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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία

ασχολείται με τον έλεγχο ροής σε πτέρυγα,

με ενεργή μορφοποίηση της επιφάνειας και

πιο συγκεκριμένα σύστημα ελέγχου ροής

με ενεργές κοιλότητες (dimples) ή

εξογκωμάτων (bumps). Ο έλεγχος ροής

είναι μια σημαντική προσέγγιση για την

μείωση της οπισθέλκουσας και την

πρόληψη της αποκόλλησης της ροής.

Αρχικά, επιλέγεται αεροτομή NACA0018,

ακολουθεί η διαστασιολόγηση της

πτέρυγας, η διαμόρφωση της τοπολογίας

με ένα πλέγμα ενεργών κοιλοτήτων και η

κατασκευή στο μηχανουργείο πτέρυγας με

σύστημα ενεργής μορφοποίησης της

επιφάνειας. Έπειτα σχεδιάζεται και

κατασκευάζεται αεροδυναμικός ζυγός με

δυνατότητα μέτρησης της άντωσης, της

αντίστασης και της ροπής πρόνευσης για

την υπό αναφορά πτέρυγα. Εξάγονται οι

εξισώσεις που δίνουν τις αεροδυναμικές

δυνάμεις και την ροπή πρόνευσης για κάθε

γωνία προσβολής με αντικατάσταση των

ενδείξεων από τις δυναμοκυψέλες.

Συμπεράσματα
Ο τρόπος που προσεγγίστηκε η κατασκευή

συστήματος ελέγχου ροής με ενεργή

μορφοποίηση της επιφάνειας, στην ουσία

βασίζεται σε τρία ανεξάρτητα αλλά

αλληλένδετα και συνδεδεμένα συστήματα.

Το πρώτο σύστημα είναι η ειδικά

διαμορφωμένη πτέρυγα, το δεύτερο

σύστημα είναι ο αεροδυναμικός ζυγός και

το τρίτο είναι το σύστημα όπου θα

μεταβάλλει την πίεση στο εσωτερικό κενό

της πτέρυγας, και τα τρία συστήματα είναι

συνδεδεμένα με τον αγωγό πίεσης. Στην

παρούσα διπλωματική εργασία

κατασκευάστηκαν η πτέρυγα και ο

αεροδυναμικός ζυγός.

Τοπολογία κοιλοτήτων στην επιφάνεια Κάθετη τομή αεροδυναμικού ζυγού και 

σύνδεση του με πτέρυγα με τον αγωγό πίεσης
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Ολοκληρωμένος αεροδυναμικός ζυγός
Ολοκληρωμένη πτέρυγα(χωρίς μεμβράνη)

Οριζόντια και κάθετη τομή πτέρυγας

Εξισώσεις L, D, Mc/4 με 

αντικατάσταση τιμών από 

δυναμοκυψέλες

Κάτοψη αεροδυναμικού ζυγού

Προτάσεις για επέκταση της

εργασίας

1)θα πρέπει να κατασκευαστεί το

υδραυλικό/πνευματικό σύστημα

ενεργοποίησης των κοιλοτήτων

2)Τοποθέτηση ολόκληρης της

διάταξης στην αεροσήραγγα του

εργαστηρίου

3)Να γίνουν πειράματα με πληθώρα

διαφορετικών συνδυασμών


