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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ∆ιατριβή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, πραγµατεύεται την 

ανάλυση της τυρβώδους ροής σε ανοικτούς αγωγούς στον πυθµένα των οποίων 

ενυπάρχουν σχηµατισµοί µορφής θινών (dunes). Μελετήθηκε η περίπτωση 5 θινών οι 

οποίες τοποθετήθηκαν στον πυθµένα ενός καναλιού βάθους d θεωρώντας µόνιµη ροή. Για 

την επίλυση χρησιµοποιήθηκαν οι εξισώσεις RANS, ενώ για το "κλείσιµο" της τύρβης 

χρησιµοποιήθηκαν τα µοντέλα µιας εξίσωσης Spalart-Allmaras και δύο εξισώσεων k-ε. Η 

διαχείριση της ελεύθερης επιφάνειας έγινε µε την µέθοδο VOF, ενώ η αριθµητική επίλυση 

βασίστηκε στην µέθοδο των πεπερασµένων όγκων και πραγµατοποιήθηκε µε τον εµπορικό 

κώδικα FLUENT 6.1.2.  

Για την ροή στον ανοικτό αγωγό, στον πυθµένα του οποίου ενυπήρχαν οι 

σχηµατισµοί, θεωρήθηκε αριθµός Reynolds 61036.3Re ×= , κλίση πυθµένα 000353.0=S  

και συντελεστή Manning 02.0=n , ο οποίος αντιστοιχεί σε ισοδύναµο ύψος τραχύτητας 

τοιχωµάτων mks 018.0= . Προκειµένου να επαληθευθεί η ακρίβεια της αριθµητικής 

µεθόδου, επιλύθηκε η περίπτωση του επίπεδου πυθµένα και τα αποτελέσµατα 

συγκρίθηκαν µε γνωστά πειραµατικά αποτελέσµατα καθώς και αποτελέσµατα τα οποία 

προέκυψαν από την µονοδιάστατη ανάλυση της ροής πάνω από επίπεδο πυθµένα. Τα 

αποτελέσµατα βρέθηκαν σε καλή συµφωνία, κυρίως για την κατανοµή της ταχύτητας, ενώ 

για την τύρβη υπήρχε πολύ καλή συµφωνία κυρίως πλησίον του πυθµένα. 

Για το πρόβληµα των θινών εξετάσθηκαν: (α) τρεις περιπτώσεις µε σταθερό 

άνοιγµα θίνης προς βάθος ροής 5=dL  και διαφορετικά ύψη θινών 15.0=dh , 0.25 και 

35.0   (β) τρεις περιπτώσεις µε σταθερή αναλογία ανοίγµατος προς ύψος 20=hL  και 

ύψη θινών όπως στην περίπτωση (α). Η ανάλυση έδειξε ότι το µέσο προφίλ της ελεύθερης 

επιφάνειας µειώνεται στην διεύθυνση της ροής, ενώ πάνω από κάθε θίνη το πλάτος της 

ανύψωσης της ελεύθερης επιφάνειας αυξάνει µε την αύξηση του ύψους και του 

ανοίγµατος των θινών. Η κατανοµή των διατµητικών τάσεων παρουσιάζει κυµατοειδή 

µορφή υπεράνω των θινών και αυξάνει αυξανοµένου του ύψους τους και µε την µείωση 

του ανοίγµατός τους. Πίσω από κάθε θίνη δηµιουργείται θύλακας ανακυκλοφορίας της 

ροής και ο λόγος της απόστασης του σηµείου επανακόλλησης προς το ύψος της θίνης είναι 

5.65.3 −≅hX R .    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάλυση τυρβωδών ροών σε ανοικτούς αγωγούς µε επίπεδο πυθµένα, έχει 

µελετηθεί διεξοδικά από πολλούς ερευνητές. Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις ροών 

µε ελεύθερη επιφάνεια που συναντώνται τόσο στην φύση (υδατορεύµατα και ποταµοί) όσο 

και στα τεχνικά έργα (διώρυγες ή κανάλια φυσικής διατοµής) σπάνια διατηρούν τον 

πυθµένα τους επίπεδο. Αιτία είναι κυρίως η µεταφορά φερτών υλικών κατά µήκος του 

πυθµένα των φυσικών ή τεχνητών αγωγών, που πραγµατοποιείται, όταν τέτοια φερτά 

υλικά είναι διαθέσιµα. Στον πυθµένα, λοιπόν, είναι δυνατόν να αναπτύσσονται 

σχηµατισµοί διαφόρων µεγεθών οι οποίοι αλληλεπιδρούν µε την ροή. Η αλληλεπίδραση 

αυτή µπορεί να αποτελεί, αντίστροφα, και αιτία γένεσης των σχηµατισµών αυτών.  

Η µελέτη, λοιπόν, της ροής πάνω από πυθµένα όπου πλέον δεν θα θεωρείται 

επίπεδος, αλλά θα ενυπάρχουν σχηµατισµοί κυµατοειδούς τύπου αποτελεί µια πιο 

ρεαλιστική έκφανση της ανάλυσης τυρβωδών ροών που αναπτύσσονται σε ανοικτούς 

αγωγούς.  

Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε την ανάλυση της ροής πάνω από πυθµένες που 

παρουσίαζαν διάφορους φυσικούς σχηµατισµούς. Οι πιο συνήθεις σχηµατισµοί που 

παρατηρήθηκαν ήταν οι ρυτιδώσεις των αµµωδών πυθµένων καθώς και η ανάπτυξη θινών. 

Στις περισσότερες εργασίες θεωρείται ότι οι πυθµένες των ανοικτών αγωγών βρίσκονται 

σε σταθερή (µόνιµη) κατάσταση, η γεωµετρία τους έχει πάρει µια τελική µορφή και η ροή 

δεν αλληλεπιδρά µε το υλικό του πυθµένα για τον σχηµατισµό της γεωµετρίας του. Οι 

διαστάσεις των αµµωδών σχηµατισµών (κυρίως των θινών) σχετίζονται άµεσα µε τα 

χαρακτηριστικά της ροής, όπως βάθος και ταχύτητα και για τις περισσότερες µελέτες 

επιλέγονται χαρακτηριστικές διαστάσεις των αµµωδών σχηµατισµών, όπως αυτές 

προκύπτουν είτε από µετρήσεις σε ποταµούς ή από πειραµατική προσοµοίωση. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη σύγχρονων ισχυρών υπολογιστών έδωσε 

την δυνατότητα της αριθµητικής επίλυσης των ροών πάνω από σύνθετες γεωµετρίες 

πυθµένα και την εξαγωγή βασικών συµπερασµάτων για την συµπεριφορά της ροής. 

Επιπροσθέτως, το πρόβληµα της τυρβώδους ροής προσεγγίστηκε από άλλους ερευνητές 

πειραµατικά για περιπτώσεις πυθµένων των οποίων οι γεωµετρίες είναι τυπικά 

χαρακτηριστικές για µεγάλους ποταµούς.  

Οι MacLean & Dungan Smith (1986) προσέγγισαν το πρόβληµα της δισδιάστατης 

ροής πάνω από αµµώδεις θίνες, επιλύοντας αναλυτικά τις εξισώσεις κίνησης για το 
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εσωτερικό οριακό στρώµα που δηµιουργείται µετά το σηµείο επανακόλλησης της ροής. Τα 

αποτελέσµατα τα οποία εξήγαγαν, τόσο για την ταχύτητα όσο και για το πεδίο της 

διατµητικής τάσης,  βρίσκονταν σε αρκετά καλή συµφωνία µε πειραµατικά καθώς και 

πεδιακά δεδοµένα από ροές πάνω από αµµώδεις θίνες πυθµένων.  

Οι Nelson & Dungan Smith (1989) βελτίωσαν περισσότερο το αναλυτικό µοντέλο 

του 1986 για την πρόβλεψη της ροής, έτσι ώστε να συµπεριλάβουν την περιοχή ανάµεσα 

στην κορυφή των αµµωδών θινών (crest) και στο σηµείο επανακόλλησης της ροής 

(reattachment point). Και εδώ όπως και στο προηγούµενο µοντέλο του 1986 τα 

αποτελέσµατα για την ταχύτητα καθώς και την διατµητική τάση βρίσκονταν σε καλή 

συµφωνία µε πειραµατικά δεδοµένα.  

Ο Lyn (1993) µελέτησε πειραµατικά την ροή πάνω από τεχνητούς σχηµατισµούς 

πυθµένα. Για την πειραµατική προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκαν τριγωνικοί σχηµατισµοί 

πυθµένα µε ύψος περίπου ίσο µε %20  του βάθους ροής και άνοιγµα περίπου 5.12  φορές 

το ύψος τους, σε δύο σχηµατισµούς. Η πρώτη περίπτωση αποτελούνταν από τρίγωνα των 

450 που βρίσκονταν σε απόσταση το ένα από το άλλο και η δεύτερη περίπτωση από 

τριγωνικούς σχηµατισµούς που πλησίαζαν περισσότερο στη µορφή των αµµωδών 

σχηµατισµών, διατηρώντας στα ανάντη τους αρκετά ήπια κλίση µέχρι το µέγιστο ύψος 

τους (crest). 

Οι Yoon & Patel (1996) µελέτησαν αριθµητικά την δισδιάστατη ροή πάνω από 

πυθµένα όπου παρεµβάλλονταν σταθεροί σχηµατισµοί αµµωδών θινών, επιλύοντας τις 

εξισώσεις Navier-Stokes. Για το κλείσιµο της τύρβης χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο k-ω το 

οποίο µπορεί να προβλέψει το πεδίο της ταχύτητας καθώς και τύρβης που αναπτύσσεται 

στην περιοχή των θινών. Τα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν συγκρίνονται µε 

πειραµατικά δεδοµένα και βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα. 

Οι Cokljat & Kralj (1997) προσέγγισαν αριθµητικά την ροή πάνω από πυθµένα, 

στον οποίον παρεµβάλλονταν περιοδικά τριγωνικοί σχηµατισµοί, µε την µέθοδο των 

πεπερασµένων όγκων. Το κλείσιµο της τύρβης πραγµατοποιείται µε δύο µοντέλα, το RSM 

(Reynolds Stress Model) καθώς και το k-ε. Η ελεύθερη επιφάνεια ορίζεται σαν επίπεδο 

συµµετρίας (symmetry plane). Τα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν συγκρίνονται µε 

πειραµατικά δεδοµένα. Από την σύγκριση φαίνεται ότι τα αποτελέσµατα που δίδει το 

µοντέλο k-ε βρίσκονται σε ικανοποιητική συµφωνία. 

Οι Cheong & Xue (1997) µελέτησαν αριθµητικά την ροή πάνω από αµµώδεις 

πυθµένες χρησιµοποιώντας το µοντέλο δύο εξισώσεων k-ε. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα 
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τα οποία προέκυψαν συγκρίθηκαν µε πειραµατικά δεδοµένα του Raudkivi (1963, 1966) 

καθώς και νεότερα των Van Mierlo and De Ruiter (1988) και βρέθηκαν σε ικανοποιητική 

συµφωνία. 

Οι Kadota & Nezu (1999) προσπάθησαν να αναπαραστήσουν το πεδίο των δινών 

και στροβίλων που αναπτύσσεται πίσω από την κορυφή των αµµωδών θινών. Οι µετρήσεις 

των ταχυτήτων πραγµατοποιήθηκαν πειραµατικά µε την βοήθεια της συσκευής Laser 

Doppler. Για την αναπαράσταση των αµµωδών θινών χρησιµοποιήθηκε µια 

τριγωνοµετρική σχέση που συσχετίζει το ύψος θίνης µε την απόσταση από την αρχή του 

ανοίγµατός της. 

Τέλος, οι Yue et al. (2005) προσέγγισαν αριθµητικά την δισδιάστατη ροή πάνω 

από σταθερή γεωµετρία µορφής θινών, χρησιµοποιώντας την µέθοδο της προσοµοίωσης 

των µεγάλων δινών LES (Large Eddy Simulation). Τα αποτελέσµατα τα οποία εξήχθησαν 

βρέθηκαν σε καλή συµφωνία µε πειραµατικά δεδοµένα. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια µελέτης της τυρβώδους ροής που 

αναπτύσσεται σε ανοικτούς αγωγούς, στον πυθµένα των οποίων ενυπάρχουν σχηµατισµοί 

µορφής θινών. Η ροή προσεγγίζεται αριθµητικά µε την επίλυση των εξισώσεων Navier-

Stokes υπό το πρίσµα της µεθόδου VOF (Volume Of Fluid), για την διαχείριση της 

ελεύθερης επιφάνειας. Για το κλείσιµο της τύρβης χρησιµοποιείται το µοντέλο δύο 

εξισώσεων k-ε καθώς και το µοντέλο µιας εξίσωσης, Spalart-Allmaras. 

Για την επαλήθευση της αριθµητικής µεθόδου η οποία έχει χρησιµοποιηθεί, 

µελετάται το πρόβληµα της ροής σε ανοικτό αγωγό µε επίπεδο πυθµένα και τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα συγκρίνονται µε γνωστά πειραµατικά δεδοµένα.  

Χρησιµοποιούνται πέντε διαφορετικές περιπτώσεις διαστάσεων αµµωδών 

σχηµατισµών πυθµένα, τρεις εκ των οποίων διατηρούν σταθερό άνοιγµα προς βάθος ροής 

L/d = 5  και ύψη h/d = 0.15, 0.25 και 0.35  και τρεις σταθερό λόγο ανοίγµατος προς ύψος 

L/h = 20. Μελετάται η διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας πάνω από την περιοχή 5 

αµµωδών θινών οι οποίες βρίσκονται σε ακολουθία, καθώς και το πεδίο ταχυτήτων και 

τύρβης που χαρακτηρίζει τη ροή. 

Η παρουσίαση που ακολουθεί διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Αρχικά 

περιγράφονται οι φυσικοί µηχανισµοί µέσω των οποίων αναπτύσσονται και 

διαµορφώνονται οι σχηµατισµοί πυθµένα. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη σχηµατισµών 

που συνήθως απαντώνται σε ποτάµια και φυσικά υδατορρεύµατα και δίνονται 
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προσεγγιστικές εξισώσεις για την περιγραφή τους. Επιπλέον, καθορίζεται το καθεστώς της 

ροής υπό το οποίο αναπτύσσονται οι διάφοροι αυτοί σχηµατισµοί. 

Στη συνέχεια δίνονται οι διαφορικές εξισώσεις της ροής που χρησιµοποιούνται για 

την προσοµοίωση του φυσικού φαινοµένου υπό το πρίσµα της µεθόδου VOF, καθώς και 

τα διάφορα µοντέλα κλεισίµατος της τύρβης. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα 

χρησιµοποιούµενα µοντέλα k-ε και  Spalart-Allmaras και παρουσιάζονται οι εξισώσεις 

τους. 

Στο επόµενο κεφάλαιο δίνεται η αριθµητική µεθοδολογία επίλυσης της τυρβώδους 

ροής. Παρουσιάζεται η µέθοδος των πεπερασµένων όγκων που χρησιµοποιείται για την 

διακριτοποίηση των εξισώσεων καθώς και τα αριθµητικά σχήµατα επίλυσης που 

χρησιµοποιούνται. Επιπλέον, γίνεται µια γενικότερη ανασκόπηση των µεθόδων 

προσέγγισης της ελεύθερης επιφάνειας, εκτός της µεθόδου VOF, και ορίζονται οι οριακές 

συνθήκες εισόδου-εξόδου, τοιχώµατος και ορίων συµµετρίας που χρησιµοποιούνται για 

την προσοµοίωση ροών σε ανοικτούς αγωγούς. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αριθµητικός κώδικας FLUENT ο οποίος 

χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση του προβλήµατος. Παρουσιάζονται κυρίως οι 

δυνατότητες του προγράµµατος ανάλυσης της ροής (διαθέσιµες οριακές συνθήκες, 

διαθέσιµοι λύτες, µέθοδοι διακριτοποίησης και επεξεργασίας αποτελεσµάτων), καθώς και 

του προεπεξεργαστή του GAMBIT για την κατασκευή της γεωµετρίας και του 

υπολογιστικού πλέγµατος. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η επίλυση του προβλήµατος των θινών µε την χρήση 

του κώδικα. Αρχικά το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µακροσκοπικά και προσεγγίζεται µε 

την βοήθεια της µονοδιάστατης ανάλυσης. Υπολογίζονται µέσες τιµές µεγεθών που 

αργότερα θα χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό των αρχικών και οριακών συνθηκών του 

προβλήµατος. Το πρόβληµα επιλύεται αρχικά για επίπεδο πυθµένα, για τον οποίο τόσο 

γνωστά πειραµατικά δεδοµένα όσο και µέσες τιµές από την µονοδιάστατη ανάλυση 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέτρο σύγκρισης. Τέλος, µε βάση την αριθµητική 

µέθοδο που χρησιµοποιείται στον επίπεδο πυθµένα προσεγγίζεται το φυσικό πρόβληµα 

των θινών. 

Στα τελευταία δυο κεφάλαια, έβδοµο και όγδοο, γίνεται η παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την αριθµητική επίλυση του προβλήµατος και ο 

σχολιασµός τους αντιστοίχως.         
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΣΕ ΡΟΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

ΑΜΜΩ∆ΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΕΣ 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ροών σε ανοικτούς αγωγούς των οποίων οι 

πυθµένες συνίστανται από αµµώδες υλικό, είναι η αµοιβαία αλληλεπίδραση ανάµεσα στην 

ροή και στην αποσάθρωση του πυθµένα, που λαµβάνει χώρα µέσω των µηχανισµών της 

στερεοµεταφοράς. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι υπαίτια για την δηµιουργία µεγάλης 

ποικιλίας µορφών γεωµετρίας πυθµένα, κυρίως σε περιπτώσεις ροών σε φυσικά 

υδατορρεύµατα. 

Ο πυθµένας, λοιπόν, ξεκινά µε τη δηµιουργία ρυτιδώσεων (ripples), Σχ. 2.1, για µικρές 

διατµητικές τάσεις (shear stresses) προχωρώντας στην ανάπτυξη αµµωδών θινών (sand 

dunes), Σχ. 2.2, 2.3, για µεγαλύτερες τιµές των διατµητικών τάσεων. Άλλοι σχηµατισµοί, 

συναρτώµενοι µε περαιτέρω αύξηση των διατµητικών τάσεων ή των ταχυτήτων, µπορεί να 

είναι η ανάπτυξη αντί-θινών (antidunes) και στασίµων κυµατοειδών σχηµατισµών 

(standing waves) ή ακόµα για µεγαλύτερες τιµές των ταχυτήτων η δηµιουργία λεκανών 

(pools). Τέλος, για µεγάλες τιµές των ταχυτήτων είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ακόµα και 

"ξέπλυµα" των αµµωδών σχηµατισµών έως την πλήρη επιπεδοποίηση του πυθµένα (Karim, 

1999). 

Η αντίσταση στη ροή λόγω των σχηµατισµών του πυθµένα, προκαλούµενη λόγω 

τοπικής αποκόλλησης και ανακυκλοφορίας πίσω από τα εµπόδια, Σχ. 2.4, µπορεί να είναι 

αρκετά σηµαντική. Η αντίσταση αυτή εξαρτάται από τις διαστάσεις των εµποδίων τα 

οποία κυρίως οφείλονται στα χαρακτηριστικά της ροής και του υλικού του πυθµένα. Λόγω 

της σηµαντικότητας του υπολογισµού της συνολικής αντίστασης που προκαλείται στη ροή 

από την γεωµετρίας και µορφολογία του πυθµένα, η ακριβής πρόβλεψη της γεωµετρίας 

των σχηµατισµών αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την µελέτη των χαρακτηριστικών 

της ροής. 

Γνωρίζοντας την µορφολογία του πυθµένα σε ανοιχτούς αγωγούς, όπως και σε φυσικά 

υδατορρεύµατα µπορούµε εύκολα να υπολογίσουµε την αντίσταση που προκαλείται στη 

ροή και την διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας κυρίως σε περιπτώσεις πληµµυρών σε 

ποτάµια όπου συµβαίνει απότοµη µεταβολή της παροχής. Επιπλέον, η καλή γνώση της 
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µορφολογίας του πυθµένα και της αλληλεπίδρασής της µε τα χαρακτηριστικά της ροής 

είναι σηµαντική για την αποφυγή πιθανών προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν είτε  

κατά τη διευθέτηση φυσικών υδατορρευµάτων και χειµάρρων, είτε ακόµα κατά τον 

σχεδιασµό υδραυλικών κατασκευών ελέγχου πληµµυρών και παροχής. 

 

 
Σχήµα 2.1: Ripples στον ποταµό Rum, Minnesota USA.   

 
 

 
Σχήµα 2.2: ∆ηµιουργία αµµωδών θινών σε παράκτιο υδατόρρευµα, παραλία Takatoyo, Ιαπωνία.  

 

Τέλος, η γνώση του πεδίου ροής και κυρίως η κατανοµή και τα µεγέθη των τυρβωδών 

χαρακτηριστικών πάνω από πυθµένες διαφόρων σχηµατισµών, αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων σε υδατικά σώµατα στον 

πυθµένα των οποίων ενυπάρχουν ή διαµορφώνονται οι σχηµατισµοί αυτοί. Για 
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παράδειγµα, η διάθεση ρύπων σε φυσικά υδατορρεύµατα και ποτάµια καθώς και οι 

διαδικασίες µεταφοράς και µίξεως εξαρτώνται άµεσα από το πεδίο ροής και τα 

χαρακτηριστικά της τύρβης που αναπτύσσονται σε αυτά. 

 

 
Σχήµα 2.3: Dunes στον ποταµό North Loup, Nebraska USA. 

 

 
Σχήµα 2.4: Αλληλεπίδραση της ροής µε τους σχηµατισµούς πυθµένα (Nezu & Nakagawa, 1993). 
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2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 

 

Λόγω της σηµαντικότητας της η γεωµετρία των σχηµατισµών αµµωδών πυθµένων έχει 

µελετηθεί διεξοδικά από πολλούς ερευνητές. Αρκετά αξιοσηµείωτες εργασίες έχουν γίνει 

από τους Julien & Klaassen (1995), Kennedy & Odgaard (1990) και Van Rijn (1984). Η 

γεωµετρία των θινών (dunes) αρκετά µεγάλων ποταµών προσεγγίστηκε από τους Kennedy 

and Odgaard (1990) οι οποίοι πρότειναν µια απλή σχέση που συνέδεε το ύψος και το 

µήκος των dunes για µεγάλα ποτάµια. 

Η αναλυτική σχέση των ερευνητών αυτών στηρίχτηκε στην ιδέα των απωλειών 

ενέργειας κατά µήκος µιας απότοµης διεύρυνσης (expansion) σε κλειστό αγωγό. Η ισχύς 

της σχέσεως την οποίαν εξήγαγαν περιορίστηκε µόνο σε περιπτώσεις πολύ µεγάλων θινών 

(megadunes). Οι Shen et al. (1990) εργάστηκαν µε βάση αποτελέσµατα εργαστηριακών 

πειραµάτων, στα οποία θεωρούσαν την γεωµετρία του πυθµένα του καναλιού 

αµετακίνητη, και κατέληξαν σε σχέσεις που συνδέουν τους συντελεστές αντίστασης στον 

πυθµένα µε το ύψος των θινών (dunes). O Van Rijn (1984), αναλύοντας µεγάλο αριθµό 

εργαστηριακών και πεδιακών δεδοµένων από θίνες, κατάφερε να συσχετίσει το ύψος και 

το άνοιγµα των θινών ως συνάρτηση του βάθους ροής και µιας παραµέτρου 

στερεοµεταφοράς (συνάρτηση της κοκοµετρίας και της κρίσιµης διατµητικής τάσης). 

Ωστόσο, σηµαντικές εργασίες στην περιοχή αυτή έγιναν από τους Yalin (1964), Ranga 

Raju & Soni (1976) και Allen (1978) οι οποίοι εξέφρασαν το ύψος των θινών ως 

συνάρτηση της διατµητικής τάσης πυθµένα και άλλων παραµέτρων. 

Από απόψεως θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες βασίστηκαν σε θεωρίες 

ευστάθειας όσον αφορά τους µηχανισµούς αναπτύξεως µορφολογίας κλίνης ποταµών, 

σηµαντική ήταν η συνεισφορά της δουλειάς του Kennedy (1963) που ανέλυσε δυναµική 

ροή πάνω από ηµιτονοειδή πυθµένα. Πρόσφατες εργασίες σηµαντικής συµβολής στον 

τοµέα αυτό βασίστηκαν σε αναλυτικές θεωρήσεις που έχουν γίνει, µεταξύ άλλων, από 

τους Fredsoe (1982) και Haque & Mahmood (1985, 1987).  

Οι Haque & Mahmood (1985) ανέπτυξαν µια κινηµατική θεωρία για την πρόβλεψη 

διαστατών σχηµατισµών από ripples και dunes. Ο ρόλος του αιωρούµενου στερεού 

(suspended sediment) στον τελικό σχηµατισµό της µορφολογίας του πυθµένα 

εξειδικεύτηκε από τους Haque & Mahmood (1987), οι οποίοι έλυσαν τις εξισώσεις 

µεταφοράς - διάχυσης του αιωρούµενου στερεού προκειµένου να προσδιορίσουν τα 

σηµαντικά αποτελέσµατα της ταχύτητας της ροής καθώς και της ταχύτητας πτώσης των 

σωµατιδίων του στερεού στην ανάπτυξη της µορφολογίας του πυθµένα. 
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Τόσο στο παρελθόν όσο και σήµερα γίνεται εκτενής έρευνα για τους µηχανισµούς που 

οδηγούν στην δηµιουργία διαφόρων σχηµατισµών στους πυθµένες προσχωσιγενών 

(alluvial) ρευµάτων και ποταµών. Η συνθετότητα του φαινοµένου και κυρίως η δυσκολία 

απόδοσης τελικών εκφράσεων που να αποδίδουν το φυσικό φαινόµενο έγκειται κυρίως 

στην τρισδιάστατη φυσική των σχηµατισµών, στην αλληλεπίδραση αρκετών παραµέτρων 

µεταξύ ροής και ιζήµατος καθώς και σε πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη 

µέτρηση των αµµωδών σχηµατισµών, κυρίως σε µετρήσεις πεδίου. Ωστόσο, οι διάφοροι 

σχηµατισµοί έχουν προσεγγιστεί µέσω εµπειρικών σχέσεων που αποδίδουν αρκετά καλά 

την φυσική τους γεωµετρία. 

 

2.3 ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 

 

Η βασική αιτία για την δηµιουργία αµµωδών σχηµατισµών, στους πυθµένες των 

ανοιχτών αγωγών που καταλαµβάνονται από µαλακά ιζήµατα, είναι η  στερεοµεταφορά. 

Συγκεκριµένα, η διατµητική τάση που αναπτύσσεται κατά µήκος του πυθµένα του 

καναλιού οδηγεί σε αποκόλληση και αιώρηση του χαλαρού υλικού του, µε αποτέλεσµα 

τον σχηµατισµό διαφόρων τύπων πυθµένα. 

Το υλικό του πυθµένα µπορεί να "ταξιδεύει" µε δύο διαφορετικούς τρόπους, σαν 

φορτίο κλίνης ή σε αιώρηση. Σε χαµηλούς αριθµούς Froude, το φορτίο κλίνης είναι ο 

επικρατών µηχανισµός µεταφοράς του ιζήµατος, και υπό αυτό το καθεστώς έχουµε την 

δηµιουργία σχηµατισµών µορφής ρυτίδων ή θινών. Σε υψηλότερες συνθήκες ροής, όπου 

στον πυθµένα αναπτύσσονται µορφές αντί-θινών, το ίζηµα µεταφέρεται κυρίως σε 

αιώρηση. 

Η µεταφορά του ιζήµατος δεν είναι συνεχής αλλά πάνω από ένα αρκετά σηµαντικό 

τµήµα του πυθµένα η διεύθυνσή του αντιστρέφεται. Γενικά, η µετακίνηση του ιζήµατος 

εξαρτάται από το σχηµατισµό του ολκού στο υπήνεµο τµήµα της γεωµετρίας του πυθµένα 

σε συνδυασµό µε τις τοπικές τυρβώδεις διαταραχές καθώς και την τοπική αντίσταση.  

Όταν το κατώφλι της µετακίνησης του ιζήµατος ξεπεραστεί τότε εντελώς τυχαία 

είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί ένας µικρός σωρός από ίζηµα σε κάποια θέση του πυθµένα 

δηµιουργώντας εκεί µια τοπική διαταραχή. Η διαταραχή αυτή δηµιουργεί στον επίπεδο 

πυθµένα ένα είδος διεπιφάνειας ή επιφάνειας ασυνέχειας στη ροή παρόµοια µε εκείνη που 

δηµιουργείται στη ροή πάνω από αναβαθµό ή καταβαθµό. Στη διατµητική ροή αυτής της 

διεπιφάνειας η ένταση της τύρβης είναι αρκετά υψηλή και οι κόκκοι του ιζήµατος 

τινάσσονται προς τα πάνω αναµειγνυόµενοι µε το ρευστό λόγω των τυρβωδών διαταραχών 
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που συµβαίνουν κυρίως στο σηµείο όπου επανακολλάται η ροή πίσω από το σωρό του 

ιζήµατος, Σχ.2.5.  

Κατάντη του σηµείου επανακόλλησης της ροής, οι τυρβώδεις διαταραχές 

µειώνονται και βαθµιαία αναπτύσσεται ένα είδος οριακού στρώµατος. Η µέση διάτµηση, 

που παρέχει τη δύναµη για την µεταφορά των κόκκων του ιζήµατος, είναι µηδενική στο 

σηµείο επανακόλλησης της ροής και αυξάνει στην κατάντη διεύθυνση. Λόγω της µείωσης 

των διαταραχών µετά το σηµείο επανακόλλησης κάποιο από το υλικό του ιζήµατος που 

βρίσκονταν σε κίνηση δεν µπορεί πλέον να διατηρηθεί σε διαταραχή και µεταφέρεται προς 

τα κατάντη δηµιουργώντας έτσι µετά την πτώση του έναν δεύτερο σωρό από ίζηµα. Η 

διαδικασία αυτή (µηχανισµός) συνεχίζεται µέχρι που δηµιουργούνται οι πρώτοι 

σχηµατισµοί πάνω στον επίπεδο πυθµένα του καναλιού (Raudkivi, 1966). 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας των αµµωδών θινών (dunes) φαίνεται στα παρακάτω 

σκαριφήµατα του Σχ. 2.5. Βασική παράµετρος για τον σχηµατισµό και την διάδοσή τους 

κατάντη του καναλιού είναι ένα είδος στροβίλου στερεού ιζήµατος που ξεκινά ακριβώς 

από το σηµείο απανακόλλησης της ροής και ανεβαίνει προς την ελεύθερη επιφάνειά της. Ο 

στρόβιλος αυτός που εµφανίζεται στην ελεύθερη επιφάνεια σαν κοχλασµός (kolk - boil) 

µεταφέρεται κατάντη από τη µέση ροή και καταστρέφεται (boil dissipating) αφήνοντας το 

υλικό του ιζήµατος που µεταφέρει να πέσει σε κατάντη σηµείο του πυθµένα, Σχ.2.6. Η 

διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως τον τελικό σχηµατισµό της µορφολογίας των dunes 

(equilibrium stage).  
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Σχήµα 2.5: ∆ηµιουργία αµµωδών σχηµατισµών στον πυθµένα ποταµού, (a) φάση ανάπτυξης, (b)  

                 κατάσταση ισορροπίας 

 

 

 Σχήµα 2.6: Μοντέλο δηµιουργίας ανοδικών στροβίλων 
 

2.4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΜΩ∆ΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

 

Με βάση τη θεώρηση ότι η απώλεια ενέργειας που προκαλείται από την αντίσταση 

των αµµωδών σχηµατισµών του πυθµένα, hf, µπορεί να υπολογιστεί από τις απώλειες 

φορτίου κατά µήκος µιας απότοµης διεύρυνσης σε ανοιχτό αγωγό, ο Karim (2000) 

κατέληξε στην παρακάτω έκφραση συσχετίζοντας τις παραµέτρους h του ύψους, d του 

βάθους ροής και L του ανοίγµατος των αµµωδών σχηµατισµών, Σχ. 1.7.    
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Σχήµα 2.7: Ορισµός βάθους ροής d, ύψους θίνης h και ανοίγµατος L  
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=                                                                                           (2.1) 

 

όπου f΄ = συντελεστής τριβής κατά Darcy - Weisbach οφειλόµενος αποκλειστικά στην 

τραχύτητα των κόκκων του εδαφικού υλικού, που µπορεί να υπολογιστεί από τις 

διαθέσιµες σχέσεις όπως το διάγραµµα Moody (αντικαθιστώντας την διάµετρο του 

κλειστού αγωγού µε την τετραπλάσια τιµή της υδραυλικής ακτίνας ή του βάθους ροής και 

το ύψος τραχύτητας από την τιµή D50, της διαµέτρου των κόκκων). Όπου S είναι η 

κατάπτωση της ενέργειας που εκφράζεται ως το άθροισµα των απωλειών ενέργειας λόγω 

της τραχύτητας των κόκκων S΄ καθώς και της αντίστασης που οφείλεται στη µορφολογία 

του πυθµένα S΄΄. ∆ηλαδή, S = S΄ + S΄΄. Θεωρώντας S΄ σχεδόν αµελητέο προκύπτει:  
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Η τιµή της αδιάστατης παραµέτρου C1 δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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όπου β παράµετρος που καθορίζει την θέση στην οποία συµβαίνει επανακόληση της ροής 

(reattachment point) πίσω από κάθε dune. Μια µέση τιµή του β περίπου γύρω στο 0.22 
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προτάθηκε από τους Haque & Mahmood (1985), η οποία χρησιµοποιείται σε αρκετές 

πρακτικές εφαρµογές. Στα ανωτέρω, F είναι ο αριθµός Froude της ροής. 

 Όσον αφορά την τιµή του συντελεστή απωλειών Κ, οι Brater & King (1976) 

δίνουν µια προσεγγιστική τιµή γύρω στο 0.20. Ωστόσο, ο συντελεστής απωλειών 

σύµφωνα µε τους Shen et al. (1990) µπορεί να δοθεί ως συνάρτηση του λόγου h/d από την 

παρακάτω έκφραση: 

 
375.0

44.0 





⋅=Κ

d
h                                                                                                 (2.4) 

 

Σηµειώνεται ότι µε βάση την παραπάνω εξίσωση οι τιµές του Κ ποικίλουν από 

0.18 έως 0.30 για τιµές του λόγου h/d ανάµεσα στο 0.10 και 0.35, τιµές που βρίσκονται 

αρκετά κοντά σε αυτήν που προτείνεται από τους Brater & King (1976). 

 

2.4.1 Προσεγγιστικές εκφράσεις ανάµεσα στο βάθος ροής και το άνοιγµα των 

σχηµατισµών. 

 

Αρκετές σχέσεις είναι διαθέσιµες στη βιβλιογραφία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να προσεγγίσουµε την γεωµετρία των σχηµατισµών, που 

αναπτύσσονται στον πυθµένα των ποταµών. Οι παρακάτω εκφράσεις δίνουν τη σχέση 

ανάµεσα στο βάθος ροής d και το µήκος L των σχηµατισµών αυτών. Έχοντας την σχέση 

L/d µε βάση την εξίσωση (2.1) µπορούµε να προβλέψουµε τον λόγο h/d του ύψους των 

σχηµατισµών των πυθµένα προς το βάθος ροής. 

 

2.4.1.1 Ρυτιδώσεις (ripples)  

 

O Yalin (1964) ανέλυσε εκτεταµένα εργαστηριακά δεδοµένα και πρότεινε την 

παρακάτω προσεγγιστική έκφραση, ως µέση τιµή, για το µήκος των ripples: 

 

50000,1 DL ⋅=                                                                                                       (2.5) 

 

όπου D50 = µέσο µέγεθος των κόκκων του ιζήµατος κλίνης. 
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2.4.1.2 Θίνες (dunes) 

 

Οι Julien & Klaassen (1995) ανέλυσαν έναν µεγάλο αριθµό από εργαστηριακά και 

πεδιακά δεδοµένα και πρότειναν µια συντηρητική πρώτη προσέγγιση για το άνοιγµα/ 

µήκος των dunes, σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

25.6=
d
L                                                                                                                (2.6) 

 

Η ανάλυσή τους περιελάµβανε εκτεταµένα πεδιακά δεδοµένα για µεγάλα ποτάµια 

στην Ευρώπη, στις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και σε άλλες χώρες. Η εξίσωση (1.6) 

προσεγγίζει αρκετά σε εκείνη του Van Rijn (1984) που πρότεινε µια σχέση 3.7=
d
L  καθώς 

και του Yalin που θεωρητικά εξήγαγε µια σχέση της µορφής π⋅= 2
d
L .  

 

2.4.1.3 Αντιθίνες ή κυµατοειδείς σχηµατισµοί (antidunes or standing waves) 

 

Ο Kennedy (1963) πρότεινε την παρακάτω έκφραση για την περίπτωση των 

αντιθινών και το µήκος των κυµατοµορφών πυθµένα: 

 

22 F
d
L

⋅⋅= π                                                                                                         (2.7) 

 

Η έκφραση (1.7) φαίνεται να βρίσκεται σε καλή συµφωνία µε παρατηρούµενες 

εργαστηριακές και πεδιακές τιµές, και χρησιµοποιείται ευρέως σε πρακτικές εφαρµογές. 

 

2.4.2 Μεταβατικές καταστάσεις στο σχηµατισµό της γεωµετρίας του πυθµένα 

 

Οι διαστάσεις των σχηµατισµών του πυθµένα µεταβάλλονται απότοµα κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας της µετάβασης, η οποία λαµβάνει χώρα µε µεταβολή της 

διαµόρφωσης του πυθµένα από dunes, σε "ξέπλυµα" των dunes έως την τελική 

επιπεδοποίηση. Τα χαρακτηριστικά της ροής όπως τα βάθη, οι ταχύτητες και η αντίσταση 

επίσης µεταβάλλονται απότοµα, ανταποκρινόµενα στο απότοµα µειούµενο ύψος των 
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θινών και στην ταυτόχρονη επιµήκυνσή τους που παρατηρείται κατά το στάδιο 

µετάβασης. 

Αν και όλες οι απότοµες αυτές µεταβολές έχουν ήδη παρατηρηθεί, τόσο σε 

πειραµατικά κανάλια όσο και σε πραγµατικές ροές ποταµών, ωστόσο ο υποκείµενος αυτός 

φυσικός µηχανισµός δεν είναι έως σήµερα απολύτως γνωστός. Έτσι, δεν είναι διαθέσιµος 

κανένας ακριβής τύπος που να προσοµοιώνει το φαινόµενο της µετάβασης και της 

µεταβολής της γεωµετρίας των θινών. Ωστόσο, έχει γενικά παρατηρηθεί ότι κατά τη 

διάρκεια της µεταβάσεως το ύψος των θινών µπορεί να µεταβληθεί σηµαντικά ή και 

ελάχιστα, αλλά το µήκος τους πάντοτε αυξάνει σηµαντικά (Haque and Mahmood, 1987). 

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, σχέσεις όπως η (2.6) ή παρόµοιες δεν µπορούν πλέον να 

είναι εφαρµόσιµες. 

Οι Haque & Mahmood (1987) βασισµένοι σε θεωρητικές αναλύσεις δεδοµένων 

που προέκυψαν από πειράµατα και πεδιακές µετρήσεις κατέληξαν σε µια γενικότερη 

σχέση για την έκφραση του λόγου L/d, η οποία δίνεται παρακάτω: 
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όπου s = ειδική βαρύτητα του ιζήµατος και qs = συνολική στερεοπαροχή ανά µονάδα 

πλάτους η οποία µπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση: 
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όπου V = η ταχύτητα της ροής, U* = η διατµητική ταχύτητα = Sdg ⋅⋅  και W = η 

ταχύτητα πτώσεως των σωµατιδίων του στερεού υλικού για διάµετρο D50 (µέση διάµετρος 

του ιζήµατος). Η εξίσωση (1.9) δίνει αποτελέσµατα τα οποία βρίσκονται σε καλή 

συµφωνία µε παρατηρούµενες τιµές στερεοπαροχής τόσο σε πειραµατικά κανάλια όσο και 

σε πραγµατικά ποτάµια (Karim, 1998). 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις προκειµένου να 

προβλεφθεί η µορφή της γεωµετρίας του πυθµένα, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση, όπως 

ρυτίδες (ripples), θίνες (dunes), αντί-θίνες (antidunes ή standing waves) και επίπεδο 
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πυθµένα (flat bed). Ωστόσο, είναι αρκετά σηµαντικό να µπορεί να προβλεφθεί ένα είδος 

ορίων ευστάθειας µέσα στα οποία µπορεί να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί ο τύπος κάθε 

µορφής γεωµετρίας. 

Μια σχέση η οποία µπορεί να προβλέψει το καθεστώς κάτω από το οποίο 

αναπτύσσονται συγκεκριµένες µορφές γεωµετρίας πυθµένα, προτάθηκε από τον Karim 

(1995). Ύστερα από ανάλυση εργαστηριακών δεδοµένων διαµορφώθηκαν δύο σχέσεις που 

εξέφραζαν ένα είδος "περιοριστικών" αριθµών Froude: 

 
25.0

50

716.2
−









⋅=

D
dFt       και      

27.0

50

785.4
−









⋅=

D
dFu                         (2.10 α,β) 

 

Όπου Ft = αριθµός  Froude που εκφράζει την έναρξη της διαδικασίας µετάβασης, και  Fu = 

αριθµός  Froude που εκφράζει το ανώτατο όριο της διαδικασίας. 

Βασισµένοι στη σχέση (2.10 α,β), µπορούµε να προσδιορίσουµε διαφορετικές 

καταστάσεις, όσον αφορά τη γεωµετρία που αναπτύσσεται στον πυθµένα ενός ποταµού, 

για δοσµένο αριθµό Froude ( dgVF ⋅= ). 

Μπορούµε, λοιπόν, να καθορίσουµε τα παρακάτω όρια: 

 

Χαµηλή περιοχή (Lower regime) µε ανάπτυξη ρυτίδων και θινών 

 

tFF ≤                                                                                                               (2.11 α) 

 

Μεταβατική περιοχή (Transition regime) που περιλαµβάνει και το "ξέπλυµα" των 

θινών  

 

ut FFF ≤≤                                                                                                       (2.11 β) 

 

Υψηλή περιοχή (Upper regime) µε ανάπτυξη αντί-θινών ή και επιπεδοποίηση του 

πυθµένα 

 

uFF ≥                                                                                                               (2.11 γ) 
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Με βάση την ανάλυση αυτή, η εξίσωση (2.11 α) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

πρόβλεψη των dunes, η διαδικασία της µετάβασης εκφράζεται µέσω της εξίσωσης (2.11 

β), ενώ η εξίσωση (2.11 γ) µπορεί να εκφράσει το καθεστώς κάτω από το οποίο 

προκαλούνται οι σχηµατισµοί αντί-θινών (κυρίως για πρακτικές εφαρµογές µε τιµές του 

αριθµού Froude, 8.0≥F ) 

Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω έχουν δηµιουργηθεί ειδικότερες εκφράσεις για τον 

καθορισµό του καθεστώτος κάτω από το οποίο ο πυθµένας των ποταµών διαµορφώνεται 

σε σχηµατισµούς ripples. Ύστερα από εργαστηριακές αναλύσεις δεδοµένων οι Guy et al. 

(1966) καθόρισαν έναν αδιάστατο αριθµό Ν* ως το γινόµενο: 

 

( ) 50

50*
* 1 Dsg

VDU
N

⋅−⋅
⋅

⋅
=

ν
                                                                        (2.12) 

 

Όπου *
50* Re=

⋅
ν

DU
 = οριακός αριθµός Reynolds και 

( ) *
501

F
Dsg

V
=

⋅−⋅
 = ο 

αριθµός Froude ορισµένος για το υλικό του ιζήµατος. 

Έχει, λοιπόν, βρεθεί ότι για τιµές Ν* < 80 παρατηρείται η εµφάνηση των 

σχηµατισµών ripples στον πυθµένα των ποταµών, για περισσότερες από τις 

παρατηρούµενες φυσικές ροές καθώς και σε πυθµένες εργαστηριακών καναλιών. 

Αντίστοιχη σχέση προτείνεται και από τον Raudkivi (1997) σύµφωνα µε τον οποίο η 

µορφή ripples στον πυθµένα των αγωγών διατηρείται για τιµές του R* < 10-20. 

Συµπεραίνουµε, έτσι, ότι µε βάση τα χαρακτηριστικά της ροής είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί η ανάπτυξη κάποιων από τους πιθανούς σχηµατισµούς, όπως ripples, dunes, 

antidunes ή ακόµα και plane bed στον πυθµένα των ποταµών. 

   

2.5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 

ΠΟΤΑΜΩΝ 

 

Αξίζει να αναφερθούν, κυρίως για λόγους πληρότητας, κάποιες από τις σηµαντικές 

σχέσεις που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία για την προσέγγιση της γεωµετρίας του 

πυθµένα των ποταµών. Οι σχέσεις δίνονται περιληπτικά, είναι γενικές και καλύπτουν όλα 

τα στάδια ανάπτυξης µορφών πυθµένα, από ripples και dunes έως κατάσταση antidunes 

και πλήρους επιπεδοποίησης, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της ροής και της 
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κοκκοµετρίας του ιζήµατος. Με h εκφράζεται το ύψος του σχηµατισµού και d είναι το 

βάθος ροής, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Σχ. 2.7.   

 

Yalin (1964) 

 







 −⋅=

τ
τ c

d
h 1

6
1                                                                                                   (2.13) 

 

όπου τc = κρίσιµη διατµητική τάση για µέσο µέγεθος υλικού πυθµένα D50, και τ = 

διατµητική τάση στον πυθµένα. 

 

Ranga Raju & Soni (1976)   

 

( ) 38
*

*
3

50

6500 τ ′⋅
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FF

d
D

d
h                                                                                   (2.14) 

 

όπου F* = αριθµός Froude ορισµένος για το υλικό του ιζήµατος = ( ) 501 DsgV ⋅−⋅  και 

τ*
΄ = αδιαστατοποιηµένη διατµητική τάση πυθµένα οφειλόµενη στην τραχύτητα των 

κόκκων του ιζήµατος. 

 

Allen (1978)  
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όπου θ = αδιαστατοποιηµένη διατµητική τάση πυθµένα. 

 

Van Rijn (1984) 
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Όπου Τ = παράµετρος που εκφράζει το βαθµό στερεοµεταφοράς = 1
2

−




 ′

∗∗ cr
UU  , µε 

U*΄ = διατµητική ταχύτητα πυθµένα σχετιζόµενη µε την κοκκοµετρία του υλικού του, και 

U*cr = κρίσιµη διατµητική ταχύτητα πυθµένα. 

 

Kennedy and Odgaard (1990) 
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1

2

2
2.12 λπ

oD

o

f
f

CC
fF

                                                                              (2.17) 

 

Όπου f0 = συντελεστής τριβής κατά Darcy - Weisbach σε επίπεδο άκαµπτο πυθµένα, f = 

συντελεστής τριβής κατά Darcy - Weisbach του πυθµένα, F = αριθµός Froude και C1 = 

0.25, CD = 1.0, α = 5, λ = 1.0 

 

Julien and Klaassen (1995)  
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Karim (1995) 
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Για        15.0≤∗
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0=
d
h                                                                                                                (2.19 β) 

 

Οι παραπάνω εκφράσεις προτείνονται για την πρόβλεψη των σχηµατισµών 

πυθµένα σε προσχωσιγενή ποτάµια ή φυσικά υδατορεύµατα. Οι χαρακτηριστικές 

διαστάσεις ύψους h, ανοίγµατος L και βάθους ροής d είναι σύµφωνα µε τον τρόπο που 

εµφανίζονται στο Σχ. 2.7.  

Ωστόσο, για πρακτικές εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί κι’ άλλες εκφράσεις για την 

προσέγγιση των σχηµατισµών πυθµένα που δίνουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος του 

αµµώδους σχηµατισµού, h,  για κάθε θέση του ανοίγµατός του, L. Χαρακτηριστική είναι η 

τριγωνοµετρική συνάρτηση που δίνουν οι ερευνητές Kadota & Nezu (1999). Οι διαστάσεις 

της αµµώδους θίνης που χρησιµοποιούν, για την πειραµατική προσοµοίωση τυρβώδους 

ροής σε ποταµούς, είναι τυπική εκείνων που συχνά παρατηρούνται σε φυσικά 

υδατορεύµατα µε λόγους ύψους θίνης προς ανοίγµατός της, 201=Lh  και ανοίγµατος 

θίνης προς βάθος ροής, 5=dL . Εδώ, οι χαρακτηριστικές διαστάσεις ύψους h, 

ανοίγµατος L και βάθους ροής d, ορίζονται σύµφωνα µε το παρακάτω σκαρίφηµα, Σχ.2.8. 

Είναι εµφανές, ότι οι έκφραση που προτείνεται από τους Kadota & Nezu (1999) 

είναι διαφορετική από αυτή που προτείνεται από τους Julien & Klaassen (1995) ή των Van 

Rijn (1984) και Yalin. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Kadota & Nezu θεωρούν ως 

βάθος ροής από την ελεύθερη επιφάνεια έως την στάθµη του επίπεδου πυθµένα και όχι 

µέχρι το ήµισυ του ύψους της αµµώδους θίνης, όπως θεωρούν οι άλλοι ερευνητές. 

Παρακάτω, δίνεται η έκφραση της εξίσωσης (2.20) βάση της οποίας µπορεί  να 

αναπαρασταθεί µια κλασική γεωµετρία αµµώδους  θίνης που συνήθως απαντάται σε 

ποταµούς. 

 

2

1
2
12sin

max

+













 +

=
X

d
h

d
h

π
                                                                            (2.20) 

 

όπου 

 

 3820xX ′=      για   0.095.0 ≤′<− x  

 

910 −′= xX      για      05.00.0 ≤′< x  
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και 

 

Lxx =′    

 

x εκφράζει την απόσταση από την αρχή του ανοίγµατος L της αµµώδους θίνης 

 

maxh το µέγιστο ύψος της θίνης (crest height) 

 

h το ύψος της θίνης σε οποιαδήποτε θέση, κατά µήκος του ανοίγµατός της L  

 

 d είναι το βάθος ροής από την ελεύθερη επιφάνεια µέχρι τον επίπεδο πυθµένα  

   (αρκετά ανάντη των εµποδίων) 

 

 

L

dhmaxDuneh

x

Σχήµα 2.8: Ορισµός των µεγεθών που εµφανίζονται στην εξ. (2.20) 
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3.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΡΒΩ∆ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ 

ΑΓΩΓΟΥΣ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΥΡΒΩ∆ΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Οι περισσότερες ροές στη φύση αλλά και σε ανθρωπογενείς εφαρµογές είναι 

τυρβώδεις. Παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή (π.χ. άνεµος, κίνηση νερού σε 

ποταµούς κ.λ.π.) µας δίδουν µια διαισθητική κατανόηση του φαινοµένου. Η γένεση της 

τύρβης προκαλείται σε πραγµατικές ροές από "διαταράξεις" (perturbations) οι οποίες 

εισάγονται σ’ αυτές.  

Το ιξώδες (ή συνεκτικότητα) του ρευστού τείνει να εξοµαλύνει (damp out) τις 

διαταράξεις καθώς αυτές µετάγονται στα κατάντη και στην στρωτή ροή πράγµατι οι 

διαταράξεις αυτές εξαλείφονται (attenuated). Όµως όταν αυξηθεί η ταχύτητα και οι 

αδρανειακές δυνάµεις υπερισχύσουν των δυνάµεων του ιξώδους, οι διαταράξεις δεν 

εξαλείφονται πλέον, αλλά αντιθέτως µπορεί ακόµα και να µεγεθυνθούν. Το φαινόµενο 

αυτό καλείται αστάθεια (instability). Στην κλασική περίπτωση µελέτης της ροής σε 

κλειστό αγωγό, η αστάθεια οδηγεί στην "κατάρρευση" της ροής Poiseuille και στην 

δηµιουργία τυρβώδους ροής, στην οποία δεν είναι πλέον παραβολικής µορφής η κατανοµή 

της ταχύτητας. 

Η παράµετρος η οποία, µαζί µε το µέγεθος και τον τύπο της διαταράξεως, 

καθορίζει την έναρξη της τυρβώδους φύσεως της ροής, είναι ο αριθµός Reynolds, 

νVLR = . Σε υψηλούς αριθµούς Reynolds προκαλούνται αστάθειες στη ροή οι οποίες 

είναι αδύνατον να εξαλειφθούν από το ιξώδες του ρευστού. Οι αστάθειες αυτές είναι 

υπεύθυνες για την παραγωγή τύρβης, παράγοντας στροβίλους µεγάλης κλίµακας. Οι 

στρόβιλοι αυτοί είναι επίσης ασταθείς και προκαλούν την παραγωγή µικροτέρων 

στροβίλων, και ούτω καθ’ εξής, έως ότου το ιξώδες γίνεται σηµαντικό στις µικρότερες 

κλίµακες. Αυτή η διαδικασία καταπτώσεως (cascade process) κατά την οποία στρόβιλοι 

µικρότερης κλίµακας παράγονται από µεγαλύτερους συνεχίζεται αδιάκοπα µέσα σε µια 

ροή υψηλού Reynolds, αφαιρώντας ενέργεια από τις µεγάλες κλίµακες και µεταβιβάζοντάς 

την στις µικρότερες και ούτω καθ’ εξής, µέχρις ότου αυτή η ενέργεια αναλώνεται 

(dissipated) από την δράση του ιξώδους στις µικρότερες κλίµακες. 
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Η τύρβη εγγενώς είναι τρισδιάστατη χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τυρβώδεις ροές 

δεν µπορούν να είναι δισδιάστατες κατά την στατιστική έννοια, δηλαδή να έχουν µηδενική 

µέση ταχύτητα στην 3x  διεύθυνση. Ακόµη, τυρβώδεις ροές µπορούν να επιδεικνύουν πολύ 

µεγαλύτερα µήκη συσχετίσεως σε µια διάσταση, ώστε να µοιάζουν µε ροές δύο 

διαστάσεων. 

Η τυρβώδης ροή εµφανίζεται ως τυχαία στο χώρο και στο χρόνο και δεν µπορεί να 

αναπαραχθεί πειραµατικά επακριβώς. Παρ’ όλα αυτά η εµπειρία δείχνει ότι και οι 

τυρβώδεις ροές µπορούν να περιγραφούν από τις ίδιες δυναµικές εξισώσεις που 

περιγράφουν και τις στρωτές ροές, µε τις κατάλληλες, φυσικά, προσαρµογές.  

Στην ανάπτυξη που ακολουθεί θα ασχοληθούµε µε ασυµπίεστα, Νευτώνεια 

ρευστά. Περαιτέρω, θα θεωρήσουµε ότι το ιξώδες και η πυκνότητα είναι σταθερά. Στην 

παρουσίαση των εξισώσεων χρησιµοποιείται τανυστικός συµβολισµός (tensor notation) 

και η σύµβαση του Einstein, δηλαδή επαναλαµβανόµενος δείκτης σ’ έναν όρο υπονοεί το 

άθροισµα, γι’ αυτόν τον όρο, προς τις τρεις διευθύνσεις ενός καρτεσιανού συστήµατος 

συντεταγµένων, π.χ. 
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Εκτεταµένη κάλυψη της φύσης και των χαρακτηριστικών της τύρβης δίδεται 

µεταξύ άλλων και από τους Mathiew and Scott (2000), Bernard and Wallace (2002), Pope 

(2000) κ.λ.π. 

 

3.2 ∆ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΥΡΒΩ∆Η ΡΟΗ ΜΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

 

3.2.1 Οι εξισώσεις Navier – Stokes 

 

Η κίνηση ενός ασυµπίεστου ρευστού διέπεται από τις εξισώσεις Navier – Stokes, 

οι οποίες απαρτίζονται από τις εξισώσεις της ορµής κατά τις τρεις διευθύνσεις ενός 

καρτεσιανού συστήµατος συντεταγµένων και την εξίσωση της συνέχειας. Αυτές µπορούν 

να γραφούν ως (π.χ. Bernard & Wallace, 2002).  
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Εξίσωση συνέχειας: 
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                                                                                                                (3.2) 

 

Εξίσωση ορµής: 
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όπου U  είναι στιγµιαίες ταχύτητες, ig  = το διάνυσµα της επιτάχυνσης της βαρύτητας το 

οποίο παίρνει την µορφή (0, 0, -g) αν οι άξονες επιλεγούν x1, x2 = οριζόντιο επίπεδο και x3 

= θετικός προς τα άνω. Ακόµη ijσ  = τανυστής των τάσεων, ο οποίος για ένα ασυµπίεστο 

ρευστό εκφράζεται από την ακόλουθη καταστατική σχέση: 

 

ijijij dP +−= δσ                                                                                                    (3.4) 

 

όπου P  = πίεση, δij = το δέλτα του Kroneker, οριζόµενο ως: 

 

 δij =                                                                                                                        (3.5) 

 

και ακόµα όπου: 

 

 ijij ed µ2=                                                                                                              (3.6) 

 

είναι το διατµητικό τµήµα του τανυστή των τάσεων µε 
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Βάσει των ανωτέρω, οι εξισώσεις ορµής λαµβάνουν την παρακάτω µορφή 

1 ji =
0 ji ≠
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3.2.2  Γενική ανασκόπηση των µεθόδων προσέγγισης της ελεύθερης επιφάνειας 

 

Η ανάλυση ροών µε ελεύθερη επιφάνεια, µε την βοήθεια των τρισδιάστατων 

εξισώσεων RANS (Reynolds Average Navier-Stokes), έχει βρει ιδιαίτερη εφαρµογή τα 

τελευταία χρόνια µετά την ανάπτυξη των σύγχρονων ισχυρών υπολογιστών. Ωστόσο, όλα 

τα µοντέλα επίλυσης που χρησιµοποιούν τις εξισώσεις RANS έρχονται αντιµέτωπα µε το 

πρόβληµα προσέγγισης της ελεύθερης επιφάνειας, η οποία αποτελεί έναν δευτερεύοντα 

άγνωστο των εξισώσεων επίλυσης του προβλήµατος. 

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές µέθοδοι για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

ελεύθερης επιφάνειας, οι οποίες σε συνδυασµό µε τις εξισώσεις RANS καταφέρνουν να 

δώσουν ολοκληρωµένες απαντήσεις στα προβλήµατα ροών µε ελεύθερη επιφάνεια. Ίσως η  

πιο απλή µέθοδος είναι η µέθοδος προσέγγισης της ελεύθερης επιφάνειας ως  "άκαµπτο 

κάλυµµα" (rigid lid), η οποία θεωρεί την ελεύθερη επιφάνεια σαν ένα επίπεδο συµµετρίας 

(symmetry plane) ή σαν το αποτέλεσµα της δισδιάστατης µοντελοποίησης Saint-Venant 

(2-D Saint-Venant modelling). Η πρώτη παραλλαγή (επίπεδο συµµετρίας) είναι ευρύτατα 

χρησιµοποιούµενη για προσοµοιώσεις µεγάλων υδατικών σωµάτων όπως θάλασσες και 

λίµνες, ενώ η δεύτερη (Saint-Venant) προτιµάται για την προσοµοίωση ροών µικρότερης 

κλίµακας, όπως ανοιχτά κανάλια και ποταµούς (Demuren and Rodi, 1983; Olsen, 1991; 

Fischer – Antze et al., 2001). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατη µε τις παραπάνω 

µεθόδους να ιχνηλατήσει κανείς την µετακίνηση ή την παραµόρφωση της ελεύθερης 

επιφάνειας. 

Η πιο δηµοφιλής µέθοδος, θεωρεί υδροστατική κατανοµή της πιέσεως προκειµένου 

να µετασχηµατίσει (µεταµορφώσει) την οριοθέτηση της ελεύθερης επιφάνειας σαν 

πρωτεύοντα άγνωστο στο επίπεδο του νερού (Rajar, 1992; Young and Wang, 1998; Li and 

Gu, 2001). Στην περίπτωση αυτή είναι αδύνατο να προσοµοιώσει κανείς κατακόρυφα 

ρεύµατα που ίσως να αναπτύσσονται πλησίον του πυθµένα ανεξάρτητα ή σε ένα καµπύλο 

κανάλι, πράγµα το οποίο είναι ευρέως παρατηρούµενο σε φυσικές γεωµετρίες ποταµών. 

Μια πιο εκλεπτυσµένη (sophisticated) µέθοδος χρησιµοποιείται στον Telemac – 3D 

υπολογιστικό κώδικα από την EDF (Electricite de France) (Janin et al., 1992; Hervouewt 

and Van Haren, 1996). Αυτή αποτελείται από ένα είδος σύζευξης δύο λυτών (solvers). Ο 
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ένας αποτελείται από δισδιάστατες εξισώσεις ρηχού νερού (2D shallow water equations) 

θεωρώντας υδροστατική κατανοµή της πίεσης και ο άλλος επιλύει τις κλασσικές 

τρισδιάστατες εξισώσεις Navier – Stokes σε µια περιοχή µε κινούµενο όριο. Η µέθοδος 

είναι αρκετά δύσχρηστη, αφού εκτός απ’ το ότι απαιτεί την χρήση δύο λυτών, 

επιπροσθέτως, χρειάζεται ένα µοντέλο που να υπολογίζει τις επιδράσεις του ανέµου και 

µια διαδικασία που να διορθώνει την ελεύθερη επιφάνεια που προκύπτει από την επίλυση 

των εξισώσεων ρηχού νερού σύµφωνα µε το πεδίο πιέσεως το οποίο υπολογίζεται από τον 

λύτη που χρησιµοποιεί τις εξισώσεις Navier – Stokes, που πιθανώς τοπικά να διαφέρει από 

την υδροστατική κατανοµή. Επιπλέον, το κινούµενο όριο απαιτεί συχνό 

επαναπροσδιορισµό του υπολογιστικού πλέγµατος (frequent remeshing). Στην εργασία 

των Song and Zhou (1999) παρουσιάζεται ένα αριθµητικό µοντέλο για την προσοµοίωση 

της ελεύθερης επιφάνειας πάνω από έναν υπερχειλιστή. Χρησιµοποιείται η µέθοδος 

προσαρµογής του ορίου (boundary fitted) προκειµένου να παρακολουθήσει κανείς την 

ελεύθερη επιφάνεια η οποία µεταβάλλεται απότοµα. 

Οι Meselhe and Sotiropoulos (2000) παρουσίασαν έναν καινούργιο κώδικα ο 

οποίος επιλύει τις εξισώσεις Navier – Stokes χρησιµοποιώντας παραµορφούµενο 

υπολογιστικό πλέγµα (deforming mesh) προκειµένου να παρακολουθήσει την ελεύθερη 

επιφάνεια (tracking). Καθώς, όµως, το πλέγµα πρέπει να είναι υπό τροποποίηση 

(modified) σε κάθε επανάληψη της ελλειπτικής επίλυσης, η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα (time consuming) για προσοµοιώσεις µη µόνιµης ροής σε προβλήµατα 

ελεύθερης επιφάνειας. 

Τέλος, η πιο ίσως αποτελεσµατική (efficient) µέθοδος, για την προσοµοίωση 

προβληµάτων ελεύθερης επιφάνειας, έχει καταστεί η V.O.F. (Volume of Fluid) των Hirt 

and Nicholls, 1981. Για την χρήση της µεθόδου απαιτούνται τρία συστατικά: µια 

µεθοδολογία (scheme) προκειµένου να καθοριστεί η θέση της ελεύθερης επιφάνειας, ένας 

αλγόριθµος που να παρακολουθεί την ελεύθερη επιφάνεια σαν µια κινούµενη  διεπιφάνεια 

(sharp interface) η οποία κινείται διαµέσου του υπολογιστικού χώρου και ένα µέσο 

προκειµένου να καθοριστούν οριακές συνθήκες στην ελεύθερη επιφάνεια. 

Η χρήση της µεθόδου V.O.F. επιβάλει, ωστόσο, κάποιους περιορισµούς. Στο 

υπολογιστικό πεδίο το οποίο αποτελείται από διάφορες φάσεις (π.χ. αέρας – νερό) θα 

πρέπει όλοι οι πεπερασµένοι όγκοι να είναι γεµάτοι µε κάποια από τις δυο φάσεις ή µε 

συνδυασµό τους. Η µέθοδος V.O.F. δεν επιτρέπει κενές περιοχές στο υπολογιστικό πεδίο, 

όπου καµιά από τις δυο φάσεις ή συνδυασµός τους δεν είναι παρόν. Επιπλέον, η µέθοδος 
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απαιτεί η ροή να είναι ασυµπίεστη, ενώ οποιαδήποτε µοντελοποίηση µεταφοράς 

θερµότητας δεν είναι διαθέσιµη µε τη µέθοδο. Τέλος, η V.O.F.  χρησιµοποιείται µόνο σε 

συνδυασµό µε µοντέλα κλεισίµατος της τύρβης και όχι µε τη µέθοδο L.E.S. (Large Eddy 

Simulation). 

Στην κλασική της µορφή η µέθοδος V.O.F. εφαρµόζεται για την προσοµοίωση της 

ροής σε ένα ανοιχτό κανάλι µε τη βοήθεια µιας περιοχής (ζώνης) αέρα που τοποθετείται 

πάνω από την επιφάνεια του νερού. Στην είσοδο του καναλιού θεωρούµε εισαγωγή αέρα 

(air inflow) και νερού (water inflow) ξεχωριστές που όµως επιλύονται ταυτόχρονα για την 

πρόβλεψη της ελεύθερης επιφάνειας. Η ακριβής µέθοδος προσοµοίωσης µε τη χρήση της 

µεθόδου παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα, περί καθορισµού οριακών συνθηκών.   

 

3.2.3 Η µέθοδος V.O.F (Volume of fluid) 

 

 Όταν το ροϊκό πεδίο έχει µια παρειά αυτού σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, 

τότε µιλούµε για ροή µε ελεύθερη επιφάνεια (π.χ. ροή σε υδατορρεύµατα, τάφρους κ.λ.π.). 

Για τον προσδιορισµό της ελεύθερης επιφάνειας στην παρούσα φάση χρησιµοποιείται η 

µέθοδος V.O.F (Hirt & Nichols, 1981).  

 Η µέθοδος V.O.F βασίζεται στην υπόθεση ότι δύο ή περισσότερα ρευστά (στην 

εξεταζόµενη περίπτωση νερό και αέρας) δεν αναµιγνύονται. Για κάθε επιπλέον ρευστό 

εισάγεται µια νέα µεταβλητή, το ποσοστό όγκου κάθε ρευστού (Volume of fluid) σε κάθε 

στοιχειώδη όγκο ελέγχου του ροϊκού πεδίου (υπολογιστικό κελί). Σε κάθε όγκο ελέγχου, 

το άθροισµα των ποσοστών όγκου όλων των ρευστών ισούται µε τη µονάδα. Όλες οι 

µεταβλητές και οι ιδιότητες σε κάθε όγκο ελέγχου αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές σύµφωνα 

µε το ποσοστό όγκου κάθε ρευστού. Αν θέσουµε ως aq το ποσοστό όγκου του ρευστού q 

στον όγκο ελέγχου τότε αν aq = 0 ο όγκος ελέγχου είναι άδειος από το ρευστό q, αν aq = 1 

ο όγκος ελέγχου είναι γεµάτος, ενώ αν 0< aq <1 ο όγκος ελέγχου είναι µερικώς 

κατειληµµένος από το ρευστό q. 

 Τότε η εξίσωση ορµής επιλύεται σε όλο το ροϊκό πεδίο και το πεδίο ταχυτήτων το 

οποίο προκύπτει διαµοιράζεται στις υπάρχουσες φάσεις. Η εξίσωση ορµής εξαρτάται από 

τα ποσοστά όγκου όλων των φάσεων µέσω των ιδιοτήτων ρ (πυκνότητας) και µ (ιξώδους) 

των ρευστών. Οι εξισώσεις συνέχειας και ορµής είναι οι εξ. (3.9) και (3.11). 

 Οι ιδιότητες οι οποίες εµφανίζονται στις εξισώσεις µεταφοράς καθορίζονται από 

την ύπαρξη κάθε φάσης στον εξεταζόµενο όγκο ελέγχου. Για ένα σύστηµα Ν φάσεων, η 
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µέση πυκνότητα, βασιζόµενη στα ποσοστά όγκου κάθε ρευστού, έχει την ακόλουθη 

µορφή: 

  

 qqa ρρ ∑=                                                                                                         (3.13) 

 

Ειδικότερα, ένα διφασικό σύστηµα (αέρας – νερό) στο οποίο η φάση του αέρα (air) 

θεωρείται κύρια και του νερού (water) δευτερεύουσα, η πυκνότητα σε κάθε υπολογιστικό 

κελί καθώς και το ιξώδες δίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις, αντίστοιχα: 

 

 ( ) airwaterwaterwater aa ρρρ −+= 1                                                                           (3.14) 

 

 ( ) airwaterwaterwater aa µµµ −+= 1                                                                           (3.15) 

 

 Οι εξισώσεις ροής τόσο για το νερό όσο και για τον αέρα, που βρίσκεται πάνω από 

το νερό, εκφράζονται σαν ένας ενιαίος τύπος εξισώσεων όπως αυτές παρουσιάζονται στις 

εκφράσεις (3.9) και (3.11), µε την διαφορά ότι οι φυσικές ιδιότητές που εµφανίζονται στις 

εξ. RANS είναι τώρα διαφορετικές και ορίζονται µε βάση το ποσοστό όγκου του κάθε 

ρευστού σαν ένα είδος µέσων τιµών των φυσικών ιδιοτήτων για το νερό και τον αέρα. Οι 

φυσικές, λοιπόν, ιδιότητες ρ και µ αντικαθίσταται από τις εκφράσεις (3.14) και (3.15) και 

οι RANS επιλύονται σε όλο το υπολογιστικό πεδίο (νερό και αέρα). 

 Για τον προσδιορισµό της ελεύθερης επιφάνειας χρησιµοποιείται µια εξίσωση 

µεταφοράς του ποσοστού όγκου των ρευστών. Γενικότερα, για την φάση q, η εξίσωση 

αυτή έχει την ακόλουθη µορφή: 
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                                                                                              (3.16) 

 

 Η εξ. (3.16) επιλύεται για κάθε ρευστό εκτός από εκείνο το οποίο ορίζεται ως 

κύριο. Για το κύριο ρευστό το ποσοστό όγκου υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο 

περιορισµό: 
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3.2.4 Οι εξισώσεις RANS  

 

 Λόγω, γενικώς, της αδυναµίας να επιλυθούν οι εξισώσεις Navier – Stokes για 

τυρβώδεις ροές, πλην αριθµητικών λύσεων µε την µέθοδο DNS (Direct Numerical 

Simulation) για µικρούς αριθµούς Reynolds, καταλήγουµε στην πρακτική µετατροπής 

τους σε εξισώσεις που περιγράφουν τις µέσες τιµές των ποσοτήτων που µας ενδιαφέρουν. 

Ακολουθώντας την πρακτική που εισήγαγε ο O. Reynolds και εφαρµόζοντας διαδικασία 

µέσου όρου η εξίσωση της συνέχειας λαµβάνει την παρακάτω µορφή: 
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Παροµοίως, η εξ. (3.2) λαµβάνει την µορφή: 
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 Σηµειώνεται ότι στην εξ. (3.9) έχει προς το παρόν παραληφθεί ο όρος της 

δυνάµεως πεδίου (ρgi) αφού δεν επηρεάζεται από την διαδικασία του µέσου όρου και δεν 

θα παίξει ρόλο στην ανάλυση που ακολουθεί. Ο όρος αυτός θα εισαχθεί πάλι στις 

εξισώσεις ορµής, για την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος που αντιµετωπίζεται 

στην παρούσα εργασία. 

 Ο όρος jiuuρ−  που εµφανίζεται στην εξ.(3.10) είναι προϊόν της διαδικασίας 

υπολογισµού του µέσου όρου για τον µεταγωγικό όρο ( )jij xUU ∂∂ρ . Η τελική έκφραση 

της εξισώσεως της ορµής είναι η ακόλουθη: 
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 Οι εξισώσεις (3.9) και (3.11) συνιστούν τις Reynolds – Averaged – Navier – Stokes 

(RANS) εξισώσεις. Από την µορφή της εξ.(3.10) είναι προφανές ότι ο όρος jiuuρ−  

συµπεριφέρεται στην εξίσωση της ορµής ως εάν να υπάρχει µια επιπλέον τάση η οποία 

δρα στο ροϊκό πεδίο, εκτός από την µέση τάση, σij. Ο όρος αυτός ονοµάζεται τανυστής 

των τάσεων Reynolds (ή τυρβωδών τάσεων) και στα επόµενα όπου απαιτηθεί θα 

συµβολίζεται ως: 

 

 ji
t
ij uuρσ −=                                                                                                       (3.12) 

 

 Οι εξ. (3.9) και (3.11) µπορούν να ερµηνευθούν ως διέπουσες την ροή ενός 

"φανταστικού" ασυµπίεστου ρευστού το οποίο κινείται µε ταχύτητα iU (i = 1, 2, 3). Με 

τον όρο "φανταστικό" εδώ ερµηνεύεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγµατικό ρευστό 

που να κινείται µε την µέση ταχύτητα, iU . Η κατάστρωση µιας εξίσωσης ορµής για το 

ρευστό αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός ότι υπάρχουν δυο εσωτερικές δυνάµεις: 

µια που προέρχεται από τον µέσο τανυστή των τάσεων, ijσ , και µια επιπλέον που 

προέρχεται από τον τανυστή των τάσεων Reynolds. Έτσι, µπορεί να προκύψει η εξ. (3.9) 

σε αντίθεση µε την ισορροπία δυνάµεων σε πραγµατικό ρευστό, η οποία δίδει την εξ. 

(3.3).  

 Θα πρέπει πάντως να υπενθυµίσουµε ότι, λόγω της προέλευσης των όρων jiuuρ−  

από τους µεταγωγικούς όρους (όροι µεταφοράς ορµής) του αριστερού σκέλους της εξ. 

(3.3), στην πραγµατικότητα αυτοί αντιπροσωπεύουν µεταφορά τυρβώδους xi – ορµής στην 

διεύθυνση xj (ή και το αντίστροφο). 

 Το ιδιάζον χαρακτηριστικό των εξ. RANS, εξ. (3.9) και (3.11), σε σχέση µε τις 

εξισώσεις Navier – Stokes (εξ. 3.2 και 3.8), είναι ότι οι πρώτες δεν αποτελούν ένα κλειστό 

σύστηµα εξισώσεων, αφού δεν υπάρχει µια ευθεία σχέση που να συνδέει τον t
ijσ  µε τις iU  

και P . Η εύρεση ενός τέτοιου "κλεισίµατος" των εξ.  RANS µέσω ενός καταστατικού 

νόµου για τον t
ijσ  έχει αποτελέσει και εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο σκοπό των 

µοντέλων τύρβης  (π.χ. ∆ηµητρακόπουλος, 2005). 
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3.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΒΗΣ 

 

3.3.1 Η έννοια του τυρβώδους ιξώδους 

 

 Επανερχόµενοι στις εξισώσεις RANS (εξ. 3.9 και 3.11), υπενθυµίζουµε ότι το 

κύριο πρόβληµα προσοµοίωσης ροών κατά την ανάλυση ενός σηµείου (one point 

modelling) αποτελούν οι τάσεις Reynolds. Το παλαιότερο µοντέλο προσοµοίωσης των 

τάσεων αυτών, εξακολουθεί και σήµερα να αποτελεί τον συνηθέστερο πρακτικό τρόπο 

αρχικής αντιµετώπισης του προβλήµατος της τύρβης. Το µοντέλο αυτό βασίζεται στην 

υπόθεση ότι κατ’ αναλογία προς τις διατµητικές τάσεις λόγω ιξώδους στην στρωτή ροή, οι 

τυρβώδεις τάσεις (τάσεις Reynolds) είναι ανάλογες των βαθµίδων της µέσης ταχύτητας. Η 

ιδέα αυτή αποδίδεται στον Boussinesq (Rodi, 1980) και µαθηµατικά εκφράζεται ως: 

 

 ij
i

j

j

i
tji k

x
U

x
U

uu δρρνρ
3
2

−










∂

∂
+

∂
∂

=−                                                               (3.18) 

 

όπου νt είναι το τυρβώδες κινηµατικό ιξώδες το οποίο, σε αντίθεση µε το ν, δεν αποτελεί 

µια ιδιότητα του ρευστού αλλά εξαρτάται από την κατάσταση της τύρβης, δηλαδή το νt 

µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από σηµείου εις σηµείον του ροϊκού πεδίου και από ροϊκό 

πεδίο σε ροϊκό πεδίο. Με k συµβολίζεται η τυρβώδης κινητική ενέργεια ανά µονάδα 

µάζας. Η εξ. (3.18), λόγω της συµπεριφοράς του νt, δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτή µια 

καταστατική σχέση για το πρόβληµα κλεισίµατος της τύρβης αλλά παρέχει το πλαίσιο 

προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβληµα τώρα εστιάζεται στον καθορισµό της κατανοµής 

του νt (π.χ. ∆ηµητρακόπουλος, 2005). 

 Αντικαθιστώντας την εξ. (3.18) στην εξ. (3.11) έχουµε την παρακάτω έκφραση: 
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 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο δεύτερος όρος του δεξιού σκέλους της εξ. (3.19) έχει 

ενσωµατωθεί στον όρο της πιέσεως, έτσι ώστε η επίδραση της στατικής πίεσης έχει 
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αντικατασταθεί στις εξισώσεις ορµής από την φαινόµενη πίεση ( kP ρ
3
2

+ ). Έτσι, η 

διαδικασία επίλυσης των RANS εξισώσεων µπορεί να προχωρήσει χωρίς να απαιτείται ο 

προσδιορισµός της k, δεδοµένου ότι σε στερεά όρια ή ελεύθερες επιφάνειες ισχύει ότι k = 

0 και εποµένως µπορούν να προσδιοριστούν οι τιµές της P . Όµως, ο προσδιορισµός της 

P  σε εσωτερικά σηµεία του πεδίου απαιτεί µια ξεχωριστή διαδικασία για τον 

προσδιορισµό της k. 

 Η ιδέα του τυρβώδους ιξώδους συνελήφθη µε την υπόθεση ότι υπάρχει µια 

αναλογία µεταξύ της µοριακής κινήσεως, η οποία οδηγεί στο νόµο του ιξώδους του 

Newton, και της τυρβώδους κινήσεως. Οι στρόβιλοι της τύρβης θεωρήθηκαν ότι κινούν 

"πακέτα" ρευστού τα οποία, όπως και τα µόρια, συγκρούονται και ανταλλάσσουν ορµή. 

Το µοριακό ιξώδες είναι ανάλογο προς τη µέση ταχύτητα και τον «µέσο ελεύθερο δρόµο» 

(mean free path) των µορίων. Κατ’ αντιστοιχία, το τυρβώδες ιξώδες θεωρείται ανάλογο 

της χαρακτηριστικής ταχύτητας και της χαρακτηριστικής κλίµακας µήκους των (µεγάλων) 

στροβίλων. Έχει βεβαίως επισηµανθεί (π.χ. Rodi, 1980) ότι η αναλογία µεταξύ µοριακής 

και τυρβώδους κινήσεως δεν µπορεί να είναι ορθή, δεδοµένου ότι οι στρόβιλοι δεν είναι 

άκαµπτα σώµατα τα οποία διατηρούν την ταυτότητά τους και διότι οι µεγάλοι στρόβιλοι οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για την µεταφορά ορµής έχουν "διαδροµές" (αντιστοίχως µε τον 

µέσο ελεύθερο δρόµο των µορίων) που δεν είναι µικρές συγκρινόµενες µε το µέγεθος του 

ροϊκού πεδίου, όπως προβλέπει και απαιτεί η αντίστοιχη θεωρία στο µοριακό επίπεδο. 

Παρ’ όλες όµως αυτές τις αντιρρήσεις, η ιδέα του τυρβώδους ιξώδους έχει αποδώσει 

ικανοποιητικά στις πρακτικές εφαρµογές, επειδή το νt, όπως ορίζεται από την εξ. (3.18), 

µπορεί να προσδιοριστεί µε ικανοποιητική ακρίβεια σε πολλές ροές. Εδώ τονίζεται η ιδέα 

ότι το τυρβώδες ιξώδες είναι ανάλογο της κλίµακας ταχυτήτων, Lu , και της κλίµακας 

µήκους, L, που χαρακτηρίζει τους µεγάλους στροβίλους, δηλαδή 

 

 LuLt ∝ν                                                                                                              (3.20) 

 

και ότι η κατανοµή αυτών των κλιµάκων είναι που µπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά 

σε πολλές ροές. 
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 Η µεγαλύτερη επιτυχία της ιδέας του τυρβώδους ιξώδους ήταν στην πρόβλεψη 

δισδιάστατων ροών τύπου οριακού στρώµατος. Στην περίπτωση αυτή η διατµητική 

τυρβώδης τάση ενδιαφέροντος είναι η uvρτ −=  και η εξ. (3.18) δίδει: 

 

 
y
U

t ∂
∂

= ρντ                                                                                                         (3.21) 

 

όπου u, v οι διακυµάνσεις της ταχύτητας κατά την x (διαµήκη) και y (εγκάρσια) διεύθυνση 

της ροής αντίστοιχα. 

 Όµως, ακόµα και γι’ αυτή την κατηγορία σχετικά απλών ροών, η ιδέα του 

τυρβώδους ιξώδους µερικές φορές αστοχεί. Για παράδειγµα, σε φλέβες προσκολληµένες 

σε τοίχωµα ή για ασύµµετρα διατµητικά στρώµατα τοιχώµατος (π.χ. ροές σε ορθογωνική 

διατοµή µε διαφορετική τραχύτητα σε κάθε τοίχωµα) υπάρχουν περιοχές της ροής όπου η 

διατµητική τάση, και η βαθµίδα της ταχύτητας, 
y
U
∂
∂ , έχουν αντίθετα πρόσηµα. Σύµφωνα 

µε την εξ. (3.21), απαιτείται αρνητική τιµή του νt σ’ αυτές τις περιοχές, πράγµα όµως που 

δεν έχει φυσική έννοια αφού οι κλίµακες ταχύτητας και µήκους των µεγάλων στροβίλων 

είναι πάντοτε θετικές ποσότητες. 

 Επιπλέον, σε ροές µε πολυπλοκότητα µεγαλύτερη εκείνης που αντιστοιχεί σε ροές 

τύπου οριακού στρώµατος περισσότερες της µιας τυρβώδεις τάσεις είναι σηµαντικές. Η εξ. 

(3.18) έχει εισάγει το νt ως ένα βαθµωτό µέγεθος, δηλαδή το τυρβώδες ιξώδες είναι το ίδιο 

για όλες τις συνιστώσες του τανυστή των τυρβωδών τάσεων. Αυτή η υπόθεση ισοτρόπου   

νt είναι περιοριστική σε πολλές πολύπλοκες ροές. Συνεπώς, διαφορετικά τυρβώδη ιξώδη 

εισάγονται µερικές φορές για την περιγραφή των τυρβωδών τάσεων σε διαφορετικές 

διευθύνσεις. Για παράδειγµα, σε µεγάλα υδατικά σώµατα, το νt καθορίζεται διαφορετικά 

για την µεταφορά ορµής (τυρβώδεις τάσεις) στην οριζόντια και την κατακόρυφη 

διεύθυνση. 

 Παρ’ όλους όµως τους περιορισµούς και τις αστοχίες του, η ιδέα του τυρβώδους 

ιξώδους χρησιµοποιείται ευρύτατα και έχει δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε πολλά 

πρακτικά προβλήµατα (π.χ. ∆ηµητρακόπουλος, 2005). 
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3.3.2 Μοντέλα µηδενικής εξίσωσης 

 

 Στα επόµενα θα συζητήσουµε µοντέλα τα οποία δεν χρησιµοποιούν εξισώσεις 

µεταφοράς για ποσότητες που χαρακτηρίζουν την τύρβη. Αυτά τα σχετικώς απλά µοντέλα 

χρησιµοποιούν την ιδέα του τυρβώδους ιξώδους και το προσδιορίζουν είτε απ’ ευθείας 

από πειράµατα, ή δια διαδοχικών δοκιµών, ή από εµπειρικές σχέσεις, ή µέσω της 

σύνδεσής τους µε την κατανοµή των µέσων ταχυτήτων.  

 

3.3.2.1 Σταθερό τυρβώδες ιξώδες – Συντελεστής τυρβώδους διαχύσεως 

 

 Σε πολλές περιπτώσεις µεγάλων υδατικών σωµάτων χρησιµοποιείται µια σταθερά 

τιµή του νt (ή του Γ) µε τιµή που προσδιορίζεται από κάποιου είδους διαδικασία 

προσαρµογής είτε κατευθείαν από πειράµατα εξαπλώσεως χρωστικών ιχνηθετών (dye 

spreading experiments), ή από διαθέσιµες εµπειρικές πληροφορίες, ή από διαδικασία 

διαδοχικών δοκιµών – tuning – ώστε να υπάρξει συµφωνία µεταξύ υπολογισµών και 

µετρήσεων. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, αυτά δεν είναι πραγµατικά µοντέλα τύρβης αλλά 

περιλαµβάνονται εδώ γιατί χρησιµοποιούνται συχνά για την επίλυση υδραυλικών 

προβληµάτων. Το µοντέλο σταθερού νt δεν έχει σηµασία για τον υπολογισµό 

υδροδυναµικών ιδιοτήτων διότι σε πολλές περιπτώσεις ροών σε µεγάλα υδατικά σώµατα 

οι όροι της τύρβης δεν είναι σηµαντικοί στις εξισώσεις ορµής, οπότε το µοντέλο τύρβης 

έχει, ούτως ή άλλως, µικρή επίπτωση στο ροϊκό πεδίο. Ακόµη όµως και αν οι όροι της 

τύρβης είναι σηµαντικοί, η αριθµητική επίλυση των εξισώσεων (για µεγάλα υδατικά 

σώµατα) βασίζεται σε τόσο χονδροειδές πλέγµα οπότε δεν είναι δυνατή η ορθή 

προσοµοίωση της τύρβης. 

 Η χρήση ενός σταθερού Γ στον υπολογισµό πεδίων θερµοκρασίας ή συγκέντρωσης 

ρύπων έχει µεγαλύτερη πρακτική σηµασία, αφού οι όροι τυρβώδους µεταφοράς είναι 

πάντοτε σηµαντικοί στην εξίσωση µεταφοράς θερµότητας ή µάζας. Το µοντέλο σταθερού 

Γ είναι µάλλον χονδροειδές και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνον στο µακράν πεδίο, 

δηλαδή στις περιοχές όπου ο Γ µεταβάλλεται λίγο διότι η τύρβη διέπεται από την 

συµπεριφορά του υδατικού σώµατος και όχι από τοπικές διαταραχές όπως υδροληψίες ή 

διάθεση παροχής αποβλήτων. Γενικώς, το µοντέλο σταθερού Γ είναι χονδροειδές ακόµη 

και για το µακράν πεδίο (far field) και πάντως παραµένει το πρόβληµα του προσδιορισµού 

µιας ρεαλιστικής τιµής του Γ για το συγκεκριµένο πεδίο. 
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 Ακόµη πρέπει να επισηµανθεί ότι σε αυτού του τύπου τα µοντέλα πολλές φορές 

αίρεται η υπόθεση ισότροπης συµπεριφοράς του νt ή του Γ. ∆ιαφορετικές τιµές 

υιοθετούνται για την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση ( hth Γν  και  ztz Γν , 

αντιστοίχως). 

 Τέλος, η ιδέα σταθερού Γtν  έχει την µεγαλύτερη αξία της σε περιπτώσεις όπου 

εξετάζεται µόνο η οριζόντια µεταφορά ορµής ή µάζας (θερµότητας) µέσω υπολογισµών 

που στηρίζονται στις ολοκληρωµένες – κατά – το – βάθος – εξισώσεις (π.χ. Rodi, 1980). 

Για ροές τοιχώµατος, όπως για παράδειγµα η ροή σε ανοιχτούς αγωγούς, όπου η τύρβη 

προκαλείται από την επίδραση του στερεού ορίου, οι µέσες (κατά το βάθος) τιµές Γtν  

συσχετίζονται ικανοποιητικά µε την διατµητική ταχύτητα, U*, και το βάθος ύδατος h: 

 

   tν  (ήΓ ) = cU*h                                                                                             (3.22) 

 

όπου c = εµπειρικός συντελεστής, εξαρτώµενος από την γεωµετρία της διατοµής και την 

µορφολογία του αγωγού (π.χ. Fischer et al, 1979 και Elhadi et al, 1984). Σηµειώνεται 

πάντως η οµοιότητα της εξ. (3.22) µε την εξ. (3.20), οπότε η U* παίζει τον ρόλο της 

κλίµακας ταχύτητας και το βάθος h τον ρόλο της κλίµακας µήκους για τους µεγάλους 

στροβίλους. Θα πρέπει, τέλος, να επισηµανθεί ότι οι tν  (Γ ) δεν εκφράζουν µόνο την 

µεταφορά ορµής (µάζας) λόγω τύρβης αλλά και την µεταφορά λόγω διασποράς η οποία 

οφείλεται στην διαφορά των µέσων ως προς το βάθος τιµών της ταχύτητας και 

συγκεντρώσεως από τις αντίστοιχες πραγµατικές κατανοµές τους (∆ηµητρακόπουλος, 

2005). 

 

3.3.2.2 Μοντέλα µήκους αναµείξεως 

 

 Το πρώτο µοντέλο περιγραφής της κατανοµής του τυρβώδους ιξώδους, και 

εποµένως το πρώτο µοντέλο κλεισίµατος της τύρβης, παρουσιάστηκε από τον Prandtl το 

1925 (Rodi, 1980) και είναι γνωστό ως µοντέλο µήκους αναµείξεως του Prandtl. Ο Prandtl 

υπέθεσε ότι το τυρβώδες ιξώδες περιγράφεται από µια εξίσωση της µορφής 

 

 mt l⋅=νν )                                                                                                             (3.23) 
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όπου ν) είναι το µέτρο της διακύµανσης της ταχύτητας λόγω τύρβης και lm το µήκος 

αναµείξεως. Η έννοια του µήκους αναµείξεως έχει ως εξής: Σε ροές τύπου οριακού 

στρώµατος, όταν ένα "πακέτο" ρευστού ταξιδεύει µε την µέση ταχύτητα της θέσεώς του, 

αυτό µετατοπίζεται – λόγω τύρβης – στην εγκάρσια διεύθυνση από το επίπεδο y1 στο 

επίπεδο y2 . Σ’ αυτήν την διαδικασία µετατοπίσεως η µέση διαµήκης ταχύτητά του 

(δηλαδή η ταχύτητα στην αρχική θέση) διαφέρει από την ταχύτητα στη νέα θέση κατά 

( )( )12 yyyUU −∂∂≅∆ . Ως µήκος αναµίξεως ορίζεται η απόσταση (y2 – y1) όπου η U∆  

ισούται µε την µέση τιµή των εγκαρσίων διακυµάνσεων, δηλαδή ν) . 

 Ο Prandtl θεώρησε ροές τύπου οριακού στρώµατος µε µόνη σηµαντική τυρβώδη 

τάση την uv  και βαθµίδα ταχύτητας ( )yU ∂∂  και βάσει του προηγούµενου ορισµού του 

µήκους αναµίξεως εξέφρασε το ν) ως: 

 

 
y
Ulm ∂
∂

=ν)                                                                                                           (3.24) 

 

Συνδυασµός των εξ. (3.23) και (3.24) δίδει: 

 

 
y
Ulmt ∂
∂

= 2ν                                                                                                        (3.25) 

 

 Η εξ. (3.25) αποτελεί το µοντέλο του µήκους αναµείξεως του  Prandtl. Η εξίσωση 

αυτή περιγράφει το νt ως συνάρτηση της τοπικής βαθµίδας της µέσης ταχύτητας και 

εµπεριέχει µία µόνον άγνωστη παράµετρο, το µήκος αναµείξεως lm. 

 Το µοντέλο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί και ακόµα χρησιµοποιείται µε µεγάλη 

επιτυχία για σχετικά απλές ροές, διότι το lm µπορεί να περιγραφεί σε πολλές περιπτώσεις 

µέσω απλών εµπειρικών σχέσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µοντέλου του µήκους 

αναµείξεως δεν αποδίδει καθόλου ικανοποιητικά σε περιπτώσεις όπου φαινόµενα όπως 

καµπυλότητα ροής, αποκόλληση, µεγάλες βαθµίδες πιέσεως, απότοµες αλλαγές στην 

διάτµηση κ.λ.π. είναι παρόντα (Bernard & Wallace, 2002). Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

απαιτείται εναλλακτικό σχήµα µοντελοποίησης της τύρβης (∆ηµητρακόπουλος, 2005). 
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3.3.3 Μοντέλα µιας εξίσωσης    

 

 Προκειµένου να ξεπεραστούν οι περιορισµοί του µοντέλου του µήκους µείξεως, 

αναπτύχθηκαν µοντέλα κλεισίµατος της τύρβης τα οποία περιλαµβάνουν την µεταφορά 

ποσοτήτων της τύρβης, µέσω της επίλυσης διαφορικών εξισώσεων µεταφοράς γι’ αυτές τις 

ποσότητες. Ένα σηµαντικό βήµα σ’ αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι εγκαταλείφθηκε ο απ’ 

ευθείας σύνδεσµος µεταξύ της κλίµακας των διακυµάνσεων της ταχύτητας και των 

βαθµίδων της µέσης ταχύτητας και προκρίθηκε ο προσδιορισµός της κλίµακας αυτής από 

µια εξίσωση µεταφοράς. Αν και έχουν αναπτυχθεί και µοντέλα τα οποία δεν κάνουν χρήση 

της ιδέας του τυρβώδους ιξώδους (π.χ. Rodi, 1993), στην παρούσα ανάλυση δεν 

παρουσιάζονται τέτοια µοντέλα. 

 Αν οι διακυµάνσεις της ταχύτητας πρέπει να χαρακτηριστούν από µια κλίµακα, η 

κλίµακα µε το µεγαλύτερο νόηµα από φυσικής πλευράς είναι η ποσότητα k , όπου k η 

τυρβώδης κινητική ενέργεια. Η ποσότητα  k είναι το µέτρο της έντασης των τυρβωδών 

διακυµάνσεων στις τρεις διευθύνσεις. Αφού όµως η τυρβώδης κινητική ενέργεια, k, 

περιέχεται κυρίως στους στροβίλους µεγάλης κλίµακας, τότε η k  είναι µια κλίµακα 

ταχύτητας για τους µεγάλους στροβίλους µε χαρακτηριστική κλίµακα L. Τότε, και 

σύµφωνα µε την εξ. (3.20), το τυρβώδες ιξώδες µπορεί να εκφρασθεί ως: 

 

 Lkct
′= µν                                                                                                        (3.26) 

 

όπου ′
µc  είναι µια εµπειρική σταθερά. Η εξ. (3.26) είναι γνωστή ως το µοντέλο 

Kolmogorov – Prandtl γιατί αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από τους Kolmogorov (1942) και 

τον Prandtl (1945). Οι ίδιοι ερευνητές επίσης πρότειναν τον προσδιορισµό της κατανοµής 

της k από την επίλυση των εξισώσεων µεταφοράς γι’ αυτήν την ποσότητα. Η εξίσωση της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας µπορεί να γραφεί στην παρακάτω µορφή: 
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όπου ο πρώτος όρος του δεξιού σκέλους της εξ. (3.27): 
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j
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−=Π                                                                                                    (3.28) 

 

είναι ο όρος παραγωγής τυρβώδους κινητικής ενέργειας. Κάνοντας χρήση της εξ. (3.18), η 

εξ. (3.28) µπορεί να γραφεί ως: 
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 Η εξ. (3.27), µε την συνοδευτική εξ. (3.29), δεν προσφέρεται για την προσοµοίωση 

της µεταφοράς της ποσότητας k, διότι άγνωστες συσχετίσεις τυρβωδών διακυµάνσεων 

εξακολουθούν να ενυπάρχουν στους όρους της εξ. (3.27). Προκειµένου να ληφθεί ένα 

κλειστό σύνολο εξισώσεων, οι 2 παρακάτω όροι: 

 

 ε       και      
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                                                                      (3.30) 

 

θα πρέπει να περιγραφούν από µοντέλα. Για την ανάλωση της τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας χρησιµοποιείται η βασική ιδέα του Richardson περί κατάπτωσης της τυρβώδους 

κινητικής ενέργειας και το γεγονός ότι ο ρυθµός ανάλωσης προκαθορίζεται από το πρώτο 

βήµα της διαδικασίας, δηλαδή την µεταφορά ενέργειας από τους µεγαλύτερους 

στροβίλους στους επόµενους, οπότε και ε ~ LuL
3 . Βάσει των ανωτέρω η ποσότητα ε 

προσοµοιώνεται ως: 

 

 
L

kcD

23

=ε                                                                                                          (3.31) 

 

όπου Dc  είναι ένας εµπειρικός συντελεστής. Τέλος, ο τελευταίος όρος του δεξιού σκέλους 

της εξ. (3.27) και λόγω ελλείψεως µιας πιο τυπικής (formal) διαδικασίας προσοµοίωσής 

του, µοντελοποιείται ως εξής:  
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όπου ο συντελεστής kσ µπορεί να θεωρηθεί ως ένας τυρβώδης αριθµός Prandtl της 

ποσότητας k. Βάσει των εξ. (3.29), (3.31) και (3.32), η εξ. (3.27) λαµβάνει την ακόλουθη 

µορφή, κατάλληλη για την προσοµοίωση της µεταφοράς τυρβώδους κινητικής ενέργειας 

στα µοντέλα µιας εξισώσεως: 

 

 








∂
∂









+

∂
∂

+−Π=
∂
∂

+
∂
∂

ik

t

ij
j x

k
xx

kU
t
k

σ
ν

νε                                                        (3.33) 

 

όπου 
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L

kcD

23

=ε                                                                                                          (3.31) 

  

 Lkct
′= µν                                                                                                        (3.26) 

 

Στις παραπάνω εξισώσεις, οι τιµές  

 

 1=′µc , 08.0=Dc  και  1=kσ    

 

θεωρούνται λογικές προσεγγίσεις για τις εµπειρικές αυτές σταθερές (π.χ. Rodi, 1980). 

 Το µοντέλο µιας εξίσωσης (εξ. 3.33 και 3.29, 3.31, 3.26) περιέχει την κλίµακα 

µήκους, L, των µεγάλων στροβίλων η οποία πρέπει να καθοριστεί ώστε το µοντέλο να 

είναι πλήρες. Ο καθορισµός αυτός διακρίνει τα διάφορα µοντέλα µιας εξίσωσης. Στα 

περισσότερα εξ’ αυτών, το µήκος L καθορίζεται από απλές εµπειρικές εξισώσεις, κατά 

παρόµοιο τρόπο µε τον καθορισµό του µήκους µείξεως. Μια ανασκόπηση του 

προβλήµατος δίνεται από τους Launder & Spalding (1972) και πιο πρόσφατες θεωρήσεις 
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από τον Rodi (1993). Όµως, το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτού του µοντέλου σχετίζεται µε 

τη δυσκολία εµπειρικού καθορισµού της κλίµακας L, ιδιαιτέρως σε πολύπλοκες ροές. 

Αντιθέτως, σε απλές ροές τύπου οριακού στρώµατος διαπιστώνεται ότι το µοντέλο του 

µήκους αναµίξεως αποδίδει εξίσου καλά µε το µοντέλο µιας εξισώσεως (Rodi 1993). 

Συνεπώς, η χρήση του µοντέλου µιας εξισώσεως έχει καταστεί εξαιρετικά περιορισµένη 

(∆ηµητρακόπουλος, 2005). 

 

3.3.3.1 Το µοντέλο Spalart – Allmaras 

 

 Το µοντέλο Spalart – Allmaras (Spalart – Allmaras, 1992) είναι ένα σχετικά απλό 

µοντέλο µιας εξίσωσης το οποίο επιλύει µια εξίσωση µεταφοράς για µια τροποποιηµένη 

µορφή  του τυρβώδους κινηµατικού ιξώδους. Το µοντέλο αυτό ουσιαστικά ενσωµατώνει 

µια σχετικά νέα κατηγορία µοντέλου µιας εξίσωσης στο οποίο δεν είναι απαραίτητο να 

υπολογιστεί µια κλίµακα µήκους σχετιζόµενη µε το τοπικό πάχος του διατµητικού 

στρώµατος. Το µοντέλο Spalart – Allmaras σχεδιάστηκε ειδικότερα για εφαρµογές στην 

αεροναυπηγική συµπεριλαµβάνοντας επίσης και ροές τοιχώµατος και έχει επιδείξει καλά 

αποτελέσµατα για οριακά στρώµατα υπό τον όρο δυσµενών βαθµίδων πιέσεως. Επίσης, 

αρκετά δηµοφιλές εµφανίζεται σε εφαρµογές στροβιλοµηχανών. 

 Στην πραγµατική του µορφή, το µοντέλο Spalart – Allmaras είναι αποτελεσµατικό 

σε χαµηλές τιµές του αριθµού Reynolds, απαιτώντας η περιοχή στην οποία η επίδραση του 

ιξώδους υποστρώµατος είναι σηµαντική  (viscous – affected region) να είναι 

διακριτοποιηµένη (resolved). Ωστόσο, στην περίπτωση που το υπολογιστικό πλέγµα στην 

παραπάνω περιοχή δεν είναι αρκετά λεπτό (fine) είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται 

συναρτήσεις τοιχώµατος. Αυτή ίσως να είναι και η καλύτερη επιλογή για σχετικά 

"χονδροειδή" προσοµοίωση σε περιπτώσεις όπου το υπολογιστικό πλέγµα είναι αρκετά 

αραιό (coarse) και οι ακριβείς υπολογισµοί της τυρβώδους ροής δεν είναι κρίσιµοι. 

 Επιπροσθέτως, οι πλησίον του τοιχώµατος βαθµίδες των µεταβλητών µεταφοράς 

στο µοντέλο Spalart – Allmaras είναι αρκετά µικρότερες σε σχέση µε τις κλίσεις των 

µεταφερόµενων µεταβλητών στο µοντέλο k – ε. Αυτό κάνει το Spalart – Allmaras 

λιγότερο ευαίσθητο στο αριθµητικό σφάλµα όταν µη στρωµατωµένα πλέγµατα (non – 

layered meshes) χρησιµοποιούνται κοντά στο τοίχωµα. 

 Εν τέλει, το Spalart – Allmaras είναι ακόµα ένα σχετικά νέο µοντέλο και κανείς δεν 

µπορεί να ισχυριστεί ότι είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους σύνθετων προβληµάτων 
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ροής που απαντώνται σε προβλήµατα των µηχανικών. Επί παραδείγµατι, δεν µπορεί να 

είναι αξιόπιστο στην πρόβλεψη αποδόµησης (decay) οµογενούς τύρβης. Επιπλέον, τα 

µοντέλα µιας εξίσωσης είναι συνήθως υπό κρίση για την αδυναµία τους να προσαρµόσουν 

γρήγορες αλλαγές στην κλίµακα µήκους όπως ίσως θα ήταν απαραίτητο όταν η ροή 

αλλάζει απότοµα από ροή τοιχώµατος σε ελεύθερη διατµητική ροή. 

 Για την εφαρµογή του µοντέλου Spalart – Allmaras, όπως σε όλα τα µοντέλα τα 

οποία χρησιµοποιούν την υπόθεση Boussinesq, έτσι και εδώ το κεντρικό θέµα είναι πώς θα 

υπολογιστεί το τυρβώδες ιξώδες. Το µοντέλο το οποίο έχει προταθεί από τους Spalart – 

Allmaras επιλύει µια εξίσωση µεταφοράς για µια ποσότητα που αποτελεί έναν 

τροποποιηµένο τύπο του τυρβώδους κινηµατικού ιξώδους. Η µεταφερόµενη µεταβλητή 

στο µοντέλο Spalart – Allmaras, ν~ , είναι η ίδια µε το τυρβώδες κινηµατικό ιξώδες εκτός  

της περιοχής πλησίον του τοιχώµατος (περιοχή επίδρασης του ιξώδους υποστρώµατος). Η 

εξίσωση µεταφοράς για την ποσότητα ν~ είναι: 
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όπου νG  εκφράζει την παραγωγή του τυρβώδους ιξώδους και νY  είναι η καταστροφή του 

τυρβώδους ιξώδους που λαµβάνει χώρα στην περιοχή πλησίον του τοιχώµατος οφειλόµενη 

στην παρεµπόδιση (blockage) που προκαλείται από το τοίχωµα καθώς και στην 

αποµείωση του ιξώδους. νσ ~ και 2bC  είναι σταθερές και ν  είναι το µοριακό κινηµατικό 

ιξώδες. 

 Η τιµή του τυρβώδους ιξώδους, tµ , υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 

 1
~

ut fνρµ =                                                                                                           (3.35) 

 

όπου η εξίσωση απόσβεσης του ιξώδους, 1uf , δίνεται από την παρακάτω έκφραση: 
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και 
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ν
ν~

≡x                                                                                                                   (3.37) 

 

Όσον αφορά τον όρο παραγωγής, νG , αυτός µπορεί να προσεγγιστεί από την εξίσωση: 
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όπου 
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1bC  και κ  είναι σταθερές, d  είναι η απόσταση από το τοίχωµα και S  είναι ένα βαθµωτό 

µέτρο του τανυστή παραµόρφωσης. Κατά βάση, όπως έχει προταθεί στην πραγµατική 

έκφραση του µοντέλου από τους  Spalart – Allmaras η τιµή του S  βασίζεται στο µέγεθος 

της στροβιλότητας:  

 

 ijijS ΩΩ≡ 2                                                                                                      (3.41) 

 

όπου ijΩ  είναι ο µέσος ρυθµός του τανυστή περιστροφής και ορίζεται ως εξής: 
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 Η δικαιολογία για την βασική έκφραση του S , είναι ότι για ροές τοιχώµατος οι 

οποίες ήταν υψηλού ενδιαφέροντος κατά την διατύπωση του µοντέλου, η τύρβη 

θεµελιώνεται µόνον όπου γεννώνται στρόβιλοι κοντά στα τοιχώµατα. Ωστόσο, έχει ήδη 

αναγνωριστεί ότι θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί το αποτέλεσµα που προκαλεί η µέση 
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παραµόρφωση (mean strain) στην παραγωγή της τύρβης και έτσι έχει προταθεί και 

εφαρµόζεται σε αρκετούς κώδικες (συµπεριλαµβανοµένου και του FLUENT) µια 

τροποποίηση του µοντέλου. Η τροποποίηση αυτή συνδυάζει τόσο την περιστροφή 

(rotation) καθώς και τους τανυστές των παραµορφώσεων (strain tensors) στον ορισµό του 

S . 

 

 ( )ijijprodij SCS Ω−+Ω= ,0min                                                                       (3.43) 

 

όπου 0.2=prodC ,  ijijij ΩΩ≡Ω 2 ,  ijijij SSS 2≡  

 

µε τον µέσο ρυθµό των παραµορφώσεων (mean strain rate), ijS , οριζόµενο ως εξής: 
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Όσον αφορά τον όρο απόδόµησης αυτός µπορεί να εκφραστεί ως εξής:  
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1wC , 2wC  και 3wC  είναι σταθερές και η τιµή του S~  δίνεται από την εξ. (3.39). Σηµειώνεται 

ότι η τροποποίηση η οποία έχει περιγραφεί παραπάνω προκειµένου να συµπεριλάβουµε 
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την επίδραση της µέσης παραµόρφωσης στην τιµή του S  επηρεάζει επίσης την έκφραση 

του S~  που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του r . 

 Οι σταθερές του µοντέλου 1bC , 2bC , νσ ~ , 1uC , 1wC , 2wC , 3wC  και κ έχουν τις 

παρακάτω προκαθορισµένες (default) τιµές: 

 
Πίνακας 3.1: Παρουσίαση των σταθερών του µοντέλου Spalart – Allmaras 

1bC  2bC  νσ ~  1uC  1wC  2wC  3wC  κ  

1335.0  622.0  32  1.7  ( ) νσκ ~2
2

1 1 bb CC ++  3.0  0.2  41.0  

 

Για την διαχείριση του τοιχώµατος, θεωρούµε ότι στα τοιχώµατα το τροποποιηµένο 

κινηµατικό τυρβώδες ιξώδες, ν~ , τίθεται ίσο µε µηδέν. Όταν το υπολογιστικό πλέγµα είναι 

αρκετά λεπτό πλησίον του τοιχώµατος, έτσι ώστε να µπορεί να επιλυθεί το στρωτό 

υπόστρωµα, η διατµητική τάση του τοιχώµατος λαµβάνεται από τη στρωτή stress – strain 

σχέση: 

 

 
µ

ρ yu
u
u *

*

=                                                                                                          (3.49) 

 

 Εάν το πλέγµα είναι αρκετά χονδροειδές για να επιλυθεί το στρωτό υπόστρωµα, 

θεωρούµε ότι το κέντρο βάρους του πρώτου υπολογιστικού κελιού βρίσκεται εντός της 

περιοχής ισχύος του λογαριθµικού νόµου και εποµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

παρακάτω σχέση: 
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ln1                                                                                           (3.50) 

 

όπου 41.0=κ  και 793.9=Ε  
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3.3.4 Το µοντέλο δύο εξισώσεων k-ε 

 

 Για τους λόγους που αναφέρθησαν προηγουµένως και σχετίζονται µε την δυσκολία 

καθορισµού της κλίµακας µήκους L, ερευνητές εστράφησαν προς την κατεύθυνση 

εναλλακτικών µοντέλων, τα οποία αφενός µεν χρησιµοποιούν την ιδέα του τυρβώδους 

ιξώδους αλλά είναι αυτάρκη ως προς την ανάγκη εξωτερικού προσδιορισµού της κλίµακας  

L και µάλιστα διαθέτουν την ικανότητα αυτόµατης επιλογής της κλίµακας αυτής. Το πιο 

δηµοφιλές και ευρέως διαδεδοµένο µοντέλο αυτής της κατηγορίας είναι το γνωστό 

µοντέλο k-ε και το οποίο βασίζεται στον συνδυασµό των εξ. (3.26) και (3.31) για την 

απαλοιφή της κλίµακας L. Ο συνδυασµός αυτός δίδει: 

 

 
ε

ν µ

2kct =                                                                                                           (3.51) 

 

όπου Dccc ′= µµ  είναι µια εµπειρική σταθερά. Με την εξ. (3.51) τώρα ως την βάση για το 

τυρβώδες ιξώδες, αµέσως προκύπτει η ανάγκη για την προσοµοίωση της µεταφοράς των 

ποσοτήτων k  και ε . Η εξίσωση µεταφοράς για την k έχει ήδη δοθεί στην προηγούµενη 

ενότητα και επαναλαµβάνεται εδώ: 
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 Σηµειωτέον ότι ο όρος ε  στην εξ. (3.33) δεν περιγράφεται από αλγεβρική σχέση 

δεδοµένου ότι η προσοµοίωση της µεταφοράς της ε  αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 

µοντέλου. Η διαδικασία µοντελοποίησης για την ποσότητα ε  εµπεριέχει πολλές 

περισσότερες παραδοχές απ’ ότι η αντίστοιχη διαδικασία για την  k -εξίσωση. Μια αρκετά 

λεπτοµερής παρουσίαση αυτής της διαδικασίας δίδεται από τους Bernard & Wallace 

(2002). Για τις ανάγκες της παρούσης αναλύσεως, δίνεται µόνο το τελικό αποτέλεσµα: 
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 Ανακεφαλαιώνοντας, το k-ε µοντέλο συµπληρώνει τις εξισώσεις RANS, εξ. (3.19), 

µέσω της προσοµοίωσης του τυρβώδους ιξώδους από την εξ. (3.51) και τις εξισώσεις 

µεταφοράς για τις ποσότητες  k και ε , δηλαδή τις εξ. (3.33), (3.52) και (3.29). Οι τιµές 

των εµπειρικών συντελεστών που καθορίζουν την κανονική (standard) µορφή του 

µοντέλου παρουσιάσθηκαν από τους Launder & Spalding (1972) και δίδονται στον πίνακα 

3.2. 

 
Πίνακας 3.2: Τιµές των συντελεστών στο κανονικό k-ε µοντέλο 

µc  1εc  2εc  kσ  εσ  

0.09 1.44 1.92 1.0 1.3 

 

 Οι τιµές των συντελεστών έχουν προκύψει έτσι ώστε να συµφωνούν µε 

πειραµατικά αποτελέσµατα σε ορισµένες απλές περιπτώσεις ροών ή µέσω 

βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων του µοντέλου µετά από σύγκριση µε πειραµατικές 

µετρήσεις. 

 Σχετικά µε τον συντελεστή µc , λαµβάνεται υπόψη η συµπεριφορά διατµητικών 

ροών στις οποίες η τύρβη ευρίσκεται σε κατάσταση τοπικής ισορροπίας. Τότε η εξ. (3.33) 

δίδει: 

 

 ε=Π                                                                                                                   (3.53) 

 

Για ροές τύπου οριακού στρώµατος, η εξ. (3.53) σε συνδυασµό µε την εξ. (3.29) δίδει: 

 

 εν =
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η οποία, σε συνδυασµό µε την εξ. (3.18) και (3.51) τελικά δίδει: 
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k
uvcµ                                                                                                          (3.55) 

 

Πειραµατικές µετρήσεις σε τέτοιου τύπου ροές πλησίον του τοιχώµατος έχουν δώσει τιµές 

3.0≅kuv , οπότε από την εξ. (3.55) προκύπτει η τιµή 09.0=µc . Η τιµή του 2εc  έχει 

βασιστεί σε πειραµατικά δεδοµένα για την απόδόµηση (decay) τύρβης πλέγµατος, η οποία 

δίδει τιµές για τον 2εc  στο διάστηµα 1.8 έως 2.0. Τέλος, για ροές τοιχώµατος και πλησίον 

του τοιχώµατος ισχύουν τα ακόλουθα: (α) η διαµήκης ταχύτητα κατά την εγκάρσια 

διεύθυνση περιγράφεται από τον λογαριθµικό νόµο και η διατµητική τάση είναι περίπου 

σταθερά, (β) η παραγωγή τυρβώδους κινητικής ενέργειας είναι σε ισορροπία µε την 

ανάλωση, δηλαδή δεν υπάρχει µεταγωγική ούτε διαχυτική µεταφορά k  και (γ) δεν υπάρχει 

µεταγωγή της ανάλωσης και υπάρχει διαχυτική µεταφορά αυτής µόνο κατά την διεύθυνση 

εγκαρσίως του τοιχώµατος. Βάση των ανωτέρω, η εξ. (3.52) τελικά δίδει: 
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2

21 −=                                                                                              (3.56) 

 

 Εποµένως, η τιµή του 1εc  προσδιορίζεται, αφού έχουν πρώτα προσδιοριστεί οι 

τιµές των 2εc , εσ και µc . Σηµειώνεται επίσης ότι η τιµή του 1εc  στον Πιν. 5.1 αντιστοιχεί 

στην τιµή 432.0≅κ  για την σταθερά του von Karman. Τέλος, οι συντελεστές kσ  και εσ  

θεωρήθηκαν καταρχήν ίσοι µε µονάδα και στη συνέχεια αυτοί όσο και ο συντελεστής 2εc  

βαθµονοµήθηκαν υπολογιστικά (βελτιστοποίηση) µέσω συγκρίσεως µε διάφορα 

πειραµατικά δεδοµένα για ελεύθερες διατµητικές ροές, αλλά έχουν χρησιµοποιηθεί µε 

ακόµα µεγαλύτερη επιτυχία για ροές τοιχώµατος. Ανάλυση ευαισθησίας έχει δείξει ότι τα 

αποτελέσµατα του µοντέλου είναι περισσότερο ευαίσθητα στις τιµές των 1εc  και 2εc . 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές του κανονικού (standard) µοντέλου k-ε αποτελούν 

έναν συµβιβασµό. Για κάθε ειδικό πρόβληµα είναι πολύ πιθανόν ότι η ακρίβεια µπορεί να 

βελτιωθεί µέσω αναπροσαρµογής των συντελεστών (π.χ. συζήτηση από Rodi, 1993 και 

Pope, 2000). Έχει όµως διαπιστωθεί ότι όταν k-ε µοντέλα µε αναπροσαρµοσµένους 

συντελεστές εφαρµόζονται σε ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων, τότε τα αποτελέσµατά τους 

είναι κατώτερα των αποτελεσµάτων του κανονικού µοντέλου (∆ηµητρακόπουλος, 2005).  
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3.3.5 Άλλα µοντέλα κλεισίµατος της τύρβης 

 

 Όπως επισηµάνθηκε κατά την ανάπτυξη στις προηγούµενες ενότητες, η ιδέα του 

τυρβώδους ιξώδους έχει αστοχίες σε πολλές περιπτώσεις τυρβωδών ροών η οποία δεν 

οφείλεται µόνο στην πιθανή κακή επιλογή του tν , αλλά γιατί η όλη ιδέα είναι 

ακατάλληλή, δηλαδή καµία τιµή του tν  δεν θα αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Αυτό είχε ως συνέπεια να οδηγηθούν διάφοροι ερευνητές στην προσπάθεια για την 

ανάπτυξη σχηµάτων κλεισίµατος της τύρβης τα οποία δεν στηρίζονται στην εξ. (3.18). 

 Υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες για την βελτίωση της ικανότητάς µας να 

προβλέψουµε τις τυρβώδεις τάσεις, πέραν της εξ. (3.18). Ένας είναι να αναζητήσουµε 

εναλλακτικές σχέσεις, αντί της εξ. (3.18), οι οποίες προσοµοιώνουν καλύτερα την 

πραγµατική µηχανική συµπεριφορά της τυρβώδους µεταφοράς. Σ’ αυτήν την περίπτωση 

δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανόηση των φυσικών µηχανισµών που διέπουν την 

τυρβώδη µεταφορά και στην επινόηση καταστατικών σχέσεων οι οποίες απεικονίζουν 

αυτή την κατανόηση. Αυτού του τύπου τα µοντέλα προσπαθούν να γενικεύσουν την 

γραµµική σχέση µεταξύ τάσεων και ρυθµού παραµορφώσεων και να περιλάβουν µη  

γραµµικά φαινόµενα. Αυτού του τύπου τα µοντέλα είναι γνωστά ως µοντέλα µη 

γραµµικού τυρβώδους ιξώδους (non linear eddy viscosity models). 

 Ο δεύτερος άξονας είναι να προσδιορίσουµε τις τυρβώδεις τάσεις (τάσεις 

Reynolds) από την λύση διαφορικών εξισώσεως που διέπουν τις τάσεις αυτές. Αυτό 

απαιτεί την προσοµοίωση των φυσικών µηχανισµών που διέπουν την διατήρηση αυτών 

των τάσεων. 

 Στενά συνδεδεµένη µε τα δύο προηγούµενα, είναι µια τρίτη προσέγγιση όπου όροι 

βαθµίδων (gradient terms) στις διαφορικές εξισώσεις για τις τάσεις Reynolds 

απαλείφονται από προσεγγίσεις (αλγεβρικά µοντέλα), οι οποίες µετατρέπουν τις 

διαφορικές εξισώσεις σε αλγεβρικές εκφράσεις. Τα µοντέλα που προκύπτουν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ονοµάζονται και µοντέλα αλγεβρικών τάσεων Reynolds. 

 Όλα τα παραπάνω δεν θα αναπτυχθούν εδώ. Για περισσότερες λεπτοµέρειες µπορεί 

κανείς να αναζητήσει πληροφορίες σε συγγραφείς όπως οι Pope (2000), Rodi (1993), 

Mathie & Scott (2000), Launder & Spalding (1972), Fischer (1979) καθώς και άλλες 

κλασικές δουλειές σχετιζόµενες µε µοντέλα κλεισίµατος της τύρβης.      
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4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ 
 

4.1 Η ∆ΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

 

Οι εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν την τυρβώδη ροή καθώς και εκείνες που 

προκύπτουν από την χρήση των µοντέλων για το κλείσιµο της τύρβης βρίσκονται σε 

διαφορική µορφή. Ωστόσο οι εξισώσεις αυτές θα πρέπει να γραφούν σε ισοδύναµη 

αλγεβρική µορφή προκειµένου να επιλυθούν αριθµητικά. Για την µετατροπή αυτή, για την 

διακριτοποίηση, όπως συνηθίζεται να λέγεται, των εξισώσεων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν διάφορες µέθοδοι. Από τις πλέον συνήθεις µεθόδους είναι αυτή των 

πεπερασµένων όγκων.  

Η µέθοδος των πεπερασµένων όγκων βασίζεται στην τεχνική του όγκου (ή όγκων) 

ελέγχου προκειµένου να µετατραπούν οι διαφορικές εξισώσεις σε αλγεβρικές, οι οποίες 

µπορούν να επιλυθούν εν συνεχεία αριθµητικά. Η µέθοδος του όγκου ελέγχου συνίσταται 

στο ότι, ολοκληρώνοντας τις κύριες εξισώσεις (governing equations) επί του όγκου 

ελέγχου, αποδίδει διακριτοποιηµένες εξισώσεις που µπορούν να διατηρούν την κάθε 

ποσότητα επί της βάσεως του όγκου ελέγχου. 

Η διακριτοποίηση των εξισώσεων που διέπουν τη ροή (governing equations) 

µπορεί να επεξηγηθεί πιο εύκολα θεωρώντας την εξίσωση διατήρησης για την µεταφορά 

ενός βαθµωτού µεγέθους, Φ , σε µόνιµη κατάσταση (steady-state). Το φαινόµενο αυτό 

περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση που γράφεται σε ολοκληρωτική µορφή για έναν 

αυθαίρετα οριζόµενο όγκο ελέγχου, V  . 

 

∫ ∫∫ ΦΦ +Α⋅Φ∇Γ=Α⋅Φ dVSddu
V

rrrρ                                                                     (4.1) 

 

όπου 

 

 =ρ πυκνότητα 

 =ur διάνυσµα της ταχύτητας ( jviu
))

+=  σε 2-διαστάσεις) 

 =Α
r

διάνυσµα της επιφάνειας 
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 =ΓΦ συντελεστής διαχύσεως για το Φ  

 =Φ∇ ανάδελτα του Φ ( ( ) ( ) jyix
))

∂Φ∂+∂Φ∂=  σε 2-διαστάσεις) 

 =ΦS  πηγήΦ ανά µονάδα όγκου 

 

Η εξ. (4.1) εφαρµόζεται σε κάθε όγκο ελέγχου, ή υπολογιστικό κελί στο πεδίο 

επιλύσεως. Τα δισδιάστατα, τριγωνικά κελιά που φαίνονται στο Σχ. 4.1, είναι ένα 

παράδειγµα όγκων ελέγχου. ∆ιακριτοποίηση της εξ. (4.1) σ’ ένα κελί αποδίδει την 

παρακάτω σχέση 

 

 ( ) VSu fn
f

ff
f

f

facesfaces

Φ

Ν

Φ

Ν

+ΑΦ∇Γ=ΑΦ ∑∑                                                                (4.2) 

 

όπου 

 

=Ν faces αριθµός των όψεων που ορίζουν ένα κελί 

=Φ f τιµή της ποσότητας Φ  που µετάγεται µέσω της όψης f  

=fu ροή µάζας διαµέσου της όψης  

=Α f εµβαδόν όψης f , Α ( ji yx

))
Α+Α=  σε 2-διαστάσεις) 

( ) =Φ∇ n µέγεθος του Φ∇ κάθετο στην όψη f  

=V όγκος του υπολογιστικού κελιού 

 

Οι εξισώσεις οι οποίες επιλύονται µε τον κώδικα FLUENT ( βλ. Κεφάλαιο 5) 

παίρνουν την ίδια γενική µορφή σαν αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω και 

εφαρµόζονται γρήγορα σε πολυδιάστατα, µη δοµηµένα πλέγµατα αποτελούµενα από 

αυθαίρετα πολύεδρα.  

Ο κώδικας FLUENT αποθηκεύει διακριτές τιµές του βαθµωτού µεγέθους Φ  στα 

κέντρα των κελιών (c0 και c1 στο Σχ. 4.1). Ωστόσο, οι τιµές στις όψεις των κελιών 

fΦ απαιτούνται για τους µεταγωγικούς όρους στην εξ. (4.2) και θα πρέπει να 

παρεµβληθούν από τις τιµές στα κέντρα των κελιών.  
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Σχήµα 4.1: Όγκος ελέγχου που χρησιµοποιείται για την επεξήγηση της διακριτοποίησης µιας  

                          βαθµωτής εξίσωσης µεταφοράς     
 

Για την παρεµβολή των όρων της ροής, που είναι αποθηκευµένες στα κέντρα των 

κελιών, στις όψεις των πεπερασµένων όγκων ο κώδικας προσφέρει έναν αριθµό από 

σχήµατα παρεµβολής. Στην ενότητα 5.4.4 περιγράφονται τα διάφορα αριθµητικά σχήµατα 

που διαθέτει ο κώδικας FLUENT. Συγκεκριµένα, το σχήµα παρεµβολής Quadratic Upwind 

Interpolation (QUICK) εφαρµόζεται για πλέγµα µε τετραεδρικά ή εξαεδρικά κελιά και 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για ροές µε έντονη συστροφή προσφέροντας για την περίπτωση 

οµοιοµόρφου πλέγµατος ακρίβεια τρίτου βαθµού.  

Όσον αφορά τις µεθόδους παρεµβολής για την πίεση, σε ροές όπου εµφανίζεται 

υψηλή συστροφή και το πεδίο ροής εµφανίζει µεγάλη καµπυλότητα, αρκετά 

αποτελεσµατικό είναι το σχήµα PRESTO!. 

Για την σύνδεση της πίεσης µε την ταχύτητα, και εφόσον χρησιµοποιείται ο 

Segregated λύτης, χρήσιµη είναι η µέθοδος PISO που βρίσκει εφαρµογή κυρίως σε ροές 

όπου το υπολογιστικό πλέγµα αποτελείται από κελιά που εµφανίζουν υψηλή ασυµµετρία  

(skewness). Επιπροσθέτως, η µέθοδος PISO σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους σύνδεσης 

πίεσης – ταχύτητας, όπως είναι η SIMPLE επιτρέπει γρηγορότερη σύγκλιση. 

Για λόγους οικονοµίας στην παρούσα ενότητα δεν γίνεται λεπτοµερής παρουσίαση 

των σχηµάτων που χρησιµοποιούνται για την παρεµβολή των µεγεθών από τα κέντρα των 

πεπερασµένων όγκων, όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες, στις όψεις (faces) τους και 

θίγονται µόνον ακροθιγώς τα διάφορα σχήµατα. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα 

αριθµητικά σχήµατα και τις µεθόδους παρεµβολής µπορεί να αναζητήσει κανείς σε 

συγγραφείς όπως οι Patankar (1980), Versteeg & Malalasekera (1995), καθώς και στο 

FLUENT, User’s Guide (1998).   
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4.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

4.2.1 Καθορισµός εισόδου – εξόδου 

 

Η κατανοµή της ταχύτητας στην διατοµή εισόδου (inlet) συνήθως καθορίζεται ως 

συνοριακή συνθήκη. Επειδή όµως αυτή συνήθως δεν είναι γνωστή, επιλέγεται ως συνθήκη 

η µέση ταχύτητα U, όπως αυτή προκύπτει από µονοδιάστατη, ολοκληρωµατική θεώρηση 

(π.χ. εξ. Manning). Τότε, το σύνορο επιλέγεται σε ικανή απόσταση από την περιοχή 

ενδιαφέροντος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ροή να γίνει πλήρως ανεπτυγµένη. 

Εναλλακτικά, και για περιοχή όπου δεν υπάρχουν έντονες καµπυλότητες (στην οριζόντια ή 

κατακόρυφη διεύθυνση), µπορεί να δοθεί ως συνοριακή συνθήκη η υδροστατική 

κατανοµή της πιέσεως. 

Οι τιµές της τυρβώδους κινητικής ενέργειας και του ρυθµού ανάλωσης κινητικής 

ενέργειας συνήθως δεν είναι γνωστές στην είσοδο. Αν βεβαίως είναι γνωστές, αυτές θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν. ∆ιαφορετικά, η τιµή της k  δίδεται ως ένα µικρό ποσοστό της 

χρησιµοποιούµενης µέσης ταχύτητας 

 

( )2IUk =                                                                                                               (4.3) 

 

όπου I = η ένταση της τύρβης η οποία θεωρείται ότι έχει τιµή της τάξεως του 3% (π.χ. 

Rameshwaran & Nadeu, 2004). 

Σχετικά µε την ε , συνήθως χρησιµοποιείται ο βασικός ορισµός που προκύπτει από 

την διαδικασία καταπτώσεως της ενέργειας, ότι δηλαδή LuL
3~ε , όπου ως 

χαρακτηριστική ταχύτητα των µεγάλων στροβίλων χρησιµοποιείται η διατµητική 

ταχύτητα, *U , και ως χαρακτηριστική κλίµακα µήκους περίπου το 101  του εύρους του 

διατµητικού στρώµατος το οποίο σε πλήρως ανεπτυγµένες ροές ανοικτών αγωγών 

ταυτίζεται ταυτίζεται µε το βάθος (ή την υδραυλική ακτίνα για σύνθετες διατοµές) της 

ροής. Ειδικότερα, για προσοµοίωση µε το µοντέλο ε−k  και αξιοποιώντας περαιτέρω την 

εξίσωση του τυρβώδους ιξώδους, 
ε

ν µ

2kct = , θεωρώντας ότι επ = πλησίον του 

τοιχώµατος, είναι δυνατόν να αποδειχτεί ότι 2141
* wkcU µ= , όπου wk  η τιµή της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας πλησίον του τοιχώµατος (περιοχή ~ 10030 << +y ). 
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Θεωρώντας ότι η σχέση ισχύει για όλη την διατοµή εισόδου, προκύπτει η εξίσωση η οποία 

συνήθως χρησιµοποιείται για να εκφράσει την εκτίµηση της ε  στην διατοµή εισόδου 

Rameshwaran & Nadeu (2004), Ferziger & Peric (2002) και Versteeg & Malalasekera 

(1995): 

 

h
kc

1.0

23
43

µε =                                                                                                        (4.4) 

 

Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής 0.1 στον παρονοµαστή δίδεται και ως 0.07. 

Όσον αφορά την διατοµή εξόδου (outlet), επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

υδροστατική κατανοµή της πιέσεως. Συνηθέστερα όµως και για πλήρως ανεπτυγµένη ροή 

εφαρµόζεται η συνθήκη όπου η βαθµίδα, όλων των σχετικών ποσοτήτων, στην διεύθυνση 

κάθετη προς την διατοµή εξόδου τίθεται ίση µε το µηδέν, δηλαδή : 

 

0=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂

nn
k

n
U i ε                                                                                               (4.5) 

 

όπου n  = η κάθετη διεύθυνση στη διατοµή εξόδου. 

 

4.2.2 ∆ιαχείριση τοιχώµατος 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί κανείς να 

διαχειριστεί τη ροή πλησίον του τοιχώµατος. Η ανάλυση θα εστιαστεί σε οµοιόµορφες 

πλήρως ανεπτυγµένες ροές σε ανοικτούς αγωγούς, στους οποίους ο λόγος πλάτους προς 

βάθος είναι µεγάλος, Σχ. 4.2. Αυτές είναι οι απλούστερες και πλέον θεµελιωµένες µορφές 

ροών που επιδεικνύουν δισδιάστατη δοµή τύρβης. Η ανάλυση είναι παρόµοια µε αυτή που 

γίνεται για ροές οριακού στρώµατος ή ροές σε αγωγούς ορθογωνικής διατοµής. Αυτού του 

τύπου οι ροές έχουν καλυφθεί εκτενώς στην βιβλιογραφία. Περισσότερες λεπτοµέρειες 

µπορεί να αναζητήσει κανείς σε πηγές όπως οι Bernard & Wallace (2002) και Pope (2000).  
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Σχήµα 4.2: Οµοιόµορφη ροή σε αγωγό µεγάλου πλάτους 

 

4.2.2.1 Η διατµητική τάση πλησίον του τοιχώµατος 

 

Η συνολική διατµητική τάση, όπως αυτή περιγράφεται από την εξίσωση (4.6), 

είναι το άθροισµα της τάσεως λόγω ιξώδους και της τυρβώδους τάσεως. Λόγω, όµως, της 

απαίτησης για 0=U  στο τοίχωµα και συνακολούθως 0== vu  στο τοίχωµα, είναι 

προφανές ότι η διατµητική τάση στο τοίχωµα οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση του 

ιξώδους, εξ. (4.7). 

 

 







−

∂
∂

= uv
y
Uνρτ                                                                                                 (4.6) 

 

 
0=

∂
∂

=
y

w y
Uρντ                                                                                                     (4.7) 

 

Από τις ποσότητες ντ ,w (και την πυκνότητα ρ ) καθορίζουµε ιξώδεις κλίµακες που 

είναι οι κατάλληλες κλίµακες ταχύτητας και µήκους στην περιοχή πλησίον του 

τοιχώµατος. Αυτές είναι η διατµητική ταχύτητα: 

 

 
ρ
τ wU ≡*                                                                                                              (4.8) 

 

και η ιξώδης κλίµακα µήκους: 
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*Uw

ν
τ
ρνδν =≡                                                                                                  (4.9) 

 

Ο αριθµός Reynolds που βασίζεται στις παραπάνω κλίµακες είναι εκ ταυτότητος 

µονάδα, ενώ ο διατµητικός αριθµός Reynolds ορίζεται ως: 

 

νδν
hhU

== *
*Re                                                                                                  (4.10) 

 

Η απόσταση από το τοίχωµα, µετρούµενη σε ιξώδεις κλίµακες µήκους ορίζεται ως: 

 

νδν

yUyy *==+                                                                                                   (4.11) 

 

Ουσιαστικά, το +y  είναι ένας οιονεί τοπικός αριθµός Reynolds, εποµένως η τιµή 

του αναµένεται να καθορίζει την σχετική σπουδαιότητα της ιξώδους και της τυρβώδους 

διαδικασίας. 

∆ιαφορετικές περιοχές, ή στρώµατα, καθορίζονται στην περιοχή πλησίον του 

τοιχώµατος βάσει του +y . Στην ιξώδη περιοχή του τοιχώµατος (viscous wall region), 

50<+y  , υπάρχει ευθεία επίδραση του ιξώδους στην διατµητική τάση, ενώ αντιθέτως στο 

εξωτερικό στρώµα (outer layer), 50>+y  1, η επίδραση του ιξώδους είναι αµελητέα. 

Μέσα στην ιξώδη περιοχή ορίζεται το ιξώδες υπόστρωµα (viscous sub layer), 5<+y , 

όπου η τυρβώδης τάση είναι αµελητέα σε σχέση µε την τάση λόγω ιξώδους. Καθώς ο 

αριθµός Reynolds της ροής αυξάνει, το ποσοστό βάθους της ροής που καταλαµβάνεται 

από την ιξώδη περιοχή του τοιχώµατος µειώνεται, αφού hνδ , µεταβάλλεται κατά 1
*Re − , 

εξ. (4.10). 

 

 

 

                                                 
1 Κατά άλλους (π.χ. Nezu & Nakagawa, 1993) η ιξώδης περιοχή τοιχώµατος ορίζεται για  30<+y . 
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4.2.2.2 Τα µέσα προφίλ ταχύτητας 

 

Μια πλήρως ανεπτυγµένη, οµοιόµορφη ροή σε ανοικτό αγωγό καθορίζεται πλήρως 

από τις ποσότητες h,,νρ και θ , ή ισοδυνάµως από τις h,,νρ  και *U  αφού η διατµητική 

ταχύτητα συνδέεται µε τις παραπάνω ποσότητες µέσω της παρακάτω εξ. (2.12). 

 

 θρρτ sin2
* ghUw =≡                                                                                        (4.12) 

 

Βάσει του θεωρήµατος Π του Buckingham και για τις µεταβλητές του 

προβλήµατος: hyU ,,,, νρ  και *U  µπορούν να κατασκευαστούν 3 αδιάστατες οµάδες 

µεταβλητών. Θεωρώντας ως εξαρτηµένη αδιάστατη µεταβλητή την ποσότητα *UU , 

προκύπτει: 

 

 





= *

*

Re,
h
yF

U
U

o                                                                                                (4.13) 

 

όπου *Re  έχει οριστεί από την εξ. (4.10) και oF = "παγκόσµια" (universal) αδιάστατη 

συνάρτηση που πρέπει να οριστεί.  

Παρόλο που η παραπάνω προσέγγιση φαίνεται απολύτως φυσιολογική, είναι 

προτιµότερο να προσεγγίσουµε το πρόβληµα κάπως διαφορετικά. Αντί για την U , 

θεωρούµε την βαθµίδα ταχύτητας, dyUd , η οποία είναι η δυναµικά σηµαντική 

παράµετρος (λόγω της παρουσίας της στην σχέση για την διατµητική τάση). Πάλι, για 

τους ίδιους λόγους όπως προηγουµένως προκύπτει: 

 









Φ=

h
yy

y
U

dy
Ud ,1

*

νδ
                                                                                         (4.14) 

 

όπου Φ1 = "παγκόσµια" αδιάστατη συνάρτηση. Η επιλογή των παραµέτρων βασίζεται στο 

ότι η νδ  είναι η ορθή κλίµακα µήκους στην ιξώδη περιοχή του τοιχώµατος ( 50<+y ), ενώ 

το h είναι η ορθή κλίµακα στο εξωτερικό στρώµα (outer layer), όπου 50>+y . Η σχέση: 
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 ( ) ( ) *Re/ =hyy νδ                                                                                             (4.15) 

 

δείχνει ότι οι δύο παράµετροι στην εξ. (4.14) περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες όπως οι 

παράµετροι της εξ. (4.13). 

 

4.2.2.3 Ο νόµος του τοιχώµατος (law of the wall) 

 

Ο Prandtl (1925) υπέθεσε αξιωµατικά [postulated] ότι για υψηλούς αριθµούς 

Reynolds και κοντά στο τοίχωµα ( 1<<hy ) υπάρχει ένα εσωτερικό στρώµα (inner layer) 

στο οποίο το προφίλ της µέσης ταχύτητας καθορίζεται µόνο από την ιξώδη κλίµακα 

µήκους, νδ . Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση Φ στην εξ. (4.14) τείνει ασυµπτωτικά σε µια 

συνάρτηση του νδy  καθώς το hy  προσεγγίζει το µηδέν. Έτσι, η εξ. (4.14) γίνεται: 

 









Φ= Ι

νδ
y

y
U

dy
Ud *    καθώς  hy <<1                                                                 (4.16) 

 

Για νδyy ≡+  και 
+

U οριζόµενη ως 

 

*U
UU =

+
                                                                                                            (4.17) 

 

 Η εξίσωση (4.16) µπορεί να γραφεί ως: 

 

 ( )+Ι++

+

Φ= y
ydy

Ud 1                                                                                              (4.18) 

 

Το ολοκλήρωµα της εξ. (4.18) είναι ο νόµος του τοιχώµατος 

 

( )++
= yfU w                                                                                                        (4.19) 
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όπου:  ( ) ydy
y

yf
y

w ′′Φ
′

= Ι
+ ∫

+

0

1)(                                                                                       (4.20) 

 

Το σηµαντικό στοιχείο εδώ δεν είναι η εξ. (4.20), αλλά το γεγονός ότι η 
+

U  

εξαρτάται αποκλειστικά από το +y  για 1<<hy . Για υψηλούς αριθµούς Reynolds 

υπάρχει σηµαντική πειραµατική επιβεβαίωση (βλ. Pope, 2000) ότι η συνάρτηση wf  είναι 

"παγκόσµια" για ροές επίσης σε κυκλικούς αγωγούς και για ροές οριακού στρώµατος. 

 

4.2.2.4 Το ιξώδες υπόστρωµα 

 

Η συνθήκη µη ολίσθησης στο στερεό όριο (τοίχωµα), 0
0
=

=y
U ,συνεπάγεται ότι 

( ) 00 =wf , ενώ η εξ. (4.7) δίδει για την παράγωγο ( ) 10 =′
wf . Εποµένως, η ανάπτυξη σε 

σειρά Taylor, για µικρό +y , της συνάρτησης ( )+yf w , δηλαδή: 

 

( ) ( ) ( ) ( )2000 +++ +′+= yfyfyf www  

 

δίδει:  

 

 ( ) ( )20 +++ += yyyf w                                                                                           (4.21) 

 

 
Σχήµα 4.3: Κατανοµή της µέσης ταχύτητας πλήσιον του τοιχώµατος όπως προέκυψε από δεδοµένα DNS   
                   των Kim et al. (1987): διακεκοµµένη γραµµή για Re = 5,600, συνεχής για Re = 13,750 και δια-  

                   κεκοµµένη µε στίξεις γραµµή για την απεικόνηση της σχέσης +++
== yuU . Pope (2000) 
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Στο Σχ. 4.3 φαίνεται η συµπεριφορά της 
+

U  πλησίον του τοιχώµατος. Οι διαφορές 

από την γραµµική σχέση 
+

U = +y  είναι αµελητέες στο ιξώδες υπόστρωµα ( 5<+y ) και 

γίνονται σηµαντικές (µεγαλύτερες του 25%) για 12>+y . 

 

4.2.2.5 Ο λογαριθµικός νόµος 

 

Το εσωτερικό στρώµα συνήθως ορίζεται ως 15.0~1.0<hy . Για υψηλούς αριθµούς 

Reynolds, το εξωτερικό µέρος του εσωτερικού στρώµατος αντιστοιχεί σε µεγάλες τιµές 

του +y . Για παράδειγµα, αν hy 1.0=  τότε ( ) 1Re1.01.0 ** >>==+ νhUy . Όπως έχει ήδη 

συζητηθεί, για µεγάλες τιµές του +y  η επίδραση του ιξώδους είναι αµελητέα. Εποµένως, 

στην εξ. (4.16) η εξάρτηση της ( )νδyΙΦ  από το ν  (µέσω του νδ ) εξαφανίζεται και, 

εποµένως, η ΙΦ λαµβάνει σταθερά τιµή που συµβολίζεται ως 1−κ . Τότε: 

 

 
κ
1

=ΦΙ     για    1<<hy  και 1>>+y                                                               (4.22) 

 

Έτσι, η εξ. (4.18) γίνεται: 

 

 ++

+

=
ydy

Ud
κ

1                                                                                                         (4.23) 

 

η οποία µετά από ολοκλήρωση δίδει: 

 

 Β+= ++
yU ln1

κ
                                                                                               (4.24) 

 

όπου Β είναι η σταθερά της ολοκληρώσεως. Η εξ. (4.24) αποτελεί τον λογαριθµικό νόµο 

και κ = σταθερά του von Karman. Γενικώς, στην βιβλιογραφία υπάρχει µια σχετική 

διαφοροποίηση για τις τιµές του Β και κ, αλλά είναι µέσα σε 5% απόκλιση από τις τιµές  

(Pope, 2000). 
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 41.0=κ        2.5=B  

 

Στο Σχ. 4.4 δίδεται η σύγκριση µεταξύ του λογαριθµικού νόµου και δεδοµένων 

DNS για το εσωτερικό στρώµα. Είναι σαφές ότι υπάρχει εξαιρετική συµφωνία για 

30>+y . 

 

 
Σχήµα 4.4: Κατανοµή της µέσης ταχύτητας πλήσιον του τοιχώµατος: συνεχής γραµµή όπως προέκυψε από 
                    δεδοµένα DNS των Kim et al. (1987) για Re = 13,750, διακεκοµµένη µε στίξεις γραµµή για την 

                     απεικόνηση της σχέσης +++
== yuU διακεκοµµένη γραµµή για την έκφραση του  λογα-  

                     ριθµικού νόµου.Pope (2000) 
 

Ο λογαριθµικός νόµος αποκαλύπτεται µε µεγαλύτερη ενάργεια σε ηµι-λογαριθµικό 

διάγραµµα, Σχ. 4.5. ∆ιαπιστώνεται ότι τα σηµεία, ασχέτως αριθµού Reynolds, συµπίπτουν 

επί µιας γραµµής και ότι για 30>+y  τα δεδοµένα συµφωνούν µε τον λογαριθµικό νόµο. 

 

 
Σχήµα 4.5: Κατανοµή της µέσης ταχύτητας για την περίπτωση πλήρους αναπτυγµένης ροής σε  

                    ανοικτό αγωγό, µετρούµενη από τους Wei and Willmarth (1989): ○, για Re = 2,970,  
                     □, Re = 14,914, ∆, για Re = 22,776 και∇  Re = 39,582. Ο λογαριθµικός νόµος εκφρά- 

                    ζεται από την συνεχήγραµµή και ++
= uU  
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Η περιοχή µεταξύ του ιξώδους υποστρώµατος ( 5<+y ) και της περιοχής ισχύος 

του λογαριθµικού νόµου ( 30>+y ), λέγεται ενδιάµεσο στρώµα (buffer layer). Το στρώµα 

αυτό είναι η περιοχή µεταβάσεως από το ιξώδες υπόστρωµα (επικρατεί το ιξώδες) στην 

περιοχή όπου επικρατεί η τύρβη.  

 

4.2.2.6 Ο νόµος αποκλίσεως της ταχύτητας (velocity-defect low) 

 

Στο εξωτερικό στρώµα ( 50>+y ), η υπόθεση ότι ( )hyy ,νδΦ  είναι ανεξάρτητη 

του ν  υπονοεί ότι για µεγάλες τιµές του νδy η Φ τείνει ασυµπτωτικά προς µια 

συνάρτηση του hy . Τότε η εξ. (4.14) γίνεται: 

 







Φ=

h
y

y
U

dy
Ud

o
*                                                                                                (4.25) 

 

ολοκλήρωση της εξ. (4.25) από y έως h δίδει: 

 

 





=

−
h
yF

U
UU

D
*

max                                                                                             (4.26) 

 

όπου 

 

 ( ) ydy
yh

yF o
hy

D ′′Φ
′

=





 ∫

1 1                                                                                    (4.27) 

 

Εξ ορισµού, η απόκλιση της ταχύτητας είναι η διαφορά µεταξύ της µέγιστης 

ταχύτητας (στην ελεύθερη επιφάνεια) και της καθ’ ύψος τοπικής ταχύτητας ( )yU . 

Αντίθετα, µε τη συνάρτηση ( )+yf w  του νόµου του τοιχώµατος, εδώ δεν προκύπτει ότι η 

DF  είναι "παγκόσµια" συνάρτηση. Στην πραγµατικότητα είναι διαφορετική για 

διαφορετικές ροές. 

Για αρκετά µεγάλους αριθµούς Reynolds (περίπου Re = 20,000), υπάρχει µια 

περιοχή επικαλύψεως µεταξύ του εσωτερικού στρώµατος ( 1.0~<hy ) και του 
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εξωτερικού στρώµατος ( 50>+y ). Σ’ αυτήν την ζώνη θα ισχύει τόσο η εξ. (4.16) όσο και 

η εξ. (4.25), οπότε: 

 







Φ=








Φ= Ι h

yy
dy
Ud

U
y

o
νδ*

     για      hy <<<<νδ                                        (4.28) 

 

Η εξ. (4.28) ικανοποιείται µόνον όταν ΦΙ = Φο = σταθερά, οπότε λαµβάνουµε: 

 

 
κ
1

*

=
dy
Ud

U
y       για      hy <<<<νδ                                                               (4.29) 

 

Έτσι, προκύπτει και η µορφή του νόµου της απόκλισης, δηλαδή: 

 

1
*

max ln1
Β+






=

−
k
y

U
UU

κ
     για     1<<

h
y                                                        (4.30) 

 

όπου Β1 σταθερά που εξαρτάται από την ροή. 

Πρόσφατες έρευνες (π.χ. Nezu & Nakagawa, 1993) έχουν δείξει ότι η παράµετρος 

Β1 περιγράφεται καλύτερα µέσω µιας συνάρτησης ολκού (wake function), σε αναλογία µε 

όσα συµβαίνουν στα οριακά στρώµατα. Η πλέον κατάλληλη και ευρέως 

χρησιµοποιούµενη συνάρτηση είναι η εµπειρική σχέση που εδόθη από τον Coles (π.χ. 

Nezu & Nakagawa, 1993): 

 







Π

=Β
h
yc

2
cos

2 2
1

π
κ

                                                                                          (4.31) 

 

Έτσι, ο νόµος της αποκλίσεως µπορεί να γραφεί ως : 

 

 





Π

+





=−

+

h
y

h
yUU c

2
cos

2
ln1 2

max
π

κκ
                                                              (4.32) 

 

όπου *maxmax UUU =
+

 και cΠ  = παράµετρος ισχύος του ολκού (wake strength parameter).  
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Με βάση όλα τα παραπάνω και τις περιγραφές των Nezu & Nakagawa (1993), 

µπορούµε να συνοψίσουµε τα χαρακτηριστικά της τύρβης στις διάφορες περιοχές της 

ροής. 

(α) Περιοχή τοιχώµατος ( 15.0~<hy ): Εδώ, οι κλίµακες µήκους και ταχύτητας 

της τύρβης είναι *Uν και *U , αντίστοιχα. Φαινόµενα διαπήδησης της τύρβης (bursting 

phenomena) παρουσιάζονται εντόνως πλησίον του τοιχώµατος, δηλαδή για 5<+y . Στην 

περιοχή αυτή ( 5<+y ) η παραγωγή τυρβώδους κινητικής ενέργειας ξεπερνά το ρυθµό 

ανάλωσης (Π> ε). 

(β) Περιοχή της ελεύθερης επιφάνειας ( 16.0 << hy ): Σ’ αυτήν την περιοχή η 

δοµή της τύρβης ελέγχεται από τις εξωτερικές κλίµακες, h  και maxU , της τύρβης. Η 

ανάλωση ενέργειας, ε, είναι µεγαλύτερη από την παραγωγή, Π. Συνεπώς, τυρβώδης 

ενέργεια πρέπει να παροχετεύεται από την περιοχή του τοιχώµατος στην περιοχή της 

ελεύθερης επιφάνειας, µέσω τυρβώδους διαχύσεως. Χαρακτηριστικά της τύρβης, όπως, 

π.χ. η ένταση της τύρβης στην κατακόρυφη διεύθυνση, επηρεάζονται εντόνως από την 

ελεύθερη επιφάνεια. 

(γ) Ενδιάµεση περιοχή ( 6.015.0~ << hy ): Αυτή η περιοχή δεν επηρεάζεται 

σηµαντικά από τις δύο προηγούµενες περιοχές. Μπορεί όµως να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί 

στην αδρανειακή υπό-περιοχή (inertial sub range) του φάσµατος κλιµάκων της τύρβης. Οι 

κλίµακες µήκους και ταχύτητας της τύρβης είναι y και ρτ , αντιστοίχως. Η περιοχή 

περίπου διατηρεί ένα ισοζύγιο µεταξύ παραγωγής και ανάλωσης τυρβώδους ενέργειας 

( ε≅Π  ) και περιλαµβάνει και το τµήµα της περιοχής τοιχώµατος για το οποίο 50>+y . 

 

4.2.2.7 Επίδραση τραχύτητας του τοιχώµατος. 

 

Μέχρι τώρα έχουµε υποθέσει ότι το τοίχωµα του αγωγού είναι λείο. Στην πράξη, 

βεβαίως, κάθε επιφάνεια παρουσιάζει κάποια τραχύτητα και αυτή χαρακτηρίζεται από µια 

κλίµακα µήκους (ύψους) των ανωµαλιών που προκαλούν την τραχύτητα, έστω sk .Για µια 

δεδοµένη ροή, η βασική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι η εξής: Υπάρχει µια τιµή 

του sk  (έστω *
sk ) κάτω από την οποία η ροή είναι ανεξάρτητη του sk  ώστε το τοίχωµα να 

θεωρείται υδραυλικώς λείο; Για  sk > *
sk , πώς επηρεάζεται η ροή από την τραχύτητα; 
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Ο Nikuradse έκανε πειράµατα σε σωλήνες µε κόκκους άµµου κολληµένους στο 

εσωτερικό τοίχωµα, σε πολύ πυκνή διάταξη. Τα µεγέθη των κόκκων (και εποµένως η 

τραχύτητα) έπαιρναν τιµές από 151=Rks  έως 5001=Rks , όπου R = η ακτίνα του 

σωλήνα. Οι µετρήσεις για τον συντελεστή τριβών  (συντελεστή Darcy στην εξίσωση 

Darcy – Weisbach) δίδονται στο Σχ. 4.4. Εκεί φαίνεται ότι η τραχύτητα έχει αµελητέα 

επίπτωση στην στρωτή περιοχή και σχετικώς µικρή επίπτωση στην µεταβατική ζώνη. 

Μετά, οι καµπύλες ακολουθούν κατ’ αρχάς το νόµο του Prandtl  για λείους αγωγούς µέχρι 

κάποια τιµή του Re, πριν καµφθούν προς τα άνω και προσεγγίσουν µια ασυµπτωτική τιµή, 

η οποία είναι ανεξάρτητη του αριθµού Reynolds και εξαρτάται µόνο από το λόγο Rks .  

 

 

 
Σχήµα 4.6:Ο συντελεστής τριβών f συναρτήσει του αριθµού Reynolds σε αγωγούς για διάφορες  

                     τραχύτητες. Η διακεκοµµένη γραµµή εκφράζει το νόµο της τριβής για στρωτή ροή,ενώ  
                     η συνεχής τον νόµο του Prandtl για τυρβώδη ροή σε λείους αγωγούς Τα πειραµατικά 
                     δεδοµένα προέρχονται από µετρήσεις του Nikuradse   

 
Η παρατηρούµενη συµπεριφορά αιτιολογείται µε επέκταση του νόµου του 

τοιχώµατος ώστε να συµπεριληφθεί η τραχύτητα. Για δεδοµένη τραχύτητα του τοιχώµατος 

που χαρακτηρίζεται από το ύψος τραχύτητας, sk , η βαθµίδα της ταχύτητας µπορεί να 

γραφεί ως: 

 









Φ=

νν δδ
sk

h
yy

y
U

dy
Ud ,,*                                                                                     (4.33) 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 66

όπου Φ είναι µια παγκόσµια, αδιάστατη συνάρτηση. Όπως και νωρίτερα, θεωρούµε ότι η 

Φ  δεν εξαρτάται από το hy  στο εσωτερικό στρώµα ( 1.0<hy ). 

 Για υψηλούς αριθµούς Reynolds δύο ακραίες περιπτώσεις µπορούν να εξεταστούν. 

Αν νδsk είναι πολύ µικρό, είναι λογικό να υποθέσουµε ότι η ροή δεν επηρεάζεται από 

την τραχύτητα, οπότε ανακτούµε το γνωστό νόµο του τοιχώµατος 

 

 







Φ= Ι

νδ
y

y
U

dy
Ud *    για  νδ<<sk  και hy <<                                                   (4.34) 

 

Για µεγάλο νδy , η υπόθεση ότι η εξάρτηση από το ιξώδες εξαφανίζεται, οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η ΦΙ τείνει ασυµπτωτικά σε σταθερή τιµή, κ1~ΙΦ , οπότε η εξ. 

(4.33) ολοκληρώνεται στον λογαριθµικό νόµο: 

 

 Β+







==

+

νδκ
yU

U
U ln1

*

     για    hyks <<<<<< νδ                                     (4.35) 

 

όπου Β = "παγκόσµια" σταθερά. 

 Στην δεύτερη ακραία περίπτωση, η κλίµακα τραχύτητας, sk , είναι µεγάλη σε 

σχέση µε την κλίµακα ιξώδους, νδ . Τότε ο τοπικός αριθµός Reynolds 

( 1* >>= νδν ss kkU ) είναι µεγάλος. Η µεταφορά ορµής από το υγρό προς το τοίχωµα 

επιτυγχάνεται από την δύναµη αντίστασης (drag) επί των στοιχείων τραχύτητας, η οποία 

σε υψηλούς αριθµούς Reynolds είναι κυρίως από δυνάµεις πιέσεως παρά από δυνάµεις 

ιξώδους. Τότε, µπορεί να υποθέσει κανείς ότι το ιξώδες ν  και εποµένως το νδ  δεν είναι 

σχετικές (σηµαντικές) παράµετροι για το πρόβληµα. Έτσι η εξ. (4.33) µπορεί να γραφεί 

ως: 

 

 







Φ=

s
R k

y
y

U
dy
Ud *    για  s<<νδ  και hy <<                                                    (4.36) 

 

όπου ΦR είναι µια παγκόσµια "αδιάστατη" συνάρτηση. 
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 Για sky >>  µπορεί να υποτεθεί ότι η τύρβη καθορίζεται από τοπικές διεργασίες 

ανεξάρτητες του ks, δηλαδή τις ίδιες εκείνες διεργασίες που λαµβάνουν χώρα σε λείο 

τοίχωµα. Αυτό συνεπάγεται ότι ΦR τείνει ασυµπτωτικά σε σταθερή τιµή κ1 . Τότε η εξ. 

(4.36) ολοκληρώνεται στον λογαριθµικό νόµο: 

 

 2ln1
Β+








=

+

sk
yU

κ
    για   hyks <<<<<<νδ                                               (4.37) 

 

όπου Β2 είναι "παγκόσµια" σταθερά. 

Για την γενική περίπτωση όπου ks είναι συγκρίσιµο µε το δν, παρόµοιο σκεπτικό οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι για νδ>>y  και sky >> ότι το προφίλ της ταχύτητας εκφράζεται ως: 

 









Β+








=

+

νδκ
s

s

k
k
yU ~ln1                                                                                     (4.38) 

Όταν το τοίχωµα είναι υδραυλικώς λείο ( 1<<νδsk ) η εξ. (4.35) αντιστοιχεί στην 

εξ. (4.38) µε  

 









+Β=








Β

νν δκδ
ss kk

ln1~                                                                                       (4.39) 

 

ενώ για το πλήρως τραχύ τοίχωµα ( 1>>νδsk ) η εξ. (4.37) αντιστοιχεί στην εξ. (4.38) µε 

 

 2
~ Β=








Β

νδ
sk

                                                                                                        (4.40) 

 

Πειράµατα πράγµατι επαληθεύουν την εξ. (4.38) και η σταθερά Β~ έχει καθοριστεί 

ως συνάρτηση του νδsk από τα δεδοµένα του Nikuradse, Σχ. 4.7. 

Είναι προφανές ότι για 70~* >≡≡ +
sss kUkk νδν  το τοίχωµα είναι πλήρως 

τραχύ µε ( ) 5.8~
2 =∞Β=Β . Στο άλλο άκρο, οι µετρήσεις συµφωνούν µε την εξ. (4.38) 
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µέχρι 5~<≡ +
ss kk νδ . Στην ενδιάµεση περιοχή έχουµε την µεταβατική ζώνη, όπου 

( )+Β=Β sk~~ . 

 

 

Σχήµα 4.7: Ο σταθερός προσθετικός όρος B~  στην έκφραση του λογαριθµικού νόµου συναρτήσει του  
                    ύψους τραχύτητας sks ≡ αδιαστατοποιηµένο µε την ιξώδη κλίµακα µήκους νδ . Η διακε- 

                    κοµµένη γραµµή εκφράζει την πλήρως τυρβώδη περιοχή µε 5.8~ =B , η ευθεία γραµµή την  
                    λεία, ενώ τα πειραµατικά δεδοµένα προέρχονται από τον Nikuradse.  
 
 
4.2.2.8 Ορισµός συνοριακών συνθηκών στο τοίχωµα 

 

Ακριβώς στο τοίχωµα του ανοικτού αγωγού ισχύει ότι η ταχύτητα U  µηδενίζεται 

(λόγω της συνθήκης µη ολισθήσεως) και επίσης η κάθετη ταχύτητα είναι µηδενική. Λόγω 

όµως της υπάρξεως του ιξώδους υποστρώµατος, η χρήση της συνθήκης µη ολισθήσεως θα 

απαιτούσε πολύ λεπτοµερές υπολογιστικό πλέγµα  (στην διεύθυνση κάθετα προς το 

τοίχωµα), προκειµένου να περιγραφεί σωστά (από υπολογιστικής απόψεως) το ιξώδες 

υπόστρωµα και η επίδραση του ιξώδους εντός αυτού. 

Προκειµένου να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία επινοήθηκε από τους Launder & 

Spalding (1974) η χρήση συναρτήσεων τοιχώµατος (wall functions), όπου θεωρήθηκε ότι 

σε όλες τις ροές τοιχώµατος το προφίλ της ταχύτητας πλησίον του τοιχώµατος υπακούει 

τον λογαριθµικό νόµο. Έτσι, αντί να διακριτοποιήσουµε τις εξισώσεις της ορµής µέσω του 

ιξώδους υποστρώµατος και µέχρι το τοίχωµα, το υπολογιστικό πλέγµα κατασκευάζεται 

έτσι ώστε ο πρώτος κόµβος (µετά τον κόµβο στο τοίχωµα) να τοποθετείται στην περιοχή 

ισχύος του λογαριθµικού νόµου, δηλαδή περίπου 1006050 <<− +
py . Η U -εξίσωση της 
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ορµής τότε εφαρµόζεται για τον πρώτο όγκο ελέγχου, ο οποίος εφάπτεται του τοιχώµατος 

και έχει ως κεντρικό κόµβο αυτόν που ικανοποιεί την ανισότητα 100~6050 <<− +
py . Η 

επίλυση του συστήµατος των U - εξισώσεων προϋποθέτει µια αρχική εκτίµηση της 

διατµητικής τάσεως στο τοίχωµα (τw), ή εναλλακτικά µια αρχική εκτίµηση της 

διατµητικής ταχύτητας, *U . Η προκύπτουσα ταχύτητα στον πρώτο κόµβο χρησιµοποιείται 

στον λογαριθµικό νόµο, ο οποίος γράφεται εδώ στην γενική µορφή 

 

( )++
Ε== p

p
p y

U
UU ln1

* κ
                                                                                        (4.41) 

 

προκειµένου να διορθωθεί η αρχική εκτίµηση για την διατµητική ταχύτητα, *U . 

Υπενθυµίζεται, ότι η παράµετρος Ε λαµβάνει τιµές καθοριζόµενες και από την υδραυλική 

συµπεριφορά του τοιχώµατος (λείο ή τραχύ), σύµφωνα µε την ανάλυση που έγινε στην 

ενότητα 4.3.2.7. 

 Οι οριακές συνθήκες για k  και ε  στον πρώτο κόµβο ορίζονται ως τύπου Dirichlet 

(δηλαδή γνωστές τιµές στον κόµβο p) και προκύπτουν από την υπόθεση ισορροπίας 

µεταξύ παραγωγής της τύρβης και ανάλωσής της. Αυτά οδηγούν στις τιµές: 

 

 
µc

Uk p

2
*=                                                                                                            (4.42) 

 

 
p

p y
U
κ

ε
3

*=                                                                                                             (4.43) 

 

Σηµειώνεται, ότι η εξ. (4.43) µπορεί να αποτελέσει την βάση για την ερµηνεία της εξ. (4.4) 

για την διατοµή εισόδου. Η εξ. (4.2) προκύπτει από την (4.42) για 25.0≅hy . Αυτό 

ανήκει στην περιοχή λήξεως της ισχύος του λογαριθµικού νόµου και επίσης βρίσκεται 

στην περιοχή όπου η παραγωγή Π και η ανάλωση ε  βρίσκονται σε ισορροπία. 
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4.2.3 Καθορισµός ορίων συµµετρίας 

 

Οριακή συνθήκη συµµετρίας χρησιµοποιείται όταν η φυσική γεωµετρία της ροής 

και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα από την επίλυση παρουσιάζουν ως προς άξονα ένα 

είδος συµµετρίας καθρέπτη (mirror symmetry). Επίσης, είναι δυνατόν αυτού του τύπου η 

οριακή συνθήκη να χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση τοιχωµάτων που όµως 

επιτρέπουν ολίσθηση έστω και αν επρόκειτο για συνεκτικές ροές (viscous flow).Κατά την 

χρήση της οριακής αυτής συνθήκης δεν απαιτείται ο καθορισµός άλλων παραµέτρων ή 

συνθηκών, εκτός από την σαφή δήλωση της γραµµής (περιοχής) που θα οριστεί σαν όριο 

συµµετρίας.  

Στην περιοχή που ορίζεται σαν όριο συµµετρίας θεωρούµε µηδενική ροή όλων των 

ποσοτήτων κατά µήκος του ορίου αυτού. ∆εν υπάρχει µεταγωγή (convective) ροής κατά 

µήκος ενός ορίου συµµετρίας: η κάθετη συντεταγµένη της ταχύτητας στο όριο συµµετρίας 

είναι έτσι µηδέν. Επιπλέον, δεν υπάρχει ούτε διάχυση (diffusion) ροής κατά µήκος του 

ορίου συµµετρίας: η κάθετη βαθµίδα όλων των µεταβλητών της ροής είναι λοιπόν µηδέν. 

Συµπερασµατικά, η οριακή συνθήκη συµµετρίας χαρακτηρίζεται από µηδενική ταχύτητα 

και µηδενικές παραγώγους όλων των µεταβλητών κάθετα στο όριο. Επακόλουθο των 

παραπάνω είναι στο όριο συµµετρίας οι διατµητικές τάσεις να είναι µηδέν, µε αποτέλεσµα 

η περιοχή αυτή να "αναγνωρίζεται" σαν ένα λείο τοίχωµα όταν χρησιµοποιείται σε 

συνεκτικές ροές. 

 

4.2.4 ∆ιαχείριση της ελεύθερης επιφάνειας   

 

Στην ελεύθερη επιφάνεια η ταχύτητα κάθετη προς αυτή τίθεται ίση προς το µηδέν 

(για µόνιµες ροές) και οι βαθµίδες (παράγωγοι) των άλλων συνιστωσών ταχύτητας και της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας , k , κάθετα προς την ελεύθερη επιφάνεια τίθενται ίσες 

προς το µηδέν. Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν όταν δεν ασκείται διατµητική τάση στη 

επιφάνεια. Για την ποσότητα ε  χρησιµοποιείται συνήθως και η έκφραση του Celik και 

Rodi (1988), η οποία µειώνει την κλίµακα µήκους της τύρβης  (δηλαδή του τυρβώδους 

ιξώδους) πλησίον της επιφάνειας. 

 

h
k fs

fs 43.0

23

=ε                                                                                                         (4.44) 
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όπου ο δείκτης fs  υπονοεί την ελεύθερη επιφάνεια. 

 Τα παραπάνω ισχύουν όταν χρησιµοποιείται η προσέγγιση άκαµπτου καλύµµατος 

για την ελεύθερη επιφάνεια. ∆ιαφορετικά, είναι δυνατόν να διαχειριστεί κανείς την 

ελεύθερη επιφάνεια και µε άλλους τρόπους που αναλυτικά εµφανίζονται στις ενότητες 4.2 

και 5.2.2.1. Τέλος, σηµειώνεται ότι τα αναφερόµενα στο παρόν κεφάλαιο σε σχέση µε τις 

οριακές συνθήκες για την προσοµοίωση ροών σε ανοικτούς αγωγούς αποτελούν µια 

πρώτη προσέγγιση και δεν µπορούν να εξεταστούν αποµονωµένα από τα θέµατα 

διακριτοποίησης του πεδίου ροής και αριθµητικής επιλύσεως του προβλήµατος. 

Ειδικότερες λεπτοµέρειες µπορεί να αναζητήσει κανείς σε πηγές που πραγµατεύονται το 

αντικείµενο της Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής (Computational Fluid Dynamics ή 

C.F.D.) όπως για παράδειγµα οι Versteeg & Malalasekera (1995).  
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ FLUENT 

 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

 

Η υπολογιστική ρευστοδυναµική (Computational Fluid Dynamics) ή CFD είναι η 

επιστήµη της πρόβλεψης της ροής των ρευστών, της µετάδοσης θερµότητας και µάζας, 

των χηµικών αντιδράσεων και άλλων σχετικών φαινοµένων µέσω της επίλυσης των 

µαθηµατικών εξισώσεων που διέπουν τις διεργασίες αυτές, χρησιµοποιώντας µια 

αριθµητική µέθοδο. Η όποια αριθµητική µέθοδος εφαρµόζεται µε τη βοήθεια 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης µε τη βοήθεια της υπολογιστικής 

ρευστοδυναµικής είναι χρήσιµα δεδοµένα για ένα µηχανικό, ώστε να τα χρησιµοποιήσει 

στην αρχική µελέτη νέων σχεδίων (conceptual design), στην ανίχνευση προβληµάτων 

(troubleshooting) ή ακόµα και στον ανασχεδιασµό - βελτιστοποίηση (redesign - 

optimization) κατασκευών ή τµηµάτων τους. 

Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο που θα λέγαµε ότι χαρακτηρίζει την 

υπολογιστική ρευστοδυναµική είναι ότι η ανάλυση αυτού του είδους προσφέρει φθηνά και 

γρήγορα αποτελέσµατα, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης του φυσικού 

προβλήµατος σε πραγµατική κλίµακα, χωρίς περιορισµούς και όρια. Επιπροσθέτως, η 

ανάλυση µε CFD δίνει πληροφορίες σε όλο το χώρο του πεδίου το οποίο επιλύεται και όχι 

µόνο σε µεµονωµένα σηµεία, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει εύκολη ανάλυση σεναρίων καθώς 

και παραµετρική ανάλυση. 

Σήµερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, η τεχνολογία της υπολογιστικής 

ρευστοδυναµικής (CFD) βρίσκει εφαρµογή σε όλους τους κλάδους της επιστήµης του 

µηχανικού που ασχολείται µε την πρόβλεψη της συµπεριφοράς των ρευστών. Προς την 

κατεύθυνση αυτή σηµαντικό ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη καθώς και το χαµηλό κόστος των 

σύγχρονων ισχυρών υπολογιστών. 
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5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ (CFD) 

 

Η εφαρµογή ξεκινά από ένα µαθηµατικό µοντέλο ενός φυσικού προβλήµατος. Η 

διατήρηση της µάζας, της ορµής και της ενέργειας πρέπει να ικανοποιείται στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, δηλαδή στην περιοχή ανάλυσης της ροής. Κατά την επίλυση γίνονται 

απλοποιητικές παραδοχές ώστε να καταστεί εφικτή και πρακτική η προσέγγιση του 

φυσικού προβλήµατος. Έτσι, λοιπόν, µπορούµε να θεωρούµε ως προς το χρόνο µόνιµη 

κατάσταση της ροής, ως προς το χώρο δισδιάστατη ροή και ως προς τη φύση ασυµπίεστη 

ή ακόµα και άτριβη ροή. Στη συνέχεια εφαρµόζονται οι κατάλληλες αρχικές και/ ή 

οριακές συνθήκες για το συγκεκριµένο πρόβληµα. 

Η υπολογιστική ρευστοδυναµική εφαρµόζει αριθµητικές µεθόδους (συνήθως 

καλούνται µέθοδοι διακριτοποίησης) ώστε να δηµιουργήσει προσεγγίσεις των φυσικών 

εξισώσεων της ρευστοδυναµικής για την περιοχή που επιλύεται. Έτσι, οι διαφορικές 

εξισώσεις γίνονται αλγεβρικές ενώ ο χώρος επίλυσης µετατρέπεται σε ένα σύνολο κελιών/ 

στοιχείων (cells) που καθορίζουν το πλέγµα ή κάναβο επίλυσης (computational mesh). 

Το σύστηµα των αλγεβρικών εξισώσεων επιλύεται αριθµητικά, µε τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, για κάθε µεταβλητή της ροής σε κάθε κελί του υπολογιστικού 

πλέγµατος. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η χρήση της διαδικασίας CFD παρουσιάζει αρκετά 

πλεονεκτήµατα και προσφέρει γρήγορα και σε χαµηλό κόστος πλούσια πληροφορία 

εξασφαλίζοντας, σε συνεργασία και µε το πείραµα, την πλήρη περιγραφή του φυσικού 

φαινοµένου. 

Ωστόσο, η τεχνολογία της υπολογιστικής ρευστοδυναµικής δεν παύει να 

χαρακτηρίζεται και από αρκετούς σηµαντικούς περιορισµούς. Καταρχάς, ως προς τα 

µαθηµατικά µοντέλα τα οποία χρησιµοποιεί. Οι επιλύσεις βασίζονται σε µοντέλα των 

πραγµατικών φαινοµένων, όπως µοντέλα τύρβης, συµπιεστότητας, πολυφασικής ροής ή 

ακόµα και χηµικών αντιδράσεων. Έτσι, οι λύσεις που αποκτώνται από αυτά θα είναι τόσο 

ακριβείς όσο και τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται.  

Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, το αριθµητικό σφάλµα επηρεάζει επίσης την 

ποιότητα της λύσης. Η επίλυση µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αναπόφευκτα εισάγει 

σφάλµα. Η στρογγυλοποίηση εισάγει σφάλµα εξαιτίας της πεπερασµένης µνήµης 

αποθήκευσης των αριθµών, ενώ σφάλµα προκαλείται και λόγω της αποκοπής εξαιτίας της 

προσέγγισης κατά τη διακριτοποίηση των εξισώσεων (µετατροπή διαφορικών εξισώσεων 
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σε αλγεβρικές). Το σφάλµα λόγω της στρογγυλοποίησης είναι σχεδόν αναπόφευκτο, ενώ 

το σφάλµα αποκοπής είναι δυνατόν να περιοριστεί στο ελάχιστο µε την αυξηµένη 

πύκνωση του υπολογιστικού πλέγµατος ή µε τη χρήση σχηµάτων µεγαλύτερης ακρίβειας. 

Περιορισµοί, όµως, προκύπτουν και λόγω των οριακών συνθηκών. Όπως και µε τα 

µαθηµατικά µοντέλα έτσι και εδώ η ακρίβεια της λύσης είναι τόσο καλή όσο και οι 

αρχικές/ οριακές συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν. Η ποιότητα των αρχικών/ οριακών 

συνθηκών ουσιαστικά εκφράζεται µέσω της ρεαλιστικότητας µε την οποία αυτές 

χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα, αν αναλύεται ένα πρόβληµα ροής σε αγωγό και δεν 

χρησιµοποιείται κατάλληλο µήκος του αγωγού για την ανάπτυξη της ροής (µήκος 

αναπτύξεως), τότε το προφίλ της ταχύτητας στην είσοδο του αγωγού θα πρέπει να ορίζεται 

για πλήρως ανεπτυγµένη ροή και να µην καθορίζεται ως οµοιόµορφο. 

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η υπολογιστική ρευστοδυναµική 

µπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την µοντελοποίηση της ροής των ρευστών, 

έχοντας πάντα υπόψη τις όποιες απλοποιητικές παραδοχές, προσεγγίσεις και περιορισµούς 

που αναπόφευκτα εφαρµόζονται. 

 

5.3 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ GAMBIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η εφαρµογή των µεθόδων της υπολογιστικής 

ρευστοδυναµικής πραγµατοποιείται στην παρούσα εργασία µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Για την ανάλυση της ροής χρησιµοποιείται ο εµπορικός κώδικας Fluent και 

συγκεκριµένα η έκδοση 6.1.2. Ο κώδικας αυτός συνοδεύεται και από τον προεπεξεργαστή 

του, Gambit, ο οποίος χρησιµοποιείται για την κατασκευή της γεωµετρίας του 

προβλήµατος καθώς και του υπολογιστικού πλέγµατος. 

Ο κώδικας Gambit δίνει τη δυνατότητα είτε να κατασκευαστεί η γεωµετρία του 

προβλήµατος ή απλώς να εισαχθεί, αφού προηγουµένως έχει διαµορφωθεί σε κάποιο 

σχεδιαστικό πρόγραµµα. Συνήθη προγράµµατα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

είναι το σχεδιαστικό πακέτο Autocad2000 ή το πρόγραµµα ανάλυσης κατασκευών ANSIS. 

Η εισαγωγή ή κατασκευή της γεωµετρίας ουσιαστικά καθορίζει και τα όρια του 

υπολογιστικού πεδίου. Η γεωµετρία αυτή µπορεί να είναι δύο ή τριών διαστάσεων, 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ανάλυσης. Αυτό προκύπτει τόσον από την γεωµετρία του 

ροϊκού πεδίου όσον και από τις απαιτήσεις ακρίβειας και συνδέεται και µε το γεγονός ότι 

η δισδιάστατη γεωµετρία και κατ' επέκταση η δισδιάστατη ανάλυση επιτρέπει υψηλότερο 
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βαθµό ανάλυσης πλέγµατος (resolution), µε αποτέλεσµα ακόµα πιο αξιόπιστη ποιότητα 

αποτελεσµάτων. 

Εφόσον η γεωµετρία του προβλήµατος έχει καθοριστεί στη συνέχεια απαιτείται η 

διαµόρφωση του υπολογιστικού πλέγµατος. Εδώ θα πρέπει να αποφασιστεί τι είδους 

πλέγµα θα χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση. Ο κώδικας Gambit δίνει τη δυνατότητα 

χρήσης εξαεδρικού/τετραπλευρικού ή τετραεδρικού/τριγωνικού πλέγµατος για 

τρισδιάστατη/ δισδιάστατη αντίστοιχα ανάλυση, Σχ. 5.1. Επιπλέον, επιτρέπει και τη 

δηµιουργία υβριδικού πλέγµατος που µπορεί να αποτελείται από συνδυασµό των 

παραπάνω ανάλογα µε τις απαιτήσεις της γεωµετρίας και της φύσης του προβλήµατος. 

                                                                               

                                             
Σχήµα 5.1: Γεωµετρία των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του υπολογιστικού  

                   πλέγµατος 
 

Βασικό στοιχείο στη δηµιουργία του υπολογιστικού πλέγµατος αποτελεί ο βαθµός 

ανάλυσής του (resolution), ο οποίος µπορεί να ποικίλει σε κάθε τµήµα του πεδίου καθώς 

και ο αριθµός των στοιχείων του πλέγµατος που απαιτούνται για το συγκεκριµένο 

πρόβληµα. Στην επιλογή και των δύο αυτών χαρακτηριστικών του υπολογιστικού 

πλέγµατος βασικό παράγοντα αποτελεί η υπολογιστική ισχύς που διαθέτει ο υπολογιστής 

που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση. Ένα εµπειρικό µέτρο για όλα τα παραπάνω θέλει 

ένας υπολογιστής µνήµης RAM 1 GB να µπορεί να επεξεργαστεί µια γεωµετρία που 

διαθέτει το πολύ έως 106 υπολογιστικά κελιά (cells). 

Για απλές γεωµετρίες τα τετραπλευρικά/εξαεδρικά πλέγµατα δίνουν λύσεις υψηλής 

ακρίβειας µε λιγότερα στοιχεία από ότι τα τριγωνικά/τετραεδρικά πλέγµατα. Για σύνθετες, 

όµως, γεωµετρίες τα τετραπλευρικά/εξαεδρικά πλέγµατα δεν προσφέρουν κάποιο 

πλεονέκτηµα, οπότε είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθούν τριγωνικά/τετραεδρικά 

πλέγµατα. 
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Σχήµα 5.2: Απλές γεωµετρίες µε τετραπλευρικά/ εξαεδρικά πλέγµατα και σύνθετες µε τριγωνικά/   .  

                  τετραεδρικά πλέγµατα       

 

Σηµαντικό στοιχείο για την ποιότητα των αποτελεσµάτων της ανάλυσης αποτελεί η 

κατάλληλη πύκνωση του πλέγµατος σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται. Περιοχές πλησίον 

στερεού τοιχώµατος, πίσω από εµπόδια και κοντά σε απότοµες αλλαγές της γεωµετρίας, 

όπου αναµένονται σηµαντικές µεταβολές των παραµέτρων της ροής, είναι µερικές από τις 

περιπτώσεις όπου επιβάλλεται υψηλότερη ανάλυση του υπολογιστικού πεδίου. Για τον 

περιορισµό της αριθµητικής διάχυσης η οποία µπορεί να επηρεάζει σηµαντικά την 

ποιότητα της λύσης θα πρέπει ο λόγος ύψους προς πλάτος των υπολογιστικών κελιών, 

∆y/∆x, να είναι µεγαλύτερος του 1/10 εκτός από περιοχές όπου η ροή θεωρείται πλήρως 

αναπτυγµένη, όπου ο λόγος αυτός µπορεί να λαµβάνει τιµές έως και 1/20 ή 1/50. 

 

5.3.1 Ορισµός οριακών συνθηκών στο υπολογιστικό πλέγµα             

 

Εφόσον κατασκευαστεί η γεωµετρία και διαµορφωθεί το υπολογιστικό πεδίο του 

προβλήµατος θα πρέπει να καθοριστούν οι οριακές συνθήκες µέσα στον προεπεξεργαστή 

GAMBIT. Οι οριακές αυτές συνθήκες θα µπορούν να αναγνωριστούν και να 

τροποποιηθούν κατά την εισαγωγή του πλέγµατος στον κώδικα Fluent. 

Κάθε µέρος του υπολογιστικού πεδίου αναγνωρίζεται µε συγκεκριµένο όνοµα που 

είναι ίδιο τόσο για τον προεπεξεργαστή Gambit όσο και εν συνεχεία για τον κώδικα 

Fluent. Κάθε υπολογιστικό κελί ονοµάζεται cell και εκφράζει έναν πεπερασµένο όγκο 

µέσω του οποίου λαµβάνει χώρα η ροή. Το σύνολο των υπολογιστικών κελιών καθορίζει 

το συνολικό υπολογιστικό πεδίο. Το υπολογιστικό πεδίο περιλαµβάνει περιοχές οι οποίες 

αργότερα κατά την εισαγωγή στο FLUENT µπορεί να αντιπροσωπεύουν τόσον περιοχές 

ρευστού όσο και στερεού. Τα όρια κάθε cell ορίζονται ως faces, ενώ για την περίπτωση 

που χρησιµοποιείται τρισδιάστατο πλέγµα τα όρια κάθε face ονοµάζονται edges. Η ίδια 

ονοµατολογία, edges, χρησιµοποιείται και για τον ορισµό των ακµών της γεωµετρίας πριν 
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τη δηµιουργία του υπολογιστικού πλέγµατος. Τα σηµεία όπου συναντώνται οι faces (ή οι 

edges για την περίπτωση τρισδιάστατης γεωµετρίας) ονοµάζονται nodes, ενώ το σύνολο 

από nodes, faces και/ ή cells ορίζει τις zones του υπολογιστικού πεδίου, Σχ. 5.3. 

 

                           
Σχήµα 5.3: Ορισµός µερών για την περίπτωση δισδιάστατου και τρισδιάστατου υπολογιστικού  

                  Πλέγµατος 

 

Οι οριακές συνθήκες εφαρµόζονται σε face zones. Έτσι, λοιπόν, µπορούµε να 

ορίζουµε σε κάθε face zone την οριακή συνθήκη που αργότερα θέλουµε να αναγνωριστεί 

από τον κώδικα Fluent. Συνήθως ορίζουµε την είσοδο και την έξοδο του ρευστού ως inlet 

και outlet αντίστοιχα, τις ελεύθερες επιφάνειες του ρευστού, εάν υπάρχουν, ως symmetries 

ή pressure inlet και τα αδιαπέρατα στερεά όρια ως walls. Στη συνέχεια εξάγουµε το 

πλέγµα που έχουµε κατασκευάσει και το οποίο µπορεί πλέον να εισαχθεί στο πρόγραµµα 

Fluent για την ανάλυση. 

 

5.4 Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ FLUENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ 

 

Αφού η γεωµετρία και το υπολογιστικό πλέγµα του προβλήµατος έχουν 

διαµορφωθεί, εισάγονται στον κώδικα Fluent για την ανάλυση. Το υπολογιστικό πεδίο 

ελέγχεται (check) από τον κώδικα και αναγνωρίζονται οι zones και οι οριακές συνθήκες 

που έχουν καθοριστεί σε αυτές στον προεπεξεργαστή Gambit. 

Μπορεί να γίνει διαβάθµιση του πλέγµατος και των µονάδων, ωστόσο το Fluent 

έχει καθορισµένες (default) µονάδες σε S.I σύστηµα. Έτσι, όλες οι διαστάσεις του 

πλέγµατος θεωρούνται αρχικά µέτρα (m). Στο Fluent περιέχονται διάφορα µοντέλα για την 

προσοµοίωση της ροής. Μοντελοποιείτα, λοιπόν, η ροή ρευστού και η µετάδοση 

θερµότητας µέσω των εξισώσεων ορµής, συνέχειας (µάζας) και ενέργειας καθώς και 

διαφόρων µοντέλων ακτινοβολίας. Για την προσοµοίωση της τύρβης χρησιµοποιούνται οι 

RANS εξισώσεις περιλαµβάνοντας µοντέλα κλεισίµατος τύπου k-ε, k-ω και RSM. Άλλα 
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διαθέσιµα µοντέλα, περισσότερο ίσως εξειδικευµένα, είναι το µοντέλο µιας εξίσωσης 

Spalart - Almaras, το RNG k-ε που αποτελεί παραλλαγή του standard k-ε καθώς και η 

µέθοδος της προσοµοίωσης των µεγάλων δινών, LES. Τέλος, µοντέλα χρησιµοποιούνται 

και για την προσέγγιση πολυφασικών ροών όπως το VOF model για την περίπτωση µη 

αναµίξιµων ρευστών. 

Μετά την επιλογή των µοντέλων που θα χρησιµοποιηθούν για την προσοµοίωση 

του φυσικού προβλήµατος, θα πρέπει να καθοριστούν τα είδη και οι ιδιότητες των υλικών 

του µοντέλου. Καθορίζονται οι ιδιότητες των υλικών νερού και αέρα, για την περίπτωση 

διφασικής ροής, όπως η πυκνότητα και το ιξώδες. Στη συνέχεια ο κώδικας υπολογίζει τις 

ιδιότητες του µίγµατος από τις επιµέρους ιδιότητες των υλικών και κάποιο νόµο. 

Τα υλικά ορίζονται σε κάθε cell zone, όπου ο καθορισµός εξαρτάται από τα 

επιλεγµένα µοντέλα. Για παράδειγµα, στην περίπτωση επιλογής του µοντέλου VOF για 

διφασική ροή καθορίζεται κύρια και δευτερεύουσα φάση. Ως κύρια φάση (primary phase) 

ορίζεται ο αέρας (air), ενώ ως δευτερεύουσα (secondary phase) το νερό (water).  

 

5.4.1 Ορισµός οριακών συνθηκών 

 

Για να έχει ένα πρόβληµα µοναδική λύση, θα πρέπει να δοθεί πληροφορία για όλες 

τις εξαρτηµένες µεταβλητές σε όλα τα όρια του πεδίου. Τούτο επιτυγχάνεται µε τον 

καθορισµό των οριακών συνθηκών, που περιλαµβάνει τον καθορισµό της θέσης των ορίων 

(π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τοίχοι, συµµετρίες) και την προµήθεια πληροφορίας στα όρια. Κάθε 

φορά τα απαιτούµενα δεδοµένα στα όρια εξαρτώνται από το είδος των οριακών συνθηκών 

και τα φυσικά µοντέλα τα οποία έχουµε ενεργοποιήσει στον κώδικα. Η βασική λογική 

έγκειται στο ότι θα πρέπει να γνωρίζουµε την απαιτούµενη πληροφορία στα όρια, ώστε να 

καθορίζουµε τα όρια σε τέτοιες θέσεις όπου γνωρίζουµε την πληροφορία αυτή ή µπορούµε 

να την υπολογίσουµε/ υποθέσουµε. 

Για την κατανόηση της παραπάνω λογικής µπορούµε να θεωρήσουµε το παρακάτω 

παράδειγµα: 

Υποθέτουµε ανοιχτό αγωγό στον πυθµένα του οποίου παρεµβάλλεται εµπόδιο. 

Ζητάµε την κατανοµή των παραµέτρων της ροής πίσω από το εµπόδιο. 

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο πιθανές περιπτώσεις στην τοποθέτηση της εισόδου. Η 

είσοδος µπορεί να τοποθετηθεί αρκετά ανάντη του εµποδίου (σε απόσταση τουλάχιστον 

ίση µε το µήκος εισόδου). Θα χρησιµοποιηθεί οµοιόµορφο προφίλ για την κατανοµή της 

ταχύτητας και αυτή θα αναπτυχθεί µέσα στο µήκος εισόδου/ αναπτύξεως (entrance 
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length). ∆ιαφορετικά, µπορεί να µην χρησιµοποιηθεί µήκος εισόδου αλλά να δοθεί το 

ακριβές πλήρως αναπτυγµένο προφίλ της ταχύτητας λίγο πριν το εµπόδιο. Και στις δύο 

περιπτώσεις η ποιότητα των αποτελεσµάτων που θα εξάγουµε θα είναι ακριβώς η ίδια µε 

τη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση θα απαιτηθούν περισσότερα υπολογιστικά κελιά 

(cells) άρα και υψηλότερο υπολογιστικό κόστος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η 

ακριβής γνώση του προφίλ της ταχύτητας µόλις ανάντη του εµποδίου. 

Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω και προκειµένου να επιτυγχάνεται καλύτερη 

σύγκλιση κατά την επίλυση θα πρέπει, όσο το δυνατόν, να επιλέγονται τα όρια έτσι ώστε η 

ροή είτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από το υπολογιστικό πεδίο. Επίσης, καλό θα είναι να 

µην υπάρχουν µεγάλες µεταβολές κάθετα στα όρια, αφού κάτι τέτοιο µάλλον φανερώνει 

κακό "στήσιµο" του προβλήµατος. 

 

5.4.2 ∆ιαθέσιµα είδη οριακών συνθηκών     

 

Ο κώδικας Fluent περιέχει αρκετά είδη οριακών συνθηκών που µπορούν να 

χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος και τη φύση της ροής. Έτσι, 

γενικά για εξωτερικά faces µπορούν να χρησιµοποιούνται οριακές συνθήκες τύπου 

pressure inlet, pressure outlet για είσοδο και έξοδο της ροής αντίστοιχα. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση που η ροή θεωρείται ασυµπίεστη οι παραπάνω οριακές συνθήκες µπορούν να 

αντικαθίσταται από velocity inlet και outflow, ενώ για συµπιεστή ροή οι αντίστοιχες 

οριακές συνθήκες είναι mass flow inlet και pressure far - field. Άλλα είδη οριακών 

συνθηκών και κυρίως για καθορισµό στερεών ορίων είναι οι τύποι wall, symmetry και 

periodic. Για εσωτερικά όρια του πεδίου επιλύσεως χρησιµοποιούνται οριακές συνθήκες 

τύπου interior, fan, porous jump, radiator ή ακόµα και walls. 

Όλες οι παραπάνω οριακές συνθήκες συνήθως προκαθορίζονται κατά την 

κατασκευή γεωµετρίας και πλέγµατος στον προεπεξεργαστή Gambit και εισάγονται στον 

κώδικα Fluent. Ωστόσο, όλα τα είδη των οριακών συνθηκών, που έχουν προκαθοριστεί, 

µπορούν εύκολα να αλλάξουν στον κώδικα Fluent. Έτσι, µπορούµε κάθε φορά να 

τροποποιούµε τα αποτελέσµατα και την ποιότητα της λύσης µεταβάλλοντας κατάλληλα τα 

είδη των οριακών συνθηκών. 

Με την επιλογή κάθε οριακής συνθήκης θα πρέπει να καθορίσουµε και τις τιµές 

των παραµέτρων που εκφράζουν την συγκεκριµένη οριακή συνθήκη. Για παράδειγµα η 

επιλογή της οριακής συνθήκης velocity inlet επιβάλει τον καθορισµό του µέτρου της 

ταχύτητας κάθετα στο όριο ή των συνιστωσών της ή διαφορετικά το µέτρο και την 
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διεύθυνσή της. Το προφίλ της ταχύτητας τότε θεωρείται οµοιόµορφο. Είναι δυνατόν να 

εισάγει κανείς και το πλήρως αναπτυγµένο προφίλ της ταχύτητας, ως εναλλακτική λύση, 

χρησιµοποιώντας κατάλληλη υπορουτίνα. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ο 

καθορισµός στο όριο των τυρβωδών χαρακτηριστικών της ροής, της τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας (turbulent kinetic energy) καθώς και της τυρβώδους ανάλωσης (turbulence 

dissipation rate), αναλόγως µε το µοντέλο προσοµοίωσης της τύρβης που επιλέγεται στον 

κώδικα. Αντίστοιχα ορίζονται οι παράµετροι και των άλλων οριακών συνθηκών. 

 

5.4.3 Επιλογή λύτη     

 

Αφού καθοριστούν οι οριακές συνθήκες στη συνέχεια επιλέγεται ο λύτης (solver) 

που θα χρησιµοποιηθεί για την επίλυση του προβλήµατος. Οι επιλογές που προσφέρει το 

Fluent είναι συζευγµένο άρρητο (Coupled – Implicit), συζευγµένο ρητό (Coupled – 

Explicit) ή ασύζευκτο (άρρητο) Segregated (Implicit). Οι Coupled λύτες συνιστώνται όταν 

υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση µεταξύ πυκνότητας, ενέργειας, ορµής και/ή χηµικών 

αντιδράσεων. Για παράδειγµα σε περίπτωση συµπιεστής ροής υψηλής ταχύτητας. Γενικά ο 

Coupled - Implicit λύτης συνιστάται σε σχέση µε τον Coupled - Explicit κυρίως λόγω του 

ότι είναι διπλάσια γρήγορος. Απαιτεί όµως διπλάσια µνήµη από τον Coupled - Explicit ή 

τον Segregated (Implicit) λύτη. 

Ο Coupled - Explicit λύτης πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για µη µόνιµες ροές 

όταν οι χαρακτηριστικές κλίµακες χρόνου του προβλήµατος είναι της ίδιας τάξης µε τα 

ακουστικά κύµατα. Τέλος, ο Segregated (Implicit) λύτης θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις. Έχει µικρότερη απαίτηση µνήµης σε σχέση µε τον Coupled - 

Implicit λύτη ενώ η Segregated προσέγγιση δίνει µεγάλη ευελιξία στη διαδικασία 

επίλυσης. 

 

5.4.4 ∆ιακριτοποίηση (µέθοδοι παρεµβολής)  

 

Οι λύτες του FLUENT βασίζονται στη µέθοδο των πεπερασµένων όγκων. Το πεδίο 

διακριτοποιείται σε έναν πεπερασµένο αριθµό όγκων ελέγχου (κελιών), Σχ. 5.4. Οι γενικές 

εξισώσεις µεταφοράς της µάζας, ορµής, ενέργειας κ.λπ. εφαρµόζονται σε κάθε κελί και 

διακριτοποιούνται. Για κάθε κελί (cell) ισχύει: 
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∫ ∫ ∫ ∫ ⋅Φ+⋅Φ∇⋅Γ=⋅⋅Φ⋅+⋅Φ⋅
∂
∂

V A A V

dVSdAdAVdV
t

ρρ  

  µη µόνιµος         συναγωγή            διάχυση            παραγωγή 

 

όπου Φ είναι µια συνάρτηση που καθορίζεται αναλόγως µε το είδος της εξίσωσης που 

αναλύεται. Οι τιµές της Φ για τις εξισώσεις συνέχειας, ορµής και ενέργειας δίνονται στον 

Πίν. 5.1. 

 
Πίνακας 5.1 : Τιµές της µεταβλητής Φ για τις διάφορες ποσότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

           

 
 Σχήµα 5.4: Ροικό πεδίο αγωγού   διακριτοποιηµένο σε πεπερασµένοαριθµό όγκων ελέγχου (υπολογιστικό  

                  πλέγµα). 

   

Όλες οι παραπάνω εξισώσεις επιλύονται για βρεθεί το πεδίο ροής. Κάθε εξίσωση 

µεταφοράς διακριτοποιείται σε µια αντίστοιχη αλγεβρική (βλ. Κεφάλαιο 4).  

Οι παράµετροι της ροής (αποθηκευµένες στα κέντρα των cells) πρέπει να 

παρεµβληθούν στα faces των πεπερασµένων όγκων.  

Το Fluent προσφέρει έναν αριθµό από σχήµατα παρεµβολής που είναι τα 

ακόλουθα. First - Order Upwind Scheme, προσφέρει εύκολη σύγκλιση αλλά ακρίβεια 

µόνο πρώτου βαθµού. Η επιλογή Power Law Scheme προσφέρει ίσως µεγαλύτερη 

ακρίβεια, αλλά για ροές χαµηλού αριθµού Reynolds. Προκειµένου να πετύχουµε ακρίβεια 

δευτέρου βαθµού χρησιµοποιείται η επιλογή Second Order Upwind Scheme. Η µέθοδος 

Εξίσωση Φ 

συνέχειας 1 

 x - ορµής U 

 y - ορµής V 

ενέργειας h 
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αυτή επιλέγεται απαραίτητα σε περιπτώσεις όπου το υπολογιστικό πλέγµα αποτελείται από 

τριγωνικά/ τετραεδρικά κελιά µε µοναδική επίπτωση την πιο αργή σύγκλιση. Σε 

περίπτωση που το πλέγµα αποτελείται από τετραπλευρικά/ εξαεδρικά κελιά κατάλληλο για 

την παρεµβολή είναι το σχήµα Quadratic Upwind Interpolation (QUICK). Το σχήµα αυτό 

βρίσκει ιδιαίτερη εφαρµογή για ροές µε έντονη συστροφή/ περιστροφή ενώ σε περίπτωση 

οµοιόµορφου πλέγµατος προσφέρει ακρίβεια τρίτου βαθµού. 

Επιπλέον µέθοδοι παρεµβολής διατίθενται για τον υπολογισµό της πίεσης στα 

faces των cells στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ο Segregated λύτης. Το δεδοµένο 

(default) σχήµα για την πίεση είναι το standard που προσφέρει χαµηλή ακρίβεια για ροές 

µε µεγάλες µεταβολές κάθετα στα όρια. Το σχήµα Linear θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

µόνο όταν τα άλλα σχήµατα δηµιουργούν πρόβληµα σύγκλισης ή αφύσικα αποτελέσµατα. 

Στην περίπτωση συµπιεστής ροής και όταν δεν χρησιµοποιούνται πολυφασικά µοντέλα 

τύπου V.O.F. µπορεί να χρησιµοποιείται το σχήµα Second Order Upwind Scheme. Όταν οι 

δυνάµεις πεδίου είναι σηµαντικές, για παράδειγµα ροή ελεύθερης συναγωγής υψηλού 

αριθµού Reynolds ή ροές µε υψηλή συστροφή τότε χρησιµοποιείται το σχήµα Body Force 

Weighted. Τέλος, για ροές µε υψηλή συστροφή ή για πεδία ροής που εµφανίζουν µεγάλη 

καµπυλότητα καταλληλότερη είναι η επιλογή PRESTO!. 

Η σύνδεση πίεσης - ταχύτητας αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο µεταφράζεται 

η διατήρηση της µάζας στον Segregated λύτη. Υπάρχουν, λοιπόν, τρεις διαθέσιµες 

µέθοδοι. Η µέθοδος SIMPLE είναι η σταθερή (default) µέθοδος που διαθέτει το 

πρόγραµµα και χαρακτηρίζεται ως αρκετά ευσταθής. Στην περίπτωση που η ροή είναι 

πολύ απλή και επιθυµείται ταχύτερη σύγκλιση, για παράδειγµα στην περίπτωση στρωτής 

ροής χωρίς άλλα φυσικά µοντέλα, προτιµάται η µέθοδος SIMPLEC. Ωστόσο, η πιο 

χρησιµοποιούµενη είναι η µέθοδος PISO που είναι χρήσιµη για µη µόνιµες ροές ή για 

πλέγµατα που έχουν cells µε υψηλό skewness, ειδικότερα στοιχεία µπορεί κανείς να 

αναζητήσει σε κλασικά βιβλία όπως Patankar (1980) και Malalasekera (1995). 

 

5.4.5 Επίλυση του φυσικού προβλήµατος     

 

Η διαδικασία της επίλυσης είναι επαναληπτική. Απαιτεί ότι όλες οι προς επίλυση 

µεταβλητές θα πάρουν µια αρχική τιµή πριν τον υπολογισµό τους. Οι αρχικές αυτές τιµές 

που αποτελούν ένα είδος προσέγγισης/ "εκτίµησης" της πραγµατικής τιµής είναι αρκετά 

σηµαντικές, αφού όσο πιο ρεαλιστικές είναι τόσο περισσότερο βελτιώνουν την ευστάθεια 

της λύσης και επιταχύνουν τη σύγκλιση. 
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Οι αρχικές αυτές τιµές των µεταβλητών που ορίζονται ως µια διαδικασία 

"initialize" σε όλο το πεδίο επίλυσης είναι δυνατόν να τροποποιούνται σε καθορισµένες 

περιοχές του πεδίου επιτρέποντας έτσι µια περισσότερο ρεαλιστική έναρξη της επίλυσης. 

Για παράδειγµα, στην περίπτωση ροής µε ελεύθερη επιφάνεια όπου το υπολογιστικό πεδίο 

περιλαµβάνει και τα δύο µη αναµίξιµα ρευστά (νερό και αέρας) µπορούµε να δηλώσουµε 

(initialize) µια τιµή της ταχύτητας που θα ανταποκρίνεται και στο νερό αλλά και στον 

αέρα. Στην περίπτωση που επιθυµούµε διαφορετική ταχύτητα για το νερό (καθορισµένη 

περιοχή) θα χρησιµοποιήσουµε την επιλογή Patch για να εισάγουµε τιµές για µεµονωµένες 

µεταβλητές στην καθορισµένη περιοχή. 

Η επιλογή σωστών αρχικών συνθηκών είναι εξίσου σηµαντική µε τον καθορισµό 

των οριακών συνθηκών για την επίτευξη ευσταθούς λύσης. Όσο πιο κοντά στις 

αναµενόµενες τιµές των µεταβλητών βρίσκονται οι αρχικές τους τιµές τόσο πιο γρήγορα 

θα επέλθει και η σύγκλιση.  

Η διακριτοποιηµένη εξίσωση µεταφοράς για την ποσότητα Φ µπορεί να γραφεί σε 

πιο απλή µορφή ως εξής: 

 

p
nb

nbnbpp b=Φ⋅+Φ⋅ ∑αα        

 

όπου p κάποιο κελί του υπολογιστικού πλέγµατος και nb τα γειτονικά του. Οι συντελεστές 

αp, αnb γενικά εξαρτώνται από τη λύση, εποµένως οι συντελεστές αυτοί ανανεώνονται σε 

κάθε επανάληψη. Στην αρχή κάθε επανάληψης η παραπάνω εξίσωση δεν ικανοποιείται. Η 

διαφορά, Rp, ονοµάζεται υπόλοιπο και είναι: 

 

p
nb

nbnbppp bR −Φ⋅+⋅= ∑αφα   

 

Το Rp πρέπει να γίνει αµελητέο µε την πάροδο των επαναλήψεων. Τα υπόλοιπα τα 

οποία παρακολουθούµε είναι το άθροισµα σε όλα τα cells: ∑=
cells

pRR   

Με την πάροδο των επαναλήψεων οι τιµές των υπολοίπων µειώνονται και 

βαθµιαία οδηγούµαστε στη σύγκλιση. Κατά τη σύγκλιση όλες οι διακριτοποιηµένες 

εξισώσεις (ορµής, ενέργειας, κ.λπ) ικανοποιούνται σε όλα τα cells σύµφωνα µε  ένα 

προκαθορισµένο βαθµό ακρίβειας. Η λύση πλέον δεν αλλάζει µε περισσότερες 
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επαναλήψεις ενώ τα ολικά ισοζύγια µάζας, ορµής, ενέργειας και άλλων παραµέτρων 

ικανοποιούνται. 

Η ποιότητα της σύγκλισης παρακολουθείται µέσω των υπολοίπων. Γενικά, µια 

µείωση κατά τρεις τάξεις µεγέθους υποδεικνύει τουλάχιστον ποιοτική σύγκλιση, και τα 

βασικά στοιχεία της ροής έχουν υπολογιστεί. Ειδικά για την περίπτωση του Segregated 

λύτη η ενέργεια θα πρέπει να πέσει κάτω από το 10-6 για ποιοτική σύγκλιση. Επιπρόσθετα, 

η σύγκλιση µπορεί να παρακολουθείται µέσω της "ιστορίας" µεταβλητών ή συναρτήσεων 

(π.χ. ολοκλήρωµα σε επιφάνεια) σε ένα όριο ή σε µια τεχνητή επιφάνεια. Η σύγκλιση 

επιτυγχάνεται όταν εµφανιστεί πλατώ σταθερότητας της "ιστορίας" της µεταβλητής ή της 

συνάρτησης που παρακολουθούµε. 

Στην περίπτωση που από την παρακολούθηση της ιστορίας µιας µεταβλητής δεν 

προκύπτει πλατώ η λύση δεν έχει συγκλίνει, αλλά συνεχίζει και αλλάζει µε τις 

επαναλήψεις. Για να πετύχουµε συγκλίνουσα λύση θα πρέπει να µειώσουµε το κριτήριο 

σύγκλισης σε αρκετά χαµηλές τιµές, έτσι ώστε να µην υπάρχει περιορισµός, και να 

συνεχίσουµε τους υπολογισµούς έως τη σύγκλιση της λύσης µε το νέο κριτήριο. 

Βασικό παράγονται στην διαδικασία και στο χρόνο σύγκλισης αποτελούν και οι 

συντελεστές υπό-χαλάρωσης. Οι συντελεστές αυτοί χρειάζονται για την ευστάθεια της 

επαναληπτικής λύσης στον Segregated λύτη. Ο κώδικας Fluent διαθέτει σταθερές αρχικά 

(default) τιµές των συντελεστών  υπό-χαλάρωσης οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται 

για την εκκίνηση της λύσης. Οι τιµές αυτές θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 

"επιθετικές", ωστόσο δεν παύουν να είναι κατάλληλες για µεγάλο εύρος εφαρµογών. 

Συνήθως, οι "καταλληλότερες" τιµές των συντελεστών προκύπτουν από την εµπειρία. 

Η λογική των συντελεστών υπό-χαλάρωσης για µια µεταβλητή Φ περικλείεται 

στην παρακάτω έκφραση:  

 

poldpp ∆Φ⋅+Φ=Φ α,   

 

όπου Φp   η τιµή της µεταβλητής µε την οποία ξεκινά η i επανάληψη 

         Φp,old   η τιµή της µεταβλητής που προκύπτει από την i -1 επανάληψη 

          α    ο συντελεστής υπό-χαλάρωσης 

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι η ποιότητα της επίλυσης του φυσικού 

προβλήµατος εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα της σύγκλισης η οποία έχει επιτευχθεί. Η 

σύγκλιση µπορεί να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί µε την δηµιουργία ενός καλού 
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υπολογιστικού πλέγµατος, µε τον καθορισµό όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικών αρχικών 

τιµών και την σχετική αύξηση των συντελεστών υπό-χαλάρωσης, σε τιµές ανεκτές ώστε 

να µην οδηγούµαστε σε αστάθεια ή και απόκλιση από την πραγµατική λύση. 

 

5.4.6 Επεξεργασία των αποτελεσµάτων επίλυσης 

 

Στον κώδικα Fluent είναι διαθέσιµα πολλά εργαλεία επεξεργασίας των 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την επίλυση. Οι εργασίες επεξεργασίας συνήθως 

συµβαίνουν πάνω σε επιφάνειες. Επιφάνειες δηµιουργούνται αυτόµατα από τα zones (π.χ. 

είσοδοι, έξοδοι, στερεά όρια κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα δηµιουργίας 

επιπλέον επιφανειών. Για παράδειγµα µπορούµε να ορίσουµε µια επιφάνεια στο 

υπολογιστικό πεδίο του προβλήµατος και να δούµε εκεί τις τιµές των διαφόρων 

µεταβλητών που χαρακτηρίζουν το πεδίο ροής. 

Το Fluent υπολογίζει τις τιµές των µεταβλητών στα κέντρα των υπολογιστικών 

κελιών (cells). Οι κοµβικές τιµές του πλέγµατος υπολογίζονται είτε ως µέσες τιµές των 

γειτονικών τιµών των cells, είτε καθορίζονται από τις οριακές συνθήκες όταν πρόκειται 

για zones οριακών cells. Οι κοµβικές τιµές σε επιφάνειες εξάγονται από γραµµική 

παρεµβολή από τις κοµβικές τιµές του πλέγµατος. 

Όλα τα αρχεία δεδοµένων (data) που εισάγονται στον κώδικα αποθηκεύονται στα 

κέντρα των κελιών (cells). Εξαίρεση αποτελεί η αποθήκευση κοµβικών τιµών των 

µεταβλητών µόνο σε οριακούς κόµβους. 

Επιπλέον, ο κώδικας δίνει την δυνατότητα της αναφοράς της ροής (report flux) για 

τη µάζα σε διάφορες zones του υπολογιστικού πεδίου. Σηµαντικότερη είναι η έκθεση του 

ρυθµού της παροχής µάζας του ρευστού (mass flow rate) στην είσοδο (inlet) και έξοδο 

(outflow) του υπολογιστικού πεδίου. Η ικανοποίηση της εξίσωσης της συνέχειας, έστω και 

µε µικρές αποκλίσεις, αποτελεί ένδειξη της ποιοτικής σύγκλισης και κυρίως του καλού 

"στησίµατος" του προβλήµατος. 

Τέλος, το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα της εποπτικής παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων των µεταβλητών σε οποιαδήποτε θέση ή επιφάνεια του υπολογιστικού 

πεδίου, επιτρέποντας την γενική εποπτεία των χαρακτηριστικών της ροής σε κάθε σηµείο 

του πεδίου ανάλυσης.    
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6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ FLUENT ΣΤΗΝ ΤΥΡΒΩ∆Η ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ 
 

6.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

6.1.1 Μονοδιάστατη ανάλυση της ροής σε επίπεδο πυθµένα 

 

Για τον ορισµό των αρχικών και οριακών συνθηκών του φυσικού προβλήµατος, 

αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα της ροής πάνω από εµπόδιο µε τη βοήθεια της 

µονοδιάστατης ανάλυσης. 

Θεωρούµε ότι ο αγωγός έχει ήπια κλίση πυθµένα (Μ) και η ροή στον αγωγό είναι 

υποκρίσιµη. Σύµφωνα µε το πρόβληµα, η διατοµή του αγωγού παραµένει σταθερή καθώς 

και η κλίση του πυθµένα του, oS . 

Υπενθυµίζεται ότι το βάθος οµοιόµορφης ροής, δηλαδή το κανονικό βάθος nY , 

υπολογίζεται από την εξίσωση Manning: 

 

21321
oh SR

n
V =                                                                                                      (6.1) 

 

όπου, oS  είναι η κλίση του αγωγού, hR  ορίζεται η υδραυλική ακτίνα, η οποία ισούται µε 

το βάθος ροής nY  αν θεωρήσουµε ότι το πλάτος του αγωγού είναι πολύ µεγαλύτερο του 

βάθους ροής, δηλαδή 1>>
h
b . Με V ορίζεται η µέση ταχύτητα στον αγωγό και n  είναι ο 

συντελεστής τραχύτητας κατά Manning. 

Επιλέγουµε βάθος ροής nYh = = 1 m, αριθµό Froude 3.0=Fr  έτσι ώστε η ροή να 

διατηρείται υποκρίσιµη και συντελεστή Manning n = 0.02. Η τιµή αυτή του συντελεστή 

Manning αντιστοιχεί στην περίπτωση ανοικτού αγωγού, παλαιού, από γαία. 

Με βάση την έκφραση του αριθµού Froude και επιλύοντας ως προς την µέση 

ταχύτητα V  έχουµε: 

 

smVghFrV 94.081.93.0 =⇒==                                                              (6.2) 
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Γνωρίζοντας την τιµή του συντελεστή Manning και του αριθµού Froude, µπορούµε 

να υπολογίσουµε την κλίση του αγωγού, έτσι ώστε η ροή να διατηρείται υποκρίσιµη. 

Συνδυασµός των εξ. (6.1) και (6.2) και λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι mhRh 1=≅ , προκύπτει 

 

211
oS

n
gFr =     ή      00035316.0=oS                                                             (6.3) 

 

Με βάση τα παραπάνω µπορεί να υπολογιστεί ο αριθµός Reynolds ως εξής: 

 

6
6 1036.3Re

1012.1
81.93.0444

Re ⋅=⇒
⋅
⋅⋅

=== −νν
gFrRV h                                    (6.4) 

 

Για τον υπολογισµό του ισοδυνάµου ύψους τραχύτητας sK , χρησιµοποιείται η 

εξίσωση των Colebrook – White και εφαρµόζεται η παρακάτω διαδικασία: 

 











+−=

fh
k

f
s

Re
5.2

12
log21                                                                                (6.5) 

 

όπου f  είναι ο συντελεστής τριβής που υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση 

(∆ηµητρακόπουλος, 2000): 

 

 6131

2 8
8

h
gn

f
h
ngf =⇒=                                                                                  (6.6)   

 

 Συνδυάζοντας τις εξ. (6.1) και (6.2) ο αριθµός Froude µπορεί να εκφραστεί από την 

παρακάτω εξίσωση:   

 

 
g
S

n
h

gh
VFr o

61

==                                                                                           (6.7)   
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 Με βάση τις εξ. (6.6) και (6.7) προκύπτει:        

 

 
Fr
S

f O8
=                                                                                                          (6.8)   

 

 Από τις εξ. (6.5) και (6.8) η εξίσωση των Colebrook – White µπορεί να εκφραστεί 

ως εξής: 

 
o

S
Fr

s

S
Fr

h
k

o

2Re
151012 24 −⋅=

−

                                                                              (6.9) 

 

 Αντικαθιστώντας στην παραπάνω εξ. (6.9) την έκφραση (6.4) και θεωρώντας ως 

βάθος ροής h  = 1 m λαµβάνουµε για το ύψος τραχύτητας την παρακάτω εξίσωση: 

 

 
o

S
Fr

s gS
k o

2
75.31012 24 ν

−⋅=
−

                                                                               (6.10) 

 

 Από την παραπάνω εξίσωση υπολογίζεται το ισοδύναµο ύψος τραχύτητας sk = 

0.018 m. 

 Με βάση την κλίση του αγωγού οι τιµές της επιτάχυνσης της βαρύτητας κατά τους 

άξονες x,y αντίστοιχα έχουν ως εξής: 

 

 20034645.0 smg x =  και  2809.9 smg y −=                                                   (6.11) 

 

 Για τον ορισµό των οριακών συνθηκών, οι τιµές της τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας και του ρυθµού ανάλωσης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας στην είσοδο δεν 

είναι γνωστές. Έτσι, η τιµή της k  δίνεται ως ένα µικρό ποσοστό της χρησιµοποιούµενης 

µέσης ταχύτητας ( smVghFrV 94.081.93.0 =⇒== ) από την παρακάτω εξίσωση 

(βλ. ενότητα 4.2): 

 

 ( ) 22
2

2 000795.094.0
100

3 smkIUk =⇒





==                                               (6.12) 
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όπου I = η ένταση της τύρβης η οποία θεωρείται ότι έχει τιµή της τάξεως του 3%, όπως 

αυτό προτείνεται στην εργασία των Rameshwaran & Naden (2004). 

 Για την εκτίµηση της ε  στην διατοµή εισόδου χρησιµοποιήθηκε η παρακάτω 

σχέση (βλ. ενότητα 4.3): 

 

 ( ) ( ) 0000368.0
1.0

000795.009.0
1.0

23
43

23
43 =⇒== εε µ h

kc                                (6.13) 

 

 Η διατµητική ταχύτητα (ταχύτητα τριβής) στον πυθµένα του αγωγού υπολογίζεται 

από την παρακάτω εξίσωση: 

 

 smUghSU o 0589.000035316.0181.9 ** =⇒××==                               (6.14) 

 

 Όσον αφορά την µέγιστη τιµή του τυρβώδους ιξώδους, αυτή παρατηρείται στο 

µέσον του βάθους ροής για επίπεδο πυθµένα (Nezu & Nakagawa, 1993). Η παρακάτω 

εξίσωση δίνει την κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους: 

 

 ( ) 





 −=

h
y

h
yhUt 1*κν                                                                                       (6.15) 

 

οπότε για 5.0=hy  προκύπτει η µέγιστη τιµή του τυρβώδους ιξώδους 

 

 ( ) ( ) smt
2

max 006037.05.015.010589.041.0 =−××××=ν                                (6.16α) 

 

και 

 

 ( )
sm

kg
tt 0264.6max == ρνµ                                                                              (6.16β) 

 

όπου το ρ  ελήφθη ίσο µε 32.998 mkg  

 Τέλος, µε βάση την διατµητική ταχύτητα µπορεί να εκτιµηθεί η διατµητική τάση 

που αναπτύσσεται στον πυθµένα του αγωγού, από την παρακάτω εξίσωση: 
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 ( ) PaUU ww
wW 463.30589.02.998 22

** =⇒⋅=⇒=⇒= ττ
ρ
τ

ρ
τ

                 (6.17) 

 

6.1.2 Μονοδιάστατη ανάλυση της ροής πάνω από εµπόδιο 

 

6.1.2.1 Μεθοδολογία ανάλυσης 

 

Στον αγωγό του παρακάτω σχήµατος, σε κάποιο σηµείο του πυθµένα του, 

δηµιουργείται µια τοπική ανύψωση. Θέλουµε να δούµε πώς θα διαµορφωθεί η ελεύθερη 

επιφάνεια της ροής πάνω από τον αναβαθµό. 

Θεωρούµε τις διατοµές ροής (1) και (2) οι οποίες ορίζουν αντίστοιχα τα υψόµετρα 

του πυθµένα του αγωγού z1 και z2. 

 

∆z

επίπεδο αναφοράς

 
Σχήµα 6.1: ∆ιαµόρφωση ελεύθερης επιφάνειας πάνω από εµπόδιο στην περίπτωση υποκρίσιµης ροής 

 

 

Είναι προφανές ότι η ελεύθερη επιφάνεια δεν θα παραµένει σταθερή µεταξύ των 

διατοµών (1) και (2), αφού λόγω συνέχειας (παροχή σταθερή) θα ισχύει: 

 

2211 AVAV ⋅=⋅                                                                                                    (6.18) 
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Εποµένως, η V2 θα πρέπει να προσαρµοστεί σε πιθανή µείωση της ελεύθερης 

επιφάνειας. Επιπλέον, θα πρέπει και η εξίσωση της ενέργειας να ικανοποιείται για τη 

συγκεκριµένη διατοµή. 

Θεωρούµε ότι οι δύο διατοµές (1) και (2) είναι αρκετά κοντά, έτσι ώστε να 

αµελούνται οι γραµµικές απώλειες, εποµένως 0≅fh . 

Επιπλέον, θεωρούµε ότι υπάρχει οµαλή µεταβολή της γεωµετρίας του αναβαθµού 

µέχρι το µέγιστο ύψος του, έτσι ώστε οι τοπικές απώλειες να θεωρούνται αµελητέες, 

0≅Lh . 

Εποµένως, η έκφραση της εξίσωσης της ενέργειας µεταξύ των διατοµών (1) και (2) 

έχει ως εξής: 

 

z
g

V
y

g
V

y
g

V
yz

g
V

yzHH ∆+
⋅

+=
⋅

+⇒
⋅

++=
⋅

++⇒=
2222

2
2

2

2
1

1

2
2

22

2
1

1121     (6.19) 

 

ή διαφορετικά: 

 

Ε1 = Ε2 + ∆z                                                                                                                    (6.20) 

 

Σύµφωνα µε τη σχέση (6.20), η ειδική ενέργεια της ροής πριν εισέλθει στον 

αναβαθµό είναι ίση µε την ειδική ενέργεια στον αναβαθµό συν την υψοµετρική διαφορά 

(ουσιαστικά το ύψος του αναβαθµού) (∆ηµητρακόπουλος, 2000).  

Είναι Ε1 = Ε2 + ∆z ή Ε1 - ∆z = Ε2. Εποµένως, θα έχουµε µείωση του βάθους για να 

φτάσουµε πάνω από τον αναβαθµό στο y2 και στην συνέχεια ανάκαµψη του βάθους. Τα 

πιο πάνω ισχύουν στην περίπτωση που η ροή είναι υποκρίσιµη, Σχ.6.2. 
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Ειδική περίπτωση αποτελεί το γεγονός κατά το οποίο η δοθείσα τιµή του ∆z (ύψος 

αναβαθµού) είναι µεγαλύτερη της τιµής Ε1 - Εmin = ∆zmax. Τότε αυτό που γίνεται είναι να 

αλλάξει βάθος η αρχική διατοµή, που είχε βάθος y1, και από y1 να γίνει y1, new. Εποµένως, 

λόγω της τιµής y1, new θα έχουµε αντίστοιχα και Ε1,new έτσι ώστε Ε1,new - Εmin = ∆z ή 

καλύτερα Ε1,new - ∆zδοθέν = Εmin. 

Άρα, η αλλαγή του βάθους θα είναι τόση ακριβώς ώστε από την Ε1,new να 

αφαιρέσουµε τη δοθείσα τιµή του ύψους του αναβαθµού ∆zδοθέν και να πάµε στην τιµή της 

ελάχιστης ειδικής ενέργειας, Εmin. 

Όπως είναι γνωστό, στην υποκρίσιµη ροή οι πληροφορίες λόγω οποιασδήποτε 

διαταραχής µεταβιβάζεται προς τα ανάντη, έτσι προκύπτει η προσαρµογή της ελεύθερης 

επιφάνειας βάσει του κατάντη ορισθέντος βάθους ροής. Αµέσως µετά η ροή δεν θα 

επανέλθει στην ίδια υποκρίσιµη κατάσταση, αντίθετα θα συνεχίσει θα περάσει στην 

υπερκρίσιµη και θα φτάσει στην εναλλακτική τιµή του βάθους ροής y1
'
, new. 

Συµπερασµατικά, στην περίπτωση αυτή η διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας 

φαίνεται στο Σχ. 6.3. 

 

Σχήµα 6.2: ∆ιάγραµµα ειδικής ενέργειας για την 
περίπτωση υποκρίσιµης ροής 
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y1, νέο

yc

y1΄,νέο

b

α

Z1 Z2

επίπεδο αναφοράς

1

2 3

 
Σχήµα 6.3: ∆ιαµόρφωση ελεύθερης επιφάνειας πάνω από εµπόδιο γιας το οποίο ισχύει ∆Ζ,δοθ.>Ε1-Εmin. 

 

6.1.2.2 Υπολογισµοί 

 

 Γνωρίζοντας το κανονικό βάθος ροής, την κλίση του αγωγού, την µέση ταχύτητα 

ροής και την τραχύτητα κατά Manning µπορούµε να υπολογίσουµε την παροχή του 

αγωγού, η οποία είναι smQ 394.0= . 

 Από την συνθήκη κρισίµου ροής υπολογίζουµε το κρίσιµο βάθος, από την 

παρακάτω έκφραση: 

 

 mY
g

QY cc 448.0
81.9

8836.0
33

2

=⇒==                                                               (6.21) 

 

 Η τιµή της ελάχιστης ειδικής ενέργειας, δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 

 mEY
Y

YE c
c

c 672.0
2
3

2 minmin =⇒=+=                                                             (6.22) 

 

 Υπολογίζουµε την ειδική ενέργεια που αντιστοιχεί στο κανονικό βάθος ροής: 
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 mE
g

V
YE n

n
nn 045.1

2

2

=⇒+=                                                                            (6.23) 

 

 Εποµένως, το µέγιστο ύψος αναβαθµού, ο οποίος µπορεί να παρεµβάλλεται στον 

πυθµένα του αγωγού έτσι ώστε η ροή να διατηρείται υποκρίσιµη, υπολογίζεται από την 

παρακάτω έκφραση: 

 

 ( ) ( ) mzEEz n 373.0maxminmax =∆⇒−=∆                                                            (6.24) 

 

 Οι τιµές οι οποίες προέκυψαν από την παραπάνω µονοδιάστατη ανάλυση θα 

χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό αρχικών και οριακών συνθηκών στην επίλυση του 

δισδιάστατου προβλήµατος στην παρούσα εργασία. Επιπροσθέτως, το υπολογιζόµενο 

ανώτατο ύψος αναβαθµού, θα χρησιµοποιηθεί ως ανώτατο όριο για την κατασκευή της 

γεωµετρίας των αµµωδών θινών του πυθµένα, προκειµένου η ροή να διατηρείται 

υποκρίσιµη. 

 

6.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΥΘΜΕΝΑ 

 

 Προκειµένου να επαληθεύσουµε την αριθµητική µέθοδο η οποία χρησιµοποιήθηκε 

για την επίλυση του προβλήµατος των θινών, αρχικά αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα σε 

επίπεδο πυθµένα. 

 Η µελέτη της ροής σε ανοικτό αγωγό σταθερής κλίσης έχει µελετηθεί διεξοδικά 

τόσο πειραµατικά όσο και αριθµητικά από πολλούς ερευνητές. Εποµένως, τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την χρήση του κώδικα FLUENT, ήταν δυνατόν να 

ελεγχθούν. 

 

6.2.1 Κατασκευή γεωµετρίας και υπολογιστικού πλέγµατος 

 

 Με βάση τις τιµές που προέκυψαν από την µονοδιάστατη ανάλυση, θεωρούµε  

ανοικτό αγωγό ορθογωνικής διατοµής µε ήπια κλίση 00035316.0=oS  έτσι ώστε η ροή να 

παραµένει υποκρίσιµη. Το βάθος ροής επιλέγεται σε 1m και το πλάτος του αγωγού 

θεωρείται αρκετά µεγάλο σε σχέση µε το βάθος ροής, έτσι ώστε η τύρβη να επιδεικνύει 
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δισδιάστατη συµπεριφορά και το πρόβληµα να µπορεί να αντιµετωπιστεί ως δύο 

διαστάσεων.  

 Επειδή στο πρόβληµα θεωρούµε ότι η ροή είναι πλήρως ανεπτυγµένη, στον αγωγό 

δίνουµε στον αγωγό αρκετά µεγάλο µήκος έτσι ώστε να είµαστε σίγουροι ότι 

αποκαθίσταται πλήρως ανεπτυγµένη ροή. Για να έχουµε ένα µέτρο του µήκους εισόδου 

(entrance length) που απαιτείται, χρησιµοποιούµε από την µονοδιάστατη ανάλυση την 

έκφραση που µας δίδει την απόσταση από την είσοδο του αγωγού συναρτήσει του πάχους 

του οριακού στρώµατος. Η ταχύτητα στην είσοδο του αγωγού υποθέτουµε ότι παρουσιάζει 

οµοιόµορφη κατανοµή. Η εξ. (6.21) δίδει το πάχος του τυρβώδους οριακού στρώµατος δ  

που αναπτύσσεται σε ανοικτό αγωγό συναρτήσει της απόστασης x από την είσοδο του 

αγωγού. 

 

 
51

38.0
−







=
ν

δ Ux
x

                                                                                                (6.25) 

 

όπου   U = η ταχύτητα του ελευθέρου ρεύµατος 

 

 ν = το κινηµατικό ιξώδες του ρευστού 

 

 Κάνοντας χρήση της παραπάνω εξίσωσης και θεωρώντας ως τελικό πάχος του 

οριακού στρώµατος στην κατάσταση της πλήρους ανάπτυξης της ροής mYn 1=≡δ , 

υπολογίζουµε το µήκος εισόδου που απαιτείται. 

 

 ( )
41

45

4
Re38.0 






== −

εισοδουlx                                                                             (6.26) 

 

 Προκύπτει έτσι τιµή του µήκους εισόδου ml ό 5.101=δουεισ . Ωστόσο, η τιµή αυτή 

ισχύει για την περίπτωση όπου ο πυθµένας του αγωγού είναι λείος. Στον αγωγό τον οποίο 

εξετάζουµε θεωρούµε ότι υπάρχει τραχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µήκος εισόδου 

στον αγωγό να είναι αρκετά µικρότερο σε σχέση µε την υπολογισθείσα τιµή, αφού έχουµε 

ανάπτυξη τυρβώδους οριακού στρώµατος σχεδόν αµέσως, από την είσοδο του αγωγού.  
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 Για λόγους ασφαλείας επιλέγουµε µήκος αγωγού 200 m, ώστε να µπορούµε να 

µελετήσουµε την ροή στην πλήρως ανεπτυγµένη περιοχή. Θεωρούµε βάθος ροής mYn 1= . 

Επειδή όµως πρόκειται να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος VOF για την πρόβλεψη της 

ελεύθερης επιφάνειας, πάνω από το σώµα του νερού θεωρούµε µια ζώνη αέρα µέσα στην 

οποία θα µπορεί να διαµορφώνεται ελεύθερα η ελεύθερη επιφάνεια. Λόγω της διαφοράς 

που παρουσιάζει το ιξώδες του αέρα µε εκείνο του νερού (περίπου 50 φορές µικρότερο), 

αναµένεται στην διεπιφάνεια νερού-αέρα να δηµιουργηθούν διατµητικές τάσεις. Η 

ελεύθερη επιφάνεια του νερού θα παρασύρει τον αέρα, εφόσον στην ελεύθερη επιφάνεια 

θα πρέπει να έχουν κοινή ταχύτητα, µε αποτέλεσµα ο αέρας να δηµιουργεί ένα εκθετικό 

προφίλ ταχύτητας που θα καταλήγει µειούµενο στο πάνω όριό του. Προκειµένου το πάχος 

του αέρας να είναι αρκετό για την ανάπτυξη προφίλ ταχύτητας, θεωρούµε ζώνη αέρα µε 

πάχος 4 φορές το βάθος του νερού.  

 Με βάση τα παραπάνω, διαµορφώνεται το υπολογιστικό πεδίο που θα 

χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση της ροής µε την µέθοδο VOF, αποτελούµενο από ύψος 

ίσο µε nY5  και µήκος nY200 . Η περιοχή αυτή θα διακριτοποιηθεί µε µεγάλο αριθµό όγκων 

ελέγχου (υπολογιστικά κελιά) στα οποία θα επιλυθούν στην συνέχεια οι εξισώσεις που 

διέπουν την ροή (κοινές για νερό και αέρα). 

 Η κατασκευή του υπολογιστικού πλέγµατος θα πρέπει να είναι τέτοια που να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διακριτοποίηση των εξισώσεων. Σε περιοχές πλησίον 

του στερεού τοιχώµατος, πίσω από εµπόδια και κοντά σε απότοµες αλλαγές της 

γεωµετρίας, όπου αναµένονται σηµαντικές µεταβολές των παραµέτρων της ροής, 

επιβάλλεται υψηλότερη ανάλυση του υπολογιστικού πεδίου. Για την µείωση του 

αριθµητικού σφάλµατος πρέπει ο λόγος ύψους προς πλάτος των υπολογιστικών κελιών να 

είναι µεγαλύτερος του 1/10 εκτός από περιοχές όπου η ροή θεωρείται πλήρως 

ανεπτυγµένη, όπου ο λόγος αυτός µπορεί να λαµβάνει τιµές έως και 1/20 ή 1/50. Για απλές 

γεωµετρίες τα τετραπλευρικά πλέγµατα δίνουν λύσεις υψηλότερης ακρίβειας, σε σχέση µε 

τα τριγωνικά πλέγµατα που προτιµούνται κυρίως σε πιο σύνθετες γεωµετρίες, στην 

περίπτωση δισδιάστατων προβληµάτων. 

 Με βάση τα παραπάνω, η διαµόρφωση του υπολογιστικού πλέγµατος που 

χρησιµοποιήθηκε για την ροή στον επίπεδο πυθµένα, φαίνεται στα Σχ. 6.4α,β.  

 Σε όλο το υπολογιστικό πεδίο χρησιµοποιήθηκαν τετραπλευρικά στοιχεία (κελιά). 

Στην οριζόντια διεύθυνση x, στα πρώτα 25m από την είσοδο του καναλιού 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία µε µήκος ∆x = 0.2m, καθώς και στα τελευταία 25m του 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ FLUENT 97

καναλιού. Στο ενδιάµεσο τµήµα, µήκους 150m, το µήκος των κελιών µειώθηκε στο µισό, 

∆x = 0.1m. Στην κατακόρυφη διεύθυνση y, το υπολογιστικό πεδίο χωρίστηκε σε 3 ζώνες. 

Η πρώτη περιελάµβανε το τµήµα από τον πυθµένα του καναλιού έως το µισό του βάθους 

ροής, το επόµενο από την µέση του βάθους ροής (y = 0.5m) έως την ελεύθερη επιφάνεια 

του νερού (y = 1m) και το τρίτο από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού µέχρι το ανώτατο 

όριο της ζώνης του αέρα (y = 5m). Για την διαχείριση του τοιχώµατος χρησιµοποιήθηκαν 

οι συναρτήσεις τοιχώµατος και θεωρήθηκε ότι ο πρώτος υπολογιστικός κόµβος από το 

τοίχωµα βρίσκεται στην περιοχή ισχύος του λογαριθµικού νόµου. Το ισοδύναµο ύψος 

τραχύτητας των τοιχωµάτων υπολογίστηκε σε sk  = 0.018m. Με βάση την τιµή αυτή 

έχουµε 
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 Εποµένως, όπως φαίνεται από την εξ. (6.27) είναι 70>+
sk  και βρισκόµαστε στην 

πλήρως τραχεία περιοχή. Το ύψος του πρώτου υπολογιστικού κελιού από το τοίχωµα 

τίθεται ίσο µε mks 04.02 ≅ , έτσι ώστε ο πρώτος υπολογιστικός κόµβος να βρίσκεται σε 

απόσταση από το τοίχωµα mkmy s 018.002.0 =≅= . Με βάση αυτήν την τιµή του y 

προκύπτει τιµή του 1000≅+y  που εκφράζει την περιοχή ισχύος του λογαριθµικού νόµου. 

 Στην πρώτη ζώνη, στην διεύθυνση y, από τον πυθµένα µέχρι το µέσον του βάθους 

του νερού τοποθετούνται 20 υπολογιστικά κελιά. Στην επόµενη ζώνη 41 κελιά µε ∆y 

µειούµενο µέχρι την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Το τελευταίο υπολογιστικό κελί στην 

ελεύθερη επιφάνεια καθορίζεται έτσι ώστε ∆y = 0.01m, προκειµένου η διακριτοποίηση 

εκεί να είναι αρκετά λεπτή ώστε να µπορούν να υπολογιστούν οι µικροµετακινήσεις της 

ελεύθερης επιφάνειας. Στην τρίτη ζώνη, από την ελεύθερη επιφάνεια και µέχρι το άνω 

όριο του αέρα, το υπολογιστικό πλέγµα διαθέτει 80 υπολογιστικά κελιά, ξεκινώντας από 

το πρώτο στην ελεύθερη επιφάνεια µε ύψος ∆y = 0.01m και βαίνοντας αυξανόµενο µέχρι 

το τελευταίο στο ανώτατο όριο του αέρα. Συνολικά, λοιπόν, διαµορφώνεται το 

υπολογιστικό πεδίο µε 121x1750 = 211750 υπολογιστικά κελιά.  
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Σχήµα 6.4α: Υπολογιστικό πλέγµα για τον επίπεδο πυθµένα. 

 
 

 
Σχήµα 6.4β: Υπολογιστικό πλέγµα για τον επίπεδο πυθµένα (λεπτοµέρεια). 

 

 Πριν καθοριστούν οι παραπάνω διαστάσεις των κελιών και ο συνολικός αριθµός 

που αποτελεί το υπολογιστικό πεδίο, έγιναν αρκετά τρεξίµατα µε διάφορα υπολογιστικά 
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πλέγµατα. Εκτιµήθηκαν τα αποτελέσµατα και καταλήξαµε στην παραπάνω λύση µε 

γνώµονα κυρίως τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και τα οποία βρίσκονταν σε 

ικανοποιητική συµφωνία τόσο µε πειραµατικά δεδοµένα όσο και µε τις µέσες τιµές των 

µεγεθών που προέρχονταν από την µονοδιάστατη ανάλυση. Επιπροσθέτως, στην τελική 

επιλογή βασικό ρόλο έπαιξε και το υπολογιστικό κόστος που απαιτείται κυρίως από 

απόψεως υπολογιστικού χρόνου. 

 

6.2.2 Ορισµός αρχικών και οριακών συνθηκών    

 

 Αφού διαµορφώθηκε το υπολογιστικό πλέγµα το επόµενο βήµα ήταν ο καθορισµός 

αρχικών και οριακών συνθηκών. Σ’ αυτό βοήθησε κυρίως η µονοδιάστατη ανάλυση για 

ροή σε επίπεδο πυθµένα που πραγµατοποιήσαµε στην ενότητα 6.1.1. 

 

6.2.2.1 Ορισµός οριακών συνθηκών 

 

 Για τον καθορισµό των οριακών συνθηκών του προβλήµατος, θεωρήσαµε στην 

είσοδο του καναλιού για την ταχύτητα του νερού ότι αυτή διατηρείται σταθερή (τύπου 

Diriclet) και έχει οµοιόµορφη κατανοµή (velocity inlet). Η τιµή της ορίστηκε ίση µε  

smV 94.0= . Επίσης στην είσοδο του νερού καθορίστηκαν οµοιόµορφες κατανοµές της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας καθώς και της αναλώσεως της τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας µε τιµές αντίστοιχα 22000795.0 smk =  και 320000368.0 sm=ε . Για την 

εφαρµογή της µεθόδου VOF το κλάσµα του όγκου του ρευστού καθορίστηκε σε 1 για το 

νερό. Ακριβώς οι ίδιες οριακές συνθήκες καθορίστηκαν στην είσοδο της ζώνης του αέρα, 

ακριβώς πάνω από το νερό, µόνο που τώρα το κλάσµα του όγκου του ρευστού για το νερό 

καθορίστηκε µε την τιµή µηδέν. 

 Στην έξοδο του καναλιού καθορίστηκε ταυτόχρονα για το νερό και τον αέρα 

συνθήκη ελεύθερης διάβασης (outflow). ∆εν καθορίστηκε η ακριβής θέση της επιφάνειας 

του νερού, αλλά δόθηκε η δυνατότητα µέσω της συνθήκης ελεύθερης διάβασης να 

διαµορφωθεί από την επίλυση η θέση της ελεύθερης επιφάνειας στην έξοδο του καναλιού. 

 Στον πυθµένα του καναλιού θεωρήθηκαν δύο ήδη οριακών συνθηκών. Από την 

είσοδο του καναλιού (x = 0m) και για τα πρώτα 25m (x = 25m) ο πυθµένας θεωρήθηκε 

σαν όριο συµµετρίας (symmetry), έτσι ώστε όλες οι τιµές των µεγεθών κάθετα σε αυτό να 

είναι µηδενικές καθώς και οι βαθµίδες τους. Ο λόγος για τον ορισµό αυτού του 
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συµµετρικού ορίου ήταν για να µπορέσει το οµοιόµορφο προφίλ της ταχύτητας να 

εισαχθεί µε οµαλό τρόπο στο κανάλι του οποίου ο πυθµένας παρουσιάζει κάποια 

τραχύτητα. Από την θέση x = 25m και µέχρι το τέλος του καναλιού (x = 200m) για τον 

πυθµένα του καναλιού καθορίστηκε οριακή συνθήκη τοιχώµατος (wall). Για το τοίχωµα 

θεωρήθηκε η συνθήκη µη ολίσθησης και ύψος τραχύτητας τοιχωµάτων mks 018.0=  . 

 Στο επάνω όριο του αέρα, y = 5m, και για όλο το µήκος του καναλιού θεωρήθηκε 

συνθήκη συµµετρίας (symmetry). Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ο αέρας µπορούσε να 

εισαχθεί µόνο από την είσοδο του καναλιού και όχι από το επάνω όριο, Σχ.6.7. 

 

6.2.2.2 Ορισµός αρχικών συνθηκών 

 

 Ως αρχική συνθήκη θεωρήθηκε η ταχύτητα στο σώµα του νερού και του αέρα µε 

ίδια τιµή και ίση µε την ταχύτητα που τέθηκε ως οριακή συνθήκη, smV 94.0= . Επίσης, 

αρχικές συνθήκες καθορίστηκαν για την τυρβώδη κινητική ενέργεια και την ανάλωση της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας, ίσες µε τις τιµές που χρησιµοποιήθηκαν για τον 

καθορισµό των οριακών συνθηκών, 22000795.0 smk =  και 320000368.0 sm=ε . Το 

κλάσµα του όγκου του ρευστού για το νερό καθορίστηκε σε µονάδα για όλο το σώµα του 

νερού, από x = 0 έως x = 200 και από y = 0 έως y =1. Για το υπόλοιπο υπολογιστικό πεδίο 

το κλάσµα του όγκου του ρευστού για το νερό θεωρήθηκε αρχικά ίσο µε το µηδέν.  

 

6.2.2 Αριθµητική επίλυση του προβλήµατος  

 

 Ο κώδικας FLUENT ανήκει στους λεγόµενους ελλειπτικούς κώδικες και επιλύει 

συνολικά το πεδίο σε κάθε επανάληψη. Οι διαφορικές εξισώσεις µεταπίπτουν σε 

αλγεβρικές και οι διακριτοποιηµένες (αλγεβρικές) εξισώσεις επιλύονται επαναληπτικά. 

Απαιτείται ένας αριθµός επαναλήψεων µέχρι να πάρουµε λύση στην οποία έχει επέλθει 

σύγκλιση. 

 Για την αριθµητική επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκε ο Segregated 

(Implicit) λύτης, που επιλύει τις εξισώσεις την µια µετά την άλλη κατ’ αλληλουχία. Για 

την πίεση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος παρεµβολής PRESTO! Για την σύνδεση πίεσης-

ταχύτητας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος PISO. Για την ορµή, την τυρβώδη κινητική 

ενέργεια και την ανάλωση της τυρβώδους κινητικής ενέργειας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 
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QUICK. Για την εφαρµογή του VOF και την εξίσωση που εκφράζει το κλάσµα του όγκου 

του ρευστού σε κάθε υπολογιστικό κελί, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Modified HRIC. Τα 

ίδια αριθµητικά σχήµατα χρησιµοποιήθηκαν και για τα δύο µοντέλα τύρβης µε τα οποία 

επιλύθηκε το πρόβληµα του επίπεδου πυθµένα. 

 Για την επίλυση και, συγκεκριµένα, για να επιτύχουµε ευσταθή σύγκλιση 

επιλέχθηκαν µικροί συντελεστές υποχαλάρωσης (under relaxation factors). Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω τιµές του Πίν. 6.1. 

 
Πίνακας 6.1: Τιµές των συντελεστών υποχαλάρωσης 

Ποσότητες 
Συντελεστής 

υποχαλάρωσης 

Πίεση (pressure) 0.1 

Πυκνότητα (density) 1 

∆ύναµη πεδίου (body force) 1 

Ορµή (momentum) 0.1 

Κλάσµα όγκου του ρευστού (vol. fraction) 0.1 

Τυρβώδης κιν. ενέργεια (turb.kin. energy) 0.1 

Ανάλωση τ. κ. ενέργειας (turb. dis. Rate) 0.1 

Τυρβώδες ιξώδες (turb. viscosity) 1 

     

 Για να επιτευχθεί ποιοτική σύγκλιση το όριο των υπολοίπων των επαναλήψεων 

(residuals) τέθηκε αρκετά χαµηλά και συγκεκριµένα στην τιµή 10-7. Ουσιαστικά την 

σύγκλιση καθόριζε η παρακολούθηση της σύγκλισης ενός µεγέθους, για παράδειγµα του 

τυρβώδους ιξώδους, που έδειχνε να συγκλίνει σχετικά δύσκολα. Όταν η τιµή του µεγέθους 

που παρακολουθούσαµε σε µια συγκεκριµένη θέση έφτανε σε µια σταθερή τιµή,  και 

πλέον δεν µεταβάλλονταν µε τον αριθµό των επαναλήψεων αλλά έδιδε µια σταθερή τιµή, 

τότε θεωρούσαµε ότι το πρόβληµα έχει συγκλίνει. 

 Για την επιλογή των παραπάνω αρχικών και οριακών συνθηκών καθώς και των 

αριθµητικών σχηµάτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν, έγιναν αρκετές δοκιµές και τα 

αποτελέσµατα κάθε φορά συγκρίνονταν τόσο µε εκείνα που έδινε η µονοδιάστατη 

ανάλυση όσο και µε γνωστά πειραµατικά δεδοµένα. Για παράδειγµα, το πρόβληµα 

επιλύθηκε χωρίς ταχύτητα στον αέρα ή και µε µικρότερη ταχύτητα από εκείνη του νερού  

καθώς και µε µεγαλύτερη, σε όλες όµως τις περιπτώσεις τα αποτελέσµατα συνοδεύονταν 
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από έντονη ανακυκλοφορία της ροής και στροβιλισµούς του αέρα ιδιαίτερα στην 

διεπιφάνεια των δυο ρευστών και δεν συµφωνούσαν µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για 

ροή σε επίπεδο πυθµένα. Επίσης, αρκετοί συνδυασµοί έγιναν και για τις οριακές συνθήκες 

τόσο στον πυθµένα του καναλιού όσο και στο άνω όριο του αέρα. Συγκεκριµένα, η χρήση 

οριακής συνθήκης τοίχου από την αρχή του καναλιού εξανάγκαζε την ροή σε έντονη 

ανακυκλοφορία και δεν επέτρεπε στο νερό να αναπτύξει οµαλά οριακό στρώµα. Η χρήση 

οριακής συνθήκης εισόδου ταχύτητας αέρα (velocity inlet), ή καθορισµού πίεσης (pressure 

inlet) στο άνω όριο του αέρα επίσης δηµιουργούσε έντονους στροβιλισµούς και 

ανακυκλοφορία στη ροή. Αντίστοιχοι συνδυασµοί και δοκιµές έγιναν και για τα 

αριθµητικά σχήµατα καθώς και τις µεθόδους της αριθµητικής επίλυσης πριν καταλήξουµε 

στις παραπάνω τιµές. Έτσι, χρησιµοποιήθηκαν οι παραπάνω επιλογές οι οποίες έδωσαν 

αποτελέσµατα που βρισκόταν σε πολύ καλή συµφωνία τόσο µε πειραµατικά δεδοµένα όσο 

και µε αυτά που προέκυψαν από την µονοδιάστατη ανάλυση. 

 

6.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΙΝΩΝ 

 

 Για την αριθµητική επίλυση του προβλήµατος των θινών (dunes) 

χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες αρχικές και οριακές συνθήκες καθώς και τα ίδια αριθµητικά 

σχήµατα µε εκείνα που εφαρµόστηκαν για την επίλυση του προβλήµατος σε επίπεδο 

πυθµένα.  

 Για την κατασκευή της γεωµετρίας του πυθµένα του αγωγού που τώρα θα έπρεπε 

να συµπεριλαµβάνει και τις αµµώδεις θίνες, χρησιµοποιήθηκε η τριγωνοµετρική εξίσωση 

των Kadota & Nezu που δίνεται παρακάτω. 
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                                                              (6.28) 

 

όπου 

 

 3820xX ′=      για   0.095.0 ≤′<− x  

 

910 −′= xX      για      05.00.0 ≤′< x  
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και 

 

Lxx =′    

 

x εκφράζει την απόσταση από την αρχή του ανοίγµατος L της αµµώδους θίνης 

 

maxh το µέγιστο ύψος της θίνης (crest height) 

 

h το ύψος της θίνης σε οποιαδήποτε θέση, κατά µήκος του ανοίγµατός της L  

 

 d είναι το βάθος ροής από την ελεύθερη επιφάνεια µέχρι τον επίπεδο πυθµένα  

   (αρκετά ανάντη των εµποδίων) 

 

L

dhmaxDuneh

x

Σχήµα 6.5: Καθορισµός µεταβλητών της εξ. (6.28) 

 

Το πρόβληµα επιλύθηκε για πέντε περιπτώσεις, όσον αφορά τις διαστάσεις των 

αµµωδών θινών. Επιλέχθηκαν θίνες µε τις κάτωθι διαστάσεις για το µέγιστο ύψος τους h 

και το άνοιγµά τους L. 
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Πίνακας 6.2: ∆ιαστάσεις των αµµωδών θινών 

Περίπτωση h (m) L (m) 

1 0.15 3 

2 0.15 5 

3 0.25 5 

4 0.35 5 

5 0.35 7 

 

Για την κατασκευή της γεωµετρίας του πυθµένα χρησιµοποιήθηκαν 5 θίνες από 

κάθε περίπτωση του Πίν. 6.2. Οι θίνες τοποθετήθηκαν κατ’ ακολουθία η µια µετά την 

άλλη σχεδόν στο µέσον του καναλιού, έτσι ώστε ανάντη αυτών να υπάρχει αρκετό µήκος 

για την ανάπτυξη της ροής. Η µόνη διαφορά ήταν ότι τώρα δεν χρησιµοποιήθηκε 25m 

συµµετρικό όριο στην αρχή του καναλιού, όπως στον επίπεδο πυθµένα για την οµαλή 

είσοδο της ροής στον τοίχο, αλλά µόνον 15m. Από την θέση x = 90m ξεκινούσε η οµάδα 

των θινών σε κάθε κανάλι και έφτανε ως την θέση x = (90 + 5L)m. Στο υπόλοιπο τµήµα 

µέχρι την θέση x = 200m ο πυθµένας γινόταν και πάλι επίπεδος.  

Χρησιµοποιήθηκαν ακριβώς οι ίδιες διαστάσεις για τα κελιά του υπολογιστικού 

πλέγµατος µε εκείνες του επίπεδου πυθµένα, η µόνη διαφοροποίηση έγινε στην 

κατωφέρεια της κάθε θίνης, όπου αντί για ∆x = 0.1m θεωρήσαµε ∆x = 0.05m. Στην 

περιοχή αυτή αναµένονταν έντονη ανακυκλοφορία του νερού και απότοµες µεταβολές της 

ταχύτητας και της πίεσης, για το λόγο αυτό το υπολογιστικό πλέγµα έγινε αρκετά πυκνό 

ώστε να µπορεί να "συλλάβει" τις µεταβολές αυτές.  

Για τις θίνες του Πίν. 6.2 δηµιουργήθηκαν 5 διαφορετικά πλέγµατα. Ο αριθµός των 

υπολογιστικών κελιών για κάθε πλέγµα δίνεται στον παρακάτω Πίν. 6.3. 

 
Πίνακας 6.3: Αριθµός κελιών για κάθε υπολογιστικό πλέγµα 

Περίπτωση
Αριθµός 

κελιών 

1 169010 

2 199515 

3 200220 

4 195030 

5 200080 
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Στο Σχ. 6.6 παρουσιάζεται το υπολογιστικό πλέγµα στην περιοχή των θινών. 

Όσον αφορά τις οριακές και αρχικές συνθήκες, για την επίλυση του προβλήµατος 

χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες που χρησιµοποιήθηκαν και στο πρόβληµα του επίπεδου 

πυθµένα. 

 

 

 
 

 
 

Σχήµα 6.6α: Υπολογιστικό πλέγµα θινών διαστάσεων h = 0.35 m και L = 5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Σχήµα 6.6β: Υπολογιστικό πλέγµα (λεπτοµέρεια) θινών διαστάσεων h = 0.35 m και L = 5 m. 
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Σχήµα 6.6γ: Υπολογιστικό πλέγµα (λεπτοµέρεια) θινών διαστάσεων h = 0.35 m και L = 5 m. 
 
 

 

 

water flow

air

 
Σχήµα 6.7: Καθορισµός οριακών συνθηκών για το πρόβληµα των θινών. 
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7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα, υπό µορφή διαγραµµάτων, 

που προέκυψαν από την αριθµητική επίλυση του προβλήµατος των θινών. Ωστόσο, αρχικά 

δίνονται τα αποτελέσµατα από την επίλυση της ροής σε επίπεδο πυθµένα ήπιας κλίσης. Τα 

αποτελέσµατα του επίπεδου πυθµένα αποτελούν ένα είδος επαλήθευσης της αριθµητικής 

µεθόδου, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση της ροής πάνω από τον πυθµένα στον 

οποίο ενυπήρχαν οι σχηµατισµοί των θινών. 

Στο Σχ. 7.1, φαίνεται η διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας για την ροή πάνω 

απ’ τον επίπεδο πυθµένα. Στο γράφηµα φαίνεται η ελεύθερη επιφάνεια του νερού, 

κανονικού βάθους 1m, µετά την θέση x = 25m από την αρχή του καναλιού. Αυτό 

συµβαίνει διότι στα πρώτα 25m από την είσοδο του αγωγού έχει εφαρµοστεί οριακή 

συνθήκη συµµετρίας µε αποτέλεσµα το κανάλι ουσιαστικά να ξεκινά αµέσως µετά το όριο 

συµµετρίας. Τα αποτελέσµατα από τα δύο µοντέλα παρουσιάζουν µια σταθερή διαφορά, 

καθ’ όλο το µήκος του αγωγού, η οποία είναι περίπου 0.5% επί του κανονικού βάθους. 

Και στις δύο περιπτώσεις η διαφορά µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης τιµής είναι περίπου 

0.002% επί του µήκους του αγωγού. Η διαφορά αυτή είναι αµελητέα και αποδίδεται τόσον 

στις οριακές συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν όσο και στην προσέγγιση της αριθµητικής 

επίλυσης. Ουσιαστικά, θεωρείται ότι η αριθµητική λύση δίδει αποτελέσµατα πολύ 

παρόµοια µε της µονοδιάστατης ανάλυσης (δηλ. οµοιόµορφη ροή βάθους 1m) 

Στο Σχ. 7.2, δίνονται τα προφίλ της διαµήκους ταχύτητας στην περίπτωση του 

επίπεδου πυθµένα. Επιλέγονται δύο θέσεις στον αγωγό, στα 50 και 100m από την αρχή 

του πεδίου επίλυσης. Φαίνεται ότι στην θέση x = 50m το προφίλ της ταχύτητας δεν έχει 

προλάβει να αναπτυχθεί πλήρως σε αντίθεση µε την θέση x = 100m όπου πλέον το προφίλ 

της διαµήκους ταχύτητας είναι πλήρως ανεπτυγµένο. Εξετάστηκαν αρκετές θέσεις στον 

αγωγό και βρέθηκε ότι το προφίλ της ταχύτητας γίνεται πλήρως ανεπτυγµένο µετά την 

θέση x = 70m. Υπενθυµίζεται όµως ότι τα πρώτα 25m του πεδίου καθορίζονται ως επίπεδο 

συµµετρίας, εποµένως το µήκος εισόδου για πλήρη ανάπτυξη της ροής στο κανάλι 

προκύπτει ίσο µε 45m.  

Στο Σχ. 7.3, φαίνεται η ότι το προφίλ της ταχύτητας το οποίο υπολογίστηκε για τον 

επίπεδο πυθµένα υπακούει στον λογαριθµικό νόµο. Ο έλεγχος γίνεται µε σχεδίαση του 

προφίλ της ταχύτητας σε ηµιλογαριθµικό διάγραµµα. Ο λογαριθµικός νόµος επαληθεύεται 
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έως την περιοχή πλησίον της ελεύθερης επιφάνειας όπου εκεί φαίνεται η ταχύτητα να 

αποκλίνει από τον λογαριθµικό νόµο. 

Το επόµενο Σχ. 7.4, παρουσιάζει την κατανοµή της διατµητικής τάσης κατά µήκος 

του πυθµένα του καναλιού. Φαίνεται ότι η διατµητική τάση είναι σταθερή και ίση µε 

Pax 45.3≅τ  από την θέση του υπολογιστικού πεδίου mx 70≅ και µέχρις του τέλους του 

καναλιού. Σηµειώνεται, η πλήρης αντιστοιχία µε την θέση απ’ όπου η ροή είναι πλήρως 

ανεπτυγµένη. Η τιµή που προέκυψε για την διατµητική τάση στον πυθµένα είναι ίση µε 

εκείνη που υπολογίστηκε από την µονοδιάστατη ανάλυση.  

Στην συνέχεια στα Σχ. 7.5, 7.6 δίνονται τα διαγράµµατα του τυρβώδους ιξώδους 

(turbulent viscosity) σε συνάρτηση µε το βάθος ροής (Position-y) και µε τα δύο µοντέλα 

που χρησιµοποιήθηκαν για το κλείσιµο της τύρβης, δηλαδή το k-ε και το Spalart-Allmaras 

αντίστοιχα. Το τυρβώδες ιξώδες φαίνεται να ακολουθεί κατανοµή παραβολικής µορφής 

µέχρι το µέσον του βάθους ροής, όπου αποκτά και την µέγιστη τιµή του. Από το µέσον του 

βάθους ροής µέχρι και την ελεύθερη επιφάνεια δεν διατηρεί την αναµενόµενη παραβολική 

του µορφή µε µηδενισµό στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Αυτό ίσως να οφείλεται σε 

αδυναµία της µεθόδου VOF η οποία χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση της 

ελεύθερης επιφάνειας να υπολογίσει σωστά την τύρβη στην ελεύθερη επιφάνεια του 

νερού. Ένα πιθανός λόγος είναι η εφαρµογή των οριακών συνθηκών στην ζώνη του αέρα. 

Στον αέρα θεωρούµε τυρβώδη χαρακτηριστικά ίδια µε εκείνα του νερού, όµως λόγω της 

διαφοράς µεταξύ του ιξώδους νερού-αέρα φαίνεται να µην µπορεί να µηδενιστεί το 

τυρβώδες ιξώδες στην ελεύθερη επιφάνεια , παρόλο που στο σώµα του αέρα µηδενίζεται. 

Ωστόσο, η µέγιστη τιµή του τυρβώδους ιξώδους, σχεδόν στο µέσο του βάθους ροής,  είναι 

σχεδόν ίδια µε εκείνη που προκύπτει από την αναλυτική εξ. (6.16β), η οποία 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 6, smkgt 024.6=µ . 

Στα Σχ. 7.7, 7.8 δίνονται οι κατανοµές της τυρβώδους κινητικής ενέργειας 

(turbulence kinetic energy) καθώς και της αναλώσεως της τυρβώδους κινητικής ενέργειας 

(turbulent dissipation rate), αντίστοιχα. Και εδώ, όπως και στην περίπτωση του τυρβώδους 

ιξώδους, φαίνεται η αδυναµία της µεθόδου να αποδώσει σωστά την τυρβώδη κινητική 

ενέργεια στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Συγκεκριµένα, δεν µηδενίζεται όπως θα 

αναµένονταν η τυρβώδης κινητική ενέργεια στην διεπιφάνεια νερού-αέρα.  

Από το Σχ. 7.9 και µέχρι το τέλος, Σχ.7.39, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από την επίλυση του προβλήµατος των θινών.  
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Στο Σχ. 7.9, φαίνεται η διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας του νερού πάνω από 

το τµήµα του πυθµένα όπου αναπτύσσονται οι σχηµατισµοί. Το διάγραµµα αναφέρεται 

στην περίπτωση των θινών µε άνοιγµα L/d = 5 και µε ύψος h/d = 0.15, 0.25 και 0.35. Όλα 

τα µήκη έχουν αδιαστατοποιηθεί µε το βάθος ροής d = 1m. Στον κατακόρυφο άξονα του 

διαγράµµατος έχει δοθεί κλίµακα µε µεγαλύτερη ανάλυση, για το λόγο αυτό φαίνονται 

τόσο έντονες οι διακυµάνσεις της ελεύτερης επιφάνειας. Αντίστοιχα αποτελέσµατα για την 

διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας δίνονται και στο επόµενο διάγραµµα, Σχ. 7.10, 

µόνο που εδώ δίνονται οι περιπτώσεις των θινών µε ανοίγµατα L/d = 3,5 και 7 και ύψη h/d 

= 0.15, 0.25 και 0.35 αντίστοιχα. 

Στα διαγράµµατα, Σχ. 7.12 έως Σχ. 7.21, δίνονται οι κατανοµές της διαµήκους 

ταχύτητας και για τις 5 περιπτώσεις γεωµετρίας πυθµένα που εξετάσθηκαν µε την χρήση 

και των δυο µοντέλων τύρβης. Σε κάθε διάγραµµα παρουσιάζεται η ταχύτητα σε 4 

διαφορετικές διατοµές (θέσεις) στην περιοχή όπου αναπτύσσονται οι θίνες. Η 

αντιστοίχηση των θέσεων x που εµφανίζονται στα διαγράµµατα µε τις διατοµές του 

καναλιού δίνεται στο Σχ.7.11 σε συνδυασµό µε τον Πιν. 7.1. Οι διατοµές B, C, D, E 

επιλέγονται µεταξύ τρίτης και τέταρτης θίνης, έτσι ώστε να έχει αναπτυχθεί πλήρως το 

πεδίο ροής πάνω από την περιοχή των θινών. 

Στο Σχ. 7.22 γίνεται σύγκριση του προφίλ της ταχύτητας µε τον λογαριθµικό νόµο, 

για την περίπτωση όπου L = 7m και h = 0.35m και συγκεκριµένα στην θέση x = 110.6m 

(υψηλότερο σηµείο) της θίνης. Από την σύγκριση µε τον λογαριθµικό νόµο φαίνεται ότι η 

κλίση της ταχύτητας αυξάνει. Αυτό είναι σύµφωνο µε την µηχανική συµπεριφορά του 

ρευστού το οποίο κινείται κατά µήκος της θίνης µε ευνοϊκή βαθµίδα πίεσης, αφού η 

διατοµή ροής συνεχώς µειώνεται και το υγρό ακολουθεί επιταχυνόµενη κίνηση. 

Στα Σχ. 7.23 έως 7.32, δίνονται οι κατανοµές του τυρβώδους ιξώδους για τις θέσεις 

B, C, D, E που δίνονται στον Πίν. 7.1, υπεράνω των θινών. Ταυτόχρονα, σε όλα τα 

διαγράµµατα δίνεται και η κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους πριν την έναρξη των θινών 

και σε θέση που η ροή έχει πλήρως αναπτυχθεί ως µέτρο σύγκρισης. Σε όλα τα 

διαγράµµατα είναι εµφανής η αύξηση της τιµής του τυρβώδους ιξώδους πλησίον του 

πυθµένα όπου διαµορφώνονται οι σχηµατισµοί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους ακριβώς στις ίδιες διατοµές όπως και προηγουµένως 

(A, B, C, D) αλλά στο επόµενο ζεύγος θινών από αυτό που εξετάζουµε, δηλαδή µεταξύ 

τέταρτης και πέµπτης θίνης και στις θέσεις αντίστοιχα (A+L, B+L, C+L, D+L). Η 

κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους παραµένει ακριβώς η ίδια και οι τιµές του τυρβώδους 
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ιξώδους εµφανίζουν περιοδικότητα. Η σύγκριση έγινε για την περίπτωση θίνης 

διαστάσεων L = 7m και h = 0.35m για την περίπτωση όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο k-

ε. τα αποτελέσµατα δίνονται στα Σχ. 7.33α  και 7.33β. 

Στα Σχ. 7.34 έως 7.36, παρουσιάζονται τα διαγράµµατα για την κατανοµή της 

διατµητικής τάσης κατά µήκος του καναλιού και συγκεκριµένα στην περιοχή που 

αναπτύσσονται οι θίνες. Φαίνεται ότι η διατµητική τάση στην περιοχή των θινών αυξάνει 

µε την αύξηση του ύψους της θίνης µέχρι µια µέγιστη τιµή, στην συνέχεια µειώνεται και 

στην περιοχή ανακυκλοφορίας του νερού πίσω από την θίνη γίνεται αρνητική µέχρι το 

σηµείο επανακόλλησης της ροής απ’ όπου ξεκινά η δηµιουργία οριακού στρώµατος. Το 

σηµείο, όπου έχουµε τον δεύτερο µηδενισµό της διατµητικής τάσης ονοµάζεται σηµείο 

επανακόλλησης της ροής (reattachment point). Οι ακριβείς αποστάσεις όπου συµβαίνει 

επανακόλληση της ροής πίσω από τις αµµώδεις θίνες µετρώνται από την κορυφή της θίνης 

µέχρι του σηµείου µηδενισµού της διατµητικής τάσεως. Αυτό παρακολουθείται στο 

διάστηµα µεταξύ τρίτης και τετάρτης θίνης και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίν. 7.2, ενώ στον Πίν. 7.3 δίνεται ο λόγος XR/h. Ως XR ορίζεται η οριζόντια απόσταση 

από την κορυφή της θίνης (crest) µέχρι του σηµείου επανακόλλησης της ροής και  h είναι 

το ύψος της θίνης, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Σχ. 7.37. 

Στα Σχ. 7.38, 7.39 δίνεται η απεικόνιση των γραµµών ροής πλησίον της περιοχής 

του πυθµένα και συγκεκριµένα στην περιοχή ανακυκλοφορίας της ροής που δηµιουργείται 

πίσω από το σώµα των θινών. Τα διανύσµατα της ταχύτητας φαίνονται στο Σχ. 7.40, για 

την ίδια περιοχή. 
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Σχήµα 7.1: ∆ιαµόρφωση ελεύθερης επιφάνειας σε επίπεδο πυθµένα 

 
 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Po
si

tio
n-

y 
(m

)

U (m/s)

 x=50 k-ε
 x=50 Spalart-Allmaras
 x=100 k-ε
 x=100 Spalart-Allmaras

 
Σχήµα 7.2: Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε επίπεδο πυθµένα 
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Σχήµα 7.3: Σύγκριση διαµήκους ταχύτητας µε τον λογαριθµικό νόµο σε επίπεδο πυθµένα 
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Σχήµα 7.4: Κατανοµή διατµητικών τάσεων σε επίπεδο πυθµένα. 
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Σχήµα 7.5: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε επίπεδο πυθµένα 
 
 

 
Σχήµα 7.6: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras σε επίπεδο πυθµένα 
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Σχήµα 7.7: Κατανοµή τυρβώδους κινητικής ενέργειας µε χρήση του µοντέλου k-ε σε επίπεδο πυθµένα 

 
 

 
Σχήµα 7.8: Κατανοµή της ανάλωσης της τυρβώδους κινητικής ενέργειας µε χρήση του µοντέλου k-ε σε    
                 επίπεδο πυθµένα 
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Σχήµα 7.9: ∆ιαµόρφωση ελεύθερης επιφάνειας πάνω από θίνες µε άνοιγµα L=5 m µε χρήση και των δύο      
               µοντέλων k-ε και Spalart-Allmaras 
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 Σχήµα 7.10: ∆ιαµόρφωση ελεύθερης επιφάνειας πάνω από θίνες µε άνοιγµα L=3.5 και 7 m µε χρήση και   
             των δύο µοντέλων k-ε και Spalart-Allmaras. 
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Σχήµα 7.11: Σκαρίφηµα καθορισµού των διαφόρων διατοµών ελέγχου των χαρακτηριστικών της ροής 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1α: Τιµές του x (m) για διάφορες διατοµές που αντιστοιχούν σε κάθε θίνη διαστάσεων h και L, 
αντιστοίχως, µε χρήση του µοντέλου k-ε. 
 

∆ιατοµές h(m) L(m) 
A B C D E 

0.15 3 85 98.8 99.2 99.38 100.5 
0.15 5 85 104.72 105.15 105.31 107.4 
0.25 5 85 104.7 105.45 105.93 107.7 
0.35 5 85 104.7 105.67 106.38 108 
0.35 7 85 110.6 111.74 112.48 115 

 
 

 
 

Πίνακας 1β: Τιµές του x (m) για διάφορες διατοµές που αντιστοιχούν σε κάθε θίνη διαστάσεων h και L, 
αντιστοίχως, µε χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras. 

 
∆ιατοµές h(m) L(m) 

A B C D E 
0.15 3 85 98.8 99.2 99.38 100.5 
0.15 5 85 104.72 105.15 105.31 107.4 
0.25 5 85 104.7 105.55 106.07 107.8 
0.35 5 85 104.7 105.85 106.67 108 
0.35 7 85 110.6 112 112.95 115 
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Σχήµα 7.12: Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.15m, L=3m µε  
                   χρήση του µοντέλου k-ε (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1α). 
 

 
 
Σχήµα 7.13:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.15m, L=3m µε    
                   χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1β). 
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Σχήµα 7.14:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.15m, L=5m µε    
                   χρήση του µοντέλου k-ε (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1α). 
 

 
Σχήµα 7.15:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.15m, L=5m µε    
                   χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1β). 
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Σχήµα 7.16:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.25m, L=5m µε    
                   χρήση του µοντέλου k-ε (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1α). 

 
 

 
Σχήµα 7.17:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.25m, L=5m µε    
                   χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1β). 
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Σχήµα 7.18:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.35m, L=5m µε    
                   χρήση του µοντέλου k-ε (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1α). 

 
 

 
Σχήµα 7.19:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.35m, L=5m µε    
                   χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1β). 
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Σχήµα 7.20:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.35m, L=7m µε    
                   χρήση του µοντέλου k-ε (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1α). 

 
 

 
 
Σχήµα 7.21:  Κατανοµή διαµήκους ταχύτητας σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.35m, L=7m µε    
                   χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras (βλ. Σχ. 7.11, Πιν. 1β). 
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Σχήµα 7.22: Σύγκριση λογαριθµικού νόµου µε την  διαµήκη ταχύτητα σε πυθµένα µε θίνες διαστάσεων 

h=0.35 m, L=7 m και στην θέση x=110.6 m (υψηλότερο σηµείο της θίνης). 
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Σχήµα 7.23: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε  πυθµένα µε θίνες  
                   διαστάσεων  h=0.15m, L=3m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1α). 

 
Σχήµα 7.24: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras σε  πυθµένα µε  
                  θίνες διαστάσεων  h=0.15m, L=3m(βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1β).  
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 125

 
 

Σχήµα 7.25: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε  πυθµένα µε θίνες  
                   διαστάσεων  h=0.15m, L=5m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1α). 
 

 
Σχήµα 7.26: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras σε  πυθµένα µε  
                  θίνες διαστάσεων  h=0.15m, L=5m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1β). 

 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 126

 
Σχήµα 7.27: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε  πυθµένα µε θίνες  
                   διαστάσεων  h=0.25m, L=5m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1α).  
 

 
 
Σχήµα 7.28: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras σε  πυθµένα µε  
                  θίνες διαστάσεων  h=0.25m, L=5m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1β). 
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Σχήµα 7.29: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων 
h=0.35m, L=5m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1α). 
 

 
Σχήµα 7.30: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras σε  πυθµένα µε  
                  θίνες διαστάσεων  h=0.35m, L=5m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1β).  
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Σχήµα 7.31: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων 
h=0.35m, L=7m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1α). 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 7.32: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου Spalart-Allmaras σε  πυθµένα µε  
                  θίνες διαστάσεων  h=0.35m, L=7m (βλ. Σχ. 7.11, Πιν.1β). 
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Σχήµα 7.33α: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων. 
                        h=0.35m, L=7m, µεταξύ τρίτης-τετάρτης θίνης 

 
 

 
 

Σχήµα 7.33β: Κατανοµή τυρβώδους ιξώδους µε χρήση του µοντέλου k-ε σε  πυθµένα µε θίνες διαστάσεων  
                         h=0.35m, L=7m, µεταξύ τετάρτης-πέµπτης θίνης.  
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Σχήµα 7.34: Κατανοµή διατµητικών τάσεων σε πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.15m, L=3m 
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Σχήµα 7.35: Κατανοµή διατµητικών τάσεων σε πυθµένα µε θίνες διαστάσεων h=0.35m, L=7m 
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 L/d = 5  h/d = 0.35 - k-ε
 L/d = 5  h/d = 0.35 - Spalart-Allmaras

 
Σχήµα 7.36: Κατανοµή διατµητικών τάσεων σε πυθµένα µε θίνες ανοίγµατος L=5 m 
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 Σχήµα 7.37: Σκαρίφηµα καθορισµού του σηµείου επανακόλλησης της ροής (reattachment point) 

 
 
 
 
 
Πίνακας 7.2: Τιµές του σηµείου επανακόλησης της ροής (reattachment point)  που αντιστοιχούν σε κάθε 
θίνη διαστάσεων h και L αντιστοίχως, όπως αυτά προέκυψαν από την χρήση των µοντέλων k-ε και  Spalart-
Allmaras.  

 
 

Reattachment point XR (m) L(m) h(m) 
k-ε Spalart-Allmaras 

3 0.15 0.53 0.53 
5 0.15 0.56 0.56 
5 0.25 1.18 1.32 
5 0.35 1.63 1.92 
7 0.35 1.83 2.30 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 7.3: Τιµές του λόγου XR/h που αντιστοιχούν σε κάθε θίνη διαστάσεων h και L αντιστοίχως, όπως 
αυτά προέκυψαν από την χρήση των µοντέλων k-ε και Spalart-Allmaras. 
 

 XR/h L(m) h(m) 
k-ε Spalart-Allmaras 

3 0.15 3.53 3.53 
5 0.15 3.73 3.73 
5 0.25 4.72 5.28 
5 0.35 4.66 5.49 
7 0.35 5.23 6.57 
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Σχήµα 7.38: ∆ιαµόρφωση γραµµών ροής στην περιοχή θινών µε h=0.35m και L=5m 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα 7.39: ∆ιαµόρφωση γραµµών ροής (λεπτοµέρεια)στην περιοχή θινών µε h=0.35m και L=5m 
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Σχήµα 7.40: ∆ιαµόρφωση διανυσµάτων ταχύτητας (λεπτοµέρεια)στην περιοχή θινών µε h=0.35m και  
                 L=5m 
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8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στην παρούσα διατριβή µελετήθηκε το πρόβληµα της ροής πάνω από πυθµένα 

στον οποίο ενυπήρχαν σχηµατισµοί µορφής θινών. Εξετάστηκε αγωγός ήπιας κλίσης 

πυθµένα και κανονικού βάθους ροής mYn 1= . Για την κατασκευή της γεωµετρίας των 

θινών στον πυθµένα χρησιµοποιήθηκε η τριγωνοµετρική εξίσωση των Kadota & Nezu 

(1999) που αναπαριστά την µορφολογία αµµωδών θινών. Εξετάσθηκαν 5 περιπτώσεις 

όσον αφορά τις διαστάσεις των θινών, σε 3 εκ των οποίων διατηρήθηκε σταθερός ο λόγος 

του ανοίγµατός τους προς το βάθος ροής (ίσο µε 5) και οι οποίες διέφεραν ως προς το 

µέγιστο ύψος τους το οποίο αδιαστατοποιηµένο µε το βάθος ροής έπαιρνε τιµές 0.15, 0.25 

και 0.35, καθώς και 3 περιπτώσεις µε σταθερό λόγο ανοίγµατος προς µέγιστο ύψος ίσο µε 

20 για τα ίδια ύψη.  

Εξετάσθηκαν το πεδίο ταχυτήτων και τύρβης καθώς επίσης η διαµόρφωση της 

ελεύθερης επιφάνειας του νερού πάνω από την περιοχή των σχηµατισµών του πυθµένα. 

Επιπλέον, µελετήθηκε η κατανοµή της διατµητικής τάσης στον πυθµένα του καναλιού και 

συγκεκριµένα στην περιοχή των θινών.Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα τα οποία 

προέκυψαν συνοψίζονται παρακάτω. 

Η µελέτη της διαµόρφωσης της ελεύθερης επιφάνειας, δείχνει ότι το µέσο επίπεδό 

της µειώνεται πάνω από τις θίνες κατά την διεύθυνση της ροής. Αυτό συµβαίνει για όλες 

τις περιπτώσεις γεωµετρίας πυθµένα τις οποίες εξετάσαµε. Η κλίση του µέσου επιπέδου 

της ελεύθερης επιφάνειας γίνεται εντονότερη καθώς αυξάνει το ύψος των θινών. Μεταξύ 

θινών µε ίδιο µέγιστο ύψος κορυφής, h , µεγαλύτερη είναι η κλίση κατά την διεύθυνση της 

ροής για τις θίνες µε το µικρότερο άνοιγµα L .Η συµπεριφορά αυτή της ροής υπεράνω των 

θινών είναι συνεπής µε την µονοδιάστατη ανάλυση της ροής σε ανοικτούς αγωγούς πάνω 

από σχηµατισµούς πυθµένα µε ήπια κλίση.  

Ειδικότερα, πάνω από κάθε θίνη το πλάτος του ύψους της ελεύθερης επιφάνειας 

αυξάνει αυξανοµένου του ύψους h  της θίνης και του ανοίγµατός της L . 

Από την κατανοµή του προφίλ της διαµήκους ταχύτητας σε διάφορες διατοµές 

κατά µήκος της γεωµετρίας των αµµωδών θινών, φαίνεται η ταχύτητα να αυξάνει στο 

µέγιστο ύψος των θινών, όπου ουσιαστικά µειώνεται το εµβαδόν της διατοµής της ροής 

ενώ η παροχή διατηρείται σταθερή. Η ταχύτητα µειώνεται και φαίνεται να πλησιάζει 

εκείνη που παρατηρείται στον επίπεδο πυθµένα µετά το σηµείο επανακόλλησης της ροής. 
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Στην περιοχή ανακυκλοφορίας του νερού, πίσω απ’ την θίνη, η ταχύτητα µειώνεται και 

λαµβάνει ακόµα και αρνητικές τιµές. Επιπροσθέτως, το προφίλ της διαµήκους ταχύτητας 

στην κορυφή των θινών (crest) έχει πιο απότοµη κλίση σε σχέση µε το λογαριθµικό 

προφίλ, παρουσιάζοντας έτσι παρόµοια συµπεριφορά µε το προφίλ ταχύτητας που 

δηµιουργείται από επιταχυνόµενη ροή λόγω ευνοϊκής βαθµίδας της πίεσης. 

Η κατανοµή των διατµητικών τάσεων κατά µήκος της γεωµετρίας των θινών 

παρουσιάζει κυµατοειδή συµπεριφορά και το πλάτος τους αυξάνει µε την αύξηση του 

ύψους h  των θινών και την µείωση του ανοίγµατός τους L . 

Η αποκόλληση της ροής στην κορυφή κάθε θίνης συνοδεύεται από µια περιοχή 

έντονης ανακυκλοφορίας του νερού πίσω από κάθε σχηµατισµό (θίνη). Η επανακόλληση 

της ροής συµβαίνει σε µια απόσταση 5.65.3 −≅hX R , όπου RX  εκφράζει την απόσταση 

από την κορυφή της αµµώδους θίνης έως το σηµείο επανακόλλησης της ροής και h  το 

ύψος της θίνης.  

Όσον αφορά την κατανοµή του τυρβώδους ιξώδους, φαίνεται ότι στην περιοχή των 

εµποδίων το τυρβώδες ιξώδες λαµβάνει αρκετά µεγάλες τιµές συγκρινόµενο µε το 

τυρβώδες ιξώδες πλησίον του επίπεδου πυθµένα 
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