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СТИСЛИЙ АНАЛІЗ НАЯВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В 
ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ПРИСТІННИМИ ТЕЧІЯМИ 

Механізм дії ряду методів управління є вузько орієнтованим 
на відповідні структурні особливості пристінної течії і, так 
само як і механізм турбулентного руху, не є вивченим 
остаточно; 

 

Діапазон режимних параметрів, для яких методи управління 
зберігають працездатність, є достатньо вузьким; 

 

Сучасний стан досліджень великою мірою характеризується 
спробами аналізу ефективності комбінованого застосування 
кількох методів аналогічно тому, як це має місце в природі, 
які є переважно експериментальними; 

 

Є актуальним математичне відтворення цілеспрямованної 
модифікації турбулентних течій шляхом застосування засобів 
управління з метою оптимізації їх геометричних 
особливостей та режимів функціонування. 
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Постановка задачі моделювання: 
Довжина пластини: 1,5 м;  

Висота розрахункової зони – 0,125 м; 

Структура поверхні: гідродинамічно 

гладка 

Обтікаюча рідина: вода. 

Крок розміщення нагрівальних  

елементів: 0,02 м; 

Товщина нагрівальних елементів 

0,005 м; 

Виходячи з симетрії задачі: 
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Фізичне підгрунтя  

методу керування пристінною течією 

5 



Основні параметри дискретизації: 

кількість елементів 774384;  

Yplus від 0,9 до 1, 15; 

найменший крок по нормалі 0,5 мм;  

найбільший крок по нормалі 5 мм. 

Фактор приросту 1,1. 

Розрахунок модельованої задачі припинявся за умови 

відсутності змін в сьомому знаку основних параметрів між 

двома послідовними ітераціями. 

Дослідження проводилось за допомогою 

програмного модуля Fluent пакету ANSYS 

15.0 з використанням SST моделі 

турбулентності . 
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Числове моделювання: 

Розрахункова сітка  
 



Температурне поле 
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Поле кінетичної енергії 
турбулентності 

Поля основних фізичних величин 



Поле швидкостей, при початковій 

швидкості на вході 1м/с: 

 

Загальний вигляд: 
 

На виході: 
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Залежність коефіцієнту опору тертя 

пластини від температури при швидкості 

обтікання 1м/с: 

4,53% виграшу за рахунок неоднорідного 

нагріву до температури 50 °С 

Лише 0,51% від однорідного нагріву 9 



Залежність коефіцієнту опору тертя пластини від 
температури за швидкостей обтікання 4 та 8 м/с: 

При зазначених 

швидкостях обтікання 

та в досліджуваному 

діапазоні температур 

позитивний ефект від 

застосування методу 

не спостерігається 

4 м/с 

8 м/с 
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Висновки: 
 

1. Розроблено методологію числового моделювання турбулентних течій над 

поверхнями з неоднорідними повздовжніми нагрівальними елементами. 

2. При швидкості набігаючого потоку 1 м/с, температурі неоднорідного 

впливу, рівній 50 оС та  кроці між нагрівальними елементами 0,02 м 

спостерігається максимальний позитивний ефект від застосування методу, 

який виражається в зменшенні коефіцієнту опору тертя на 4,53% відносно 

випадку без нагріву. 

3. При швидкостях набігаючого потоку 4 та 8 м/с й кроці між нагрівальними 

елементами 0,02 м навпаки спостерігається негативний ефект від 

використання неоднорідних теплових впливів в діапазоні температур від 15 оС 

до 70 оС. 

4. Проведене порівняння ефекту від неоднорідного та однорідного 

теплового впливу на потік, при швидкості набігаючого потоку 1 м/с 

встановлено, що при меншій в 3 рази енерговитраті, метод неоднорідного 

періодичного нагріву дає виграш за коефіцієнтом опору тертя в 9 раз у 

порівнянні зі значенням за відсутності нагріву. 

5. Виконане дослідження показало, що неоднорідне нагрівання поверхні 

обтікання модифікує саме турбулентні властивості течії, а вже через них – 

течію у цілому. Тому для очікуваних умов експлуатації дослідженого методу 

управління пристінною течією треба підбирати відповідні значення 

температури нагрівання та кроку між нагрівачами, що можливо ефективно 

здійснювати на основі розробленої методології. 
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