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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες 

λειτουργίας της αεροτομής Rotor 67 έτσι ώστε να εξαχθούν όσο το δυνατόν αξιόπιστα 

αποτελέσματα αναφορικά με την ροή και την συγκέντρωση πάγου πάνω στο πτερύγιο. Ο 

στόχος αυτής της μελέτης λοιπόν είναι να προσομοιώσει όσο το δυνατόν καλύτερα την 

ροή του εισερχόμενου αέρα αλλά και να υποδείξει τα σημεία των πτερυγίων στα οποία 

εμφανίζεται ο πάγος, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Η μεταβολή της στατικής πίεσης 

εξόδου με σκοπό την εξαγωγή της χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας προκάλεσε μια 

σειρά από μεταβολές στο εύρος των στατικών θερμοκρασιών, στις τιμές της γωνίας της 

ροής αλλά και στο εύρος της. Γενικότερα, ο στραγγαλισμός λαμβάνει χώρα όταν η  

παροχή μάζας παραμένει αμετάβλητη ανεξάρτητα από το γεγονός της μείωσης της 

στατικής πίεσης. Ως αποτέλεσμα θα διερευνηθεί η πίεση εξόδου στην οποία εμφανίζεται 

στραγγαλισμός. Επίσης στην κατάσταση του στραγγαλισμού αλλά και προχωρώντας σε 

αυτήν μέσω της μείωσης της στατικής πίεσης εξόδου προκαλούνται μεταβολές σχετικά με  

τις τιμές του αριθμού Mach στην έξοδο του passage. Επιπροσθέτως, όσο μειώνεται η 

στατική πίεση εξόδου διαφοροποιείται και η ολική πίεση στην έξοδο, όπως ήταν 

αναμενόμενο. Ακόμα, εμφανίζεται και ένα σύνηθες φαινόμενο αυτό της αποκόλλησης της 

ροής πάνω στην επιφάνεια της αεροτομής. Οι παραπάνω πληροφορίες της ροής που 

πρόκειται να εξαχθούν από τις ακολουθούμενες αναλύσεις ωθούν σε χρήσιμα αλλά και 

όσο τον δυνατόν ακριβέστερα αποτελέσματα σε σχέση με τα σημεία της αεροτομής στα 

οποία θα συγκεντρωθούν σωματίδια πάγου. Τέλος, οι μετρήσεις που προέκυψαν από τις 

CFD αναλύσεις στο πρόγραμμα ANSYS ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση 

με αντίστοιχες πειραματικές. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to fully investigate the operating conditions of the Rotor 67 

airfoil so as to obtain as reliable as possible results with regard to flow and ice 

concentration on the fin. The aim of this study is to simulate as much as possible the flow 

of incoming air and also to indicate the points of the concentrated ice on the surface of the 

fin with the highest possible precision. The change in static output pressure (in order to 

extract the characteristic curve of the operational behavior) caused a series of changes in 

the range of static temperatures, in the range and values of the flow angle. Generally, 

throttling takes place mass flow remains unchanged regardless of the fact that the static 

pressure drops. Thus, the outlet pressure in which throttling occurs will be investigated. 

Furthermore, in the state of throttling as well as in progressing through it, where static 

output pressure reduces; changes are made to the Mach values at the exit of the 

passage. In addition, as the static outlet pressure decreases, the total outlet pressure is 

varied as expected. Still, there is a common phenomenon of detached flow over the 

surface of the airfoil. The above information about the flow around the fin that will be 

derived from the following analyzes, will give useful and as accurate as possible results 

with regard to the points of the airfoil in which the ice particles will be collected. Finally, the 

measurements that resulted from the CFD analyzes in the program named ANSYS may 

differ from experimental ones. A slight diversion may occur between the ANSYS’ results 

and the experimental results. 
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1. Γενικά  

 

1.1 Εισαγωγή 

 Η συγκεκριμένη διπλωματική είναι αποτέλεσμα πρωτίστως της αγάπης μου προς το 

συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς αλλά και των αφυπνίσεων που επικρατούσαν έπειτα από 

κάθε πτώση αεροπλάνου . Είναι προφανές λοιπόν πως ακόμη και στα σημερινά χρόνια, 

παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, συνέβαιναν απώλειες στήριξης των κινητήρων των 

αεροσκαφών που οφείλονταν σε κακές καιρικές συνθήκες με τραγικές συνέπειες. Οι 

απώλειες στήριξης των κινητήρων και πιο συγκεκριμένα των πτερυγίων προκαλούνταν 

από την συγκέντρωση πάγου στα πτερύγια. Οι επικαθήσεις αυτές προκαλούσαν 

καταστροφικές συνέπειες (αστάθειες ροής στους συμπιεστές) στους κινητήρες και τα 

παρελκόμενά τους με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και μετά από τους 

χειρισμούς των πιλότων να είναι μη εφικτή η επαναφορά του ελέγχου του αεροσκάφους. 

Ως συνέπεια ήθελα με αυτή την διπλωματική να συνεισφέρω στις προσπάθειες που 

ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50  έτσι ώστε να περιοριστεί σημαντικά η 

συγκέντρωση πάγου στα πτερύγια  καθώς είναι ακατόρθωτο να εξαλειφθεί πλήρως το 

φαινόμενο. 

   Οι παραπάνω λόγοι σε συνδυασμό με το γεγονός ότι λίγες μελέτες έχουν καλύψει το 

φαινόμενο (τέλη δεκαετίας του 1950 με αρχές της δεκαετίας του 1960) με ώθησαν ώστε να 

δημιουργήσω μια όσο το δυνατόν πιο πιστή ανάλυση και προσομοίωση της ροής του 

εισερχόμενου αέρα.   

 

1.2  Ιστορική εξέλιξη (αεροσκαφών αλλά και αεριοστροβίλων) 

    Οι πρώτες ιπτάμενες μηχανές, σύμφωνα με το άρθρο ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ Ι, ξεκίνησαν 

να σχεδιάζονται ήδη από τα αρχαία χρόνια, όμως από τον 18ο -19ο  ξεκίνησε ο 

σχεδιασμός των πρώτων ανεμοπλάνων (πρόγονοι των σημερινών αεροπλάνων).  Το 

1799, ο Τζορτζ Κέιλι, όρισε την έννοια του σύγχρονου αεροπλάνου ως μιας ιπτάμενης 

μηχανής με σταθερά πτερύγια με ξεχωριστά συστήματα άνωσης, προώθησης και 

ελέγχου. Ο Κέιλι κατασκεύασε με επιτυχία ένα επιβατηγό ανεμοπλάνο το 1853 και 

ανάλογα εγχειρήματα πραγματοποιήθηκαν και άλλους επιστήμονες όπως ο Γάλλος Ζαν-

Μαρί Λε Μπρι, ο Αμερικανός Τζον Μοντγκόμερι, ο Ότο Λίλιενταλ, ο Πέρσι Πίλτσερ, και 

ο Οκτάβ Σανούτ, ο σερ Χάιραμ Μάξιμ και ο Λόρενς Χάργκρεϊβ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 

μηχανές των παραπάνω εγχειρημάτων ήταν κατά βάση ατμομηχανές της εκάστοτε 

εποχής με αποτέλεσμα οι παραπάνω προσπάθειες να είχαν πολλές τεχνικές δυσκολίες. 

Δηλαδή η εκάστοτε ατμομηχανή δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στην υπερνίκηση της 

βαρύτητας, της δύναμης της αντίστασης (οπισθέλκουσα) και  οι παραπάνω εφευρέτες δεν 

μπόρεσαν να σχεδιάσουν μια αεροδυναμική διάταξη όπου θα μεγιστοποιούσε την άνωση 

και θα μείωνε στο ελάχιστο  την οπισθέλκουσα. Έτσι αυτά τα πρώιμα αεροπλάνα που 

κατασκευάστηκαν είτε δεν κατάφεραν να απογειωθούν είτε απογειώθηκαν για λίγα μέτρα 

και ύστερα προσγειώθηκαν ανώμαλα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF_%CE%9B%CE%B5_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF_%CE%9B%CE%B5_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B9_%CE%A0%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%B2_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CF%8A%CE%B2
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 Όμως η πρώτη μηχανοκίνητη πτήση κατά την οποία η διάταξη αλλά ήταν ελεγχόμενη 

πλήρως για ολόκληρο το διάστημα της πτήσης.   Ήταν  η πραγματοποίηση της πρώτης 

ελεγχόμενης, μηχανικά προωθούμενης και με διάρκεια πτήσης. Μετέπειτα ακολούθησαν 

και άλλες πετυχημένες πτήσεις από αεροπλάνα ανά την Ευρώπη.  

  Ο Ά Παγκόσμιος πόλεμος ήταν ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο εξελίχθηκε το 

αεροπλάνο. Για μιλιταριστικούς λόγους το αεροπλάνο εξελίχθηκε πρώτα σε πολεμική 

μηχανή (εξοπλισμένα με πολυβόλα και βόμβες) και πολύ αργότερα σε επιβατικό μέσον. 

Το πρώτο λειτουργικό όμως αεριοθούμενο αεροσκάφος, εμφανίστηκε το 1939  και ήταν το 

Γερμανικό Heinkel He 178. 

 

Heinkel He 178 

Τα πρώτα αεροσκάφη λόγω του μικρού μεγέθους της διάταξης οι κινητήρες ήταν 

παλινδρομικής κίνησης. Συγκεκριμένα οι κινητήρες ήταν ακτινικού τύπου, δηλαδή οι 

κινητήρες αποτελούνται από κυλίνδρους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι κυκλικά. Στην 

συνέχεια οι κύλινδροι με τη συνδρομή των πιστονιών συνδέονται με έναν στροφαλοφόρο 

άξονα ο οποίος μέσω ενός μειωτήρα περιστρέφει έναν έλικα. Η περιστροφή του έλικα 

παρήγαγε την ώση του αεροπλάνου του οποίο η ταχύτητα δεν ξεπερνούσε την ταχύτητα 

του ήχου (0,6-0,7 Mach). Οι κύλινδροι είχαν όλα τα παρελκόμενα που θα μπορούσαν να 

εμφανιστούν σε έναν κινητήρα αυτοκινήτου (βαλβίδες, σπινθιριστή κ.ά.) . Η ποσότητα 

ώθησης που προκαλεί ένας έλικας εξαρτάται από την περιοχή δίσκου της - την περιοχή 

στην οποία περιστρέφονται οι λεπίδες της. Η περιοχή αυτή λοιπόν είναι περιορισμένη και 

γι αυτό η επίτευξη υψηλών αριθμών Mach με αυτού τους είδους των κινητήρων έμοιαζε 

ακατόρθωτη καθώς η ενδεχόμενη εξέλιξη των παλινδρομικών κινητήρων θα αύξανε κατά 

πολύ τον όγκο και την πολυπλοκότητα των κινητήρων αυτών.  

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinkel_He_178&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinkel_He_178&action=edit&redlink=1
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ακτινικός κινητήρας της alfa romeo. 

Ως αποτέλεσμα, οι παλινδρομικοί κινητήρες αντικαταστάθηκαν από τους σύγχρονους 

κινητήρες τζετ. Τα αεριωθούμενα αεροσκάφη ωθούνται από κινητήρες αεριώθησης (τζετ), 

οι οποίοι χρησιμοποιούνται εξαιτίας των αεροδυναμικών περιορισμών των ελίκων που δεν 

ισχύουν στην προώθηση μέσω τζετ. Οι κινητήρες αυτοί είναι πιο ισχυροί από έναν 

κινητήρα παλινδρομικής κίνησης για ένα συγκεκριμένο βάρος ή μέγεθος και είναι 

συγκριτικά πιο αθόρυβοι και λειτουργούν καλύτερα σε υψηλότερο υψόμετρο.  

Οι κινητήρες τζετ ή αλλιώς αεριοστρόβιλοι ακολουθούν έναν συγκεκριμένο θερμοδυναμικό 

κύκλο, τον κύκλο Joule-Brayton: 

1. Ισεντροπική συμπίεση (συμπίεση εισερχόμενου αέρα) 

2. Ισοβαρής πρόσδοση θερμότητας (ανάμιξη του συμπιεσμένου αέρα με το καύσιμο 

και καύση υπό σταθερή πίεση) 

3. Ισεντροπική εκτόνωση (εκτόνωση των καυσαερίων της καύσης στον στρόβιλο για 

την παραγωγή έργου) 

4. Ισοβαρής απόρριψη θερμότητας (εξαγωγή των εκτονωμένων καυσαερίων από τον 

κινητήρα) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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Ο θερμοδυναμικός κύκλος αεριοστροβίλων είναι πολύ ευαίσθητος στις απώλειες που 

λαμβάνουν χώρα σε διάφορα εξαρτήματα (απώλειες πίεσης). Το ωφέλιμο έργο προκύπτει 

από την διαφορά του έργου του συμπιεστή και του έργου του στροβίλου. Οι  σύγχρονοι 

αυτοί κινητήρες είναι ικανοί να πετύχουν ακόμα και υπερηχητικές ταχύτητες. 

Ο πρόγονος των σημερινών αεριοστροβίλων εμφανίζεται πολλά χρόνια πριν. Ο Έλληνας 

επιστήµονας Ήρωνας, που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 1ο αιώνα µ.Χ. , αναφέρεται ως 

εκείνος που πραγµατοποίησε την πρώτη εφαρµογή της αεριώθησης. Ο Ήρωνας επινόησε 

και κατασκεύασε µία µηχανή, γνωστή ως µηχανή του Ήρωνα ή αιολοπύλη (Hero’s 

aeolipile), η οποία θεωρείται πρόδροµος των αεριοστρόβιλων κινητήρων. Ένα κλειστό 

δοχείο µε νερό θερµαινόταν ώστε να παραχθεί ατµός. Αυτός µεταφερόταν µέσω δύο 

κάθετων σωλήνων σε µία σφαίρα, η οποία έφερε αυλούς στη διεύθυνση της ακτίνας της. 

Καθώς η σφαίρα γέµιζε µε ατµό, περιστρέφοταν επειδή ο ατµός εύρισκε οδό διαφυγής 

από τους ακτινικούς αυλούς, παράγοντας έτσι ροπή στον νοητό άξονα της σφαίρας. 

  Το 1232, στην Κίνα χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα όπλο που ονοµάζοταν 

«Βέλος του ιπτάµενου πυρός» που προωθούταν µε πυρίτιδα. Το 1629, ο Ιταλός 

µηχανικός Govanni Branca σχεδίασε τον πρώτο, ουσιαστικά, στρόβιλο. Σε αυτήν την 

διάταξη ατµός, παραγόµενος σε θερµαινόµενο δοχείο, περιέστρεφε δίσκο που έφερε 

κοιλότητες στην περιφέρειά του. Η περιστροφή του δίσκου µεταφερόταν µέσω 

συστήµατος γραναζιών (κιβωτίου ταχυτήτων ή μειωτήρα) σε άλλον άξονα. Αυτή η διάταξη 

βρήκε εφαρµογή σε µύλο ελαιοτριβείου. Ο Ισαάκ Νεύτων, βασισµένος στον τρίτο νόµο του 

(δράσης-αντίδρασης), σχεδίασε το 1687 ένα όχηµα το οποίο κινούταν µε ώθηση 

παραγόµενη από ατµό. Όμως το όχηµα διέθετε πολύ µικρή ισχύ. Ο Ολλανδός Willem 

Jako Gravesande σχεδίασε επίσης ένα παρόμοιο όχημα. 

  Το 1791, ο Άγγλος John Barber σχεδίασε ένα σύστηµα το οποίο διέθετε τον ίδιο 

θερµοδυναµικό κύκλο με αυτό του σύγχρονου αεριοστρόβιλου κινητήρα . Το 1808, ο 

Άγγλος John Bumbell κατασκεύασε έναν αεριοστρόβιλο παρόµοιο µε τους σηµερινούς, 

αλλά χωρίς σταθερά πτερύγια. Αρκετές οµοιότητες µε τους αεριοστρόβιλους της εποχής 

µας παρουσίαζε και ο κινητήρας που κατασκεύασε το 1837 ο Γάλλος Bresson. Ύστερα τo 

1850, o Fernihough εφηύρε τον πρώτο αεριοστρόβιλο κινητήρα που είχε τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιεί ως εργαζόµενα µέσα ατµό ή αέρα. Όμως η κατασκευή του πρώτου 

αεριοστρόβιλου που διέθετε ως εργαζόμενο μέσο  μόνο τον αέρα ανήκει στον F. Stoltz, το 

1872. Έπειτα το 1900, ο Sanford Moss κατέθεσε αρκετές νέες ιδέες πάνω στη λειτουργία 

των αεριοστροβίλων και σε συνδυασμό με την εργασία του στην General Electric 

εφάρµοσε τις ιδέες του πάνω στη σχεδίαση των στρόβιλο-υπερπληρωτών (turbo-

superchargers), βασιζόµενος σε κάποιες ιδέες του Γάλλου µηχανικού Rateau. 

  Στην συνέχεια, οι κατασκευές του Moss επηρέασαν το µηχανικό Frank Whittle ο οποίος 

το 1930 κατασκεύασε την κατασκευή που θεωρείται ο πρώτος επιτυχηµένος 

αεριοστρόβιλος κινητήρας για την κίνηση αεροσκάφους. Στις 14 Μαΐου 1944, στην Αγγλία, 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµαστικές πτήσεις µε τον κινητήρα του Whittle (γνωστό ως W1) 

να εφαρμόζεται στο αεροσκάφος Gloster E28/39 µε ταχύτητες περί τα 400 µίλια ανά ώρα. 

Παράλληλα, ο Γερµανός µηχανικός Hans Von Ohain σχεδίασε και κατασκεύασε έναν 

κινητήρα αεριώθησης (jet engine) ο οποίος δοκιµάστηκε, µε επιτυχία, στις 27 Αυγούστου 

1939 στο αεροσκάφος Heinkel He-178. 
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  Στην Αµερική, το 1942 ένα αεροσκάφος (Bell XP-59)  χρησιµοποίησε µε επιτυχία δύο 

αεριοστρόβιλους τύπου GE-1A της General Electric, η ανάπτυξη του οποίου βασίστηκε σε 

σχέδια του Frank Whittle. Ένα σηµαντικό βήµα προόδου ήταν η σχεδίαση και η κατασκευή 

αεριοστροβίλων που έχουν την ικανότητα να κινούν ένα αεροσκάφος µε ταχύτητα 

µεγαλύτερη από αυτήν του ήχου. Το µαχητικό SR-71 Blackbird παρείχε τις 

αναγνωριστικές υπηρεσίες στην αμερικάνικη πολεμική αεροπορία µε ταχύτητα πέντε 

φορές µεγαλύτερη από αυτήν του ήχου. 

   Όσον αφορά τα επιβατικά αεροσκάφη το αεροσκάφος Concorde, αποτέλεσμα άγγλο - 

γαλλικής συνεργασίας, µε κινητήρα Olympus 593 B, πετούσε µε 2,2 φορές µεγαλύτερη 

ταχύτητα από αυτήν του ήχου. Ανάλογο εγχείρημα πέτυχαν και οι σοβιετικοί με το 

αντίστοιχο αεροσκάφος Τουπόλεφ Tu144 να αναπτύσσει περίπου την ίδια υπερηχητική 

ταχύτητα. 

 

1.3   Είδη κινητήρων αεροσκαφών 

Οι κινητήρες τζετ διακρίνονται σε διάφορες μορφές: 

• Στροβιλοαντιδραστήρας (turbojet) 

• Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan) 

• Ελικοστρόβιλος (turboprop) 

• Ράμτζετ (ramjet ή αθόδυλος) 

• Παλμικός αθόδυλος (pulsejet) 

• Σκράμτζετ  (scramjet) 

   Ράμτζετ: ένας κινητήρας ράμτζετ αναφέρεται στην ύπαρξη αθόδυλου για την συμπίεση 

του εισερχόμενου αέρα αντί για έναν συμπιεστή αξονικής ροής ή έναν φυγοκεντρικό 

συμπιεστή. Ο συγκεκριμένος αθόδυλος βάσει της κωνικής γεωμετρίας του συμπιέζει τον 

εισερχόμενο αέρα. Όμως οι ράμτζετ κινητήρες δεν δύναται να παράγουν ώση όταν ο 

αέρας έχει μηδενική ταχύτητα και το αεροσκάφος βρίσκεται ακίνητο. Έτσι ο συγκεκριμένος 

κινητήρας χρειάζεται την συνδρομή ενός άλλου κινητήρα (συνήθως τούρμποτζετ) 

προκειμένου να εκκινήσει το αεροσκάφος και να παράξει την ώση που απαιτείται για να 

λειτουργήσει ο ράμτζετ. Ο κινητήρας ράμτζετ λειτουργεί σε υπερηχητικές ταχύτητες  

συνήθως 3 Mach και είναι ικανός να λειτουργήσει και σε ταχύτητες έως και 6 Mach. Οι 

διατάξεις αυτές λόγω του σχετικά μικρού τους όγκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα   

και σε πυραύλους ή ελικόπτερα.  

    Οι ramjets προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πολύ υψηλή δυναμική πίεση που 

προκύπτει από τον εισερχόμενου αέρα. Μια αποτελεσματική εισαγωγή θα συμπιέσει 

αποδοτικά τον αέρα προκειμένου να αναμειχθεί πλήρως με το καύσιμο στον θάλαμο 

καύσης. Τα περισσότερα ramjets λειτουργούν σε υπερηχητικές ταχύτητες πτήσης και 

χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα κωνικά κύματα κρούσης, τα οποία σοκάρουν τον αέρα 

και  επιβραδύνουν τη ροή του αέρα σε μια υποηχητική ταχύτητα στην έξοδο της 

εισαγωγής. Ο κινητήρας αποτελείται από τους ψεκαστήρες και τον μετρητή καυσίμου, τους 

συγκρατητές φλόγας, τα οποία βρίσκονται σε σωλήνα µε αποκλίνουσα εισαγωγή 

προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα του αέρα στο επίπεδο που είναι επιτρεπτό για την 

διενέργεια της καύσης.  Όταν εισέλθει αέρας στον κινητήρα, εγχύεται καύσιμο, παράγονται 
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τα απαιτούμενα καυσαέρια που επιταχύνονται στην αποκλίνουσα – συγκλίνουσα (ή απλή 

συγκλίνουσα) εξαγωγή και παράγουν ώση. 

   Παλμικός αθόδυλος (pulsejet) : Ένας παλλόμενος αθόδυλος είναι ένας τύπος κινητήρα 

εκτόξευσης, στον οποίο η καύση συμβαίνει σε παλμούς. Ένας παλλόμενος κινητήρας είναι 

κατασκευασμένος με λίγα ή μηδενικά κινούμενα μέρη (δεν χρειάζεται ο  εξαναγκασμός του 

αέρα να εισέλθει στην είσοδό του κινητήρα και έτσι μπορεί να λειτουργήσει και στατικός). 

Οι κινητήρες Pulsejet αποτελούν ελαφρύ τύπο πρόωσης αεριωθουμένων, αλλά συνήθως 

έχουν χαμηλό λόγο συμπίεσης και συνεπώς δίνουν χαμηλή ειδική ώση. Στην εισαγωγή 

του αέρα τοποθετούνται βαλβίδες εισαγωγής που διατηρούνται στην ανοικτή θέση µε 

ελατήρια. Τα παραγόμενα από την καύση καυσαέρια εκτονώνονται και εξαναγκάζουν τις 

βαλβίδες εισαγωγής να κλείσουν, οπότε και τα καυσαέρια επιταχύνονται προς την 

εξαγωγή όπου και παράγουν την απαιτουμένη ώση. Τα ελατήρια ανοίγουν ξανά τις 

βαλβίδες εισαγωγής και ο κύκλος λειτουργίας επαναλαμβάνεται. Επομένως  η παροχή 

ισχύος γινόταν με παλμούς (διακεκομμένα). 

   Σκράμτζετ  (scramjet): Ένας scramjet είναι μια παραλλαγή ενός κινητήρα ramjet, όπου η 

καύση λαμβάνει χώρα σε υπερηχητική ροή αέρα. Όπως συμβαίνει και με τους ramjet , ένα 

scramjet βασίζεται στην υψηλή ταχύτητα του οχήματος για να συμπιέσει δυνατά τον 

εισερχόμενο αέρα πριν από την καύση (με την ίδια διαδικασία που συμβαίνει και στους 

ramjet). Έπειτα ενώ στους ramjet κινητήρες ο αθόδυλος επιβραδύνει τον αέρα σε 

υποηχητικές ταχύτητες πριν από την καύση, η ροή αέρα σε ένα scramjet συνεχίζει να είναι 

υπερηχητική σε ολόκληρο τον κινητήρα. Αυτό επιτρέπει στο scramjet να λειτουργεί 

αποτελεσματικά σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες (έως και 8 Μach). 

   Στροβιλοαντιδραστήρας (turbojet): ο turbojet είναι ένα κινητήρας που χρησιμοποιείται 

ευρέως σε αεροσκάφη τα πρώτα χρόνια της χρήσης των αεριοστροβίλων. Ο 

συγκεκριμένος τύπος κινητήρα αποτελείται από στροβίλο με προωθητικό ακροφύσιο. 

Επίσης η συγκεκριμένη κατηγορία αεριοστροβίλου διαθέτει εισαγωγή, συμπιεστή (που 

οδηγείται από τον στρόβιλο) και θάλαμο καύσης . Ο αέρας που εισήλθε από την εισαγωγή 

του κινητήρα, προχωρά στον συμπιεστή συμπιέζεται (αυξάνεται η πίεσή του) και συνεχίζει 

στο θάλαμο καύσης όπου θερμαίνεται από το καύσιμο. Σημειώνεται ότι, ο συμπιεστής 

μπορεί να είναι αξονικού τύπου ή ακόμα πιο σπάνια φυγοκεντρικού τύπου. Στην συνέχεια 

τα καυσαέρια εκτονώνται στον στρόβιλο και έπειτα τα εκτονωμένα καυσαέρια 

επιταχύνονται στο ακροφύσιο εξαγωγής  παρέχοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο ώση. 

Ορισμένες εφαρμογές του συγκεκριμένου τύπου κινητήρα εμφανίζονται και με εστίες 

μετάκαυσης με σκοπό την αύξηση της παραγόμενης ώσης. Η μετάκαυση (afterburning) 

πραγματοποιείται µε την έγχυση καυσίμου στο χώρο μεταξύ στροβίλου και εξαγωγής, το 

οποίο καίγεται μετά την ανάμειξή του µε τα καυσαέρια.  

  Οι στροβιλοαντιδραστήρες έχουν αντικατασταθεί σε χαμηλότερης ταχύτητας αεροσκάφη 

με ελικοστρόβιλους επειδή έχουν καλύτερη κατανάλωση καυσίμου για συγκεκριμένη 

εμβέλεια. Οι στροβιλοαντιδραστήρες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε πυραύλους 

μεσαίας εμβέλειας, λόγω της υψηλής ταχύτητας εξαγωγής, της μικρής μετωπικής 

περιοχής και της απλότητας πολυπλοκότητας και κατασκευής τους. Οι 

στροβιλοαντιδραστήρες έχουν χαμηλή απόδοση στις χαμηλές ταχύτητες Mach, γεγονός το 

οποίο περιορίζει τη χρησιμότητά τους σε άλλα οχήματα εκτός των αεροσκαφών. Οι 

μηχανές turbojet έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις για την τροφοδοσία 

άλλων οχημάτων εκτός από τα αεροσκάφη. Όταν τα οχήματα εδάφους είναι 
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«στροβιλοκίνητα», αυτό συμβαίνει συνήθως με τη χρήση ενός κινητήρα 

στροβιλοσυμπιεστή (κινητήρας όπου εκτός τον συκεκριμένο τύπο αεριοστροβίλου 

χρησιμοποιείται και ένας στρόβιλος για την κίνηση ενός περιστρεφόμενου άξονα εξόδου). 

Αυτά τα οχήματα είναι είτε τα ελικόπτερα είτε τα χόβερκραφτ. 

 Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan): ο στροβιλοανεμιστήρας είναι ένας τύπος αεριωθούμενου 

κινητήρα που χρησιμοποιείται ευρέως στην πρόωση αεροσκαφών. Η λέξη "turbofan" 

χρησιμοποιείται με σκοπό την επεξήγηση της  προσθήκης  ανεμιστήρα  σε έναν κινητήρα 

αεριοστροβίλου  ο οποίος είναι όμοιος με έναν στροβιλοντιδραστήρα. Οι κινητήρες αυτού 

του τύπου λόγω της μεγάλης διαμέτρου των ανεμιστήρων σε σχέση με τον πυρήνα της 

μηχανής παρουσιάζουν δύο ρεύματα ώσης στην εξαγωγή : το ψυχρό και το θερμό. Το 

ψυχρό ρεύμα αέρα αναρροφάται από τους ανεμιστήρες και απευθείας εξάγεται στο 

περιβάλλον ενώ το θερμό ρεύμα αέρα αναρροφάται από τους ανεμιστήρες και 

μεταφέρεται στον πυρήνα της μηχανής προτού εξαχθεί από την εξαγωγή στο περιβάλλον 

(συμπιεστή χαμηλής-υψηλής πίεσης, θάλαμο καύσης, στρόβιλο χαμηλής-υψηλής πίεσης). 

Επιπλέον, τα δύο ρεύματα διαχωρίζονται μέσω του συντελεστή παράκαμψης. Έτσι, ενώ 

όλος ο αέρας που εισάγεται από ένα στροβιλοαντιδραστήρα περνά μέσα από τον 

στρόβιλο (μέσω του θαλάμου καύσης), σε ένα turbofan μια σημαντική ποσότητα από 

αυτόν τον αέρα παρακάμπτει τον στρόβιλο. Έτσι, ένα turbofan μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

turbojet που χρησιμοποιείται για να οδηγήσει έναν εξαναγκασμένο ανεμιστήρα. Ωστόσο, 

και οι δύο (ανεμιστήρας-στρόβιλος) συμβάλλουν στην ώθηση. Ο λόγος της ροής μάζας 

αέρα παρακάμπτοντας τον πυρήνα του κινητήρα διαιρούμενος με τη ροή μάζας αέρα που 

διέρχεται από τον πυρήνα του κινητήρα αναφέρεται ως λόγος παράκαμψης. Η 

συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως για την μείωση του θορύβου λειτουργίας του 

κινητήρα. Ο κινητήρας παράγει ώθηση μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας ανεμιστήρα 

και στρόβιλου. Οι κινητήρες turbofan που παρουσιάζουν περισσότερη ώθηση θερμού 

ρεύματος τζετ σε σχέση με την ώθηση του ψυχρού ρεύματος του ανεμιστήρα είναι 

γνωστοί ως στροβιλοανεμιστήρες με χαμηλή παράκαμψη, ενώ εκείνοι που παρουσιάζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη ώθηση από το ψυχρό ρεύμα του ανεμιστήρα σε σχέση με την 

ώθηση του θερμού ρεύματος τζετ είναι γνωστές ως στροβιλοανεμιστήρες υψηλής 

παράκαμψης. Οι περισσότεροι εμπορικοί αεριωθούμενοι αεριωθούμενοι κινητήρες που 

χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τύπου υψηλής παρακαμψης, ενώ οι πιο σύγχρονοι 

στρατιωτικοί κινητήρες μαχητών είναι χαμηλής παράκαμψης. 

   Οι μετακαυστήρες δεν χρησιμοποιούνται σε υψηλής παράκαμψης στροβιλοανεμιστήρες, 

αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε στροβιλοανεμιστήρες χαμηλής παράκαμψης 

είτε σε turbojet κινητήρες. Οι σύγχρονοι turbofan κινητήρες έχουν είτε έναν μεγάλο 

ανεμιστήρα ενός σταδίου είτε έναν μικρότερο ανεμιστήρα με διάφορα στάδια.  

Οι στροβιλοανεμιστήρες επινοήθηκαν με σκοπό να αντιμετωπιστεί ένα ανεπιθύμητο 

χαρακτηριστικό των στροβιλοαντιδραστήρων, το οποίο έγκειται στην ανεπάρκεια τους σε 

περιπτώσεις υποηχητικής πτήσης. Για να αυξηθεί η απόδοση ενός στροβιλοκινητήρα, οι 

προφανείς προτάσεις θα ήταν η αύξηση της θερμοκρασίας του θαλάμου καύσης (το οποίο 

δεν δύναται να αποτελεί πάντα την βέλτιστη λύση λόγω του πεπερασμένου του ορίου της 

αντοχής των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο κινητήρας) ,  η τοποθέτηση 

μεγαλύτερων συμπιεστών και ακροφυσίων. Παρά την αύξηση της ώσης, τα παραγόμενα 

καυσαέρια εξάγονται από το ακροφύσιο εξαγωγής του κινητήρα με ακόμη μεγαλύτερη 

ταχύτητα (συνεπώς και θερμοκρασία), με αποτέλεσμα το ενεργειακό τους περιεχόμενο να 

μην αξιοποιείται από τον κινητήρα για την παραγωγή επιπλέον μηχανικού έργου. Ως 
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συνέπεια θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σπαταλάμε καύσιμο χωρίς να 

παραλαμβάνουμε επιπλέον έργο. 

   Επίσης στην περίπτωση των στροβιλοανεμιστήρων ο στρόβιλος πρέπει να κινεί 

επιπρόσθετα τον ανεμιστήρα. Επομένως ο στρόβιλος δύναται να παρουσιάζει παραπάνω 

στάδια εκτόνωσης από ότι σε έναν στροβιλοαντιδραστήρα εμφανίζοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο μεγαλύτερη πτώση πίεσης και θερμοκρασίας. Συνεπώς,  η μικρότερη ταχύτητα και 

θερμοκρασία των καυσαερίων  έχει ως αποτέλεσμα τα ακροφύσια να είναι μικρότερα από 

ότι σε έναν στροβιλοαντιδραστήρα. Αυτό συνεπάγεται περαιτέρω μείωση της ταχύτητας 

εξαγωγής του θερμού ρεύματος ώσης. Το ψυχρό ρεύμα ώσης του ανεμιστήρα έχει επίσης 

χαμηλότερη ταχύτητα εξαγωγής, προκαλώντας πολύ μεγαλύτερη ώση ανά μονάδα 

ενέργειας και συνεπώς χαμηλότερη ειδική ώση (ειδική ώση είναι η ώση ανά μονάδα ροής 

μάζας αεριωθούμενου κινητήρα).  

    Συγκρίνοντας έναν στροβιλοαντιδραστήρα και έναν στροβιλοανεμιστήρα παρατηρούμε 

ότι για ίδια συνολική ώση, ένας στροβιλοανεμιστήρας εκπέμπει μια μεγάλη ποσότητα αέρα 

πιο αργά έχοντας μικρότερο όγκο και βάρος, από ότι ένας στροβιλοαντιδραστήρας ο 

οποίος εκπέμπει γρηγορότερα μικρή ποσότητα αέρα. Έτσι ο αποτελεσματικότερος τρόπος 

για να δημιουργηθεί η  επιθυμητή ώση είναι αυτός του στροβιλοανεμιστήρα διότι εμφανίζει 

σημαντικά μεγαλύτερη ισχύ ανά μονάδα βάρους σε σχέση με ένα στροβιλοαντιδραστήρα . 

Επίσης, ο στροβιλοανεμιστήρας εμφανίζει σημαντικά μικρότερη ειδική κατανάλωση 

καυσίμου (αναφέρεται στην αποδοτικότητα της σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης του 

καυσίμου και της παραγόμενης ώσης). Δεδομένου ότι η απόδοση της πρόωσης είναι 

συνάρτηση της σχετικής ταχύτητας εξαγωγής των καυσαερίων:  οι ελικοστρόβιλοι είναι πιο 

αποδοτικοί για χαμηλές ταχύτητες, οι στροβιλοαντιδραστήρες για υψηλές ταχύτητες και οι 

στροβιλοανεμιστήρες  είναι αποδοτικοί σε ταχύτητες μεγαλύτερες των ελικοστρόβιλων 

αλλά και μικρότερες των στροβιλοαντιδραστήρων. Ως εκ τούτου, οι στροβιλοανεμιστήρες 

είναι οι πιο αποδοτικοί κινητήρες στην περιοχή των ταχυτήτων από 500 έως 1.000 km / h,  

ταχύτητα με την οποία λειτουργούν τα περισσότερα εμπορικά αεροσκάφη. Ακόμα, οι 

στροβιλοανεμιστήρες διατηρούν ένα πλεονέκτημα αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους 

στροβιλοαντιδραστήρες στις χαμηλές υπερηχητικές ταχύτητες έως 1,6 Mach περίπου. 

 Οι κινητήρες turbofan παράγονται σε διάφορες μορφές. Έτσι για έναν δεδομένο κύκλο 

του κινητήρα η επιλογή της μορφής του στροβιλοανεμιστήρα έχει μικρή επίδραση στην 

απόδοση του στο σημείου σχεδιασμού εφόσον διατηρείται η συνολική απόδοση των 

επιμέρους εξαρτημάτων. Όμως, η απόδοση του κινητήρα σε σημείο εκτός σχεδιασμού 

επηρεάζεται από τη διαμόρφωση του κινητήρα. Οι κινητήρες  turbofan εμφανίζονται στις 

εξής μορφές: 

• Μονοαξονικός στροβιλοανεμιστήρας(single spool turbofan): ο μονοαξονικός 

κινητήρας turbofan είναι ίσως η απλούστερη διαμόρφωση, η οποία περιλαμβάνει 

έναν ανεμιστήρα και συμπιεστή υψηλής πίεσης που κινούνται από μία μόνο 

μονάδα στροβίλου, τα οποία εγκατεστημένα όλα στον ίδιο άξονα. Το μοντέλο 

SNECMA M53, το οποίο κινεί τα μαχητικά αεροσκάφη Dassault Mirage 2000, 

αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα .   

• μετά-ανεμιστήρας turbofan (Aft-fan turbofan):  Ένα ανάλογο παράδειγμα τέτοιων 

κινητήρων turbofan ήταν ένα εγχείρημα της  GE J79, γνωστού και ως CJ805-23, 

που αποτελούνταν από μια ενσωματωμένη μονάδα συμπιεστή χαμηλής πίεσης 

(LP)/ανεμιστήρα, τοποθετημένη στο ακροφύσιο εξαγωγής των καυσαερίων. Έτσι 
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το ακροφύσιο που είναι τοποθετημένο μετά τον στροβίλου επεκτάθηκε μέσω του 

στροβίλου LP, με τις λεπίδες του ανεμιστήρα να είναι μια ακτινική προέκταση των 

πτερυγίων του στροβίλου. Ένα από τα προβλήματα με αυτό το εγχείρημα είναι η 

διαρροή θερμού αερίου από τον στρόβιλο LP στον ανεμιστήρα.  

•  Στροβιλοανεμιστήρας με δύο άξονες (two-spool turbofan): Πολλοί 

στροβιλοανεμιστήρες είναι διαμορφωμένοι με δύο άξονες όπου ο ανεμιστήρας και 

ο συμπιεστής χαμηλής πίεσης που οδηγούνται  από τον στρόβιλο χαμηλής πίεσης 

είναι τοποθετημένοι σε έναν  άξονα, ο οποίος λειτουργεί ομόκεντρα με τον δεύτερο 

άξονα. Στον  δεύτερο άξονα περιστρέφεται ο συμπιεστής υψηλής πίεσης που 

οδηγείται από τον υψηλής πίεσης στρόβιλο. Ο  άξονας χαμηλής πίεσης 

περιστρέφεται με χαμηλότερη ακτινική ταχύτητα. Ο  άξονας υψηλής πίεσης 

περιστρέφεται πιο γρήγορα. Για μικρότερα επιθυμητά μεγέθη ώσης, αντί του 

αξονικού συμπιεστή, η διαμόρφωση του συμπιεστή υψηλής πίεσης μπορεί να είναι 

φυγοκεντρική,  διπλά φυγοκεντρική ή ακόμα και διαγώνιως φυγοκεντρική. 

• Ενισχυμένος στροβιλοανεμιστήρας με δύο άξονες (Boosted two-spool turbofan): 

Υψηλότερους λόγους πίεσης μπορούν να επιτευχθούν είτε με αύξηση της πίεσης 

του συμπιεστή υψηλής πίεσης  είτε με την προσθήκη συμπιεστή ενδιάμεσης 

πίεσης μεταξύ του ανεμιστήρα και του συμπιεστή υψηλής πίεσης. Προκειμένου  να 

οδηγηθεί η τελευταία μονάδα (συμπιεστής ενδιάμεσης πίεσης) και να βοηθηθεί η 

αύξηση του συνολικού λόγου πίεσης του κύκλου του κινητήρα στα υψηλά επίπεδα 

που χρησιμοποιούνται σήμερα (δηλαδή, περισσότερο από 40: 1, τυπικά). Όλοι οι 

αμερικανικοί κινητήρες turbofan (π.χ. General Electric CF6, GE90 και GEnx συν 

Pratt & Whitney JT9D και PW4000) διαθέτουν έναν συμπιεστή ενδιάμεσης πίεσης 

που βρίσκεται τοποθετημένος στον άξονα χαμηλής πίεσης και οδηγείται, όπως ο 

ανεμιστήρας, από τον στρόβιλο χαμηλής πίεσης. Η περιστροφική ταχύτητα του 

άξονα χαμηλής πίεσης  υπαγορεύεται από την ταχύτητα του άκρου του πτερυγιου 

του ανεμιστήρα αλλά και από τη διάμετρό του. Το Rolls-Royce BR715 είναι ένα 

τέτοιο παράδειγμα αυτού. Οι υψηλοί λόγοι παρακάμψεως που χρησιμοποιούνται 

σε σύγχρονους πολιτικούς στροβιλοανεμιστήρες τείνουν να μειώνουν τη σχετική 

διάμετρο του συνδεδεμένου συμπιεστή ενδιάμεσης πίεσης, προκαλώντας μείωση 

της μέσης ταχύτητας των ακραίων σημείων των πτερυγίων του συμπιεστή. Κατά 

συνέπεια, απαιτούνται περισσότερα στάδια συμπιεστή ενδιάμεσης πίεσης για να 

αναπτυχθεί η απαραίτητη αύξηση του λόγου πίεσης. 

• Στροβιλοανεμιστήρας με τρεις άξονες (three-spool turbofan): μια ακόμη 

διαμόρφωση αξόνων για τους κινητήρες turbofans (κύριες εφαρμογές οι 

οικογένειες RB211 και Trent της Rolls-Royce), όπου ο συμπιεστής ενδιάμεσης 

πίεσης είναι τοποθετημένος σε ξεχωριστό άξονα, ο οποίος λειτουργεί ομόκεντρα 

με τους άξονες χαμηλής πίεσης και υψηλής πίεσης, και οδηγείται από έναν 

ξεχωριστό στρόβιλο ενδιάμεσης πίεσης. 

   Κατά τον σχεδιασμό του κύκλου ενός κινητήρα turbofan όσο πιο αυξημένος είναι ο 

συνολικός λόγος πίεσης του κινητήρα, καθίσταται δυσκολότερη η λειτουργία του σε 

χαμηλές στροφές, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μια αστάθεια γνωστή ως αστάθεια του 

συμπιεστή. Αυτό συμβαίνει όταν μερικά από τα πτερύγια του συμπιεστή (όπως τα φτερά 

ενός αεροσκάφους) προκαλούν μια βίαιη αλλαγή στην κατεύθυνση της ροής του αέρα. Οι 

περισσότεροι σύγχρονοι στροβιλοανεμιστήρες χρησιμοποιούν συμπιεστή υψηλής πίεσης,  

με πολλές σειρές πολυποίκιλων σταθερών πτερυγίων για την αποφυγή των ασταθειών 

του συμπιεστή στις χαμηλές στροφές. 
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Ελικοστρόβιλος (turboprop): ως ελικοστρόβιλος ορίζεται ένας κινητήρας στροβίλου που 

οδηγεί μια έλικα του αεροσκάφους. Πιο συγκεκριμένα, ένας τέτοιου τύπου κινητήρα 

αποτελείται από την εισαγωγή, τον συμπιεστή, τον θάλαμο καύσης, τον στρόβιλο που 

οδηγεί τον συμπιεστή, τον ελεύθερο στρόβιλο που οδηγεί μέσω ενός μειωτήρα την έλικα 

και ένα προωθητικό ακροφύσιο. Ο αέρας προσπίπτει στην έλικα η οποία παράγει ώση και 

εξέρχεται από το αεροσκάφος. Η έλικα δεν καλύπτεται από αγωγό περιβλήματος όπως 

στους στροβιλοανεμιστήρες.  Ένα μικρό τμήμα του εξερχόμενου από την έλικα αέρα 

εισέρχεται στον πυρήνα του κινητήρα και πιο συγκεκριμένα στην εισαγωγή και συμπιέζεται 

από τον συμπιεστή. Στη συνέχεια, το καύσιμο προστίθεται στον πεπιεσμένο αέρα στον 

θάλαμο καύσης, όπου καίγεται το μίγμα καυσίμου-αέρα. Τα καυτά καυσαέρια εκτονώνται 

μέσω του στροβίλου. Ένα τμήμα της ισχύος που παράγεται από τον στρόβιλο 

χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του συμπιεστή. Το υπόλοιπο μεταδίδεται μέσω του 

μειωτήρα στο έλικα ώστε ο τελευταίος να παράξει ώση. Περαιτέρω εκτόνωση των αερίων 

λαμβάνει χώρα στο ακροφύσιο πρόωσης, όπου τα αέρια εξάγονται σε ατμοσφαιρική 

πίεση. Το προωθητικό ακροφύσιο παρέχει ένα σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής 

ώσης που παράγεται από ένα ελικοστρόβιλο. Τα ακροφύσια των ελικοστροβίλων 

συνήθως δεν είναι συγκλίνοντα και χρησιμοποιούν έναν απλό ευθύγραμμο αγωγό εξόδου. 

Σε αντίθεση με έναν στροβιλοαντιδραστήρα, τα καυσαέρια του κινητήρα δεν περιέχουν 

αρκετή ενέργεια για να δημιουργήσουν σημαντική ώση, αφού σχεδόν όλη η ισχύς του 

κινητήρα χρησιμοποιείται για την κίνηση της έλικας. Η ίδια η έλικα είναι ένας τύπος 

προπέλας σταθερής ταχύτητας  παρόμοια με εκείνην που χρησιμοποιείται σε 

παλινδρομικούς κινητήρες αεροπλάνων.  

Σε αντίθεση με τους ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται σε στροβιλοανεμιστήρες, η έλικα 

έχει μεγάλη διάμετρο που επιτρέπει την επιτάχυνση μεγάλου όγκου αέρα. Ως αποτέλεσμα 

στους ελικοστρόβιλους η ταχύτητα ροής αέρα για δεδομένη ποσότητα ώσης εμφανίζεται 

σημαντικά χαμηλότερη. Δεδομένου ότι στις χαμηλές ταχύτητες ροής αέρα για να 

επιταχυνθεί μια μεγάλη ποσότητα αέρα σε μικρό βαθμό (ελικοστρόβιλος) είναι 

αποδοτικότερο από ότι η επιτάχυνση μιας μικρής ποσότητας αέρα σε μεγάλο βαθμό 

(στροβιλοανεμιστήρες), η χαμηλή φόρτιση που υφίσταται η έλικα έχει ως συνέπεια την 

μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.  

Όμως οι έλικες χάνουν την αποτελεσματικότητα τους καθώς η ταχύτητα του αεροσκάφους 

και συνεπώς η περιστροφική ταχύτητα της έλικας αυξάνονται. Επομένως, οι 

ελικοστρόβιλοι δεν χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη υψηλής ταχύτητας (πάνω από 0,6-

0,7 Mach) Ωστόσο, οι κινητήρες turboprop, οι οποίοι είναι όμοιοι με τους 

στροβιλοανεμιστήρες, μπορούν να ταξιδέψουν σε ταχύτητες πτήσης πλησιάζοντας τα 0,75 

Mach. Μια έλικα μεταβλητού βήματος (έλικα όπου τα πτερύγια μπορούν να περιστραφούν 

συντονισμένα με γνόμωνα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγή ώσης) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σαν «αναστροφέας ώσης» (όπως συνηθίζεται στους 

στροβιλοαντιδραστήρες και τους στροβιλοανεμιστήρες) για να δημιουργήσει αρνητική 

ώθηση και να επιβραδυνθεί στο διάδρομο προσγείωσης. Επιπλέον, σε περίπτωση 

βλάβης του κινητήρα, το βήμα μπορεί να ρυθμιστεί σε μηδενικό βήμα , ελαχιστοποιώντας 

έτσι τις τριβές  της μη λειτουργούσας έλικας και αποφεύγοντας μια ανεπιθύμητη απώλεια 

στήριξης. Ενώ οι περισσότεροι σύγχρονοι κινητήρες turbojet και turbofan χρησιμοποιούν 

συμπιεστές αξονικής ροής, οι στροβιλοκινητήρες συνήθως περιέχουν τουλάχιστον ένα 

στάδιο φυγοκεντρικής συμπίεσης. Οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές έχουν το πλεονέκτημα ότι 

αποτελούν πιο απλές και ελαφριές κατασκευές σε σχέση με τους αξονικούς συμπιεστές. 
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Τη δεκαετία του ‘80 αναπτύχθηκε από την GE (General Electric) ο κινητήρας GE36 o 

οποίος συνδύαζε τα χαρακτηριστικά του ελικοστρόβιλου και του στροβιλοανεμιστήρα, 

εμφανίζοντας ανεμιστήρα δίχως αγωγό περιβλήματος .  Έτσι λοιπόν δυο ανεμιστήρες με 

αντίθετη φορά περιστροφής και μεταβλητό βήμα συνδέθηκαν απευθείας με στροβίλους 

αντίθετης φοράς περιστροφής χωρίς σταθερά πτερύγια. Ως συνέπεια εξαλείφθηκε η 

ανάγκη για μειωτήρα ταχύτητας ανάμεσα στους στροβίλους και τους ανεμιστήρες. 

 

1.4  Επικάθιση πάγου στα πτερύγια 

    Η εμφάνιση πάγου στα πτερύγια ενός συμπιεστή αξονικής ροής είναι ένα ανεπιθύμητο 

φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις κατά την διάρκεια 

μιας πτήσης ρουτίνας. Η επικάθιση πάγου μπορεί να συμβεί σε τρεις φάσεις της πτήσης : 

στην απογείωση, προσγείωση, στην πτήση. Σε αυτή την διπλωματική θα μελετηθεί η 

φάση της πτήσης. 

   Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκέντρωση πάγου στα πτερύγια, κάθε κινητήρας 

πολιτικού αεροσκάφους οφείλει να τηρεί τις αυστηρές προδιαγραφές  λειτουργίας  σε 

αντίστοιχες συνθήκες. 

    Ο πάγος  προέρχεται από την επικάθηση  ψυχρών σταγονιδίων νέφους ή 

υπερψυχθέντων σταγονιδίων  νερού. Τα συγκεκριμένα σταγονίδια  παραμένουν σε υγρή 

κατάσταση ακόμη και σε θερμοκρασίες πολύ κάτω του μηδενός  οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Οι επικαθήσεις πάγου στα πτερύγια του ανεμιστήρα 

ή των πρώτων  σταδίων του συμπιεστή μπορούν να προκαλέσουν  διάφορες  

λειτουργικές ανωμαλίες, όπως οι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και φλόγες από την έξοδο 

του κινητήρα, αστάθεια ροής, απόφραξη του εισερχόμενου αερίου στον πυρήνα του 

κινητήρα  και γενικότερα απώλεια στήριξης.   

     Οι επικαθήσεις του πάγου σύμφωνα με τον Zhou Yanpei (άρθρο : Icing Certification of 

Civil Aircraft Engines, πηγή: Science Direct) εμφανίζονται με τρεις μορφές: είτε ως 

στιλβωμένες, είτε ως  πάχνη ή ως μια ενδιάμεση κατάσταση των προηγούμενων δύο. Η 

πρώτη μορφή επικάθησης είναι ακανόνιστη όσο αφορά το σχήμα και ευαίσθητη στις 

αεροδυναμικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την αποκόλληση της από το εκάστοτε πτερύγιο 

προς κάθε δυνατή κατεύθυνση. H πάχνη εμφανίζει καλύτερη προσκόλληση και μικρότερη 

πυκνότητα από τον στιλβωμένο πάγο.  Τα σταγονίδια του νέφους είναι υπεύθυνα για την 

εμφάνιση της πάχνης η οποία επικάθεται στην εισαγωγή του κινητήρα και στα πτερύγια 

του συμπιεστή και ύστερα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα σχηματίζει στιλβωμένο 

πάγο. Επιπλέον, ο σχηματισμός κρυστάλλινου πάγου λόγω του υψηλού υψομέτρου του 

αεροπλάνου μπορεί να αποβεί μοιραίος για την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Οι 

κρυστάλλινοι πάγοι με την σειρά τους δεν αποκολλούνται από τις επιφάνειες στις οποίες 

έχουν προσκολλήσει αλλά λιώνουν μερικώς και προσκολλώνται σε πιο θερμές επιφάνειες 

του κινητήρα προκαλώντας του έτσι φθορές και μερική ή ολική απώλεια ισχύος.   

     Τα μέρη του κινητήρα στα οποία δημιουργείται ο πάγος είναι ο περιστρεφόμενος 

τροχός, τα πτερύγια των ανεμιστήρων, ο κεντρικός άξονας του ανεμιστήρα, οι 

αποσβεστήρες ( του άξονα ), ο διαχωριστής αγωγών παράκαμψης και τα πτερύγια της 

πρώτης βαθμίδας του συμπιεστή. Σε αυτή την διπλωματική θα μελετηθούν οι συνθήκες 

δημιουργίας πάγου στα πτερύγια (του ανεμιστήρα και της πρώτης βαθμίδας του 
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συμπιεστή )  με την βοήθεια της CFD(Comptational Fluid Dynamic) μεθόδου του 

προγράμματος ANSYS.  

 

2. Προηγούμενες προσπάθειες και η φύση της 

προσομοίωσης της ροής 

 

2.1  Προηγούμενες μελέτες  

2.2.1  1η μελέτη 

Η εμφάνιση πάγου στα πτερύγια των κινητήρων απασχόλησε την παγκόσμια 

αεροδιαστημική βιομηχανία και δη την αμερικανική πολύ καιρό πριν. Πιο συγκεκριμένα , 

από το 1955 επιστήμονες της NACA τότε διεξήγαγαν μελέτες με σκοπό να αναλύσουν την 

ροή του εισερχόμενου αέρα αλλά και τις συνθήκες (άνοδος ή απογείωση, κάθοδος ή 

προσγείωση) κάτω από τις οποίες σχηματιζόταν ο πάγος στα πτερύγια. Επίσης, 

μελετήθηκαν και οι παράμετροι που επηρεάζουν την ποσότητα της συγκέντρωσης του 

πάγου (γωνία πρόσπτωσης, συντελεστές άνωσης και οπισθέλκουσας, ταχύτητα του αέρα, 

ολική θερμοκρασία του αέρα, μήκος του πτερυγίου).  Οι παραπάνω αναλύσεις 

διεκπεραιώθηκαν σε πειραματικό στάδιο σε εξειδικευμένο εργαστήριο (NACA Lewis 

Laboratory) ένα γεγονός το οποίο είναι εξαιρετικά δαπανηρό για να διεξαχθεί και αυτή η 

μελέτη πειραματικά.  

   Το 1958 ο Vernon H. Gray διεκπεραίωσε μια μελέτη όπου προσπάθησε να υπολογίσει 

τα σταγονίδια νέφους που προσκολλώνται στα πτερύγια πάγο για μια σειρά από 

συνθήκες πτήσεων και σχήματος επικάθησης του πάγου. Επίσης μελετήθηκε το είδος του 

πάγου που προσκολλούνταν στα πτερύγια, οι περιοχές των πτερυγίων στις οποίες είναι 

στατιστικά πιο πιθανό να εμφανιστεί ο πάγος αλλά και ο υπολογισμός των αεροδυναμικών 

συντελεστών του πτερυγίου σε συνθήκες σχηματισμού πάγου. Ο Vernon H. Gray δεν 

κατάφερε να αναπτύξει κάποιον σοβαρό συσχετισμό μεταξύ των σταγονιδίων του νέφους, 

των περιοχών που αυτά επικάθονται και των αεροδυναμικών συντελεστών εξαιτίας του 

αντίστοιχου εξοπλισμού που αδυνατούσε να υπολογίσει το σχήμα, το μέγεθος ή ακόμα και 

το βάρος του, σχηματιζόμενου στα πτερύγια, πάγου.  Επιπλέον  πριν το 1958 λίγες 

μελέτες είχαν διεξαχθεί σχετικά με τον σχηματισμό πάγου οπότε υπήρχαν ελάχιστες  

μετρήσεις ή βάσιμα συμπεράσματα στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί ο Vernon. Πιο 

συγκεκριμένα, με βάσει τις προηγούμενες μελέτες η συγκέντρωση πάγου στα πτερύγια 

είναι ικανή να αλλοιώσει τη μορφή και το μέγεθος  των πτερυγίων αλλά και να προκαλέσει 

αλλαγές στους συντελεστές άνωσης και οπισθέλκουσας των πτερυγίων.  Έτσι η 

συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στις επικαθήσεις του πάγου στα σταγονίδια που 

προσπίπτουν στα πτερύγια και στις μεταβολές των αεροδυναμικών συντελεστών. Η 

παραπάνω έρευνα έλαβε χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες της μελέτης 

σχηματισμού πάγου τούνελ του  NACA Lewis Laboratory με ταχύτητες αέρα γύρω στους 

240 knotts (κόμβους) και τις γωνίες πρόσπτωσης της ροής στο πτερύγιο να κυμαίνονται 

από 0ο  μέχρι και τις 11ο (οι γωνίες πρόσπτωσης είναι οι γωνίες που σχηματίζονται 

ανάμεσα στον κεντρικό νοητό άξονα του τούνελ και την γραμμή της χορδής του 
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πτερυγίου) . Το πτερύγιο που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές είναι τύπου NACA 65A004 

με 1,8288m μήκος χορδής και 1,8288 μήκος εκπετάσματος. 

    Το συγκεκριμένο πτερύγιο τοποθετήθηκε κάθετα στο τούνελ και ολόκληρο το σύστημα ( 

πτερύγιο-τούνελ) θερμάνθηκε εσωτερικά με σύστημα σωληνώσεων οι οποίες μετέφεραν 

υπέρθερμο ατμό. Η  θέρμανση έλαβε χώρα ώστε αποφευχθούν πιθανές προηγούμενες 

επικαθήσεις πάγου και μια περιοχή στην αρχή του τούνελ μήκους 0,4826m και 1,0668m 

εξαιρέθηκε από την διαδικασία της θέρμανσης καθώς ήταν κατασκευασμένη από ξύλο με 

επικάλυψη από έλασμα νεοπρενίου πάχους 0,00025m. To συγκεκριμένο έλασμα 

χρησιμοποιείται προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τριβές. Επίσης 

του τούνελ διέθετε ειδικό σύστημα σπρέι το οποίο προσομοίωνε τα σταγονίδια του νέφους 

που σχηματίζουν τον πάγο στα πτερύγια. Το πείραμα εκτελέστηκε με την ακόλουθη 

διαδικασία: το πτερύγιο εκτέθηκε σε κλιματικές συνθήκες που ευνοούν τον σχηματισμό 

πάγου και το ειδικό σύστημα σπρέι απελευθέρωνε σταγονίδια νέφων με κατεύθυνση προς 

το πτερύγιο.  Η έκθεση σε αυτές τις συνθήκες διαρκούσε από 3 έως και 18 λεπτά. Στην 

συνέχεια, καταγράφονταν οι δυνάμεις της άνωσης και την οπισθέλκουσας που 

παρατηρούνταν κατά την διάρκεια του πειράματος αλλά και καταμετρούνταν οι διάφοροι 

σχηματισμοί πάγου που επικάθονταν στο στην αρχική περιοχή του τούνελ (η οποία δεν 

θερμάνθηκε). Αυτή η διαδικασία σε συνδυασμό με τις παραπάνω καταγραφές και 

καταμετρήσεις επαναλήφθηκε για ένα συγκεκριμένο διάστημα γωνιών πρόσπτωσης (0ο-

11ο).       

    Προκειμένου να καταμετρηθεί η συγκέντρωση του πάγου στο πτερύγιο ο Vernon 

H.Gray ζύγιζε πρώτα και ύστερα φωτογράφησε τις επικαθήσεις των πάγων. Για να 

καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, τοποθετήθηκε περίπου στο μέσον του ύψους του πτερυγίου 

και συγκεκριμένα στην ακμή προσβολής ζελατίνη πάχους 0,1016 (η επίδραση της 

ζελατίνης στους σκοπούς του πειράματος διαδραμάτισε αμελητέο ρόλο) η οποία εκτάθηκε 

καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της ακμής προσβολής. Καθώς το πείραμα 

προχωρούσε η οποιαδήποτε επικάθηση του πάγου στην ακμή προσβολής 

απορροφούνταν από ειδική ατμό-θερμαινόμενη σκούπα διατηρώντας έτσι σταθερό το 

βάρος των επικαθήσεων του πάγου στην ζελατίνη. Όταν το πείραμα τελείωσε η ζελατίνη 

μαζί με τον συγκεντρωμένο πάγο αφαιρέθηκε από το πτερύγιο και σε συνδυασμό με άλλα 

μικρά κομμάτια πάγου που έτυχε να ξεκολλήσουν, ζυγίστηκαν. O υπόλοιπος πάγος που 

ήταν συγκεντρωμένος στο πτερύγιο απορροφήθηκε με την βοήθεια της ειδικής ατμό-

θερμαινόμενης σκούπας προκειμένου να φωτογραφηθεί. Η λειτουργία της ειδικής αυτής 

σκούπας ήταν τέτοια ώστε να συλλέγεται ο πάγος και να μην λιώνει.  Ο συλλεγόμενος 

από το υπόλοιπο πτερύγιο πάγος τοποθετήθηκε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μαύρο 

πλέγμα και ύστερα φωτογραφήθηκε από δύο έως και τρείς διαφορετικές πλευρές έτσι 

ώστε να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα.   

  Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μελέτες πιθανής πρόσκρουσης των σταγονιδίων του 

νέφους στο πτερύγιο.  Προκειμένου να ληφθούν τα ποσοστά πρόσκρουσης των 

σταγονιδίων στο πτερύγιο, προστέθηκε χρωστική ουσία στον ψεκαστήρα νερού της 

σήραγγας η οποία στερεώθηκε στην επιφάνεια του αεροσκάφους. Η ποσότητα βαφής που 

περιεχόταν στα σταγονίδια νερού προσδιορίστηκε με την χρωματομετρική μέθοδο 

ανάλυσης των δειγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, τα ποσοστά πρόσκρουσης στην αεροτομή 

θα μπορούσαν να υπολογιστούν τόσο τοπικά όσο και μακροσκοπικά.   
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     Για να συγκριθεί το βάρος του πάγου που συλλέχθηκε στην αεροτομή με το βάρος που 

προβλέπεται από τους υπολογισμούς πρόσκρουσης πραγματοποιήθηκαν αρκετές 

επαναλήψεις της προαναφερθείσας διαδικασίας για διαφορετικά χρονικά διαστήματα σε 

παρόμοιες συνθήκες πάγου. Επιπλέον, οι επαναλήψεις επαναλήφθηκαν με σκοπό να 

καθοριστεί εάν οι ρυθμοί συλλογής πάγου ποικίλουν σε σχέση με το χρόνο. Μετά από 

κάθε μελέτη, οι συλλογές πάγου ζυγίστηκαν και φωτογραφήθηκαν. Το βάρος του πάγου 

που συλλέχθηκε σε μερικές των περιπτώσεων αυξήθηκε με μεγάλη και μη γραμμική 

ταχύτητα σε σχέση με το χρόνο. Αυτές οι συνθήκες ήταν αρκετές ώστε να παραχθούν 

αποθέσεις πάγου. Η ανάπτυξη του πάγου προφανώς αλλάζει τα χαρακτηριστικά της 

αεροτομής και προκαλεί συνεχή αύξηση του ποσοστού επικάθησης και μάλιστα σε τιμές 

πάνω από το αρχικό ποσοστό (ο αρχικός συντελεστής ήταν 0,032 kg / min και 

μεταβλήθηκε σε 0,113kg / min μετά από 10 λεπτά). Ως συνέπεια,  ο σχηματιζόμενος 

στιλβωμένος πάγος μετά από 10 λεπτά είναι σχεδόν ίσο με το μέγιστο πάχος της 

αεροτομής. Όμως, ο σχηματισμός της πάχνης που δημιουργείται προκαλεί μικρή αλλαγή 

στην γεωμετρία αεροτομής.  

    Όσον αφορά τις αλλαγές στους συντελεστές οπισθέλκουσας και άνωσης της αεροτομής 

λόγω σχηματισμών πάγου μεταβάλλονταν σχεδόν γραμμικά σε σχέση με το πάχος του 

πάγου προς το μήκος της χορδής του πτερυγίου. Η συγκεκριμένη συσχέτιση δεδομένων 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το λεπτό πάχος της αεροτομής, της αιχμηρής ακμή 

προσβολής και τον διαχωρισμού της ροής από την πλευρά της κατάθλιψης και της 

αναρρόφησης σε υψηλές γωνίες πρόσπτωσης.  Αεροτομές με μεγαλύτερο πάχος και 

αιχμηρότερες ακμές προσβολής θα έχουν μικρές ή και καθόλου μειώσεις της 

οπισθέλκουσας όταν επικάθεται πάγος σε αυτές και οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ του 

σχήματος του πάγου, της γωνίας πρόσπτωσης (angle of attack) και της αλλαγής στην 

οπισθέλκουσα (drag) θα ήταν πιθανότατα πιο ομαλή.   Διάφοροι δευτερεύοντες 

παράγοντες αγνοήθηκαν κατά την πραγματοποίηση της παρούσας ανάλυσης. Στην 

ανάλυση του σχήματος του πάγου σε δύο διαστάσεις (σε αυτή της γωνίας πρόσπτωσης 

και σε αυτή του ύψους), οι ακόλουθοι παράγοντες δεν λήφθηκαν υπόψη: σχετική 

αιχμηρότητα της ακμής προσβολής, η θέση του άνω και του κάτω άκρου της επιφάνειας 

του σχηματιζόμενου πάγου και της ποσότητας του πάγου. Αυτοί οι παράγοντες 

παρουσιάζουν σημαντικές επιδράσεις στα αεροδυναμικά δεδομένα. 

Από μια ανάλυση της πρόσκρουσης, των επικαθήσεων πάγου και της αεροδυναμικής 

οπισθέλκουσας για μια αεροτομής NACA 65Α004 που εκτίθεται σε συνθήκες 

παγοποίησης στη σήραγγα NACA Lewis, τα ακόλουθα αποτελέσματα διατίθενται 

παρακάτω: 

• Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής στον συντελεστή 

οπισθέλκουσας της αεροτομής λόγω των σχηματισμών πάγου και των συνθηκών 

λειτουργίας και παγοποίησης. Τα προαναφερθέντα μεγέθη παρουσιάζονται ως 

εξής: χρόνος παγοποίησης, ταχύτητα αέρα, μήκος χορδής αεροτομής, πυκνότητα 

υγρού νερού, η αποτελεσματικότητα της πρόσκρουσης των σταγονιδίων του 

νέφους, η συνολική θερμοκρασία του αέρα και γωνίες πρόσπτωσης του περυγίου. 

• Διαπιστώθηκε ότι είναι ορθή η συσχέτιση των αλλαγών στους συντελεστές 

οπισθέλκουσας (drag coefficient) αεροτομής συγκρίνοντας δύο σημαντικές 

μετρήσεις των σχηματισμών πάγου. 
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• Μια ποικιλία από επικαθήσεις πάγου πρώτα ζυγίστηκαν ύστερα φωτογραφήθηκαν 

και μετρήθηκαν, έπειτα διασταυρώθηκαν και  συσχετίστηκαν με τις συνθήκες 

παγοποίησης υπό τις οποίες σχηματίστηκαν. 

• Το βάρος των επικαθήσεων του πάγου αυξήθηκε με σταθερούς ρυθμούς σε σχέση 

με τον αυξανόμενο χρόνο. Αρχικά οι συνθήκες παγοποίησης συνέβαλαν στην 

δημιουργία μιας κατάστασης σχηματισμού πάχνης και σταδιακά με τον 

αυξανόμενο ρυθμό των επικαθήσεων το ποσοστό του στιλβωμένου πάγου 

αυξήθηκε και αυτό. Τα αρχικά ποσοστά συγκέντρωσης πάγου συμβάδιζαν  

ιδιαιτέρως κοντά με τις τιμές που προέβλεπαν τα δεδομένα πρόσκρουσης των 

σταγονιδίων. 

• Επίσης τα πειραματικά ποσοστά πρόσκρουσης σταγονιδίων σε αυτή την αεροτομή 

συμφώνησαν με προηγούμενους θεωρητικούς υπολογισμούς για τις γωνίες 

πρόσπτωσης των 40 ή και λιγότερων μοιρών. Η διαφωνία σε υψηλότερες γωνίες 

πρόσπτωσης αποδόθηκε στον διαχωρισμού ροής της πλευράς αναρρόφησης από 

την πλευρά της κατάθλιψης. 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα και τα δεδομένα της έρευνας του Vernon 

H.Gray : 

• Τα δεδομένα για μια αεροτομή τύπου NACA65A004 είναι τα εξής: 

 

 

Εδώ παρουσιάζονται οι γωνίες πρόσπτωσης (angle of attack) της ροής στο πτερύγιο αλλά 

και η αναλογία του ύψους του χώρου στον οποίο παρευρίσκεται η αεροτομή σε 

συνδυασμό με το μήκος χορδής του πτερυγίου. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151. 
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Στoυς παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι γωνίες πρόσπτωσης, οι γωνίες πρόσπτωσης 

σε συνθήκες πάγου, η ταχύτητα αέρα σε μίλια (mph) , η πυκνότητα υγρού νερού σε gr/m2, 

η συνολική θερμοκρασία αέρα σε farehneit (0F), όγκος σταγονιδίου μέτριου διαμετρήματος 

σε microns, αποτελεσματικότητα της πρόσκρουσης των σταγονιδίων (droplet impingement 

efficiency), μέγιστη τοπική αποτελεσματικότητα πρόσκρουσης των σταγονιδίων, η γωνία 

που σχηματίζεται από την επικάθιση του πάγου σε σχέση με την ακμή προσβολής και η 

ακμή προσβολής. Τα δεδομένα που μας γνωστοποιούνται εδώ αλλά και στις επόμενες 

εικόνες είναι: ο χρόνος παγοποίησης στον οποίο εκτέθηκε η αεροτομή, το βάρος του 

πάγου που συλλέχθηκε σε lb/ft, η θεωρητική πρόσκρουση σταγονιδίων (droplet 

impingement) , οι συντελεστές οπισθέλκουσας (drag coefficient) με και χωρίς επικάθηση 

πάγου, σχηματικές απεικονίσεις και σχόλια. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151. 
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• Τα αποτελέσματα της μελέτης του Vernon H. Gray παρουσιάζονται ως εξής:  

 

     

 

Στο παρακάτω διάγραμμα αλλά και στα επόμενα 3 διαγράμματα απεικονίζεται η τοπική 
πρόσκρουση σωματιδίων στο πτερύγιο σε σχέση με την αδιάστατη απόσταση της 
επιφάνειας του σχηματιζόμενου πάγου από την χορδή του πτερυγίου σε γωνία 
προσβολής 0ο. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151 
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Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η τοπική πρόσκρουση σωματιδίων στο πτερύγιο 

σε σχέση με την αδιάστατη απόσταση της επιφάνειας του σχηματιζόμενου πάγου από την 

χορδή του πτερυγίου. Επιπλέον αυτά τα μεγέθη εκφράζονται και συναρτήσει των αλλαγών 

της γωνίας προσβολής (0ο,2ο,4ο,8ο).Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151 
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Στο παρακάτω διάγραμμα αλλά και στα επόμενα 3 διαγράμματα απεικονίζεται η 
τοπική πρόσκρουση σωματιδίων στο πτερύγιο σε σχέση με την αδιάστατη 
απόσταση της επιφάνειας του σχηματιζόμενου πάγου από την χορδή του πτερυγίου 
σε γωνία προσβολής 0ο. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151 

 



 
 

32 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η τοπική πρόσκρουση σωματιδίων στο πτερύγιο 

σε σχέση με την αδιάστατη απόσταση της επιφάνειας του σχηματιζόμενου πάγου από την 

χορδή του πτερυγίου. Επιπλέον αυτά τα μεγέθη εκφράζονται και συναρτήσει των αλλαγών 

της γωνίας προσβολής (0ο,2ο,4ο,8ο).Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151 
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Στο άνω διάγραμμα περιγράφεται η σχέση μεταξύ του βάρους του σχηματιζόμενου πάγου 

και του χρόνου που διήρκεσαν οι συνθήκες δημιουργίας πάγου. Επίσης, απεικονίζεται 

σχηματικά στην εικόνα (figure 7) η γωνία αλλά και το ύψος σχηματισμού πάγου σε σχέση 

με την γραμμή χορδής. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151 
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Στα προηγούμενα διαγράμματα περιγράφεται η σχέση της γωνίας του πάγου με τις 

συνθήκες παγοποίησης και τη γωνία προσβολής αλλά και η σχέση του ύψους του 

σχηματιζόμενου πάγου σε συνάρτηση με τις συνθήκες παγοποίησης. Πηγή: NACA 

TECHNICAL NOTE 4151 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρατίθενται οι μεταβολές του συντελεστή οπισθέλκουσας σε 

σχέση με το ύψος του πάγου ως συνάρτηση της γωνίας του πάγου αλλά και της γωνίας 

προσβολής. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4151 
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Εδώ παρατίθενται οι μεταβολές του συντελεστή οπισθέλκουσας σε σχέση με το ύψος του 

πάγου ως συνάρτηση της γωνίας του πάγου αλλά και της γωνίας προσβολής. Πηγή: 

NACA TECHNICAL NOTE 4151 

 

2.2.1  2η μελέτη 

Ο Vernon H. Gray σε συνεργασία με τον Uwe H. Von Glahn πραγματοποίησαν άλλη μία 

μελέτη. Σε αυτή την μελέτη όμως διερευνήθηκαν οι επιδράσεις στην αεροδυναμική του 

πτερυγίου που προκαλούνται από την συγκέντρωση πάγου.  Το μέγεθος των 

αεροδυναμικών επιδράσεων καθορίζονταν κυρίως από το σχήμα και του μέγεθος του 

σχηματιζόμενου πάγου κοντά στο προπορευόμενο άκρο (ακμή προσβολής) της 

αεροτομής. Το ακριβές μέγεθος και το σχήμα του πάγου προσδιορίστηκαν φωτογραφικά 

και η σχέση τους με τις συνθήκες λειτουργίας και της παγοποίησης αποδείχτηκε πως είναι 

αρκετά πολύπλοκη. 

   Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας αποστολής ενός αεροσκάφους για όλες τις καιρικές 

συνθήκες είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός της απόδοσής του στις συνθήκες 

σχηματισμού πάγου. Έτσι λοιπόν η έρευνα που διεξήχθη από την NACA και πιο 

συγκεκριμένα από τον Vernon H. Gray επιχείρησε να καθορίσει τις μεταβολές που 

προκαλούνται από την συγκέντρωση πάγου στην συγκεκριμένη αεροτομή NACA65A004.  

    H μελέτη έγινε με αφορμή τα μαχητικά αεροσκάφη τα οποία ταξιδεύουν με ταχύτητα 

cruise σε υψόμετρα στα οποία συμβαίνει ελάχιστα, αν υπάρχει, το φαινόμενο της 
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συγκέντρωσης πάγου. Έτσι το πρόβλημα αυτών των αεροσκαφών περιορίζεται κυρίως 

στην αναρρίχηση (climb) και την κάθοδο (descent), οι οποίες είναι γενικά μικρής διάρκειας 

λόγω των υψηλών ρυθμών ανόδου και καθόδου. Το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της 

ερευνητικής πτήσης μπορούσε περιστασιακά  να μεταβεί σε υψόμετρα όπου δύναται να 

συγκεντρωθεί πάγος στα πτερύγια. Ωστόσο, λόγω του συνολικά μειωμένου κινδύνου 

παγοποίησης όσον αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη σε σύγκριση με τα αεροσκάφη 

πολιτικής αεροπορίας, η πιθανή εξάλειψη των μηχανισμών προστασίας από τη 

δημιουργία πάγου φαντάζει ελκυστική. Επομένως, ήταν απαραίτητο να καθοριστούν οι 

αεροδυναμικές μεταβολές που προκαλούνταν από το πάγωμα των αεροτομών ώστε να 

πραγματοποιηθεί ακριβής εκτίμηση του κατάλληλου μηχανισμού προστασίας κατά της 

συγκέντρωσης πάγου κατά την αναρρίχηση, την πτήση και την κάθοδο του μαχητικού 

αεροσκάφους. 

Η παροχή τέτοιων δεδομένων και αναλύσεων για χρήση σε αποστολές αεροσκαφών είναι 

εξαιρετικά απαραίτητη. Ως αποτέλεσμα, έγιναν μελέτες στο τούνελ της NACA Lewis 

Laboratory με σκοπό τον προσδιορισμό των αεροδυναμικών επιδράσεων που σχετίζονται 

με τη δημιουργία πάγου. Η παραπάνω μελέτη λοιπόν διεκπεραιώθηκε με την βοήθεια της 

αεροτομής NACA 65A004. Αυτές οι μελέτες περιλάμβαναν την επίδραση του σχηματισμού 

πάγου στο συντελεστή άνωσης, οπισθέλκουσας και ροπής του πτερυγίου. Επιπλέον, 

φωτογραφήθηκαν οι διατομές των σχηματισμών πάγου που προκαλούν μεταβολές στα 

αεροδυναμικά χαρακτηριστικά της αεροτομής. 

     Σε αυτή την μελέτη το μοντέλο αποτελείται από ένα τμήμα αεροτομής NACA 65A004 η 

οποία έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στην προηγούμενη μελέτη. Το μοντέλο 

τοποθετήθηκε κατακόρυφα όπως και στην προηγούμενη μελέτη με την διαφορά ότι η 

αεροτομή ήταν εξοπλισμένη επιπλέον με ένα αποσπώμενο βοηθητικό πτερύγιο 42 ιντσών 

το οποίο τοποθετήθηκε στην ακμή προσβολής του προϋπάρχοντος πτερυγίου. Για τη 

μελέτη αυτή, ωστόσο, το αφαιρούμενο τμήμα ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και διέθετε 

επικάλυψη ενός φύλλου πάχους 0,010 ιντσών νεοπρενίου για την αποφυγή τριβών. Το 

αποσπώμενο τμήμα εκτεινόταν στο 27% της χορδής της προϋπάρχουσας αεροτομής. Η 

προϋπάρχουσα αεροτομή κατασκευάστηκε από ανοξείδωτο χάλυβα και εσωτερικά 

θερμάνθηκε με ατμό για να προσομοιωθεί ο μηχανισμός της προστασίας του πτερυγίου 

στις συνθήκες παγοποίησης. Κατά την διάρκεια της μελέτης της αεροτομής η άνωση, η 

οπισθέλκουσα και η ροπή ανύψωσης καταγράφηκαν ταυτόχρονα από έναν ηλεκτρικά 

ελεγχόμενο μηχανισμό εκτύπωσης για κάθε συνθήκη δημιουργίας πάγου. 

   Η οπισθέλκουσα του μοντέλου μετρήθηκε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μέσον του 

πτερυγίου με δύο γειτονικά μετρητικά όργανα, ένα τοποθετημένο το δάπεδο και το άλλο 

στην οροφή. Αυτά τα όργανα βρίσκονταν περίπου σε απόσταση 0,965m  από την πίσω 

άκρη της αεροτομής. Κάθε μετρητικό όργανο αποτελούνταν από ογδόντα ηλεκτρικά 

θερμαινόμενους σωλήνες συνολικής πίεσης και πέντε σωλήνες στατικής πίεσης. Τα 

στηρίγματα υποστήριξης των παραπάνω οργάνων ήταν θερμαινόμενα με αέρα για την 

προστασία τους από την παγοποίηση. 

Η κατανομή πίεσης στην αεροτομή μετρήθηκε στο μέσο της αεροτομής με τη βοήθεια 

πλαστικών ζωνών πίεσης. Όλα τα δεδομένα πίεσης καταγράφηκαν φωτογραφικά από 

μανόμετρα πολλαπλών σωλήνων. Για τον καθορισμό της οπισθέλκουσας οι σωλήνες των 

μανομέτρων πολλαπλασιάστηκαν  ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα ενσωματωμένου 

τύπου μανόμετρο.  
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Για να ληφθούν φωτογραφίες των διατομών των σχηματισμών πάγου, ο πάγος στην 

αεροτομή αφαιρέθηκε με την συνδρομή της ειδικής ατμό-θερμαινόμενης σκούπας. Η 

κάμερα τοποθετήθηκε κοντά στην αεροτομή αιχμής  σχεδόν παράλληλα με την πρόσθια 

άκρη. Ένα μαύρο πλέγμα καλωδίων (όμοιο με δίχτυ) 0,006m τοποθετήθηκε επάνω στον 

πάγο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μέτρησή του και παράλληλα τοποθετήθηκε ένα 

λευκό σύρμα στο πλέγμα το οποίο ευθυγραμμίστηκε με την γραμμή της χορδής της 

αεροτομής. Η περιεκτικότητα σε υγρό νερό μετρήθηκε με την βοήθεια ενός μετρητή τύπου 

πίεσης. Τα σταγονίδια του νέφους που δημιουργούν τον πάγο και εμφανίζονταν ως 

συνάρτηση της πίεσης του ακροφυσίου ψεκασμού, προσδιορίστηκαν από προηγούμενη 

βαθμονόμηση. Η βαθμονόμηση αυτή έλαβε χώρα στην προηγούμενη μελέτη 

(χρωματομετρική μέθοδος). 

    Η περιοχή του ακραίου τμήματος της αεροτομής τροποποιήθηκε για να ενσωματώσει 

την λειτουργία ενός απλού αρθρωτού πτερυγίου (flap). Αυτό το πτερύγιο θερμαινόταν 

εσωτερικά με ατμό. Το πτερύγιο ήταν τηλεχειριζόμενο και ρυθμιζόταν για γωνία 15ο  σε 

σχέση με τη οριζόντια γραμμή της χορδής της αεροτομής. Για τη μέτρηση της ροπής του 

πτερυγίου τοποθετήθηκε μηχανισμός οποίος κατέγραφε την δύναμη που απαιτούνταν για 

τη συγκράτηση του πτερυγίου σε καθορισμένη γωνία. Η ροπή της άρθρωσης ήταν που 

καταγράφονται από ένα ποτενσιόμετρο. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάχθηκε η πειραματική μέτρηση είναι οι εξής: 

• Ταχύτητα αέρα: 109 έως 240 κόμβοι (knotts) 

• Αριθμός Reynolds : -7*106 έως 15,5*106 

• Γεωμετρική γωνία προσβολής: 0ο έως 12ο 

• Συνολική θερμοκρασία αέρα: 0οF, 10 οF, 25 οF 

• Πυκνότητα του νερού: 0,45gr/m3 έως 2 gr/m3   

• Διάμετρος σταγονιδίων: 11microns  έως 19 microns 

• Γωνία flap: -15ο έως 15ο 

Το πείραμα εκτυλίχθηκε με την αεροτομή να συλλέγει πάγο για περιόδους των 3 με 17 

λεπτά και τα δεδομένα να καταγράφονται σε διαστήματα περίπου του μισού με 2 λεπτά. 

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο τέλος κάθε περιόδου με σκοπό τον προσδιορισμό του 

σχήματος και του μεγέθους του πάγου. 

Επιπροσθέτως, στις επικαθήσεις του πάγου δόθηκε η δυνατότητα να συσσωρεύονται 

στην αεροτομή σε συγκεκριμένη γωνία προσβολής για όση χρονικό διάστημα διαρκούσε η 

πειραματική διαδικασία. Η γωνία στη συνέχεια άλλαξε αρκετές φορές και οι μεταβολές 

στους αεροδυναμικούς συντελεστές καταγράφηκαν για τις διάφορες θέσεις. Η διαδικασία 

αυτή έλαβε χώρα καθώς έτσι επιτρέπεται μια αξιολόγηση των αλλαγών των 

αεροδυναμικών συντελεστών που μπορεί να προκύψουν όταν τα αεροσκάφη ξεκινούν 

κάθοδο με κατεύθυνση σε συνθήκες παγοποίησης, όταν βρίσκονται σε πιθανή 

προσέγγιση ή προσγείωση με κατεύθυνση προς περιοχή με συνθήκες σχηματισμού 

πάγου, αλλά και όταν το αεροσκάφος αναρριχείται σε συνθήκες πάγου. Επίσης με την 

παραπάνω μέθοδο ήταν εφικτό να παρατηρηθούν οι μεταβολές στους αεροδυναμικούς 

συντελεστές όταν τα αεροσκάφη ταξιδεύουν σε υψόμετρο όπου διατηρείται ο πάγος που 

έχει σχηματιστεί κατά την άνοδό του. 
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Όταν πραγματοποιούνταν η αξιολόγηση της επίδρασης των σχηματισμών πάγου της 

ακμής προσβολής, εφαρμόστηκε η ακόλουθη διαδικασία: Εκτέθηκε η αεροτομή σε 

συνθήκες δημιουργίας πάγου στην επιφάνειά του για συγκεκριμένο διάστημα και έπειτα το 

αποσπώμενο πτερύγιο (flap) μετακινήθηκε σε γωνία άνω του διαστήματος ± 15ο . Τα 

αποτελέσματα και οι μεταβολές στους αντίστοιχους αεροδυναμικούς συντελεστές 

καταγράφηκαν και αυτά τα δεδομένα που προέκυψαν, συγκρίθηκαν έπειτα με παρόμοιες 

μετρήσεις που λήφθηκαν σε καθαρό αέρα με απουσία του αποσπώμενου πτερυγίου. Οι 

παραπάνω μετρήσεις που προέκυψαν για τους αεροδυναμικούς συντελεστές συγκρίθηκαν 

με παλιότερες παρόμοιες μετρήσεις ώστε να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα. Ως 

συνέπεια, από την σύγκριση δεν προέκυψαν σφάλματα επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο την εγκυρότητα της παραπάνω μεθόδου.   

   Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας δείχνουν την κλίση της καμπύλης του 

συντελεστή άνωσης να είναι γραμμικά αυξανόμενη έως την γωνία προσβολής των 4ο. Σε 

αυτή την γωνία γίνεται ευδιάκριτη μια μικρή ασυνέχεια στην καμπύλη της άνωσης, μετά 

την οποία η κλίση της καμπύλης του συντελεστή άνωσης εμφανίζεται να είναι ελαφρώς 

μειωμένη από εκείνη που μετράται σε γωνίες χαμηλότερες των 4ο . Ο μέγιστος 

συντελεστής άνωσης κυμαίνεται στους 0,93 για γωνία προσβολής των 11,5ο. Ύστερα από 

τον μέγιστο αυτόν συντελεστή άνωσης δεν υπήρξε ξαφνική απώλεια άνωσης. Επιπλέον, ο 

συντελεστής άνωσης της αεροτομής σε γωνίες προσβολής μεγαλύτερη των 4ο 

επηρεάζονται από το διαχωρισμό της ροής που λαμβάνει χώρα στην αιχμή προσβολής 

όπου εκεί διαχωρίζεται η πλευρά της κατάθλιψης από την πλευρά της αναρρόφησης. 

Όσον αφορά τον συντελεστή οπισθέλκουσας, ο συντελεστής αυτός αυξήθηκε με αργό 

ρυθμό από περίπου 0,006 με μηδενική γωνία προσβολής σε περίπου 0.008 στους 3°. Για 

γωνίες προσβολής μεγαλύτερες από 3ο  ο συντελεστής οπισθέλκουσας αυξήθηκε με 

γοργό ρυθμό και έφθασε στην τιμή των 0,22 υπό γωνία προσβολής 12,5ο.  Ο συντελεστής 

του pitch (συντελεστής κλίσης) άλλαξε από μηδέν σε περίπου -0.008 όταν η γωνία 

προσβολής αυξήθηκε από το μηδέν στις 3ο. Ο συντελεστής ροπής ήταν σχεδόν σταθερός 

στην τιμή των -0.008 για γωνίες προσβολής από 3ο έως 7ο. Σε γωνίες προσβολής 

μεγαλύτερες από 7ο οι μεταβολές της ροπής σταδιακά κινήθηκαν σε αρνητικές τιμές (σε 

τιμή -0,17 υπό γωνία επίθεση 12,5ο), προκαλώντας έτσι μεγαλύτερες απώλειες στήριξης 

και απειλώντας ενδεχομένως την σταθερή κατάσταση της πτήσης εάν αυτό το πτερύγιο 

βρισκόταν σε κινητήρα αεροσκάφους. 

   Η κατανομή του συντελεστή πίεσης στην επιφάνεια της αεροτομής παρουσιάζεται ως 

συνάρτηση της αδιαστατοποιημένης απόστασης από το μηδενικό σημείο της νοητής 

χορδής του πτερυγίου για διάφορες γωνίες προσβολής μέχρι 11ο. Τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την μελέτη υποδεικνύουν την ύπαρξη διαχωρισμού ροής στην περιοχή 

της αιχμής προσβολής της αεροτομής για γωνίες προσβολής μεγαλύτερες από 4ο. Ο 

διαχωρισμός ροής συνδέεται με τους μεγάλους συντελεστές οπισθέλκουσας για αυτές τις 

γωνίες επίθεσης και είναι εφικτό να επηρεαστεί από το μέγεθος, το σχήμα και τη θέση του 

πάγου στην αεροτομή. Αυτή η επίδραση του πάγου για τον διαχωρισμό ροής βοήθησε 

τους μελετητές να εξάγουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τις αλλαγές που 

συντελούνται στους αεροδυναμικούς συντελεστές της αεροτομής λόγω της συσσώρευσης 

πάγου στην επιφάνειά της. 

Οι σχηματισμοί στιλβωμένου ή ξηρού πάγου συσσωρεύωνται στην επιφάνεια της 

αεροτομής υπό συνθήκες παγοποίησης με αποτέλεσμα να προκαλούνται υψηλοί ρυθμοί 

πρόσκρουσης από την πλευρά των σταγονιδίων και χαμηλοί ρυθμοί μεταφοράς 
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θερμότητας στην επιφάνεια της αεροτομής. Η παραπάνω κατάσταση συνηγορεί στην ροή 

των σταγονιδίων πρόσκρουσης κατά μήκος της επιφάνειας του πτερυγίου πριν αυτά 

παγώσουν. Η πάχνη διακρίνεται από ένα πιο αδιαφανή σχηματισμό πάγου που προεξέχει 

προς τα εμπρός μέσα στην ροή αέρα. Αυτός ο τύπος σχηματισμού πάγου (πάχνη) 

χαρακτηρίζεται από ένα μικρού μεγέθους θετική γωνία ή αρνητική γωνία πάγου (συνήθως 

αρνητική γωνία όταν έχουμε υψηλές γωνίες προσβολής). Επίσης, οι σχηματισμοί της 

πάχνης που προκαλούνται από τα σταγονίδια του νέφους και εμφανίζονται σε συνθήκες 

παγοποίησης συντελούν στην χαμηλή πρόσκρουση και στον υψηλό ρυθμό μεταφοράς 

θερμότητας. Οι επικαθήσεις της πάχνης προκαλούν την κατάψυξη των σταγονιδίων στην 

ακμή προσβολής ή κοντά σε αυτό.  

   Επιπροσθέτως έγινε η παραδοχή ότι όλες οι γωνίες προσβολής που αναφέρονται 

παρακάτω διορθώνονται με σκοπό να εξαλειφθούν οι οποιεσδήποτε επιδράσεις του 

τοίχου του τούνελ. Για τον σχηματισμό στιλβωμένου πάγου η κύρια συσσώρευση πάγου 

εμφανίζεται πολύ κοντά στην αιχμή προσβολής της αεροτομής και στην συνέχεια στην 

υπόλοιπη επιφάνεια της αεροτομής παρατηρείται μικρότερος σχηματισμός πάγου. Το 

κάλυμμα πάγου κοντά στην πρόσθια άκρη της αεροτομής αυξάνει όσο αυξάνει ο χρόνος 

έκθεσης σε συνθήκες παγοποίησης ώσπου μετά από 14 λεπτά συσσωρεύτηκε ένας 

έντονος σχηματισμός. Ο σχηματισμός αυτός εμφανίζει μια μορφολογία κατά την οποία ο 

πάγος σχηματίζει διπλή κορυφή με θετική γωνία πάγου περίπου 4,3ο. Το συνολικό 

μετωπικό ύψος αυτού του σχηματισμού πάγου είναι περίπου 0,051m ή σχεδόν το ίδιο με 

το μέγιστο πάχος του αεροτομής.    Στον στιλβωμένο πάγο, στη γωνία πάγου 4,4ο ο 

σχηματισμός διπλής κορυφής δεν είναι πλέον ευδιάκριτος στην ακμή προσβολής και 

σχηματίζεται μια αυξημένη ποσότητα πάγου στην υπόλοιπη επιφάνεια της αεροτομής. Σε 

μια γωνία επίθεσης 6,6ο ένας σχεδόν ομοιόμορφος και παχύς σχηματισμός πάγου 

εκτείνεται στην επιφάνεια με πάχος ίσο περίπου με 6 τοις εκατό του μήκους χορδής του 

πτερυγίου. Ύστερα, ο σχηματισμός αυτός αρχίζει σταδιακά να αποκλίνει σε πάχος καθώς 

πλησιάζει το όριο της πρόσκρουσης σταγονιδίων. Όσο  αυξάνεται η γωνία προσβολής 

τόσο λιγότερος πάγος σχηματίζεται πάνω  στην επιφάνεια της αεροτομής.  Επίσης η 

αύξηση στο ποσοστό παγίδευσης νερού στην αεροτομή, προκαλεί αύξηση με γοργό 

ρυθμό των επικαθίσεων πάγου και συγκεκριμένα αυτών του στιλβωμένου πάγου με 

συνέπεια να διαταράσσεται η ροή του αέρα γύρω από το πτερύγιο.  

Αντίθετα, οι σχηματισμοί της πάχνης δείχνουν ότι το σχήμα του πάγου δεν μεταβάλλεται 

ουσιαστικά με τον χρόνο έκθεσης σε συνθήκες παγοποίησης. Ο σχηματισμός πάγου 

βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα της αεροτομής, μεγαλώνει παράλληλα με την ροή αέρα 

που επικρατεί τοπικά και έχει προβαλλόμενο μετωπικό ύψος περίπου περίπου 0,0381m 

μετά από ένα χρονικό διάστημα έκθεσης σε συνθήκες σχηματισμού 10 λεπτών. Η 

επικάθιση της πάχνης δηλαδή συσσωρεύει πάγο στην περιοχή όπου βρίσκεται το  

μεγαλύτερο ποσοστό πρόσκρουσης (ακμή προσβολής) και σε γωνίες προσβολής 

μεγαλύτερες του μηδενός για αυτήν την αεροτομή, η πάχνη σχηματίζει ένα αυτοσχέδιο 

αεροδυναμικό «πτερύγιο μύτης». Αυτό το πτερύγιο μύτης, ειδικά σε υψηλές γωνίες 

προσβολής, προσθέτει ένα σημείο καμπής στην αεροτομή και έτσι τείνει να βελτιώσει 

κάποια από τα αεροδυναμικά τα χαρακτηριστικά της παγωμένης αεροτομής σε σύγκριση 

με την καθαρή από επικαθίσεις πάγου αεροτομή. 

    Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα της ανάλυσης των αεροδυναμικών συντελεστών και ο 

σχηματισμός πάγου που εμφανίζονται στις φωτογραφίες έδειξαν ότι, στις συνθήκες 

παγοποίησης, οι αλλαγές στην αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του πτερυγίου που 
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σχετίζονται με το μέγεθος και το σχήμα του σχηματιζόμενου πάγου.  Το μέγεθος του 

πάγου και οι μεταβολές που προκύπτουν στην αεροδυναμική οι συντελεστές αυξήθηκαν 

γενικά προοδευτικά με την αύξηση του πάγου αλλά και με την αύξηση της έκθεσης της 

αεροτομής για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες παγοποίησης. 

    Οι αλλαγές, στους αεροδυναμικούς συντελεστές που προκαλούνται από τις επικαθίσεις 

πάγου είναι συνάρτηση του τύπου πάγου που συσσωρεύεται στο πτερύγιο και της γωνίας 

προσβολής του πτερύγιου. Πιο συγκεκριμένα, οι συντελεστές οπισθέλκουσας αυξάνονταν 

πάντοτε στις συνθήκες σχηματισμού στιλβωμένου πάγου, ενώ στις συνθήκες 

σχηματισμού πάχνης οι αντίστοιχοι συντελεστές μειώθηκαν σε γωνίες προσβολής άνω 

των 4ο. Οι μεταβολές του συντελεστή άνωσης και του pitch λόγω του πάγου είναι 

πολύπλοκες. Οι συντελεστές άνωσης, δηλαδή αυξήθηκαν εξαιτίας του πάγου σε 

υψηλότερες γωνίες προσβολής (πάνω από 6ο με στιλβωμένο πάγο και πάνω από 10ο σε 

συνθήκες ενδιάμεσες καταστάσεις πάγου) . Σε χαμηλότερες γωνίες, η άνωση μειώθηκε ή 

μεταβλήθηκε με αμελητέο ρυθμό λόγω του συσσωρευμένου πάγου. Οι μεταβολές του 

pitch λόγω του πάγου ήταν πάντα αυξανόμενες με θετικό πρόσημο ή αμελητέες, εκτός του 

διαστήματος των γωνιών από 8ο μέχρι 11ο σε συνθήκες στιλβωμένου πάγου ή ενδιάμεσης 

κατάστασης πάγου, όπου οι αντίστοιχες τιμές μειώθηκαν. Η συγκέντρωση πάγου στην 

αεροτομή ήταν συνήθως επιβλαβής για τα αεροδυναμικά της χαρακτηριστικά έως την 

γωνία προσβολής των 4ο. Όταν η γωνία κυμαινόταν σε τιμές άνω των 4ο  συνέβαινε το 

εξής παράδοξο: ο πάγος βελτίωνε τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά μειώνοντας την 

αντίσταση και αυξάνοντας την άνωση και μερικές φορές μειωνόταν το pitch. Όμως, τα 

οφέλη αυτά δεν εφαρμόστηκαν ταυτόχρονα στο πτερύγιο και συνέβησαν στη γωνία 

προσβολής 10,6 ° με επικάθιση ενδιάμεσης κατάστασης πάγου. Επίσης άνω της γωνίας 

προσβολής των 4ο, η ροή διαχωρίζεται στο τμήμα της ροής που προχωρά στην πλευρά 

της αναρρόφησης και σε αυτό που προχωρά στην πλευρά της κατάθλιψης, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αύξηση στον συντελεστή οπισθέλκουσας και ελαφρή 

μείωση του συντελεστή άνωσης.  

     Η συγκεκριμένη ανάλυση περιλαμβάνει επίσης μια επιπλέον εξίσωση που συσχετίζει 

την επίδραση των μεταβλητών που σχετίζονται με τον σχηματιζόμενο πάγο σε σχέση με 

τις αλλαγές των αεροδυναμικών συντελεστών. Τα αποτελέσματα μερικών από τις 

μεταβλητές που περιγράφουν τον σχηματιζόμενο πάγο σε σχέση με τα νέα αεροδυναμικά 

χαρακτηριστικά της αεροτομής που προκύπτουν από την πειραματική διαδικασία, 

παρουσιάζονται μέσω ειδικών συγκρίσεων μεταξύ των παραπάνω δεδομένων, όπου μόνο 

μία (ή ένας ελάχιστος αριθμός) μεταβλητή διαφοροποιήθηκε. Ακόμα, η αύξηση του 

αρχικού ρυθμού κατακράτησης του νερού επιδρά στην αλλαγή της δομής του πάγου από 

την σύσταση της πάχνης στον στιλβωμένο πάγο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

οπισθέλκουσα, να μειωθεί η άνωση και να επηρεαστεί ο συντελεστής του pitch της 

αεροτομής. Βέβαια το αρχικό ποσοστό της συλλογής νερού παραμένει σταθερό σε σχέση 

με το χρόνο παγοποίησης σε συνθήκες σχηματισμού πάχνης. Όμως, σε συνθήκες 

στιλβωμένου πάγου ο ρυθμός της κατακράτησης νερού (που προσδιορίζεται από το 

βάρος του συλλεγόμενου πάγου) αυξήθηκε προοδευτικά με το χρόνο έκθεσης σε αυτές τις 

συνθήκες. Η επίδραση της ταχύτητας του αέρα στα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του 

πάγου είναι πολύπλοκη οπότε η πιθανή παράθεση διαφόρων παραδειγμάτων θα 

μπορούσε να αποδειχτεί άτοπη. Έτσι, οι πειραματικές δοκιμές σε γωνίες προσβολής 

μεγαλύτερες των 4,4ο πραγματοποιήθηκαν με μία μόνο ταχύτητα αέρα. 
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   H περιστροφή μιας, καλυμμένης με πάγο αεροτομής, σε υψηλότερες γωνίες προσβολής 

είχε ως αποτέλεσμα ο συντελεστής οπισθέλκουσας να αυξάνεται σημαντικά από ότι όταν 

το πτερύγιο ήταν ρυθμισμένο εξ αρχής σε υψηλές γωνίες προσβολής. Δηλαδή, όταν η 

αεροτομή εκτέθηκε σε συνθήκες στιλβωμένου πάγου με γωνία προσβολής 2,2 ° και 

περιστράφηκε σε 8,8 ° C, ο συντελεστής αντίστασης ήταν 0,137, σε αντίθεση με την τιμή 

του συντελεστή αντίστασης που είναι ίση με 0,1 σε συνθήκες παγοποίησης και γωνία 

προσβολής 8,8ο. Επίσης η περιστροφή μιας καλυμμένης από πάγο αεροτομής σε 

χαμηλότερες γωνίες προσβολής θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια είτε μικρές μειώσεις 

όσον αφορά τον συντελεστή της οπισθέλκουσας συγκριτικά με τις τιμές που ελήφθησαν 

όταν η αεροτομή ήταν ρυθμισμένη στις χαμηλότερες γωνίες και έπειτα εκτέθηκε σε 

συνθήκες παγοποίησης. Ωστόσο, οι τιμές των συντελεστών σε αυτές οι περιπτώσεις 

εξακολουθούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις τιμές που θα εμφάνιζε η αεροτομή να 

δεν είχε συλλεχθεί καθόλου πάγος στην επιφάνειά της. Αντίθετα, όταν η αεροτομή 

βρίσκεται παγωμένη σε χαμηλές γωνίες επίθεσης (0ο και 2,2ο) και στη συνέχεια 

περιστρέφεται σε υψηλότερες γωνίες, το pitch συγκρινόμενο με αυτό που ισχύει για μια 

καθαρή από επικαθίσεις πάγου αεροτομή έγινε λιγότερο αρνητικό και παρατηρήθηκαν 

θετικές τιμές κλίσης ή pitch.  

    Ως αποτέλεσμα ύστερα από μια συγκέντρωση πάγου στην επιφάνεια της αεροτομής, 

εάν ο πιλότος χρειαζόταν να εφαρμόσει ελιγμό ουσιαστικά θα απαιτούσε από την 

συγκεκριμένη αεροτομή γρήγορη ακολουθία αλλαγών της γωνίας προσβολής. Ως 

συνέπεια θα υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια να προσαρμοστεί η 

καλυμμένη με πάγο αεροτομή και να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στο μέγεθος και στην τιμής 

της κλίσης της.  

  Επιπροσθέτως, περιστρέφοντας μια καλυμμένη με πάγο αεροτομή σε άλλες γωνίες 

προσβολής θα έχει ως αποτέλεσμα έναν παρόμοιο συντελεστή άνωσης με εκείνους που 

λαμβάνονται όταν η αεροτομή βρίσκεται σε αυτές τις γωνίες και έπειτα μεταβαίνει σε 

συνθήκες παγοποίησης. Επίσης οι παραπάνω τιμές είναι συγκρίσιμες με εκείνες που 

λαμβάνονται για μια καθαρή από πάγο αεροτομή. Ωστόσο, σε γωνίες κοντά στις 11ο και 

12ο σε συνθήκες πάχνης (όπου οι συγκεκριμένες επικαθίσεις σχηματίζουν χαμηλές 

γωνίες) οι συντελεστές άνωσης της αεροτομής ήταν μεγαλύτεροι από τις αντίστοιχες τιμές 

που θα ίσχυαν για μια καθαρή από πάγο αεροτομή.  

   Τέλος σχετικά με το αποσπώμενο πτερύγιο, σε μια σειρά από συνθήκες στιλβωμένης 

παγοποίησης, και με γωνίες προσβολής από 3,3ο έως 8,8ο, γωνίες κλίσης  από -15 έως 

+15 και ταχύτητα αέρα ίση με 152 κόμβους, δεν εμφανίζονταν σημαντικές επιδράσεις στις 

ροπές της  άρθρωσης που ενώνει το αποσπώμενο πτερύγιο με την αεροτομή. Η αμελητέα 

μεταβολή της ροπής άρθρωσης λόγω του πάγου αποδίδεται στην εγγενώς κακή ροή αέρα 

στην επιφάνεια της αεροτομής.  

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες δεδομένων, διαγράμματα (μεταξύ των συντελεστών 

οπισθέλκουσας, άνωσης, κλίσης και των γωνιών προσβολής, της θερμοκρασίας  κ.ά.) και 

φωτογραφίσεις των σχηματισμών πάγου στην επιφάνεια της αεροτομής: 
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Στον παραπάνω πίνακα παραθέτονται δεδομένα για την πυκνότητα σε gr/m3 (water 

content), την διάμετρο των σταγονιδίων σε microns (droplet diameter) και την ταχύτητα του 

αέρα σε κόμβους (airspeed). Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 

 

Παρακάτω παραθέτονται δεδομένα σχετικά με την κατανομή πίεσης στην επιφάνεια του 

πτερυγίου. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Διάγραμμα των αεροδυναμικών συντελεστών σε σχέση με την διορθωμένη γωνία 

προσβολής για μια αεροτομή καθαρή από πάγο. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα κατανομής του συντελεστή πίεσης σε σχέση με την κατανομή πίεσης και στις 

πλευρές της αεροτομής. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155  
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Οι άνω φωτογραφίες που απεικονίζουν την συγκέντρωση ξηρού πάγου αλλά και της  

συγκέντρωσης πάχνης σε σχέση με τον χρόνο. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Οι άνω φωτογραφίες απεικονίζουν την συγκέντρωση ξηρού πάγου σε σχέση με την γωνία 

προσβολής, και την συγκέντρωση πάχνης σε σχέση με την γωνία προσβολής. Πηγή: 

NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Οι παραπάνω φωτογραφίες δείχνουν  την σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης πάγου και της 

πρόσκρουσης των σταγονιδίων. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Το παραπάνω διάγραμμα προβάλλει τις μεταβολές στον συντελεστή οπισθέλκουσας σε 

σχέση με τον χρόνο διάρκειας των συνθηκών παγοποίησης για γωνία προσβολής 0ο. 

Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155  
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Παραπάνω παρουσιάζονται οι μεταβολές στους συντελεστές οπισθέλκουσας, άνωσης και 

κλίσης σε συνάρτηση με την γωνία προσβολής. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Παραπάνω παρουσιάζονται οι μεταβολές στους συντελεστές οπισθέλκουσας, άνωσης και 

κλίσης σε συνάρτηση με τον χρόνο σε γωνία προσβολής 2,2ο. Πηγή: NACA TECHNICAL 

NOTE 4155. 

 

Παραπάνω παρουσιάζονται οι μεταβολές στους συντελεστές οπισθέλκουσας, άνωσης και 

κλίσης σε συνάρτηση με τον χρόνο σε  γωνία προσβολής 4,4ο. Πηγή: NACA TECHNICAL 

NOTE 4155 
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Παραπάνω παρουσιάζονται οι μεταβολές στους συντελεστές οπισθέλκουσας, άνωσης και 

κλίσης σε συνάρτηση με τον χρόνο σε σχέση την γωνία προσβολής 4,4ο. Πηγή: NACA 

TECHNICAL NOTE 4155 

 

Παραπάνω παρουσιάζονται οι μεταβολές στους συντελεστές οπισθέλκουσας, άνωσης και 

κλίσης σε συνάρτηση με τον χρόνο σε σχέση την γωνία προσβολής 6,6ο. Πηγή: NACA 

TECHNICAL NOTE 4155 
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Η άνω εικόνα παρουσιάζει τις μεταβολές στους συντελεστές οπισθέλκουσας, άνωσης και 

κλίσης σε συνάρτηση με τον χρόνο σε γωνία προσβολής 8,8ο. Πηγή: NACA TECHNICAL 

NOTE 4155 

 

Εδώ παρουσιάζονται οι μεταβολές στους συντελεστές οπισθέλκουσας, άνωσης και κλίσης 

σε συνάρτηση με τον χρόνο σε  γωνίες προσβολής 10,6ο και 11,6ο. Πηγή: NACA 

TECHNICAL NOTE 4155 
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Στο παραπάνω και στο επόμενο διάγραμμα παρατίθενται οι μεταβολές των αεροδυναμικών 

συντελεστών συναρτήσει 2 χρονικών διαρκειών για δεδομένη ταχύτητα πτήσης και 

διορθωμένες γωνίες προσβολής. Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Παραπάνω εμφανίζονται οι επιδράσεις στην αεροδυναμική του πτερυγίου που 

προκαλούνται από την αλλαγή της γωνίας προσβολής του καλυμμένου με πάγο πτερυγίου. 

Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 

 

Παραπάνω εμφανίζονται οι επιδράσεις στην αεροδυναμική του πτερυγίου που 

προκαλούνται από την αλλαγή της γωνίας προσβολής του καλυμμένου με πάγο πτερυγίου. 

Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Η άνω εικόνα εμφανίζει τις επιδράσεις στην αεροδυναμική του πτερυγίου που 

προκαλούνται από την αλλαγή της γωνίας προσβολής του καλυμμένου με πάγο πτερυγίου. 

Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 

 

Η άνω εικόνα εμφανίζει τις επιδράσεις στην αεροδυναμική του πτερυγίου που 

προκαλούνται από την αλλαγή της γωνίας προσβολής του καλυμμένου με πάγο πτερυγίου. 

Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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Παραπάνω εμφανίζονται οι επιδράσεις στην αεροδυναμική του πτερυγίου που 

προκαλούνται από την αλλαγή της γωνίας προσβολής του καλυμμένου με πάγο πτερυγίου. 

Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 

 

Παραπάνω εμφανίζονται οι επιδράσεις στην αεροδυναμική του πτερυγίου που 

προκαλούνται από την αλλαγή της γωνίας προσβολής του καλυμμένου με πάγο πτερυγίου. 

Πηγή: NACA TECHNICAL NOTE 4155 
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2.3  Λειτουργικά χαρακτηριστικά Rotor 67 

    Αρχικά πραγματοποιήθηκε προσπάθεια ανάλυσης της ροής ενός πτερυγίου ανεμιστήρα 

του κινητήρα GE90-94b ο οποίος συναντάται κυρίως στα Boeing 777. Οι προσπάθειες 

όμως δεν τελεσφόρησαν διότι η γεωμετρία δεν παρουσιαζόταν ως αξιόπιστη και 

ρεαλιστική με συνέπεια να μην προκύπτουν ρεαλιστικά αποτελέσματα. Έτσι, προτιμήθηκε 

η γεωμετρία της NASA 67 και συγκεκριμένα αυτή του rotor 67 ο οποίος αποτελεί 

αξιόπιστη λύση καθώς είναι μία πολυχρησιμοποιημένη γεωμετρία με αληθή και αξιόπιστα 

προβλήματα. 

     Η γεωμετρία NASA 67 αποτελείται από έναν ανεμιστήρα δύο σταδίων που 

αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Lewis Laboratory. Το μοντέλο αυτό, του ανεμιστήρα των 

δύο σταδίων, αποτελείται από τον ρότορα (κινούμενο πτερύγιο) Rotor 67 (R67) και τον 

στάτορα (σταθερό πτερύγιο) Stator 67Β (S67B). Σε αυτή την διπλωματική θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο ο Rotor 67. Οι συνθήκες δημιουργίας πάγου λοιπόν, ερευνώνται για 

την περίπτωση του rotor 67 της NASA. 

   Ο rotor 67 είναι ένας ανεμιστήρας ή αλλιώς δρομέας αξονικής και διηχητικής ροής ο 

οποίος έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς με δοκιμαστικό τρόπο στην αξιολόγηση διαφόρων 

κωδικών CFD.  Ο ανεμιστήρας rotor 67 ήταν το συνηθέστερο ερευνητικό πτερύγιο για τη 

μελέτη της αεροελαστικότητας. Η γεωμετρία του rotor 67 παρουσιάζει μια ιδιαίτερα 

σημαντική συστροφή, και είναι μία διαδεδομένη γεωμετρία ανεμιστήρα ανάμεσα στις 

σύγχρονες γεωμετρίες ανεμιστήρα. Το πτερύγιο του rotor 67 αποτελείται από πολλά 

τμήματα διπλής διατομής  κατά μήκος του τυμπάνου. Eπίσης ο rotor 67 είναι ένας 

ανεμιστήρας πρώτης βαθμίδας, ο οποίος είναι επιρρεπής στην κατάποση των 

στροβιλισμών που δημιουργούνται εξωτερικά του κινητήρα σύμφωνα με τον Ahad Mehdi 

(άρθρο: Effect of Swirl Distortion on Gas Turbine Operability, πηγή: Cranfield University). 

Τα γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του rotor 67 παρατίθενται παρακάτω: 

• Αριθμός πτερυγίων rotor 67: 22 

• Περιστροφική ταχύτητα (rpm): 16043 

• Παροχή μάζας (kg/s) :  33,25 

• Λόγος ολικής πίεσης : 1,63 

• Ταχύτητα ακροπτερυγίου (m/s): 429 

• Σχετική αριθμός Mach ακροπτερυγίου στην είσοδο: 1,38 

• Διάμετρος εισόδου στον rotor 67: 51,4 

• Διάμετρος εξόδου στον rotor 67: 48,5 

 

2.4  Συμπιεστής αξονικής ροής 

   Οι συμπιεστές αξονικής ροής είναι διατάξεις οι οποίες συμπιέζουν τον εισερχόμενου 

αέρα, έτσι ώστε ο συμπιεσμένος αέρας να αναμειχθεί με το καύσιμο όσο το δυνατόν 

πλήρως, στο θάλαμο καύσης. Η δομή του στροβιλοανεμιστήρα (turbofan) είναι τέτοια 

ώστε να εισέρχεται αξονικά  στον ανεμιστήρα ο ατμοσφαιρικός αέρας (o αέρας εισέρχεται 

με διεύθυνση παράλληλη με τον άξονα περιστροφής της μηχανής), να συμπιέζεται  

(λειτουργεί δηλαδή και ως συμπιεστής αξονικής ροής) και στην συνέχεια ο συμπιεσμένος 

αέρας διαχωρίζεται στην ποσότητα που συνεχίζει στον πυρήνα της μηχανής και την 

ποσότητα που εξάγεται από τον κινητήρα. Η ποσότητα αυτή που εξάγεται από τον 
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κινητήρα αποτελεί το ψυχρό ρεύμα ώσης. Αντίθετα, η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα 

που συνεχίζει στον πυρήνα της μηχανής συμπιέζεται όσο η ροή ταξιδεύει στις βαθμίδες 

του συμπιεστή. Ως αποτέλεσμα, η πίεση του εισερχόμενου αέρα αλλά και η θερμοκρασία 

του μετά το πέρας του συμπιεστή είναι σημαντικά υψηλότερες σε αντίθεση με τις 

αντίστοιχες ιδιότητες στην εισαγωγή του κινητήρα. Η συμπίεση του εισερχόμενου αέρα 

ξεκινά ήδη από τους ανεμιστήρες και αν πρόκειται για το ψυχρό ρεύμα ώσης ο αέρας 

εξάγεται από την μηχανή διαφορετικά όσον αφορά το θερμό ρεύμα ώσης ο αέρας 

εισέρχεται στον συμπιεστή.  

     Ο συμπιεστής διαχωρίζεται σε δύο κύρια στάδια, σε αυτό της χαμηλής πίεσης και σε 

αυτό της υψηλής πίεσης. Η κάθε βαθμίδα συμπίεσης, είτε πρόκειται για αυτήν της 

χαμηλής είτε της υψηλής πίεσης, αποτελείται από ένα σταθερό πτερύγιο (stator) και ένα 

κινούμενο (rotor). Στο  στροφείο του συμπιεστή υψηλής πίεσης τα κινούμενα και συνεπώς 

τα σταθερά πτερύγια ( τα σταθερά πτερύγια είναι τοποθετημένα στο κέλυφος που 

περιβάλλει τον κινητήρα και όχι στο στροφείο του συμπιεστή)  είναι περισσότερα και έχουν 

μικρότερο ύψος από τα αντίστοιχα στο στροφείο  χαμηλής πίεσης. Ως  αποτέλεσμα, ο 

κινητήρας  πετυχαίνει υψηλούς βαθμούς συμπίεσης γεγονός το οποίο είναι απαραίτητο 

για την συνέχεια του συμπιεσμένου πλέον αέρα στον θάλαμο καύσης. 

 

   Παραπάνω περιγράφεται μια τυπική χαρακτηριστική καμπύλη ενός αξονικού συμπιεστή 

χρησιμοποιώντας 3 μεγέθη: την παροχή μάζας (ṁ) την πίεση (P) τις στροφές του κινητήρα 

(n). Όπως φαίνεται στο σχήμα  ο σχεδιασμός του συμπιεστή γίνεται με γνώμονα  την 

γραμμή αστάθειας. Τα πτερύγια και κατ’ επέκταση ο συμπιεστής σχεδιάζονται με βάση τα 

τρίγωνα ταχυτήτων που εφαρμόζονται σε αυτά.  Όμως, στο  χωρίο πλησίον της γραμμής 

αστάθειας έχει παρατηρηθεί ότι έχουμε υψηλούς βαθμούς απόδοσης για σταθερές 

στροφές (n1, n2, n3). Έτσι η χαρακτηριστική του συστήματος σχεδιάζεται κοντά και 

παράλληλα στην γραμμή αστάθειας, τηρώντας όμως μια συγκεκριμένη απόσταση 

ασφαλείας από την συγκεκριμένη γραμμή. Συνεπώς, η οποιαδήποτε ανομοιομορφία που 

μπορεί να εμφανίσει ένα ή πολλά πτερύγια λόγω της συγκέντρωσης πάγου στην 

επιφάνειά τους  μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια της ροής του αέρα και τα πτερύγια 

παθαίνουν απώλεια στήριξης. Με άλλα λόγια η χαρακτηριστική του συμπιεστή τείνει να 

ταυτίζεται με την γραμμή της αστάθειας.  
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   Τα πτερύγια αποτελούνται από δύο πλευρές : αυτήν της αναρρόφησης και αυτήν της 

κατάθλιψης (πίεσης). Η ροή του ρευστού γύρω από το πτερύγιο διαχωρίζεται από το 

σημείο ανακοπής του πτερυγίου (εδώ η ταχύτητα ισούται με το μηδέν) ή αλλιώς ακμή 

προσβολής. Στην πλευρά της κατάθλιψης η πίεση παραμένει υψηλή ενώ  στην πλευρά 

της αναρρόφησης η πίεση αρχικά είναι ελάχιστη και στην συνέχεια αυξάνει έτσι ώστε στο 

τέλος του πτερυγίου (ακμή φυγής) να ισοσκελιστούν οι πιέσεις και από τις δύο πλευρές. Η 

ταχύτητα του ρευστού είναι υψηλή από την πλευρά της αναρρόφησης και χαμηλή από την 

πλευρά της κατάθλιψης. Οι συνθήκες αυτές συντελούν στον απώτερο στόχο για τον οποίο 

δημιουργείται το πτερύγιο ο οποίος είναι η μεγιστοποίηση της δύναμης της άνωσης (L) και 

η ελαχιστοποίηση της δύναμης της οπισθέλκουσας (αντίστασης, D). Ως αποτέλεσμα, η 

οποιαδήποτε αλλοίωση της γεωμετρίας του πτερυγίου λόγω της επικάθισης πάγου στην 

επιφάνεια του, δυσχεραίνει τον σκοπό του αυξάνοντας κατά πολύ την οπισθέλκουσα και 

μειώνοντας την άνωση. Επομένως το πτερύγιο βαίνει σε απώλεια στήριξης. 

 

2.5 CFD(Computational Fluid Dynamics) 

CFD (Computational Fluid Dynamics) είναι η ανάλυση συστημάτων που σχετίζονται με 

ροή ρευστού, μεταφορά θερμότητας και συναφή φαινόμενα όπως χημικές αντιδράσεις. Η 

ανάλυση αυτή μέσω προσομοίωσης με υπολογιστή. Η τεχνική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

τομέων βιομηχανικής και μη βιομηχανικής εφαρμογής όπως είναι η αεροδυναμική των 

αεροσκαφών και δη των πτερυγίων.  

    Από τη δεκαετία του 1960 η αεροδιαστημική βιομηχανία έχει ενσωματώσει τεχνικές 

CFD στο σχεδιασμό, στην έρευνα και στην ανάπτυξη και στην κατασκευή αεροσκαφών και 

αεροπλάνων. Το  CFD είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στο σχεδιασμό βιομηχανικών 

προϊόντων και προϊόντων διαδικασίες. Ο στόχος των προγραμμάτων του CFD 

συγκρινόμενο με άλλα εργαλεία CAE  είναι η παροχή κωδικών ανάλυσης τάσεων. Ο 

κύριος λόγος για τον οποίο το CFD έχει σαφέστατο πλεονέκτημα έναντι άλλων 

υπολογιστικών εργαλείων είναι η πλήρης περιγραφή των ροών ρευστών με την βοήθεια 

οικονομικά προσιτού εξοπλισμού πληροφορικής υψηλής απόδοσης και φιλικού 

περιβάλλοντος προγραμματισμού προς το χρήστη. 

    Επιπλέον, υπάρχουν πολλά μοναδικά πλεονεκτήματα του CFD έναντι των 

προσεγγίσεων που βασίζονται σε πειράματα σχεδιασμού για την μελέτη της ροής του 

ρευστού όπως είναι η  ικανότητα μελέτης συστημάτων όπου τα ελεγχόμενα πειράματα 

είναι δύσκολα ή είναι αδύνατον να εκτελεστούν, η ικανότητα μελέτης συστημάτων που 

λειτουργούν σε επικίνδυνες συνθήκες και πέραν  των κανονικών ορίων απόδοσης και το 

απεριόριστο επίπεδο λεπτομέρειας των αποτελεσμάτων. Το τεράστιο κόστος ενός 

πειράματος, από την άποψη της μίσθωσης εγκαταστάσεων αλλά και του συνόλου των 

εργαλείων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι κώδικες του CFD μπορούν να 

προσομοιώνουν εξαιρετικά μεγάλους  όγκους  αποτελεσμάτων με σχεδόν μηδαμινή 

δαπάνη. 

   Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο του Versteeg: An Introduction to CFD Finite volume 

method, oι κωδικοί CFD είναι δομημένοι γύρω από τους αριθμητικούς αλγόριθμους 

(εξισώσεις Navier-Stokes) που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα ροής ρευστού. 

Όλα τα εμπορικά πακέτα CFD περιλαμβάνουν εξελιγμένo διαδραστικό περιβάλλον όσον 



 
 

60 
 

αφορά την  είσοδο παραμέτρων του προβλήματος και την εξέταση των αποτελεσμάτων. 

Επομένως, όλα τα  CFD  περιέχουν τριών ειδών προγραμμάτων:  

(i) έναν προ-επεξεργαστή (pro-processor) στον οποίο εισάγεται το πρόβλημα 

ροής δηλαδή πρώτα, ορίζεται η γεωμετρία της περιοχής της ροής του ρευστού, 

ύστερα δημιουργείται το πλέγμα - η υποδιαίρεση της περιοχής της ροής σε 

έναν αριθμό μικρότερων στοιχείων ή κόμβων (διακριτοποίηση ή αριθμητική 

ανάλυση κατασκευών), έπειτα καταγράφονται οι ιδιοτήτες του ρευστού και 

καθορίζονται οι κατάλληλες οριακές συνθήκες,  

(ii)  έναν λύτη (solver) ο οποίος επιλύει τις εξισώσεις Navier-Stokes, μάζας, 

μεταφοράς θερμότητας και ενέργειας προκειμένου να υπολογιστεί η ροή του 

ρευστού και  

(iii)  έναν μετα-επεξεργαστή (post-processor) ο οποίος οπτικοποιεί τα 

αποτελέσματα που υπολογίστηκαν παραπάνω από τον λύτη με την βοήθεια 

πολλών ειδών διαγραμμάτων.  

Στο τέλος μιας προσομοίωσης, ο χρήστης πρέπει να κρίνει εάν τα αποτελέσματα 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με βάση προηγούμενα παραδείγματα αλλά και τις 

γνώσεις του ιδίου του χρήστη. Ως αποτέλεσμα, η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε 

και τον υπολογισμό των ροών των πτερυγίων του rotor 67 . 

Κατά την υποδιαίρεση της περιοχής της ροής σε υποδεέστερα στοιχεία (όγκους ελέγχου) 

ισχύουν συγκεκριμένες εξισώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον λύτη (solver) του 

CFD αργότερα για τον υπολογισμό της ροής. Οι εξισώσεις αυτές περιγράφονται 

παρακάτω: 

1. Η εξίσωση μάζας: (
𝜕𝜌

𝜕𝑡
) + ∇(𝜌𝑉) = 0 

     Η παραπάνω εξίσωση περιγράφει την διατήρηση της ροής μάζας στις τρεις διαστάσεις 

(x,y,z)  ενός συμπιεστού ρευστού. Η ροή μάζας περιγράφεται  με την συνδρομή της 

πυκνότητας (ρ) επί το πεδίο της ταχύτητας .  Ο  πρώτος  όρος περιγράφει την μεταβολή 

της πυκνότητας (και επομένως την μεταβολή της μάζας) σε σχέση με τον χρόνο. Οι 

επόμενοι τρεις όροι περιγράφουν την κλίση του γινομένου της  πυκνότητας με την 

ταχύτητα που ισχύει σε κάθε άξονα (ροή μάζας). Ο όρος ∇ ή ανάδελτα συμβολίζει την 

κλίση της ροής μάζας και αναλύεται ως εξής:  

(
𝜕𝜌𝑉𝜒

𝜕𝑥
) + (

𝜕𝜌𝑉𝑦

𝜕𝑦
) + (

𝜕𝜌𝑉𝑧

𝜕𝑧
) = ∇(𝜌𝑉) 

 

2. Οι εξισώσεις Navier-Stokes  (σε καρτεσιανές συντεταγμένες): 

 

• Στον άξονα  Χ  (Χ-ορμή) : 

ρ (
∂U

∂t
+ U

∂U

∂x
+ V

∂U

∂y
+ W

∂U

∂z
) = −

∂P

∂x
+ ρgx + μ (

∂2U

∂x2
+

∂2U

∂y2
+

∂2U

∂z2 ) 

• Στον άξονα  Y  (Y-ορμή) : 

ρ (
∂V

∂t
+ U

∂V

∂x
+ V

∂V

∂y
+ W

∂V

∂z
) = −

∂P

∂y
+ ρgy + μ (

∂2V

∂x2
+

∂2V

∂y2
+

∂2V

∂z2 ) 
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• Στον άξονα  Z  (Z-ορμή) : 

ρ (
∂W

∂t
+ U

∂W

∂x
+ V

∂W

∂y
+ W

∂W

∂z
) = −

∂P

∂z
+ ρgz + μ (

∂2W

∂x2
+

∂2W

∂y2
+

∂2W

∂z2 ) 

 

Με τις μεταβλητές  U,V,W  εννοούμε το πεδίο ταχυτήτων στους άξονες x,y,z  

αντίστοιχα . Ο όρος  
∂U

∂t
 αναφέρεται στην μεταβολή της ταχύτητας στον άξονα χ  σε 

σχέση με τον χρόνο και ομοίως ισχύει για τους υπόλοιπους λόγους μεταβολής των  

ταχυτήτων στους άξονες y,z. Οι εξισώσεις εμφανίζουν μερική παράγωγο καθώς 

ερευνούμε έναν απειροελάχιστα μικρό αλλά σταθερό χώρο. Επομένως, οι όροι  
∂U

∂x
,

∂U

∂y
,

∂U

∂z
  αλλά και οι  

∂2U

∂x2 ,
∂2U

∂y2 ,
∂2U

∂z2   αναφέρονται στην μεταβολή της ταχύτητας U του 

άξονα χ σε σχέση και με τους τρεις άξονες x,y,z . Ομοίως, ισχύει και για τις ταχύτητες 

των υπόλοιπων αξόνων. Ο υπολογισμός των παραπάνω όρων αλλά και συνολικά του 

πεδίου ταχυτήτων σε συνδυασμό με την εφαρμογή των οριακών συνθηκών 

υπολογίζουμε εν τέλει το πεδίο των πιέσεων (P). Oι λόγοι   
∂P

∂x
, 

∂P

∂y
,

∂P

∂z
  εκφράζουν την 

μεταβολή της πίεσης ως προς τον άξονα x,y,z και με ολοκλήρωση υπό τις 

προαναφερθείσες συνθήκες υπολογίζει την πίεση στoυς αντίστοιχους άξονες. Ο 

συντελεστής μ αναφέρεται στο ιξώδες της ροής ενώ το γινόμενο της πυκνότητας επί 

την επιτάχυνση τη βαρύτητας (ρgx, ρgy, ρgz)  εκφράζει τη δύναμη της βαρύτητας που 

εφαρμόζεται σε κάθε απειροελάχιστα μικρό όγκο ελέγχου.  

 

3. Η εξίσωση ενέργειας ή θερμότητας παρουσιάζεται παρακάτω: 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + �̇� = 𝜌𝐶𝑝 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

 

 

Η προαναφερθείσα εξίσωση εμφανίζεται σε καρτεσιανές συντεταγμένες και εκφράζει 

την θερμοκρασιακή κατανομή του χώρου του όγκου ελέγχου (x,y,z) σε συνάρτηση με 

το χρόνο t, αλλά και την παραγόμενη θερμότητα μέσα σε αυτόν τον χώρο. Η εξίσωση 

αυτή περιγράφει ότι σε οποιοδήποτε σημείο του όγκου ελέγχου ο καθαρός ρυθμός 

μεταφοράς ενέργειας ή θερμότητας  και ο ογκομετρικός ρυθμός παραγωγής θερμικής 

ενέργειας (�̇�) ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της αποθηκευμένης ενέργειας. Με τους 

όρους αυτούς 
𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) ,

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) ,

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)  εννοούμε τον καθαρό ρυθμό μεταφοράς 

ενέργειας ως συνάρτηση των αξόνων x,y,z. Ο κάθε όρος περιλαμβάνει, εκτός από το 

διαφορικό π.χ. 
𝜕

𝜕𝑥
 , και την μεταφορά θερμότητας στον εκάστοτε άξονα x,y,z η οποία 

εκφράζεται με την εφαρμογή του νόμου Fourier (qx=- 𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥
, ομοίως και για τους 

υπόλοιπους άξονες). Ο  ρυθμός μεταβολής της αποθηκευμένης ενέργειας εκφράζεται 

από το γινόμενο της πυκνότητας (ρ) της ειδικής θερμοχωρητικότητας Cp  και του 

ρυθμού μεταβολής της θερμοκρασίας σε σχέση με το χρόνο. 

 

4. Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων με την υπόθεση ότι ο εισερχόμενος 

αέρας συμπεριφέρεται σαν ιδανικό συμπιεστό αέριο: 

                                              PV=nRT  
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P: η πίεση του αερίου σε bar 

V: ο όγκος του αερίου σε m3 

n: η συγκέντρωση του αερίου σε moles 

R: η παγκόσμια σταθερά των αερίων η οποία ισούται με 8,314 J/moles*K 

T: η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου σε βαθμούς Κ 

 

Σε αυτήν την προσομοίωση χρησιμοποιείται το εξής μοντέλο ανάλυσης της τύρβης της 

ροής γύρω από το πτερύγιο : Shear Stress Transport (SST). Το συγκεκριμένο μοντέλο 

τύρβης συνδυάζει την χρήση δύο άλλων μοντέλων ανάλυσης της τύρβης : αυτό της κ-ω 

και αυτό της κ-ε. Πιο συγκεκριμένα, για τις περιοχές όπου υπάρχει οριακό στρώμα 

χρησιμοποιείται το μοντέλο της κ-ω και για την ροή γύρω από το πτερύγιο εκεί όπου δεν 

υπάρχουν οριακά στρώματα χρησιμοποιείται το μοντέλο της κ-ε. Το συγκεκριμένο  

μοντέλο ανάλυσης περιλαμβάνει την χρήση 2 επιπλέον διαφορικών εξισώσεων μαζί με τις 

εξισώσεις Navier-Stokes και την εξίσωση συνέχειας  για την επίλυση του προβλήματος. 

Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Οι μεταβλητές που παρουσιάζονται στις παραπάνω εξισώσεις περιγράφονται ως εξής: 

 

Όπου Ρ είναι η μονοδιάστατη πίεση του απειροστού στοιχείου στο οποίο είναι διαιρεμένο 

το πέρασμα με βάση την ταχύτητα και θέση του στοιχείου και τij είναι η τάση αυτού του 

στοιχείου. Οι συντελεστές Sij(στροβιλισμός), F2, arg1, arg2 , CDkω,φ,φ1,φ2, μt (τυρβώδες 

δυναμικό ιξώδες της δίνης), υπολογίζονται με την χρήση των παραπάνω εξισώσεων με 

την βοήθεια των παρακάτω σταθερών. 
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Σταθερές που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο της κ-ω 

 

Σταθερές που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο της κ-ε 

 

Σταθερές που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο της sst: 

 

Οριακές συνθήκες που εφαρμόζονται στις εξισώσεις του μοντέλου ανάλυσης sst για τον 

υπολογισμό της ροής των στοιχείων που βρίσκονται σε περιοχή εκτός των οριακών 

στρωμάτων (με βάση την απειροστή ταχύτητα,  το μήκος και τον αριθμό Reynolds του 

απειροστού στοιχείου στα οποία είναι διαιρεμένο το πέρασμα): 

 

Οριακές συνθήκες που εφαρμόζονται στις εξισώσεις του μοντέλου ανάλυσης sst για τον 

υπολογισμό της ροής των στοιχείων που βρίσκονται σε περιοχή εντός των οριακών 

στρωμάτων: 

 

Με k περιγράφεται η τυρβώδης κινητική ενέργεια του απειροστού στοιχείου ενώ με ω 

περιγράφεται ο ειδικός ρυθμός σκέδασης (specific rate of dissipation) της κινητικής 

ενέργειας.  Επίσης με νt περιγράφεται το κινηματικό ιξώδες ενώ με μ συμβολίζεται το 

μοριακό δυναμικό ιξώδες και με ρ συμβολίζεται η πυκνότητα του  συμπιεστού και ιδανικού 

ρευστού. Επιπλέον το ν συμβολίζει το μοριακό κινηματικό ιξώδες. Με τον συντελεστή d 

συμβολίζεται η διάμετρος του στοιχείου. 

 

2.6  Οριακές συνθήκες-Προσομοίωση της ροής του Rotor 67 

   Η προσομοίωση της ροής του rotor 67 προσπαθεί να αποτυπώσει όσο το δυνατόν 

ευκρινέστερα την ροή που λαμβάνει χώρα σε ένα πέρασμα (passage) ενός από τα 22 

πτερύγια που αποτελούν τον rotor 67. Με τον όρο πέρασμα εννοούμε την διαδρομή που 

ακολουθεί η ροή του εισερχόμενου αέρα γύρω από το κάθε πτερύγιο του ανεμιστήρα του 

rotor 67. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η παραπάνω ενέργεια, η γεωμετρία της ροής 
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γύρω από το πτερύγιο είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με την συστροφή του πτερυγίου. 

Δηλαδή οι ευθείες που οριοθετούν τον χώρο της ροής γύρω από το πτερύγιο και κατ’ 

επέκταση το πέρασμα είναι σχεδιασμένες παράλληλες με την χορδή του πτερυγίου. 

Επιπλέον, η προσομοίωση περιλαμβάνει και τους χώρους της εισαγωγής (inlet) και της 

εξαγωγής. Οι χώροι αυτοί δεν είναι σχεδιασμένοι να ακολουθούν την συστροφή του 

πτερυγίου καθώς η εισαγωγή και η εξαγωγή οφείλουν να είναι σχεδιασμένοι παράλληλα 

στον άξονα περιστροφής του πτερυγίου. Η συνολική γεωμετρία κοιτάζοντάς την από την 

κάτοψη θυμίζει το λατινικό γράμμα S.     

 

Εδώ απεικονίζεται γεωμετρία του περάσματος της ροής γύρω από την αεροτομή. 

Για την ευκολότερη επίλυση των εξισώσεων που περιέχονται στο CFD καθίσταται χρήσιμη 

η εφαρμογή των οριακών συνθηκών όπου αυτές ισχύουν. Οι οριακές αυτές συνθήκες 

είναι: 

• Στην βάση του πτερυγίου (hub) και κατ’ επέκταση στην βάση της 

εισαγωγής και εξαγωγής έχουν επιλεχθεί οι οριακές συνθήκες του 

αδιαβατικού και περιστροφικού τοιχώματος. Η κατάσταση είναι ίδια όσον 

αφορά την κορυφή (tip) του πτερυγίου και κατ’ επέκταση τις κορυφές της 

εισαγωγής και της εξαγωγής, με την διαφορά όμως ότι εδώ επιλέχθηκε η 

οριακή συνθήκη counter rotating wall αντί του περιστροφικού τοιχώματος. 

Η συνθήκη counter rotating wall αναφέρεται στην οπτική του ακίνητου 

παρατηρητή που είναι τοποθετημένος κοιτώντας την κάτοψη του σχήματος. 

Έτσι ο ακίνητος παρατηρητής βλέπει το πτερύγιο να περιστρέφεται μαζί με 

την βάση (hub). 

•  Πλευρικά της γεωμετρίας της ροής, εξαιρουμένων των πλευρών της 

εισαγωγής (inlet_ inlet) και της εξαγωγής (outlet_ outlet), τοποθετούνται 

περιοδικές οριακές συνθήκες. 

• Στην μετωπική πλευρά της εισαγωγής (inlet_ inlet) εφαρμόζεται την οριακή 

συνθήκη stationary frame καθώς δεν περιστρέφεται και διατηρείται 

σταθερό. Επίσης η ροή εισέρχεται με ολική πίεση P=101,325Pa και ολική 

θερμοκρασία Τ=218,5Κ. 

• Στην αντίστοιχη πλευρά της εξαγωγής (outlet_ outlet) εφαρμόζεται πάλι η 

οριακή συνθήκη stationary frame καθώς δεν περιστρέφεται και διατηρείται 

σταθερό. Η ροή εξέρχεται με πίεση η οποία κυμαίνεται από 30kPa έως 
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180kPa . Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται και η οριακή συνθήκη blending factor η 

οποία ορίζει μια ακτινική μεταβολή της πίεσης εξόδου ανάλογα με την τιμή 

που τοποθετεί ο χρήστης του ansys. Σε αυτή την μελέτη η αξία που 

τοποθετείται στην οριακή συνθήκη blending factor είναι ίση με 5%. 

• Το μέγεθος της διαμέτρου των υπερψυχθέντων σταγονιδίων που 

προσβάλλουν το πτερύγιο στηρίχτηκε σε προηγούμενη μελέτη (Vernon). 

Έτσι, η διάμετρος των σωματιδίων κυμαίνεται από 11,3microns μέχρι 

19microns με μέση διάμετρο τα 15microns και μέση πυκνότητα 

ρ=0,0012kg/m3.  Όμως ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των σωματιδίων 

στο πτερύγιο πραγματοποιήθηκε με το μοντέλο Eulerian modeling: 

dispersed fluid. 

   Η  μοντελοποίηση της εισροής σωματιδίων στο ANSYS CFX μπορεί να θεωρηθεί ως 

ροή αέρα στην οποία τα σωματίδια είναι διασκορπισμένα. Έτσι, κάθε σωματίδιο 

αλληλεπιδρά με το εισερχόμενο ρευστό (αέρας) άλλα και με τα υπόλοιπα σωματίδια. Το 

κάθε σωματίδιο αντιπροσωπεύει ένα σταγονίδιο. 

    Η κατάλληλη μέθοδος για την απεικόνιση της συγκέντρωσης σωματιδίων και κατ’ 

επέκταση πάγου στην επιφάνεια της αεροτομής είναι η Eulerian modeling, dispersed fluid 

η οποία υπάρχει στο ANSYS CFX SOLVER. Η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογίζει την ροή 

του εισερχόμενου αέρα περιλαμβάνοντας στην σύσταση του αέρα ένα ποσοστό υγρών 

σταγονιδίων.  

 

3.      Ανάλυση της συμπεριφοράς του Rotor 67 

 

3.1    Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της ροής 

του Rotor 67: 

• Για πίεση εξόδου P=180kPa : 
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Κατανομή του αριθμού Mach στην βάση, το μέσον και την κορυφή της αεροτομής. 

Οι  προηγούμενες εικόνες πρεσβεύουν την κατανομή του αριθμού Mach στον χώρο που 

οριοθετείται από 3 περάσματα σε τρία διαφορετικά ύψη του πτερυγίου. Η πρώτη εικόνα 
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αναφέρεται σε ποσοστό 25% του ύψους της συστοιχίας των τριών πτερυγίων, ενώ η 

δεύτερη αναφέρεται στο 50% του ύψους των πτερυγίων και η τρίτη αναφέρεται στο 75% 

του ύψους των πτερυγίων. Επομένως, σε αυτές τις εικόνες παρατηρούμε ένα σοκάρισμα 

του ρευστού στην πλευρά της αναρρόφησης, το οποίο είναι μικρής έκτασης στην πρώτη 

εικόνα, μεσαίας έκτασης στην δεύτερη εικόνα και μεγάλης έκτασης στην τελευταία εικόνα. 

Δηλαδή, το σοκάρισμα στην πλευρά της αναρρόφησης αλλά και γενικότερα οι ταχύτητες 

Μach αυξάνονται όσο ταξιδεύουμε από την βάση (hub) στην κορυφή (tip) των πτερυγίων. 

Ένα τέτοιο φαινόμενο συμβαίνει και με την ταχύτητα περιστροφής u=ω*r καθώς λόγω της 

ακτίνας r η ταχύτητα περιστροφής είναι σχετικά χαμηλή στην βάση και υψηλή στην 

κορυφή του κάθε πτερυγίου. Επιπλέον η ταχύτητα στην πλευρά αναρρόφησης και στις 

τρεις εικόνες είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι στην πλευρά πίεσης φαινόμενο το οποίο 

συμβαίνει σε πτερύγια που ανταποκρίνονται με επιτυχία στην ροή. Στην συνέχεια η 

ταχύτητα στην πλευρά της αναρρόφησης και στις τρεις εικόνες μειώνεται σταδιακά 

προκειμένου να ισοσκελιστεί με την ταχύτητα που επικρατεί στην πλευρά της πίεσης στην 

ακμή φυγής. Το ίδιο συμβαίνει και στην πλευρά πίεσης με την διαφορά ότι η μείωση είναι 

μικρή διότι ήδη οι ταχύτητες είναι σημαντικά μικρότερες. Επίσης παρατηρείται το σύνηθες 

φαινόμενο της αποκόλλησης της ροής κοντά στην ακμή φυγής το οποίο γίνεται πιο έντονο 

όσο ταξιδεύουμε από την βάση στην κορυφή καθώς εμφανίζεται όταν έχουμε υψηλές 

ταχύτητες Mach (δεύτερη και τρίτη εικόνα). 

 

Η άνω εικόνα απεικονίζει την κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στην βάση της 

αεροτομής. 
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Η άνω εικόνα απεικονίζει την κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στο μέσον της 

αεροτομής. 

Οι προηγούμενες εικόνες παρουσιάζουν την στατική πίεση στο 25% και στο 50% του 

ύψους του πτερυγίου αντίστοιχα ενώ η επόμενη εικόνα αναφέρεται στην στατική πίεση 

στο 75% του ύψους του πτερυγίου. Σε αυτές τις εικόνες παρατηρείται ότι στην πλευρά της 

αναρρόφησης που υπάρχει η μεγάλη επιτάχυνση της ροής (σοκ) εμφανίζεται υποπίεση σε 

συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πίεσης σε αυτήν την πλευρά. Αυτό το φαινόμενο είναι 

φυσιολογικό καθώς στην πλευρά αναρρόφησης αναμένονται χαμηλές τιμές πίεσης και 

υψηλές ταχύτητες ενώ στην πλευρά της πίεσης αναμένονται χαμηλές ταχύτητες και 

υψηλές τιμές πίεσης. Η υποπίεση που εμφανίζεται στην πλευρά της αναρρόφησης είναι 

μικρής έκτασης στην πρώτη εικόνα, μεσαίας έκτασης στην δεύτερη και μεγάλης έκτασης 

στην επόμενη εικόνα κάτι το οποίο είναι ανάλογο της έκτασης του σοκ.  

 

Η άνω εικόνα απεικονίζει την κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στην κορυφή της 

αεροτομής. 

Συνολικά παρατηρούνται υψηλότερες τιμές πίεσης κοντά στην βάση του πτερυγίου οι 

οποίες υποχωρούν όσο ταξιδεύουμε από την βάση προς την κορυφή του πτερυγίου. 
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Η άνω εικόνα απεικονίζει την κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην βάση της αεροτομής. 

Η άνω εικόνα αναφέρεται στην ολική πίεση στο 25% του ύψους του πτερυγίου η οποία και 

στις τρεις εικόνες είναι μεγαλύτερη στην πλευρά της πίεσης από ότι στην πλευρά της 

αναρρόφησης όπου εμφανίζεται χαμηλότερη (περιοχή οριακού στρώματος). Οι επόμενες 

εικόνες αναφέρονται στο 50% και στο 75% του ύψους του πτερυγίου αντίστοιχα. Συνολικά 

όμως οι τιμές τις ολικής πίεσης είναι υψηλότερες στο 50% του ύψους του πτερυγίου. Στις 

επόμενες εικόνες είναι αισθητή η αποκόλληση ροής που περιγράφηκε παραπάνω με 

αποκορύφωμα την εικόνα που αναφέρεται στο 75% του ύψους του πτερυγίου. 

 

Η άνω εικόνα απεικονίζει την κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στο μέσον της αεροτομής. 
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Η άνω εικόνα απεικονίζει την κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην κορυφή της 

αεροτομής. 

Στις επόμενες τρεις εικόνες απεικονίζονται οι κατανομές της στατικής θερμοκρασίας στο 

25%, 50% και 75% του ύψους αντίστοιχα. Έτσι παρατηρείται ότι στην περιοχή (πλευρά 

αναρρόφησης) που παρατηρήθηκε υποπίεση ή χαμηλές τιμές της πίεσης και επιτάχυνση 

στην ροή ή υψηλές ταχύτητες η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Αντίστοιχα, στην πλευρά της 

πίεσης και στις τρεις εικόνες η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη. Κοντά στην βάση του 

πτερυγίου (25% του ύψους του πτερυγίου) η θερμοκρασία στην ακμή φυγής αλλά και μετά 

το πτερύγιο είναι υψηλή και όσο ταξιδεύουμε προς την κορυφή του πτερυγίου οι υψηλές 

τιμές της θερμοκρασίας στις προαναφερθείσες περιοχές υποχωρούν. Επιπλέον, η 

θερμοκρασία κοντά στην ακμή φυγής όπου εμφανίζεται η αποκόλληση της ροής είναι 

υψηλή. 

 

Η άνω εικόνα απεικονίζει την κατανομή της θερμοκρασίας κοντά στην βάση της αεροτομής. 
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Οι  άνω εικόνες απεικονίζουν την κατανομή της θερμοκρασίας κοντά στο μέσον της 

αεροτομής και στην κορυφή της. 

 

Η άνω εικόνα απεικονίζει το πεδίο ροής κοντά στην βάση της αεροτομής. 
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Οι άνω εικόνες απεικονίζουν το πεδίο ροής κοντά στο μέσον της αεροτομής και στην 

κορυφή της. 

Το πεδίο ροής συμβολίζεται με διανύσματα και κοντά στο πτερύγιο και στις τρεις εικόνες 

σχηματίζεται το οριακό στρώμα το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια του πτερυγίου. Οι 

προηγούμενες εικόνες αναφέρονται στο πεδίο ροής κοντά στην βάση του πτερυγίου (25% 

του ύψους του πτερυγίου), στο μέσον του πτερυγίου (50% του ύψους του πτερυγίου) και 

κοντά στην κορυφή του πτερυγίου (75% του ύψους του πτερυγίου). Το πεδίο καθότι είναι 

βασισμένο στην ταχύτητα του πεδίου ροής έχει ίδια αποτελέσματα με αυτά της κατανομής 

του αριθμού Mach. 
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 Η άνω εικόνα δείχνει την κατανομή του αριθμού Mach πάνω στο πτερύγιο.  

Από την άνω εικόνα διαπιστώνεται ότι οι υψηλές τιμές Mach βρίσκονται κοντά στην 

κορυφή του πτερυγίου και αντίστοιχα οι χαμηλές τιμές Mach βρίσκονται κοντά στην βάση 

του πτερυγίου. Επίσης οι υψηλές τιμές  Mach σχηματίζουν ένα τρίγωνο κοντά στην ακμή 

προσβολής του πτερυγίου. 

 

Η προηγούμενη εικόνα παρουσιάζει την κατανομή της στατικής πίεσης στο πτερύγιο.  

Οι υψηλές τιμές της στατικής πίεσης εμφανίζονται κοντά στην ακμή φυγής και σ όλο το 

ύψος του πτερυγίου. 
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Η άνωθεν εικόνα παρουσιάζει την κατανομή της ολικής πίεσης επάνω στο πτερύγιο.  

Παρατηρείται ότι οι υψηλές τιμές τις ολικής πίεσης εμφανίζονται πλησίον της ακμής 

προσβολής αλλά και πλησίον της ακμής φυγής σε όλο το ύψος του πτερυγίου. Στον μέσον 

του πτερυγίου εμφανίζονται χαμηλές τιμές ολικής πίεσης οι οποίες εκτείνονται σε όλο το 

ύψος του. 

 

Η συγκεκριμένη εικόνα εμφανίζει την κατανομή της θερμοκρασίας επάνω στο πτερύγιο. 

Οι υψηλές τιμές της θερμοκρασίας εμφανίζονται κοντά στην ακμή φυγής και σ’ όλο το 

ύψος του πτερυγίου όπως συνέβη και με την στατική πίεση. Οι απεικονίσεις των 

μελετώμενων μεγεθών στην επιφάνεια του πτερυγίου επιβεβαιώνουν τις οριζόντιες 

απεικονίσεις των ίδιων μεγεθών κοντά στην βάση του πτερυγίου, στο μέσον του αλλά και 

κοντά στην κορυφή. 
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Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Η εικόνα αυτή εμφανίζει την κατανομή του αριθμού Mach σε επιφάνεια που είναι 

παράλληλη στην εισαγωγή. Ουσιαστικά διαπιστώθηκε η κατανομή του αριθμού Mach στην 

εισαγωγή η οποία λαμβάνει υψηλές τιμές κοντά στην κορυφή του πτερυγίου και χαμηλές 

τιμές κοντά στην βάση του. Στο μέσον του πτερυγίου απεικονίζονται μεσαίου μεγέθους 

ταχύτητες Μach. Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται μια γραμμική μεταβολή του αριθμού Mach. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Η κατανομή της στατικής πίεσης στην παραπάνω εικόνα εμφανίζει σχετικά μεγάλες τιμές 

κοντά στην βάση του πτερυγίου. Αντίθετα σχετικά χαμηλή πίεση εμφανίζεται κοντά στον 

μέσον του πτερυγίου αλλά και κοντά στην κορυφή του. 

Η κατανομή της ολικής πίεσης στην παρακάτω εικόνα εμφανίζει μεγάλες τιμές κοντά στο 

μέσον και στην βάση του πτερυγίου. Αντίθετα σταδιακή πτώση στην πίεση σε 

χαμηλότερες τιμές εμφανίζεται κοντά στην κορυφή του. 
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Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Η κατανομή της θερμοκρασίας στην προηγούμενη εικόνα εμφανίζει σχετικά μεγάλες τιμές 

κοντά στην βάση του πτερυγίου. Αντίθετα σχετικά χαμηλή θερμοκρασία εμφανίζεται κοντά 

στον μέσον του πτερυγίου αλλά και κοντά στην κορυφή του. Οι τιμές του εύρους των 

θερμοκρασιών είναι χαμηλές.  

Παρακάτω παρατίθεται η κατανομή της γωνίας της ροής (flow angle). Οι υψηλές τιμές των 

γωνιών εμφανίζονται κοντά στην βάση του πτερυγίου και σταδιακά υποχωρούν 

προχωρώντας προς την κορυφή.   
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Διάγραμμα της γωνίας της ροής σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Σε αυτήν την εικόνα περιγράφεται το διάγραμμα του αριθμού Mach σε σχέση με το ύψος 

της αεροτομής. 

 H συγκεκριμένη επιφάνεια είναι παράλληλη στην εξαγωγή και συνδράμει στην κατανόηση 

της κατανομής του αριθμού Mach στην εξαγωγή. Όπως φαίνεται από την παραπάνω 

εικόνα οι τιμές της ταχύτητας Mach είναι υψηλές κοντά στην κορυφή του πτερυγίου και 

σταδιακά μειώνονται προχωρώντας προς την βάση. Οι τιμές Mach είναι μικρότερες εδώ 

από ότι στην είσοδο. 

Η κατανομή της στατικής πίεσης στην εξαγωγή περιγράφεται στο επόμενο γράφημα. Η 

στατική πίεση παρουσιάζει υψηλές τιμές κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. Αντίθετα 

παρουσιάζεται υποπίεση κοντά στην βάση του πτερυγίου αλλά και στο μέσον του. 

Διακρίνεται βέβαια μια μικρή αύξηση της πίεσης προχωρώντας από το μέσον του στην 

βάση του. Επίσης οι τιμές της στατικής πίεσης είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με 

της αντίστοιχες που επικρατούν στην εισαγωγή γεγονός το οποίο είναι φυσιολογικό καθώς 

ο εισερχόμενος αέρας συμπιέζεται. 
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Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Η κατανομή της ολικής πίεσης εμφανίζει σχετικά χαμηλές τιμές κοντά στο μέσον του 

πτερυγίου. Στην βάση του πτερυγίου η ολική πίεση εμφανίζει μια μικρή αύξηση ενώ στην 

κορυφή του η ολική πίεση εμφανίζει μεγάλες τιμές. Επίσης οι τιμές της ολικής πίεσης είναι 

σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με της αντίστοιχες που επικρατούν στην εισαγωγή 

γεγονός το οποίο είναι φυσιολογικό καθώς ο εισερχόμενος αέρας συμπιέζεται. 
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Διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Η κατανομή της θερμοκρασίας εμφανίζει σχετικά χαμηλές τιμές κοντά στην βάση του 

πτερυγίου και προχωρώντας προς την κορυφή του πτερυγίου η θερμοκρασία αυξάνεται. 

Στην κορυφή του πτερυγίου εμφανίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Οι τιμές του εύρους 

της θερμοκρασίας σε αυτό το γράφημα είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με της 

αντίστοιχες που επικρατούν στην εισαγωγή γεγονός το οποίο είναι φυσιολογικό καθώς ο 

εισερχόμενος αέρας συμπιέζεται και άρα αυξάνεται η θερμοκρασία του. 

 

Διάγραμμα της γωνίας της ροής σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Η κατανομή της γωνίας της ροής διακρίνεται με σχετικά υψηλές τιμές κοντά στην βάση του 

πτερυγίου οι οποίες μειώνονται σταδιακά προχωρώντας προς την κορυφή του πτερυγίου. 

Στην βάση όμως του πτερυγίου παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Επίσης οι τιμές 

της γωνίας της ταχύτητας της ροής είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με της 

αντίστοιχες που επικρατούν στην εισαγωγή. 
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• Για πίεση εξόδου P=170kPa 

 

 

 

Οι άνω εικόνες απεικονίζουν τις κατανομές των αριθμών Mach κοντά στην βάση του 

πτερυγίου, στο μέσον του και στην κορυφή του. 
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Η πρώτη εικόνα αναφέρεται στην κατανομή του αριθμού Mach σε ποσοστό 25% του 

ύψους του πτερυγίου, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην κατανομή του αριθμού Mach στο 

50% του ύψους των πτερυγίων και η τρίτη αναφέρεται στην κατανομή του αριθμού Mach 

στο 75% του ύψους των πτερυγίων. Οι παραπάνω κατανομές είναι όμοιες με τις 

αντίστοιχες για πίεση εξόδου P=180kPa. 

 

Η άνω κατανομή αναφέρεται στην κατανομή της στατικής πίεσης σε ποσοστό 25% του 

ύψους του πτερυγίου. 

 

 Η κατανομή της στατικής πίεσης αναφέρεται στο 50% του ύψους του πτερυγίου. 
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Η άνω κατανομή της στατικής πίεσης αναφέρονται στο 75% του ύψους του πτερυγίου.  

Οι κατανομές είναι παρόμοιες με αυτές της πίεσης εξόδου P=180kPa με την διαφορά 

όμως ότι εδώ οι πιέσεις είναι χαμηλότερες στην έξοδο. 

 

 

Οι  συγκεκριμένες εικόνες παρουσιάζουν την κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην βάση 

του πτερυγίου, στο μέσον του πτερυγίου. 
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 Η κατανομή της ολικής πίεσης είναι η αναμενόμενη για ένα πτερύγιο που ανταποκρίνεται 

θετικά στην ροή (αυξημένη πίεση στην πλευρά της πίεσης) και οι τιμές της ολικής πίεσης 

κυμαίνονται σε λιγότερο υψηλά επίπεδα από ότι  συνέβαινε στην προηγούμενη πίεση 

εξόδου. Όμως στην πλευρά της αναρρόφησης στο ύψος του οριακού στρώματος αλλά και 

πλησίον της ακμής φυγής παρατηρείται αποκόλληση της ροής. Στις περιοχές όπου 

παρουσιάζεται αποκόλληση της ροής οι τιμές της ολικής πίεσης όπως είναι φυσιολογικό 

είναι ιδιαίτερα χαμηλές. 

 

 

Η άνω κατανομή της ολικής πίεσης αναφέρεται στην κορυφή του πτερυγίου. 

 

Η παραπάνω εικόνα αναφέρεται στην κατανομή της θερμοκρασίας πλησίον της βάσης του 

πτερυγίου.  
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Οι άνωθεν εικόνες περιγράφουν την θερμοκρασία στο μέσον του πτερυγίου αλλά και 

πλησίον της κορυφής του.  

Οι θερμοκρασιακές κατανομές είναι όμοιες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης. 

 

Η άνω εικόνα περιγράφει το πεδίο ροής πλησίον της βάσης του πτερυγίου.  
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Η προηγούμενη εικόνα συμφωνεί και επιβεβαιώνει την αντίστοιχη κατανομή του αριθμού 

Mach. Το γεγονός αυτό είναι λογικό καθώς το πεδίο ροής αποτυπώνεται με βάση την 

ταχύτητα της ροής. 

 

 

Οι άνωθεν εικόνες περιγράφουν το πεδίο ροής στο μέσον του πτερυγίου αλλά και πλησίον 

της κορυφής του.  

Οι εικόνες συμφωνούν και επιβεβαιώνουν την αντίστοιχη κατανομή του αριθμού Mach. 
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Οι συγκεκριμένες εικόνες περιγράφουν τις κατανομές του αριθμού Mach και της στατικής 

πίεσης επάνω στην επιφάνεια του πτερυγίου.  

Δεν παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με τις αντίστοιχες κατανομές 

της προηγούμενης πίεσης.  
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Οι παραπάνω εικόνες περιγράφουν τις κατανομές της ολικής πίεσης και της θερμοκρασίας.  

Η κατανομή της θερμοκρασίας εμφανίζεται όμοια με την αντίστοιχη της προηγούμενης 

πίεσης εξόδου. Η κατανομή της ολικής πίεσης είναι σχεδόν παρόμοια με την αντίστοιχη 

της προηγούμενης πίεσης εξόδου με μόνη διαφορά την ελαφρώς αυξημένη τιμή  κοντά 

στην ακμή προσβολής σε όλο το ύψος του πτερυγίου. 

Οι επόμενες εικόνες περιγράφουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής πίεσης, 

της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας αλλά και της γωνίας της ταχύτητας της ροής στην 

εισαγωγή. Οι προαναφερθείσες κατανομές δεν παρουσιάζουν κάποια διαφορά με τις 

αντίστοιχες κατανομές της προηγούμενης πίεσης.   
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Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 
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Διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της γωνίας της ροής σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Οι επόμενες εικόνες περιγράφουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής πίεσης, 

της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας αλλά και της γωνίας της ταχύτητας της ροής στην 

εξαγωγή. Οι περισσότερες προαναφερθείσες κατανομές δεν παρουσιάζουν κάποια 

διαφορά με τις αντίστοιχες κατανομές της προηγούμενης πίεσης.   

 



 
 

90 
 

 

Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης Mach σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 
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Η άνω κατανομή της ολικής και της στατικής πίεσης παρουσιάζει μια συνολικά μικρή 

μείωση στις τιμές της σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης. 

 

Διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της γωνίας της ροής σε σχέση με το ύψος της αεροτομής. 

Οι παραπάνω κατανομές της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής είναι 

παρόμοιες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης εξόδου. Όμως οι κατανομές αυτές 

εμφανίζουν κάποιες  διαφορές. Η άνω κατανομή της θερμοκρασίας εμφανίζει μικρότερο 

εύρος θερμοκρασιών συγκριτικά με την αντίστοιχη κατανομή της προηγούμενης πίεσης 

εξόδου. Το ίδιο συμβαίνει και το δεύτερο διάγραμμά της κατανομής της γωνίας της ροής, 

όπου κοντά στην βάση του πτερυγίου η τιμής της γωνίας είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από 

ότι ισχύει για προηγούμενη πίεση εξόδου.     
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• Για πίεση Ρ=160kPa: η συγκεκριμένη πίεση εξόδου είναι η πίεση εξόδου 

σχεδιασμού και σε αυτές τις συνθήκες η αεροτομή βρίσκεται στο σημείο 

σχεδιασμού. 

 

Κατανομή του αριθμού Mach πλησίον της βάσης του πτερυγίου. 

 

Κατανομή του αριθμού Mach στο μέσον του πτερυγίου. 
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Κατανομή της στατικής πίεσης κοντά  στην κορυφή του πτερυγίου. 

Η πρώτη εικόνα αναφέρεται σε ποσοστό 25% του ύψους των πτερυγίων, ενώ η δεύτερη 

αναφέρεται στο 50% του ύψους των πτερυγίων και η άνωθεν αναφέρεται στο 75% του 

ύψους των πτερυγίων. Η κατανομή του αριθμού Mach είναι παρόμοια με την αντίστοιχη 

για προηγούμενες στατικές πιέσεις. Στις παραπάνω εικόνες όμως εμφανίζεται σχετικά 

μεγαλύτερη αποκόλληση.  

 

Κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στην βάση του πτερυγίου. 
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Κατανομή της στατικής πίεσης κοντά  στο μέσον του πτερυγίου. 

Στις άνω εικόνες εμφανίζεται η κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στην βάση του 

πτερυγίου και στο μέσον του. Η επόμενη εικόνα εμφανίζει την κατανομή της στατικής 

πίεσης κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. Γενικά η κατανομή της στατικής πίεσης στην 

πλευρά της αναρρόφησης και στην πλευρά της πίεσης είναι παρόμοια με την αντίστοιχη 

για πίεση εξόδου 180kPa. Η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι τιμές της στατικής 

πίεσης που παρατηρούνται σε αυτές τις εικόνες είναι σημαντικά μικρότερες από τις 

αντίστοιχες τιμές για τις προηγούμενες πιέσεις εξόδου. To γεγονός αυτό είναι λογικό 

καθώς η ισχύουσα πίεση εξόδου είναι ίση με 160kPa.   

 

Κατανομή της στατικής πίεσης πλησίον της κορυφής του πτερυγίου. 
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Η συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζει την κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην βάση του 

πτερυγίου. 

 Οι επόμενες εικόνες παρουσιάζουν την κατανομή της ολικής πίεσης στο μέσον του 

πτερυγίου και στην κορυφή του. Η κατανομή της ολικής πίεσης είναι η αναμενόμενη για 

ένα πτερύγιο που ανταποκρίνεται θετικά στην ροή (αυξημένη πίεση στην πλευρά της 

πίεσης) και οι τιμές της ολικής πίεσης κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα από ότι  

συνέβαινε στις προηγούμενες πιέσεις. Όμως στην πλευρά της αναρρόφησης και της 

πίεσης αλλά και στην ακμή φυγής παρατηρείται αποκόλληση της ροής. Η αποκόλληση της 

ροής εμφανίζεται στο ύψος του οριακού στρώματος στις δύο πλευρές του πτερυγίου. Στις 

περιοχές όπου παρουσιάζεται αποκόλληση της ροής οι τιμές της ολικής πίεσης όπως είναι 

φυσιολογικό είναι ιδιαίτερα χαμηλές.    

 

Κατανομή της ολικής πίεσης στο μέσον του πτερυγίου. 
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Κατανομή της ολικής πίεσης πλησίον της βάσης του πτερυγίου. 

Οι εικόνες που ακολουθούν περιγράφουν την κατανομή της στατικής θερμοκρασίας κοντά 

στην βάση του πτερυγίου, στο μέσον του και κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. 

Γενικότερα η κατανομή της θερμοκρασίας είναι παρόμοια με την αντίστοιχη κατανομή για 

τις προηγούμενες πιέσεις εξόδου.  

 

Κατανομή της θερμοκρασίας πλησίον της βάσης του πτερυγίου. 
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Κατανομή της θερμοκρασίας στο μέσον του πτερυγίου. 

 

Κατανομή της θερμοκρασίας πλησίον της κορυφής του πτερυγίου. 
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Οι προηγούμενες εικόνες περιγράφουν το ισχύον πεδίο ροής πλησίον της βάσης του 

πτερυγίου, στο μέσον του και πλησίον της κορυφής του.  
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Το απεικονιζόμενο πεδίο ροής είναι βασισμένο στην ταχύτητα της ροής. Σε αυτές τις 

εικόνες είναι εμφανής η αποκόλληση της ροής στην πλευρά της αναρρόφησης και της 

πίεσης στο ύψος του οριακού στρώματος της επιφάνειας του πτερυγίου.   

 

Οι κατανομές του αριθμού Mach αλλά και της στατικής πίεσης επάνω στην επιφάνεια του 

πτερυγίου.  

Οι κατανομές αυτές είναι όμοιες με τις αντίστοιχες στις προηγούμενες πιέσεις με την 

διαφορά του γεγονότος ότι οι τιμές και στις δύο κατανομές είναι σε λιγότερο υψηλά 

επίπεδα.  
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Οι παραπάνω εικόνες υποδεικνύουν τις κατανομές της ολικής πίεσης και της 

θερμοκρασίας.  

Οι κατανομές αυτές είναι όμοιες με τις αντίστοιχες των προηγούμενων πιέσεων. Όσον 

αφορά όμως την κατανομή της ολικής πίεσης, η ολική πίεση κοντά στην ακμή προσβολής 

του πτερυγίου είναι ιδιαίτερα υψηλή.   

Οι εικόνες που ακολουθούν περιγράφουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας και της γωνίας της ροής σε εισαγωγή σε όλο 

το ύψος του πτερυγίου. Οι κατανομές που ακολουθούν είναι όμοιες με κατανομές 

προηγούμενων πιέσεων.  
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Διάγραμμα  του αριθμού Mach σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα  της στατικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα  της ολικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 
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Διάγραμμα  της θερμοκρασίας σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της γωνίας ροής σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

Οι εικόνες που ακολουθούν περιγράφουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής σε 

εξαγωγή σε όλο το ύψος του πτερυγίου. Οι περισσότερες κατανομές που ακολουθούν 

είναι όμοιες με κατανομές από προηγούμενες πιέσεις (αριθμού Mach, θερμοκρασία, γωνία 

της ταχύτητας της ροής) . 
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Διάγραμμα  του αριθμού Mach σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα  της στατικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 



 
 

104 
 

Οι προηγούμενες κατανομές της ολικής και στατικής πίεσης παρουσιάζουν μια μικρή 

μείωση στις τιμές τους και συνολικά στο εύρος των τιμών τους σε σχέση με τις αντίστοιχες 

της προηγούμενης πίεσης. 

 

Διάγραμμα  της θερμοκρασίας σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα  της γωνίας της ροής σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

Οι παραπάνω κατανομές της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής είναι 

παρόμοιες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης εξόδου. Όμως οι κατανομές αυτές 

εμφανίζουν κάποιες  διαφορές. Η άνω κατανομή της στατικής θερμοκρασίας εμφανίζει 

μικρότερο εύρος θερμοκρασιών συγκριτικά με την αντίστοιχη κατανομή της προηγούμενης 

πίεσης εξόδου. Το ίδιο συμβαίνει και το δεύτερο διάγραμμά της κατανομής της γωνίας της 

ροής, όπου κοντά στην βάση του πτερυγίου η τιμής της γωνίας είναι ελαφρώς μεγαλύτερη 

από ότι ισχύει για προηγούμενη πίεση εξόδου. 
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• Για πίεση P=150kPa: 

 

 

 

Οι προηγούμενες εικόνες απεικονίζουν την κατανομή του αριθμού Mach κοντά στην βάση 

των πτερυγίων, στο μέσον τους και κοντά στην κορυφή τους.  
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Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του αριθμού Mach στην πλευρά της πίεσης και 

προχωρώντας από την βάση προς το πτερύγιο οι τιμές Μach αυξάνονται και στην έξοδο 

του περάσματος.  

 

 

Παραπάνω παρουσιάζεται η κατανομή της στατικής πίεσης πλησίον της βάσης του 

πτερυγίου αλλά και στο μέσον του.   

Η επόμενη εικόνα περιγράφει την κατανομή της στατικής πίεσης πλησίον της κορυφής. Οι 

τιμές της στατικής πίεσης εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερες στην πλευρά της πίεσης. 

Προχωρώντας από την βάση του πτερυγίου προς την κορυφή του παρατηρείται ότι οι 

τιμές τις στατικής πίεσης παρουσιάζουν σημαντική μείωση στην έξοδο του περάσματος.   
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Κατανομή της στατικής πίεσης πλησίον της κορυφής της αεροτομής.  

 

H άνω εικόνα εμφανίζει την κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην βάση του πτερυγίου.  

Η ολική πίεση έχει ελαφρώς χαμηλότερη τιμή στην πλευρά της πίεσης. Η αποκόλληση 

στην πλευρά της αναρρόφησης στο ύψος του οριακού στρώματος συνεχίζει να υπάρχει. 

Στην περιοχή της αποκόλλησης η ολική πίεση είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. 
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Οι  προηγούμενες εικόνες εμφανίζουν την κατανομή της ολικής πίεσης στο μέσον του 

πτερυγίου αλλά και κοντά στην κορυφή του πτερυγίου.  

Η ολική πίεση έχει ελαφρώς χαμηλότερη τιμή στην πλευρά της πίεσης. Η αποκόλληση 

στην πλευρά της αναρρόφησης στο ύψος του οριακού στρώματος αλλά και κοντά στην 

ακμή φυγής συνεχίζει να υπάρχει. Στην περιοχή της αποκόλλησης η ολική πίεση είναι 

ιδιαιτέρως χαμηλή. 
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Κατανομή της θερμοκρασίας κοντά στην βάση αλλά και στο μέσον του πτερυγίου. 

Οι προηγούμενες φωτογραφίες δείχνουν την κατανομή της στατικής θερμοκρασίας κοντά 

στην βάση αλλά και στο μέσον του πτερυγίου ενώ η επόμενη δείχνει την θερμοκρασιακή 

κατανομή κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. Οι συγκεκριμένες θερμοκρασιακές 

κατανομές δεν παρουσιάζουν διαφορές με τις αντίστοιχες κατανομές στις προηγούμενες 

πιέσεις.  
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Κατανομή της θερμοκρασίας κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. 

 

Κατανομή του ροϊκού πεδίου κοντά στην βάση του πτερυγίου. 
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Κατανομή του πεδίου ροής  στο μέσον της αεροτομής. 

Οι προηγούμενες δύο φωτογραφίες αλλά και η επόμενη φωτογραφία περιγράφουν το 

πεδίο ροής πλησίον στην βάση της αεροτομής , στο μέσον της και κοντά στην κορυφή της 

αντίστοιχα. Σε αυτές τις φωτογραφίες επιβεβαιώνονται οι προαναφερθείσες αλλαγές στις 

κατανομές του αριθμού Mach καθώς οι ίδιες αλλαγές παρατηρούνται και εδώ.  

 

Κατανομή του ροϊκού πεδίου κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. 

Παρακάτω παρατίθενται οι φωτογραφίες που περιγράφουν τις κατανομές του αριθμού 

Mach, της στατικής πίεσης, της ολικής πίεσης και της θερμοκρασίας πάνω στην επιφάνεια 

του πτερυγίου. Διαφορές διαπιστώνονται μόνο στις κατανομές της στατικής και της ολικής 

πίεσης. Στην κατανομή της στατικής πίεσης παρατηρούνται τοπικά κοντά στην βάση και 

στην κορυφή του πτερυγίου ορισμένες αυξήσεις στις τιμές της στατικής πίεσης. Στην 

κατανομή όμως της ολικής πίεσης παρατηρείται σημαντική μείωση στην ολική πίεση κοντά 

στην ακμή προσβολής σε όλο το ύψος της αεροτομής και σημαντική μείωση της ολικής 
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πίεσης κοντά στην ακμή φυγής κυρίως στο μέσον του ύψους της αεροτομής. 

 

Κατανομή του αριθμού Mach στην επιφάνεια του πτερυγίου. 

 

Κατανομή της στατικής πίεσης στην επιφάνεια του πτερυγίου. 



 
 

113 
 

 

Κατανομή της ολικής πίεσης στην επιφάνεια του πτερυγίου. 

 

Κατανομή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πτερυγίου. 
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Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής.  

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα ολικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 
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Οι παραπάνω κατανομές δεν παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με 

τις προηγούμενες πιέσεις. 

 

Οι άνωθεν φωτογραφίες απεικονίζουν τα διαγράμματα της θερμοκρασίας και της γωνίας 

της ταχύτητας ροής σε σχέση με το ύψος της αεροτομής.  

Τα διαγράμματα αυτά δεν παρουσιάζουν κάποια σημαντική διαφορά συγκριτικά με τις 

προηγούμενες πιέσεις. 

Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής στην 

εξαγωγή. Η κατανομή του αριθμού Mach είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες των 

προηγούμενων πιέσεων με την διαφορά όμως ότι σε αυτό το διάγραμμα στην κορυφή της 

αεροτομής επιτυγχάνονται υψηλότερες τιμές Mach. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο 

καθώς όσο μειώνεται η πίεση εξόδου τόσο αυξάνεται ο αριθμός Mach στην έξοδο αλλά και 

στην ροή γύρω από την επιφάνεια του πτερυγίου επειδή η ροή τείνει να στραγγαλιστεί.  
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Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 
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Οι προηγούμενες κατανομές της ολικής και στατικής πίεσης παρουσιάζουν μια μεγάλη 

μείωση στις τιμές τους σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης. 

 

Διάγραμμα της  θερμοκρασίας σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

 

Διάγραμμα της γωνίας της ροής σε σύγκριση με το ύψος της αεροτομής. 

Οι παραπάνω κατανομές της στατικής θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της 

ροής είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης εξόδου. Όμως οι 

κατανομές αυτές εμφανίζουν κάποιες  διαφορές. Η άνω κατανομή της θερμοκρασίας 

εμφανίζει μικρότερο εύρος θερμοκρασιών συγκριτικά με την αντίστοιχη κατανομή της 

προηγούμενης πίεσης εξόδου με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ίδιες θερμοκρασίες για 

ορισμένες περιοχές της αεροτομής. Το ίδιο συμβαίνει και το δεύτερο διάγραμμά της 

κατανομής της γωνίας της ροής, όπου κοντά στην βάση του πτερυγίου η τιμής της γωνίας 

είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από ότι ισχύει για προηγούμενη πίεση εξόδου. 
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• Για πίεση εξόδου P=140kPa: 

 

 

Οι προηγούμενες εικόνες απεικονίζουν την κατανομή του αριθμού Mach κοντά στην βάση 

μιας συστοιχίας τριών πτερυγίων και στο μέσον τους.  

Η επόμενη φωτογραφία απεικονίζει την κατανομή του αριθμού Mach κοντά στην κορυφή 

τους. Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του αριθμού Mach στην πλευρά της πίεσης και 

προχωρώντας από την βάση προς το πτερύγιο οι τιμές Μach αυξάνονται και στην έξοδο 

του περάσματος.  
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Κατανομή του αριθμού Mach κοντά στην κορυφή της αεροτομής. 

 

Κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στην βάση της αεροτομής. 
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Κατανομή της στατικής πίεσης στο μέσον του πτερυγίου. 

Στις προηγούμενες φωτογραφίες παρουσιάζεται η κατανομή της στατικής πίεσης πλησίον 

της βάσης του πτερυγίου αλλά και στο μέσον του ενώ η επόμενη εικόνα περιγράφει την 

κατανομή της στατικής πίεσης πλησίον της κορυφής. Οι τιμές της στατικής πίεσης 

εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερες στην πλευρά της πίεσης. Προχωρώντας από την 

βάση του πτερυγίου προς την κορυφή του παρατηρείται ότι οι τιμές τις στατικής πίεσης 

παρουσιάζουν σημαντική μείωση στην έξοδο του πέρασμα. 

 

Κατανομή του αριθμού Mach κοντά στην κορυφή της αεροτομής. 
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H άνωθεν εικόνα εμφανίζει την κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην βάση του 

πτερυγίου.  

Η ολική πίεση έχει ελαφρώς χαμηλότερη τιμή στην πλευρά της πίεσης. Η αποκόλληση 

στην πλευρά της αναρρόφησης στο ύψος του οριακού στρώματος συνεχίζει να υπάρχει. 

Στην περιοχή της αποκόλλησης η ολική πίεση είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. Οι  επόμενες 

εικόνες εμφανίζουν την κατανομή της ολικής πίεσης στο μέσον του πτερυγίου αλλά και 

κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. Η ολική πίεση έχει ελαφρώς χαμηλότερη τιμή στην 

πλευρά της πίεσης. Η αποκόλληση στην πλευρά της αναρρόφησης στο ύψος του οριακού 

στρώματος αλλά και κοντά στην ακμή φυγής συνεχίζει να υπάρχει. Στην περιοχή της 

αποκόλλησης η ολική πίεση είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. 

 

Κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στο μέσον της αεροτομής. 
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Κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην κορυφή της αεροτομής. 

 

Η  φωτογραφία δείχνει την κατανομή της θερμοκρασίας κοντά στην βάση.   

Οι επόμενες δείχνουν την θερμοκρασιακή κατανομή κοντά στην κορυφή του πτερυγίου 

αλλά και στο μέσον του πτερυγίου. Οι συγκεκριμένες θερμοκρασιακές κατανομές έχουν 

μικρές μειώσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες κατανομές στις προηγούμενες πιέσεις.  
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Κατανομή της  θερμοκρασίας κοντά στο μέσον της αεροτομής. 

 

Κατανομή της θερμοκρασίας  κοντά στην κορυφή της αεροτομής. 

Οι επόμενες φωτογραφίες περιγράφουν το πεδίο ροής πλησίον στην βάση της αεροτομής, 

στο μέσον της και κοντά στην κορυφή της αντίστοιχα. Σε αυτές τις φωτογραφίες 

επιβεβαιώνονται οι προαναφερθείσες αλλαγές στις κατανομές του αριθμού Mach καθώς οι 

ίδιες αλλαγές παρατηρούνται και εδώ. 

 



 
 

124 
 

 

Κατανομή του ροϊκού πεδίου κοντά στην βάση της αεροτομής. 

 

Κατανομή του ροϊκού πεδίου κοντά στο μέσον της αεροτομής. 

 

Κατανομή του ροϊκού πεδίου κοντά στην κορυφή της αεροτομής. 
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Παρακάτω παρατίθενται οι φωτογραφίες που περιγράφουν τις κατανομές του αριθμού 

Mach, της στατικής πίεσης, της ολικής πίεσης και της θερμοκρασίας πάνω στην επιφάνεια 

του πτερυγίου. Διαφορές διαπιστώνονται και πάλι μόνο στις κατανομές της στατικής και 

της ολικής πίεσης. Στην κατανομή της στατικής πίεσης παρατηρούνται τοπικά κοντά στην 

βάση και στην κορυφή του πτερυγίου ορισμένες αυξήσεις στις τιμές της στατικής πίεσης. 

Στην κατανομή όμως της ολικής πίεσης παρατηρείται μείωση στην ολική πίεση κοντά στην 

ακμή προσβολής σε όλο το ύψος της αεροτομής και ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ολικής 

πίεσης κοντά στην ακμή φυγής κυρίως στο μέσον του ύψους της αεροτομής.   

 

 

Κατανομές του αριθμού Mach και της στατικής πίεσης πάνω στην επιφάνεια της 

αεροτομής. 
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Κατανομές της ολικής πίεσης και της θερμοκρασίας πάνω στην επιφάνεια της αεροτομής. 

Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης και της ολικής πίεσης στην εισαγωγή. Οι κατανομές αυτές δεν παρουσιάζουν 

κάποια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες πιέσεις. 
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Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σχέση με το ύψος του πτερύγιου. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος του πτερύγιου. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σχέση με το ύψος του πτερύγιου. 
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Οι άνωθεν φωτογραφίες απεικονίζουν τα διαγράμματα της θερμοκρασίας και της γωνίας 

της ταχύτητας ροής.  

Τα διαγράμματα αυτά δεν παρουσιάζουν κάποια σημαντική διαφορά συγκριτικά με τις 

προηγούμενες πιέσεις. 

Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής στην 

εξαγωγή. Η κατανομή του αριθμού Mach είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες των 

προηγούμενων πιέσεων με την διαφορά όμως ότι σε αυτό το διάγραμμα στην κορυφή της 

αεροτομής επιτυγχάνονται υψηλότερες τιμές Mach. 
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Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σχέση με το ύψος του πτερύγιου. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος του πτερύγιου. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σχέση με το ύψος του πτερύγιου. 
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Οι προηγούμενες κατανομές της ολικής και στατικής πίεσης παρουσιάζουν μια μικρή 

μείωση στις τιμές τους σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης. 

 

Διαγράμματα της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής σε σχέση με το 

ύψος του πτερυγίου. 

Τα παραπάνω διαγράμματα της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής 

είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης εξόδου. Όμως οι κατανομές 

αυτές εμφανίζουν κάποιες  διαφορές. Η άνω κατανομή της θερμοκρασίας εμφανίζει 

μικρότερο εύρος θερμοκρασιών συγκριτικά με την αντίστοιχη κατανομή της προηγούμενης 

πίεσης εξόδου με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ίδιες θερμοκρασίες για ορισμένες 

περιοχές της αεροτομής. Μικρότερο εύρος εμφανίζεται και στο δεύτερο διάγραμμά της 

κατανομής της γωνίας της ροής, όπου κοντά στην βάση του πτερυγίου η τιμής της γωνίας 

είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι ισχύει για προηγούμενη πίεση εξόδου. 
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• Για πίεση εξόδου P=130kPa: 

 

 

Οι προηγούμενες εικόνες απεικονίζουν την κατανομή του αριθμού Mach κοντά στην βάση 

των τριών πτερυγίων και στο μέσον τους.  

Η επόμενη φωτογραφία απεικονίζει την κατανομή του αριθμού Mach κοντά στην κορυφή 

τους. Δεν παρατηρείται καμιά σημαντική διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή 

της προηγούμενης πίεσης. 
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Κατανομή του αριθμού Mach στην κορυφή του πτερύγιου. 

 

Κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στην βάση του πτερυγίου. 
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Κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στο μέσον του πτερυγίου. 

Οι προηγούμενες δύο φωτογραφίες περιγράφουν τις κατανομές της στατικής πίεσης 

πλησίον της βάσης του πτερυγίου και στο μέσον του ενώ η επόμενη απεικονίζει την 

κατανομή της στατικής πίεσης πλησίον της κορυφής του πτερυγίου. συνολικά 

παρατηρείται περαιτέρω μείωση της στατικής πίεσης στην πλευρά της αναρρόφησης αλλά 

και στην έξοδο του περάσματος. 

 

Κατανομή της στατικής πίεσης κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. 
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Η παραπάνω φωτογραφία αναφέρεται στην ολική πίεση κοντά στην βάση του πτερυγίου.  

Παρατηρείται μια μικρή μείωση της ολικής πίεσης σε ολόκληρο το πέρασμα. Η 

συγκεκριμένη μείωση της ολικής πίεσης σε ολόκληρο το πέρασμα παρατηρείται και στις 

επόμενες εικόνες που απεικονίζουν την κατανομή της ολικής πίεσης στο μέσον του 

πτερυγίου αλλά και στην κορυφή του.  

 

Κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στο μέσον του πτερυγίου. 
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Κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. 

 

Η προηγούμενη φωτογραφία περιγράφει την κατανομή της  θερμοκρασίας κοντά στην 

βάση της αεροτομής.  

Οι επόμενες φωτογραφίες περιγράφουν την θερμοκρασιακή κατανομή στο μέσον της 

αεροτομής αλλά και στην κορυφή της. Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές σε σχέση 

με τις αντίστοιχες κατανομές της προηγούμενης πίεσης εξόδου. 



 
 

136 
 

 

Κατανομή της θερμοκρασίας κοντά στο μέσον του πτερυγίου. 

 

Κατανομή της  θερμοκρασίας κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. 

Παρακάτω παρατίθενται τα πεδία ροής που λαμβάνουν χώρα πλησίον της βάσης της 

αεροτομής, στο μέσον της και στην κορυφή της αντίστοιχα. Δεν παρατηρούνται 

σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις αντίστοιχες κατανομές της προηγούμενης πίεσης 

εξόδου. 
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Κατανομή του ροϊκού πεδίου κοντά στην βάση του πτερυγίου. 

 

Κατανομή ροϊκού πεδίου κοντά στο μέσον του πτερυγίου. 

 

Κατανομή του ροϊκού πεδίου κοντά στην κορυφή του πτερυγίου. 
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Οι παραπάνω φωτογραφίες αναφέρονται στις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης στην επιφάνεια της αεροτομής.  
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Στην κατανομή της στατικής πίεσης παρατηρούνται τοπικά κοντά στην βάση και στην 

κορυφή του πτερυγίου ορισμένες αυξήσεις στις τιμές της στατικής πίεσης. Στην κατανομή 

όμως της ολικής πίεσης παρατηρείται μείωση στην ολική πίεση κοντά στην ακμή 

προσβολής σε όλο το ύψος της αεροτομής και ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ολικής 

πίεσης κοντά στην ακμή φυγής κυρίως στο μέσον του ύψους της αεροτομής. 

 

Η άνω φωτογραφία αναφέρεται στην θερμοκρασιακή κατανομή (θερμοκρασία) επάνω στην 

επιφάνεια της αεροτομής.  

Δεν παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη πίεση 

εξόδου. 

Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης και της θερμοκρασίας στην εισαγωγή. Οι κατανομές αυτές δεν 

παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες πιέσεις. 

 

Κατανομή του αριθμού Mach σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 
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Κατανομή της στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος του πτερυγίου. 

 

Κατανομή της ολικής πίεσης σε σχέση με το ύψος του πτερυγίου. 

 

Κατανομή της θερμοκρασίας σε σχέση με το ύψος του πτερυγίου. 



 
 

141 
 

 

Η  άνωθεν φωτογραφία απεικονίζει την κατανομή της γωνίας της ταχύτητας ροής.  

Η κατανομή δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική διαφορά συγκριτικά με τις προηγούμενες 

πιέσεις. 

Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής στην 

εξαγωγή. Οι συγκεκριμένες κατανομές δεν παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτη διαφορά 

σε σχέση με την προηγούμενη πίεση. 

 

Κατανομή του αριθμού Mach σε σχέση με το ύψος του πτερυγίου. 
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Οι προηγούμενες κατανομές είναι της ολικής και στατικής πίεσης σε σχέση με το ύψος του 

πτερυγίου.  

Οι κατανομές παρουσιάζουν μια μεγάλη μείωση στις τιμές τους σε σχέση με τις 

αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης. 
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Οι παραπάνω κατανομές είναι της  θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής.   

Οι κατανομές αυτές είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης πίεσης εξόδου. 

Όμως οι κατανομές αυτές εμφανίζουν κάποιες  διαφορές. Η άνω κατανομή της 

θερμοκρασίας εμφανίζει μικρότερο εύρος θερμοκρασιών συγκριτικά με την αντίστοιχη 

κατανομή της προηγούμενης πίεσης εξόδου με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ίδιες 

θερμοκρασίες για ορισμένες περιοχές της αεροτομής. Μικρότερο εύρος εμφανίζεται και 

στο δεύτερο διάγραμμά της κατανομής της γωνίας της ροής, όπου κοντά στην βάση του 

πτερυγίου η τιμής της γωνίας είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι ισχύει για προηγούμενη 

πίεση εξόδου. 

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες στραγγαλισμού πραγματοποιήθηκαν πολλές 

προσπάθειες όπου μεταβαλλόταν η πίεση εξόδου μέχρι η παροχή μάζας να σταματήσει 

να μεταβάλλεται. Παρακάτω παρατίθεται μια αντιπροσωπευτική στατική πίεση εξόδου 

στην οποία εμφανίζεται στραγγαλισμός: 

• Για πίεση εξόδου P=30kPa: 
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Στις επόμενες φωτογραφίες παρατίθεται η κατανομή του αριθμού Mach πλησίον της 

βάσης των τριών πτερυγίων, στο μέσον τους και στην κορυφή τους. Γενικότερα 

παρατηρείται μια ομοιομορφία του αριθμού Mach στην πλευρά της πίεσης και της 

αναρρόφησης εκτός από την περιοχή που έχουμε την επιτάχυνση της ροής (shock). Η 

επιτάχυνση της ροής δεν είναι έντονη όπως παρατηρούνταν σε προηγούμενες πιέσεις 

εξόδου. Η παρόμοια ταχύτητα Mach στην πλευρά της πίεσης και της αναρρόφησης 

επιβεβαιώνει τον στραγγαλισμό.  

 

 

Κατανομή του αριθμού Mach πλησίον της βάσης των τριών πτερυγίων και του μέσον τους. 



 
 

145 
 

 

Κατανομή του αριθμού Mach πλησίον της κορυφής των τριών πτερυγίων. 

 

 

Παραπάνω παρουσιάζονται οι κατανομές των στατικών πιέσεων στην βάση και στο μέσον 

του πτερυγίου.  
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Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει την κατανομή της στατικής πίεσης στην κορυφή του 

πτερυγίου. Ολόκληρη η κατανομή της στατικής πίεσης στην πλευρά της αναρρόφησης με 

εξαίρεση την περιοχή της υποπίεσης (η υποπίεση εμφανίζεται λόγω της μεγάλης 

επιτάχυνσης της ροής) είναι παρόμοια με αυτή της πλευράς πίεσης. Συνεπώς η πίεση 

στην πλευρά της πίεσης είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Στην κορυφή του πτερυγίου παρατηρείται 

μια αμυδρή αύξηση στατικής πίεσης κοντά στην ακμή φυγής στην πλευρά της πίεσης. 

 

Κατανομή της στατικής πίεσης στην κορυφή του πτερυγίου. 

 

Παραπάνω παρουσιάζεται η κατανομή της ολικής πίεσης στην βάση του πτερυγίου.  

Οι  επόμενες εικόνες παρουσιάζουν την κατανομή της ολικής πίεσης στο μέσον και στην 

κορυφή του πτερυγίου. Ολόκληρη η κατανομή της ολικής πίεσης στην πλευρά της 

αναρρόφησης είναι παρόμοια με αυτή της πλευράς πίεσης. Στην κορυφή του πτερυγίου 
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παρατηρείται μια αμυδρή αύξηση ολικής πίεσης κοντά στην ακμή φυγής στην πλευρά της 

πίεσης. Συνολικά οι τιμές της ολικής πίεσης είναι χαμηλές σε σχέση με προηγούμενες 

πιέσεις. 

 

Κατανομή της ολικής πίεσης στο μέσον του πτερυγίου. 

 

Κατανομή της ολικής πίεσης στην κορυφή του πτερυγίου. 

Οι επόμενες φωτογραφίες παρουσιάζουν τις κατανομές της  θερμοκρασίας κοντά στην 

βάση του πτερυγίου, στο μέσον του και στην κορυφή του. Οι τιμές της θερμοκρασίας είναι 

ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με προηγούμενες πιέσεις εξόδου στο σύνολο του χώρου του 

περάσματος. 
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Κατανομές της θερμοκρασίας κοντά στην βάση του πτερυγίου, στο μέσον του και στην 

κορυφή του. 
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Κατανομές του ροϊκού πεδίου κοντά στην βάση του πτερυγίου, στο μέσον του και στην 

κορυφή του. 
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Οι προηγούμενες φωτογραφίες απεικονίζουν το πεδίο ροής βασισμένο στις συνιστώσες 

της ταχύτητας. Συνεπώς οι προηγούμενες φωτογραφίες συμφωνούν με την κατανομή του 

αριθμού Mach.  

 

Οι άνω φωτογραφίες περιγράφουν την κατανομή του αριθμού Mach και της στατικής 

πίεσης επάνω στην επιφάνεια του πτερυγίου. 

H κατανομή του αριθμού Mach εμφανίζεται παρόμοια με αυτή των προηγούμενων 

πιέσεων εξόδου με την διαφορά ότι εδώ οι τιμές Mach είναι χαμηλότερες. Η κατανομή της 

στατικής πίεσης αντίστοιχα παρουσιάζεται  με σημαντικά χαμηλότερες τιμές από ότι στις 

προηγούμενες πιέσεις εξόδου. 
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Οι άνωθεν φωτογραφίες αντιστοιχούν στην κατανομή της ολικής πίεσης και της 

θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πτερυγίου.  

Η κατανομή της ολικής πίεσης είναι παρόμοια με την αντίστοιχη της προηγούμενης πίεσης 

με την διαφορά ότι στην ακμή φυγής του πτερυγίου οι τιμές της ολικής πίεσης είναι 

ιδιαιτέρως χαμηλές. Επιπλέον, η κατανομή της στατικής θερμοκρασίας είναι παρόμοια με 

αυτή της προηγούμενης πίεσης παρουσιάζοντας όμως χαμηλότερες τιμές.  

Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης, της θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της ροής στην 

εισαγωγή. 
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Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 
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Η προηγούμενη κατανομή της στατικής πίεσης είναι παρόμοια με αντίστοιχες των 

προηγούμενων πιέσεων εξόδου με την διαφορά ότι το μέγιστο, το ελάχιστο αλλά συνολικά 

όλες οι τιμές της κατανομής αυτής είναι σημαντικά μικρότερες. Η κατανομή της ολικής 

πίεσης προχωρώντας από την βάση της αεροτομής στην κορυφή της ξεκινά από μια 

χαμηλή τιμή και αυξάνεται γραμμικά μέχρι να φτάσει την μέγιστη τιμή της, στην συνέχεια  

εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη στο μέσον της αεροτομής και εν τέλει αυξομειώνεται  

κοντά στην κορυφή του πτερυγίου φτάνοντας στο ελάχιστο. Γενικά παρατηρείται 

μικρότερο εύρος ολικών πιέσεων αλλά και συνολικά μικρότερες τιμές σε σχέση με 

προηγούμενες κατανομές.  

 

Διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

 

Διάγραμμα της γωνίας της ροής σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

Οι παραπάνω κατανομές της στατικής θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της 

ροής είναι παρόμοιες με κατανομές προηγούμενων πιέσεων με μικρές διαφορές όμως. Το 

μέγιστο της κατανομής της θερμοκρασίας είναι ελαφρώς μικρότερο κοντά στην βάση της 

αεροτομής από την αντίστοιχη κατανομή της προηγούμενης πίεσης εξόδου ενώ το 

ελάχιστο της κατανομής αυτής είναι σημαντικά μικρότερο στο μέσον της αεροτομής από 
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το αντίστοιχο της κατανομής της προηγούμενης πίεσης. Στο δεύτερο διάγραμμα η μόνη 

διαφορά που παρατηρείται είναι ότι η μέγιστη γωνία έχει ελαφρώς μεγαλύτερη τιμή κοντά 

στην βάση του πτερυγίου από την αντίστοιχη κατανομή της προηγούμενης πίεσης εξόδου.   

Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τις κατανομές του αριθμού Mach, της στατικής 

πίεσης, της ολικής πίεσης, της στατικής θερμοκρασίας και της γωνίας της ταχύτητας της 

ροής στην εξαγωγή.  

 

Διάγραμμα του αριθμού Mach σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

 

Διάγραμμα της στατικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

Η άνωθεν κατανομή του αριθμού Mach εμφανίζει αξιοσημείωτες διαφορές σε σχέση με 

άλλες πιέσεις εξόδου. Αρχικά η κατανομή πλησίον της βάσης του πτερυγίου ακολουθεί 

γραμμική και σταθερά μικρή αύξηση ώσπου λίγο πριν την ηχητική ταχύτητα ο αριθμός 

Mach αυξάνεται με απότομο ρυθμό και στην συνέχεια με γραμμικό και σταθερό τρόπο 

προχωρώντας προς την κορυφή. Πλησίον της κορυφής της αεροτομής παρατηρείται μια 
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μικρή μείωση αλλά γενικότερα οι μέγιστες τιμές Mach είναι υψηλότερες σε σχέση με άλλες 

πιέσεις και τείνουν να ισοσκελιστούν μ αυτές που επικρατούν στην είσοδο για αυτήν την 

πίεση εξόδου. Το παραπάνω γεγονός είναι αναμενόμενο καθώς αυτή η πίεση εξόδου είναι 

εντός της περιοχής των πιέσεων όπου εμφανίζεται στραγγαλισμός. Ως αποτέλεσμα, η 

προηγούμενη κατανομή της στατικής πίεσης παρουσιάζει ένα εύρος τιμών πιέσεων πολύ 

χαμηλότερων σε σύγκριση με προηγούμενες πιέσεις αλλά και μικρού μεγέθους 

αυξομειώσεις.  

 

Διάγραμμα της ολικής πίεσης σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

 

Διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

Η άνω κατανομή της ολικής πίεσης κοντά στην βάση της αεροτομής εμφανίζει μια σχετικά 

σταθερή αύξηση, κοντά στο μέσον της παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις ενώ κοντά 

στην κορυφή της διακρίνεται μια μεγάλη αυξομείωση. Συνολικά όλες οι τιμές της ολικής 

πίεσης είναι σημαντικά μικρότερες συγκριτικά με προηγούμενες πιέσεις. Η κατανομή της 

θερμοκρασίας εμφανίζει μια αυξομείωση κοντά στην βάση της αεροτομής μικρές 

αυξομειώσεις κοντά στο μέσον της και μια μικρή αύξηση στην κορυφή της. Όμως το εύρος 
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τιμών της θερμοκρασίας είναι πολύ μικρότερο και όλες οι τιμές είναι χαμηλότερου 

μεγέθους συγκριτικά με προηγούμενες πιέσεις, όπως είναι φυσικό σε μια ροή που 

εμφανίζει στραγγαλισμό.   

 

Διάγραμμα της γωνίας της ροής σε σύγκριση με το ύψος του πτερυγίου. 

Η παραπάνω κατανομή είναι παρόμοια με αυτή της προηγούμενης πίεσης εξόδου με την 

διαφορά ότι εδώ δεν εμφανίζεται κάποια μεγάλη αυξομείωση κοντά στην βάση της 

αεροτομής και ότι το ελάχιστο της άνω κατανομής είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της 

προηγούμενης πίεσης. Συνολικά παρατηρείται μια σταδιακή μείωση της γωνίας 

προχωρώντας από την βάση στην κορυφή της αεροτομής. 

Παρακάτω παρατίθεται η χαρακτηριστική καμπύλη της αεροτομής rotor 67 την οποία 

διαγράφουν σημεία που αποτελούνται από την αύξηση πίεσης (pressure ratio) σε σχέση 

με την παροχή μάζας.   

 

Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας αεροτομής. 

R² = 0.9913
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Οι επόμενες φωτογραφίες απεικονίζουν τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης υγρών 

σταγονιδίων στην επιφάνεια του πτερυγίου σε ποσοστό 1% της συνολικής ροής του 

εισερχόμενου αέρα: 

 

Κατανομή συγκέντρωσης υγρών σταγονιδίων στην επιφάνεια της αεροτομής. 

Η πρώτη εικόνα απεικονίζει μια κατανομή της συγκέντρωσης υγρών σταγονιδίων στην 

επιφάνεια της αεροτομής στο σημείο σχεδιασμού και λειτουργίας της αεροτομής. Όπως 

φαίνεται, η συγκέντρωση είναι υπαρκτή και μέγιστη στην πλευρά της πίεσης και πιο 

συγκεκριμένα στον μέσον και  πλησίον της ακμής προσβολής  σε όλο το ύψος της 

αεροτομής.  

 

Κατανομή σημείων με μηδενική θερμοκρασία στο πέρασμα. 

Παραπάνω παρουσιάζονται τα σημεία που  εμφανίζουν μηδενική θερμοκρασία κελσίου 

στον χώρο του περάσματος. Όπως φαίνεται, τα σημεία αυτά εκτείνονται από το μέσον του 

πτερυγίου μέχρι την κορυφή του και στις δύο πλευρές του πτερυγίου.  
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Εκπονήθηκαν αντίστοιχες αναλύσεις και σε μεγαλύτερα ποσοστά σταγονιδίων ωστόσο 

δεν τελεσφόρησαν καθώς οι λύσεις τους δεν συνέκλιναν (overflow). 

 

4  Πόρισμα της προσομοίωσης του Rotor 67 

4.1  Εξαγωγή συμπερασμάτων 

Για ποσοστό σταγονιδίων ίσο με 0,01: λαμβάνοντας υπόψη την φωτογραφία όπου 

απεικονίζεται η συγκέντρωση των σταγονιδίων στην πλευρά της πίεσης της αεροτομής 

αλλά και την φωτογραφία όπου απεικονίζεται η τοποθεσία των σημείων με μηδενική 

θερμοκρασία, η πιθανότερη συγκέντρωση πάγου είναι δυνατόν να εμφανιστεί στην 

πλευρά της πίεσης και πιο συγκεκριμένα ξεκινώντας από το μέσον της μέχρι την κορυφή 

του πτερυγίου. Θεωρητικά, θα μπορούσε να αναμένει κανείς έντονο σχηματισμό πάγου σε 

αιχμηρές και λεπτόπαχες περιοχές και πιο συγκεκριμένα στην ακμή προσβολής του 

πτερυγίου (leading edge). Σε αυτήν την προσομοίωση, παρουσιάζεται μιας μέτριας 

έντασης συγκέντρωση σταγονιδίων κοντά στην ακμή προσβολής πλησίον της βάσης του 

πτερυγίου. Πλησίον της βάσης της αεροτομής όμως, δεν υπάρχουν αρκετά σημεία με 

μηδενική θερμοκρασία σε κλίμακα κελσίου καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον 

σχηματισμό πάγου. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η συγκέντρωση 

σταγονιδίων στην επιφάνεια του πτερυγίου εμφανίζεται στην πλευρά όπου η πίεση είναι 

υψηλότερη σε σχέση με την πλευρά της αναρρόφησης και σε σημείο όπου παρατηρείται 

μικρή αποκόλληση ροής. Προφανώς η αποκόλληση ροής ευνόησε την συγκέντρωση 

σταγονιδίων και κατ’ επέκταση τον σχηματισμό πάγου.    

Επίσης οι τιμές του αριθμού Mach είναι ιδιαίτερα αυξημένες στην κορυφή από ότι στην 

βάση της αεροτομής. Δηλαδή προχωρώντας από την βάση προς την κορυφή η 

επιτάχυνση της ροής (shock) στην πλευρά της αναρρόφησης μεγεθύνεται. 

Αντιθέτως, προχωρώντας από την βάση της αεροτομής στην κορυφή της η θερμοκρασία 

μειώνεται. Η δε στατική πίεση στην αεροτομή παρατηρήθηκε ότι μεγεθύνεται η τιμή της 

προχωρώντας από την βάση στην κορυφή.    

Όσο η στατική πίεση εξόδου μειώνεται παρατηρείται μια μείωση στο εύρος των 

θερμοκρασιών. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο μιας και η μείωση της πίεσης εξόδου 

οδηγεί σε στραγγαλισμό. Όπως συμβαίνει και σε μια στραγγαλιστική βαλβίδα όπου δεν 

παρατηρείται διαφορά ενθαλπίας και κατ’ επέκταση καμιά διαφορά στην θερμοκρασία έτσι 

η μείωση της στατικής πίεσης εξόδου προκαλεί παρόμοια αποτελέσματα στην αεροτομή. 

Η μείωση της στατικής πίεσης εξόδου προκαλεί αλλαγές και στην γωνία της ροής. Οι 

αυξομειώσεις της γωνίας της ροής που παρατηρούνται κοντά στην βάση της αεροτομής 

είναι μικρότερου μεγέθους όσο μειώνεται η πίεση εξόδου. Στην πίεση εξόδου που ισούται 

με 30kPa και υπάρχει στραγγαλισμός, το εύρος των τιμών της γωνίας της ροής είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες πιέσεις εξόδου ενώ δεν 

παρατηρείται καμία αυξομείωση κοντά στην βάση της αεροτομής. 

Επιπλέον ο στραγγαλισμός αλλά η μετάβαση σ’ αυτόν (μείωση της στατικής πίεσης 

εξόδου) προκαλεί αύξηση των τιμών του αριθμού Mach στην έξοδο του περάσματος. 
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Ουσιαστικά όσο μειώνεται η στατική πίεση εξόδου οι τιμές Mach στην έξοδο τείνουν να 

ισοσκελιστούν μ αυτές που επικρατούν στην είσοδο. 

Επιπροσθέτως η ολική πίεση στην έξοδο παρουσιάζει μείωση με την μείωση της στατικής 

πίεσης, όπως ήταν αναμενόμενο.  

Η αποκόλληση της ροής που λαμβάνει χώρα στην πλευρά της αναρρόφησης κοντά στην 

ακμή φυγής εμφανίζει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αλλά και μεγέθυνση προχωρώντας 

από την βάση στην κορυφή του πτερυγίου. Επίσης όσο μειώνεται η στατική πίεση εξόδου 

αποκόλληση της ροής εμφανίζεται και στην πλευρά της πίεσης η οποία αυξάνει από την 

βάση προς την κορυφή της αεροτομής. 

Ο στραγγαλισμός λαμβάνει χώρα σε παροχή μάζας στην έξοδο ṁ = 39,3kg/s η οποία 

παρουσιάζει μια μικρή απόκλιση από τα αποτελέσματα προηγούμενων πειραματικών 

μετρήσεων που κυμαίνονταν από 36,7kg/s έως 36,9kg/s. Έτσι είναι πιθανόν οι παραπάνω 

μετρήσεις που προέκυψαν από τις CFD αναλύσεις στο πρόγραμμα ANSYS να 

παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με αντίστοιχες πειραματικές. 

 

4.2  Μελλοντική έρευνα 

Για διενέργεια μιας έρευνας στο μέλλον χρήσιμη θα ήταν η περαιτέρω προσομοίωση του 

πάγου στην αεροτομή. Επειδή η προσομοίωση ενός τέτοιου φαινομένου καθίσταται 

δύσκολη με τις υπάρχουσες ρουτίνες που προσφέρει το πρόγραμμα ANSYS θα ήταν 

ακόμα πιο καινοτόμο να αναπτυχθεί μια υπολογιστική ρουτίνα που θα μπορεί να 

προσεγγίζει όσο το δυνατόν πιο κοντά τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα σχετικά 

με την συγκέντρωση πάγου στην επιφάνεια της αεροτομής. Η συγκεκριμένη ρουτίνα θα 

πρέπει να  λαμβάνει υπόψη την περιστροφή του πτερυγίου και όχι να το θεωρεί στατικό 

μοντέλο όπως πράττουν ορισμένες ρουτίνες (π.χ. fensap-ice). 

Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί σε μακροπρόθεσμο χρόνο η δυνατότητα ανάπτυξη 

αποπαγωτικών συστημάτων (de-icing systems) τα οποία θα διώχνουν τον πάγο αφού έχει 

συλλεχθεί στην επιφάνεια των πτερυγίων. Μια ενέργεια σε αυτήν την κατεύθυνση θα 

μπορούσε να είναι, η έρευνα της εφαρμογής ειδικών ταινιών που λειτουργούν πνευματικά 

και όταν διογκώνονται ασκούν πίεση στον συγκεντρωμένο πάγο και τον απομακρύνουν. 

Επιπλέον , θα μπορούσε να διερευνηθεί η ύπαρξη απειροελάχιστων οπών στην επιφάνεια 

του πτερυγίου από τις οποίες θα διαχέεται ο υπέρθερμος και απομαστευμένος ατμός που 

προέρχεται από την τελευταία βαθμίδα του συμπιεστή με σκοπό να καθίσταται δύσκολη η 

συγκέντρωση πάγου στα πτερύγια. 
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