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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H εν λόγω σπουδαστική εργασία αποτελεί μια εισαγωγή στην

υπολογιστική μελέτη της πτέρυγας και του οριζοντίου ουραίου

πτερώματος επιβατικού αεροσκάφους, τα οποία είναι όμοια με αυτά

του Β737-100. Οι προσομοιώσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς την

παρουσία κινητήρα και ατράκτου οπότε ο σχεδιασμός των μοντέλων

έγινε χωρίς αυτά τα τμήματα με χρήση του σχεδιαστικού πακέτου

CATIA V5R20. Η ανάλυση της ροής έγινε στο πακέτο λογισμικού

ανάλυσης ANSYS 2019R2. Λόγω απουσίας πειραματικών

δεδομένων η αξιολόγηση των μοντέλων τύρβης έγινε βάση των

αποτελεσμάτων από τη βάση δεδομένων Xfoil στην μέση αεροτομή

της πτέρυγας και πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε γωνίες προσβολής

-4° έως 6° και ταχύτητα 0.7 Μach απ’ όπου εξήχθησαν oι

συντελεστές άντωσης και οπισθέλκουσας. Τα μοντέλα τύρβης που

εξετάστηκαν είναι τα Spalart-Allmaras, Standard k-ε και Standard k-

ω.
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Αξονομετρική όψη συγκροτήματος πτέρυγας-ουραίου
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όσον αφορά τον συντελεστή Cl οι % αποκλίσεις από τα αποτελέσματα

της βάσης δεδομένων Xfoil είναι σχετικά μικρές για όλα τα μοντέλα

τύρβης που δοκιμάστηκαν. Συγκεκριμένα, το Spalart-Allmaras απέχει

κατά μέσο όρο 3,4% το Standard k-ω 2.3% και το Standard k-ε 3%.

Μπορούμε έτσι να συμπεράνουμε ότι και τα τρία μοντέλα

ανταποκρίνονται σωστά στον υπολογισμό του Cl.

Στην περίπτωση του συντελεστή αντίστασης Cd, όμως, υπάρχει σαφής

διαφοροποίηση. Ο μέσος όρος απόκλισης του Spalart-Allmaras, είναι

5.4% του k-ω, 7.8% και τέλος του k-ε 40.4%. Εύκολα, λοιπόν,

διαπιστώνουμε ότι το μοντέλο k-ε Standard είναι ακατάλληλο για τον

υπολογισμό του Cd στο παρόν πρόβλημα καθώς οι αποκλίσεις από τις

προβλεπόμενες τιμές είναι απαγορευτικές. Έτσι, η χρήση του

αποκλείεται. Τα άλλα δύο μοντέλα ανταποκρίνονται σχετικά καλά χωρίς

μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Όμως, το Spalart-Allmaras συγκλίνει

σε πολύ λιγότερες επαναλήψεις και επιπλέον λύνει μόνο μια εξίσωση-

ενώ το k-ω λύνει δύο-οπότε επιλέγεται ως το καταλληλότερο.

This presentation poster was designed by FPPT.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ, 6370

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Δ.Π. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Καθηγητής

Fluid Mechanics Laboratory Mechanical 

Engineering and Aeronautics Dept. 

University of Patras, Greece 

margaris@.upatras.gr

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΙΟΥ

Κάτοψη πτέρυγας Κάτοψη ουραίου

Δομή πλέγματος γύρω από τη μέση αεροτομή 

Πλεγματικός χώρος μακριά από τη μέση αεροτομή 

Cl συναρτήσει γωνίας προσβολής μέσης αεροτομής

Cd συναρτήσει γωνίας προσβολής μέσης αεροτομής

Μοντέλο Spalart-Allmaras

Μοντέλο k-ω


