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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε αριθμητική διερεύνηση των αναπτυσσόμενων 

ανεμοπιέσεων επί κυκλικών και τετραγωνικών εμποδίων. Όταν στην ροή του ανέμου παρεμβάλλονται 

εμπόδια, τα οποία αποτελούν  μια κατασκευή Πολιτικού Μηχανικού ή ένα δομικό μέλος της, η 

ανεμοπίεση που θα αναπτυχθεί ερμηνεύεται από το περιοδικό φαινόμενο της έγχυσης δινών (vortex 

shedding). Συγκεκριμένα δημιουργούνται δίνες στα σημεία αποκόλλησης της ροής εναλλάξ στην 

ομόρρους περιοχή του. Η ροή του ανέμου χαρακτηρίζεται ως μη μόνιμη ασυμπίεστη τυρβώδης ροή. Ο 

αριθμός Reynolds που χαρακτηρίζει την ροή συσχετίζεται με την τάξη μεγέθους της τύρβης.  

Η θεωρία της ρευστομηχανικής αναφέρει ότι οι εξισώσεις URANS και RSTM εκφράζουν τα μεγέθη της 

ροής για κάθε χρονική στιγμή και για την επίλυση τους στρεφόμαστε σε αριθμητικές μεθόδους στα 

πλαίσια υπολογιστικών δυναμικών αναλύσεων ρευστομηχανικής. Από τις αναλύσεις προκύπτουν τα 

αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των μεμονωμένων μελών ή των κατασκευών.  

Στο πλαίσιο της εργασίας εξετάστηκαν για τα εμπόδια δύο περιπτώσεις γεωμετρικών σχημάτων, όπου 

η ροή χαρακτηρίζεται ως τυρβώδης. Η διδιάστατη αριθμητική προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση δύο λογισμικών (ANSYS και OpenFOAM), με σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ 

τους καθώς επίσης και με τις προβλέψεις των κανονισμών υπολογισμού ανεμοπιέσεων και της 

βιβλιογραφίας. Για το κυκλικό εμπόδιο υλοποιήθηκε αριθμητική διερεύνηση για Re από 5·105 έως 

2.2·106, ενώ για το τετραγωνικό εμπόδιο για Re από 2.2·105 έως 5·105. Από την διερεύνηση 

προκύπτουν  συμπεράσματα για τη χρήση των λογισμικών καθώς και τις διαφορές μελών/κατασκευών 

με καμπύλα τμήματα ή αιχμηρές γωνίες.  
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ABSTRACT 

In the present study a numerical investigation of wind loading on circular and square obstacles has 

been conducted. When structural members or structures stand in the way of the wind flow a periodic 

phenomenon called vortex shedding occurs, which postulates that vortex will appear at points of 

detachment of the flow in the wake region of the obstacles. The wind is considered an unsteady 

incompressible turbulent flow and the Reynolds number relates with the magnitude of the turbulence. 

The theory of flow mechanics considers that URANS and RSTM equations express the significant 

values of the flow and in order to solve them we apply computational methods within Computational 

Fluid Dynamics. From these analyses we manage to compute the aerodynamics features of individual 

structural members or buildings. 

The study investigates two geometrical shapes where the flow is considered turbulent. The two-

dimensional simulations where carried out in two softwares (ANSYS and OpenFOAM), in order to 

compare the results between them and also with wind loading regulations and experimental results 

found in the international bibliography. For the circular obstacle the Reynolds number has a range 

from 5·105 to 2.2·106, while for the square obstacle it varies from 2.2·105 to 5·105. The study provides 

an outline about the use of the softwares and also about the differences between members/structures 

with curved sections and those with sharp edges. 




