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Συμπεράσματα-Σχόλια
ü Υπάρχει απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων της μονοφασικής και της διφασικής ροής

για τους αεροδυναμικούς συντελεστές, τόσο για την υπό κλίμακα όσο και για την
πραγματική πτέρυγα του αεροσκάφους GREPAS Kε-1. Πιο συγκεκριμένα, ο
συντελεστής άντωσης εμφανίζει μείωση της τάξης του 20% κατά μέσο όρο, ενώ αντίθετα
ο συντελεστής αντίστασης αυξάνεται περίπου 25% κατά μέσο όρο.

ü Τα πειραματικά αποτελέσματα, παρουσιάζουν μικρή απόκλιση τόσο για την μονοφασική
όσο και για την διφασική ροή, σε σχέση με τα αντίστοιχα υπολογιστικά αποτελέσματα,
γεγονός που οφείλεται στις μικρές δυνάμεις που κυριαρχούν το συγκεκριμένο πρόβλημα
αλλά και σε συνδυασμό με την μικρή ακρίβεια του συγκεκριμένου αεροδυναμικού
ζυγού.

ü Τέλος, αποδεικνύεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η μελέτη ενός αεροδυναμικού
προβλήματος με την χρήση ενός υπό κλίμακα μοντέλου, με αρκετά ικανοποιητική
ακρίβεια, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Το πειραματικό δοκίμιο που κατασκευάστηκε με την χρήση 3D Printer

Η τοποθέτηση του πειραματικού δοκιμίου στην αεροσήραγγα και η 
αεροσήραγγα που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα

Η κατανομή της στατικής πίεσης και της ταχύτητας καθώς και οι ροϊκές 
γραμμές με εστίαση στο χείλος προσβολής της πτέρυγας για μονοφασική 

ροή αέρα, για 𝑉! = 45 𝑚/𝑠

Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής εργασίας, μελετήθηκε
υπολογιστικά και πειραματικά η μονοφασική ροή αέρα και η διφασική ροή
αέρα-νερού, γύρω από την πτέρυγα του αεροσκάφους GREPAS Kε-1. Εν
συνεχεία, δημιουργήθηκε ένα υπό κλίμακα μοντέλο της πτέρυγας του
αεροσκάφους, το οποίο αποτελεί το 5% του πραγματικού μεγέθους της
πτέρυγας, δηλαδή σε κλίμακα 1:20, με στόχο την διερεύνηση του κατά
πόσο ακριβή είναι τα αποτελέσματα ενός υπό κλίμακα μοντέλου σε σχέση
με τα αντίστοιχα του πραγματικού μοντέλου, για την εξοικονόμηση χρόνου
και κόστους. Πιο συγκεκριμένα:
Ø Πραγματοποιήθηκε υπολογιστικά, η αεροδυναμική ανάλυση για την

μονοφασική και την διφασική ροή, γύρω από την πραγματική και την
υπό κλίμακα πτέρυγα του αεροσκάφους GREPAS Kε-1.

Ø Υλοποιήθηκε πειραματικά, η αεροδυναμική ανάλυση για την
μονοφασική και την διφασική ροή, γύρω από την υπό κλίμακα πτέρυγα.

Ø Διεξάχθηκε η σύγκριση των υπολογιστικών και των πειραματικών
αποτελεσμάτων, για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.
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Η κατανομή των σωματιδίων του νερού γύρω από την πτέρυγα για διφασική ροή αέρα-νερού

 Η απεικόνιση του στροβίλου απορρέματος που δημιουργείται στο 
ελεύθερο άκρο της πτέρυγας 
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Η σύγκριση των πειραματικών και των υπολογιστικών αποτελεσμάτων για την μονοφασική 
και την διφασική ροή, για τους αεροδυναμικούς συντελεστές της άντωσης 𝐶" και της 

οπισθέλκουσας 𝐶#
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Download the full report here:

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 
Ειδίκευση Αεροναυπηγού Μηχανικού


