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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από δύο

αντικείμενα μελέτης ροών γύρω από μικρό μονοκινητήριο

αεροσκάφος. Το πρώτο είναι η μελέτη της υπολογιστικής

προσομοίωσης της μονοφασικής ροής αέρα γύρω από το

μοντέλο αεροσκάφους Sonerai II-LTS σε κανονικές

διαστάσεις με τρία μοντέλα τύρβης Spalart-Allmaras,

Realizable k-ε και Standard k-ω και σε έξι προφίλ ταχυτήτων

(7,15,25,35,40,50 m/s). Το δεύτερο είναι η μελέτη της

υπολογιστικής προσομοίωσης της μονοφασικής αέρα και

διφασικής ροής αέρα-νερού (DPM) στα 7 m/s γύρω από το

υπό κλίμακα (0.0275) μοντέλο Sonerai στο μοντέλο τύρβης

Realizable k-ε σε διάφορες γωνίες προσβολής καθώς και η

πειραματική προσομοίωση στην αεροσήραγγα του ίδιου

μοντέλου κατόπιν δημιουργίας του από τον 3D-printer του

εργαστηρίου. Για την υπολογιστική διφασική ροή έγινε

χρήση δύο μοντέλων σχηματισμού φιλμ νερού (Eulerian Wall

Film και Wall Film) σε δύο παροχές νερού LWC=25 g/m3 και

LWC=39 g/m3 ενώ στην πειραματική διφασική νερού η

παροχή επιλέχτηκε στα LWC=41,096 g/m3.

Διφασική ροήΓεωμετρία με κοιλότητα AR = 2.2

Διεργασίες για το σχηματισμό του φιλμ νερού
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➢ Τα τρία μοντέλα παρουσίασαν βαθιά σύγκλιση και σχετικά

παρόμοια αποτελέσματα για τη μονοφασική ροή. Η μικρή

απόκλιση των αποτελεσμάτων του μοντέλου Realizable k-ε

έγκειται στην ιδιαιτερότητα του να ανταποκρίνεται

αρτιότερα σε περιοχές μακριά από τα τοιχώματα.

➢ Στη διφασική ροή επέρχεται υποβάθμιση της

αεροδυναμικής απόδοσης του αεροσκάφους λόγω μείωσης

της άντωσης και αύξησης της οπισθέλκουσας.

➢ Τα πειραματικά και τα υπολογιστικά αποτελέσματα της

μονοφασικής ροής συνέκλιναν σε ικανοποιητικό βαθμό.

Υπήρχε μια απόκλιση από αυτά της διφασικής ροής, ιδίως

για την οπισθέλκουσα, τα οποία είναι αποδεχόμενα με βάση

τον εξοπλισμό και τις ιδιαιτερότητες του πειράματος.

➢ Στόχος είναι σε μελλοντική εργασία να εκτελεστούν

πειράματα με ταχύτητα μεγαλύτερη των 7 m/s και με

καλύτερη λείανση των επιφανειών του εκτυπωμένου

αεροσκάφους.

Κατανομή των σταγονιδίων της βροχής και του φιλμ 

νερού στην επιφάνεια του αεροσκάφους

Σύγκριση υπολογιστικών και πειραματικών αποτελεσμάτων

Πειραματική διάταξη και εισαγωγή του αεροσκάφους στην αεροσήραγγα

Αποτελέσματα προσομοιώσεων μονοφασικής ροής

Streamlines της ταχύτητας για το scale μοντέλο του αεροσκάφους σε 

γωνίες προσβολής -8,4,16 μοίρες 

Κατανομή της στατικής πίεσης για τα τρία μοντέλα τύρβης 

και για ταχύτητα 25 m/s


