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Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε υπολογιστική μελέτη της

βροχόπτωσης γύρω από την αεροτομή NACA 63-015A, για χαμηλό αριθμό Reynolds

και διάφορες συνθήκες βροχόπτωσης. Η μελέτη έγινε στο υπολογιστικό πρόγραμμα

Fluent όπου προσομοιώθηκε αρχικά η μονοφασική ροή αέρα γύρω από την αεροτομή

τύπου NACA 63-015A, για γωνίες προσβολής 0˚, ±3˚, ±5˚, ±9˚, 12˚, 14˚και 16˚ και για

αριθμό Reynolds Re=106, με μοντέλο τύρβης το Realizable k-ε και τα αποτελέσματα

που προέκυψαν συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα πειραματικά. Στην συνέχεια

προσομοιώθηκε η διφασική ροή αέρα-νερού για τις ίδιες γωνίες προσβολής, αριθμό

Reynolds και μοντέλο τύρβης, για περιεκτικότητες νερού LWC=30,45,60 g/m3 (Liquid

Water Content). Παρατηρήθηκε ότι η εισαγωγή σταγονιδίων στην ροή επηρεάζει

αρνητικά την αεροδυναμική συμπεριφορά της, δηλαδή μειώνεται ο συντελεστής

άνωσης και αυξάνεται ο συντελεστής αντίστασης.

Αεροδυναμικοί συντελεστές Σταγονίδια

 Μείωση της αεροδύναμικής απόδοσης σε διφασική ροή αέρα – νερού

• Μείωση του συντελεστή άνωσης

• Αύξηση του συντελεστή αντίστασης

 Η μείωση της αεροδυναμικής απόδοσης είναι πιο έντονη με την αύξηση

• Της γωνίας προσβολής

• Της περιεκτικότητας των σταγονιδίων

 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της μονοφασικής ροής αέρα και της

διφασικής ροής αέρα – νερού

• στο χείλος προσβολής

• στο χείλος εκφυγής

 Δημιουργία νέφους σταγονιδίων στο χείλος προσβολής και ενός λεπτού

στρώματος νερού πάνω στην επιφάνεια της αεροτομής.

Δομημένο πλέγμα τύπου C με 80.000 κελιά και 

επιφάνεια εισαγωγής σταγονιδίων

Λεπτομέρεια του πλέγματος γύρω από 

την αεροτομή

Συντελεστής Άνωσης CL (αριστερά) και Αντίστασης CD (δεξιά) συναρτήσει της 

γωνίας προσβολής για μονοφασική ροή αέρα

Συντελεστής Άνωσης CL (αριστερά) και Αντίστασης CD (δεξιά) συναρτήσει 

της γωνίας προσβολής για διφασική ροή αέρα-νερού

Οπτικοποιημένα Αποτελέσματα

Κατανομή της στατικής πίεσης για διφασική ροή αέρα-νερού (LWC=30 g/m3), με 

μοντέλο τύρβης Realizable k-ε και Re=106, για γωνίες προσβολής 0ο, 9ο,-3ο

0o 9o -3o

0o 9o -3o

Κατανομή της ταχύτητας για διφασική ροή αέρα-νερού (LWC=45 g/m3), με μοντέλο 

τύρβης Realizable k-ε και Re=106, για γωνίες προσβολής 0ο, 9ο,-3ο

0ο 5ο

9ο -3ο

Συμπεράσματα

Κατανομή σταγονιδίων για διφασική ροή αέρα-νερού (LWC=60 g/m3), με μοντέλο 

τύρβης Realizable k-ε και Re=106, για γωνίες προσβολής 0ο,5ο, 9ο,-3ο. Τα 

σταγονίδια είναι χρωματισμένα ανάλογα με την διάμετρό τους.


