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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την

υπολογιστική και πειραματική μελέτη της ροής αέρα

γύρω από το αεροσκάφος Embraer ERJ 145. Στο

περιβάλλον του Fluent υπολογίστηκαν οι δυνάμεις

άντωσης και οπισθέλκουσας για το αεροσκάφους σε

κανονικό μέγεθος στους 30 συνδυασμούς 5 ταχυτήτων

πτήσης-ελεύθερης ροής (151.6, 181.9, 197.1, 212.2 και

227.4 m/s) με 6 γωνίες προσβολής (-4ο ,0ο ,4ο ,8ο ,12ο ,16ο)

σε ύψος πτήσης 30000 ft, κάνοντας χρήση των μοντέλων

τύρβης k-ε Realizable και k-ω SST. Επίσης για το

αεροσκάφος σε κλίμακα 1/100 υπολογίζονται οι δυνάμεις

σε ταχύτητα ελεύθερης ροής 7 m/s σε μηδενικό υψόμετρο

(sea level) και γωνίες προσβολής 4ο, 0ο, 4ο, 8ο, 12ο, 16ο,

20ο, 24ο χρησιμοποιώντας το μοντέλο τύρβης Spalart-

Allmaras. Τα αποτελέσματα της υπολογιστικής επίλυσης

για το υπό κλίμακα αεροσκάφος συγκρίνονται με τα

πειραματικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν μετά από

την κατασκευή μοντέλου σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και

την πειραματική προσομοίωση της ροής γύρω από αυτό

στην αεροσήραγγα του εργαστηρίου.

Σύγκριση αποτελεσμάτων για το μοντέλο 

Συγκριτικά διαγράμματα άντωσης και οπισθέλκουσας για το 
αεροσκάφος υπό κλίμακα από την προσομοίωση και τις μετρήσεις.
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Παρατηρήσεις-Σχόλια

 Ο συντελεστής άντωσης αυξάνει με την αύξηση της γωνίας προσβολής, με τρόπο περίπου γραμμικό.

 Ο συντελεστής οπισθέλκουσας αυξάνεται με την αύξηση της γωνίας προσβολής .

 Η υπολογισθείσα άντωση για το αεροσκάφος υπό κλίμακα είναι πολύ κοντά σε αυτή που μετρήθηκε.

 Η οπισθέλκουσα που μετρήθηκε στην πειραματική διαδικασία παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση με την υπολογισθείσα

για το αεροσκάφος υπό κλίμακα. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη της δοκού στήριξης με κυλινδρική διατομή και στο

διαφορετικό υλικό με διαφορετική τραχύτητα που θεωρήθηκε για την υπολογιστική επίλυση (αλουμίνιο) και την

κατασκευή του μοντέλου (πλαστικό).

Συγκριτικά διαγράμματα συντελεστών άντωσης και οπισθέλκουσας 

σε διάφορες ταχύτητες για το αεροσκάφος σε πλήρες μέγεθος.

Αποτελέσματα υπολογιστικής επίλυσης

Στιγμιότυπο από την λήψη των πειραματικών 

μετρήσεων

Υπολογιστικό πλέγμα πλησίον του αεροσκάφους


