
Μελέτη της Επίδρασης της Ταχύτητας Δέσμης Αέρα που 
Προσκρούει σε Αεροτομή

Συμπεράσματα
Ολοκληρόνοντας το πείραμά μας και αφότου καταγράψαμε την όλη
διαδικασία μας σε φύλλα excel και σε πίνακες, δημιουργούμε τα
διαγράμματα, από όπου και θα επιλέξουμε εκείνη την διάταξη που θα
έχει καλύτερο λόγο L/D. Στην περίπτωσή μας είναι 0.2 μέτρα από την
εκφύσηση και η γωνία περιστροφής στις 15 μοίρες. Τέλος, θα πρέπει
επιπλέον να καταγράφουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που
ακολουθούμε, με σκοπό την μελλοντική τους χρήση σε επόμενες
εφαρμογές.
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Περίληψη
Στόχος της σπουδαστικής μας εργασίας, είναι o σχεδιασμός πτερύγωσης 
ιπτάμενων οχημάτων, χρησιμοποιώντας την μέθοδο USB, με σκοπό να 
μεγιστοποιήσουμε την άνωση, ελαχιστοποιώντας ταυτοχρόνως το drag. 
Θα πειραματιστούμε περιστρέφοντας το πτερύγιό μας και αλλάζοντας 
την απόσταση από το σημείο εκφύσησης ροής jet

Πτερύγιo
Το πτερύγιό μας, θα είναι τύπου EPPLER 422 και το σχεδιάζουμε να 

αποτελείται από Aluminum & Honeycomb composite με σκοπό τον 

περιορισμό του βάρους της διάταξής μας. Θα σχεδιασθεί μέσω του 

προγράμματος ANSYS, από όπου και θα πραγματοποιήσουμε τα 

πειράματά μας στις διάφορες συνθήκες που θα έχουμε

Φαινόμενο Coanda
Σε αυτό το φαινόμενο, η ροή τείνει να προσκολλάται στην επιφάνεια 
του πτερυγίου εφαπτομενικώς, δηλαδή είναι η τάση ενός ρεύματος 

ρευστού να μένει σε επαφή κατά την πορεία του με μια κυρτή επιφάνεια 
από το να ακολουθήσει μια πορεία σε ευθεία γραμμή όπως η αρχική του.

Φαινόμενο USB
Συνδυασμός Coanda, Wall Jet,  φαινομένου Kutta-Jukowski και 
εφαρμοσμένης ρευστομηχανικής

Πειραματική Διαδικασία
Αφότου σχεδιάσαμε το πτερύγιό μας και δημιουργήσαμε τα πεπερασμένα 
στοιχεία του, θα τροποποιήσουμε τις γωνίες περιστροφής του και τις 
αποστάσεις του από την εκφύσηση μας. Στην συνέχεια θα καταγράψουμε 
τα διάφορα αποτελέσματα και θα τα συγκεντρώσουμε σε πίνακες, με 
σκοπό τον εντοπισμό της αποδοτικότερης διάταξης βάσει του λόγου 
Lift/Drag. To πείραμά μας, θα τερματστεί όταν δεν θα υπάρχει δύναμη Lift.




