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Αεροδυναμικά μεγέθη και γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

σε αεροτομή

Περίληψη
Η παρακάτω σπουδαστική εργασία αφορά την εισαγωγική μελέτη της αεροδυναμικής

απόδοσης του DRS σε μονοφασική ροή αέρα και σε διφασική ροή αέρα–νερού,

αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο. Ακολούθως έγινε μια προετοιμασία για την

υπολογιστική μελέτη του συστήματος αυτού με χρήση του ANSYS Fluent.

Αρχικά μελετήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ανάλυση της

μονοφασικής ροής αέρα και της διφασικής ροής αέρα-νερού γύρω από μια πτέρυγα

και έγινε επιλογή της Eppler 420 ως καταλληλότερη για την περίπτωσή μας.

Καθορίστηκαν τα μεγέθη που θα χρειαστεί να γνωρίζουμε και οι εξισώσεις που θα μας

δώσουν τα απαραίτητα αποτελέσματα για ολοκληρωμένη ανάλυση.

Ακολούθησε η θεωρία που ορίζει το σύστημα DRS, πότε και γιατί εισήχθη στον

μηχανοκίνητο αθλητισμό και ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση του. Οι σημαντικότεροι,

όπως αναφέρθηκε, είναι ο κανόνας της απόστασης ενός ή λιγότερου δευτερολέπτου

από προπορευόμενο όχημα και η ενεργοποίησή του μόνο στα σημεία της πίστας στα

οποία επιτρέπεται. Επίσης έγινε μια μικρή αναφορά στους τρόπους που

ενεργοποιείται το σύστημα DRS και τι συμβαίνει σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις.

Αφού παρουσιάστηκαν οι εξισώσεις υπολογιστικής ανάλυσης που θα χρησιμοποιήσει

το Fluent έγινε η προετοιμασία της υπολογιστικής ανάλυσης. Σχεδιάστηκε η γεωμετρία

τόσο για το ανοιχτό όσο και για το κλειστό DRS με βάση τα όσα ξέρουμε για το

σύστημα αυτό. Ακολούθησε η δημιουργία του δομημένου υπολογιστικού πλέγματος

και έγινε μελέτη ανεξαρτητοποίησής του από τον αριθμό τον κελιών. Τέλος, έγινε

εκτενής αναφορά στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο Setup για την υπολογιστική ανάλυση

τόσο της μονοφασικής ροής αέρα όσο και της διφασικής ροής αέρα-νερού.

Επιφάνεια εισαγωγής των σταγονιδίων βροχής για τη 

διφασική ροή

➢ Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός απαιτεί μεγάλες τιμές αεροδυναμικής άνωσης κατά απόλυτη

τιμή(κάθετη δύναμη) στις στροφές και μικρές τιμές αεροδυναμικής αντίστασης στις ευθείες.

➢ Για το λόγο αυτό εισήχθη το 2011 το σύστημα DRS που περιστρέφει κατάλληλα την πίσω πτέρυγα

για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

➢ Επιλέχθηκε η αεροτομή Eppler 420 καθώς κρίνεται κατάλληλη για μια τέτοια μελέτη

➢ Καθορίστηκαν οι κανόνες χρήσης του συστήματος DRS κατά τη διάρκεια του αγώνα

➢ Δημιουργήθηκε η γεωμετρία και το υπολογιστικό πλέγμα 65000 κελιών στο ANSYS Fluent

➢ Έγινε προετοιμασία του Setup της μελέτης για υπολογιστική ανάλυση μονοφασικής ροής αέρα και

διφασικής ροής αέρα-νερού

➢ Τα παραπάνω μπορεί να ακολουθήσει η υπολογιστική διαδικασία για εξαγωγή αποτελεσμάτων και

η σύγκριση μεταξύ τους

➢ Ενδιαφέρον θα είχε να συγκριθούν τα υπολογιστικά με πραγματικά αποτελέσματα αλλά είναι

απόρρητα από τις ομάδες λόγω υψηλού ανταγωνισμού
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Περιοχές επιφανειακής ροής πάνω στην αεροτομή

Περιοχές επιφανειακής ροής πάνω στην αεροτομή

Ζώνες χρήσης του DRS στην πίστα της Monza (Ιταλία)

Χρήση του συστήματος DRS

Συμπεράσματα

Η αεροτομή Eppler 420

• Δίνει πολύ καλές τιμές κάθετης δύναμης

• Το προφίλ της ταιριάζει με τα προφίλ αεροτομών που 

χρησιμοποιούνται από τις ομάδες

• Μέγιστη καμπυλότητα 10.6% στο 40.5% της χορδής

• Μέγιστο πάχος 14.3% στο 22.8% της χορδής

• Το μήκος της χορδής της κύριας αεροτομής σύμφωνα με τους 

κανονισμούς είναι 0,3048m ενώ το μήκος της χορδής του flap

είναι το μισό της κύριας.

• Κλίση της αεροτομής 10°

Κανόνες χρήσης

• Το όχημα πρέπει να ακολουθεί τον προπορευόμενό του σε 

απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου

• Χρήση μόνο στα σημεία που επιτρέπεται(DRS Zones)

• Ποτέ στους δύο πρώτους γύρους του αγώνα

• Δικαίωμα απαγόρευσης της χρήσης του από τους 

αγωνοδίκες όταν το κρίνουν επικίνδυνο

• Γκάζι στο 100% και μη χρήση του φρένου ώστε να 

παραμείνει ανοιχτό

Τύποι ενεργοποίησης

• Τύπος PUSH UP

• Τύπος PODS AND ROCKERS

• Τύπος POD PULL 

• Τύπος MERCEDES CABLE 

Η γεωμετρία και το υπολογιστικό πλέγμα του DRS που 

προέκυψε μετά από μελέτη ανεξαρτητοποίησης 

Δομημένο πλέγμα τύπου C 65.000 κελιών

Λεπτομέρεια του πλέγματος γύρω από την αεροτομή για το ανοιχτό(αριστερά) 

και το κλειστό(δεξιά) DRS


