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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την

υπολογιστική ανάλυση και διερεύνηση της διφασικής ροής αέρα-

νερού που πραγματοποιείται από την ρίψη ύδατος από την

δεξαμενή ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους. Αρχικά παρατίθενται

οι θεωρίες που διέπουν μια τέτοια ροή και αναλύονται οι τρόποι

προσέγγισης του προβλήματος. Το μοντέλο τύρβης που

χρησιμοποιήθηκε είναι το k-ε Realizable και η προσέγγιση της

διφασικής ροής έγινε με την μέθοδο του Euler. Επίσης στις

προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Eulerian Wall Film,

το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να μελετήσουμε την περιοχή

όπου καταλήγει η ροή του ύδατος στο έδαφος, σημαντική

παράμετρος για τέτοιου είδους αναλύσεις. Ο σχεδιασμός της

δεξαμενής του αεροσκάφους καθώς και οι προσομοιώσεις γίνανε

στο υπολογιστικό πρόγραμμα Ansys-Fluent. Συνολικά

πραγματοποιήθηκαν 8 πειράματα τα οποία αποτελούνται από 2

σετ ταχυτήτων πτήσης του αεροσκάφους (16,5m/s και 20m/s)

κατά τις οποίες η δεξαμενή τέθηκε σε 4 διαφορετικές κλίσεις (0°-

10°- 15°- 20°) . Το αεροσκάφος θεωρείται μη επανδρωμένο και οι

ρίψεις πραγματοποιούνται σε ύψος 5m από το έδαφος.

Δεξαμενή Αεροσκάφους και Πλέγμα
Για την ανάλυση τη ροής του ύδατος δεν είναι αναγκαία η χρήση

της συνολικής γεωμετρίας του αεροσκάφους αλλά μόνο της

δεξαμενής του. Η δεξαμενή σχεδιάστηκε με βάση το μέγεθος του

αεροσκάφους και αποτελείται από ένα ημικυλινδρικό σώμα με

ακτίνα 80mm και μήκος 100mm. Ο όγκος της ανέρχεται στα

0,001m3. Το πλέγμα όπως φαίνεται και παρακάτω ενισχύθηκε

στην έξοδο της δεξαμενής του νερού και στο έδαφος που

αναμένεται η κατάληξη της ροής του ύδατος.

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Μετά από την ανάλυση της πορείας του ύδατος

εντός του περιβάλλοντος του αέρα, των

ταχυτήτων της ροής και των περιοχών που

δύναται να καλύψει η κάθε περίπτωση,

καταλήξαμε στο γεγονός ότι η πλέον βέλτιστη

επιλογή αποτελείται από την δεξαμενή σε κλίση

20° με την ταχύτητα του αεροσκάφους να

ανέρχεται στα 20m/s. Διότι ο βασικός

παράγοντας που συμβάλλει στην βέλτιστη

πυρόσβεση είναι η πυκνότητα του νερού στην

περιοχή όπου θα καταλήξει. Σε συνδυασμό με

την αρκετά μεγάλη επιφάνεια κάλυψης του στο

έδαφος, η επιλογή αυτή είναι αδιαμφισβήτητα η

καλύτερη από τις υπάρχουσες. Τα αποτελέσματα

του προβλήματος μπορούν να μεταβληθούν σε

περίπτωση που αλλάξει η γεωμετρία της

δεξαμενής του νερού και το υψόμετρο πτήσης.

Κατανομή πλέγματος στην δεξαμενή και στον τομέα του 

περιβάλλοντος της με την δεξαμενή να έχει κλίση 15°

Πορεία ύδατος με βάση το Fluent

Τα παραπάνω στιγμιότυπα απεικονίζουν την εξέλιξη της

ροής του ύδατος εντός του τομέα ως και 1,9s μετά την

άφεση του ύδατος από την δεξαμενή του αεροσκάφους

υπό κλίση 20° για ταχύτητα αεροσκάφους ίση με 20m/s .

Κλίση Ταχύτητα 

Αεροσκάφους(m/s)

Επιφάνεια κάλυψης με 

νερό(m2)

0° 16,5 8,15

0° 20 8,19

10° 16,5 8,03

10° 20 8,47

15° 16,5 8,31

15° 20 8,58

20° 16,5 11,18

20° 20 8,86

Πίνακας κάλυψης εδάφους με νερό
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Μέση περιεκτικότητα νερού ανά επιφάνεια

Ταχύτητα Αεροσκάφους 
16,5m/s

Ταχύτητα αεροσκάφους 
20m/s

Συγκριτικό διάγραμμα για την μέση περιεκτικότητα του ύδατος στο 

έδαφος σε κάθε περίπτωση

Συγκριτική απεικόνιση των
επιφανειών κατάληξης του
ύδατος στο έδαφος για την
δεξαμενή υπό κλίση στις 20°


