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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Μοντελοποίηση και παραγωγή πλέγματος

Κατανομή ταχύτητας πίσω από το ρύγχος του αεροσκάφους

Στην παρούσα εργασία, μελετάται η αεροδυναμική ανάλυση της ροής του αέρα

γύρω από τμήμα ατράκτου του αεροσκάφους Grepas ke-1, με την χρήση

υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η

συμπεριφορά του ρύγχους του αεροσκάφους Grepas ke-1. Σκοπός της

παρούσας μελέτης, είναι η πρόβλεψη των αεροδυναμικών συντελεστών του

ρύγχους του συγκεκριμένου αεροσκάφους για διάφορες ταχύτητες πτήσης

καθώς και γωνίες προσβολής. Το αεροσκάφος Grepas ke-1 αποτελεί το πρώτο

υπερελαφρό αεροσκάφος της οικογένειας αεροσκαφών Grepas που εντάσσεται

στο ερευνητικό πρόγραμμα «Grepas Project» του εργαστηρίου «Μηχανικής

των ρευστών και εφαρμογών αυτής», του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο

αφορά την μελέτη, τoν σχεδιασμό και την κατασκευή μια σειράς πρωτότυπων

υπερελαφρών αεροσκαφών, που πληρούν μια σειρά από προδιαγραφές. Η

διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την ανάλυση, αφορά τον σχεδιασμό με την

χρήση CAD προγραμμάτων της «γεωμετρίας» του ρύγχους του αεροσκάφους
και στην συνέχεια την μελέτη της ροής του αέρα σε όρους αεροδυναμικών
συντελεστών και παραγωγής στροβίλων γύρω από αυτήν με την χρήση
πακέτων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και πιο συγκεκριμένα του
υπολογιστικού πακέτου ANSYS. Η ροή του αέρα μελετάται για τις ταχύτητες
των 50 m/s, 60 m/s, 70m/s και 80 m/s σε γωνίες προσβολής 0ο,
2ο,5ο,10ο,15ο,20ο και 25ο. Για όλους τους ανωτέρω συνδυασμούς ταχυτήτων
και γωνιών υπολογίζονται οι αεροδυναμικοί συντελεστές άντωσης και
οπισθέλκουσας. Έπειτα λαμβάνονται τα διαγράμματα άντωσης-γωνίας
προσβολής και οπισθέλκουσας-γωνίας προσβολής για όλες τις ανωτέρω
ταχύτητες, προβλέποντας έτσι την πτητική συμπεριφορά του ρύγχους του
αεροσκάφους. Με την πρόβλεψη των αεροδυναμικών συντελεστών είναι
δυνατόν στην συνέχεια να προταθούν βελτιώσεις στην «γεωμετρία του
ρύγχους» του αεροσκάφους ώστε να γίνει η κατασκευή ενός πρωτότυπου
μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε πειραματικές διατάξεις για την
επαλήθευση των υπολογιστικών αποτελεσμάτων.

V=50m/s-α=0ο V=80m/s=α-0ο

V=50m/s-α=20ο V=80m/s-α=20ο

Ροϊκές Γραμμές 0ο Ροϊκές Γραμμές 20ο

V=50 m/s 

a(O) DRAG (N) LIFT (N) CD CL CL/CD 

0 547,6 216,32 0,09126667 0,036053 0,395033 

1 551,9 221,24 0,09198333 0,036873 0,40087 

5 567,54 240,26 0,09459 0,040043 0,423336 

10 585,36 267,58 0,09756 0,044597 0,45712 

15 597,4 289,18 0,09956667 0,048197 0,484064 

20 612,1 318,62 0,10201667 0,053103 0,520536 

25 625,8 342,18 0,1043 0,05703 0,546788 

 

V=80 m/s  

a(O) DRAG (N) LIFT (N) CD CL CL/CD 

0 1396,2 549,46 0,090898 0,035772 0,39354 

1 1407 562,48 0,091602 0,03662 0,399773 

5 1449,1 614,38 0,094342 0,039999 0,423974 

10 1494,8 683,99 0,097318 0,044531 0,45758 

15 1528,2 744,35 0,099492 0,04846 0,487076 

20 1563,6 819,99 0,101797 0,053385 0,524424 

25 1598 873,1 0,104036 0,056842 0,54637 
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Από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την ανάλυση των δυνάμεων
καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα για την προτεινόμενη γεωμετρία του
ρύγχους του αεροσκάφους του Grepas ke1. Tο επίπεδο της δύναμης
οπισθέλκουσας και συνεπώς ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι αρκετά
χαμηλός για την προτεινόμενη γεωμετρία ενώ ο συντελεστής
οπισθέλκουσας αυξάνει εκθετικά με την αύξηση της ταχύτητας του
αεροσκάφους. Παράλληλα η δύναμη άντωσης είναι αρκετά μικρή. Το
γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο καθώς το ρύγχος του αεροσκάφους δεν
αποτελεί υπεραντωτική διάταξη σαν την πτέρυγα ή το ουραίο τμήμα.
Για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ταχύτητας της ροής και γωνίας
προσβολής η ροή του αέρα γύρω από το ρύγχος του αεροσκάφους
παραμένει στρωτή, χωρίς την γένεση τυρβωδών στροβίλων μακριά από το
ρύγχος. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την πιο σημαντική παράμετρο
αξιολόγησης της προτεινόμενης γεωμετρίας μαζί με τον συντελεστή
οπισθέλκουσας, καθώς αποκόλληση της ροής πίσω από το τμήμα του
ρύγχους δεν είναι επιθυμητή.
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