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Περύληψη 
Στθν παροφςα ςπουδαςτικι εργαςία μελετάται θ ςυμπεριφορά αεροτομισ 
τφπου S809 και παρουςιάηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ υπολογιςτικισ 
ρευςτοδυναμικισ. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά ςτθν διάταξθ των 
ανεμοκινθτιρων και ςτισ βαςικζσ παραμζτρουσ ςχεδίαςισ τουσ. Έπειτα, 
παρατίκενται τα αναγκαία αεροδυναμικά μεγζκθ για τθν μελζτθ του 
προβλιματοσ, όπωσ οι αεροδυναμικοί ςυντελεςτζσ, δυνάμεισ και ροπζσ. 
Γίνεται μια ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των αεροτομϊν με ζμφαςθ ςτθν 
αεροτομι S809 και ςτθν γεωμετρία τθσ. Στθν ςυνεχεία, αναπτφςςονται και 
ςυγκρίνονται οι δυο κυρίαρχεσ προςεγγίςεισ για τθν προςομοίωςθ 
πολυφαςικϊν ροϊν και ζπειτα αναλφεται θ διαδικαςία προςομοίωςθσ των 
φαινομζνων βροχόπτωςθσ και χαλαηόπτωςθσ. Τζλοσ, αναφζρονται οι 
βαςικζσ ζννοιεσ τθσ τυρβϊδουσ ροισ, τονίηοντασ τον τρόπο 
μοντελοποίθςθσ τθσ. Το μοντζλο k-ε Realizable περιγράφεται διεξοδικά και 
ωσ τελικό βιμα παρουςιάηεται θ διαδικαςία καταςκευισ του 
υπολογιςτικοφ πλζγματοσ τθσ αεροτομισ με χριςθ λογιςμικοφ 
υπολογιςτικισ ρευςτοδυναμικισ. 

Δυνϊμεισ Αεροδυναμικόσ 
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Αεροδυναμικό Άνωςη και Αντύςταςη 

Εφαρμοηόμενεσ δυνάμεισ ςε 
αεροτομι. 

Μοντϋλο k-ε Realizable 
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Η κφριεσ αιτίεσ που προκαλοφν τθν εμφάνιςθ των 
αεροδυναμικϊν δυνάμεων και ροπϊν είναι θ κατανομι τθσ 
πίεςθσ και οι διατμθτικζσ τάςεισ πάνω ςτθν επιφάνεια του 
πτερυγίου. Το ςϊμα δζχεται μια ςυνολικι δφναμθ που είναι θ 
ςυνιςταμζνθ των κατανομϊν των δυο αυτϊν μεγεκϊν. Με τθν 
ανάλυςθ αυτισ τθσ ςυνιςταμζνθσ ςε κάκετεσ και οριηόντιεσ 
ςυνιςτϊςεσ προκφπτουν  τα δυο βαςικά μεγζκθ τθσ 
αεροδυναμικισ : θ άνωςθ και θ αντίςταςθ. Το ςθμείο 
εφαρμογισ των δυνάμεων αυτϊν ζχει οριςτεί κατά ςφμβαςθ 
ςτο ζνα τζταρτο τθσ χορδισ τθσ αεροτομισ. 
 

                  

Άνωςθ 
  
• Προκαλείται από τθν διάφορα πίεςθσ μεταξφ των 

δυο πλευρϊν τθσ αεροτομισ. 
• Συγκρατεί το πτερφγιο ζναντι τθσ τφρβθσ που τείνει 

να το επιβραδφνει. 
• Για να παραχκεί άνωςθ πρζπει να παρατθρθκεί 

απόκλιςθ τθσ ροισ. 

  

     Αντίςταςθ 
  
• Αναπτφςςεται λόγω τθσ ςχετικισ 

κίνθςθσ του ςϊματοσ με το ρευςτό. 
• Το μζγεκοσ τθσ εξαρτάται από τισ 

διατμθτικζσ τάςεισ. 
• Συνδζεται με τισ κατανομζσ 

ταχφτθτασ και πίεςθσ. 

Πολυφαςικζσ χαρακτθρίηονται οι ροζσ ςτισ οποίεσ 
ςυνυπάρχουν περιςςότερεσ από μια φάςεισ. Στθν 
παροφςα εργαςία αναλφκθκε θ τριφαςικι ροι 
αζρα-νεροφ-χαλαηιοφ. Τα μοντζλα προςομοίωςθσ 
τζτοιων ροϊν χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ 
ανάλογα με το ποια κεωρία υιοκετοφν, δθλαδι τθν 
κεωρία ομογενοφσ ι χωριςτισ ροισ. 

Απεικόνιςθ αεροτομισ S809. 

Πολυφαςικϋσ Ροϋσ 

Η αεροτομι S809 είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνθ για 
να εργάηεται ςε ςτρωτι ροι ςε ανεμοκινθτιρεσ 
οριηόντιου άξονα. Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ ότι 
ςυνδυάηει υψθλό ςυντελεςτι άνωςθσ με μειωμζνο 
ςυντελεςτι αντίςταςθσ. Το πάχοσ τθσ είναι 21%. 

Μοντϋλα Προςομούωςησ 
Στθν κεωρία τθσ ομογενοφσ ροισ, το μίγμα 
λαμβάνεται ωσ ιδεατό ρευςτό.  Επίςθσ 
κεωρείται ότι θ ταχφτθτα των φάςεων είναι 
ίδια και θ μάηα κατανζμεται ομοιόμορφα. 
Χρθςιμοποιοφνται εξιςϊςεισ μονοφαςικισ 
ροισ. Στθν χωριςτι ροθ, κάκε φάςθ αναλφεται 
ξεχωριςτά και λαμβάνεται υπόψιν θ 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των φάςεων. Η κεωρία 
αυτι είναι πιο ακριβισ. Τυρβώδησ Ροό 

Στθν τυρβϊδθ ροι τα ροϊκά φαινόμενα είναι 
γραμμικά και θ κίνθςθ των ςωματιδίων είναι 
τυχαία. Η ςυμπεριφορά αυτι προκαλείται από τισ 
ανιςορροπίεσ που εμφανίηονται μεταξφ των 
δυνάμεων του ρευςτοφ. Για να περιγραφοφν τζτοια 
φαινόμενα είναι αναγκαία θ τροποποίθςθ των 
εξιςϊςεων Navier-Stokes. Τθν επίλυςθ των 
εξιςϊςεων αυτϊν αναλαμβάνουν τα μοντζλα 
τφρβθσ που χωρίηονται ςτισ κατθγορίεσ  τθσ μζςθσ 
αρικμθτικισ προςομοίωςθσ (RANS) και απευκείασ 
αρικμθτικισ προςομοίωςθσ (DNS). Συμπεριφορά ταχφτθτασ 

ςτθν τυρβϊδθ ροι. 

  
• Μοντζλο δυο εξιςϊςεων 

μεταφοράσ. 
• Η τάςθ Reynolds είναι ανάλογθ με 

τον μζςο ρυκμό παραμόρφωςθσ. 
• Χρθςιμοποιεί τθν υπόκεςθ 

Boussisesq για τθν ςυνεκτικότθτα 
των ςτροβίλων. 

Προςϋγγιςη Euler-Lagrange 
Το ρευςτό ςυμπεριφζρεται ωσ ςυνεχζσ μζςο, ςτο όποιο 
εφαρμόηονται εξιςϊςεισ Navier-Stokes μθ μόνιμθσ ροισ. Η 
διαςκορπιςμζνθ φάςθ επιλφεται με εξιςϊςεισ που 
βαςίηονται ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ τροχειάσ των 
φυςαλίδων. Θεωρείται ακατάλλθλθ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων  που περιλαμβάνουν μίγματα ςτθν υγρι 
φάςθ. 

Προςζγγιςθ Euler-Lagrange 

Προςϋγγιςη Euler-Euler 
Κάκε φάςθ λαμβάνεται ωσ ςυνεχζσ μζςο. Ο μεγάλοσ όγκοσ 
που καταλαμβάνεται από κάκε φάςθ, περιορίηει τισ 
υπόλοιπεσ και για αυτό χρθςιμοποιείται θ αρχι του 
κλάςματοσ κενοφ ςτο μοντζλο. Βάςει αυτισ, το άκροιςμα 
όλων των κλαςμάτων κενοφ ςε κάκε κελί, είναι μοναδιαίο και 
οι ςυναρτιςεισ του χϊρου και του χρόνου κεωροφνται 
ςυνεχείσ. Το μοντζλο εφαρμόηεται ςε πιο πολφπλοκα 
προβλιματα. 

Προςζγγιςθ Euler-Euler 
Υπολογιςτικό πλϋγμα Χρθςιμοποιικθκαν 80.000 κελιά θ 

δόμθςθ των οποίων είναι πυκνότερθ 
κοντά ςτθν αεροτομι για μεγαλφτερθ 
ακρίβεια. Ο τφποσ πλζγματοσ που 
επιλζχτθκε είναι ο  C, που ενδείκνυται 
για προβλιματα ροϊν ςε πτερφγια. 

Μοντελοπούηςη Τριφαςικόσ Ροόσ 
Η τριφαςικι ροθ μοντελοποιείται μζςω του μοντζλου 
διακριτισ φάςθσ (DPM). Το τελευταίο αποτελείται από μια 
δευτερεφουςα φάςθ θ οποία βρίςκεται διαςκορπιςμζνθ 
μζςα ςτο ςυνεχζσ μζςο. Για τθν τριφαςικι ροι, οι 
χαλαηόκοκκοι και οι ςταγόνεσ τθσ βροχισ ζχουν κεωρθκεί ωσ 
ςφαιρικά ςωματίδια, που είναι διαςκορπιςμζνα μζςα ςτο 
ςυνεχζσ μζςο που είναι ο αζρασ. Για τισ ταχφτθτεσ των 
ςωματιδίων ζχει υποτεκεί ότι ςτον χ άξονα είναι όςεσ με τθν 
ταχφτθτα άπειρθσ ροισ, δθλαδι 25.709 m/s, ενϊ ςτον y 
άξονα όςεσ με τθν ταχφτθτα ελεφκερθσ πτϊςθσ των ςταγόνων 
και χαλαηόκοκκων αντίςτοιχα. 


