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Συμπεράσματα-Σχόλια
Για την περίπτωση της αεροτομής, το μοντέλο τύρβης K-Omega SST φαίνεται να

προσομοιάζει καλύτερα την ροή για μεγάλες γωνίες προσβολής όπου παρουσιάζεται η

μέγιστη τυρβώδης διαταραχή. Παρόλα αυτά τα δύο μοντέλα τύρβης προσομοιάζουν με

την ίδια ακρίβεια τα πειραματικά αποτελέσματα για τις υπόλοιπες γωνίες προσβολής. Η

αεροδυναμική συμπεριφορά την αεροτομής NACA 641-212 όπως προκύπτει από την

χρήση του μοντέλου που κατασκευάστηκε προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό την

πραγματική συμπεριφορά της αεροτομής. Τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά για την

περίπτωση της πτέρυγας. Εξ ορισμού ήταν γνωστό ότι τα αποτελέσματα της λύσης ενός

ψευδό-τρισδιάστατου μοντέλου θα διέφεραν από τα αναμενόμενα για την αληθινή

πτέρυγα και θα βρίσκονταν πιο κοντά σε αυτά της αεροτομής. Έτσι, τα αποτελέσματα για

τους αεροδυναμικούς συντελεστές, την πίεση και την ταχύτητα του ροϊκού πεδίου

προσέγγισαν σε μεγάλο βαθμό τα αντίστοιχα αποτελέσματα της αεροτομής

επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική θεώρηση.

Το υπολογιστικό πλέγμα γύρω από την πτέρυγα του αεροσκάφους GREPAS Kε-1 

Λεπτομέρεια της πύκνωσης του υπολογιστικού πλέγματος γύρω από την πτέρυγα

Συγκεντρωτικό διάγραμμα για τον συντελεστή αντίστασης της αεροτομής 
και της πτέρυγας συναρτήσει της γωνίας προσβολής α 

Συγκεντρωτικό διάγραμμα για τον συντελεστή άντωσης της αεροτομής και 
της πτέρυγας συναρτήσει της γωνίας προσβολής α

Κατανομή στατικής πίεσης γύρω από την αεροτομή 
για γωνία προσβολής 4º με το μοντέλο τύρβης 

Spalart-Allmaras

Κατανομή στατικής πίεσης γύρω από πτέρυγα για γωνία 
προσβολής 4º με το μοντέλο τύρβης K-Omega SST

Διανύσματα ταχύτητας γύρω από πτέρυγα για γωνία 
προσβολής 4º με το μοντέλο τύρβης K-Omega SST

Διανύσματα ταχύτητας γύρω από την αεροτομή για 
γωνία προσβολής 4º με το μοντέλο τύρβης Spalart-

Allmaras


