αξονική και ακτινική δύναμη που παραλαμβάνει το έδρανο 𝐹 =

√𝐹𝑎
2 + 𝐹𝑟

2 και dΜ η ονομαστική διάμετρος του εδράνου. 

 
Βέβαια, ο παραπάνω τύπος εμπεριέχει αρκετά μεγάλα σφάλματα και συνεπώς για 

ακριβέστερους υπολογισμούς προτείνονται πιο σύνθετα μοντέλα σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία [18]. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι απώλειες είναι σχετικά μικρότερες από 

τις παραπάνω και δεν θα μελετηθούν περαιτέρω στην παρούσα Διατριβή, καθώς τα έδρανα 

είναι τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα που έχουν μελετηθεί ενδελεχώς για χρήση σε 

άλλες μηχανές. 

 

1.2.6. Απώλειες λόγω διάβρωσης 

 
Όπως αναφέρθηκε, ο βαθμός απόδοσης των υδροστροβίλων Pelton είναι δυνατόν να 

μειωθεί σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου λόγω του φαινομένου της μηχανικής 

διάβρωσης. Το μέγεθος της διάβρωσης μπορεί να οριστεί ως ποσοστό της μείωσης της 

μάζας του σώματος και εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του νερού του ποταμού και της 

υδροληψίας του έργου. Η διάβρωση είναι αποτέλεσμα της πρόσκρουσης των 'φερτών' 

(στερεά σωματίδια) με τις στερεές επιφάνειες και εξαρτάται από ο μέγεθος των 

σωματιδίων, τη σκληρότητά τους και τη συγκέντρωση τους.  
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Πιο συγκεκριμένα οι Padhy και Saini [19] διερεύνησαν πειραματικά την εξάρτηση της 

διάβρωση και του βαθμού απόδοσης του υδροστροβίλου Pelton από τα στερεά 

μικροσωματίδια. Η πειραματική εγκατάσταση όπου έγινε η διερεύνηση συμπεριλαμβάνει 

μικρό υδροστρόβιλο Pelton ονομαστικής διαμέτρου 144 mm και δρομέα από μπρούτζινα 

σκαφίδια με στόχο την ταχεία διάβρωση τους. Επίσης, ως φερτά χρησιμοποιήθηκε άμμος 

από τον ποταμό Bhagirathi (Ινδία) όπου είναι τοποθετημένος υδροστρόβιλος με σημαντικό 

βαθμό διάβρωσης [19] και συνεπώς η επίδραση της σκληρότητας των φερτών δεν 

μελετάται. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης ισχύει: 

 

𝑊 = 4.02 ∙ 10−12(𝑆)0.0567(𝐶)1.2267(𝑉)3.79(𝑡) (1.7a) 

 
όπου W η φθορά σε g υλικού/g φερτών, (S) το μέγεθος των σωματιδίων, (C) η συγκέντρωση 

των σωματιδίων, (V) η ταχύτητα του νερού και (t) ο χρόνος λειτουργίας. 

 
Τα μέρη που καταστρέφονται είναι κυρίως τα σκαφίδια στην περιοχή κοντά στο χείλος (lips 

Σχήματος Δ.2) και στο αιχμηρό μέρος του διαχωριστή, όπως επίσης και το τελικό τμήμα της 

βελόνης του εγχυτήρα, όπως φαίνεται το Σχήμα 1.14. 

 

 

 

 

 

Σχ. 1.14. Μορφή της διάβρωσης σε σκαφίδια και στη βελόνη [16, 19] 

 
Η διάβρωση των επιφανειών αυτών επηρεάζει την ποιότητα της δέσμης και τον βαθμό 

μετατροπής ενέργειας κατά την αλληλεπίδραση της με τα σκαφίδια. Η προκαλούμενη 

μείωση του βαθμού απόδοσης εξαρτάται από το μέγεθος της διάβρωσης, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 1.15 που αναφέρεται στη διάβρωση των σκαφιδίων δρομέα Pelton [20]. 
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Σχ. 1.15. Επίδραση της απώλειας μάζας στο βαθμό απόδοσης του υδροστροβίλου [20] 

 
Τελικά προκύπτει ότι είναι δυνατόν να προβλεφθεί η πτώση του βαθμού απόδοσης κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του υδροστροβίλου, γνωρίζοντας την ποιότητα του νερού και τα 
χαρακτηριστικά της ροής, σύμφωνα με τη σχέση των Padhy και Saini [20]: 
 

𝜂% = 2.43 ∙ 10−10(𝑆)0.099(𝐶)0.93(𝑉)3.40(𝑡)0.75 (1.7b) 

 
η οποία συμφωνεί με τα πειραματικά δεδομένα με ακρίβεια ±10%. 
 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι μικρό μέρος της διάβρωσης πιθανόν να οφείλεται σε 

φαινόμενα σπηλαίωσης σε περιοχές του σκαφιδίου όπου παρατηρείται υποπίεσης [21]. 

Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, έχει αποδειχτεί αριθμητικά και πειραματικά ότι στην πίσω 

πλευρά των σκαφιδίων ενδέχεται να εμφανίζεται σημαντική υποπίεσης με συνέπεια τη 

δημιουργία σπηλαίωσης. Όμως, το φαινόμενο της σπηλαίωσης στους Pelton είναι 

πιθανότατα αδύνατο να μελετηθεί αριθμητικά με τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία και 

συνεπώς δεν εξετάσθηκε στην παρούσα Διατριβή. 

 

Συμπερασματικά, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι σημαντικότερες απώλειες 

στο τμήμα ενός νέου υδροστροβίλου είναι οι υδραυλικές απώλειες στον δρομέα και στον 

εγχυτήρα, και οι απώλειες ανεμισμού του δρομέα. Ο περιορισμός τους μπορεί να γίνει με 

την εύρεση των κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών κάθε τμήματος (δρομέα, 

εγχυτήρα, κελύφους), χωρίς αύξηση του κόστους του υδροστροβίλου. Η εκτίμηση των 

απωλειών αυτών και η διερεύνηση της κατάλληλης σχεδίασης βασιζόταν μέχρι πρόσφατα 

αποκλειστικά σε πειραματικές μελέτες. Όμως, η ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος 

των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών επέτρεψε τα τελευταία χρόνια την ακριβή και 

λεπτομερή μοντελοποίηση σύνθετων ροών χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους. 

Συνεπώς, η εκτίμηση των απωλειών και η εύρεση των κατάλληλων γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών του δρομέα και του εγχυτήρα, που αποτελούν τους στόχους της 

παρούσας Διατριβής, βασίστηκαν σε αριθμητικές μεθόδους, οι οποίες αναφέρονται 

συνοπτικά παρακάτω, στο Κεφάλαιο 1.3, και αναλύονται περισσότερο στα Κεφάλαια 2, 3 

και 4.  
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1.3. Αριθμητικές μέθοδοι προσομοίωσης της ροής σε 
υδροστροβίλους δράσης 
 

 

Η διαδικασία της αριθμητικής προσομοίωσης ενός φυσικού μηχανισμού περιλαμβάνει την 

περιγραφή του φαινομένου με ένα μαθηματικό μοντέλο, συνήθως χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα διαφορικών εξισώσεων, καθώς και την αριθμητική επίλυση του συστήματος 

αυτού με κατάλληλες αριθμητικές μεθόδους. Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής 

αριθμητικών μεθόδων σε σύγκριση με την ευθεία πειραματική διαδικασία, είναι πολλαπλά. 

Κατ’ αρχάς, το κόστος, αλλά και ο απαιτούμενος χρόνος είναι ιδιαιτέρως μειωμένα. 

Επιπλέον, η αριθμητική επίλυση του προβλήματος δίνει συνήθως σχεδόν όλες τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με τη ροή ή την καταπόνηση των υλικών, σε αντίθεση με τα 

πειραματικά αποτελέσματα, που συνοψίζονται μόνο στα μετρούμενα μεγέθη. Τέλος, η 

ακρίβεια των αριθμητικών αποτελεσμάτων φαίνεται να αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει την ακρίβεια των αντίστοιχων πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Από την άλλη μεριά, η αξιοπιστία των αριθμητικών αποτελεσμάτων 

προσομοίωσης ενός φυσικού προβλήματος θα πρέπει να πιστοποιηθεί συγκρίνοντας με 

αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα. Συνεπώς, η αριθμητική προσομοίωση έχει καταστεί 

ένα ισχυρό εργαλείο για την επιστημονική έρευνα, μαζί με τις πειραματικές και τις 

θεωρητικές μεθοδολογίες.  

 

Η επιστημονική κατεύθυνση που αναπτύχθηκε για την αριθμητική προσομοίωση της ροής 

φυσικών προβλημάτων ονομάζεται Υπολογιστική Ρευστομηχανική ή Computational Fluid 

Dynamics (CFD). Η αριθμητική επίλυση της ροής στηρίζεται σε θεμελιώδεις αρχές 

διατήρησης διαφόρων μεγεθών κατά τη διάρκεια του ροϊκού φαινομένου όπως της μάζας, 

της ορμής, της στροφορμής και της ενέργειας. Η ροή συνεκτικού ρευστού περιγράφεται με 

τις διαφορικές εξισώσεις Navier-Stokes (N-S) οι οποίες αναλύονται στο 2ο Κεφάλαιο. Οι 

εξισώσεις αυτές δεν έχουν αναλυτική λύση και έτσι έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

αριθμητικές μέθοδοι για την προσεγγιστική επίλυσή τους. Υπάρχουν δύο βασικές 

κατηγορίες τέτοιων μεθόδων, που βασίζονται στην Eulerian ή στη Lagrangian προσέγγιση. 

 

Στη θεώρηση Euler τα υπολογιστικά στοιχεία παραμένουν ακίνητα στον χώρο, ενώ στη 

θεώρηση κατά Lagrange τα υπολογιστικά στοιχεία κινούνται παρακολουθώντας τη ροή. 

Δηλαδή στην απεικόνιση κατά Euler μελετάται τι συμβαίνει σε μία ορισμένη θέση του 

χώρου, ενώ στην απεικόνιση κατά Lagrange μελετάται η ιστορία ενός ειδικού σωματιδίου 

ρευστού στον χώρο. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις καταλήγουν σε διαφορετικές διαφορικές 

εξισώσεις περιγραφής της ροής. 

 

Οι Eulerian μέθοδοι περιλαμβάνουν τις πλεγματικές και τις μη-πλεγματικές τεχνικές. Οι 

πλεγματικές απαιτούν την εφαρμογή υπολογιστικού πλέγματος στον χώρο προσομοίωσης 

της ροής. Οι εξισώσεις της ροής εκφράζονται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι 

συνήθως τα κέντρα των κελιών ή οι κόμβοι του υπολογιστικού πλέγματος. Είναι φανερό ότι 

η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, αλλά και το υπολογιστικό κόστος εξαρτώνται από την 

πυκνότητα και την ποιότητα του πλέγματος ή αλλιώς, από τον συνολικό αριθμό των κελιών 

και τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. Αντίθετα, οι μη-πλεγματικές μέθοδοι 
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χρησιμοποιούν ένα σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων για ολόκληρο τον χώρο επίλυσης της 

ροής, χωρίς την εφαρμογή κάποιου προεπιλεγμένου πλέγματος. Τα σημεία επίλυσης των 

εξισώσεων είναι διάσπαρτα μέσα στον χώρο του προβλήματος και στα όριά του, όπου 

ορίζονται οι οριακές συνθήκες. 

 

Η αριθμητική επίλυση της ροής σε υδροστροβίλους αντίδρασης ξεκίνησε το 1978 [22], ενώ 

στους υδροστροβίλους δράσης (Pelton και Turgo) πολύ αργότερα, σχεδόν το 2000. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην αυξημένη πολυπλοκότητα του φυσικού προβλήματος, καθώς 

περιλαμβάνει διφασική, μη-μόνιμη τριδιάστατη ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Η 

προσομοίωση της ροής επιτεύχθηκε αρχικά με τη χρήση ειδικών Eulerian μεθόδων όπως η 

Volume Of Fluid, με την οποία ήταν δυνατός ο διαχωρισμός των φάσεων νερού και αέρα 

και η επίλυση του προβλήματος με τις κλασικές μεθόδους που εφαρμόζονται για τις ροϊκές 

εξισώσεις N-S με χρήση υπολογιστικού πλέγματος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και 

στην παρούσα Διατριβή, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.2. Ακόμη πιο πρόσφατα, 

άρχισαν να χρησιμοποιούνται Lagrangian σωματιδιακές μέθοδοι με κυριότερη τη Smoothed 

Particle Hydrodynamics (SPH). Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται στη διακριτοποίηση της μάζα 

του νερού εισάγοντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό σωματιδίων των οποίων υπολογίζεται η 

τροχιά σε κάθε χρονικό βήμα υπολογισμών. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος SPH είναι η πιο 

διαδεδομένη Lagrangian μέθοδος και βασίζεται στην επίλυση των εξισώσεων N-S. Αντίθετα, 

η μέθοδος FLS, η οποία αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών (ΕΥΔ) και 

χρησιμοποιείται στην παρούσα Διατριβή, βασίζεται σε απλούστερες εξισώσεις κίνησης των 

σωματιδίων όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 3. 

 

Οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σχετικά με τους υδροστροβίλους Pelton, 

επικεντρώνονται κυρίως στη σχεδίαση και λειτουργία του εγχυτήρα και του δρομέα. 

Ορισμένες εξ αυτών αποσκοπούν στην αναλυτική περιγραφή της ροής, η οποία λόγω της 

πολυπλοκότητας των φαινομένων συνδυάζεται με σημαντικές απλοποιήσεις και 

παραδοχές. Αρκετές εργασίες βασίζονται στην αριθμητική μοντελοποίηση και επίλυση της 

ροής με διάφορες μεθόδους υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Τέλος, μερικές εργασίες 

παρουσιάζουν και συγκρίνουν αριθμητικά και πειραματικά αποτελέσματα της ροής στον 

εγχυτήρα ή στον δρομέα. Η σύγκριση πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων 

επιτρέπει τον έλεγχο της ακρίβειας των αριθμητικών μεθόδων και την αξιολόγηση της 

δυνατότητας χρησιμοποίησής τους για τη μελέτη και βελτίωση του σχεδιασμού των 

υδροστροβίλων Pelton. Αυτό έγινε και στο πλαίσιο της παρούσας Διατριβής.  

 

Στα επόμενα Κεφάλαια 1.4 και 1.5 γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

επιστημονικών εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορούν αντιστοίχως τον 

εγχυτήρα και τον δρομέα υδροστροβίλων Pelton.  
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Η γενική μορφή των εγχυτήρων Pelton φαίνεται στο Σχήμα 1.4, όπου η βελόνη έχει τη 

δυνατότητα να κινείται οριζόντια ρυθμίζοντας την παροχή. Η μορφή της ελεύθερης δέσμης 

εξαρτάται κυρίως από τη θέση της βελόνης, ενώ το μέγεθος και η θέση της γωνίας του 

αγωγού προσαγωγής ανάντη του εγχυτήρα και η μορφή και ο αριθμός των στηριγμάτων της 

βελόνης (πτερυγίων) επηρεάζουν τη μορφή και την ένταση δευτερευουσών ροών στη 

δέσμη. Μία τυπική μορφή της δέσμης φαίνεται στο σχέδιο και την εικόνα του Σχήματος 

1.16.  

 

    

Σχ. 1.16. Δημιουργία ελεύθερης δέσμης νερού στην έξοδο του εγχυτήρα 

 
Αμέσως μετά την έξοδο από το στόμιο του ακροφυσίου η διάμετρος της ελεύθερης δέσμης 

μειώνεται λόγω της αλλαγής κλίσης των γραμμών ροής από τη γωνία του ακροφυσίου και 

της βελόνης στην οριζόντια κατεύθυνση, σύμφωνα και με την αρχή της συνέχειας. Λίγο 

μετά την αιχμή της βελόνης δημιουργείται η ελάχιστη διάμετρος της δέσμης, γνωστή στη 

βιβλιογραφία ως 'Vena Contracta'. Κατάντη του σημείου αυτού η διάμετρος της δέσμης 

αυξάνεται προοδευτικά, λόγω των παραμενουσών δευτερευουσών ροών εντός της δέσμης 

και της αλληλεπίδρασης των εξωτερικών στρωμάτων της με τα μόρια του αέρα και τη 

δημιουργία διαταραχών και σταγονιδίων στην εξωτερική της επιφάνεια. Η μείωση της 

διαμέτρου της δέσμης είναι εντονότερη όσο η βελόνη πλησιάζει στην κλειστή θέση και η 

παροχή μειώνεται, ενώ και ο ρυθμός αύξησής της μετά το σημείο Vena Contracta είναι 

αυξημένος, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των Σχημάτων 1.16 και 1.17. Σε μικρές παροχές 

η δέσμη συνήθως αποκλίνει από τον άξονα του ακροφυσίου λόγω των δευτερευουσών 

ροών στο εσωτερικό της, αλλά και μικρών ασυμμετριών του εγχυτήρα λόγω 

κατασκευαστικών ορίων.  
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Σχ.1.17. Μορφή της δέσμης για περίπτωση σχετικά μικρού ανοίγματος ακροφυσίου  

 
Η μελέτη της συμπεριφοράς των εγχυτήρων υδροστροβίλων δράσης γίνεται τόσο με χρήση 

αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης της ροής (CFD) όσο και πειραματικά. Οι αριθμητικές 

μέθοδοι εκτιμούν με μεγάλη ακρίβεια των βαθμό απόδοσης και την παροχή του εγχυτήρα, 

καθιστώντας δυνατή τη σύγκριση διαφορετικών γεωμετριών. Μειονέκτημά τους αποτελεί η 

αδυναμία ακριβούς υπολογισμού της αλληλεπίδρασης της ελεύθερης δέσμης με τα μόρια 

του αέρα και συνεπώς αναπαραγωγής της ακριβούς μορφής της επιφάνειάς της.  

 
Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν με ακρίβεια τη θέση και διάμετρο της ελεύθερης 

δέσμης, ενώ η μορφή της επιφάνειάς της μπορεί να φωτογραφηθεί. Μειονέκτημα όμως 

αποτελεί η αδυναμία ακριβούς εκτίμησης των υδραυλικών απωλειών στον εγχυτήρα, τόσο 

επειδή είναι πολύ μικρές και συγκρίσιμες των πειραματικών σφαλμάτων, όσο και λόγω της 

δυσκολίας ακριβούς μέτρησης του προφίλ της ταχύτητας της δέσμης. 

 
 

1.4.1. Αναλυτική προσέγγισης λειτουργίας εγχυτήρα 

 
Η δυναμική ενέργεια του νερού που διέρχεται από τον εγχυτήρα μετατρέπεται σε κινητική 

κατά την έξοδο του σε ατμοσφαιρική πίεση. Αμελώντας τις απώλειες στον εγχυτήρα, η 

ολική ενέργεια του ρευστού σύμφωνα με το θεώρημα του Bernouli παραμένει σταθερή και 

ίση με: 

 
 

𝑃_𝑡𝑜𝑡 =
𝑝

𝜌𝑔
+

𝑢2

2𝑔
+ 𝑧 (1.8) 

  

 
Όπου Ptot η ολική πίεση, p η στατική πίεση, u η ταχύτητα της δέσμης, ρ η πυκνότητα του 

νερού, g επιτάχυνση της βαρύτητας και z το ύψος από σημείο αναφοράς. 

 
Στις στροβιλομηχανές ασυμπίεστου ρευστού, όπως οι υδροστρόβιλοι, η στατική πίεση 

εκφράζεται ως υδραυλική πίεση (hydraulic head) σύμφωνα με την Εξίσωση (1.9): 
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ℎ =
𝑝

𝜌𝑔
+ 𝑧 =

𝑝

𝛾
+ 𝑧 (1.9) 

 
όπου γ=ρg το ειδικό βάρος του υγρού. 
 
Όμοια η ολική πίεση (total head) προκύπτει: 
 

𝛨 =
𝑝

𝜌𝑔
+

𝑢2

2𝑔
+ 𝑧 (1.10) 

 
 
Υποθέτοντας μηδενικές απώλειες τριβών, πριν και μετά τον εγχυτήρα ισχύει: Ptot1=Ptot2, και 

η εφαρμογή της Εξίσωση (1.8) δίνει: 

 

ℎ1 + 𝜌
𝑢1

2

2
= ℎ2 + 𝜌

𝑢2
2

2
 (1.11) 

 
Όπου h2 είναι μηδενικό καθώς η ροή βρίσκεται υπό ατμοσφαιρική πίεση. 
 
Η διαθέσιμη υδραυλική πτώση H (mΣΥ) μετατρέπεται εξολοκλήρου σε κινητική ενέργεια 

σχηματίζοντας δέσμη νερού. H μέση ταχύτητα της ροής προκύπτει από την Εξίσωση (1.11), 

όπου συμπεριλαμβάνονται και απώλειες τριβών μετασχηματίζεται σε (για H1=H, u2=ujet): 

 

𝑣𝑗𝑒𝑡 = 𝐶𝑣√2𝑔𝐻 (1.12) 

 
όπου 𝐶𝑣, ο συντελεστής απωλειών εγχυτήρα. 
 
Από τον τρόπο προσδιορισμού του συντελεστή απωλειών του εγχυτήρα προκύπτει ότι ο 
βαθμός απόδοσης του εγχυτήρα είναι: 
 

𝑛𝑛𝑜𝑧 =
𝐾𝑗𝑒𝑡

𝐾𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
= (

𝐶𝑣√2𝑔𝐻

√2𝑔𝐻
)
2

= 𝐶𝑣
2 (1.13) 

 
Η συνολική παροχή από τον εγχυτήρα προκύπτει: 
 

𝑄 =
𝜋𝑑𝑗𝑒𝑡

2

4
𝑣𝑗𝑒𝑡  (1.14) 

 
όπου 𝑑𝑗𝑒𝑡 , η διάμετρος της δέσμης. 
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Η σχέση αυτή είναι χρήσιμη, καθώς η διάμετρος της δέσμης εξαρτάται αποκλειστικά από τη 

γεωμετρία και το άνοιγμα του ακροφυσίου. Έτσι, γνωρίζοντας τη μέγιστη παροχή με την 

οποία απαιτείται να λειτουργεί ο υδροστρόβιλος είναι δυνατόν να υπολογιστεί η μέγιστη 

διαμέτρου της δέσμης και με βάση αυτή να σχεδιαστεί κατάλληλα ο εγχυτήρας. 

 

1.4.2. Αριθμητική επίλυση της ροής σε εγχυτήρα 

 
Η αριθμητική επίλυση της ροής στην περίπτωση του εγχυτήρα γίνεται με πλεγματικές 

μεθόδους, η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στο επόμενο Κεφάλαιο 2. Η ροή είναι μόνιμη 

και διφασική στην περιοχή της ελεύθερης δέσμης, καθώς συνυπάρχουν οι φάσεις του 

νερού και του αέρα. Η γεωμετρία εγχυτήρα και του ανάντη τμήματος του αγωγού 

προσαγωγής είναι συμμετρική ως προς επίπεδο κάθετο στον άξονα του δρομέα, ενώ η 

επίλυση της ροής μόνο μετά τα στηρίγματα της βελόνης απλοποιεί σημαντικά το πρόβλημα, 

που γίνεται διδιάστατο αξονοσυμμετρικό, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.18. 

 

 

  

Σχ. 1.18.  Γεωμετρία του εγχυτήρα και συμμετρίες που επιτρέπουν τη μείωση του 
υπολογιστικού όγκου 

 
Η διδιάστατη αξονοσυμμετρική ροή και η δημιουργία της ελεύθερης δέσμης έχει αναλυθεί 

αριθμητικά ενδελεχώς σε διάφορες εργασίες [23, 24, 25, 26]. Η μόνιμη διδιάστατη ροή 

επιτρέπει την ταχύτατη επίλυση της διφασικής ροής με χρήση πολύ πυκνού υπολογιστικού 

πλέγματος. Το σημαντικότερο ζητούμενο από τις μελέτες αυτές είναι η τιμή του βαθμού 

Επίπεδο συμμετρίας 

Τμήμα αξονικής συμμετρίας 

(δυνατότητα διδιάστατης 

αξονοσυμμετρικής 

επίλυσης) 
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απόδοσης του εγχυτήρα, ο οποίος προκύπτει αρκετά μεγαλύτερος σε σύγκριση με 

παλαιότερη βιβλιογραφία [7, 27]. Ο βαθμός απόδοσης κυμαίνεται από 97.5% έως 99.5%, 

ανάλογα με το σημείο λειτουργίας του υδροστροβίλου και το άνοιγμα της βελόνης, ενώ 

εξαρτάται και από γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εγχυτήρα. Ενδεικτικά παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 1.19 αριθμητικά αποτελέσματα προσομοίωσης μιας τυπικής γεωμετρίας 

εγχυτήρα. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο σχήμα φαίνεται η κατανομή των φάσεων (volume 

fraction) όπου με 0 χαρακτηρίζεται η φάση του νερού και με 1 η φάση αέρα. Στο δεύτερο 

σχήμα φαίνεται η κατανομή ταχυτήτων του μίγματος των ρευστών χωρίς να γίνεται 

διαχωρισμός της υγρής και αέριας φάσης.  

 

 
 

 

Σχ. 1.19. Αριθμητική επίλυση ροής σε εγχυτήρα, Α) πεδίο φάσεων και Β) πεδίο ταχυτήτων 

 
Σημειώνεται ότι η διαστολή της δέσμης μετά το σημείο ελαχιστοποίησης της διαμέτρου της 

(Vena Contracta) δεν μπορεί να προσομοιωθεί, ακόμη και στην τριδιάστατη επίλυση της 

ροής, εξαιτίας της δυσκολίας μοντελοποίησης του μηχανισμού αλληλεπίδρασης της δέσμης 

με τον περιβάλλοντα αέρα.  

 
Οι δευτερεύουσες ροές που δημιουργούνται λόγω της ανάντη στροφής του αγωγού 

υπολογίστηκαν αριθμητικά στη Διπλωματική Εργασία του Πέττα [28], προσομοιώνοντας 

μόνο τη μονοφασική περιοχή εντός του εγχυτήρα. Η περίπτωση που επιλύθηκε ήταν 

αγωγός με γωνία 90ο ανάντη του εγχυτήρα ακολουθούμενης από ευθύγραμμο τμήμα εντός 

του οποίου εδράζονται τα πτερύγια στήριξης του βάκτρου της βελόνης, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1.20. Επίσης, διερευνήθηκαν διάφορες γεωμετρίες με διαφορετικό αριθμό (2, 3 και 

4) και σχήμα των πτερυγίων αυτών, καθώς και διαφορετική σχετική γωνιακή θέση 

τοποθέτησής τους. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα ήταν ότι οι απώλειες ενέργειας εντός 

της διάταξης είναι πρακτικά αμελητέες σε όλες τις περιπτώσεις και συνεπώς η βέλτιστη 
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διάταξη των πτερυγίων θα πρέπει να έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 

δευτερευουσών ροών. Η γωνιακή τους θέση έχει αισθητή επίδραση, ενώ το μήκος τους 

πολύ μικρή. Από όλες τις διατάξεις που μελετήθηκαν προέκυψε ότι η χρήση τεσσάρων 

πτερυγίων μικρού μήκους, τοποθετημένων μη-περιοδικά εντός του σωλήνα, μειώνει τις 

δευτερεύουσες ροές. Τα πτερύγια τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπίπτουν με 

τα κέντρα των δευτερευουσών δινών της ροής, όπως αυτές υπολογίστηκαν για την 

περίπτωση χωρίς πτερύγια. Ενδεικτικά, στο Σχήμα 1.20 παρουσιάζεται η διάταξη αυτή και 

το πεδίο ροής που διαμορφώνεται σε μια εγκάρσια διατομή της ροής.  

 

 
 

   

Σχ. 1.20.  Διάταξη αριθμητικής μελέτης αναπτυσσόμενων δευτερευουσών ροών (πάνω), 
τοποθέτηση πτερυγίων και μορφή δευτερευουσών ροών εντός του εγχυτήρα 
(κάτω) [28] 

 

1.4.3. Πειραματική διερεύνηση του ακροφυσίου 

 
Οι πειραματικές εργασίες διακρίνονται σε εκείνες που επικεντρώνονται στη μορφή και 

διάταξη της προκύπτουσας ελεύθερης δέσμης και σε εκείνες που μελετούν το πεδίο 

ταχυτήτων. Η μορφή της δέσμης που προκύπτει από τον εγχυτήρα είναι δυνατόν να 
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εκτιμηθεί με οπτικοποίηση της ροής. Στο Σχήμα 1.21 φαίνεται μια δέσμη που προκύπτει για 

μικρό ύψος υδατόπτωσης (30 mΣΥ) όταν οι δευτερεύουσες ροές είναι αμελητέες (Α), και 

για σημαντικές δευτερεύουσες ροές λόγω γωνίας 90ο του αγωγού ανάντη του εγχυτήρα (Β) 

[29]. Όπως παρατηρείται στη δεύτερη περίπτωση οι διαταραχές στη δέσμη είναι πολύ 

μεγαλύτερες. Το σύνολο της δέσμης φαίνεται να αποκλίνει προς τα κάτω, ενώ στο κάτω 

μέρος της παρατηρείται έντονη διαταραχή με τη διάσπαση μικρής μάζας νερού και την 

κίνηση της υπό μεγαλύτερη γωνία προς τα κάτω σε σχέση με την κύρια δέσμη. 

 
Επίσης, στο Σχήμα 1.22 φαίνεται η σύγκριση δεσμών που προκύπτουν σε διάφορες 

περιπτώσεις με διαφορετικό ύψος υδατόπτωσης [30]. Όπως είναι φανερό, για μεγάλα ύψη 

υδατόπτωσης η δέσμη είναι λιγότερο διαφανής, γεγονός που υποδηλώνει εντονότερη 

αλληλεπίδραση και ανάμειξη του αέρα με τα εξωτερικά στρώματα της δέσμης, λόγω της 

αυξημένης ταχύτητας της ροής. Στις εικόνες αυτές παρατηρείται επίσης ότι η διαστολή της 

δέσμης μετά το σημείο 'Vena Contracta' είναι ανεπαίσθητη σε χαμηλά ύψη πτώσης, ενώ 

στην περίπτωση υψηλών πιέσεων είναι σαφώς μεγαλύτερη.  

 
Α) Β) 

 

Σχ. 1.21. Δέσμης από εγχυτήρα μετά από Α) ευθύ σωλήνα και Β) 90ο καμπύλη σωλήνα [30] 

 

 

Σχ. 1.22. Επίδραση ύψους υδατόπτωσης στη μορφή της ελεύθερης δέσμης [30] 
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Η εκτίμηση του πεδίου ταχυτήτων και των απωλειών γίνεται με τη χρήση της μεθόδου Laser 

Doppler Anemometry (LDA), σε διάταξη όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.23, στις εργασίες [29, 

30, 31] ή με χρήση αισθητήρων πίεσης και σωλήνων pitot στις εργασίες [26, 32, 33].  

  

Σχ. 1.23.  Σχηματική απεικόνιση της διάταξης LDA για τη μέτρηση της ταχύτητας ελεύθερης 
δέσμης [31] 

 
Ενδεικτικά, στο Σχήμα 1.24 παρουσιάζονται οι κατανομές ταχυτήτων όπως μετρήθηκαν για 

περίπτωση χωρίς στροφή του ανάντη αγωγού και στο Σχήμα 1.25 το πεδίο δευτερευουσών 

ροών για την περίπτωση ανάντη γωνίας 90ο [34]. Όπως φαίνεται, στην περίπτωση χωρίς 

στροφή το προφίλ ταχυτήτων είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα της δέσμης λόγω της 

απουσίας δευτερευουσών ροών. Επίσης, παρατηρείται η χαρακτηριστική μειωμένη 

ταχύτητα στο κέντρο της δέσμης ως αποτέλεσμα της παρουσίας της βελόνης και των 

απωλειών. Οι διαφορές στην ταχύτητα της ροής εντός της δέσμης εξομαλύνονται με την 

αύξηση της αξονικής απόστασης. Θα πρέπει, όμως να αναφερθεί ότι ο δρομέας του 

υδροστροβίλου τοποθετείται σε απόσταση μικρότερη του 2Do από το στόμιο και συνεπώς 

στην πράξη η περιγραφόμενη εξομάλυνση δεν επιτυγχάνεται στην περίπτωση 

υδροστροβίλων δράσης. Αντίθετα, στο Σχήμα 1.25 η δέσμη δεν είναι συμμετρική ως προς 

τον άξονα της ως αποτέλεσμα των δευτερευουσών ροών που αναπτύσσονται λόγω της 

στροφής ανάντη του εγχυτήρα. Επιπλέων οι διαταραχές στην επιφάνεια της είναι πολύ 

μεγαλύτερες, ενώ παρατηρείται και απόκλιση της κίνησης της από την αξονική διεύθυνση. 
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Σχ. 1.24. Κατανομή ταχυτήτων δέσμης εγχυτήρα μετά από ευθύγραμμο σωλήνα [34] 

 

 

Σχ. 1.25.  Διαταραχές της δέσμης εγχυτήρα μετά από 90ο ανάντη γωνία, λόγω 
δευτερευουσών ροών [34] 

 

1.4.4. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 

 
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα 

πειραματικά, καθώς οι αριθμητικές προσομοιώσεις γίνονται εύκολα, με πολύ μικρότερο 

κόστος, και πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Απαιτείται όμως η επιβεβαίωση της ακρίβειας των 

αριθμητικών αποτελεσμάτων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα για την 

εκτίμηση της συμπεριφοράς διαφορετικών γεωμετριών εγχυτήρων υπό διάφορες συνθήκες 

λειτουργίας. 

 
Η σύγκριση μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων επιχειρείται σε πολλές 

εργασίες της βιβλιογραφίας, δείχνοντας γενικά αρκετά καλή συμφωνία [29, 32, 35]. Μια 

από τις πρώτες προσπάθειες επικύρωσης αριθμητικών αποτελεσμάτων έγινε από τους 

Parkinson et. al. [29], στην περίπτωση του εγχυτήρα-δέσμης που φαίνεται στο Σχήμα 1.25, 

συγκρίνοντας τις αξονικές και ακτινικές ταχύτητες της ροής. Στο Σχήμα 1.26 παρατηρείται 

σχετικά μεγάλη απόκλιση στην υπολογιζόμενη και μετρούμενη αξονική ταχύτητα της ροής η 

οποία προκύπτει μεγαλύτερη των πειραματικών σφαλμάτων. Σύμφωνα με τους 
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συγγραφείς, το γεγονός οφείλεται στην υπερεκτίμησης των απωλειών κατά την αριθμητική 

προσομοίωση της ροής. Αντίθετα, παρατηρείται πολύ καλή συμφωνία από τη σύγκριση των 

δευτερευουσών ροών όπου οι διαφορές είναι μικρότερες του υπολογιζόμενου 

πειραματικού σφάλματος. 

 

 

Σχ. 1.26. Κατανομής ταχυτήτων αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων [29] 

Σε άλλη εργασία, για την περίπτωση δέσμης με σημαντικές δευτερεύουσες ροές λόγω 

γωνίας στροφής 90ο ανάντη του εγχυτήρα, έγινε η σύγκριση των μετρήσεων και των 

αριθμητικών υπολογισμών του μεγέθους και του σχήματος της δέσμης [35]. Πιο 

συγκεκριμένα μετρήθηκε πειραματικά το σχήμα και η διατομή της δέσμης σε διάφορες 

αποστάσεις από το στόμιο (Σχήμα 1.27, απόσταση από το στόμιο αδιαστατοποιημένο προς 

τη διάμετρο του στομίου s/Dx) και συγκρίθηκε με αποτελέσματα ειδικά ανεπτυγμένου 

κώδικα (in-house solver) που εφαρμόζει τη VOF μέθοδο. Όπως προκύπτει τα αποτελέσματα 

είναι σε πολύ καλή συμφωνία όσον αφορά το μέγεθος της δέσμης και τη διαστολή της μετά 

από σχετικά μεγάλη απόσταση από το στόμιο. Επιπρόσθετα, η επίδραση της στροφής 

ανάντη του εγχυτήρα αποτυπώνεται τόσο πειραματικά όσο και αριθμητικά ως μικρή 

απόκλιση μέρους της δέσμης σε γωνία 90ο (Σχήμα 1.27), αλλά όπως φαίνεται από τη 

σύγκριση η αριθμητική επίλυση της ροής υποεκτιμά την ένταση της. 

 

 

Σχ. 1.27.  Μορφή δέσμης εγχυτήρα μετά από 90ο σωλήνα, Α) Αριθμητική επίλυση, Β) 
Πειραματικά αποτελέσματα [35] 
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Επίσης, σύγκριση αποτελεσμάτων γίνεται από τον Klemetsen [33], ο οποίος συνέκρινε τις 

ολικές πιέσεις της δέσμης για περίπτωση εγχυτήρα χωρίς δευτερεύουσες ροές, 

τοποθετώντας μια καμπύλη επιφάνεια μπροστά από τον εγχυτήρα, στην οποία προσέκρουε 

η δέσμη (Σχήμα 1.28). Η πίεση μετρήθηκε πειραματικά με τη χρήση σωλήνα pitot και 

αριθμητικά, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς κώδικες CFD. Η συμφωνία των 

αποτελεσμάτων ήταν σχετικά καλή, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο Σχήμα 1.29 όπου στον 

οριζόντιο άξονα τοποθετείται αδιάστατη έκφραση της απόσταση κατά μήκους του 

διαχωριστή και στον κάθετο αδιάστατη έκφραση της πίεσης. 

 

   

Σχ. 1.28.  Διάταξη μέτρησης πίεσης σε επιφάνεια προσεγγιστική του ακίνητου σκαφιδίου 
Pelton [33] 

 

 

Σχ. 1.29. Αποτελέσματα υπολογισμού πιέσεων που ασκεί δέσμη σε καμπύλη επιφάνεια [33] 
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Η ανάλυση της αλληλεπίδρασης δέσμης-δρομέα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς 

πρόκειται για μη-μόνιμη, διφασική ροή με ελεύθερες επιφάνειες. Μια ποιοτική ανάλυση 

της ροής είναι απαραίτητη για την κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά 

την αλληλεπίδραση αυτή. Η ανάλυση μπορεί να γίνει σύμφωνα με την εργασία του Thake 

[7] η οποία αποτελεί οδηγό για τον επιτυχημένο σχεδιασμό και κατασκευή υδροστροβίλου 

Pelton. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.30, η δέσμη αλληλεπιδρά μόνο με το σκαφίδιο 1 καθώς 

διέρχεται ανεπηρέαστη από το σκαφίδιο 2 μέσω της εγκοπής του (Σχήμα 1.30-1), η μύτη 

(tip) του οποίου πλησιάζει τη δέσμη στο σημείο Χ. Καθώς ο δρομέας συνεχίζει να 

περιστρέφεται, το σκαφίδιο 2 αρχίζει να αλληλεπιδρά με τη δέσμη ταυτόχρονα με το 

σκαφίδιο 1. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.30-2, η άκρη του διαχωριστή 

(splitter) φτάνει στο αντιδιαμετρικό σημείο της δέσμης, στο σημείο Υ, και η ροή της προς το 

σκαφίδιο 1 διακόπτεται εντελώς. Όμως, ποσότητα νερού που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο 

σκαφίδια εξακολουθεί να κατευθύνεται προς το σκαφίδιο 1 (Σχήμα 1.30-2) και συνεπώς η 

αλληλεπίδραση της δέσμης με το σκαφίδιο 1 συνεχίζεται. Τέλος, το σκαφίδιο 3 εισάγεται 

στη δέσμη (Σχήμα 1.30-3), ενώ ταυτόχρονα η ροή που βρισκόταν ανάμεσα στα σκαφίδια 1 

και 2 αλληλεπιδρά με το σκαφίδιο 1 και διαφεύγει από την περιοχή κοντά στην εγκοπή. Η 

σχετική θέση δέσμης σκαφιδίου και η μορφή της ροής σε αυτό φαίνεται στο Σχήμα 1.30-4. 

Έτσι, η έξοδος της ροή από το σκαφίδιο αρχικά γίνεται στην περιοχή κοντά στη ρίζα του, 

ενώ στη συνέχεια μεταφέρεται προοδευτικά προς το κέντρο και τέλος προς την περιοχή 

κοντά στην εγκοπή του. 

  



1. Εισαγωγή στο πρόβλημα και βιβλιογραφική επισκόπηση 65 
 

 

 

 

Σχ. 1.30. Ποιοτική απεικόνιση πρόσπτωσης δέσμης σε δρομέα Pelton [7] 

 

1.5.1. Αναλυτική προσέγγιση 

 

H ελεύθερη δέσμη προσπίπτει στα σκαφίδια αποδίδοντας μέρος της κινητικής της 

ενέργειας, ενώ η κινητική ενέργεια της εξερχόμενης ροής δεν είναι εκμεταλλεύσιμη και 

συνεπώς αποτελεί μέρος των απωλειών. Εφαρμόζοντας το θεώρημα της ροπής της ορμής 

σε υδροστρόβιλο, υπολογίζεται η ροπή που αναπτύσσεται στον δρομέα ως προς τον άξονα 

περιστροφής του, η οποία αν πολλαπλασιαστεί με τη γωνιακή ταχύτητα δίνει την 

περιφερειακή ισχύ που παράγει ο δρομέας (Σχήμα 1.31): 

 

𝑁𝑢 = 𝑀𝑢𝜔 = 𝑚𝑢̇ (𝑟1𝐶𝑢1 − 𝑟2𝐶𝑢2)𝜔 = 𝜌𝑄(𝑈1𝐶𝑢1 − 𝑈2𝐶𝑢2) (1.15) 

 
όπου 𝛮𝑢  και 𝛭𝑢 , η περιφερειακή ισχύς και ροπή της μηχανής αντιστοίχως, 𝐶𝑢𝑖  η 

περιφερειακή συνιστώσα της απόλυτης ταχύτητας της ροής για την είσοδο (i =1) και την 

έξοδο (i =2) του υδροστροβίλου, ω η γωνιακή ταχύτητα, 𝑚𝑢̇  και Q η παροχή μάζας και 

όγκου αντιστοίχως, 𝑟𝑖 και 𝑈𝑖  η ακτίνα και η περιφερειακή ταχύτητα του δρομέα.  
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Σχ. 1.31. Πρόσπτωση δέσμης σε καμπυλωμένη επιφάνεια και εκτροπή της κατά γωνία β. 

 

Η Εξίσωση (1.15) ισχύει υπό την προϋπόθεση ομοιόμορφων συνθηκών ροής και σταθερής 

παροχής μάζας (ή όγκου). Παρατηρείται ότι μόνο η περιφερειακή (εφαπτομενική) 

συνιστώσα της απόλυτης ταχύτητας συνεισφέρει στην περιστροφή της ατράκτου. Επίσης, 

σύμφωνα με τη θεμελιώδη εξίσωση των στροβιλομηχανών του Euler (προς τιμήν του 

Leonhard Euler που πρώτος τη διατύπωσε), όπως εφαρμόζεται στην περίπτωση των 

στροβίλων, είναι: 

𝐻𝑢 =
1

𝑔
(𝑈1𝐶𝑢1 − 𝑈2𝐶𝑢2)   (1.16) 

Τέλος, από τις Εξισώσεις (1.15) και (1.16) προκύπτει η περιφερειακή ισχύς 𝛮𝑢 του δρομέα 

συναρτήσει του διαθέσιμου ύψους, 𝛨𝑢  (mΣΥ): 

 

𝑁𝑢 = 𝜌𝑔𝑄𝑢𝐻𝑢 (1.17) 

 
Σύμφωνα με την απλοποιημένη διδιάστατη ανάλυση και αμελώντας τις απώλειες τριβών, 

προκύπτει ότι η περίπτωση του ακίνητου δρομέα Pelton είναι όμοια με την περίπτωση του 

Σχήματος 1.31 (για ω=U=0), όπου η επιφάνεια στην οποία προσκρούει η δέσμη είναι 

καμπυλωμένη.  Η δέσμη εκτρέπεται κατά την εφαπτομενική γωνία β και η δύναμη που 

αναπτύσσεται στην επιφάνεια προκύπτει από την εξίσωσης της ορμής: 

 

Px
⃗⃗  ⃗ = ρ ∙ Q ∙ (C⃗ − W2

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 
 

𝑃𝑥 = 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ 𝐶 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽)  (1.18) 

 
Στο ισοδύναμο του στρεφόμενου δρομέα Pelton, δεχόμενοι ότι τα σωματίδια εισέρχονται 
και εξέρχονται από τα σκαφίδια στην ίδια ακτίνα από το κέντρο περιστροφής, η 
περιφερειακή ταχύτητα της επιφάνειας του σκαφιδίου είναι σταθερή και ίση με U κατά τη 
φορά της C (Σχήμα 1.31). 
 
Η προκύπτουσα δύναμη και ισχύς είναι: 
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𝑃𝑥 = 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ (𝐶 − 𝑈) ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛽) (1.19) 

 

𝛮𝑥 = 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ (𝐶 − 𝑈) ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛽) ∙ 𝑈 (1.20) 

 
όπου U η ταχύτητα της επιφάνειας ή στο ανάλογο του στροβίλου Pelton η περιφερειακή 

ταχύτητα του σκαφιδίου στο σημείο του άξονα της δέσμης. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα προκύπτει: 
 

𝜂ℎ = 2
𝑈

𝐶
(1 −

𝑈

𝐶
) (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽) (1.21) 

 

Παραγωγίζοντας την Εξίσωση (1.20) ως προς U και θέτοντας 
𝑑𝑁𝑥

𝑑𝑈
= 0 προκύπτει ότι η ισχύς 

μεγιστοποιείται για U=C/2 και γίνεται: 

 
 

𝛮𝑥,𝑚𝑎𝑥 =
1

4
𝜌 ∙ 𝑄 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛽) ∙ 𝐶2 (1.22) 

 
Τέλος, για β=180ο η ισχύς παίρνει τη μέγιστη τιμή:  
 

𝛮𝑡0,𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ 𝐶2 (1.23) 

 
 
Δεδομένου ότι η (υδραυλική) ισχύς της δέσμης, που αντιστοιχεί στην κινητική της ενέργεια, 

C2/2, είναι ίση προς: 

 

𝛮𝛿 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ 𝐶2 (1.24) 

 
από την Εξίσωση (1.21) προκύπτει ότι ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα είναι 

100% και ότι η τελική ταχύτητα εξόδου του νερού είναι μηδενική. 

 
Αυτό όμως δεν είναι εφικτό σε έναν δρομέα υδροστροβίλου Pelton, διότι τότε η πίσω 

πλευρά του σκαφιδίου που ακολουθεί θα προσέκρουε στο εξερχόμενο νερό του 

προηγούμενου σκαφιδίου, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.32.  
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Σχ. 1.32. Πρόσκρουση της ροής στις πλευρές του επόμενου σκαφιδίου [21] 

 

Συνεπώς, η επιθυμητή τελική ταχύτητα εξόδου του νερού έχει φορά κάθετη στην ταχύτητα 

C, ώστε να απομακρύνεται από τον δρομέα χωρίς όμως παραμένουσα συστροφή που θα 

μείωνε περαιτέρω το ύψος και την απόδοση του δρομέα. Αυτό επιτυγχάνεται για γωνία 

β<180ο, και στην πράξη η γωνία β έχει τιμή περίπου 170ο. Συνεπώς, ο μέγιστος δυνατός 

υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα θα είναι: 

 

𝛮𝑢,𝑚𝑎𝑥 =
1

4
∙ 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ 𝐶2 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽) (1.25) 

 

και για β=170 ο προκύπτει ότι Νu,max = 0.984 ∙ Νt0,max  που υποδεικνύει ότι οι 

ελάχιστες απώλειες λόγω της παραμένουσας κινητικής ενέργειας στο ρευστό είναι 

περίπου 1.6 %. 

 
Επιπλέον, λόγω υδραυλικών απωλειών τριβής κατά την πρόσκρουση και αλληλεπίδραση 

της ροής με τα σκαφίδια, η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα είναι στην πράξη 

μεγαλύτερη και η σχέση ταχυτήτων γίνεται:  

 

𝐾𝑢 =
𝑈

𝐶
= 0.45 𝜔𝜍 0.49 [5, 7]  (1.26) 

 
Η τριδιάστατη ανάλυση της ροής στα σκαφίδια Pelton είναι πολύ πιο περίπλοκη, όπως 
αναλύεται ενδελεχώς από τoν Zh. Zhang [36]. Οι δυνάμεις που επηρεάζουν την τροχιά στο 
περιστρεφόμενο σύστημα είναι οι φυγόκεντρες, οι δυνάμεις Coriolis, η τριβή και δυνάμεις 
λόγω του πεδίου πιέσεων που δημιουργείται στην επιφανειακή ροής στο σκαφίδιο. Ο 
αναλυτικός υπολογισμός της τροχιάς ενός σωματιδίου νερού είναι πρακτικά αδύνατος, 
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όμως αμελώντας τις δυνάμεις τριβών είναι δυνατό να εκτιμηθεί η συσχέτιση και επίδραση 
διαφόρων μεγεθών στον βαθμό απόδοσης του δρομέα.  
 
Θεωρώντας σωματίδιο νερού στο κέντρο της δέσμης που εισέρχεται στην επιφάνεια του 

σκαφιδίου σε ακτίνα R1 όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.33 και εξέρχεται σε διαφορετική ακτίνα 

R2 προκύπτει ότι: 

 

𝑊2
2 − 𝑊1

2 = 𝜔2(𝑅2
2 − 𝑅1

2) (1.27) 

 
και επειδή είναι U=Rω 
 

𝑊2 − 𝑈2 = 𝑊1
2 − 𝑈1

2 = 𝑊2
2 − 𝑈2

2 (1.28) 

 
Γενικεύοντας τα παραπάνω για σωματίδιο σε τυχαία ακτίνα Rs είναι: 
 

𝑊2 = 𝐶2 + 𝑈2 − 2𝐶𝑈𝑐𝑜𝑠𝜃 (1.29) 

 
και τελικά προκύπτει 
 

𝑊2 − 𝑈2 = 𝐶2 − 2𝑅𝑠𝜔𝐶 (1.30) 

 

 

Σχ. 1.33. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πρόσκρουσης δέσμης σε σκαφίδιο [36] 

 

Η απόλυτη ταχύτητα στην έξοδο του εγχυτήρα είναι σύμφωνα με το γενικό σχεδιάγραμμα 

τρίγωνων ταχυτήτων για τη ροή σε Pelton που φαίνεται στο Σχήμα 1.34 

 

𝐶2
2 = 𝑊2

2 + 𝑈2
2 + 2𝑊2𝑈2𝑐𝑜𝑠𝛽 (1.31) 
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Τέλος και λόγω της Εξίσωσης (1.28) η Εξίσωση του Euler (1.16) μπορεί να γραφτεί 
 

𝐻𝑢 =
1

2𝑔
(𝑊1

2 − 𝑈1
2 + 𝑈1𝐶1 𝑐𝑜𝑠𝑎1) − (𝑊2

2 − 𝑈2
2 + 𝑈2𝐶2 𝑐𝑜𝑠𝑎2) (1.32) 

 
και από τον νόμο των συνημίτονων 
 

𝐻𝑢 =
1

2𝑔
(𝐶1

2 − 𝐶2
2) (1.33) 

 

 

Σχ. 1.34. Τρίγωνο ταχυτήτων για ροή σε Pelton 

 

Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα θα είναι ανάλογος του λόγου της κινητικής 
ενέργειας του νερού πριν και μετά την αλληλεπίδραση ή αλλιώς: 
 

𝜂ℎ,𝑠 = 1 −
𝐶2

2

𝐶2 =
2

𝐶2 (𝑈1𝐶𝑢1 − 𝑈2𝐶𝑢2) (1.34) 

 
όπου στη δεύτερη ισότητα γίνεται χρήση της εξίσωσης Euler. 
 
Από τις Εξισώσεις (1.30), (1.31), (1.34) προκύπτει 
 

𝜂ℎ,𝑠 =
2

𝐶2 (𝑅𝑠𝜔𝐶 − 𝑈2
2 − 𝑈2𝑐𝑜𝑠𝛽√𝐶2 − 2𝑅𝑠𝜔𝐶 + 𝑈2

2 (1.35) 

 

ή ισοδύναμα απαλείφοντας τις ταχύτητες αφού ισχύει Ku1 =
U1

C
 και U2 =

R2

R1
∙ U1 

 

𝜂ℎ,𝑠 = 2𝐾𝑢1 (
𝑅𝑠

𝑅1
− 𝐾𝑢1

𝑅2
2

𝑅1
2 −

𝑅2

𝑅1
∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽√1 − 2𝐾𝑢1

𝑅𝑠

𝑅1
+ 2𝐾𝑢1

2 𝑅2

𝑅1
) (1.36) 

 
η οποία αποτελεί την αναλυτική εξίσωση απωλειών για κάθε σωματίδιο νερού και είναι 

αντίστοιχη της Εξίσωσης (1.21) του διδιάστατου πεδίου καθώς για Rs=R1 και R2=R1 οι 
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εξισώσεις γίνονται ταυτόσημες. Εδώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αμελούνται οι τριβές 

και άλλες απώλειες, καθώς δεν μπορούν να εκτιμηθούν αναλυτικά. 

 
Από την παραπάνω Εξίσωση προκύπτει ότι ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται από τους όρους 

Κu1, cosβ, Rs/R1 και R2/R1. Για την ανάλυση του μεγέθους της επίδρασης αυτών των μεγεθών 

αναγκαία είναι πρώτα η μελέτη των ορίων τους, ώστε να εκτιμηθεί το αποδεκτό πεδίο 

τιμών τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [5, 7, 36], σε συνδυασμό με απλούς 

υπολογισμούς, προκύπτει ότι γενικά είναι: 

 
0.45<Ku1<0.49 
160ο<β<175ο 
0.9< Rs/R1<1.1 
0.8< R2/R1<1.1 
 
Με βάση τις τιμές αυτές, ο Zhang [36] εκτίμησε την επίδραση των συντελεστών αυτών στον 

υδραυλικό βαθμό απόδοσης του δρομέα, όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω Σχήματα 1.35 

και 1.36. 

 

  

Σχ. 1.35. Επίδραση της θέσης του σωματιδίου νερού στο βαθμό απόδοσης [36] 

 

 

Σχ. 1.36. Επίδραση της γωνίας β στο βαθμό απόδοσης [36] 

 

Όπως φαίνεται, η σημαντικότερη παράμετρος είναι η γωνία εξόδου του σκαφιδίου, β. Στο 

Σχήμα 1.32 παρουσιάζεται ο ρόλος της γωνίας αυτής στο διδιάστατο επίπεδο, ενώ στο 

Σχήμα 1.37 απεικονίζεται η γωνία β στον τριδιάστατο χώρο. Η φορά της ταχύτητας εξόδου, 
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ΑΒ, του σωματιδίου εξαρτάται από την τροχιά του (particle orbit) και το σημείο εξόδου στο 

χείλος του σκαφιδίου. Στο Σχήμα 1.37 το επίπεδο “tangent plane” είναι εφαπτομενικό στην 

εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου στο σημείο Α. Επίσης, το “perpendicular plane” είναι 

κάθετο στο εφαπτομενικό επίπεδο στο σημείο Α. Η ταχύτητα 𝛢𝛣⃗⃗⃗⃗  ⃗ μπορεί να αναλυθεί στην 

𝛢𝛤⃗⃗⃗⃗  ⃗ που βρίσκεται στην τομή των δύο επιπέδων και στην 𝛢𝛥⃗⃗⃗⃗  ⃗ που ανήκει στο εφαπτομενικό 

επίπεδο. Είναι φανερό ότι η συνιστώσα 𝛢𝛥⃗⃗⃗⃗  ⃗  αποτελεί μια πρόσθετη μικρή απώλεια 

ενέργειας όταν το σωματίδιο δεν εξέρχεται κάθετα στην ακμή του σκαφιδίου (edge). Η 

συνιστώσα ΑΕ ανήκει στο κάθετο επίπεδο και απομακρύνει το σωματίδιο από το επόμενο 

σκαφίδιο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Η γωνία 𝛦�̂�𝛤 γωνία είναι ίση με β-90ο όπου β 

πρέπει να είναι περίπου ίση με 170 μοίρες, όπως αναλύθηκε κατά τη διδιάστατη 

προσέγγιση. 

 

 

Σχ. 1.37. Ορισμός γωνίας β στον τριδιάστατο χώρο. 

 

Ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης προκύπτει όταν η συνιστώσα της ταχύτητας 𝛢𝛥⃗⃗⃗⃗  ⃗ γίνεται 

μηδενική. Η ελαχιστοποίηση αυτών των απωλειών με κατάλληλο σχεδιασμό του σκαφιδίου 

απαιτεί την ακριβή γνώση της ταχύτητας εξόδου των σωματιδίων ρευστού, που δεν είναι 

δυνατό να ληφθεί αναλυτικά και χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι δυνάμεις που 

καθορίζουν την τροχιά τους κατά μήκος της επιφάνειας του σκαφιδίου (τριβές, πεδίο 

πιέσεων κλπ.)  

 
Όπως φάνηκε από την παραπάνω ανάλυση είναι αδύνατο να υπολογιστεί αναλυτικά η 

τροχιά των σωματιδίων του νερού κατά μήκος της επιφάνειας του σκαφιδίου και να 

εκτιμηθεί με ακρίβεια ο βαθμός απόδοσης. Κατ’ αρχάς, είναι αδύνατος ο υπολογισμός του 

πεδίου πιέσεων στην επιφάνεια του σκαφιδίου η επίδρασή του στις τροχιές των 

σωματιδίων. Επίσης, αδύνατη είναι η εκτίμηση της συμπεριφοράς του νερού όταν 

προσκρούει και εισέρχεται στο σκαφίδιο, καθώς και η προσκόλληση μέρους της δέσμης 
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στην πίσω πλευρά του. Επιπρόσθετα, δεν γίνεται να εκτιμηθεί η επίδραση της τυρβώδους 

ροής και ο σχηματισμός επιφανειακού οριακού στρώματος στο σκαφίδιο. Τέλος, είναι 

πρακτικά αδύνατη η εκτίμηση των απωλειών λόγω πιθανής πρόσκρουσης νερού που 

εξέρχεται από το σκαφίδιο στην πίσω πλευρά του επόμενου σκαφιδίου, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1.32. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αναλυτικός υπολογισμός του βαθμού 

απόδοσης του δρομέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για λόγους κατανόησης της 

σύνθετης αυτής ροής και όχι για την εκτίμηση του πραγματικού βαθμού απόδοσης, ούτε 

για τη βελτίωση του σχεδιασμού του δρομέα.  

 
 

1.5.2 Αριθμητική προσομοίωση της ροής 

 

 
Η αριθμητική προσομοίωση της ροής σε δρομέα υδροστροβίλου Pelton επέτρεψε την 

εκτίμηση της επίδρασης όλων των παραπάνω παραμέτρων της ροής, καθώς και του βαθμού 

απόδοσης του δρομέα. Η περίπτωση της πρόσπτωσης δέσμης νερού σε στρεφόμενο 

δρομέα Pelton είναι διφασική, μεταβαλλόμενη (unsteady), τριδιάστατη ροή με ελεύθερη 

επιφάνεια. Πολλές εργασίες έχουν δημοσιευτεί με αριθμητική προσομοίωση της ροής 

χρησιμοποιώντας Eulerian πλεγματικές μεθόδους ή Lagrangian σωματιδιακές.  

 
Οι Eulerian πλεγματικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν πρώτα χρονικά, αλλά και σε πολύ 

μεγαλύτερο εύρος για την επίλυση της ροής. Οι Matthias et al. [37] χρησιμοποίησαν το 

λογισμικό FLUENT για να προσομοιώσουν απλοποιημένη μορφή υδροστροβίλου Pelton, 

όπου αντί για σκαφίδια τοποθέτησαν επίπεδες πλάκες. Η απλοποιημένη αυτή διάταξη 

επέτρεψε την πειραματική μελέτη του προβλήματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.38 και την 

εκτίμηση των αριθμητικών σφαλμάτων. 

 

     

Σχ. 1.38.  Υπολογιστικός χώρος αριθμητικής επίλυσης της ροής (αριστερά) και πειραματική 
διάταξη (δεξιά) [38] 

Είσοδος 

ελεύθερης 

δέσμης 

Περιστρεφόμενες 

επίπεδες πλάκες 
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Επίσης, απλοποιημένη μορφή υδροστροβίλου Pelton προσομοίωσαν οι Zoppe et al. [38] με 

το λογισμικό FLUENT. Η περίπτωση που επιλύθηκε ήταν η ροή σε ακίνητο σκαφίδιο Pelton 

και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχα πειραματικά, με πολύ καλή συμφωνία. 

Αποτέλεσμα της προσομοίωσης και η πειραματική διάταξη φαίνονται στο Σχήμα 1.39. 

 

  

 Σχ. 1.39.  Αριθμητικά (αριστερά) και πειραματικά (δεξιά) αποτελέσματα πρόσκρουσης 
δέσμης σε ακίνητο σκαφίδιο Pelton [38] 

 

Αργότερα, ο Perrig A. [21, 39, 40] προσομοίωσε τη ροή σε περιστρεφόμενο δρομέα Pelton 

με το λογισμικό CFX χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα 

αναλύθηκαν ενδελεχώς και συγκρίθηκαν με αντίστοιχα πειραματικά, όπως παρουσιάζεται 

στο Κεφάλαιο 1.5.3, δείχνοντας ότι η ακρίβεια των αριθμητικών προσομοιώσεων είναι 

ικανοποιητική.  

 

Η βασική μεθοδολογία και τα αποτελέσματα προσομοίωσης της ροής με Eulerian 

πλεγματικές μεθόδους μπορούν να παρουσιαστούν σύμφωνα με την εργασία του Barstad 

[41], ο οποίος χρησιμοποίησε το λογισμικό ANSYS-CFX. Ο υπολογιστικός χώρος στον οποίο 

κατασκευάζεται πλέγμα και αναλύεται η ροή φαίνεται στο Σχήμα 1.40. Τα τμήματα Α και Β 

αποτελούν τον σταθερό όγκο, ενώ το τμήμα Γ τον περιστρεφόμενο, με γωνιακή ταχύτητα 

ίση με του δρομέα. Η δέσμη εισέρχεται μέσω του σταθερού τμήματος Α στο 

περιστρεφόμενο τμήμα Γ, το οποίο φέρει 2 ή περισσότερα σκαφίδια.  
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Σχ. 1.40. Χώρος δρομέα Pelton όπου επιλύεται αριθμητικά η ροή [41] 

 

Η αριθμητική επίλυση της ροής επιτρέπει τον υπολογισμό των κατανομών φάσεων, 

ταχυτήτων και πιέσεων, των δυνάμεων και ροπών που ασκούνται στον δρομέα και φυσικά 

του βαθμού απόδοσης. Στο Σχήμα 1.41 παρουσιάζονται οι κατανομές φάσης (νερού - αέρα) 

τριών χρονικών στιγμών ως διεπιφάνεια (iso-surface), με χρωματισμό που δείχνει την 

ταχύτητα του νερού. 

 

   

Σχ. 1.41. Αριθμητικά αποτελέσματα πεδίου φάσεων και ταχυτήτων νερού [41] 

 

Επίσης, εκτός από τον βαθμό απόδοσης, μπορούν να προκύψουν και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες από την αριθμητική ανάλυση της ροής, όπως η κατανομή και το μέγεθος των 

καταπονήσεων του υλικού των σκαφιδίων. To Σχήμα 1.42 αναφέρεται στη στιγμή που 

ασκείται η μέγιστη ροπή στο μεσαίο σκαφίδιο και παρουσιάζει τη φάση του νερού, την 

κατανομή πιέσεων στις στερεές επιφάνειες των σκαφιδίων, την παραμόρφωση του υλικού 

και την καταπόνησή του [42].  

m/s  

υγρής φάσης 
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Σχ. 1.42.  Χρήσιμα αποτελέσματα για την κατασκευή του δρομέα από την αριθμητική 
επίλυση της ροής [42] 

 

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόστηκε και στις εργασίες των Jošt et. al. [43, 44] όπου 

προσομοιώθηκε η ροή σε ολόκληρο τον υδροστρόβιλο Pelton με το λογισμικό CFX. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά προσομοιώθηκε η ροή στο σύστημα διανομέα και τους δύο 

εγχυτήρες υδροστροβίλου Pelton οριζοντίου άξονα, σε υπολογιστικό χώρο που φαίνεται 

στο Σχήμα 1.43. Στο ίδιο Σχήμα επίσης φαίνεται το υπολογιστικό πλέγμα, όπου στις πιο 

σκούρες περιοχές είναι πιο πυκνό με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας. Στη συνέχεια, η 

προκύπτουσα ροή χρησιμοποιήθηκε ως είσοδος για την προσομοίωση περιστρεφόμενου 

δρομέα με 23 σκαφίδια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.44-Α. Πραγματοποιήθηκε ο 

υπολογισμός των ρευστομηχανικών μεγεθών, όπως η πίεση και η κατανομή φάσεων, που 

φαίνονται στο Σχήμα 1.44-Β-Γ σε ένα ενδεικτικό στιγμιότυπο. Στη συνέχεια, χαράχτηκαν οι 

καμπύλες ροπής και υπολογίστηκε ο βαθμός απόδοσης.  

 

 

Σχ. 1.43, Υπολογιστικός χώρος και μορφή πλέγματος του διανομέα και των εγχυτήρων [44] 
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Σχ. 1.44.  Υπολογιστικός χώρος και πλέγμα του δρομέα (Α), αποτελέσματα πεδίου πιέσεων 
(Β) και κατανομής φάσεων (Γ) [44] 

 

Παρ’ όλα αυτά, η πυκνότητα του πλέγματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ανεπαρκής, όπως 

υποδεικνύει η σύγκριση των αποτελέσματος προσομοίωσης με αραιό και πυκνό πλέγμα 

ενός στιγμιότυπου του Σχήματος 1.45. Επίσης, το χρονικό βήμα που χρησιμοποιήθηκε 

φαίνεται να έχει μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.46, 

δείχνοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος για την ακριβέστερη 

προσομοίωση της ροής. 

 

 

 

Σχ. 1.45.  Σύγκριση του υπολογιζόμενου πεδίου φάσεων (αέρα-νερό) με το πλέγμα που 
έγιναν οι προσομοιώσεις (Α) και με νέο πυκνότερο πλέγμα (Β) [43] 

 

Α Β 

Α Β Γ 



78  1.5. Αλληλεπίδραση ελεύθερης δέσμης με δρομέα Pelton 
 

 

Σχ. 1.46.  Σύγκριση της διακύμανσης της ροπής που ασκείται σε ένα σκαφίδιο για 
διαφορετικά υπολογιστικά χρονικά βήματα [43] 

 

Επίσης, παρόμοια εργασία πραγματοποιήθηκε αργότερα από τη Souari [45] 

προσομοιώνοντας τη ροή σε δρομέα Pelton, χρησιμοποιώντας το λογισμικό FLUENT. Η 

προσομοίωση μόνο τριών γειτονικών σκαφιδίων επέτρεψε την ακριβέστερη προσομοίωση 

της ροής και την καλύτερη μελέτη του τρόπου αλληλεπίδρασης της ελεύθερης δέσμης με το 

σκαφίδιο. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε εκτενώς η μορφή της υγρής φάσης και η 

επίδραση της πίσω επιφάνειας του σκαφιδίου. Στο Σχήμα 1.47 σχεδιάζονται τα πεδία 

πιέσεων (αριστερό μισό σκαφίδιο) και φάσεων (δεξί μισό σκαφίδιο) της πίσω επιφάνειας 

σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όπως φαίνεται, μέρος της ροής προσκολλάται στην 

πίσω επιφάνεια κατά την είσοδο του σκαφιδίου στη δέσμη και δημιουργεί έντονη 

υποπίεση στην πίσω πλευρά του σκαφιδίου, λόγω της επίδρασης του μηχανισμού Coanda. 

Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται και από πειραματικά αποτελέσματα, όπως αναλύεται 

στο Κεφάλαιο 1.5.3 και ο ρόλος του στην ανταλλαγή ενέργειας είναι αρκετά και σημαντικός, 

όπως διαπιστώθηκε και στα αποτελέσματα της παρούσας Διατριβής. 

 

 
 

  

Στιγμιότυπο γωνιακής μετατόπισης 56.49ο Στιγμιότυπο γωνιακής μετατόπισης 81.75ο 

Σχ. 1.47. Πεδία πιέσεων και φάσεων της πίσω επιφάνειας του μεσαίου σκαφιδίου [45] 

Πεδίο πιέσεων  

(πράσινο=πίεση αναφοράς 

Μπλε= υποπίεση) 

Πεδίο φάσεων 

(κόκκινο=υγρή φάση 

Μπλε= αέρια φάση) 



1. Εισαγωγή στο πρόβλημα και βιβλιογραφική επισκόπηση 79 
 

 

Τέλος, το λογισμικό OpenFoam που υποστηρίζεται από ελεύθερο κώδικα χρησιμοποιήθηκε 

από τον Rygg [46] με στόχο την επίλυση της ροής στον περιστρεφόμενο δρομέα. Στο Σχήμα 

1.48 φαίνονται αποτελέσματα της προσομοίωσης η οποία επιτεύχθηκε για τρία διαδοχικά 

σκαφίδια. Παρά το γεγονός ότι η ακρίβειά του φαίνεται να υστερεί της αντίστοιχης του CFX 

με το οποίο συγκρίθηκε, η ελεύθερη διάθεση του ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιήθηκε 

αφήνει περιθώρια σημαντικής βελτίωσης. 

 

     

 

Σχ. 1.48.  Αποτελέσματα προσομοίωσης της ροής με ελεύθερο κώδικα (OpenFOAΜ), πεδίο 
ταχυτήτων υγρής φάσης [46] 

 

Οι Lagrangian σωματιδιακές μέθοδοι άρχισαν να αναπτύσσονται αρκετά αργότερα, με 

στόχο κυρίως την μείωση του υπολογιστικού κόστους. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος, η SPH 

[47], αναπτύχθηκε αρχικά ενδελεχώς από τους Marogniu et al [48, 49]. Πιο συγκεκριμένα, 

αναπτύχθηκαν διάφορες παραλλαγές της μεθόδου, με πιο σημαντική την SPH-ALE [50, 51]. 

Με την παραλλαγή αυτή πρώτα έγινε δυνατή η προσομοίωση στην περίπτωση 

περιστρεφόμενου δρομέα δείχνοντας ότι η ακρίβεια της προσομοίωσης μπορεί να είναι 

αντίστοιχη των πλεγματικών μεθόδων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.49 όπου συγκρίνεται η 

καμπύλη ροπής με αντίστοιχη της μεθόδου Homogeneous (CFX). Στη συνέχεια, με δεδομένο 

το μειωμένο υπολογιστικό κόστος προσομοιώθηκε η ροή στο εσωτερικό του κελύφους, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.50.  

 

m/s 
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Σχ. 1.49.  Σύγκριση της ασκούμενης ροπής που προκύπτει από τις SPH-ALE και 
Homogeneous [50] 

 

 

Σχ. 1.50.  Προσομοίωση της ροής στο εσωτερικό κελύφους Pelton 2 εγχυτήρων με την 
Lagrangian σωματιδιακή μέθοδο SPH-ALE [51] 

 

Επιπρόσθετα, ο Κουκουβίνης [52] χρησιμοποίησε τη μέθοδο εξετάζοντας, εκτός από την 

περίπτωση του δρομέα, και άλλες περιπτώσεις ροής σε υδροστροβίλους, όπως η ροή σε 

εγχυτήρα και στον εκτροπέα (Σχήμα 1.51 και 1.52). Το βασικότερο συμπέρασμα ήταν ότι 
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ανάλογα με τη φύση του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί η επίλυση του με 

ικανοποιητική ακρίβεια ανάλογη των πλεγματικών μεθόδων, αλλά με μικρότερο 

υπολογιστικό κόστος.  

 

 

Σχ. 1.51.  Προσομοίωση της ροής σε εγχυτήρα υδροστροβίλου δράσης με τη μέθοδο SPH 
[52] 

 

 

Σχ. 1.52.  Προσομοίωση της ροής σε εκτροπέα υδροστροβίλου δράσης με τη μέθοδο SPH 
[52] 

 

Τέλος, σε πιο πρόσφατη εργασία ο Furnes [53], ανέπτυξε τη μέθοδο SPH επικεντρονοντας 

το ενδιαφέρον στην κατάλληλη εφαρμογή του SPH μοντέλου DualSPHysics. 

 

Άλλη Lagrangian σωματιδιακή μέθοδο αποτελεί η Moving Particle Semi-Implicit (MPS), η 

οποία όμως έχει χρησιμοποιηθεί πολύ περιορισμένα [54].  
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Τέλος, η μέθοδος Fast Lagrangian Simulation αναπτύχθηκε από τους Anagnostopoulos et al. 

[55, 56], η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στην επίλυση της ροής σε δρομείς 

υδροστροβίλων Pelton και Turgo. Η διαφοροποίηση της μεθόδου είναι ότι δεν επιλύει τις 

εξισώσεις N-S και έτσι προσομοιώνει τη ροή με πολύ μικρότερο υπολογιστικό κόστος, αλλά 

και με σχετικά μειωμένη ακρίβεια. Η μέθοδος αυτή, η οποία αναπτύχθηκε περαιτέρω για 

δρομείς Pelton και εφαρμόστηκε στην παρούσα Διατριβή, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στα 

επόμενα Κεφάλαια 3 και 4. 

 

1.5.3. Πειραματική διερεύνηση 

 

Η πειραματική επαλήθευση της εγκυρότητας των αριθμητικών αποτελεσμάτων κρίνεται 

αναγκαία, επειδή, λόγω της περιπλοκότητας της ροής, η αριθμητική επίλυση δεν είναι 

δυνατόν να προσομοιώσει με ακρίβεια όλα τα φαινόμενα και τους ροϊκούς μηχανισμούς 

που εμφανίζονται. Συνεπώς, οι πειραματικές μετρήσεις και η σύγκριση διαφόρων μεγεθών 

με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των προσομοιώσεων είναι αναγκαίες για να εκτιμηθεί το 

μέγεθος των αριθμητικών σφαλμάτων και η επίδραση των επιμέρους μηχανισμών που δεν 

μοντελοποιούνται (π.χ. ο σχηματισμός σταγονιδίων λόγω της εσωτερικής τάσης του νερού 

και η εκτόξευσή τους προς κάθε κατεύθυνση) 

  
Πρώτος ο Lowy [53] οπτικοποίησε την πρόσκρουση δέσμης σε ακίνητα σκαφίδια Pelton, 

ενώ αργότερα ο Bachman [57] οπτικοποίησε τη ροή σε περιστρεφόμενο δρομέα, μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε και από τον Perrig [40] πολύ αναλυτικά και ολοκληρωμένα, όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. Η οπτικοποίηση που πέτυχε ο Perrig έγινε κατ’ αρχάς 

φωτογραφίζοντας τη ροή από εξωτερικό σημείο, όπως φαίνεται στα Σχήματα 1.53 και 1.54.  

 
Οι φωτογραφίες από διάφορα διαδοχικά στιγμιότυπα της αλληλεπίδρασης της δέσμης με 

τον δρομέα δείχνουν ευκρινώς διάφορα περίπλοκα στοιχεία της ροής, που είναι δύσκολο 

να προσομοιωθούν αριθμητικά. Κατ΄ αρχάς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.53, ο δρομέας 

κινείται μέσα σε ένα νέφος από σταγονίδια που γεμίζουν τυχαία τον χώρο. Επιπλέον, στο 

σημείο c φαίνεται η μορφή της ροής που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το 

σκαφίδιο, η οποία είναι έντονα διαταραγμένη ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης της δέσμης 

με τη στερεή επιφάνεια. Επιπρόσθετα, στο σημείο δ φαίνεται μέρος της ροής που αφού 

έχει προσκολληθεί στη πίσω πλευρά του σκαφιδίου, τελικά αποκολλάται και κατευθύνεται 

προς το προπορευόμενο σκαφίδιο. 
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Σχ. 1.53. Εξωτερική (external) οπτικοποίηση της ροής [40] 

 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι αν και η ροή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, η αριθμητική 

επίλυση υπολογίζει και αναπαριστά με αρκετά καλή ακρίβεια τη γενική εικόνα της. Από την 

άλλη μεριά όμως πιστοποιήθηκε ότι εμφανίζονται δευτερογενή ροϊκά φαινόμενα, που δεν 

είναι δυνατόν να μοντελοποιηθούν και να υπολογισθούν αριθμητικά. Ένα παράδειγμα 

φαίνεται στο Σχήμα 1.54 όπου η επιφάνεια της δέσμης αλλοιώνεται (σημεία a και b) από 

την πρόσκρουση και εκτόξευση διάσπαρτων σταγονιδίων (Ι). Η τελική εκτίμηση του 

μεγέθους των αριθμητικών σφαλμάτων μπορεί να γίνει μόνο με ευθεία σύγκριση των 

διαφόρων μεγεθών, όπως η πίεση στην επιφάνεια του σκαφιδίου, και του τελικού βαθμού 

απόδοσης. 
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Σχ. 1.54. Καταστροφή της ομοιομορφίας της δέσμης από εκτοξευόμενα σταγονίδια νερού 
[40] 

 

Στη συνέχεια, ο Perrig [40] οπτικοποίησε τη σχετική κίνηση της ροής ως προς ένα εσωτερικό 

σημείο, που βρίσκεται πάνω στα στρεφόμενα σκαφίδια. Η οπτικοποίηση επιτεύχθηκε 

τοποθετώντας ενδοσκόπιο πάνω στον δρομέα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.55.  

 

 

Σχ. 1.55. Θέση τοποθέτησης του ενδοσκοπίου και το οπτικό πεδίο που παρατηρείται [40] 
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Σύμφωνα με την πειραματική οπτικοποίηση, η πρόσπτωση της δέσμης στον 

περιστρεφόμενο δρομέα μπορεί να χωριστεί σε 6 κύριες φάσεις, οι οποίες φαίνονται στο 

Σχήμα 1.56 [21]. Η ανάλυση τους μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων της 

οπτικοποίησης, όπως φαίνονται στο Σχήμα 1.57, επιτρέποντας τη μελέτη των λεπτομερειών 

της ροής που λαμβάνουν χώρα πάνω στην κύρια επιφάνεια. 

 

Σχ. 1.56. Διαχωρισμός του φαινομένου ροής σε δρομέα Pelton σε 6 κύριες φάσεις [40] 
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Σχ. 1.57. Οπτικοποίηση της ροής με ενδοσκόπιο τοποθετημένο πάνω στο σκαφίδιο [40] 

 

Φάση 1) Η άκρη του σκαφιδίου j πλησιάζει τη δέσμη (θj<40ο). Η δέσμη δεν αλληλεπιδρά με 

το σκαφίδιο, αλλά ένα σύνολο από σταγόνες εκτοξεύονται από τον διαχωριστή κατά την 

ακτινική διεύθυνση (λεπτομέρεια Ι), όπως αναλύθηκε στο Σχήμα 1.54, επηρεάζοντας την 

ομοιομορφία της δέσμης. 

 
Φάση 2) Η άκρη του σκαφιδίου ακουμπά τη δέσμη και το σκαφίδιο αρχίζει να αλληλεπιδρά 

με αυτή (θj =-40ο έως -10ο). Η μύτη και τα χείλη του σκαφιδίου έρχονται σε επαφή με τη 

δέσμη και αυτή χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, το πάνω μέρος που ακολουθεί την 

εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου j και το κάτω που συνεχίζει ανεπηρέαστο να 

προσκρούσει στο προπορευόμενο σκαφίδιο j+1. Από την οπτικοποίηση φαίνονται διάφορες 

λεπτομέρειες, όπως ένα ξέσπασμα της ροής (θj =-29ο, λεπτομέρεια c Σχημάτων 1.53 και 

1.57) στην εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδιού που κινείται γρήγορα προς τη ρίζα του. 

Έπειτα από μικρή γωνιακή περιστροφή (θj =-21ο) η μορφή της ροής φαίνεται στη 

λεπτομέρεια e, όπου η πλήρης διατάραξη της ομοιομορφίας της οφείλεται στην 

απελευθέρωση του εγκλωβισμένου αέρα κάτω από το φιλμ νερού. Στη συνέχεια, στη 

λεπτομέρεια g (θj =-13ο) φαίνεται το στιγμιότυπο όπου η ροή ξεκινάει να εξέρχεται από το 

Διαχωριστής 
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σκαφίδιο. Επίσης, στη λεπτομέρεια d (Σχήμα 1.53) φαίνεται η προσκόλληση της ροής στη 

καμπύλη του πίσω μέρους του σκαφιδίου σε μορφή χοντρών σταγόνων και ταχύτητα 

σχεδόν ίδια με αυτήν της δέσμης. Συνοψίζοντας, στην αρχή της φάσης η δέσμη 

κατευθύνεται προς τη ρίζα του σκαφιδίου, ενώ στη συνέχεια η ροή μετατοπίζεται συνεχώς 

προς τα πλαϊνά εξωτερικά τοιχώματα. Η ροή αρχίζει να βγαίνει από το σκαφίδιο στο τέλος 

αυτής της φάσης, ενώ ήδη το σκαφίδιο j-1 έχει αρχίσει με τη σειρά του να χωρίζει τη δέσμη. 

 
Φάση 3) Ολοκληρωτικός διαχωρισμός της δέσμης (θj =-10ο έως 0ο). Το σκαφίδιο j-1 έχει 

διαχωρίσει τη δέσμη πλήρως, αλλά τμήμα του νερού που έχει περάσει ανεπηρέαστο 

συνεχίζει την πορεία του στο πίσω μέρος του σκαφιδίου j-1. Στη λεπτομέρεια f1 (θj =-4ο) 

φαίνεται μια διαταραχή της ροής που πιθανόν οφείλεται σε φαινόμενα ανάμειξης. Πιο 

συγκεκριμένα, ροή της δέσμης που κινείται προς τη ρίζα του σκαφιδίου αναμειγνύεται με 

ροή που κινείται προς την εγκοπή με αποτέλεσμα την τοπική απώλεια ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, στη λεπτομέρεια i φαίνεται η είσοδος ροής στο σκαφίδιο η οποία είναι 

καθαρά διαχωρισμένη από την κυρίως δέσμη. Η ροή αυτή προέρχεται από το νερό που 

παρέμεινε προσκολλημένο στην πίσω επιφάνεια του επόμενου σκαφιδίου, προσδίδοντας 

μέρος της ενέργειας του και το οποίο στη συνέχεια κατευθύνεται προς το σκαφίδιο με 

σχετικά χαμηλή κινητική ενέργεια και ανομοιόμορφο προφίλ ταχύτητας. Το πλάτος της 

ροής αυτής είναι πολύ μεγάλο και έτσι ένα τμήμα της προσκρούει στην κοίλη περιοχή στο 

βάθος του σκαφιδίου και διασπείρεται προς τον διαχωριστή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

νέων απωλειών ανάμειξης (λεπτομέρεια j στιγμιότυπου στις θj =5ο).  

 
Φάση 4) Η ροή που έχει αλληλεπιδράσει και με την πίσω επιφάνεια του j-1 σκαφιδίου 

αποτελεί το τελευταίο τμήμα εισροής νερού στο σκαφίδιο (θj =0ο έως 15ο). Στη φάση αυτή 

τα τελευταία τμήματα νερού που αποτελούνται από την παραμορφωμένη και 

θρυμματισμένη δέσμη προσκρούουν στο σκαφίδιο. Επίσης, κάποια ποσότητα νερού 

διαφεύγει από την εγκοπή του σκαφιδίου με ακτινική διεύθυνση και συνεπώς όχι με τη 

βέλτιστη ταχύτητα και την ελάχιστη δυνατή κινητική ενέργεια εξόδου, όπως φαίνεται στη 

λεπτομέρεια j των στιγμιότυπων θj =+5ο και θj =+21ο. 

 
 
Φάση 5) Το τελευταίο τμήμα εκροής νερού από το σκαφίδιο (θj =15ο έως 50ο). Η ροή αυτή 

σχηματίζεται ένα λεπτό κυματιστό φιλμ που εξέρχεται από το σκαφίδιο και γίνεται όλο και 

πιο λεπτό (λεπτομέρεια k), μέχρι που τελικά κόβεται εντελώς πρώτα στη ρίζα και μετά στο 

εξωτερικό χείλος κοντά στην εγκοπή, αφού δεν τροφοδοτείται πια με νερό. 

 
Φάση 6) Διαφυγή σταγόνων (θj >50ο). Αυτή η φάση δε τελειώνει ποτέ. Μία σειρά από 

σταγόνες εκτοξεύεται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου από το χείλος της εγκοπής και τη 

μύτη, όπως φαίνεται στη λεπτομέρεια Ι των σχημάτων 1.53, 1.54 και 1.57. 

 
Η παραπάνω ανάλυση φανερώνει την πολυπλοκότητα της ροής και τη δυσκολία 

μοντελοποίησης όλων αυτών των δευτερευόντων φαινομένων που λαμβάνουν χώρα. 

Επίσης, προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις κρίσιμες περιοχές και χρονικές στιγμές 

όπου λαμβάνουν χώρα περίπλοκα και σημαντικά φαινόμενα. Οι πληροφορίες αυτές είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβέστερη επίλυση της ροής, π.χ. με τη χρήση 

πυκνότερου υπολογιστικού πλέγματος στις κρίσιμες περιοχές ή τον κατάλληλο ορισμό του 
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χρονικού βήματος, όπως αναλύεται στο επόμενο Κεφάλαιο 2. Τελικά, η σύγκριση των 

αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων επιτρέπει την αξιολόγηση της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των αριθμητικών μεθόδων και της δυνατότητας τους να υπολογίσουν τα 

σημαντικότερα περίπλοκα φαινόμενα που περιγράφηκαν.  

 

1.5.4. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 

 

H σύγκριση μεταξύ των πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων γίνεται ως προς την 

πίεση που ασκείται σε διάφορα σημεία της επιφάνειας των σκαφιδίων, το πάχος του φιλμ 

νερού στο σκαφίδιο και τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης του δρομέα. Ο Perrig [21] 

χρησιμοποίησε 43 πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες κατανεμημένους κυρίως στο εσωτερικό 

της κοιλότητας, αλλά και στην πίσω πλευρά του σκαφιδίου. Η θέση του κάθε αισθητήρα 

φαίνεται στο Σχήμα 1.58. Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα που 

προκύπτουν από αριθμητικές μεθόδους χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής πίεσης: 

 

𝐶𝑝 =
𝑝−𝑝𝑟𝑒𝑓

𝜌𝑔𝐻
 (1.37) 

 
Όπου: pref  η ατμοσφαιρική πίεση αναφοράς και Η το ύψος υδατόπτωσης 
 

  

Σχ. 1.58. Θέση των 43 πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων [21] 

 

Οι δύο αισθητήρες στην αριστερή πλευρά του σκαφιδίου ελέγχουν τη συμμετρία της ροής. 

Οι αισθητήρες στην πίσω πλευρά χρησιμεύουν για τον υπολογισμό της ροής που 

προσκολλάται στο σκαφίδιο κατά το κόψιμο της δέσμης. Τέλος, οι 7 αισθητήρες στο άκρο 

της πίσω πλευράς χρησιμεύουν για τον υπολογισμό της ροής που εξέρχεται από το 

προπορευόμενο σκαφίδιο και προσκρούει σε αυτούς (Σχήμα 1.32). 

 
Τα αριθμητικά αποτελέσματα ελήφθησαν με δύο αριθμητικές μεθόδους που 

υποστηρίζονται από το εμπορικό λογισμικό ANSYS-CFX, τη 2-Fluid Model (Multifluid) και την 
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2-Phase Homogeneous. Ενδεικτικά φαίνονται κάποιες από τις συγκρίσεις σε μερικά σημεία 

στο Σχήμα 1.59, όπου στον x-άξονα τίθεται η γωνία περιστροφής των σκαφιδίων, με τιμή 0 

στη θέση όπου τα σκαφίδια είναι κάθετα στη δέσμη. 

 

  

   -50ο          0  θj       50ο  -50ο      0  θj       50ο  -50ο         0  θj       50ο          
Bucket angle position [o] 

Σχ. 1.59. Σύγκριση πιέσεων στην επιφάνεια των σκαφιδίων [21] 

 

Όπως προέκυψε η συμφωνία μεταξύ της μεθόδου 2-Fluid Model, η οποία πλεονεκτούσε 

έναντι της Homogeneous, και των πειραματικών αποτελεσμάτων ήταν ικανοποιητική ειδικά 

στις περιοχές μεγάλων πιέσεων. Ωστόσο μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στις 

περιοχές μειωμένης σημασίας, όπως στην εσωτερική επιφάνεια κοντά στη ρίζα από τη 

μεριά του διαχωριστή, στην περιοχή κοντά στην εγκοπή, αλλά μακριά από το διαχωριστή, 

και στην πίσω επιφάνεια. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν κυρίως λόγω της δυσκολίας 

ακριβούς προσομοίωσης του μηχανισμού τομής της δέσμης από την εγκοπή των σκαφιδίων 

και λόγω της υποτίμησης του εύρους διασποράς της ελεύθερης ροής στην εσωτερική 

κοιλότητα των σκαφιδίων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ακριβή, ώστε να 

αντλούνται ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μετάδοση ενέργειας από τη δέσμη στα 

σκαφίδια. 

 
Τέλος, η προσκόλληση της ροής στο πίσω μέρος του σκαφιδίου που υπολογίζεται 

αριθμητικά και προβλέπεται πειραματικά από τους αισθητήρες που τοποθετήθηκαν στην 

πίσω πλευρά του σκαφιδίου παρατηρήθηκαν και οπτικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.60. 

Κατά την είσοδο του σκαφιδίου στη ροή κάποια ποσότητα νερού προσκολλάται στο πίσω 

μέρος του σκαφιδίου προκαλώντας αρχικά μία ροπή αντίθετη στην κίνηση του σκαφιδίου. 

Πολύ γρήγορα όμως αυτή αλλάζει κατεύθυνση και προκαλείται μία ροπή αρκετά σημαντική 

που ελκύει το σκαφίδιο αποδίδοντάς του ενέργεια, όπως δείχνει η πράσινη καμπύλη του 

Σχήματος 1.62. 
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Σχ. 1.60. Προσκόλληση της ροής στο πίσω μέρος του σκαφιδίου [21] 

 

Η συνεισφορά της ροής που προσκολλάται στην πίσω πλευρά των σκαφιδίων, στη 

μετάδοση της ενέργειας στον δρομέα υπολογίστηκε πειραματικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

1.61. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται η συνεισφορά της πίεσης στην πίσω πλευρά του 

σκαφιδίου χρησιμοποιώντας το μετρούμενο μέγεθος της πίεσης αδιαστατοποιημένο προς 

τη μέση πίεση. Σημειώνεται βέβαια το φαινόμενο της προσκόλλησης είναι ανεπιθύμητο 

καθώς η μετάδοση ενέργειας συνεπάγει τη μείωση της κινητικής ενέργειας της ροής και την 

εισαγωγή επιπλέον απωλειών ανάμειξης. 

 

 
        -50ο              0             θj         50ο  
 Bucket angle position [o] 

 

Σχ. 1.61. Σχετική ενεργειακή συνεισφορά της πίσω πλευράς του σκαφιδίου [21] 
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Η ορθότητα των αποτελεσμάτων του Perrig σχετικά με τη συμβολή της πίσω επιφάνειας του 

σκαφιδίου στη μεταφορά ενέργειας επαληθεύτηκε και από τους Parkinson et al [42], όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1.62. Η διάταξη και το πείραμα ήταν παρόμοια με αυτά που εφάρμοσε 

ο Perrig, με τη διαφορά ότι οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν 

τοποθετήθηκαν στην πίσω πλευρά του σκαφιδίου και η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

έγιναν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όπως φαίνεται από την ευκρίνεια του Σχήματος 1.62. 

Επίσης, ο ίδιος όρος αδιάστατης πίεσης Cp (Εξίσωση (1.37)) χρησιμοποιήθηκε για τη 

σύγκριση με τα αριθμητικά αποτελέσματα. 

 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, ορισμένα εκ των οποίων 

φαίνονται στο Σχήμα 1.62, οι μετρούμενες πιέσεις βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με 

τις υπολογιζόμενες από την αριθμητική προσομοίωση. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις 

παρατηρούνται στους αισθητήρες s1 και e3, όπου τα αριθμητικά αποτελέσματα 

υπερεκτιμούν την ασκούμενη πίεση από τη ροή. Πιο συγκεκριμένα, οι πειραματικές 

μετρήσεις υπέδειξαν μια περιορισμένη χρονικά πρόσκρουση της εξερχόμενης ροής στις 

πίσω πλευρές του επερχόμενου σκαφιδίου σε σχέση με τα αριθμητικά αποτελέσματα 

(αισθητήρας s1). Επιπλέον, η προσομοίωση φαίνεται να υπερεκτιμά την επίδραση του 

Coanda effect (Σχήμα 1.47) και την ένταση της προσκόλλησης της ροής, όσον αφορά την 

ποσότητα του νερού, αλλά και τη διάρκεια της προσκόλλησης, καθώς η υποπίεση στο 

σημείο e3 μετρήθηκε σημαντικά ασθενέστερη. 
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Σχ. 1.62. Σημασία της εξωτερικής επιφάνειας των σκαφιδίων και σύγκριση πιέσεων [42] 

 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύγκριση του αριθμητικού και του πειραματικού 

βαθμού απόδοσης του δρομέα, η πρόβλεψη και μεγιστοποίηση του οποίου αποτελεί τον 

σημαντικότερο στόχο κατά τη σχεδίαση ενός υδροστροβίλου Pelton. Δυστυχώς όμως, η 

σύγκριση αυτή είναι δύσκολη και συχνά αναξιόπιστη, καθώς στα πειραματικά 

αποτελέσματα ο βαθμός απόδοσης του δρομέα δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί από τις 

συνολικές απώλειες του υδροστροβίλου και να διακριθεί από τις απώλειες στα άλλα 

τμήματά του, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1.2. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος για μία όσο 
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το δυνατό πιο αξιόπιστη σύγκριση είναι αφ’ ενός η κατασκευή μιας πειραματικής 

εγκατάστασης με μειωμένες απώλειες στα υπόλοιπα τμήματά της (εγχυτήρας, κέλυφος, 

έδρανα), και αφ’ ετέρου η δυνατότητα αριθμητικής ή πειραματικής εκτίμησής τους. Για τον 

λόγο αυτό, στην πειραματική διάταξη του πανεπιστημίου NTNU της Νορβηγίας [58], αλλά 

και σε άλλες εγκαταστάσεις [59] επιχειρήθηκε να μετρηθεί ξεχωριστά η ροπή που 

οφείλεται στις τριβές και στο φαινόμενο του ανεμισμού, δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

από τον Barstad [41] για την πειραματική εκτίμηση του υδραυλικού βαθμού απόδοσης. 

Παρ’ όλα αυτά η αδυναμία απομόνωσης των απωλειών του εγχυτήρα και του κελύφους 

είχε ως αποτέλεσμα τη εισαγωγή αρκετά σημαντικού σφάλματος της τάξης του 2%. Στην 

παρούσα Διατριβή έγινε προσπάθεια υπολογισμού όλων των επιμέρους απωλειών για την 

ακριβέστερη σύγκριση του υδραυλικού βαθμού απόδοσης του δρομέα, όπως αναλύεται 

στο Κεφάλαιο 7. 
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Με τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία, η αριθμητική επίλυση της πολύπλοκης ροής στον 

δρομέα υδροστροβίλου Pelton επιτυγχάνεται με αρκετά καλή ακρίβεια και είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του βαθμού απόδοσης του δρομέα χωρίς να 

απαιτείται η κατασκευή του. Όμως, η περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας των αριθμητικών 

αποτελεσμάτων συνεχίζει να αποτελεί ένα δύσκολο αριθμητικό πρόβλημα, που απαιτεί την 

ανάπτυξη νέων μεθόδων και τη βελτίωση των υπολογιστικών συστημάτων. Η χρήση των 

αριθμητικών μεθόδων για τη βελτιστοποίηση τη γεωμετρίας του δρομέα αποτελεί πλέον 

μονόδρομο, ενώ η διεξαγωγή πειραμάτων παραμένει αναγκαία όχι μόνο για την 

αξιολόγηση και επαλήθευση των αριθμητικών αποτελεσμάτων, αλλά και για την περαιτέρω 

διερεύνηση ορισμένων παραμέτρων και μηχανισμών της ροής που δεν μπορούν εύκολα να 

μοντελοποιηθούν. Τέλος, το υπολογιστικό κόστος μιας πλήρους αριθμητικής 

βελτιστοποίησης του σχεδιασμού του δρομέα με χρήση λογισμικών υπολογιστικής 

ρευστοδυναμικής παραμένει απαγορευτικό, επομένως η παράλληλη εφαρμογή ταχύτερων 

μεθόδων, όπως η μέθοδος FLS στην παρούσα Διατριβή, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 

στον στόχο αυτόν.  
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Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο Κεφάλαιο η ανάπτυξη και εφαρμογή των αριθμητικών 

μεθόδων συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της περίπλοκης ροής και τη βελτίωση της 

γεωμετρίας του υδροστροβίλου Pelton. Οι αριθμητικοί μέθοδοι επιτρέπουν τη γρήγορη και 

φθηνή πρόβλεψη της ροής σε μία συγκεκριμένη γεωμετρία σε αντίθεση με τις πειραματικές 

διαδικασίες που έχουν μεγάλο κόστος τόσο από οικονομοτεχνικής άποψης όσο και χρονικά. 

Επιπρόσθετα, η αριθμητική επίλυση επιτρέπει τον υπολογισμό όλων των ροϊκών μεγεθών, 

όπως ο διαχωρισμός των φάσεων, τα πεδία ταχυτήτων και πιέσεων και άλλα. Έτσι, είναι 

δυνατόν να κατανοηθούν τα διάφορα φαινόμενα της ροής που δεν προκύπτουν 

μελετώντας μόνο τον τελικό βαθμό απόδοσης και να εφαρμοστούν κατάλληλες 

γεωμετρικές αλλαγές. 

 

Στους υδροστροβίλους Pelton το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην προσομοίωση της 

ροής στον δρομέα, ενώ δευτερευόντως διερευνάται και η ροή στον εγχυτήρα, όπως 

αναλύεται στο Κεφάλαιο 6. Η ροή στον δρομέα είναι ιδιαίτερα περίπλοκή καθώς είναι 

τριδιάστατη και έντονα μη - μόνιμη λόγω της κίνησης των σκαφιδίων σε σχέση με την 

ελεύθερη δέσμη. Επίσης, η ροή είναι διφασική καθώς συνυπάρχουν οι φάσεις του αέρα και 

του νερού και συνεπώς απαιτείται η υιοθέτηση μοντέλου επίλυσης πολυφασικών ροών. 

Επιπρόσθετα, στη διάρκεια της επίλυσης παρατηρούνται διάφορα στάδια με βάση τη 

σχετική θέση της δέσμης με τα σκαφίδια και συνεπώς λαμβάνουν χώρα διάφορα 

φαινόμενα με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρήση πυκνού πλέγματος σχεδόν σε όλο τον 

όγκο ελέγχου. Επιπλέον, η υγρή φάση εντοπίζεται τόσο μακριά από τα τοιχώματα 

(ελεύθερη δέσμη) όσο και δίπλα σε αυτά (πάνω στα σκαφίδια) με αποτέλεσμα την ανάγκη 

επιλογής κατάλληλου μοντέλου τύρβης και κατάλληλου σχηματισμού του πλέγματος. 

 

Οι πιο συνηθισμένες αριθμητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην επίλυση 

περιπτώσεων υδροστροβίλων δράσης, όπως ο Pelton, είναι οι πλεγματικές μέθοδοι που 

βασίζονται στην Eulerian προσέγγιση. Τέτοιες μέθοδοι είναι οι Homogeneous και η Volume 

of Fluid (VOF) που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή και παρουσιάζεται διεξοδικά 

παρακάτω. 
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Η κεντρική ιδέα της χρήσης των εργαλείων CFD για την επίλυση προβλημάτων ροής 

ρευστών είναι η διακριτοποίηση του χώρου και η μελέτη των ροϊκών συνθηκών σε 

επιλεγμένα σημεία- κόμβους. Αρχικά γίνεται η μετατροπή των διαφορικών εξισώσεων οι 

οποίες διέπουν το πρόβλημα ροής, σε αλγεβρικά συστήματα εξισώσεων. Στη συνέχεια, τα 

συστήματα επιλύονται υπολογιστικά με επαναληπτικές μεθόδους, από τις οποίες 

προκύπτουν οι τιμές των ροϊκών μεγεθών σε διακριτές θέσεις του πεδίου ροής. Σε γενικές 

γραμμές η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος με χρήση CFD είναι η εξής [60]: 

 

 Μαθηματική θεμελίωση του προβλήματος, ορίζοντας τον όγκο ελέγχου, τις οριακές 

συνθήκες και εισάγοντας κατάλληλες αδιάστατες παραμέτρους, ώστε η λύση να 

αποκτήσει γενικότητα (π.χ. η αδιαστατοποίηση των εξισώσεων N-S εμφανίζει τον 

αριθμό Reynolds ως βασικό παράγοντα που επηρεάζει το φαινόμενο). 

 Διακριτοποίηση (discretization) του χώρου, με τη δημιουργία κατάλληλου 

υπολογιστικού πλέγματος (computational grid) στο φυσικό πεδίο ροής, αποτελούμενο 

από ορισμένα προεπιλεγμένα σημεία, τα οποία ονομάζονται κόμβοι (nodes). Η 

κατάλληλη ένωση των κόμβων, όπως πραγματοποιείται κατά την κατασκευή του 

πλέγματος σχηματίζει μικρούς όγκους ελέγχου, τα κελιά (cells). 

 Διακριτοποίηση των διαφορικών εξισώσεων οι οποίες διέπουν τη ροή, μέσω της 

μετατροπής τους σε σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων σε κάθε εσωτερικό κόμβο ή κελί 

του υπολογιστικού πλέγματος. Επίσης, μετατρέπονται οι οριακές και αρχικές συνθήκες 

του προβλήματος σε αλγεβρικές εκφράσεις στους κόμβους που βρίσκονται στα όρια 

του πλέγματος. 

 Επίλυση του συστήματος αλγεβρικών εξισώσεων με κατάλληλες αριθμητικές 

μεθόδους, ανάλογα με τον εκάστοτε υπολογιστικό κώδικα. 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία θεωρίας της ρευστομηχανικής, καθώς επίσης 

και το θεωρητικό υπόβαθρο του εμπορικού λογισμικού ANSYS-FLUENT, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 

 

2.1.1. Βασικές εξισώσεις 

 

Οι εξισώσεις της ροής του ρευστού είναι μαθηματικές εκφράσεις των νόμων διατήρησης 

της φυσικής:  

 

 Η εξίσωση διατήρηση της μάζας εκφράζει τον πρώτο βασικό νόμο της κλασικής 

Μηχανικής, ότι η μάζα δεν καταστρέφεται ούτε δημιουργείται από το μηδέν.  

 Η εξίσωση διατήρησης της ορμής εκφράζει το δεύτερο βασικό νόμο της κλασικής 

Μηχανικής, ή δεύτερο νόμο του Newton, ότι δηλαδή η χρονική μεταβολή της ορμής 

ισούται με το άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό. 

 Η εξίσωση διατήρησης της ροπής της ορμής, ή στροφορμής, εκφράζει ότι η χρονική 

μεταβολή της στροφορμής ισούται με το άθροισμα των ροπών που ασκούνται σε αυτό. 
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 Η αρχή διατήρηση της ενέργειας εκφράζει το γενικευμένο νόμο της Θερμοδυναμικής 

και στη Μηχανική των ρευστών προσφορότερη μορφή είναι ο ισολογισμός ισχύων, 

δηλαδή ενεργειών ανά μονάδα χρόνου. 

 

Όταν εφαρμοστούν οι παραπάνω νόμοι διατήρησης σε ένα μικρό στοιχείο ρευστού, το 

οποίο ονομάζεται όγκος ελέγχου, προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις Navier-Stokes (N-S) 

[61]. 

 

Εξισώσεις Navier Stokes 

 

i) Εξίσωση Συνέχειας 

 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌�⃗⃗� ) = 0  (2.1) 

 

Όπου ρ η πυκνότητα του ρευστού και �⃗⃗�  το διάνυσμα ταχυτήτων στον χώρο. 

 

ii) Εξίσωση ορμής  

 

𝜕(𝜌�⃗⃗� )

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗⃗� ∙ 𝛻)�⃗⃗� = −𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ 𝜏𝑖𝑗

′ + 𝜌𝑔   (2.2) 

 

όπου p η πίεση και 𝜏𝑖𝑗
′  ο τανυστής ιξωδών τάσεων, ο οποίος για Νευτώνειο ρευστό, είναι 

ίσος προς: 

 

𝜏𝑖𝑗
′ = (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) + 𝛿𝑖𝑗𝜆(𝛻 ∙ �⃗⃗� ) (2.3) 

 

όπου 𝜆 = −(2𝜇)/3 και οι δείκτες 𝑖, 𝑗και 𝑘 αναπαριστούν τις τρεις διαστάσεις του χώρου. 

Όλες οι ροές που αφορούν υδροστροβίλους μπορούν να θεωρηθούν ασυμπίεστες, δηλαδή 

η πυκνότητα είναι σταθερή. Επίσης, η επίδραση της θερμοκρασίας αμελείται. Για τον λόγο 

αυτόν δεν έχει προστεθεί η διατήρηση της εσωτερικής ενέργειας στο ανωτέρω σύστημα 

εξισώσεων. Με τη χρήση της υπόθεσης μη-συμπιεστότητας, η Εξίσωση της συνέχειας (2.1) 

μετατρέπεται στην:  

 

𝛻 ∙ �⃗⃗� = 0 (2.4) 

 

Ενώ και οι όροι συνεκτικότητας στην Εξίσωση (2.2) απλοποιούνται σημαντικά, με την 

εξίσωση ορμής να μετατρέπεται στην: 
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𝜕(𝜌�⃗⃗� )

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗⃗� ∙ 𝛻)�⃗⃗� = −𝛻𝑝 + 𝜇𝛻2�⃗⃗� + 𝜌𝑔   (2.5) 

 

Τελικά το σύστημα των εξισώσεων ασυμπίεστου ρευστού αποτελείται από τις Εξισώσεις 

(2.4) και (2.5) και περιλαμβάνει τέσσερις μεταβλητές και τέσσερις εξισώσεις. Οι τρεις από 

τις εξισώσεις αφορούν το ισοζύγιο ορμής και μία προκύπτει από την εξίσωση συνέχειας, 

ενώ οι άγνωστες μεταβλητές είναι οι τρεις συνιστώσες της ταχύτητας (σε καρτεσιανό ή 

κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων) και η στατική πίεση. 

 

 

2.1.2 Διακριτοποίηση του χώρου με χρήση πλέγματος 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εξισώσεις N-S δεν μπορούν να επιλυθούν αναλυτικά για τις 

περισσότερες πρακτικές ροές και πρέπει να επιλυθούν αριθμητικά, σε ορισμένα διακριτά 

σημεία ή κόμβους στο πεδίο ροής. Η χωρική διακριτοποίηση του πεδίου ροής 

επιτυγχάνεται με την κατασκευή υπολογιστικού πλέγματος. Η κατασκευή ενός ποιοτικού 

υπολογιστικού πλέγματος είναι απαραίτητη για την ακριβή προσομοίωση της υπό εξέταση 

ροής. Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την καταλληλότητα ενός πλέγματος για 

την επίλυση ενός προβλήματος είναι η πυκνότητα, η μορφή και η ποιότητά του. Οι τρεις 

αυτοί παράγοντες έχουν κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχία της σύγκλισης του επαναληπτικού 

αλγορίθμου επίλυσης, στους απαιτούμενους υπολογιστικούς πόρους χρόνου και μνήμης 

και στην ακρίβεια της επίλυσης του προβλήματος. Συνεπώς, γενικά η ενδελεχής μελέτη 

κατασκευής του πλέγματος, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, 

καταλήγει τελικά σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, με ταυτόχρονη σημαντική εξοικονόμηση 

χρόνου. 

 

Τα χαρακτηριστικά του κάθε ροϊκού προβλήματος καθορίζουν την πυκνότητα που θα 

πρέπει να έχει το υπολογιστικό πλέγμα. Γενικά, η πυκνότητα του πλέγματος πρέπει να είναι 

αυξημένη στις περιοχές όπου αναμένονται έντονες μεταβολές στις ιδιότητες του ρευστού 

και στην περίπτωση του υδροστροβίλου Pelton, στις περιοχές μεγάλων κλίσεων των 

ταχυτήτων και της πίεσης του ρευστού, καθώς και στην περιοχή της διεπιφάνειας νερού-

αέρα. Επίσης, πυκνό πλέγμα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στα στερεά τοιχώματα, όπου 

σχηματίζεται το οριακό στρώμα και εφαρμόζονται οι εξισώσεις μοντέλου τύρβης. Το τελικό 

συμπέρασμα για την επάρκεια της πυκνότητας του πλέγματος λαμβάνεται με τη διενέργεια 

ειδικής μελέτης για έλεγχο της ανεξαρτησίας των αριθμητικών αποτελεσμάτων από το 

πλέγμα (grid independence). Στη διερεύνηση αυτή, η πυκνότητα του πλέγματος αυξάνεται 

προοδευτικά και επαναλαμβάνεται η προσομοίωση του ίδιου προβλήματος. Στόχος είναι η 

εύρεση του πλέγματος εκείνου, του οποίου περαιτέρω πύκνωση δεν θα επιφέρει 

αξιοσημείωτες μεταβολές στα αριθμητικά αποτελέσματα της ροής. Η εφαρμογή 

πυκνότερου πλέγματος από το απαιτούμενο δεν επηρεάζει πλέον την ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων, αλλά αυξάνει τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο και την απαιτούμενη 
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διαθέσιμη μνήμη του υπολογιστή. 

 

Η μορφή του πλέγματος εξαρτάται από το σχήμα των κελιών. Τα στοιχεία του τριδιάστατου 

πλέγματος μπορεί να είναι εξαεδρικά (Hex), συνδυασμός εξαεδρικών και σφηνοειδών 

στοιχείων (Hex/Wedge), συνδυασμός τετραεδρικών και πολυεδρικών στοιχείων 

(Tet/Hybrid), πυραμοειδή (pyramid) και τέλος πολυεδρικά (polyhedron). Αντιστοίχως, στην 

περίπτωση δισδιάστατου πλέγματος, τα στοιχεία του μπορεί να είναι τετράπλευρα (Quad) 

τριγωνικά (Tri) ή συνδυασμός αυτών. Η μορφή των συνηθέστερων τριδιάστατων στοιχείων 

φαίνεται στο Σχήμα 2.1 

 

Τετράεδρο Εξάεδρο Πεντάεδρο Πολύεδρο 

 

Σχ. 2.1. Στοιχεία τρισδιάστατου πλέγματος  

 

Γενικά, σε περίπτωση τριδιάστατων πλεγμάτων προτιμούνται τα εξαεδρικά στοιχεία, ενώ 

στα διδιάστατα, τα τετράπλευρα καθώς το πλέγμα αποτελείται από λιγότερα κελιά 

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα πλέγματος. Επίσης, η χρήση των 

εξαεδρικών κελιών επιτρέπει την τοποθέτηση σχετικά μικρών πλευρών κάθετα στη ροή, 

όπως απαιτείται για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, (π.χ. κάθετα σε στερεό τοίχωμα) 

και σχετικά μεγαλύτερων πλευρών παράλληλα σε αυτή με στόχο την αύξηση του μεγέθους 

τους. Επιπλέον, η χρήση τετραεδρικών κελιών συνδυάζεται με πλέγμα από μικρότερα και 

περισσότερα κελιά καθώς για όμοιο μέγεθος πλευρών, προκυμμένου να διατηρηθεί η 

ακρίβεια υπολογισμών, ο όγκος τους είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο των εξαεδρικών. 

Έτσι, στις περιπτώσεις εξαεδρικών ή τετράγωνων κελιών, τα κελιά μπορούν να έχουν 

συγκεκριμένο προσανατολισμό και τότε το πλέγμα που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως 

δομημένο (structured). Στις περισσότερες όμως πολύπλοκες γεωμετρίες η εφαρμογή 

εξαεδρικών ή τετράπλευρων κελιών είναι αδύνατη κοντά στα όρια του υπό μελέτη χώρου. 

Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν τα τετράεδρα και 

τα τριγωνικά στοιχεία, οπότε το πλέγμα χαρακτηρίζεται ως μη-δομημένο (unstructured).  

 

Η ποιότητα του υπολογιστικού πλέγματος σχετίζεται με τη στρεβλότητα του (skewness), 

την ομαλότητα και την κατανομή των κόμβων σε αυτό. Υπάρχουν πολλά κριτήρια που 

ορίζουν την ποιότητα ενός πλέγματος, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι οι αριθμοί 

skewness, orthogonal quality και aspect ratio. ΟΙ αριθμοί αυτοί υπολογίζονται χωριστά για 

κάθε στοιχείο του πλέγματος, με αποτέλεσμα να προκύπτει η μέση ποιότητα του 

πλέγματος, η ποιότητα του χειρότερου κελιού και άλλα στατιστικά χαρακτηριστικά. 

 

Το συνηθέστερο κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας του πλέγματος είναι η στρεβλότητα 
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του (skewness) και ορίζεται σύμφωνα με τη σχέση: 

 

𝑚𝑎𝑥 [
𝜃𝑚𝑎𝑥−𝜃𝑒

180°−𝜃𝑒
,
𝜃𝑒−𝜃𝑚𝑖𝑛

𝜃𝑒
]  (2.6) 

 

όπου 𝜃𝑚𝑎𝑥  και 𝜃𝑚𝑖𝑛, η μέγιστη και η ελάχιστη γωνία του κελιού αντίστοιχα, ενώ 𝜃𝑒, η 

γωνία την οποία θα έπρεπε να έχει ιδανικά το κελί, δηλαδή 60° και 90° για τρίγωνο και 

τετράγωνο αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Η ασυμμετρία λαμβάνει τιμές από 0 

έως 1, με 0 την καλύτερη δυνατή, δηλαδή στην περίπτωση ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου. Σε γενικές γραμμές, η ασυμμετρία των πιο στρεβλών κελιών δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 0.95, ενώ η μέση τιμή συνιστάται να είναι κάτω από 0.30 [62]. 

 

 

Σχ. 2.2. Ποιότητα κελιών με βάση τη στρεβλότητά τους (skewness) 

 

Αντίστοιχα με την ασυμμετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ορθογώνια ποιότητα 

(orthogonal quality) του κελιού, η οποία λαμβάνει επίσης τιμές μεταξύ 0 και 1. Στην 

περίπτωση μέτρησης της ορθογώνιας ποιότητας όμως, η τιμή 1 είναι η βέλτιστη δυνατή.  

 

Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ομαλότητα, είναι σημαντικό οι πλευρές των κελιών να 

έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό, θα δημιουργηθούν μεγάλα 

σφάλματα αποκοπής, δηλαδή σφάλματα μεταξύ των διαφορικών εξισώσεων και τη 

διακριτοποιημένη μορφή τους, τα οποία θα τείνουν να μεγεθυνθούν κατά την 

προσομοίωση. Το μέτρο με το οποίο καθορίζεται η ομαλότητα του πλέγματος είναι η 

αναλογία διαστάσεων (aspect ratio). Με τον όρο αναλογία διαστάσεων ορίζεται ο λόγος 

του μήκους της μεγαλύτερης πλευράς προς τη μικρότερη. Σημειώνεται ότι στα τετραεδρικά 

κελιά, σε αντίθεση με τα εξαεδρικά, μεγάλη τιμή της στρεβλότητας (skewness) συνδυάζεται 

αναγκαστικά με μεγάλες τιμές του aspect ratio. Στο Σχήμα 2.3 φαίνεται ο υπολογισμός του 

aspect ratio για διάφορα ήδη κελιών. 
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Σχ. 2.3. Παραδείγματα υπολογισμού του aspect ratio για διάφορα πλεγματικά στοιχεία  

 
Η ποιότητα των κελιών επηρεάζει τόσο την πιθανότητα μη-σύγκλισης του αλγορίθμου κατά 

τη διάρκεια της επίλυσης όσο και την ακρίβεια των υπολογισμών. Ακόμη και ένα μόνο κελί 

με κακή ποιότητα είναι δυνατόν να προκαλέσει μη-σύγκλιση της λύσης και συνεπώς πρέπει 

να εξετάζεται κυρίως η ποιότητα του χειρότερου κελιού και λιγότερο ο μέσος όρος, ενώ το 

FLUENT δεν δέχεται πλέγματα με μέγιστο skewness μεγαλύτερο του 0.97 [63, 64]. Φυσικά, 

η πιθανότητα μη-σύγκλισης εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως τα 

μοντέλα επίλυσης που χρησιμοποιούνται. 

 

 

2.1.3 Εφαρμογή των εξισώσεων 

 

Αφού διακριτοποιηθεί ο χώρος με την κατασκευή υπολογιστικού πλέγματος, απαιτείται η 

διακριτοποίηση των εξισώσεων N-S, ώστε στη συνέχεια να επιλυθούν αριθμητικά. Η 

μέθοδος διακριτοποίησης την οποία χρησιμοποιεί κώδικας του FLUENT είναι η μέθοδος 

πεπερασμένων όγκων (finite volume method) [65].  

 

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η εξίσωση διατήρησης ικανοποιείται σε κάθε 
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όγκο ελέγχου ακόμα και σε περιπτώσεις πολύ αραιού πλέγματος. Μειονέκτημά της 

αποτελεί η εμφάνιση αριθμητικής διάχυσης, η οποία αλλοιώνει τη λύση, όταν 

χρησιμοποιούνται σχήματα διακριτοποίησης χαμηλής τάξης ακρίβειας. Η αριθμητική 

διάχυση αντιμετωπίζεται με τη χρήση σχημάτων μεγάλης τάξης ακρίβειας, καθώς και με 

την πύκνωση του πλέγματος. 

 

Στο FLUENT παρέχονται δύο είδη επιλυτών, αυτός ο οποίος βασίζεται στην πίεση (pressure 

based) και αυτός ο οποίος βασίζεται στην πυκνότητα (density based). Στην περίπτωση 

ασυμπίεστης ροής είναι σαφώς προτιμότερη η χρήση του επιλυτή που βασίζεται στην 

πίεση. Στην περίπτωση χρήσης του επιλυτή πίεσης, η ορμή και η πίεση λογίζονται ως οι 

κύριες μεταβλητές. Σε κάθε επανάληψη, ο επιλυτής αυτός αρχικά υπολογίζει το πεδίο 

ταχύτητας, επιλύοντας τις εξισώσεις ορμής. Στη συνέχεια, υπολογίζει το πεδίο πίεσης με 

την επίλυση μίας εξίσωσης πίεσης ή διόρθωσης πίεσης (ανάλογα με τη μέθοδο), η οποία 

προκύπτει με κατάλληλο συνδυασμό των εξισώσεων ορμής και συνέχειας. Τέλος, λύνει τις 

ολοκληρωτικές εξισώσεις για την ενέργεια (στην ασυμπίεστη ροή παραλείπεται) και άλλων 

βαθμωτών μεγεθών, όπως της τύρβης. 

  

Με τη μέθοδο πεπερασμένων όγκων ο υπολογιστικός όγκος υποδιαιρείται σε πεπερασμένο 

αριθμό μικρών όγκων ελέγχου. Κάθε όγκος ελέγχου έχει έναν κόμβο στο κέντρο του, στον 

οποίο υπολογίζονται όλα τα μεγέθη της ροής, όπως η ταχύτητα, η πίεση και άλλα. Το 

πλέγμα στην περίπτωση αυτή διευθετείται ομόθετα (co-located), σε αντίθεση με τη 

μετατοπισμένη μέθοδο (staggered), στην οποία οι ταχύτητες υπολογίζονται στο κέντρο των 

συνοριακών επιφανειών του κελιού και η πίεση στο κέντρο του, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

2.4. To FLUENT χρησιμοποίει ομόθετο πλέγμα και οι υπολογισμοί γίνονται στα κέντρα των 

κελιών, ώστε κάθε κελί να αποτελεί έναν όγκο ελέγχου [64]. 

 

 

Σχ. 2.4. Θέση υπολογισμού μεγεθών της ροής 

 

Στη συνέχεια, διακριτοποιούνται οι διαφορικές εξίσωσης της ροής. Η διακριτοποίηση των 

διαφορικών εξισώσεων ροής γίνεται πιο κατανοητή αν εξεταστεί η μη-μόνιμη εξίσωση 

διατήρησης βαθμωτής ποσότητας 𝜑, η ολοκληρωτική μορφή της οποίας για όγκο ελέγχου 

𝑉 ενός κελιού είναι:  
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∫
𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉
+ ∮𝜌𝜑𝑣 ∙ 𝑑𝛢 = ∮𝛤𝜑𝛻𝜑𝑓 ∙ 𝑑𝐴 𝑓 + ∫ 𝑆𝜑𝑉

𝑉  (2.7) 

 

όπου ο συντελεστής 𝛤𝜑 , είναι ο συντελεστής μεταφοράς της ποσότητας 𝜑 , ενώ ο 

τελευταίος όρος αφορά την παραγωγή της ποσότητας 𝜑 λόγω πηγών στον όγκο ελέγχου.  

Τέλος, με 𝑓, συμβολίζεται η επιφάνεια του όγκου ελέγχου. Εκτελώντας τις πράξεις η 

διακριτοποιημένη μορφή της Εξίσωσης (2.7), παίρνει τη μορφή της αλγεβρικής Εξίσωσης 

(2.8), οι δείκτες της οποίας επεξηγούνται στο Σχήμα 2.5.  

 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
𝑉 + ∑ 𝜌𝑓𝑣 𝑓𝜑𝑓 ∙ 𝛢 𝑓

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓
= ∑ 𝛤𝜑𝛻𝜑𝑓 ∙ 𝐴 𝑓

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓
+ 𝑆𝜑𝑉 (2.8) 

 

Ο όρος, 
𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
𝑉 , αναφέρεται στη χρονική μεταβολή του μεγέθους και αμελείται σε 

περίπτωση μόνιμων ροών. Οι εξισώσεις που επιλύονται έχουν τη γενική μορφή των 

παραπάνω εξισώσεων και εύκολα εφαρμόζονται στην περίπτωση τριδιάστατων, μη-

δομημένων πλεγμάτων αποτελούμενα από οποιασδήποτε μορφής πολύεδρα.  

 

Σχ. 2.5. Θέσεις εφαρμογής της Εξίσωσης (2.8) 

 

2.1.4. Επίλυση των εξισώσεων 

 

Η διακριτοποίηση των εξισώσεων χρειάζεται πληροφορίες τόσο από το κέντρο του κελιού, 

όσο και από τις έδρες των διπλανών κελιών. Οι τιμές των δεδομένων πεδίου, όπως η 

ταχύτητα και οι ιδιότητες του ρευστού, αποθηκεύονται στο κέντρο βάρους των όγκων 

ελέγχου. Όμως για τον υπολογισμό των όρων μεταφοράς στην Εξίσωση (2.8), χρειάζονται 

οι τιμές των μεγεθών στις επιφάνειες των όγκων ελέγχου, 𝜑𝑓. Αυτές θα υπολογιστούν με τη 

χρήση σχημάτων παρεμβολής μεταξύ των τιμών του συγκεκριμένου και των γειτονικών 

κελιών. 

 

Υπάρχουν διάφορα σχήματα για τον υπολογισμό των τιμών αυτών και η ακρίβεια της 

διακριτοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά [63]. Το πιο διαδεδομένο είναι το 

ανάντι σχήμα δεύτερης τάξης (second order upwind, [63, 64]), το οποίο αναπτύσσει τη 

σειρά Taylor της υπολογισθείσας τιμής του μεγέθους στο κέντρο του κελιού, 

προσφέροντας ακρίβεια δεύτερης τάξης. Το σχήμα αυτό έχει τη μορφή της Εξίσωσης (2.9): 
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𝜑𝑓,𝑆𝑂𝑈 = 𝜑 + 𝛻𝜑 ∙ 𝑟  (2.9) 

 

όπου, 𝜑, και ∇𝜑, είναι οι τιμές στο κέντρο του ανάντι κελιού για την ποσότητα 𝜑 και τη 

βαθμίδα της και 𝑟  είναι το διάνυσμα θέσης από το κέντρο του ανάντι κελιού ως το κέντρο 

της έδρας. Η χρήση του σχήματος δεύτερης τάξης προσφέρει καλή ακρίβεια 

αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με αυξημένη ευστάθεια σε σχέση με άλλα σχήματα 

παρεμβολής. Επιπλέον, συνιστάται ως το καλύτερο σχήμα σε περιπτώσεις όπου η ροή δεν 

είναι ευθυγραμμισμένη με τις γραμμές του πλέγματος. Μειονέκτημα του σχήματος ωστόσο 

αποτελεί ο αυξημένος απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος, σε σχέση με άλλα σχήματα. 

 

Η διακριτοποιημένη Εξίσωση μεταφοράς, Εξίσωση (2.8), περιέχει την άγνωστη βαθμωτή 

μεταβλητή 𝜑 στο κέντρο των κελιών, καθώς και τις αντίστοιχες άγνωστες τιμές της στα 

γειτονικά κελιά. Αυτή η Εξίσωση είναι γενικά μη-γραμμική ως προς τις μεταβλητές αυτές. Η 

Εξίσωση (2.8) μπορεί να γραμμικοποιηθεί και να αποκτήσει τη μορφή της Εξίσωσης (2.10): 

 

𝑎𝑝𝜑 = ∑ 𝑎𝑛𝑏𝜑𝑛𝑏𝑛𝑏 + 𝑏 (2.10) 

 

όπου ο δείκτης nb αναφέρεται στα γειτονικά κελιά, ενώ τα 𝑎𝑝 και 𝑎𝑛𝑏  είναι οι συντελεστές 

των 𝜑 και 𝜑𝑛𝑏  αντίστοιχα, αφού έχουν γραμμικοποιηθεί.  

 

Ο αριθμός των γειτονικών κελιών εξαρτάται από την τοπολογία του πλέγματος, αλλά 

συνήθως είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών που εσωκλείουν το συγκεκριμένο κελί. Αν 

στην Εξίσωση (2.10) αντικατασταθεί το 𝜑 με το 𝑢, προκύπτει η γραμμικοποιημένη Εξίσωση 

της ορμής κατά τη διεύθυνση x: 

 

𝑎𝑝𝑢 = ∑ 𝑎𝑛𝑏𝑢𝑛𝑏𝑛𝑏 + ∑𝑝𝑓𝐴 ∙ 𝑖̂ + 𝑆 (2.11) 

 

Παρόμοιες εξισώσεις προκύπτουν για κάθε κελί στο πλέγμα, δημιουργώντας ένα σύνολο 

αλγεβρικών εξισώσεων. Η επίλυση του γραμμικού συστήματος γίνεται χρησιμοποιώντας 

έναν επιλυτή γραμμικών συστημάτων βασισμένο στη μέθοδο Gauss-Seidel, σε συνδυασμό 

με μία αλγεβρική πολυπλεγματική μέθοδο (Algebraic Μultigrid-AMG), η οποία υπολογίζει 

τις τιμές των μεταβλητών ροής αρχικά σε αραιότερα πλέγματα του πεδίου ροής, ώστε να 

προκύπτουν τα γενικά χαρακτηριστικά της ροής. Οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται 

στα αραιότερα πλέγματα, χρησιμοποιούνται ως αρχικές προβλέψεις, οι οποίες στη 

συνέχεια διορθώνονται στα πυκνότερα πλέγματα. Πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή 

επιταχύνει την επίτευξη σύγκλισης χωρίς να επηρεάζει στην τελική λύση. 

 
Το ομόθετο (co-located) σχήμα που χρησιμοποιεί το FLUENT αποθηκεύει την ταχύτητα και 

την πίεση στο κέντρο των υπολογιστικών κελιών. Η επίλυση του συστήματος εξισώσεων 

ορμής προϋποθέτει την τιμή των βαθμίδων πίεσης στην επιφάνεια του ορίου μεταξύ 

γειτονικών κελιών. Έτσι, απαιτείται πρώτα η εκτίμηση της πίεσης, ώστε στη συνέχεια να 
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επιλυθεί το σύστημα εξισώσεων της ορμής. 

 

Η εκτίμηση του πεδίου πίεσης γίνεται με τη χρήση κάποιου σχήματος παρεμβολής. Στην 

περίπτωση χρήσης του πολυφασικού μοντέλου VOF, τα διαθέσιμα σχήματα παρεμβολής 

για την εύρεση των τιμών πίεσης στα όρια των κελιών είναι το PRESTO! και το body force 

weighted. Το πρώτο προτιμάται για χρήση σε ροές με υψηλή στροβιλότητα, μεγάλους 

αριθμούς Reynold, απότομες κλίσεις πίεσης και ροή σε όγκους ελέγχους με έντονες 

μεταβολές κλίσης (strongly curved domains). Αντίθετα, το δεύτερο σχήμα προτιμάται σε 

ροές που επηρεάζονται από ισχυρές δυνάμεις που ασκούνται σε όλο τον όγκο ((large body 

forceσ, όπως η βαρύτητα ή ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις). 

 

Στη συνέχεια, με τη χρήση αλγορίθμων σύζευξης της πίεσης και της ταχύτητας (pressure 

velocity coupling), εξάγεται μία εξίσωση για την πίεση ή τη διόρθωση πίεσης (pressure 

correction) από αυτές της συνέχειας και της διατήρησης ορμής. Όταν η εξίσωση συνέχειας 

ολοκληρωθεί σε έναν όγκο ελέγχου, προκύπτει η διακριτοποιημένη μορφή της (2.12): 

 

∑ 𝐽𝑓𝐴𝑓
𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓
= 0 (2.12) 

 

όπου, 𝐽𝑓, είναι η ροή μάζας διαμέσου της διεπιφάνειας 𝑓. 

 

Συσχετίζοντας τις τιμές της κάθετης συνιστώσας της ταχύτητας, 𝑣𝑛⃗⃗⃗⃗ , στην επιφάνεια, με τις 

αποθηκευμένες τιμές της ταχύτητας στα κέντρα των γειτονικών κελιών, προκύπτει η εξής 

μορφή για τον υπολογισμό των ροών μάζας 𝐽𝑓: 

 

𝐽𝑓 = 𝐽�̂� + 𝑑𝑓(𝑝𝑐0
− 𝑝𝑐1

) (2.13) 

 

Όπου, 𝑝𝑐0
και 𝑝𝑐1

, είναι οι πιέσεις εντός των δύο κελιών σε κάθε πλευρά μιας επιφάνειας, 

ενώ ο όρος 𝐽�̂�, περιλαμβάνει την επίδραση των ταχυτήτων στα κελιά αυτά. Ο όρος 𝑑𝑓, 

τέλος είναι συνάρτηση της μέσης τιμής των συντελεστών, 𝑎𝑝, της εξίσωσης ορμής για τα 

γειτονικά κελιά.  

 

Η Εξίσωση (2.13) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επιπλέον σχέσης για την πίεση, η 

οποία είναι αναγκαία για την επίλυση των εξισώσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει 

επιτευχθεί η σύζευξη της ταχύτητας με την πίεση. 

 

Στο λογισμικό FLUENT παρέχονται τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι για τη σύζευξη της 

πίεσης με την ταχύτητα, οι εξής: 

 

1. SIMPLE 

2. SIMPLEC 
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3. PISO 

4. Coupled 

 

Οι πρώτοι τρεις αλγόριθμοι είναι παρόμοιοι μεταξύ τους και αποτελούν μέρος της 

γενικότερης αντιμετώπισης της λύσης των εξισώσεων, η οποία ονομάζεται διαχωρισμένη 

επίλυση (segregated solver). Σε αυτή οι εξισώσεις ορμής και συνέχειας επιλύονται σε 

διαφορετικά στάδια και όχι ταυτόχρονα. Έτσι, κάθε εξίσωση για κάποια ροϊκή μεταβλητή 

επιλύεται για όλους τους όγκους ελέγχου και στη συνέχεια επιλύεται η εξίσωση για την 

επόμενη ροϊκή μεταβλητή για όλους τους όγκους ελέγχου. Στο Σχήμα 2.6 παρουσιάζεται το 

λογικό διάγραμμα με τα βήματα τα οποία ακολουθούνται όταν χρησιμοποιούνται 

αλγόριθμοι διαχωρισμένης επίλυσης, σε συνδυασμό με μία εξίσωση σύζευξης μεταξύ της 

πίεσης και της ταχύτητας. 

 

 

Σχ. 2.6. Λογικό διάγραμμα αλγορίθμων διαχωρισμένης επίλυσης (segregated solver) 

 

O αλγόριθμος SIMPLE αποτελεί την προεπιλογή στο FLUENT και πρόκειται για μία μέθοδο 

που χρησιμοποιείται ευρέως, αν και ο ρυθμός σύγκλισής της είναι χαμηλός. Η λογική πίσω 

από τη μέθοδο αυτή είναι απλή. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το γεγονός ότι το ρευστό ρέει 

από μία περιοχή υψηλής πίεσης σε μία με χαμηλότερη. Αρχικά, χρησιμοποιώντας ένα 

εκτιμώμενο πεδίο πίεσης, ελέγχει τη διατήρηση της συνέχειας στους όγκους ελέγχου. Αν 

αυτή δεν ικανοποιείται, και συμβαίνει η εισροή μάζας να είναι μεγαλύτερη από την εκροή, 

η πίεση στους όγκους ελέγχου σε σχέση με τους γειτονικούς έχει θεωρηθεί πολύ μικρή. 

Συνεπώς, πρέπει να αυξηθεί η πίεση στο όγκο ελέγχου αυτό σε σχέση με τους γύρω του. Το 

ακριβώς αντίθετο συμβαίνει αν η εκροή είναι μεγαλύτερη της εισροής. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται έως ότου η λύση συγκλίνει. 
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Με τη μορφή εξισώσεων, ο αλγόριθμος δουλεύει ως εξής: Η εξίσωση ορμής επιλύεται με 

τη χρήση ενός εκτιμώμενου πεδίου πίεσης, 𝑝∗. Από την Εξίσωση (2.13) προκύπτει η πρώτη 

προσέγγιση της ροής μάζας διαμέσου της επιφάνειας, 𝐽𝑓
∗: 

 

𝐽𝑓
∗ = 𝐽𝑓

∗ + 𝑑𝑓(𝑝𝑐0
∗ − 𝑝𝑐1

∗ ) (2.14) 

 

Η εκτιμώμενη ροή μάζας, 𝐽𝑓
∗ , δεν θα ικανοποιεί την εξίσωσης συνέχειας. Συνεπώς, 

προστίθεται ένας διορθωτικός όρος, 𝐽𝑓
′ , στην υπάρχουσα τιμή, 𝐽𝑓

∗ , και προκύπτει η 

διορθωμένη ροή μάζας: 

 

𝐽𝑓 = 𝐽𝑓
∗ + 𝐽𝑓

′  (2.15) 

 

ο διορθωτικός όρος προστίθεται έτσι ώστε η νέα τιμή της ροής μάζας να ικανοποιεί την 

εξίσωση συνέχειας. Από τον αλγόριθμο SIMPLE ο όρος 𝐽𝑓
′ , είναι: 

 

𝐽𝑓
′ = 𝑑𝑓(𝑝𝑐0

′ − 𝑝𝑐1
′ ) (2.16) 

 

όπου ο όρος, 𝑝′, αποτελεί τη διόρθωση της πίεσης του όγκου ελέγχου. Ο αλγόριθμος 

SIMPLE στη συνέχεια αντικαθιστά τη διορθωμένη εξίσωση ροής μάζας, δηλαδή τις 

Εξισώσεις (2.15) και (2.16) στη διακριτοποιημένη Εξίσωση συνέχειας (2.12), ώστε να 

προκύψει η διακριτοποιημένη μορφή της εξίσωσης διόρθωσης πίεσης 𝑝′  στον όγκο 

ελέγχου: 

 

𝑎𝑝𝑝
′ = ∑ 𝑎𝑛𝑏𝑝

′
𝑛𝑏𝑛𝑏 + 𝑏 (2.17) 

 

όπου ο όρος πηγής, 𝑏, αφορά το ρυθμό καθαρής εισροής μάζας στον όγκο ελέγχου και 

ισούται με: 

 

𝑏 = ∑ 𝐽𝑓
∗𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑓
𝐴𝑓 (2.18) 

 

Η εξίσωση διόρθωσης πίεσης, Εξίσωση (2.17), επιλύεται με τη χρήση της αλγεβρικής 

πολυπλεγματικής μεθόδου AMG. Αφού υπολογιστεί η λύση, δηλαδή βρεθεί η διόρθωση 

της πίεσης, 𝑝′, προκύπτουν οι τιμές της πίεσης και της ροής διαμέσου της επιφάνειας, 

Εξισώσεις (2.19) και (2.20) αντίστοιχα: 
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𝑝 = 𝑝∗ + 𝜔𝑝𝑝
′ (2.19) 

 

𝐽𝑓 = 𝐽𝑓
∗ + 𝑑𝑓(𝑝𝑐0

′ − 𝑝𝑐1
′ ) (2.20) 

 

Ο όρος 𝜔 είναι ο συντελεστής υποχαλάρωσης (under-relaxation factor). Η διορθωμένη ροή 

μάζας διαμέσου της επιφάνειας των όγκων ελέγχων, ικανοποιεί τη διακριτοποιημένη 

εξίσωση συνέχειας σε κάθε επανάληψη. 

 

Το λογικό διάγραμμα επίλυσης του αλγορίθμου SIMPLE παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.7. 

 

 
Σχ. 2.7. Λογικό διάγραμμα ροής του αλγορίθμου SIMPLE 

 

Ο αλγόριθμος SIMPLEC έχει παρόμοια δομή με τον SIMPLE, ωστόσο συγκλίνει ταχύτερα 

στην περίπτωση απλών ροών. Σε πολύπλοκα προβλήματα δεν παρουσιάζει διαφορά από 

τον αλγόριθμο SIMPLE. 

 

Ο αλγόριθμος σύζευξης πίεσης-ταχύτητας PISO, αποτελεί παραλλαγή του SIMPLE, στον 

οποίο όμως οι επαναληπτικοί υπολογισμοί που απαιτούνται έχουν μεταφερθεί μέσα στο 

υπολογιστικό στάδιο της επίλυσης της εξίσωσης διόρθωσης της πίεσης. Έτσι, κάθε 

επαναληπτικό βήμα απαιτεί περισσότερο χρόνο, αλλά τα συνολικά βήματα τα οποία 

απαιτούνται για την επίτευξη σύγκλισης είναι λιγότερα, ειδικά στην περίπτωση μη-μόνιμης 

ροής. Στην περίπτωση μόνιμων ροών εντούτοις, δεν υπερέχει του αλγορίθμου SIMPLE. 

 

Η εναλλακτική μέθοδος επίλυσης των εξισώσεων είναι ο ταυτόχρονος υπολογισμός των 

ροϊκών μεταβλητών σε έναν όγκο ελέγχου, προτού επαναληφθεί η διαδικασία για τους 

υπόλοιπους όγκους. Ο αλγόριθμος αυτός ονομάζεται συζευγμένος (pressure-based 

coupled). Αρχικά, επιλύει ταυτόχρονα τις εξισώσεις ορμής και συνέχειας για κάθε όγκο 

ελέγχου. Στη συνέχεια, επιλύονται οι υπόλοιπες εξισώσεις δηλαδή της ενέργειας και της 

τύρβης, όπως και στους αλγορίθμους διαχωρισμένης λύσης. Ο ρυθμός σύγκλισης της λύσης 

αυξάνεται σε σχέση με την περίπτωση διαχωρισμένης επίλυσης, λόγω της ταυτόχρονης 

επίλυσης των εξισώσεων. Ωστόσο, απαιτεί 1.5-2 φορές περισσότερη μνήμη από τους 

άλλους αλγορίθμους και ο χρόνος πραγματοποίησης κάθε επανάληψης είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος. 

 

Οι διακριτοποιημένες εξισώσεις ορμής και συνέχειας (2.8) και (2.12) αντίστοιχα, με τις ροές 

μάζας εκφρασμένες από την Εξίσωση (2.14), μετασχηματίζονται, ώστε στο δεξί μέλος να 

βρίσκονται τα υπόλοιπα των εξισώσεων για την παρακολούθηση της σύγκλισης κατά την 
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επαναληπτική διαδικασία. Έτσι, προκύπτει το τελικό σύστημα γραμμικών εξισώσεων το 

οποίο έχει τη μορφή: 

 

∑ [𝐴]𝑖𝑗𝑗 𝑋𝑗
⃗⃗  ⃗ = 𝐵𝑗

⃗⃗  ⃗ (2.21) 

 

όπου ο τετραγωνικός πίνακας, [𝐴]𝑖𝑗 , περιλαμβάνει τους συντελεστές που υποδηλώνουν 

την επίδραση του κελιού 𝑖 στο 𝑗. 

 

Επίσης, τα διανύσματα στήλης, 𝑋𝑗
⃗⃗  ⃗, και 𝐵𝑗

⃗⃗  ⃗, είναι τα διανύσματα αγνώστων και υπολοίπων 

και έχουν τη μορφή: 

 

𝑋𝑗
⃗⃗  ⃗ = [𝑝𝑖

′ 𝑢𝑖
′ 𝑣𝑖

′ 𝑤𝑖
′]𝑇 (2.22) 

  

𝐵𝑖
⃗⃗  ⃗ = [−𝑟𝑖

𝑝
−𝑟𝑖

𝑢 −𝑟𝑖
𝑣 −𝑟𝑖

𝑤]𝑇  (2.23) 

 

Το γραμμικό σύστημα (2.21) επιλύεται με την αλγεβρική πολυπλεγματική μέθοδο (AMG 

solver). Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζεται το λογικό διάγραμμα λειτουργίας του αλγορίθμου 

συζευγμένης επίλυσης. 

 

 

Σχ. 2.8. Λογικό διάγραμμα αλγορίθμων συζευγμένης επίλυσης (coupled solver) 

 

Ανεξάρτητα από τον αλγόριθμό που χρησιμοποιείται, σε κάθε επανάληψη προκύπτει νέα 

τιμή του 𝜑 η οποία θα πρέπει να τείνει προς την τελική τιμή, στην οποία θα συγκλίνει ο 

αλγόριθμος. όμως, ανάλογα με το πρόβλημα, την ποιότητα πλέγματος και άλλες 

παραμέτρους, είναι δυνατόν να υπερεκτιμηθεί η μεταβολή του 𝜑, με αποτέλεσμα η 

μέθοδος να μην συγκλίνει. Για τον λόγο αυτόν εισάγονται συντελεστές υποχαλάρωσης, ω, 
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σύμφωνα με το σχήμα: 

 

𝜑 = 𝜑𝑜𝑙𝑑 +  𝜔𝛥𝜑 (2.24) 

 

Ενσωματώνοντάς την υποχαλάρωση του φ στο σύστημα των διακριτοποιημένων εξισώσεων 

με στόχο τη σταθεροποίηση της σύγκλισης των μη-γραμμικών επαναλήψεων προκύπτει η 

Εξίσωση (2.25): 

 

𝑎𝑝

𝜔
𝜑 = ∑ 𝑎𝑛𝑏𝜑𝑛𝑏𝑛𝑏 +

1−𝜔

𝜔
𝑎𝑝𝜑𝑜𝑙𝑑  (2.25) 

 

 

2.1.5. Οριακές Συνθήκες 

 

Όλα τα προβλήματα ρευστομηχανικής ορίζονται μέσω των οριακών (boundary conditions) 

και αρχικών συνθηκών (initial conditions) που τα διέπουν. Οι εξισώσεις N-S στη γενική τους 

μορφή ισχύουν για όλα τα προβλήματα ροής, οπότε είναι προφανές ότι οι οριακές και 

αρχικές συνθήκες είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τη μορφή και τη μοναδικότητα της 

λύσης τους. Οι οριακές συνθήκες καθορίζουν την κατεύθυνση της ροής καθώς και τη ροή 

μάζας, ορμής και ενέργειας εντός του υπολογιστικού χώρου. Περιλαμβάνουν τον 

καθορισμό των χωρίων του πεδίου (cell zones) τα οποία μπορεί να είναι στερεού ή 

ρευστού και το είδος των επιφανειών στα όρια τους. Στην περίπτωση υδροστροβίλων 

δράσεως δεν υπάρχει στερεό χωρίο και τα είδη των ορίων που χρησιμοποιούνται 

φαίνονται στον Πίνακα 2.1.  

 

Πίνακας 2.1. Διαθέσιμα χωρία πεδίου και είδη οριακών συνθηκών για ασυμπίεστη ροή 

Είσοδος πίεσης 

(pressure inlet) 
είσοδος ρευστού στο χωρίο με ορισμένη πίεση που ορίστηκε στις 

αρχικές συνθήκες στα όρια του πεδίου. 

Είσοδος ταχύτητας 

(Velocity inlet) 

είσοδος του ρευστού στο χωρίο με ορισμένη ταχύτητα που 

ορίστηκε στις αρχικές συνθήκες στα όρια του πεδίου. 

Έξοδος 

(pressure outlet) 

ελεύθερη έξοδος ή είσοδος του ρευστού από το χωρίο στο 

περιβάλλον που έχει συγκεκριμένη πίεση και τιμές τύρβης οι 

οποίες επιβάλλονται στην επιφάνεια. 

Στερεό τοίχωμα 

(wall) 

είναι αδιαπέραστο από το ρευστού (συνθήκη μη-εισχώρησης), 

ενώ υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού της τραχύτητας του για 

τυρβώδη ροή. Επίσης, η ταχύτητα του ρευστού σε αυτό είναι 

μηδέν (συνθήκη μη-ολίσθησης) Στα στερεά τοιχώματα 

εφαρμόζονται ειδικές οριακές συνθήκες (wall functions), όπως θα 

αναφερθεί στη συνέχεια (Κεφάλαιο 2.2) 



2. Εφαρμογή Eulerian μεθόδων σε υδροστροβίλους Pelton 111 
 

Συμμετρικό 
Επίπεδο (symmetry) 

εκφράζει τη γεωμετρική και ροϊκή συμμετρία και θέτει τις 

ταχύτητες και τις κλίσεις των μεταβλητών της ροής κάθετα στο 

επίπεδο συμμετρίας ίσες με μηδέν. 

Εσωτερικό 

Επίπεδο 

(internal) 

χρησιμοποιείται ως εσωτερική επιφάνεια διαχωρισμού όγκων, 

όπως έχουν οριστεί κατά τη δημιουργία του πλέγματος και το 

ρευστό τις διαπερνάει χωρίς να υφίσταται αλλαγές. 

Διεπιφάνεια 

(interface) 

χρησιμοποιείται για να επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση 

διαφορετικών χωρίων (cell zones) με ανεξάρτητα πλέγματα. Όταν 

δύο χωρία εφάπτονται, τότε μέσω της διεπιφάνειας το ρευστό 

διέρχεται από το χωρίο ένα στο άλλο. 

 

 

Το υπολογιστικό χωρίο περίπτωσης δρομέα Pelton και η κατάλληλη εφαρμογή των 

παραπάνω οριακών συνθηκών αναλύεται ενδελεχώς παρακάτω στο Κεφάλαιο 2.2 (Σχήμα 

2.13). 

 

 

2.1.6. Μοντέλα Τύρβης 

 

Η ροή στους υδροστροβίλους δράσης είναι τυρβώδης καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλούς 

αριθμούς Reynolds. Η τυρβώδης ροή είναι δυνατόν να προσομοιωθεί επιλύοντας τις 

πλήρεις εξισώσεις N-S σε πολύ πυκνό πλέγμα. H επίλυση των εξισώσεων με τέτοιο τρόπο 

ονομάζεται Direct Numerical Simulation (DNS). Εντούτοις, ακόμη και για πολύ απλές ροές, 

οι υπολογιστικοί πόροι που απαιτούνται, σε χρόνο και μνήμη, είναι απαγορευτικοί. 

Λιγότερο απαιτητική σε πόρους μέθοδος είναι η Large Eddie Simulation (LES) που ανήκει 

στην κατηγορία Scale Resolving Simulation (SRS), όπου υπολογίζονται μόνο οι μεγάλες 

δίνες, ενώ οι μικρότερες των κελιών του πλέγματος μοντελοποιούνται. To υπολογιστικό 

κόστος μειώνεται σημαντικά, αλλά παραμένει πολύ υψηλό. Γι΄ αυτό, σε σύνθετες ροές 

προτιμάται η προσομοίωση της τυρβώδους ροής με χρήση κάποιου μοντέλου. Η πιο συχνή 

και κατάλληλη μέθοδος για προβλήματα υδροστροβίλων είναι η μοντελοποίηση με τη 

χρήση των μέσων κατά Reynolds εξισώσεων Navier Stokes (Reynolds Averaged Navier 

Stokes-RANS). Το υπολογιστικό κόστος της μεθόδου είναι πολύ μικρότερο από το 

αντίστοιχο της LES μεθόδου και η ακρίβειά της αποδεκτή, καθώς γενικά δεν απαιτούνται οι 

λεπτομέρειες των τυρβωδών διακυμάνσεων. Επίσης, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η 

δυνατότητα προσομοίωσης της ροής ως μόνιμης, σε αντίθεση με τις άμεσους μεθόδους, 

όπου προφανώς οι υπολογιζόμενες δίνες αποτελούν μεταβατικό φαινόμενο. Στο Σχήμα 2.9 

φαίνεται σχηματικά η μορφή των δινών, όπως υπολογίζονται από τα τρία διαφορετικά 

μοντέλα [66]. 
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Σχ. 2.9. Σχηματική μορφή υπολογισμού δινών με διαφορετική προσομοίωση της τύρβης 

 

Τα διάφορα μοντέλα RANS έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η καταλληλότητα τους 

εξαρτάται από το είδος του προβλήματος. Τα πιο κατάλληλα μοντέλα τύρβης για την 

περίπτωση ροής σε υδροστρόβιλους είναι τα k-ε, k-ω και SST, τα οποία απαιτούν την 

επίλυση δύο επιπλέον εξισώσεων. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο 

να πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων για κάθε πρόβλημα ρευστομηχανικής και συνεπώς 

δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να έχει γενικά επικρατήσει. 

 

Χαρακτηριστικό των μοντέλων RANS αποτελεί η εισαγωγή του 𝜇𝑡 , ενός όρου, ο οποίος 

εκφράζει την τυρβώδη συνεκτικότητα (eddy viscosity). Η εισαγωγή του έγινε από τον 

Boussinesq (για το λόγο αυτό, ονομάζεται και υπόθεση Boussinesq) το 1877, ο οποίος 

διατύπωσε ότι οι τάσεις Reynolds είναι ανάλογες των κλίσεων της μέσης ταχύτητας [67]: 

 

𝜏𝑖𝑗 = −𝜌𝑢′
𝑖𝑢′

𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑡 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
(𝜌𝑘 + 𝜇𝑡

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
) 𝛿𝑖𝑗  (2.26) 

 

όπου 𝑘 είναι η τυρβώδης κινητική ενέργεια ανά μονάδα μάζας, η οποία είναι ίση προς: 

 

𝑘 =
1

2
(𝑢′2̅̅ ̅̅ 𝑣′2̅̅ ̅̅ 𝑤′2̅̅ ̅̅ ̅)  (2.27) 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Boussinesq, οι τυρβώδεις τάσεις μπορούν να εκφραστούν με 

τρόπο ανάλογο, όπως οι τάσεις λόγω μοριακής συνεκτικότητας, συναρτήσει των κλίσεων 

της μέσης ταχύτητας. Επισημαίνεται ότι στις τυρβώδεις ροές οι τάσεις Reynolds είναι 

συνήθως τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες των ιξωδών τάσεων, ενώ δεν αποτελούν ιδιότητα 

του ρευστού, αλλά της τυρβώδους ροής. Πλεονέκτημα της θεωρίας αυτής είναι το σχετικά 

χαμηλό υπολογιστικό κόστος της εύρεσης του 𝜇𝑡 . Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιείται στα 

μοντέλα k-ε, k-ω και SST. Όμως, το μειονέκτημα της θεωρίας είναι ότι υποθέτει ισότροπη 

τυρβώδη συνεκτικότητα, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί σε απλές σχετικά τυρβώδεις 

ροές, όπως οριακά στρώματα, στρώματα ανάμιξης και ελεύθερες δέσμες ρευστού. Με την 

υπόθεση αυτή, οι όροι των τυρβωδών τάσεων στις εξισώσεις Reynolds εκφράζονται 

συναρτήσει γνωστών χαρακτηριστικών της μέσης ροής και επομένως το σύστημα είναι 

επιλύσιμο.  
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Το Μοντέλο k-ε εφαρμόζεται με τρεις διαφορετικές παραλογές, την standard k-ε, την RNG 

k-ε και Realizable k-ε. Το μοντέλο SST αποτελεί ουσιαστικά ένα συνδυασμό των μοντέλων 

k-ε και k-ω συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα τους. Το λογισμικό FLUENT τοποθετεί τη 

μέθοδο SST ως υποκατηγορία της k-ω με αποτέλεσμα η k-ω να χωρίζεται σε standard k-ω 

και σε k-ω SST. 

 

 Μοντέλο k-ε 
 

Το μοντέλο standard k-ε είναι υπολογιστικά ευσταθές ακόμα και στην περίπτωση 

πολύπλοκων ροϊκών φαινομένων, αλλά και οικονομικό, όντας ήδη δοκιμασμένο σε ένα 

ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η τυρβώδης συνεκτικότητα σε αυτό το μοντέλο καθορίζεται ως 

εξής: 

 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

 (2.28) 

 

Όπου, ε, είναι ο ρυθμός απόσβεσης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας, η οποία 

προκαλείται από τις μικρότερες δίνες που αντιτίθενται στις μοριακές τάσεις. Κατά την 

επίλυση του μοντέλου k-ε προστίθενται δύο εξισώσεις μεταφοράς στις ήδη υπάρχουσες 

προς επίλυση, μία με άγνωστο το k και μία ως προς το ε: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑘𝑢𝑖) =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + (𝐺𝑘 + 𝐺𝑏) − 𝜌휀 + 𝑆𝑘  (2.29) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌휀𝑢𝑖) =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1 𝑘

(𝐺𝑘 + 𝐺3 𝐺𝑏) − 𝐶2 𝜌
2

𝑘
+ 𝑆  (2.30) 

 

Η φυσική σημασία των όρων των ανωτέρω εξισώσεων είναι η εξής: 

 

Ρυθμός 
μεταβολής 

του k / ε 

 
+ 

Μεταφορά 
του k/ε λόγω 

κίνησης 

 
= 

Μεταφορά 
του k/ε με  
διάχυση 

 
+ 

Ρυθμός 
παραγωγής 

του k/ε 

 
- 

Ρυθμός 
καταστροφής 

του k/ε 

 

Ο όρος 𝐺𝑘  αφορά τη μοντελοποίηση της παραγωγής τύρβης και αποτελεί τον 

σημαντικότερο όρο των παραπάνω εξισώσεων. Ουσιαστικά ο όρος αυτός αναφέρεται στον 

ρυθμό με τον οποίο η κινητική ενέργεια της μέσης ροής μετατρέπεται σε τυρβώδεις 

διακυμάνσεις. Η μοντελοποίηση της παραγωγής τύρβης πραγματοποιείται με τον ίδιο 

τρόπο για όλα τα μοντέλα k-ε. Αντίθετα, ο όρος 𝐺𝑏 αφορά την παραγωγή τύρβης λόγω 

θερμικής διάχυσης και δεν έχει εφαρμογή στους υδροστροβίλους. Τέλος, οι όροι 𝑆𝑘 και 𝑆  

αφορούν την εισαγωγή από το χρήστη πρόσθετων όρων πηγής. Οι εξισώσεις περιέχουν 

πέντε σταθερές: 𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶𝜇 , 𝜎𝑘 και 𝜎 . Οι σταθερές αυτές είναι ρυθμιζόμενες από τον 



114  2.1. Εφαρμογή της Eulerian πλεγματικής μεθόδου VOF 
 

χρήστη ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, ενώ η προεπιλογή της τιμής τους έχει 

πραγματοποιηθεί κατόπιν πειραμάτων, ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο εύρος τυρβωδών 

ροών.  

 

Κατά την εφαρμογή του μοντέλου k-ε, αλλά και γενικά των υπολοίπων μοντέλων δύο 

εξισώσεων, επιλύονται αρχικά οι δύο Εξισώσεις (2.29) και (2.30). Οι λύσεις από τις 

εξισώσεις χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον υπολογισμό της τυρβώδους 

συνεκτικότητας 𝜇𝑡  σε κάθε σημείο του πεδίου, μέσω της Εξίσωσης (2.28). Από τις λύσεις 

του 𝜇𝑡  και μέσω της υπόθεσης Boussinesq, υπολογίζονται οι τάσεις Reynolds, οι οποίες με 

τη σειρά τους αντικαθίστανται στις εξισώσεις Navier-Stokes. Οι νέες πλέον συνιστώσες της 

ταχύτητας που υπολογίστηκαν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Gk και η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 

Το μοντέλο k-ε RNG αποτελεί μία τροποποίηση του μοντέλου standard k-ε, στο οποίο οι 

εξισώσεις αναπτύσσονται αναλυτικά με την εφαρμογή μίας στατιστικής τεχνικής, η οποία 

ονομάζεται RNG (Renormalization Group Method). Βασίζεται κυρίως στην παρατήρηση της 

συμπεριφοράς του ρευστού και σε μικρότερες κλίμακες μήκους τύρβης, ενώ το μοντέλο k-ε 

υπολογίζει την απόσβεση σε μια συγκεκριμένη, υψηλή κλίμακα μήκους τύρβης, με 

αποτέλεσμα η υπολογιζόμενη τυρβώδης διάχυση να περιλαμβάνει μόνο αυτήν που 

λαμβάνει χώρα στη συγκεκριμένη κλίμακα. Το συγκεκριμένο μοντέλο παράγει βελτιωμένα 

αποτελέσματα για ροές με στροβιλισμούς, για υψηλές και κυρίως για χαμηλές τιμές του 

αριθμού Reynolds, καθώς και για περιπτώσεις όπου συμβαίνει αποκόλληση της ροής. 

Συνολικά, είναι πιο ακριβές και εφαρμόσιμο σε μεγαλύτερο εύρος ροών, σε σχέση με το 

standard k-ε. Μειονέκτημά του είναι η μικρότερη ευστάθεια σε σχέση με το μοντέλο 

standard k-ε.  

 
To μοντέλο k-ε realizable διαφέρει από το standard k-ε σε δύο σημαντικά σημεία. 

Συγκεκριμένα, αφενός περιέχει μία εναλλακτική διατύπωση για την τυρβώδη 

συνεκτικότητα και αφετέρου διατυπώνεται μία τροποποιημένη εξίσωση για τον ρυθμό 

απόσβεσης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας, ε. Το μοντέλο ικανοποιεί ορισμένους 

μαθηματικούς περιορισμούς για τις τυρβώδεις τάσεις, οι οποίοι είναι συνεπείς με τη 

φυσική των τυρβωδών ροών. Η εξίσωση για την τυρβώδη κινητική ενέργεια είναι η 

Εξίσωση (2.29), ενώ αυτή για το ρυθμό απόσβεσης είναι η: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌휀𝑢𝑗) =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕

𝜕𝑥𝑗
] + 𝜌𝐶1𝑆휀 − 𝜌𝐶2

2

𝑘+√𝑣
+ 𝐶1 𝑘

𝐺3 𝐺𝑏 (2.31) 

 

Η τυρβώδης συνεκτικότητα υπολογίζεται από την Εξίσωση (2.28), με τη διαφορά ότι ο όρος 

𝐶𝜇 , δεν είναι πλεόν σταθερός, αλλά αποτελεί συνάρτηση μεγεθών της μέσης ροής. Οι 

μαθηματικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στο μοντέλο επιτρέπουν τη βελτίωση της 

απόδοσής του σε σχέση με τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα.  
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Γενικά, θεωρείται ότι προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με το μοντέλο k-ε RNG, όντας όμως 

περισσότερο ακριβές και ευκολότερο στη σύγκλιση. Παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα στην πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης επίπεδων και κυκλικών δεσμών 

ρευστού, καθώς και στην αντιμετώπιση ροών που περιλαμβάνουν στροβιλότητα, οριακά 

στρώματα με έντονα ανασχετικές κλίσεις πίεσης, αποκόλληση της ροής και ανακυκλοφορία. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι λιγότερο απαιτητικό υπολογιστικά από το μοντέλο SST 

[65]. 

 

 Μοντέλο k-ω 
 

Το μοντέλο Standard k-ω παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα για τον υπολογισμό της 

τύρβης κοντά στα τοιχώματα, όπου ο αριθμός Reynolds είναι σχετικά μικρός. Ουσιαστικά, 

υποθέτει ότι ο συντελεστής συνεκτικότητας είναι συνάρτηση της κινητικής ενέργειας της 

τύρβης και της συχνότητας, και ορίζεται από την Εξίσωση: 

 

𝜇𝑡 = 𝜌
𝑘

𝜔
 (2.32) 

 

Οι εξισώσεις μεταφοράς που διέπουν το μοντέλο είναι οι εξής: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑘𝑢𝑖) =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛤𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 − 𝛽′𝜌𝑘𝜔 (2.33) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝜔𝑢𝑖) =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛤𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 𝛼1

𝜔

𝑘
𝐺𝑘  − 𝛽1𝜌𝜔2 (2.34) 

 

Στις προαναφερθείσες Εξισώσεις, ο όρος 𝐺𝑘, αφορά την παραγωγή τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας λόγω των κλίσεων των μέσων ταχυτήτων, ενώ οι όροι 𝛤𝑘 και 𝛤𝜔, αναπαριστούν 

την ενεργή διάχυση (effective diffusivity) των k και ω, αντίστοιχα και δίνονται από τις 

Εξισώσεις: 

 

𝛤𝑘 =  𝜇 +
𝜇𝑡

𝜎𝑘
  (2.35) 

 

𝛤𝜔 =  𝜇 +
𝜇𝑡

𝜎𝜔
 (2.36) 

 

Όπου, 𝜎𝑘 , και 𝜎𝜔, οι τυρβώδεις αριθμοί Prandtl για τα μεγέθη, k και ω, αντίστοιχα.  
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Το μοντέλο standard k-ω αποτελεί μια ευσταθή διατύπωση για επίλυση ροών χαμηλών 

αριθμών Reynolds, που παρουσιάζει βελτιωμένη συμπεριφορά για ροές με έντονα 

ανασχετικές κλίσεις πίεσης, καθώς και ροές κοντά σε τοιχώματα. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές 

σε εφαρμογές αεροδυναμικής και στροβιλομηχανών. 

 

 Μοντέλο SST (Shear-Stress Transport) 
 

Το μοντέλο standard k-ω έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, ότι οι λύσεις του παρουσιάζουν 

μεγάλη ευαισθησία στην τιμή του ω στις περιοχές ελεύθερης ροής. Το μοντέλο διατμητικών 

τάσεων (SST) που αναπτύχθηκε από τον Menter [68] αποτελεί, ουσιαστικά, ένα υβριδικό 

μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιεί το μοντέλο k-ω για τον υπολογισμό της τύρβης στο 

εσωτερικό του πεδίου που εξετάζεται μέχρι τα όρια των τοιχωμάτων, ενώ σταδιακά εισάγει 

μία τροποποιημένη μορφή του μοντέλου k-ε για να περιγράψει τη συμπεριφορά των 

τυρβωδών τάσεων στις περιοχές της ελεύθερης ροής. Οι Εξισώσεις επίλυσης του μοντέλου 

SST προκύπτουν: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑘𝑢𝑖) =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛤𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 − 𝛽∗𝜌𝑘𝜔 (2.37) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝜔𝑢𝑖) =  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝛤𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 𝛼1

𝜔

𝑘
𝐺𝑘  − 𝛽1𝜌𝜔2 + 2(1 − 𝐹1)𝜌

1

𝜔𝜎𝜔,2

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
  

 (2.38) 

 

Οι συντελεστές του μοντέλου είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των αντίστοιχων 

συντελεστών των μοντέλων k-ω και k-ε, δηλαδή ισχύει 𝛷 = 𝐹1𝛷𝑘𝜔 + (1 − 𝐹1)𝛷𝑘 . Ο όρος 

𝐹1 αποτελεί μία συνάρτηση, η οποία είναι υπεύθυνη για την ομαλή μετάβαση από το ένα 

μοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, το μοντέλο SST συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μοντέλων k-ε 

και k-ω, με τη χρήση της συνάρτησης αυτής. Η 𝐹1 είναι ίση με τη μονάδα πάνω σε στερεά 

τοιχώματα, οπότε και ενεργοποιείται το μοντέλο k-ω, ενώ είναι μηδενική στην ελεύθερη 

ροή, όπου η χρήση του k-ε είναι πιο αποτελεσματική. Ενδιάμεσα, η τιμή της εξαρτάται από 

τις τοπικές βαθμίδες των μεταβλητών. Επιπλέον, οι όροι της ενεργούς διάχυσης 

προκύπτουν από τις προαναφερθείσες Εξισώσεις (2.37) και (2.38), ενώ ο περιοριστικός 

όρος στην εξίσωση τυρβώδους συνεκτικότητας, τη μετατρέπει στην εξής: 

 

𝜇𝑡 =
𝜌𝑘

𝜔

1

𝑚𝑎𝑥 [
1

𝑎∗,
𝑆𝐹2
𝑎1𝜔

]
 (2.39) 

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του μοντέλου SST σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα είναι ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ροές με χαμηλό αριθμό Reynolds και ότι δίνει πολύ ακριβή 

αποτελέσματα για τον υπολογισμό της τύρβης στις περιοχές αποκόλλησης της ροής, όπου 
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επικρατούν ανασχετικές κλίσεις πίεσης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το μοντέλο SST είναι 

ιδανικό για την ανάλυση οριακών στρωμάτων με υψηλή ακρίβεια, σε αντίθεση με το 

μοντέλο standard k-ε, το οποίο δεν αποδίδει σωστά αποτελέσματα σε περιπτώσεις οριακών 

στρωμάτων με καμπύλο πλέγμα [65]. 

 

Οι τυρβώδεις ροές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία τοιχωμάτων. Το 

πεδίο μέσης ταχύτητας και κατά συνέπεια η τύρβη επηρεάζονται δραστικά εξαιτίας της 

συνθήκης μη-ολίσθησης στο τοίχωμα. Άλλωστε η ιξώδης απόσβεση (viscous damping) πολύ 

κοντά στο τοίχωμα, μειώνει τις διακυμάνσεις της εφαπτομενικής ταχύτητας, ενώ προς το 

εξωτερικό μέρος της περιοχής κοντά στο τοίχωμα οι μεγάλες κλίσεις της μέσης ταχύτητας 

προκαλούν μεγάλη παραγωγή τυρβώδους κινητικής ενέργειας και άρα ταχεία αύξηση της 

τύρβης. Συνεπώς, η ακριβής μοντελοποίηση κοντά στο τοίχωμα είναι ιδιαιτέρως σημαντική 

για την εγκυρότητα της υπολογιστικής προσομοίωσης και τη λήψη σωστών 

αποτελεσμάτων. Στο Σχήμα 2.10 φαίνεται η ανάπτυξη οριακού στρώματος σε ροή πάνω σε 

επίπεδη πλάκα, και η περιοχή που επηρεάζεται δραστικότερα και αποτελεί το συνεκτικό 

υπόστρωμα (viscous sublayer). 

 

 

Σχ. 2.10. Τυπική μορφή ανάπτυξης οριακού στρώματος σε ροή πάνω σε επίπεδη πλάκα 

 

Για τη μελέτη της συμπεριφοράς των διάφορων μοντέλων ορίζονται τα ακόλουθα μεγέθη 

(βλ. Σχήμα. 2.10): 

 

η διατμητική τάση, 

 

𝜏𝑤 = 𝜇
𝜕𝑢

𝜕𝑦
 (2.40) 

 

η μέση ταχύτητα σε απόσταση από το τοίχωμα y, 

 

𝑈 =
𝜏𝑤𝑦

𝜇
  (2.41) 
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η διατμητική ταχύτητα (shear velocity), 

 

𝑈𝜏 = √𝜏𝑤 𝜌⁄  (2.42) 

 

και το αδιάστατο μέγεθος, 

 

𝑦+ = 𝑦𝑈𝜏 𝜈⁄ , (2.43) 

 

το οποίο εξαρτάται από την ταχύτητα του ρευστού κοντά στο τοίχωμα και από το πλάτος 

του πρώτου συνοριακού κελιού. 

 

Δύο προσεγγίσεις έχουν επικρατήσει για τη μοντελοποίηση της περιοχής κοντά στο 

τοίχωμα:  

 

 Χρήση κάποιου μοντέλου τύρβης το οποίο μπορεί να επιλύσει τη ροή σε όλο το πεδίο 

έως και το τοίχωμα, συμπεριλαμβανομένης της ιξώδους ζώνης (Near wall model 

approach).  

 

 Χρήση ημιεμπειρικών σχέσεων που ονομάζονται συναρτήσεις τοιχώματος (wall 

functions), οι οποίες και αναπαριστούν την παρουσία του τοιχώματος.  

 

Η πρώτη περίπτωση εφαρμόζεται στο λογισμικό FLUENT με τη μέθοδο enhanced wall 

treatment, μία διζωνική μέθοδο (two-layer zonal method), στην οποία υπολογίζοντας τον 

τοπικό αριθμό Reynolds, οι περιοχές του πεδίου διακρίνονται σε αυτές στις οποίες 

επικρατούν τα τυρβώδη φαινόμενα και σε αυτές κοντά στα τοιχώματα, στις οποίες 

επικρατούν οι δυνάμεις συνεκτικότητας. Οι γειτονικοί στο τοίχωμα κόμβοι ιδανικά θα 

πρέπει να τοποθετηθούν στην ιξώδη ζώνη, δηλαδή, πρέπει 𝑦+ < 5 . Μάλιστα, κατά 

προτίμηση θα πρέπει 𝑦+ ≈ 1 , αν και η μέθοδος αυτή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 

ευαισθησία στην τιμή του 𝑦+. Επιπλέον, συνιστάται η τοποθέτηση τουλάχιστον 10 κελιών 

εντός της ιξώδους και μεταβατικής περιοχής. 

 

Η δεύτερη περίπτωση της χρήσης συναρτήσεων τοιχωμάτων εφαρμόζεται στις μεθόδους k-

ε με χρήση των συναρτήσεων Standard wall functions, Scalable wall functions και Non-

equilibrium wall functions. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτεί πολύ πυκνό 

πλέγμα κοντά στο τοίχωμα και προσομοιώνει με καλή ακρίβεια ροές με σχετικά μεγάλους 

αριθμούς Reynolds. Το κύριο μειονέκτημα των συναρτήσεων τοιχώματος είναι ότι ο 

πρώτος κόμβος πλησίον του τοιχώματος δεν πρέπει να βρίσκεται στην ιξώδη ζώνη. Έτσι, 

όταν το πλέγμα υφίσταται πύκνωση σε κατεύθυνση κάθετη στο τοίχωμα τα αποτελέσματα 

χαρακτηρίζονται από σημαντικό σφάλμα που αυξάνει προοδευτικά για τιμές του 𝑦+ 

χαμηλότερες του 15. Συνεπώς, στην περίπτωση χρήσης των συναρτήσεων τοιχωμάτων 

(standard ή non-equilibrium) το κέντρο κάθε κελιού που βρίσκεται δίπλα σε τοίχωμα 
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πρέπει να βρίσκεται εντός της πλήρους τυρβώδης ζώνης, δηλαδή: 30 < 𝑦+ < 300, και 

προτιμότερα: 𝑦+ ≈ 30. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του FLUENT [64], η χρήση της enhanced 

wall treatment πρέπει να προτιμάται είτε πρόκειται για μοντέλα k-ε, είτε για τα μοντέλα k-

ω. Αντίθετα, αν προτιμηθεί η χρήση των συναρτήσεων τοιχώματος λόγω της ευρωστίας και 

της οικονομίας που προσφέρουν, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι επεκτάσιμες συναρτήσεις 

τοιχώματος (scalable wall functions). 

 

Τέλος, στις επιφάνειες εισόδου ή εξόδου της ροής απαιτείται ο καθορισμός των 

μεταφερόμενων ποσοτήτων τύρβης με τη μορφή οριακών συνθηκών. Συγκεκριμένα, 

απαιτούνται οριακές συνθήκες για τα k, ε ή ω, ανάλογα με το μοντέλο που 

χρησιμοποιείται. Η εκτίμηση των τιμών k, ω ή ε είναι πρακτικά αδύνατη πριν την επίλυση 

του προβλήματος. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα καθορισμού χαρακτηριστικών της 

ροής, όπως για παράδειγμα την ένταση της τύρβης (turbulence intensity), όπου με τη 

χρήση των προεπιλεγμένων τιμών γίνεται δυνατή η εκτίμηση της έντασης της τύρβης της 

εισερχόμενης ροής. 

 

2.1.7.  Το μοντέλο διφασικής ροής VOF 

 

Μία από τις κύριες δυσκολίες κατά την προσομοίωση της ροής σε υδροστροβίλους δράσης 

είναι ότι η ροή είναι διφασική (two-phase flow), δηλαδή συνυπάρχουν στον χώρο η φάση 

του νερού και του αέρα. Η περίπτωση αυτή είναι μία υποκατηγορία των διφασικών ροών, 

που ονομάζεται ροή ελεύθερης επιφάνειας (free-surface flow), στην οποία δύο ρευστά που 

δεν αναμιγνύονται χωρίζονται από μία σαφώς καθορισμένη διεπιφάνεια (interfase). Η μία 

από τις φάσεις χαρακτηρίζεται ως συνεχής (ή πρωτεύουσα) και η άλλη ως δευτερεύουσα, η 

οποία θεωρείται ως διασκορπιζόμενη εντός της συνεχούς. Συνεπώς, στην περίπτωση 

δρομέα Pelton, ο αέρας αποτελεί την πρωτεύουσα ζώνη και το νερό τη δευτερεύουσα. 

 

Η μοντελοποίηση ροής ελεύθερης επιφάνειας στο λογισμικό FLUENT πραγματοποιείται με 

το μοντέλο Volume Of Fluid (VOF) το οποίο προτάθηκε από τους Hirt και Nichols [69]. 

Πρόκειται για μία μέθοδο εντοπισμού και παρακολούθησης της ελεύθερης επιφάνειας η 

οποία στηρίζεται στη θεώρηση ότι τα δύο ρευστά (ή οι δύο φάσεις) δεν διεισδύουν το ένα 

στο άλλο. Για τον λόγο αυτόν εισάγεται μία νέα παράμετρος σε κάθε υπολογιστικό κελί του 

πεδίου, η οποία ονομάζεται κλάσμα όγκου (volume fraction), 𝛼𝑖: 

 

𝛼𝑖 =
ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜏𝜂𝜍 𝜑ά𝜎𝜂𝜍 𝑖 𝜎𝜏𝜊 𝜅 𝜆ί/𝜋 𝛿ί𝜊

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜏𝜊𝜐 𝜅 𝜆𝜄𝜊ύ/𝜋 𝛿ί𝜊𝜐
 (2.44) 

 

Τα κλάσματα όγκου είναι συνεχείς συναρτήσεις του χώρου και χρόνου και το άθροισμά 

τους εντός κάθε όγκου ελέγχου είναι ίσο με τη μονάδα. Η μέθοδος στη συνέχεια επιλύει 

ένα ενιαίο σύνολο εξισώσεων ορμής και εντοπίζει το κλάσμα όγκου καθενός από τα ρευστά 

στο πεδίο ροής. Στο Σχήμα 2.11 φαίνεται το κλάσμα όγκου του κάθε κελιού (αριστερά) και 
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η τυπική μορφή της διεπιφάνειας που χωρίζει το συμπαγές τμήμα νερού ελεύθερης 

δέσμης από τον περιβάλλοντα αέρα (δεξιά). Το πάχος της διεπιφάνειας ορίζεται από το 

συνολικό πάχος των κελιών όπου 𝛼𝑖 ≠ 0 𝜅𝛼𝜄 𝛼𝑖 ≠ 1 και εξαρτάται από την πυκνότητα του 

πλέγματος. Εντός της διεπιφάνειας θεωρείται ότι συνυπάρχουν οι δύο φάσεις κατά ένα 

ποσοστό που ορίζεται από το αi της κάθε φάσης. 

 

      

Σχ. 2.11.  Κλάσματα όγκου και τυπική μορφή διεπιφάνειας μεταξύ συμπαγούς όγκου νερού 
(πχ εσωτερικό ελεύθερης δέσμης) και περιβάλλοντος αέρα 

 

Ο εντοπισμός της διεπιφάνειας των δύο φάσεων επιτυγχάνεται με τη λύση της εξίσωσης 

συνέχειας για το κλάσμα όγκου της δευτερεύουσας φάσης, έστω q, η οποία λαμβάνει τη 

μορφή:  

 

1

𝜌𝑞
[
𝜕

𝜕𝑡
(𝑎𝑞𝜌𝑞) + 𝛻 ∙ (𝑎𝑞𝜌𝑞𝑣 𝑞)] = 𝑆𝑎𝑞

+ ∑ (𝑚𝑝𝑞̇
𝑛
𝑝=1 − 𝑚𝑞𝑝̇ ) (2.45) 

 

όπου 𝑚𝑖𝑗̇  είναι η μεταφορά μάζας από τη φάση 𝑖 στη φάση 𝑗. Εξ ’ορισμού ο όρος πηγής 𝑆𝑎𝑞
 

είναι μηδενικός, εκτός και αν οριστεί κάποια πηγή μάζας σε κάποια φάση από τον χρήστη. 

Η εξίσωση αυτή ονομάζεται εξίσωση κλάσματος όγκου (volume fraction equation) και θα 

επιλυθεί μόνο για τη δευτερεύουσα φάση (δηλ. το νερό), ενώ το κλάσμα όγκου της 

πρωτεύουσας φάσης θα βρεθεί από τον ακόλουθο περιορισμό:  

 

∑ 𝑎𝑞
𝑛
𝑞=1 = 1 (2.46) 

 

Η εξίσωση κλάσματος όγκου μπορεί να επιλυθεί με δύο τρόπους, με ρητή ή πεπλεγμένη 

χρονική διακριτοποίηση. Όταν επιλέγεται η πεπλεγμένη διακριτοποίηση του χρόνου 

(implicit scheme), η Εξίσωση (2.45) επιλύεται με τον κάτωθι τρόπο: 
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𝑎𝑞
𝑛+1𝜌𝑞

𝑛+1−𝑎𝑞
𝑛𝜌𝑞

𝑛

𝛥𝑡
𝑉 + ∑ (𝜌𝑞

𝑛+1𝑈𝑓
𝑛+1𝑎𝑞,𝑓

𝑛+1
𝑓 ) = [𝑆𝑎𝑞

+ ∑ (𝑚𝑝𝑞̇
𝑛
𝑝=1 − 𝑚𝑞𝑝̇ )]𝑉 (2.47) 

 

όπου,  

𝑛 + 1: δείκτης για το τρέχον χρονικό βήμα 

𝑛: δείκτης για το προηγούμενο χρονικό βήμα 

𝛼𝑞,𝑓: τιμή του κλάσματος της φάσης q στην επιφάνεια του κελιού 

V: όγκος του υπολογιστικού κελιού 

𝑈𝑓: ροή διαμέσου της επιφάνειας του κελιού, βάσει της κάθετης ταχύτητας 

 

Δεδομένου ότι αυτή η εξίσωση απαιτεί τις τιμές κλασμάτων όγκου κατά το τρέχον βήμα 

του χρόνου (𝑛 + 1), σε κάθε χρονικό βήμα επιλύεται επαναληπτικά μια βαθμωτή εξίσωση 

μεταφοράς για καθένα από τα κλάσματα όγκου δευτερεύουσας φάσης. Επισημαίνεται ότι 

το πεπλεγμένο σχήμα διακριτοποίησης δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την επίλυση τόσο 

μόνιμων όσο και μεταβατικών ροών. 

 

Αντίθετα, όταν επιλέγεται η ρητή διακριτοποίηση του χρόνου (explicit scheme), η Εξίσωση 

(2.45) επιλύεται με την κάτωθι μορφή: 

 

𝑎𝑞
𝑛+1𝜌𝑞

𝑛+1−𝑎𝑞
𝑛𝜌𝑞

𝑛

𝛥𝑡
𝑉 + ∑ (𝜌𝑞 𝑈𝑓

𝑛𝑎𝑞,𝑓
𝑛

𝑓 ) = [𝑆𝑎𝑞
+ ∑ (𝑚𝑝𝑞̇

𝑛
𝑝=1 − 𝑚𝑞𝑝̇ )]𝑉  (2.48) 

 

Το σχήμα αυτό δεν απαιτεί επαναληπτική λύση της εξίσωσης μεταφοράς σε κάθε χρονικό 

βήμα, όπως το πεπλεγμένο, ενώ είναι εφαρμόσιμο μόνο στην περίπτωση μη-μόνιμης 

επίλυσης.  

 

Η χρήση της μεθόδου πεπερασμένων όγκων απαιτεί τον υπολογισμό των ροών λόγω 

μεταφοράς και διάχυσης διαμέσου των επιφανειών του όγκου ελέγχου και την εξίσωσή 

τους με τους όρους πηγής εντός του. Η ακριβής πρόβλεψη της ροής των κλασμάτων κάθε 

φάσης μεταξύ των κελιών είναι δύσκολο να επιτευχθεί και, για τον λόγο αυτόν, έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι παρεμβολής για τα κελιά που βρίσκονται κοντά στη 

διεπιφάνεια, εκτός των κλασικών μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτές, όπως το σχήμα geometric 

reconstruction scheme και το σχήμα donor – acceptor scheme, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά την επίλυση μη-μόνιμων ροών. 

 

Όταν επιλύεται ένα πρόβλημα διφασικής ροής με τη ρητή μέθοδο, ενδείκνυται η χρήση του 

geometric reconstruction scheme για μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ ειδικά για πλέγματα με 

υψηλή ασυμμετρία προτείνεται το donor – acceptor scheme. Αντίθετα, στην περίπτωση 

χρήσης της πεπλεγμένης μεθόδου, προτείνεται το ανάντη σχήμα δεύτερης τάξης ως ο 

ακριβέστερος και πιο ευσταθής τρόπος εύρεσης της διεπιφάνειας μεταξύ των φάσεων [70]. 

 

Τέλος, η αλληλεπίδραση των δύο ρευστών εξαρτάται από την επιφανειακή τάση. Κατά την 

επίλυση διφασικών ροών με τη χρήση της μεθόδου VOF υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
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μοντελοποίησης της επιφανειακής τάσης. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που υπάρχουν 

σταγονίδια ρευστού μικρής διαμέτρου, στα οποία η επιφανειακή τάση πρέπει να ληφθεί 

υπόψη διότι επηρεάζει τη ροή. Το φαινόμενο της επιφανειακής τάσης μπορεί να μελετηθεί 

ως προς την επίδρασή του στην εξέλιξη της ροής μέσω του αδιάστατου αριθμού Weber: 

 

𝑊𝑒 =
𝜌𝑉2𝐿

𝜎
=

𝛿𝜐𝜈ά𝜇 𝜄𝜍 𝛼𝛿𝜌ά𝜈 𝜄𝛼𝜍

𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝜂 𝜋𝜄𝜑𝛼𝜈 𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝜏ά𝜎𝜂𝜍
 (2.49) 

 

όπου 𝐿, είναι το χαρακτηριστικό μήκος της ροής, που στην περίπτωση σχηματισμού  

σταγονιδίων είναι η διάμετρός τους, και 𝜎, είναι η δύναμη επιφανειακής τάσης. 

 

Στην περίπτωση ροών υψηλού αριθμού Reynoldsτα φαινόμενα επιφανειακής τάσης 

μπορούν να αμεληθούν, εάν ισχύει 𝑊𝑒 ≫ 1. Στις περιπτώσεις ροής σε υδροστροβίλους η 

παραπάνω συνθήκη γενικά ισχύει, συνεπώς η αλληλεπίδραση των δύο ρευστών λόγω της 

επιφανειακής τάσης μπορεί να αμεληθεί. 
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2.2. Προσομοίωση της ροής σε δρομέα Pelton με τη μέθοδο VOF 
 

 

Το πρώτο βήμα για να προσομοιωθεί η ροή σε δρομέα υδροστροβίλου Pelton με αξιοπιστία 

και ακρίβεια είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών όλων των συνιστωσών που 

επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Έτσι, αρχικά αναλύεται η διαδικασία που 

απαιτείται, ώστε να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης, χρησιμοποιώντας το λογισμικό του 

FLUENT. Στη συνέχεια, γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ρυθμίσεις των παραμέτρων κατά 

την επίλυση της ροής και αναλύεται η επίδραση των σημαντικότερων εξ αυτών. Επίσης, 

γίνεται λεπτομερής αναφορά στην κατασκευή του υπολογιστικού πλέγματος, καθώς 

επηρεάζει σημαντικά την ακρίβεια και το υπολογιστικό κόστος επίλυσης της ροής. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται και συγκρίνονται ενδεικτικά αποτελέσματα, όπως 

προέκυψαν για διάφορα μοντέλα του επιλύτη και παραλλαγές τους. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη έγινε σε συνεργασία με το Lancaster 

University Renewable Energy Group (LUREG), γεγονός που επέτρεψε την όμοια παράλληλη 

διερεύνηση με το εμπορικό λογισμικό CFX. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο 

λογισμικών αυξάνει την αξιοπιστία της διερεύνηση, αξιολογεί την ακρίβεια τους και 

παρέχει στοιχεία για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Τέλος, η καλή συμφωνία 

των δύο επιλύσεων, όπως παρουσιάζεται στο παρόν Κεφάλαιο, επιτρέπει την παράλληλη 

χρήση τους στο στάδιο της διερεύνησης του τρόπου βελτιστοποίησης δρομέων Pelton. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η αριθμητική διερεύνηση έγινε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του 

μοντέλου υδροστροβίλου που είναι εγκατεστημένο στο ΕΥΜ, ώστε να είναι δυνατή η 

πειραματική επαλήθευση των αποτελεσμάτων, η οποία παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7. Για 

να αξιολογηθεί η δυνατότητα μείωσης του υπολογιστικού κόστους μελετήθηκε η επίδραση 

της προσομοίωσης της τύρβης, συγκρίνοντας τα μοντέλα ατριβούς ροής (Inviscid) και 

τυρβώδους με το μοντέλο K-ω SST. Τέλος, υπολογίστηκε η καμπύλη λειτουργίας του 

υδροστροβίλου με τα δύο λογισμικά, ελέγχοντας την αξιοπιστία των μεθόδων και την 

επίδραση της τύρβης για συνθήκες διαφορετικών παροχών. 

 

2.2.1. Διαδικασία προσομοίωσης της ροής και υπολογισμού του βαθμού απόδοσης 

 

Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων ροής ρευστών με χρήση Eulerian πλεγματικών 

αριθμητικών μεθόδων ακολουθεί τέσσερα βασικά βήματα. Αρχικά σχεδιάζεται το 

τριδιάστατο πεδίο ροής, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες συνθήκες συμμετρίας. Στη 

συνέχεια, κατασκευάζεται το υπολογιστικό πλέγμα με βασικούς στόχους την επαρκή 

πυκνότητα και την ικανοποιητική ποιότητά του, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2.1. Έπειτα, 

ξεκινά η επίλυση της ροής από το λογισμικό, διαδικασία που συνήθως είναι η πιο 

χρονοβόρα και καθορίζει ουσιαστικά το υπολογιστικό κόστος της προσομοίωσης. Τέλος, 

γίνεται επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων, ανάλογα με τα φυσικά μεγέθη που 

απαιτείται να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς. 
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2.2.1.1. Τριδιάστατος σχεδιασμός του πεδίου ροής 

 

Το πεδίο ροής αποτελεί τον χώρο όπου επιλύεται η ροή και ο τριδιάστατος σχεδιασμός του 

έγινε με τη βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου SolidWorks. Το πεδίο ροής στον δρομέα 

Pelton χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα. Το πρώτο, είναι ακίνητο και χρησιμοποιείται για 

την είσοδο της δέσμης του νερού, που εξέρχεται από τον ακίνητο εγχυτήρα, ενώ το δεύτερο 

περιστρέφεται με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα και εμπεριέχει τα 

σκαφίδια. 

 

Ο δρομέας Pelton χαρακτηρίζεται από δύο ειδών συμμετρίες. Η πρώτη ορίζεται από το 

επίπεδο των διαχωριστών (splitters) των σκαφιδίων, καθώς οι δύο κοιλότητες κάθε 

σκαφιδίου είναι συμμετρικές (Σχήμα 4.1). Η δεύτερη συμμετρία αφορά την περιοδικότητα 

ως προς τον άξονα περιστροφής του δρομέα, καθώς τα σκαφίδια είναι ταυτόσημα και ο 

μηχανισμός αλληλεπίδρασης της δέσμης με τον δρομέα επαναλαμβάνεται όμοια σε κάθε 

σκαφίδιο. Συνεπώς, το φυσικό πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με την προσομοίωση της 

μισής ημικυλινδρικής δέσμης και του μισού συμμετρικού τμήματος δύο γειτονικών 

σκαφιδίων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.12. 

 

  

Σχ. 2.12. Σχεδιασμός του όγκου ελέγχου (Domain) 

 

Το ακίνητο τμήμα του πεδίου ροής πρέπει να εφάπτεται στο περιστρεφόμενο κατά τη 

διάρκεια της προσομοίωσης, ώστε η ροή να διέρχεται ελεύθερα από το ένα τμήμα στο 

άλλο. Για τον λόγο αυτόν τα δύο τμήματα έχουν τοροειδή μορφή, με εφαπτόμενες την 

εξωτερική επιφάνεια του στρεφόμενου και την εσωτερική του σταθερού, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 2.13. Οι επιφάνειες αυτές ορίζονται στο λογισμικό ως “interface” όταν 

εφάπτονται και ως “pressure outlet” στα σημεία και τις χρονικές στιγμές που δεν 

εφάπτονται. Επίσης, το ακίνητο τμήμα χαρακτηρίζεται από μικρό ακτινικό πάχος b, όπου 

σχηματίζεται η ελεύθερη δέσμη, ενώ η διάμετρος του ημικυκλίου D (Σχήμα 2.13-β) είναι 

αρκετά μεγαλύτερη από τη διάμετρο της δέσμης d. Συνεπώς, η δέσμη περικλείεται από 

αέρια φάση και δεν επηρεάζεται από την οριακή συνθήκη της ημικυλινδρικής επιφάνειας 

διαμέτρου D.  
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Ο σχηματισμός του στρεφόμενου μέρους ξεκινάει με την τριδιάστατη σχεδίαση δύο 

σκαφιδίων. Στη συνέχεια, τα σκαφίδια αφαιρούνται από τον όγκο του τμήματος , όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2.12, και οι επιφάνειες που προκύπτουν ορίζονται ως τοιχώματα 

(“wall”). Το τόξο s του τορροειδούς (Σχήμα 2.13) ορίζεται έτσι ώστε η ροή που προσκρούει 

στο μελετώμενο σκαφίδιο να εισέρχεται και να εξέρχεται ελεύθερα από το περιστρεφόμενο 

τμήμα χωρίς να επηρεάζεται από το όριο του υπολογιστικού χώρου. Οι μπλε επιφάνειες 

στα όρια του κινητού και ακίνητου τμήματος ορίζουν τα όρια αυτά ως “pressure outlet”, 

ώστε το ρευστό να εξέρχεται ελεύθερα στο περιβάλλον. Τέλος, το κίτρινο επίπεδο αποτελεί 

το επίπεδο συμμετρίας του δρομέα (“symmetry”). Σημειώνεται ότι στο Σχήμα 2.13 έχουν 

σχεδιαστεί πολλοί διαφορετικοί διάμετροι (d1, d2 κτλ), ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή της 

διαμέτρου της δέσμης χωρίς την ανάγκη επανασχεδίασης της γεωμετρίας και του 

πλέγματος. 

  

  

Σχ. 2.13. Υπολογιστικό όγκος ελέγχου και οριακές συνθήκες 
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2.2.1.2. Κατασκευή υπολογιστικού πλέγματος 

 

Ο υπολογιστικός χώρος που ορίστηκε από το τριδιάστατο σχέδιο διακριτοποιείται με τη 

βοήθεια κατάλληλου πλέγματος (Σχήμα 2.14). Το περιστρεφόμενο και το ακίνητο τμήμα 

φέρουν ανεξάρτητα πλέγματα, καθώς η σχετική τους θέση μεταβάλλεται. Όπως 

αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2.1, το πλέγμα ιδανικά πρέπει να αποτελείται από εξαεδρικά 

κελιά και να είναι δομημένο (structured), όπως φαίνεται στην περίπτωση του ακίνητου 

τμήματος της δέσμης στο Σχήμα 2.15. Η περίπλοκη γεωμετρία των σκαφιδίων έχει ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία κατασκευής αμιγούς εξαεδρικού πλέγματος στο 

περιστρεφόμενο τμήμα και έτσι η δομή του αποτελεί αντικείμενο μελέτης.  

 

 

Σχ. 2.14. Μη δομημένο τετραεδρικό πλέγμα στο περιστρεφόμενο τμήμα 

 

 

Σχ. 2.15. Δομημένο εξαεδρικό πλέγμα στο ακίνητο τμήμα 
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Η πυκνότητα του πλέγματος γενικά πρέπει να είναι αυξημένη στα σημεία όπου διέρχεται η 

δέσμη που θα αλληλεπιδράσει με τα σκαφίδια. Για τον λόγο αυτόν το ακίνητο τμήμα έχει 

μεγάλη πυκνότητα γραμμών, έτσι ώστε η είσοδος του νερού και η διαμόρφωση της δέσμης 

στα αρχικά στάδια να γίνεται με μεγάλη ακρίβεια. Επίσης, μεγάλη πυκνότητα έχει το 

πλέγμα κοντά στις επιφάνειες των σκαφιδίων, και ιδιαίτερα στο δεύτερο (Σχήμα 2.15), που 

αποτελεί το κυρίως μελετώμενο σκαφίδιο, όπως αναλύεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι 

καθώς το περιστρεφόμενο τμήμα κινείται σε σχέση με το σταθερό, τα κελιά από τα οποία 

διέρχεται το νερό δεν είναι σταθερά και συνεπώς δεν είναι σκόπιμη η περαιτέρω τοπική 

πύκνωση του πλέγματος. Αντίθετα, όλο το πλέγμα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική 

πυκνότητα, με μεγαλύτερη έμφαση στα κελιά που βρίσκονται κοντά στο επίπεδο 

συμμετρίας.  

 

2.2.1.3. Προσομοίωση της ροής με το εμπορικό πακέτο FLUENT 

 

Το κατασκευαστικό πλέγμα μαζί με τις οριακές συνθήκες εισάγονται στον υπολογιστικό 

κώδικα ώστε να ξεκινήσει η επίλυση της ροής. Η επαναληπτική επίλυση καθορίζει 

ουσιαστικά το υπολογιστικό κόστος της διαδικασίας, καθώς χαρακτηρίζεται από πολύ 

μεγάλες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε 

πρωτίστως η μέθοδος VOF (Volume of Fluid) και δευτερευόντως η Homogeneous για λόγους 

σύγκρισης. Όλες οι επιλύσεις έγιναν σε προσωπικό υπολογιστή με 4 πυρήνες μοντέλου Intel 

Xeon, 3.4GHz και με 16GB μνήμη RAM. Η διαθέσιμη RAM προέκυψε επαρκής σχεδόν για 

όλες τις παραλλαγές των μοντέλων και τα πλέγματα που μελετήθηκαν, εκτός από λίγες 

ακραίες περιπτώσεις. Όπως αναμενόταν, ο απαιτούμενος χρόνος υπολογισμών εξαρτάται 

έντονα από το μέγεθος του πλέγματος και τις ρυθμίσεις επίλυσης και μπορεί να κυμαίνεται 

από μερικές δεκάδες έως λίγες εκατοντάδες ώρες.  

 

Η ροή που αναπτύσσεται στον δρομέα Pelton είναι μεταβαλλόμενη και συνεπώς για την 

επίλυση χρησιμοποιείται η “transient” μέθοδος, ώστε η ροή να επιλύεται σε κάθε χρονικό 

βήμα. Την αρχική στιγμή που ξεκινά η επίλυση τα σκαφίδια είναι μακριά από την ελεύθερη 

δέσμη (Σχήμα 2.16). Με τον τρόπο αυτό διατίθεται ο απαιτούμενος χρόνος για την 

ανάπτυξη της ελεύθερης δέσμης πριν την αλληλεπίδραση της με το πρώτο σκαφίδιο, αλλά 

και για τη σταθεροποίηση της αλληλεπίδρασης της αέριας φάσης με τις επιφάνειες των 

σκαφιδίων. Σε κάθε χρονικό βήμα τα σκαφίδια πλησιάζουν στην ελεύθερη δέσμη και 

σταδιακά ξεκινάει η αλληλεπίδραση τους με αυτήν (Σχήμα 2.17). Σε επόμενο στάδιο το 

σκαφίδιο που ακολουθεί (το δεύτερο σκαφίδιο) ξεκινάει να αλληλεπιδρά με τη δέσμη τη 

χρονική στιγμή που φαίνεται στο Σχήμα 2.18. Έτσι, όλο και μικρότερο τμήμα της δέσμης δεν 

αποκόπτεται από το δεύτερο σκαφίδιο και συνεχίζει να τροφοδοτεί το πρώτο (Σχήμα 2.19). 

Στη συνέχεια, το ακίνητο τμήμα τροφοδοτεί με νερό το περιστρεφόμενο μέχρι να φτάσει 

στην άκρη του και να παύσουν να έχουν κοινά σημεία (Σχήμα 2.20). Όμως, η προσομοίωση 

συνεχίζεται ως τη χρονική στιγμή που πρακτικά η αλληλεπίδραση του νερού με το 

προπορευόμενο σκαφίδιο παύει να υφίσταται (δηλ. το σκαφίδιο εκκενώνεται) και η 

υπολογιζόμενη πίεση που ασκείται γίνεται μηδενική (Σχήμα 2.21). Στα Σχήματα 2.16 έως 

2.21 φαίνονται διαδοχικά στιγμιότυπα της προσομοίωσης, για διάφορες σχετικές γωνίες 
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περιστροφής θ (Σχήμα 1.33), μαζί με το αντίστοιχο πεδίο φάσεων (μπλε: νερό, κόκκινο: 

αέρας).  

 

  

Σχ. 2.16. Πεδίο φάσεων στο επίπεδο συμμετρίας, αρχικό στάδιο της προσομοίωσης (θ=-50ο)  

 

  

Σχ. 2.17.  Πεδίο φάσεων στο επίπεδο συμμετρίας, έναρξη αλληλεπίδρασης της δέσμης με το 
πρώτο σκαφίδιο (θ=-39ο)  
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Σχ. 2.18.  Πεδίο φάσεων στο επίπεδο συμμετρίας (αριστερά), απεικόνιση της διεπιφάνειας 
νερού-αέρα (δεξιά), έναρξη αλληλεπίδρασης της δέσμης με το δεύτερο σκαφίδιο 
(θ=-24ο) 

 

 

   

Σχ. 2.19. Αλληλεπίδραση της δέσμης και με τα δύο σκαφίδια (θ=-10ο) 

 

  

Σχ. 2.20. Πλήρης αποκοπή της δέσμης από το δεύτερο σκαφίδιο (θ=-6ο) 
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Σχ. 2.21. Τελικό στάδιο της προσομοίωσης (θ=22ο) 

 

2.2.1.4. Υπολογισμός του βαθμού απόδοσης 

 

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης της ροής υπολογίζεται η ροπή που ασκείται στην 

άτρακτο του δρομέα, ως αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκούνται στις επιφάνειες ενός 

σκαφιδίου. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας την καμπύλη ροπής που ασκείται σε ένα σκαφίδιο 

είναι εύκολο να υπολογιστεί η καμπύλη ροπής που ασκείται σε όλο τον δρομέα. Η καμπύλη 

ροπής του κάθε σκαφιδίου επαναλαμβάνεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.22, όπου ο 

χρόνος έχει αντικατασταθεί από τη γωνία περιστροφής, σύμφωνα με την Εξίσωση: 

 

𝛥𝜑 = 𝜔 ∙ 𝛥𝑡 (2.50) 

 

Όπου ω η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα. Η περιοδικότητα επανάληψης της καμπύλης 

ροπής κάθε σκαφιδίου είναι: 

 

𝛥𝜑 =
360

𝛮𝑏
 (2.51) 

 

όπου Δφ η γωνία περιστροφής σε μοίρες και Νb ο αριθμός των σκαφιδίων του δρομέα. 
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Σχ. 2.22. Καμπύλες ροπής συνεχόμενων σκαφιδίων  

 

Η πρόσθεση των καμπύλων ροπής των σκαφιδίων για κάθε γωνία ορίζει τη συνολική 

καμπύλη ροπής του δρομέα, η οποία έχει μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 2.23. 

Παρατηρείται ότι υπάρχει αισθητή διακύμανση της ροπής, με εύρος περίπου 20 Nm, 

δηλαδή σχεδόν 9%, και περίοδο 360/Nb. 

 

 

Σχ. 2.23. Συνολική καμπύλη ροπής του δρομέα 
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Τελικά, το συνολικό παραγόμενο έργο σε μία περιστροφή είναι: 

 

𝑊 = ∫ 𝛵(𝜑)𝑑𝜑
360

0
 (2.52) 

 

όπου T(φ) η ροπή που ασκείται στον δρομέα και φ η γωνία σε μοίρες. 

 

Και η παραγόμενη ισχύς είναι: 

 

𝑃 =
𝑊∙𝜔

360
 (2.53) 

 

ενώ η ισχύς της δέσμης του νερού θα είναι: 

 

𝑃𝑤 =
𝜋∙𝜌

2
𝑢𝑗𝑒𝑡

3
∙ 𝑅𝑗𝑒𝑡

2 (2.54) 

 

όπου ρ η πυκνότητα του νερού και ujet, Rjet, η ταχύτητα και η ακτίνα της δέσμης. 

 

Τέλος ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα προκύπτει ως: 

 

𝜂 =
𝑃

𝑃𝑤
 (2.55) 

 

Ο υπολογισμός της ασκούμενης ροπής σε ένα σκαφίδιο δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας στον όγκο ελέγχου μόνο ένα σκαφίδιο. Ο λόγος 

είναι ότι απαιτείται η προσομοίωση και του επόμενου σκαφιδίου (Ν+1), όπως φαίνεται στα 

Σχήματα 2.16-2.21, ώστε να υπολογιστεί η αποκοπή της δέσμης από αυτό. Επίσης, η πίσω 

πλευρά του μελετώμενου σκαφιδίου επηρεάζεται από την εξερχόμενη ροή του 

προπορευόμενου (Ν-1) από αυτό σκαφίδιο (όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 1.5, Σχήματα 

1.32 και 1.62). Συνεπώς, απαιτείται η ύπαρξη του προπορευόμενου σκαφιδίου, ώστε να 

υπολογιστεί ο τρόπος που η ροή εξέρχεται από αυτό. Έτσι, η καμπύλη ροπής ενός 

σκαφιδίου μπορεί να προκύψει άμεσα στην περίπτωση που το υπολογιστικό πεδίο 

αποτελείται από 3 ή περισσότερα σκαφίδια. Σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται η ροπή 

από τις δυνάμεις που ασκείται στις επιφάνειες που ορίζει το μελετώμενο σκαφίδιο, που 

βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άλλα σκαφίδια (σκαφίδιο Ν, σχήμα 2.24). 
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Σχ. 2.24. Υπολογισμός ροπής με μοντελοποίηση τριών σκαφιδίων (α) και δύο σκαφιδίων (β)  

 

Στην περίπτωση του υπολογιστικού χώρου που περιλαμβάνει μόνο δύο διαδοχικά σκαφίδια 

(Σχήματα 2.16-2.21), η συνολική ροπή που ασκείται στο πρώτο σκαφίδιο είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί προσθέτοντας τη ροπή που ασκείται στην εξωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου 

που ακολουθεί (Ν+1). Στο Σχήμα 2.24-β φαίνονται με κόκκινο χρώμα οι επιφάνειες στις 

οποίες υπολογίζεται η πίεση και η ασκούμενη ροπή. Έτσι, η ροπή κατά την επιφανειακή ροή 

στην εσωτερική επιφάνεια, που αποτελεί και το κύριο μέρος της συνολικής ροπής, καθώς, 

υπολογίζεται στο προπορευόμενο σκαφίδιο. Αντίθετα, η ροπή που ασκείται στην πίσω 

επιφάνεια από την εξερχόμενη ροή του προπορευόμενου σκαφιδίου, καθώς κι εκείνη που 

προκαλείται από τη ροή που προσκολλάται στην πίσω επιφάνεια κατά το κόψιμο της 

δέσμης (Σχήματα 1.60-1.62) υπολογίζονται στο δεύτερο σκαφίδιο. Αυτή η ροπή, όπως 

διαπιστώθηκε και από τις προσομοιώσεις, είναι μικρή και περιορισμένης διάρκειας. Τελικά, 

οι δύο υπολογιζόμενες ροπές προστίθενται, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά χρόνου της 

Εξίσωσης (2.51), λόγω της διαφορετικής θέσης των δύο σκαφιδίων, σύμφωνα με την 

Εξίσωση: 

 

𝛵𝜎(𝜑) = 𝛵 𝜍(𝜑) + 𝛵 𝜉 (𝜑 +
360

𝛮𝑏
) (2.56) 

 

όπου Tσ, η συνολική ροπή στο σκαφίδιο, και Τεσ, και Τεξ η ροπή στην εσωτερική και 

εξωτερική επιφάνεια, αντιστοίχως.  

 

Σημειώνεται ότι η επίδραση της προσκόλλησης της ροής στο πίσω μέρος του σκαφιδίου 

κατά την είσοδο της δέσμης μπορεί να γίνει και στα δύο σκαφίδια που προσομοιώνονται. 

Συνεπώς, η ροπή που υπολογίζεται στο πίσω μέρος του πρώτου σκαφιδίου περιλαμβάνει 

μόνο την προσκόλληση της ροής σε αυτήν, ενώ στο δεύτερο σκαφίδιο, την προσκόλληση 

της ροής σε συνδυασμό με την επίδραση του εξερχόμενου από το προπορευόμενο 

σκαφίδιο νερό. Η αφαίρεση των δύο ροπών δίνει τη ροπή λόγω την επίδραση του 

εξερχόμενου νερού από το προπορευόμενο σκαφίδιο, η οποία μελετάται στο στάδιο 

μελέτης της γεωμετρίας (Κεφάλαιο 5) και προκύπτει σχεδόν μηδενική. 
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2.2.2. Ρύθμιση των παραμέτρων προσομοίωσης της ροής 

 

Στη διάρκεια της μελέτης διερευνήθηκαν πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις των παραμέτρων 

του λογισμικού FLUENT, μερικές από τις οποίες φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση 

στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Αρχικά, καθώς η ροή είναι διφασική αφού 

συνυπάρχουν η αέρια και η υγρή φάση (αέρας και νερό), επιλέγεται το μοντέλο Volume of 

Fluid (VOF). Επιπρόσθετα, επιλέγεται αναγκαστικά η μεταβατική (“transient”) μέθοδος, 

καθώς η ροή είναι χρονικά μεταβαλλόμενη τόσο στο στρεφόμενο, όσο και στο ακίνητο 

σύστημα. Επιπλέον, ο όγκος ελέγχου χωρίζεται σε 4 τμήματα και λύνεται ταυτόχρονα 

(παράλληλα) από τους 4 πυρήνες του Η/Υ, ενώ οι υπολογισμοί γίνονται με απλή ακρίβεια 

αριθμών, επειδή η διαφορά από τη λύση που λαμβάνεται με διπλή ακρίβεια (double 

precision) είναι αμελητέα, ενώ το υπολογιστικό κόστος είναι σημαντικά μειωμένο. Οι 

υπόλοιποι παράγοντες ρυθμίστηκαν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [63, 64] και κατόπιν 

μελέτης και δοκιμών. Οι βασικότερες απαιτήσεις που απαιτείται να εκπληρώνονται είναι η 

μείωση των σφαλμάτων διάχυσης, διακριτοποίησης και άλλων, που αναλύθηκαν στο 

Κεφάλαιο 2.1. Επίσης, απαιτείται η αποτροπή απόκλισης του επιλύτη κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης και η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού και βαθμού σύγκλισης σε κάθε 

χρονικό βήμα. Τέλος, σημαντικό ρόλο έχει η επιλογή του μοντέλου τύρβης, καθώς οι 

απώλειες τριβών δεν είναι αμελητέες και ο υπολογισμός τους πρέπει να γίνει με 

ικανοποιητική ακρίβεια. 

 

2.2.2.1. Επιλογή ρυθμίσεων του επιλύτη 

 

Το πρόβλημα της επίλυσης της ροής σε δρομέα Pelton απαιτεί την ενεργοποίηση των 

μοντέλων “multiphase” και της τύρβης (viscous) [63, 64]. Όπως προαναφέρθηκε επιλέγεται 

το VOF μοντέλο, ενώ ως παράμετρός του επιλέχθηκε το σχήμα “implicit” με αποκοπή 

κλάσματος όγκου (volume fraction cut off) ίση με 10-8 (δηλαδή, η παρουσία μίας φάσης σε 

ένα κελί αμελείται όταν η κατ’ όγκο συγκέντρωση της είναι μικρότερη του 10-8). Τα δύο 

ρευστά επιλέχθηκαν από τη βάση του προγράμματος ως νερό με πυκνότητα 998.2 και 

ιξώδες 0.001003 και αέρας με πυκνότητα 1.225 και ιξώδες 1.7894·10-5. Ως πρωτεύουσα 

φάση επιλέχθηκε η αέρια, καθώς καταλαμβάνει τον κύριο όγκο του υπολογιστικού χώρου 

και διότι κατά την εκκίνηση της επίλυσης αποτελεί τη μοναδική φάση. Επίσης, λόγω της 

φύσης του προβλήματος δεν επιλέγεται κανένα είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο 

φάσεων, καθώς είναι χημικά αδρανείς και η μεταφορά θερμότητας δεν μελετάται. 

Επιπρόσθετα, μελέτη έδειξε ότι η επιφανειακή τάση δεν έχει επίδραση στα αποτελέσματα 

και συνεπώς αγνοείται. 

 

Οι ρυθμίσεις του επιλύτη μελετήθηκαν εκτενώς, καθώς επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα, 

τη σύγκλιση και τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο. Αρχικά μελετήθηκαν τα σχήματα 

Simple και Piso για τη σύζευξη του όρου της πίεσης με τους όρους ταχυτήτων. Όμως, όπως 

παρατηρήθηκε, η σύγκλιση της λύσης δεν ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης και πολύ συχνά η επίλυση απέκλινε, με αποτέλεσμα τη διακοπή της 

προσομοίωσης. Έτσι, επιλέχθηκε το πιο απαιτητικό σε υπολογιστικό κόστος, αλλά και πιο 

σταθερό μοντέλο Coupled με την επιλογή “Coupled with Volume Fraction” ενεργοποιημένη. 
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Η επιλογή αυτή αύξησε τον χρόνο υπολογισμού του κάθε χρονικού βήματος κατά περίπου 

50%. Όμως η σταθερότητα της μεθόδου μείωσε τελικά τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο 

προσομοίωσης, καθώς η ανάγκη επέμβασης από τον χρήστη λόγω απόκλισης της λύσης 

μειώθηκε σημαντικά. Επίσης, η μέθοδος απαιτεί σημαντικά περισσότερη μνήμη RAM, η 

οποία όμως ήταν διαθέσιμη και συνεπώς δεν αποτέλεσε κριτήριο επιλογής. 

 

Ο τρόπος διακριτοποίησης των εξισώσεων μελετήθηκε επίσης εκτενώς, αφού επηρεάζουν 

έντονα τον βαθμό σύγκλισης που επιτυγχάνεται και τα σφάλματα της επίλυσης. Στον 

Πίνακα 2.2 παρατίθενται οι τελικές επιλογές με τις οποίες διεκπεραιώθηκαν όλες οι 

προσομοιώσεις. Η πρώτη επιλογή “Least Squares Cell Based” ορίζει τον τρόπο υπολογισμού 

του 𝛻𝜑 (Κεφάλαιο 2.1.4) θεωρώντας ότι η λύση μεταβάλλεται γραμμικά. Στη δεύτερη 

γραμμή ορίζεται το σχήμα παρεμβολής του όρου της πίεσης, όπως έχει αναλυθεί στο 

Κεφάλαιο 2.1.4. Στις υπόλοιπες γραμμές ορίζεται το σχήμα παρεμβολής των μεγεθών που 

υπολογίζονται κατά τη διακριτοποίηση των εξισώσεων και επιλέγεται το σχήμα δεύτερης 

τάξης με στόχο την αύξηση της ακρίβειας (Κεφάλαιο 2.1.4) [63, 64]. Επίσης, η χρήση της 

υποχαλάρωσης των όρων μεγαλύτερης τάξης της σειράς Taylor, η οποία μειώνει την 

επίδραση τους πολλαπλασιάζοντάς τους με συντελεστή μικρότερο της μονάδας, 

δοκιμάστηκε για διάφορες τιμές υποχαλάρωσης. Τελικά όμως δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς 

δεν παρατηρήθηκε αύξηση της σταθερότητας της λύσης ή κάποιος άλλος θετικός 

παράγοντας που να ισοσταθμίζει την αναμενόμενη αύξηση του σφάλματος. 

 

Πίνακας 2.2.Ρυθμίσεις του FLUENT στην καρτέλα 'Solution Methods' 

Gradient Least Squares Cell Based 

Pressure Body Force Weighted 

Momentum Second Order Upwind 

Volume Fraction Second Order Upwind 

Turbulent Kinetic Energy Second Order Upwind 

Specific Dissipation Factor Second Order Upwind 

 

Τέλος οι επιλογές της καρτέλας “Ρυθμίσεις Επίλυσης” (Solution Controls) μελετήθηκαν με 

τη μέθοδο της δοκιμής-σφάλματος με στόχο την ικανοποιητική σύγκλιση του αλγορίθμου 

σε περιπτώσεις της προσομοίωσης όπου παρατηρήθηκε μειωμένη σύγκλιση ή απόκλιση. 

Έτσι, οι τιμές που επιλέχθηκαν στις περισσότερες προσομοιώσεις που δεν παρατηρήθηκε 

πρόβλημα σύγκλισης, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος των προσομοιώσεων με προβλήματα 

σύγκλισης, δίνονται στον Πίνακα 2.3. Σημειώνεται ότι ο αριθμός “Courant Number” (FLC), ο 

οποίος εξαρτάται από το μέγεθος του χρονικού βήματος και τον χρόνο που χρειάζεται το 

ρευστό για να διανύσει την απόσταση μεταξύ δύο κόμβων, έχει σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη της σύγκλισης στις περιπτώσεις “Segregated” μεθόδων και “Coupled” με “explicit” 

σχήμα. Αντίθετα, η μέθοδος “Coupled” με “implicit” σχήμα είναι σταθερή χωρίς επιπλέων 

συνθήκες και ο “Courant number” μπορεί να μεταβάλλεται σε ένα πολύ ευρύ πεδίο τιμών 

[71]. 
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Πίνακας 2.3. Ρυθμίσεις του FLUENT στην καρτέλα “Ρυθμίσεις Επίλυσης” (Solution Controls) 

Flow Courant Number 200 

Volume Fraction Courant Number 200 

Explicit relaxation Factors 

Momentum 0.5 

Pressure 0.5 

Volume Fraction 0.5 

Under-Relaxation Factors 

Density 1 

Body Force 1 

Turbulent Kinetic Energy 0.6 

Specific Dissipation Factor 0.8 

Turbulent Viscocity 1 

 

Όπως παρατηρήθηκε, η μείωση των παραπάνω συντελεστών υποχαλάρωσης και κυρίως 

των 'Explicit relaxation Factors' αυξάνει τη σταθερότητα της λύσης, όμως, ταυτόχρονα 

ελαττώνει τον ρυθμό σύγκλισης της επίλυσης κάθε χρονικού βήματος. Έτσι, οι τιμές αυτές 

επιλέχθηκαν ελαφρώς μειωμένες από τις προεπιλεγμένες, ώστε να επιτυγχάνεται ο 

επιθυμητός βαθμός σύγκλισης και ταυτόχρονα να μειώνεται η πιθανότητα απόκλισης σε 

κάποιο χρονικό βήμα. Σε περίπτωση απόκλισης της λύσης εφαρμόστηκε προσωρινή μείωση 

των συντελεστών υποχαλάρωσης 'Explicit relaxation Factors', αλλά και των 'Under-

Relaxation Factors', ανάλογα με τη ροϊκή συνάρτηση που απέκλινε και πιο συχνά στην 

εξίσωση της τυρβώδους κινητικής ενέργειας. 

 

2.2.2.2. Μοντέλο Τύρβης 

 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, κατάλληλα μοντέλα τύρβης είναι τα μοντέλα RANS, καθώς η 

ακρίβεια τους είναι ικανοποιητική και το υπολογιστικό κόστος μειωμένο. Η ροή σε δρομέα 

Pelton αποτελείται από σημαντικά τμήματα μακριά από στερεές επιφάνειες, στις περιοχές 

διαμόρφωσης της ελεύθερης δέσμης, αλλά και κοντά σε αυτά, κατά την αλληλεπίδραση με 

τα σκαφίδια. Γενικά, ο αριθμός Reynold είναι πολύ μεγάλος σε όλο το πεδίο και η ροή είναι 

τυρβώδης, τόσο στην περιοχή της ελεύθερης δέσμη όσο και κοντά στα σκαφίδια. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και με βάση τη βιβλιογραφία, όπως αναλύθηκε στο 

Κεφάλαιο 1, επιλέχθηκε το μοντέλο τύρβης k-ω SST ως πιθανότατα το πιο ακριβές RANS 

μοντέλο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Όμως, το υπολογιστικό κόστος αυξήθηκε 

σημαντικά και επίσης η σταθερότητα της λύσης μειώθηκε, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις 

κατά την επίλυση των ροϊκών συναρτήσεων υπολογισμού των μεγεθών k και ω 

παρατηρήθηκε απόκλιση της μεθόδου. Έτσι, κρίθηκε χρήσιμη και η μελέτη προσομοίωσης 

της ροής ως μη-συνεκτικής (inviscid), όπου η ροή θεωρείται στρωτή χωρίς την ανάπτυξη 

οριακού στρώματος. Η περίπτωση αυτή αποτελεί σαφώς απλούστευση της λύσης και τα 

αποτελέσματά της είναι μειωμένης ακρίβειας. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 

τη διαδικασία της βελτιστοποίησης, καθώς η επίδραση της τύρβης στον βαθμό απόδοσης 

του δρομέα είναι περιορισμένη και για περιπτώσεις όμοιου μεγέθους σκαφιδίου και 

παροχής νερού το σφάλμα αναμένεται να είναι επίσης παρόμοιο. Συνεπώς, σε δύο 

διαφορετικές γεωμετρίες το σφάλμα λόγω χρήσης του απλούστερου μοντέλου τύρβης 
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αναμένεται να έχει την ίδια επίδραση στο αποτέλεσμα και συνεπώς η μη-συνεκτική 

επίλυση υπερτερεί, καθώς είναι πιο σταθερή, πιο οικονομική και πιο εύχρηστη. 

 

Στην περίπτωση χρήσης του μοντέλου αυτού δεν αναπτύσσονται τριβές στις στερεές 

επιφάνειες και συνεπώς οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από μηδενική τραχύτητα. Επίσης, η 

ροή είναι στρωτή κοντά στις επιφάνειες, με μηδενικές απώλειες. Αντίθετα, στο μοντέλο k-ω 

SST οι στερεές επιφάνειες ορίζονται ως όρια μη-ολίσθησης (no slip), με αποτέλεσμα να 

υπολογίζονται απώλειες τριβών. Η τραχύτητα των στερεών επιφανειών εκλέχτηκε μηδενική 

για λόγους απλότητας και μείωσης του υπολογιστικού κόστους. Η απλοποίηση αυτή δεν 

είναι σημαντική καθώς για υδροστροβίλους που δεν έχουν υποστεί σημαντική διάβρωση, 

όπως το μοντέλο του εργαστηρίου, οι επιφάνειες χαρακτηρίζονται από πολύ μικρή 

τραχύτητα και συνεπώς οι αντίστοιχες απώλειες είναι μικρές. 

 

2.2.2.3. Επιλογή κριτηρίου σύγκλησης και χρονικού βήματος 

 

Η μεταβατική (transient) μέθοδος που χρησιμοποιείται για τις μη-μόνιμες ροές βασίζεται 

στην εκτίμηση της ροής στο χρονικό βήμα t+1 σύμφωνα με τα δεδομένα του βήματος t. Στη 

συνέχεια, η ροή επιλύεται με την εκτέλεση λίγων επαναλήψεων και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος της επίλυσης. Η διακριτοποίηση του χρονικού όρου 

γίνεται με πεπλεγμένο σχήμα 2ης τάξης (second order implicit), για λόγους συνοχής και 

αύξησης της ακρίβειας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [63] ο αριθμός των επαναλήψεων 

(iterations) επιλέχθηκε ίσος με 10 έτσι ώστε τα αδιάστατα υπόλοιπα των ροϊκών 

συναρτήσεων (residuals) να μειώνονται κατά μία με δύο τάξεις μεγέθους. Στη συνέχεια, το 

μέγεθος του χρονικού βήματος επιλέχθηκε με βάση την επιθυμητή σύγκλιση της λύσης. Με 

δοκιμές παρατηρήθηκε ότι για τιμές των αδιάστατων υπολοίπων μικρότερες από περίπου 

5·10-4 στο τέλος των 10 επαναλήψεων, η μεταβολή της ακρίβειας της λύσης ήταν αμελητέα. 

Όμως, η πτώση των αδιάστατων υπολοίπων δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. Έτσι, η μέγιστη επιθυμητή τιμή των ροϊκών υπολοίπων επιλέχτηκε αρκετά 

μικρότερη και ίση με 1·10-4. Τελικά, το χρονικό βήμα επιλέχθηκε ίσο με 5·10-6 s όπου 

παρατηρήθηκε ότι η μέγιστη τιμή των αδιάστατων υπολοίπων έφτανε περίπου το 1·10-4 στο 

μεγαλύτερο μέρος της προσομοίωσης, ενώ δεν ξεπερνούσε ποτέ το 5·10-4. Επίσης, 

επιλέχθηκε ως κριτήριο σύγκλισης σε κάθε χρονικό βήμα η τιμή 5·10-5.  

 

Η τυχαία μικρή αύξηση των αδιάστατων υπολοίπων σε λίγα χρονικά βήματα (π.χ. σε 2-3 

χρονικά βήματα) συνήθως δεν επιφέρει αξιόλογα σφάλματα. Εντούτοις, σε κάποιες 

περιπτώσεις είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό δεν 

οφείλεται στον λανθασμένο υπολογισμό της ροπής στα συγκεκριμένα χρονικά βήματα, 

καθώς αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής διάρκειας της προσομοίωσης και 

επηρεάζουν ελάχιστα την καμπύλη ροπής. Όμως, οι ανακριβείς ιδιότητες της ροής που 

υπολογίζονται σε χρονικό βήμα όπου η λύση δεν συνέκλινε ικανοποιητικά μεταφέρονται 

στα επόμενα χρονικά βήματα, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο της καμπύλης ροπής να 

υπολογίζεται λανθασμένα. Παράδειγμα λανθασμένης επίλυσης φαίνεται στο Σχήμα 2.25, 

όπου το αδιάστατο υπόλοιπο της εξίσωσης της συνέχειας έλαβε ελάχιστη τιμή ίση με 

περίπου 10-3 σε 5 συνεχόμενα χρονικά βήματα. Στο Σχήμα 2.25 φαίνεται η μεταφορά του 
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σφάλματος αυτού στο υπόλοιπο της καμπύλης ροπής, σε σύγκριση με προσομοίωση όπου 

το σφάλμα αποτράπηκε. Η διαφορά του βαθμού απόδοσης υπολογίστηκε ίση με 1.5% η 

οποία είναι μεγάλη και μη αποδεκτή. 

 

 

Σχ. 2.25. Σφάλμα στη καμπύλης ροπή λόγο ελλιπούς σύγκλισης σε μερικά χρονικά βήματα 

 

Το τέλος της προσομοίωσης επιλέγεται περίπου τη στιγμή όπου η συνολική ροπή στο 

σκαφίδιο γίνεται και πάλι μηδενική. Η συνολική τυπική διάρκεια της προσομοίωσης είναι 

περίπου 1.4·10-3 s και μπορεί να χωριστεί σε 3 βασικές φάσεις. 

 

1. Στη πρώτη φάση διαμορφώνεται η τελική μορφή της δέσμης η οποία βρίσκεται σε 

απόσταση από τα σκαφίδια. Το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί σημαντικά με χρήση 

της επιλογής “patch”, δηλαδή με τον ορισμό της φάσης (νερού) και ταχύτητας 

(αξονικής ίσης με την ταχύτητα εισόδου της δέσμης) της δέσμης στα κατάλληλα κελιά 

του υπολογιστικού όγκου κατά την εκκίνηση της προσομοίωσης. Όμως αυτός ο τρόπος 

δεν υιοθετήθηκε, καθώς παρατηρήθηκε διαφορά στη λύση σε σύγκριση με την 

περίπτωση όπου η δέσμη διαμορφώνεται φυσικά μέσα στον χρόνο. Επιπρόσθετα, σε 

αυτόν τον χρόνο διαμορφώνεται η ταχύτητα της αέριας φάσης ανάμεσα στα σκαφίδια 

και εξισορροπείται η ροπή λόγω της αλληλεπίδρασής της με τα σκαφίδια, η οποία 

γίνεται σχεδόν μηδενική. 

 

2. Η δεύτερη φάση ξεκινά με την αλληλεπίδραση της δέσμης με το προπορευόμενο 

σκαφίδιο. Το ακίνητο και το περιστρεφόμενο τμήμα εφάπτονται και ο όγκος ελέγχου 

τροφοδοτείται με το νερό της δέσμης το οποίο προσκρούει στα σκαφίδια. 
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3. Η τελευταία φάση αρχίζει τη χρονική στιγμή όπου το ακίνητο τμήμα πλησιάζει το τέλος 

του περιστρεφόμενου τμήματος, με τη διακοπή της παροχής της υγρής φάσης. Η 

διακοπή εφαρμόζεται διότι η έξοδος του νερού από την οπίσθια ελεύθερη επιφάνεια 

του όγκου ελέγχου με εφαπτομενική διεύθυνση (Σχήμα 2.26) επιφέρει αύξηση στο 

αδιάστατο υπόλοιπο της εξίσωσης του k (τυρβώδης κινητική ενέργεια), όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 2.27. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε ότι έχει πολύ μικρή επίδραση στη 

καμπύλη ροπής και στον βαθμό απόδοσης, αλλά για λόγους αξιοπιστίας υιοθετήθηκε η 

διακοπή της παροχής της υγρής φάσης. Φυσικά, η υγρή φάση συνεχίζει να υφίσταται 

στον όγκο ελέγχου και να αλληλεπιδρά με τα σκαφίδια, ενώ το μέγεθος του 

περιστρεφόμενου τμήματος έχει επιλεχθεί έτσι ώστε η διακοπή του νερού να μην 

επηρεάζει την καμπύλη ροπής. 

 

    

Σχ. 2.26.  Εφαπτομενική έξοδος μέρους της δέσμης από τον όγκο ελέγχου σε περίπτωση μη- 
διακοπής της δέσμης 

 

 

Σχ. 2.27. Αυξημένο αδιάστατο υπόλοιπο της εξίσωσης του k λόγω μη-διακοπής της παροχής 

 

  



140  2.2. Προσομοίωση της ροής σε δρομέα Pelton με τη μέθοδο VOF 
 

2.2.3. Μελέτη και διαμόρφωση υπολογιστικού πλέγματος 

 

2.2.3.1. Βασικά χαρακτηριστικά και μορφή του πλέγματος 

 

Το πλέγμα κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το εμπορικό πακέτο ANSYS Workbench. Η 

αδυναμία κατασκευής εξαεδρικού πλέγματος στο περιστρεφόμενο τμήμα οδήγησε στην 

επιλογή μεταξύ μεικτού πλέγματος, δηλαδή πλέγματος όπου συνυπάρχουν εξαεδρικά και 

τετραεδρικά κελιά, αμιγούς τετραεδρικού πλέγματος ή πολυεδρικού πλέγματος. Το μεικτό 

πλέγμα, που αποτέλεσε την πρώτη επιλογή καθώς εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα του 

δομημένου πλέγματος, απορρίφθηκε, διότι κατά την επίλυση παρατηρήθηκαν έντονες 

αστάθειες στη σύγκλιση. Το εξαεδρικό πλέγμα, που κατασκευάζεται με βάση το 

τετραεδρικό πλέγμα, μελετήθηκε και συγκρίθηκε με το αμιγές τετραεδρικό. Επίσης, σε όλες 

τις περιπτώσεις απαιτήθηκε η μέση ποιότητα του πλέγματος με βάση τον συντελεστή 

ορθογωνικότητας “orthogonal quality” να είναι μεγαλύτερη του 0.5 και η ελάχιστη 

μεγαλύτερη του 0.07, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική σύγκλιση κατά την επίλυση. 

 

Η πυκνότητα και η μορφή του πλέγματος διαμορφώθηκαν κατάλληλα με βάση το φυσικό 

πρόβλημα. Έτσι, η πυκνότητα του πλέγματος είναι αυξημένη γύρω από τις στερεές 

επιφάνειες των σκαφιδίων και κυρίως πλησίον της κοιλότητας του προπορευόμενου 

σκαφιδίου, που ευθύνεται για το κύριο μέρος της μεταφερόμενης ροπής. Επίσης, στην 

εσωτερική κοιλότητα εφαρμόστηκε η επιλογή τριών στρωμάτων (layers) με στόχο τη 

δημιουργία εξαεδρικού πλέγματος μικρού ύψους παράλληλο στην στερεή επιφάνεια, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2.28. Η ιδιαίτερη αυτή διαμόρφωση του πλέγματος κοντά στην στερεή 

επιφάνεια είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του k-ω SST μοντέλου τύρβης που 

χρησιμοποιήθηκε. Επιπρόσθετα, η περιοχή κοντά στην επιφάνεια συμμετρίας 

χαρακτηρίζεται από πλέγμα υψηλότερης πυκνότητας καθώς από εκεί διέρχεται η ελεύθερη 

δέσμη. Επισημαίνεται ότι το πλέγμα δεν μπορεί να πυκνωθεί τοπικά κατά την επίλυση 

(refined) στις περιοχές που διέρχεται η δέσμη διότι ο όγκος ελέγχου περιστρέφεται και τα 

κελιά από τα οποία διέρχεται η υγρή φάση αλλάζουν. 
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Σχ. 2.28.  Υπολογιστικό πλέγμα και λεπτομέρεια της επιλογής 'inflation' στην εσωτερική 
κοιλότητα του προπορευόμενου σκαφιδίου 
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2.2.3.2. Μελέτη ανεξαρτησίας πλέγματος 

 

Όπως έχει αναφερθεί, το πλέγμα επηρεάζει έντονα το υπολογιστικό κόστος και την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Λόγω της πολυπλοκότητας της ροής απαιτείται πολύ πυκνό 

πλέγμα προκειμένου να επιτευχθεί ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων. Έτσι, το υπολογιστικό 

κόστος αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής της διαδικασίας της διερεύνησης και 

συνεπώς απαιτείται ενδελεχής μελέτη για τη ελαχιστοποίησή του χωρίς να επηρεαστεί 

σημαντικά η ακρίβεια της επίλυσης. Η ανάλυση αυτή αποτελεί τυπική διαδικασία, 

ονομάζεται μελέτη ανεξαρτησία πλέγματος (mesh independence study) και περιλαμβάνει 

την επανειλημμένη προσομοίωση μιας συγκεκριμένης περίπτωσης με υπολογιστικά 

πλέγματα διαφορετικής και προοδευτικά αυξανόμενης πυκνότητας.  

 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσομοίωση της ροής χρησιμοποιώντας τέσσερα διαφορετικά 

πλέγματα τετραεδρικών κελιών και ένα πλέγμα αποτελούμενο από πολυεδρικά κελιά. Η 

περίπτωση που επιλέχθηκε ήταν η ροή στον αρχικό δρομέα του μοντέλου Pelton για 

άνοιγμα ακροφυσίου 12 mm, δηλαδή για παροχή περίπου ίση με τη μισή της μέγιστης. 

Αυτό το σημείο λειτουργίας επιλέχθηκε διότι σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα 

που παρατίθενται στο 7ο Κεφάλαιο αποτελεί το βέλτιστο σημείο λειτουργίας του 

υδροστροβίλου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο τύρβης inviscid (δηλαδή χωρίς τύρβη 

και μη-συνεκτικό ρευστό) για λόγους απλότητας και διότι η διαδικασία βελτιστοποίησης 

(Κεφάλαιο 5) πραγματοποιήθηκε με χρήση αυτού του μοντέλου. Το πυκνότερο πλέγμα 

αποτελείται από περίπου 5 εκατομμύρια κελιά και, όπως προέκυψε, περεταίρω αύξηση της 

πυκνότητας δεν επιφέρει αλλαγή στα αποτελέσματα και συνεπώς δεν απαιτείται η μελέτη 

με πυκνότερο πλέγμα. Οι καμπύλες ροπής που προέκυψαν από τα πλέγματα διαφορετικής 

πυκνότητας παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.29. Παρατηρείται ότι μόνο ορισμένα τμήματα της 

καμπύλης διαφοροποιούνται με την αύξηση της πυκνότητας του πλέγματος 
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Σχ. 2.29. Καμπύλες ροπής με χρήση διαφόρων υπολογιστικών πλεγμάτων  

 

Η εξάρτηση του βαθμού απόδοσης, που αποτελεί το βασικότερο μέγεθος της παρούσας 

μελέτης, από την πυκνότητα του πλέγματος φαίνεται στο Σχήμα 2.30, όπου τα 

αποτελέσματα είναι αδιαστατοποιημένα ως προς την τιμή του πυκνότερου πλέγματος. Η 

προσομοίωση με χρήση του πολυεδρικού πλέγματος που αποτελείται από 1 εκατομμύριο 

κελιά τοποθετείται στη θέση των 2 εκατομμυρίων τετραεδρικών κελιών καθώς, όπως 

παρατηρήθηκε, το υπολογιστικό κόστος είναι περίπου ίδιο. Όπως φαίνεται, το σφάλμα με 

χρήση του πολυεδρικού πλέγματος είναι ελαφρώς μεγαλύτερο και συνεπώς δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί περεταίρω. Τελικά, για πλέγμα με περισσότερα από 2.4 

εκατομμύρια κελιά η μεταβολή στο βαθμό απόδοσης είναι αμελητέα και συνεπώς η λύση 

είναι ανεξάρτητη του πλέγματος. Στη συνέχεια, όλες οι προσομοιώσεις γίνονται με 

πλέγματα από 2.8 ως 3.5 εκατομμύρια κελιά, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ανεξαρτησία 

των αποτελεσμάτων, παρά τις αλλαγές στη γεωμετρία του σκαφιδίου και στο σημείο 

λειτουργίας του υδροστροβίλου.  
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Σχ. 2.30. Αποτελέσματα της μελέτης ανεξαρτησίας πλέγματος 

 

Το υπολογιστικό κόστος με βάση τον χρόνο ολοκλήρωσης των υπολογισμών προέκυψε 

ανάλογο του αριθμού των κελιών όλων των τετραεδρικών πλεγμάτων. Για την περίπτωση 

των 5.16 εκατομμυρίων κελιών το υπολογιστικό κόστος ήταν περίπου 200 ώρες με χρήση 

τετραπύρηνου επεξεργαστή (3.4 GHz), ενώ για τα 2.4 εκατομμύρια κελιά περίπου 100 ώρες. 

Τέλος, στην περίπτωση εισαγωγής του μοντέλου τύρβης k-ω SST το υπολογιστικό κόστος 

αυξάνεται και ο απαιτούμενος χρόνος για επίλυση πλέγματος 3.5 εκατομμυρίων κελιών, 

που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια, είναι περίπου 200 ώρες.  

 

2.2.4. Αποτελέσματα και σύγκριση με αντίστοιχα της μεθόδου Homogeneous 

(CFX) 

 

Η μελέτη που παρουσιάστηκε εφαρμόστηκε και για τη μέθοδο Homogeneous με τη 

βοήθεια του εμπορικού πακέτου ANSYS-CFX. Για λόγους σύγκρισης έγιναν προσομοιώσεις 

για τρεις βασικές περιπτώσεις. Στην πρώτη πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση της ροής 

για διαφορετικές παροχές και μη-συνεκτική ροή. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε 

το ακριβέστερο μοντέλο k-ω SST που αναμένεται να παρέχει τα πιο ακριβή αποτελέσματα 

και υπολογίστηκε η καμπύλη λειτουργίας. Τέλος, έγινε προσομοίωση της ροής για την 

περίπτωση όπου η δέσμη δεν χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφο προφίλ ταχυτήτων, αλλά 

υπολογίζεται μετά από προσομοίωση της ροής σε εγχυτήρα. Πιο συγκεκριμένα, 

προηγήθηκε η διδιάστατη αξονοσυμμετρική προσομοίωση της ροής στο τελευταίο τμήμα 

του εγχυτήρα, όπως αναλύεται εκτενώς στο 6ο Κεφάλαιο, και τα χαρακτηριστικά της 

προκύπτουσας δέσμης εισήχθησαν στην περίπτωση του δρομέα.  
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2.2.4.1. Αποτελέσματα μεθόδου VOF 

 

Αρχικά έγινε προσομοίωση της ροής στο κανονικό σημείο λειτουργίας (ΚΣΛ) το οποίο έχει 

υπολογιστεί σύμφωνα με πειραματικές μετρήσεις του μοντέλου του εργαστηρίου. Το 

άνοιγμα του ακροφυσίου είναι 12 mm, ενώ η διάμετρος της δέσμης προκύπτει ίση με 

περίπου 24 mm. Η ολική πίεση εισόδου εκλέχτηκε ίση με 100 mΣΥ, που σύμφωνα με την 

Εξίσωση του Bernouli (1.12) ισοδυναμεί με αρχική ταχύτητα της δέσμης ίση με 44.45 m/s. 

Στη συνέχεια, η προσομοίωση επαναλήφθηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο k-ω SST για 

όμοιες συνθήκες παροχής και πίεσης. Τέλος, όμοια προσομοίωση έγινε με χρήση 

πραγματικής δέσμης, όπως προέκυψε από προσομοίωση της ροής του εγχυτήρα. Για 

λόγους σύγκρισης με τις προηγούμενες περιπτώσεις η γεωμετρία του εγχυτήρα που 

προσομοιώθηκε επιλέχτηκε έτσι ώστε η προκύπτουσα δέσμη να έχει διάμετρο 24 mm. 

 

Το προφίλ ταχυτήτων της ελεύθερης δέσμης είναι αξονοσυμμετρικό καθώς προκύπτει από 

την αξονοσυμμετρική γεωμετρία του τελικού τμήματος του εγχυτήρα. Στο Σχήμα 2.31, 

παρουσιάζεται το προφίλ αξονικών ταχυτήτων του νερού προβάλλοντας το γινόμενο 

κλάσμα όγκου νερού «water volume fraction” επί την αξονική ταχύτητα του ρευστού 

συναρτήσει της απόστασης από τον άξονα της δέσμης. Έτσι, για απόσταση μεγαλύτερη της 

διαμέτρου της δέσμης, το κλάσμα όγκου νερού είναι μηδενικό, ενώ αυξάνεται στην περιοχή 

της διεπιφάνειας ως την τιμή 1. Το πάχος της διεπιφάνειας είναι πολύ μικρό λόγω του πολύ 

πυκνού πλέγματος που χρησιμοποιήθηκε και συνεπώς η αύξηση της ταχύτητας της δέσμης 

γίνεται απότομα στα όρια της, δηλαδή πρακτικά σε απόσταση 0.012 m από το κέντρο. Στη 

συνέχεια λαμβάνει σταθερή τιμή μέχρι το σημείο όπου η αξονική ταχύτητα αρχίζει να 

μειώνεται λόγω των απωλειών και της παρουσίας της βελόνης, ενώ η ελάχιστη τιμή 

παρατηρείται στο σημείο του άξονα της. 
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Σχ. 2.31.  Αξονοσυμμετρικό προφίλ ταχύτητας ελεύθερης δέσμης, όπως προκύπτει από 
προσομοίωση του τελικού τμήματος του εγχυτήρα. 

 

Όπως προέκυψε η καμπύλες ροπής που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις πραγματικής και 

ιδεατής δέσμης με χρήση του μοντέλου τύρβης k-ω SST είναι ουσιαστικά πανομοιότυπες, 

ενώ ο βαθμός απόδοσης προέκυψε 0.4% μικρότερος για την περίπτωση της πραγματικής 

δέσμης. Αντίθετα, η υπόθεση μη-συνεκτικής ροής διαφοροποιεί αισθητά την καμπύλη ροής 

και δίνει αρκετά αυξημένο βαθμό απόδοσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.32. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει ότι οι απώλειες λόγω μικρών διαφοροποιήσεων στην ταχύτητα της 

δέσμης είναι πολύ μικρότερες από τις απώλειες που οφείλονται στην τύρβη και στις τριβές 

μεταξύ του ρευστού και των στερεών τοιχωμάτων. 
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Σχ. 2.32. Σύγκριση καμπύλων ροπής για λειτουργία στο ΚΣΛ (άνοιγμα ακροφ. 12 mm) 

 

Παρόμοια διερεύνηση έγινε για διαφορετική παροχή, με σκοπό τη γενίκευση των 

παραπάνω συμπερασμάτων. Έτσι, επιλέχτηκε άνοιγμα του ακροφυσίου ίσο με 20 mm από 

όπου προκύπτει δέσμη διαμέτρου περίπου 28 mm. Οι καμπύλες ροπής και ο βαθμός 

απόδοσης συγκρίνονται στο Σχήμα 2.33, όμοια με την προηγούμενη περίπτωση. Όπως 

φαίνεται, η διαφορά στον βαθμό απόδοσης που υπολογίζεται χωρίς εφαρμογή μοντέλου 

τύρβης είναι και πάλι της τάξης του 3.5-4%, δηλαδή παραμένει σχεδόν σταθερή για μέσες 

παροχές. Η διαφορές μεταξύ πραγματικής και ιδεατής δέσμης είναι πολύ μικρή και κοντά 

στο όριο του υπολογιστικού σφάλματος, καθώς και στις δύο περιπτώσεις περιορίζεται 

περίπου στο 0.3%. Παρατηρείται επίσης ότι, η μορφή των καμπύλων ροπής είναι παρόμοια, 

ανεξάρτητα από την παροχή, ενώ η διαφορά στη ροπή που υπολογίζεται από το μοντέλο 

τύρβης εντοπίζεται στην περιοχή των μέγιστων τιμών. 
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Σχ. 2.33. Σύγκριση καμπύλων ροπής για λειτουργία δέσμης 28 mm (άνοιγμα ακροφ. 20 mm) 

 

 

Στη συνέχεια, έγινε η χάραξη ολόκληρης της χαρακτηριστικής καμπύλης βαθμού απόδοσης 

– παροχής διατηρώντας σταθερή την πίεση εισόδου, δηλαδή την ταχύτητα της δέσμης και 

εφαρμόζοντας διαφορετικές παροχές. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται στο Σχήμα 2.34. 

Όπως παρατηρείται, οι απώλειες λόγω της αναπτυσσόμενης τύρβης αυξάνονται ως 

ποσοστό όσο μειώνεται η παροχή προς το σκαφίδιο, φαινόμενο που δεν προσομοιώνεται 

με την υπόθεση μη-συνεκτικής ροής, η οποία προκαλεί αυξανόμενη υπερτίμηση του 

βαθμού απόδοσης όσο μειώνεται η παροχή.  
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Σχ. 2.34. Σύγκριση χαρακτηριστικών καμπυλών βαθμού απόδοσης του δρομέα.  

 

2.2.4.2. Αποτελέσματα λογισμικού CFX 

 

Για λόγους σύγκρισης και ελέγχου της αξιοπιστίας των αριθμητικών αποτελεσμάτων 

παρόμοια μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό CFX με τη μέθοδο Homogeneous η 

οποία είναι μία Eulerian-Eulerian μέθοδος αντίστοιχη της VOF. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

μεθόδου είναι ότι τα πεδία ταχυτήτων πίεσης και άλλων ρευστομηχανικών μεγεθών είναι 

κοινά για όλα τα ρευστά. Σημειώνεται ότι στο λογισμικό CFX δεν είναι δυνατή η επιλογή μη-

συνεκτικής ροής, συνεπώς όλες οι προσομοιώσεις έγιναν με το μοντέλο τύρβης k-ω SST. 

Έτσι, για λόγους σύγκρισης με μια ‘ιδεατή’ ροή τέθηκε οριακή συνθήκη ελεύθερης 

ολίσθησης (free slip) στις στερεές επιφάνειες, ώστε οι απώλειες τριβών σε αυτές να είναι 

μηδενικές. 

 

Τα βήματα της μελέτης είναι παρόμοια με της VOF μεθόδου που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω. H μελέτη ανεξαρτησίας πλέγματος φαίνεται στο Σχήμα 2.35, όμοια όπως της 

μεθόδου VOF. Όπως προκύπτει, η ανεξαρτησία πλέγματος επιτυγχάνεται για περίπου 3 

εκατομμύρια κελιά αφού επιπλέον πύκνωση του πλέγματος δεν οδηγεί σε σημαντική 

διαφοροποίηση του αποτελέσματος.  
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Σχ. 2.35. Αποτελέσματα της μελέτης ανεξαρτησίας πλέγματος με τη μέθοδο Homogeneous 

 

Η σύγκριση των καμπύλων ροπής που ασκείται σε ένα σκαφίδιο φαίνεται στο Σχήμα 2.36 

αντίστοιχα με την περίπτωση της μεθόδου VOF. Η διάμετρος και η ταχύτητα της ελεύθερης 

δέσμης επιλέχτηκαν όμοια για όλες τις περιπτώσεις, περίπου 24 mm και 49 m/s, 

αντιστοίχως. Όπως προκύπτει, οι απώλειες ενέργειας λόγω του οριακού στρώματος που 

διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα των τριβών που αναπτύσσονται μεταξύ του ρευστού και 

των στερεών τοιχωμάτων είναι αρκετά σημαντικές και ίσες με περίπου 1.3%. 

 

 

Σχ. 2.36.  Σύγκριση καμπύλων ροπής για διάμετρο δέσμης 24 mm και ταχύτητα 49 m/s 
(Homogeneous) 
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2.2.4.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης ανεξαρτησίας πλέγματος χρησιμοποιώντας τις μεθόδους VOF 

και Homogeneous υπέδειξαν συνέπεια ως προς το απαιτούμενο μέγεθος του πλέγματος. 

Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 2.30 και 2.35 η λύση είναι ανεξάρτητη από την πυκνότητα 

του πλέγματος για μέγεθος μεγαλύτερο των 2.4 εκατομμυρίων κελιών και για τις δύο 

περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται διαφορά στον τρόπο που η συνάρτηση 

συγκλίνει στη σταθερή τιμή, καθώς για πλέγματα μικρότερης πυκνότητας η μέθοδος VOF 

υπερεκτιμά τον βαθμό απόδοσης, ενώ αντίθετα η Homogeneous τον υποεκτιμά. Πιθανή 

εξήγηση του γεγονότος αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος που οι επιλύτες των δύο 

λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν πραγματοποιούν τους υπολογισμούς. Στο FLUENT οι 

υπολογισμοί πραγματοποιούνται στα κέντρα των κελιών (cell centered solver), ενώ 

αντίθετα στο CFX πραγματοποιούνται στους κόμβους (node centered solver). 

 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των μεθόδως VOF και Homogeneous φαίνεται στο Σχήμα 

2.37 για άνοιγμα ακροφυσίου 12 mm και συνθήκες παραπλήσιες στις πραγματικές 

μεγιστοποίωντας την ακρίβεια της προσομοίωσης. Έτσι, η δέσμη προέκυψε από την 

προσομοίωση του τελικού μέρους του εγχυτήρα με προφίλ ταχυτήτων, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 2.31 (πραγματική δέσμη), ενώ επιλέχτηκε συνεκτική ροή και μοντέλο τύρβης k-ω SST. 

Όπως προκύπτει τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με μικρές διαφορές τόσο στον τελικό 

υδραυλικό βαθμό απόδοσης όσο και στις καμπύλες ροπής 

 

 

Σχ. 2.37. Σύγκριση αποτελεσμάτων λογισμικών FLUENT (VOF) και CFX (Homogeneous) 
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Στη συνέχεια, συγκρίνονται αποτελέσματα της κάθε μεθόδου με στόχο την αξιολόγηση των 

διάφορων απλοποιήσεων που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε αυτές. Στα Σχήματα 2.38 

και 2.39 παρουσιάζεται η καμπύλη ροπής που ασκείται σε ένα σκαφίδιο για άνοιγμα 

ακροφυσίου 12 mm και 20 mm αντίσοιχα. Η δέσμη επιλέχτηκε ιδεατή με ομοιόμορφο 

πεδίο ταχυτήτων ίσο με 44.45 m/s και μη-συνεκτική ροής για τη VOF και k-ω SST με free slip 

για τη Homogeneous. 

 

 

Σχ. 2.38. Σύγκριση καμπύλων ροπής για ιδεατή δέσμη στο ΚΣΛ (διάμετρος δέσμης 24 mm) 

 

 

Σχ. 2.39. Σύγκριση καμπύλων ροπής για ιδεατή δέσμη και διάμετρος δέσμης 28 mm 
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Όπως φαίνεται τα αποτελέσματα είναι πολύ κοντινά μεταξύ τους γεγονός που αυξάνει την 

αξιοπιστία τους. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.37 το σχήμα των καμπύλων είναι σχεδόν 

πανομοιότυπο. Η σύγκριση των απλοποιημένων μοντέλων υποδεικνύουν ότι οι απώλειες 

που οφείλονται στην τύρβη αποτελούν περίπου το 2%, ενώ στις τριβές μεταξύ του ρευστού 

και των στερεών τοιχωμάτων οφείλεται περίπου το 1.5%. Σε κάθε περίπτωση η μορφή των 

καμπύλων δεν διαφοροποιείται σημαντικά ανεξάρτητα από τη μέθοδο και το 

χρησιμοποιούμενο μοντέλο, ενώ οι βαθμοί απόδοσης χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική 

συνέχεια και επαναληψιμότητα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.4. 

 

Πίνακας 2.4. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων βαθμών απόδοσης 

 FLUENT 

inviscid [%] 

FLUENT k-ω 

SST no slip [%] 

CFX k-ω SST 

free slip [%] 

CFX k-ω SST 

no slip [%] 

Ιδεατή δέσμη διαμέτρου 

24 mm (ΚΣΛ) 
88.3 84.8 85.6 - 

Ιδεατή δέσμη διαμέτρου 

28 mm 
86.7 83.0 85.0 - 

Πραγματική δέσμη 

διαμέτρου 24 mm (ΚΣΛ) 
- 84.4 - - 

Πραγματική δέσμη 

διαμέτρου 28 mm  
- 82.7 - - 

Ιδεατή δέσμη διαμέτρου 

24 mm και u=49 m/s 
- - 86.1 - 

Πραγματική δέσμη 24 mm 

και u=49 m/s 
- 84.4 - 84.8 

 

Τέλος, με δεδομένη την ομοιότητα των αποτελεσμάτων, πιθανό κριτήριο για την επιλογή 

του λογισμικού αποτελεί το υπολογιστικό κόστος των δύο μεθόδων. Ο κώδικας CFX 

φαίνεται να πλεονεκτεί ελαφρώς καθώς η κάθε προσομοίωση ολοκληρώνεται στα 3/4 

περίπου του αντίστοιχου απαιτούμενου χρόνου της περίπτωσης του FLUENT. Αυτό μπορεί 

να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στο FLUENT χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Coupled που είναι 

πιο σταθερή, αλλά και με αυξημένο υπολογιστικό κόστος σε σχέση με τη Simple ή την Piso. 

Όμως, με δεδομένο ότι το βασικό κριτήριο αποτελεί η ακρίβεια των υπολογισμών και ότι το 

υπολογιστικό κόστος δεν διαφέρει σημαντικά, τα δύο λογισμικά θεωρούνται περίπου 

ισοδύναμα.  
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3. Εφαρμογή της μεθόδου Fast Lagrangian Simulation 
 

 

Το λογισμικό Fast Lagrangian Simulation (FLS) βασίζεται σε μια μη-πλεγματική σωματιδιακή 

μέθοδο, προσαρμοσμένη στην επίλυση της ροής σε δρομέα υδροστροβίλων δράσης τύπου 

Pelton και Turgo [55, 56] και είναι προγραμματισμένο σε γλώσσα Fortran. Στόχος του 

λογισμικού είναι ανάλυση της ροής στον δρομέα σε μικρό υπολογιστικό χρόνο, ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του δρομέα, με βάση τον 

υδραυλικό βαθμό απόδοσής του. Η παραμετροποίηση της γεωμετρίας με ειδική μέθοδο 

επιτρέπει τον γρήγορο σχεδιασμό κάθε νέας γεωμετρίας δρομέα Pelton Έτσι, καθίσταται 

εφικτή η προσομοίωση της ροής σε χιλιάδες διαφορετικές γεωμετρίες δρομέων, οι οποίες 

παράγονται από κατάλληλο λογισμικό βελτιστοποίησης. 

 

Πιο αναλυτικά, το λογισμικό ξεκινά με την παραμετροποίηση της εσωτερικής επιφάνειας 

των σκαφιδίων και την τοποθέτηση τους στον χώρο. Η επιφάνεια ορίζεται πλήρως με τη 

χρήση ενός συνόλου εξισώσεων και με 22 ελεύθερες γεωμετρικές παραμέτρους, οι οποίες 

καθορίζουν τη γεωμετρία και τη θέση του σκαφιδίου, δημιουργώντας σχεδόν κάθε δυνατό 

αποδεκτό σχεδιασμό δρομέα. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η μέθοδος FLS, η οποία επιλύει τη 

ροή λαμβάνοντας υπόψη μόνο την εσωτερική επιφάνεια των σκαφιδίων ως στερεή 

επιφάνεια. Επίσης, η ροή επιλύεται μόνο στο μισό συμμετρικό τμήμα δύο διαδοχικών 

σκαφιδίων. Η ελεύθερη δέσμη διακριτοποιείται σε σωματίδια ρευστού και υπολογίζεται η 

τροχιά τους και η ανταλλαγή ενέργειας με τον στρεφόμενο δρομέα. Τέλος, υπολογίζεται η 

συνολική μεταφορά ενέργειας, η καμπύλη ροπής και ο βαθμός υδραυλικής απόδοσης του 

δρομέα. Σε έναν σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή, η παραπάνω διαδικασία με χρήση 

επαρκούς αριθμού αντιπροσωπευτικών σωματιδίων, ώστε να παράγονται στατιστικά 

ακριβή αποτελέσματα, ολοκληρώνεται σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ενώ μία αντίστοιχη 

επίλυση με χρήση εμπορικού λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής απαιτεί 

περισσότερο από μία ημέρα. 
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3.1. Παραμετροποίηση της Γεωμετρίας 
 

 

Η παραμετρική σχεδίαση της γεωμετρίας της εσωτερικής επιφάνειας του σκαφιδίου Pelton 

έγινε με βάση τη θεωρία των επιφανειών NURBS, η οποία προγραμματίστηκε από 

ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Γιαννάκογλου στο Εργαστήριο Θερμικών 

Στροβιλομηχανών του Ε.Μ.Π. Η διαδικασία δημιουργίας της επιφάνειας χρησιμοποιεί έναν 

περιορισμένο αριθμό σημείων ελέγχου, έτσι ώστε ο κώδικας να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος, 

ταχύς και αποτελεσματικός κατά την αναζήτηση της βέλτιστης γεωμετρίας των σκαφιδίων. 

 

Η σχεδίαση του σκαφιδίου πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο καθορίζεται η 

γεωμετρία του χείλους του σκαφιδίου, που βρίσκεται στο επίπεδο z=0 (Σχήμα 3.1). Οι 

πρώτες δύο σχεδιαστικές παράμετροι είναι οι διαστάσεις του ορθογωνίου Lx και Ly, το 

οποίο περιβάλλει την ισοϋψή στο συγκεκριμένο επίπεδο. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα 

σημεία ελέγχου με κατάλληλο τρόπο σε διάφορες θέσεις αυτού του πλαισίου, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Τα σημεία 3, 5 ορίζουν την αρχή και το τέλος του διαχωριστή 

(Κεφάλαιο Εισαγωγής, Σχήμα Δ.2), ενώ το 4 είναι βοηθητικό, ώστε το τμήμα 3-5 να είναι 

ευθύγραμμο. Αντίθετα, τα σημεία 8, 9, 10 στην απέναντι πλευρά επιλέγονται στην παρούσα 

μελέτη έτσι ώστε να συμπίπτουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το επιθυμητό καμπύλο 

σχήμα των σκαφιδίων. Στο δεύτερο στάδιο εισάγεται το βάθος, ως η τρίτη διάσταση του 

σκαφιδίου. Το συνολικό βάθος του σκαφιδίου ελέγχεται από τη μεταβλητή Lz η οποία ορίζει 

τη z-συντεταγμένη του βαθύτερου σημείου του σκαφιδίου. Από το πρώτο επίπεδο, δηλαδή 

αυτό του χείλους του σκαφιδίου, και μέχρι το βάθος Lz τοποθετούνται 2 ακόμη επίπεδα 

ελέγχου σε ύψος που ορίζεται από πρόσθετες ελεύθερες μεταβλητές. Στα δύο αυτά 

επίπεδα τοποθετούνται ορθογώνια με διαστάσεις Lxx και Lyy τα οποία 

έλκουν/παραμορφώνουν τη γεωμετρία, τροποποιώντας την καμπυλότητα της. Τέλος 

παρόμοιο ορθογώνιο έλξης τοποθετείται στο επίπεδο του πυθμένα του σκαφιδίου. 

 

Σχ. 3.1. Σημεία ελέγχου στο επίπεδο του χείλους του σκαφιδίου 
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Στη συνέχεια, κατασκευάζεται πλέγμα σημείων τα οποία ορίζουν την εσωτερική επιφάνεια 

του σκαφιδίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2 και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

τοπικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας (θέση, κλίσεις κλπ.) από τη μέθοδο FLS κατά την 

προσομοίωση.  

 

 

 
 

Σχ. 3.2.  Ενδεικτική γεωμετρία της εσωτερικής επιφάνειας ενός σκαφιδίου Pelton, όπως 
δημιουργείται από τη μέθοδο παραμετρικής σχεδίασης.  

 

Τα πρόσθετα λεπτομερή χαρακτηριστικά που έχουν τα σκαφίδια Pelton προσδίδονται με 

κατάλληλη μετακίνηση των σημείων του πλέγματος. Έτσι, γίνεται μια σειρά από αλλαγές 

στη βασική γεωμετρία, οι οποίες φαίνονται στο Σχήμα 3.3 και συνοψίζονται ως εξής: 

 Ανύψωση της ακμής του διαχωριστή (splitter) σε απόσταση β από το χείλος και 

δημιουργία κλίσης της ακμής του γωνίας α.  

 Αφαίρεση στερεής επιφάνειας και σχηματισμός της χαρακτηριστικής εγκοπής που 

φέρουν τα σκαφίδια για την ομαλότερη είσοδο της δέσμης στην επιφάνεια. 

 Ακτινική μετακίνηση της μύτης (άκρης της ακμής του διαχωριστή) του σκαφιδίου  
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Σχ. 3.3. Πρόσθετα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σκαφιδίου Pelton 

 

Η κλήση της ακμής του διαχωριστή συναντάται σχεδόν σε κάθε σύγχρονη γεωμετρία του 

σκαφιδίου και συνεισφέρει στη μείωση της γωνίας γ που σχηματίζεται μεταξύ του άξονα 

της δέσμης και της ακμής του διαχωριστή κατά την είσοδο της δέσμης στο σκαφίδιο, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.4. Η γωνία αυτή είναι αμβλεία στην αρχή της αλληλεπίδρασης 

σκαφιδίου-δέσμης να οδηγείται σχετικά μεγάλης ποσότητα νερού προς τη ρίζα του 

σκαφιδίου (Σχήμα Δ.2), με αποτέλεσμα μια μη- αποτελεσματική εξάπλωση της ροής στην 

επιφάνεια του σκαφιδίου. Η γωνία αυτή επηρεάζει μόνο την επιφάνεια του σκαφιδίου που 

είναι κοντά στο επίπεδο συμμετρίας, με αποτέλεσμα να επηρεάζει την τροχιά του νερού 

κατά την είσοδο στο σκαφίδιο. Αντίθετα, στο τελικό στάδιο αλληλεπίδρασης του νερού με 

το σκαφίδιο η γωνία γ είναι οξεία και η ροή βρίσκεται κοντά στην έξοδο και μακριά από τον 

διαχωριστή. Συνεπώς, η κλίση δεν επηρεάζει την τροχιά της ροής που εξέρχεται από το 

σκαφίδιο και δεν την εκτρέπει περαιτέρω προς την περιοχή της εγκοπής.  

 

 

 

Σχ. 3.4. Ορισμός γωνίας γ μεταξύ ακμής του διαχωριστή και άξονα της δέσμης  

 

Ο σχηματισμός της επιθυμητής κλίσης του διαχωριστή γίνεται μετακινώντας κατά την 

κατεύθυνση z τα σημεία του πλέγματος που τοποθετούνται στην ακμή του (Σχήμα 3.2). 

Ανάλογη μετακίνηση, αλλά μικρότερου μεγέθους επιβάλλεται σε όλα τα σημεία με 

τετμημένη 1/2 της τετμημένης του βαθύτερου σημείου του σκαφιδίου. Το μέγεθος της 

μετακίνησης είναι συνάρτηση της τετμημένης των σημείων και μηδενίζεται στην οριακή 

Ακμή του διαχωριστή 
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απόσταση 1/2 της τετμημένης του πυθμένα, ώστε να διατηρηθεί η ομαλότητα της 

γεωμετρίας σύμφωνα με τη σχέση: 

 

𝑧𝑛𝑒𝑤 = 𝑧 +
𝑡𝑎𝑛 (𝑎)

(𝑥𝜋/2)3
∙ (𝑥𝜋/2 − 𝑥)3 ∙ (𝑦 − 𝑦𝜋) (3.1) 

 

όπου xπ και yπ οι συντεταγμένες του σημείου του πυθμένα, x, y, z οι αρχικές συντεταγμένες 

του υπό μελέτη σημείου και znew το νέο ύψος του σημείου σε σχέση με το χείλος του 

σκαφιδίου.  

 

Το μέγεθος της ανύψωσης καθορίζεται από μια ελεύθερη μεταβλητή με εύρος τιμών από 0 

ως 2. Για 0 η ανύψωση είναι μηδενική, ενώ για τιμή ίση με 1 η ανύψωση είναι τέτοια, ώστε 

η μύτη του σκαφιδίου να βρίσκεται στο επίπεδο που σχηματίζει το χείλος του. Περαιτέρω 

αύξηση του ύψους του διαχωριστή, ώστε να τοποθετηθεί ολόκληρος σε υψηλότερο 

επίπεδο σε σχέση με την άνω επιφάνεια γίνεται για τιμές από 1 ως 2, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.5. Τέλος, το μέγεθος της γωνίας α ελέγχεται με μια πρόσθετη ελεύθερη μεταβλητή 

σχεδιασμού. 

 

   

   
Ανύψωση=0 Ανύψωση=1 Ανύψωση=2 

Σχ. 3.5. Ρυθμιζόμενη ανύψωση της ακμής του διαχωριστή 

 

Η αφαίρεση στερεής επιφάνειας του σκαφιδίου για τη διαμόρφωση της εγκοπής του 

μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, χωρίς να υπάρχει κάποιος ορισμός η κάποια υπόδειξη 

στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Αρχικά, η εγκοπή έγινε με χρήση κυλίνδρου διαμέτρου λίγο 

μεγαλύτερης από την ονομαστική διάμετρο της δέσμης νερού και υπό γωνία όμοια με τη 

γωνία που σχηματίζει η δέσμη με το χείλος του σκαφιδίου κατά την είσοδο της στο 

σκαφίδιο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.6. Η μέθοδος αυτή βασίστηκε στην ομαλότερη και 

πιο ομοιόμορφη εισαγωγή της δέσμης στο σκαφίδιο, όμως παρουσιάζει σημαντικά 

μειονεκτήματα. Όπως προκύπτει, η εγκοπή αφαιρεί υποχρεωτικά μεγάλο μέρος της 

επιφάνειας καθώς σε αντίθετη περίπτωση η απόσταση ΑΒ του Σχήματος 3.6 γίνεται πολύ 

μικρή με αποτέλεσμα την πρόσκρουση μέρους της δέσμης στα σημεία Α και Β σε 

περιπτώσεις μεγάλων παροχών (και συνεπώς μεγάλης διαμέτρου δέσμης). Αποτέλεσμα της 

αφαίρεσης μεγάλου μέρους της επιφάνειας είναι η μείωση του συνολικού ενεργού μήκους 

του σκαφιδίου και η διευκόλυνση της εξόδου της ροής από την εγκοπή κατά το τελικό 

στάδιο της αλληλεπίδρασης της δέσμης με το σκαφίδιο. Επιπρόσθετα, η γωνία εξόδου β, 
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όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 1.5.1. προκύπτει πολύ μικρή στο τμήμα της εγκοπής με 

αποτέλεσμα η έξοδος του νερού από εκεί να μην γίνεται με τις βέλτιστες συνθήκες, 

μειώνοντας τον βαθμό απόδοσης του δρομέα.  

 

 
 

Σχ. 3.6. Σχηματισμός εγκοπής με τη μέθοδο αφαίρεσης κυλίνδρου από το στερεό σκαφίδιο 

 

Συνεπώς, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αλλαγή του τρόπου διαμόρφωσης της εγκοπής και να 

χρησιμοποιηθεί κύλινδρος με ελλειπτική βάση, ώστε να ρυθμίζονται εύκολα το βάθος 

εγκοπής κατά τον άξονα y και η προκύπτουσα διάσταση ΑΒ. Ο άξονας του κυλίνδρου 

τοποθετήθηκε κάθετα στο χείλος του σκαφιδίου και το τελικό σχήμα της εγκοπής φαίνεται 

στο Σχήμα 3.7. Για λόγους αύξησης της ακρίβειας της προσομοίωσης, αλλά και για 

σχεδιαστικούς λόγους τοποθετήθηκαν νέα σημεία στην ακμή της εγκοπής συμπληρώνοντας 

το πλέγμα. 

 

Τέλος, πραγματοποιείται μετατροπή της γεωμετρία της εγκοπής με μεταβολή της θέσης της 

μύτης του διαχωριστή έτσι ώστε να απομακρυνθεί από το κέντρο περιστροφής, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.8 όπου παρουσιάζονται δύο ακραίες θέσεις. Σε αντίθεση με όλες τις 

προηγούμενες τροποποιήσεις, η αιτία αυτής της μετατροπής δεν είναι δυνατόν να 

προκύψει από την προσομοίωση με τη μέθοδο FLS διότι σχετίζεται με την αλληλεπίδραση 

της ροής με την πίσω επιφάνεια των σκαφιδίων. Έτσι, η ανάγκη της μετατροπής αυτής 

προέκυψε σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με τη μέθοδο VOF και 

αναλύεται στο Κεφάλαιο 5. Τα σημεία του πλέγματος που επηρεάζονται από τη μετατροπή 

αυτή είναι μόνο εκείνα κοντά στη μύτη του σκαφιδίου, με σκοπό τη διατήρηση της 

ομαλότητας της γεωμετρίας. Το μέγεθος της ακτινικής αύξησης της απόστασης ρυθμίζεται 

με μία ακόμη ελεύθερη μεταβλητή. 
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Σχ. 3.7. Σχηματισμός εγκοπής με αφαίρεση στερεής επιφάνειας του σκαφιδίου 

 

 

Σχ. 3.8. Ρύθμιση της θέσης της μύτης μεταβάλλοντας τη γεωμετρία του σκαφιδίου 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραμετρικής σχεδίασης της γεωμετρίας του σκαφιδίου, 

απαιτείται η τοποθέτησή του στον χώρο. Ορίζοντας την αρχή των αξόνων στο κέντρο 

περιστροφής του δρομέα, οι ακμές των διαχωριστών τοποθετούνται στο επίπεδο x=0 και 

λόγω της εκ περιστροφής περιοδικής συμμετρίας, η θέση των σκαφιδίων ορίζεται πλήρως 

με δύο μεταβλητές, όπως φαίνεται και στα Σχήματα 3.9 και 3.10: 

 

Κύλινδρος εγκοπής με 

βάση παράλληλη στη 

άνω επιφάνεια του 

σκαφιδίου 
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 Την ακτινική θέση ενός σημείου ορισμού του σκαφιδίου, και 

 

 Την περιστροφή του σκαφιδίου με κέντρο το σημείο ορισμού και άξονα 

περιστροφής τον x'x 

 

Ως σημείο ορισμού επιλέγεται εδώ το άκρο της ακμής του διαχωριστή (Σχήμα 3.10), καθώς 

είναι το πρώτο σημείο που εισέρχεται στη δέσμη, ενώ είναι εμφανές και εύκολα επιλέξιμο 

κατά τη σχεδίαση.  

 

Η ακτινική τοποθέτηση του σκαφιδίου και η σχετική κλίση του χείλους του ως προς την 

ακτινική κατεύθυνση είναι πολύ σημαντική διότι καθορίζει τη γωνία γ που εισέρχεται η ροή 

για πρώτη φορά στο σκαφίδιο, όπως ορίστηκε στο Σχήμα 3.4. Αρχικά, το σκαφίδιο 

τοποθετήθηκε έτσι ώστε η ακτινική θέση του πυθμένα του να είναι ίση με την ονομαστική 

διάμετρο του δρομέα. Όμως αυτός ο ορισμός, αν και είναι πρακτικός, είναι αυθαίρετος και 

δεν προκύπτει ρητά από κάποια βιβλιογραφική αναφορά. Για τον λόγο αυτόν, η ακτινική 

θέση του σκαφιδίου τέθηκε ως πρόσθετη παράμετρος, εισάγοντας μία ακόμα ελεύθερη 

μεταβλητή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.10. 

 

Η κλίση του σκαφιδίου ως προς την ακτινική κατεύθυνση ορίζεται με βάση τον λόγο 

διαμέτρων D/d, όπου D η ονομαστική διάμετρος δρομέα και d η εκκεντρότητα, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.9 ή πιο απλά με τη γωνία δ (𝛣𝛰�̂�) του Σχήματος 3.10 όπου η ΑΒ είναι 

κάθετη στην ΟΓ και στο χείλος του σκαφιδίου. Στη βιβλιογραφία συναντάται συνήθως ο 

πρώτος ορισμός καθώς χρησιμοποιείται αδιαστατοποιημένο μέγεθος, αλλά για λόγους 

απλότητας και καλύτερης εποπτείας στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο ορισμός της 

γωνίας. Η αύξηση της γωνίας δ επηρεάζει τη γωνία γ περιορίζοντας το μέγεθος της, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.4. Έτσι, η δέσμη προσκρούει όσο το δυνατόν πιο κάθετα στην 

επιφάνεια του σκαφιδίου σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους. 

 

 

Σχ. 3.9. Τυπικός ορισμός της κλίσης των σκαφιδίων μέσω της διαμέτρου d 

D 
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Σχ. 3.10. Ορισμός ακτινικής θέσης και εναλλακτικός ορισμός της κλίσης μέσω της γωνίας δ 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η γεωμετρία της εσωτερικής επιφάνειας των 

σκαφιδίων ορίζεται πλήρως και διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη 

βιβλιογραφία ή είναι αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης. Συνολικά, χρησιμοποιούνται 22 

ελεύθερες μεταβλητές που ελέγχουν και διαμορφώνουν τη γεωμετρία, οι οποίες 

συγκεντρώνονται στον πίνακα 3.1 και φαίνονται στα Σχήματα 3.10 και 3.11. Τέλος, ως 23η 

μεταβλητή επιλέχθηκε ο όρος Ku, όπως έχει οριστεί στο Κεφάλαιο 1.5.1, με στόχο τη 

διερεύνηση της βέλτιστης ταχύτητας περιστροφής του δρομέα για δεδομένη ταχύτητα της 

δέσμης. 

  

D 
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Πίνακας 3.1. Περιγραφή ελεύθερων μεταβλητών σχεδιασμού του σκαφιδίου 

Μετάβ. Περιγραφή (βλ. και Σχήματα 3.1, 3.10 και 3.11) 

Lx Μήκος εσωτερικής επιφάνειας σκαφιδίου (κοιλότητας), απόσταση 2-6 

Σχήματος 3.1 

Ly Πλάτος σκαφιδίου απόσταση 6-7 Σχήματος 3.1 

Lz Βάθος σκαφιδίου (απόσταση πυθμένα από το επίπεδο που ορίζει το χείλος) 

Ss Αρχή ευθύγραμμου τμήματος του διαχωριστή, θέση σημείου 5 (Σχήμα 3.1) 

Sf Τέλος ευθύγραμμου τμήματος του διαχωριστή, θέση σημείου 3 (Σχήμα 3.1) 

Mp Θέση σημείου με τη μέγιστη τετμημένη, θέση σημείων 8, 9, 10 (συμπίπτουν) 

(Σχήμα 3.1) 

Xπ Τετμημένη πυθμένα  

Yπ Τεταγμένη πυθμένα  

Lπx Μήκος ορθογωνίου έλξης πυθμένα 

Lπy Πλάτος ορθογωνίου έλξης πυθμένα 

L1x Μήκος πρώτου ορθογωνίου ελέγχου 

L1y Πλάτος πρώτου ορθογωνίου ελέγχου 

E1 Συντεταγμένη z πρώτου ορθογωνίου ελέγχου 

L2x Μήκος δεύτερου ορθογωνίου ελέγχου 

L2y Πλάτος δεύτερου ορθογωνίου ελέγχου 

E2 Συντεταγμένη z δεύτερου ορθογωνίου ελέγχου 

α Γωνία διαχωριστή  

Εs Ανύψωση της περιοχής του διαχωριστή 

Dμ Ακτινική μετακίνηση του άκρου της ακμής του διαχωριστή  

Rμ Ακτινική θέση του άκρου της ακμής του διαχωριστή (Σχήμα 3.10) 

δ Κλίση του σκαφιδίου ως προς την ακτινική διεύθυνση (Σχήμα 3.10) 

Nb Συνολικός αριθμός σκαφιδίων του δρομέα 

Ku Λόγος περιφερειακής ταχύτητας δρομέα προς ταχύτητα δέσμης (Κεφ. 1.5.1) 
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Σχ. 3.11.  Μεταβλητές παραμετρικής σχεδίασης της εσωτερικής επιφάνειας του σκαφιδίου 
Pelton  
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3.2. Περιγραφή και βασικές εξισώσεις της μεθόδου Fast Lagrangian 

Simulation 
 

 

Η μέθοδος FLS είναι μία σωματιδιακή, μη πλεγματική μέθοδος κατάλληλη για 

προσομοίωση επιφανειακών ροών με ελεύθερη επιφάνεια. Η μέθοδος υποκαθιστά τη 

δέσμη του νερού από ένα πλήθος διακριτών σωματιδίων ρευστού, οι τροχιές των οποίων 

υπολογίζονται από τις σχετικές εξισώσεις κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται η τροχιά 

κάθε σωματιδίου ξεχωριστά στο χρόνο, από το αρχικό σημείο εκπομπής του μέχρι να 

εξέλθει από την επιφάνεια του σκαφιδίου. Όταν ολοκληρωθεί προσομοίωση ενός 

σωματιδίου, ξεκινάει η διαδικασία για το επόμενο. 

 

Για την προσομοίωση γίνεται χρήση δύο συστημάτων αναφοράς, ένα στρεφόμενο με 

γωνιακή ταχύτατα ίση με του δρομέα του υδροστροβίλου και ένα σταθερό. Οι αρχές και 

των δύο συστημάτων βρίσκονται στο κέντρο περιστροφής του δρομέα. Το σύστημα OXYZ 

ορίζεται ως το σταθερό, ενώ το Oxyz ως το στρεφόμενο, του οποίου ο άξονας y είναι 

παράλληλος προς το χείλος του σκαφιδίου (Σχήμα Δ.2), όπως φαίνεται και στα Σχήματα 3.9 

και 3.10.  

 

Το φαινόμενο της πρόσκρουσης της δέσμης στα σκαφίδια είναι χρονικά μεταβαλλόμενο 

λόγω της περιστροφής του δρομέα και για τον λόγο αυτόν, σε κάθε χρονική στιγμή η 

σχετική ταχύτητα και γωνία πρόσκρουσης της δέσμης στο σκαφίδιο μεταβάλλεται. Η 

ανάλυση των τροχιών των σωματιδίων πραγματοποιείται στο στρεφόμενο σύστημα 

αναφοράς. Αυτό διευκολύνει τους υπολογισμούς αφού έτσι το σκαφίδιο αντιμετωπίζεται 

ως ακίνητο. Το σταθερό σύστημα χρησιμοποιείται για την αναγωγή των αποτελεσμάτων και 

τελικά τον υπολογισμό της αναπτυσσόμενης ροπής στον δρομέα καθώς και του υδραυλικού 

βαθμού απόδοσης. Κατά την κίνηση των σωματιδίων του ρευστού στην επιφάνεια του 

σκαφιδίου αναπτύσσονται υδραυλικές απώλειες, οι οποίες υπολογίζονται, όπως αναλύεται 

στη συνέχεια. Οι Εξισώσεις κίνησης των σωματιδίων στο καρτεσιανό σύστημα αναφοράς 

μπορούν να εκφραστούν ως εξής:  

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑓𝑥(𝑥, 𝑦) 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = 𝑓𝑦(𝑥, 𝑦) + 𝜔2𝑦 + 2𝜔
𝑑𝑧

𝑑𝑡
 (3.2) 

𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= 𝑓𝑧(𝑥, 𝑦) + 𝜔2𝑧 − 2𝜔

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 

  

όπου, x, y, και z είναι οι καρτεσιανές συντεταγμένες, ω η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα και 

fx, fy και fz είναι οι συναρτήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του 

σκαφιδίου. Οι σχέσεις 2.51 ολοκληρώνονται στον χρόνο με ένα σχήμα Πρόβλεψης-

Διόρθωσης δεύτερης τάξης, ενώ το χρονικό βήμα το οποίο εφαρμόζεται είναι της τάξης των 

2x10-5 sec, ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων. Οι 
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υπολογισμοί για κάθε τροχιά σωματιδίου τερματίζονται όταν αυτό εξέλθει από το σκαφίδιο 

στο οποίο έχει προσκρούσει, είτε στην περίπτωση που προσκρούσει στο επόμενο σκαφίδιο 

ή εάν η τροχιά του δεν συναντά κάποιο σκαφίδιο σε οποιοδήποτε σημείο της. 

Διαπιστώθηκε πως ένα πλήθος της τάξης των 4000 σωματιδίων είναι στατιστικά επαρκές 

για τον υπολογισμό του υδραυλικού βαθμού απόδοσης του δρομέα. 

 

Η διακριτοποίηση της δέσμης γίνεται τοποθετώντας σωματίδια ρευστού με σταθερή 

πυκνότητα στην περιοχή της δέσμης (Σχήμα 3.12). Η τοποθέτηση των σωματιδίων στο 

προφίλ της δέσμης γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, η δέσμη χωρίζεται σε διακριτά εγκάρσια 

τμήματα-δίσκους (frames), τα οποία προσκρούουν υπό διαφορετική σχετική ταχύτητα και 

γωνία ως προς το σκαφίδιο σε κάθε χρονική στιγμή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.12. Στη 

συνέχεια, επιλέγεται το πλήθος των δακτυλίων στους οποίους χωρίζεται κάθε εγκάρσια 

διατομή της δέσμης και καθορίζεται το πλήθος των σωματιδίων σε κάθε δακτύλιο, έτσι 

ώστε η πυκνότητα των σωματιδίων να είναι παρόμοια σε όλη τη διατομή της δέσμης 

(Σχήμα 3.12).  

 

Το πρώτο σωματίδιο κάθε δακτυλίου τοποθετείται σε τυχαία γωνιακή θέση. Αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο, ώστε τα σωματίδια να μην έχουν κάποια συγκεκριμένη παράταξη στον χώρο 

που θα μπορούσε να επηρεάσει τη στατιστική συμπεριφορά των τροχιών τους. Επίσης, το 

πρώτο σωματίδιο της μεγαλύτερης ακτίνας του πρώτου δίσκου τοποθετείται στο επίπεδο 

συμμετρίας και στην πλησιέστερη προς τον άξονα περιστροφής πλευρά, ώστε να οριστεί η 

αρχή της προσομοίωσης. 

 

Λόγω συμμετρίας, μόνο η μισή δέσμη με προφίλ σχήματος ημικύκλιου, χρησιμοποιείται για 

την προσομοίωση της ροής. Επιπρόσθετα, το υπό μελέτη σκαφίδιο είναι μόνο ένα και το 

μήκος της δέσμης είναι: 

 

𝛥𝛸 = 𝑈 ∙ 𝛥𝛵 (3.3) 

 

όπου U η ταχύτητα της δέσμης και 

 

𝛥𝛵 =
2𝜋

𝜔∙𝑁𝑏
 (3.4) 

 

είναι ο χρόνος που χρειάζεται το επόμενο σκαφίδιο, έστω Ι-1, να βρεθεί στην αρχική θέση 

του μελετώμενου σκαφιδίου Ι (Σχήμα 3.13). Ο όγκος της ροής που προσκρούει στο μισό 

συμμετρικό σκαφίδιο Ι είναι: 

 

𝑉 =
1

2
∙
𝜋𝑑2

4
∙ 𝑈 ∙ 𝛥𝛵 (3.5) 
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Όμως, καθώς είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια ακριβώς σωματίδια θα 

προσκρούσουν στο σκαφίδιο Ι, ένας δεύτερος όγκος ελεύθερης δέσμης V διακριτοποιείται 

επίσης, και υπολογίζεται η τροχιά των σωματιδίων του, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.13. 

 

 

 

Σχ. 3.12. Διακριτοποίηση της δέσμης σε frames (a) και στη συνέχεια σε σωματίδια (β) 

 

Η επίλυση της ροής γίνεται με την προσομοίωση μόνο δύο σκαφιδίων (το Ι και Ι-1), λόγω 

της περιοδικής συμμετρίας του δρομέα. Στο Σχήμα 3.13 απεικονίζεται ποιοτικά ο χωρισμός 

της δέσμης με κριτήριο το σκαφίδιο στο οποίο προσκρούει. Ο όγκος της δέσμης που 

προσομοιώνεται χωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα εμπεριέχονται τα 

σωματίδια που προπορεύονται του εξεταζόμενου σκαφιδίου και προσκρούουν στο 

σκαφίδιο Ι+1, επομένως δεν υπολογίζονται Το δεύτερο τμήμα εμπεριέχει τα σωματίδια που 

προσκρούουν στο μελετώμενο σκαφίδιο και η τροχιά τους μελετάται πάνω στην εσωτερική 

επιφάνειά του, υπολογίζοντας τη μεταφορά ενέργειας στον δρομέα. Τέλος, στο τρίτο τμήμα 

ανήκουν τα σωματίδια που αποκόπτονται από το σκαφίδιο Ι-1 που ακολουθεί. Η 

προσομοίωση της ροής ξεκινάει τη χρονική στιγμή όπου η θέση του σωματιδίου του 

πρώτου δίσκου (frame) που βρίσκεται πλησιέστερα στο κέντρο περιστροφής ταυτίζεται με 

τη θέση της μύτης του σκαφιδίου (Σχήμα 3.14).  

 

 

Σχ. 3.13. Ποιοτικός χωρισμός της δέσμης με κριτήριο το σκαφίδιο στο οποίο προσκρούει 

(α) 

(β) 
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Σχ. 3.14. Έναρξη της πρόσκρουσης της δέσμης στο σκαφίδιο 

 

Η διαδικασία χρονικής ολοκλήρωσης της τροχιάς ενός σωματιδίου χωρίζεται σε δύο στάδια. 

Αρχικά υπολογίζεται το τμήμα της τροχιάς πριν την πρόσκρουση στο σκαφίδιο και στη 

συνέχεια υπολογίζεται η κίνηση του σωματιδίου επάνω στην εσωτερική επιφάνεια του 

σκαφιδίου.  

 

Τα σωματίδια του ρευστού πριν την πρόσκρουση στο σκαφίδιο κινούνται με τη σταθερή 

ταχύτητα της δέσμης, η οποία ορίζεται από το χρήστη του λογισμικού. Σε αυτή τη φάση 

οποιεσδήποτε απώλειες υπάρχουν κατά την κίνηση του νερού διαμέσου του αέρα 

θεωρούνται αμελητέες. Επομένως οι συντεταγμένες της νέας θέσης τους υπολογίζονται με 

βάση τη σχέση: 

𝑥2 = 𝑥1 + 𝑢 ∙ 𝑑𝑡 

𝑦2 = 𝑦1 + 𝑣 ∙ 𝑑𝑡 (3.6) 

𝑧2 = 𝑧1 + 𝑤 ∙ 𝑑𝑡 

 

όπου dt είναι το χρονικό βήμα ολοκλήρωσης της τροχιάς, ενώ τα u, v και w 

αντιπροσωπεύουν τις συνιστώσες της ταχύτητας των σωματιδίων στο σταθερό καρτεσιανό 

σύστημα. Σε κάθε χρονικό βήμα εξετάζεται αν το σωματίδιο διαπέρασε την επιφάνεια του 

σκαφιδίου Ι. Σε αυτήν την περίπτωση, το λογισμικό συνεχίζει στη δεύτερη φάση 

υπολογισμού της τροχιάς του σωματιδίου πάνω στη στερεή επιφάνεια. 

 

Η διαδικασία υπολογισμού της τροχιάς των σωματιδίων αφού αυτά προσκρούσουν στο 

σκαφίδιο είναι η πιο σημαντική για την προσομοίωση της επιφανειακής ροής και της 

ανταλλαγής ενέργειας. Το σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας υπολογισμού της κίνησης 

αποτελεί η εύρεση της τροχιάς που θα ακολουθήσει κάθε σωματίδιο.  
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Η τροχιά του σωματιδίου ορίζεται από την κατεύθυνση κίνησής του και το εφαπτόμενο 

επίπεδο σε αυτό το σημείο της επιφάνειας του σκαφιδίου. Γνωρίζοντας τις δύο τελευταίες 

θέσεις που του σωματιδίου μπορεί να υπολογιστεί η κατεύθυνση κίνησής του. Σύμφωνα με 

το Σχήμα 3.15, η κατεύθυνση κίνησης σε συνδυασμό με το κάθετο διάνυσμα n  του 

εφαπτόμενου επιπέδου ΑΒΓ, ορίζουν ένα νέο επίπεδο, ΔΕΖΗ, η τομή του οποίου με το 

επίπεδο n  καθορίζει την κατεύθυνση κίνησης του σωματιδίου για το επόμενο χρονικό 

βήμα.  

 

 

Σχ. 3.15. Εύρεση της κατεύθυνσης κίνησης του σωματιδίου στο επόμενο χρονικό βήμα 

      

Με βάση τις συνιστώσες της ταχύτητας 𝑉2
⃗⃗  ⃗ = 𝑉2

⃗⃗  ⃗(𝑢2, 𝑣2, 𝑤2) υπολογίζεται η προβλεπόμενη 

θέση του σωματιδίου στο επόμενο υπολογιστικό βήμα: 

 

𝑥𝐵𝑛𝑒𝑤 = 𝑥1 + 𝑢2𝑑𝑡
𝑦𝐵𝑛𝑒𝑤 = 𝑦1 + 𝑣2𝑑𝑡

} (3.7) 

 

Στην Εξίσωση (3.7) δεν περιλαμβάνεται η συντεταγμένη zBnew, καθώς αυτή υπολογίζεται από 

την εξίσωση της επιφάνειας του σκαφιδίου z = f(x,y), στην οποία θεωρείται ότι το 

σωματίδιο είναι προσκολλημένο. Η ακριβής τιμή του zBnew προκύπτει με γραμμική 

παρεμβολή μεταξύ των τιμών της f στους κόμβους του κελιού του επιφανειακού 

πλέγματος, στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά το σωματίδιο.  

 

Όπως αναφέρθηκε, η Εξίσωση (3.7) δίνει μόνο μια αρχική εκτίμηση της νέας θέσης του 

σωματιδίου μετά από χρονικό διάστημα δt. Για τον λόγο αυτόν εφαρμόζεται στη συνέχεια 

ένα σχήμα Πρόβλεψης-Διόρθωσης δεύτερης τάξης ακριβείας [72]. Με την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου σχήματος υπολογίζεται η τελική θέση του σωματιδίου με μεγαλύτερη 

ακρίβεια, ενώ η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε κάθε χρονικό βήμα ολοκλήρωσης. 
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3.3. Υπολογισμός μεταφοράς ενέργειας και απωλειών 

 
Στις παραπάνω βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των 

τροχιών των σωματιδίων πάνω στη στερεή επιφάνεια του σκαφιδίου αγνοούνται διάφοροι 

ροϊκοί μηχανισμοί που προκαλούν απώλειες ενέργειας. Τέτοια φαινόμενα είναι η τύρβη και 

η ανάπτυξη οριακού στρώματος λόγω του ιξώδους του ρευστού στη στερεή επιφάνεια. 

Επιπλέον, σημαντικές είναι οι διαταραχές και απώλειες που προκαλούνται κατά την 

πρόσκρουση της δέσμης υπό γωνία ως προς την επιφάνεια του σκαφιδίου, καθώς και λόγω 

της συνεχούς αλλαγής κατεύθυνσης των γραμμών ροής εντός της κοίλης επιφάνειας. Τα 

φαινόμενα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μοντελοποίηση της ροής, ώστε να 

υπολογίζεται ακριβέστερα ο βαθμός απόδοσης, και να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 

διάρκεια της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού του σκαφιδίου 

 

Για τον σκοπό αυτόν, η μέθοδος FLS εισάγει πρόσθετους όρους στις εξισώσεις κίνησης των 

σωματιδίων, με τους οποίους μοντελοποιούνται οι απώλειες ενέργειας κατά μήκος της 

τροχιάς του σωματιδίου με βάση τη θεωρία της Μηχανικής Ρευστών, έτσι ώστε να 

διορθώνεται ανάλογα η κινητική ενέργεια του σωματιδίου σε κάθε χρονικό βήμα. Βασική 

καινοτομία της μεθόδου FLS είναι η προσθήκη κατάλληλων συντελεστών στους παραπάνω 

όρους, οι τιμές των οποίων μπορούν να ρυθμιστούν, ώστε τα αποτελέσματα να συμφωνούν 

με εκείνα που προκύπτουν από ακριβέστερες μεθόδους CFD, ή με διαθέσιμα πειραματικά 

δεδομένα. Οι σχέσεις αυτές στη βασική ανάπτυξη της μεθόδους FLS [73] περιλαμβάνουν τις 

απώλειες τριβών, κρούσης και αλλαγής κατεύθυνσης ως εξής: 

 

𝑉𝑝
′ = 𝑉𝑝(1 − 𝐶𝑓𝑉𝑝𝛥𝑡) (3.8) 

 

Όπου 𝑉𝑝 το μέτρο της ταχύτητας στο τέλος του χρονικού βήματος Δt, 𝑉𝑝
′ το νέο μέτρο της 

ταχύτητας και 𝐶𝑓  ο ρυθμιζόμενος συντελεστής τριβής. 

 

𝑉𝑝
′ = 𝑉𝑝(1 − 𝐶𝑖 𝑐𝑜𝑠

2 𝜑𝑖) (3.9) 

 

Όπου, 𝜑𝑖  η γωνία μεταξύ του διανύσματος της ταχύτητας και του κάθετου διανύσματος 

στην επιφάνεια του σκαφιδίου στο σημείο της πρόσκρουσης και 𝐶𝑖  ο ρυθμιζόμενος 

συντελεστής απωλειών κρούσης. 

 

𝑉𝑝
′ = 𝑉𝑝(1 − 𝐶𝑝 𝑐𝑜𝑠2 𝛥𝜑) (3.10) 

 

Όπου 𝛥𝜑 η γωνιακή μεταβολή της διεύθυνσης στο διάστημα του χρονικού βήματος Δt και 

𝐶𝑝  ο ρυθμιζόμενος συντελεστής απωλειών αλλαγής κατεύθυνσης. 
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Οι συντελεστές 𝐶𝑓 , 𝐶𝑖, 𝐶𝑝  των παραπάνω εξισώσεων βαθμονομήθηκαν και αξιολογήθηκαν 

αρχικά με βάση πειραματικές μετρήσεις [74], οι οποίες είχαν διεξαχθεί σε μοντέλο 

υδροστροβίλου Pelton του ΕΥΜ. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι τιμές τους 

επαναρυθμίστηκαν, μέσω σύγκρισης των αριθμητικών αποτελεσμάτων με αντίστοιχα 

άλλων αριθμητικών μεθόδων CFD, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.2.2. 

 

Η επίδραση των παραπάνω όρων στην τροχιά των σωματιδίων, καθώς και στον καθορισμό 

της τελικής γεωμετρίας κατά την εφαρμογή της διαδικασίας βελτιστοποίησης του 

σχεδιασμού του σκαφιδίου συνοψίζεται στον Πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2. Ρυθμιζόμενοι όροι μοντελοποίησης απωλειών 

Συντ. Φαινόμενο Εφαρμογή απωλειών Επίδραση στην τελική γεωμετρία 

Α1 Τριβές  

Σταδιακή μείωση της 

σχετικής ταχύτητας 

του σωματιδίου 

Μείωση των βασικών διαστάσεων του 

σκαφιδίου 

Α2 Κρούση 

Εφάπαξ μείωση 

σχετικής ταχύτητας 

σωματιδίου τη 

στιγμή της 

πρόσκρουσης 

Μείωση της γωνίας του διαχωριστή και 

της κλίσης του σκαφιδίου στην περιοχή 

πρόσκρουσης της δέσμης 

Α3 
Έντονη αλλαγή 

κατεύθυνσης 

Σταδιακή μείωση της 

σχετικής ταχύτητας 

του σωματιδίου 

Ομαλοποίηση της επιφάνειας του 

σκαφιδίου και αποτροπή δημιουργίας 

περιοχών έντονης μεταβολής κλίσης 

 

 

Τέλος, είναι απαραίτητο να μοντελοποιηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της επιφανειακής ροής 

στην εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου, και να συμπεριληφθεί η επίδραση του πεδίου 

πιέσεων που αναπτύσσεται στη ροή. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε στη βασική μέθοδο FLS 

[73], βασίζεται στην προσθήκη μίας κάθετης συνιστώσας στην ταχύτητα του σωματιδίου 

ακριβώς μετά την πρόσκρουση. Πιο συγκεκριμένα η ταχύτητα του σωματιδίου μετά την 

πρόσκρουση, V2’, παίρνει διεύθυνση παράλληλη στο επίπεδο που εφάπτεται στη στερεή 

επιφάνεια στο σημείο της πρόσκρουσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.16. Στη συνέχεια, 

ανάλογα με τη θέση του σωματιδίου σε σχέση με το κέντρο της δέσμης επιβάλλεται η 

συνιστώσα Vs η οποία είναι κάθετη στο επίπεδο των V1V2’ και η τελική ταχύτητα προκύπτει 

ίση με V2 αφού το μέτρο της μειωθεί, ώστε να είναι ίσο με το μέτρο της αρχικής ταχύτητας 

V1. Το μέγεθος της συνιστώσας Vs ρυθμίζεται από δύο συντελεστές οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν την επίδραση της θέσης του σωματιδίου σε σχέση με το κέντρο της 

δέσμης και την πιθανή εξάρτηση της εξάπλωσης της ροής από τη διάμετρο της δέσμης. 
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Σχ. 3.16.  Μοντελοποίηση της εξάπλωσης της ροής στη στερεή επιφάνεια στη βασική 
μέθοδο FLS [73] 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Διατριβής, ο μηχανισμός αυτός μελετήθηκε λεπτομερώς και 

αναπτύχθηκε ένα νέο και ακριβέστερο μοντέλο, χρησιμοποιώντας αριθμητικά 

αποτελέσματα πρόσκρουσης δέσμης σε διάφορες απλές και σύνθετες γεωμετρίες. Η 

διερεύνηση αυτή παρουσιάζεται εκτενώς στο Κεφάλαιο 4. 

 

Η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ της δέσμης και του στρεφόμενου δρομέα υπολογίζεται με 

βάση τη συνολική μεταβολή της στροφορμής των σωματιδίων ρευστού κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με τα σκαφίδια. Η μεταβολή της στροφορμής υπολογίζεται για όλα τα 

σωματίδια σε κάθε χρονικό βήμα. Έτσι, η ροπή που αντιστοιχεί στη μεταβολή της 

στροφορμής σε ένα τυχαίο χρονικό βήμα κάποιου σωματιδίου είναι:  

 

𝑀𝜎,𝛿𝑡 = 𝜌𝑄𝜎(𝑟𝛼𝑤𝑎 − 𝑟𝜏𝑤𝜏) (3.11) 

 

Όπου Qσ ο όγκος που αντιστοιχεί σε ένα σωματίδιο, rα και rτ η αρχική και τελική απόσταση 

του σωματιδίου από το κέντρο περιστροφής, wα και wτ η αρχική και τελική περιφερειακή 

ταχύτητα του σωματιδίου. Αφού υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής εφαρμόζονται οι 

εξισώσεις απωλειών μειώνοντας το μέτρο της ταχύτητας του σωματιδίου έτσι ώστε η 

ταχύτητα wα του νέου χρονικού βήματος να είναι μικρότερη του wτ του προηγούμενου 

βήματος. Έτσι, η μεταβολή της ορμής που οφείλεται σε υδραυλικές απώλειες δεν 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη ροπής στον δρομέα. 

 

Από το άθροισμα των 𝑀𝜎,𝛿𝑡 όλων των σωματιδίων για κάθε χρονικό βήμα προκύπτει η 

συνολική ροπή που αναπτύσσεται σε ένα σκαφίδιο του δρομέα ως προς το κέντρο 

περιστροφής σε κάθε χρονική στιγμή. 

 

𝑀(𝑡) = ∑ 𝑀𝜎,𝛿𝑡  (𝑡)
𝛮
1  (3.12) 
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Όπου Ν ο αριθμός των σωματιδίων.  

 

Συνεπώς, από την Εξίσωση 3.12 προκύπτει η καμπύλη ροπής και συνεπώς ο βαθμός 

απόδοσης του δρομέα υπολογίζεται, όπως έχει αναπτυχθεί στο Κεφάλαιο 2.2.1.4. 
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3.4. Εφαρμογή και αποτελέσματα του λογισμικού FLS 
 

 

Το λογισμικό FLS μπορεί περιλαμβάνει διάφορες επιλογές, ανάλογα με τα αποτελέσματα 

που είναι επιθυμητό να εξαχθούν, ως εξής: 

 

1. Η καμπύλης ροπής στο σκαφίδιο συναρτήσει του χρόνου 

2. Ολοκληρωμένη σχεδίαση της γεωμετρίας του σκαφιδίου 

3. Καταγραφή όλων των τροχιών των σωματιδίων για μετεπεξεργασία 

4. Χρήση του αλγορίθμου σε συνδυασμό με το λογισμικό βελτιστοποίησης 

 

Όταν ενεργοποιείται η τέταρτη επιλογή, απενεργοποιούνται όλες οι προηγούμενες για 

εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου κατά τη διάρκεια των πολλαπλών επιλύσεων της 

ροής. Επίσης, ο αριθμός των αντιπροσωπευτικών σωματιδίων που διακριτοποιείται η 

δέσμη αλλάζει με βάση τις ανάγκες των αποτελεσμάτων. 

 

Για τον υπολογισμό της καμπύλης ροπής χρησιμοποιείται μια μεταβλητή στην οποία 

αθροίζεται η ροπή που ασκούν όλα τα σωματίδια σε κάθε χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης 

dt. Προκειμένου η καμπύλη να είναι ομαλή, επιλέγεται πολύ μεγάλος αριθμός σωματιδίων 

(80000), δηλαδή 20 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο για τον απλό στατιστικό 

υπολογισμό του βαθμού απόδοσης (4000 σωματίδια). Παράδειγμα της καμπύλης ροπής 

φαίνεται στο Σχήμα 3.17, όπως υπολογίζεται για το μισό συμμετρικό σκαφίδιο, όπου η 

ροπή έχει υπολογιστεί για κάθε χρονικό διάστημα dt=2·10-5 sec. Η πληροφορία της ροπής 

για τόσο μικρό χρονικό βήμα δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και συνεπώς γίνεται αναγωγή των 

αποτελεσμάτων ανά μοίρα περιστροφής ολόκληρου του σκαφιδίου, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.18. 

 

 

Σχ. 3.17. Καμπύλη ροπής μισής συμμετρικής επιφάνειας υπολογισμένη ανά dt=2·10-5 sec  
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Σχ. 3.18. Αναγωγή της καμπύλης ροπής ανά μοίρα στροφής του σκαφιδίου 

 

Η δεύτερη επιλογή ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που επιθυμείται η τριδιάστατη 

κατασκευή της παραμετροποιημένης γεωμετρίας. Σε αυτήν την περίπτωση ενεργοποιείται 

υπορουτίνα που εξάγει κατάλληλες καμπύλες για τον σχηματισμό της εσωτερικής, αλλά και 

της εξωτερικής επιφάνειας των σκαφιδίων. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η εισαγωγή των 

αποτελεσμάτων αυτών σε σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD, όπως το Solidworks, που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, ώστε να σχεδιαστεί η τριδιάστατη 

στερεοποιημένη γεωμετρία όλου του δρομέα και να μπορούν να παραχθούν 

κατασκευαστικά σχέδια.  

 

Η καταγραφή των τροχιών των σωματιδίων επιτρέπει την οπτική αναπαράσταση και 

ανάλυση της επιφανειακής ροής στο σκαφίδιο. Ο αριθμός των σωματιδίων απαιτείται να 

είναι πολύ μεγάλος, όμοια με την περίπτωση της καμπύλης ροπής, ώστε οι τροχιές να 

σχηματίζουν ένα πυκνό πεδίο γραμμών που να παρουσιάζεται ως συνεχής 

προσανατολισμένη κίνηση της ροής. Για λόγους ευκρίνειας καταγράφονται μόνο οι τροχιές 

των σωματιδίων που προσκρούουν στο βασικό σκαφίδιο Ι (βλ. και Σχήμα 3.13), ενώ οι 

υπόλοιπες παραλείπονται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.19. Όπως είναι φυσικό, η ευθεία 

διαδρομή της δέσμης πριν την πρόσκρουση στον δρομέα απεικονίζεται ως καμπύλες 

γραμμές στο στρεφόμενο σύστημα αναφοράς. 
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Σχ. 3.19. Σχηματική απεικόνιση των τροχιών των σωματιδίων στο στρεφόμενο σύστημα 

 

Αντίθετα, στο σταθερό σύστημα αναφοράς τα σκαφίδια περιστρέφονται και η απεικόνιση 

των τροχιών των σωματιδίων δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. Έτσι, η προβολής της 

εικόνας της ροής σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή γίνεται με την απεικόνιση της τροχιάς 

των τελευταίων λίγων χρονικών βημάτων (π.χ. 7) όπου η μετακίνηση του σκαφιδίου μπορεί 

να αμεληθεί. Έτσι, επιτυγχάνεται η απεικόνιση της τελικής θέσης των σωματιδίων με τη 

μορφή μικρού ευθύγραμμου τμήματος που αντιστοιχεί στο διάνυσμα της ταχύτητάς τους 

στο σταθερό σύστημα. Παράδειγμα της απεικόνισης αυτής φαίνεται στο Σχήμα 3.20. 

 

 

Σχ. 3.20.  Τροχιές σωματιδίων των τελευταίων λίγων χρονικών βημάτων στο σταθερό 
σύστημα 
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3.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του λογισμικού FLS 
 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, το βασικό πλεονέκτημα του λογισμικού FLS είναι 

η ταχύτητα ολοκλήρωσης της προσομοίωσης της ροής, που επιτρέπει τον συνδυασμό του 

με λογισμικό βελτιστοποίησης, ώστε να εκτελούνται χιλιάδες επιλύσεις της ροής σε μικρό 

υπολογιστικό χρόνο, της τάξης μερικών ωρών σε έναν σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή. Το 

λογισμικό βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το EASY (Evolutionary Algorithms 

System), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. 

Γιαννάκογλου στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών του Ε.Μ.Π. [75, 76]. Το 

λογισμικό EASY βασίζεται στη θεωρία των Εξελικτικών Αλγορίθμων και αποδείχτηκε 

κατάλληλο και απόλυτα επαρκές για την εύρεση της κατάλληλης τιμής των 22 μεταβλητών 

σχεδίασης του δρομέα Pelton, με στόχο τη μεγιστοποίηση του υδραυλικού βαθμού 

απόδοσής του.  

 

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί είναι απλοποιημένοι με στόχο την 

επιτάχυνση της προσομοίωσης, η ακρίβεια υπολογισμού του βαθμού απόδοσης είναι 

ικανοποιητική, καθώς το λογισμικό είναι ειδικά σχεδιασμένο και ρυθμισμένο για την 

επίλυση της ροής σε σκαφίδια δρομέα Pelton. Η ρύθμιση των συντελεστών του FLS με βάση 

αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων ακριβέστερων αριθμητικών μεθόδων, καθιστά δυνατή την 

έμμεση μοντελοποίηση των λεπτομερών μηχανισμών της ροής. 

 

Από την άλλη μεριά, η μέθοδος FLS παρουσιάζει τα ακόλουθα μειονεκτήματα: 

 

1. Επίλυση της ροής μόνο στην εσωτερική επιφάνεια των σκαφιδίων  

2. Αδυναμία υπολογισμού του πεδίου πιέσεων κοντά στη στερεή επιφάνεια 

3. Ανάγκη βαθμονόμησης των συντελεστών με τη βοήθεια άλλων ακριβέστερων 

αριθμητικών μεθόδων, ή πειραματικών δεδομένων.  

4. Αδυναμία προσομοίωσης και ανάλυσης λεπτομερών μηχανισμών της ροής, όπως η 

ανάπτυξη του οριακού στρώματος, η τύρβη κλπ, πιθανές αποκολλήσεις κλπ.  

 

Σημαντικότερο μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι η ροή μελετάται μόνο 

στην εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου. Όπως όμως παρουσιάστηκε εκτενώς στα 

Κεφάλαια 1.5.2 και 1.5.3, η πίσω επιφάνεια του σκαφιδίου επηρεάζει σημαντικά τη ροή, τη 

μορφή της δέσμης και το σχήμα της καμπύλης ροπής. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η 

συμμετοχή της ροής αυτής στον συνολικό βαθμό απόδοσης του δρομέα δεν μπορεί να 

υπολογισθεί, η απόκλιση της προσομοίωσης της ροής από την πραγματικότητα δημιουργεί 

αβεβαιότητα ως προς το τελικό αποτέλεσμα.  

 

Τα υπόλοιπα μειονεκτήματα της μεθόδου FLS έχουν μικρότερη επίδραση στην ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων της. Το πεδίο πιέσεων, όπως και η ανάπτυξη της ροής στην εσωτερική 

επιφάνεια του σκαφιδίου δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, αλλά όπως θα 

παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 4, το νέο μοντέλο που αναπτύχθηκε στην παρούσα Διατριβή 

δίνει επαρκώς ακριβή αποτελέσματα.  
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Από την άλλη πλευρά, η χρήση μοντέλων για την προσεγγιστική περιγραφή ροϊκών 

μηχανισμών και η εισαγωγή των συντελεστών απωλειών εμπεριέχουν αποκλίσεις από την 

πραγματική διαμόρφωση της ροής στον δρομέα. Πιο συγκεκριμένα, καθώς τα μοντέλα και 

οι συντελεστές μελετήθηκαν και βαθμονομήθηκαν για λίγες μόνο διαφορετικές γεωμετρίες 

δρομέων, η γενικότητα εφαρμογής τους σε κάθε άλλη διαφορετική γεωμετρία δρομέα 

Pelton δεν είναι εξασφαλισμένη. Όμως, με δεδομένο ότι ο σύγχρονος δρομέας Pelton έχει 

μελετηθεί εκτενώς, οι γεωμετρικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για περαιτέρω 

βελτίωση του σχεδιασμού και της απόδοσής του είναι αρκετά μικρές, με αποτέλεσμα οι 

μηχανισμοί που προσομοιώνονται στο λογισμικό FLS να μην διαφοροποιούνται σημαντικά. 
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4. Ανάπτυξη μοντέλων και ρύθμιση συντελεστών του 

λογισμικού FLS  
 

 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3, η μέθοδος FLS προσομοιώνει τη ροή σε 

δρομέα υδροστροβίλου Pelton μοντελοποιώντας την αλληλεπίδραση της δέσμης με την 

εσωτερική επιφάνεια των σκαφιδίων. Τα σωματίδια ρευστού, μετά την πρόσκρουσή τους 

στη στερεή επιφάνεια, θεωρείται ότι παραμένουν προσκολλημένα σε αυτήν, έως ότου 

εξέλθουν από το σκαφίδιο. Επίσης, η κάθε τροχιά υπολογίζεται ξεχωριστά, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση τους, ούτε η επίδραση του πεδίου πιέσεων κοντά στη 

στερεή επιφάνεια. Τέλος, διάφοροι μηχανισμοί της ροής, όπως η τύρβη, η κρούση των 

σωματιδίων με τη στερεή επιφάνεια, η ανάπτυξη επιφανειακής τάσης, ο σχηματισμός 

πλήθος σταγονιδίων πάνω από συμπαγές ρευστό σώμα που ολισθαίνει στα στερεά 

τοιχώματα κ.ά., απαιτούνται να μοντελοποιηθούν, ώστε να συμπεριληφθεί η επίδραση 

τους στη διαμόρφωση της ροής. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει ότι πρέπει να μοντελοποιηθούν δύο κατηγορίες 

φαινομένων. Στην πρώτη περιλαμβάνεται η μοντελοποίηση της επίδρασης του πεδίου 

πιέσεων στην τροχιά των σωματιδίων ρευστού, η οποία είναι πολύ σημαντική, καθώς 

ευθύνεται για τον ρυθμό και μορφή της ανάπτυξης της επιφανειακής ροής στην εσωτερική 

επιφάνεια του σκαφιδίου. Στη δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν τα φαινόμενα που προκαλούν 

μικρές απώλειες ενέργειας, επηρεάζοντας τον συνολικό βαθμό απόδοσης. Η επίδρασή τους 

στη διαμόρφωση της βέλτιστης γεωμετρίας σκαφιδίου είναι επίσης σημαντική, καθώς 

ακόμα και μικρές βελτιώσεις στον βαθμό απόδοσης του υδροστροβίλου αυξάνουν αισθητά 

την ενεργειακή του απόδοση.  

  

Συνεπώς, για την ολοκλήρωση της μεθόδου FLS απαιτήθηκε η μοντελοποίηση αυτών των 

φαινομένων. Η μοντελοποίηση στηρίχτηκε στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της FLS 

μεθόδου με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων πιστοποιημένων ως προς την ακρίβεια τους 

αριθμητικών μεθόδων. Πρώτα μοντελοποιήθηκε η επίδραση του πεδίου πιέσεων στην 

εξάπλωση της δέσμης στη στερεή επιφάνεια, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για την 

επαρκώς ακριβή προσομοίωση της ροής. Σε δεύτερο βήμα και με δεδομένο ότι η τροχιά 

των σωματιδίων υπολογίζεται με επαρκή ακρίβεια έγινε η μοντελοποίηση των διαφόρων 

απωλειών. Συνεπώς, σχηματίστηκαν μοντέλα που να περιγράφουν τα διάφορα φαινόμενα, 

ενώ η ένταση τους ρυθμίστηκε έτσι ώστε η καμπύλη ροπής και ο συνολικός βαθμός 

απόδοσης που υπολογίζεται από τη μέθοδο FLS να είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο της 

Eulerian πλεγματικής μεθόδου VOF. 
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Η εξάπλωση της ροής στην εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου, ως αποτέλεσμα του 

πεδίου πιέσεων που διαμορφώνεται εκεί, μοντελοποιείται με την εισαγωγή πρόσθετων 

εξισώσεων και ρυθμιζόμενων συντελεστών στις εξισώσεις κίνησης των σωματιδίων. Αυτές 

οι εξισώσεις καθορίζουν κατ’ αρχάς την κατεύθυνση της τροχιάς των σωματιδίων αμέσως 

μετά τη στιγμή της πρόσκρουσής τους στη στερεή επιφάνεια του σκαφιδίου. Επίσης, μικρές 

αλλαγές στις εξισώσεις έγιναν για να συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς η επίδραση του 

πεδίου πιέσεων στην κίνηση των σωματιδίων σε όλη τη διάρκεια της τροχιάς τους εντός της 

κοιλότητας του σκαφιδίου. 

 

Η επιλογή των εξισώσεων και η ρύθμιση των συντελεστών που καθορίζουν την ένταση της 

επίδρασής τους στην ταχύτητα του σωματιδίου έγινε με την σύγκριση των αποτελεσμάτων 

της FLS μεθόδου με αποτελέσματα άλλων αριθμητικών μεθόδων σε διάφορες 

απλοποιημένες περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις επιλέχθηκαν με κριτήριο την ομοιότητα 

τους με την περίπτωση του δρομέα Pelton και την απλότητα τους. Η ομοιότητα με την 

περίπτωση δρομέα Pelton είναι απαραίτητη, ώστε η εξάπλωση της δέσμης και η 

διαμόρφωση της επιφανειακής ροής να είναι αποτέλεσμα όμοιων μηχανισμών. Συνεπώς, η 

απλή περίπτωση πρόσκρουσης δέσμης σε ελεύθερη επιφάνεια, αν και μελετήθηκε, τελικά 

δε συμπεριλήφθηκε στους υπολογισμού διότι η σημαντική επίδραση της παρουσίας 

σημείου ανακοπής δεν παρουσιάζεται στην περίπτωση του δρομέα Pelton. Η απλότητα των 

περιπτώσεων επιλέχθηκε έτσι ώστε τα αποτελέσματα των πιστοποιημένων αριθμητικών 

μεθόδων να μπορούν να θεωρηθούν επαρκώς ακριβή. Επίσης, ο προγραμματισμός της FLS 

μεθόδου, ώστε να προσομοιώνει περιπτώσεις διαφορετικές της περίπτωσης δρομέα Pelton 

ήταν σημαντικά ευκολότερη για τις απλοποιημένες περιπτώσεις. 

 

Οι δύο απλοποιημένες περιπτώσεις που επιλέχθηκαν είναι η πρόσκρουση μισής δέσμης 

στο εσωτερικό ενός τμήματος κυλίνδρου και η πρόσκρουση δέσμης σε ακίνητο σκαφίδιο 

Pelton. Αυτές οι περιπτώσεις μελετήθηκαν για διάφορες γωνίες πρόσκρουσης, όπως 

παρουσιάζεται λεπτομερώς παρακάτω. Οι αριθμητικές μέθοδοι που επιλέχθηκαν για τη 

σύγκριση ήταν η Lagrangian σωματιδιακή Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) και η 

Eulerian πλεγματική Volume of Fluid (VOF). 

 

4.1.1. Πρόσκρουση δέσμης σε ημικυλινδρική επιφάνεια  

 

Η περίπτωση της επιφανειακής ροής που διαμορφώνεται κατά την πρόσκρουση δέσμης 

νερού στην εσωτερική επιφάνεια ενός τετάρτου του κυλίνδρου είναι αρκετά απλή, λόγω 

της απλοποιημένης γεωμετρίας της στερεής επιφάνειας, αλλά η εξάπλωση της δέσμης 

ακολουθεί όμοιο μηχανισμό με την περίπτωση του σκαφιδίου Pelton. Ως γωνία 

πρόσπτωσης της δέσμης ορίζεται η γωνία μεταξύ των αξόνων του κυλίνδρου και της 

δέσμης, ενώ οι περιπτώσεις που μελετήθηκαν ήταν 90, 80 και 70 μοίρες. Η επιλογή αυτών 

των γωνιών στηρίχτηκε στο γεγονός ότι η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης στο σκαφίδιο 

(γωνία γ Σχήματος 3.4) βρίσκεται στην περιοχή 65 - 115 μοίρες σε όλη τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης. Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των τριών 
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περιπτώσεων. Λόγω συμμετρίας, υπολογίζεται και σχεδιάζεται μόνο το μισό συμμετρικό 

τμήμα της δέσμης.  

 

 

 

 

 
 

Σχ. 4.1.  Γεωμετρικά χαρακτηριστικά περίπτωσης ροής στο εσωτερικό ημικυλινδρικής 
επιφάνειας 

 

Ο αλγόριθμος του λογισμικού FLS τροποποιήθηκε κατάλληλα, ώστε να προσομοιώνει τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή η ροή είναι μόνιμη, επιλέχθηκε μόνο ένα frame 

σωματιδίων για την προσομοίωση. Επίσης, ο αλγόριθμος παραμετροποίησης του 

σκαφιδίου αντικαθίσταται από αναλυτικές εξισώσεις, με τις οποίες περιγράφεται εύκολα η 

κυλινδρική επιφάνεια. Οι υπόλοιπες εξισώσεις κίνησης των σωματιδίων εφαρμόζονται 

όμοια με την περίπτωση του στρεφόμενου σκαφιδίου.  

 

Η αριθμητική μέθοδος υπολογιστικής ρευστοδυναμικής που επιλέχθηκε για την σύγκριση 

ήταν η σωματιδιακή SPH, η οποία, όπως και η FLS, στηρίζεται στην παρακολούθηση των 

τροχιών σωματιδίων νερού [48, 55]. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή η άμεση σύγκριση 

των αποτελεσμάτων, επιλέγοντας ίδιο αριθμό και αρχική θέση σωματιδίων και 

συγκρίνοντας τη θέση τους κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Η δυνατότητα ευθείας 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων είχε καθοριστικό ρόλο στην τροποποίηση του αρχικού 

αλγορίθμου και τον επανακαθορισμό των συντελεστών του. 

 

Η μοντελοποίηση της εξάπλωσης της δέσμης στη στερεή επιφάνεια στηρίζεται σε ένα 

σύνολο εκφράσεων που περιέχουν 5 συντελεστές, οι οποίοι θα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι 

ώστε να παρέχουν αποτελέσματα με ικανοποιητική ακρίβεια σε όλες τις περιπτώσεις. ΟΙ 

εξισώσεις αυτές εφαρμόζονται τη στιγμή της πρόσκρουσης των σωματιδίων στη στερεή 

επιφάνεια του σκαφιδίου και επηρεάζουν την αρχική ταχύτητα τους στην επιφανειακή ροή. 

Αναφερόμενοι στο Σχήμα 4.1, οι 2 συντελεστές επηρεάζουν την ταχύτητα με κριτήριο τη 

θέση του σωματιδίου στον άξονα Υ'Υ και οι άλλοι 2 με κριτήριο την κλίση της επιφάνειας 
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του κυλίνδρου στο σημείο της πρόσκρουσης. Ο πέμπτος συντελεστής εισάγεται για να 

ρυθμίζει τη συμβολή του μέτρου της αρχικής ταχύτητας του σωματιδίου. 

 

Οι πέντε αυτοί συντελεστές συμβολίζονται ως A1, A2, B1, B και C στις παρακάτω εκφράσεις.  

 

Για κάθε σωματίδιο, τη στιγμή της πρόσκρουσης, υπολογίζεται ο όρος 'Α' σύμφωνα με την 

Εξίσωση (4.1) όπου τα Χ και Υ ορίζονται στο Σχήμα 4.2. 

 

𝐴 = 𝐴1∙|𝑌 − 𝑌𝑚𝑎𝑥|
𝛣1+ A2∙|𝑡𝑎𝑛𝜑|𝛣2 (4.1) 

 

όπου Υ η συντεταγμένη του σωματιδίου και Υmax μέγιστη κατά Υ συντεταγμένη της 

πρόσκρουσης της δέσμης και φ είναι η γωνία μεταξύ του άξονα Χ και του εφαπτόμενου 

επιπέδου της επιφάνειας του κυλίνδρου στο σημείο της πρόσκρουσης, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 4.2. 

 

 

 

 

Σχ. 4.2. Ορισμός μεγεθών του μοντέλου εξάπλωσης του νερού στη στερεή επιφάνεια 

 

Οι u0, v0 και w0 αποτελούν τις συνιστώσες της ταχύτητας του σωματιδίου πριν την 

πρόσκρουση και οι u01, v01, w01 τις συνιστώσες μετά την πρόσκρουση σύμφωνα με τις 

εξισώσεις που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3. Το διάνυσμα της ταχύτητας μετά την 

πρόσκρουση θα είναι εφαπτόμενο με τη στερεή επιφάνεια στο σημείο της πρόσκρουσης, 

έτσι ώστε το σωματίδιο να κινηθεί προσκολλημένο στην επιφάνεια. Στο σημείο αυτό 

εφαρμόζονται οι εξισώσεις του μοντέλου και οι νέες αρχικές ταχύτητες προκύπτουν: 

 

𝑈 = 𝐴∙X +𝑢01 (4.2) 

𝑉 = 𝐴∙Y+C∙𝑣0  (4.3) 

𝑊 = 𝑤0  (4.4) 
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Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται μια αναλογική ρύθμιση του μέτρου των νέων αυτών 

συνιστωσών της ταχύτητας του σωματιδίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρείται το μέτρο 

της συνισταμένης ταχύτητας και ότι η τελική διεύθυνσή της παραμένει εφαπτομενική στη 

στερεή επιφάνεια. 

 

Το παραπάνω μοντέλο υιοθετήθηκε έπειτα από δοκιμές διαφόρων άλλων εναλλακτικών 

εκφράσεων, με στόχο την παραγωγή παρόμοιων αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα της SPH 

μεθόδου. Η διερεύνηση αυτή έδειξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ταχύτητα του ρευστού μετά την πρόσκρουση είναι η τιμή της γωνίας φ και η θέση του 

σωματιδίου στη δέσμη κατά την κατεύθυνση Υ τη στιγμή της πρόσκρουσης. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε ότι τα σωματίδια τείνουν να κινηθούν ακτινικά μετά την πρόσκρουση, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4.2. Έτσι, οι παράμετροι αυτές εισάγονται στην Εξίσωση (4.1), ενώ η 

επίδρασή τους ρυθμίζεται από 4 συνολικά συντελεστές. Η τετμημένη του σωματιδίου Χ που 

βρέθηκε να έχει μικρότερη επίδραση, εμπεριέχεται στην Εξίσωση (4.2). Τελικά, η 

συνιστώσα v1 της ταχύτητας μετά την πρόσκρουση επηρεάζεται άμεσα από την αρχική 

συνιστώσα v0 ή οποία εξαρτάται και από τη γωνία πρόσπτωσης της δέσμης, γ: v0 = U·cos γ. 

Η εισαγωγή του πέμπτου συντελεστή 'C' κρίθηκε αναγκαία, ώστε να ρυθμίζεται το μέγεθος 

της επίδρασης αυτής.  

 

Το τελικό μοντέλο και οι συντελεστές του επιλέχθηκαν έτσι ώστε να δίνουν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα για την παρούσα περίπτωση πρόσκρουσης δέσμης σε ημικυλινδρική 

επιφάνεια, αλλά και για τις περιπτώσεις ακίνητου και περιστρεφόμενου σκαφιδίου δρομέα 

Pelton. Η τιμή των 5 συντελεστών ρυθμίστηκε συγκρίνοντας τη θέση των σωματιδίων της 

μεθόδου FLS με την αντίστοιχη των σωματιδίων της SPH. Για τον σκοπό αυτόν επιλέχθηκε ο 

ίδιος αριθμός και αρχική θέση σωματιδίων για τις δύο αριθμητικές μεθόδους, 

σχηματίζοντας ζεύγη αντίστοιχων σωματιδίων που αναμένεται να ακολουθήσουν όμοιες 

τροχιές. Έτσι, ως ελεύθερες μεταβλητές εκλέγονται οι 5 συντελεστές του FLS και στόχος του 

προβλήματος τίθεται η ελαχιστοποίηση του τετραγώνου της διαφοράς της τελικής θέσης 

των αντίστοιχων σωματιδίων, σύμφωνα με την Εξίσωση: 

 

𝜆 = ∑ [(𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2 + (𝑧1 − 𝑧2)
2] 

𝜈

1
(4.5) 

 

όπου n o αριθμός των ζευγών σωματιδίων και (x1, y1, z1) , (x2, y2, z2) οι συντεταγμένες της 

τελικής θέσης των σωματιδίων, υπολογισμένες με της μεθόδους FLS και SPH αντίστοιχα. 

  

Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού 

βελτιστοποίησης EASY [75, 76]. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων για τις τρεις γωνίες 

πρόσπτωσης γίνεται στα Σχήματα 4.3, 4.4 και 4.5, όπου στην αριστερή πλευρά (μπλε 

γραμμές) παρουσιάζονται οι τροχιές των σωματιδίων ρευστού που προκύπτουν με τη 

μέθοδο SPH και δεξιά (μαύρες γραμμές) με τη μέθοδο FLS. Η σύγκριση και απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων έγινε αφού διασφαλίστηκε ότι η ροή κατά την προσομοίωση με τη μέθοδο 

SPH είχε αποκτήσει μόνιμη και σταθερή κατάσταση (στάδιο που δεν απαιτείται στη μέθοδο 
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FLS). Όπως φαίνεται στα Σχήματα αυτά, το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι πολύ 

ικανοποιητικό, καθώς οι υπολογιζόμενες τροχιές με τις δύο μεθόδους είναι παρόμοιες, σε 

όλες τις γωνίες προσβολής που εξετάζονται.  

 

 

   

Σχ. 4.3.  Κάθετη πρόσκρουση μισής (συμμετρικής) δέσμης στο εσωτερικό κυλινδρικής 
επιφάνειας. Σύγκριση αποτελεσμάτων της μεθόδου SPH (αριστερό συμμετρικό 
τμήμα, μπλε) και της μεθόδου FLS (δεξί συμμετρικό τμήμα, μαύρο)  

 

 

Σχ. 4.4.  Σύγκριση αποτελεσμάτων SPH (αριστερά) και FLS (δεξιά), για γωνία πρόσκρουσης 
δέσμης 80ο. 
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Σχ. 4.5.  Σύγκριση αποτελεσμάτων SPH (αριστερά) και FLS (δεξιά), για γωνία πρόσκρουσης 
70ο. 

 

4.1.2. Περίπτωση ροής σε ακίνητο σκαφίδιο Pelton 

 

Η περίπτωση αυτή είναι παρόμοια με την περίπτωση του περιστρεφόμενου δρομέα, με 

βασική διαφορά ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του μηχανισμού αποκοπής της 

δέσμης κατά την έναρξη της αλληλεπίδρασής της με το σκαφίδιο. Επίσης, σε σύγκριση με 

την περίπτωση της ημικυλινδρικής επιφάνειας, η εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου έχει 

πιο σύνθετη, τριδιάστατη γεωμετρία με μεταβαλλόμενες κλίσεις προς όλες τις 

κατευθύνσεις και κοίλη μορφή, που περιορίζει την εξάπλωση της δέσμης. Οι γωνίες 

πρόσπτωσης που μελετήθηκαν είναι και πάλι 70, 80 και 90 μοίρες. Επίσης, λόγω 

συμμετρίας, προσομοιώθηκε μόνο η μισή συμμετρική δέσμη και το μισό συμμετρικό 

σκαφίδιο. 

 

Ο κώδικας του λογισμικού FLS τροποποιήθηκε κατάλληλα, ώστε να προσομοιώνει το 

ακίνητο σκαφίδιο και, καθώς η ροή είναι μόνιμη, μόνο ένα frame σωματιδίων 

χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση. Η ακριβέστερη αριθμητική μέθοδος υπολογιστικής 

ρευστομηχανικής που επιλέχθηκε για τη σύγκριση είναι η μέθοδος VOF (Κεφάλαιο 2.1) η 

οποία εφαρμόσθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού FLUENT. H μέθοδος αυτή δεν είναι 

σωματιδιακή, συνεπώς ο υπολογισμός της εξάπλωσης της δέσμης νερού στην επιφάνεια 

του σκαφιδίου τροχιάς του νερού αναπαρίσταται με τη χρήση ισοϋψών καμπυλών. 

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η μαθηματική διατύπωση της διαφοράς των τροχιών των 

σωματιδίων ρευστού (όπως στην περίπτωση της ημικυλινδρικής επιφάνειας), αλλά η 

σύγκριση γίνεται μόνο οπτικά. Στα Σχήματα 4.6, 4.7 και 4.8 παρουσιάζονται τα αποτέλεσμα 

της σύγκρισης για διαφορετικές γωνίες πρόσκρουσης, όπου με μαύρες γραμμές 

παριστάνονται οι τροχιές υπολογισμένες με τη μέθοδο FLS, ενώ η πράσινη επιφάνεια 

δείχνει την ανάπτυξη της επιφανειακής ροής που προκύπτει από τη μέθοδο VOF, (ισοϋψής 

καμπύλη για κλάσμα όγκου νερού-αέρα ίσο με 0.5). 
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Σχ. 4.6.  Κάθετη πρόσκρουση δέσμης σε ακίνητο σκαφίδιο. Σύγκριση αποτελεσμάτων των 
μεθόδων VOF (πράσινη iso-surface) και FLS (μαύρες τροχιές). 

 
 

 

Σχ. 4.7.  Σύγκριση αποτελεσμάτων SPH (πράσινο) και FLS (μαύρο), για γωνία πρόσκρουσης 
80ο. 
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Σχ. 4.8.  Σύγκριση αποτελεσμάτων SPH (πράσινο) και FLS (μαύρο), για γωνία πρόσκρουσης 
70ο. 

 
Για να επιτευχθεί η παραπάνω ικανοποιητική συμφωνία των αποτελεσμάτων της μεθόδου 

FLS με τη VOF, απαιτήθηκε μια πρόσθετη τροποποίηση στις εξισώσεις κίνησης που 

επηρεάζουν την τροχιά του σωματιδίου κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τη στερεή 

επιφάνεια. Η ανάγκη αυτή προέκυψε επειδή, αντίθετα με την περίπτωση της κυλινδρικής 

επιφάνειας, η κλίση της εσωτερικής επιφάνειας του σκαφιδίου κατά την κατεύθυνση του 

άξονα z (Σχήμα 4.6) δεν είναι σταθερή, με αποτέλεσμα οι τροχιές να τείνουν να συγκλίνουν 

προς το κέντρο του σκαφιδίου, όπως φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 4.11-Α-Β. Όμως, όπως 

διαπιστώνεται από τα αριθμητικά αποτελέσματα της VOF, στην κεντρική περιοχή της 

επιφάνειας του σκαφιδίου η στατική πίεση της επιφανειακής ροής είναι μεγαλύτερη (Σχήμα 

4.9), όπως και το πάχος της ροής (Σχήμα 4.10) 

 



190  4.1. Ρύθμιση συντελεστών εξάπλωσης του νερού στην επιφάνεια 
 

 

Σχ. 4.9. Μορφή της ροής και πεδίο πιέσεων κοντά στη στερεή επιφάνεια του σκαφιδίου 

 

  

  

  

Σχ. 4.10.  Διαμόρφωση και εξέλιξη του πάχους της επιφανειακής ροής στο σκαφίδιο 
(αριστερά) και πεδίο πιέσεων (δεξιά) 

 

Μετά από διάφορες τεχνικές που δοκιμάστηκαν, επιλέχθηκε τελικά ως απλούστερη και 

αποτελεσματική μια υποχαλάρωση στη μεταβολής της κλίσης του διανύσματος ταχύτητας 

του σωματιδίου κατά μήκος της τροχιάς του, που εκφράζεται από τη σχέση:  
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𝜑𝑥𝑦(𝜈) = 𝐾 ∙ 𝜑𝑥𝑦 + (1 − 𝐾) ∙ 𝜑𝑥𝑦(𝜈−1) (4.6) 

 

Όπου 𝜑𝑥𝑦 η κλίση του διανύσματος της ταχύτητας σε σχέση με το επίπεδο x-y και 𝜑𝑥𝑦(𝜈) η 

νέα τιμή του 𝜑𝑥𝑦  που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση των υπολογισμών, Κ 

ρυθμιζόμενος συντελεστής με πεδίο τιμών από 0 ως 1 και 𝜑𝑥𝑦(𝜈−1) η τιμή στο προηγούμενο 

χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της τροχιάς του σωματιδίου.  

 

Για Κ=1 η Εξίσωση (4.6) δεν επιφέρει καμία μεταβολή, αλλά για μικρότερες τιμές του Κ 

επιτυγχάνεται η μείωση της τάσης των σωματιδίων να συγκλίνουν προς το κέντρο του 

σκαφιδίου. Ο νέος συντελεστής Κ ρυθμίζεται με δοκιμές, ώστε τα αποτελέσματα της 

μεθόδου να συμφωνούν με τα αντίστοιχα της VOF, όπως φαίνεται στα Σχήματα 4.6, 4.7 και 

4.8. Επιπλέον, η εφαρμογή της τροποποίησης αυτής με την τελική τιμή του συντελεστή Κ 

στην περίπτωση της κυλινδρικής επιφάνειας επαλήθευσε ότι δεν επιφέρει ουσιαστική 

μεταβολή στα αποτελέσματα, συνεπώς το νέο μοντέλο καλύπτει και αυτήν την απλούστερη 

γεωμετρία.  

 

Στο Σχήμα 4.11 απεικονίζεται η προοδευτική βελτίωση των αποτελεσμάτων του λογισμικού 

FLS, η οποία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Διατριβής, για τις περιπτώσεις 

πρόσκρουσης της δέσμης υπό γωνία 90 και 70 μοιρών. Στον νέο κώδικα η ταχύτητα της 

δέσμης τη στιγμή της πρόσκρουσης διαμορφώνεται συναρτήσει της θέσης του σωματιδίου 

σε σχέση με το κέντρο της δέσμης, της κλίση της στερεής επιφάνειας και της διεύθυνσης 

του σωματιδίου πριν από την πρόσκρουση. Η εισαγωγή αυτών των παραμέτρων στις 

εξισώσεις επέτρεψε τη μοντελοποίηση του μηχανισμού εξάπλωσης της δέσμης τη στιγμή 

της πρόσκρουσης με πολύ καλή ακρίβεια. Επιπρόσθετα, ο κώδικας τροποποιήθηκε με 

στόχο τη μοντελοποίησης της περεταίρω εξάπλωσης της δέσμης σε όλη τη διάρκεια 

αλληλεπίδρασης της με την εσωτερική κοιλότητα. Το τελικό αποτέλεσμα υπολογισμού των 

τροχιών (Σχήμα 4.11-C) είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα της VOF 

μεθόδου, επιτρέποντας στη συνέχεια την εφαρμογή και έλεγχο του κώδικα για την 

περίπτωση του περιστρεφόμενου δρομέα Pelton. 
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 Αρχικός κώδικας 
FLS 

Κώδικας χωρίς τον 
συντελεστή Κ 

Τελικός κώδικας Το αποτέλεσμα της 
μεθόδου VOF 

90ο 

A 
 
 
 
 

 
 

B C D 
 
 
 
 

 

70ο 

E 
 
 
 

 

F G H 

Σχ. 4.11. Βελτίωση της FLS μεθόδου και σύγκριση με αποτελέσματα του FLUENT 
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4.2. Εφαρμογή του FLS σε περιστρεφόμενο σκαφίδιο Pelton 
 

 

Η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι για τις απλοποιημένες περιπτώσεις ροής, με παρόμοια 

χαρακτηριστικά με την περίπτωση δρομέα Pelton, το λογισμικό FLS υπολογίζει με επαρκή 

ακρίβεια την τροχιά των σωματιδίων. Συνεπώς, απαιτείται παρόμοια μελέτη και για το 

στρεφόμενο σκαφίδιο, δηλαδή σύγκριση των αποτελεσμάτων του FLS με τα αντίστοιχα της 

Eulerian μεθόδου VOF, που θεωρείται από τις πιο ακριβείς. Έτσι, θα ελεγχθεί η ακρίβεια της 

βελτιωμένης μεθόδου FLS και η δυνατότητά της να συνεκτιμά την επίδραση μηχανισμών 

της ροής που συναντώνται μόνο στο στρεφόμενο δρομέα, όπως η επίδραση της 

μεταβατικής ροής κατά την προοδευτική είσοδο της δέσμης στο σκαφίδιο διαμέσου της 

εγκοπής. 

 

4.2.1. Σύγκριση ανάπτυξης της επιφανειακής ροής 

 

Η σύγκριση της εξάπλωσης της δέσμης στην εσωτερική επιφάνεια στρεφόμενου σκαφιδίου 

γίνεται και πάλι με τη βοήθεια του λογισμικού FLUENT και της μεθόδου VOF. Λόγω 

συμμετρίας, χρησιμοποιήθηκαν τα μισά συμμετρικά τμήματα δύο γειτονικών σκαφιδίων 

για την προσομοίωση. Το υπολογιστικό πλέγμα αποτελείται από 2.8 εκατομμύρια 

τετραεδρικά κελιά, όπως υποδεικνύεται από τη μελέτη ανεξαρτησίας πλέγματος που 

προηγήθηκε. Επίσης, καθώς η ροή είναι μη-μόνιμη, επιλέχθηκε η transient μέθοδος με 

χρονικό βήμα 5·10-6 s. 

 

Ο δρομέας που επιλέχθηκε να προσομοιωθεί ανήκει σε μοντέλο υδροστροβίλου Pelton του 

Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών ΕΜΠ, του οποίου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

έχουν καθορισθεί με βάση τις αρχές σχεδίασης από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, χωρίς τη 

χρήση αριθμητικών μεθόδων. Η ονομαστική διάμετρος του δρομέα είναι 400 mm και η 

ονομαστική ισχύς 50 kW. H διάμετρος της δέσμης επιλέχθηκε ίση με 24 mm, ενώ σε σχέση 

με το πλάτος του σκαφιδίου είναι 
𝑅𝑗

𝐿𝑦
⁄ = 0.224, όπου Rj η ακτίνα της δέσμης και Ly το 

πλάτος του μισού σκαφιδίου (Πίνακας 3.1 και Σχήμα 3.11). Η ταχύτητα περιστροφής 

επιλέχθηκε ίση με 1000 rpm και η ταχύτητα της δέσμης ίση με 44.45 m/s (ή αλλιώς πίεση 

εισόδου περίπου ίση με 104 mΣΥ σύμφωνα με την Εξίσωση (1.12)). Έτσι, προέκυψε Ku =
U

C
= 0.47  (όπου U η περιφερειακή ταχύτητα του δρομέα στην ακτινική θέση της 

ονομαστικής διαμέτρου και C η ταχύτητα του νερού σύμφωνα με την Εξίσωση (1.26)) με 

στόχο τη μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης, όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 1.5.1. 

 

Η σύγκριση των τροχιών σωματιδίων ρευστού του FLS με την επιφανειακή ροή που 

προκύπτει από τη VOF γίνεται όπως και στην περίπτωση του ακίνητου σκαφιδίου, με τη 

διαφορά ότι η ροή είναι μη-μόνιμη. Συνεπώς, εξετάστηκαν πολλά διαδοχικά στιγμιότυπα 

της ροής για διάφορες γωνίες θ, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.12 

(όπου θ η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της ακμής που ενώνει τη μύτη (tip) του 

σκαφιδίου με το κέντρο περιστροφής και της κάθετης προς τη δέσμη διεύθυνση, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1.33). 
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α) θ=-33 degrees 

 
β) θ=-24 degrees 

 
γ) θ=-15 degrees 
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δ) θ=-6 degrees

 
ε) θ=3 degrees

 
στ) θ=12 degrees

 

Σχ. 4.12.  Ανάπτυξη της ροής σε στρεφόμενο σκαφίδιο Pelton. Σύγκριση αποτελεσμάτων 
VOF (πράσινη περιοχή) και FLS (μαύρες τροχιές).  
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Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο Σχήμα 4.12, η εξάπλωση της δέσμης στην επιφάνεια του 

σκαφιδίου προκύπτει αρκετά όμοια με τις δύο μεθόδους, αλλά υπάρχει διαφορά στον 

ρυθμό ανάπτυξης της ροής: σύμφωνα με το FLUENT, είναι ταχύτερος στην αρχή της 

αλληλεπίδρασης δέσμης-σκαφιδίου (Σχήμα 4.12-α-β-γ), ενώ και η τελική εκκένωση του 

σκαφιδίου γίνεται νωρίτερα (Σχήμα 4.12-στ). Η διαφορά στον ρυθμό ανάπτυξης οφείλεται 

στον τρόπο υπολογισμού των αντιπροσωπευτικών τροχιών από το FLS, οι οποίες φθάνουν 

ως την επιφάνεια του σκαφιδίου, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη το πάχος της ροής, και 

επομένως διανύουν μεγαλύτερη απόσταση για να βρεθούν στο ίδιο σημείο με το 

αντίστοιχο μέτωπο της ροής στο FLUENT. Επιπλέον, στη μέθοδο FLS οι απώλειες κρούσης 

υπολογίζονται και αφαιρούνται τη χρονική στιγμή της πρόσκρουσης, μειώνοντας το μέτρο 

της ταχύτητας των σωματιδίων κατά την έναρξη της επιφανειακής ροής. Αντίθετα, στο 

FLUENT αυτή η απώλεια επιδρά σταδιακά κατά την είσοδο της δέσμης στην περιοχή 

υψηλής πίεσης της ροής.  

 

Τέλος, η καθυστέρηση της εκκένωσης του σκαφιδίου που παρουσιάζεται στα 

αποτελέσματα του FLUENT (Σχήμα 4.12-στ), οφείλεται στις αυξανόμενες τριβές που 

προκαλούνται καθώς μειώνεται διαρκώς το πάχος της εναπομένουσας ποσότητας νερού 

στην επιφάνεια του σκαφιδίου.  

 

4.2.2. Ρύθμιση των συντελεστών απωλειών του FLS 

 

Στη συνέχεια, απαιτείται η ρύθμιση των υπολοίπων συντελεστών του μοντέλου FLS, που 

σχετίζονται με τις απώλειες τριβής. Η ρύθμιση αυτή γίνεται συγκρίνοντας τις καμπύλες 

ροπής και την τιμή του υδραυλικού βαθμού απόδοσης των αποτελεσμάτων του FLS με τα 

αντίστοιχα του FLUENT. Με δεδομένο ότι η εξέλιξη της επιφανειακής ροής δεν παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο μεθόδους, η διαφορά στις καμπύλες ροπής και τον 

βαθμό απόδοσης οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού των επιμέρους απωλειών ενέργειας. 

Συνεπώς, η ρύθμιση των συντελεστών απωλειών στη μέθοδο FLS γίνεται με κριτήριο την 

ελαχιστοποίηση των διαφορών στα αποτελέσματα αυτά.  

 

Όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.3, οι απώλειες τριβής, κρούσης και αλλαγής 

κατεύθυνσης που μοντελοποιούνται κατά τον υπολογισμό μιας τροχιάς σωματιδίου 

ρευστού εκφράζονται με τη μορφή μείωσης του μέτρου της ταχύτητας (κινητικής ενέργειας) 

του σωματιδίου, σύμφωνα με τις Εξισώσεις: 

 

Απώλειες τριβών: 

 

𝑉𝑝
′ = 𝑉𝑝 [1 − (𝑆1 ∙

𝑑𝑡

2∙10(−5))] (4.7) 

 

όπου Vp
′ το τελικό μέτρο της ταχύτητας, Vp το αρχικό μέτρο της ταχύτητας και S1 

ρυθμιζόμενος συντελεστής. Η σχέση εφαρμόζεται σε κάθε χρονικό βήμα dt. 
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Απώλειες κρούσης: 

 

𝑉𝑝
′ = 𝑉𝑝 ∙ [1 − (

𝑆𝑘

𝑉𝑝
)
2

]

𝑆2

  (4.8) 

 

όπου S2 ο ρυθμιζόμενος συντελεστής. Η σχέση εφαρμόζεται μόνο τη χρονική στιγμή 

πρόσκρουσης της τροχιάς στην επιφάνεια του σκαφιδίου. 

 

   

Απώλειες αλλαγής κατεύθυνσης: 

 

𝑉𝑝
′ = 𝑉𝑝 [1 − √1 − 𝑆𝑎 ∙ (

𝑑𝑡

2∙10(−5))]  (4.9) 

 

όπου: 

 

𝑆𝛼 =
𝑆3 ∙(

𝑆𝛼𝑘
𝑉𝑝

)
4

(
𝑑𝑡

2∙10(−5))
1.8 (4.10) 

 

Ο όρος Sa είναι ανάλογος του ρυθμιζόμενου συντελεστή S3 χωρίς κάποια φυσική σημασία, 

αλλά η προσθήκη του χρησιμεύει για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων 

από το μέγεθος του χρονικού βήματος dt. Η παραπάνω Εξίσωση (4.10) εφαρμόζεται σε 

κάθε χρονικό βήμα dt. 

 

Η ρύθμιση των παραπάνω συντελεστών βασίζεται στη σύγκριση του βαθμού απόδοσης και 

της μορφής της καμπύλης ροπής με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του FLUENT. Συνεπώς, οι 

τιμές των συντελεστών αποτελούν τις ελεύθερες μεταβλητές του προβλήματος, ενώ στόχος 

είναι η ελαχιστοποίηση της διαφοράς Ρ: 

 

𝛲 =
1

𝛥𝛷
∙ ∑ (|

(𝛮1𝜅−1+𝛮1𝜅)

2
−

(𝛮2𝜅−1+𝛮2𝜅)

2
|)

𝜃𝜏𝜀𝜆
𝛩𝛼𝜌𝜒

+
1

10
∙ ∑ (𝛮1𝜅 − 𝛮2𝜅)

𝜃𝜏𝜀𝜆
𝛩𝛼𝜌𝜒

 (4.11) 

 

όπου θ η σχετική γωνία ως προς τον άξονα y (άξονας κάθετος στον άξονα της δέσμης Σχήμα 

1.33), Ν1, Ν2 οι υπολογιζόμενες ροπές από τις μεθόδους FLS και VOF και κ ο δείκτης που 

συμβολίζει τον αριθμό των χρονικών βημάτων. Το πρώτο άθροισμα εκφράζει τη διαφορά 

της μορφής των καμπυλών ροπής σε κάθε χρονικό βήμα, ενώ το δεύτερο τη διαφορά του 

ολικού βαθμού απόδοσης. Ο τελευταίος αποτελεί το σημαντικότερο μέγεθος των 

υπολογισμών και πρέπει να εκτιμάται όσο το δυνατό ακριβέστερα με τη μέθοδο FLS. Το 

παραπάνω πρόβλημα ελαχιστοποίησης αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή του λογισμικού 
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EASY [75, 76], και οι τελικές, βέλτιστες τιμές των συντελεστών του FLS προκύπτουν μετά 

από περίπου 1000 επαναλήψεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.13, ο μικρός χρόνος 

υπολογισμών της μεθόδου FLS για την περίπτωση του περιστρεφόμενου σκαφιδίου 

επέτρεψε την επαλήθευση εύρεσης της βέλτιστης λύσης συνεχίζοντας τις επαναλήψεις 

μέχρι τις 10000. 

 

 

Σχ. 4.13. Πορεία της βελτιστοποίησης και εξακρίβωση σύγκλισης της λύσης 

 

Η καμπύλη ροπής και ο βαθμός απόδοσης που προκύπτει μετά τη νέα ρύθμιση των 

συντελεστών του FLS συγκρίνεται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του FLUENT (VOF) στο 

Σχήμα 4.14. 

 

 

Σχ. 4.14. Σύγκριση καμπύλης ροπής VOF και FLS μεθόδου στο ΚΣΛ του δρομέα. 
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Όπως φαίνεται, η καμπύλη ροπής της μεθόδου FLS είναι πιο ομαλή, διότι δεν 

προσομοιώνει τον ακριβή μηχανισμό της εισόδου και αποκοπής της δέσμης στην εγκοπή 

του σκαφιδίου. Πιο συγκεκριμένα, κατά την είσοδο της δέσμης στο σκαφίδιο παρατηρείται 

η ανάπτυξη μικρής αρνητικής ροπής, η οποία προκαλείται από την αλληλεπίδραση της 

δέσμης με την πίσω επιφάνεια του σκαφιδίου. Επιπλέον, η δέσμη εκτρέπεται ελαφρώς με 

τάση να απομακρυνθεί από το κέντρο περιστροφής λόγω της αυξημένης πίεσης που 

επικρατεί κοντά στη στερεή επιφάνεια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.15. Έτσι, σε 

περιορισμένο εύρος γωνιών (περίπου ±5ο) με κέντρο το θ=-15ο (Σχήμα 4.12-γ) μικρό μέρος 

του νερού προσκρούει στο επερχόμενο σκαφίδιο N+1 λόγω της εκτροπής του και όχι στο 

μελετώμενο Ν. Ως αποτέλεσμα, αν και ο συνολικός βαθμός απόδοσης δεν επηρεάζεται 

σημαντικά, η μορφή της καμπύλης ροπής μεταβάλλεται, αφού μέρος της δέσμης νερού 

αποδίδει την ενέργεια της σε διαφορετική χρονική στιγμή από την υπολογιζόμενη με τη 

μέθοδο FLS. Έτσι, η FLS υπολογίζει μεγαλύτερες ροπές για γωνία περίπου θ=-15 μοίρες, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.14. Στη συνέχεια, η μέθοδος υπολογίζει ταχύτερη εκκένωση του 

σκαφιδίου με συνέπεια η ενέργεια του νερού να αποδίδεται ταχύτερα και συνεπώς η ροπή 

να παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερες τιμές από τις αντίστοιχες της VOF (περιοχή γύρω στις 

5 μοίρες). Όμως, η ταχύτερη εκκένωση έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ροπή για γωνίες 

θ=20ο αντισταθμίζοντας τις υψηλές τιμές των γωνιών θ=-15ο και θ=5ο. 

 

 

Σχ. 4.15.  Φαινόμενο μικρής εκτροπής της δέσμης λόγω του πεδίου πιέσεων, στα 
αποτελέσματα του FLUENT. 

 

Λόγω των παραπάνω διαφορών στη μοντελοποίηση της ροής, οι δύο καμπύλες ροπής δεν 

είναι δυνατό να ταυτιστούν πλήρως, ρυθμίζοντας τους συντελεστές του FLS. Παρόλα αυτά, 

η προσέγγιση του FLS είναι πολύ ικανοποιητική, και υπολογιζόμενος βαθμός απόδοσης 

βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτόν του FLUENT.  
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Στην προηγούμενη μελέτη διαπιστώθηκε η επαρκής ακρίβεια των αποτελεσμάτων της 

μεθόδου FLS σε ένα συγκεκριμένο σκαφίδιο δρομέα υδροστροβίλου Pelton και μόνο στο 

κανονικό σημείο λειτουργίας του (ΚΣΛ). Επομένως, θα πρέπει να διερευνηθεί η γενικότητα 

εφαρμογής και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της σε άλλες συνθήκες λειτουργίας του 

δρομέα, καθώς και σε διαφορετικές γεωμετρίες και περιπτώσεις δρομέων Pelton. Για τον 

σκοπό αυτόν, διενεργήθηκαν πρόσθετες αριθμητικές επιλύσεις προκειμένου να συγκριθούν 

περαιτέρω τα αποτελέσματα του FLS και του FLUENT.  

 

4.3.1. Λειτουργία δρομέα σε μερικό φορτίο (παροχή)  

 

Ο ίδιος δρομέας Pelton προσομοιώθηκε με τη μέθοδο FLS και τη VOF για τρεις 

διαφορετικές παροχές, που φαίνονται στον Πίνακα 4.1. Στον Πίνακα αναγράφονται το 

φορτίο ως ποσοστό της παροχής προς την παροχή του ΚΣΛ, μαζί με τις αντίστοιχες τιμές του 

βαθμού απόδοσης υπολογιζόμενες με τις μεθόδους FLS και VOF.  

 

Πίνακας 4.1. Σύγκριση βαθμού απόδοσης VOF και FLS για διάφορες παροχές 

Παροχή 
(m3/s) 

Φορτίο 
(%) 

Διάμετρος δέσμης 
(mm) 

Βαθμός απόδ. 
FLS 

Βαθμός απόδ. 
VOF 

0.005 25 12 84.9 85.5 

0.01 50 17 86.0 86.1 

0.02 (ΚΣΛ, 
αρχική) 

100 24 85.0 84.8 

0.027 135 28 82.7 83.0 

 

Οι καμπύλες ροπής από τις 3 νέες προσομοιώσεις συγκρίνονται στα Σχήματα 4.16, 4.17 και 

4.18, όπου παρατηρείται πολύ καλή συμφωνία των αποτελεσμάτων της μεθόδου FLS με το 

FLUENT, παρόμοια με την αντίστοιχη της αρχικής περίπτωσης. Η τάση μείωσης του βαθμού 

απόδοσης με την αύξηση της παροχής οφείλεται στα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας του 

σκαφιδίου του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της παροχής έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ποσότητας του νερού που εξέρχεται από το σκαφίδιο διαμέσου της εγκοπής, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.12-ε-στ, με αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής απόδοσης 

του δρομέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μοντέλο FLS, χάρις στη βελτιωμένη ακρίβεια 

προσομοίωσης της ανάπτυξης της ροής στο σκαφίδιο, υπολογίζει σωστά την επίδραση 

αυτού του φαινομένου.  
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Σχ. 4.16. Σύγκριση καμπύλης ροπής VOF και FLS μεθόδου για φορτίο 25% 

 

 

Σχ. 4.17. Σύγκριση καμπύλης ροπής VOF και FLS μεθόδου για φορτίο 50% 

-5

0

5

10

15

20

25

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Ρ
ο

π
ή

 [
N

m
]

Σχετική γωνία θ [μοίρες]

VOF μέθοδος, βαθμός απ. 85.5%

FLS μέθοδος, βαθμός απ. 84.9%



202  4.3. Έλεγχος ακρίβειας και γενικότητας εφαρμογής του FLS 
 

 

Σχ. 4.18. Σύγκριση καμπύλης ροπής VOF και FLS μεθόδου για φορτίο 135% 

 

4.3.2. Προσομοίωση δρομέα διαφορετικής γεωμετρίας 

 

Τέλος, προσομοιώνεται ένας δρομέας Pelton με διαφορετική γεωμετρία από αυτήν του 

εργαστηριακού μοντέλου, η οποία προέκυψε από τη διαδικασία αριθμητικής 

βελτιστοποίησης σχεδιασμού του δρομέα με τη μέθοδο FLS και το λογισμικό EASY, η οποία 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5. Η νέα γεωμετρία του σκαφιδίου είναι πολύ διαφορετική 

από την αρχική, καθώς περιλαμβάνει αλλαγές που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3, όπως 

η νέα μορφή της εγκοπής, αλλά και αλλαγές που προέκυψαν από τη βελτιστοποίηση, όπως 

η μεταβολή των βασικών διαστάσεων. Οι καμπύλες ροπής και ο υπολογιζόμενος βαθμός 

απόδοσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.19. 
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Σχ. 4.19.  Σύγκριση καμπύλης ροπής VOF και FLS μεθόδου για διαφορετική γεωμετρία 
δρομέα/σκαφιδίου  

 

Όπως προκύπτει, η μέθοδος FLS υπολογίζει πολύ ικανοποιητικά τη σημαντική αύξηση του 

βαθμού απόδοσης που επιτυγχάνει ο βελτιστοποιημένος δρομέας (πάνω από 5%, βλ. 

Πίνακα 4.1 και Σχήμα 4.19), εμφανίζοντας μόνο μια μικρή υπερεκτίμηση, κατά 0.5%, της 

αντίστοιχης τιμής του FLUENT.  

 

Όμως η διαφορά στις καμπύλες ροπής που σχεδιάζονται στο Σχήμα 4.19 είναι αισθητά 

μεγαλύτερη από όσο στις περιπτώσεις λειτουργίας του αρχικού μοντέλου. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων υποδεικνύει ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στη μεταβολή της γεωμετρίας 

της εγκοπής και της πίσω επιφάνειας των σκαφιδίων. Τα αποτελέσματα του λογισμικού 

FLUENT δείχνουν ότι με τον σχηματισμό της νέας εγκοπής μεγαλύτερη ποσότητα νερού 

προσκολλάται στην πίσω επιφάνεια του σκαφιδίου (Σχήμα 4.20), αποδίδοντας έτσι μέρος 

της ενέργειας της δέσμης, μέσω της πρόκλησης υποπίεσης στην επιφάνεια αυτή. Στη 

συνέχεια, η ροή αυτή αποκολλάται προοδευτικά και προσκρούει στο προπορευόμενο 

σκαφίδιο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με μικρότερη ταχύτητα. Γι’ αυτό δεν 

παρατηρείται η προηγούμενη απότομη μείωση της ροπής στην περιοχή των 25ο (Σχήμα 

4.14), αλλά η τελευταία είναι ομαλότερη και μειωμένη σε μεγαλύτερο εύρος γωνιών, από 

θ=-20 έως θ=0 μοίρες (Σχήμα 4.19). Σημειώνεται ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι τόσο 

έντονο στη γεωμετρία του αρχικού μοντέλου, λόγω της πιο απότομης κλίσης της εγκοπής, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.21.  

 

Η μέθοδος FLS δεν μπορεί να μοντελοποιήσει το φαινόμενο αυτό και για αυτόν τον λόγο 

δημιουργείται η μεγάλη απόκλιση στις καμπύλες ροπής για σχετικές γωνίες θ=-35 και θ=-10 

μοίρες (Σχήμα 4.19). Όμως, παρά τις διαφορές αυτές στον υπολογισμό του ακριβούς 

ρυθμού μετάδοσης της ενέργειας της δέσμης στο σκαφίδιο, ο συνολικός βαθμός απόδοσης 

εξακολουθεί να υπολογίζεται με ικανοποιητική ακρίβεια, χάρις στους ρυθμιζόμενους 

συντελεστές απωλειών του μοντέλου FLS, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατός ένας 
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έμμεσος συνυπολογισμός των επιδράσεων όλων των λεπτομερών ροϊκών μηχανισμών που 

εμφανίζονται κατά την αλληλεπίδραση δέσμης/σκαφιδίου.   

 

 
α) Βελτιστοποιημένη γεωμετρία 

 
β) Αρχική γεωμετρία 

Σχ. 4.20.  Προσκόλλησης της ροής στην πίσω επιφάνεια του σκαφιδίου στην αρχική και στη 
βελτιστοποιημένη γεωμετρίας.  
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Η βελτίωση της γεωμετρίας του δρομέα υδροστροβίλου Pelton είναι ιδιαίτερα απαιτητική, 

κυρίως λόγω της υψηλής πολυπλοκότητας της ροής κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης 

της δέσμης με τον δρομέα. Έτσι, μέχρι πρόσφατα η βελτίωση των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών βασιζόταν σε πειραματικά αποτελέσματα και συνεπώς η απαιτούμενη 

διαδικασία διερεύνησης ήταν πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή. Όμως, τα τελευταία χρόνια, 

η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων και των αριθμητικών μεθόδων επέτρεψε την 

επίλυση της ροής στον δρομέα με ικανοποιητική ακρίβεια και αξιοπιστία. Έτσι, η έρευνα 

προσανατολίστηκε στην αριθμητική βελτιστοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, 

ενώ η πειραματική διερεύνηση χρησιμοποιείται συνήθως μόνο στο τελικό στάδιο 

επαλήθευσης των αποτελεσμάτων. 

 

Στόχος της εργασίας που περιγράφεται στο παρόν Κεφάλαιο [77] είναι η ανάπτυξη 

μεθοδολογίας βελτιστοποίησης δρομέα Pelton βασιζόμενη στις αριθμητικές μεθόδους μου 

αναλύθηκαν. Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συνεργασίας με το πανεπιστήμιο 

του Lancaster (Lancaster University) μέσω της συμμετοχής στην ομάδα Lancaster University 

Renewable Group (LUREG). Ως σημείο αναφοράς της βελτιστοποίησης χρησιμοποιήθηκε η 

γεωμετρία του δρομέα του μοντέλου Pelton που είναι εγκατεστημένο στο ΕΥΜ του ΕΜΠ, η 

οποία σχεδιάστηκε παλαιότερα με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα [27, 78]. Η 

βελτιστοποίηση έγινε σε δύο στάδια: στο πρώτο η επίλυση της ροής πραγματοποιήθηκε με 

τη μέθοδο FLS, ενώ στο δεύτερο με τη μέθοδο VOF. Επίσης, παρόμοια εργασία 

πραγματοποιήθηκε για περίπτωση υδροστροβίλου Pelton με διαφορετικό ειδικό αριθμό 

στροφών με τη μέθοδο Homogeneous. Όπως φάνηκε στο Κεφάλαιο 2 τα αποτελέσματα των 

μεθόδων VOF και Homogeneous έχουν μεγάλη ομοιότητα και συνεπώς στην παρούσα 

ανάλυση έγινε δυνατό να συγκριθούν τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης δύο 

διαφορετικών υδροστροβίλων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η περίπτωση Α αναφέρεται στον υδροστρόβιλο του εργαστηρίου με 

ειδικό αριθμό στροφών περίπου ίσο με 12 rpm για λειτουργία ενός εγχυτήρα. Η αρχική 

γεωμετρία του δρομέα απέχει αρκετά από τη βέλτιστη, και ο βαθμός απόδοσής του είναι 

αρκετά μικρότερος από τον μέγιστο βαθμό που επιτυγχάνουν οι σύγχρονοι δρομείς [5, 7]. 

Έτσι, αρχικά χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό FLS, καθώς η μειωμένη διάρκεια επίλυσης 

επέτρεψε την εφαρμογή συστηματικής διαδικασίας βελτιστοποίησης με μεγάλο αρχικό 

εύρος τιμών των ελεύθερων παραμέτρων. Στη συνέχεια, η γεωμετρία που προέκυψε από τη 

διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά για μια νέα βελτιστοποίηση, βασισμένη στην 

ακριβέστερη μέθοδο VOF. 

 

Η περίπτωση Β αφορά υδροστρόβιλο μικρών διαστάσεων (40 kW) και με ειδικό αριθμό 

περίπου ίσο με 27 rpm (για έναν εγχυτήρα). Η γεωμετρία του δρομέα διατέθηκε από τη 

βιομηχανία [79] με την οποία συνεργάζεται ερευνητική ομάδα του Lancaster University 

[80]. Η μελέτη της περίπτωσης διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής στην 

ερευνητική ομάδα LUREG μέσω του προγράμματος Erasmous. Η μελετούμενη γεωμετρίας 

αναφοράς έχει προκύψει από παλαιότερες εκτενείς πειραματικές μελέτες και συνεπώς 
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αναμένεται να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τη βέλτιστη. Έτσι, πραγματοποιήθηκε 

μόνο ένα στάδιο βελτιστοποίησης με τη μέθοδο Homogeneous και τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα του δεύτερου σταδίου της περίπτωσης Α. 
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Το λογισμικό FLS χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση Α προκειμένου να διαμορφωθεί μία 

γεωμετρία παραπλήσια της βέλτιστης. Παρ' ότι ως γεωμετρία αναφοράς χρησιμοποιείται η 

αρχική γεωμετρία του μοντέλου, η τελική γεωμετρία ουσιαστικά είναι ριζικά διαφορετική, 

λόγω της φύσης του λογισμικού και λόγω των γεωμετρικών αλλαγών που επιβλήθηκαν, 

όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3. 

 

5.1.1. Διαδικασία βελτιστοποίησης 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, το λογισμικό FLS εμπεριέχει την παραμετροποίηση 

της γεωμετρίας του δρομέα, η οποία ελέγχεται από 22 ελεύθερες μεταβλητές. Στόχος της 

βελτιστοποίησης είναι η εύρεση των κατάλληλων τιμών των μεταβλητών αυτών, που 

μεγιστοποιούν τον υπολογιζόμενο υδραυλικό βαθμό απόδοσης του δρομέα. Η λύση του 

προβλήματος βασίστηκε στη στοχαστική μέθοδο των εξελικτικών αλγορίθμων 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό βελτιστοποίησης EASY (Evolutionary Algorithms System) 

[76], όπως αναλύεται παρακάτω. 

 

Οι μέθοδοι βελτιστοποίησης μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: τις 

αιτιοκρατικές και τις στοχαστικές μεθόδους. Οι αιτιοκρατικές μέθοδοι βελτιστοποίησης 

βασίζονται στη βελτίωση μιας συγκεκριμένης λύσης κάνοντας χρήση ντετερμινιστικών 

κανόνων. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι ξεκινάνε από μία αρχική λύση που επιλέγει ο 

χρήστης και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την πρώτη και τη δεύτερη 

παράγωγο της αντικειμενικής συνάρτησης η λύση βελτιώνεται σε κάθε επανάληψη. Με τον 

τρόπο αυτό όμως το τελικό αποτέλεσμα αναπόφευκτα εξαρτάται από την αρχική λύση, ενώ 

είναι πιθανή η σύγκλιση να οδηγεί σε τοπικό και όχι ολικό βέλτιστο αποτέλεσμα. Αντίθετα, 

η θεωρεία των Εξελικτικών Αλγορίθμων βασίζεται στους κανόνες της φύσης και πιο 

συγκεκριμένα στην επιβίωση του ισχυρότερου. Βασικό χαρακτηριστικό τους αποτελεί ότι 

χρησιμοποιούν στοιχεία τυχαίας ή οργανωμένα τυχαίας αναζήτησης της βέλτιστης λύσης. 

Από ένα πληθυσμό πιθανών λύσεων οι καλύτερες από αυτές επιβιώνουν και παράγουν μια 

νέα γενιά «απογόνων» λύσεων, η οποία είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη. Η 

διαδικασία βελτιστοποίησης με Εξελικτικούς Αλγορίθμους μπορεί να συνοψιστεί στο 

τρίπτυχο: επιλογή-συνδυασμός-μετάλλαξη. 

 

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας βελτιστοποίησης είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Επιλογή της προς βελτιστοποίηση συνάρτησης κόστους (cost function), η 

μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση της τιμής της οποίας αποτελεί το κριτήριο-στόχος 

για την επιλογή των κατάλληλων τιμών των λύσεων για τη δημιουργία της επόμενης 

γενιάς. 

2. Δημιουργία του αρχικού πληθυσμού μέσω τυχαίας επιλογής τιμών από το πεδίο 

λύσεων. 

3. Διαδικασία δημιουργίας απογόνων από τις προηγούμενες γενιές λύσεων. 
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Η βελτιστοποίηση ξεκινάει επιλέγοντας τυχαία τον αρχικό πληθυσμό που αποτελείται από λ 

υποψήφιες λύσεις-άτομα (μηδενική γενιά). Στη συνέχεια, καλείται η συνάρτηση κόστους λ 

φορές και υπολογίζεται η τιμή-στόχος που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές. Με βάση την 

τιμή αυτή και τον στόχο βελτιστοποίησης (μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση της τιμής-

στόχου) οι λ λύσεις-άτομα αξιολογούνται και επιλέγονται οι ε καλύτερες οι οποίες 

αποτελούν τον πληθυσμό των επιλέκτων (ελίτ) πρώτης γενιάς. Ο πληθυσμός των επιλέκτων 

αποτελείται από τις λύσεις-άτομα που δίνουν τις καλύτερες τιμές-στόχους και συνεπώς στις 

επόμενες γενιές μία λύση-άτομο του πληθυσμού των επιλέκτων αντικαθίσταται μόνο αν 

είναι χειρότερη από μία νέα με βάση το στόχο της βελτιστοποίησης. Έπειτα εφαρμόζεται ο 

τελεστής επιλεκτικότητας ή ελιτισμού όπου μέλη της γενιάς λ αντικαθίστανται από την ε 

έτσι ώστε να αποφευχθεί μια γενεά να δώσει βέλτιστη λύση χειρότερη από την 

προηγούμενη. Ύστερα εφαρμόζεται ο τελεστής επιλογής γονέων με τη βοήθεια του οποίου 

επιλέγεται το σύνολο μ των γονέων πρώτης γενιάς. Ακολουθεί η διαδικασία αναπαραγωγής 

για τη δημιουργία του συνόλου λ απογόνων πρώτης γενιάς. Ο τρόπος δημιουργίας της 

γενιάς των απογόνων ποικίλει, αλλά γενικά εφαρμόζονται μέθοδοι διασταύρωσης ή 

επανασυνδυασμού δύο ή περισσότερων γενεών και μετάλλαξης. Μετά τον σχηματισμό της 

νέας γενεάς λ η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθούν ένα ή περισσότερα 

κριτήρια σύγκλισης ή να διακοπεί από τον χρήστη. 

 

Πιο συγκεκριμένα, για το παρόν πρόβλημα το λογισμικό EASY επιλέγει κατάλληλες τιμές για 

τις γεωμετρικές παραμέτρους σχεδιασμού του δρομέα Pelton, που αποτελούν τις 

ελεύθερες μεταβλητές του προβλήματος. Στη συνέχεια, «καλεί» το λογισμικό FLS στο οποίο 

εισάγονται τιμές των παραμέτρων, γίνεται η σχεδίαση της γεωμετρίας, προσομοιώνεται η 

ροή και υπολογίζεται ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. 

Ο βαθμός απόδοσης, η μεγιστοποίηση του οποίου αποτελεί τον στόχο της βελτιστοποίησης, 

εισάγεται στο λογισμικό EASY, ώστε να υπολογιστούν νέες ομαδοποιημένες τιμές 

παραμέτρων και να επαναληφθεί η διαδικασία. Ο αριθμός των απαιτούμενων 

επαναλήψεων για τη σύγκλιση της συνάρτησης κόστους εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό 

των ελεύθερων μεταβλητών και από το επιτρεπτό εύρος μεταβολής τους. Στην περίπτωση 

του δρομέα Pelton διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται από μερικές εκατοντάδες έως μερικές 

χιλιάδες επιλύσεις της ροής σε δρομείς διαφορετικού σχεδιασμού. Η ταχύτατη 

μοντελοποίηση και προσομοίωση της ροής με τη μέθοδο FLS, η οποία ολοκληρώνεται σε 

λιγότερο από 10 s, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παράλληλης επίλυσης, επιτρέπουν τη 

διεξαγωγή μίας βελτιστοποίησης σχεδιασμού σε μικρό υπολογιστικό χρόνο, έως 2 ημερών 

σε 4-πύρηνο υπολογιστή. 

 

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα οι ελεύθερες παράμετροι σχεδιασμού 

ομαδοποιήθηκαν και επιβλήθηκαν περιορισμοί στη γωνία εξόδου του σκαφιδίου, β (Σχήμα 

1.37), καθώς και στις βασικές του διαστάσεις Lx, Ly, Lz (Πίνακας 3.1 και Σχήμα 5.1). Η 

ελάχιστη τιμή για τη γωνία εξόδου εκτιμήθηκε με βάση την προσομοίωση της αρχικής 

γεωμετρίας με τη μέθοδο VOF, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, έτσι ώστε η 

εξερχόμενη ροή από το προπορευόμενο σκαφίδιο σχεδόν να εφάπτεται στην επιφάνεια του 

επόμενου σκαφιδίου, όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία [39, 42]. Επίσης, οι βασικές 

διαστάσεις του σκαφιδίου απαιτήθηκε να είναι εντός των ορίων που προτείνονται από τη 

βιβλιογραφία [7, 81]. Χρησιμοποιήθηκαν τελικά 20 ελεύθερες μεταβλητές, καθώς ο 



5. Αριθμητική βελτιστοποίηση δρομέα Pelton 209 
 

αριθμός των σκαφιδίων Nb και η ακτινική μετακίνηση της περιοχής της μύτης Dμ (Πίνακας 

3.1) ελήφθησαν σταθερά. Για την επίτευξη ταχείας και ικανοποιητικής σύγκλιση της λύσης 

οι μεταβλητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασής τους, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1. Στις τρεις ομάδες περιλαμβάνονται οι εξής παράμετροι 

σχεδιασμού: 

 

1. Οι 3 βασικές διαστάσεις του σκαφιδίου (μήκος, πλάτος και βάθος) 

2. Οι υπόλοιπες 15 διαστάσεις που διαμορφώνουν την τριδιάστατη γεωμετρία της 

εσωτερικής επιφάνειας του σκαφιδίου 

3. Οι 2 παράμετροι θέσης του σκαφιδίου σε σχέση με το κέντρο περιστροφής 

(ακτινική θέση και γωνία σφήνωσης) 

 
 

  
1η Ομάδα ελεύθερων μεταβλητών (3) 2η Ομάδα ελεύθερων μεταβλητών (15) 

 

 
3η Ομάδα ελεύθερων μεταβλητών (2) 

Σχ. 5.1. Ομαδοποίηση των παραμέτρων σχεδίασης 

 

Τα τρία προβλήματα βελτιστοποίησης μελετήθηκαν ξεχωριστά, μεταβάλλοντας τις 

παραμέτρους κάθε συγκεκριμένης ομάδας, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι παρέμεναν 

σταθερές και ίσες με τις τιμές που είχε υποδείξει προηγούμενη διαδικασία 

βελτιστοποίησής τους. Στις περιπτώσεις που δεν είχε προηγηθεί διαδικασία 

βελτιστοποίησης οι σταθερές τιμές είχαν την τιμή που αντιστοιχούσε στην αρχική 

γεωμετρία. Για τον λόγο αυτόν, αφού ολοκληρώθηκε η βελτιστοποίηση των τριών 
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περιπτώσεων, η διαδικασία επαναλήφθηκε μία ακόμη φορά, ώστε όλες οι σταθερές τιμές 

να έχουν τιμές που προέκυψαν από την προηγούμενη διαδικασία βελτιστοποίησης. Για τα 

(1) και (3) προβλήματα επιβεβαιώθηκε ότι η λύση συνέκλινε μετά από μερικές εκατοντάδες 

επαναλήψεις. Για την επαρκή σύγκλιση της περίπτωσης της ομάδας (2) απαιτήθηκαν 

μερικές χιλιάδες επαναλήψεις, λόγω του αυξημένου αριθμού των ελεύθερων μεταβλητών. 

Τυπική πορεία της διαδικασίας της βελτιστοποίησης φαίνεται στο Σχήμα 5.2, όπου στον 

οριζόντιο άξονα φαίνεται ο αριθμός των επαναλήψεων και στον κάθετο η αντίθετη 

(αρνητική) τιμή του μέγιστου βαθμού απόδοσης, επειδή το λογισμικό EASY επιδιώκει πάντα 

την ελαχιστοποίηση της τιμής της συνάρτησης κόστους. 

 

 

Σχ. 5.2. Τυπική πορεία σύγκλισης της λύσης βελτιστοποίησης με το λογισμικό EASY. 

 

5.1.2. Αποτελέσματα της μελέτης 

 

Στη διάρκεια της βελτιστοποίησης έγινε δυνατή η μελέτη και αξιολόγηση χιλιάδων 

υποψήφιων γεωμετριών του δρομέα και τελικά η διαδικασία συνέκλινε στη βέλτιστη 

σχεδίαση, η οποία μεγιστοποιεί τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης του δρομέα, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του λογισμικού FLS. Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζονται η αρχική γεωμετρία, 

μία γεωμετρία η οποία επιλέχτηκε από τον πληθυσμό των επιλέκτων (elit) σε τυχαίο σημείο 

της βελτιστοποίησης και η τελική γεωμετρία, μαζί με τον αντίστοιχο βαθμό απόδοσης που 

υπολογίστηκε από το FLS. Σημειώνεται ότι η δέσμη θεωρήθηκε ιδεατή και αμελήθηκαν οι 

τριβές, ώστε τα αποτελέσματα να είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της VOF 

μεθόδου που εφαρμόστηκε θεωρώντας μη-συνεκτική ροή (Κεφάλαιο 2.2). Επιπρόσθετα, 

στην παρούσα φάση δε μελετήθηκε ο αριθμός των σκαφιδίων και η ακτινική μετακίνηση 

της περιοχής της μύτης Dμ (Πίνακας 2.2, Σχήμα 3.11) διότι η μέθοδος FLS δεν υπολογίζει την 

επίδραση της εγκοπής και της πίσω επιφάνειας του σκαφιδίου στον βαθμό απόδοσης. 

 

Οι βασικότερη διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής γεωμετρίας είναι η ακτινική 

μετακίνηση του σκαφιδίου και η ελάττωση του βάθους εγκοπής με αποτέλεσμα η μύτη του 

σκαφιδίου να απέχει μεγαλύτερη απόσταση από το κέντρο περιστροφής. Η μεταβολή αυτή 
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σχεδόν μηδένισε τον αριθμό των σωματιδίων που αφού αλληλεπιδράσουν με την 

εσωτερική κοιλότητα τελικά εξέρχονται από την περιοχή της εγκοπής αυξάνοντας 

σημαντικό το βαθμό απόδοσης. Επίσης, αναφορικά με τις βασικές διαστάσεις, το βάθος του 

σκαφιδίου αυξήθηκε, ενώ το μήκος παρέμεινε σχεδόν σταθερό. Επιπρόσθετα, η μορφή του 

διαχωριστή (splitter) άλλαξε σημαντικά καθώς ανυψώθηκε (μεταβλητή Es Πίνακας 3.1, 

Σχήμα 5.1) πάνω από την άνω επιφάνεια (Σχήμα Δ.2), ενώ επίσης αυξήθηκε η κλίση του α 

(Πίνακας 3.1, Σχήμα 5.1). Επιπλέον, η μικρή μεταβολή όλων των μεταβλητών που 

καθορίζουν τη μορφή της κοιλότητας κάτω από την άνω επιφάνεια συνέβαλλαν στην 

ομαλοποίησή της περιορίζοντας τις απότομες μεταβολές κλίσης. 

 

Το πρόβλημα της ασθενούς αλληλεξάρτησης των μεταβλητών που βρίσκονται σε 

διαφορετική ομάδα αντιμετωπίστηκε με την επανάληψη της βελτιστοποίησης των τριών 

προβλημάτων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Επίσης, με δεδομένο ότι το εύρος τιμών 

των μεταβλητών επιλέχθηκε πολύ μεγάλο, διασφαλίζοντας ότι η βέλτιστη τιμή τους θα 

εμπεριέχεται σε αυτό, προκύπτει ότι το τελικό σφάλμα καθορίζεται μόνο από την ακρίβεια 

της μεθόδου FLS, επομένως δεν κρίθηκε σκόπιμη περαιτέρω εφαρμογή και διερεύνηση της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης με τη μέθοδο FLS.  

 

 
 

 

 
  

   

Α) Αρχική, απόδοση 88.5% Β) Τυχαία, απόδοση 92.0% Γ) Βέλτιστη, απόδοση 95.0% 

Σχ. 5.3. Υποψήφιες λύσεις κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης 

 

Στη συνέχεια, έγινε διερεύνηση της ευαισθησίας των πιο σημαντικών παραμέτρων 

σχεδιασμού, μεταβάλλοντας μόνο μία εξ αυτών και διατηρώντας τις υπόλοιπες σταθερές, 

ίσες με τη βέλτιστη τιμή τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.4, 5.5 και 

5.6 με βάση τη μεταβολή του σχετικού βαθμού απόδοσης ως προς τον βέλτιστο, ενώ ο 

ορισμός των παραμέτρων έχει δοθεί στον Πίνακα 3.1. 
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Σχ. 5.4. Επίδραση των βασικών διαστάσεων μήκους και βάθους 

 

  

Σχ. 5.5. Επίδραση των παραμέτρων θέσης του σκαφιδίου ως προς το κέντρο περιστροφής 

 

 

Σχ. 5.6. Επίδραση των μεταβλητών ύψους του διαχωριστή και ταχύτητας της δέσμης 

 

Το πεδίο τιμών που έλαβαν οι ελεύθερες μεταβλητές, όπως φαίνεται στα παραπάνω 

Σχήματα, επιλέχθηκε αρκετά ευρύ, έτσι ώστε η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των μεταβλητών 

να αντιστοιχούν σε οριακά αποδεκτές διαστάσεις σκαφιδίου Pelton. Όπως φαίνεται 

παραπάνω, διάφορες μεταβλητές έχουν μεγάλη επίδραση στο βαθμό απόδοσης, όπως 
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αυτές που καθορίζουν τη θέση, ενώ άλλες τον επηρεάζουν ελάχιστα, όπως το βάθος και το 

ύψος του διαχωριστή.  

 

Η βασική διάμετρος του μήκους έχει σημαντική επίδραση στο βαθμό απόδοσης διότι 

επηρεάζει τη γωνία εξόδου των σωματιδίων β καθώς ουσιαστικά καθορίζει το μέτρο της 

ταχύτητας ΑΔ, όπως ορίζεται στο Σχήμα 1.37. Η κατάλληλη τιμή του μήκους μειώνει τη 

συνιστώσα ΑΔ με ταυτόχρονη μείωση των απωλειών λόγω παραμένουσας κινητικής 

ενέργειας στα σωματίδια. 

 

Επίσης, μελετήθηκε το ενδεχόμενο αλληλεξάρτησης της ταχύτητας της δέσμης με τη γωνία 

σφήνωσης δ του Σχήματος 5.1 (βλ. αναλυτική προσέγγιση στο Κεφάλαιο 1.5). Τα 

αποτελέσματα του βαθμού απόδοσης και η επίδραση των 2 μεταβλητών φαίνεται στο 

Σχήμα 5.7 και όπως προκύπτει είναι σχετικά μικρή. Πιο συγκεκριμένα, η βέλτιστη τιμή της 

Κu είναι περίπου σταθερή και ίση με 0.48, ανεξάρτητη της γωνίας δ, ενώ ο βαθμός 

απόδοσης παραμένεις περίπου αμετάβλητος για -2<δ<8 μοίρες, αλλά για δ>8 αρχίζει να 

μειώνεται. 

 

Σχ. 5.7.Υπολογισμός της απόδοσης για διάφορες τιμές της ταχύτητας Ku και της γωνίας δ 

 

Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε σύμφωνα μα τη βιβλιογραφία και η πίσω επιφάνεια του 

σκαφιδίου, ώστε να σχηματιστεί η ολοκληρωμένη τριδιάστατη γεωμετρία του. Έπειτα, η 

ροή στη νέα αυτή ολοκληρωμένη γεωμετρία προσομοιώθηκε με την ακριβέστερη μέθοδο 

VOF με σκοπό τον έλεγχο και αξιολόγηση του αποτελέσματος. Η αρχική και η τελική 

γεωμετρία, καθώς και οι υπολογιζόμενοι βαθμοί απόδοσης για την περίπτωση ιδεατής 

δέσμης και ατριβούς ροής δίνονται στο Σχήμα 5.8. Όπως φαίνεται, ο βαθμός απόδοσης που 

προκύπτει με τη μέθοδο VOF (αρχική γεωμετρία 88.3% και τελική 84.5%) είναι πολύ κοντά 

στον αντίστοιχο με τη μέθοδο FLS (αρχική γεωμετρία 88.5% και τελική 85.0%), 

επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την επιτυχία της τελευταίας. 
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Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης της βέλτιστης γεωμετρίας προκύπτει σημαντικά 

μεγαλύτερος από εκείνον της αρχικής γεωμετρίας, κατά 6% περίπου, ικανοποιώντας τις 

υψηλές αποδόσεις που αναμένονται από σύγχρονες γεωμετρίες υδροστροβίλων Pelton. 

 

  

Αρχική γεωμετρία, βαθμός απόδ. 88.3% Βέλτιστη γεωμετρία, βαθμός απόδ. 94.5% 

Σχ. 5.8.  Τριδιάστατη σχεδίαση γεωμετρίας αναφοράς και τελικής γεωμετρίας της 
βελτιστοποίησης με βάση το FLS και υπολογισμός του βαθμού απόδοσης με τη 
μέθοδο VOF 

 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα στην πιο 

ρεαλιστική περίπτωση συνεκτικής ροής είναι μειωμένος κατά περίπου 3%. Επίσης, 

συμπεριλαμβάνοντας τις λοιπές απώλειες που παρουσιάζονται σε έναν υδροστρόβιλο 

Pelton (βλ. Κεφάλαιο 1.2), ο τελικός βαθμός απόδοσης του εξεταζόμενου μικρού 

υδροστροβίλου προκύπτει ίσος με περίπου 87%. 
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5.2. Αριθμητική βελτιστοποίηση με Eulerian πλεγματική μέθοδο 
 

 

Η μέθοδος FLS αποδείχτηκε πολύ αποδοτική στην προσέγγιση της βέλτιστης γεωμετρίας 

του δρομέα, λόγω της μοναδικής της ικανότητας να προσομοιώνει χιλιάδες περιπτώσεις 

εντός αποδεκτού υπολογιστικού χρόνου. Όμως, η μέθοδος FLS δεν επιλύει τις πλήρεις 

ροϊκές εξισώσεις Navier-Stokes και επομένως χαρακτηρίζεται από μειωμένη ακρίβεια σε 

σχέση με τις πλεγματικές Eulerian μεθόδους. Επίσης, η μέθοδος FLS έχε μειονεκτήματα, 

όπως η αδυναμία υπολογισμού της επίδρασης της διαμόρφωσης της πίσω επιφάνειας και 

της εγκοπής του σκαφιδίου στη ροή, με αποτέλεσμα διάφορα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

του σκαφιδίου να αγνοούνται. Για τον λόγο αυτόν πραγματοποιείται μια δεύτερη 

διαδικασία βελτιστοποίησης με το λογισμικό FLUENT, έχοντας ως γεωμετρία αναφοράς την 

τελική βέλτιστη της μεθόδου FLS. Αντίθετα, στην περίπτωση Β η γεωμετρία αναφοράς ήταν 

ανεπτυγμένη πειραματικά και συνεπώς προσομοιώθηκε μόνο με τη μέθοδο Homogeneous. 

 

5.2.1. Μελέτη της ροής στον δρομέα αναφοράς με τη μέθοδο VOF 

 

Το πρώτο στάδιο μελέτης με τη μέθοδο VOF είναι η ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση της 

ροής μέσω διαθέσιμων εργαλείων, που επιτρέπουν τον υπολογισμό των ρευστομηχανικών 

μεγεθών και των διαφόρων ροϊκών μηχανισμών που εμφανίζονται κατά την 

αλληλεπίδρασης δέσμης-δρομέα. Η μελέτη αυτή επέτρεψε την καλύτερη διαμόρφωση της 

εγκοπής και της θέσης της μύτης του σκαφιδίου, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, όπως 

επίσης και τον περιορισμό του εύρους τιμών της γωνίας εξόδου β που χρησιμοποιήθηκε 

κατά τη βελτιστοποίηση με το λογισμικό FLS.  

 

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του αρχικού δρομέα υπέδειξαν 

κάποια εμφανή μειονεκτήματα της γεωμετρίας, όπως περιγράφονται παρακάτω: Αρχικά, 

διαπιστώθηκε ότι αναπτύσσεται υψηλή πίεση στην ενδιάμεση επιφάνεια του σκαφιδίου 

κοντά στην εγκοπή όταν η δέσμη εισέρχεται στο σκαφίδιο (Σχήμα 5.9). Το φαινόμενο αυτό 

υπέδειξε την τροποποίηση της εγκοπής και τη μείωση του εμβαδού της σχηματιζόμενης 

επιφάνειας, μέχρι τη συρρίκνωσή της σε καμπύλη γραμμή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.10. 

Το αποτέλεσμα της μετατροπής αυτής ήταν η σημαντική μείωση της αρνητικής ροπής στην 

αρχή της αλληλεπίδρασης δέσμης-σκαφιδίου και η αύξηση του βαθμού απόδοσης. Από την 

άλλη πλευρά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περιοχή αυτή του σκαφιδίου είναι πολύ 

ευάλωτη σε διάβρωση, λόγω του μειωμένου πάχους της [19, 20]. Η γεωμετρική αυτή 

τροποποίηση υιοθετήθηκε και στις προσομοιώσεις κατά τη βελτιστοποίηση με βάση το FLS 

και συνεπώς εμπεριέχεται στη γεωμετρία αναφοράς που προέκυψε στο Κεφάλαιο 5.1.  
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Σχ. 5.9. Υψηλή πίεση στην επιφάνεια που σχηματίστηκε κατά τη διαμόρφωση της εγκοπής 

 

 

Σχ. 5.10.  Συρρίκνωση του επιπέδου που δημιουργείται κατά την εγκοπή στο νέο σκαφίδιο 
(δεξιά) και σύγκριση με το αρχικό (αριστερά) 

 

Ένα δεύτερο πρόβλημα που διαπιστώθηκε από τις προσομοιώσεις με τη μέθοδο VOF, αλλά 

και με την FLS, είναι ότι σημαντική ποσότητα νερού διαφεύγει μετά την ανάπτυξη της 

επιφανειακής ροής στο σκαφίδιο από την κοιλότητα διαμέσου της εγκοπής, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 5.11. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πολύ μικρή γωνία εξόδου β στο 

χείλος της εγκοπής, προκαλεί σημαντικές απώλειες ενέργειας, σύμφωνα με την Εξίσωση 

(1.25). Όπως μάλιστα παρατηρήθηκε, η αύξηση της παροχής αυξάνει εκθετικά τον όγκο 

νερού που διαφεύγει από την εγκοπή, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του βαθμού 

απόδοσης για μεγάλες παροχές (Σχήμα 2.34). Έτσι, έγινε φανερή η ανάγκη αλλαγής και 

περιορισμού του βάθους της εγκοπής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.12, καθώς επίσης και η 
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σημασία της κατάλληλης επιλογής της ακτινικής απόστασης από το κέντρο περιστροφής, 

που αποτέλεσε πρόσθετη ελεύθερη παράμετρο σχεδιασμού του δρομέα.  

 

 

Σχ. 5.11. Διαφυγή μέρους της επιφανειακής ροής μέσω της εγκοπής 

 

 

Σχ. 5.12.  Περιορισμός του βάθους εγκοπής στο νέο σκαφίδιο (δεξιά) και σύγκριση με το 
αρχικό (αριστερά) 

 

Τέλος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.13, μέρος του εξερχόμενου νερού από τα σκαφίδια 

προσκρούει στην πίσω πλευρά του επόμενου σκαφιδίου στην περιοχή κοντά στη σύνδεσή 

του με τον δρομέα (ρίζα). Έτσι, η γωνία εξόδου β στο χείλος του σκαφιδίου πρέπει να είναι 

λίγο μεγαλύτερη στην περιοχή αυτή, ενώ η κατανομή της τιμής της γωνίας στο υπόλοιπο 

χείλος του σκαφιδίου καθώς και η μέγιστη επιτρεπτή τιμή της θα πρέπει να μελετηθούν 

περαιτέρω.  
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Σχ. 5.13.  Πρόσκρουση του εξερχόμενης ροής στην την πίσω πλευρά του επερχόμενου 
σκαφιδίου. 

 

Γνωρίζοντας τα διάφορα μειονεκτήματα της αρχικής γεωμετρίας γίνεται μελέτη με σκοπό 

την άμεση βελτίωση της ή την καλύτερη παραμετροποίηση της, ώστε τα ελαττώματα να 

εξαλειφτούν μέσω της βελτιστοποίησης.  

 

Σύμφωνα με την Εξίσωση (1.25), η ιδεατή γωνία εξόδου β ενός σκαφιδίου είναι ίση με 180 

μοίρες, (οπότε η κινητική ενέργεια εξόδου ελαχιστοποιείται), ενώ για μικρότερες γωνίες ο 

βαθμός απόδοσης μειώνεται με βάση τη σχέση:  

 

𝜂 =
1

2
∙ 𝜂0 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛽) (5.1) 

 

Στα αρχικά στάδια αλληλεπίδρασης της δέσμης με το σκαφίδιο διαμορφώνεται μια σχετικά 

στενή επιφανειακή ροή που διατρέχει γρήγορα την εσωτερική επιφάνεια του σκαφιδίου και 

εξέρχεται από περιοχή κοντά στη ρίζα του (Σχήμα Δ.2) από μια μικρή σχετικά περιοχή του 

χείλους του (Σχήμα 5.14). Το πάχος της ροής κοντά στη ρίζα στη συνέχεια αυξάνεται αρκετά 

σε σχέση με τα άλλα μέρη της ρίζας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.15 όπου φαίνεται το πάχος 

της ροής σε όλη τη διατομή για τρία στιγμιότυπα. Συνεπώς, στην περιοχή της ρίζας 

απαιτείται μεγαλύτερη γωνία εξόδου β, ώστε να μην προσκρούει και προκαλεί σημαντική 

αρνητική ροπή στην πίσω πλευρά του επόμενου σκαφιδίου. Αντίθετα, η μειωμένη 

ποσότητα νερού που εξέρχεται αργότερα από την περιοχή ανάμεσα στο σημείο Mp (Σχήμα 

3.11) και την εγκοπή (Σχήμα 5.15) επιτρέπει τη μείωση της γωνίας β του χείλους εκεί. 

Σημειώνεται ότι για μικρές γωνίες εξόδου β, π.χ. μικρότερες των 5ο, η μεταβολή του 

βαθμού απόδοσης είναι αμελητέα σύμφωνα με την Εξίσωση (5.1), που απεικονίζεται στο 

Σχήμα 5.16, ενώ μια γωνία περίπου 12ο προκαλεί μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα.  

 

 

Περιοχή υψηλής πίεσης 
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Σχ. 5.14. Διαδοχικά στιγμιότυπα, διαμόρφωση της ροής κατά την έξοδο από το σκαφίδιο 

 

 

  

Α Β 

Γ Δ 

Ε ΣΤ 
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Σχ. 5.15. Πάχος της ροής στα στιγμιότυπα (Α), (Γ) και (ΣΤ) του Σχήματος 5.14 

 

Α 

ΣΤ 

Γ 
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Σχ. 5.16.  Επίδραση της γωνίας εξόδου του σκαφιδίου, β, στον υδραυλικό βαθμό απόδοσης 
του δρομέα.  

 

Με σκοπό τη διερεύνηση της βέλτιστης μεταβολής της γωνίας εξόδου κατά μήκος του 

χείλους του σκαφιδίου πραγματοποιήθηκε η εξής παραμετρική μελέτη: Η γωνία εξόδου 

ελέγχεται σε 3 σημεία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.17, ενώ η ομαλότητα της γεωμετρίας 

εξασφαλίζει ότι τα ενδιάμεσα σημεία έχουν ενδιάμεσες τιμές γωνίας β. Η γωνία στο σημείο 

Γ παραμένει σχεδόν σταθερή και σχετικά μεγαλύτερη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ 

στα σημεία Α και Β μεταβάλλεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.18. Όπως προκύπτει, η 

μεταβολή του βαθμού απόδοσης είναι αμελητέα και συγκρίσιμη με το υπολογιστικό 

σφάλμα. Συνεπώς, για τη συνέχεια επιλέχθηκαν σταθερές τιμές για τις γωνίες εξόδου στα 

σημεία Α και Β και ίσες με τις αντίστοιχες της δεύτερης περίπτωσης του Σχήμα 5.18, δηλαδή 

2.4ο και 5.5ο, αντιστοίχως Τελικά, όπως προκύπτει για τις συγκεκριμένες περιοχές το 

εξερχόμενο νερό διέρχεται σχεδόν εφαπτομενικά με την επιφάνεια του πίσω μέρους του 

προπορευόμενου σκαφιδίου και παράγεται μια πολύ μικρή αρνητική πίεση (θετική ροπή) 

που προκαλείται από το φαινόμενο Coandă effect.  

 

Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των ορίων μεταβολής της τιμής της 

γωνίας εξόδου β στο σημείο Γ, και κατά τη βελτιστοποίηση με τη μέθοδο FLS, στο Κεφάλαιο 

5.1.  
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Σχ. 5.17. Σημεία μελέτης της γωνίας εξόδου 

 

 

Σχ. 5.18. Μελέτη της διαμόρφωσης της γωνίας εξόδου κατά μήκος του χείλους 

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε μία πρόσθετη διερεύνηση για τη διαμόρφωση της πίσω 

πλευράς του σκαφιδίου, καθώς αυτή δεν προσομοιώνεται με το λογισμικό FLS. Η πίσω 

επιφάνεια κοντά στην περιοχή της εγκοπής του σκαφιδίου έχει σημαντική επίδραση στη 

διαμόρφωση της ροής και την υδραυλική απόδοση του δρομέα, διότι μέρος της 

προσπίπτουσας δέσμης που αποκόπτεται προσκολλάται σε αυτήν λόγω του μηχανισμού 

Coanda, δημιουργώντας αρνητική πίεση, όπως έχει επιβεβαιωθεί υπολογιστικά και 
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πειραματικά [21, 39, 40, 42]. Το μέγεθος της προσκόλλησης της ροής στην πίσω επιφάνεια 

εξαρτάται από τη γωνία μεταξύ του άξονα της δέσμης και της επιφάνειας που ορίζεται από 

το χείλος, τη στιγμή έναρξης εισόδου της δέσμης στο σκαφίδιο. Έτσι, για μεγάλη ακτινική 

απόσταση Rμ και μικρή γωνία σφήνωσης δ (Σχήμα 3.11) η προσκολλημένη ροή είναι 

περισσότερη και παραμένει σε επαφή με την πίσω επιφάνεια για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. Τελικά, η ροή αποκολλάται προοδευτικά από την πίσω πλευρά του σκαφιδίου, 

σε μορφή άμορφου μίγματος υγρού και σταγονιδίων και προσκρούει στο επερχόμενο 

σκαφίδιο. Η προοδευτική προσκόλληση και τελικά αποκόλληση της ροής από την επιφάνεια 

φαίνεται στα τέσσερα στιγμιότυπα του Σχήματος 5.19, ενώ στην τελευταία εικόνα του 

απεικονίζεται η τελική διαμόρφωση του πεδίου πιέσεων στην εσωτερική επιφάνεια του 

σκαφιδίου. Επίσης, σημειώνεται ότι για μεγάλες τιμές της ακτινικής απόστασης Rμ 

ενδέχεται μια ποσότητα νερού να μην προσκρούσει καθόλου στο προπορευόμενο 

σκαφίδιο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.20. 

 

 

  

 

 

Α Β 

Γ Δ 
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Σχ. 5.19. Επίδραση της πίσω επιφάνειας στη διαμόρφωση της ροής 

 

   
 

 

Σχ. 5.20. Μέρος του νερού δε προσκρούει στον δρομέα λόγω μειονεκτικής γεωμετρίας 

 

Ακόμη, δοκιμάστηκαν διάφορες μικρές τροποποιήσεις στη γεωμετρία της πίσω επιφάνειας 

του σκαφιδίου με στόχο τη μείωση της προσκόλλησης και της ανομοιομορφίας της ροής 

στην περιοχή αυτή. Γενικά, η μελέτη αυτή δεν υπέδειξε σημαντική αλληλεξάρτηση μεταξύ 

του βαθμού απόδοσης και των διαμορφώσεων που μελετήθηκαν. Έτσι, η τελική γεωμετρία 

Α Β Γ 
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που επιλέχθηκε χαρακτηρίζεται από οριακή αύξηση του βαθμού απόδοσης, της τάξης του 

0.1%, δηλαδή συγκρίσιμο με το αριθμητικό σφάλμα των προσομοιώσεων.  

 

Τέλος, η αντικατάσταση της επιφάνεια της αρχικής γεωμετρίας με τον σχηματισμό του 

αιχμηρού άκρου στο σημείο της εγκοπής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αρνητικής 

ροπής κατά την είσοδο της δέσμης στο σκαφίδιο. Περαιτέρω μείωση μπορεί να επιτευχθεί 

με την αύξηση της γωνίας σφήνωσης δ, μειώνοντας την ακτινική απόσταση Rμ (αύξηση της 

οξείας γωνίας μεταξύ του άξονα της δέσμης και της επιφάνειας που ορίζεται από το χείλος) 

ή τροποποιώντας τη γωνία του διαχωριστή (splitter). Επιπρόσθετα, κρίθηκε σκόπιμη η 

μετακίνηση της μύτης του σκαφιδίου πλησιέστερα στη δέσμη, δηλαδή η αύξηση της 

παραμέτρου Dμ του Σχήματος 3.11, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.21. Έτσι, η μύτη του 

σκαφιδίου αποτελεί το πρώτο σημείο που αλληλοεπιδρά με τη δέσμη, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 5.22 όπου απεικονίζεται το στιγμιότυπο της έναρξης της εισόδου της δέσμης στο 

σκαφίδιο. Επιπλέον, αυτή η τροποποίηση μειώνει την προαναφερθείσα προσκόλληση του 

νερού στην πίσω πλευρά του σκαφιδίου. Μετά την τροποποίηση αυτή επιτεύχθηκε πολύ 

μικρή αύξηση στον βαθμό απόδοσης ίση με 0.12%.  

 

 

Σχ. 5.21. Αρχική και τελική διαμόρφωση της θέσης της μύτης Dμ  
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Σχ. 5.22.  Επίδραση της διαμόρφωσης της θέσης της μύτης Dμ στον τρόπο που η δέσμη 
εισέρχεται στο σκαφίδιο (στην δεύτερη περίπτωση εισέρχεται πρώτα από τη 
μύτη) 

 

Στο Σχήμα 5.23 φαίνονται οι καμπύλες ροπής της γεωμετρίας αναφοράς και της νέας 

τροποποιημένης γεωμετρίας. Επίσης, σε ξεχωριστή καμπύλη φαίνεται η ροπή που 

αντιστοιχεί στην πίσω επιφάνεια του σκαφιδίου. Όπως προκύπτει οι καμπύλες της αρχικής 

και τελικής γεωμετρίας είναι παρόμοιες με βασικές διαφορές στην αρχή της 

αλληλεπίδρασης και στη γωνία κοντά στις -32 μοίρες. Όπως φαίνεται στην τελική 

γεωμετρία η αρνητική ροπή κατά την είσοδο της δέσμης στο σκαφίδιο είναι πρακτικά 

μηδενική. Επίσης, η προσκόλληση της δέσμης στην πίσω επιφάνεια είναι μειωμένη, όπως 

φαίνεται στις μειωμένες τιμές θετικής ροπής στην πίσω επιφάνεια κοντά στις -32 μοίρες. Το 

γεγονός αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι αρνητικό, όμως η μειωμένη προσκόλληση 

έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη κινητική ενέργεια του νερού και την ελαφρώς 

αυξημένη ροπή στην εσωτερική επιφάνεια. Δηλαδή, το νερό αποδίδει την κινητική του 

ενέργεια στον δρομέα σε μεταγενέστερο χρόνο και με καλύτερη απόδοση. 
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Σχ. 5.23.  Αποτέλεσμα μετατροπής της γεωμετρίας στην περιοχή γύρω από την εγκοπή του 
σκαφιδίου.  

 

  

Αρχική Τελική 
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5.2.2. Εφαρμογή της βελτιστοποίησης της περίπτωσης Α με τη μέθοδο VOF 

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των προσομοιώσεων με χρήση Eulerian μεθόδου είναι 

απαγορευτικός για διεξαγωγή διαδικασίας βελτιστοποίησης παρόμοιας με την αντίστοιχη 

της μεθόδου FLS. Συνεπώς, απαιτήθηκε η μελέτη των διαφόρων χαρακτηριστικών 

παραμέτρων της γεωμετρίας μεμονωμένα ή σχηματίζοντας μικρές ομάδες που 

περιλαμβάνουν παραμέτρους που συσχετίζονται μεταξύ τους. Φυσικά, ασθενής 

αλληλεπίδραση αναμένεται να υπάρχει ανάμεσα σε όλες τις παραμέτρους, εντούτοις το 

υπολογιστικό κόστος είναι απαγορευτικό και συνεπώς η ομαδοποίηση των παραμέτρων 

κρίθηκε απαραίτητη. Έτσι, απαιτήθηκε νέα παραμετροποίηση της γεωμετρίας με λιγότερες 

ελεύθερες μεταβλητές, που θα ελέγχουν άμεσα τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της 

γεωμετρίας. Οι νέες αυτές παράμετροι χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του 

δεύτερου σταδίου, δηλαδή με τη μέθοδο VOF και τη Homogeneous για τις περιπτώσεις Α 

και Β αντίστοιχα. Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.24 και 

επεξηγούνται στη συνέχεια: 

 

 

   

   

   

Σχ. 5.24. Σχεδιαστικές παράμετροι βελτιστοποίησης για τις Eulerian πλεγματικές μεθόδους 

 

1. Βασική διάσταση μήκους-πλάτους: Το μέγεθος αδιαστατοποιείται με βάση το πλάτος 
του σκαφιδίου, σχηματίζοντας την παράμετρο Lx/Ly. Το μέγεθος Ly παραμένει πάντα 
σταθερό και συνεπώς η παράμετρος αλλάζει μεταβάλλοντας το Lx. 
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2. Βασική διάσταση βάθους: Το μέγεθος αδιαστατοποιείται και πάλι με βάση το πλάτος 
του σκαφιδίου, σχηματίζοντας την παράμετρο Lz/Ly.  
 

3. Γωνία εξόδου β: Αποτελεί τη γωνία εξόδου στο σημείο Γ του Σχήματος 5.18 όπου 
συναντάται η μέγιστη τιμή της. 
 

4. Γωνία του διαχωριστή (splitter): Ορίζεται όμοια με τη γωνία εξόδου β με τη μόνη 
διαφορά ότι αναφέρεται στα σημεία του διαχωριστή από όπου η ροή εισέρχεται στην 
κοιλότητα. 
 

5. Κλίση της ακμής του διαχωριστή: Η κλίση της ακμής του διαχωριστή είναι παράμετρος 
όμοια με την παράμετρο α του Σχήματος 5.1 που χρησιμοποιήθηκε στο λογισμικό FLS. 
 

6. Γεωμετρία μύτης και εγκοπής: Η παράμετρος ορίζει το μέγεθος της μετακίνηση της 
μύτης προς τη δέσμη αλλάζοντας την γεωμετρία τοπικά, για λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, στο Σχήμα 5.22. Η παράμετρος αυτή δεν έχει συγκεκριμένη τιμή, καθώς 
αναφέρεται συνολικά στη διαμόρφωση της εγκοπής γύρω από την περιοχή της 
εγκοπής. 
 

7. Γωνία σφήνωσης: Η παράμετρος αυτή είναι ανάλογη της παραμέτρου δ του Σχήματος 
5.1 και ελέγχει την κλίση του σκαφιδίου ως προς την ακτινική κατεύθυνση.  
 

8. Ακτινική τοποθέτηση του σκαφιδίου: Η παράμετρος αυτή είναι ανάλογη της 
παραμέτρου Rμ του Σχήματος 5.1 και ελέγχει την ακτινική θέση του σκαφιδίου. 
Υπολογίζεται αδιαστατοποιημένη ως προς την ονομαστική διάμετρο του δρομέα, 
σχηματίζοντας το μέγεθος 2Rμ/D. 
 

9. Αριθμός σκαφιδίων: Η παράμετρος αυτή είναι ανάλογη της παραμέτρου Nb του 
λογισμικού FLS, όπως ορίστηκε στον πίνακα 3.1 και ελέγχει τον αριθμό των σκαφιδίων 
που φέρει ο δρομέας. 

 

Η επιλογή των παραπάνω παραμέτρων έγινε με κριτήριο το μέγεθος της επίδρασής τους 

στον βαθμό απόδοσης του δρομέα. Επίσης, εισήχθησαν οι γωνίες εξόδου του σκαφιδίου, β, 

και η γωνία εισόδου του διαχωριστή, καθώς δεν μελετήθηκαν ως παράμετροι στην 

προηγούμενη βελτιστοποίηση. Επιπρόσθετα, για παρόμοιους λόγους μελετήθηκε η 

γεωμετρία στην περιοχή κοντά στη μύτη του σκαφιδίου και ο αριθμός των σκαφιδίων, 

καθώς οι παράμετροι αυτοί σχετίζονται άμεσα με την επίδραση της πίσω επιφάνειας στην 

ασκούμενη ροπή στο σκαφίδιο. Τέλος, για λόγους επιβεβαίωσης και αξιοπιστίας 

μελετήθηκε η επίδραση της κλίσης της ακμής του διαχωριστή καθώς η μέθοδος FLS 

υπέδειξε ότι οι διαφορές είναι μικρότερες του τυχαίου αριθμητικού σφάλματος. 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2, η ανεξαρτησία πλέγματος για προσομοίωση μη-συνεκτικής 

ροής επιτυγχάνεται για 2.4 εκατομμύρια κελιά, ενώ το υπολογιστικό κόστος είναι περίπου 4 

ημέρες. Επιπρόσθετα, για το μοντέλο τύρβης k-ω SST και 3.5 εκατομμύρια κελιά, σχήμα που 

υιοθετήθηκε για τον υπολογισμό της καμπύλης λειτουργίας, το υπολογιστικό κόστος είναι 

περίπου 8 ημέρες. Καθώς η διαδικασία της βελτιστοποίησης απαιτεί μεγάλο πλήθος 

προσομοιώσεων, τάξης αρκετών δεκάδων, υιοθετήθηκε η προσομοίωση μη-συνεκτικής 

ροής με λίγο μικρότερο πλέγμα, αποτελούμενο από 1.5 εκατομμύρια κελιά. Έτσι, έγινε 

δυνατή η σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου διερεύνησης, καθώς το 
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υπολογιστικό κόστος κάθε προσομοίωσης μειώθηκε σε 2 ημέρες. Το υπολογιστικό σφάλμα 

αναμένεται να είναι παρόμοιο για όλες τις προσομοιώσεις, καθώς ο λόγος διαμέτρου της 

δέσμης προς πλάτος σκαφιδίου, παραμένει σταθερός. Επίσης, το υπολογιστικό σφάλμα 

λόγω του αραιότερου πλέγματος εκτιμάται ότι εισάγει πρόσθετο αριθμητικό σφάλμα 

περίπου 0.5%, όπως προκύπτει από το Σχήμα 2.30, το οποίο επίσης αναμένεται να είναι 

σταθερό για προσομοιώσεις παραπλήσιων γεωμετριών. 

  

Όπως αναφέρθηκε, το υψηλό υπολογιστικό κόστος δεν επιτρέπει την παράλληλη 

διερεύνηση όλων των παραμέτρων. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να εξεταστεί η 

αλληλεπίδραση των παραμέτρων και η λύση να συγκλίνει με ασφάλεια στη βέλτιστη. Έτσι, 

στην περίπτωση Α που μελετήθηκε με τη μέθοδο VOF μόνο οι πρώτες 4 παράμετροι 

υπολογίστηκαν παράλληλα, ενώ οι υπόλοιπες μελετήθηκαν μεμονωμένα. Επίσης, η 

παράμετρος "Γεωμετρία μύτης και εγκοπής" μελετήθηκε μόνο ποιοτικά, κάνοντας διάφορες 

αλλαγές στην περιοχή γύρω από τη μύτη και εφαρμόζοντας τη μέθοδο δοκιμής-σφάλματος. 

 

5.2.3. Βασικά στοιχεία και εφαρμογή της μεθόδου σχεδιασμού πειραμάτων (DOE) 

 

Για την περαιτέρω μείωση των απαιτούμενων προσομοιώσεων, πραγματοποιήθηκε μελέτη 

σχεδιασμού πειραμάτων (Design of Experiments-DOE), η οποία εφαρμόστηκε με τη χρήση 

του λογισμικού Design-Expert [82, 83, 84]. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων και την εύρεση της βέλτιστης 

γεωμετρίας ονομάζεται μεθοδολογία επιφανειών απόκρισης (Response Surface 

Methodology-RSM). Πρόκειται για ένα σύνολο μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη της απόκρισης 

(response) ενός εξεταζόμενου μεγέθους, στην οποία επιδρούν μια σειρά από μεταβλητές 

εισόδου (input variables), με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόκρισης αυτής. Η επιφάνεια 

απόκρισης τελικά εκφράζεται ως συνάρτηση των ελεύθερων μεταβλητών: 

 

𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑘) + 휀 (5.2) 

 

όπου, 𝑦, είναι η απόκριση του συστήματος, 𝑥𝑖, οι μεταβλητές σχεδιασμού ή παράμετροι 

του προβλήματος, οι οποίες σε ορολογία DOE ονομάζονται παράγοντες σχεδιασμού. Τέλος, 

ο όρος ε, αναπαριστά το σφάλμα του μοντέλου και περιλαμβάνει ενδεχόμενα σφάλματα τα 

οποία επιδρούν στην απόκριση. 

 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας βασίζεται στην αναλυτική προσέγγιση της επιφάνειας 

απόκρισης f η οποία προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων. Για τον λόγο αυτό 

συνήθως χρησιμοποιείται πολυωνυμική εξίσωση δευτέρου βαθμού που έχει τη μορφή: 

 

𝑦𝑝 = 𝑐𝑜 + ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝑐𝑖𝑖𝑥𝑖

2𝑘
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑗𝑥𝑖

𝑘
𝑖=𝑗+1

𝑘−1
𝑗=1  , 𝑃 = 1,… , 𝑛 (5.3) 
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όπου 𝑦𝑝  η απόκριση (εξαρτημένη μεταβλητή), 𝑐𝑜  σταθερός συντελεστής, 𝑐𝑖 , 𝑐𝑖𝑖 , 𝑐𝑖𝑗  οι 

συντελεστές της γραμμικής, τετραγωνικής επίδρασης και αλληλεπίδρασης αντίστοιχα και 

𝑥𝑖, 𝑥𝑗  οι παράγοντες (ανεξάρτητες μεταβλητές) . 

 

Στην παραπάνω εξίσωση οι συντελεστές , 𝑐𝑖 , 𝑐𝑖𝑖 και 𝑐𝑖𝑗 είναι άγνωστοι και υπολογίζονται με 

αριθμητικό τρόπο από την ανάλυση των δεδομένων συνήθως με τη μέθοδο ελάχιστων 

τετραγώνων. Όπως είναι φανερό ο ακρίβεια υπολογισμού των συντελεστών εξαρτάται από 

τον σχεδιασμό του πειράματος. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

σχεδιασμού central composite design (CCD), που είναι από τις πιο διαδεδομένες. 

 

Κατά τη διαδικασία της διερεύνησης το πρόβλημα μορφοποιείται και επιλύεται σαν ένα 

πρόβλημα βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς (constrained optimization problem), με τη 

χρήση μη-γραμμικών μεθόδων. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τη λύση 

προβλήματος με 4 ελεύθερες μεταβλητές απαιτεί 25 προσομοιώσεις CFD, σύμφωνα με την 

εξίσωση 𝑛 = 2𝑘 + 2𝑘 + 1, όπου k και n ο αριθμός των παραμέτρων σχεδίασης και των 

απαιτούμενων πειραμάτων, αντίστοιχα. Στην εξίσωση αυτή ο πρώτος όρος αφορά τον 

αριθμό των παραγοντικών σημείων (factorial points), ο δεύτερος τα αξονικά σημεία (axial 

points) και ο τρίτος την παρουσία ενός κεντρικού σημείου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.25. 

Να σημειωθεί πως για την πραγματοποίηση των στατιστικών υπολογισμών, το λογισμικό 

Design-Expert κωδικοποιεί τις μεταβλητές εισόδου, 𝑋𝑖 , οι οποίες αντιστοιχούν στην 

πραγματική τιμή της συγκεκριμένης ανεξάρτητης μεταβλητής, στη μορφή 𝑥𝑖, η οποία είναι 

η αδιάστατη τιμή της αντίστοιχης μεταβλητής, σύμφωνα με την Εξίσωση: 

 

𝑥𝑖 =
(𝑋𝑖−𝛸𝜊)

𝛿𝛸
 (5.4) 

 

όπου 𝛸𝜊, η τιμή της μεταβλητής στο κεντρικό σημείο και 𝛿𝛸, η μεταβολή σε κάθε βήμα. Οι 

χαμηλές και υψηλές τιμές των παραμέτρων (παραγοντικά σημεία) κωδικοποιούνται ως -1 

και +1 αντίστοιχα, το κεντρικό σημείο κωδικοποιείται ως 0 και τέλος, το πεδίο σχεδιασμού 

επεκτάθηκε έως το + α και -α (𝑎 = √𝑘 = 2). Η τιμή του α αντιπροσωπεύει την απόσταση 

από το κέντρο του χώρου σχεδιασμού έως τα αξονικά σημεία. Η μέθοδος CCD απαιτεί 

μειωμένο αριθμό πειραμάτων για να καθορίσει το σχεδιαστικό χώρο, λόγω της αρχής 

αραιότητας των επιδράσεων (sparsity of effects), η οποία αναφέρει ότι η απόκριση του 

συστήματος συνήθως καθορίζεται από τις κύριες επιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις 

κατώτερης τάξης μεταξύ των παραγόντων σχεδίασης [85].  
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Σχ. 5.25.  Σχηματική απεικόνιση κεντρικού σύνθετου σχεδίου για 3 μεταβλητές σχεδιασμού 
[86] 

 

Από την εφαρμογή της μεθόδου στην παράλληλη διερεύνηση των τεσσάρων πρώτων 

μεταβλητών προέκυψε ο παρακάτω Πίνακας 5.1 στον οποίο η τελευταία στήλη της 

απόκρισης συμπληρώθηκε ύστερα από την αριθμητική προσομοίωση των 25 περιπτώσεων. 

 

Πίνακας 5.1. Σχεδιασμός αριθμητικών πειραμάτων (DOE) και αποτελέσματα 

Run Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Response 

   (L/W)  (H/W) Inlet angle  Exit angle R1 

1 1.0500 0.3250 14.0100 11.8010 0.9528 

2 0.9001 0.3000 5.0150 13.8005 0.9476 

3 1.0500 0.2750 14.0100 15.8000 0.9519 

4 0.7501 0.3250 14.0100 15.8000 0.9279 

5 0.9001 0.3000 23.0050 13.8005 0.9589 

6 1.0500 0.2750 32.0000 15.8000 0.9534 

7 0.7501 0.3250 14.0100 11.8010 0.9276 

8 1.0500 0.3250 32.0000 15.8000 0.9513 

9 0.7501 0.2750 14.0100 11.8010 0.9383 

10 1.0500 0.2750 14.0100 11.8010 0.9516 

11 0.7501 0.2750 32.0000 11.8010 0.9421 

12 0.7501 0.2750 14.0100 15.8000 0.9297 

13 0.9001 0.2500 23.0050 13.8005 0.9576 

14 0.9001 0.3000 23.0050 9.8015 0.9523 

15 0.9001 0.3000 23.0050 17.7995 0.9539 
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16 0.9001 0.3500 23.0050 13.8005 0.9463 

17 1.0500 0.3250 32.0000 11.8010 0.9538 

18 0.7501 0.2750 32.0000 15.8000 0.9305 

19 0.9001 0.3000 40.9950 13.8005 0.9491 

20 1.0500 0.3250 14.0100 15.8000 0.9604 

21 1.0500 0.2750 32.0000 11.8010 0.9520 

22 0.7501 0.3250 32.0000 11.8010 0.9318 

23 0.7501 0.3250 32.0000 15.8000 0.9219 

24 1.2000 0.3000 23.0050 13.8005 0.9330 

25 0.6002 0.3000 23.0050 13.8005 0.8964 

 

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν οι συντελεστές cij και προτείνεται από το 

λογισμικό η πολυωνυμική συνάρτηση f η οποία συνδέει με αναλυτικό τρόπο τις 

παραμέτρους με την απόκριση δηλαδή τον βαθμό απόδοσης. Επίσης, υπολογίζονται οι 

βέλτιστες τιμές των παραμέτρων και εκτιμούνται ενδεχόμενα σφάλματα των 

προσομοιώσεων εντοπίζοντας ακραίες μεμονωμένες τιμές που δεν συμφωνούν με τις 

υπόλοιπες. Έτσι, για παράδειγμα, σύμφωνα με τη συνάρτηση f προκύπτει ότι η απόκριση 

του 20ου πειράματος είναι υπερεκτιμημένη κατά περίπου 0.4% (δηλαδή προτείνεται η τιμή 

0.957). Όπως προέκυψε όμως το μέγιστο σφάλμα προκύπτει περίπου ίσο με 0.45% το 

οποίο είναι σχετικά μικρό και υποδεικνύει την καλή συνέπεια των αποτελεσμάτων των 

προσομοιώσεων. Τελικά ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης προέκυψε ίσος με 96.1%, όπως 

επιβεβαιώθηκε και από αριθμητική προσομοίωση χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τιμές των 

παραμέτρων που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη. 

 

5.2.4. Εφαρμογή βελτιστοποίησης της περίπτωσης Β με την Ομογενή Μέθοδο 

 

Όμοια εργασία που έγινε με τη μέθοδο VOF του λογισμικού FLUENT πραγματοποιήθηκε και 

με την Ομογενή μέθοδο [Homogeneous], για άλλη γεωμετρία αναφοράς που διατέθηκε από 

τη βιομηχανία και έχει προκύψει από παλαιότερη πειραματική μελέτη, όπως αναφέρθηκε 

στην αρχή του Κεφαλαίου αυτού. Με δεδομένο ότι πρόκειται για δρομέα εμπορικού 

υδροστροβίλου που έχει προκύψει μετά από σειρά ετών εμπειρικές βελτιώσεις, δεν 

υφίστανται εμφανή μειονεκτήματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν σημαντικά. 

Έτσι, η μελέτη προσβλέπει στη βελτιστοποίηση των τιμών διαφόρων γεωμετρικών μεγεθών 

και σε μικρή αύξηση του βαθμού απόδοσης.  

 

Οι 7 από τις 9 ελεύθερες μεταβλητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και διερευνήθηκαν με το 

πρόγραμμα Design-Expert, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 

τους 4 πρώτους παραμέτρους όμοια με την περίπτωση Α. Αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η 

αύξηση στην απόδοση κατά 0.9% εφαρμόζοντας ταυτόχρονη αύξηση στις διαστάσεις του 

μήκους και του βάθους του σκαφιδίου και προσαρμόζοντας τη μέγιστη γωνία εξόδου β στις 

αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, η βέλτιστη γωνία εξόδου β προέκυψε για την περίπτωση που η 

ροή εξέρχεται σχεδόν εφαπτομενικά ως προς την πίσω επιφάνεια του επόμενου σκαφιδίου, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.26, όμοια με τα αποτελέσματα της περίπτωσης Α. 
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Σχ. 5.26.  Διαμόρφωση της εξερχόμενης ροής και του πεδίου πιέσεων  στην πίσω επιφάνεια 
του επόμενου σκαφιδιου, για βέλτιστη γωνία εξόδου β. 

 

Η δεύτερη ομάδα, των τριών παραμέτρων, αποτελείται από τις 2 μεταβλητές που ελέγχουν 

τη θέση του σκαφιδίου και τη μεταβλητή που ορίζει τον αριθμό τους. Αποτέλεσμα της 

μελέτης ήταν η αύξηση του βαθμού απόδοσης κατά 0.8% (δηλαδή με την μεταβολή και των 

7 παραμέτρων επιτεύχθηκε συνολική αύξηση του βαθμού απόδοσης 1.7%) με τη μείωση 

του αριθμού των σκαφιδίων σε λιγότερα από 18 (ως 14) και την ανάλογη προσαρμογή της 

γωνίας σφήνωσης. Ο μικρός αριθμός των σκαφιδίων έρχεται σε αντίθεση με τη 

βιβλιογραφία [5, 7], αλλά είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί λόγω της αύξησης του βάθους 

και του μήκους των σκαφιδίων, όπως και λόγω της βέλτιστης επιλογής της ακτινικής τους 

θέσης. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η εισαγωγή της δέσμης σε κάθε σκαφίδιο συνοδεύεται 

από απώλεια ενέργειας (πρόσκρουση, αποκοπή κλπ), είναι φανερό το σχετικό πλεονέκτημα 

της μείωσης του αριθμού τους. 

 

5.2.5. Αποτελέσματα βελτιστοποίησης των δύο περιπτώσεων και σύγκρισή τους 

 

Μετά τη διενέργεια της βελτιστοποίησης είναι δυνατή η μελέτη του μεγέθους της 

επίδρασης κάθε παραμέτρου στον βαθμό απόδοσης, ώστε να αξιολογηθεί η σημασία τους. 

Επίσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων Α και Β, εντοπίζοντας τις διαφορές 

των βέλτιστων σημείων, με στόχο την αξιολόγηση της σημασίας του ειδικού αριθμού 

στροφών στον σχεδιασμό του δρομέα. Σημειώνεται ότι η περίπτωση Α χαρακτηρίζεται από 

μέσο ειδικό αριθμό στροφών περίπτωσης Pelton ίσο με 12 rpm, ενώ η περίπτωση Β από 

πολύ υψηλό ίσο με 27. Με δεδομένο ότι το πλάτος των σκαφιδίων είναι ανάλογο της 

παροχής η σχέση διαμέτρου δέσμης προς πλάτος σκαφιδίων είναι παρόμοια στις δύο 

περιπτώσεις (0.231 για την Α περίπτωση και 0.252 για τη Β περίπτωση). Όμως, η σχέση 

πλάτος σκαφιδίου προς ονομαστική διάμετρο δρομέα είναι σημαντικά διαφορετική λόγω 

του διαφορετικού ειδικού αριθμού στροφών (0.260 για την Α περίπτωση και 0.373 για τη Β 

περίπτωση). Συνεπώς, η περίπτωση Β χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλη παροχή, μικρή 

πίεση και μικρό πλάτος σκαφιδίων με ανάλογο αντίκτυπο στο μέγεθος των σκαφιδίων, τον 

αριθμό τους και τη θέση τους, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
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1) Βασική διάσταση μήκους: Lx/Ly 

 

Το μήκος του σκαφιδίου επηρεάζει περίπου 1% τον βαθμό απόδοσης στο εύρος τιμών που 

επιλέχτηκε, όπως παρατηρείται στο Σχήμα 5.27. Από τη σύγκριση των δύο περιπτώσεων 

προκύπτει ότι το μέγεθος της εξάρτησης του βαθμού απόδοσης από την παράμετρο Lx/Ly 

είναι σχεδόν η ίδια. Ωστόσο, η βέλτιστη τιμή του βαθμού απόδοσης παρατηρείται για 

διαφορετικές τιμές της παραμέτρου και συνεπώς η βέλτιστη τιμή της εξαρτάται από τον 

ειδικό αριθμό στροφών και τον σχεδιασμό του δρομέα. Ο υψηλός ειδικός αριθμός στροφών 

συνδυάζεται με σχετικά μεγαλύτερο πλάτος σκαφιδίου λόγω των υψηλότερων παροχών 

χωρίς όμως να απαιτείται και αντίστοιχα μεγαλύτερο μήκος καθώς αυτό επηρεάζεται 

ασθενέστερα από την παροχή και εντονότερα από την ονομαστική διάμετρο του δρομέα. 

Συνεπώς, το κλάσμα Lx/Ly προκύπτει μικρότερο στην περίπτωση υψηλού αριθμού στροφών. 

 

 

Σχ. 5.27. Επίδρασης της βασικής διάστασης μήκους του σκαφιδίου στον βαθμό απόδοσης 

 

2) Βασική διάσταση βάθους: Lz/Ly 

 

Το βάθος του σκαφιδίου επηρεάζει επίσης περίπου 1% τον βαθμό απόδοσης στο εύρος 

τιμών που επιλέχθηκε, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.28, ενώ και στις δύο περιπτώσεις Α και 

Β, η ευαισθησία του βαθμού απόδοσης στην παράμετρο αυτή είναι παρόμοια. Ωστόσο, η 

βέλτιστη τιμή του βαθμού απόδοσης επιτυγχάνεται σε διαφορετικές τιμές της παραμέτρου 

και συνεπώς η βέλτιστη τιμή της εξαρτάται από τον ειδικό αριθμό στροφών και τον 

σχεδιασμό του δρομέα. Πιο συγκεκριμένα το βάθος του σκαφιδίου πιθανότατα εξαρτάται 

από τον λόγο της παροχής προς το πλάτος του σκαφιδίου. Όσο μικρότερος είναι ο λόγος 

αυτός τόσο μικρότερο είναι το πάχος του νερού πάνω στην επιφάνεια του σκαφιδίου και 

συνεπώς το κατάλληλο βάθος είναι μικρότερο καθώς αυτό συνδέεται με αυξημένες 

επιφανειακές τριβές. Ο λόγος παροχής προς πλάτος σκαφιδίου είναι περίπου 10% 
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μικρότερος στην Α περίπτωση το οποίο είναι σε συμφωνία με τις προτεινόμενες τιμές της 

ανάλυσης καθώς το βάθος στην Α περίπτωση είναι περίπου 10% μικρότερο. 

 

 

Σχ. 5.28. Επίδρασης της βασικής διάστασης βάθους του σκαφιδίου στον βαθμό απόδοσης.  

 

3) Γωνία εξόδου β στο σημείο Γ (Σχήμα 5.18) 

 

Η επίδραση της γωνίας εξόδου του σκαφιδίου β στον βαθμό απόδοσης φαίνεται στο Σχήμα 

5.29, όπου φαίνεται ότι η επίπτωση στον βαθμό απόδοσης είναι μικρότερη του 1% στο 

διάστημα ελέγχου. Η βέλτιστη τιμή στις περιπτώσεις Α και Β διαφέρει αρκετά, λόγω κυρίως 

του διαφορετικού σχεδιασμού, αλλά και του αριθμού των σκαφιδίων. Η βέλτιστη γωνία 

εξόδου προκύπτει πάντα όταν η εξερχόμενη ροή προσκρούει σχεδόν εφαπτομενικά στην 

πίσω επιφάνεια του επόμενου σκαφιδίου, η οποία όμως δεν είναι όμοια στις δύο 

περιπτώσεις. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο της εφαπτομενικής 

πρόσκρουσης του εξερχόμενου νερού είναι η απόλυτη απόσταση μεταξύ των σημείων Γ 

(Σχήμα 5.17) δύο διαδοχικών σκαφιδίων και του πάχους της ροής που εξέρχεται στο σημείο 

αυτό. Όπως αναλύθηκε παραπάνω το πάχος της ροής είναι παρόμοιο στις δύο περιπτώσεις 

καθώς αυτό ρυθμίζεται κατάλληλα από τις βασικές διαστάσεις του σκαφιδίου. Η απόλυτη 

απόσταση δύο σημείων Γ όμως εξαρτάται από την ονομαστική διάμετρο, το μήκος και την 

ακτινική θέση των σκαφιδίων και τον αριθμό των σκαφιδίων. Όπως προέκυψε, παρά το 

γεγονός ότι η Β περίπτωση έχει λιγότερα σκαφίδια (17) σε σχέση με την Α (20), η απόλυτη 

απόσταση είναι κατά 15% μικρότερη λόγω της μικρότερης ονομαστική διαμέτρου. Συνεπώς, 

καθώς η απόσταση που διανύει η ροή μέχρι να προσκρούσει στο επερχόμενο σκαφίδιο 

είναι μικρότερη, η απαιτούμενη γωνία εξόδου είναι μεγαλύτερη, ώστε να καλύψει την 

απαιτούμενη ακτινική απόσταση. 
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Σχ. 5.29. Επίδραση της γωνίας εξόδου β του σκαφιδίου στον βαθμό απόδοσης 

 

4) Γωνία του διαχωριστή  

 

Η γωνία του διαχωριστή (Πίνακας 5.1), έχει πολύ μικρή επίδραση στο βαθμό απόδοσης, σε 

ένα μεγάλος εύρος που μελετήθηκε, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.30. Στα Σχήματα 5.30 και 

5.32 ως τιμή αναφοράς της σχετικής γωνία ορίζεται η μέση τιμή της βέλτιστης γωνίας των 

περιπτώσεων Α και Β. Έτσι, η βέλτιστη τιμή της είναι παρόμοια στις δύο περιπτώσεις, 

συνεπώς δεν εξαρτάται από τον ειδικό αριθμό στροφών και τον σχεδιασμό του δρομέα. 

 

 

Σχ. 5.30.  Σύγκριση της επίδρασης της γωνίας εισόδου του διαχωριστή των περιπτώσεων Α 
και Β 
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5) Κλίση της ακμής του διαχωριστή 

 

Η κλίση της ακμής του διαχωριστή ως προς το επίπεδο που ορίζει το χείλος του σκαφιδίου 

μελετήθηκε μόνο στην περίπτωση Α και, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.31, επαληθεύτηκαν τα 

αποτελέσματα της μεθόδου FLS, καθώς η σημασία του είναι πολύ περιορισμένη. 
 

 

Σχ. 5.31. Επίδραση της κλίσης της ακμής του διαχωριστή στην περίπτωση Α 

 

6) Γεωμετρία μύτης και εγκοπής 
 
Η γεωμετρία της περιοχής γύρω από τη μύτη του σκαφιδίου διερευνήθηκε μόνο στην 

περίπτωση Α, καθώς το σχήμα της ήταν διαμορφωμένο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Η 

βελτιστοποίηση της παραμέτρου βασίστηκε στην παρατήρηση της ροής σύμφωνα με τα 

αναλυτικά αποτελέσματα του FLUENT και ύστερα από μελέτη 8 υποψήφιων γεωμετριών 

επιτεύχθηκε μικρή αύξηση του βαθμού απόδοσης κατά 0.2%. 

 

7) Γωνία σφήνωσης δ 

 

Η επίδραση της γωνίας σφήνωσης του σκαφιδίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.32, είναι της 

τάξης του 1.0 % στο εύρος τιμών που εξετάστηκε. Η επίδραση στον βαθμό απόδοσης στις 

περιπτώσεις Α και Β είναι παρόμοια, ενώ η διαφορά μεταξύ των βέλτιστων γωνιών κλίσης 

των δύο σχεδίων προέκυψε ίση με περίπου 2 μοίρες. 
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Σχ. 5.32. Σύγκριση της επίδρασης της γωνίας σφήνωσης δ των περιπτώσεων Α και Β 

 

8) Ακτινική θέση του σκαφιδίου 

 

Η επίδραση της ακτινικής απόστασης του σκαφιδίου στον βαθμό απόδοσης είναι παρόμοια 

και πολύ σημαντική και στις δύο περιπτώσεις, στο εύρος τιμών που μελετήθηκε, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 5.33. Αντίθετα, η βέλτιστη θέση διαφέρει σημαντικά, λόγω του 

διαφορετικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, καθώς η περίπτωση Β χαρακτηρίζεται από 

περίπου 2.25 φορές μεγαλύτερο ειδικό αριθμό στροφών η πίεση και συνεπώς η ταχύτητα 

της δέσμης είναι σημαντικά μικρότερες στην περίπτωση Β. Συνεπώς, η ροή στη Β 

περίπτωση αλληλεπιδρά με το σκαφίδιο σε μεγαλύτερο εύρος γωνίας περιστροφής. Έτσι, 

απαιτείται η είσοδος της ροής στο σκαφίδιο να πραγματοποιείται σε μικρότερη σχετική 

γωνιακή θέση του σκαφιδίου και συνεπώς η απόσταση μεταξύ της μύτης του σκαφιδίου και 

της ονομαστικής ακτίνας είναι μεγαλύτερη όταν το σκαφίδιο βρίσκεται στη βέλτιστη θέση.  
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Σχ. 5.33. Επίδρασης της ακτινικής θέσης του σκαφιδίου στον βαθμό απόδοσης.  

 

9) Αριθμός των σκαφιδίων 

 

Ο αριθμός των σκαφιδίων ποικίλλει για διάφορους δρομείς Pelton, αλλά σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία [21, 27, 40, 87, 88], κυριαρχεί η τάση να τοποθετούνται όσο το δυνατόν 

περισσότερα σκαφίδια, μέχρι τα 22 ή 23. Όμως, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.34, προκύπτει 

ότι για την περίπτωση Β η χρήση λιγότερων σκαφιδίων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον 

βαθμό απόδοσης, πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες. Παρόμοια τάση διαφαίνεται και στην 

περίπτωση Α όπου ο καταλληλότερος αριθμός σκαφιδίων προκύπτει ίσος με 20. Πιθανή 

εξήγηση είναι ότι η σωστή θέση και σχήμα του σκαφιδίου επιτρέπουν την ικανοποιητική 

αλληλεπίδραση της δέσμης με τον δρομέα με χρήση λιγότερων σκαφιδίων. Επιπρόσθετα 

όμως, με δεδομένο ότι στις περιπτώσεις Α και Β η παροχή έχει παρόμοια τιμή, σημαντική 

παράμετρο αποτελεί η απόλυτη απόσταση μεταξύ δύο σκαφιδίων σε ακτινική θέση ίση με 

την ονομαστική διάμετρο. Αυτή η απόσταση είναι όμοια στις δύο περιπτώσεις (διαφορά 

μικρότερη του 5%) όταν τοποθετούνται 17 σκαφίδια στη Β περίπτωση, λόγω της μειωμένης 

ονομαστικής διαμέτρου του δρομέα. 
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Σχ. 5.34. Επίδραση του αριθμού των σκαφιδίων στον βαθμό απόδοσης των δρομέων Α και Β 

 

5.2.6. Τελική γεωμετρία σκαφιδίου της Α περίπτωσης 

 

Η τελική γεωμετρία που προέκυψε από την παραμετρική μελέτη εξετάστηκε αριθμητικά με 

έμφαση στη μεγιστοποίηση της ακρίβειας. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο τύρβης k-ω 

SST και σημαντικά πυκνότερο πλέγμα αποτελούμενο από 3.5 εκατομμύρια κελιά. Ο τελικός 

υδραυλικό βαθμός απόδοσης του δρομέα προέκυψε ίσος με 92.7% δηλαδή κατά 3.4% 

μειωμένος σε σχέση με το απλοποιημένο μη-συνεκτικό μοντέλο ως αποτέλεσμα των τριβών 

με τα στερεά τοιχώματα και την τύρβη της ροής. 

 

Στη συνέχεια, έγινε ποιοτική μελέτη της τελικής γεωμετρίας με στόχο να εξεταστούν τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της από κατασκευαστικής απόψεως. Όπως προέκυψε, η τελική 

γεωμετρία είναι υπερβολικά λεπτή στην περιοχή κοντά στην εγκοπή, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 5.35 όπου στις πρώτες 3 εικόνες φαίνεται το σημείο που γίνεται η τομή και στη 

συνέχεια οι αντίστοιχες τομές. Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε τροποποίηση της γεωμετρίας 

επιβάλλοντας όριο στο ελάχιστο επιτρεπτό πάχος και η γεωμετρία επανασχεδιάστηκε. 

Όπως αναμενόταν η νέα μεταβολή στη γεωμετρία μείωσε τον υδραυλικό βαθμό απόδοσης 

του δρομέα, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν αριθμητικής προσομοίωσης της ροής 

διαμορφώθηκε στο 92.5%. 
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Σχ. 5.35. Κατασκευαστικό ελάττωμα της βελτιστοποιημένης γεωμετρίας του σκαφιδίου 

 

 

 

  

ΤΟΜΗ Γ 
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5.3. Ανασκόπηση της μελέτης και συμπεράσματα 
 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν 2 διαφορετικοί τρόποι 

βελτιστοποίησης της γεωμετρίας του δρομέα υδροστροβίλου Pelton. Ο πρώτος βασίζεται 

στη μέθοδο FLS, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν και μελετήθηκε 

ενδελεχώς στα κεφάλαια 3 και 4. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν εκτενείς μελέτες, ώστε να 

βελτιωθεί η διαδικασία της παραμετροποίησης και να αυξηθεί η ακρίβεια της μεθόδου, η 

οποία τελικά προσεγγίζει εκείνη των πλεγματικών Eulerian μεθόδων . Η ταχύτατη επίλυση 

της ροής με τη μέθοδο FLS επιτρέπει να διεκπεραιωθεί συστηματική διαδικασία 

βελτιστοποίησης, ξεκινώντας από ουσιαστικά τυχαία γεωμετρία αναφοράς και 

συγκλίνοντας με ασφάλεια στη βέλτιστη λύση. 

 

Η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στην Eulerian πλεγματική μέθοδο VOF, η οποία εφαρμόσθηκε 

με τη βοήθεια του εμπορικού λογισμικού FLUENT, αφού προηγήθηκε εκτεταμένη μελέτη, 

ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή ακρίβεια σε αποδεκτό υπολογιστικό κόστος. Τα γενικά 

χαρακτηριστικά της μεθόδου μελετήθηκαν και προσαρμόσθηκαν για την περίπτωση του 

δρομέα υδροστροβίλου Pelton, υιοθετώντας ρυθμίσεις και μεγέθη τα οποία για λόγους 

ευθείας σύγκρισης παραμένουν σταθερά σε όλες τις προσομοιώσεις. Επίσης, για λόγους 

μείωσης του υπολογιστικού κόστους εφαρμόστηκαν απλοποιήσεις που δεν αναμένεται να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης, μειώνοντας τον αριθμό των κελιών του 

πλέγματος και προσομοιώνοντας τη ροή ως μη-συνεκτική. Έτσι, έγινε δυνατό να 

πραγματοποιηθεί διαδικασία βελτιστοποίησης σχεδιασμού, η οποία βασίζεται σε αξιόπιστα 

και ακριβή αποτελέσματα για τον τελικό καθορισμό της γεωμετρίας των σκαφιδίων του 

δρομέα. Ως αρχική γεωμετρία αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η γεωμετρία που προέκυψε από 

τη βελτιστοποίηση με βάση τη μέθοδο FLS, η οποία έδωσε μια αρχική εκτίμηση των 

βέλτιστων τιμών των παραμέτρων σχεδιασμού. Έτσι, η μεταβολή τους κατά τη μελέτη της 

βελτιστοποίησης με το λογισμικό FLUENT δεν ήταν σημαντική και συνεπώς τα σφάλματα 

λόγω πιθανής ασθενής αλληλεπίδρασής τους που δεν ελήφθη υπόψη ήταν περιορισμένα.  

Επομένως, ο συνδυασμός των δύο λογισμικών FLS και FLUENT αποδεικνύεται εξαιρετικά 

αποτελεσματικός για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού δρομέων υδροστροβίλων Pelton.  

 

Η γεωμετρία του δρομέα παραμετροποιήθηκε για δεύτερη φορά χρησιμοποιώντας 

λιγότερες παραμέτρους (συνολικά 9) οι οποίοι συνδέονταν άμεσα με διάφορα επιθυμητά 

φαινόμενα (όπως π.χ. η γωνία εξόδου). Οι 4 παράμετροι μελετήθηκαν παράλληλα με τη 

μέθοδο σχεδιασμού πειραμάτων, ενώ οι υπόλοιποι παράμετροι μελετήθηκαν μεμονωμένα 

καθώς κρίθηκε ότι η αλληλεπίδραση τους είναι ασθενής. Το τελικό αποτέλεσμα της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης ήταν η αύξηση του βαθμού απόδοσης με βάση τη μέθοδο FLS 

από 88.3 σε 94.5 (Κεφάλαιο 5.1.2) και στη συνέχεια από 94.5% σε 96.1% με βάση τη μέθοδο 

VOF (Κεφάλαιο 5.2.2 και 5.2.3). Η αύξηση αυτή είναι πολύ μεγάλη με δεδομένο ότι οι 

απώλειες του δρομέα υποδιπλασιάστηκαν. Η τελική γεωμετρία μελετήθηκε σε όλο το εύρος 

λειτουργίας με την πλεγματική μέθοδο VOF, μοντέλο τύρβης k-ω SST και πλέγμα 3.5 

εκατομμυρίων κελιών για την εκτίμηση της απόδοσης του δρομέα με τη μέγιστη δυνατή 

ακρίβεια. Στο Σχήμα 5.36 φαίνεται η σύγκριση της αρχικής και τελικής καμπύλης όπου στον 

άξονα των x παρίσταται η παροχή λειτουργίας προς την κανονική παροχή Qn για άνοιγμα 
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ακροφυσίου 12 mm. Όπως προκύπτει, η νέα καμπύλη είναι σαφώς πιο οριζόντια 

αποδίδοντας πολύ καλά και σε μεγάλες παροχές καθώς δεν παρατηρείται έξοδος του νερού 

από την κοιλότητα διαμέσου της εγκοπής ακόμα και για το μέγιστο άνοιγμα του 

ακροφυσίου. 

 

  

Σχ. 5.36.  Σύγκριση καμπύλων βαθμού απόδοσης του αρχικού και του νέου δρομέα σε όλο 
το εύρος λειτουργίας του υδροστροβίλου.  
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6. Αριθμητική βελτιστοποίηση εγχυτήρα υδροστροβίλων 

δράσης 
 

 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο Κεφάλαιο, έχουν γίνει αρκετές μελέτες με αντικείμενο τη 

συμπεριφορά του εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης χρησιμοποιώντας αριθμητικές [30, 32, 

89] και πειραματικές μεθόδους [34, 90, 91]. Όπως έχει προκύψει, οι απώλειες των 

σύγχρονων εγχυτήρων είναι μικρές σε σύγκριση με τις συνολικές υδραυλικές απώλειες ενός 

υδροστροβίλου δράσης, και δεν ξεπερνάνε το 4%. Επίσης, ο σημαντικότερος παράγοντας 

που τις επηρεάζει είναι το άνοιγμα του ακροφυσίου, το οποίο επιλέγεται με βάση τη 

διαθέσιμη/επιθυμητή παροχή κάθε χρονική στιγμή. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι κατά τη 

μελέτη του μεγέθους των απωλειών, τα πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα 

βρίσκονται σε αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ τους. Συνεπώς, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί ενδελεχής διερεύνηση ενός βελτιωμένου σχεδιασμού επιλύοντας 

αριθμητικά τη ροή στον εγχυτήρα για διάφορες γεωμετρικές και λειτουργικές συνθήκες. 

 

Έτσι, στην παρούσα μελέτη γίνεται αναλυτική διερεύνηση της γεωμετρίας του εγχυτήρα 

χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους, με στόχο την ελαχιστοποίηση των υδραυλικών 

απωλειών σε όλο το εύρος λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη βασίστηκε στα 

αριθμητικά αποτελέσματα δύο Eulerian πλεγματικών μεθόδων, της VOF και της 

Homogeneous χρησιμοποιώντας τα λογισμικά ANSYS-FLUENT και ANSYS-CFX αντιστοίχως, 

με παρόμοιο τρόπο που μελετήθηκε και ο δρομέας στο προηγούμενο Κεφάλαιο 5. Η 

εργασία έγινε σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Lancaster university, η οποία 

εξειδικεύτηκε στην αριθμητική μέθοδο Homogeneous με το λογισμικό CFX. 

 

Η παρούσα μελέτη αρχίζει με τη διερεύνηση των σημαντικότερων συνιστωσών και 

γεωμετρικών παραμέτρων σχεδιασμού του εγχυτήρα, και τον διαχωρισμό του τελικού 

τμήματος του εγχυτήρα, όπου παρατηρείται σχεδόν το σύνολο των απωλειών. Η γεωμετρία 

του τμήματος αυτού παραμετροποιείται και οι τιμές των βασικότερων παραμέτρων 

βελτιστοποιούνται με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών της ροής. Στη συνέχεια, 

μελετάται το σύνολο του εγχυτήρα και επαληθεύονται τα αποτελέσματα της 

βελτιστοποίησης. 
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6.1. Βασικοί ορισμοί και τοποθέτηση του προβλήματος 
 

6.1.1. Ανάλυση τυπικής γεωμετρίας εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης 

 

Ο εγχυτήρας σύγχρονων υδροστροβίλων δράσης αποτελεί το τμήμα της σωλήνωσης μετά 

τον διανομέα το οποίο οδηγεί τη ροή στον δρομέα. Τα τυπικά μέρη του εγχυτήρα 

αποτελούν η γωνία της σωλήνωσης, το βάκτρο της βελόνης, τα πτερύγια που στηρίζουν το 

βάκτρο, η μείωση της διατομής της σωλήνωσης στο τελικό μέρος του εγχυτήρα και το 

τελικό μέρος της βελόνης. Τα μέρη αυτά φαίνονται στην τομή του τριδιάστατου σχεδίου 

του Σχήματος 6.1. 

 

  

Σχ. 6.1. Τυπικός εγχυτήρας υδροστροβίλου δράσης 
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Η ροή εισέρχεται υπό υψηλή πίεση στο τμήμα του εγχυτήρα και αρχικά διέρχεται συνήθως 

από μια τελική γωνία στροφής της σωλήνωσης πριν την είσοδο στο κέλυφος του 

υδροστροβίλου, όπου δημιουργούνται δευτερεύουσες δίνες Dean [61]. Η γωνία αυτή του 

αγωγού είναι απαραίτητη από κατασκευαστικής απόψεως, ώστε να γίνει δυνατή η στήριξη 

του βάκτρου της βελόνης με ταυτόχρονη δυνατότητα αξονικής ρύθμισης της θέσης της 

(Κεφάλαιο 1.1.1). Στη συνέχεια, η ροή διέρχεται από το τμήμα των πτερυγίων στήριξης της 

βελόνης, τα οποία συνήθως είναι από 3 ως 6 και προκαλούν μικρές πρόσθετες απώλειες 

τριβής, αλλά μειώνουν τις δευτερεύουσες ροές, ανάλογα με το σχήμα, το μέγεθος και τον 

αριθμό τους [28]. Τέλος, η ροή φτάνει στο τελικό τμήμα του εγχυτήρα, όπου 

παρατηρούνται οι σημαντικότερες ρευστομηχανικές μετατροπές. Η ελεύθερη διατομή 

μειώνεται σημαντικά ανάλογα με τη θέση της βελόνης, η πίεση μειώνεται σταδιακά και 

τελικά γίνεται ίση με την ατμοσφαιρική, ενώ ταυτόχρονα η ταχύτητα αυξάνεται σύμφωνα 

με το νόμο του Bernoulli, όπως περιγράφουν οι εξισώσεις (1.8) και (1.12). Τυπική μορφή της 

μεταβολής της πίεσης και της ταχύτητας του ρευστού στο τελικό τμήμα του εγχυτήρα 

φαίνεται στα Σχήματα 6.2. και 6.3 αντιστοίχως, για πίεση εισόδου ίση με 100 mΣΥ. 

 

 

Σχ. 6.2. Τυπική μορφή πεδίου πιέσεων 
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Σχ. 6.3. Τυπική μορφή πεδίου ταχυτήτων (υγρής και αέριας φάσης) 

 

Στην παρούσα μελέτη το τελικό τμήμα του εγχυτήρα μελετήθηκε ξεχωριστά. Ο διαχωρισμός 

αυτός διευκολύνει σημαντικά την ανάλυση, καθώς στο τμήμα αυτό παρατηρείται σχεδόν το 

σύνολο των απωλειών και, επιπλέον, η γεωμετρία του είναι αξονοσυμμετρική, με 

αποτέλεσμα να μπορεί να επιλυθεί αριθμητικά ως διδιάστατη. Επιπλέον, οι συνθήκες 

εισόδου είναι γνωστές με μικρές τυπικές παραδοχές, καθώς οι δευτερεύουσες ροές είναι 

περιορισμένες και συνεπώς η κατανομή της αξονικής ταχύτητας και της πίεσης μπορεί να 

θεωρηθεί ομοιόμορφη. Επίσης, με μια σύντομη διερεύνηση είναι δυνατόν να καθοριστούν 

και οι αρχικές συνθήκες του μοντέλου τύρβης, καθώς η ροή ανάντι του τελικού τμήματος 

δεν διαφέρει σημαντικά από τη ροή σε ευθύγραμμο αγωγό [25]. 

 

6.1.2. Το τελικό τμήμα του εγχυτήρα 

 

Η γεωμετρία του τελικού τμήματος του εγχυτήρα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί 

προκαλείται σχεδόν το σύνολο των απωλειών. Η διάταξη είναι διδιάστατη, 

αξονοσυμμετρική και συνεπώς η επίλυση της ροής μπορεί να γίνει σε υπολογιστικό χώρο, 

όπως οριοθετείται στο Σχήμα 6.4. Οι βασικότερες σχεδιαστικές παράμετροι που 

χαρακτηρίζουν μια τυπική γεωμετρία φαίνονται στο ίδιο Σχήμα 6.4 και περιγράφονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 6.1. 

 

  

Σχ. 6.4.  Τυπική γεωμετρία τελικού τμήματος εγχυτήρα και ορισμός των σημαντικότερων 
διαστάσεων-παραμέτρων. 
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Πίνακας 6.1. Ορισμός βασικών παραμέτρων και λειτουργίας τελικού τμήματος εγχυτήρα 

Παρ. Κατηγορία Ονομασία παραμέτρου και σύντομη περιγραφή 

A Μέγεθος εγχυτήρα 
Η διάμετρος εξόδου του στομίου του ακροφυσίου, Α, ορίζει 
το μέγεθος του εγχυτήρα και τη μέγιστη δυνατή παροχή. 

B Στοιχείο σχεδιασμού  
Η γωνία �̂�  αποτελεί τη γωνία της βελόνης και έχει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ελεύθερου 
ανοίγματος Ε συναρτήσει της F. 

C Στοιχείο Σχεδιασμού 
Η γωνία �̂�  αποτελεί τη γωνία του ακροφυσίου και έχει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των υδραυλικών 
απωλειών. 

D Στοιχείο Σχεδιασμού 
Η μέγιστη διάμετρος της βελόνης, D, χαρακτηρίζει το 
μέγεθος της και πρέπει να είναι ανάλογο της βασικής 
διαμέτρου Α. 

E 
Ελεύθερο άνοιγμα,  
1ος ορισμός 

Το ελεύθερο άνοιγμα Ε αποτελεί χαρακτηριστικό της 
λειτουργίας του εγχυτήρα και ρυθμίζει την παροχή. 

F 
Άνοιγμα ακροφυσίου, 
2ος ορισμός 

Το άνοιγμα ακροφυσίου F είναι ίσο με τη μετακίνηση της 
βελόνης από την κλειστή θέση, και αποτελεί 
χαρακτηριστικό της λειτουργίας όμοια με το Ε. 

G Μέγεθος σωλήνωσης 

Ορίζει τη διάμετρο της σωλήνωσης και πρέπει να είναι 
ανάλογη της βασικής διαμέτρου Α, ώστε η μέγιστη 
ταχύτατα του ρευστού να μην υπερβαίνει τα 10 m/s στο 
τμήμα αυτό. 

 

Τα παραπάνω γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεν είναι σαφώς ορισμένα από τη βιβλιογραφία 

και διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή καθώς η επίδραση τους στο βαθμό απόδοση 

και στην ποιότητα λειτουργίας του έργου δεν είναι καθοριστική. Εντούτοις, για τις γωνίες 

ακροφυσίου (C) και τη γωνία της βελόνης (Β) παρατηρείται ότι οι διαφορές δεν είναι 

μεγάλες και το εύρος τιμών είναι περίπου C=70-90 μοίρες και Β=50-60 μοίρες [5, 7, 27]. 

Στον παρακάτω Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται οι τιμές που προτείνονται για μικρά 

υδροηλεκτρικά [7]. 

 

Πίνακας 6.2. Τυπικές γεωμετρικά χαρακτηριστικά εγχυτήρων υδροστροβίλων Pelton [7] 

Παράμετρος Προτεινόμενη τιμή 

B Γωνία της βελόνης 55ο 

C Γωνία του ακροφυσίου 80ο 

D Μέγιστη διάμετρος βελόνης 1.36 · Α 

G Διάμετρος σωλήνωσης 4 · Α 

 

Τέλος, με στόχο την επίλυση της ροής απαραίτητο είναι να οριστεί η διάσταση H η οποία 

καθορίζει τη μέγιστη απόσταση επίλυσης της ροής από το στόμιο. Πιο συγκεκριμένα η 

διάσταση H είναι ανάλογη της βασικής διαμέτρου Α και χαρακτηρίζει το σημείο που 

θεωρείται το τέλος του εγχυτήρα, όπου προσμετρώνται οι απώλειες. 
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6.1.3. Υπολογισμός βαθμού απόδοσης εγχυτήρα 

 

Ο βαθμός απόδοσης του εγχυτήρα εκφράζεται με τον λόγο της ενέργειας της δέσμης του 

ρευστού μετά την έξοδο του εγχυτήρα, προς την ενέργεια του ρευστού στην αρχή του. Η 

αρχή του εγχυτήρα ορίζεται στην είσοδο του υπολογιστικού χώρου (διατομή G, Σχήμα 6.4) 

Η ενέργεια της δέσμης υπολογίζεται σε απόσταση Η (Πίνακας 6.1) από το χείλος του 

εγχυτήρα και επιλέγεται με βάση την τυπική τοποθέτηση του δρομέα σε σχέση με τον 

εγχυτήρα. Πιο συγκεκριμένα, το τελικό σημείο ορίζεται στο Σχήμα 6.5, και για τυπικούς 

υδροστροβίλους που φέρουν εκτροπέα είναι περίπου ίσο με το διπλάσιο της βασικής 

διαμέτρου ακροφυσίου Α. Έτσι, ο υπολογιστικός χώρος του εγχυτήρα οριοθετείται από την 

κατακόρυφη γραμμή που βρίσκεται σε απόσταση Η από το στόμιο, ώστε οι απώλειες 

ενέργειας της ελεύθερης δέσμης έως το σημείο αυτό να προσμετρώνται στις απώλειες του 

εγχυτήρα. Σημειώνεται ότι ο υπολογιστικός χώρος επεκτείνεται ελαφρώς περισσότερο από 

τη διάσταση Η, σε απόσταση 2.5·Α, έτσι ώστε το σημείο ελέγχου να μην ταυτίζεται με το 

τέλος του υπολογιστικού χώρου, όπου η στατική πίεση ορίζεται από τις οριακές συνθήκες. 

Επίσης, ο υπολογιστικός χώρος του δρομέα οριοθετείται από το τόξο του κύκλου του 

Σχήματος 6.5. Συνεπώς, τα όρια των δύο υπολογιστικών χώρων δεν εφάπτονται, αλλά ο 

συνολικός όγκος της δέσμης που προσομοιώνεται στο σταθερό σύστημα είναι σχεδόν ίσος 

(Σχήμα 6.5).  

 

 
 

Σχ. 6.5. Τοποθέτηση στον χώρο συστήματος εγχυτήρα - δρομέα Pelton 

 
Ο υπολογισμός της ενέργειας της δέσμης γίνεται με βάση την ολική ενέργεια της ροής, 

όπως υπολογίζεται με βάση τις παρακάτω Εξισώσεις (6.1-6.3): 
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𝑁 = ∫ (𝑝 +
𝜌∙𝑢2

2
) ∙ 𝑢 ∙ 𝑑𝐴

 

𝐴
  (6.1) 

𝑁 = ∑ (𝑝𝑖 +
𝜌∙𝑢𝑖

2
) ∙ 𝑢𝑖 ∙ 𝐴𝑖

𝑛
1  (6.2) 

𝛢𝜋ώ𝜆휀𝜄휀𝜍 휀𝛾𝜒𝜐𝜏ή𝜌𝛼 = 𝜂𝛼 =
𝑁𝑖𝑛−𝑁𝑜𝑢𝑡

𝑁𝑖𝑛
 (6.3) 

 

Όπου N η ισχύς σε J/s, pi η στατική πίεση σε Pa, ρi η πυκνότητα του ρευστού σε kg/m3, ui η 

αξονική ταχύτητα του ρευστού σε κάθε κελί του υπολογιστικού πλέγματος i σε m/s, A το 

εμβαδόν της διατομής της ροής σε m2 και n ο αριθμός των κελιών σε αυτήν.  
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6.2. Διερεύνηση διαδικασίας επίλυσης της ροής στο τελικό τμήμα 

του εγχυτήρα 

 

 

Προτού ξεκινήσει η διαδικασία της βελτιστοποίησης απαιτείται η μελέτη των διαφόρων 

παραμέτρων και ρυθμίσεων της αριθμητικής επίλυσης της ροής, με παρόμοιο τρόπο που 

έγινε για τον δρομέα και περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2.2. Απαιτείται η επιλογή μίας 

γεωμετρίας αναφοράς, όπου θα εφαρμόζονται διάφορα μοντέλα τύρβης και υπολογιστικά 

πλέγματα, με στόχο την κατάλληλη επιλογή τους για όλες τις μετέπειτα προσομοιώσεις.  

 

Έτσι, αρχικά επιλέχθηκε η βασική διάσταση του ακροφυσίου Α ίση με 36 mm, η οποία 

συμπίπτει με τον εγχυτήρα του πειραματικού μοντέλου του Εργαστηρίου. Στη συνέχεια, με 

βάση τη μέγιστη παροχή που επιτυγχάνεται, η διάσταση της σωλήνωσης G επιλέχθηκε ίση 

με 82.5 mm. Το άνοιγμα ακροφυσίου F επιλέχθηκε ίσο με 12 mm (ή 0.3·Α) το οποίο 

αντιστοιχεί στο ΚΣΛ του μοντέλου. Τα υπόλοιπα γεωμετρικά χαρακτηριστικά έλαβαν επίσης 

τιμές σύμφωνα με τα σχέδια του μοντέλου, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 6.3. 

 

Πίνακας 6.3. Γεωμετρία αναφοράς 

Α 36 mm 

Β 50o  

C 70o  

D 1.278 · Α  (46 mm) 

F 0.3 · Α  (12 mm) 

G 2.29 · Α  (82.5 mm) 

 

6.2.1. Ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά της προσομοίωσης 

 

Όπως αναφέρθηκε, το πρόβλημα είναι δυνατόν να επιλυθεί ως διδιάστατο 

αξονοσυμμετρικό, μειώνοντας τουλάχιστον κατά μία τάξη μεγέθους τον αριθμό των 

απαιτούμενων κελιών. Επίσης, καθώς το φαινόμενο είναι μόνιμο, η ροή επιλύεται ως 

μόνιμη, μειώνοντας το υπολογιστικό κόστος κατά τουλάχιστον μία τάξη μεγέθους. Η 

περιοχή της ροής εντός του ακροφυσίου χαρακτηρίζεται από αμιγώς υγρή φάση, αλλά κατά 

τον σχηματισμό της ελεύθερης δέσμης η αέρια και υγρή φάση συνυπάρχουν. Συνεπώς, 

απαιτείται η χρήση διφασικού μοντέλου, δηλαδή το μοντέλο VOF για επίλυση με το FLUENT 

και το Homogeneous για επίλυση με το CFX (βλ. Κεφάλαιο 2). 

 

Η σύγκλιση της επαναληπτικής επίλυσης ήταν ικανοποιητική και πιστοποιήθηκε ότι μια 

τυπική επιλογή των χαρακτηριστικών του επιλύτη και επίλυση με σχήμα 2ης τάξης ακρίβειας 

(2nd order upwind) οδηγούν πρακτικά σε πανομοιότυπα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά που θα επιλέξει ο χρήστης. Η επιλογή απλής ακρίβειας πράξεων 

(single precision) επιτυγχάνει μείωση των αδιάστατων υπολοίπων των ροϊκών εξισώσεων 

(residuals) σε τιμές της τάξης του 10-5 - 10-6, ενώ με για διπλή ακρίβειας πράξεων (double 

precision) τις περισσότερες φορές τα υπόλοιπα μειώνονται ακόμη περισσότερο, σε τιμές 

μικρότερες του 10-7. Η λύση στις δύο περιπτώσεις είχε πολύ μικρές διαφορές, αλλά 
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επιλέχθηκε η επίλυση διπλής ακρίβειας καθώς το υπολογιστικό κόστος της διδιάστατης 

επίλυσης ήταν πολύ περιορισμένο. 

 

Το υπολογιστικό πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση αποτελείται από 

διακόσιες χιλιάδες κελιά, όπως υπέδειξε η μελέτη ανεξαρτησίας πλέγματος που 

περιγράφεται παρακάτω. Για την περίπτωση του FLUENT το πλέγμα διαμορφώθηκε 

διδιάστατο αποτελούμενο από τετράπλευρα κελιά. Για την περίπτωση του CFX, όπου ο 

επιλύτης δεν δέχεται διδιάστατους χώρους επίλυσης, το πλέγμα δημιουργήθηκε 

τριδιάστατο με πάχος ενός κελιού, όπως προτείνεται από τον οδηγό του λογισμικού ANSYS® 

CFX®-Pre User’s Guide [92]. Έτσι, το πάχος των κελιών κατά την περιφερειακή κατεύθυνση 

ορίστηκε ίσο με 1 μοίρα, επαρκώς μικρό, χωρίς όμως να καθιστά την ποιότητα του 

πλέγματος μη-αποδεκτή. Τα πλέγματα δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα ANSYS® ICEM 

CFD mesh και η ποιότητά τους προέκυψε πολύ καλή με ελάχιστη τιμή της orthogonal 

quality ίση με 0.3 (βλ. Κεφάλαιο 2.1.2). Στο Σχήμα 6.6 απεικονίζεται το υπολογιστικό πλέγμα 

που χρησιμοποιήθηκε από το FLUENT, ενώ στο Σχήμα 6.7 προβάλλονται οι λεπτομέρειες 

του τρόπου σχηματισμού του.  

 

 

Σχ. 6.6. Μορφή υπολογιστικού πλέγματος για επίλυση με το FLUENT 
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Σχ. 6.7.  Λεπτομέρειες υπολογιστικού πλέγματος στα τμήματα εξόδου του νερού από τον 
εγχυτήρα (πάνω) και σχηματισμού της ελεύθερης δέσμης (κάτω) 

 

6.2.2. Ανεξαρτησία πλέγματος 

 

Η μελέτη ανεξαρτησίας πλέγματος πραγματοποιήθηκε με παρόμοιο τρόπο όπως και στην 
περίπτωση του δρομέα (βλ. Κεφάλαιο 2.2.3.2). Η περίπτωση αναφοράς προσομοιώθηκε 
χρησιμοποιώντας πλέγματα αρχικά πολύ αραιά και στη συνέχεια πυκνότερα μέχρι η 
μεταβολή των αποτελεσμάτων να είναι αμελητέα. Η ίδια διαδικασία εφαρμόσθηκε με τα 
δύο λογισμικά, εξετάζοντας τα αποτελέσματα για τον βαθμό απόδοσης του εγχυτήρα, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 6.9. Συμπερασματικά προκύπτει ότι η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται για 
πλέγματα από περίπου 100 με 200 χιλιάδες κελιά, αφού η περαιτέρω μεταβολή των 
υδραυλικών απωλειών στον εγχυτήρα με πυκνότερα πλέγματα παραμένει μικρότερη από 
0.1 % (Σχήμα 6.8). Επίσης, τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων προκύπτουν σχεδόν 
πανομοιότυπα, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους και επιτρέποντας την παράλληλη χρήση 
τους στη διεξαγωγή της μελέτης βελτιστοποίησης που ακολουθεί. Με βάση τα παραπάνω, 
σε όλες τις περιπτώσεις που προσομοιώθηκαν κατά τη διερεύνηση, χρησιμοποιήθηκε 
πλέγμα αποτελούμενο από περίπου 150.000 κελιά. 
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Σχ. 6.8.  Μελέτη ανεξαρτησίας πλέγματος και ακρίβειας διδιάστατου αξονοσυμμετρικού 
μοντέλου. 

 
Επιπλέον, έγινε επαλήθευση της καταλληλότητας του διδιάστατου αξονοσυμμετρικού 

μοντέλου για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Για τον λόγο αυτόν, η ροή στο 

τελικό τμήμα του εγχυτήρα αναφοράς επιλύθηκε ως τριδιάστατη στον μισό συμμετρικό 

τριδιάστατο όγκο, ορίζοντας ως επίπεδο συμμετρίας επιφάνεια που διέρχεται από τον 

άξονα του. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο Σχήμα 6.8, όπου η τοποθέτηση του στον οριζόντιο 

άξονα έγινε με κριτήριο τον αριθμό των κελιών της μεσημβρινής τομής όπου βέβαια στα 

διδιάστατα πλέγματα ταυτίζεται με το συνολικό αριθμό των κελιών. Τελικά, όπως είναι 

φανερό οι διαφορές της τριδιάστατης και της διδιάστατης επίλυσης είναι πολύ μικρές και 

συνεπώς η διερεύνηση μπορεί να βασιστεί στο διδιάστατο αξονοσυμμετρικό μοντέλο 

επίλυσης της ροής 

 

6.2.3. Μοντέλο τύρβης 

 

Οι απώλειες ενέργειας στην περίπτωση του εγχυτήρα οφείλονται στις τριβές, κυρίως 

μεταξύ του νερού και των στερεών τοιχωμάτων και δευτερευόντως μεταξύ του νερού και 

του αέρα. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η επιλογή του μοντέλου τύρβης έχει ουσιώδη 

σημασία στην ακρίβεια υπολογισμού των απωλειών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [64, 92] 

κατάλληλα μοντέλα για πολυφασικές ροές με ελεύθερη επιφάνεια είναι τα k-ε rng και k-ω 

SST. Τα μοντέλα αυτά δοκιμάστηκαν σε διάφορες παραλλαγές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

6.9, όπου παρατίθεται ο βαθμός απόδοσης για τρεις τιμές της διάστασης Η (Σχήμα 6.4). 

Όπως προκύπτει οι διαφορές είναι αρκετά σημαντικές μεταξύ των μοντέλων κυρίως διότι η 

απόλυτη τιμή των απωλειών είναι πολύ μικρή και διότι οι απώλειες οφείλονται 

αποκλειστικά στη συνεκτικότητα του ρευστού και συνεπώς το μοντέλο τύρβης τις επηρεάζει 

καθοριστικά. Στην παρούσα μελέτη επιλέχτηκε η μέθοδος K-ω SST λόγω της καταλληλότητα 

της μοντελοποίησης της τύρβης σε ροή κοντά και μακριά από στερεά τοιχώματα, όπως 

έχουμε στην περίπτωση του εγχυτήρα. Επίσης, μελετήθηκε η τιμή της παραμέτρου Y+ (βλ. 
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Κεφάλαιο 2.1.6), η οποία συνιστάται να είναι περιορισμένη ειδικά για μοντέλα, όπως το k-ω 

SST, συγκρίνοντας τρεις περιπτώσεις με Y+<80, Y+<10 και Y+<2. Όπως προέκυψε, η 

διαφορά είναι σημαντική και συνεπώς, με δεδομένο ότι η αύξηση του υπολογιστικού 

κόστους ήταν μικρότερη του 10 % του συνολικού, υιοθετήθηκε το μοντέλο k-ω SST με Y+<2. 

 

 

Σχ. 6.9. Διερεύνηση επίδρασης του μοντέλου τύρβης 

 

6.2.4  Ρυθμιζόμενη πύκνωση πλέγματος 

 

Οι μικρές μεταβολές της γεωμετρίας του εγχυτήρα και του υπολογιστικού όγκου ελέγχου 

που προκαλούνται κατά τη μελέτη βελτιστοποίησης σχεδιασμού, απαιτείται να μην 

επηρεάζουν την ποιότητα του πλέγματος και τη διαμόρφωση της τιμής Y+. Η σταθερή 

πυκνότητα πλέγματος επιτυγχάνεται με τη χρήση σταθερού μεγέθους κελιών, επιτρέποντας 

μια περιορισμένη μεταβολή του μεγέθους του πλέγματος, από 150 ως 250 χιλιάδες κελιά. 

Επίσης, η συνθήκη Y+<2 επιβλήθηκε σε όλες τις γεωμετρίες (επιλογή inflation) κατά τον 

σχηματισμό του πλέγματος και της επιλογής ρυθμιζόμενης πύκνωσης (adapt) κατά τη 

διάρκεια επίλυσης της ροής. Πιο συγκεκριμένα, η ροή επιλύεται επαναληπτικά έως ότου τα 

αδιάστατα υπόλοιπα των ροϊκών εξισώσεων να μειωθούν κάτω του 10-5, ώστε η ροή να έχει 

φτάσει κοντά στην τελική της μορφή, και στη συνέχεια το πλέγμα πυκνώνεται τοπικά 

αυξάνοντας τον αριθμό των κελιών.  

 

Οι περιοχές πύκνωσης επιλέχθηκαν για συνθήκες Y+>2 και για κλάσμα όγκου του νερού 

(volume fraction) μεταξύ των τιμών 0.2 και 0.8, με στόχο να μειωθεί το πλάτος της 
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διφασικής περιοχής. Η τοπική αυτή πύκνωση λαμβάνει χώρα 2 φορές, μειώνοντας το 

μέγεθος των επιλεγμένων κελιών ως και 16 φορές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.10, όπου 

απεικονίζεται η περίπτωση ενός αραιού πλέγματος 25 χιλιάδων κελιών για λόγους 

ευκρίνειας. Επίσης, στο Σχήμα 6.11 παρατίθεται μια τυπική μορφή της μεταβολής των 

αδιάστατων υπολοίπων κατά τη διάρκεια της σύγκλισης. Η πρώτη έντονη πτώση της τιμής 

τους, στις 1800 περίπου επαναλήψεις, σηματοδοτεί τον σχηματισμό της τελικής μορφής της 

ροής, ενώ οι δύο απότομες αυξήσεις μετά από 2100 και 2800 περίπου επαναλήψεις είναι 

αποτέλεσμα εφαρμογής της τοπικής πύκνωσης του πλέγματος. 
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Σχ. 6.10.  Τελική μορφή και λεπτομέρειες πλέγματος 25 χιλιάδων κελιών, μετά την τοπική 
πύκνωση κατά την επίλυση. 

 
 

 

Σχ. 6.11. Μεταβολή αδιάστατων υπολοίπων των ροϊκών εξισώσεων κατά την επίλυση 
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6.3. Βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του τελικού τμήματος εγχυτήρα 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το τελικό τμήμα του εγχυτήρα μελετήθηκε ξεχωριστά, 

εφαρμόζοντας διαδικασία αριθμητικής βελτιστοποίησης της γεωμετρίας του με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των υδραυλικών απωλειών. Η μελέτη έγινε με τους δύο κώδικες που 

προαναφέρθηκαν, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Με δεδομένη την 

ομοιότητα των αποτελεσμάτων τους, όπως διαπιστώθηκε προηγουμένως στο Κεφάλαιο 

6.2.2, οι δύο επιλύτες αναμένεται να καταλήξουν σε παρόμοιες βέλτιστες λύσεις, ώστε να 

πιστοποιηθεί η εγκυρότητα και γενικότητα της μελέτης. 

 

6.3.1. Μέθοδος βελτιστοποίησης 

 

Ο υπολογιστικός χρόνος προσομοίωσης της αξονοσυμμετρικής ροής είναι πολύ μικρότερος 

από τον αντίστοιχο της επίλυσης της ροής στον δρομέα του υδροστροβίλου. Για λόγους 

εξοικονόμησης υπολογιστικού χρόνου η βελτιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

τη διαδικασία μελέτης Σχεδιασμού Πειραμάτων (Design of Experiments-DOE), όμοια με τη 

διερεύνηση του δρομέα που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο 5. 

 

Αρχικά, έγινε η παραμετροποίηση της γεωμετρίας με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 6.1. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες μεταβλητές 

σχεδιασμού που βελτιστοποιούνται είναι οι διαστάσεις �̂�, �̂� και D, δηλαδή οι γωνίες της 

βελόνης και του ακροφυσίου, και το μέγεθος της βελόνης. Η διάσταση D αδιαστατοποιείται 

ως προς το μέγεθος του ακροφυσίου, δηλαδή ως προς τη διάσταση Α. Με στόχο τη 

διερεύνηση των γεωμετρικών αυτών παραμέτρων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας, ως 

πρόσθετες ελεύθερες μεταβλητές εισήχθησαν και οι συνθήκες πίεσης εισόδου και 

εισερχόμενης παροχής. Ειδικότερα, η παροχή ελέγχεται από το ελεύθερο άνοιγμα του 

ακροφυσίου χρησιμοποιώντας τη διάσταση Ε, αδιαστατοποιημένη ως προς την Α, (Σχήμα 

6.4). Με αυτόν τον τρόπο η παροχή καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τη μεταβλητή Ε 

και είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τις άλλες γεωμετρικές διαστάσεις. Αντίθετα, ο συνήθης 

προσδιορισμός της θέσης της βελόνης με βάση τη διάσταση F αποφεύχθηκε, καθώς θα είχε 

ως αποτέλεσμα η παροχή να εξαρτάται όχι μόνο από την παράμετρο αυτήν, αλλά και από 

τη γωνία της βελόνης, �̂�. 

 

Με βάση τα παραπάνω, η μελέτη Σχεδιασμού Πειραμάτων (DOE) περιλαμβάνει 5 

ανεξάρτητες μεταβλητές, από τις οποίες οι τρεις είναι καθαρά γεωμετρικές (�̂�, �̂�, D). Στόχος 

της βελτιστοποίησης είναι η εύρεση της βέλτιστη τιμής τους σε ένα ευρύ φάσμα μεταβολής 

των άλλων δύο μεταβλητών, που καθορίζουν το σημείο λειτουργίας.  

 

Το εύρος τιμών των μεταβλητών υδραυλικού ύψους (πίεσης) και ελεύθερου ανοίγματος 

(θέση βελόνης) καθορίστηκε με βάση τη συνήθη περιοχή λειτουργίας των υδροστροβίλων 

δράσης. Έτσι, το ελεύθερο άνοιγμα λαμβάνεται από σχεδόν κλειστό, Ε/Α= 0.183, έως τη 

μέγιστη δυνατή τιμή του, δηλαδή Ε/Α=0.5. Όλες οι προσομοιώσεις (αριθμητικά πειράματα) 

έγιναν για 5 συγκεκριμένα ανοίγματα, η θέση των οποίων επιλέχθηκε κατάλληλα, ώστε η 

αύξηση της παροχής να είναι σχεδόν σταθερή μεταξύ των διαδοχικών ανοιγμάτων. Στο 
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Σχήμα 6.12 φαίνονται οι επιλεγμένες τιμές του ανοίγματος Ε/Α (αριστερά) και η αντιστοιχία 

τους με τη θέση της βελόνης F/A στην περίπτωση εγχυτήρα γωνιών ακροφυσίου/βελόνης 

90ο/50ο (δεξιά). Το εύρος μεταβολής της πίεσης ήταν από 50 ως 350 mΣΥ, όπου συναντάται 

η συντριπτική πλειοψηφία υδροστροβίλων δράσης. Πιο συγκεκριμένα, με τη μέθοδο VOF 

εξετάστηκαν οι πιέσεις από 50 ως 250 mΣΥ και με τη Homogeneous από 150 ως 350 mΣΥ. 

Συνεπώς, για πιέσεις από 150 ως 250 mΣΥ, οι οποίες συναντώνται συνηθέστερα, οι 

υπολογισμοί γίνονται και με τις δύο μεθόδους, επιτρέποντας τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων τους. Τέλος, στο Σχήμα 6.13 παρουσιάζεται η υπολογιζόμενη παροχή για 

εγχυτήρα γωνιών 90ο/50ο, πίεσης 150 mΣΥ (αριστερά, όπως υπολογίστηκε με το FLUENT) 

και 200 mΣΥ (δεξιά, όπως υπολογίστηκε με το FLUENT και το CFX) συναρτήσει των 5 

εξεταζόμενων ανοιγμάτων. 

 

  

Σχ. 6.12.  Εξεταζόμενα ανοίγματα ακροφυσίου (αριστερά) και συσχέτισή τους με τον τυπικό 
ορισμό ανοιγματος ακροφυσίου για γωνίες ακροφυσίου/βελόνης 90ο/50ο (δεξιά) 

 

 

Σχ. 6.13.  Διαμόρφωση της παροχής για εγχυτήρα γωνιών 90ο/50ο, πίεσης 150 mΣΥ 
(αριστερά, όπως υπολογίστηκε με το FLUENT) και 200 mΣΥ (δεξιά, όπως 
υπολογίστηκε με το FLUENT και το CFX) συναρτήσει των 5 εξεταζόμενων 
ανοιγμάτων 
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6.3.2. Επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στον βαθμό απόδοσης 

 

Η διαδικασία Σχεδιασμού Πειραμάτων απαιτεί τον προσδιορισμό του επιθυμητού εύρους 

όλων των ελεύθερων μεταβλητών. Το εύρος των γωνιών ακροφυσίου και βελόνης 

επιλέχθηκε ως �̂� =70° - 110° και �̂� =30° - 70° αντιστοίχως, καθώς νεότεροι σχεδιασμοί 

εγχυτήρων τείνουν να υιοθετούν μεγαλύτερες γωνίες από αυτές που προτείνονταν 

παλαιότερα σύμφωνα με τους Nechleba και Bovet [27, 93]. Το εύρος του αδιάστατου 

ύψους της βελόνης (D/Α) επιλέχθηκε αρκετά μεγάλο, από 1.11 ως 1.67, λόγω έλλειψης 

σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών. 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η μελέτη βελτιστοποίησης με παρόμοιο τρόπο, όπως και 

στην περίπτωση του δρομέα Pelton. Συνολικά χρειάστηκαν περίπου 125 διαφορετικές 

προσομοιώσεις (βλ. Παράρτημα Π.4), ώστε να προκύψουν αξιόπιστα αποτελέσματα για 

κάθε μία μέθοδο (VOF και Homogeneous). Στο πρώτο στάδιο ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων απομονώθηκαν οι ελεύθερες παράμετροι με στόχο την εκτίμηση της 

επίδρασής τους. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν λογικές σταθερές τιμές για όλες τις 

μεταβλητές (μέσο σημείο λειτουργίας για την παροχή και την πίεση και τυπικές τιμές 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [5, 7] για τις υπόλοιπες τρεις γεωμετρικές μεταβλητές) και 

στη συνέχεια χαράχτηκαν τα διαγράμματα συσχέτισης κάθε μιας μεταβλητής με τον βαθμό 

απόδοσης του εγχυτήρα. Στα Σχήματα 6.14, 6.15 και 6.16 παρουσιάζεται η εξάρτηση των 

απωλειών από τη θέση της βελόνης, την πίεση εισόδου και το σχετικό μέγεθος (διάμετρος) 

της βελόνης D, αντιστοίχως. Οι σταθερές γεωμετρικές τιμές που επιλέχθηκαν φαίνονται 

στον Πίνακα 6.4.  

 

Πίνακας 6.4. Σταθερές γεωμετρικές τιμές κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Α 36 mm 

Β 50o  

C 90o  

D 1.39 · Α  (50 mm) 

G 2.29 · Α  (82.5 mm) 

Πίεση εισόδου 200 mΣΥ 

 

Όπως προκύπτει από τα Σχήματα 6.14, 6.15 και 6.16 τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη 

VOF μέθοδο και τη Homogeneous είναι σχεδόν πανομοιότυπα, όπως αναμενόταν, καθώς 

στηρίζονται στις ίδιες αρχές και χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μοντέλο τύρβης και όμοιας 

πυκνότητας πλέγμα. Συνεπώς, κατά την περεταίρω ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν 

δυνατόν να χρησιμοποιούνται αδιάκριτα οι δύο μέθοδοι. 
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Σχ. 6.14. Εξάρτηση των απωλειών από τη θέση της βελόνης εκφρασμένη ως παροχή 

 

Προκυμμένου να προκύψει το παραπάνω Σχήμα 6.14 έγινε αντικατάσταση της γεωμετρικής 

μεταβλητής Ε/Α με την υπολογιζόμενη παροχή καθώς η τελευταία ορίζει ευθέως το 

μελετώμενο μέγεθος, δηλαδή το σημείο λειτουργίας. Όπως φαίνεται, ο βαθμός απόδοσης 

εξαρτάται πολύ έντονα από τη διερχόμενη παροχή η οποία είναι ανάλογη του ανοίγματος 

του ακροφυσίου. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι απώλειες εξαρτώνται από την 

ελεύθερη διατομή και αυξάνονται όσο αυξάνεται το ποσοστό του νερού που επηρεάζεται 

από το οριακό στρώμα που σχηματίζεται κοντά στα στερεά τοιχώματα. Η διαπίστωση αυτή 

δεν επηρεάζει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του βέλτιστου σχεδιασμού αφού το άνοιγμα 

του ακροφυσίου δεν αποτελεί γεωμετρικό στοιχείο του σχεδιασμού, αλλά εξαρτάται από τη 

διαθέσιμη παροχή. Εντούτοις υποδεικνύει τη σημασία της σωστής επιλογής του μεγέθους 

του ακροφυσίου (της διαμέτρου στομίου Α) αφού η υπερδιαστασιολόγηση του (με στόχο τη 

δυνατότητα να απόδοσης μεγαλύτερων παροχών) έχει ως αποτέλεσμα τη συνήθη 

λειτουργία του εγχυτήρα υπό πολύ μικρό άνοιγμα και συνεπώς μεγάλες απώλειες. Τέλος, 

όπως προκύπτει από το διάγραμμα, για πολύ μεγάλα ανοίγματα όπου η βελόνη ουσιαστικά 

δεν επηρεάζει τη ροή, οι απώλειες περιορίζονται σημαντικά στο 0.5% και συνεπώς μπορούν 

να θεωρηθούν αμελητέες. 
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Σχ. 6.15.  Εξάρτηση των απωλειών από την πίεση εισόδου, διερχόμενη παροχή 33 kg/s 
(άνοιγμα 3) 

 

Σύμφωνα με το Σχήμα 6.15 προκύπτει ότι η πίεση εισόδου δεν επηρεάζει σημαντικά τις 

απώλειες. Πιο συγκεκριμένα για πίεση μεγαλύτερη των 150 mΣΥ οι απώλειες παραμένουν 

πρακτικά σταθερές, ενώ για μικρότερες πιέσεις αυξάνονται με αυξανόμενο ρυθμό χωρίς 

όμως να ξεπερνούν το 140% των απωλειών των μεγαλύτερων πιέσεων. Βέβαια το 

συμπέρασμα αυτό δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό καθώς η πίεση εισόδου αποτελεί 

λειτουργικό στοιχείο, όμως προκύπτει ότι η χρήση υδροστροβίλων δράσης σε μικρές 

πιέσεις εισόδου συνοδεύονται από αυξημένες απώλειες του εγχυτήρα. 

 

  

Σχ. 6.16.  Εξάρτηση των απωλειών από το σχετικό ύψος της βελόνης D/A, διερχόμενη 
παροχή 25 kg/s (άνοιγμα 2) 
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Όπως προκύπτει από το Σχήμα 6.16 οι απώλειες είναι σχεδόν σταθερές σημειώνοντας πολύ 

μικρή αύξηση όσο αυξάνεται η διάμετρος της βελόνης. Συνεπώς, προκύπτει ότι η βελόνη θα 

πρέπει να έχει μικρή διάμετρο διασφαλίζοντας βέβαια ότι στην πλήρως κλειστή θέση, το 

σημείο επαφής με το ακροφύσιο ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα του Σχήματος 6.4 (και όχι 

στο καμπύλο επηρεάζοντας τη λειτουργία του) 

 

6.3.3. Εύρεση των βέλτιστων γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν σημαντικά τις απώλειες εγχυτήρα είναι 

πρωτίστως η γωνία του στομίου και δευτερευόντως η γωνία της βελόνης (παράμετροι C και 

Β, Σχήμα 6.4), όπως αναλύεται παρακάτω. Επίσης, τα δύο αυτά μεγέθη αλληλοεπιδρούν 

έντονα, επομένως η εύρεση των βέλτιστων τιμών τους αποτελεί ουσιαστικά τον στόχο της 

βελτιστοποίησης σχεδιασμού του εγχυτήρα. 

  

Με δεδομένο ότι ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται έντονα από τη θέση της βελόνης (Σχήμα 

6.14), η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε για διάφορες τιμές της παροχής, όπως φαίνεται 

στα Σχήματα 6.17, 6.18, 6.19 και 6.20. Τα αποτελέσματα προέκυψαν με βάση τη μέθοδο 

σχεδιασμού πειραμάτων αναλύοντας τα αποτελέσματα των 125 περιπτώσεων που 

προσομοιώθηκαν. Σημειώνεται ότι η πίεση διατηρείται σταθερή και ίση με 200 mΣΥ, όπως 

και το αδιάστατο ύψος της βελόνης D/A= 1.39. 

 

 

Σχ. 6.17.  Εξάρτηση απωλειών από τις γωνιές ακροφυσίου/βελόνης για παροχή = 10 kg/s 
(22% της μέγιστης)  
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Σχ. 6.18.  Εξάρτηση απωλειών από τις γωνιές ακροφυσίου/βελόνης για παροχή = 20 kg/s 
(44% της μέγιστης).  

 

 
 

Σχ. 6.19.  Εξάρτηση απωλειών από τις γωνιές ακροφυσίου/βελόνης για παροχή = 30 kg/s 
(67% της μέγιστης).  
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Σχ. 6.20.  Εξάρτηση απωλειών από τις γωνιές ακροφυσίου/βελόνης για παροχή = 40 kg/s 
(89% της μέγιστης).  

 

Όπως φαίνεται σε όλα τα διαγράμματα, οι απώλειες μειώνονται και επομένως ο βαθμός 

απόδοσης του εγχυτήρα αυξάνεται όσο μεγαλώνει κυρίως η γωνία του στομίου και 

δευτερευόντως η γωνία της βελόνης. Το φαινόμενο είναι εντονότερο για μικρές γωνίες 

ακροφυσίου και βελόνης, ενώ όσο αυτές πλησιάζουν τις μέγιστες τιμές που τέθηκαν στην 

παρούσα διερεύνηση (110ο/70ο) η βελτίωση παίρνει ασυμπτωτική μορφή. 

 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι η βέλτιστη γωνία της βελόνης εξαρτάται από την επιλογή της 

γωνίας του ακροφυσίου. Έτσι, π.χ. για γωνία ακροφυσίου 80 μοίρες, η βέλτιστη γωνία της 

βελόνης είναι περίπου 55 μοίρες (Σχήμα 6.17 - 6.20) και αυξάνεται ελαφρώς με τη μείωση 

της παροχής, ενώ για γωνία ακροφυσίου 100ο η βέλτιστη γωνία βελόνης είναι περίπου 70ο 

για μικρά ανοίγματα (Σχήμα 6.17) και περίπου 60ο για μεγαλύτερα (Σχήμα 6.18 - 6.20) 

 

Τέλος, όπως αναμενόταν, η αύξηση της παροχής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

απωλειών γενικά, αλλά και της επίδρασης των δύο γωνιών σε αυτές. Για παράδειγμα, η 

μέγιστη βελτίωση σε σχέση με τη γεωμετρία αναφοράς (90ο/50ο) είναι πάνω από 0.5% στη 

μικρότερη παροχή (Σχήμα 6.17), αλλά λιγότερο από 0.2% στη μεγαλύτερη παροχή (Σχήμα 

6.20).  

 

6.3.4. Ευθεία σύγκριση λειτουργίας τυπικής και βέλτιστης γεωμετρίας 

 

Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης φαίνεται να διαφοροποιούνται από τη σύγχρονη 

τάση, κατά την οποία οι εγχυτήρες σχεδιάζονται με μικρότερες γωνίες από τον συνδυασμό 

110ο/70ο (Πίνακας 6.2). Για τον λόγο αυτόν τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης 

επαληθεύονται άλλη μία φορά, συγκρίνοντας ευθέως τις καμπύλες λειτουργίας ενός 

εγχυτήρα με συνήθεις γωνίες ακροφυσίου/βελόνης 90ο/50ο και ενός νέου, με γωνίες 

110ο/70ο, που αντιστοιχούν στη βελτιωμένη σχεδίαση. Στο Σχήμα 6.21 δίνονται οι 
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υδραυλικές απώλειες σε 5 διαφορετικά σημεία λειτουργίας, όπως υπολογίσθηκαν με τη 

μέθοδο Homogeneous για καθαρό ύψος υδατόπτωσης 250 mΣΥ και με τη μέθοδο VOF για 

ύψος 150 mΣΥ, όπως φαίνεται στα διαγράμματα, η ευθεία σύγκριση επαληθεύει τα 

αποτελέσματα της βελτιστοποίησης, καθώς ο εγχυτήρας με μεγαλύτερες γωνίες 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερο βαθμό απόδοσης σε όλο το εύρος παροχών. Επίσης, 

επιβεβαιώνεται ότι η διαφορά στον βαθμό απόδοσης μειώνεται με την αύξηση της 

παροχής, αλλά παραμένει σχεδόν σταθερή για μεταβολή του ύψους (πίεσης). 

 

 

  

Σχ. 6.21. Σύγκριση του βαθμού απόδοσης της αρχικής και της νέας γεωμετρίας εγχυτήρα 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο εγχυτήρας σχεδιάζεται έτσι ώστε στο μέγιστο άνοιγμα να 

διέρχεται η επιθυμητή μέγιστη παροχή. Είναι προφανές ότι κατά τη σύγκριση διαφορετικών 

γεωμετριών εγχυτήρων θα πρέπει η μέγιστη παροχή που μπορεί να περάσει από αυτές για 

δεδομένο ύψος να είναι σταθερή. Όμως, κατά την ανάλυση παρατηρήθηκε μικρή εξάρτηση 

της παροχής από τις γωνίες ακροφυσίου και βελόνης και συνεπώς μικρή μεταβολή της 

μέγιστης παροχής των εξεταζόμενων γεωμετριών. Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη παροχή στην 

περίπτωση γωνιών 110ο/70ο ήταν κατά 7.4% μικρότερη σε σχέση με τη γεωμετρία γωνιών 

90ο/50ο. Συνεπώς, απαιτήθηκε να επιβεβαιωθεί ότι οι διαφορές στη μέγιστη παροχή είναι 

αρκετά μικρές και δεν επηρεάζουν τα συμπεράσματα της βελτιστοποίησης. Για τον λόγο 

αυτόν, πραγματοποιήθηκε μεγέθυνση στη βελτιωμένη γεωμετρία γωνιών 

ακροφυσίου/βελόνης 110ο/70ο αυξάνοντας τη βασική διάμετρο Α κατά 4%, ώστε η μέγιστη 

παροχή να είναι ίση με την περίπτωση της γεωμετρίας γωνιών 90ο/50ο. Στη συνέχεια, έγινε 

η σύγκριση του βαθμού απόδοσης των δύο γεωμετριών για ίδια παροχή (συνεπώς ο νέος 

μεγεθυμένος εγχυτήρας είχε ελαφρώς πιο κλειστό άνοιγμα ακροφυσίου, ώστε να αποδίδει 

την ίδια παροχή), όπως παρατηρείται στο Σχήμα 6.22, η μεγέθυνση του εγχυτήρα επέφερε 

οριακή αύξηση απωλειών κατά περίπου 0.1%.  

 

Επομένως, η βελτίωση του βαθμού απόδοσης που επιτυγχάνει η νέα γεωμετρία παραμένει 

σημαντική. Η αύξηση αυτή παρατηρείται ανεξάρτητα από το σημείο λειτουργίας του 

υδροστροβίλου δράσης και επαληθεύεται από τις δύο μεθόδους, τη VOF και τη 

Homogeneous, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία μεταξύ τους. Μάλιστα, η 

παραπάνω διερεύνηση υποδεικνύει ότι οι βέλτιστες τιμές των γωνιών είναι ακόμη 

μεγαλύτερες από τα όρια που τέθηκαν στη μελέτη. Εντούτοις, δεν κρίθηκε σκόπιμη η 
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προσομοίωση μεγαλύτερων γωνιών, διότι αφενός η βιβλιογραφία προτείνει σημαντικά 

μικρότερες τιμές και αφετέρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περεταίρω αύξηση των 

γωνιών δεν φαίνεται να επιτυγχάνει σημαντική πρόσθετη μείωση των απωλειών.  

 

 

 

Σχ. 6.22.  Σύγκριση του βαθμού απόδοσης της αρχικής και της νέας, μεγεθυμένης 
γεωμετρίας εγχυτήρα.  

 

6.3.5. Διερεύνηση και ερμηνεία της βελτιωμένης απόδοσης του εγχυτήρα 

 

Τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να ερμηνευθούν μελετώντας τον μηχανισμό που 

επιφέρει τις απώλειες ενέργειας στη διερχόμενη ροή. Οι αυξημένες απώλειες στο τελευταίο 

τμήμα του εγχυτήρα οφείλονται στην αλληλεπίδραση του ρευστού μεγάλης ταχύτητας με 

τα ακίνητα στερεά τοιχώματα του εγχυτήρα. Στο οριακό στρώμα που σχηματίζεται κοντά 

στα τοιχώματα οι απώλειες τριβής είναι σημαντικές στα τμήματα όπου η ροή έχει υψηλή 

ταχύτητα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.23, η ταχύτητα του ρευστού αυξάνεται σημαντικά 

λίγο πριν την έξοδο από το στόμιο, καθώς και σε όλη την επιφάνεια της βελόνης που 

προεξέχει (περιοχές Α και Β). Οι απώλειες αυτές εξαρτώνται και από το εμβαδό της 

περιοχής αλληλεπίδρασης του τοιχώματος με το ρευστό (ή μήκος για το διδιάστατο σχήμα) 

Για μεγάλα ανοίγματα ακροφυσίου το εμβαδό αλληλεπίδρασης παραμένει σχεδόν σταθερό 

ή μειώνεται, ενώ η παροχή αυξάνεται, και έτσι οι ποσοστιαίες απώλειες μικραίνουν.  

 

Σε μικρότερα όμως ανοίγματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.23, οι μεγάλες γωνίες 

ακροφυσίου και βελόνης συντελούν στη μείωση του συνολικού εμβαδού των τοιχωμάτων 

στις περιοχές Α και Β όπου προκαλείται το μεγαλύτερο ποσοστό των απωλειών.  
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Σχ. 6.23. Πεδίο ταχυτήτων ροής για (a) μικρές και (b) μεγάλες γωνίες ακροφυσίου/βελόνης 

 

Η αύξηση των υδραυλικών απωλειών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κινητικής 

ενέργειας της ελεύθερης δέσμης, αφού η ενέργεια εισόδου είναι σταθερή. Στο Σχήμα 6.24 

σχεδιάζονται τα προφίλ ταχυτήτων των ελεύθερων δεσμών που προκύπτουν από εγχυτήρες 

γωνιών 90ο/50ο και 110ο/70ο αντιστοίχως. Όπως παρατηρείται, η απώλεια ενέργειας 

αποτυπώνεται κυρίως ως μείωση της ταχύτητας του ρευστού στο κέντρο της δέσμης, η 

οποία είναι εντονότερη στην περίπτωση του συνδυασμού 90ο/50ο. Πράγματι, συγκρίνοντας 

τις καμπύλες για την πιο κλειστή θέση της βελόνης (ελεύθερο άνοιγμα 1), όπου οι διαφορές 

είναι εντονότερες, η ελάχιστη ταχύτατα στον άξονα της δέσμης είναι περίπου 50 m/s για 

τον συνδυασμό γωνιών 90ο/50ο και περίπου 54 m/s για τον συνδυασμό 110ο/70ο. 
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Σχ. 6.24.  Σύγκριση προφίλ ταχυτήτων ελεύθερης δέσμης αρχικής και νέας γεωμετρίας, για 
5 διαδοχικά ανοίγματα ακροφυσίου 
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Ο βαθμός μείωσης της ταχύτητας στο κέντρο της δέσμης ή αλλιώς, η ομοιομορφία της 

δέσμης, μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω του μεγέθους της τυπικής απόκλισης σύμφωνα 

με την Εξίσωση (6.4), όπου Ν είναι το μέγεθος του δείγματος και �̅� η μέση τιμή της 

ταχύτητας. 

 

𝑠 = [
1

𝑁
∙ ∑ (𝑢𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖 ]
1/2

 (6.4) 

 

Η τέλεια (ιδανική) δέσμη με ομοιόμορφο προφίλ ταχυτήτων χαρακτηρίζεται από μηδενική 

τυπική απόκλιση, ενώ δέσμες με μειωμένη ταχύτητα στον άξονά τους χαρακτηρίζονται από 

χειρότερη ποιότητα και μεγαλύτερη τυπική απόκλιση. Στο Σχήμα 6.25 φαίνεται η σύγκριση 

της τυπικής απόκλισης των δεσμών που προκύπτουν από τις γεωμετρίες γωνιών 90ο/50ο και 

110ο/70ο για διάφορες θέσεις της βελόνης. Όπως παρατηρείται, η δέσμη της νέας 

γεωμετρίας του εγχυτήρα χαρακτηρίζεται από μικρότερη τυπική απόκλιση, ενώ η διαφορά 

πρακτικά μηδενίζεται για πολύ μεγάλα ανοίγματα ακροφυσίου. Επομένως, η διαφορά στην 

απόδοση των δύο εγχυτήρων δεν επηρεάζει αποκλειστικά την ταχύτητα της δέσμης στο 

κέντρο της δέσμης (αφού υπάρχει και σε μεγάλες παροχές), αλλά επηρεάζει ελαφρώς την 

ταχύτητα σε όλη τη διατομή της δέσμης ως αποτέλεσμα των τριβών που ασκούνται στο 

τοίχωμα του ακροφυσίου. 

 

 

Σχ. 6.25. Σύγκριση ομοιομορφίας της δέσμης για διάφορα ανοίγματα ακροφυσίου 
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6.3.6. Διερεύνηση λοιπών σχεδιαστικών παραμέτρων του εγχυτήρα 

 

Συμπληρωματικά της παραπάνω διερεύνησης, στην οποία μελετήθηκαν οι κυριότερες 

γεωμετρικές παράμετροι μιας τυπικής γεωμετρίας εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης, 

μελετήθηκαν μερικά ακόμη σχεδιαστικά και λειτουργικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνήθηκε η δυνατότητα διαφορετικής διαμόρφωσης του τελικού τμήματος της βελόνης 

και η επίδραση της επιφανειακής τραχύτητας και του μεγέθους του εγχυτήρα στο βαθμό 

απόδοσης.  

 

6.3.6.1. Γεωμετρία απόληξης της βελόνης 

 

Στην προηγούμενη βασική διερεύνηση η βελόνη έχει το τυπικό σχήμα που προτείνεται από 

τη βιβλιογραφία [5, 7], δηλαδή κωνική απόληξη. Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η 

διαμόρφωση αρνητικής ή θετικής καμπυλότητας στην απόληξη, όπως αναφέρεται σε 

παλαιότερες βιβλιογραφικές αναφορές [27, 93]. Έτσι, μελετήθηκαν διάφορες καμπυλότητες 

με σκοπό να καλυφθεί όλο το λογικό φάσμα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.26, όπου 

σχεδιάζεται το μισό συμμετρικό τμήμα του εγχυτήρα. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η νέα 

βελτιωμένη γεωμετρία, με συνδυασμό γωνιών ακροφυσίου/βελόνης 110ο/70ο. Η πίεση 

εισόδου επιλέχθηκε σταθερή ίση με 250 mΣΥ, ενώ η θέση της βελόνης μεταβάλλεται για τη 

χάραξη καμπύλων σε μεγάλο εύρος πεδίου τιμών της παροχής. Το πεδίο ταχυτήτων για το 

μικρότερο άνοιγμα ακροφυσίου που μελετήθηκε φαίνεται στο Σχήμα 6.26, ενώ οι καμπύλες 

του βαθμού απόδοσης παρατίθενται στο Σχήμα 6.27. 
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Σχ. 6.26. Πεδίο ταχυτήτων ροής για διάφορες καμπυλότητες της βελόνης 
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Σχ. 6.27. Υπολογιζόμενες απώλειες για τις περιπτώσεις καμπυλότητας της βελόνης A-D 

 
Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι η διαμόρφωση θετικής καμπυλότητας στη μύτη της 

βελόνης, καθιστώντας το σχήμα της πιο βολβώδες, μπορεί να μειώσει λίγο τις απώλειες 

μέχρις ενός ορίου, και κυρίως σε ενδιάμεσες παροχές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.27. 

Επίσης, μελετήθηκε η διπλή καμπυλότητα σχεδιασμού, με θετική καμπυλότητα που 

εφαρμόζεται στο πρώτο τμήμα και αρνητική στο τέλος της βελόνης. Μολονότι 

παρατηρούνται οριακές βελτιώσεις στην απόδοση, η διαφορά είναι συγκρίσιμη με το 

σφάλμα των αριθμητικών υπολογισμών (τάξης 0.1%). Γενικότερα όμως, οι διαφορές μεταξύ 

των καμπυλών είναι μικρές, εκτός από την περίπτωση Α της αρνητικής κλίσης, που θα 

πρέπει να αποφεύγεται. Συμπερασματικά, όλες οι γεωμετρίες εκτός αυτής της αρνητικής 

κλίσης είναι αποδεκτές, ενώ συνίσταται η βελόνη με την έντονη θετική κλίση καθώς 

πιθανότατα θα έχει μικρότερα προβλήματα διάβρωσης (Κεφάλαιο 1.2.6). 

 

6.3.6.2. Επίδραση της τραχύτητας των τοιχωμάτων 

 

Η επιφανειακή τραχύτητα έχει μικρή επίδραση στο βαθμό απόδοσης όταν ο εγχυτήρας 

είναι καινούριος με πολύ υψηλό βαθμό στιλπνότητας. Όμως, κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας παρατηρείται διάβρωση, κυρίως στην επιφάνεια της βελόνης, με αποτέλεσμα 
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να αυξάνεται σημαντικά η τραχύτητα και ταυτόχρονα οι απώλειες. Το φαινόμενο αυτό 

μπορεί να διερευνηθεί προσεγγιστικά, μελετώντας την επίδραση της τραχύτητας κυρίως 

της βελόνης και δευτερευόντως του στομίου. 

 
Με στόχο τη ρεαλιστική προσομοίωση πραγματικών περιπτώσεων, μια καινούργια, στιλπνή 

επιφάνεια θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από ύψος επιφανειακής τραχύτητας 3μm. Η 

τραχύτητα του τοιχώματος του εγχυτήρα εκλέγεται ίση με της βελόνης, αλλά με ανώτατο 

όριο τα 6 μm έτσι ώστε οι υψηλές τιμές τραχύτητας λόγω διάβρωσης να εφαρμόζονται 

μόνο στη βελόνη. Η μελέτη έγινε για δύο διαφορετικά ανοίγματα ακροφυσίου και δύο 

διαφορετικές πιέσεις εισόδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.28. 

 
 

 

Σχ. 6.28. Επίδραση της επιφανειακής τραχύτητας του εγχυτήρα στις υδραυλικές απώλειες  

 
Συμπερασματικά, προέκυψε ότι η τραχύτητα έχει αξιοσημείωτη επίδραση στον βαθμό 

απόδοσης του εγχυτήρα. Η επίδραση είναι μικρή σε έναν νέο εγχυτήρα με ύψος τραχύτητας 

περίπου 3 μm, ωστόσο στην περίπτωση ενός παλαιού εγχυτήρα, η βελόνη του οποίου έχει 

υποστεί σημαντική φθορά λόγω μηχανικής διάβρωσης και η τραχύτητα της έχει αυξηθεί 

στα 33μm, οι απώλειες αυξάνονται σημαντικά, έως και 50%. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 

αύξηση των απωλειών λόγω διάβρωσης είναι εντονότερη στα μικρότερα ανοίγματα, όπου η 

επίδραση των τοιχωμάτων είναι αυξημένη (σχεδόν σταθερό πάχος οριακού στρώματος σε 

μικρότερες διατομές της ροής).  

 
 

6.3.6.3. Επίδραση του μεγέθους του εγχυτήρα 

 

Το μέγεθος του εγχυτήρα ή αλλιώς η τιμή της βασικής διαμέτρου στομίου, Α, επηρεάζει 

κυρίως τη διερχόμενη παροχή σύμφωνα με την εξίσωση 𝑄 = 𝑘2 ∙ 𝑄′ όπου Q’ η παροχή για 

βασική διάμετρο αναφοράς Α=36 mm και k ο συντελεστής μεγέθυνσης. Με δεδομένο ότι οι 



278  6.3. Βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του τελικού τμήματος εγχυτήρα 
 

μελέτες έγιναν για μικρή διάμετρο (36 mm) η οποία αντιστοιχεί σε μοντέλο υδροστροβίλου, 

διερευνήθηκε η επίδραση του μεγέθους στο βαθμό απόδοσης, ώστε να εκτιμηθεί η 

συμπεριφορά ενός εγχυτήρα πραγματικής κλίμακας (π.χ. 1 ΜW). Έτσι, υπολογίστηκε ο 

βαθμός απόδοσης για συντελεστή μεγέθυνσης k=√2 και k=2, ώστε η παροχή να είναι 

διπλάσια και τετραπλάσια αντίστοιχα. Στο Σχήμα 6.29 φαίνονται τα αποτελέσματα της 

μελέτης και όπως προκύπτει η αύξηση του μεγέθους αυξάνει οριακά τον βαθμό απόδοσης. 

 

 

Σχ.6.29. Επίδραση του μεγέθους του εγχυτήρα στο βαθμό απόδοσης 
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6.4. Τριδιάστατη επίλυση της ροής σε ολόκληρο τον εγχυτήρα 

 

 

Η διερεύνηση του εγχυτήρα θεωρώντας τη ροή αξονοσυμμετρική στηρίζεται στην 

παραδοχή ότι οι δευτερεύουσες ροές δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ροή στο τελικό τμήμα 

του εγχυτήρα και τη διαμόρφωση της ελεύθερης δέσμης. Προκειμένου να ελεγχθεί η 

ακρίβεια της παραδοχής αυτής, καθώς και η εγκυρότητα των σχετικών αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων που προέκυψαν, απαιτείται η μελέτη της τριδιάστατης ροής σε ολόκληρο 

τον εγχυτήρα, συμπεριλαμβάνοντας και την ανάντη γωνία του αγωγού τροφοδοσίας. Με 

τον τρόπο αυτόν μελετήθηκαν οι δύο συνδυασμοί γωνιών 90ο/50ο και 110ο/70ο.  

 

Επιπλέον, με στόχο τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και την αύξηση της αξιοπιστίας τους, 

η διερεύνηση έγινε για δύο εγχυτήρες διαφορετικού μεγέθους και πίεσης εισόδου. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μικρότερος εγχυτήρας διερευνήθηκε με τη μέθοδο VOF εφαρμόζοντας 

υψηλή πίεση, ώστε να είναι καταλληλότερος για υδροστροβίλους Pelton. Αντίθετα, ο 

μεγαλύτερος εγχυτήρα διερευνήθηκε για μικρότερη πίεση εισόδου με τη μέθοδο 

Homogeneous, έτσι ώστε ο υδροστρόβιλος να χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλότερο 

ειδικό αριθμό στροφών, που αντιστοιχεί συνήθως σε υδροστρόβιλο Turgo. 

 

6.4.1. Σχεδιασμός τριδιάστατης γεωμετρίας εγχυτήρα 

 

Για τη σύγκριση των γεωμετριών εγχυτήρων 90ο/50ο και 110ο/70ο σε δεδομένο σημείο 

λειτουργίας απαιτείται αρχικά να διασφαλιστεί ότι η διερχόμενη παροχή είναι ίδια. Όπως 

όμως έχει αναλυθεί προηγουμένως (Κεφάλαια 6.3.2 και 6.3.3), η μεταβολή των γωνιών 

επηρεάζει την παροχή, ειδικά στην περίπτωση όπου η θέση της βελόνης ορίζεται με τον 

τυπικό ορισμό του ανοίγματος του ακροφυσίου (διάσταση F). Για τον λόγο αυτόν, τα 

ανοίγματα του ακροφυσίου δεν είναι ακριβώς ίδια για τις δύο περιπτώσεις, αλλά 

ρυθμίζονται ανάλογα με τη διερχόμενη παροχή. Με στόχο την εύρεση της κατάλληλης κάθε 

φορά θέσης της βελόνης, υπολογίστηκαν και χαράχτηκαν οι καμπύλες που συνδέουν το 

άνοιγμα του ακροφυσίου με την παροχή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.30. Τελικά, η παροχή 

ελέγχου εκλέχθηκε ίση με το 58% της μέγιστης, συνεπώς το αδιάστατο άνοιγμα του 

ακροφυσίου προκύπτει από το Σχήμα 6.30 ίσο με F=0.33 για τη γεωμετρία 90ο/50ο και 

F=0.25 για την 110ο/70ο. 
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Σχ. 6.30. Συσχέτιση ανοίγματος ακροφυσίου (F) και διερχόμενης παροχής 

 
Η γεωμετρία του εγχυτήρα ανάντη του τελικού τμήματος καθορίστηκε με βάση τη 

βιβλιογραφία [5, 7] και τις σύγχρονες αρχές σχεδιασμού εγχυτήρων βελτιωμένων 

χαρακτηριστικών. Έτσι, το τόξο της γωνίας του αγωγού στην αρχή του εγχυτήρα (η οποία 

απαιτείται, ώστε το βάκτρο της βελόνης να εξέρχεται από τον αγωγό και να καθίσταται 

δυνατή η ρύθμιση της θέσης της, βλ. Σχήμα 6.1) επιλέχθηκε σχετικά μικρό και ίσο με 60ο, με 

στόχο τη μείωση του μεγέθους των δευτερευουσών ροών που αναπτύσσονται λόγω της 

αλλαγής κατεύθυνσης της ροής. Επίσης, επιλέχθηκαν 6 πτερύγια στήριξης του βάκτρου με 

αεροδυναμικό σχήμα, ώστε να μειώνουν το μέγεθος των δευτερευουσών ροών χωρίς να 

επιφέρουν σημαντικές απώλειες στη ροή. Η τελική γεωμετρία του εγχυτήρα και ο 

υπολογιστικός χώρος φαίνεται στο Σχήμα 6.31.  
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Σχ. 6.31. Υπολογιστικός όγκος ολόκληρου του εγχυτήρα γωνιών 110ο/70ο 

 

6.4.2. Δημιουργία υπολογιστικού πλέγματος 

 

Το υπολογιστικό πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε χαρακτηρίζεται από έντονη ανομοιομορφία 

τόσο στη μορφή όσο και στην πυκνότητα. Τα τμήματα όγκου με απλά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά απομονώθηκαν και διακριτοποιήθηκαν με δομημένο πλέγμα εξαεδρικών 

κελιών, ενώ τα υπόλοιπα με απλό πλέγμα τετραεδρικών κελιών. Η πυκνότητα του 

πλέγματος είναι μεγαλύτερη στο τελικό τμήμα του εγχυτήρα και κοντά στα στερεά 

τοιχώματα, με στόχο τη μείωση του συντελεστή Y+. Το τελικό πλέγμα αποτελείται από 7.7 

εκατομμύρια κελιά και έχει πολύ καλή ποιότητα (π.χ. ελάχιστη τιμή του δείκτη 

ορθογωνιότητας (orthogonal quality) μεγαλύτερη του 0.1). Η διαμόρφωση του πλέγματος 

φαίνεται στο Σχήμα 6.32, ενώ στα Σχήματα 6.33, 6.34 και 6.35 παρουσιάζονται 

λεπτομέρειές του, που δείχνουν σαφέστερα τον σχηματισμό εξαεδρικών κελιών και τη 

μορφή των κελιών κοντά στα στερεά τοιχώματα (inflation). 

 

 

Σχ. 6.32. Υπολογιστικό πλέγμα ολόκληρου του εγχυτήρα γωνιών 90ο/50ο 
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Σχ. 6.33. Λεπτομέρεια του πλέγματος ανάντι του τελικού αξονοσυμμετρικού τμήματος 

 

 

Σχ. 6.34. Λεπτομέρεια διαμόρφωσης του τριδιάστατου πλέγματος στη μύτη της βελόνης 
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Σχ. 6.35.  Λεπτομέρεια του πλέγματος στο τμήμα εξόδου του νερού από τον εγχυτήρα και 
απεικόνιση του σχηματισμού εξαεδρικού πλέγματος κοντά στο τοίχωμα  

 

6.4.3. Επίλυση της ροής για υψηλή πίεση εισόδου με τη μέθοδο VOF 

 
Η επίλυση της τριδιάστατης ροής στον παραπάνω υπολογιστικό χώρο έγινε 

χρησιμοποιώντας τα ίδια χαρακτηριστικά (μοντέλο τύρβης, επίλυση μόνιμης ροής, ακρίβεια 

διακριτοποίησης δεύτερης τάξης) με την περίπτωση της διδιάστατης αξονοσυμμετρικής 

γεωμετρίας, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η βασική διάμετρος του 

ακροφυσίου επιλέχθηκε ίση με 36 mm, όμοια με την αντίστοιχη του μοντέλου 

υδροστροβίλου του Εργαστηρίου, ενώ η πίεση εισόδου τέθηκε ίση με 150 mΣΥ, οπότε η 

παροχή που προκύπτει είναι ίση με 18.5 kg/s. Μια γενική μορφή της ροής φαίνεται στο 

Σχήμα 6.36, όπου παρουσιάζονται οι ροϊκές γραμμές και η διεπιφάνεια μεταξύ υγρής και 

αέριας φάσης μετά την έξοδο από τον εγχυτήρα. Επίσης, απεικονίζεται η αξονική θέση στην 

οποία γίνεται ο υπολογισμός της ενέργειας της ελεύθερης δέσμης (επίπεδο P). Το σημείο 

αυτό είναι το ίδιο με της διδιάστατης αξονοσυμμετρικής περίπτωσης, σε απόσταση δύο 

διαμέτρων στομίου (2Α) από το χείλος του ακροφυσίου. Επιπρόσθετα, ορίζεται η κάθετη 

(vertical) και η οριζόντια (horizontal) διεύθυνση ανάλυσης των αποτελεσμάτων καθώς η 

ροή δεν είναι πλέον αξονοσυμμετρική. Η κάθετη διεύθυνση, V, βρίσκεται στο επίπεδο 

συμμετρίας του υπολογιστικού χώρου.  
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Σχ. 6.36.  Τριδιάστατη απεικόνιση του όγκου ελέγχου και της ροής στον εγχυτήρα, και 
ορισμός των κύριων κατευθύνσεων.  

 

Τα κύρια στοιχεία της ροής για την περίπτωση γωνιών ακροφυσίου/βελόνης 90ο/50ο 

φαίνονται στο Σχήμα 6.37. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη εικόνα φαίνεται το πεδίο πιέσεων 

το οποίο έχει σταθερή τιμή στο εσωτερικό της σωλήνωσης και μειώνεται ως το επίπεδο της 

ατμοσφαιρικής πίεσης (πίεση αναφοράς) στην περιοχή του στομίου. Στη δεύτερη εικόνα 

φαίνεται το πεδίο ταχυτήτων το οποίο είναι σχεδόν σταθερό εντός της σωλήνωσης με 

εξαίρεση την περιοχή των πτερυγίων όπου αυξάνεται λίγο ως αποτέλεσμα της μείωσης της 

διατομής. Στη συνέχεια, η ταχύτητα αυξάνεται έντονα στην περιοχή του στομίου μέχρι το 

σχηματισμό της κυλινδρικής δέσμης. Ο μεγαλύτερο όγκος της δέσμης έχει σταθερή 

ταχύτητα και ίση με τη μέγιστη, ενώ στην περιοχή του κεντρικού άξονα της δέσμης η 

ταχύτητα μειώνεται σταδιακά ως κατά περίπου 25%. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσα της 

παρουσίας της βελόνης και των απωλειών του εγχυτήρα. Τέλος, όπως προκύπτει από τη 

σύγκριση με την 3η εικόνα του Σχήματος 6.37, όπου απεικονίζεται το πεδίο ταχυτήτων της 

υγρής φάσης, τα εξωτερικά μόρια νερού της δέσμης παρασύρουν τα μόρια του αέρα τα 

οποία κινούνται ομόρροπα με τη δέσμη. 

 

 



6. Αριθμητική βελτιστοποίηση εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης 285 
 

 

 

Σχ. 6.37. Βασικά χαρακτηριστικά της ροής (πεδία πίεσης, ταχυτήτων και ταχυτήτων νερού) 

 

Επίσης, σημαντικό ρόλο έχουν οι σχηματιζόμενες δευτερεύουσες ροές καθώς ευθύνονται 

για τις διαταραχές της ομοιομορφίας της ελεύθερης δέσμης. Η μεταβολή της κατεύθυνσης 

της ροής δημιουργεί δύο δίνες αντίθετης περιστροφής (Dean vortices) στη θέση πάνω από 

το βάκτρο της βελόνης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.38. Οι δύο αυτές βασικές δίνες 

αλληλεπιδρούν με τα πτερύγια στήριξης του βάκτρου σχηματίζοντας πολλές μικρότερες 

δίνες, που παραμένουν στο ρευστό ακόμα και μετά την έξοδο του από τον εγχυτήρα. Οι 

δίνες αυτές προκαλούν τόσο την απόκλιση της δέσμης, όσο και μικρότερες ανωμαλίες που 

παρατηρούνται στην εξωτερική επιφάνεια της δέσμης οι οποίες μεγαλώνουν σημαντικά 

όσο απομακρύνεται η δέσμη από το στόμιο. 

 

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δευτερευουσών ροών στους εγχυτήρες 

διαφορετικών γωνιών προκύπτει ότι έχουν πανομοιότυπη μορφή, ενώ η ένταση είναι λίγο 

μικρότερη στην περίπτωση γωνιών 110ο/70ο. Η μικρή αυτή διαφορά παρατηρείται σε όλο 
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το μήκος του εγχυτήρα και διατηρείται και στην ελεύθερη δέσμη με μικρές αυξομειώσεις. 

Επίσης, οι μικρές διαφορές στη διατομή της ελεύθερης δέσμης στη διατομή για χ=4·Α 

οφείλονται στη μικρή διαφορά της έντασης των δευτερευουσών ροών 
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Σχ. 6.38.  Σύγκριση δευτερευουσών ροών και διατομής ελεύθερης δέσμης σε διάφορες 
διατομές 

 

Στα Σχήματα 6.39 και 6.40 παρουσιάζεται το προφίλ της αξονικής ταχύτητας της ελεύθερης 

δέσμης στο επίπεδο P, κατά μήκος του οριζόντιου και του κάθετου άξονα, όπως προκύπτει 

για τις γεωμετρίες γωνιών 90ο/50ο και 110ο/70ο, και συγκρίνεται με το αντίστοιχο προφίλ 

της αξονοσυμμετρικής επίλυσης. Όπως παρατηρείται, το προφίλ κατά την οριζόντια 

κατεύθυνση είναι συμμετρικό και προσεγγίζει ικανοποιητικά το αντίστοιχο της διδιάστατης 

περίπτωσης. Αντιθέτως, το προφίλ κατά την κάθετη κατεύθυνση παρουσιάζει ασυμμετρία, 
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τόσο στην περιοχή του άξονα, όσο και στα όρια της δέσμης, που είναι μετατοπισμένα προς 

τα πάνω (-V κατεύθυνση, Σχήμα 6.39 και 6.40). Αυτό οφείλεται στην επίδραση της γωνίας 

στροφής της ροής ανάντη του εγχυτήρα, η οποία βρίσκεται στο κάθετο επίπεδο και 

προκαλεί τη δημιουργία δευτερευουσών δινών στη ροή. Οι δίνες αυτές είναι συμμετρικές 

ως προς το κάθετο επίπεδο συμμετρίας της διάταξης, γι’ αυτό δεν προκαλούν ασυμμετρία 

στο προφίλ της ελεύθερης δέσμης κατά την οριζόντια κατεύθυνση. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας στον άξονα της δέσμης προκύπτει 

λίγο μεγαλύτερη στην τριδιάστατη επίλυση, πιθανότατα λόγω των σφαλμάτων αριθμητικής 

διάχυσης, τα οποία είναι μικρότερα στο πυκνότερο πλέγμα της διδιάστατης 

μοντελοποίησης. Επιπλέον, λόγω της ύπαρξης αυτών των δευτερευουσών δινών, το 

υπόλοιπο τμήμα των προφίλ ταχυτήτων που προκύπτουν από την τριδιάστατη επίλυση δεν 

είναι τόσο ομαλό όσο το αντίστοιχο της διδιάστατης λύσης. Μάλιστα, οι τοπικές 

αυξομειώσεις της ταχύτητας είναι εντονότερες στα προφίλ της οριζόντιας κατεύθυνσης 

(κόκκινες καμπύλες στα Σχήμα 6.39 και 6.40), επειδή η κατεύθυνση αυτή τέμνει τις δύο 

μεγαλύτερες δίνες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.39. 

 

 

 

Σχ. 6.39.  Σύγκριση των προφίλ ταχυτήτων εγχυτήρα μικρού ειδικού αριθμού στροφών 
(Pelton), γωνιών 90ο/50ο, σε απόσταση 2 βασικών διαμέτρων (2Α) από το στόμιο 
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Σχ. 6.40.  Σύγκριση των προφίλ ταχυτήτων εγχυτήρα μικρού ειδικού αριθμού στροφών 
(Pelton), γωνιών 110ο/70ο, σε απόσταση 2Α από το στόμιο 

 

Οι παραπάνω ανομοιομορφίες της ροής είναι λιγότερο έντονες (μικρότερη μείωση 

ταχύτητας στον άξονα και ομαλότερο το υπόλοιπο προφίλ) για τη γεωμετρία 110ο/70ο από 

όσο για την 90ο/50ο, όπως φαίνεται στην άμεση σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων 

στα Σχήματα 6.41 και 6.42. Συνεπώς, η γεωμετρία αυτή προκαλεί μικρότερες απώλειες στη 

ροή, όπως προέκυψε και από την αξονοσυμμετρική μοντελοποίηση.  
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Σχ. 6.41.  Σύγκριση του 3D προφίλ ταχυτήτων στον κάθετο άξονα, εγχυτήρα μικρού ειδικού 
αριθμού στροφών (Pelton), σε απόσταση 2Α από το στόμιο 

 

 

 Σχ. 6.42.  Σύγκριση του 3D προφίλ ταχυτήτων στον οριζόντιο άξονα, εγχυτήρα μικρού 
ειδικού αριθμού στροφών (Pelton), σε απόσταση 2Α από το στόμιο 
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Με στόχο τη μελέτη του βαθμού απόδοσης διερευνήθηκαν τέσσερις διαφορετικές 

γεωμετρίες εγχυτήρων. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν το τελικό αξονοσυμμετρικό τμήμα 

του εγχυτήρα και ολόκληρος ο εγχυτήρας για γεωμετρίες γωνιών 90ο/50ο και 110ο/70ο. Ο 

βαθμός απόδοσης των εγχυτήρων των παραπάνω περιπτώσεων φαίνεται στο Σχήμα 6.43 

όπου προκύπτει ότι η περίπτωση γωνιών 110ο/70ο υπερτερεί τόσο στη διδιάστατη ανάλυση 

όσο και στην τριδιάστατη.  

 

 

Σχ. 6.43.  Σύγκριση βαθμού απόδοσης εγχυτήρων, περίπτωση μικρού ειδικού αριθμού 
στροφών (Pelton) 

 

6.4.4. Επίλυση της ροής για χαμηλή πίεση εισόδου με τη μέθοδο Homogeneous 

 

Στην δεύτερη περίπτωση, η βασική διάμετρος του ακροφυσίου επιλέχτηκε ίση με 100 mm, 

δηλαδή όσο και του ακροφυσίου του μοντέλου υδροστροβίλου Turgo που είναι 

εγκατεστημένος στο Εργαστήριο. Η πίεση εισόδου τέθηκε ίση με 46 mΣΥ και η παροχή 

προέκυψε ίση με 96.9 kg/s. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, 

όπως στην περίπτωση του εγχυτήρα Pelton και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 6.44-6.47. 
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Σχ. 6.44.  Σύγκριση των προφίλ ταχυτήτων εγχυτήρα μεγάλου ειδικού αριθμού στροφών 
(Turgo), γωνιών 90ο/50ο, σε απόσταση 2 βασικών διαμέτρων (2Α) από το στόμιο 

 

 

Σχ. 6.45.  Σύγκριση των προφίλ ταχυτήτων εγχυτήρα μεγάλου ειδικού αριθμού στροφών 
(Turgo), γωνιών 110ο/70ο, σε απόσταση 2Α από το στόμιο 

20

22

24

26

28

30

32

-0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7

Τα
χύ

τη
τα

 ρ
ο

ή
ς

[m
/s

]

Ακτινική απόσταση [ακτίνες στομίου (Α/2)]

3D Οριζόντια 3D Κάθετα 2D Αξονοσυμμετρικά

20

22

24

26

28

30

32

-0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7

Τα
χύ

τη
τα

 ρ
ο

ή
ς

[m
/s

]

Ακτινική απόσταση [ακτίνες στομίου (Α/2)]

3D Οριζόντια 3D Κάθετα 2D Αξονοσυμμετρικά

-V 

-H 

+V 

+H 

-V 

-H 

+V 

+H 



294  6.4. Τριδιάστατη επίλυση της ροής σε ολόκληρο τον εγχυτήρα 
 

 

 

Σχ. 6.46.  Σύγκριση του 3D προφίλ ταχυτήτων στον κάθετο άξονα, εγχυτήρα μεγάλου 
ειδικού αριθμού στροφών (Turgo), σε απόσταση 2Α από το στόμιο 

 

 

Σχ. 6.47.  Σύγκριση του 3D προφίλ ταχυτήτων στον οριζόντιο άξονα, εγχυτήρα μεγάλου 
ειδικού αριθμού στροφών (Turgo), σε απόσταση 2Α από το στόμιο 
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Το προφίλ ταχυτήτων της οριζόντιας διεύθυνσης της τριδιάστατης επίλυσης είναι 

συμμετρικό και παρόμοιο με το αξονοσυμμετρικό προφίλ, ενώ και πάλι το προφίλ της 

κάθετης διεύθυνσης είναι ασύμμετρο, μετατοπισμένο προς την κατεύθυνση –V (Σχήματα 

6.44, 6.45), λόγω της στροφής και αλλαγής κατεύθυνσης της ροής στην αρχή του εγχυτήρα. 

Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται να αποκλίνει λίγο και ο άξονας της δέσμης και 

έτσι, η ελάχιστη ταχύτητα της δέσμης δεν βρίσκεται στον υπό μελέτη άξονα, όπως 

συμβαίνει με τη διδιάστατη αξονοσυμμετρική περίπτωση.  

 

Τα αποτελέσματα της γεωμετρίας 110ο/70ο παρουσιάζουν και πάλι καλύτερα 

χαρακτηριστικά, με μικρότερη μείωση της ταχύτητας και λιγότερη ασυμμετρία στο κέντρο 

της δέσμης (Σχήμα 6.46), επιβεβαιώνοντας ότι χαρακτηρίζεται από μικρότερες υδραυλικές 

απώλειες. Η ασυμμετρία και μετατόπιση της δέσμης, η οποία επιβεβαιώθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, οφείλεται στις δευτερεύουσες ροές 

(Σχήμα 6.48-β) που προκαλούνται λόγω της ύπαρξης της γωνίας ανάντη του εγχυτήρα, 

όπως αναλύθηκε και παραπάνω στο Κεφάλαιο 6.4.3. 

 

 
α) Στο εσωτερικό του εγχυτήρα σε σημείο 

ανάντι των πτερυγίων στήριξης 

 
β) Ελεύθερη δέσμη σε απόσταση 2Α από την 

έξοδο 

Σχ. 6.48.  Απεικόνιση δευτερευουσών ροών και διατομή ελεύθερης δέσμης εγχυτήρα 
μεγάλου ειδικού αριθμού στροφών (Turgo) και γωνιών 90ο/50ο  

 

Όμοια με την περίπτωση εγχυτήρα υψηλής πίεσης η διερεύνηση περιλαμβάνει τις τέσσερις 

διαφορετικές γεωμετρίες εγχυτήρα, δηλαδή το τελικό αξονοσυμμετρικό τμήμα εγχυτήρα 

και ολόκληρο τον εγχυτήρα για γεωμετρίες γωνιών 90ο/50ο και 110ο/70ο. Ο βαθμός 

απόδοσης των εγχυτήρων των παραπάνω περιπτώσεων φαίνεται στο Σχήμα 6.49.  
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Σχ. 6.49.  Σύγκριση βαθμού απόδοσης εγχυτήρων, περίπτωση μεγάλου ειδικού αριθμού 
στροφών (Turgo) 

 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η γεωμετρία εγχυτήρων γωνιών 110ο/70ο υπερτερεί, διότι 

αφενός χαρακτηρίζεται από μικρότερες απώλειες και αφετέρου μειώνει την επίδραση των 

δευτερευουσών ροών στην ελεύθερη δέσμη (Σχήμα 6.38). Έτσι, το προφίλ ταχυτήτων της 

ελεύθερης δέσμης προκύπτει πιο ομοιόμορφο, με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια, ενώ η 

απόκλιση του άξονα της δέσμης είναι μικρότερη και οι διαταραχές στην κυλινδρική της 

επιφάνεια ασθενέστερες, με αποτέλεσμα η δέσμη να χαρακτηρίζεται ως καλύτερης 

ποιότητας. 

 

Από τη σύγκριση των δύο εγχυτήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης, προκύπτει ότι στην 

περίπτωση υψηλής πίεσης οι διαφορές των καμπύλων διαφορετικών γωνιών 

ακροφυσίου/βελόνης (90ο/50ο και 110ο/70ο) είναι οξύτερες. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 

6.44 η διαφορές μεταξύ της κόκκινης και μπλε καμπύλης είναι σαφώς μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες του Σχήματος 6.39. Συνεπώς, προκύπτει ότι οι χαμηλές ταχύτητες του ρευστού 

σε σχέση με το μέγεθος του εγχυτήρα αυξάνουν την επίδραση των δευτερευουσών ροών. 

Πράγματι, η περίπτωση του εγχυτήρα Turgo, όπου παρατηρείται σημαντικότερη επίδραση 

των δευτερευουσών ροών στην ελεύθερη δέσμη, χαρακτηρίζεται από χαμηλές ταχύτητες 

ρευστού (πίεση εισόδου 46 mΣΥ) και σχετικά μεγάλο μέγεθος (βασική διάμετρος Α=100 

mm). Αντίθετα, στην περίπτωση του εγχυτήρα Pelton όπου οι δευτερεύουσες ροές έχουν 

ασθενέστερη επίδραση οι ταχύτητες του ρευστού είναι υψηλές (πίεση εισόδου 150 mΣΥ) 

και το μέγεθος σχετικά μικρό (Α=36 mm). 
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7. Πειραματική διερεύνηση και επικύρωση αριθμητικών 

αποτελεσμάτων  
 

 

Η αριθμητική προσομοίωση της ροής φυσικών προβλημάτων βασίζεται σε πολλές 

παραδοχές και μοντέλα τα οποία εισάγουν κάποιο αριθμητικό σφάλμα, το μέγεθος του 

οποίου εξαρτάται από τις παραμέτρους μοντελοποίησης και επίλυσης. Με δεδομένο ότι 

κάθε πρόβλημα είναι μοναδικό και χαρακτηρίζεται από διάφορες ιδιαιτερότητες, το 

μέγεθος των σφαλμάτων απαιτείται να διερευνάται με βάση πειραματικά αποτελέσματα. 

Συνεπώς, όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, οι αριθμητικές μελέτες 

προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να είναι δυνατή η πειραματική επαλήθευση μέρους των 

αποτελεσμάτων τους. Οι πρώτες προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για απλοποιημένες 

περιπτώσεις υδροστροβίλου Pelton, όπως η πρόσκρουσης ελεύθερης δέσμης σε επίπεδη 

επιφάνεια [26], η τοποθέτηση επίπεδων πλακών στη θέση των σκαφιδίων [37] και η 

προσομοίωση πρόσκρουσης σε ακίνητο σκαφίδιο [38]. Αργότερα, η εργασία του Perrig A. 

[21] βασίστηκε ολοκληρωτικά στη σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 

της περίπτωσης δρομέα Pelton, με στόχο την ενδελεχή μελέτη της ακρίβειας των 

προσομοιώσεων. 

 

Η διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σε υδροστροβίλους είναι ιδιαίτερα απαιτητική, 

λόγω της δυσκολίας μέτρησης των διαφόρων μεγεθών, όπως η παροχή και της ανάγκης 

υπολογισμού του βαθμού απόδοσης με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Στις εργαστηριακές 

εγκαταστάσεις μοντέλων υδροστροβίλων απαιτείται να περιλαμβάνεται σύστημα πέδησης 

του υδροστροβίλου με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης στροφών και αντλία τροφοδοσίας 

επαρκούς παροχής και υδραυλικού ύψους. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνοντα κατάλληλα 

εγκατεστημένα μετρητικά όργανα, με δυνατότητα βαθμονόμησής τους στην τελική τους 

σύνδεση (in line), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC60193 [94], καθώς και σύστημα 

επεξεργασίας των μετρήσεων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [33, 40, 41, 42], οι 

περισσότερες πειραματικές μελέτες έχουν διεξαχθεί στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις των 

πανεπιστημίων EPFL (Ελβετία) και NTNU (Νορβηγία). 

 

Η πειραματική διερεύνηση που διεξήχθει στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής 

περιλαμβάνει την ανάλυση της λειτουργίας και την τροποποίηση του σχεδιασμού ενός 

εργαστηριακού μοντέλου υδροστροβίλου Pelton οριζοντίου άξονα με δύο εγχυτήρες, 

ονομαστικής διαμέτρου δρομέα 400 mm και ονομαστικής ισχύος 50 kW. Ο υδροστρόβιλος 

είναι εγκατεστημένος στο Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών (ΕΥΜ) του ΕΜΠ (Σχήμα. 

7.1) [78, 95, 96]. Αρχικά κατασκευάστηκε ο νέο δρομέας που προέκυψε από την αριθμητική 

βελτιστοποίηση που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 5. Στη συνέχεια, έγινε αναβάθμιση του 

κέντρου ελέγχου και των μετρητικών καναλιών και βαθμονομήθηκαν όλα τα όργανα στις 

εγκαταστάσεις του εργαστηρίου. Ύστερα πραγματοποιήθηκε σειρά μετρήσεων με τον 

παλαιό δρομέα και στη συνέχεια με τον νέο δρομέα. Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκαν αλλαγές 

στο εσωτερικό της γεωμετρίας του κελύφους και οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν με σκοπό να 

αξιολογηθεί η επίδρασή του στο βαθμό απόδοσης και η δυνατότητα βελτίωσής του. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων συγκρίθηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια με τα αριθμητικά 



298  6.4. Τριδιάστατη επίλυση της ροής σε ολόκληρο τον εγχυτήρα 
 

αποτελέσματα, ώστε να εκτιμηθεί η αύξηση του βαθμού απόδοσης με τον νέο δρομέα και η 

ακρίβεια των αριθμητικών προσομοιώσεων. 
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7.1. Περιγραφή της πειραματικής εγκατάστασης 
 

7.1.1. Βασικός εξοπλισμός 

 

Ο εργαστηριακός υδροστρόβιλος Pelton του ΕΥΜ είναι μοντέλο ενός υδροστροβίλου 

υδροηλεκτρικού έργου της ΔΕΗ εγκατεστημένου στον Αώο ποταμό, υπό κλίμακα 1:6 (Σχήμα 

7.1) Τα σχέδια βασίστηκαν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία [27] και η κατασκευή έχει γίνει 

εξολοκλήρου στο μηχανουργείο του εργαστηρίου. Η στήριξη του δρομέα είναι από τη μία 

πλευρά του άξονα (σε πρόβολο), ενώ στην απέναντι πλευρά του κελύφους έχει 

τοποθετηθεί διαφανές πλεξιγκλάς, ώστε να είναι δυνατή η οπτική εποπτεία κατά τη 

λειτουργία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.1. Το άνοιγμα των ακροφυσίων ρυθμίζεται 

χειροκίνητα με ατέρμονα κοχλία ακριβείας, ώστε μία περιστροφή να ισοδυναμεί με 

μετατόπιση 2 mm της βελόνης. Εντός του κελύφους έχουν τοποθετηθεί κατάλληλες 

επιφάνειες καθοδήγησης της απορροής με στόχο τη μείωση της αλληλεπίδρασης της 

εξερχόμενης από τα σκαφίδια ροής με τον δρομέα και τη δέσμη. Τα κυριότερα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του υδροστροβίλου φαίνονται τον Πίνακα 7.1: 

 

Πίνακας 7.1. Κύρια λειτουργικά στοιχεία εργαστηριακού υδροστροβίλου 

Τύπος Pelton οριζοντίου άξονα 

Ονομαστική διάμετρος 400 mm 

Αριθμός εγχυτήρων 2 

Διάμετρος στομίου ακροφυσίου 36 mm 

Μέγιστη διερχόμενη παροχή 0.06 m3/s (216 m3/h) 

Ονομαστική παροχή 0.03 m3/s (108 m3/h) 

Ονομαστική πίεση 100 mΣΥ 

Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 1000 rpm 

Ονομαστική Ισχύς 50 kW 

 

 

 

Σχ. 7.1. Πειραματικό μοντέλο Υδροστροβίλου Pelton του ΕΥΜ. 
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Ο δρομέας είναι διαιρετός και αποτελείται από την πλήμνη και 22 σκαφίδια, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 7.2. Η πλήμνη συνδέεται με τον άξονα μέσω σφήνας και με τα σκαφίδια μέσω 

πείρων, όπως παρουσιάζεται λεπτομερώς παρακάτω (Σχήματα 7.9, 7.11, 7.13). Τα σκαφίδια 

είναι χυτά από ανοξείδωτο χάλυβα, με επιπλέον κατεργασία λείανσης στην εσωτερική 

κοιλότητα, ώστε να μειωθεί η τραχύτητά τους και οι απώλειες τριβών. 

 

 

Σχ. 7.2. Διαμόρφωση αρχικού δρομέα του πειραματικού μοντέλου 

 

Ο άξονας του στροβίλου είναι συνδεδεμένος μέσω συνδέσμου αλυσίδας με ηλεκτρική πέδη 

μεταβλητών στροφών 75kW, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3, η οποία μπορεί να λειτουργεί 

ως κινητήρας ή ως γεννήτρια, και ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. Η 

παροχή νερού στον υδροστρόβιλο γίνεται με τριβάθμια αντλία μεταβλητών στροφών, η 

οποία συνδέεται με κινητήρα μέσω υδραυλικού συμπλέκτη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.4. 

Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της είναι 1700 rpm και το ονομαστικό σημείο λειτουργίας 

ορίζεται για παροχή 290 m3/h και ύψος πίεσης 130 mΣΥ (125 kW). 
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Σχ. 7.3. Πέδη μεταβλητών στροφών συνδεδεμένη με τον άξονα του στροβίλου 

 

 

Σχ. 7.4. Τριβάθμια αντλία μεταβλητών στροφών που τροφοδοτεί τον υδροστρόβιλο 

 

7.1.2. Μετρητικά όργανα και εξοπλισμός βαθμονόμησης τους 

 

Ο ολικός βαθμός απόδοσης του υδροστροβίλου ισούται με τον λόγο της παραγόμενης 

ισχύος στην άτρακτό του, προς την υδραυλική ισχύ εισόδου του νερού και η μέτρησή του 

γίνεται με βάση τη σχέση: 
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𝜂 =
𝑀𝜔

𝜌𝑔𝑄𝐻
 (7.1) 

 

όπου M η ασκούμενη ροπή στην άτρακτο, ω η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δρομέα, 

ρ η πυκνότητα του νερού, g η επιτάχυνση της βαρύτητας, Q η παροχή και H η ολική πίεση 

στην είσοδο του στροβίλου. Συνεπώς, απαιτείται η μέτρηση τεσσάρων μεγεθών, της 

παροχής και της πίεσης του νερού στην είσοδο των εγχυτήρων, και της ροπής και ταχύτητας 

περιστροφής του άξονα. Οι μετρήσεις των μεγεθών αυτών και η βαθμονόμηση των 

αντίστοιχων οργάνων, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Π1, Π2 και Π3, 

έγιναν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC60193 [94]. 

 

Η παροχή αποτελεί το πιο απαιτητικό μέγεθος αναφορικά με τη δυσκολία και την ακρίβεια 

μέτρησής του. Στο ΕΥΜ χρησιμοποιείται ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο εύρους τιμών 0-

600 m3/h, το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 7.5. Το όργανο τοποθετείται σε σειρά με τη 

σωλήνωση, σε ευθύγραμμο τμήμα μήκους άνω των 5 μέτρων. Η βαθμονόμησή του 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια ογκομετρικής δεξαμενής, όπως παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Π1. Η ακρίβεια του οργάνου προέκυψε σε συμφωνία με τον κατασκευαστή, ίση 

με C1 = ±0.5%. 

 

 

 

Σχ. 7.5.  Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο τοποθετημένο σε σειρά με τη σωλήνωση του 
υδροστροβίλου Pelton. 

 

Η ολική πίεση H, υπολογίζεται με τη βοήθεια διαφορικού πιεσόμετρου εύρους τιμών 0-10 

bar, το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 7.6. Το πιεσόμετρο παρέχει την τιμή της μανομετρική 

πίεσης, μέσω της οποίας υπολογίζεται η ολική πίεση με σημείο αναφοράς το κέντρο 

περιστροφής του δρομέα, σύμφωνα με τη σχέση: 

 

𝛨 = 𝑃 +
𝑢2

2𝑔
+ 𝛥ℎ (7.2) 
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όπου P η μανομετρική πίεση, u η ταχύτητα του ρευστού στο σημείο της μέτρησης και Δh η 

διαφορά ύψους τοποθέτησης του αισθητήρα του πιεσόμετρου από το σημείο αναφοράς. Η 

ταχύτητα u του ρευστού υπολογίζεται με βάση την ένδειξη του παροχόμετρου, σύμφωνα με 

την Εξίσωση: 

 

𝑢 =
𝑄

𝐴
 (7.3) 

 

όπου Α η εσωτερική διατομή του αγωγού στο σημείο λήψης της μέτρησης. Η λήψη της 

μέτρησης γίνεται ανάντι της γωνίας 90ο του αγωγού διανομής, σε τέσσερα περιμετρικά 

σημεία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.1. Η βαθμονόμηση του οργάνου έγινε με τη μέθοδο 

Dead Weight tester στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Π3, και η ακρίβεια του οργάνου προέκυψε ίση με C2 = ±0.3%. 

 

 

Σχ. 7.6. Διαφορικό πιεσόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης στην είσοδο του υδροστροβίλου 

 

Το μέγεθος της ροπής που ασκεί η πέδη στον άξονα του στροβίλου μετράται με τη βοήθεια 

ροπόμετρου ελαστικής παραμόρφωσης, πεδίου τιμών 0-500 Nm. Το ροπόμετρο 

τοποθετείται μεταξύ των αξόνων του υδροστροβίλου και της πέδης, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 7.3, με τη βοήθεια συνδέσμων τύπου αλυσίδας. Το ηλεκτρικό σήμα του οργάνου έχει 

πολύ χαμηλή τάση, γι΄ αυτό χρησιμοποιείται ενισχυτής για τη μετατροπή του σήματος σε 

ρεύμα 4-20 Α. Στο Σχήμα 7.7 φαίνεται το ροπόμετρο και ο ενισχυτής που χρησιμοποιήθηκε. 

Η βαθμονόμησή του έγινε σε στατικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς να περιστρέφεται ο άξονας 

του ροπόμετρου, σε διάταξη που σχεδιάστηκε στο Εργαστήριο, όπως παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Π2. Η ακρίβεια του οργάνου προέκυψε πολύ καλή και ίση με C3 = ±0.2%. 
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Σχ. 7.7. Ροπόμετρο ελαστικής παραμόρφωσης και ενισχυτής ηλεκτρικού σήματος 

 

Τέλος, το μέγεθος της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα μετράται με τη βοήθεια 

ηλεκτρονικού παλμόμετρου. Το παλμόμετρο λειτουργεί σε συνδυασμό με δίσκο που 

περιστρέφεται συγχρονισμένα με τον δρομέα και φέρει 10 προεξοχές, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 7.8. Η ακρίβεια της κάθε μέτρησης του οργάνου εξαρτάται από τη συχνότητα 

δειγματοληψίας, αλλά με δεδομένο ότι κάθε μέτρηση του υδροστροβίλου είχε διάρκεια 

μεγαλύτερη των 60 s, η ακρίβεια πρακτικά εξαρτάται από τα σφάλματα του ηλεκτρικού 

σήματος και προκύπτει περίπου C4 = ±0.1%. Η επαλήθευση της ακρίβειας και της σωστής 

λειτουργίας του οργάνου έγινε με παράλληλη μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής με 

στροβοσκόπιο και ταχύμετρα. 

 

 

Σχ. 7.8. Ηλεκτρονικό παλμόμετρο μετράει τη γωνιακή ταχύτητα του δρομέα 
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Η συνολική ακρίβεια μέτρησης του βαθμού απόδοσης μπορεί να προκύψει από τα 

επιμέρους σφάλματα των μεγεθών σύμφωνα με την Εξίσωση [97]:  

 

𝛥𝜂 = √(
𝜗𝜂

𝜗𝑄
∙ 𝛥𝑄)

2

+ (
𝜗𝜂

𝜗𝐻
∙ 𝛥𝛨)

2

+ (
𝜗𝜂

𝜗𝑀
∙ 𝛥𝛭)

2

+ (
𝜗𝜂

𝜗𝜔
∙ 𝛥𝜔)

2

 (7.4) 

 

Όπου Δη, ΔQ, ΔΗ, ΔM και Δω αντιστοιχεί στο συνολικό απόλυτο σφάλμα των αντίστοιχων 

ποσών. Αντικαθιστώντας τα απόλυτα σφάλματα με τα σχετικά σφάλματα προκύπτει: 

 

𝐶 ∙ 𝜂 = √(
𝜗𝜂

𝜗𝑄
∙ 𝐶1 ∙ 𝑄)

2

+ (
𝜗𝜂

𝜗𝐻
∙ 𝐶2 ∙ 𝐻)

2

+ (
𝜗𝜂

𝜗𝑀
∙ 𝐶3 ∙ 𝑀)

2

+ (
𝜗𝜂

𝜗𝜔
∙ 𝐶4 ∙ 𝜔)

2

 

 

Η οποία λόγω της Εξίσωση (7.1) γίνεται: 

 

𝐶 ∙ 𝜂 = √(𝐶1 ∙ 𝑄 ∙
𝜂

𝑄
)
2

+ (𝐶2 ∙ 𝐻 ∙
𝜂

𝐻
)
2

+ (𝐶3 ∙ 𝑀 ∙
𝜂

𝑀
)
2

+ (𝐶4 ∙ 𝜔 ∙
𝜂

𝜔
)
2

 

 

Και τελικά προκύπτει η Εξίσωση (7.5) η οποία προτείνεται και από τα διεθνή πρότυπα [94] 

για τον υπολογισμό του ολικού σχετικού σφάλματος: 

 

𝐶 = √𝐶1
2 + 𝐶2

2 + 𝐶3
2 + 𝐶4

2 (7.5) 

 

οπότε προκύπτει C = 0.66%. 

 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω τιμή αφορά το ολικό σφάλμα. Όμως, καθώς οι μετρήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη σύγκριση του βαθμού απόδοσης των διαφόρων 

περιπτώσεων, σημαντική τιμή επίσης έχει η τιμή του τυχαίου σφάλματος. Το συνολικό 

τυχαίο σφάλμα εκτιμήθηκε πειραματικά επαναλαμβάνοντας την ίδια μέτρηση (όμοιο 

σημείο λειτουργίας) κατά τη διάρκεια των μετρήσεων (σε τυχαίες χρονικές στιγμές καθ’ όλη 

τη διάρκεια των μετρήσεων). Όπως παρατηρήθηκε, οι μετρήσεις διέφεραν κατά περίπου ± 

0.3% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% από τη μέση τιμή. 
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7.2. Κατασκευή του νέου δρομέα 
 

Ο νέος δρομέας για το μοντέλο του υδροστροβίλου Pelton του ΕΥΜ, ο οποίος προέκυψε με 

τη διαδικασία της αριθμητικής βελτιστοποίησης που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 5, 

σχεδιάστηκε ολοκληρωμένα, μελετήθηκε ως προς την αντοχή του στις καταπονήσεις και 

κατασκευάστηκε με σκοπό την πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς και απόδοσής 

του. Ο δρομέας επιλέχθηκε να κατασκευαστεί διαιρετός, όπως ο υπάρχον αρχικός δρομέα, 

και να συναρμολογηθεί με τη βοήθεια πείρων. Το τριδιάστατο τελικό σχέδιο των νέων 

σκαφιδίων και της πλήμνης δίνονται στο Σχήμα 7.9. 

 

  
 

 

Σχ. 7.9. Τριδιάστατο σχέδιο του νέου δρομέα 
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Η επιλογή της κατασκευής διαιρετού δρομέα επέτρεψε την κατεργασία των σκαφιδίων με 

εργαλειομηχανές CNC τριών αξόνων, επιτυγχάνοντας πολύ καλή ακρίβεια στη τελική τους 

γεωμετρία. Οι υποψήφιες μέθοδοι κατασκευής που μελετήθηκαν ήταν δύο. Η πρώτη 

περιλαμβάνει τη χύτευση των 20 σκαφιδίων με υλικό ανοξείδωτου χάλυβα Cr-Ni 13-4, όπως 

κατασκευάζονται συνήθως οι δρομείς Pelton [89, 98, 99, 100] και στη συνέχεια την 

κατεργασία της εσωτερική κοιλότητας σε εργαλειομηχανή CNC. Η δεύτερη περιλαμβάνει 

την κατεργασία και κατασκευή των σκαφιδίων απ’ ευθείας σε εργαλειομηχανή CNC, χωρίς 

να προηγηθεί οποιαδήποτε κατεργασία. Η δεύτερη επιλογή προέκυψε ότι είναι φθηνότερη 

και απλούστερη, καθώς αποφεύγεται η δύσκολη διαδικασία της χύτευσης. Επιπρόσθετα, η 

ολική κατεργασία των τεμαχίων σε εργαλειομηχανή CNC είναι ευκολότερη σε σύγκριση με 

την κατεργασία μόνο της εσωτερικής κοιλότητας τεμαχίου που είναι προϊόν χύτευσης. 

Όμως, για ερευνητικούς λόγους και με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χύτευσης 

δρομέα υδροστροβίλου Pelton στον ελλαδικό χώρο, εφαρμόστηκε η πρώτη μέθοδος. 

 

Η διαδικασία της χύτευσης πραγματοποιήθηκε σε χυτήριο που λειτουργεί στην περιοχή του 

Ασπροπύργου Αττικής, με απλή μέθοδο χύτευσης. Στο Σχήμα 7.10 παρουσιάζεται το σχέδιο 

για το καλούπι που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να προκύψουν τα χυτά σκαφίδια και το 

αποτέλεσμα της χύτευσης. Στο υλικό της χύτευσης πραγματοποιήθηκαν δοκιμές αντοχής σε 

θλίψη και εφελκυσμό, πιστοποιώντας ότι το υλικό έχει τις προδιαγραφόμενες ιδιότητες. Στη 

συνέχεια, τα χυτά τεμάχια κατεργάστηκαν σε εξειδικευμένο μηχανουργείο που λειτουργεί 

στην περιοχή του Ασπροπύργου σε εργαλειομηχανή CNC τριών αξόνων. Η κατεργασία 

πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της κοιλότητας και στις θέσεις των νεύρων, όπως 

απαιτείται για την επιτυχή συνδεσμολογία με την πλήμνη. Επίσης, μετά το πέρας της 

μηχανουργικής κατεργασίας εφαρμόστηκε κατεργασία λείανσης και στην εξωτερική 

επιφάνεια, καθώς η επιφάνεια που προέκυψε από τη χύτευση ήταν ιδιαιτέρως τραχεία 

(Σχήμα 7.10). Αντιθέτως, η τραχύτητα της επιφάνειας της εσωτερική κοιλότητας που 

προέκυψε από τη μηχανουργική κατεργασία ήταν πολύ μικρή και δεν απαιτήθηκε επιπλέον 

λείανση. Η τελική μορφή των σκαφιδίων, όπως προέκυψε μετά το πέρας των κατεργασιών 

και τη συνδεσμολογία τους με την πλήμνη, φαίνεται στο Σχήμα 7.11. 
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Σχ. 7.10. Τριδιάστατο σχέδιο για το καλούπι των σκαφιδίων και το ακατέργαστο χυτό 

 
 

 

Σχ. 7.11. Φωτογραφία τελικών σκαφιδίων συνδεδεμένων στην πλήμνη του νέου δρομέα 

 

Στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν οι πείροι και η πλήμνη και έγινε η συναρμολόγηση του 

δρομέα. Έπειτα πραγματοποιήθηκε η ζυγοστάθμιση του δρομέα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
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7.12. Τελικά ο δρομέας μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΥΜ, συναρμολογήθηκε με 

τον άξονα του στροβίλου μέσω σφήνας και ευθυγραμμίστηκε με τη βοήθεια δέσμης laser. 

Στο Σχήμα 7.13 φαίνεται ο τελικός δρομέας συναρμολογημένος στο εργαστηριακό μοντέλο 

και στο Σχήμα 7.14 στιγμιότυπο της εργασίας ευθυγράμμισης του δρομέα. 

 

  

Σχ. 7.12. Ζυγοστάθμιση του νέου δρομέα 

 

 

Σχ. 7.13. Ο τελικός δρομέας συναρμολογημένος στον υδροστρόβιλο του ΕΥΜ 
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Σχ. 7.14. Εξακρίβωση σωστής τοποθέτησης του δρομέα με τη βοήθεια δέσμης laser 
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7.3. Προετοιμασία εγκατάστασης 
 

 

Αρχικά έγινε αναβάθμιση και έλεγχος των μετρητικών διατάξεων του εργαστηρίου. Τα 

σήματα των μετρητικών οργάνων του υδροστροβίλου Pelton συλλέγονται σε πίνακα κοντά 

στον υδροστρόβιλο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.15. Από εκεί με πολύκλωνο καλώδιο 

μεταφέρονται στον κεντρικό πίνακα ελέγχου στο τμήμα εισόδου των σημάτων, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 7.16. Στο τμήμα αυτό έχουν τοποθετηθεί πολλές είσοδοι με στόχο κάθε 

μία από αυτές να αντιστοιχεί μόνιμα σε ένα συγκεκριμένο όργανο του εργαστηρίου. Το 

τμήμα εισόδου στη συνέχεια συνδέεται με το αριστερό τμήμα του πίνακα, ώστε να γίνει η 

μεταφορά των σημάτων στα κανάλια της κάρτας. Στη συνέχεια, τα σήματα διέρχονται από 

μονωτήρες-μετατροπείς, όπου γίνεται η μετατροπή τους από τάση σε ρεύμα. Τέλος, τα 

καλώδια των σημάτων συνδέονται παράλληλα σε αναλογική κάρτα με 8 διαφορικές 

εισόδους και σε ενδεικτικά τα οποία αναγράφουν την τιμή της τάσης χωρίς τη βοήθεια Η/Υ 

(Σχήμα 7.16). Η αναβάθμιση της διάταξης αυτής διαπιστώθηκε ότι μείωσε τον θόρυβο των 

ηλεκτρικών σημάτων σε βαθμό που να έχουν αμελητέα επίδραση στην ακρίβεια των 

μετρήσεων. Επιπρόσθετα, μειώθηκε σημαντικά η πιθανότητα εμφάνισης άλλων 

απρόβλεπτων αστοχιών κατά τη διάρκεια του πειράματος.  

 

  

Σχ. 7.15. Πίνακας σύνδεσης μετρητικών οργάνων του εργαστηριακού μοντέλου Pelton 
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Σχ. 7.16. Πίνακας ελέγχου του ΕΥΜ  

 

Τα όργανα προγραμματίστηκαν, ώστε το σήμα τους να είναι αναλογικό ρεύμα 0-20 Α ή 4-20 

Α το οποίο οδηγείται στο τμήμα εισόδου. Στη συνέχεια, με κατάλληλη συνδεσμολογία τα 

σήματα μετασχηματίζονται εντός του πίνακα ελέγχου τους σε τάση εύρους 0-10V. Ύστερα, 

διαχωρίζονται σε δύο παράλληλα κυκλώματα, από τα οποία το ένα καταλήγει στα 

ενδεικτικά (Σχήμα 7.16), ενώ το άλλο, αφού μεσολαβήσουν φίλτρα μείωσης του 'θορύβου', 

στην αναλογική κάρτα η οποία είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το εμπορικό 

πακέτο LabView 8.6® χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των σημάτων και 

προγραμματίστηκε κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί η αυτοματοποιημένη συλλογή και 

επεξεργασία των σημάτων (Σχήμα 7.17). 

 

Τέλος, πριν την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας, αλλά και μετά το τέλος της, 

πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση των οργάνων με σκοπό τη βελτίωση της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των πειραματικών μετρήσεων. Η βαθμονόμηση έγινε εντός του εργαστηρίου με 

τις συνδεσμολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

[94]. Επίσης, η ενδελεχής επανάληψη της βαθμονόμησης και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της πιστοποίησε ότι η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των οργάνων ήταν 

επαρκής και σύμφωνη με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους. 
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Σχ. 7.17. Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων με το εμπορικό πακέτο LabView 8.6® 
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7.4. Διαδικασία μετρήσεων 
 

 

Σκοπός των μετρήσεων είναι ο υπολογισμός του βαθμού απόδοσης σε διάφορα σημεία 

λειτουργίας του υδροστροβίλου. Η μανομετρική πίεση στην είσοδο του εγχυτήρα 

επιλέχθηκε σταθερή και ίση με 67.5 mΣΥ. Η ρύθμιση του σημείου λειτουργίας γίνεται 

μεταβάλλοντας την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα, ενώ η παροχή και η πίεση 

παραμένουν σταθερές, όπως συνιστάται από τα διεθνή πρότυπα [94]. Το φορτίο (παροχή) 

και η ισχύς του υδροστροβίλου ρυθμίζεται από το άνοιγμα του ακροφυσίου. Συνεπώς, για 

κάθε συγκεκριμένο άνοιγμα προκύπτει μια χαρακτηριστική καμπύλη του υδροστροβίλου, 

όπως στο παράδειγμα του Σχήματος 7.18. 

 

  

Σχ. 7.18.  Χαρακτηριστικές καμπύλες υδροστροβίλου αδιάστατης παροχής- απόδοσης Φ-η 
(αριστερά) και αδιάστατης παροχής - πίεσης Φ-Ψ (δεξιά) για ένα άνοιγμα 
ακροφυσίου 

 

Με σκοπό τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, οι χαρακτηριστικές καμπύλες σχεδιάζονται με 

βάση τα αδιάστατα μεγέθη παροχής, Φ και ολικού ύψους Ψ, σύμφωνα με τις σχέσεις: 

 

𝛷 =
𝑄

𝜋𝑅𝑟𝑢𝑛
3 ∙ 𝜔

 

 (7.6) 

𝛹 =
2𝑔𝐻

𝑅𝑟𝑢𝑛
2 ∙ 𝜔2

 

 

όπου Rrun η ονομαστική ακτίνα του δρομέα, που εδώ είναι ίση με 200 mm. Ο βαθμός 

απόδοσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με την Εξίσωση (7.1), περιλαμβάνει όλες τις 

απώλειες του υδροστροβίλου από το σημείο μέτρησης της πίεσης ανάντι της 90ο καμπύλης 

της σωλήνωσης ως τον άξονα του στροβίλου. Δηλαδή εμπεριέχει όλες τις υδραυλικές και 

μηχανικές απώλειες, αλλά όχι τις ηλεκτρικές απώλειες της πέδης. 
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Οι τιμές της ταχύτητας περιστροφής (Πίνακας 7.2) επιλέχθηκαν έτσι ώστε να σχηματιστούν 

καμπύλες με ευρύ πεδίο τιμών και μεγάλη πυκνότητα σημείων στην περιοχή όπου 

επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση. Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης προέκυψε για όλες τις 

καμπύλες στην περιοχή μεταξύ 700 και 800 rpm, και πιο συχνά στις 775 rpm όπου είναι 

Κu=0.465 (Εξίσωση (1.26)). Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές σχέσεις του Κεφαλαίου 

1.5.1 η τιμή αυτή είναι σε συμφωνία με τη θεωρία καθώς είναι 0.45<Κu<0.49 (Εξίσωση 

(1.26)). Επιπλέον, καθώς η μείωση της βέλτιστης τιμής του Ku κάτω από την τιμή Κu=0.5 

οφείλεται στις απώλειες του εγχυτήρα, προκύπτει ότι οι απώλειες του εγχυτήρα του 

μοντέλου είναι ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με τον μέσο όρο που προτείνεται από τη 

βιβλιογραφία (δηλαδή Ku=0.475). 

 

Πίνακας 7.2.  Επιλεγμένες τιμές ταχύτητας περιστροφής και αντιστοιχία με τη σχετική 

ταχύτητα Ku 

N (rpm) Ku 

500 0.30 

600 0.36 

650 0.39 

700 0.42 

725 0.435 

750 0.45 

775 0.465 

800 0.48 

850 0.51 

950 0.57 

 

Η μέτρηση κάθε σημείου διαρκεί 150 s από τα οποία στα πρώτα 30 s γίνεται η 

σταθεροποίηση του συστήματος και δεν καταγράφονται τιμές, ενώ στα υπόλοιπα 120 s 

λαμβάνονται μετρήσεις με συχνότητα δειγματοληψίας που επιλέχθηκε πολύ υψηλή και ίση 

με 1000 Ηz. Κάθε τιμή που καταγράφεται αποτελείται από τον μέσο όρο 1000 μετρήσεων. 

Συνεπώς, κάθε δευτερόλεπτο καταγράφεται μία τιμή και η μέτρηση ενός σημείου 

αποτελείται από δείγμα 120 τιμών. 

 

Το μοντέλο υδροστροβίλου είναι 2 εγχυτήρων, συνεπώς έγιναν μετρήσεις για τρεις 

περιπτώσεις λειτουργίας του: μόνο με το άνω ή μόνο με τον κάτω εγχυτήρα, καθώς και με 

τους δύο εγχυτήρες ταυτοχρόνως. Οι μετρήσεις αυτές διενεργήθηκαν και για το αρχικό και 

για τον τελικό δρομέα. Στη συνέχεια, έγιναν δύο διαδοχικές τροποποιήσεις στο εσωτερικό 

του κελύφους και επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις του νέου δρομέα. Η ονομασία των 

περιπτώσεων φαίνεται στον Πίνακα 7.3 όπου για παράδειγμα οι μετρήσεις με τον αρχικό 

δρομέα (Α) και λειτουργία μόνο του άνω εγχυτήρα (1) συμβολίζεται ως Α1. 
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Πίνακας 7.3. Ονομασία των διαφορετικών περιπτώσεων που εξετάστηκαν πειραματικά 

Λειτουργία με  Άνω 
εγχυτήρα 

Κάτω 
εγχυτήρα 

Δύο 
εγχυτήρες 

 Σύμβολο 1 2 3 

Αρχικός δρομέας Α Α1 Α2 Α3 

Νέος δρομέας Β Β1 Β2 Β3 

1η μετατροπή κελύφους  Γ Γ1 Γ2 Γ3 

2η μετατροπή κελύφους Δ Δ1 Δ2 Δ3 

 

 

7.4.1. Αρχικός δρομέας 

 

Αρχικά, έγιναν μετρήσεις με τον αρχικό δρομέα τοποθετημένο στον υδροστρόβιλο. Στα 

Σχήματα 7.19, 7.20 και 7.21 (περιπτώσεις Α1, Α2, Α3) φαίνονται στιγμιότυπα για διάφορες 

παροχές σε όλο το εύρος των μετρήσεων και για συνθήκες βέλτιστης ταχύτητας 

περιστροφής του δρομέα. Στην πάνω δεξιά γωνία κάθε Σχήματος αναγράφεται το άνοιγμα 

του ακροφυσίου ως μετατόπιση της βελόνης από την κλειστή θέση. Όπως φαίνεται, η ροή 

μετά την αλληλεπίδραση με τον δρομέα εξέρχεται περίπου παράλληλα με τον άξονα του 

δρομέα, δηλαδή χωρίς σημαντική συστροφή, και προσκρούει σχεδόν κάθετα στο 

περίβλημα. Στη συνέχεια, ένα μέρος του ανακλάται και επιστρέφει στην περιοχή του 

δρομέα και των εγχυτήρων, προκαλώντας μείωση του βαθμού απόδοσης. Είναι φανερό ότι 

η ανεπιθύμητη αυτή συμπεριφορά γίνεται εντονότερη όσο αυξάνει το φορτίο (παροχή) του 

υδροστροβίλου.  

 

Η μορφή της ροής σε σχέση με το κέλυφος εξαρτάται κυρίως από τον εγχυτήρα που 

βρίσκεται σε λειτουργία. Έτσι, για λειτουργία του άνω εγχυτήρα η ροή αφού 

αλληλεπιδράσει με τον δρομέα εκτρέπεται κάθετα σε περιοχή γύρω από σχεδόν 

κατακόρυφη γραμμή η οποία βρίσκεται λίγο πιο αριστερά του άξονα. Επίσης, η μεγαλύτερη 

ποσότητα νερού προσκρούει σχετικά χαμηλά κάτω από το επίπεδο του άξονα με 

αποτέλεσμα να οδηγείται κυρίως προς τον αγωγό απαγωγής. Παρ’ όλα αυτά μέρος της 

ροής οδηγείται προς τα πάνω και αφού προσκρούσει στην οροφή του κελύφους ανακλάται 

προς την περιοχή του δρομέα. 

 

Στην περίπτωση λειτουργίας μόνο του κάτω εγχυτήρα η ροή αφού αλληλεπιδράσει με τον 

δρομέα εκτρέπεται σε περιοχή γύρω από σχεδόν οριζόντια γραμμή η οποία βρίσκεται λίγο 

πιο κάτω από τον άξονα. Όμως, σε αντίθεση με την περίπτωση του άνω εγχυτήρα, η 

διεύθυνση του νερού έχει μικρή γωνία προς τα πάνω με αποτέλεσμα η ροή να έχει την τάση 

να κατευθυνθεί προς την οροφή του κελύφους. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα που βρίσκεται 

δεξιά του άξονα εκτρέπεται προς τα δεξιά και η περισσότερη ποσότητα οδηγείται από τα 

πτερύγια προς τα κάτω και στον αγωγό απαγωγής. Όμως, μικρό μέρος της ροής διέρχεται 

μεταξύ των πτερυγίων και του δρομέα και αφού προσκρούσει στο δεξιό τοίχωμα (όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 7.20) εκτρέπεται προς τη μεριά των εγχυτήρων και γυρνά στην περιοχή 

του δρομέα. Αντίθετα, το τμήμα που βρίσκεται αριστερά του δρομέα εκτρέπεται προς τα 

αριστερά προς την περιοχή των εγχυτήρων με αποτέλεσμα σημαντική ποσότητα νερού να 

επηρεάζει τη δέσμη. Σημειώνεται ότι, όπως φαίνεται και από τη σύγκριση των Σχημάτων 
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7.19 και 7.20 στην περίπτωση του κάτω εγχυτήρα η ποσότητα της ροής που παραμένει στο 

κέλυφος είναι μικρότερη ως αποτέλεσμα των πτερυγίων και της γεωμετρικής θέσης, καθώς 

το εντοπιζόμενο νερό είναι πλησιέστερα στον αγωγό απαγωγής. 

 

Κατά την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο εγχυτήρων η ροή διαμορφώνεται από τη 

συμβολή των παραπάνω φαινομένων. Η κυριότερη διαφορά είναι ότι η ροή που προκύπτει 

από τη λειτουργία του άνω εγχυτήρα αλληλεπιδρά με τη δέσμη του κάτω εγχυτήρα. Επίσης, 

η μικρή ποσότητα της ροής του κάτω εγχυτήρα που διέρχεται μεταξύ του δρομέα και των 

πτερυγίων και γυρνά προς τους εγχυτήρες προσκρούει με τη ροή του άνω εγχυτήρα και 

διέρχεται από το χώρο του δρομέα εντονότερα. 

 

Όπως προκύπτει τα οδηγητικά πτερύγια εκτρέπουν αρκετά μεγάλο μέρος της ροής προς τον 

αγωγό απαγωγής στην περίπτωση λειτουργίας του κάτω εγχυτήρα. Όμως στην περίπτωση 

του άνω εγχυτήρα έχουν αρνητικό ρόλο, καθώς η ροή γενικά κινείται ορολογικά εντός του 

κελύφους με αποτέλεσμα μικρό μέρος της ροής που εκτρέπεται δεξιά και πάνω από τον 

δρομέα να προσκρούει στο πάνω μέρος των πτερυγίων και να κατευθύνεται στο χώρο του 

δρομέα με ταχύτητα αντίθετη των σκαφιδίων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πολύ 

ασθενέστερο και στην περίπτωση λειτουργίας του κάτω εγχυτήρα για μεγάλα φορτία 

(παροχή). Σημειώνεται επίσης, ότι σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί ότι τα πτερύγια δεν 

αλληλεπιδρούν καθόλου με τη ροή που αφού προσκρούσει στα πλαϊνά τοιχώματα του 

κελύφους οδηγείται προς τα πάνω και προσκρούει στην οροφή και επιφέρει σημαντικές 

απώλειες. 
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Σχ. 7.19. Στιγμιότυπα πειραματικών μετρήσεων λειτουργίας άνω εγχυτήρα 
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Σχ. 7.20. Στιγμιότυπα πειραματικών μετρήσεων λειτουργίας κάτω εγχυτήρα 
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Σχ. 7.21. Στιγμιότυπα πειραματικών μετρήσεων ταυτόχρονης λειτουργίας δύο εγχυτήρων 

 

Τα σημεία μέτρησης που επιλέχτηκαν για την περίπτωση Α1 και στη συνέχεια όμοια 

επιλέχτηκαν και για την Α2 και Α3 φαίνονται στο Σχήμα 7.22. Οι καμπύλες προκύπτουν 
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σχεδόν ευθείες γραμμές παράλληλες μεταξύ τους καθώς για κάθε άνοιγμα ακροφυσίου η 

πίεση και η παροχή παραμένουν σταθερά και αλλάζει μόνο η ταχύτητα περιστροφής του 

δρομέα. Η μικρή καμπυλότητα (κοίλες καμπύλες) που έχουν όλες οι καμπύλες είναι 

αναμενόμενη καθώς η αδιάστατη παροχή είναι ανάλογη του ω-1, ενώ η πίεση του ω-2. 

Επίσης, η ομαλότητα των καμπύλων υποδεικνύει την αξιόπιστη και ακριβή μέτρηση της 

παροχής και της πίεσης. 

 

 

Σχ. 7.22. Αδιάστατα μεγέθη των σημείων μετρήσεων της περίπτωσης του αρχικού δρομέα 
με λειτουργία του άνω εγχυτήρα (Περ. Α1) 

 

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες που προέκυψαν για όλες τις τιμές της ταχύτητας περιστροφής 

και τις παροχές (ή, αλλιώς, τα ανοίγματα του ακροφυσίου) που μετρήθηκαν, φαίνονται στα 

διαγράμματα των Σχημάτων 7.23, 7.24 και 7.25. Όπως αναφέρθηκε, οι καμπύλες περιέχουν 

ένα σημείο μέγιστου βαθμού απόδοσης για κάθε άνοιγμα της βελόνης, εκατέρωθεν του 

οποίου η απόδοση μειώνεται με αυξανόμενο ρυθμό.  

 

Επίσης, ο βαθμός απόδοσης μεγιστοποιείται για μεσαία ανοίγματα ακροφυσίου καθώς η 

σχεδίαση του δρομέα (μέγεθος των σκαφιδίων) έχει βασιστεί για λειτουργία του στροβίλου 

στις αντίστοιχες προκύπτουσες παροχές. Συνεπώς, για πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες παροχές 

ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα παρουσιάζει μικρή μείωση. Επίσης, 

επιπρόσθετη μείωση του βαθμού απόδοσης αποδίδεται στις αυξημένες απώλειες του 

εγχυτήρα στην περίπτωση μικρού ανοίγματος ακροφυσίου (Κεφάλαιο 6.3.2) και στις 

αυξημένες απώλειες κελύφους στην περίπτωση πολύ μεγάλων παροχών. 

 

 

Για λειτουργία ενός εγχυτήρα το βέλτιστο σημείο λειτουργίας παρουσιάζεται για άνοιγμα 

βελόνης 16 ως 20 mm (Σχήματα 7.23 και 7.24), εύρος στο οποίο ο βαθμός απόδοσης είναι 
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σχεδόν αμετάβλητος. Αντίθετα, για λειτουργία δύο εγχυτήρων το αντίστοιχο σημείο 

λειτουργίας παρουσιάζεται για κοινό άνοιγμα ακροφυσίων ίσο με 12 mm (Σχήμα 7.25). Το 

γεγονός αυτό εξηγείται με βάση τις απώλειες που οφείλονται στην ανακλώμενη ροή, 

δηλαδή η ροή που προσκρούει στο περίβλημα και επιστρέφει στον δρομέα. Έτσι, στην 

περίπτωση των δύο εγχυτήρων η συνολική παροχή νερού διπλασιάζεται, επομένως η 

απώλειες αυτές αυξάνουν ταχύτερα με το άνοιγμα των ακροφυσίων, με αποτέλεσμα το 

βέλτιστο σημείο λειτουργίας να προκύπτει σε σχετικά μικρότερα ανοίγματα. 

 

Η έντονη πτώση του βαθμού απόδοσης στο μικρότερο άνοιγμα ακροφυσίου 4 mm 

οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες του εγχυτήρα, εξ αιτίας των οποίων δεν 

επιτυγχάνεται απόλυτη ταύτιση των αξόνων της βελόνης και του ακροφυσίου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ομοιομορφία της δέσμης, η οποία, όπως παρατηρήθηκε, 

εμφανίζει έντονες επιφανειακές διαταραχές και ασυμμετρίες, και αποκλίνει σημαντικά από 

τον άξονα του εγχυτήρα.  

 

 

Η περιβάλλουσα των καμπυλών αυτών σχηματίζει την τελική χαρακτηριστική καμπύλη 

απόδοσης του υδροστροβίλου, η οποία σχεδιάζεται στο Σχήμα 7.26. Για λόγους απλότητας, 

στο Σχήμα 7.26, η καμπύλη των δύο εγχυτήρων χαράσσεται για όμοιο άνοιγμα των δύο 

ακροφυσίων. Εντούτοις, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει απαίτηση τα δύο ακροφύσια να 

χαρακτηρίζονται από όμοιο άνοιγμα, το μέγεθος της μετατόπισης της κάθε βελόνης θα 

πρέπει να βασίζεται στο κριτήριο της μεγιστοποίησης του βαθμού απόδοσης.  

 

 

Σχ. 7.23.  Μετρήσεις βαθμού απόδοσης του αρχικού δρομέα με λειτουργία του άνω 
εγχυτήρα (Περ. Α1) 
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Σχ. 7.24.  Μετρήσεις βαθμού απόδοσης του αρχικού δρομέα με λειτουργία του κάτω 
εγχυτήρα (Περ. Α2) 

 

 

Σχ. 7.25.  Μετρήσεις βαθμού απόδοσης του αρχικού δρομέα με λειτουργία και των δύο 
εγχυτήρων (Περ. Α3) 
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Σχ. 7.26. Τελικές καμπύλες βαθμού απόδοσης του αρχικού δρομέα  

 

Η ομαλότητα των καμπύλων επιβεβαιώνουν την καλή επαναληψιμότητα των μετρήσεων 

της ροπής και της ταχύτητας περιστροφής (εκτός από την καλή επαναληψιμότητα των 

μετρήσεων πίεσης και παροχής που επιβεβαιώνεται καλύτερα μεμονωμένα από το Σχήμα 

7.22). Σημειώνεται, ότι η σημαντική απόκλιση της απόδοσης ενός σημείου κατά τη 

λειτουργία του άνω εγχυτήρα, που φαίνεται στα Σχήματα 7.23 και 7.26 (άνοιγμα 14 mm), 

δεν οφείλεται σε σφάλμα μετρήσεων, όπως επιβεβαιώθηκε κατόπιν πολλών επαναλήψεων 

της συγκεκριμένης μέτρησης. Η μειωμένη κατά περίπου 0.5% απόδοση στη θέση αυτή 

πιθανόν οφείλεται σε κάποια δευτερεύουσα απώλεια, η οποία προκύπτει αυξημένη λόγω 

τυχαίων γεγονότων, όπως μια ενδεχόμενη συμβολή ανακλώμενων στο κέλυφος ποσοτήτων 

νερού με κατεύθυνση τον εγχυτήρα ή τον δρομέα.  

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η μέγιστη απόδοση του υδροστροβίλου 

είναι 80% και επιτυγχάνεται για λειτουργία του κάτω εγχυτήρα ή για ταυτόχρονη 

λειτουργία δύο εγχυτήρων. Αντίθετα, για λειτουργία μόνο του άνω εγχυτήρα ο βαθμός 

απόδοσης παρουσιάζει μείωση κατά περίπου 0.5%. Η μειωμένη απόδοση οφείλεται 

πιθανότατα και πάλι στις απώλειες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του δρομέα και 

της ελεύθερης δέσμης με τη ροή που εξέρχεται από τα σκαφίδια και επανακυκλοφορεί 

στην περιοχή του δρομέα. Ο μηχανισμός αυτός είναι πολύ περίπλοκος και δεν είναι δυνατό 

να διερευνηθεί, αλλά με δεδομένο ότι η μόνη διαφορά ανάμεσα στους δύο εγχυτήρες είναι 

η γεωμετρική θέση τους σε σχέση με το κέλυφος, συνάγεται ότι η απώλεια αυτή είναι 

εντονότερη για λειτουργία του άνω εγχυτήρα. Όπως άλλωστε προκύπτει από τα Σχήματα 

7.19 και 7.20, για λειτουργία του κάτω εγχυτήρα το εσωτερικό του κελύφους είναι 

φορτισμένο με λιγότερη ροή σε σχέση με την περίπτωση λειτουργίας του άνω εγχυτήρα.  
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Τέλος, όπως προκύπτει από το Σχήμα 7.26, παρατηρείται μια πτώση του βαθμού απόδοσης 

στην περιοχή μεταξύ Φ=0.011 και Φ=0.014. Στην περιοχή αυτή η απόδοση του ενός 

εγχυτήρα μειώνεται λόγω αύξησης της παροχής, ενώ για λειτουργία δύο εγχυτήρων η 

παροχή και το άνοιγμα των ακροφυσίων είναι μικρότερο του βέλτιστου, και η απόδοση 

είναι μικρότερη της μέγιστης. Συνεπώς, σε αυτήν την περιοχή ο υδροστρόβιλος αποδίδει ως 

και 1.5% λιγότερο από το μέγιστο ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού της. 

 

7.4.2. Βελτιστοποιημένος δρομέας 

 

Στη συνέχεια, ο αρχικός δρομέας αντικαταστάθηκε με τον νέο βελτιστοποιημένο δρομέα 

και επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις. Η εικόνα της ροής, όπως φαίνεται διαμέσου του 

πλεξιγκλάς, δεν παρουσίασε ευδιάκριτες διαφορές από τις αντίστοιχες του αρχικού δρομέα 

των Σχημάτων 7.19, 7.20 και 7.21. Τα διαγράμματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις και 

οι καμπύλες λειτουργίας παρουσιάζονται στα Σχήματα 7.27-7.30 αντιστοίχως, όπως στην 

παρ. 7.4.1 του αρχικού δρομέα. 

 

 

Σχ. 7.27.  Μετρήσεις βαθμού απόδοσης του νέου δρομέα με λειτουργία του άνω εγχυτήρα 
(Περ. Β1) 
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Σχ. 7.28.  Μετρήσεις βαθμού απόδοσης του νέου δρομέα με λειτουργία του κάτω εγχυτήρα 
(Περ. Β2) 

 

 

Σχ. 7.29.  Μετρήσεις βαθμού απόδοσης του νέου δρομέα με λειτουργία και των δύο 
εγχυτήρων (Περ. Β3) 
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Σχ. 7.30. Καμπύλες λειτουργίας νέου δρομέα  

 

Ο βαθμός απόδοσης για λειτουργία του κάτω εγχυτήρα προέκυψε 85.4% (Σχήμα 7.27) και 

για λειτουργία του άνω εγχυτήρα ίσος με 85.2% (Σχήμα 7.28). Το άνοιγμα του ακροφυσίου 

για το οποίο παρατηρήθηκαν οι μέγιστοι βαθμοί απόδοσης προέκυψε, όπως και στην 

περίπτωση του αρχικού δρομέα, μεταξύ 16 και 20 mm. Συνεπώς, επιτεύχθηκε πολύ μεγάλη 

αύξηση του υδραυλικού βαθμού απόδοσης του δρομέα σε σχέση με τον αρχικό δρομέα, 

ίση με περίπου 5.5%. 

 

Όπως προκύπτει, παρατηρείται αξιόλογη διαφορά στον βαθμό απόδοσης μεταξύ 

λειτουργίας ενός και δύο εγχυτήρων. Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 7.29 και 7.30, η 

λειτουργία με δύο εγχυτήρες (άνοιγμα άνω ακροφυσίου 12mm κάτω 16mm) αποδίδει 

καλύτερα κατά περίπου 0.6% σε σχέση με τη λειτουργία του κάτω εγχυτήρα. Η διαφορά 

αυτή οφείλεται πιθανόν στη μείωση των απωλειών λόγω της επίδρασης της εκτοπιζόμενης 

ροής, καθώς συνδέεται με την παρατηρούμενη μείωση της ταχύτητας εξόδου του νερού 

από τα σκαφίδια και τη μείωση της ποσότητας του νερού που ανακυκλοφορεί στον χώρο 

του δρομέα. Για τον ίδιο λόγο, η διαφορά στον βαθμό απόδοσης για λειτουργία άνω και 

κάτω εγχυτήρα περιορίστηκε σε 0.2 % (από 0.5% του αρχικού δρομέα). 

 

Όπως προκύπτει, ο μέγιστος δυνατός βαθμός απόδοσης του υδροστροβίλου με τον νέο 

δρομέα είναι ίσος με 86.0%, για λειτουργία δύο εγχυτήρων και με τον συνδυασμό 

ανοιγμάτων 12 mm για το άνω ακροφύσιο και 16 mm για το κάτω (Σχήμα 7.29). Συνεπώς, ο 

υδραυλικός βαθμός απόδοσης του νέου βελτιστοποιημένου δρομέα είναι αυξημένος κατά 

περίπου 6% σχεδόν, υποδιπλασιάζοντας τις απώλειες που σχετίζονται με τον δρομέα. 
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Επίσης, όπως προκύπτει από τις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας (Σχήμα 7.30), ο 

κάτω εγχυτήρας γενικά αποδίδει λίγο καλύτερα στα μεσαία και μεγάλα ανοίγματα ως 

αποτέλεσμα των μειωμένων απωλειών κελύφους. Αντίθετα, για πολύ μικρά ανοίγματα 

φαίνεται να αποδίδει χειρότερα, όπως και στην περίπτωση του αρχικού δρομέα (Σχήμα 

7.26) πιθανότατα λόγω κατασκευαστικών ατελειών. Επίσης, παρόμοια με την περίπτωση 

του αρχικού δρομέα, παρατηρείται μια μικρή περιοχή γύρω από την αδιάστατη παροχή 

Φ=0.015, όπου ο βαθμός απόδοσης παρουσιάζει μείωση κατά περίπου 1.5%. 

 

7.4.3. Σύγκριση χαρακτηριστικών καμπυλών απόδοσης αρχικού και νέου δρομέα 

 

Η σύγκριση του βαθμού απόδοσης του αρχικού και του νέου βελτιστοποιημένου δρομέα σε 

όλο το εύρος λειτουργίας του ενός (άνω ή κάτω) εγχυτήρα παρουσιάζεται στα Σχήματα 7.31 

και 7.32. Ο νέος δρομέας επιτυγχάνεται μεγάλη αύξηση του βαθμού απόδοσης κατά 

περίπου 6% στο ΚΣΛ, ενώ για λειτουργία με τη μέγιστη παροχή η αύξηση είναι λίγο 

μεγαλύτερη, σχεδόν 6.5%. Η μορφή των χαρακτηριστικών καμπυλών είναι παρόμοια, με τη 

μόνη διαφορά ότι στον νέο δρομέα η μέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται σε λίγο μεγαλύτερη 

παροχή (Φ=0.0115). 

 

 

Σχ. 7.31. Σύγκριση καμπυλών βαθμού απόδοσης για λειτουργία του άνω εγχυτήρα.  

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015

Β
α

θ
μ

ό
ς 

α
π

ό
δ

ο
σ

η
ς 

η
 [

%
]

Αδιάστατη παροχή Φ

Άρχ. δρομέας

Νέος δρομέας



7. Πειραματική διερεύνηση και επικύρωση αριθμητικών αποτελεσμάτων 329 
 

 

Σχ. 7.32. Σύγκριση καμπυλών βαθμού απόδοσης για λειτουργία του κάτω εγχυτήρα 

 

Όμοια, οι χαρακτηριστικές καμπύλες του βαθμού απόδοσης του αρχικού και του νέου 

βελτιστοποιημένου δρομέα για λειτουργία δύο εγχυτήρων σχεδιάζονται στα Σχήματα 7.33 

και 7.34. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι στο ΚΣΛ ο νέος δρομέας επιτυγχάνει και πάλι 

μεγάλη αύξηση του βαθμού απόδοσης, κατά περίπου 6%, ενώ για λειτουργία με τη μέγιστη 

παροχή η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη, φθάνοντας σχεδόν στο 11%. Συνεπώς, προκύπτει 

ότι ο βαθμός απόδοσης του βελτιστοποιημένου δρομέα για λειτουργία με δύο εγχυτήρες 

επηρεάζεται πολύ λιγότερο από την αύξηση της παροχής. Αυτό συμβαίνει διότι η αύξηση 

του υδραυλικού βαθμού απόδοσης συνδέεται με τη μείωση της κινητικής ενέργειας της 

εξερχόμενης ροής, καθώς και με την επακόλουθη μείωση των απωλειών κελύφους.  

 

Επίσης, έγινε διερεύνηση της λειτουργίας 2 εγχυτήρων για διαφορετικά ανοίγματα 

ακροφυσίου. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά το άνοιγμα του κάτω ακροφυσίου παραμένει 

σταθερό και ίσο με 12 mm, ενώ του άνω μεταβάλλεται από 12 mm μέχρι 36. Στη συνέχεια, 

το άνοιγμα του άνω ακροφυσίου παραμένει ίσο με 12 mm και μεταβάλλεται το άνοιγμα 

του κάτω ακροφυσίου από 12 ως 36 mm αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.34, στην 

περίπτωση του αρχικού δρομέα ο συνδυασμός ανοίγματος του άνω και κάτω ακροφυσίου 

έχει σημαντική επίδραση στον βαθμό απόδοσης. Έτσι, για μεγάλα ανοίγματα του άνω 

ακροφυσίου και μικρότερα του κάτω ο βαθμός απόδοσης είναι σημαντικά μικρότερος σε 

σχέση με μεγάλα ανοίγματα του κάτω ακροφυσίου και μικρότερα του άνω. Αυτό οφείλεται 

εν μέρει στο γεγονός ότι γενικά η απόδοση για λειτουργία του άνω εγχυτήρα είναι 

μικρότερη, αλλά και διότι η εξερχόμενη ροή του άνω εγχυτήρα φαίνεται να επηρεάζει 

σημαντικά τη δέσμη του κάτω εγχυτήρα.  
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Σχ. 7.33. Δύο εγχυτήρες σε λειτουργία, με ίδιο άνοιγμα της βελόνης τους. 

 

 

Σχ. 7.34.  Δύο εγχυτήρες σε λειτουργία, σταθερό άνοιγμα του ενός ακροφυσίου στα 12 mm 
και μεταβολή του ανοίγματος του δεύτερου από 12 mm μέχρι 36 mm. 
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7.5. Πειραματική διερεύνηση εσωτερικής γεωμετρίας του κελύφους 
 

 

Όπως φαίνεται και στις εικόνες των Σχημάτων 7.19, 7.20 και 7.21, η ροή, μετά την έξοδό 

του από τον δρομέα, προσκρούει στο κέλυφος με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια 

ανακλάται προς διάφορες κατευθύνσεις. Επομένως, γίνεται φανερό ότι οι απώλειες που 

οφείλονται στην ύπαρξη του κελύφους μπορεί να είναι σημαντικές, ιδιαίτερα για μεγάλες 

παροχές και για λειτουργία και των δύο εγχυτήρων. Συνεπώς, η γεωμετρία του εσωτερικού 

του κελύφους έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού απόδοσης του 

υδροστροβίλου. Το ιδανικό κέλυφος θα πρέπει να εκτρέπει τη ροή προς τον αγωγό 

απαγωγής και να προστατεύει τον δρομέα και τις ελεύθερες δέσμες από ενδεχόμενη 

ανακυκλοφορία του.  

 

7.5.1. Πρώτη τροποποίηση του εσωτερικού του κελύφους 

 

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση του κελύφους και να διερευνηθεί η δυνατότητα 

μείωσης των σχετικών απωλειών, έγιναν δύο διαδοχικές μετατροπές του κελύφους και 

αντίστοιχες δοκιμές, με τον νέο βελτιστοποιημένο δρομέα. Η πρώτη μετατροπή βασίστηκε 

στην προσθήκη οδηγητικών ελασμάτων κάθετων στον άξονα του δρομέα, ώστε να 

εμποδίζουν την επιστροφή του νερού στην περιοχή του δρομέα, μετά την πρόσκρουσή του 

στο κέλυφος (Σχήμα 7.35-β). Επιπλέον, προστέθηκαν κατάλληλα προστατευτικά τμήματα 

στην έξοδο των εγχυτήρων, ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση της ανακλώμενης ροής 

με τις εξερχόμενες δέσμες νερού. Σημειώνεται ότι οι προθήκες έγιναν εκατέρωθεν του 

δρομέα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.35-β. 

 

 

 

 

  

Σχ. 7.35.  Διαφορές μεταξύ αρχικού κελύφους (α) και κελύφους μετά την πρώτη μετατροπή 
(β) 

 

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής αυτής επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις του βαθμού 

απόδοσης του υδροστροβίλου με παρόμοιο τρόπο, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις 

του αρχικού και του νέου δρομέα (Κεφάλαιο 7.4). Οι τελικές περιβάλλουσες 

α β 

Οδηγητικά 

ελάσματα 

Προστατευτικά 
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χαρακτηριστικές καμπύλες του βαθμού απόδοσης, που προέκυψαν για λειτουργία του άνω 

είτε του κάτω εγχυτήρα και για ταυτόχρονη λειτουργία τους, δίνονται στο Σχήμα 7.36. 

 

 

Σχ. 7.36. Καμπύλες λειτουργίας νέου δρομέα και με πρώτη μετατροπή του κελύφους 

 

Όπως και στην περίπτωση του αρχικού κελύφους, ο βαθμός απόδοσης είναι μεγαλύτερος 

για λειτουργία του κάτω εγχυτήρα σε σύγκριση με τον άνω για μεσαίες και μεγάλες 

παροχές, ενώ σε μικρές παροχές μειονεκτεί. Έτσι, ο μέγιστος βαθμός απόδοσης για 

λειτουργία του κάτω εγχυτήρα είναι 85.3% και για τον άνω 84.9%. Επίσης, στην ταυτόχρονη 

λειτουργία των δύο εγχυτήρων ο βαθμός απόδοσης είναι αρκετά υψηλότερος και φτάνει το 

86%. Τέλος, όμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις παρατηρείται αισθητή πτώση του 

βαθμού απόδοσης στη περιοχή γύρω από την τιμή της αδιάστατη παροχής Φ=0.015, 

δηλαδή στην περιοχή ανάμεσα στη βέλτιστη παροχή για λειτουργία ενός και δύο 

εγχυτήρων.  

 

7.5.2. Δεύτερη μετατροπή του εσωτερικού του περιβλήματος 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τροποποίηση στην εσωτερική γεωμετρία του 

κελύφους, κατά την οποία επεκτάθηκαν οι προηγούμενες οδηγητικές επιφάνειες και 

προστέθηκε η επιφάνεια Ε, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.37, η οποία καλύπτει σημαντικό 

μέρος του άνω τμήματος του δρομέα. Επιπρόσθετα, τα καθοδηγητικά πτερύγια που 

υπήρχαν στη δεξιά πλευρά του κελύφους αφαιρέθηκαν, καθώς κρίθηκαν ανεπαρκή και 

πιθανόν ζημιογόνα σε περιπτώσεις μεγάλων παροχών (εμποδίζουν την εκκένωση του νερού 

που ανακυκλοφορεί στο άνω τμήμα του κελύφους). Στη θέση τους προστέθηκαν οδηγητικά 

ελάσματα ως συνέχεια της επιφάνειας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.37. Έτσι, η ροή που 

προσκρούει στο κέλυφος και ανακλάται προς τα πάνω εμποδίζεται να εισέλθει στον χώρο 

του δρομέα. 
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Σχ. 7.37. Τελική (δεύτερη) διαμόρφωση εσωτερικής γεωμετρίας του περιβλήματος 

 

Η εικόνα της ροής στο εσωτερικό του τροποποιημένου κελύφους, όπως φαίνεται διαμέσου 

του πλεξιγκλάς, είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του αρχικού. Όμως, 

όπως προκύπτει από τη σύγκριση των Σχημάτων 7.38, 7.39 και 7.40 με τα αντίστοιχα του 

Κεφαλαίου 7.4, η ένταση και πυκνότητα της ανακλώμενης ροής δείχνει μια μικρή μείωση. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τοποθέτηση των πρόσθετων επιφανειών δεν μεταβάλλει 

την πορεία της εξερχόμενης από τον δρομέα ροής μέχρι την πρόσκρουσή της στα πλευρικά 

τοιχώματα του κελύφους, αλλά στη συνέχεια, μετά τη δεύτερη πρόσκρουσή της στα 

υπόλοιπα τοιχώματα του κελύφους. Έτσι, η μικρή μείωση της πυκνότητας της ροής 

οφείλεται κυρίως στην αφαίρεση των οδηγητικών πτερυγίων που είχε ως συνέπεια την 

αύξηση του διαθέσιμου χώρου εντός του κελύφους. 

  

Επέκταση 

οδηγητικών 

επιφανειών Επιφάνεια Ε 

Αφαίρεση πτερυγίων και 

αντικατάσταση με οδηγητικά 

ελάσματα 

Τμήμα Ζ 



334  7.5. Πειραματική διερεύνηση εσωτερικής γεωμετρίας του κελύφους 
 

Αρχική διαμόρφωση κελύφους Τελική διαμόρφωση κελύφους 

  

  

Σχ. 7.38.  Σύγκριση αντίστοιχων στιγμιότυπων των πειραματικών μετρήσεων λειτουργίας 
του άνω εγχυτήρα με το αρχικό και το τελικό κέλυφος 
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Αρχική διαμόρφωση κελύφους Τελική διαμόρφωση κελύφους 

  

  

Σχ. 7.39.  Σύγκριση αντίστοιχων στιγμιότυπων των πειραματικών μετρήσεων λειτουργίας 
του κάτω εγχυτήρα με το αρχικό και το τελικό κέλυφος 

 

Αρχική διαμόρφωση κελύφους Τελική διαμόρφωση κελύφους 
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Σχ. 7.40.  Σύγκριση στιγμιότυπων πειραματικών μετρήσεων ταυτόχρονης λειτουργίας δύο 
εγχυτήρων, με το αρχικό και το τελικό κέλυφος 

 

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες του βαθμού απόδοσης που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.41, 

δημιουργήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Όπως 

προκύπτει από αυτές, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με την περίπτωση της πρώτης 

αλλαγής στη γεωμετρία του κελύφους με βασική διαφορά ότι η απόδοση για λειτουργία 

του κάτω εγχυτήρα είναι τώρα μικρότερη. Η ελάττωση αυτή είναι περίπου 1% στο ΚΣΛ, με 

αποτέλεσμα, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, ο άνω εγχυτήρας να 

αποδίδει καλύτερα. Συνεπώς, είναι φανερό ότι οι αλλαγές στο εσωτερικό του κελύφους 

επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία του κάτω εγχυτήρα. Με βάση τις εικόνες των ροών 

(Σχήμα 7.39) και τις αλλαγές στη γεωμετρία, προκύπτει ότι πιθανότατα η μείωση στον 

βαθμό απόδοσης οφείλεται στην εκτεταμένη επιφάνεια Ε του Σχήματος 7.37. Μέρος της 

δέσμης του κάτω εγχυτήρα που αλληλεπιδρά με τα σκαφίδια στη συνέχεια εγκλωβίζεται 

εσωτερικά των επιφανειών Ε, στην περιοχή του τμήματος Z (Σχήμα 7.37) και παραμένει 

στον χώρο του δρομέα αυξάνοντας σημαντικά τις απώλειες ανεμισμού του δρομέα.  
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Σχ. 7.41. Καμπύλες λειτουργίας νέου δρομέα με τη δεύτερη μετατροπή του κελύφους 

 

Από την άλλη πλευρά, ο βαθμός απόδοσης για λειτουργία και των δύο εγχυτήρων δεν 

παρουσίασε πτώση, παρά τη χαμηλότερη απόδοση του κάτω εγχυτήρα. Συνεπώς, 

προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις του κελύφους είχαν τελικά θετικό στην προστασία των 

δεσμών και του δρομέα από την ανακλώμενη ροή, με αποτέλεσμα η αρνητική επίδραση 

στον κάτω εγχυτήρα να αντισταθμίζεται στη λειτουργία των δύο εγχυτήρων με μεγάλη 

συνολική παροχή.  

 

7.5.3. Ανάλυση και σύγκριση αποτελεσμάτων 

 

Η σύγκριση των χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας για τις τρεις διαφορετικές 

εσωτερικές γεωμετρίες του κελύφους γίνεται στα Σχήματα 7.42, 7.43 και 7.44. Όπως 

παρατηρείται, η τελική μετατροπή στο κέλυφος δεν είχε κάποια αξιοσημείωτη επίδραση 

στη λειτουργία του άνω εγχυτήρα, ενώ για τον κάτω εγχυτήρα φαίνεται να είχε αρνητικό 

αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (μείωση στον βαθμό απόδοσης κατά 1%, 

Σχήμα 7.43). Όμως, στην περίπτωση λειτουργίας 2 εγχυτήρων και για μεγάλες παροχές ο 

βαθμός απόδοσης παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση, έως 1.5% (Σχήμα 7.44). Στην 

περίπτωση αυτή, η ροή που εξέρχεται από τον δρομέα δεν απομακρύνεται 

αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα ο βαθμός απόδοσης να μειώνεται εντονότερα με την 

αύξηση της παροχής, από όσο κατά τη λειτουργία με έναν εγχυτήρα (Σχήματα 7.42 και 

7.43). Έτσι, οι τροποποιήσεις του κελύφους που συντελούν στην προστασία του δρομέα και 

των δεσμών από την ανακλώμενη ροή έχουν θετική επίπτωση στον βαθμό απόδοσης 

(Σχήμα 7.44). 
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Σχ. 7.42. Σύγκριση καμπυλών βαθμού απόδοσης για λειτουργία άνω εγχυτήρα 

 

 

Σχ. 7.43. Σύγκριση καμπυλών βαθμού απόδοσης για λειτουργία κάτω εγχυτήρα 
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Σχ. 7.44. Δύο εγχυτήρες σε λειτουργία για ίδιο άνοιγμα ακροφυσίου 

 

 

Τέλος, μελετήθηκε και συγκρίθηκε η απόδοση του νέου υδροστροβίλου με το αρχικό και 

τροποποιημένο κέλυφος και λειτουργία δύο εγχυτήρων, οι οποίοι όμως δεν έχουν το ίδιο 

άνοιγμα ακροφυσίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.45 (όμοια με το Κεφάλαιο 7.4.3, Σχήμα 

7.34). Πιο συγκεκριμένα, ο ένας εγχυτήρας επιλέχθηκε να έχει σταθερό άνοιγμα ίσο με 

12mm, ενώ το άνοιγμα του δεύτερου εγχυτήρα μεταβάλλεται από 12 ως 36 mm. Οι 

διαφορές που προκύπτουν είναι αρκετά μικρές, ως αποτέλεσμα της γενικότερης μείωσης 

των απωλειών του κελύφους με τη χρήση του νέου δρομέα. Στην περίπτωση του αρχικού 

κελύφους και του κελύφους της 1ης μετατροπής η λειτουργία με μεγαλύτερο άνοιγμα του 

κάτω ακροφυσίου υπερτερεί ως αποτέλεσμα της καλύτερης απόδοσης του κάτω εγχυτήρα. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της 2ης μετατροπής όπου ο βαθμός απόδοσης για λειτουργία του 

κάτω εγχυτήρα μειώθηκε, οι δύο καμπύλες είναι ουσιαστικά όμοιες.  
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Σχ. 7.45.  Δύο εγχυτήρες σε λειτουργία, σταθερό άνοιγμα του ενός ακροφυσίου στα 12 mm 
και μεταβολή του δεύτερου (12-36 mm) για την περίπτωση του νέου δρομέα 
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7.6. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 
 

 

Η δυσκολία σύγκρισης των αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων έγκειται στο 

γεγονός ότι πειραματικά είναι εφικτό να μετρηθεί μόνο ο ολικός βαθμός απόδοσης του 

υδροστροβίλου, ενώ αριθμητικά μόνο ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης του δρομέα και του 

εγχυτήρα. Συνεπώς, απαιτείται ο υπολογισμός ή η εκτίμηση όλων των συνιστωσών που 

επιφέρουν απώλειες ενέργειας πλέον των υδραυλικών απωλειών. 

 

7.6.1. Υπολογισμός συνιστωσών απώλειας ενέργειας 

 

Οι απώλειες ενέργειας που συντελούνται σε υδροστρόβιλο Pelton μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν και είτε να υπολογιστούν αριθμητικά ή πειραματικά, είτε να 

εκτιμηθούν. Ο τρόπος κατηγοριοποίησής τους βασίζεται στον μηχανισμό που συντελούνται 

και στον τρόπο υπολογισμού τους. 

 

Οι σημαντικότερες απώλειες ενέργειας είναι οι υδραυλικές στον δρομέα, και ορίζονται με 

τον αντίστοιχο υδραυλικό βαθμό απόδοσης, ηhσ. Ο υπολογισμός τους γίνεται αριθμητικά, 

όπως έχει αναλυθεί ενδελεχώς στο Κεφάλαιο 2.2. Στον υπολογισμό αυτόν 

συμπεριλαμβάνονται οι απώλειες που συντελούνται κατά τη μετατροπή της κινητικής 

ενέργειας του ρευστού σε μηχανική του δρομέα. Έτσι, εμπεριέχονται οι απώλειες λόγω της 

παραμένουσας κινητικής ενέργεια του ρευστού στην έξοδο του δρομέα, οι απώλειες τριβών 

μεταξύ ρευστού και στερεών επιφανειών των σκαφιδίων και άλλες απώλειες που 

σχετίζονται με επιμέρους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης του ρευστού με τα σκαφίδια, π.χ. η 

πρόσκρουση της εξερχόμενης δέσμης στην πίσω πλευρά του επόμενου σκαφιδίου. 

 

Οι απώλειες που προκαλούνται στο τελευταίο τμήμα του εγχυτήρα, όπου μετατρέπεται η 

ενέργεια του ρευστού από δυναμική σε κινητική, ορίζονται με τον βαθμό απόδοσης 

εγχυτήρα, ηhα1. Οι απώλειες αυτές έχουν υπολογιστεί αριθμητικά στο προηγούμενο 

Κεφάλαιο 6.3 και συμπεριλαμβάνουν τις απώλειες τριβών στο τελευταίο κυρίως τμήμα του 

εγχυτήρα, όπως επίσης και τις απώλειες λόγω της αλληλεπίδρασης της ελεύθερης δέσμης 

με τα μόρια του αέρα. 

 

Οι απώλειες που οφείλονται στη διαμόρφωση του αγωγού ανάντι του εγχυτήρα και των 

πτερυγίων στήριξης του βάκτρου της βελόνης υπολογίζονται ξεχωριστά σύμφωνα με τα 

Κεφάλαια 6.4.3 και 6.4.4. Ορίζονται ίσες με τις συνολικές ενεργειακές απώλειες από τον 

αγωγό διανομής έως τη δέσμη, αφαιρώντας τις απώλειες του τελευταίου τμήματος του 

εγχυτήρα. Επίσης, συμπεριλαμβάνουν τις απώλειες κινητικής ενέργειας που οφείλονται 

στην ανομοιομορφία της δέσμης και στην ενδεχόμενη απόκλισή της από τον άξονα του 

εγχυτήρα. Το συνολικό μέγεθος των απωλειών αυτών εκφράζεται με τον βαθμό απόδοσης 

ηhα2. 

 

Οι απώλειες ανεμισμού οφείλονται στην αλληλεπίδραση του στρεφόμενου δρομέα με τον 

περιβάλλοντα αέρα εντός του κελύφους. Στις απώλειες αυτές συμπεριλαμβάνονται 
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συνήθως και οι απώλειες λόγω της αλληλεπίδρασης της ανακλώμενης ροής με τον δρομέα 

και τις δέσμες. Στην πραγματικότητα, αέρας του κελύφους εμπεριέχει ποσότητα 

σταγονιδίων νερού, που αυξάνουν τη μέση πυκνότητά του και επομένως και τις απώλειες 

ανεμισμού. Όμως, στην παρούσα ανάλυση οι καθαρές απώλειες ανεμισμού του δρομέα για 

περίπτωση μηδενικής παροχής ή για λειτουργίας χωρίς κέλυφος διαχωρίζονται και 

εκφράζονται με τον βαθμό απόδοσης ηα1.  

 

Οι λοιπές απώλειες αλληλεπίδρασης του μίγματος αέρα-σταγονιδίων του κελύφους με τον 

δρομέα και τις δέσμες οφείλονται στην παρουσία του κελύφους, και στο εξής θα 

αναφέρονται ως απώλειες κελύφους και εκφράζονται με τον βαθμό απόδοσης ηα2. Οι 

απώλειες αυτές, το μέγεθος των οποίων δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί ή να υπολογισθεί, 

εξαρτώνται άμεσα από τη συνολική παροχή του υδροστροβίλου, αλλά και από τη σχετική 

παροχή άνω και κάτω εγχυτήρα, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, στο Κεφάλαιο 7.5. 

 

Τέλος, οι μηχανικές απώλειες που οφείλονται στις τριβές των εδράνων εκφράζονται με τον 

βαθμό απόδοσης ηm. 

 

Τελικά, ο ολικός βαθμός απόδοσης του υδροστροβίλου, η, ο οποίος μετρήθηκε πειραματικά 

θα ισούται με το γινόμενο όλων των επιμέρους βαθμών απόδοσης:  

 

η = ηhσ · ηhα1 · ηhα2 · ηα1 · ηα2 · ηm (7.7) 

 

Οι απώλειες που οφείλονται στη διαμόρφωση του εγχυτήρα υπολογίστηκαν αριθμητικά, 

όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 6. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η σύγκριση του 

υδραυλικού βαθμού απόδοσης συστήματος δρομέα-εγχυτήρα δύο περιπτώσεων. Στην 

πρώτη, ο εγχυτήρας αποτελείται μόνο από το τελικό μέρος του και η δέσμη έχει 

αξονοσυμμετρικό προφίλ ταχυτήτων, ενώ στη δεύτερη προσομοιώνεται ολόκληρος ο 

εγχυτήρας και η ανάντι γωνία του αγωγού, και το προφίλ της δέσμης που προκύπτει έχει 

ανομοιόμορφο, μη-αξονοσυμμετρικό πεδίο ταχυτήτων και δευτερεύουσες ροές. Ο βαθμός 

απόδοσης του δρομέα για τη δεύτερη περίπτωση προέκυψε περίπου 1% μικρότερος, ως 

αποτέλεσμα της ανάντη γωνίας 90ο του αγωγού και της διαμόρφωσης στήριξης του 

βάκτρου της βελόνης με 3 πτερύγια. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστικές 

ατέλειες του εγχυτήρα, οι οποίες λόγω παλαιότητας του μοντέλου δεν είναι αμελητέες, 

όπως υποδεικνύεται από την πολύ μειωμένη απόδοση στα μικρά ανοίγματα ακροφυσίου, 

δεν συμπεριλαμβάνονται. 

 

O βαθμός απόδοσης ηα1 και ο μηχανικός βαθμός απόδοσης ηm συνυπολογίστηκαν 

πειραματικά, μετρώντας τη ροπή που ασκείται για την περιστροφή του δρομέα σε 

συνθήκες μηδενικές παροχής. Σε αυτές τις μετρήσεις η πέδη λειτουργεί ως κινητήρας και 

περιστρέφει τον δρομέα, ενώ η αντίθετη (αρνητική) ροπή καταγράφεται από το ροπόμετρο. 

Λόγω των μικρών τιμών της ροπής, ο ενισχυτής του ροπόμετρου ρυθμίζεται στη μέγιστη 

κλίμακα, ώστε το σήμα να μεγιστοποιείται και να επιτυγχάνεται ικανοποιητική ακρίβεια 

μέτρησης. Στο Σχήμα 7.46, απεικονίζεται η ασκούμενη ροπή και στο Σχήμα 7.47 το γινόμενο 
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των βαθμών απόδοσης ηα1 · ηm που αντιστοιχούν στις 750 rpm, δηλαδή στο σημείο 

λειτουργίας των μετρήσεων, και στις 1000 rpm, όπου έγιναν οι προσομοιώσεις. 

 

Όπως προκύπτει ο βαθμός απόδοσης ηα1 · ηm του νέου δρομέα είναι σημαντικά μικρότερο. 

Αυτό πιθανόν οφείλεται στη νέα γεωμετρία του δρομέα καθώς τα σκαφίδια πιθανόν έχουν 

πιο αεροδυναμικό σχήμα. Όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σφάλμα των μετρήσεων 

είναι πολύ μεγάλο καθώς το σφάλμα του οργάνου είναι πολύ μεγάλο για τόσο μικρές 

ασκούμενες ροπές, όπως αναλύεται στο παράρτημα Π2. Έτσι, με δεδομένο ότι το σχήμα του 

νέου σκαφιδίου δε διαφέρει σημαντικά από το αρχικό είναι πιθανό η διαφορά να οφείλεται 

εν μέρει και σε σφάλματα του οργάνου. 

 

 

Σχ. 7.46.  Ασκούμενη ροπή στην άτρακτο άξονα λόγω φαινομένου ανεμισμού και τριβών 
στα έδρανα. 
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Σχ. 7.47.  Μετρήσεις απωλειών ανεμισμού σε συνδυασμό με μηχανικές απώλειες του 
δρομέα.  

 

Τέλος, για λόγους πληρότητας και αξιολόγησης του μοντέλου διερευνήθηκε ξεχωριστά ο 

μηχανικός βαθμός απόδοσης ηm σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία [18]. Οι 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι μηχανικές απώλειες είναι ο τύπος, το μέγεθος 

και ο τρόπος λίπανσης του εδράνου, η ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου και τα ακτινικά 

φορτία. Ο πιο ακριβής υπολογισμός βασισμένος στη βιβλιογραφία γίνεται σύμφωνα με το 

μοντέλο της SKF για έδρανα κύλισης [18, 101], ενώ πειραματικά βασίζεται στις μετρήσεις 

χωρίς φορτίο, δηλαδή χωρίς παροχή νερού. Πιο συγκεκριμένα, η μέτρηση του μηχανικού 

βαθμού απόδοσης επιτυγχάνεται άμεσα για πολύ μικρές ταχύτητες περιστροφής, όπου οι 

απώλειες ανεμισμού είναι αμελητέες. Τότε η μετρούμενη ροπή είναι πρακτικά ίση με τη 

ροπή λόγω τριβών στα έδρανα. Η ταχύτητα περιστροφής έχει ασθενή επίδραση στη ροπή 

τριβής των εδράνων [18, 101], ενώ οι απώλειες ανεμισμού είναι ανάλογες της τρίτης 

δύναμης της ταχύτητας περιστροφής [7]. Συνεπώς, με βάση τις τιμές του Σχήματος 7.46 

είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι μηχανικές απώλειες και οι απώλειες ανεμισμού του νέου 

δρομέα. Πιο συγκεκριμένα η ασκούμενη ροπή λόγω των απωλειών ανεμισμού είναι: 

 

𝐷𝛼1 = 𝐾 ∙ 𝑛2 (7.8) 

 

Όπου Dα1 η αντίρροπη δύναμη που ασκείται λόγω ανεμισμού, Κ σταθερός συντελεστής που 

εξαρτάται από την αεροδυναμικότητα του σκαφιδίου, τον αριθμό των σκαφιδίων, τη 

διατομή και την πυκνότητα του μέσου (αέρα) και ω η ταχύτητα περιστροφής σε rpm. Με 

δεδομένο ότι η αεροδυναμικότητα του σκαφιδίου είναι άγνωστη και επειδή ο τρόπος που 
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το κάθε σκαφίδιο συμπαρασύρει τον αέρα μειώνοντας σημαντικά την αντίσταση στο 

επόμενο είναι περίπλοκος, ο συντελεστής Κ είναι αδύνατο να υπολογιστεί αναλυτικά. 

 

Επίσης, οι μηχανικές απώλειες μπορούν να προσεγγιστούν σύμφωνα με τη θεωρία [18] από 

τη σχέση: 

 

𝛵𝑚 = 𝑎 ∙ 𝑛𝑏 (7.9) 

 

Όπου Τm η ασκούμενη δύναμη λόγω τριβών και α, b σταθερές με 0 < b < 1 [7, 18]. 

 

Επίσης, ισχύει: 

 

 𝛭 = (𝐷𝑎1 + 𝑇𝑚) ∙ 𝜔 (7.10) 

 

Όπου Μ η συνολική ροπή που αντιστοιχεί στις απώλειες ανεμισμού και τριβών, οι τιμές τις 

οποίας φαίνονται στο Σχήμα 7.46 για διάφορες ταχύτητες περιστροφής. 

 

Συνεπώς, προκύπτει σύστημα τριών αγνώστων με εξισώσεις όσες τα μετρούμενα σημεία 

του Σχήματος 7.46. Με δεδομένο το σφάλμα των μετρήσεων και καθώς η Εξίσωση (7.9) 

είναι προσεγγιστική απαιτήθηκε το μέγιστο σφάλμα υπολογισμού του M (διαφορά μεταξύ 

μετρήσεων και προκύπτουσας τιμής από την 7.9) να είναι μικρότερο της απόλυτης τιμής 0.2 

Νm. Τελικά οι σταθερές υπολογίστηκαν ίσες με:  

 

Κ= 2.51·10-6 

α= 0.33 

b= 0.205 

 

και συνεπώς οι μηχανικές απώλειες προέκυψαν ανάλογες του ω1.205. 

 

Οι ροπές που αντιστοιχούν στις απώλειες ανεμισμού και τις μηχανικές απώλειες που 

προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση φαίνονται στο Σχήμα 7.48 και η ανάλογη εκτίμηση 

των απωλειών ανεμισμού και μηχανικών απωλειών στο Σχήμα 7.49. 
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Σχ. 7.48. Ροπή που αντιστοιχεί στις απώλειες ανεμισμού και τις μηχανικές απώλειες 

 

 

 Σχ. 7.49. Εκτίμηση απωλειών ανεμισμού και μηχανικών απωλειών  

 

Όπως προκύπτει, οι μηχανικές απώλειες προκύπτουν μικρότερες του 1% για μεσαίες και 

μεγάλες παροχές, σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι 

απώλειες του εργαστηριακού μοντέλου είναι αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες σε 

μεγάλους εγκατεστημένους και συνδεδεμένους με το ηλεκτρικό δίκτυο υδροστροβίλους 

Pelton, καθώς η άτρακτος εδράζεται μόνο από τη μία πλευρά (πρόβολος). Έτσι, οι ακτινικές 

δυνάμεις που παραλαμβάνουν τα έδρανα είναι πολύ μεγαλύτερες από το βάρος του 

δρομέα (περίπου τριπλάσιες). Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την κανονική 

λειτουργία οι παραπάνω απώλειες είναι αυξημένες, καθώς η αλληλεπίδραση του δρομέα 

με τις δέσμες προκαλεί πρόσθετες δυνάμεις που παραλαμβάνονται από τα έδρανα.  

 

7.6.2. Αποτελέσματα σύγκρισης 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η ολική πίεση εισόδου της ροής, H, δεν είναι ίδια στα αριθμητικά 

και τα πειραματικά αποτελέσματα. Στις αριθμητικές προσομοιώσεις η πίεση επιλέχθηκε ίση 

με 100 mΣΥ, που αντιστοιχεί σε αρκετά συνηθισμένο ύψος υδατόπτωσης για λειτουργία με 
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υδροστρόβιλο Pelton και επιτυγχάνεται κατάλληλος ειδικός αριθμός στροφών. Όμως, λόγω 

περιορισμών της πειραματικής εγκατάστασης, στις πειραματικές μετρήσεις επιλέχθηκε πιο 

μικρή πίεση, εξασφαλίζοντας βέβαια ότι είναι αποδεκτή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

[94], (χρησιμοποιήθηκε πίεση 67.5 mΣΥ, ενώ τα πρότυπα υποδεικνύουν πίεση μεγαλύτερη 

των 50 mΣΥ). Έτσι, έγινε δυνατή η τροφοδότηση του στροβίλου από την τριβάθμια αντλία 

υψηλής πίεσης και επιτεύχθηκε η σταθερή πολύωρη λειτουργία του υδροστροβίλου σε όλο 

το εύρος παροχών, όπως απαιτεί η διαδικασία των μετρήσεων. Επίσης, αυτό συνετέλεσε 

στον περιορισμό της υπερφόρτωσης της πέδης και του εύρους τιμών των μετρήσεων.  

 

Έτσι, καθώς η αριθμητική και πειραματική μελέτη έγιναν για διαφορετικές πιέσεις, 

πραγματοποιήθηκε πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της πίεσης εισόδου της ροής 

στον ολικό βαθμό απόδοσης του υδροστροβίλου, συγκρίνοντας τις χαρακτηριστικές 

καμπύλες λειτουργίας του που προκύπτουν για 3 διαφορετικές πιέσεις, 47, 67 και 87 mΣΥ. 

Η μελέτη έγινε με λειτουργία του άνω εγχυτήρα και σταθερό άνοιγμα του ακροφυσίου ίσο 

με 12 mm. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.50, η αύξηση του ύψους από 47 σε 87 mΣΥ επιφέρει 

αισθητή αύξηση στον βαθμό απόδοσης, της τάξης του 1.5%. 

 

 

Σχ. 7.50.  Επίδραση του υδραυλικού ύψους (πίεσης) ή, αλλιώς, του ειδικού αριθμού 
στροφών στον βαθμό απόδοσης του υδροστροβίλου 

 

Η επίδραση της πίεσης εισόδου στον βαθμό απόδοσης συμπεριλαμβάνεται στους 

υπολογισμούς με την εισαγωγή του συντελεστής Κ, ο οποίος τίθεται ίσος με 1 για πίεση 

67.5 mΣΥ (όπου πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις) και ίσος με 0.988 για πίεση 100 mΣΥ, 

όπως προκύπτει προσεγγιστικά από το Σχήμα 7.50. Έτσι, γίνεται η αναγωγή του υδραυλικού 

βαθμού απόδοσης του δρομέα που υπολογίσθηκε αριθμητικά για 100 mΣΥ στην τελική 

πίεση των μετρήσεων, δηλαδή στα 67.5 mΣΥ. Ο ολικός βαθμός απόδοσης που υπολογίζεται 

με βάση τα αριθμητικά αποτελέσματα, αναγόμενος σε πίεση εισόδου 67.5 mΣΥ, 

υπολογίζεται τελικά από την Εξίσωση (7.11). 
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η = ηhσ · ηhα1 · ηhα2 · ηα1 · ηα2 · ηm · Κ  (7.11) 

 

Η σύγκριση των αριθμητικών με τα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζεται στα Σχήματα 

7.51 και 7.52 για τον αρχικό και για τον νέο δρομέα, όπου ο βαθμός απόδοσης ηα2 

(απώλειες λόγω αλληλεπίδρασης του νερού του κελύφους) τίθεται ίσος με 1, καθώς η 

ακριβής τιμή του δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί. Στα ίδια Σχήματα επίσης 

παρουσιάζονται οι υπολογιζόμενες δευτερεύουσες απώλειες ηhσ, ηhα1 και ηα1 · ηm. 

 

 

 

 

Σχ. 7.51. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων αρχικού δρομέα 
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Σχ. 7.52. Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων νέου δρομέα 

 

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση αυτή, τα πειραματικά και αριθμητικά αποτελέσματα 

βρίσκονται σε ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ τους. Τα αριθμητικά αποτελέσματα 

εμφανίζουν μια υποεκτίμησης του βαθμού απόδοσης του αρχικού δρομέα η οποία πιθανόν 

οφείλεται στον υπολογισμό των επιμέρους βαθμών απωλειών. Έτσι, κατά τον υπολογισμό 

των μηχανικών απωλειών και απωλειών ανεμισμού του αρχικού δρομέα προέκυψε ότι 

είναι αδικαιολόγητα μεγαλύτερες σε σχέση με τις αντίστοιχες του νέο δρομέα. Συνεπώς, με 

δεδομένο και ότι οι μετρήσεις της ροπής για τόσο μικρές τιμές της χαρακτηρίζονται από 

πολύ μεγάλο σχετικό σφάλμα, είναι πιθανόν οι απώλειες να είναι αρκετά μικρότερες 

δικαιολογώντας εν μέρη τις υψηλές απώλειες που υπολογίστηκαν αριθμητικά (για μικρές 

τιμές του ηm·ηα1, ο αριθμητικά υπολογιζόμενος ολικός βαθμός απόδοσης σύμφωνα με την 

Εξίσωση (7.11) προκύπτει επίσης μειωμένος). 

 

Αντίθετα, τα αριθμητικά αποτελέσματα υπερεκτιμούν το βαθμό απόδοσης του νέου 

δρομέα βελτιστοποιημένης γεωμετρίας το οποίο όμως είναι αναμενόμενο λόγω των 

απωλειών του κελύφους. Στα Σχήματα 7.51 και 7.52 παρατηρείται ότι ο πειραματικός 

βαθμός απόδοσης και των δύο δρομέων μειώνεται σε μεγάλες παροχές, λόγω των 

απωλειών κελύφους, οι οποίες όμως δεν λαμβάνονται υπόψη στα αριθμητικά 

αποτελέσματα. Αυτό ερμηνεύει την αυξανόμενη διαφορά μεταξύ αριθμητικών 

αποτελεσμάτων και μετρήσεων της απόδοσης του νέου δρομέα όσο μεγαλώνει το άνοιγμα 

του ακροφυσίου (Σχήμα 7.52). Επιπλέον, η σύγκριση αυτή στο Σχήμα 7.52 δίνει τη 

δυνατότητα εκτίμησης των απωλειών κελύφους, που σε πρώτη προσέγγιση φαίνεται να 

προσεγγίζουν το 5% για τη μέγιστη παροχή.  
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7.7. Συμπεράσματα πειραματικών μετρήσεων 
 

 

Ο βαθμός απόδοσης ενός μοντέλου υδροστροβίλου Pelton διερευνήθηκε αριθμητικά και 

πειραματικά για λειτουργία αρχικά με τον υπάρχον δρομέα και στη συνέχεια με έναν νέο 

δρομέα που προέκυψε από τη διαδικασία αριθμητικής βελτιστοποίησης σχεδιασμού, όπως 

επίσης και μετά από διάφορες γεωμετρικές τροποποιήσεις του εσωτερικού του κελύφους. 

Η κατασκευή και σύγκριση των χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας του 

υδροστροβίλου έδειξε σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης με τον νέο δρομέα, της 

τάξης του 5%, σε όλη την περιοχή λειτουργίας του, επιβεβαιώνοντας τα αριθμητικά 

αποτελέσματα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης σχεδιασμού του 

υδροστροβίλου που αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε στην παρούσα διατριβή.  

 

Από την άλλη μεριά, η μεταβολή της εσωτερικής γεωμετρίας του κελύφους βελτίωσε τον 

βαθμό απόδοσης έως και 1.5%, αλλά μόνο σε μεγάλες παροχές και λειτουργία και των δύο 

εγχυτήρων. Όμως, όπως παρατηρήθηκε, η τελική διαμόρφωση του κελύφους είχε ως άμεσο 

αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού απόδοσης του κάτω εγχυτήρα. Συνεπώς, προκύπτει ότι 

χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση για το σχεδιασμό του κελύφους με στόχο την ταυτόχρονη 

δραστική μείωση των απωλειών του χωρίς την αρνητική επίδραση στη λειτουργία του κάτω 

εγχυτήρα. 

 

Η διάκριση των διαφόρων επιμέρους απωλειών στον υδροστρόβιλο και ο 

υπολογισμός/εκτίμηση των πιο σημαντικών εξ αυτών, έγινε προκειμένου να διευκολυνθεί η 

σύγκριση των πειραματικών και των αριθμητικών αποτελεσμάτων. Οι λεπτομερείς 

μετρήσεις που έλαβαν χώρα και η κατάλληλη επεξεργασία τους επέτρεψαν την εκτίμηση 

όλων των επιμέρους απωλειών του υδροστροβίλου καλύπτοντας κενό της διαθέσιμης 

βιβλιογραφίας (εκτίμηση απωλειών ανεμισμού, μηχανικών απωλειών και απωλειών 

κελύφους). Η σχετική ανάλυση έδειξε ότι, εκτός από τις υδραυλικές απώλειες του δρομέα, 

σημαντικό ρόλο έχουν επίσης και οι απώλειες εγχυτήρα και ανεμισμού. Τελικά, από τη 

σύγκριση των καμπύλων λειτουργίας προέκυψε ότι στην περίπτωση του αρχικού δρομέα τα 

αριθμητικά αποτελέσματα υποεκτιμούν τον βαθμό απόδοσης, ενώ για τον νέο δρομέα τον 

υπερεκτιμούν. Όμως, οι παρατηρούμενες διαφορές στα περισσότερα σημεία είναι μικρές, 

της τάξης του 2-3%, και δικαιολογούνται με βάση το περιθώριο σφάλματος των 

αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων, όπως και του υπολογισμού των επιμέρους 

απωλειών. 
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8. Επίλογος 
 

8.1. Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα 
 

 

Η παρούσα Διατριβή είναι προσανατολισμένη στη διερεύνηση της πολύπλοκης ροής και 

των δυνατοτήτων βελτίωσης του βαθμού απόδοσης υδροστροβίλων δράσης Pelton, και 

μπορεί να χωριστεί σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος 

της Διατριβής (Κεφάλαια 2, 3, 4, 5), διερευνάται με αριθμητικές μεθόδους η ροή στον 

δρομέα του υδροστροβίλου Pelton. Στο δεύτερο μέρος (Κεφάλαιο 6) μελετάται αριθμητικά 

η ροή στον εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης, Pelton και Turgo. Τέλος, στο τρίτο μέρος 

(Κεφάλαιο 7) γίνεται η πειραματική επαλήθευση των αριθμητικών αποτελεσμάτων που 

αντιστοιχούν στο πεδίο ροής και τη μεταφορά ενέργειας στον δρομέα, συγκρίνοντας με 

εργαστηριακές μετρήσεις που ελήφθησαν σε μοντέλο υδροστροβίλου Pelton του ΕΥΜ ΕΜΠ.  

 

8.1.1. Μελέτη της ροής σε δρομέα Pelton 

 

Στο πρώτο μέρος της Διατριβής εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν 2 διαφορετικοί τρόποι 

ανάλυσης της ροής και βελτιστοποίησης της γεωμετρίας του δρομέα υδροστροβίλου 

Pelton. Ο πρώτος βασίζεται στη μέθοδο FLS του ΕΥΜ, η οποία αναπτύχθηκε περαιτέρω για 

τον σκοπό αυτό, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα κεφάλαια 3 και 4. Πιο συγκεκριμένα, 

έγιναν εκτενείς μελέτες, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία της παραμετροποίησης και να 

αυξηθεί η ακρίβεια της μεθόδου. Τελικά, η ακρίβεια υπολογισμού του υδραυλικού βαθμού 

απόδοσης του δρομέα που επιτεύχθηκε είναι ίδιας τάξης μεγέθους με την αντίστοιχη της 

πλεγματικής Eulerian μεθόδου. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια στη 

μοντελοποίηση της ροής και των λεπτομερών μηχανισμών της είναι μικρότερη με το FLS, η 

ταχύτατη επίλυση επιτρέπει να διεκπεραιωθεί η διαδικασία πλήρους πολυπαραμετρικής 

βελτιστοποίησης σχεδιασμού του δρομέα σε μικρό υπολογιστικό χρόνο (λίγες ώρες σε 

σύγχρονο PC), ξεκινώντας από ουσιαστικά τυχαία γεωμετρία αναφοράς. 

 

Ο δεύτερος τρόπος ανάλυσης της ροής βασίζεται στην Eulerian πλεγματική μέθοδο VOF, η 

οποία εφαρμόστηκε με τη βοήθεια του εμπορικού λογισμικού FLUENT. Έτσι, στο Κεφάλαιο 

2 περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά της μεθόδου και εφαρμόζονται για την 

περίπτωση δρομέα υδροστροβίλου Pelton, υιοθετώντας ρυθμίσεις και μεγέθη, τα οποία για 

λόγους σύγκρισης παραμένουν σταθερά σε όλες τις προσομοιώσεις. Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα συγκρίνονται για λόγους εκτίμησης της ακρίβειάς τους με αντίστοιχα άλλης 

πλεγματικής Eulerian μεθόδου, της Homogeneous, η οποία εφαρμόστηκε με τη βοήθεια του 

λογισμικού CFX. Για λόγους εξοικονόμησης υπολογιστικού κόστους εφαρμόστηκαν 

ορισμένες απλοποιήσεις που δεν επηρεάζουν αισθητά τα αποτελέσματα της 

βελτιστοποίησης σχεδιασμού, μειώνοντας τον αριθμό των κελιών του πλέγματος και 

υιοθετώντας τη μοντελοποίηση της ροής ως μη-συνεκτικής. Διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος 

VOF χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια, ενώ το υπολογιστικό κόστος είναι υψηλό, αλλά 

όχι απαγορευτικό. Έτσι, ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μια διαδικασία βελτιστοποίησης 
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στο τελικό στάδιο σχεδιασμού του δρομέα, με βάση τα πλέον αξιόπιστα και ακριβή 

αποτελέσματα που παρέχει η μέθοδος. Ο αριθμός των προσομοιώσεων κατά τη διαδικασία 

αυτή ήταν αναγκαστικά μειωμένος, περίπου ίσος με 50, και ο αντίστοιχος υπολογιστικός 

χρόνος περίπου 2500 ώρες σε έναν σύγχρονο 4-πύρηνο προσωπικό υπολογιστή. Συνεπώς, 

δεν κατέστη δυνατόν να εξετασθούν ταυτόχρονα όλες οι παράμετροι σχεδιασμού του 

δρομέα. Όμως, η αρχική γεωμετρία αναφοράς που προέκυψε από τη βελτιστοποίηση με 

βάση τη μέθοδο FLS συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη αρχική εκτίμηση των τιμών 

των παραμέτρων σχεδιασμού του δρομέα. Έτσι, η περαιτέρω μεταβολή τους κατά τη 

μελέτη της βελτιστοποίησης δεν ήταν σημαντική, και συνεπώς τα σφάλματα λόγω πιθανούς 

αλληλεπίδρασής τους ήταν περιορισμένα. 

 

Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας βελτιστοποίησης ήταν η αύξηση του βαθμού 

απόδοσης ενός προγενέστερου δρομέα Pelton με βάση τη μέθοδο FLS από 88.3% σε 94.5%, 

και στη συνέχεια από 94.5% σε 96.1% με βάση τη μέθοδο VOF (για μη-συνεκτικό πεδίο 

ροής). Η ροή στην τελική, βέλτιστη γεωμετρία του δρομέα εξετάστηκε και με το μοντέλο 

τύρβης k-ω SST χρησιμοποιώντας ακόμα πυκνότερο πλέγμα, και προέκυψε ότι o τελικός 

βαθμός απόδοσης είναι 92.5% δηλαδή αυξημένος κατά 7.7%. Η αύξηση αυτή είναι πολύ 

μεγάλη, με δεδομένο ότι οι απώλειες του δρομέα υποδιπλασιάστηκαν. Η τελική γεωμετρία 

μελετήθηκε σε όλο το εύρος συνθηκών λειτουργίας της με την πλεγματική μέθοδο VOF και 

το μοντέλο τύρβης k-ω SST, ώστε να προκύψει η ενεργειακή απόδοση του δρομέα. Στο 

Σχήμα 5.35 φαίνεται η σύγκριση της απόδοσης του αρχικού και του τελικού, βέλτιστου 

δρομέα. Όπως προκύπτει, οι τιμές της νέας καμπύλης παροχής – βαθμού απόδοσης είναι 

πολύ υψηλότερες, ενώ η καμπύλη είναι σαφώς πιο οριζόντια. Επομένως, ο 

βελτιστοποιημένος δρομέας αποδίδει πολύ καλά και σε μεγάλες παροχές, καθώς 

ελαχιστοποιείται η μη-επιθυμητή έξοδος του νερού από περιοχή της εγκοπής των 

σκαφιδίων, ακόμα και για το μέγιστο άνοιγμα του ακροφυσίου. 

 

Επίσης, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη μορφή της ροής και τα 

διάφορα φαινόμενα που επιδρούν στον βαθμό απόδοσης. Καταρχάς, επαληθεύτηκε το 

φαινόμενο της προσκόλλησης της ροής στο πίσω μέρος του σκαφιδίου λόγω του 

μηχανισμού Coanda. Όπως προέκυψε, η θέση και η μορφή της εγκοπής έχουν σημαντικό 

ρόλο στον περιορισμό του φαινομένου αυτού, το οποίο όταν είναι πολύ έντονο προκαλεί 

σημαντική μείωση του βαθμού απόδοσης. Επιπρόσθετα, υπολογίστηκε λεπτομερέστερα η 

πρόσκρουση της ροής που εξέρχεται από το προπορευόμενο σκαφίδιο στην πίσω πλευρά 

του σκαφιδίου που ακολουθεί. Η ανάλυση της ροής υπέδειξε τη μεγάλη σημασία της 

γωνίας εξόδου του σκαφιδίου, η οποία θα πρέπει να μεταβάλλεται κατάλληλα κατά μήκος 

του χείλους του, με στόχο τη μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης. Επιπλέον, από την 

αριθμητική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι μέρος της ροής είναι πολύ πιθανό να εξέρχεται από 

την εγκοπή κατά τα τελευταία στάδια αλληλεπίδρασής της με το σκαφίδιο. Έτσι, 

μελετήθηκε η κατάλληλη τοποθέτηση του σκαφιδίου για τον περιορισμό του φαινομένου 

αυτού και αποδείχθηκε η σημασία της μείωσης του βάθους της εγκοπής και η κατάλληλη 

διαμόρφωσή της, ώστε να χαρακτηρίζεται από μεγάλες γωνίες εξόδου. 
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Σχ. 8.1.  Σύγκριση καμπυλών υδραυλικού βαθμού απόδοσης του δρομέα σύμφωνα με 
αριθμητικές προσομοιώσεις  

 

8.1.2. Μελέτη της ροής σε εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης 

 

Η ροή στον εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης μελετήθηκε αριθμητικά με Eulerian 

πλεγματικές μεθόδους (VOF και Homogeneous). Η διερεύνηση χωρίστηκε σε δύο βασικά 

τμήματα. Στο πρώτο μελετήθηκε η αξονοσυμμετρική ροή μόνο στο τελικό τμήμα του 

εγχυτήρα, που αποτελείται από το ακροφύσιο και τη βελόνη (Σχήμα 6.4), όπου 

σημειώνονται οι μεγαλύτερες υδραυλικές απώλειες.  

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αριθμητική βελτιστοποίησης της γεωμετρίας του τελικού 

τμήματος του εγχυτήρα χρησιμοποιώντας μια αρχική γεωμετρία αναφοράς. Τα 

αποτελέσματα της βελτιστοποίησης χαρακτηρίζονται από μεγάλη ακρίβεια, λόγω της 

απλότητας της γεωμετρίας και της διδιάστατης προσομοίωσης μόνιμης ροής, και 

διαπιστώθηκε ότι μόνο δύο γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η γωνία ακροφυσίου και η γωνία 

βελόνης, επηρεάζουν σημαντικά τον βαθμό απόδοσης.  

 

Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε για ευρύ φάσμα σημείων λειτουργίας του εγχυτήρα, 

μεταβάλλοντας την πίεση και τη διερχόμενη παροχή. Όπως προέκυψε, ο βαθμός απόδοσης 

μεταβάλλεται σημαντικά με το άνοιγμα του ακροφυσίου (δηλ. τη διερχόμενη παροχή) και 

κυμαίνεται από 0.5% για πλήρες άνοιγμα, έως 4% κοντά στο κλείσιμο, για παροχή (φορτίο) 

της τάξης του 20% (και πίεση εισόδου 150 mΣΥ). Η χρήση μεγαλύτερων γωνιών (γωνία 

ακροφυσίου=110ο, γωνία βελόνης = 70ο) από τις προτεινόμενες στη σύγχρονη πρακτική [7] 

(γωνία ακροφυσίου=80ο, γωνία βελόνης = 55ο) βρέθηκε ότι επιτυγχάνει αισθητή αύξηση 
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του βαθμού απόδοσης, από περίπου 0.5% σε μεγάλα ανοίγματα ακροφυσίου έως και 2% 

για μικρά ανοίγματα και μερικό φορτίο. 

 

Στο δεύτερο τμήμα της μελέτης προσομοιώθηκε η ροή στο πλήρες σύστημα του εγχυτήρα, 

μαζί με το ανάντι τμήμα του αγωγού διανομής και τα πτερύγια στήριξης της βελόνης (Σχήμα 

6.31). Καθώς η πλήρης γεωμετρία δεν είναι αξονοσυμμετρική, διερευνήθηκε η ανάπτυξη 

τριδιάστατων δευτερευουσών ροών και ανομοιομορφιών στο πεδίο ταχυτήτων εντός του 

εγχυτήρα, αλλά και στην εξερχόμενη δέσμη, καθώς και η προκαλούμενη απόκλιση της 

δέσμης από την αξονική κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε μικρές παροχές. Το τριδιάστατο προφίλ 

ταχυτήτων της δέσμης χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως είσοδος για την προσομοίωση της 

ροής στον δρομέα, και διαπιστώθηκε ότι η επίδραση των ανομοιομορφιών και διαταραχών 

αυτών της δέσμης στον υδραυλικό βαθμό απόδοσης του δρομέα είναι σχετικά μικρή, έως 

περίπου 0.5%.  

 

 Τέλος, επαληθεύτηκαν τα σημαντικά αποτελέσματα της προηγούμενης βελτιστοποίησης 

σχεδιασμού του εγχυτήρα, δηλαδή το γεγονός ότι η χρήση μεγαλύτερων γωνιών 

ακροφυσίου και βελόνης μπορεί να αυξήσει τον βαθμό απόδοσης ολόκληρου του 

εγχυτήρα.  

 

 

8.1.3. Πειραματική διερεύνηση και επαλήθευση αριθμητικών αποτελεσμάτων 

 

Η πειραματική διερεύνηση βασίζεται στην ανάλυση της λειτουργίας και της επίδρασης 

ορισμένων σχεδιαστικών τροποποιήσεων ενός εργαστηριακού μοντέλου υδροστροβίλου 

Pelton οριζοντίου άξονα με δύο εγχυτήρες, ονομαστικής διαμέτρου δρομέα 400 mm και 

ονομαστικής ισχύος 50 kW, εγκατεστημένο στο Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών του 

ΕΜΠ. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά μελετήθηκαν δύο περιπτώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

δύο δρομείς διαφορετικής γεωμετρίας. Η πρώτη και παλαιότερη σχεδίαση αντιστοιχεί στη 

γεωμετρία αναφοράς της βελτιστοποίησης, με βάση τη μέθοδο FLS, ενώ η δεύτερη 

προέκυψε από τη διαδικασία αριθμητικής βελτιστοποίησης με τη μέθοδο VOF στην 

παρούσα Διατριβή.  

 

Ο ενεργειακός βαθμός απόδοσης των δύο αυτών διατάξεων υπολογίστηκε από τις 

αντίστοιχες μετρήσεις με στόχο τον έλεγχο και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και ακρίβειας 

των αριθμητικών αποτελεσμάτων, και κατά συνέπεια και της δυνατότητας βελτιστοποίησης 

του σχεδιασμού του δρομέα με αριθμητικούς μεθόδους. Η χάραξη των χαρακτηριστικών 

καμπύλων λειτουργίας υπέδειξε σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης, ίση ή και 

μεγαλύτερη του 5%, σε όλο εύρος λειτουργίας του υδροστροβίλου (Σχήμα 8.2). Τα 

αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε καλή συμφωνία με τα αντίστοιχα αριθμητικά, τα οποία 

προβλέπουν αύξηση του βαθμού απόδοσης από 6 ως 10%. Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με 

τα αριθμητικά αποτελέσματα του Σχήματος 8.1 που αναφέρονται στις υδραυλικές απώλειες 

του δρομέα, τα πειραματικά αποτελέσματα του Σχήματος 8.2 αντιστοιχούν στον ολικό 

βαθμό απόδοσης του υδροστροβίλου. 
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Στη συνέχεια, διερευνήθηκε πειραματικά η επίδραση του περιβλήματος (κελύφους) του 

εργαστηριακού μοντέλου υδροστροβίλου στον βαθμό απόδοσής του, πραγματοποιώντας 

δύο διαδοχικές τροποποιήσεις στην εσωτερική του γεωμετρία με στόχο τον περιορισμό της 

ανακυκλοφορίας του εξερχόμενου νερού στην περιοχή του δρομέα και των εγχυτήρων. 

Τέλος, μελετήθηκαν και εκτιμήθηκαν πειραματικά οι μηχανικές απώλειες, οι απώλειες 

ανεμισμού και η επίδραση του ειδικού αριθμού στροφών στον βαθμό απόδοσης του 

υδροστροβίλου.  

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι η μεταβολή της εσωτερικής γεωμετρίας του 

κελύφους αύξησε τον ολικό βαθμό απόδοσης του υδροστροβίλου κατά 1.5% στις 

περιπτώσεις πολύ υψηλών παροχών, όπου οι απώλειες λόγω της ύπαρξης του κελύφους 

είναι μεγάλες (Σχήμα 7.44). Επίσης, ο διαχωρισμός των απωλειών και ο υπολογισμός των 

πιο σημαντικών υπέδειξε ότι, εκτός από τις υδραυλικές απώλειες του δρομέα, σημαντικό 

ρόλο έχουν επίσης και οι απώλειες εγχυτήρα και ανεμισμού, ενώ μικρότερης σημασίας 

είναι οι μηχανικές απώλειες στα έδρανα της ατράκτου. 

 

 

Σχ. 8.2.  Σύγκριση καμπυλών ολικού βαθμού απόδοσης υδροστροβίλου σύμφωνα με 
πειραματικές μετρήσεις για λειτουργία ενός (κάτω) εγχυτήρα 

 

 

8.1.4. Κύρια Συμπεράσματα της Διατριβής  

 

 Αριθμητικές μέθοδοι 

 

- Η ακρίβεια των αριθμητικών μεθόδων είναι επαρκής, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση του δρομέα υδροστροβίλου Pelton. 
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- Η μέθοδος FLS μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρώτο στάδιο της βελτιστοποίησης του 

δρομέα καταλήγοντας σε αρκετά καλή γεωμετρία με πολύ μικρό υπολογιστικό 

κόστος ανεξάρτητα από την αρχική γεωμετρία αναφοράς. 

- Οι Eulerian πλεγματικές μέθοδοι είναι δυνατόν να δώσουν πολύ ακριβή και συνεπή 

αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά για τη 

βελτιστοποίηση του δρομέα εφόσον η γεωμετρία αναφοράς δεν είναι πολύ 

διαφορετική από τη βέλτιστη. 

- Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μεθόδου VOF εξαρτάται κυρίως από το 

υπολογιστικό πλέγμα, το μοντέλο τύρβης και διάφορες άλλες ρυθμίσεις που 

χρησιμοποιούνται. 

- Πλήρης πολυπαραμετρική βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του δρομέα μπορεί να 

επιτευχθεί με κατάλληλο συνδυασμό της ταχείας μεθόδου FLS και μιας 

ακριβέστερης, αλλά και ακριβής υπολογιστικά Eulerian μεθόδου.  

 

 Πειραματικές μετρήσεις  

 

- Οι πειραματικές μετρήσεις του υδροστροβίλου Pelton είναι πολύ απαιτητικές, όσον 

αφορά το κόστος της διάταξης και των μετρητικών οργάνων, όπως επίσης και την 

διαδικασία και τον χρόνο διεξαγωγής τους. 

- Η αξιοπιστία των πειραματικών αποτελεσμάτων εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα 

των οργάνων, την ορθή χρήση και βαθμονόμησή τους και την ορθή και συνεπή λήψη 

των μετρήσεων. 

- Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται από πολύ καλή 

επαναληψιμότητα της τάξης του ± 0.2% με 95% βεβαιότητα η οποία είναι 

ικανοποιητική για τη σύγκριση των διατάξεων που δοκιμάζονται (π.χ. δύο 

διαφορετικοί δρομείς, δύο διαφορετικοί εγχυτήρες ή δύο διαφορετικές γεωμετρίες 

κελύφους). 

- Παρά το γεγονός ότι η μέτρηση της παροχής χαρακτηρίζεται από τη μικρότερη 

ακρίβεια (± 0.5%) σε σχέση με τα άλλα μεγέθη, η επαναληψιμότητα του οργάνου 

διαπιστώθηκε ότι ήταν πολύ καλή καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων.  

- Αντίθετα, πιο δύσκολη ήταν η αξιόπιστη καταγραφή της ροπής, καθώς η 

επαναληψιμότητα του οργάνου ήταν λίγο χειρότερη, αλλά και διότι η βαθμονόμηση 

του ροπόμετρου γίνεται υπό στατικές συνθήκες, ενώ στις συνθήκες του πειράματος 

περιστρέφεται σε περίπου 800 rpm.  

 

 Επίδραση επιμέρους μηχανισμών της ροής στον δρομέα και στοιχεία βέλτιστου 

σχεδιασμού 

 

- Η προσκόλληση της ροής στην πίσω πλευρά του σκαφιδίου λόγω του μηχανισμού 

Coanda είναι πολύ σημαντική και πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά τη 

διαμόρφωση της γεωμετρίας του δρομέα. 

- Η ακτινική τοποθέτηση του σκαφιδίου αποτελεί σημαντική παράμετρο που 

επηρεάζει τον  

-  βαθμό απόδοσης. 
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- Η γωνία εξόδου έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει το μέγεθός της να 

μεταβάλλεται κατάλληλα κατά μήκος του χείλους του σκαφιδίου. 

- Η κατάλληλη γεωμετρία του δρομέα δίνει τη δυνατότητα μείωσης του αριθμού των 

σκαφιδίων (π.χ. από 22 σε 20), μειώνοντας ταυτόχρονα τις απώλειες που σχετίζονται 

με την είσοδο της ροής στο σκαφίδιο. 

 

 Μελέτη του εγχυτήρα  

 

- Η περίπτωση της ροής στον εγχυτήρα είναι σαφώς πιο απλή από την αντίστοιχη του 

περιστρεφόμενου δρομέα και μπορεί να προσομοιωθεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια και 

μικρό υπολογιστικό κόστος. 

- Η μελέτη βελτιστοποίησης υπέδειξε ότι ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται σχεδόν 

αποκλειστικά από τις γωνίες ακροφυσίου και βελόνης, οι οποίες θα πρέπει να 

λαμβάνου μεγαλύτερες τιμές από αυτές που προτείνονται στη βιβλιογραφία. 

- Ο βαθμός απόδοσης του εγχυτήρα εξαρτάται έντονα από το άνοιγμα του 

ακροφυσίου και λαμβάνει τιμές από 3% για πολύ μικρά ανοίγματα ακροφυσίου ως 

0.5% στην περίπτωση της μέγιστης παροχής. 

- Η γωνία στροφής που διαμορφώνεται στον αγωγό διανομής πριν τον εγχυτήρα, 

καθώς και τα πτερύγια στήριξης της βελόνης επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση 

των δευτερευουσών ροών στη δέσμη. Κατάλληλος σχεδιασμός τους μπορεί να 

περιορίσει την επίδραση αυτή.  

 

 Μέγεθος και σημασία των επιμέρους απωλειών 

 

- Όπως αναμενόταν, οι σημαντικότερες απώλειες παρατηρούνται στον δρομέα και 

είναι της τάξης του 8% (περίπτωση νέου βελτιωμένου δρομέα). 

- Ανάλογα με το σημείο λειτουργίας του υδροστροβίλου, οι απώλειες του εγχυτήρα 

μπορεί να κυμαίνονται από 1% έως 3%. 

- Οι απώλειες ανεμισμού που οφείλονται στην αλληλεπίδραση του δρομέα με τον 

αέρα (περίπτωση υδροστροβίλου χωρίς κέλυφος) επίσης εξαρτώνται από το σημείο 

λειτουργίας, καθώς για πολύ μικρές παροχές έχουν μεγάλες τιμές (π.χ. έως 5%), ενώ 

για πολύ μεγάλες παροχές περιορίζονται στο 1% περίπου. 

- Οι απώλειες κελύφους, λόγω της ανάκλασης της ροής και της επιστροφής της στο 

χώρο του δρομέα, εξαρτώνται έντονα από τη διαμόρφωσή του, είναι αμελητέες για 

μικρές παροχές, ενώ για μεγάλες παροχές και κυρίως για λειτουργία δύο εγχυτήρων 

μπορούν να φτάσουν το 5%. 

- Οι απώλειες τριβών στα έδρανα εξαρτώνται από τον τρόπο στήριξης του δρομέα, που 

όταν είναι σε πρόβολο (όπως στον εργαστηριακό υδροστρόβιλο), είναι λίγο 

μικρότερες από τις απώλειες ανεμισμού σε όλο το εύρος λειτουργίας. 
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8.2. Συνεισφορά της παρούσας εργασίας 
 

8.2.1. Πρωτότυπα στοιχεία 

 

1. Η υπολογιστική μέθοδος Fast Lagrangian Simulation (FLS) είναι μία μέθοδος που 

αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών για προσομοίωση της ροής σε 

δρομείς υδροστροβίλων δράσης. Στην παρούσα Διατριβή πραγματοποιήθηκε 

εκτεταμένη μελέτη του κώδικα και έγιναν σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, με 

στόχο τη βελτίωση της ικανότητας σχεδίασης κατάλληλων γεωμετριών δρομέων 

Pelton, την αύξηση της ακρίβειας των υπολογισμών της μεθόδου, και τη βελτίωση της 

χρηστικότητάς της. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό, καθώς το λογισμικό FLS 

χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για τη βελτιστοποίηση του δρομέα Pelton ξεκινώντας 

από τυχαία γεωμετρία αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότερες αναβαθμίσεις του 

κώδικα συνοψίζονται ως εξής: 

 

 Εφαρμογή του κώδικα FLS σε ροή απλοποιημένων περιπτώσεων, όπως ροή σε 

ημικυλινδρική επιφάνεια και σε ακίνητο σκαφίδιο Pelton. 

 

 Σύγκριση των αποτελεσμάτων της FLS με αντίστοιχα ακριβέστερων αριθμητικών 

μεθόδων, όπως η SPH και η VOF. 

 

 Ανάπτυξη ακριβέστερου μοντέλου υπολογισμού της εξάπλωσης της δέσμης στην 

επιφάνεια του σκαφιδίου. 

 

 Βελτίωση του υπολογισμού των διαφόρων απωλειών, όπως οι απώλειες λόγω 

τριβών με τα στερεά τοιχώματα. 

 

 Βελτίωση της παραμετροποίησης της γεωμετρίας του σκαφιδίου Pelton, 

προσθέτοντας κατάλληλες παραμέτρους και βελτιώνοντας τα τελικά γεωμετρικά 

της χαρακτηριστικά. 

 

 Βελτίωση της χρηστικότητας του λογισμικού, καθώς η νέα έκδοση επιτρέπει στον 

χρήστη να επιλέξει άμεσα τα αποτελέσματα που επιθυμεί να εξαχθούν. 

 

Σημειώνεται εδώ ότι η μέθοδος FLS είναι η μοναδική έως σήμερα υπολογιστική τεχνική 

στη διεθνή βιβλιογραφία, που είναι σε θέση να προσομοιώνει τη ροή σε 

υδροστροβίλους Pelton αξιόπιστα και με αποδεκτή σχέση ακρίβειας αποτελεσμάτων 

και υπολογιστικού κόστους, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήρη 

πολυπαραμετρική βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του δρομέα. Επομένως, η 

περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωσή της αποτελεί κύριο ερευνητικό στόχο του ΕΥΜ.  

 

 

2. Η χρήση λογισμικών CFD για τη μελέτη της ροής και τη βελτίωση του σχεδιασμού του 

δρομέα Pelton αποτελεί σήμερα καθιερωμένη πρακτική στα ερευνητικά τμήματα των 
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μεγάλων κατασκευαστών υδροστροβίλων. Εντούτοις, οι μέθοδοι, οι δυσκολίες και τα 

αποτελέσματα αυτών των μελετών συνήθως δεν δημοσιεύονται σε επιστημονικά 

άρθρα ή περιοδικά. Η μέθοδος παραμετρικής σχεδίασης της γεωμετρίας του δρομέα 

Pelton και η διαδικασία αριθμητικής βελτιστοποίησης που αναπτύχθηκε και 

εφαρμόστηκε στην παρούσα Διατριβή αποτελούν πρωτότυπη συνεισφορά στη διεθνή 

έρευνα στην περιοχή των υδροστροβίλων δράσης. Τα κύρια νέα στοιχεία της 

διαδικασίας αριθμητικής βελτιστοποίησης που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην 

παρούσα Διατριβή είναι τα εξής: 

 

 Εφαρμογή βελτιστοποίησης της γεωμετρίας του δρομέα με βάση τη μέθοδο FLS, 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό βελτιστοποίησης EASY. 

 

 Διερεύνηση της κατάλληλης εφαρμογής της μεθόδου VOF με τη βοήθεια του 

λογισμικού Fluent.  

 

 Εφαρμογή μεθόδου βελτιστοποίησης με χρήση της Eulerian πλεγματικής μεθόδου 

VOF (Fluent). 

 

 Διερεύνηση της επίδρασης των γεωμετρικών ιδιοτήτων του δρομέα στον βαθμό 

απόδοσης. 

 

 Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού αριθμού στροφών στα χαρακτηριστικά της 

γεωμετρίας που μεγιστοποιούν το βαθμό απόδοσης. 

 

Η παραπάνω διαδικασία έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι η βελτιστοποίηση μπορεί 

να ξεκινήσει από τυχαία αρχική γεωμετρία αναφοράς, καθώς το αποτέλεσμα της 

πολυπαραμετρική βελτιστοποίησης με βάση τη μέθοδο FLS είναι ανεξάρτητο από 

αυτήν. Συνεπώς, για κάθε διαφορετική εφαρμογή υδροστροβίλου Pelton (π.χ. σε 

περίπτωση πολύ διαφορετικού ειδικού αριθμού στροφών), η διαδικασία της 

βελτιστοποίησης μπορεί να επαναληφθεί και να καταλήξει σε νέα σχεδιασμό με πολύ 

διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

 

3. Η λειτουργία του εγχυτήρα υδροστροβίλων δράσης και ο βαθμός απόδοσής του έχουν 

μελετηθεί συστηματικά με αριθμητικές και πειραματικές μεθόδους, εντούτοις δεν 

υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες ή αναφορές μελετών βελτιστοποίησης του 

σχεδιασμού της γεωμετρίας του, με στόχο την ελαχιστοποίηση των υδραυλικών 

απωλειών και τη βελτίωση της ποιότητας της δέσμης. Στην παρούσα Διατριβή 

πραγματοποιήθηκε μια λεπτομερής διερεύνηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

του εγχυτήρα, τα κυριότερα πρωτότυπα σημεία της οποίας ήταν: 

 

 Διερεύνηση της κατάλληλης εφαρμογής Eulerian πλεγματικών μεθόδων με τη 

βοήθεια των λογισμικών Fluent και CFX. 

 

 Εφαρμογή μεθόδου βελτιστοποίησης και διερεύνηση της επίδρασης των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του εγχυτήρα στον βαθμό απόδοσης. 
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 Μελέτη της επίδρασης των αναπτυσσόμενων δευτερευουσών ροών στη δομή της 

ελεύθερης δέσμης και στον βαθμό απόδοσης του εγχυτήρα.  

 

 

Όπως προέκυψε, οι σημαντικότεροι γεωμετρικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον 

βαθμό απόδοσης είναι πρωτίστως η γωνία ακροφυσίου και δευτερευόντως η γωνία 

της βελόνης, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερες τιμές από εκείνες που 

προτείνονται στη βιβλιογραφία και εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπρόσθετα, με στόχο 

τη μείωση των δευτερευουσών ροών, η γωνία στροφής του αγωγού ανάντη του 

εγχυτήρα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν περιορισμένη (π.χ. 45 μοίρες) και τα 

πτερύγια στήριξης της βελόνης 4 ή 6 με κατάλληλο σχήμα. 

 

 

4. Η εκτενής πειραματική διερεύνηση μοντέλων υδροστροβίλων Pelton στο ΕΥΜ με στόχο 

την επαλήθευση των αριθμητικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω ανάλυση της 

συμπεριφοράς και λειτουργίας αυτού του τύπου υδροστροβίλου, δημιούργησε μια 

εμπεριστατωμένη πρωτότυπη βάση μετρητικών δεδομένων, η οποία μπορεί να 

αξιοποιηθεί τόσο από το ΕΥΜ όσο και από άλλους ερευνητές διεθνώς, που 

ασχολούνται με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των υδροστροβίλων Pelton. Επίσης, η 

πειραματική διερεύνηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της Διατριβής περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα πρωτότυπα στοιχεία, που δεν έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία: 

 

 Διερεύνηση της πηγής και του μηχανισμού όλων των ενεργειακών απωλειών στον 

υδροστρόβιλο Pelton. 

 

 Εκτίμηση απωλειών ανεμισμού του δρομέα. 

 Εκτίμηση μηχανικών απωλειών στα έδρανα στήριξης 

 Εκτίμηση απωλειών λόγω της ύπαρξης του κελύφους 

 

 Αξιολόγηση της ακρίβειας υπολογισμού του βαθμού απόδοσης μέσω των 

αριθμητικών προσομοιώσεων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με πειραματικά.  

 

 Οπτική παρατήρηση και ανάλυση της ροής στον δρομέα. 

 

 Πειραματική διερεύνηση σχεδιαστικών τροποποιήσεων της εσωτερικής γεωμετρίας 

του κελύφους. 

 

 

8.2.2. Ανάπτυξη διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας του ΕΥΜ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής ενισχύθηκε η συνεργασία του ΕΥΜ με την ερευνητική 

ομάδα του Lancaster University, καθώς και με την αγγλική εταιρεία κατασκευής 

υδροστροβίλων Gilber Gilkes & Gordon LTD, που έχει την έδρα της σε κοντινή πόλη 
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(Kendal). Σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου, που διήρκησε ένα έτος, 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Lancaster μέσω του προγράμματος Erasmous, 

κατά τη διάρκεια του οποίου εντάχθηκα στην ερευνητική ομάδα του LUREG του Καθηγητή 

του Engineering Department κ. Γ. Αγγίδη, και συμμετείχα στη συνεργασία αυτής και του 

ΕΥΜ με την εταιρεία Gilkes στην περιοχή των υδροστροβίλων Pelton.  

 

Αποτέλεσμα τη συνεργασίας ήταν καταρχάς η από κοινού ανάλυση και μελέτη των 

στοιχείων της ροής στον δρομέα και στον εγχυτήρα υδροστροβίλου Pelton και η συγγραφή 

κοινών επιστημονικών άρθρων με την ερευνητική ομάδα LUREG. Επίσης, η αγγλική εταιρία 

κατασκευής υδροστροβίλων Gilber Gilkes & Gordon LTD ξεκίνησε ένα εκτενές πρόγραμμα 

πειραματικών μετρήσεων στο ΕΥΜ, με στόχο τη μελέτη και βελτίωση του βαθμού 

απόδοσης μοντέλων υδροστροβίλων Pelton και Turgo, στο οποίο συμμετείχα ενεργά. Στο 

πλαίσιο αυτό, το τμήμα του ΕΥΜ που σχετίζεται με τη μέτρηση υδροστροβίλων δράσης 

αναβαθμίστηκε σημαντικά με νέους υδροστροβίλους, αντλίες, όργανα μετρήσεων, 

τεχνογνωσία και εμπειρία. Τέλος, μέλη της ερευνητικής ομάδας του LUREG έχουν 

επανειλημμένα έλθει στο ΕΥΜ προκειμένου να διεξάγουν μετρήσεις στα μοντέλα 

υδροστροβίλων της εταιρείας, ενδυναμώνοντας τη συνεργασία των δύο ερευνητικών 

ομάδων.  

 

8.2.3. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συμμετοχή σε συνέδρια 

 

 Διεθνή περιοδικά 

 

Židonis A., Panagiotopoulos A., Aggidis, G., Anagnostopoulos, J., & Papantonis D., (2015). 

Parametric optimisation of two Pelton turbine runner designs using CFD. Journal of 

Hydrodynamics, Ser. B, 27(3), 403-412. 

 

Benzon, D., Židonis, A., Panagiotopoulos, A., Aggidis, G. A., Anagnostopoulos, J. S., & 

Papantonis, D. E. (2015). Impulse turbine injector design improvement using Computational 

Fluid Dynamics. Journal of Fluids Engineering, 137(4), 041106. 

 

Panagiotopoulos, A., Židonis, A., Aggidis, G. A., Anagnostopoulos, J. S., & Papantonis, D. E. 

(2015). Flow modeling in Pelton turbines by an accurate Eulerian and a fast Lagrangian 

evaluation method. International Journal of Rotating Machinery, vol. 2015, article 

ID 679576, 13 pages. 

 

Židonis A., Panagiotopoulos A., Aggidis, G., Anagnostopoulos, J., Papantonis D., (2015) 

‘Performance and reliability tests of a Fast Lagrangian flow Simulation method for Pelton 

turbines’, Journal of Hydrodynamics, under review. 

 

 Συνέδρια 

 

Παναγιωτόπουλος Α., Αγγίδης Γ., Παπαντώνης Δ., & Αναγνωστόπουλος Ι., (2014) 

‘Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση σχεδιασμού και λειτουργίας υδροστροβίλου 
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Pelton’, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Μηχανικής Ρευστών Αθήνα, 12-13 

Δεκεμβρίου, 2014. 

 

Σημειώνεται ότι η εργασία, ‘Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση σχεδιασμού και 

λειτουργίας υδροστροβίλου Pelton’, δημοσιεύτηκε επιπλέον και στο τεχνικό ελληνικό 

περιοδικό ‘Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση’ τεύχος 264, Μαΐου-Ιουνίου 2015, 22-27. 

 

 

  



8. Επίλογος 363 
 

8.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

 

Η προτεινόμενη μελλοντική έρευνα με αντικείμενο τον υδροστρόβιλο Pelton μπορεί να 

χωριστεί σε τρεις περιοχές. Στην πρώτη περιλαμβάνεται η δυνατότητα περεταίρω 

ανάπτυξης των υπολογιστικών και πειραματικών εργαλείων με στόχο τη διεύρυνση της 

περιοχής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στη δεύτερη εμπίπτει η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων βελτίωσης του ενεργειακού βαθμού απόδοσης, σε όλο το εύρος ειδικού 

αριθμών στροφών και με χρήση περισσότερων εγχυτήρων, καθώς και της δυνατότητας 

εκτίμησης των επιπτώσεων της μηχανικής διάβρωσης του δρομέα. Τέλος, στην τρίτη 

περιοχή περιλαμβάνει τη διερεύνηση άλλων στοιχείων και μεγεθών του υδροστροβίλου, 

όπως η επιλογή υλικών, η πρόβλεψη και διάγνωση βλαβών και η μέθοδος κατασκευής του 

υδροστροβίλου. 

 

8.3.1. Περαιτέρω ανάπτυξη υπολογιστικών και πειραματικών εργαλείων.  

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περαιτέρω ανάπτυξη της υπολογιστικής μεθόδου FLS, 

ώστε να μοντελοποιεί ακριβέστερα τα διάφορα ροϊκά φαινόμενα και μηχανισμούς που 

λαμβάνουν χώρα στον δρομέα του υδροστροβίλου Pelton. Το σημαντικότερο μειονέκτημα 

της μεθόδου είναι η αδυναμία υπολογισμού της προσκόλλησης της ροής στην πίσω πλευρά 

του σκαφιδίου, ως αποτέλεσμα του μηχανισμού Coanda. Συνεπώς, το φαινόμενο αυτό θα 

μπορούσε να μοντελοποιηθεί και να υπολογίζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κάποιο 

σωματίδιο ρευστού έχει την κατάλληλη ταχύτητα και θέση, ώστε να προσκολλάται στην 

πίσω πλευρά. Έτσι, θα είναι δυνατόν να εισάγεται και να προσομοιώνεται η πλήρης 

γεωμετρία του σκαφιδίου στο λογισμικό, και να βελτιστοποιείται ο σχεδιασμός και της 

εξωτερικής του πλευράς. Επιπλέον, είναι δυνατόν να υπολογίζεται η τροχιά των 

σωματιδίων και μετά την έξοδο από το σκαφίδιο, και να προσομοιώνεται η ενδεχόμενη 

πρόσκρουση τους στην πίσω πλευρά του επόμενου σκαφιδίου. Με τον τρόπο αυτόν θα 

μπορεί να γίνει λεπτομερής βελτιστοποίηση της γωνίας εξόδου του σκαφιδίου σε όλο το 

χείλος του. 

 

Επιπρόσθετα, όπως διαπιστώθηκε, η εσωτερική γεωμετρία του κελύφους έχει σημαντική 

επίδραση στον βαθμό απόδοσης ιδιαίτερα σε μεγάλες παροχές. Όμως η εξαιρετικά σύνθετη 

διφασική ροή που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του κελύφους μετά την έξοδο του νερού 

από τον δρομέα και την πρόσκρουση και ανάκλασή του στα τοιχώματα είναι πρακτικά 

αδύνατο να προσομοιωθεί με Eulerian πλεγματικές μεθόδους. Συνεπώς, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η διερεύνηση εναλλακτικών αριθμητικών τεχνικών εκτίμησης της μορφής της 

ροής. Μια πιθανή μέθοδος μπορεί να προκύψει συνδυάζοντας κατάλληλα τις σωματιδιακές 

μεθόδους FLS και SPH, για την προσομοίωση των τροχιών των σωματιδίων ρευστού και της 

πρόσκρουσης και ανάκλασής τους στα τοιχώματα, αντιστοίχως.  

 

Επίσης, σε πειραματικό επίπεδο ενδιαφέρον έχει η οπτικοποίηση της ροής, ώστε να γίνει 

δυνατή η άμεση παρατήρηση και πληρέστερη κατανόηση των λεπτομερειών της ροής κατά 

την αλληλεπίδραση της δέσμης με τα σκαφίδια του δρομέα Pelton. Η οπτικοποίηση της 
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ροής μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλο φωτισμό εντός του κελύφους και χρήση 

ενδοσκοπίου και καμερών υψηλής συχνότητας. Επιπρόσθετα, μπορούν να μετρηθούν με 

ακρίβεια οι μηχανικές απώλειες στα έδρανα της ατράκτου, αντικαθιστώντας τον δρομέα με 

μία πλήμνη ίσου βάρους, αλλά μικρής ακτίνας, η οποία δεν θα εμφανίζει απώλειες 

ανεμισμού. Στην περίπτωση αυτή, η ασκούμενη ροπή για την περιστροφή του άξονα χωρίς 

φορτίο σε διάφορες ταχύτητες θα αντιστοιχεί στις μηχανικές απώλειες των εδράνων.  

 

Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η πειραματική μελέτη των εγχυτήρων και η επαλήθευση των 

αριθμητικών αποτελεσμάτων της Διατριβής με εργαστηριακή δοκιμή διαφόρων 

γεωμετριών βελόνης και ακροφυσίου σε μοντέλα υδροστροβίλων Pelton και Turgo. Η 

μελέτη αυτή μπορεί να γίνει αντικαθιστώντας μόνο το τελικό τμήμα του ακροφυσίου και 

της βελόνης. Αντίθετα, η μελέτη της έντασης των δευτερευουσών ροών και της επίδρασής 

τους στον βαθμό απόδοσης συναρτήσει του μεγέθους της γωνίας στροφής του αγωγού και 

της μορφής των πτερυγίων στήριξης της βελόνης, απαιτεί την αλλαγή ολόκληρου του 

τμήματος διανομής και του εγχυτήρα. 

 

8.3.2. Έρευνα με αντικείμενο τον βαθμό απόδοσης 

 

Ευρύ πεδίο διερεύνησης αποτελεί η επίδραση του ειδικού αριθμού στροφών του 

υδροστροβίλου στον βέλτιστο σχεδιασμό του. Όπως αποδείχτηκε στην παρούσα διατριβή 

(Κεφάλαιο 5.2.4), η αλλαγή του ειδικού αριθμού στροφών μεταβάλλει σημαντικά τα 

βέλτιστα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρομέα. Συνεπώς, ανάλογη μελέτη 

βελτιστοποίησης μπορεί να γίνει για διάφορες τιμές του ειδικού αριθμού στροφών, 

μελετώντας τον τρόπο που μεταβάλλονται τα βέλτιστα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Έτσι, 

είναι δυνατόν να διερευνηθεί από οικονομοτεχνικής άποψης η δυνατότητα και 

σκοπιμότητα τυποποίησης της γεωμετρίας των δρομέων υδροστροβίλων Pelton.  

 

Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να μελετηθεί η λειτουργία υδροστροβίλων Pelton με 

περισσότερους από έναν εγχυτήρες, με στόχο τη βελτίωση της γεωμετρίας του κελύφους, 

του διανομέα και της διαρρύθμισης του χώρου εσωτερικά του κελύφους. Η διερεύνηση 

αυτή είναι πολύ δύσκολη πειραματικά, αλλά και αριθμητικά, κυρίως λόγω της εξαιρετικά 

περίπλοκης διφασικής ροής στο εσωτερικό του κελύφους. Όπως φάνηκε στην παρούσα 

διατριβή (Κεφάλαιο 7.5), η αλληλεπίδραση δύο δεσμών με το κέλυφος, τον δρομέα και 

μεταξύ τους, μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό απόδοσης του υδροστροβίλου. Η 

βελτίωση της εσωτερικής γεωμετρίας του κελύφους επέφερε αξιοσημείωτη αύξηση του 

βαθμού απόδοσης στην περίπτωση μεγάλων παροχών και λειτουργία δύο εγχυτήρων, 

εντούτοις, τα βέλτιστα γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεν διερευνήθηκαν. Συνεπώς, 

προτείνεται περαιτέρω πειραματική μελέτη με τη μέθοδο δοκιμής-αποτυχίας για κελύφη 

διαφορετικής εσωτερικής διαμόρφωσης, η οποία θα σχεδιάζεται με βάση κυρίως την 

οπτική παρατήρηση και ανάλυση της ροής. 

 

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πτώση του βαθμού απόδοσης λόγω της 

μηχανικής διάβρωσης των επιφανειών των σκαφιδίων, αλλά και της βελόνης του εγχυτήρα, 

η οποία προκαλείται ύστερα από πολλές ώρες λειτουργίας, ανάλογα με την περιεκτικότητα 
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του νερού σε στερεά διαβρωτικά σωματίδια (φερτά υλικά). Συνεπώς, είναι δυνατόν να 

μελετηθεί ο τρόπος φθοράς των σκαφιδίων και της βελόνης λόγω διάβρωσης και η 

επίδραση της ποιότητας του νερού, αλλά και του ροϊκού πεδίου. Τα συμπεράσματα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον επανασχεδιασμό της γεωμετρίας των σκαφιδίων με 

στόχο την προστασία των περιοχών που καταπονούνται εντονότερα (π.χ. χρήση 

επικαλύψεων). Επίσης, μπορεί να εκτιμηθεί η πτώση του βαθμού απόδοσης συναρτήσει 

του χρόνου λειτουργίας, και η βέλτιστη από οικονομοτεχνικής άποψης συχνότητα 

αντικατάστασης του δρομέα. 

 

8.3.3. Διερεύνηση άλλων στοιχείων του υδροστροβίλου Pelton 

 

Εκτός από τον βαθμό απόδοσης, πολλά άλλα στοιχεία, που σχετίζονται κυρίως με το κόστος 

του υδροστροβίλου, είναι δυνατόν να μελετηθούν. Αρχικά, με δεδομένη την ανάπτυξη νέων 

υλικών, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση τους στον δρομέα, αλλά και σε άλλα 

τμήματα του υδροστροβίλου. Μέχρι σήμερα οι δρομείς κατασκευάζονται σχεδόν 

αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα (Cr-Ni 13-4 [98, 99, 100]), ενώ τα τελευταία χρόνια ο 

υπολογισμός της αντοχής στις μηχανικές καταπονήσεις γίνεται επιτυχώς με αριθμητικές 

τεχνικές, μειώνοντας σημαντικά το κόστος των μελετών και αυξάνοντας την αξιοπιστία 

τους. Τα εργαλεία αυτά διευκολύνουν τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης νέων υλικών 

(σύνθετα, πλαστικά), με στόχο τη μείωση του κόστους κατασκευής των δρομέων και 

πιθανόν την αύξηση της αντοχής τους σε κόπωση και μηχανική διάβρωση.  

 

Επίσης, ενδιαφέρον πεδίο μελέτης αποτελεί η πρόγνωση και διάγνωση βλαβών, όπως έχει 

αναπτυχθεί σημαντικά σε άλλου είδους υδροστροβίλους και σε αντλίες. Η φθορά ή η βλάβη 

των υδροστροβίλων Pelton είναι πολλές φορές υπαίτια για σημαντική μείωση της ετήσιας 

παραγωγής ενέργειας. Συνεπώς, απαιτείται η ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων για έγκαιρη 

διάγνωση μειωμένου βαθμού απόδοσης λόγω φθοράς ή η πρόληψη βλαβών, όπως η 

μηχανική αστοχία των υλικών του δρομέα. 

 

Τέλος, από οικονομοτεχνικής πλευράς μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος 

κατασκευής των δρομέων Pelton, αλλά και των άλλων τμημάτων του υδροστροβίλου. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στον κατασκευαστικό χώρο δεν έχει επικρατήσει κάποια 

βέλτιστη τεχνική στον τρόπο κατασκευής των δρομέων (ολόσωμα ή διαιρετοί δρομείς 

Σχήμα 1.6). Όπως διαπιστώθηκε στα πλαίσια της διατριβής (Κεφάλαιο 7.2), η κατασκευή 

διαιρετού δρομέα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ η χύτευση ολόσωμου δρομέα μπορεί να 

γίνει μόνο σε πολύ λίγα χυτήρια στον Ευρωπαϊκό χώρο. Συνεπώς, η αύξηση της αντοχής των 

διαιρετών δρομέων και η διερεύνηση της βέλτιστης μεθοδολογίας κατασκευής τους είναι 

δυνατόν να μειώσει το κόστος των δρομέων Pelton, επιτρέποντας έτσι και τη συχνότερη 

αντικατάσταση λόγω φθοράς, προκειμένου να διατηρείται υψηλός ο ενεργειακός βαθμός 

απόδοσης του υδροστροβίλου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Π.1. Βαθμονόμηση ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρου 
 

Η παροχή αποτελεί το πιο απαιτητικό μέγεθος με βάση τη δυσκολία και την ακρίβεια 

μέτρησης του. Στις παρούσες μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο 

λόγω της μεγάλης ακρίβειάς του και διότι οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις επιτρέπουν τη 

μόνιμη τοποθέτησή του σε σειρά με τη σωλήνωση, όπως απαιτείται. Η βαθμονόμησή του 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια ογκομετρικής δεξαμενής και είναι δυναμική καθώς δεν 

υπάρχει δυνατότητα άμεσης και αυτόματης εκτροπής του νερού στις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις. Ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τα πρότυπα IEC60193 [94] αν και δε 

συνίσταται λόγω της μειωμένης ακρίβειας του σε σχέση με τη στατική, αλλά πιο απαιτητική 

μέθοδο. Το παροχόμετρο που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήμα Π.1. και παρακάτω 

παρατίθενται τα βασικότερα στοιχεία του παροχόμετρου και της βαθμονόμησης. 

 

 

Σχ. Π.1. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο εγκατεστημένο σειρά με τη σωλήνωση του Pelton 

 

Τύπος:  Electromagnetic Flow Measuring System  

Εταιρία:  ΑΒΒ (http://www.abb.com/) 

Μοντέλο: DE41F/015562 

Μέγεθος: DN 150 

Έτος κατασκευής: 2006 

Πεδίο τιμών: 0-600 m3/h 

 

Ημερομηνία βαθμονόμησης 15/7/2014 

Θερμοκρασία χώρου: T=30 Co 

Θερμοκρασία νερού: Tw=22.8 Co 

Χρόνος προθέρμανσης: 75 min 

 

Διεκπεραίωση βαθμονόμησης:  Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Zidonis Audrius 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαντώνης Δημήτρης, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης  
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Π.1.1. Περιγραφή διαδικασίας Βαθμονόμησης 

 

Η βαθμονόμηση του παροχομέτρου στηρίζεται στη μέτρηση του όγκου νερού μέσω 

ογκομετρικής δεξαμενής. Το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο τοποθετείται σε σωλήνωση 

που ενώνει μεγάλη κεντρική δεξαμενή με την ογκομετρική δεξαμενή. Τριβάθμια αντλία με 

εύρος παροχών 0-300 m3/h έχει τη δυνατότητα να απορροφά νερό από την κεντρική 

δεξαμενή και να τροφοδοτεί τη σωλήνωση και την ογκομετρική δεξαμενή. Η βαθμονόμηση 

έγινε σε εύρος τιμών 0-300 m3/h καθώς η μέγιστη παροχή του υδροστροβίλου είναι 

μικρότερη των 300 m3/h. Εντός της ογκομετρικής δεξαμενής έχει τοποθετηθεί βαθύμετρο 

το οποίο μετράει τη στάθμη του νερού βασιζόμενο στην ασκούμενη πίεση. Οι διαστάσεις 

της ογκομετρικής δεξαμενής είναι γνωστές και συνεπώς με βάση την ένδειξη του 

βαθύμετρου είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο όγκος νερού εντός της ογκομετρικής 

δεξαμενής. 

 

Η τοποθέτηση του παροχομέτρου έγινε σε ευθύγραμμο τμήμα της σωλήνωσης έτσι ώστε να 

υπάρχουν τουλάχιστον 5 μέτρα ευθύγραμμης σωλήνωσης ανάντι και κατάντι του 

παροχομέτρου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC60193 [94]. Για την τοποθέτηση 

απαιτήθηκε η αφαίρεση τμήματος σωλήνα και εισαγωγή του παροχόμετρου χωρίς τη 

βοήθεια συστολής και διαστολής καθώς η διάμετρός του είναι όμοια με τη διάμετρο της 

σωλήνωσης.  

 

Η διαδικασία της βαθμονόμησης ξεκινάει με την έναρξη της λειτουργίας της τριβάθμιας 

αντλίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί αναμονή περίπου ενός λεπτού, ώστε να σταθεροποιηθεί 

το σύστημα και η αντλία να τροφοδοτεί το κύκλωμα με σταθερή παροχή όμοια σε κάθε 

σημείο του. Έπειτα ακολουθεί η έναρξη της μέτρησης όπου αναγράφονται η ένδειξη του 

παροχομέτρου και του βαθύμετρου. Το χρονικό διάστημα της μέτρησης είναι μεγαλύτερο 

των 30 s και αντιστρόφως ανάλογο της παροχής. Η ένδειξη του βαθύμετρου και του 

παροχόμετρου αναγράφονται ανά δευτερόλεπτο. Τελικά, από κάθε μέτρηση υπολογίζεται 

το μέσω όρο των αναγραφόμενων τιμών του παροχομέτρου, ενώ από τις τιμές του 

βαθύμετρου υπολογίζεται η μέση μεταβολή του όγκου νερού συναρτήσει του χρόνου, τιμή 

που είναι ίση με τη διερχόμενη παροχή. 

 

Στον Πίνακα Π.1 αναγράφονται τα στοιχεία της κάθε μέτρησης. Ο χρόνος μέτρησης του 

κάθε σημείου ορίζεται με κριτήριο τη συνολική διερχόμενη παροχή κατά τη διάρκεια της 

μέτρησης. Μικρή συνολική παροχή οδηγεί σε πολύ μικρή μεταβολή της στάθμης της 

ογκομετρικής δεξαμενής με αποτέλεσμα να αυξάνεται το σφάλμα μέτρησης του όγκου του 

νερού σε αυτήν. Μεγάλη συνολική παροχή έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη μείωση της 

στάθμης της κεντρικής δεξαμενής με αποτέλεσμα να αλλάζει το σημείο λειτουργίας της 

αντλίας και να μεταβάλλεται η διερχόμενη παροχή κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Τέλος, ο 

χρόνος μέτρησης επιλέγεται απαραίτητα ίσος ή μεγαλύτερος των 120 s, ώστε να είναι 

δυνατή η λήψη ικανοποιητικού αριθμού τιμών και να μειώνεται η επίδραση μεμονωμένων 

τιμών που για τυχαίους λόγους αποκλίνουν από την αναμενόμενη. 
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Πίνακας Π.1. Στοιχεία μέτρησης του κάθε σημείου βαθμονόμησης 

Παροχή (m3/h) Χρόνος μέτρησης (s) 

12 600 

25 480 

50 420 

100 210 

150 180 

200 120 

250 120 

290 120 

 

Π.1.2. Βαθμονόμηση ογκομετρικής δεξαμενής 

 

Για τη βαθμονόμηση χρησιμοποιήθηκε η ογκομετρική δεξαμενή και το βαθύμετρο. Η 

ογκομετρική δεξαμενή έχει διαστασιολογηθεί με τη βοήθεια συσκευής μέτρησης μήκους με 

χρήση ακτινών laser. Στο Σχήμα Π.2 φαίνεται η δεξαμενή και τα σημεία μέτρησης. Το 

σφάλμα μέτρησης είναι πολύ μικρό και αμελητέο σε σχέση με τα άλλα σφάλματα, ενώ η 

μεταβολή των διαστάσεων μεταξύ των σημείων μετρήσεων (πχ μεταξύ Β1, Β2, Β3) 

προέκυψε επίσης πολύ μικρό και συνεπώς το πλήθος των σημείων μέτρησης είναι 

ικανοποιητικό. 

 

 

Σχ. Π.2. Σημεία μέτρησης των μηκών της ογκομετρικής δεξαμενής 

 

Π.1.3. Βαθμονόμηση βαθύμετρου 

 

Το βαθύμετρο είναι ουσιαστικά πιεσόμετρο και βαθμονομήθηκε με τη μέθοδο Dead weight 

tester κατά την οποία ασκείται στο πιεσόμετρο γνωστή πίεση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

Π.3. Η βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε εντός του εργαστηρίου συνδεδεμένο με τον 

πίνακα ελέγχου με ίδιο τρόπο, όπως κατά τη λειτουργία του σύμφωνα με τα πρότυπα 

IEC60193. Η ακρίβεια του βαθύμετρου προέκυψε ίση με ± 0.5% σε όλο το εύρος τιμών, ενώ 

για πιέσεις 3-6 mΣΥ όπου πραγματοποιούνται οι μετρήσεις κατά τη βαθμονόμηση του 

παροχόμετρου, η επαναληψιμότητα, μέγεθος που επηρεάζει την ακρίβεια της 
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βαθμονόμησης προέκυψε ίση με ± 0.3%. Αναλυτικότερα αποτελέσματα παρατίθενται 

παρακάτω στην ανάλυση της βαθμονόμησης των πιεσόμετρων. 

 

  

Σχ. Π.3. Ποιοτικό διάγραμμα και πραγματική απεικόνιση βαθμονόμησης βαθύμετρου 

 

Π.1.4. Αποτελέσματα της βαθμονόμησης 

 

Στη διάρκεια της μέτρησης το σήμα του βαθύμετρου υποδεικνύει την αύξηση του όγκου 

νερού της δεξαμενής συναρτήσει του χρόνου. Από το σύνολο των σημείων παρεμβάλλεται 

ευθεία γραμμή, όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.4 όπου παρουσιάζεται το διάγραμμα μέτρησης 

παροχής ίση με 150 m3/h, η κλίση της οποίας υποδηλώνει την παροχή νερού. 

 

 

Σχ. Π.4. Ένδειξη βαθύμετρου κατά τη διάρκεια της μέτρησης 

 

Η αντιστοιχία των τιμών της παροχής υπολογισμένες σύμφωνα με την ογκομετρική 

δεξαμενή και τις ενδείξεις του παροχομέτρου φαίνεται στο Σχήμα Π.5. 
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Σχ. Π.5. Καμπύλη βαθμονόμησης 

 

Το σφάλμα του παροχομέτρου σύμφωνα με τη βαθμονόμηση φαίνονται στο Σχήμα Π.6 και 

υπολογίστηκε με βάση την Εξίσωση 

 

𝛥𝑄 =
𝑄𝛽−𝑄𝜋

𝑄𝛽
 ∙ 100% (Π.1) 

 

όπου Qβ η παροχή σύμφωνα με τη βαθμονόμηση και Qπ η παροχή σύμφωνα με την ένδειξη 

του παροχομέτρου εφαρμόζοντας τη σχέση βαθμονόμησης του Σχήματος Π.5. 

 

 

Σχ. Π.6. Σφάλμα του παροχομέτρου σύμφωνα με τη βαθμονόμηση 
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Όπως προκύπτει τα σημεία προέκυψαν γραμμικά με πολύ μικρό σφάλμα μικρότερο του 

0.5% εκτός από το πρώτο σημείο που αντιστοιχεί σε παροχή 12 m3/h. Το αυξημένο σφάλμα 

για πολύ μικρές τιμές μέτρησης είναι τυπικό σε όργανα μετρήσεων καθώς η σχετική τους 

ακρίβεια μειώνεται για τιμές τάξεων μικρότερες από τη μέγιστη τιμή του εύρους τιμών. 

Όμως το σφάλμα αυτό δεν προβλέπεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα της καμπύλης 

λειτουργίας του υδροστροβίλου Pelton καθώς όλες οι μετρήσεις γίνονται για μεγαλύτερες 

παροχές. 

 

Π.1.5. Συμπεράσματα βαθμονόμησης παροχομέτρου 

 

Η διαδικασία της βαθμονόμησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε όλο το εύρος τιμών του 

οργάνου. Η ακρίβεια της βαθμονόμησης με χρήση ογκομετρικής δεξαμενής είναι γενικά 

περίπου ίση με ± 0.3% σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές [102] και τα διεθνή πρότυπα 

[94]. Όμως, καθώς η μέθοδος των εγκαταστάσεων βασίζεται στη δυναμική μέτρηση του 

όγκου νερού της ογκομετρικής δεξαμενής με τη βοήθεια βαθύμετρου η ακρίβεια είναι 

μειωμένη. Η εμπειρία σε βαθμονομήσεις παροχομέτρων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση 

υποδεικνύει ότι η ακρίβεια της βαθμονόμησης είναι ± 0.5 % η οποία είναι σε συμφωνία με 

τα αποτελέσματα της παρούσας βαθμονόμηση. 
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Π.2. Βαθμονόμηση ροπόμετρου 
 

Το ροπόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ροπής φαίνεται στο Σχήμα Π.6 και 

η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στη μέτρηση της στρεπτικής παραμόρφωσης της 

ατράκτου, ως αποτέλεσμα μεταφερόμενης ροπής, μέσω ηλεκτρομηκυνσιομέτρων. Η 

βαθμονόμηση του ροπόμετρου γίνεται σε στατικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς να 

περιστρέφεται ο άξονας του, με διάταξη που σχεδιάστηκε στο Εργαστήριο. Τα βασικά 

στοιχεία του ροπόμετρου και της βαθμονόμησης παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Σχ. Π.6. Ροπόμετρο μέτρησης της μεταφερόμενης ροπής από το στρόβιλο στην πέδη 

 

Type:     Torque transducer with strain gage sensing 

Company:    KYOWA 

Strain Gage Model:  DPM-611A 

Torque transducer Model:  TP-50KMCB 

 

Ημερομηνία βαθμονόμησης: 15/7/2014 

Θερμοκρασία:   T=31Co 

Χρόνος προθέρμανσης:  75 min 

     

Διεκπεραίωση βαθμονόμησης:  Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Κασσάνος Ιωάννης 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαντώνης Δημήτρης, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης   
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Π.2.1 Διαδικασία βαθμονόμησης 

 

Το ροπόμετρο τοποθετείται ανάμεσα στους άξονες του υδροστροβίλου και της πέδης με τη 

βοήθεια συμπλεκτών τύπου αλυσίδας. Το ροπόμετρο συνδέεται με ενισχυτή τάσης, ο 

οποίος διαθέτει επτά κλίμακες ενίσχυσης του σήματος και η έξοδος του έχει εύρος τιμών 

από -5 ως 5 V. Η κλίμακα επιλέγεται από τον χρήστη, ώστε η απόλυτη τιμή της τάσης 

εξόδου να είναι μικρότερη των 5 V χωρίς να είναι πολύ μικρή και γενικά μεγαλύτερη των 

1.0 V, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική ακρίβεια στη μέτρηση. Επίσης, ο ενισχυτής έχει 

επιλογή αυτόματου μηδενισμού αντιστοιχώντας την τάση εισόδου τη στιγμή του 

μηδενισμού με μηδενική τάση εξόδου. Η τάση εξόδου καταλήγει σε αναλογική κάρτα 

συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και το σήμα εισάγεται και επεξεργάζεται με το 

πρόγραμμα Labview 8.6. 

 

Η βαθμονόμηση του οργάνου έγινε στο Εργαστήριο υδροδυναμικών μηχανών στη διάταξη 

του Σχήματος Π.7. Ο άξονας του αριστερού μέρους παραμένει σταθερός καθώς είναι 

πακτωμένος με τον σκελετό της διάταξης, ενώ ο άξονας του δεξιού μέρους μπορεί να 

περιστρέφεται ελεύθερα. Αφού γίνει η σύμπλεξη του ροπόμετρου με τους άξονες της 

διάταξης είναι δυνατή η άσκηση γνωστής ροπής τοποθετώντας βάρη γνωστής μάζας στην 

άκρη του βραχίονα, όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.7. 

 

 

 

Σχ. Π.7. Διάταξη βαθμονόμησης ροπόμετρου 

 

Το ροπόμετρο συνδέεται με τον όμοιο τρόπο, όπως κατά τη διάρκεια των μετρήσεων με τον 

ενισχυτή και την αναλογική κάρτα. Ο βραχίονας τοποθετήθηκε στην ορίζονται θέση με πολύ 

μεγάλη ακρίβεια με τη βοήθεια οριζόντιας δεσμίδας laser. Η μικρή οπή που φέρει ο 

βραχίονας στην άκρη του επιτρέπει την τοποθέτηση διαμορφωμένου γάντζου όπου 

μπορούν να τοποθετούνται τα βάρη. Η βαθμονόμηση ξεκινάει με την τοποθέτηση του 

γάντζου και μηδενισμού της τάσης εξόδου του ενισχυτή έτσι ώστε να προσμετράται μόνο η 

ροπή που ασκούν τα βάρη αμελώντας τις ροπές λόγω βάρους του γάντζου και τριβών στα 

έδρανα τις διάταξης. 
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Αρχικά ο ενισχυτής συνδέθηκε με την αναλογική κάρτα και βαθμονομήθηκε με διαδικασία 

αυτόνομης βαθμονόμησης που διατίθεται από το όργανο, ώστε να διαπιστωθεί ότι 

λειτουργεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο του. Ύστερα έγινε η βαθμονόμηση των μαζών με 

χρήση ζυγαριάς ακριβείας. Στη συνέχεια, συνδέθηκε το ροπόμετρο με τη διάταξη της 

βαθμονόμησης και πραγματοποιήθηκε η κύρια διαδικασία της βαθμονόμησης. Για λόγους 

εξακρίβωσης της ορθής λειτουργίας της βαθμονόμησης και για λόγους μελέτης της 

επαναληψιμότητας η βαθμονόμηση επαναλήφθηκε πέντε ακόμη φορές. 

 

Π.2.2. Βαθμονόμηση του ενισχυτή 

 

Το εύρος του ενισχυτή σύμφωνα με το εγχειρίδιο του οργάνου είναι -5 έως 5 Volt. Η 

είσοδος του οργάνου είναι στην πραγματικότητα τάση της τάξης λίγων mV, αλλά καθώς ο 

ενισχυτής είναι κατασκευασμένος για χρήση με το ροπόμετρο η είσοδος του αντιστοιχεί σε 

strains μηχανικής παραμόρφωσης. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ευαισθησίας χαρακτηρίζονται 

από τις τιμές 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Για την τιμή 1, όπου υπάρχει η μέγιστη ευαισθησία η 

είσοδος 10-6 strains μετατρέπεται σε 0.02 V έξοδος. Συνεπώς, για τιμές της ευαισθησίας 1, 

2, 5, 10, 20, 50 και 100 το σήμα εξόδου για είσοδο 10-6 strains είναι 0.01, 0.005, 0.002, 

0.001, 0.0005 και 0.0002 V αντίστοιχα. Η βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε για τιμές 

ευαισθησίας 5, 10, και 20 οι οποίες είναι οι κατάλληλες κλίμακες για τις μετρήσεις του 

υδροστροβίλου. Η βαθμονόμηση επιτρέπει τον ορισμό εικονικής γνωστής εισόδου στον 

ενισχυτή και λήψη του σήματος εξόδου. Η διάρκεια της κάθε μέτρησης ήταν περίπου 20 s 

αγνοώντας τη διάρκεια που το σήμα δεν ήταν ακόμη σταθερό. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στο Σχήμα Π.8 μαζί με τις εξισώσεις των ευθειών που προκύπτουν από τα σημεία των 

μετρήσεων. 

 

 

Σχ. Π.8. Αποτελέσματα της αυτόνομης βαθμονόμησης του ενισχυτή 
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Η διαφορά της πραγματικής εξόδου τάσης και της εξόδου, όπως υπολογίζεται από την 

προκύπτουσα εξίσωση φαίνεται στο Σχήμα Π.9. Έτσι, αξιολογείται η γραμμικότητα των 

σημείων που αποτελεί το σημαντικότερο μέγεθος μελέτης καλής λειτουργίας του ενισχυτή. 

Είναι ευδιάκριτο ότι για μικρές τιμές της εξόδου τάσης, το σφάλμα είναι πολύ μεγαλύτερο, 

ενώ για τιμή ευαισθησίας 5 το σφάλμα είναι σημαντικά περιορισμένο καθώς έχει τη 

μεγαλύτερη ευαισθησία. Για μεγαλύτερες τιμές εξόδου όλες οι κλίμακες ευαισθησίας 

παρουσιάζουν αμελητέο σφάλμα, μικρότερο από 0,05%, χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές 

μεταξύ τους. 

 

 

Σχ. Π.9.  Διαφορά μεταξύ πραγματικής τάσης εξόδου και υπολογιζόμενης - επαλήθευση 
της γραμμικότητας του ενισχυτή. 

 

Π.2.3. Μέτρηση του βάρους των μαζών 

 

Τα βάρη κατασκευάστηκαν για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σε σχήμα, ώστε να ταιριάζουν 

στον γάντζο και με απαίτηση να έχουν ίδια μάζα μεταξύ τους. Η μάζα τους μετρήθηκε με 

ζυγαριά ακριβείας, όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.10. Η ακρίβεια της ζυγαριάς είναι ± 0.005 kg 

και με δεδομένο ότι το κάθε βάρος ζυγίζει περίπου 5 kg το σχετικό σφάλμα της μέτρησης 

κάθε μάζας είναι 0.1%. Σημειώνεται ότι για όλες τις μετρήσεις η επιτάχυνση της βαρύτητας 

είναι g= 9.79950 m/s2, όπως έχει προκύψει για την τοποθεσία του εργαστηρίου. 
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Σχ. Π.10. Βαθμονόμηση των μαζών με χρήση ζυγαριάς ακριβείας 

 

Π.2.4. Βαθμονόμηση του ροπόμετρου TP-50KMCB  

 

Το σύστημα του ροπόμετρου σε σύνδεση με τον ενισχυτή βαθμονομείται μόνο για τιμή 

ευαισθησίας 10, καθώς η χρήση των παραπάνω εξισώσεων επιτρέπει τον υπολογισμό των 

τιμών της ροπής για τις άλλες δύο τιμές ευαισθησίας. Η διάρκεια κάθε μέτρησης ήταν 150 s 

όπου στα πρώτα 30 γίνεται η σταθεροποίηση του συστήματος και συνεπώς το σήμα δεν 

καταγράφεται. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα Π.11 όπου φαίνεται ότι η 

γραμμικότητα των σημείων είναι πολύ καλή σύμφωνα με την τιμή R. 

 

 

Σχ. Π.11. Αποτέλεσμα βαθμονόμηση του ροπόμετρου TP-50KMCB 
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Η ανωτέρω σχέση μεταξύ της εισόδου και της εξόδου είναι πολύ κοντά σε αυτήν που 

προτείνεται από τον το έτος 1990 και σύμφωνη με βαθμονόμηση του Ιουλίου 2012, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα Π.12. 

 

 

Σχ. Π.12.  Σύγκριση αποτελεσμάτων παρούσας βαθμονόμησης με αντίστοιχα προηγούμενων 
βαθμονομήσεων 

 

Π.2.5. Μελέτη ακρίβειας των μετρήσεων 

 

A) Ανακρίβεια στον υπολογισμό της κάθετης δύναμης 

 

 Ακρίβεια στις μετρήσεις των βαρών.  

Αυτός ο παράγοντας φαίνεται να είναι ο πιο σημαντικός. Η ζυγαριά που 

χρησιμοποιήθηκε είχε σχετική ανακρίβεια ίση με 0.1%. 

 

 Ακρίβεια υπολογισμού της επιτάχυνσης της βαρύτητας g. 

 Ο παράγοντας g στη θέση του Εργαστηρίου έχει υπολογιστεί με ακρίβεια και είναι 

ίσος με 9,79950 m/s2 με το σφάλμα είναι πολύ μικρό για να έχει οποιαδήποτε 

συνεισφορά στη συνολική ακρίβεια. 

 

B) Ακρίβεια υπολογισμού της οριζόντιας απόστασης d του κέντρου περιστροφής του 

 βραχίονα με το σημείο όπου κρεμιούνται τα βάρη 

 

 Ακρίβεια κατά τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ του κέντρου περιστροφής και του 

κέντρου της οπής του βραχίονα 

Το κέντρο περιστροφής του βραχίονα φέρει σπείρωμα με κοχλία. Συνεπώς η 

απόσταση μεταξύ των δύο κέντρων υπολογίστηκε από την μέτρηση τριών 
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διαστάσεων, της συνολικής απόστασης των οπών μαζί με την ακτίνα τους και στη 

συνέχεια την μέτρηση της διαμέτρου των δύο οπών. Όλες οι μετρήσεις έγιναν με 

παχύμετρα η ακρίβεια των οποίων είναι 0.01 mm. Όμως καθώς η απόσταση 

προέκυψε ύστερα από 3 διαδοχικές μετρήσεις από τις οποίες η μία περιλάμβανε τη 

μέτρηση οπής με σπείρωμα το σφάλμα εκτιμάται ότι είναι 10 φορές μεγαλύτερο 

και ίσο 0.1 mm. Το συνολικό μήκος d υπολογίστηκε ίσο με 0.77885 m και η 

ακρίβεια της μέτρησης προέκυψε 0.013%. 

 

 Εισαγωγή ανακρίβειας λόγω αδυναμίας σταθεροποίησης του βραχίονα στην 

οριζόντια θέση 

 

Οι χρήστες παρατήρησαν ότι μετά την προσθήκη βαρών ο βραχίονας δεν παρέμενε 

στην ίδια θέση. Αυτό οφείλεται στο μικρό περιθώριο περιστροφής του άξονα που 

επιτρέπουν οι συμπλέκτες τύπου αλυσίδας. Μετά την προσθήκη του μέγιστου 

βάρους (60 Kg), υπήρξε μια αξιοσημείωτη διαφορά στο ύψος του άκρου του 

βραχίονα. Η μέτρηση της μετακίνησης έγινε με οριζόντια δέσμη laser όπως 

φαίνεται στο Σχήμα Π.13 και εμπεριέχεται στους υπολογισμούς. Συνεπώς το 

σφάλμα αυτό όπως προέκυψε είναι πολύ μικρότερο από τα υπόλοιπα και αμελείται 

 

 

 Ανακρίβεια που προκαλείται από το γεγονός ότι τα βάρη δεν κρεμάστηκαν στο 

μέσο της οπής.  

Παρά το γεγονός ότι το συρματόπλεγμα που χρησιμοποιείται είναι σχετικά λεπτό, 

είναι πιθανό να μην τοποθετείται στο μέσον της οπής για όλες τις μετρήσεις. 

Συνεπώς εκτιμάται ότι η μέγιστη πιθανή διαφορά στη θέση του συρματόσχοινου 

μεταξύ 2 μετρήσεων είναι 1 mm. Η προκύπτουσα ανακρίβεια είναι ίση με 0.064% 

και όπως προκύπτει είναι πολύ μικρή. 

 

  

Σχ. Π.13.  Βραχίονας στην οριζόντια θέση για μικρά βάρη και μέτρηση της κάθετης 
μετατόπισης του για μεγαλύτερα βάρη 

 

C) Τυχαίο σφάλμα κατά τη μεταφορά και λήψη του σήματος 

 

 Ανακρίβεια που προκαλείται από το γεγονός ότι το σήμα δεν ήταν σταθερό. 

Μικρές αλλαγές στο σήμα παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των 120 s της κάθε 

μέτρησης. Η τυπική απόκλιση των 120 τιμών που μετρήθηκαν για κάθε σημείο 
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υπολογίστηκε καθώς και ο συντελεστής student και η αβεβαιότητα για κάθε 

σημείο. Η συνολική τυχαία αβεβαιότητα σε επίπεδο 95% θεωρήθηκε ίση με τη 

μέγιστη αβεβαιότητα ή ίση με 0.0058 % και είναι αμελητέα σε σύγκριση με τις 

άλλες ανακρίβειες. 

 

 Ανακρίβεια, λόγω της ευαισθησίας του σήματος (resolution). 

Το σήμα τάσεως μπορεί να ληφθεί από την αναλογική κάρτα με περιορισμένη 

ακρίβεια. Εκτιμάται, ότι η ελάχιστη μεταβολή του σήματος που μεταφέρεται και 

διαβάζεται από την αναλογική κάρτα είναι 0.002V. Η προκύπτουσα ακρίβεια στην 

υπολογιζόμενη ροπή παρουσιάζεται στο Σχήμα Π.14. 

 

 

Σχ. Π.14. Ανακρίβεια λόγω ευαισθησίας του σήματος (resolution) για τιμή ευαισθησίας 10 

 

Η μέγιστη ανακρίβεια λόγω των παραπάνω συνιστωσών φαίνεται στο Σχήμα Π.15. όπου 

αναγράφεται και το σφάλμα των μετρήσεων κατά αντιστοιχία με την Εξίσωσης (Π.1). 

 

 

Σχ. Π.15. Όρια συνολικής ακρίβειας και σύγκριση με υπολογιζόμενες τιμές 
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Π.2.6. Συμπεράσματα βαθμονόμησης ροπομέτρου 

 

Η συνολική ακρίβεια του οργάνου είναι περίπου 0.15% και εξαρτάται από τη ροπή και τις 

ρυθμίσεις του ενισχυτή τάσης. Συνιστάται η τάση εξόδου να είναι μεγαλύτερη των 1.3V 

επιλέγοντας το κατάλληλο εύρος του ενισχυτή τάσης με σκοπό την ανακρίβεια να είναι 

κάτω από 0.2%. Σε γενικές γραμμές η ανακρίβεια του οργάνου είναι μικρή και αναμένεται 

να έχει μια μικρή ή σχεδόν καμία επίδραση στη συνολική ακρίβεια των μετρήσεων και των 

χαρακτηριστικών καμπύλων λειτουργίας του Pelton. 

 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η επίδραση της ταχύτητας περιστροφής του άξονα στην 

έξοδο του οργάνου δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί. Παρ 'όλα αυτά, σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή και υπό την προϋπόθεση ότι οι άξονες του δρομέα και της πέδης είναι 

ικανοποιητικά ευθυγραμμισμένες και σύμφωνα με τα πρότυπα, η ταχύτητα περιστροφής 

δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην έξοδο του οργάνου.  



382  Π.3. Βαθμονόμηση πιεσόμετρου και βαθύμετρου 
 

Π.3. Βαθμονόμηση πιεσόμετρου και βαθύμετρου 
 

Το πιεσόμετρο και το βαθύμετρο βαθμονομήθηκαν με τη μέθοδο Dead weight tester 

σύμφωνα με τα πρότυπα IEC60193 [94]. Η βαθμονόμηση του πιεσόμετρου έγινε 

ταυτόχρονα με άλλα 4 όμοια πιεσόμετρα του εργαστηρίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.16. 

Με αυτόν τον τρόπο οι τιμές των πιεσόμετρων συγκρίνονται άμεσα και συνεπώς στην 

περίπτωση που η διάταξη βαθμονόμησης δεν ασκεί την αναμενόμενη πίεση λόγω 

σφάλματος όλα τα πιεσόμετρα καταγράφουν όμοιο σφάλμα και γίνεται εύκολα αντιληπτό 

από τους χρήστες. Επίσης, τα συστηματικά σφάλματα της βαθμονόμησης είναι όμοια για 

όλα τα πιεσόμετρα και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά με πολύ μεγάλη 

ακρίβεια, όπως για παράδειγμα για τη μέτρηση των απωλειών εντός της σωλήνωσης. Τα 

στοιχεία του πιεσόμετρου και της βαθμονόμησή τους παρατίθενται παρακάτω. 

 

 

Σχ. Π.16. Ταυτόχρονη βαθμονόμηση 5 πιεσόμετρων με τη μέθοδο 'dead weight tester' 

 

Type:     Capacitive pressure sensor for continuous measurement of 

    liquids 

Company:   ESI   

Pressure transducer type:  Ellison-Pr3200 

Instrument range:  0-10 bar 

 

Ημερομηνία βαθμονόμησης: 16/7/2014 

Θερμοκρασία:   T=29 Co 

Χρόνος προθέρμανσης:  75 min 

     

Διεκπεραίωση βαθμονόμησης:  Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Κασσάνος Ιωάννης 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαντώνης Δημήτριος, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 383 
 

Π.3.1. Περιγραφή διαδικασίας βαθμονόμησης 

 

Ο αισθητήρας του πιεσόμετρου αποτελείται από ένα διάφραγμα τοποθετημένο μέσα σε 

ορθογώνιο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο εμπεριέχει επίσης τα ηλεκτρονικά 

στοιχεία του οργάνου. Η έξοδος του οργάνου είναι 4-20 mA η οποία μετατρέπεται σε σήμα 

0-10 V που τροφοδοτεί την αναλογική κάρτα του εργαστηρίου. Για την καταγραφή των 

δεδομένων και την παρακολούθηση της διαδικασίας βαθμονόμησης χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα Labview 8.6. 

 

Η βαθμονόμηση του πιεσόμετρου διεξήχθη στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας διάταξη Dead 

weight tester, όπως προτείνεται από τα πρότυπα IEC60193. Το Σχήμα Π.17 παρουσιάζεται 

το ποιοτικό διάγραμμα της διάταξης. Η συσκευή βαθμονόμησης αποτελείται από κλειστό 

υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο ειδικό λάδι (ST25) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της 

πίεσης στο όργανο που βαθμονομείται. Το σύστημα μπορεί να συμπιέζεται ελεγχόμενα από 

το χρήστη μέσω υδραυλικού κοχλία-συμπιεστή. Στο ένα άκρο ενσωματώνεται κατακόρυφο 

έμβολο με τυποποιημένη τιμή εμβαδού διατομής που χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ακρίβεια. Το έμβολο αυτό έχει τη δυνατότητα να συμπιέζει το κλειστό σύστημα με την 

προσθήκη βαρών, όπως φαίνεται στο δεξί μέρος του Σχήματος Π.17. Τα βάρη είναι 

τυποποιημένα κυλινδρικού σχήματος και διατίθενται από τον κατασκευαστή. Στην άλλη 

μεριά του κυκλώματος συνδέονται τα όργανα που βαθμονομούνται. Έτσι, μετά την 

τοποθέτηση των μαζών πάνω στο έμβολο, το κύκλωμα συμπιέζεται από τον χρήστη μέσω 

του κοχλία - εμβόλου μέχρι τα βάρη να ανασηκωθούν. Συνεπώς, το βάρος των μαζών 

εξισορροπείται από την πίεση του κυκλώματος η οποία είναι γνωστή και ενιαία και 

διεγείρει τον αισθητήρα των πιεσόμετρων. 

 

 

Σχ. Π.17. Ποιοτικό σχέδιο διάταξης 'Dead weight tester' 
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Π.3.2. Διαδικασία βαθμονόμησης 

 

Η διαδικασία βαθμονόμησης αρχίζει με την παράλληλη σύνδεση των πιεσόμετρων με τη 

διάταξη και την εξαγωγή των φυσαλίδων αέρα από το κύκλωμα. Έπειτα ξεκινάει η 

βαθμονόμησης και αφού περάσει ο απαιτούμενος χρόνος προθέρμανσης των οργάνων το 

σύστημα τίθεται υπό πίεση με τη μέγιστη πίεση των 10 bar για λίγα λεπτά με στόχο την 

ανίχνευση διαρροών στο σύστημα.  

 

Οι μετρήσεις ελήφθησαν στη συνέχεια για διάφορες πιέσεις από 0 έως 10 bar, που 

αποτελεί το εύρος τιμών του υπό μελέτη πιεσόμετρου και είναι μεγαλύτερο της πίεσης των 

μετρήσεων (περίπου 7 bar). Στην αρχή κάθε μέτρησης προηγείται χρόνος αναμονής με 

στόχο την εξισορρόπηση του συστήματος. Όπως παρατηρήθηκε η εξισορρόπηση του 

συστήματος γίνεται ταχύτερα στις περιπτώσεις μικρών πιέσεων και συνεπώς ο χρόνος 

αναμονής ήταν 300 s για πίεση ως 2 bars και έφτανε τα 600 s για πίεση 9 bar. Στη συνέχεια, 

η μέτρηση διαρκεί 120 s όπου αναγράφεται η πίεση κάθε δευτερόλεπτο, ενώ τα βάρη μαζί 

με το έμβολο περιστρέφονται με στόχο την ελαχιστοποίηση των τριβών του εμβόλου, όπως 

προβλέπεται από των κατασκευαστή της διάταξης και τα πρότυπα [94].  

 

Οι μετρήσεις διεξήχθησαν με το πιεσόμετρο συνδεδεμένο με την αναλογική κάρτα όμοια, 

όπως κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Επίσης, όλες οι μετρήσεις της βαθμονόμησης 

διεξήχθησαν εντός δύο ωρών για να εξασφαλιστεί η ομοιότητα συνθηκών του 

περιβάλλοντος λειτουργίας. 

 

Π.3.3. Αποτελέσματα βαθμονόμησης 

 

Η προκύπτουσα καμπύλη βαθμονόμησης του οργάνου φαίνεται στο Σχήμα Π.18. 

 

Σχ. Π.18. Καμπύλη βαθμονόμησης πιεσόμετρου  
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Π.3.4.Εκτίμηση σφαλμάτων 

 

Η πηγή σφαλμάτων μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 

 Ανακρίβεια του βάρους των μαζών και του εμβαδού του εμβόλου 

 Ανακρίβεια της μεθόδου (Dead weight tester) 

 Ανακρίβεια του μετρητικού συστήματος (τυχαίο σφάλμα/resolution κ.α.) 

 

Οι κατηγορίες αυτές εμπεριέχουν τις παρακάτω ανακρίβειες: 

 

 Σφάλμα επαναληψιμότητας (Τυχαίο σφάλμα )  

 Ανακρίβεια λόγω ευαισθησίας τους σήματος (resolution) 

 Ανακρίβεια λόγω της υστέρησης του οργάνου: 0.11% 

 Ανακρίβεια λόγω της μη-γραμμικότητας του οργάνου: 0.16%  

 Ανακρίβειες της διάταξης dead weight tester : 0.1% 

Το τυχαίο σφάλμα εκτιμήθηκε ίσο με 0.05% το οποίο είναι αμελητέο σε σύγκριση με τις 

άλλες ανακρίβειες. Η ευαισθησία του οργάνου δίνεται από τον κατασκευαστή ίσο με 0.1% 

της μέγιστης τιμής εξόδου (20mA), ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ευαισθησία 

του υπόλοιπου συστήματος μέχρι την αναλογική κάρτα. Ως εκ τούτου, η ευαισθησία 

θεωρήθηκε ίση με 0.002V όμοια με την περίπτωση του ροπόμετρου, όπως εκτιμάται από 

τις μετρήσεις που λαμβάνονται καθ 'όλη τη διαδικασία βαθμονόμησης. Η μη γραμμικότητα 

του μετατροπέα εκτιμήθηκε σύμφωνα με την εξίσωση (Π.2), ενώ η υστέρηση από την 

εξίσωση (Π.3). Η συνολική αβεβαιότητα που λαμβάνεται σε συνδυασμό όλων των 

αβεβαιοτήτων που αναφέρθηκαν φαίνεται στο Σχήμα Π.19 και όπως προκύπτει είναι 

μικρότερη από ±0.3%. Όπως αναμένεται και απαιτείται όλες οι μετρήσεις είναι εντός των 

ορίων των υπολογιζόμενων μέγιστων σφαλμάτων. 
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Σχ. Π.19. Όρια συνολικής ακρίβειας και σύγκριση με υπολογιζόμενες τιμές 

 

Π.3.5. Συμπεράσματα βαθμονόμησης πιεσόμετρου 

 

Η βαθμονόμηση του πιεσόμετρου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πίεσης εισόδου 

του υδροστροβίλου Pelton διεξήχθη επιτυχώς υπό σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος. Οι 

προκύπτουσες καμπύλες βαθμονόμησης έδειξαν ικανοποιητική γραμμικότητα μεταξύ της 

μετρούμενης τάσης και της πίεσης. Όπως προέκυψε από τους υπολογισμούς σφαλμάτων 

σημαντική επίδραση στη συνολική εκτίμηση της αβεβαιότητας είχε η μη- γραμμικότητα της 

εξόδου του οργάνου. Η συνολική αβεβαιότητα του πιεσόμετρου είναι περίπου ± 0.25% και 

εξαρτάται το μέγεθος της πίεσης. Για 0 έως 2.5 bar, η ακρίβεια της μέτρησης ελαττώνεται 

λόγω κυρίως στην ευαισθησία του σήματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα Π.19. Σε κάθε 

περίπτωση, η ακρίβεια μέτρησης της πίεσης είναι σημαντικά καλύτερη από την αντίστοιχη 

της μέτρησης της παροχής και συνεπώς η συνολική ακρίβεια των μετρήσεων του 

υδροστροβίλου Pelton επηρεάζεται ασθενώς από το σφάλμα μέτρησης της πίεσης. 

 

Π.3.6. Βαθμονόμηση του βαθύμετρου 

 

Το βαθύμετρο χρησιμοποιείται κατά τη βαθμονόμηση του παροχόμετρο, όπως αναλύεται 

στην παράγραφο Π.1 για τη μέτρηση της στάθμης του νερού στην ογκομετρική δεξαμενή 

και η ακρίβεια του οργάνου επηρεάζει έντονα το συστηματικό σφάλμα του παροχόμετρου. 

Το βαθύμετρο είναι πιεσόμετρο κατάλληλα κατασκευασμένο, ώστε να λειτουργεί εντός του 

νερού και με μικρό εύρος πεδίου τιμών. Συνεπώς, η διαδικασία βαθμονόμησής του είναι 

όμοια με τη βαθμονόμηση του πιεσόμετρου η οποία φαίνεται στο Σχήμα Π.20, ενώ 

παρακάτω αναγράφονται τα βασικότερα στοιχεία της. 
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Σχ. Π.20. Βαθμονόμηση βαθύμετρου με τη μέθοδο 'dead weight tester' 

Type:     Capacitive pressure sensor for continuous measurement of 

    liquids 

Company:    VEGA   

Τype:     VEGA-139A 

Signal converter:   VEGAMET 507 Z 

Πεδίο τιμών:   0-1 bar 

 

Ημερομηνία βαθμονόμησης: 6/6/2014 

Θερμοκρασία:   T=25 Co 

Χρόνος προθέρμανσης:  75 min 

     

Διεκπεραίωση βαθμονόμησης:  Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Zidonis Audrius 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαντώνης Δημήτρης, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης 

 

Το βαθύμετρο λειτουργεί σε συνδυασμό με ειδικό μετατροπέα (VEGAMET 507 Z), ο οποίος 

μετατρέπει το σήμα του βαθύμετρου σε σήμα ρεύματος 4-20 mA ή σήμα τάσης 0- 10V. 

Επίσης, έχει τη δυνατότητα ρύθμισής από τους χρήστες, ώστε να δείχνει το ποσοστό της 

δεξαμενής που έχει γεμίσει με νερό. Ο μετατροπέας, ο οποίος φαίνεται στο Σχήμα Π.21 

ρυθμίστηκε, ώστε η έξοδος τους να είναι 4-20 mA το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε 

σήμα τάσης στον πίνακα ελέγχου, όπως όλα τα σήματα, και καταλήγει στην αναλογική 

κάρτα. 
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Σχ. Π.21. Μετατροπέας του σήματος του βαθύμετρου VEGAMET 507 Z 

 

Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης φαίνονται στο Σχήμα Π.22 και το σφάλμα που 

προκύπτει κατά αντιστοιχία με την Εξίσωσης (Π.1) φαίνεται στο Σχήμα Π.23. 

 

 

Σχ. Π.22. Καμπύλη βαθμονόμησης βαθύμετρου  
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Σχ. Π.23. Σφάλμα του βαθύμετρου σύμφωνα με τη βαθμονόμηση 

 

Όπως προκύπτει η ακρίβεια του οργάνου είναι σχετικά μικρή (περίπου 0.5%) για τιμές της 

πίεσης μικρότερες των 0.3 bar. Τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύτηκαν 

επαναλαμβάνοντας τη βαθμονόμηση τρεις ακόμη φορές πριν και μετά τη βαθμονόμηση 

του παροχόμετρου. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει διότι το έμβολο της διάταξης Dead weight 

tester έχει σχετικά μικρό εμβαδό διατομής και είναι κατάλληλο για βαθμονόμηση 

πιεσόμετρων με μεγαλύτερο εύρος τιμών. Έτσι, για πολύ μικρές πιέσεις πιθανότατα το 

σφάλμα της διάταξης αυξάνεται πολύ με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αξιολόγηση 

του σφάλματος του οργάνου. Όμως, κατά τη βαθμονόμηση του παροχόμετρου το ύψος της 

δεξαμενής ήταν από 4m ως 6m καθώς αυτό το εύρος ήταν επαρκές και για να 

ελαχιστοποιηθεί ο κυματισμός στην επιφάνεια της δεξαμενής λόγω της πτώσης του νερού 

σε αυτήν. Συνεπώς, το εύρος τιμών που λειτουργεί το βαθύμετρο είναι 0.4-0.6 bar όπου το 

σφάλμα του οργάνου είναι μικρότερο του 0.3%. 
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Π.4. Αποτελέσματα παραμετρικής μελέτης γεωμετρίας του 

εγχυτήρα 
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.2 η γεωμετρία του εγχυτήρα βελτιστοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σχεδιασμού πειραμάτων (DOE). Για την εφαρμογή της 

μεθόδου απαιτήθηκαν 126 αριθμητικές προσομοιώσεις διαφορετικών περιπτώσεων τα 

αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Π.2. 

 

Πίνακας Π.2. Αποτελέσματα σχεδιασμού πειραμάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της 

γεωμετρίας του εγχυτήρα 

Run 

Nozzle 

Angle 

Spear 

Angle 

Spear 

Width 

Spear 

Travel Head 

flow 

rate 1D 2D Outlet 

1 80 60 1.53 2 200 25.098 1.71E-02 1.75E-02 1.77E-02 

2 80 30 1.25 1 50 8.522 2.34E-02 3.67E-02 3.72E-02 

3 90 50 1.39 5 150 39.703 5.04E-03 5.20E-03 5.27E-03 

4 100 40 1.25 2 200 23.979 1.43E-02 1.54E-02 1.57E-02 

5 80 40 1.25 4 200 40.851 7.00E-03 7.24E-03 7.34E-03 

6 90 50 1.53 2 50 12.270 1.94E-02 2.01E-02 2.03E-02 

7 100 60 1.53 4 200 37.641 7.08E-03 7.29E-03 7.38E-03 

8 90 50 1.11 4 50 19.623 9.53E-03 9.75E-03 9.84E-03 

9 80 60 1.25 2 200 25.109 1.61E-02 1.65E-02 1.67E-02 

10 100 70 1.67 5 50 21.766 1.08E-02 1.10E-02 1.11E-02 

11 100 60 1.25 2 100 16.681 1.58E-02 1.62E-02 1.64E-02 

12 90 50 1.67 1 100 11.696 2.60E-02 2.71E-02 2.75E-02 

13 80 60 1.53 4 100 28.182 1.01E-02 1.03E-02 1.04E-02 

14 90 30 1.11 2 100 17.415 1.40E-02 1.97E-02 2.00E-02 

15 100 60 1.25 4 200 37.662 6.42E-03 6.63E-03 6.72E-03 

16 90 50 1.39 3 50 16.098 1.38E-02 1.42E-02 1.44E-02 

17 80 60 1.53 4 200 39.889 8.28E-03 8.50E-03 8.60E-03 

18 110 70 1.25 4 100 25.406 7.84E-03 8.05E-03 8.14E-03 

19 80 60 1.53 2 100 17.731 1.93E-02 1.98E-02 2.00E-02 

20 100 40 1.53 2 200 23.973 1.48E-02 1.59E-02 1.62E-02 

21 100 40 1.25 4 100 27.251 7.76E-03 8.00E-03 8.10E-03 

22 70 50 1.39 3 150 29.701 1.28E-02 1.31E-02 1.32E-02 

23 80 60 1.25 2 100 17.742 1.84E-02 1.89E-02 1.90E-02 

24 100 40 1.25 4 200 38.569 6.31E-03 6.54E-03 6.63E-03 

25 100 60 1.25 2 200 23.610 1.37E-02 1.41E-02 1.43E-02 

26 80 60 1.25 4 200 39.909 7.65E-03 7.85E-03 7.94E-03 

27 70 50 1.53 5 100 34.370 7.04E-03 7.20E-03 7.27E-03 

28 80 30 1.39 1 150 14.797 1.85E-02 3.17E-02 3.21E-02 

29 110 50 1.39 3 150 26.381 9.72E-03 1.00E-02 1.02E-02 

30 80 40 1.53 4 200 40.831 7.64E-03 7.89E-03 7.93E-03 

31 100 40 1.53 2 100 16.935 1.68E-02 1.81E-02 1.83E-02 
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32 90 50 1.39 3 150 27.931 1.06E-02 1.09E-02 1.10E-02 

33 90 50 1.11 3 150 27.943 1.01E-02 1.04E-02 1.06E-02 

34 90 50 1.67 3 150 27.911 1.16E-02 1.19E-02 1.20E-02 

35 80 40 1.53 2 200 25.455 1.57E-02 1.69E-02 1.71E-02 

36 100 60 1.53 4 100 26.590 8.80E-03 9.02E-03 9.11E-03 

37 100 60 1.25 4 100 26.613 7.86E-03 8.08E-03 8.17E-03 

38 90 30 1.39 3 150 28.095 1.16E-02 1.23E-02 1.25E-02 

39 70 70 1.39 4 150 34.930 1.15E-02 1.17E-02 1.18E-02 

40 80 70 1.39 5 150 40.087 5.82E-03 5.97E-03 6.04E-03 

41 90 50 1.39 3 250 36.085 9.50E-03 9.80E-03 9.92E-03 

42 80 40 1.25 4 100 28.871 8.44E-03 8.70E-03 8.79E-03 

43 80 40 1.53 4 100 28.847 9.38E-03 9.65E-03 9.76E-03 

44 90 70 1.39 2 150 20.680 1.69E-02 1.73E-02 1.75E-02 

45 90 50 1.39 1 150 14.339 2.44E-02 2.55E-02 2.58E-02 

46 80 40 1.53 2 100 17.986 1.78E-02 1.90E-02 1.92E-02 

47 90 60 1.11 1 200 16.416 2.23E-02 2.30E-02 2.32E-02 

48 100 60 1.53 2 200 23.603 1.42E-02 1.46E-02 1.48E-02 

49 80 40 1.25 2 200 25.464 1.53E-02 1.64E-02 1.66E-02 

50 90 30 1.67 2 200 24.625 1.30E-02 1.87E-02 1.91E-02 

51 100 60 1.53 2 100 16.674 1.62E-02 1.67E-02 1.69E-02 

52 100 40 1.53 4 200 38.552 7.03E-03 7.26E-03 7.39E-03 

53 80 60 1.25 4 100 28.203 9.16E-03 9.38E-03 9.47E-03 

54 70 50 1.67 4 200 41.698 9.32E-03 9.54E-03 9.65E-03 

55 80 50 1.11 5 200 47.227 4.17E-03 4.33E-03 4.39E-03 

56 90 50 1.25 1 250 18.520 2.26E-02 2.36E-02 2.39E-02 

57 90 50 1.53 2 250 27.506 1.44E-02 1.49E-02 1.51E-02 

58 90 60 1.11 4 250 43.346 6.35E-03 6.55E-03 6.63E-03 

59 100 40 1.53 4 100 27.229 8.83E-03 9.09E-03 9.20E-03 

60 100 40 1.25 2 100 16.943 1.62E-02 1.74E-02 1.76E-02 

61 90 40 1.39 5 250 51.618 4.09E-03 4.22E-03 4.28E-03 

62 80 40 1.25 2 100 17.995 1.73E-02 1.85E-02 1.87E-02 

63 138 46 1.64 1 100 10.226 2.55E-02 2.73E-02 2.76E-02 

64 140 39 1.14 2 100 15.235 1.58E-02 1.73E-02 1.75E-02 

65 140 38 1.17 3 100 20.121 1.07E-02 1.12E-02 1.13E-02 

66 139 40 1.16 4 100 24.760 6.99E-03 7.24E-03 7.34E-03 

67 140 49 1.14 5 100 28.771 4.73E-03 4.89E-03 4.96E-03 

68 139 45 1.18 1 200 14.461 2.28E-02 2.49E-02 2.52E-02 

69 138 40 1.22 2 200 21.662 1.41E-02 1.53E-02 1.55E-02 

70 135 46 1.16 3 200 28.689 8.48E-03 8.83E-03 8.96E-03 

71 135 40 1.18 4 200 35.365 5.69E-03 5.90E-03 5.99E-03 

72 140 44 1.15 5 200 40.896 3.53E-03 3.69E-03 3.78E-03 

73 110 65 1.39 2 100 16.057 1.54E-02 1.59E-02 1.61E-02 

74 110 55 1.39 3 100 21.410 1.08E-02 1.11E-02 1.12E-02 



392  Π.4. Αποτελέσματα παραμετρικής μελέτης γεωμετρίας του εγχυτήρα 
 

75 110 50 1.39 4 100 26.271 7.95E-03 8.18E-03 8.28E-03 

76 95 55 1.39 5 100 32.066 5.80E-03 5.95E-03 6.02E-03 

77 90 50 1.39 1 150 14.339 2.44E-02 2.55E-02 2.58E-02 

78 90 50 1.39 2 150 21.293 1.54E-02 1.60E-02 1.62E-02 

79 90 50 1.39 3 150 27.930 1.06E-02 1.09E-02 1.10E-02 

80 90 50 1.39 4 150 34.013 7.46E-03 7.68E-03 7.77E-03 

81 90 50 1.39 5 150 39.705 4.99E-03 5.15E-03 5.21E-03 

82 110 70 1.39 1 50 7.529 2.68E-02 2.76E-02 2.79E-02 

83 110 70 1.39 2 50 11.219 1.81E-02 1.85E-02 1.87E-02 

84 110 70 1.39 3 50 14.724 1.34E-02 1.37E-02 1.38E-02 

85 110 70 1.39 4 50 17.928 1.03E-02 1.05E-02 1.06E-02 

86 110 70 1.39 5 50 21.254 8.02E-03 8.21E-03 8.29E-03 

87 110 70 1.39 1 100 10.665 2.42E-02 2.49E-02 2.52E-02 

88 110 70 1.39 2 100 15.889 1.57E-02 1.61E-02 1.63E-02 

89 110 70 1.39 3 100 20.850 1.12E-02 1.14E-02 1.16E-02 

90 110 70 1.39 4 100 25.392 8.27E-03 8.48E-03 8.56E-03 

91 110 70 1.39 5 100 30.113 6.08E-03 6.26E-03 6.34E-03 

92 110 70 1.39 1 150 13.068 2.27E-02 2.34E-02 2.37E-02 

93 110 70 1.39 2 150 19.470 1.45E-02 1.49E-02 1.50E-02 

94 110 70 1.39 3 150 25.549 1.01E-02 1.03E-02 1.05E-02 

95 110 70 1.39 4 150 31.114 7.25E-03 7.46E-03 7.54E-03 

96 110 70 1.39 5 150 36.908 5.13E-03 5.30E-03 5.37E-03 

97 110 70 1.39 1 200 15.094 2.18E-02 2.24E-02 2.27E-02 

98 110 70 1.39 2 200 22.488 1.36E-02 1.40E-02 1.42E-02 

99 110 70 1.39 3 200 29.512 9.41E-03 9.67E-03 9.79E-03 

100 110 70 1.39 4 200 35.939 6.67E-03 6.87E-03 6.95E-03 

101 110 70 1.39 5 200 42.634 4.60E-03 4.78E-03 4.85E-03 

102 110 70 1.39 1 250 16.881 2.11E-02 2.18E-02 2.20E-02 

103 110 70 1.39 2 250 25.149 1.31E-02 1.35E-02 1.36E-02 

104 110 70 1.39 3 250 33.006 8.99E-03 9.24E-03 9.35E-03 

105 110 70 1.39 4 250 40.193 6.30E-03 6.50E-03 6.59E-03 

106 110 70 1.39 5 250 47.679 4.25E-03 4.42E-03 4.49E-03 

107 110 65 1.39 1 150 13.215 2.26E-02 2.33E-02 2.36E-02 

108 110 65 1.39 2 150 19.676 1.42E-02 1.47E-02 1.48E-02 

109 110 65 1.39 3 150 25.819 9.85E-03 1.01E-02 1.03E-02 

110 110 65 1.39 4 150 31.441 7.10E-03 7.30E-03 7.40E-03 

111 110 65 1.39 5 150 37.132 5.10E-03 5.28E-03 5.37E-03 

112 110 60 1.39 1 150 13.334 2.28E-02 2.35E-02 2.38E-02 

113 110 60 1.39 2 150 19.846 1.42E-02 1.46E-02 1.48E-02 

114 110 60 1.39 3 150 26.048 9.71E-03 1.00E-02 1.01E-02 

115 110 60 1.39 4 150 31.728 6.98E-03 7.19E-03 7.27E-03 

116 110 60 1.39 5 150 37.333 5.02E-03 5.18E-03 5.24E-03 

117 110 55 1.39 1 150 13.430 2.31E-02 2.40E-02 2.43E-02 
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118 110 55 1.39 2 150 19.979 1.42E-02 1.47E-02 1.49E-02 

119 110 55 1.39 3 150 26.236 9.71E-03 1.00E-02 1.02E-02 

120 110 55 1.39 4 150 31.980 6.93E-03 7.14E-03 7.22E-03 

121 110 55 1.39 5 150 37.512 4.97E-03 5.13E-03 5.19E-03 

122 110 45 1.39 1 150 13.542 2.37E-02 2.57E-02 2.61E-02 

123 110 45 1.39 2 150 20.140 1.48E-02 1.55E-02 1.58E-02 

124 110 45 1.39 3 150 26.486 9.97E-03 1.03E-02 1.05E-02 

125 110 45 1.39 4 150 32.369 7.02E-03 7.25E-03 7.35E-03 

126 110 45 1.39 5 150 37.800 4.78E-03 4.94E-03 5.01E-03 
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