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Περύληψη 

τθ παροφςα διπλωματικι εργαςία παρουςιάηεται μια μζκοδοσ αεροδυναμικισ βελτιςτοποίθςθσ 

αεροτομϊν με χριςθ γενετικοφ αλγορίκμου, ςε ςυνδυαςμό με μια μζκοδο προςζγγιςθσ των 

αεροτομϊν με καμπφλεσ Bézier. Οι αεροτομζσ αναπαρίςτανται με καμπφλεσ Bézier, των οποίων 

τα ςθμεία ελζγχου αποτελοφν τισ ςχεδιαςτικζσ μεταβλθτζσ του προβλιματοσ. Για τθν 

προςζγγιςθ των αεροτομϊν με καμπφλεσ Bézier, αναπτφχκθκε κϊδικασ ςε γλϊςςα Fortran 90, ο 

οποίοσ δοκιμάςτθκε για αρκετζσ γεωμετρίεσ αεροτομϊν και εξακριβϊκθκε ςε πιο βακμό μπορεί 

να αναπαραςτιςει με ακρίβεια οποιαδιποτε γεωμετρία. Σα ςθμεία ελζγχου των καμπυλϊν 

Bézier, ειςάγονται ςτο πακζτο βελτιςτοποίθςθσ EASY (ζκδοςθ 2.0), από το οποίο χρθςιμοποιείται 

θ μζκοδοσ του γενετικοφ αλγόρικμου για τθν βελτιςτοποίθςθ. Ο EASY διαςυνδζεται με ζνα 

λογιςμικό αξιολόγθςθσ το οποίο αναπτφχκθκε για τθ παροφςα εργαςία και χρθςιμοποιεί το 

λογιςμικό XFOIL (ζκδοςθ 6.96) για τον υπολογιςμό των αεροδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

αεροτομισ (οι κϊδικεσ που αναπτφχκθκαν παρατίκενται ςτα Παραρτιματα Ι και ΙΙ). 

Επίςθσ, παρουςιάηονται τζςςερα ςενάρια βελτιςτοποίθςθσ αεροτομϊν, τθσ οικογζνειασ S822-

S823, που αναπτφχκθκαν από τθν NREL για χριςθ ςε μικρζσ ανεμογεννιτριεσ. Σα ςενάρια αυτά 

ζχουν ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ τθν αφξθςθ του ςυντελεςτι άνωςθσ τθσ αεροτομισ ςε 

επίπεδα υψθλότερα αυτϊν τθσ πρωτότυπθσ και όςο το δυνατόν μείωςθ τθσ αεροδυναμικισ 

αντίςταςθσ. Παράλλθλα, ςε κάποια από αυτά τα ςενάρια για λόγουσ ςτιβαρότθτασ των 

παραγόμενων πτερυγίων τίκενται περιοριςμοί για τθ διατιρθςθ του ςυντελεςτι ροπισ ςε 

επίπεδα χαμθλότερα από τα ςχεδιαςτικά τα οποία επζβαλε ςτισ πρωτότυπεσ αεροτομζσ θ NREL. 

Η διάρκρωςθ τθσ εργαςίασ είναι θ εξισ: 

 το πρϊτο κεφάλαιο γίνεται μια ειςαγωγι ςχετικά με τουσ λόγουσ που κάνουν αναγκαία 

τθν όςο το δυνατόν βζλτιςτθ αεροδυναμικι ςχεδίαςθ των πτερυγίων ανεμογεννθτριϊν. 

 το δεφτερο κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτθ κεωρία των καμπυλϊν Bezier 

και ςτθ κεωρία που χρθςιμοποιείται για τθ προςζγγιςθ των αεροτομϊν. 

 το τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται το λογιςμικό XFOIL και θ κεωρία ςτθν οποία 

βαςίηεται, ενϊ γίνεται και μια αξιολόγθςθ τθσ ακρίβειάσ του. 

 το τζταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά ςτθ κεωρία των γενετικϊν αλγορίκμων και 

του EASY, ενϊ παρουςιάηονται και αναλφονται τα αποτελζςματα των ςεναρίων 

βελτιςτοποίθςθσ (τα πλιρθ αρικμθτικά δεδομζνα παρατίκενται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ). 

 το πζμπτο κεφάλαιο δίνονται τα κφρια αποτελζςματα τθσ εργαςίασ και παρατίκενται 

ςκζψεισ και προτάςεισ για μελλοντικζσ εργαςίεσ και ζρευνα. 
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1 Ειςαγωγό ςτο πρόβλημα 

το κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ςφντομθ ειςαγωγι ςε κζματα που αφοροφν τθν αιολικι ενζργεια 

και τισ ανεμογεννιτριεσ, κακϊσ επίςθσ και μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτθν αεροδυναμικι των 

πτερυγίων και ςτα ςυςτιματα ελζγχου τθσ παραγόμενθσ ιςχφοσ. κοπόσ του κεφαλαίου είναι ο 

αναγνϊςτθσ να κατανοιςει τον λόγο για τον οποίο κρίνεται ςθμαντικόσ ο βζλτιςτοσ 

αεροδυναμικόσ ςχεδιαςμόσ των πτερυγίων των ανεμογεννθτριϊν. 

 

1.1 Αιολικό ενϋργεια και ανεμογεννότριεσ 

Η ενζργεια που μεταφζρει ο άνεμοσ ονομάηεται αιολικι και οφείλει το όνομά τθσ ςτον Αίολο, τον 

κεό των ανζμων κατά τθν αρχαιοελλθνικι μυκολογία. Η αιολικι ενζργεια είναι μια ανανεϊςιμθ, 

και ιπια μορφι ενζργειασ, μιασ και εξαρτάται από τον ιλιο ο οποίοσ παρζχει τθ γθ με τθν 

απαραίτθτθ θλιακι ενζργεια. Με τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου του Κιότο και τθν διακιρυξθ, 

από τθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ, τθσ Πράςινθσ Βίβλου και τθσ Λευκισ Βίβλου και άλλων ςθμαντικϊν 

οικολογικϊν κινιςεων, παρατθρείται μια ςυνεχόμενθ αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ εγκατεςτθμζνθσ 

ιςχφοσ από πάρκα που εκμεταλλεφονται τθν ενζργεια του ανζμου, τα γνωςτά αιολικά πάρκα. 

τοιχεία ςχετικά με τθν παγκόςμια ετιςια εγκατεςτθμζνθ ιςχφ αιολικϊν πάρκων δίνονται ςτο 

ςχιμα 1.1. 

 

χιμα 1.1: Ετιςια εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ από αιολικά ςυςτιματα ανά περιοχι για τα ζτθ 2004-2008 [16-18] 
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το ςχιμα 1.2 φαίνονται οι χϊρεσ με τισ μεγαλφτερεσ νζεσ εγκαταςτάςεισ αιολικϊν ςυςτθμάτων 

για το ζτοσ 2008. 

 

χιμα 1.2: Οι 10 χϊρεσ με τθν μεγαλφτερθ εγκατάςταςθ αιολικϊν ςυςτθμάτων για το 2008 [16-18] 

Η αξιοποίθςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ για παραγωγι θλεκτριςμοφ γίνεται με τισ ανεμογεννιτριεσ. 

Οι ανεμογεννιτριεσ είναι μθχανζσ που μετατρζπουν τθν ενζργεια του ανζμου ςε θλεκτρικι και 

κατατάςςονται ςε δυο βαςικζσ κατθγορίεσ [6]: 

 Ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα (Horizontal Axis Wind Turbines -HAWTs) 

 Ανεμογεννιτριεσ κάκετου άξονα (Vertical Axis Wind Turbines -VAWTs) 

 

χιμα 1.3: Οι δυο βαςικζσ κατθγορίεσ ανεμογεννθτριϊν 

τθν παγκόςμια αγορά ζχουν επικρατιςει οι ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα δυο ι τριϊν 

πτερυγίων [36]. Η ιςχφσ τουσ μπορεί να ξεπερνά τα 500 kW και μποροφν να ςυνδεκοφν 
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κατευκείαν ςτο θλεκτρικό δίκτυο. το ςχιμα 1.4  παρουςιάηονται οι τφποι ανεμογεννθτριϊν για 

οριηόντιο και κατακόρυφο άξονα. 

 

χιμα 1.4: Κατθγορίεσ ανεμογεννθτριϊν τφπου HAWT και τφπου VAWT (αναπροςαρμογι από [6]) 

Η λειτουργία τθσ ανεμογεννιτριασ είναι ςχετικά απλι. Ο άνεμοσ περιςτρζφει τα πτερφγια τθσ 

ανεμογεννιτριασ, τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα με τον δρομζα. Ο δρομζασ περνάει από το 

κιβϊτιο μετάδοςθσ κίνθςθσ (κιβϊτιο ταχυτιτων) όπου αυξάνεται θ ταχφτθτα περιςτροφισ. Σο 

κιβϊτιο ςυνδζεται με ζναν άξονα ο οποίοσ κινεί μια θλεκτρογεννιτρια. Αν θ ζνταςθ του ανζμου 

ενιςχυκεί υπερβολικά, θ ανεμογεννιτρια ζχει φρζνο που περιορίηει τθν υπερβολικι αφξθςθ 

περιςτροφισ των πτερυγίων. Με αυτόν τον τρόπο περιορίηεται θ φκορά τθσ και αποτρζπεται θ 

καταςτροφι τθσ. Μια τυπικι ανεμογεννιτρια οριηόντιου άξονα παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 1.5. 
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χιμα 1.5: Σα βαςικά μζρθ μιασ ανεμογεννιτριασ (αναπροςαρμογι από *36]) 

Όπωσ, εμφανίηονται ςτθ βιβλιογραφία *3,4,6,27,28,36+, τα βαςικά μζρθ μιασ ανεμογεννιτριασ 

οριηόντιου άξονα είναι: 

 Ο δρομζασ (rotor), ςτον οποίο βρίςκονται τοποκετθμζνα δφο ι τρία πτερφγια 

(blades). Σα πτερφγια προςδζνονται πάνω ςτθ πλιμνθ (hub) και είναι είτε ςτακερά 

(fixed) είτε με τθ δυνατότθτα να περιςτρζφονται γφρω από το διαμικθ άξονα τουσ 

μεταβάλλοντασ το βιμα (pitch). 
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 Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ, αποτελοφμενο από τον κφριο άξονα, τα ζδρανα 

του και το κιβϊτιο ταχυτιτων (gear box), το οποίο προςαρμόηει τθν ταχφτθτα 

περιςτροφισ του δρομζα ςτθ ςφγχρονθ ταχφτθτα τθσ θλεκτρογεννιτριασ. 

 Η θλεκτρογεννιτρια (electric generator), ςφγχρονθ ι επαγωγικι με 4 ι 6 πόλουσ, θ 

οποία ςυνδζεται με τθν ζξοδο του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ μζςω ενόσ 

ελαςτικοφ ι υδραυλικοφ ςυνδζςμου και μετατρζπει τθ μθχανικι ενζργεια του 

περιςτρεφόμενου άξονα ςε θλεκτρικι. Βρίςκεται μζςα ςτον οικίςκο τθσ 

ανεμογεννιτριασ. 

 Σο ςφςτθμα πζδθςθσ ι φρζνο (brake), το οποίο είναι ζνα διςκόφρενο που 

τοποκετείται ςτον κφριο άξονα ι ςτον άξονα τθσ γεννιτριασ. 

 Σο ςφςτθμα προςανατολιςμοφ (yaw system), ελζγχει ςυνεχϊσ και περιςτρζφει τον 

άξονα περιςτροφισ του δρομζα ϊςτε να βρίςκεται παράλλθλα με τθ διεφκυνςθ του 

ανζμου. 

 Ο πφργοσ (tower), ο οποίοσ ςτθρίηει όλθ τθν θλεκτρομθχανολογικι εγκατάςταςθ που 

βρίςκεται ςτον οικίςκο. Ο πφργοσ είναι ςυνικωσ ςωλθνωτόσ ι δικτυωτόσ και 

ςπανίωσ από καταςκευαςμζνοσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

 Ο θλεκτρονικόσ πίνακασ και ο πίνακασ ελζγχου , οι οποίοι είναι τοποκετθμζνοι ςτθ 

βάςθ του πφργου. Σο ςφςτθμα ελζγχου παρακολουκεί , ςυντονίηει και ελζγχει όλεσ 

τισ λειτουργίεσ τθσ ανεμογεννιτριασ, φροντίηοντασ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία 

τθσ. 

Αν και θ βιομθχανία καταςκευισ ανεμογεννθτριϊν είναι ζνασ ςχετικά νζοσ βιομθχανικόσ κλάδοσ, 

αναπτφχκθκε πολφ γριγορα και εξελίχκθκε, με αποτζλεςμα  ςιμερα να ζχει φτάςει ςε ζνα πολφ 

υψθλό επίπεδο ωριμότθτασ *19+. Σο γεγονόσ αυτό κάνει τον τομζα καταςκευισ και εξζλιξθσ των 

ανεμογεννθτριϊν ανοιχτό ςε καινοτομίεσ και εφκολα προςαρμόςιμο ςτισ μελλοντικζσ 

ενεργειακζσ ανάγκεσ *19+. Μια μεγάλθ ποικιλία παραμζτρων επθρεάηει τθ λειτουργία και τθν 

αποδοτικότθτα των ανεμογεννθτριϊν, όπωσ ο προςανατολιςμόσ, το φψοσ του πφργου, θ 

επιφάνεια ςάρωςθσ των πτερυγίων, το ςφςτθμα κίνθςθσ του δρομζα, ο ςχεδιαςμόσ των 

πτερυγίων, κ.α. Χάρθ ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ζχουν επιτευχκεί ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτο 

ςχεδιαςμό των ανεμογεννθτριϊν. φγχρονεσ τεχνικζσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ παράγουν 

ανκεκτικότερα, ελαφρφτερα και περιςςότερο αποτελεςματικά πτερφγια για τισ ανεμογεννιτριεσ. 

Σα αιολικά πάρκα ελζγχονται από Η/Τ και δίνουν κατάλλθλεσ τιμζσ ιςχφοσ. Όλεσ αυτζσ οι 

εξελίξεισ ςτοχεφουν ςτο να βελτιςτοποιθκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο θ απόδοςθ των 

ανεμογεννθτριϊν. 
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1.2 Απόδοςη ανεμογεννητριών 

Μεταξφ 1922 και 1925 ο φυςικόσ Albert Betz [3] εξζδωςε εργαςίεσ ςτισ οποίεσ με απλοφσ νόμουσ 

τθσ φυςικισ ζδειχνε ότι θ μθχανικι ενζργεια που εξζρχεται από ζνα ςφςτθμα, όταν ρεφμα αζρα 

διζρχεται από τθν επιφάνεια μιασ δεδομζνθσ διατομισ, περιορίηεται ωσ ζνα ςτακερό ποςοςτό 

τθσ κινθτικισ ενζργειασ του αζρα. φμφωνα λοιπόν με τον Betz, το ποςοςτό αυτό ονομάηεται 

ςυντελεςτισ ιςχφοσ (power coefficient). Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ δίνεται από μια πολφ 

απλουςτευτικι ςχζςθ [3], θ οποία αγνοεί τισ τριβι του ςυςτιματοσ και εξαρτάται μόνο από τθν 

ταχφτθτα του ρεφματοσ αζρα ςτθν είςοδο (
1u )και ςτθν ζξοδο (

2u ) τθσ διατομισ: 

 

2

2 2

1 1

1
1 1

2

U U
Cp

U U

 
     

 
 (1.1) 

 

χιμα 1.6: Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ ςε ςχζςθ με τον λόγο των ταχυτιτων ςτθν είςοδο και ςτθν ζξοδο του 

ςυςτιματοσ 

Όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 1.6, θ μζγιςτθ τιμι του ςυντελεςτι ιςχφοσ είναι Cp=0,593 και 

προφανϊσ θ μζγιςτθ κεωρθτικι μθχανικι ιςχφσ που μπορεί να παραχκεί από μια 

ανεμογεννιτρια δεν ξεπερνά το 60% τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ανζμου . Σο όριο αυτό ςυχνά 

ονομάηεται και όριο του Betz. Μια πολφ ςθμαντικι παράμετροσ για τισ ανεμογεννιτριεσ, όπωσ 

και για κάκε μθχανι που χρθςιμοποιεί ζλικα, είναι ο ςυντελεςτισ περιςτροφικισ ταχφτθτασ λ [3], 

ο οποίοσ ορίηεται ωσ: 

 tw

U
   (1.2) 

όπου 
tw  είναι θ περιςτροφικι ταχφτθτα του δρομζα ςτθν ακμι του πτερυγίου και U  θ ταχφτθτα 

του ανζμου. το ςχιμα 1.7 φαίνονται όλεσ οι απϊλειεσ που εμφανίηονται κατά τθ μετατροπι τθσ 

αιολικισ ενζργειασ ςε μθχανικι από μια ανεμογεννιτρια ςε ςχζςθ με τον ςυντελεςτι λ. 
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χιμα 1.7: Εκτίμθςθ τθσ πραγματικισ χαρακτθριςτικισ ιςχφοσ του ρότορα με διάφορεσ κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ (αναπροςαρμογι από *3+) 

Η μζγιςτθ δυνατι ιςχφσ παράγεται όταν θ ακμι του πτερυγίου περιςτρζφεται με ταχφτθτα 

πενταπλάςια ι εξαπλάςια τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. το ςχιμα 1.8 παρουςιάηεται ο 

ςυντελεςτισ ιςχφοσ για ρότορεσ διαφορετικϊν ειδϊν ανεμογεννιτριασ. 

 

χιμα 1.8: υντελεςτισ ιςχφοσ για διάφορουσ τφπουσ ανεμογεννθτριϊν (αναπροςαρμογι από *3+) 

Είναι εμφανζσ ότι οι ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα παρζχουν μεγαλφτερθ ιςχφ από αυτζσ 

του κάκετου άξονα και ιδιαίτερα αυτζσ με τα τρία πτερφγια, οι οποίεσ λειτουργοφν ςε ζνα 

ικανοποιθτικό εφροσ ταχυτιτων ανζμου. ε κάκε περίπτωςθ θ απόδοςθ μιασ ανεμογεννιτριασ 
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είναι ςυνιςτϊςα πολλϊν επιμζρουσ αποδόςεων που αντιςτοιχοφν ςτα επιμζρουσ μζρθ που τθν 

αποτελοφν. Αυτό φαίνεται και ςτο ςχιμα 1.9 που αφορά μια ανεμογεννιτρια WKA-60. Όπωσ 

φαίνεται από το ςχιμα αυτό ο ρότορασ, δθλαδι το ςφςτθμα των πτερυγίων και του κφριου 

άξονα επιφζρει τθ μεγαλφτερθ πτϊςθ του βακμοφ απόδοςθσ. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο 

ρότορασ ζχει απόδοςθ 0.44PRC  , περίπου ςτο 70% του ορίου Betz. 

 

χιμα 1.9: Η ροι ενζργειασ μιασ ανεμογεννιτριασ WKA-60 (αναπροςαρμογι από *3+) 

Ο κφριοσ παράγοντασ που επθρεάηει τον βακμό απόδοςθσ του ρότορα είναι τα πτερφγια. Ο όροσ 

πτερφγια αφορά τόςο το ςχιμα τουσ όςο και τθν γωνία με τθν οποία τοποκετοφνται ωσ προσ τθ 

ροι του αζρα. Οι ςχεδιαςτζσ μθχανικοί αςχολοφνται με τον αεροδυναμικό ςχεδιαςμό των 

πτερυγίων ανάλογα με τον τρόπο ελζγχου τθσ ιςχφοσ που παράγει θ ανεμογεννιτρια. Ο 

ςχεδιαςμόσ αποβλζπει ςτθν μεγιςτοποίθςθ του λόγου τθσ αεροδυναμικισ άνωςθσ (lift) προσ τθν 

αεροδυναμικι αντίςταςθ (drag), διατθρϊντασ τθν κακεμία από αυτζσ εντόσ κάποιων ορίων . τισ 

επόμενεσ ενότθτεσ κα γίνει μια  επιςκόπθςθ τθσ κεωρίασ τθσ αεροδυναμικισ των πτερυγίων και 

κα αναφερκοφν οι τρόποι ρφκμιςθσ τθσ ιςχφοσ των ανεμογεννθτριϊν. 

 

1.3 Αεροδυναμικό των πτερυγύων 

Όπωσ ςε κάκε άλλθ ςτροβιλομθχανι ζτςι και ςτισ ανεμογεννιτριεσ απαιτείται ο ακριβισ 

ςχεδιαςμόσ των πτερυγίων ϊςτε θ μετατροπι ενζργειασ να είναι όςο το δυνατόν αποδοτικότερθ. 

ε μια πτερφγωςθ που περιςτρζφεται, θ ροι υπόκειται ςε φυγοκεντρικζσ δυνάμεισ που 

μεταβάλουν ςθμαντικά τθ διανομι των ταχυτιτων μζςα ςτθν πτερφγωςθ. Ζτςι το ρευςτό αντί να 

παραμζνει πάνω ςε μια επιφάνεια ςτακερισ ακτίνασ κάτω από τθν επίδραςθ των φυγοκεντρικϊν 

δυνάμεων, κινείται προσ περιοχζσ με μεγαλφτερθ ακτίνα. Δθλαδι, θ ταχφτθτα μεταβάλλεται 

ακτινικά [7]. Για τθν μελζτθ των πτερυγίων χρειάηεται θ διανομι των ταχυτιτων του ρευςτοφ 

κατά μικοσ τθσ ακτίνασ πριν τθν περιςτρεφόμενθ πτερφγωςθ. Για να βρεκεί αυτι θ διανομι θ 

πιο κοινι υπόκεςθ είναι ότι το ρευςτό πριν και μετά τθν πτερφγωςθ βρίςκεται ςε ακτινικι 
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ιςορροπία, κινείται δθλαδι ςε επιφάνεια ςτακερισ ακτίνασ και ότι οι απαραίτθτεσ μεταβολζσ 

ςτθν ακτινικι κζςθ του ρευςτοφ γίνονται μόνο μζςα ςτθν περιςτρεφόμενθ πτερφγωςθ [7]. Για τθ 

μελζτθ των πτερυγίων με αξονικι ιςορροπία, απαιτείται ο διαχωριςμόσ του πτερυγίου ςε τρείσ 

περιοχζσ (τομζσ), τθν βάςθ, το κφριο μζροσ και τθν ακμι (ι ακροπτζρυγο). Για δυςδιάςτατα 

προβλιματα, οι ταχφτθτεσ ςτθν είςοδο των πτερυγίων μποροφν να υπολογιςτοφν, αν κεωρθκεί 

ότι θ ακτινικι μεταβολι τθσ ταχφτθτασ ζχει τθν μορφι ελεφκερθσ δίνθσ. 

 

χιμα 1.10: Πτερφγιο και αεροτομι 

Αν κεωρθκεί ζνα πτερφγιο με προοπτικι όπωσ αυτι του ςχιματοσ 1.10, κάκε τομι του 

πτερυγίου, παράλλθλθ ςτο επίπεδο x-y, είναι μια αεροτομι (airfoil). Μια αεροτομι είναι ζνα 

αεροδυναμικό ςϊμα, το οποίο όταν βρίςκεται ςε ςχετικι κίνθςθ ωσ προσ τον αζρα εμφανίηει μια 

κάκετθ δφναμθ ςτθ φορά τθσ κίνθςθσ θ οποία ονομάηεται άνωςθ. τθ περίπτωςθ των 

ανεμογεννθτριϊν, ο αζρασ κινείται ωσ προσ  τθν αεροτομι και δθμιουργεί ςε αυτιν άνωςθ. Η 

άνωςθ που δθμιουργείται περιςτρζφει τα πτερφγια και τον άξονα. Σα κφρια γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά μιασ αεροτομισ φαίνονται ςτο επόμενο ςχιμα. 

 

χιμα 1.11: Σα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά μιασ αεροτομισ (αναπροςαρμογι από *2+) 
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Σα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά μιασ αεροτομισ όπωσ βρίςκονται ςτθ βιβλιογραφία *1,2,7+ είναι: 

 Η μζςθ γραμμι καμπυλότθτασ (mean camber line) είναι ο γεωμετρικόσ τόποσ των 

ςθμείων που ακολουκοφν τθν καμπυλότθτα του ςϊματοσ τθσ αεροτομισ και βρίςκονται 

ανάμεςα ςτθν επάνω και ςτθν κάτω πλευρά. 

 Η επάνω πλευρά τθσ αεροτομισ καλείται πλευρά αναρρόφθςθσ και θ κάτω πλευρά, 

πλευρά κατάκλιψθσ. τισ ανεμογεννιτριεσ, ςυνικωσ αναφζρονται ωσ επάνω (upper) και 

κάτω (lower) πλευρά αντίςτοιχα. 

 Σο ςθμείο Α ςτθν αεροτομι, ονομάηεται μφτθ (nose) ι ακμι προςβολισ (leading edge) 

μιασ και αποτελεί το πρϊτο ςθμείο που ςυναντά θ ροι όταν θ αεροτομι είναι 

τοποκετθμζνθ παράλλθλα με τθν ροι. Σο ςχιμα τθσ αεροτομισ ςτθν ακμι προςβολισ 

είναι ςυνικωσ κυκλικό, με ακτίνα καμπυλότθτασ μζχρι και 2% τθσ χορδισ. 

 Σο ςθμείο Β ονομάηεται ακμι φυγισ (trailing edge). Η ευκεία γραμμι που διζρχεται από 

τα ςθμεία Α και Β, ονομάηεται γραμμι τθσ χορδισ τθσ αεροτομισ (chord line) και το 

ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ, ονομάηεται χορδι τθσ αεροτομισ (chord) και ςυμβολίηεται με το 

λατινικό γράμμα c. Όλεσ οι διαςτάςεισ τθσ αεροτομισ μποροφν να εκφραςτοφν ωσ 

ποςοςτά τθσ χορδισ. 

 Σο πάχοσ μιασ αεροτομισ είναι θ κάκετθ απόςταςθ ενόσ ςθμείου τθσ επάνω επιφάνειασ 

και ενόσ τθσ κάτω. Σο μζγιςτο πάχοσ είναι χαρακτθριςτικό τθσ αεροτομισ και θ κζςθ του 

μετράται από τθν ακμι προςβολισ, ωσ ποςοςτό τθσ χορδισ.  

 Η μζγιςτθ καμπυλότθτα, είναι ζνα άλλο χαρακτθριςτικό μιασ αεροτομισ. Αποτελεί τθν 

μζγιςτθ κάκετθ απόςταςθ τθσ μζςθσ γραμμισ καμπυλότθτασ και τθσ χορδισ. 

 Σο βιμα κ (pitch), είναι θ γωνία που ςχθματίηει θ χορδι τθσ αεροτομισ με το οριηόντιο 

επίπεδο. 

 Η γωνία προςβολισ α(angle of attack), είναι θ κλίςθ με τθν οποία προςπίπτει θ ροι ςτθν 

αεροτομι. Όταν μελετάται θ ροι γφρω από μια αεροτομι που δεν βρίςκεται ςε 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτο χϊρο (arbitrary airfoil), ςυνικωσ κεωρείται ότι θ ροι ζρχεται 

παράλλθλα με το οριηόντιο επίπεδο. ε αυτι τθ περίπτωςθ κεωρείται ότι θ γωνία 

προςβολισ α, είναι θ γωνία μεταξφ τθσ χορδισ τθσ αεροτομισ και του οριηόντιου 

επιπζδου. Ζνα παράδειγμα φαίνεται ςτο ςχιμα 1.12 με μια αεροτομι με 15   . 
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χιμα 1.12: Αεροτομι υπό γωνία προβολισ α=15° 

 Η αεροτομι που αντιςτοιχεί ςτθ βάςθ του πτερυγίου ςυνθκίηεται να καλείται αεροτομι 

βάςθσ. Αυτι που βρίςκεται ςτο κφριο μζροσ καλείται κφρια αεροτομι και θ αεροτομι τθσ 

ακμισ (ακροπτερυγίου), ακμι. Η κφρια αεροτομι και θ ακμι αποτελοφν τισ αεροτομζσ 

που γενικά αναφζρονται ωσ εξωτερικζσ αεροτομζσ. 

 

1.3.1 Αεροδυναμικό δύναμη και ροπό 

Όταν ο αζρασ ρζει γφρω από ζνα πτερφγιο αναγκάηεται να εκτραπεί από τθν πορεία του, κάτι 

που οδθγεί ςε αλλαγι τθσ ταχφτθτάσ του. Η εξίςωςθ του Bernoulli, δείχνει ότι θ πίεςθ του αζρα 

ςτο πτερφγιο είναι διαφορετικι από αυτι τθσ ελεφκερθσ ροισ [1]. Επίςθσ, το ιξϊδεσ του αζρα 

οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ δυνάμεων τριβισ που τείνουν να αντιςτακοφν ςτθ ροι. Ωσ αποτζλεςμα, 

το πτερφγιο δζχεται μια αεροδυναμικι δφναμθ και μια ροπι [1]. Είναι βολικό για τθν μελζτθ τθσ 

αεροδυναμικισ, να χωριςτοφν θ δφναμθ και θ ροπι ςε τρεισ ςυνιςτϊςεσ θ κάκε μια, μια για 

κάκε διάςταςθ. το παρακάτω ςχιμα φαίνεται μια τυχαία αεροτομι ςτθν οποία αςκοφνται 

αυτζσ οι δυνάμεισ και οι ροπζσ. 

 

χιμα 1.13: Δυνάμεισ και ροπζσ ςε μια αεροτομι 
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Οι δυνάμεισ και ροπζσ που υφίςτανται ςε μια αεροτομι, όπωσ περιγράφονται ςτθ βιβλιογραφία 

*1,2,7+ είναι: 

 Η άνωςθ (lift) είναι θ κάκετθ ςτθ ροι ςυνιςτϊςα τθσ αεροδυναμικισ δφναμθσ, με 

διεφκυνςθ προσ τα πάνω ςε ςχζςθ με τον ορίηοντα. υμβολίηεται με L και είναι θ κφρια 

δφναμθ ςτθν οποία οφείλεται θ περιςτροφι των πτερυγίων μιασ ανεμογεννιτριασ. Η 

οπιςκζλκουςα δφναμθ ι αεροδυναμικι αντίςταςθ (drag) είναι θ ςυνιςτϊςα τθσ 

αεροδυναμικισ δφναμθσ που είναι παράλλθλθ ςτθν διεφκυνςθ τθσ ταχφτθτασ και 

ςυμβολίηεται με το γράμμα D. Η πλευρικι δφναμθ (cross-wind force) είναι κάκετθ ςτο 

επίπεδο που ορίηουν θ άνωςθ και θ αντίςταςθ. Η φορά τθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 

1.13 είναι προσ το επίπεδο του χαρτιοφ. υμβολίηεται με το γράμμα Τ. 

 Η ροπι πρόνευςθσ (pitching moment) ςυμβολίηεται με το γράμμα Μ και βρίςκεται ςτο 

ίδιο επίπεδο με τθν άνωςθ και τθν οπιςκζλκουςα. Είναι κετικι όταν τείνει να αυξιςει 

τθν γωνία πρόςπτωςθσ. Η ροπι διατοίχιςθσ (rolling moment) ςυμβολίηεται με τον όρο 

RL  και τείνει να περιςτρζψει το πτερφγιο προσ τθ φορά τθσ ροισ. Η ροπι εκτροπισ 

(yawing moment) τείνει να περιςτρζψει το πτερφγιο γφρω από τθ διεφκυνςθ τθσ άνωςθσ. 

υμβολίηεται με το γράμμα Ν. 

 

1.3.2 υντελεςτϋσ δυνϊμεων και ροπών 

τθ δυςδιάςτατθ μελζτθ αεροτομϊν χρθςιμοποιοφνται δυο αδιάςτατοι ςυντελεςτζσ που 

αντιπροςωπεφουν τισ δφο βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αεροδυναμικισ δφναμθσ, ο ςυντελεςτισ 

άνωςθσ και ο ςυντελεςτισ αντίςταςθσ [1,2,7]. Οι ςυντελεςτζσ αυτοί δίνονται από τισ παρακάτω 

ςχζςεισ: 

 
20.5

L

L
C

U S


  
 (1.3) 

 
20.5

D

D
C

U S


  
 (1.4) 

όπου το S είναι θ επιφάνεια του πτερυγίου. 

Με παρόμοιεσ ςχζςεισ εκφράηονται αδιάςτατοι ςυντελεςτζσ και για τισ ροπζσ που εφαρμόηονται 

ςε ζνα πτερφγιο. Η ροπι πρόνευςθσ είναι θ ροπι που χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ ανάλυςθσ 

δυςδιάςτατθσ ροισ [1,2,7]. Η ςχζςθ που δίνει αυτόν τον ςυντελεςτι είναι: 
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1.3.3 Διανομό πύεςησ 

Η διανομι πίεςθσ ςτθν επιφάνεια μια αεροτομισ δεν είναι ομοιόμορφθ. Αν είναι δεδομζνθ θ 

πίεςθ μακριά από τθν αεροτομι P , είναι βολικότερθ θ χριςθ ενόσ ςυντελεςτι που κα 

χαρακτθρίηει τθν τοπικι πίεςθ P ςε ςχζςθ με τθν πίεςθ μακριά από τθν επιφάνεια τθσ 

αεροτομισ. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ ονομάηεται ςυντελεςτισ διαφοράσ πίεςθσ και δίνεται από τθ 

ςχζςθ [1]: 
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 (1.6) 

το ςχιμα 1.14, δίνονται με διανφςματα τα προφίλ πιζςεων, γφρω από τθν αεροτομι S833 για 

γωνίεσ πρόςπτωςθσ 0a   , 5a   , 10a    και 10a    . 

 

χιμα 1.14: Διανομι πίεςθσ γφρω από τθν αεροτομι S833 για διάφορεσ γωνίεσ προςβολισ με Re=250000, 

ςχεδιάςτθκε με ειδικι ρουτίνα του XFOIL 

Για γωνία προςβολισ 0a    ο ςυντελεςτισ πίεςθσ είναι κετικόσ ςε μικρζσ περιοχζσ, ςτθν ακμι 

προςβολισ και ςτθν ακμι φυγισ. τθν μεγαλφτερθ επιφάνεια τθσ αεροτομισ ο ςυντελεςτισ ζχει 

αρνθτικζσ τιμζσ. Η διανομι πίεςθσ ςτθν επιφάνεια αναρρόφθςθσ τθσ αεροτομισ τείνει να 
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κινιςει το πτερφγιο προσ τα πάνω, ενϊ θ διανομι ςτθν επιφάνεια κατάκλιψθσ τείνει να το 

κινιςει προσ τα κάτω. Όπωσ φαίνεται θ κατανομι ςτθν επιφάνεια αναρρόφθςθσ ζχει 

μεγαλφτερεσ τιμζσ και άρα θ δράςθ τθσ υπερνικά αυτι τθσ επιφάνειασ κατάκλιψθσ, με 

αποτζλεςμα το πτερφγιο να κινείται προσ τα πάνω, αυτόσ είναι και ο τρόποσ ςχθματιςμοφ τθσ 

δυναμικισ άνωςθσ. 

Όςο αυξάνεται θ γωνία προςβολισ από τθν  τιμι 0a   , θ διανομι πίεςθσ ςτθν επιφάνεια 

αναρρόφθςθσ αυξάνει ςυνεχϊσ ςε ζνταςθ και ζκταςθ. ε μεγάλεσ γωνίεσ προςβολισ 

καταλαμβάνει και μζροσ τθσ εμπρόςκιασ επιφάνειασ κατάκλιψθσ. Σο ςθμείο ανακοπισ για 

0a   , βρίςκεται πάνω ςτθ μζςθ γραμμι τθσ αεροτομισ, ςτθν ακμι προςβολισ. Με αφξθςθ τθσ 

γωνίασ προςβολισ το ςθμείο ανακοπισ μετακινείται προσ τθν πλευρά κατάκλιψθσ και μετά από 

ζνα οριςμζνο ςθμείο (διαφορετικό για κάκε αεροτομι) θ ροι αποκολλάται ςχθματίηοντασ τθν 

φυςαλίδα αποκόλλθςθσ. ε αυτι τθ περιοχι εμφανίηεται θ μζγιςτθ άνωςθ. Αν θ γωνία 

πρόςπτωςθσ αυξθκεί περεταίρω, το ςθμείο επανακόλλθςθσ μετακινείται προσ τθν ακμι φυγισ 

και πζρα από κάποιο όριο (ςυνικωσ 18° - 20°) [1,7], θ ροι αποκολλάται πλιρωσ. Όςο το ςθμείο 

επανακόλλθςθσ τθσ ροισ κινείται προσ τθν ακμι φυγισ θ διανομι πίεςθσ ςτθν επιφάνεια 

αναρρόφθςθσ μειϊνεται δραματικά και ςτθν περίπτωςθ πλιρουσ αποκόλλθςθσ τθσ ροισ παφει 

να υφίςταται. ε μια τζτοια ακραία περίπτωςθ θ άνωςθ μθδενίηεται και το πτερφγιο υπόκειται 

μόνο ςτθ δφναμθ τθσ αεροδυναμικισ αντίςταςθσ. Για αρνθτικζσ γωνίεσ προςβολισ εμφανίηεται 

αρνθτικι άνωςθ, δθλαδι περιςτρζφει το πτερφγιο προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ από αυτι που 

πρζπει να ςτραφεί. 

Γενικά, για μικρζσ γωνίεσ προςβολισ, θ άνωςθ δθμιουργείται από τθ διαφορά των πιζςεων ςτθν 

πλευρά αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ. ε μεγαλφτερεσ γωνίεσ, θ άνωςθ είναι αποτζλεςμα τθσ 

μείωςθσ πίεςθσ ςτθν επιφάνεια αναρρόφθςθσ και τθσ αφξθςθσ πίεςθσ ςτθν πλευρά κατάκλιψθσ. 

 

1.3.4 Αεροδυναμικό αντύςταςη 

Η αεροδυναμικι αντίςταςθ είναι θ ςυνολικι δφναμθ που αντιςτζκεται ςτθ ςχετικι κίνθςθ αζρα-

αεροδυναμικοφ ςϊματοσ [1,7] και μπορεί να χωριςτεί ςε δυο βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ, τθν αντίςταςθ 

λόγω πίεςθσ (pressure drag) και τθν αντίςταςθ λόγω επιφανειακισ τραχφτθτασ (skin-friction 

drag). 

Η αντίςταςθ επιφανειακισ τραχφτθτασ, είναι θ αντίςταςθ που δθμιουργείται ςε κάκε ςθμείο 

επαφισ μεταξφ του ρευςτοφ και τθσ ςτερεισ επιφάνειασ λόγω των διατμθτικϊν τάςεων που 
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δθμιουργοφνται ςτθν επιφάνεια το ςϊματοσ [1]. ε ροι χωρίσ τριβι (inviscid flow), θ ςυνιςτϊςα 

αυτι τθσ αντίςταςθσ είναι αμελθτζα. 

Η αντίςταςθ λόγω τθσ πίεςθσ που δρα κάκετα ςε κάκε ςθμείο τθσ επιφάνειασ, μπορεί να 

κεωρθκεί ότι αποτελείται από τισ παρακάτω ςυνιςτϊςεσ: 

 Η αντίςταςθ δίνθσ (vortex drag), εξαρτάται από τθν άνωςθ, αλλά δεν εξαρτάται άμεςα 

από τα φαινόμενα τριβισ [1]. Μπορεί να υπολογιςτεί υποκζτοντασ ροι χωρίσ τριβι. 

 Η αντίςταςθ κφματοσ (wave drag), ςυνδζεται  με τθ δθμιουργία κρουςτικϊν κυμάτων ςε 

υψθλζσ ταχφτθτεσ [1]. 

 

χιμα 1.15: Διανομι πίεςθσ ςε μια  αεροτομι  για ροι χωρίσ τριβι (ςυνεχισ γραμμι) και ροι με τριβι 

(διακεκομμζνθ γραμμι) [1] 

 Η διανομι πίεςθσ ςε μια αεροτομι για ροι με τριβι, διαφζρει από τθ περίπτωςθ 

ιδανικισ ροισ χωρίσ τριβι. Αυτό οφείλεται ςτθν δθμιουργία του οριακοφ ςτρϊματοσ το 

οποίο επθρεάηει τθ διανομι πίεςθσ ςε όλθ τθ περιφζρεια τθσ αεροτομισ [1]. Ζνα 

παράδειγμα αυτισ τθσ διαφοροποίθςθσ φαίνεται ςτο ςχιμα 1.15, όπου με διακεκομμζνθ 

γραμμι αναπαριςτάται θ διανομι πίεςθσ ςε πραγματικι ροι και με ςυνεχι γραμμι θ 

αντίςτοιχθ διανομι για ιδεατι ροι. Αν θ ροι είναι ιδεατι θ ταχφτθτα τθσ ροισ  ςτθν 

ακμι φυγισ κα είναι μθδζν οπότε και ο ςυντελεςτισ διαφοράσ πίεςθσ κα είναι +1. τθ 

πραγματικι ροι το άκροιςμα του πάχουσ του ςϊματοσ και του πάχουσ του οριακοφ 

ςτρϊματοσ είναι πεπεραςμζνο, οπότε θ ταχφτθτα δεν μθδενίηεται και ο ςυντελεςτισ 

διαφοράσ πίεςθσ είναι μικρότεροσ του +1. Αυτι θ διαφοροποίθςθ ςτθ διανομι πίεςθσ 

μεταξφ τθσ πραγματικισ και ιδεατισ ροισ οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ μιασ δφναμθσ 

αντίςταςθσ θ οποία ονομάηεται αντίςταςθ μορφισ (form drag- boundary layer pressure 

drag) [1]. 

Σο άκροιςμα τθσ αντίςταςθσ επιφανειακισ τραχφτθτασ και τθσ αντίςταςθσ μορφισ αποτελεί τθν 

αντίςταςθ οριακοφ ςτρϊματοσ (boundary layer drag-profile drag) [1]. 
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1.4 Ρύθμιςη των ανεμογεννητριών 

Οι ανεμογεννιτριεσ ςχεδιάηονται για λειτουργία ςε ανζμουσ ταχφτθτασ από 6 μζχρι 15m/sec 

[34]. ε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ιςχυρότερων ανζμων ι μεγάλων διακυμάνςεων ςτθν ταχφτθτα 

των ανζμων απαιτείται θ ρφκμιςθ τθσ ανεμογεννιτριασ ζτςι ϊςτε να μθ προκλθκοφν ηθμιζσ ςτα 

πτερφγια και τθν γεννιτρια. Ο ζλεγχοσ τθσ παραγόμενθσ ιςχφοσ μιασ ανεμογεννιτριασ μπορεί να 

επιτευχκεί με τρείσ τρόπουσ [3,4]: 

 Ρφκμιςθ μζςω αποκόλλθςθσ τθσ ροισ (stall regulation) 

 Μεταβολι των ςτροφϊν του ρότορα (variable speed/rpm) 

 Μεταβολι του βιματοσ των πτερυγίων (variable pitch) 

Αντίκετα με τισ ανεμογεννιτριεσ μεταβαλλόμενων ςτροφϊν και μεταβαλλόμενου βιματοσ 

πτερυγίων, οι ανεμογεννιτριεσ που ρυκμίηονται με αποκόλλθςθ τθσ ροισ διατθροφν ζνα 

ςτακερό εφροσ ταχυτιτων περιςτροφισ και για οποιαδιποτε περαιτζρω αφξθςθσ τθσ ταχφτθτασ 

απαιτείται θ πζδθςθ του ρότορα [3,4,20,34]. τθν περίπτωςθ που θ ανεμογεννιτρια ρυκμίηεται 

με αποκόλλθςθ τθσ ροισ, θ ρφκμιςθ (πζδθςθ) του ρότορα πραγματοποιείται είτε ενεργθτικά 

(ζλεγχοσ βιματοσ περιςτρεφόμενων πτερυγίων) είτε πακθτικά (ςτακερά πτερφγια) [3,4,20,34]. 

Και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ θ αεροδυναμικι των πτερυγίων ςτθν περιοχι τθσ ακμισ 

παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο. τθ περίπτωςθ πακθτικισ πζδθςθσ τα ςτακερά πτερφγια είναι 

ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να εμφανίηουν χαμθλό ςχετικά μζγιςτο ςυντελεςτι άνωςθσ 
,maxLC  και 

ειδικότερα με αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ λόγω τθσ γεωμετρίασ τουσ οδθγοφν ςε αποκόλλθςθ τθσ 

ροισ [3,4,20,27,34]. τθ περίπτωςθ ενεργθτικισ πζδθςθσ, τα πτερφγια ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να 

εμφανίηουν μεγαλφτερο 
,maxLC  ςτθν ακμι, ςε ςχζςθ με τα πτερφγια πακθτικισ πζδθςθσ. ε αυτι 

τθ περίπτωςθ θ ανεμογεννιτρια είναι εξοπλιςμζνθ με ζνα ςφςτθμα αυτομάτου ελζγχου που 

ελζγχει ςυνεχϊσ τθν ταχφτθτα του ανζμου και ςε περιπτϊςεισ ςφοδρϊν ανζμων περιςτρζφει τα 

πτερφγια (αλλάηει το βιμα τουσ) [3,4,20,34]. Η αλλαγι του βιματοσ γίνεται ζτςι ϊςτε τα 

πτερφγια να είναι εκτεκειμζνα ςτθν ροι του αζρα με μεγαλφτερθ γωνία προςβολισ, ικανι ϊςτε 

να προκαλζςει αποκόλλθςθ τθσ ροισ. Πτερφγια με χαμθλό ςυντελεςτι 
,maxLC  επιτυγχάνουν 

καλφτερθ και θπιότερθ πζδθςθ με δθμιουργία μικρισ ζνταςθσ ταλαντϊςεων και κορφβου 

[20,27]. Αντίκετα, πτερφγια υψθλότερου ςυντελεςτι 
,maxLC  παρουςιάηουν αυξθμζνεσ 

ταλαντϊςεισ και κόρυβο κατά τθν πζδθςθ, παρουςιάηουν όμωσ πολφ καλφτερθ ςυμπεριφορά 

κατά τθν εκκίνθςθ [20]. 

Η τεχνολογία μεταβλθτϊν ςτροφϊν του ρότορα χρθςιμοποιείται από πολφ παλιά ςτισ 

ανεμογεννιτριεσ με μόνθ διαφορά τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται κάκε φορά [28]. Αυτοφ 

του είδουσ  οι ανεμογεννιτριεσ χρθςιμοποιοφνται ςε περιοχζσ όπου ο άνεμοσ ζχει ζνα μεγάλο 
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εφροσ ταχυτιτων. Διακυμάνςεισ ςτθν ταχφτθτα του ανζμου ςυνεπάγονται διακυμάνςεισ ςτθ 

ςυχνότθτα του παραγόμενου από τθν ανεμογεννιτρια ρεφματοσ. Μια ανεμογεννιτρια με αυτζσ 

τισ διακυμάνςεισ ςυχνότθτασ ςτο παραγόμενο ρεφμα είναι αδφνατο να ςυνδεκεί ςε κάποιο 

δίκτυο (ςυγκεκριμζνθσ ςυχνότθτασ) κακϊσ κα προκαλζςει ηθμιά είτε ςτο δίκτυο είτε ςτθν ίδια τθ 

γεννιτρια [28]. Σο πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίςτθκε ιδθ από το 1920 ςε αμερικανικζσ φάρμεσ 

όπου χρθςιμοποιοφνταν γεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ (DC) για να φορτίηουν ςυςςωρευτζσ και 

να τροφοδοτοφν με ςυνεχζσ ρεφμα εξοπλιςμό ςυνεχοφσ ρεφματοσ [28]. Αργότερα, 

χρθςιμοποιικθκαν μοντζρνεσ τεχνολογίεσ θλεκτρονικϊν ιςχφοσ που μετατρζπουν το 

εναλλαςςόμενο ρεφμα (μεταβαλλόμενθσ ςυχνότθτασ) τθσ ανεμογεννιτριασ, ςε ςυνεχζσ και ςτθ 

ςυνζχεια πάλι ςε εναλλαςςόμενο ςτακερισ ςυχνότθτασ (AC-DC-AC converter) [28]. Για μεγάλεσ 

ανεμογεννιτριεσ εκτόσ των μετατροπζων AC-DC-AC χρθςιμοποιικθκαν και άλλεσ ςυςκευζσ 

άμεςθσ μετατροπισ τθσ ςυχνότθτασ από εναλλαςςόμενο ςε εναλλαςςόμενο (AC-AC converter) 

[28]. Σα πτερφγια μιασ ανεμογεννιτριασ αυτοφ του τφπου είναι αρκετά λεπτά και παρουςιάηουν 

υψθλό ςυντελεςτι 
,maxLC [20,28]. 

Σθν μεγαλφτερθ εξζλιξθ ςτον τομζα των ανεμογεννθτριϊν αποτελοφν οι ανεμογεννιτριεσ 

μεταβαλλόμενου βιματοσ πτερυγίου. Οι ανεμογεννιτριεσ αυτζσ είναι εξοπλιςμζνεσ με ζναν 

μθχανιςμό που περιςτρζφει τα πτερφγια, παρόμοιο με αυτόν των ρυκμιηόμενων με αποκόλλθςθ 

τθσ ροισ ενεργθτικισ πζδθςθσ [34]. Η διαφορά ζγκειται ςτο ότι αυτζσ οι ανεμογεννιτριεσ 

διακζτουν ζνα ειδικό ςφςτθμα ελζγχου που κακορίηει το βζλτιςτο βιμα ϊςτε να παράγεται 

ςυνεχϊσ θ μζγιςτθ δυνατι ιςχφσ [34]. Σα πτερφγια μιασ τζτοιασ ανεμογεννιτριασ είναι πολφ 

λεπτά και ςχεδιαςμζνα ϊςτε να εμφανίηουν πολφ υψθλζσ τιμζσ του μζγιςτου ςυντελεςτι 

άνωςθσ 
,maxLC . 

 

1.5 Αεροτομϋσ που χρηςιμοποιούνται ςε ανεμογεννότριεσ 

Σα πρϊτα πατενταριςμζνα ςχιματα αεροτομϊν αναπτφχκθκαν το 1884 από τον H.F.Phillips [2]. Ο 

Phillips ιταν ο πρϊτοσ που διεξιγαγε ςοβαρά πειράματα με χριςθ αεροςφραγγασ. Σο 1902, οι 

αδερφοί Wright διεξιγαγαν τα δικά τουσ πειράματα ςε αεροςφραγγα [2], τα οποία οδιγθςαν 

ςτον ςχεδιαςμό αποτελεςματικϊν αεροτομϊν κάτι το οποίο ςυνειςζφερε ςθμαντικά ςτθ πρϊτθ 

επιτυχι τουσ πτιςθ, τον Δεκζμβριο του 1930. τισ αρχζσ του 1930, θ αμερικανικι National 

Advisory Committee for Aeronautics (NACA) - μετζπειτα γνωςτι ωσ NASA, διεξιγαγε πειράματα 

ςε αεροςφραγγα τα οποία οδιγθςαν ςτθν ςχεδίαςθ ςυγκεκριμζνων γεωμετρικϊν αεροτομϊν [2]. 

Πολλζσ από τισ αεροτομζσ NACA χρθςιμοποιοφνται και ςιμερα, κυρίωσ ςτθν αεροναυςιπλοΐα 

[2,10,20]. Αρκετζσ αεροτομζσ NACA που αναπτφχκθκαν για χριςθ ςε αεροςκάφθ 
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χρθςιμοποιικθκαν και ςτισ ανεμογεννιτριεσ [2,10,20], χωρίσ όμωσ να παρζχουν ιδιαίτερα 

αποτελζςματα και αποδοτικότθτα. Πζντε από αυτζσ τισ αεροτομζσ [10] παρουςιάηονται ςτα 

ςχιματα 11.16-18. 

 

χιμα 1.16: Αεροτομζσ NACA 0015, NACA 23012 και NACA 4415 [34] 
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χιμα 1.17: Η αεροτομι LS(1)-0413 Mod [34] 

 

χιμα 1.18: Η αεροτομι NACA 63-215 [34] 

Οι ςειρζσ NACA 230XX και NACA 44XX (τα ψθφία XX ςυμβολίηουν τον λόγο πάχοσ προσ χορδι-%) 

χρθςιμοποιικθκαν ςε πολλζσ ςφγχρονεσ ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα, με λόγο πάχουσ 

προσ χορδι 28% ςτθ ρίηα ωσ 12% ςτθν ακμι [10]. Αυτζσ οι αεροτομζσ δεν παρουςιάηουν 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα, για παράδειγμα οι NACA 230XX ζχουν μζγιςτο ςυντελεςτι 
LC  ο 

οποίοσ εξαρτάται από τισ επιφανειακζσ επικακίςεισ, τθν ςκωρία και γενικότερα τθν επιφανειακι 

τραχφτθτα του πτερυγίου [10]. Η ςειρά NACA 63-2XX παρουςιάηει τθ βζλτιςτθ 

αποτελεςματικότθτα χωρίσ ςθμαντικι εξάρτθςθ από τθν επιφανειακι τραχφτθτα του πτερυγίου 

[10]. Η ςειρά LS(1)-04XX ςχεδιάςτθκε να αντζχει τθν επιφανειακι τραχφτθτα, όμωσ θ εφαρμογι 

τουσ ςε ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα ζχει διξει αντίκετα αποτελζςματα. Για τισ 

περιςςότερεσ ανεμογεννιτριεσ κάκετου άξονα χρθςιμοποιοφνται ςυμμετρικζσ αεροτομζσ τθσ 

τετραψιφιασ ςειράσ NACA 00XX με λόγο πάχουσ προσ χορδι μεταξφ 12% και 15% [10]. 
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Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ αναπτφχκθκαν ειδικζσ αεροτομζσ για χριςθ ςε ανεμογεννιτριεσ. Η 

παροφςα εργαςία επικεντρϊνεται ςτισ αεροτομζσ για ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα. Η 

ανάπτυξθ αεροτομϊν για χριςθ ςε ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα ξεκίνθςε το 1984 ςαν μια 

κοινι προςπάκεια των αμερικανικϊν National Renewable Energy Laboratory (NREL), του Solar 

Energy Research Institute (SERI) και τθσ Airfoils Incorporated [20]. Από τότε αναπτφχκθκαν 11 

οικογζνειεσ αεροτομϊν για χριςθ ςε διάφορα μεγζκθ αξόνων ανεμογεννθτριϊν, με χριςθ του 

λογιςμικοφ Eppler Airfoil Design and Analysis Code, των Richard Eppler και Dan Somers. Οι ςτόχοι 

που πρζπει να εκπλθρϊνει ο ςχεδιαςμόσ αεροτομϊν ανεμογεννθτριϊν οριηόντιου άξονα [10] 

είναι i) ςτακερι τιμι του μζγιςτου ςυντελεςτι άνωςθσ 
,maxLC , ανεξάρτθτθ από τθν επιφανειακι 

τραχφτθτα, ii) μζγιςτο λόγο άνωςθσ προσ αντίςταςθ, iii) περιοριςμζνο 
,maxLC , για ζλεγχο τθσ 

μζγιςτθσ ιςχφοσ ςε περιπτϊςεισ υψθλϊν ανζμων. Γενικά δθλαδι απαιτείται βελτιςτοποίθςθ του 

ςυντελεςτι άνωςθσ ϊςτε να είναι ανεξάρτθτοσ από τθν επιφανειακι τραχφτθτα του πτερυγίου. 

Οι οικογζνειεσ αεροτομϊν τθσ NREL ανταποκρίνονται ςτισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ και 

απαιτιςεισ των πτερυγίων όλων των τφπων ανεμογεννθτριϊν οριηόντιου άξονα, ρυκμιηόμενων 

με αποκόλλθςθ τθσ ροισ, μεταβαλλόμενου βιματοσ και μεταβαλλόμενων ςτροφϊν [20]. Για 

ανεμογεννιτριεσ οριηόντιου άξονα, ρυκμιηόμενων με αποκόλλθςθ τθσ ροισ, θ βζλτιςτθ ιςχφσ 

επιτυγχάνεται με αεροτομζσ που περιορίηουν τον μζγιςτο ςυντελεςτι άνωςθσ. Ο περιοριςμόσ 

του 
,maxLC  επιτρζπει χριςθ μεγαλφτερου δίςκου ςάρωςθσ (περιοχι που ςαρϊνουν τα πτερφγια) 

για δεδομζνθ γεννιτρια [20]. Για ανεμογεννιτριεσ μεταβαλλόμενου βιματοσ και ςτροφϊν 

χρθςιμοποιοφνται αεροτομζσ υψθλϊν 
,maxLC  που ςυνεπάγονται λεπτότερα πτερφγια [20]. 

Παχφτερεσ αεροτομζσ κάνουν τα πτερφγια περιςςότερα δφςκαμπτα αποτρζποντασ και τθν 

περίπτωςθ να μικρφνει το διάκενο μεταξφ πφργου και πτερυγίων λόγω κάμψθσ των πτερυγίων 

[20]. Επίςθσ, παχφτερεσ αεροτομζσ ςτθν ακμι των πτερυγίων διευκολφνουν τισ ςυςκευζσ 

περιοριςμοφ τθσ ταχφτθτασ. Γενικά, οι ανεμογεννιτριεσ που ρυκμίηονται μζςω αποκόλλθςθσ τθσ 

ροισ χρθςιμοποιοφν παχιά, δφςκαμπτα πτερφγια. τον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται 

όλεσ οι οικογζνειεσ αεροτομϊν NREL για ανεμογεννιτριεσ. 

Πλζον, πολλζσ από αυτζσ τισ οικογζνειεσ τθσ NREL αποτελοφν ιδιοκτθςία εταιριϊν καταςκευισ  

ανεμογεννθτριϊν και ωσ εκ τοφτου θ γεωμετρία τουσ δεν παρζχεται ελεφκερα.  
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Πίνακασ 1.1: Οικογζνειεσ αεροτομϊν τθσ NREL [20,25,26] 

Ανεμογεννήτρια  

 

Πάχοσ 

 

 

Αεροτομή 

Διάμετροσ 

(m) 

Γεννήτρια 

(kW) 
Τφποσ Κφρια Ακμή Βάςη 

3-10 2-20 
Μεταβλθτϊν ςτροφϊν 

Μεταβλθτοφ βιματοσ 
Παχιζσ 

— S822 S823 

S833 S834 S835 

10-20 20-150 

Μεταβλθτϊν ςτροφϊν 

Μεταβλθτοφ βιματοσ 
Λεπτζσ S801 

S802 

S803 
S804 

 

Ρυκμιηόμενεσ με αποκόλλθςθ τθσ 

ροισ 

 

Λεπτζσ 
S805 

S805A 

S806 

S806A 

S807 

S808 

Παχιζσ S819 S820 S821 

20-30 

 
150-400 

 

Ρυκμιηόμενεσ με αποκόλλθςθ τθσ 

ροισ 

 
Παχιζσ 

S809 S810 S811 

S812 S813 
S814 

S815 

20-40 

 

Μεταβλθτϊν ςτροφϊν 

Μεταβλθτοφ βιματοσ 
S825 S826 

S814 

S815 

30-50 

400-1000 

 

Ρυκμιηόμενεσ με αποκόλλθςθ τθσ 

ροισ 

 

Παχιζσ S816 S817 S818 

40-50 

Παχιζσ S827 S828 S818 

Μεταβλθτϊν ςτροφϊν 

Μεταβλθτοφ βιματοσ 
Παχιζσ S830 

S831 

S832 
S818 
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Η πρϊτθ οικογζνεια αεροτομϊν για πτερφγια μικρϊν ανεμογεννθτριϊν ςχεδιάςτθκε το 1993 και 

χρθςιμοποιεί ςτθ βάςθ τθν αεροτομι S823 και ςτθν ακμι τθν αεροτομι S822. Οι ςχεδιαςτικζσ 

προδιαγραφζσ που τζκθκαν για αυτιν τθν οικογζνεια ορίηουν για τθν περιοχι τθσ ακμισ, 

ςυντελεςτζσ 
,max 1LC   και 

,min 0.010DC   για Re 600000 . Για τθν βάςθ ορίςτθκαν 
,max 1.2LC   

και 
,min 0.018DC   για Re 400000 [20]. ε μικρζσ ανεμογεννιτριεσ απαιτοφνται αρκετά ςτιβαρά 

πτερφγια και για αυτό επιλζχκθκε θ βάςθ να ζχει πάχοσ ίςο με το 21% τθσ χορδισ και ακμι 

πάχουσ 16% τθσ χορδισ. Σο 2001-2002 ςχεδιάςτθκε μια νζα οικογζνεια αεροτομϊν για 

εφαρμογι ςε μικρζσ ανεμογεννιτριεσ [26+. Αυτι θ οικογζνεια αποτελείται από τισ αεροτομζσ 

S835 (βάςθ), S833 (κφρια), S834 (ακμι). Οι περιοριςμοί ςε αυτι τθν οικογζνεια αεροτομϊν είναι 

παρόμοιοι με αυτοφσ τθσ προκατόχου τθσ, με εξαίρεςθ το γεγονόσ ότι ςχεδιάςτθκαν για 

χαμθλότερουσ αρικμοφσ Reynolds και αποτελείται από τρείσ αεροτομζσ ϊςτε να περιγράφει 

ακριβζςτερα το πτερφγιο. τα επόμενα ςχιματα παρουςιάηονται οι αεροτομζσ S822, S823, S833, 

S834, S835. Σα χαρακτθριςτικά τουσ φαίνονται ςτον αμζςωσ επόμενο πίνακα. 

 

χιμα 1.19: Οι αεροτομζσ S823 και S822 [20] 
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χιμα 1.20: Οι αεροτομζσ S835, S834 και S833 [26] 

 

Πίνακασ 1.2: Χαρακτθριςτικά των οικογενειϊν αεροτομϊν τθσ NREL για μικρζσ ανεμογεννιτριεσ (με 
,0mC  

ςυμβολίηεται θ ροπι πρόνευςθσ για μθδενικι άνωςθ) [20,26] 

Ζτοσ Αεροτομή r/R Re (x 610 ) t/c L,max
C  

D,min
C  

m,0
C  

1993 
S822 (ακμι) 0.90 0.60 0.160 1.0 0.010 -0.07 

S823 (βάςθ) 0.40 0.40 0.210 1.2 0.018 -0.15 

2002 

S834 (ακμι) 0.95 0.40 0.150 1.0 N/A ≥-0.15 

S833 (κφρια) 0.75 0.40 0.180 1.1 N/A ≥-0.15 

S835 (βάςθ) 0.40 0.25 0.210 1.2 N/A ≥-0.15 

 

Για ανεμογεννιτριεσ μεςαίου μεγζκουσ (20-150kW) ςχεδιάςτθκαν τρείσ οικογζνειεσ αεροτομϊν. 

Η πρϊτθ οικογζνεια αναπτφχκθκε το 1984 και περιλαμβάνει τισ αεροτομζσ S804 (βάςθ), S801 

(κφρια), S803 (ακμι). Αυτι θ οικογζνεια ζχει ακμι με χαρακτθριςτικά υψθλό ςυντελεςτι 
,maxLC

(≈1.6) και είναι καταλλθλότερθ για ανεμογεννιτριεσ μεταβαλλόμενου βιματοσ και ςτροφϊν 

αφοφ τα πτερφγια είναι λεπτά [20+. Σο ίδιο ζτοσ ςχεδιάςτθκε και μια οικογζνεια με χαμθλότερο 

ςυντελεςτι 
,maxLC , για χριςθ ςε ανεμογεννιτριεσ ρυκμιηόμενεσ με αποκόλλθςθ τθσ ροισ. Αυτι θ 

οικογζνεια αποτελοφνταν από τισ αεροτομζσ S807 και S808 (βάςθ), S805 (κφρια), S806 (ακμι) 



 

30 

 

[20+. Σο 1985 μετά από κάποια πειράματα ςε αεροςφραγγα οι αεροτομζσ S805 και S806 

αντικαταςτάκθκαν από τισ S805A και S806A [20]. Σο 1993 ςχεδιάςτθκε μια οικογζνεια παχιάσ 

ακμισ αποτελοφμενθ από τισ αεροτομζσ S821 (βάςθ), S819 (κφρια), S820 (ακμι) [20]. Η παχιά 

αεροτομι τθσ ακμισ  βρζκθκε ότι λειτουργεί ευνοϊκά για τουσ μθχανιςμοφσ περιοριςμοφ τθσ 

επιτάχυνςθσ των ανεμογεννθτριϊν που ρυκμίηονται με αποκόλλθςθ τθσ ροισ και παρζχει 

μεγαλφτερθ ςτιβαρότθτα για αντοχι ςτισ υψθλζσ αεροδυναμικζσ αντιςτάςεισ που 

αναπτφςςονται κατά το φρενάριςμα ςε αυτζσ τισ ανεμογεννιτριεσ. τα επόμενα ςχιματα 

παρουςιάηονται οι αεροτομζσ S801, S803, S804, S805A, S806A, S807, S821, S819 και S820. Σα 

χαρακτθριςτικά τουσ φαίνονται ςτον αμζςωσ επόμενο πίνακα. 

 

χιμα 1.21: Οι αεροτομζσ S804, S801 και S803 [20] 

 

χιμα 1.22: Οι αεροτομζσ S807, S805A και S806A [20] 
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χιμα 1.23: Οι αεροτομζσ S821, S819 και S820 [20] 

 

Πίνακασ 1.3: Χαρακτθριςτικά των οικογενειϊν αεροτομϊν τθσ NREL για μεςαίεσ ανεμογεννιτριεσ *20] 

Ζτοσ Αεροτομή r/R Re (x 610 ) t/c L,max
C  

D,min
C  

m,0
C  

1984 

S803 (ακμι) 0.95 2.60 0.115 1.5 0.006 -0.15 

S801 (κφρια) 0.75 2.00 0.135 1.5 0.007 -0.15 

S804 (βάςθ) 0.30 0.80 0.180 1.5 0.012 -0.15 

1984 

S806A (ακμι) 0.95 1.30 0.115 1.1 0.004 -0.05 

S805A (κφρια) 0.75 1.00 0.135 1.2 0.005 -0.05 

S807/S808 

(βάςθ) 
0.30/0.20 0.80/0.40 0.180/0.210 1.4/1.2 0.010/0.012 -0.10/-0.12 

1993 

S820 (ακμι) 0.95 1.30 0.160 1.1 0.007 -0.07 

S819 (κφρια) 0.75 1.00 0.210 1.2 0.008 -0.07 

S821 (βάςθ) 0.40 0.80 0.240 1.4 0.014 -0.15 

 

Για μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ (100-400kW) ςχεδιάςτθκαν τρείσ οικογζνειεσ αποτελοφμενεσ από 

παχιζσ αεροτομζσ με κοινι βάςθ πτερυγίου [20+. Η πρϊτθ οικογζνεια αναπτφχκθκε το 1986 και 
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αποτελοφνταν από τισ αεροτομζσ S811 (βάςθ), S809 (κφρια), S810 (ακμι). Η ςυμπεριφορά τθσ 

αεροτομισ S811 δεν ςχεδιάςτθκε ϊςτε να μθν παρουςιάηει ευαιςκθςία ςτθν επιφανειακι 

τραχφτθτα του πτερυγίου και για αυτό, το 1991 αντικαταςτάκθκε από τισ S814 και S815 [20+. Η 

ακμι αυτϊν των πτερυγίων παρουςιάηει πολφ χαμθλι τιμι 
,maxLC  (0.9). Με αυτόν τον τρόπο 

επιτρζπεται θ χριςθ μακρφτερων πτερυγίων για δεδομζνθ μζγιςτθ παραγόμενθ ιςχφ και άρα 

μεγαλφτερο δίςκο ςάρωςθσ για περιοχζσ χαμθλϊν ζνταςθσ ανζμων. Η οικογζνεια αυτι ζχει 

χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ ςε ανεμογεννιτριεσ δφο πτερυγίων. Η δεφτερθ οικογζνεια αυτοφ του 

τφπου πτερυγίων ςχεδιάςτθκε το 1988 και περιλαμβάνει τισ αεροτομζσ S814 και S815  (βάςθ), 

S812 (κφρια), S813 (ακμι). Παρουςιάηει αλαφρά αυξθμζνο ςυντελεςτι 
,maxLC  ςτθν ακμι και τα 

πτερφγια που ςχθματίηει είναι γενικά λεπτότερα από τθσ προαναφερκείςασ οικογζνειασ [20]. 

Χρθςιμοποιικθκε κφρια ςε ανεμογεννιτριεσ τριϊν πτερυγίων. Ενϊ οι δφο παραπάνω οικογζνειεσ 

αναπτφχκθκαν για ανεμογεννιτριεσ ρυκμιηόμενεσ με αποκόλλθςθ τθσ ροισ, το 1995 

αναπτφχκθκε μια οικογζνεια λεπτϊν αεροτομϊν υψθλοφ ςυντελεςτι 
,maxLC  για χριςθ ςε 

ανεμογεννιτριεσ μεταβαλλόμενου βιματοσ και ςτροφϊν [20+. Αυτι χρθςιμοποιεί ωσ βάςθ τισ 

S814 και S815, τθν S825 ςαν κφρια και τθν S826 ςαν ακμι. τον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται 

τα χαρακτθριςτικά των αεροτομϊν S809, S810, S812, S813, S814, S815, S825 και S826. Οι 

γεωμετρίεσ τουσ παρουςιάηονται ςτα αμζςωσ επόμενα ςχιματα. 

 

Πίνακασ 1.4: Χαρακτθριςτικά των οικογενειϊν αεροτομϊν τθσ NREL για μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ *20] 

Ζτοσ Αεροτομή r/R Re (x 610 ) t/c L,max
C  

D,min
C  

m,0
C  

1986 

S810 (ακμι) 0.95 2.00 0.180 0.9 0.006 -0.05 

S809 (κφρια) 0.75 2.00 0.210 1.0 0.007 -0.05 

S814/S815 (βάςθ) 0.40/0.30 1.50/1.20 0.240/0.260 1.3/1.1 0.012/0.014 -0.15 

1988 

S813 (ακμι) 0.95 2.00 0.160 1.1 0.007 -0.07 

S812 (κφρια) 0.75 2.00 0.210 1.2 0.008 -0.07 

S814/S815 (βάςθ) 0.40/0.30 1.50/1.20 0.240/0.260 1.3/1.1 0.012/0.014 -0.15 

1995 

S826 (ακμι) 0.95 1.50 0.140 1.60 0.006 -0.14 

S825 (κφρια) 0.75 2.00 0.170 1.60 0.008 -0.14 

S814/S815 (βάςθ) 0.40/0.30 1.50/1.20 0.240/0.260 1.3/1.1 0.012/0.014 -0.15 
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χιμα 1.24: Οι αεροτομζσ S815, S814, S809 και S810 [20] 

 

 

χιμα 1.25: Οι αεροτομζσ S815, S814, S812 και S813 [20] 

 

χιμα 1.26: Οι αεροτομζσ S815, S814, S825 και S826 [20] 
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Για πολφ μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ (400-1000kW) αναπτφχκθκαν τρείσ οικογζνειεσ παχιϊν 

αεροτομϊν με κοινι βάςθ τθν αεροτομι S818. Οι δυο πρϊτεσ αναπτφχκθκαν το 1992 και το 1995 

και αποτελοφνται από τισ αεροτομζσ S816 (κφρια), S817 (ακμι) και S827 (κφρια), S828 (ακμι), 

αντίςτοιχα *14+. Η δεφτερθ οικογζνεια παρουςιάηει μικρότερο ςυντελεςτι 
,maxLC  ϊςτε να 

επιτρζπει το ςχθματιςμό μακρφτερων πτερυγίων και μεγαλφτερθσ περιοχισ ςάρωςθσ. Και οι δυο 

προαναφερκείςεσ οικογζνειεσ ςχεδιάςτθκαν για ανεμογεννιτριεσ που ρυκμίηονται με 

αποκόλλθςθ τθσ ροισ. Σο 2002 ςχεδιάςτθκε θ τρίτθ οικογζνεια που αποτελοφνταν από τισ 

αεροτομζσ S830 (κφρια),  S831 και S832 (ακμι) [25+. κοπόσ αυτισ τθσ οικογζνειασ ιταν να 

ςυμπλθρϊςει το κενό που υπιρχε και καλφπτονταν ςυχνά από τθν οικογζνεια 

(S814/S815,S825,S826), για τθν καταςκευι πτερυγίων ανεμογεννθτριϊν μεταβαλλόμενου 

βιματοσ και ςτροφϊν. Αποτζλεςμα ιταν ο ςχεδιαςμόσ μιασ οικογζνειασ αεροτομϊν παχφτερων 

από τισ προκατόχουσ τουσ, για λειτουργία ςε μεγαλφτερουσ αρικμοφσ Reynolds και που κα 

περιόριηαν τον κόρυβο. τα επόμενα ςχιματα παρουςιάηονται οι αεροτομζσ S816, S817, S818, 

S827, S828, S830, S831 και S832. Σα χαρακτθριςτικά τουσ φαίνονται ςτον αμζςωσ επόμενο 

πίνακα. 

 

χιμα 1.27: Εικόνα Οι αεροτομζσ S818, S816 και S817 [20] 
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χιμα 1.28: Οι αεροτομζσ S818, S827 και S828 [20] 

 

χιμα 1.29: Οι αεροτομζσ S818, S830, S832 και S831 [25] 
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Πίνακασ 1.5: Χαρακτθριςτικά των οικογενειϊν αεροτομϊν τθσ NREL για πολφ μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ 

[20,25] 

Ζτοσ Αεροτομή r/R Re (x 610 ) t/c L,max
C  

D,min
C  

m,0
C  

1992 

S817 (ακμι) 0.95 3.00 0.160 1.1 0.007 -0.07 

S816 (κφρια) 0.75 4.00 0.210 1.2 0.008 -0.07 

S818 (βάςθ) 0.40 2.50 0.240 1.3 0.012 -0.15 

1995 

S828 (ακμι) 0.95 3.00 0.160 0.9 0.007 -0.07 

S827(κφρια) 0.75 4.00 0.210 1.0 0.008 -0.07 

S818 (βάςθ) 0.40 2.50 0.240 1.3 0.012 -0.15 

2002 

S831/S832 (ακμι) 0.90/1.00 3.50/2.50 0.180/0.150 1.5/1.4 N/A -0.15 

S830 (κφρια) 0.75 4.00 0.210 1.6 N/A -0.15 

S818 (βάςθ) 0.40 2.50 0.240 1.3 0.012 -0.15 

 

Όλεσ αυτζσ οι αεροτομζσ ςχεδιάςτθκαν και εξελίςςονται με ζνα και μοναδικό ςκοπό, τθ 

βελτιςτοποίθςθ των αεροδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν των πτερυγίων ϊςτε να παράγεται με 

αποδοτικότερο τρόπο θλεκτρικι ενζργεια. 

 

1.6 Βϋλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ πτερυγύων 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ξεκάκαρα ότι όςο ποιο αποδοτικόσ είναι ο ςχεδιαςμόσ των 

πτερυγίων του δρομζα τόςο ποιο αποδοτικι είναι και θ ανεμογεννιτρια. Ο ςχεδιαςμόσ 

εξαρτάται από το είδοσ τθσ ανεμογεννιτριασ, από το απαιτοφμενο μικοσ των πτερυγίων, τον 

μθχανιςμό ελζγχου τθσ και τα ανεμολογικά δεδομζνα τθσ περιοχισ εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ 

από τθν βιβλιογραφία φαίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ αφορά ςτθν οικογζνεια αεροτομϊν που 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ του πτερυγίου, από τθν μεταξφ τουσ ςυςτροφι και από 

διάφορεσ ςχεδιαςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ του ακροπτερυγίου. Κακϊσ λοιπόν θ αιολικι ενζργεια 

είναι μια πολφ καλι επιλογι εναλλακτικισ και οικολογικισ ενζργειασ και αφοφ θ χριςθ 

ανεμογεννθτριϊν αυξάνεται όλο και ποιο πολφ κα πρζπει οι μθχανικοί, οι ςχεδιαςτζσ και 

καταςκευαςτζσ να ςτραφοφν ςτθν δθμιουργία ανεμογεννθτριϊν με όςο το δυνατόν 

υψθλότερουσ βακμοφσ απόδοςθσ. Η παροφςα διπλωματικι εργαςία αςχολείται με τθν 
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βελτιςτοποίθςθ υπαρχόντων αεροτομϊν πτερυγίων, ϊςτε να παραχκοφν νζεσ οικογζνειεσ 

αεροτομϊν με βελτιςτοποιθμζνα χαρακτθριςτικά. Οι ςτόχοι που πρζπει να εκπλθρϊνει ο 

ςχεδιαςμόσ αεροτομϊν πτερυγίων ανεμογεννθτριϊν οριηόντιου άξονα [10] είναι: 

1. τακερι τιμι του μζγιςτου ςυντελεςτι άνωςθσ 
,maxLC , ανεξάρτθτθ από τθν επιφανειακι 

τραχφτθτα του πτερυγίου. Επίςθσ περιοριςμζνο μζγιςτο ςυντελεςτι άνωςθσ, για ζλεγχο 

τθσ μζγιςτθσ παραγόμενθσ ιςχφοσ . 

2. Μζγιςτοσ λόγοσ δυνατόσ άνωςθσ προσ αντίςταςθ (L/D). 

3. Περιοριςμό τθσ  αντίςταςθσ, θ οποία ςυμβάλει αρνθτικά ςτθν αεροδυναμικι του 

πτερυγίου.
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2 Περιγραφό αεροτομών με καμπύλεσ Bézier 

Οι αεροτομζσ περιγράφονται με ςυντεταγμζνεσ τθσ περιφζρειάσ τουσ, ςυνικωσ ξεκινϊντασ από 

τθν ακμι φυγισ αντιωρολογιακά  προσ τθν ακμι προςβολισ και πάλι προσ τθν ακμι φυγισ. Για 

να περιγραφεί με ακρίβεια θ γεωμετρία  τουσ απαιτείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ςθμείων. Η 

μεταφορά και ο ζλεγχοσ όλων αυτϊν των ςθμείων από ζνα πρόγραμμα βελτιςτοποίθςθσ 

πικανότατα να ζχει μεγάλο υπολογιςτικό κόςτοσ, αλλά και να οδθγιςει ςε ςχιματα αεροτομϊν 

που να μθν ζχουν καμία πρακτικι αξία (επιφανειακι τραχφτθτα, μθ αποδεκτά από 

αεροδυναμικισ άποψθσ ςχιματα, κ.α.). το κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται μια μζκοδοσ 

αναπαράςταςθσ τθσ γεωμετρίασ των αεροτομϊν με καμπφλεσ Bézier, οι οποίεσ προςφζρουν το 

πλεονζκτθμα να ελζγχονται από το πολφγωνο ελζγχου τουσ. Αρχικά γίνεται μια ςφντομθ 

ειςαγωγι ςτθ κεωρία των καμπυλϊν Bézier, αναφζρονται βαςικά ςτοιχεία τθσ κεωρίασ τθσ 

ανάλυςθσ ιδιάηουςασ τιμισ (που χρθςιμοποιείται για τθν εφρεςθ των ςθμείων ελζγχου των 

καμπυλϊν Bézier), δίνεται θ λογικι ροι του αλγορίκμου που χρθςιμοποιείται για τθ παροφςα 

εργαςία και τελικά γίνεται μια αξιολόγθςθ τθσ προςζγγιςθσ. 

 

2.1 Καμπύλεσ Bézier 

Οι καμπφλεσ Bézier (Bézier curves) πιραν το όνομά τουσ από τον Pierre Bézier, μθχανικό τθσ 

γαλλικισ αυτοκινθτοβιομθχανίασ Renault, ο οποίοσ το 1960 ανζπτυξε μια μζκοδο για τον 

ςχεδιαςμό καμπυλϊν ςτα αμαξϊματα των αυτοκινιτων [8]. Η κεωρία των καμπυλϊν Bézier 

μπορεί να αναπτυχκεί και ςτισ τρείσ διαςτάςεισ οπότε τότε γίνεται αναφορά ςε επιφάνειεσ Bézier 

(Bézier surfaces). Σο 1959, ο γάλλοσ μακθματικόσ τθσ Citroën, Paul de Faget de Casteljau 

ανζπτυξε ανεξάρτθτα από τον Bézier ζναν αλγόρικμο καταςκευισ καμπυλϊν με πολυϊνυμα 

βάςθσ τα πολυϊνυμα Bernstein, δθλαδι τισ καμπφλεσ Bézier όπωσ ακριβϊσ είναι γνωςτζσ 

ςιμερα *8+. Η κεωρία των καμπυλϊν Bézier που παρατίκεται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ 

αντλείται από το ςφγγραμμα του G. Farin [8]. 

Οι καμπφλεσ Bézier είναι παραμετρικζσ καμπφλεσ που ελζγχονται από το πολφγωνο που τισ 

ςυνοδεφει. Ο αλγόρικμοσ de Casteljau ζχει ωσ εξισ: 

 Ζςτω ςθμεία 3, ,..., 0 1 nb b b E  και μια ανεξάρτθτθ παράμετροσ t , ορίηεται: 

       
1,...,

(1 )
0,...,

r n
t t t t t

i n r


     

 

r r-1 r-1

i i i+1b b b  (2.1) 
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και  t 0

i ib b . Σότε το  tn

0b  είναι το ςθμείο τθσ καμπφλθσ Bézier n
b  για το οποίο θ 

παράμετροσ είναι t, ωσ εκ τοφτου    t tn n

0b b . 

Σο πολφγονο που ςχθματίηεται από τα ςθμεία , ,...,0 1 nb b b  ονομάηεται πολφγωνο ελζγχου 

(control polygon) τθσ καμπφλθσ n
b . Ομοίωσ οι κορυφζσ του ονομάηονται ςθμεία ζλεγχου 

(control points). Ο αρικμόσ n  ονομάηεται βακμόσ (degree) τθσ καμπφλθσ. Μια καμπφλθ 

Bézier βακμοφ n  ελζγχεται από 1n   ςθμεία ελζγχου. το ςχιμα 2.1 φαίνεται θ περίπτωςθ 

όπου 3n   και θ παράμετροσ t ζχει τθν τιμι 1/3. 

 

χιμα 2.1: Ο αλγόρικμοσ de Casteljau, μετά από ςυνεχόμενθ γραμμικι παρεμβολι βρίςκεται το  t3

0b  

(αναπροςαρμογι από *8+) 

το ζργο του ο Bézier δεν χρθςιμοποίθςε τα πολυϊνυμα Bernstein ωσ ςυναρτιςεισ βάςθσ. 

Ζγραφε τθν καμπφλθ n
b  ωσ ζναν γραμμικό ςυνδυαςμό ςυναρτιςεων n

iF : 

    
0

n
n

j

j

t F t


 n

jb c  (2.2) 

Όπου τα n

jF  είναι πολυϊνυμα με αναδρομικό τφπο: 

        1 1

11n n n

i i iF t t F t t F t 

      (2.3) 

με                                                           0

0 1 11, 0, 1r r

rF t F t F t                                                     (2.4) 

Σα πολυϊνυμα Bernstein ςυναρτιςει τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ, ορίηονται : 

 

   

 

1

!
0

! !

0 για κάθε άλλη περίπηωζη

n in i

i

n
B t t t

i

n
i nn

i n i
i

 
    
 


   

  
  



 (2.5) 
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Μια ςθμαντικι ιδιότθτα των πολυωνφμων Bernstein είναι: 

        1 1

11n n n

i i iB t t B t t B t 

      (2.6) 

με 
 

   

0

0 1

0, 0,...,n

j

B t

B t j n



 
 (2.7) 

 
Μια άλλθ ςθμαντικι ιδιότθτα δίνεται με τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

  
0.

1
n

n

j

j

B t


  (2.8) 

το επόμενο ςχιμα φαίνονται οι οικογζνειεσ των πολυωνφμων Bernstein για n από 1 ωσ 8. 

 

χιμα 2.2: Οικογζνειεσ πολυωνφμων Bernstein για n=1 ωσ 8 

θμειϊνεται ότι θ μόνθ διαφορά μεταξφ των πολυωνφμων n

iF  και των n

iB  είναι θ τρίτθ ζκφραςθ 

ςτισ εξιςϊςεισ 2.4. Μια ςαφισ ζκφραςθ για τα n

iF  είναι θ παρακάτω: 

 
n

n n

i j

j i

F B


  (2.9) 
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υνζπεια τθσ εξίςωςθσ 2.9 είναι ότι 
0 1nF   για κάκε n. Επειδι   0n

jF t   για κάκε  0,1t , 

ζπεται ότι θ εξίςωςθ 2.2 δεν είναι ζνασ βαρυκεντρικόσ ςυνδυαςμόσ των jc . Πρακτικά, το 
0c  

είναι ζνα ςθμείο, ενϊ τα άλλα jc  είναι διανφςματα. Ιςχφουν οι παρακάτω ςχζςεισ: 

 , , 0j   0 0 j j-1c b c b  (2.10) 

Αυτι θ ανεπικφμθτθ διάκριςθ μεταξφ ςθμείων και διανυςμάτων εγκαταλείφκθκε άμεςα, μετά 

τθν διαπίςτωςθ του Forrest ότι αυτι θ μορφι των καμπυλϊν Bézier κα μποροφςε να γραφτεί με 

όρουσ πολυωνφμων Bernstein. 

Οι καμπφλεσ Bézier, είναι ζνασ βαρυκεντρικόσ γίνονται καλφτερα κατανοθτζσ χρθςιμοποιϊντασ 

το παρακάτω παράδειγμα. Ζςτω τζςςερισ ςθμειακζσ μάηεσ ςτο χϊρο 
0m , 

1m , 
2m  και 

3m  

τοποκετθμζνεσ ςτα ςθμεία 
0b , 

1b , 
2b  και 

3b όπωσ φαίνονται ςτο ςχιμα 2.3.  Σο κζντρο βάρουσ 

αυτϊν των τεςςάρων μαηϊν δίνεται από τθν εξίςωςθ: 

 1 2 3 4

1 2 3 4

m m m m

m m m m

      


  

0 1 2 3b b b b
b  (2.11) 

Αν οι μάηεσ δεν ζχουν ςτακερζσ τιμζσ, αλλά κάκε μάηα αποτελεί μια ςυνάρτθςθ μιασ 

ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ t και οι ςυναρτιςεισ αυτζσ ζχουν τθ μορφι των πολυωνφμων Bernstein 

τρίτου βακμοφ,    
33

0 0 1m B t t   ,    
23

1 1 3 1m B t t t   ,    3 2

2 2 3 1m B t t t    και 

 3 3

3 3m B t t  . 

 

χιμα 2.3: Σο κζντρο βάρουσ τεςςάρων ςθμειακϊν μαηϊν (αναπροςαρμογι από *8+) 

Όςο θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι μεταβάλλεται από 0 ζωσ 1, οι μάηεσ αποκτοφν διαφορετικζσ τιμζσ 

με αποτζλεςμα το κζντρο βάρουσ τουσ να μετακινείται. Η πορεία που διαγράφει το κζντρο 

βάρουσ των μαηϊν αποτελεί μια τριτοβάκμια καμπφλθ Bézier που ςυμβολίηεται ςυνικωσ b
3

(ςχιμα 2.4). Ασ ςθμειωκεί ότι για κάκε t το άκροιςμα των μαηϊν ιςοφται με τθ μονάδα και ζτςι θ 

εξίςωςθ τθσ καμπφλθσ Bézier γράφεται: 

  3

1 2 3 4t m m m m       0 1 2 3b b b b b  (2.12) 
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χιμα 2.4: Η τροχιά που διαγράφει το κζντρο βάρουσ των μαηϊν είναι μια καμπφλθ Bézier τρίτου βακμοφ 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι για t=0, 
0 1m   και 

1 2 3 0m m m   , δθλαδι θ καμπφλθ εξαναγκάηεται 

να περάςει από το ςθμείο 
0b . Για t=1, 

0 1 2 0m m m    και 
3 1m  , θ καμπφλθ εξαναγκάηεται να 

περάςει από το ςθμείο  
3b . Αυτι είναι μια ιδιότθτα των καμπυλϊν Bézier. Μια άλλθ ιδιότθτα 

είναι ότι θ καμπφλθ είναι εφαπτόμενθ ςτα ευκφγραμμα τμιματα 0 1b b  και 3 2b b  ςτα ςθμεία 
0b  

και 
3b  αντίςτοιχα. Σα ςθμεία αυτά είναι τα άκρα (endpoints) τθσ καμπφλθσ. 

Η γενικι μορφι μιασ καμπφλθσ Bézier βακμοφ n, με ςυναρτιςεισ βάςθσ τα πολυϊνυμα Bernstein 

και (n+1) ςθμεία ελζγχου, είναι: 

    
0

n
n

i

i

t B t


 n

ib b  (2.13) 

 

2.2 Ιδιότητεσ καμπυλών Bézier 

Οι κφριεσ ιδιότθτεσ των καμπυλϊν Bézier είναι: 

 τακερότθτα ςε ςυςχετιςμζνουσ μεταςχθματιςμοφσ (affine invariance). Οι βαρυκεντρικοί 

ςυνδυαςμοί ςθμείων μζνουν αναλλοίωτοι υπό ςυςχετιςμζνουσ μεταςχθματιςμοφσ. Η 

εξίςωςθ 2.8 δίνει τθν αλγεβρικι απόδειξθ αυτισ τθσ ιδιότθτασ. 

 Αναλλοίωτεσ ςε ςυςχετιςμζνουσ μεταςχθματιςμοφσ τθσ ανεξάρτθτθσ παραμζτρου t, του 

τφπου      0,1 ,
u a b a t

t u a b
   

   . Αλγεβρικά αυτι θ ιδιότθτα γράφεται: 

  
0 0

n n
n n

i i

i i

u a
B t B

b a 

 
    

 
 i ib b  (2.14) 

 Ιδιότθτα κυρτισ περιβάλλουςασ (convex hull property), που ςθμαίνει ότι, αφοφ θ 

καμπφλθ Bézier είναι ςυςχετιςμζνοσ κυρτόσ ςυνδυαςμόσ των ςθμείων ελζγχου, κα 

βρίςκεται μζςα ςτθν κυρτι περιβάλλουςα των ςθμείων. Αυτό ςυμβαίνει επειδι τα 

πολυϊνυμα Bernstein είναι μθ αρνθτικά για τιμζσ τθσ παραμζτρου t από 0 ζωσ 1 (το 
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άκροιςμά τουσ είναι 1 όπωσ φαίνεται από τθν εξίςωςθ 2.8).  Για τιμζσ του t εκτόσ του 

διαςτιματοσ *0,1+ θ ιδιότθτα αυτι παφει να υφίςταται. 

 

χιμα 2.5: Ιδιότθτα κυρτισ περιβάλλουςασ για μια καμπφλθ 4
ου

 βακμοφ: (α) είναι 0≤t≤1 και άρα θ ιδιότθτα 

διατθρείται, (β) το t βρίςκεται εκτόσ του πεδίου *0,1+ και για αυτό θ ιδιότθτα χάνεται 

 Παρεμβολι ακραίων ςθμείων (endpoint interpolation), θ καμπφλθ περνά από τα ακραία 

ςθμεία 
0b  και 

nb  για t = 0 και t = 1, αντίςτοιχα. 

 υμμετρία (symmetry), αν χρθςιμοποιιςουμε τα ςθμεία ελζγχου με αντίςτροφθ φορά 

, ,..., ,n n-1 1 0b b b b , θ μορφι τθσ καμπφλθσ δεν αλλάηει, αλλά αντιςτρζφεται. 

 τακερότθτα ςε βαρυκεντρικοφσ ςυνδυαςμοφσ, με άλλα λόγια μπορεί να δθμιουργθκεί 

μια ςτακμιςμζνθ ενδιάμεςθ καμπφλθ Bézier είτε από τον ςτακμιςμζνο μζςο όρο των 

αντίςτοιχων ςθμείων τθσ καμπφλθσ, είτε από τον ςτακμιςμζνο μζςο όρο των 

αντίςτοιχων ςθμείων ελζγχου (και ςτθ ςυνζχεια υπολογιςμόσ τθσ καμπφλθσ). Αν είναι 

λοιπόν α+β=1, τότε: 

        
0 0 0

α β β
n n n

n n n

j j j

j j j

B t B t B t
  

           j j j jb c b b  (2.15) 

 Η γραμμικι ακρίβεια (linear precision), αναφζρεται ςτθ περίπτωςθ που όλα τα ςθμεία 

ελζγχου είναι ςυνευκειακά. Σότε θ καμπφλθ Bézier γίνεται ευκφγραμμο τμιμα. 

 Ψευδοτοπικόσ ζλεγχοσ (pseudo-local control). τθ πραγματικότθτα δεν υπάρχει τοπικόσ 

ζλεγχοσ των καμπυλϊν Bézier αφοφ τα πολυϊνυμα Bernstein, που αποτελοφν τισ 

«μάηεσ-βάρθ» των ςθμείων ελζγχου, ορίηονται ςε όλο το διάςτθμα τθσ καμπφλθσ. Όμωσ, 

το n

iB  ζχει μόνο ζνα μζγιςτο και το εμφανίηει για it
n

 . υνεπϊσ αν μετακινθκεί ζνα 

ςθμείο ζλεγχου 
ib  κα επθρεαςτεί μεν όλθ θ καμπφλθ, αλλά θ μζγιςτθ επιρροι κα φανεί 

τοπικά ςτα ςθμεία τθσ καμπφλθσ γφρω από το ςθμείο που ζχει it
n

 , δίνοντασ τθν 

ψευδαίςκθςθ του τοπικοφ ελζγχου. Ο Pierre Bézier ζχει αναφζρει [8] ζναν εμπειρικό 

κανόνα, μια αλλαγι του ςθμείου 
ib  κατά τρείσ μονάδεσ κα μεταβάλλει τθν καμπφλθ 

κατά μια μονάδα. 
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2.3 υνϋχεια και ομαλό ςυνϋνωςη καμπυλών Bézier 

Για τθν δθμιουργία πολφπλοκων καμπυλϊν Bézier χρθςιμοποιοφνται ςυνδυαςμοί αρκετϊν 

επιμζρουσ καμπυλϊν Bézier, μια τζτοια περίπτωςθ είναι και οι αεροτομζσ. Για τθν ςυνζνωςθ των 

καμπυλϊν Bézier, πρζπει να μπορεί να ελεγχκεί θ ομαλότθτα τθσ προκφπτουςασ καμπφλθσ. Για 

παράδειγμα, ζςτω 1 1

0 nb b,...,  και 2 2

0 mb b,...,  τα ςθμεία ελζγχου δφο καμπυλϊν Bézier, τθσ 

πράςινθσ (3ου βακμοφ) και τθσ γαλάηιασ (4ου βακμοφ) αντίςτοιχα, όπωσ φαίνονται ςτο ςχιμα 2.6. 

 

χιμα 2.6: υνζνωςθ δυο καμπυλϊν Bézier με ςυνζχεια πρϊτθσ παραγϊγου  

Όπωσ φαίνεται και από το παραπάνω ςχιμα οι δυο καμπφλεσ μοιράηονται ζνα κοινό ςθμείο. Από 

τθν ςυνζνωςθ αυτϊν των δυο καμπυλϊν προκφπτει μια ςυνεχισ καμπφλθ (ςυνζχεια τφπου 0C ). 

Με αυτι τθν ελάχιςτθ ςυνκικθ ςυνζχειασ είναι πολφ πικανό οι καμπφλεσ να ςχθματίηουν μια 

γωνία ςτο ςθμείο ςυνζνωςισ τουσ, δθλαδι δεν υπάρχει καμία εγγφθςθ για μακθματικι 

ςυνζχεια των δυο καμπυλϊν. τθ περίπτωςθ που απαιτείται μεγαλφτερθ ομαλότθτα ςτθν 

ςυνζνωςθ δυο καμπυλϊν τα ςθμεία , ,1 1 2

2 3 1b b b  κα πρζπει να είναι ςυνευκειακά. Αυτι θ ςυνκικθ 

εξαςφαλίηει ότι οι δφο καμπφλεσ ζχουν κοινι εφαπτομζνθ ςτο ςθμείο 
3b και ονομάηεται 

ςυνζχεια πρϊτθσ παραγϊγου 1C . Οι εξιςϊςεισ που εξαςφαλίςουν τθν ςυνζχεια ςε αυτι τθ 

περίπτωςθ είναι: 

 
 

3

4



 

1 2

3 0

2 1 1 1

1 3 2 3

b b

b b b b=

 

Αν απαιτείται ακόμα υψθλότερθ ομαλότθτα ςτθ ςυνζνωςθ των καμπυλϊν γίνεται εφαρμογι 

ςυνζχειασ δεφτερθσ παραγϊγου ( 2C ) και ζτςι εκτόσ των παραπάνω εξιςϊςεων ιςχφει και μια 

Σρίτθ: 

 
   

 

3 3 1 2
2

4 4 1

     
  

 

1 1 1

3 2 12 2 2

2 1 0

b b b
b b b=  
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Για να εξαςφαλιςτεί πραγματικά θ ςυνζχεια όλεσ οι παραπάνω εξιςϊςεισ κα πρζπει να 

διορκωκοφνε αν θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι τουσ δεν ορίηεται ςε ίςου μεγζκουσ διάςτθμα. Η 

γενικι μορφι των παραπάνω εξιςϊςεων κα είναι: 

 
 
 

 

   
   

 

0

2 2

min max1

1 1

min max

2 2

min max2

1 1

min max

1
2 2

1

C

n t t
C

m t t

n n t t
C

m m t t

 

 
  

 

   
      

   

1 2

n 0

2 1 1 1

1 n n-1 n

2 1 1 1 2 2

2 n n-1 n-2 1 0

b b

b b b b

b b b b b b

=

=

 (2.16) 

Εφαρμόηοντασ τισ παραγϊγουσ των καμπυλϊν Bézier είναι δυνατό να παραχκοφν ςυνεχείσ 

καμπφλεσ οποιουδιποτε βακμοφ, αλλά γενικά θ εφαρμογι τθσ ςυνζχειασ τφπου 2C  δίνει 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα. 

 

2.4 Προςϋγγιςη με ελϊχιςτα τετρϊγωνα 

ε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρειάηεται να προςεγγιςτεί θ καμπφλθ που περνά από ζναν μεγάλο 

αρικμό ςθμείων (data points) και ςυχνά αυτά ξεπερνοφν ςε αρικμό τα ςθμεία τα οποία μποροφν 

να προςεγγιςτοφν από μια πολυωνυμικι καμπφλθ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, χρειάηεται μια 

προςεγγιςτικι καμπφλθ, θ οποία δεν περνάει ακριβϊσ από τα ςθμεία, αλλά περνάει αρκετά 

κοντά από αυτά διατθρϊντασ ςε μεγάλο βακμό τθν μορφι που κα είχε αν πζρναγε από τα 

ςθμεία. Η τεχνικι που χρθςιμοποιείται για τθν εφρεςθ τζτοιων καμπυλϊν είναι γνωςτι ωσ 

προςζγγιςθ με τθ μζκοδο των ελαχίςτων τετραγϊνων (least squares approximation) [8]. Μια 

τζτοια περίπτωςθ είναι και αυτι τθσ προςζγγιςθσ των ςθμείων που περιγράφουν μια αεροτομι 

από μια πολυωνυμικι καμπφλθ, ςτθ περίπτωςθ που μελετάται ςε αυτι τθ διπλωματικι εργαςία 

από μια καμπφλθ Bézier. 

Ζςτω λοιπόν ότι δίνονται 1m  ςθμεία που περιγράφουν τθν αεροτομι ,...,0 mp p , το κάκε ζνα 

από τα οποία εξαρτάται από μια ανεξάρτθτθ μεταβλθτι  , 0,it i m . Θα πρζπει να  βρεκεί μια 

καμπφλθ    , 0,it i mx  βακμοφ n ζτςι ϊςτε οι αποςτάςεισ  itip x  να είναι μικρζσ, ιδανικά 

    ,  0,it i m ip x . Σο κριτιριο τθσ μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων κακορίηει τα ςθμεία b  

ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιείται το άκροιςμα των τετραγϊνων, δθλαδι  
2

1

min
m

i

i

t


 ip x . 

Αν θ πολυωνυμικι καμπφλθ  itx  ζχει τθ μορφι: 
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      0 ...n n

i nt C t C t    0 nx c c  

το οποίο για κάκε ςθμείο, ςε μορφι πινάκων γράφεται: 

  A c p  (2.17) 

όπου A  είναι  ο πίνακασ των πολυωνφμων βάςθσ, c  είναι το διάνυςμα των ςθμείων ελζγχου και 

p  το διάνυςμα των επικυμθτϊν λφςεων. Αν χρθςιμοποιθκοφν ςαν πολυϊνυμα βάςθσ τα 

πολυϊνυμα Bernstein θ παραπάνω εξίςωςθ είναι θ εξίςωςθ πινάκων τθσ προςζγγιςθσ με 

καμπφλθ Bézier. ε αυτι τθ περίπτωςθ το ςφςτθμα τθσ εξίςωςθσ 2.17 κα ξαναγραφτεί με 

διαφορετικά ςφμβολα: 

  B b p  (2.18) 

όπου B  είναι  ο πίνακασ των πολυωνφμων Bernstein, b  είναι το διάνυςμα των ςθμείων ελζγχου 

Bézier  και p  το διάνυςμα των επικυμθτϊν λφςεων, δθλαδι των ςθμείων που περιγράφουν τθν 

αεροτομι. Επειδι το πλικοσ των ςθμείων του διανφςματοσ p  είναι μεγαλφτερο από τον βακμό 

του πολυωνφμου (Bézier ) το ςφςτθμα είναι υπερκακοριςμζνο και για να λυκεί υπάρχουν δυο 

τρόποι. Ο πρϊτοσ απαιτεί τον υπολογιςμό του ανάςτροφου του μθτρϊου των πολυωνφμων 

βάςθσ T
A .  Πολλαπλαςιάηοντασ και τα δφο μζρθ τθσ εξίςωςθσ 2.17 με το παραπάνω μθτρϊο, 

εξάγεται θ ςχζςθ: 

    T T
A A c A p  (2.19) 

Αυτό είναι ζνα γραμμικό ςφςτθμα n+1 εξιςϊςεων με n+1 αγνϊςτουσ, με τετραγωνικό και 

ςυμμετρικό πίνακα ςτακερϊν, το T
A A . Σο ςφςτθμα τθσ εξίςωςθσ 2.19, ονομάηεται ςφςτθμα 

των κανονικϊν εξιςϊςεων (normal equations) και λφνεται με οποιαδιποτε μζκοδο επίλυςθσ 

γραμμικϊν ςυςτθμάτων αντιςτρζφοντασ και μεταφζροντασ το T
A A  ςτθν δεξιά μεριά τθσ 

εξίςωςθσ. Η επίλυςθ των κανονικϊν εξιςϊςεων δεν είναι πάντα θ μζκοδοσ που προτιμάται. ε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ, άςχετα με τον τρόπο επίλυςθσ των κανονικϊν εξιςϊςεων, τα ςφάλματα 

που ειςάγονται κατά τθν επίλυςθ μεγεκφνονται. τθν ακραία περίπτωςθ όπου οι ςτιλεσ του A  

είναι γραμμικά εξαρτθμζνεσ, το T
A A  είναι ιδιάηων. Η απαλοιφι Gauss και οι διάφορεσ  

παραλλαγζσ τθσ, δεν μποροφν να εντοπίςουν τθν γραμμικι εξάρτιςθ. Ακόμα και κάποιεσ 

επικουρικζσ μζκοδοι που εντοπίηουν τζτοιεσ περιπτϊςεισ, απλϊσ εντοπίηουν το πρόβλθμα. Η 

ποιό αξιόπιςτθ μζκοδοσ με τθν οποία μπορεί να προςεγγιςτεί θ λφςθ τθσ εξίςωςθσ 2.17 είναι θ 

μζκοδοσ ανάλυςθσ ιδιάηουςασ τιμισ (singular value decomposition - SVD). τθν επόμενθ 

παράγραφο αναλφεται επιγραμματικά θ κεωρία τθσ μεκόδου αυτισ. 
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2.5 Ανϊλυςη ιδιϊζουςασ τιμόσ 

Η μζκοδοσ SVD ενδείκνυται για τα περιςςότερα γραμμικά προβλιματα ελαχίςτων τετραγϊνων. 

Αποτελεί τθν ιςχυρότερθ τεχνικι επίλυςθσ ςυςτθμάτων που είναι ιδιάηοντα ι τείνουν 

αρικμθτικά να ζχουν τζτοια ςυμπεριφορά. ε περιπτϊςεισ που άλλεσ μζκοδοι (π.χ. απαλοιφι 

Gauss, ανάλυςθ LU) αποτυγχάνουν να δϊςουν ικανοποιθτικά αποτελζςματα, θ μζκοδοσ SVD 

καταφζρνει να διαγνϊςει το πρόβλθμα με ακρίβεια αλλά και να το επιλφςει [11]. Η μζκοδοσ 

βρίςκει εφαρμογι ςε τομείσ όπωσ επεξεργαςία εικόνασ, ανάλυςθ ςθμάτων, πολικι ανάλυςθ, 

προβλιματα ελαχίςτων τετραγϊνων, προςζγγιςθσ δεδομζνων με καμπφλεσ (data fitting). Η 

κεωρία τθσ μεκόδου SVD παρατίκεται παρακάτω βαςίηεται ςτθ περιγραφι τθσ μεκόδου από 

τουσ Forsythe, Malcolm και Moler [15]. Η μζκοδοσ βαςίηεται ςτο ακόλουκο κεϊρθμα τθσ 

γραμμικισ άλγεβρασ, του οποίου θ απόδειξθ είναι πζραν του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 

εργαςίασ: κάκε πίνακασ A , διαςτάςεων m n  του οποίου ο αρικμόσ γραμμϊν m  είναι 

μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του αρικμοφ των ςτθλϊν του n , μπορεί να γραφεί ωσ γινόμενο τριϊν 

πινάκων, ενόσ ορκογϊνιου U  διαςτάςεων  m n , ενόσ διαγϊνιου W  διαςτάςεων n n  και του 

ανάςτροφου ενόσ ορκογϊνιου V  διαςτάςεων  n n , όπωσ φαίνεται ςτθ ςχζςθ 2.20 και ςε 

μορφι πινάκων ςτθ ςχζςθ 2.21: 

    T
A U W V  (2.20) 

Η τάξθ του πίνακα A  είναι r  και για αυτιν ιςχφει    min ,rank r m n A  ςτθν περίπτωςθ που 

m n . Είναι  1,..., ndiag w wW  και κα υποτεκεί ότι 
1 2 ... 0nw w w    . Οι r  ιδιάηουςεσ 

τιμζσ (singular values) ςτθ διαγϊνιο του W  είναι οι τετραγωνικζσ ρίηεσ των μθ αρνθτικϊν 

ιδιωτιμϊν των T
AA  και T

A A . Οι υπόλοιπεσ ιδιάηουςεσ τιμζσ είναι 
1 2 ... 0r r nw w w     . 

Οι πίνακεσ U  και V  είναι ορκογϊνιοι, ιςχφει  T T
U U UU I  και  T T

V V VV I , ενϊ οι 

ςτιλεσ τουσ δίνουν ορκοκανονικζσ βάςεισ και των τεςςάρων βαςικϊν υποχϊρων του A : 

 Οι πρϊτεσ r  ςτιλεσ του U , ο χϊροσ των ςτθλϊν του A  

 Οι τελευταίεσ m r  ςτιλεσ του U , ο δεξιόσ μθδενοχϊροσ του A  

 Οι πρϊτεσ r  ςτιλεσ του V , ο χϊροσ των γραμμϊν του A  

 Οι τελευταίεσ n r  ςτιλεσ του V , ο μθδενοχϊροσ του A  

Επίςθσ, οι πίνακεσ U  και V αποτελοφνται από τα ιδιοδιανφςματα των T
AA  και T

A A . Η 

μζκοδοσ SVD επιλζγει αυτζσ τισ βάςεισ με ζναν πολφ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι όχι μόνο 

ορκοκανονικζσ, αλλά αν πολλαπλαςιαςτεί ο A  με μια ςτιλθ του V , παράγεται ζνα 

πολλαπλάςιο μιασ ςτιλθσ του U , το οποίο εξάγεται από το ότι   A V U W . Η μζκοδοσ SVD 
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μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και όταν m n . ε αυτι τθ περίπτωςθ οι ιδιάηουςεσ τιμζσ 

 ,  1,...,jw j m n   είναι όλεσ μθδενικζσ και οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ του U  είναι επίςθσ μθδενικά. 

Όςον αφορά ςτθν εφαρμογι για γενικά προβλιματα ελαχίςτων τετραγϊνων που κα 

απαςχολιςει και τθ παροφςα εργαςία, θ εξίςωςθ 2.18 με τθν ανάλυςθ SVD κα πάρει τθ μορφι: 

    T
U W V b p  (2.21) 

και ςυνεπϊσ  

  W z d  (2.22) 

όπου  T
V b z  και  T

U p d . Σο ςφςτθμα τθσ εξίςωςθσ 2.23 είναι διαγϊνιο και μπορεί εφκολα 

να μελετθκεί. Χωρίηεται ςε τρία μζρθ ανάλογα με τισ τιμζσ των m, n και r. Σα μζρθ αυτά 

φαίνονται ςτο ςετ ςχζςεων 2.24.  

 

  ,  αν  και 0

0     ,  αν  και 0

  0        ,  αν 

j j j j

j j j

j

w z d j n w

z d j n w

d j n

   

   

 

 (2.23) 

Σο δεφτερο ςετ εξιςϊςεων, των 2.24 δεν υπάρχει όταν r n  και το τρίτο, όταν n m . Οι 

εξιςϊςεισ είναι ςυνεπείσ και υπάρχει λφςθ αν  και μόνο αν 0jd   όταν 0jw   ι j n . Η 

ανάλυςθ SVD του πίνακα B  μπορεί να γραφτεί και με τθν παρακάτω μορφι: 

    ,  1,j j jw j n   B v u  (2.24) 

Ο μθδενοχϊροσ του B  είναι το ςετ των b για τα οποία 0 B b , ενϊ  το εφροσ του είναι το ςετ 

των p  για τα οποία το  B b p  ζχει μια λφςθ x. Αν 0jw  , τότε 0j B v  και το jv  ανικει  ςτο 

μθδενοχϊρο του B , ενϊ όταν 0jw   τότε το ju  ανικει ςτο εφροσ του Β . υνεπϊσ, μπορεί να 

υπάρξει μια ολοκλθρωμζνθ περιγραφι του μθδενοχϊρου και του εφρουσ με τον παρακάτω 

τρόπο. Ζςτω 
0V  είναι το ςετ των ςτθλϊν jv  για τισ οποίεσ 0jw   και 

1V  το ςετ των υπόλοιπων 

ςτθλϊν. Αντίςτοιχα 
1U  είναι το ςετ των ςτθλϊν ju  για τα οποία 0jw   και 

0U  το ςετ των 

υπολοίπων ju  ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν με j n . Τπάρχουν r ςτιλεσ ςτο 
0V , n r  ςτιλεσ 

ςτο 
1V  και ςτο 

1U , και m n r   ςτιλεσ ςτο 
0U . Αυτά τα διανφςματα αποτελοφν όπωσ ζχει 

προαναφερκεί τισ βάςεισ για τουσ τζςςερισ υποχϊρουσ του πίνακα του ςυςτιματοσ B . 

Για τθν περίπτωςθ γραμμικϊν προβλθμάτων ελαχίςτων τετραγϊνων το κριτιριο που πρζπει να 

ελαχιςτοποιθκεί είναι το εξισ: 
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2

1

min
m

i

  W z d  (2.25) 

Η μζκοδοσ SVD υποβιβάηει το πρόβλθμα ςε ζνα ςφςτθμα που περιζχει ζναν διαγϊνιο πίνακα. 

Εφκολα διαπιςτϊνεται ότι το z  που δίνει τθ μικρότερθ απόκλιςθ βρίςκεται από: 

 
              ,   αν 0

οηιδήποηε   ,   αν 0

j

j j

j

j j

d
z w

w

z w

 

 

 (2.26) 

Ζτςι, r εξιςϊςεισ διαγϊνιασ μορφισ λφνονται με ακρίβεια. Οι υπόλοιπεσ οδθγοφν ςε μια μθ 

μθδενικι απόκλιςθ μεγζκουσ 2

j

j

d , για τα j ςτα οποία 0jw   και αυτά που είναι j n . τθ 

ςυνζχεια ο μεταςχθματιςμόσ  b V z  παρζχει τθ λφςθ του προβλιματοσ. Αν το πρόβλθμα είναι 

ανεπαρκοφσ τάξθσ, τότε θ λφςθ που ελαχιςτοποιεί τθν απόκλιςθ από τα δεδομζνα δεν είναι 

μοναδικι. ε αυτι τθ περίπτωςθ είναι προτιμότερο να επιτευχκεί μοναδικότθτα λαμβάνοντασ 

τθν βζλτιςτθ από τισ λφςεισ. Αυτό επιτυγχάνεται κζτοντασ 0jz  , αν 0jw  . τθ περίπτωςθ 

πλιρουσ τάξθσ υπάρχει μοναδικι λφςθ. 

Ζνασ πίνακασ X  διαςτάςεων n m  ονομάηεται ψευδοαντίςτροφοσ (pseudoinverse) του Α  κατά 

Moore-Penrose, όταν ικανοποιεί τισ παρακάτω τζςςερισ ςυνκικεσ: 

1.   A X A A  

2.   X A X X  

3. ο AX  είναι ςυμμετρικόσ 

4. ο XA  είναι ςυμμετρικόσ 

Μπορεί να αποδειχκεί ότι πάντα υπάρχει ζνασ πίνακασ X  και είναι μοναδικόσ. Αν ο A  είναι 

τετραγωνικόσ και μθ ιδιάηων, τότε 1X A . Όταν ο πίνακασ είναι τριγωνικόσ και πλιρουσ τάξθσ, 

τότε  
1

  T T
X A A A . Αν ο πίνακασ δεν είναι πλιρουσ τάξθσ δεν υπάρχει τζτοια απλι 

παράςταςθ για τον αντίςτροφό του. Ο ψευδοαντίςτροφοσ ςυμβολίηεται ωσ †
A . 

Για να χρθςιμοποιθκεί θ SVD, για τθν εφρεςθ του ψευδοαντίςτροφου ενόσ πίνακα, ειςάγεται θ 

περίπτωςθ του ψευδοαντιςτρόφου ενόσ αρικμοφ: 

 †

1
  ,  0

0    ,  0 

w
w w

w




 
 

 

Είναι † 0w w  ι 1 και οι τζςςερισ ςυνκικεσ των Moore-Penrose ικανοποιοφνται. Ο 

ψευδοαντίςτροφοσ ενόσ m n  διαγϊνιου πίνακα: 
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1 0

0

0 0

n

w

w

 
 
 
 
 
 

W  

ορίηεται ωσ ζνασ n m  διαγϊνιοσ πίνακασ: 

 

†

1

†

†

0 0

0 0n

w

w

 
 

  
 
 

W  

Είναι † WW I , ζνασ πίνακασ με r μονάδεσ ςτθ διαγϊνιό του. 

Σελικά, χρθςιμοποιϊντασ ζνα ανάλογο τριϊν όρων ωσ προσ τθν ταυτότθτα  
1 1 1    A B B A , ο 

ψευδοαντίςτροφοσ ενόσ πίνακα ςτθ γενικι περίπτωςθ δίνεται από τθν SVD ανάλυςι του: 

 † †   T
A V W U  (2.27) 

 Είναι εφκολο να βρεκεί ότι αυτόσ ο οριςμόσ ικανοποιεί τουσ τζςςερισ περιοριςμοφσ Moore-

Penrose. 

Αν A , είναι τετραγωνικόσ και μθ ιδιάηων, τότε όλεσ του οι ιδιάηουςεσ τιμζσ είναι μθ μθδενικζσ. 

Ωσ εκ τοφτου ο πίνακασ †
W  είναι ο αντίςτροφόσ 1

W  και ο †
A  είναι ο 1

A . Ο 

ψευδοαντίςτροφοσ ςχετίηεται με τα ελάχιςτα τετράγωνα μιασ και το μικρότερο x  που 

ελαχιςτοποιεί το  A x b  μπορεί να εκφραςτεί ωσ † x A b . 

Αν ο οριςμόσ    T
A U W V  εκφραςτεί με τθ μορφι των ςτοιχείων των πινάκων, είναι: 

 
 

 1

1,
  ,  

1,

n

ij k ik jk

k

i m
a w u v

j n

 
 


  (2.28) 

Βζβαια, το άκροιςμα τθσ ςχζςθσ 2.29 μπορεί να περιοριςτεί ςτισ τιμζσ του k για τισ οποίεσ 0kw 

. 

 Αν θ ςχζςθ 2.28 επίςθσ γραφτεί με τθ παραπάνω μορφι κα είναι: 

 
 

 
†

0

1,
  ,  

1,
k

ik jk

ij

w k

i mv u
a

w j n

  
 


  (2.29) 

Σϊρα ζχει νόθμα το να περιοριςτεί το άκροιςμα ςτισ μθ μθδενικζσ ιδιάηουςεσ τιμζσ. 

Πρζπει να τονιςτεί ότι τα ςτοιχεία του ψευδοαντίςτροφου δεν είναι ςυνεχείσ ςυναρτιςεισ των 

ςτοιχείων του πίνακα. Τπάρχουν ‘άλματα’ ςτον ψευδοαντίςτροφο ενόσ μεταβαλλόμενου πίνακα 
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οπουδιποτε αλλάηει θ τάξθ του. υνεπϊσ, υπολογιςτικά είναι ςθμαντικό να ςυγκρίνονται οι 

ιδιάηουςεσ τιμζσ με τθν ανοχι που εκφράηει τα ςφάλματα ςτουσ υπολογιςμοφσ. Ζνασ 

αποτελεςματικόσ ψευδοαντίςτροφοσ μπορεί να οριςτεί βάςθ τθσ ανοχισ  : 

 †

1
  ,  αν 

0    ,  ζε κάθε άλλη περίπηωζη

w
w w





 



 (2.30) 

Αυτό οδθγεί ςε ζναν †

Α , του οποίου τα ςτοιχεία είναι: 
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   (2.31) 

Μόνο οι τρείσ τελευταίεσ ςυνκικεσ ςυνεχίηουν να ικανοποιοφνται από το †

X A , αυτζσ είναι: 

   X A X X  

 ο AX  και ο XA  ςυμμετρικοί 

Η πρϊτθ αντικακίςταται από τθν ανιςότθτα    A X A A . Αν 0  , τότε ο πίνακασ X  που 

ικανοποιεί τισ παραπάνω τζςςερισ ςυνκικεσ δε κα είναι μοναδικόσ, αλλά το †

X A  ζχει τθν 

ιδιότθτα να ελαχιςτοποιεί το X . Αυτι θ ιδιότθτα να χειρίηεται ανακριβι δεδομζνα και 

υπολογιςμοφσ κάνει τον SVD ψευδοαντίςτροφο προτιμότερο από κάκε άλλθ προςζγγιςθ. 

Για τθν εφρεςθ των ςθμείων ελζγχου τθσ καμπφλθσ Bézier που προςεγγίηει τθν αεροτομι 

χρθςιμοποιικθκαν οι υπορουτίνεσ τθσ μεκόδου SVD, svbksb_dp και svdcmp_dp από το βιβλίο 

‘Numerical Recipes in Fortran 90 Second Edition’ [11]. 

 

2.6 Ο αλγόριθμοσ 

ε αυτό το ςθμείο κα αναλυκεί θ λειτουργία του αλγόρικμου εφρεςθσ των ςθμείων ζλεγχου που 

αντιςτοιχοφν ςτθ καμπφλθ προςζγγιςθσ που διζρχεται από τα ςθμεία τθσ αεροτομισ. Σο 

πρόγραμμα αναπτφχκθκε πλιρωσ από τον γράφοντα και χρθςιμοποιεί κάποιεσ υπορουτίνεσ τθσ 

μεκόδου SVD, svbksb_dp και svdcmp_dp από το βιβλίο ‘Numerical Recipes in Fortran 90 Second 

Edition’. Οι υπορουτίνεσ αλλά και ο κϊδικασ υπολογιςμοφ των ςθμείων Bézier βρίςκονται ςτο 

Παράρτθμα Ι. 

Ζνα αρχικό πρόβλθμα που ζπρεπε να λυκεί για τθν προςζγγιςθ τθσ αεροτομισ με καμπφλεσ 

Bézier ιταν θ επιλογι του πλικουσ των καμπυλϊν, του βακμοφ τουσ και των τμθμάτων τθσ 

αεροτομισ που κα περιζγραφε θ κάκε καμπφλθ. τθ βιβλιογραφία αναφζρονται διάφορεσ 
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μζκοδοι, κάκε μια από τισ οποίεσ ζχει τα δυνατά και τα αδφνατα ςθμεία τθσ. Άλλεσ μζκοδοι 

χρθςιμοποιοφν μια καμπφλθ Bézier για τθ περιγραφι τθσ αεροτομισ [8]. ε αυτι τθ περίπτωςθ 

αν χρθςιμοποιθκοφν αρκετά ςθμεία ελζγχου (πάνω από 7), το πολφγωνο ελζγχου κα 

παρουςιάηει ςυςτροφζσ και για να παραμείνει χριςιμο κα πρζπει να εφαρμοςτοφν κάποιεσ  

εξιςϊςεισ εξομάλυνςθσ, οι οποίεσ λαμβάνουν υπόψθ τθ διατιρθςθ τθσ ομαλότθτασ του 

πολυγϊνου. Αυτό επιτυγχάνεται προςκζτοντασ ςτο ςφςτθμα των εξιςϊςεων 2.18, το ςφςτθμα 

των εξιςϊςεων: 

 0 S b  

που αποτελείται από τισ εξιςϊςεισ των δευτζρων παραγϊγων για κάκε ςθμείο του πολυγϊνου. 

ε κάκε ςθμείο κα  πρζπει θ δεφτερθ παράγωγοσ να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ ϊςτε να 

δίνει όςο το δυνατόν μικρότερθ ςυςτροφι ςτο πολφγωνο. τθν ιδανικι περίπτωςθ να είναι 

μθδζν. Με τθ προςκικθ των εξιςϊςεων αυτϊν κα είναι: 

 
0

   
    

   

B p
b

S
 

Σο οποίο είναι ακόμθ ποιο υπερπροςδιοριςμζνο ςφςτθμα και λφνεται με τον ίδιο τρόπο που 

λφνεται το 2.18. Με αυτό το ςφςτθμα υπάρχει μικρόσ ζλεγχοσ ςτθν επίδραςθ των εξιςϊςεων που 

ζχουν ςχζςθ με το ςχιμα του πολυγϊνου. Ο ζλεγχοσ είναι δυνατόσ ςτακμίηοντασ τισ δυο 

ςυνιςτϊςεσ του παραπάνω ςυςτιματοσ. Αυτό επιτυγχάνεται με χριςθ ενόσ παράγοντα  0,1a , 

που επιτρζπει τθ ςτάκμιςθ μεταξφ των εξιςϊςεων τθσ προςζγγιςθσ και των εξιςϊςεων 

βελτίωςθσ του ςχιματοσ, δθλαδι: 

 
   1 1

0

a a

a

      
    

   

B p
b

S
 

Για να δοκιμαςτοφν οι εξιςϊςεισ, εφαρμόςτθκαν για τθν αεροτομι E387 με 11 ςθμεία ελζγχου 

και 0.05a  . Μακροςκοπικά δεν είναι εμφανισ καμία διαφορά και το πολφγωνο μοιάηει τζλειο 

για τον ζλεγχο τθσ αεροτομισ (χιμα 2.7). 
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χιμα 2.7: Εφαρμογι εξιςϊςεων εξομάλυνςθσ για τθν αεροτομι E387 με α=0.05 

Δθμιουργείται δθλαδι ζνα ομαλό πολφγωνο του οποίου όμωσ θ καμπφλθ Bézier δεν 

αντιπροςωπεφει ικανοποιθτικά τθν αεροτομι. Όπωσ φάνθκε και από τον πειραματιςμό με τισ 

διάφορεσ μεκόδουσ, μια καμπφλθ που δεν αντιπροςωπεφει πιςτά τθν πρωτότυπθ μπορεί να ζχει 

απόκλιςθ πάνω από 5% ςτα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά. Αυτό φαίνεται και ςτα επόμενα 

ςχιματα. 

 

χιμα 2.8: Λεπτομζρεια τθσ ακμισ προςβολισ και τθσ ακμισ φυγισ τθσ αεροτομισ E387 (χιμα 2.7) και τθσ 

προςζγγιςισ τθσ από μια καμπφλθ Bézier 

Η μζκοδοσ του Venkataraman [31,32] χρθςιμοποιεί τζςςερισ καμπφλεσ Bézier, δφο για τθ 

περιγραφι τθσ άνω πλευράσ και δφο για τθ κάτω πλευρά τθσ αεροτομισ. Όλεσ οι επιμζρουσ 

καμπφλεσ μοιράηονται από ζνα κοινό ςθμείο. Η ακμι προςβολισ ανικει ςτισ δφο μπροςτινζσ 

καμπφλεσ. Για τθν επιβολι ςυνζχειασ μεταξφ των καμπυλϊν εκτόσ των κοινϊν ςθμείων για κάκε 

ηευγάρι πολυγϊνων το κοινό ςθμείο και τα δφο εκατζρωκεν ςθμεία τίκενται ςε μια ευκεία 

γραμμι. τθ περιοχι ςυνζνωςθσ των δφο πολυγϊνων τθσ άνω και των δφο πολυγϊνων τθσ κάτω 

πλευράσ θ ευκεία είναι οριηόντια. τθν ακμι προςβολισ θ γραμμι είναι κατακόρυφθ. τθ 

ςυνζχεια υπειςζρχονται και οι υπολογιςμοί για τθ ςυνζχεια δεφτερθσ παραγϊγου. τθν ακμι 

φυγισ δεν υπάρχει ανάγκθ για ςυνζχεια πζραν του γεγονότοσ τα δφο πολφγωνα να μοιράηονται 

ζνα κοινό ςθμείο (τθν ακμι φυγισ). το επόμενο ςχιμα φαίνεται ζνα παράδειγμα αυτισ τθσ 

μεκόδου. 
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χιμα 2.9: Αεροτομι Wortmann FX63-167 με τθ μζκοδο του Venkataraman [32] 

Η εφρεςθ των ςθμείων ελζγχου ςτον παραπάνω αλγόρικμο, γίνεται με τθ μζκοδο Generalized 

Reduced Gradient Method. 

ε αυτι τθν εργαςία επιλζγεται μια μζκοδοσ που ςυνδυάηει ςτοιχεία από τισ προαναφερκείςεσ 

μεκόδουσ. Η μζκοδοσ προζκυψε κατόπιν πειραματιςμοφ με διάφορεσ τεχνικζσ και εφαρμόςτθκε 

για αρκετζσ αεροτομζσ ποικίλων ςχθμάτων. τον αλγόρικμο αυτό θ αεροτομι περιγράφεται από 

τρεισ καμπφλεσ Bézier. Μια καμπφλθ περιγράφει τθν αεροτομι από τθν ακμι φυγισ προσ τθν 

ακμι προςβολισ, αλλά μζχρι το ςθμείο ςτο οποίο θ y ςυνιςτϊςα μεγιςτοποιείται. Μια δεφτερθ 

καμπφλθ περιγράφει τθν ακμι προςβολισ από το ςθμείο με μζγιςτο y ςτθν άνω πλευρά μζχρι το 

ςθμείο με μζγιςτο y ςτθ κάτω πλευρά. Η τρίτθ καμπφλθ περιγράφει τθν αεροτομι από το ςθμείο 

μζγιςτου y τθσ κάτω πλευράσ μζχρι τθν ακμι φυγισ. Ο βακμόσ των καμπυλϊν Bézier που 

χρθςιμοποιοφνται επιλζγεται ανάλογα με τθν πολυπλοκότθτα τθσ περίπτωςθσ. Επίςθσ, το 

πλικοσ των ςθμείων τθσ αεροτομισ, και των ςθμείων μζχρι τα μζγιςτα διαφζρει από αεροτομι 

ςε αεροτομι και για αυτό ειςάγονται τζςςερισ μετρθτζσ που μετράνε τθν κάκε ποςότθτα. Με 

αυτό τον τρόπο δίνεται το μζγεκοσ των πινάκων των x και y, κάκε μιασ καμπφλθσ τθσ αεροτομισ. 

το επόμενο ςχιμα γίνεται ςαφισ ο διαχωριςμόσ μιασ αεροτομισ ςε τρία μζρθ, καμπφλθ UTE, 

καμπφλθ LE και καμπφλθ LTE. 

 

χιμα 2.10: Μια αεροτομι διακριτοποιθμζνθ ςε τρία μζρθ  
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Για τθν ςυνζχεια μεταξφ των καμπυλϊν χρθςιμοποιοφνται οι ςχζςεισ για ςυνζχεια δεφτερθσ 

παραγϊγου. τθν ακμι φυγισ δεν υπάρχει ανάγκθ για ςυνζχεια μεγαλφτερθ από 0C . 

Παρατθρικθκε ότι θ ςυνζχεια ιταν δφςκολο να επιβλθκεί με τθν ακολουκία καμπυλϊν UTE-LE-

LTE. Για παράδειγμα, όταν ο αλγόρικμοσ προςεγγίηει τθν UTE κα πρζπει να κακορίςει τισ 

ςυνκικεσ ςυνζχειασ με τθν LE. Δθλαδι να κακορίςει τθ κζςθ κάποιων ςθμείων ελζγχου τθσ. 

Όμοια ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να κακορίςει ςθμεία τθσ LTE ϊςτε να υπάρχει ςυνζχεια με τθν LE. 

Σο πρόβλθμα είναι ότι ςτθ πραγματικότθτα κάποιεσ αεροτομζσ με πολφπλοκο ςχιμα είναι 

αδφνατο να αναπαραςτακοφν με τρείσ (ι τζςςερισ) καμπφλεσ Bézier. Επίςθσ, όςο περιςςότερα 

ςθμεία κακορίηονται από τισ ςυνκικεσ ςυνζχειασ τόςο λιγότερα ςθμεία μπορεί να χειριςτεί ο 

αλγόρικμοσ επιλφοντασ τισ εξιςϊςεισ. Ασ ςθμειωκεί ότι περιγράφεται ζνα ςθμαντικό πλικοσ 

ςθμείων μόνο με τα ςθμεία ελζγχου. Άρα για τθν επίτευξθ καλφτερθσ προςζγγιςθσ απαιτοφνται 

περιςςότερα ςθμεία ελζγχου (μεγαλφτεροσ βακμόσ πολυωνφμων). Ακόμθ, όποιο ςφάλμα 

ειςάγεται από τθ μθ δυνατότθτα υπολογιςμοφ των ςθμείων ελζγχου τθσ LE, παρατθρείται ότι 

μεταφζρεται και ςτθν LTE μζςω των ςυνκθκϊν ςυνζχειασ. Παρατθρικθκε ότι ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, ο αλγόρικμοσ προςεγγίηει με μεγάλθ ακρίβεια τισ καμπφλεσ UTE και LTE, αν δεν 

εφαρμοςτοφν οι ςυνκικεσ ςυνζχειασ. Ζτςι προζκυψε θ ιδζα οι δφο αυτζσ καμπφλεσ να 

αναπαρίςτανται με όςο το δυνατόν λιγότερα ςθμεία και να είναι αυτζσ που κα κακορίηουν τισ 

ςυνκικεσ ςυνζχειασ με τθν καμπφλθ LE. Με αυτό τον τρόπο βζβαια μπορεί να απαιτοφνται 

περιςςότερα ςθμεία ελζγχου για τθν LE. Ζχει φανεί πάντωσ ότι με αυτό τον τρόπο μειϊνεται 

αιςκθτά θ απόκλιςθ τθσ προςζγγιςθσ από τθν αρχικι αεροτομι. 

Επίςθσ, όπωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω ςχιμα, θ πυκνότθτα των ςθμείων δεν είναι παντοφ θ 

ίδια. Για παράδειγμα είναι εμφανζσ ότι ςτθ περιοχι που περιγράφει τθν ακμι προςβολισ 

υπάρχει μεγαλφτερθ πυκνότθτα ςθμείων ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε άλλθ περιοχι. Με παρόμοιο 

τρόπο περιγράφεται και θ ακμι φυγισ. ε αυτι τθ περίπτωςθ, παρατθρικθκε ότι θ επίλυςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ εξιςϊςεων ςτο οποίο εμπεριζχονται περιοχζσ με ςθμεία οι οποίεσ παρουςιάηουν 

ιδιαίτερθ πυκνότθτα μπορεί να δϊςει ιδιαίτερα ανακριβι αποτελζςματα. Αυτό, επειδι θ 

μζκοδοσ επίλυςθσ του ςυςτιματοσ δίνει τθν ίδια βαρφτθτα ςε όλα τα ςθμεία. Θα πρζπει λοιπόν 

οι περιοχζσ με μεγάλθ πυκνότθτα ςθμείων να ζχουν διαφορετικό ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Αυτό 

πετυχαίνεται με τθν ειςαγωγι κάποιων ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ςτισ εξιςϊςεισ που αφοροφν τα 

ςθμεία των περιοχϊν αυτϊν. Ο κακοριςμόσ των περιοχϊν αυτϊν κακϊσ και θ βαρφτθτα που 

πρζπει να δοκεί διαφζρουν από αεροτομι ςε αεροτομι. 
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Σο γενικό διάγραμμα ροισ του αλγόρικμου φαίνεται ςτο ςχιμα 2.11. Ο αλγόρικμοσ αποτελείται 

από πζντε διακριτά μζρθ: 

1. Είςοδοσ δεδομζνων μζςω του πλθκτρολογίου 

2. Διάβαςμα τθσ αεροτομισ και δθμιουργία των τριϊν ςυνιςτωςϊν τθσ από αρχείο 

3. Εφρεςθ ςθμείων ελζγχου και καμπφλθσ Bézier κάκε ςυνιςτϊςασ 

4. Δθμιουργία των πινάκων που περιζχουν τθν καμπφλθ Bézier και τα ςθμεία ελζγχου 

5. Ζξοδοι ςε αρχεία 

Ο χριςτθσ πλθκτρολογεί τζςςερισ ειςόδουσ ςτο πρόγραμμα: 

1. Πλικοσ ςθμείων που περιγράφουν τθν αεροτομι (n) 

2. Βακμόσ καμπφλθσ που περιγράφει τθν άνω πλευρά τθσ ακμισ φυγισ (undeste) 

3. Βακμόσ καμπφλθσ που περιγράφει τθν ακμι προςβολισ (ndesle) 

4. Βακμόσ καμπφλθσ που περιγράφει τθ κάτω πλευρά τθσ ακμισ φυγισ (lndeste) 

Ακόμθ χρειάηεται ζνα αρχείο ειςαγωγισ των δεδομζνων τθσ αεροτομισ. Ο τρόποσ με τον οποίο 

γράφεται το αρχείο αυτό είναι αυτόσ που απαιτείται από το λογιςμικό XFOIL. Αυτό για λόγουσ 

ςυμβατότθτασ μεταξφ των προγραμμάτων αλλά και επειδι ο τρόποσ αυτόσ είναι αρκετά 

διαδεδομζνοσ μεταξφ όςων αςχολοφνται με αεροτομζσ. 
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χιμα 2.11: Διάγραμμα ροισ του αλγόρικμου (με κόκκινουσ χαρακτιρεσ φαίνονται οι είςοδοι και με γαλάηιουσ οι μεταβλθτζσ και οι πίνακεσ)
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Η υπορουτίνα AirfoilReader διαβάηει τθ γεωμετρία τθσ αεροτομισ από το αρχείο airfoil.dat και 

κζτει τισ ςυντεταγμζνεσ των ςθμείων τθσ ςε δφο πίνακεσ (μεγζκουσ n), τον airfoilx για τα x και 

τον airfoily για τα  y. Επίςθσ, δθμιουργεί τζςςερισ μετρθτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον 

αλγόρικμο ςτθ ςυνζχεια, τουσ μετρθτζσ ucounter, ucounterm, lcounter, lcounterm. Οι μετρθτζσ 

μετροφν τα ςθμεία τθσ αεροτομισ με αντιωρολογιακι φορά. Ο μετρθτισ ucounter μετράει το 

πλικοσ των ςθμείων τθσ άνω πλευράσ τθσ αεροτομισ (μαηί με τισ ακμζσ προςβολισ και φυγισ) 

και ο ucounterm το πλικοσ των ςθμείων μζχρι το μζγιςτο πάχοσ (
max

Uy ) τθσ αεροτομισ (μαηί με 

τθν ακμι φυγισ και το ςθμείο εμφάνιςθσ του μεγίςτου). Ο μετρθτισ lcounter μετράει το πλικοσ 

των ςθμείων τθσ κάτω πλευράσ τθσ αεροτομισ (μαηί με τθν ακμι φυγισ αλλά χωρίσ τθν ακμι 

προςβολισ) και ο lcounterm το πλικοσ των ςθμείων μζχρι το μζγιςτο πάχοσ (
max

Ly ) τθσ 

αεροτομισ (χωρίσ τθν ακμι προςβολισ, μαηί με το ςθμείο εμφάνιςθσ του μεγίςτου). Για 

αποφυγι οποιουδιποτε ςφάλματοσ ςτθν κάτω πλευρά, ο μετρθτισ lcounterm μετρά όςο 

1i iy y  . ε αντίκετθ περίπτωςθ ο αλγόρικμοσ εξζρχεται από τον βρόγχο. 

 

χιμα 2.12: Φορά με τθν οποία αυξάνονται οι μετρθτζσ 

τθ ςυνζχεια, ζξω από τθν υπορουτίνα AirfoilReader, δθμιουργοφνται οι πίνακεσ που περιζχουν 

τισ ςυντεταγμζνεσ των καμπυλϊν UTE, LE και LTE. Οι πίνακεσ αυτοί είναι οι uaifoilxte, uairfoilyte, 

airfoilxle, airfoilyte, lairfoilxte, lairfoilyte. Ανά δφο οι παραπάνω πίνακεσ ζχουν μεγζκθ 

ucounterm, (lcounter-lcounterm+1), (ucounter-ucounterm+1+lcounterm). 

Ο αλγόρικμοσ περνά ςτο πεδίο που προςεγγίηονται οι καμπφλεσ και τα ςθμεία ελζγχου Bézier. 

το πεδίο αυτό κα χρθςιμοποιθκοφν δυο άλλεσ υπορουτίνεσ, θ bcpf και θ BezierCurveCreatorDp. 

τθν υπορουτίνα bcpf κα χρθςιμοποιθκοφν και οι υπορουτίνεσ svbksb_dp και svdcmp_dp. ε 

αυτό το ςθμείο κα χρειαςτοφν 12 μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εφρεςθ των 

καμπυλϊν. Αυτζσ οι μεταβλθτζσ είναι: 
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1. a, b, c, d, e, f, g, h: αναπαριςτοφν τισ κζςεισ των ςθμείων ζτςι όπωσ προκφπτουν όταν 

πρζπει να υπάρχει ςυνζχεια μεταξφ των καμπυλϊν. Αν δεν υπάρξει επιβολι ςυνζχειασ 

τθσ υπολογιηόμενθσ καμπφλθσ τότε οι 8 αυτζσ μεταβλθτζσ τίκενται ίςεσ με το μθδζν 

2. s: αποτελεί τον χαρακτθριςμό τθσ υπολογιηόμενθσ καμπφλθσ ωσ αρχικι (s=0) ι 

δευτερεφουςα (s=1). Αν μια καμπφλθ είναι αρχικι τότε ςε αυτιν δεν κα επιβλθκοφν 

ςυνκικεσ ςυνζχειασ 

3. ch1, ch2: αποτελοφν χαρακτθριςμό τθσ καμπφλθσ που αφορά τθ κζςθ τθσ. τθ 

περίπτωςθ που ch1=1, θ καμπφλθ είναι είτε τθσ άνω πλευράσ είτε τθσ ακμισ προςβολισ. 

Όταν ch1=0, θ καμπφλθ είναι τθσ κάτω πλευράσ. Όταν ch2=1, θ καμπφλθ ανικει ςτθν 

ακμι προςβολισ και όταν ch2=0, ανικει ςτθν ακμι φυγισ 

4. m: είναι θ τιμι του x πζραν τθσ οποίασ εμφανίηεται θ περιοχι μεγάλθσ πυκνότθτασ 

ςθμείων 

Από τον τομζα αυτό εξζρχονται οι πίνακεσ ubcpxte, ubcpyte, lbcpxte, lbcpyte, bcpxle, bcpyle που 

αποτελοφν τουσ πίνακεσ ςυντεταγμζνων των ςθμείων ελζγχου UTE, LTE, LE αντίςτοιχα. Επίςθσ, 

εξζρχονται και οι πίνακεσ των ςυντεταγμζνων των καμπυλϊν UTE, LTE, LE που ονομάηονται 

ubezierxte, ubezieryte, lbezierxte, lbezieryte, bezierxle και bezieryle αντίςτοιχα. 

ε πρϊτθ φάςθ γίνεται θ εφρεςθ τθσ καμπφλθσ και των ςθμείων ελζγχου τθσ UTE. Η καμπφλθ 

αυτι είναι αρχικι (s=0) και για αυτό a, b, c, d, e, f, g, h =0 και ch1=1, ch2=0. Τπολογίηονται θ 

καμπφλθ και το πολφγωνο ελζγχου τθσ και ο αλγόρικμοσ περνά ςτθν επόμενθ φάςθ. Εδϊ, θ 

καμπφλθ που κα υπολογιςτεί είναι θ LTE, για τθν οποία, s=0, a, b, c, d, e, f, g, h =0 και ch1=0, 

ch2=0. Η επόμενθ καμπφλθ που κα υπολογιςτεί είναι θ καμπφλθ LE θ οποία χαρακτθρίηεται 

δευτερεφουςα (s=1) και ςε αυτι τθ περίπτωςθ a, b, c, d, e, f, g, h ≠0 και κακορίηονται από τισ 

ςυνκικεσ ςυνζχειασ όπωσ προζρχονται από τισ καμπφλεσ UTE και LTE. Σα ςθμεία a, b, c, d 

προζρχονται από τθν UTE και τα ςθμεία e, f, g, h προζρχονται από τθν καμπφλθ LTE. 

τον υπολογιςμό κάκε καμπφλθσ και του αντίςτοιχου πολυγϊνου τθσ λαμβάνουν μζροσ οι δυο 

υπορουτίνεσ bcpf και θ BezierCurveCreatorDp. Η υπορουτίνα bcpf λαμβάνει ωσ δεδομζνα τισ 

μεταβλθτζσ ndes, s, ch1, ch2, a, b, c, d, e, f, g, h, m, και ανάλογα με τθν περίπτωςθ δφο από τουσ 

πίνακεσ uaifoilxte, uairfoilyte, airfoilxle, airfoilyte, lairfoilxte, lairfoilyte και εξάγει δφο από τουσ 

πίνακεσ ubcpxte, ubcpyte, lbcpxte, lbcpyte, bcpxle, bcpyle. Ανάλογα με τθ κζςθ τθσ αεροτομισ ο 

ςυντελεςτισ βαρφτθτασ των ςθμείων εφαρμόηεται ςτα ςθμεία που κακορίηονται ανάλογα με τθ 

κζςθ. Για παράδειγμα τα ςθμεία με τθ μεγαλφτερθ πυκνότθτα ςτθ καμπφλθ UTE βρίςκονται ςτθ 

περιοχι κοντά ςτθν ακμι φυγισ και ωσ εκ τοφτου, θ ρφκμιςθ ch1=1, ch2=0 δίνει τουσ 

κατάλλθλουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ ςτο αντίςτοιχο ςφςτθμα εξιςϊςεων. Ανάλογα τϊρα με το 

αν θ καμπφλθ είναι αρχικι ι δευτερεφουςα (s=0 ι 1) κακορίηονται διαφορετικά ςθμεία ελζγχου 
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για τθν επιβολι ςυνζχειασ. Ανάλογα με το πόςα ςθμεία ελζγχου κακορίηονται από τισ ςυνκικεσ 

ςυνζχειασ, διαφοροποιείται και το ςφςτθμα που καλείται να λφςει το ςφνολο υπορουτινϊν 

svbksb_dp και svdcmp_dp. Η υπορουτίνα svdcmp_dp, βαςίηεται ςτον αλγόρικμο που πρότειναν 

οι Forsythe, Malcolm και Moler [15] ο οποίοσ με τθ ςειρά του βαςίηεται ςτον αλγόρικμο που 

δθμιοφργθςαν οι Golub και Reinsch [30]. Η υπορουτίνα BezierCurveCreatorDp λαμβάνει τα 

ςθμεία ελζγχου που υπολογίςτθκαν από τθν bcpf και δθμιουργεί ζνα από τα ηευγάρια 

ubezierxte, ubezieryte, lbezierxte, lbezieryte, bezierxle και bezieryle ανάλογα με τθ περίπτωςθ. 

τον επόμενο τομζα, ο αλγόρικμοσ ςυγχωνεφει τουσ παραπάνω πίνακεσ ςε δφο δυςδιάςτατουσ 

πίνακεσ, τον πίνακα τθσ καμπφλθσ που προςεγγίηει τθν αεροτομι - bezier και ζχει μζγεκοσ nx2 

και τον πίνακα του πολυγϊνου που ελζγχει τθν καμπφλθ – bcp μεγζκουσ 

(lndeste+ndesle+undeste+3)x2. 

Σελικά, τα αποτελζςματα γράφονται ςτα αρχεία, BEZIER.DAT, BCP.DAT και bcinfo.txt. Όπωσ είναι 

ευνόθτο τα δυο πρϊτα αρχεία περιλαμβάνουν τθν καμπφλθ Bézier και το πολφγωνο ελζγχου 

αντίςτοιχα, με τθ μορφι με τθν οποία γράφεται και το αρχείο airfoil.dat, δθλαδι από τθν ακμι 

φυγισ προσ τθν ακμι προςβολισ και από τθν ακμι προςβολισ προσ τθν ακμι φυγισ, 

αντιωρολογιακά. Σο αρχείο bcinfo.txt, περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ καμπφλεσ που 

κα χρθςιμοποιιςει αργότερα το επόμενο εκτελζςιμο αρχείο, το οποίο ςυνδζεται με τον γενετικό 

αλγόρικμο. 

Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τον αλγόρικμο δίνονται ςτο Παράρτθμα Ι, όπου 

παρζχεται και ο πθγαίοσ κϊδικάσ του. 

 

2.7 Αξιολόγηςη τησ προςϋγγιςησ 

Η μζκοδοσ φαίνεται ότι λειτουργεί με πολφ καλά αποτελζςματα ςε οποιαδιποτε αεροτομι. Για 

τθν επιβεβαίωςθ αυτοφ του ςυμπεράςματοσ παρατίκενται τα αποτελζςματα που αφοροφν ςε 

δυο πολφ διαφορετικζσ αεροτομζσ, τθν αεροτομι E387 και τθν S823. Η πρϊτθ είναι μια λεπτι 

αεροτομι θ οποία ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν αεροναυπθγικι [34] και θ δεφτερθ μια φαρδιά 

αεροτομι ςχεδιαςμζνθ για χριςθ ςε μικρζσ ανεμογεννιτριεσ (διαμζτρου 3-10m και ιςχφοσ 2-

20kW) [20]. 
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χιμα 2.13: Η αεροτομι E387 και θ προςζγγιςι τθσ με καμπφλεσ Bézier 

 

χιμα 2.14: Λεπτομζρειεσ από τθν αεροτομι του ςχιματοσ 2.13 

τα ςχιματα 2.13 και 2.14, είναι φανερό ότι θ προςζγγιςθ με τθ μζκοδο που προτείνεται ςε αυτι 

τθν εργαςία ζχει φανερά καλά αποτελζςματα ςε αεροτομζσ του τφπου τθσ E387 (λεπτζσ 

αεροτομζσ, χωρίσ ςθμαντικζσ γεωμετρικζσ ιδιαιτερότθτεσ), τουλάχιςτον όςον αφορά τθ 

γεωμετρία. Μια γριγορθ ςφγκριςθ με τα ςχιματα 2.7 και 2.8, κάνει ακόμα ποιο φανερι τθν 

υπεροχι τθσ μεκόδου. τον πίνακα 2.1, παρουςιάηονται οι παράμετροι τθσ προςζγγιςθσ. 

 

Πίνακασ 2.1: Παράμετροι προςζγγιςθσ τθσ αεροτομισ E387 

Καμπφλη Βαθμόσ καμπφλησ Bézier m Συντελεςτήσ βαρφτητασ 

UTE 6 0.8 0.5 

LE 9 0.05 0.55 

LTE 6 0.8 0.5 

τθ περίπτωςθ ‘δυςκολότερων’ αεροτομϊν, όπωσ ςτθν αεροτομι S823, θ μζκοδοσ δεν είναι το 

ίδιο ικανοποιθτικι, μα ςυνεχίηει να περιγράφει με πολφ καλι πιςτότθτα τθν αεροτομι. Η 
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αδυναμία προκφπτει ςτθ κάτω πλευρά τθσ ακμισ προςβολισ εκεί που εμφανίηεται και θ 

ιδιαίτερθ ςχεδίαςθ τθσ αεροτομισ. Επίςθσ το πολφγωνο ελζγχου δεν είναι ομαλό και 

παρουςιάηει ςυςτροφι, παρόλα αυτά παραμζνει ελεγχόμενο κακϊσ οι ακμζσ του είναι 

ξεκάκαρεσ. τα ςχιματα 2.15 και 2.16 φαίνεται θ προςζγγιςθ τθσ αεροτομισ S823. τον πίνακα 

2.2 , παρουςιάηονται οι παράμετροι τθσ προςζγγιςθσ. 

 

χιμα 2.15: Η αεροτομι S823 και θ προςζγγιςι τθσ με καμπφλεσ Bézier 

 

  

χιμα 2.16: Λεπτομζρειεσ από τθν αεροτομι του ςχιματοσ 2.15 

 

Πίνακασ 2.2: Παράμετροι προςζγγιςθσ τθσ αεροτομισ S823 

Καμπφλη Βαθμόσ καμπφλησ Bézier m Συντελεςτήσ βαρφτητασ 

UTE 6 0.8 0.5 

LE 8 0.05 0.5 

LTE 6 0.8 0.55 

Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά των αεροτομϊν E387, S823 και των καμπυλϊν Bézier που τισ 

προςεγγίηουν με χριςθ του XFOIL v.6.96, δίνονται ςτον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακασ 2.3: Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά των αεροτομϊν και των προςεγγίςεϊν τουσ 

Αεροτομή Re α *°+ CL CM CD L/D 

E387 400000 0 0.3969 -0.0802 0.00705 56.31 

S823 400000 0 0.3271  -0.1280 0.01150 28.43 

E387 (Bézier) 400000 0 0.3976 -0.0805 0.00715 55.62 

S823 (Bézier) 400000 0 0.3290 -0.1254 0.01202 27.36 

 

Πίνακασ 2.4: Οι αποκλίςεισ των αεροδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν των προςεγγίςεων των αεροτομϊν 

Αεροδυναμικά χαρακτηριςτικά 
Απόκλιςη *%+ 

E387 (Bézier) S823 (Bézier) 

CL -0.18 -0.58 

CM -0.37 +2.03 

CD -1.42 -4.52 

L/D +1.23 +3.76 

 

Από τον πίνακα 2.4 γίνεται φανερό ότι θ απόκλιςθ των αεροδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν, ειδικά 

για τθν αεροτομι E387 είναι αμελθτζα. Για τθν αεροτομι S823, θ απόκλιςθ δεν είναι τόςο 

αμελθτζα όςον αφορά τον ςυντελεςτι οπιςκζλκουςασ και κατά ςυνζπεια τον λόγο L/D. 

Παραμζνει όμωσ κάτω από το ±5% και ζτςι μπορεί να κεωρθκεί ότι ζχει αμελθτζα απόκλιςθ από 

τθν αεροτομι που προςεγγίηει. Οφτωσ ι άλλωσ για τθν εργαςία αυτι χρειάηεται ζνασ καλόσ 

τρόποσ αναπαράςταςθσ μιασ αεροτομισ, ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί από τον γενετικό αλγόρικμο 

για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ αεροτομισ και όχι μια απόλυτα ακριβισ μζκοδοσ προςζγγιςθσ 

αεροτομϊν. 
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3 Σο λογιςμικό XFOIL 

Η υπολογιςτικι ρευςτομθχανικι (Computational Fluid Dynamics-CFD) είναι ο κλάδοσ τθσ 

μθχανικισ ρευςτϊν που χρθςιμοποιεί αρικμθτικζσ μεκόδουσ και αλγορίκμουσ για να επιλφςει 

προβλιματα ςχετικά με τθ ροι ρευςτϊν. Η κεμελιϊδθσ αρχι κάκε προβλιματοσ υπολογιςτικισ 

ρευςτομθχανικισ είναι οι εξιςϊςεισ Navier-Stokes. Οι μζκοδοι ανάλυςθσ τθσ ροισ γφρω από 

αεροδυναμικά ςϊματα αναλφουν τθν περιφζρεια του ςϊματοσ ςε τμιματα που ονομάηονται 

πλαίςια (panels). Σα πλαίςια αυτά ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςθμεία τα οποία ονομάηονται 

κόμβοι (nodes). Αν το ςϊμα που εξετάηεται είναι μια αεροτομι, διακριτοποιείται ςε κόμβουσ οι 

οποίοι περιγράφουν τθν περιφζρειά τθσ από τθν ακμι φυγισ προσ τθν ακμι προςβολισ και από 

τθν ακμι προςβολισ προσ τθν ακμι φυγισ, με αντιωρολογιακι φορά (ςχιμα 3.1). 

 

χιμα 3.1: Η αεροτομι NACA 2412 διακριτοποιθμζνθ (ςχεδιάςτθκε με τθν εφαρμογι [37]) 

Για δυςδιάςτατθ ανάλυςθ ροϊν γφρω από αεροδυναμικά ςϊματα ζχουν αναπτυχκεί δφο 

προγράμματα ανάλυςθσ πλαιςίων, ο κϊδικασ PROFIL του Richard Eppler και ο κϊδικασ XFOIL του 

Mark Drela. Σα δυο προγράμματα περιζχουν αλγόρικμουσ επίλυςθσ ροισ χωρίσ τριβι, 

πραγματικισ ροισ, οριακϊν ςτρωμάτων κακϊσ και αλγόρικμουσ αντίςτροφθσ ανάλυςθσ 

(περίπτωςθ που δεν είναι θ ολόκλθρθ θ γεωμετρία γνωςτι από τθν αρχι). τθ παροφςα εργαςία 

κα γίνει χριςθ του XFOIL (ζκδοςθ 6.96), που είναι ζνα πρόγραμμα ανοικτοφ πθγαίου κϊδικα 

γραμμζνου ςε γλϊςςα FORTRAN. Παρακάτω αναλφεται ο αλγόρικμοσ που χρθςιμοποιεί το XFOIL 

για να αναλφςει τθ ροι γφρω από μια αεροτομι και τισ δυνάμεισ που εμφανίηονται ςε αυτιν. 

 

3.1 Ο αλγόριθμοσ XFOIL 

Κατά καιροφσ ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ μζκοδοι πλαιςίων, άλλεσ περιςςότερο και άλλεσ 

λιγότερο επιτυχείσ ςε ανάλυςθ ατριβοφσ αλλά και πραγματικισ ροισ γφρω από αεροτομζσ. Σο 

XFOIL v1.0 προγραμματίςτθκε από τον Mark Drela το 1986. κοπόσ ιταν ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

ταχφτθτασ και τθσ ακρίβειασ των μεκόδων πλαιςίων υψθλισ τάξθσ με τθ νζα μζκοδο 

διαςυνδεδεμζνθσ αλλθλεπίδραςθσ ατριβοφσ/πραγματικισ ροισ που χρθςιμοποιοφνταν ςτον 

κϊδικα ISES που ανζπτυξαν οι Drela και Giles. Οι κλαςςικοί CFD κϊδικεσ, γράφονταν ςε μορφι 
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αρχείων batch και ωσ εκ τοφτου δεν ιταν αρκετά εφκολοι ςτθ χριςθ. Για αυτό εφαρμόςτθκε ζνα 

πλιρωσ διαδραςτικό περιβάλλον διαςφνδεςθσ. Από εκείνθ τθ πρϊτθ ζκδοςι του, το XFOIL 

υπζςτθ αρκετζσ ανακεωριςεισ, αναβακμίςεισ και βελτιϊςεισ. Αυτζσ οι αλλαγζσ φάνθκε ότι 

ζπρεπε να γίνουν κατά τθ χριςθ του προγράμματοσ για τθν ανάπτυξθ και το ςχεδιαςμό 

αεροτομϊν ςτθ πράξθ. Ο πθγαίοσ κϊδικασ του προγράμματοσ μετά τθν ζκδοςθ v6.8 

δθμοςιεφτθκε για το κοινό και πλζον οποιεςδιποτε αλλαγζσ, βελτιϊςεισ και επιδιορκϊςεισ 

πραγματοποιοφνται από τουσ χριςτεσ του και ςυηθτοφνται ςτο ςχετικό forum. Βελτιϊςεισ ςτθ 

μζκοδο και προςκικεσ πικανϊσ να προςτεκοφν ςτο κϊδικα ενόσ εντελϊσ νζασ γενιάσ 

προγράμματοσ. 

Ο παρακάτω αλγόρικμοσ αναπαριςτά τισ αεροτομζσ με μια ροϊκι ςυνάρτθςθ γραμμικισ 

ςτροβιλότθτασ και ςχεδιάςτθκε ειδικά ϊςτε να είναι ςυμβατι με μια αντίςτροφθ μζκοδο (για τθ 

περίπτωςθ που δεν είναι γνωςτι ολόκλθρθ θ γεωμετρία τθσ αεροτομισ) και για να μπορεί να 

ανταπεξζλκει ςε ροι με τριβι. το επόμενο ςχιμα παρουςιάηεται θ δομι του XFOIL v6.96. 

 

χιμα 3.2: Η δομι και θ ροι δεδομζνων του XFOIL v6.96 [40] 
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3.1.1 Μαθηματικό ανϊλυςη των πεδύων ροόσ 

τισ επόμενεσ παραγράφουσ του κεφαλαίου κα αναφερκοφν όροι και ζννοιεσ που 

χρθςιμοποιοφνται από τον αλγόρικμο του XFOIL. Σα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω 

βρίςκονται ςτα ςυγγράμματα αεροδυναμικισ των Houghton και Carpenter [1] και Anderson [2] 

και ςτο ςφγγραμμα ςχετικά με τισ αεροτομζσ του Eppler [9]. τοιχεία αντλοφνται και από τισ 

εργαςίεσ των Drela [21,22,35] και Giles [22], Green, Weeks και Brooman [23], Whitfield [24], 

Swafford [29] και Youngren [35]. 

Κάκε κινοφμενο ρευςτό ζχει τζςςερισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ που κακορίηουν τθν 

ςυμπεριφορά του, τθ ταχφτθτα ( U ), τθ πίεςθ ( P ), τθ κερμοκραςία (T ) και τθ πυκνότθτα (  ). 

Αυτζσ μπορεί να μεταβάλλονται από ςθμείο ςε ςθμείο του ρευςτοφ ι και με το χρόνο. Για τθ 

μελζτθ αυτϊν των μεγεκϊν πρζπει να οριςτεί ζνα πεδίο ροισ (flow filed) όπωσ ακριβϊσ ορίηεται 

και για ζνα μαγνθτικό ι ζνα θλεκτρικό πεδίο. Για να αποκτθκεί μια οπτικι εικόνα του πεδίου 

ροισ πρζπει να οριςτεί μια γραμμι εφαπτόμενθ ςτο διάνυςμα τθσ ταχφτθτασ ςε κάκε ςθμείο 

τθσ. Αυτι θ γραμμι ονομάηεται ροϊκι γραμμι και κεωρθτικά πάνω τθσ ταξιδεφουν τα ςτοιχεία 

του ρευςτοφ. Αν τϊρα κεωρθκοφν πολλζσ ροϊκζσ γραμμζσ μαηί δθμιουργείται ζνα ροϊκό πεδίο, 

ζνα ςυνεχζσ πεδίο ροισ αποτελείται από ςυνεχείσ ροϊκζσ γραμμζσ. Οι ροϊκζσ γραμμζσ ενόσ 

πεδίου εξ οριςμοφ δεν τζμνονται (εκτόσ και αν πρόκειται για ςθμείο μθδενικισ ταχφτθτασ,  για 

πθγι ι καταβόκρα) και ρευςτό δεν περνάει μζςα από τισ γραμμζσ αυτζσ. το επόμενο ςχιμα 

φαίνεται ζνα παράδειγμα ςυνεχοφσ ροϊκοφ πεδίου γφρω από ζναν κφλινδρο. 

 

χιμα 3.3: Πεδίο ροισ γφρω από κφλινδρο (ςχεδιάςτθκε με τθν εφαρμογι [38]) 

τθ παροφςα εργαςία γίνεται βελτιςτοποίθςθ αεροτομϊν θ ροι γφρω από τισ οποίεσ είναι 

αςυμπίεςτθ (incompressible), τζτοια είναι άλλωςτε και θ πραγματικι ροι γφρω από τα πτερφγια 

μιασ ανεμογεννιτριασ ( 0.3M  ).  
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3.1.1.1 Εξύςωςη ςυνϋχειασ 

Ζςτω V  ζνασ όγκοσ ελζγχου του ρευςτοφ από τον οποίο διζρχεται διςδιάςτατθ ροι μάηασ. 

 

χιμα 3.4: Όγκοσ ελζγχου του ρευςτοφ και οι ροζσ μάηασ *1+ 

Η ροι ζχει πυκνότθτα ρ και  ταχφτθτα U , με ςυνιςτϊςεσ u  ςτον άξονα x και v  ςτον άξονα  y. Για 

μια τζτοια ανάλυςθ θ ροι μάηασ από τθν επιφάνεια που ζχει προςανατολιςμό προσ  τα αριςτερά 

του θμιάξονα x κα είναι:    

 
 

2

u x
u y

x

 
 
   

    
 

 (3.1) 

και προσ τα δεξιά: 

 
 

2

u x
u y

x

 
 
   

    
 

 (3.2) 

Άρα ςυνολικά θ ροι ςτον άξονα x κα είναι: 

 
 u

x y
x


 

 
  


 (3.3) 

και αντίςτοιχα για τον άξονα y κα είναι:   

 
 v

x y
y


 

 
  


 (3.4) 

υνολικά θ ροι μάηασ από τον όγκο ελζγχου κα είναι: 

 
   u v

x y
x y

 
 

     
    

  
 (3.5) 

Η ςυνολικι μάηα του όγκου V  κα είναι: 
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 x y
t


 


 


 (3.6) 

και άρα από τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ μάηασ, κα είναι: 

 
   

0
u v

t x y

     
  

  
 (3.7) 

Σο ανάπτυγμα του οποίου είναι θ γενικι μορφι τθσ εξίςωςθσ ςυνζχειασ για διςδιάςτατθ ροι: 

 0
u v

u v
t x y x y

  

     

     
     

 (3.8) 

τθ περίπτωςθ μόνιμθσ αςυμπίεςτθσ ροισ, θ εξίςωςθ τθσ ςυνζχειασ παίρνει τθ μορφι:  

 0
u v

x y

 
 

 
 (3.9) 

 

3.1.1.2 Εξιςώςεισ Navier-Stokes 

Οι εξιςϊςεισ Navier-Stokes, περιγράφουν τθν κίνθςθ ενόσ ρευςτοφ. τθν ουςία εκφράηουν τον 

δεφτερο Νόμο του Newton για τα ρευςτά. Η αναλυτικι τουσ μορφι προκφπτει μετά από μια 

ςειρά πολφπλοκων υπολογιςμϊν και θ μορφι τουσ για διςδιάςτατθ, αςυμπίεςτθ ροι 

πυκνότθτασ   και ιξϊδουσ  , είναι: 

 

2 2

2 2

2 2

2 2

x

y

u u P u u u
g u v

x y x t x y

v v P v v v
g u v

x y y t x y

  

  

        
             

       

        
             

       

 (3.10) 

όπου, 
xg  και yg  θ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ ςτον άξονα x και y αντίςτοιχα και P  θ πίεςθ που 

αςκείται ςτο ρευςτό. 

Οι εξιςϊςεισ Navier-Stokes τθσ αςυμπίεςτθσ ροισ ςε ςυνδυαςμό με τθν εξίςωςθ ςυνζχειασ 

αποτελοφν ζνα ςφςτθμα τριϊν εξιςϊςεων για τρείσ άγνωςτεσ μεταβλθτζσ τθσ ροισ, τισ 

ςυνιςτϊςεσ τθσ ταχφτθτασ u και v και τθν πίεςθ P . 

 

3.1.1.3 τροβιλότητα και κυκλοφορύα 

τροβιλότθτα (vorticity) ενόσ ρευςτοφ ονομάηεται το διανυςματικό μζγεκοσ που ςτθ γενικι 

περίπτωςθ ορίηεται ωσ (με ( , , )u v wU ):  
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 ω U  (3.11) 

 , ,
w v u w v u

y z z x x y

      
    

      
ω  (3.12) 

Για διςδιάςτατεσ ροζσ όπου δεν υπάρχει ςυνιςτϊςα w  ςτον άξονα z, το μζτρο τθσ 

ςτροβιλότθτασ δίνεται από τθ ςχζςθ:  

 
v u

x y


 
 
 

 (3.13) 

Η φπαρξθ ςτροβιλότθτασ ςε ζνα πεδίο, προκαλεί ςυςτροφι ςτα ςτοιχεία του ρευςτοφ.    Ζνα 

πεδίο ροισ του οποίου θ ςτροβιλότθτα ςε όλα τα ςθμεία ζχει μθδενικι τιμι ονομάηεται 

αςτρόβιλο (irrotational), ενϊ αντίκετα θ φπαρξθ ςτροβιλότθτασ ςε ζνα πεδίο το κάνει ςτροβιλό 

(rotational). Κυκλοφορία (circulation) ενόσ ρευςτοφ ονομάηεται το ποςό ςτροβιλότθτασ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι του ρευςτοφ. Μακθματικά αυτό εκφράηεται με το επικαμπφλιο 

ολοκλιρωμα τθσ ταχφτθτασ κατά μικοσ μιασ κλειςτισ γραμμισ: 

 
S

ds   U  (3.14) 

φμφωνα με το κεϊρθμα Stokes κυκλοφορία και ςτροβιλότθτα ςυςχετίηονται με τον επόμενο 

τφπο: 

 
A

dA  ω  (3.15) 

 

3.1.1.4 Ροώκό ςυνϊρτηςη πεδύου 

ε μια μόνιμθ διςδιάςτατθ ροι αςυμπίεςτου ρευςτοφ θ εξίςωςθ τθσ ςυνζχειασ δίνεται από τθ 

ςχζςθ (3.9). Η ροϊκι ςυνάρτθςθ (stream function) τθσ διςδιάςτατθσ ροισ ορίηεται ϊςτε να 

ικανοποιεί τθν ςχζςθ: 

 U Ψ  (3.16) 

όπου  , ,0u vU  και  0,0, Ψ . 

το καρτεςιανό ςφςτθμα αξόνων, θ ταχφτθτα κάκε ςθμείου του ρευςτοφ είναι: 

 καιu v
y x

 
  
 

 (3.17) 

Η εξίςωςθ τθσ ςυνζχειασ γίνεται: 
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2 2

0
x y y x

   
 

   
 (3.18) 

Ακόμθ ιςχφει: 

 d dx dy udx vdy
x y

 
    

 
 (3.19) 

Η ροϊκι ςυνάρτθςθ χρθςιμοποιείται για τθν απεικόνιςθ των ροϊκϊν γραμμϊν του πεδίου. Κατά 

μικοσ μιασ ροϊκισ γραμμισ, θ ροϊκι ςυνάρτθςθ ζχει ςτακερι τιμι, οπότε: 

 0
dx dy

d
u v

     (3.20) 

 

3.1.2 Ροό χωρύσ τριβό-Ιδανικό ροό  

Σα πεδία ιδανικισ ροισ (potential flow) είναι αςτρόβιλα, δθλαδι θ ςτροβιλότθτα ςε κάκε ςθμείο 

του πεδίου είναι μθδενικι. Μθδενικι ςτροβιλότθτα ςυνεπάγεται ροι χωρίσ τριβζσ. ε αυτι τθ 

παράγραφο κα παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ εξιςϊςεισ που χαρακτθρίηουν τθν ιδανικι ροι. 

 

3.1.2.1 υνϊρτηςη δυναμικού τησ ροόσ 

τθ κεωρία τθσ ιδανικισ ροισ ειςάγεται θ ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ δυναμικοφ ροισ (velocity 

potential). ε αυτι τθ περίπτωςθ κα πρζπει να είναι: 

 0 U  (3.21) 

άρα θ ταχφτθτα μπορεί να εκφραςτεί: 

 U  (3.22) 

όπου Φ το βακμωτό μζγεκοσ που ονομάηεται ςυνάρτθςθ δυναμικοφ ροισ. 

Η ςυνάρτθςθ Φ περιγράφει αςτρόβιλα ροϊκά πεδία και θ ταχφτθτα κάκε ςθμείο y του πεδίου 

είναι: 

 καιu v
x y

 
 
 

 (3.23) 

Ακόμθ, ιςχφει θ εξίςωςθ: 

 
2 2

0
x y y x

   
 

   
 (3.24) 
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Οι γραμμζσ που αναπαριςτά θ ςυνάρτθςθ δυναμικοφ ροισ είναι πάντα κάκετεσ με τισ ροϊκζσ 

γραμμζσ. 

3.1.2.2 Εξιςώςεισ τησ ιδανικόσ ροόσ 

Οι εξιςϊςεισ που διζπουν τθν ιδανικι διςδιάςτατθ ροι δίνονται επιγραμματικά παρακάτω. 

 Εξίςωςθ ςυνζχειασ (διςδιάςτατθ, αςυμπίεςτθ ροι): 

 0
u v

x y

 
 

 
 (3.25) 

 Εξιςϊςεισ Navier-Stokes (Εξιςϊςεισ Euler για αμελθτζεσ τριβζσ): 

    και   x y

P u u u P v v v
g u v g u v

x t x y y t x y
   

          
                  

          
 (3.26) 

 τροβιλότθτα: 

 
v u

x y


 
 
 

 (3.27) 

 Ροϊκι ςυνάρτθςθ (διςδιάςτατθ, αςυμπίεςτθ ροι): 

 καιu v
y x

 
  
 

 (3.28) 

 υνάρτθςθ δυναμικοφ (διςδιάςτατθ, αςτρόβιλθ ροι): 

 καιu v
x y

 
 
 

 (3.29) 

 Εξίςωςθ Laplace: 

 
2 2 2 2

2 2

2 2 2 2
0     ή     0

x y x y

       
        

   
 (3.30) 

 

3.1.2.3 τοιχειώδεισ ροϋσ 

Οι ςτοιχειϊδεισ ροζσ, είναι απλζσ ροζσ οι οποίεσ αν ςυντεκοφν  δθμιουργοφν λφςεισ πολφπλοκων 

προβλθμάτων δθλαδι πολφπλοκων ροϊν. Οι τρείσ ςτοιχειϊδεισ ροζσ είναι θ ομοιόμορφθ ροι, θ 

ςθμειακι πθγι (και καταβόκρα) και θ δίνθ. 

Οι ςυνιςτϊςεσ τθσ ταχφτθτασ ζχουν μζτρα u= cosU  και sinv  U . Η μακθματικι 

περιγραφι των ροϊκϊν γραμμϊν αυτοφ του πεδίου δίνεται από τθν ροϊκι ςυνάρτθςθ: 

 constantu y v x       (3.31) 

θ οποία ςε κάκε γραμμι ζχει διαφορετικι τιμι. 
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Μια ευκφγραμμθ ομοιόμορφθ ροι (uniform parallel flow), ςτακερισ γωνίασ κ ωσ προσ τον άξονα 

x, φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

χιμα 3.5: Ομοιόμορφθ ροι υπό γωνία κ (ςχεδιάςτθκε με τθν εφαρμογι [39]) 

Η ςυνάρτθςθ δυναμικοφ που αποτελεί ζνα μζτρο τθσ ροισ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ OTP και 

οποιαςδιποτε καμπφλθσ ςυνδζει τα ςθμεία  OTP, δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 u x v y     (3.32) 

Μια πθγι (source) είναι ζνα ςθμείο από το οποίο αναβλφηει ρευςτό ομοιόμορφα προσ όλεσ τισ 

διευκφνςεισ. Για διςδιάςτατεσ ροζσ θ ζνταςθ τθσ πθγισ ςυμβολίηεται με ς και μετράται ςε 

μονάδεσ 
2

sec

m 
 
 

.  Μια διςδιάςτατθ πθγι φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

χιμα 3.6: θμειακι πθγι (ςχεδιάςτθκε με τθν εφαρμογι [39]) 

Αν θ ζνταςθ τθσ πθγισ είναι αρνθτικι, δθλαδι το ρευςτό δεν αναβλφηει αλλά απορροφάται από 

το κεντρικό ςθμείο τθσ, τότε το ςθμείο αυτό δεν είναι πθγι αλλά καταβόκρα (sink). Η ροϊκι 

ςυνάρτθςθ μιασ πθγισ είναι: 
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 1tan
2 2

y

x

  

 

  
     

   
 (3.33) 

ενϊ θ ςυνάρτθςθ δυναμικοφ ροισ: 

 ln
2 o

r

r





 
    

  
 (3.34) 

όπου 
or , θ ακτίνα για τθν οποία 0  . 

Μια δίνθ είναι ζνα περιςτρεφόμενο πεδίο ρευςτοφ. υγκεκριμζνα το κζντρο αυτισ τθ 

περιςτρεφόμενθσ ροισ ονομάηεται ςθμειακι δίνθ. Δυο είναι οι κφριοι τφποι δίνθσ, θ ελεφκερθ ι 

αςτρόβιλθ δίνθ και θ δίνθ ςτερεοφ ςϊματοσ ι ςτροβιλι. Παρακάτω φαίνεται το πεδίο μιασ 

δίνθσ. 

 
χιμα 3.7: Δίνθ (ςχεδιάςτθκε με τθν εφαρμογι [39]) 

Μια δίνθ με μθδενικι ςτροβιλότθτα (αςτρόβιλθ) ονομάηεται ελεφκερθ, ενϊ μια ςτροβιλι δίνθ 

ονομάηεται δίνθ ςτερεοφ ςϊματοσ. Η ςτροβιλότθτα ςε κάκε ςθμείο του ρευςτοφ ςε μια 

ελεφκερθ δίνθ είναι μθδενικι 0   εκτόσ από το κζντρο περιςτροφισ τθσ. Παρακάτω 

παρακζτουμε τθ ροϊκι ςυνάρτθςθ και τθν ςυνάρτθςθ δυναμικοφ τθσ ελεφκερθσ δίνθσ. 

 ln
2 o

r

r

 
     

  
 (3.35) 

όπου 
or , θ ακτίνα για τθν οποία 0  . 

 
2

c




 
  


 (3.36) 

αν οριςτεί για 0  κα ιςχφει 0  . 
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3.1.3 Ροό με τριβό 

Προθγοφμενα ζγινε λόγοσ για ροι όπου οι δυνάμεισ ιξϊδουσ ιταν αμελθτζεσ και ζτςι δεν 

εμφανίηονταν φαινόμενα τριβισ. Παρόλο που αυτι θ προςζγγιςθ δίνει πολφ καλά αποτελζςματα 

ςτθν πλειονότθτα των αςυμπίεςτων και υποθχθτικϊν ροϊν, ςτθ πραγματικότθτα τα πραγματικά 

ρευςτά ζχουν ιξϊδεσ και ζτςι θ ροι αποκτά τριβι. Βάςθ κάκε μελζτθσ ςτθ ρευςτομθχανικι 

αποτελοφν οι εξιςϊςεισ Navier-Stokes. τθ περίπτωςθ ροισ με τριβι οι εξιςϊςεισ Navier-Stokes 

ζχουν τθ γενικι μορφι τουσ  για αςυμπίεςτθ ροι όπωσ αυτι φαίνεται ςτισ εξιςϊςεισ (3.10). Η 

ροι με τριβι μπορεί να είναι ςτρωτι (laminar) ι τυρβϊδθσ (turbulent), ανάλογα από τθν τιμι 

του αρικμοφ Reynolds. Ο κρίςιμοσ αρικμόσ Reynolds διαφζρει ςε κάκε ροι. Για μικροφσ 

αρικμοφσ Reynolds θ ροι είναι ςτρωτι, ενϊ για μεγάλουσ τυρβϊδθσ. 

Η ροι γφρω από ςτερεό ςϊμα (π.χ. πτερφγιο) δθμιουργεί ςτθν περιοχι τθν εμφάνιςθ του 

οριακοφ ςτρϊματοσ (boundary layer). τθ περιοχι αυτι θ ςχετικι ταχφτθτα ςτθν ςτερει 

επιφάνεια του ςϊματοσ είναι μθδενικι. Η ςτροβιλότθτα ςτο οριακό ςτρϊμα είναι μθ μθδενικι 

ενϊ ςτθν ακμι του οριακοφ ςτρϊματοσ θ ταχφτθτα παίρνει τθν τιμι τθσ αςτρόβιλθσ ροισ, πριν 

δθλαδι ςυναντιςει το ςτερεό ςϊμα . Ζξω από το οριακό ςτρϊμα θ ροι μπορεί να κεωρθκεί 

ιδανικι. το επόμενο ςχιμα φαίνεται θ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ τθσ ροισ πλθςίον ςτερεισ 

επιφάνειασ. 

 

χιμα 3.8: Μεταβολι τθσ ταχφτθτασ τθσ ροισ  κοντά ςτθ ςτερει επιφάνεια 

το ςθμείο Α θ ταχφτθτα παίρνει τθν μζγιςτθ τιμι τθσ 
Eu

 
ενϊ ςτο ςθμείο Β μθδενίηεται. Σα 

βαςικά γεωμετρικά μεγζκθ του οριακοφ ςτρϊματοσ περιγράφονται ςυνοπτικά παρακάτω. 

 Πάχοσ (thickness) οριακοφ ςτρϊματοσ, είναι το μικοσ   για το οποίο θ ταχφτθτα είναι 

ίςθ με το 99% τθσ 
Eu . 

 Η ανϊτερθ γραμμι του ςτρϊματοσ ονομάηεται ακμι (edge) και τα μεγζκθ που 

αναφζρονται ςε αυτιν δεικτοδοτοφνται με το γράμμα «E». τθ γραμμι αυτι θ ταχφτθτα 

είναι μόλισ 1% μικρότερθ τθσ
 Eu . 
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 Σο πάχοσ μετατόπιςθσ (displacement thickness), ορίηεται το μζγεκοσ για το οποίο ιςχφει: 

 *

0
1

E

u
dy

u






 
  

 
  (3.37) 

 Πάχοσ απϊλειασ ορμισ (momentum thickness), ονομάηεται θ απόςταςθ κ που κα πρζπει 

να μετακινθκεί το τοίχωμα για να ζχουμε τθν ίδια ορμι ςτο ρευςτό όταν αυτό είναι 

ιδανικό: 

 
0

1
E E

u u
dy

u u






   
    

   
  (3.38) 

 Επίςθσ, ορίηεται και θ παράμετροσ μορφισ (shape parameter): 

 
*

H



  (3.39) 

 Για το οριακό ςτρϊμα γφρω από μια αεροτομι ο αρικμόσ Reynolds, ορίηεται: 

 Re E
x

u c



 
  (3.40) 

Σο πάχοσ του οριακοφ ςτρϊματοσ είναι μια ςυνάρτθςθ τθσ απόςταςθσ από το ςθμείο που 

αρχίηει να δθμιουργείται και ςτθ γενικι περίπτωςθ ροισ γφρω από αεροτομζσ θ ακμι του δεν 

είναι παράλλθλθ με τθν επιφάνεια. Η αρχι τθσ ςυνζχειασ ορίηει ότι κα πρζπει να υπάρξει μια 

εναλλαγι μάηασ και ορμισ ανάμεςα ςτο οριακό ςτρϊμα και τθν περιοχι του αςτρόβιλου 

ρευςτοφ. 

Όπωσ προαναφζρκθκε οι τφποι ροισ που εμφανίηονται ςτθν φφςθ (ροι με τριβι) είναι θ ςτρωτι 

ροι και θ τυρβϊδθσ. Μεταξφ των δφο αυτϊν τφπων ροισ μποροφμε να διακρίνουμε ζνα 

μεταβατικό ςτάδιο, τθν μεταβατικι ροι (transitional flow). τθν ςτρωτι ροι, τα ςωματίδια του 

ρευςτοφ κινοφνται ςε παράλλθλεσ ςτρϊςεισ χωρίσ να αναμιγνφονται  μεταξφ τουσ. τθ 

μεταβατικι ροι, διάφοροι παράγοντεσ (εξωτερικοί παράγοντεσ, τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ, 

κζρμανςθ λόγω τριβισ κ.α.) διαταράςςουν τισ ςτοιχειϊδεισ ςτρϊςεισ των ςωματιδίων τα οποία 

μετακινοφνται ςυνεχϊσ από τθ μια ςτρϊςθ ςτθν άλλθ. Αυτι θ διαταραχι αυξάνεται και 

δθμιουργείται ζνα αςτακζσ πεδίο ροισ. Η περιοχι τθσ ροισ όπου λαμβάνει χϊρα θ μεταβατικι 

ροι είναι ςυνικωσ πολφ μικρι. τθν τυρβϊδθ ροι τα ςωματίδια κινοφνται και ςτισ τρεισ 

διαςτάςεισ µε τελείωσ ακανόνιςτο τρόπο. Η ακανόνιςτθ αυτι κίνθςθ των ςωματιδίων οδθγεί ςτθν 

εμφάνιςθ δινϊν διαφορετικοφ μεγζκουσ, μζςα ςε ολόκλθρο το πεδίο ροισ. Η ανάλυςθ τζτοιων 

ροϊν γίνεται µε τθν βοικεια ςτατιςτικϊν μεκόδων. Ο κρίςιμοσ αρικμόσ Reynolds δθλϊνει τθν 

μετάβαςθ από τθν ςτρωτι ςτθν τυρβϊδθ ροι. Σο ςθμείο τθσ ροισ ςτο οποίο ο αρικμόσ Reynolds 
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παίρνει τθν κρίςιμθ τιμι του λζγεται ςθμείο μετάβαςθσ και ανικει ςτθ μεταβατικι ροι. το 

επόμενο ςχιμα φαίνεται θ ανάπτυξθ οριακοφ ςτρϊματοσ γφρω από μια αεροτομι. 

 

χιμα 3.9: Ανάπτυξθ οριακοφ ςτρϊματοσ γφρω από αεροτομι *1+ 

ε ςθμεία όπου θ κλίςθ τθσ πίεςθσ είναι κετικι, δθλαδι θ ροι επιβραδφνεται (λόγω γεωμετρίασ 

ι τραχφτθτασ επιφάνειασ) ευνοείται θ αποκόλλθςθ τθσ ροισ. Σο φαινόμενο αυτό είναι γενικά 

ανεπικφμθτο. Η ροι, κοντά ςτθ ςτερει επιφάνεια, επιβραδφνεται από τθν τριβι και από τθν 

κετικι διαφορά πίεςθσ που υπάρχει ςτθν ροι, λόγω γεωμετρίασ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα το 

ρευςτό κοντά ςτο τοίχωμα ςταδιακά να επιβραδφνεται και θ ροι να αντιςτρζφεται (θμείο 
1P ). 

Σο πάχοσ του οριακοφ ςτρϊματοσ αυξάνει κατά πολφ κατά τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ τα 

ςωματίδια του ρευςτοφ κοντά ςτθν ςτερει επιφάνεια  κινοφνται προσ τα ζξω του ςτρϊματοσ και 

ζτςι θ ροι αποκολλάται (θμείο S). 

τθν περιοχι του ςθμείου αποκόλλθςθσ θ ταχφτθτα είναι μθδενικι ςτθν ςτερει επιφάνεια αλλά 

και ςε ζνα μικρό διάςτθμα, κάκετο ςε αυτιν: 

 0
u

y

 
 

 
 (3.41) 

Δθλαδι ςτο ςθμείο αποκόλλθςθσ δεν ζχουμε επιτάχυνςθ τθσ ροισ και ςυνεπϊσ οφτε διατμθτικζσ 

τάςεισ. τα επόμενα ςχιματα εμφανίηονται τα παραπάνω ςχετικά με το οριακό ςτρϊμα. τθ 

πρϊτθ εικόνα φαίνεται το προφίλ τθσ ταχφτθτασ  το οποίο ζχει μθδενικι τιμι για ζνα διάςτθμα 

μζςα ςτο οριακό ςτρϊμα. τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται θ μεταβολι του προφίλ ταχφτθτασ 

κατά τθν ροι του ρευςτοφ πάνω ςτθν επιφάνεια τθσ αεροτομισ, θ επιβράδυνςθ τθσ ροισ και θ 

αποκόλλθςι τθσ. 
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χιμα 3.10: Επιβράδυνςθ και απαρχι τθσ αποκόλλθςθσ τθσ ροισ 

 

χιμα 3.11: Αποκόλλθςθ τθσ ροισ ςτθν επιφάνεια αεροτομισ *1+ 

Η ςτρωτι ροι μετά το ςθμείο αποκόλλθςθσ είναι δυνατό να επανακολλθκεί  ςτθ ροι αυτι τθ 

φορά όμωσ εμπεριζχοντασ ςτροβιλότθτα και δθμιουργϊντασ ζτςι τθ τυρβϊδθ περιοχι του 

οριακοφ ςτρϊματοσ. τθ ςυνζχεια θ ροι μπορεί να αποκολλθκεί δθμιουργϊντασ δυςμενι 

αποτελζςματα ςτον απόρρου. το επόμενο ςχιμα περιγράφεται θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία από 

τον Eppler [9]. 
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χιμα 3.12: Αποκόλλθςθ ροισ, φυςαλίδα αποκόλλθςθσ και επανακόλλθςθ (αναπροςαρμογι από *9+) 

 

3.1.3.1 Οι εξιςώςεισ του οριακού ςτρώματοσ (αςυμπύεςτη ροό) 

Για το οριακό ςτρϊμα αςυμπίεςτθσ διςδιάςτατθσ ροισ, ο Prandtl αναπτφςςοντασ τισ εξιςϊςεισ 

Navier-Stokes, κατζλθξε ςε δφο εξιςϊςεισ που διζπουν τθ ροι ςτο οριακό ςτρϊμα:  

 

2

2

2

2

1

                    ή

1
     όηαν     0

u u u P
u v

x y y x

u u u dP P
u v

x y y dx y







   
  

   

   
   

   

 (3.42) 

 0
u v

x y

 
 

 
 (3.43) 

Οι εξιςϊςεισ αυτζσ αποτελοφν τθν εξίςωςθ τθσ ορμισ ςτον άξονα x και τθν γνωςτι εξίςωςθ τθσ 

ςυνζχειασ αντίςτοιχα και ςυνικωσ αναφζρονται ςαν εξιςϊςεισ του οριακοφ ςτρϊματοσ για 

αςυμπίεςτθ ροι. Οι υποκζςεισ που γίνανε για να καταλιξει ο Prandtl ςε αυτζσ απαρικμοφνται 

παρακάτω. 

1. Σο ροϊκό πεδίο ζξω από το οριακό ςτρϊμα είναι πεδίο ιδανικισ ροισ, χωρίσ τριβι και 

ιςχφουν οι εξιςϊςεισ του Euler. Μζςα ςτο οριακό ςτρϊμα ζχουμε τριβι. 
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2. Σο οριακό ςτρϊμα είναι πολφ λεπτό ςε ςχζςθ με το χαρακτθριςτικό μικοσ τθσ ςτερεισ 

επιφάνειασ. 

3. Οι οριακζσ ςυνκικεσ του οριακοφ ςτρϊματοσ είναι οι παρακάτω: 

 

   

( ,0) 0 ( ,0) 0

lim , lim , 0E
y y

u x v x

u x y u v x y
 

 

 

 (3.44) 

Μια ενδιαφζρουςα διατφπωςθ των εξιςϊςεων του οριακοφ ςτρϊματοσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ 

εξίςωςθ τθσ ορμισ ςτθν κατεφκυνςθ y και διατυπϊκθκε για πρϊτθ φορά από τον von Karman. Η 

εξίςωςθ αυτι γράφεται ωσ εξισ: 

  2
2

fE

E

Cdud
H

dx u dx

 
      (3.45) 

όπου fC  ο ςυντελεςτισ τριβισ τθσ ςτερεισ επιφάνειασ. 

 

3.1.3.2 Εξιςώςεισ του οριακού ςτρώματοσ (ςυμπιεςτό ροό) 

Παρακάτω κα αναλυκοφν οι εξιςϊςεισ και οι ςχζςεισ που ιςχφουν ςτθ περίπτωςθ που θ ροι 

είναι ςυμπιεςτι. Οι εξιςϊςεισ αυτζσ βαςίηονται ςε πολλζσ μελζτεσ που ζχουν γραφτεί εδϊ και 

δεκαετίεσ. Η παροφςα μελζτθ όπωσ προαναφζρκθκε αφορά ςε αςυμπίεςτθ ροι, όμωσ είναι 

ςθμαντικό να αναφερκοφν οι εξιςϊςεισ τισ ςυμπιεςτισ ροισ κακϊσ απλοποιϊντασ αυτζσ 

προκφπτουν οι εξιςϊςεισ τθσ αςυμπίεςτθσ. Ακόμθ κα βοθκιςουν τον αναγνϊςτθ που 

ενδιαφζρεται να μάκει τον τρόπο λειτουργίασ τθσ υπολογιςτικισ μεκόδου του XFOIL. Η δομι 

που ακολουκοφν οι παρακάτω εκφράςεισ είναι αυτι που χρθςιμοποιοφν και οι M.Drela και 

M.B.Giles [22]. Αρχικά δίνονται οι οριςμοί κάποιων βαςικϊν μεγεκϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτισ εξιςϊςεισ. 

 Ο παράγοντασ ςχιματοσ δίνεται με τισ παρακάτω μορφζσ: 

*

 : παράμεηρος μορθής (shape parameter)H





 

*

**  : παράμεηρος μορθής κινηηικής ενέργειας (kinetic energy shape parameter)H





**

**  : παράμεηρος μορθής πσκνόηηηας (density shape parameter)H



  



 

81 

 

1

 : κινημαηική παράμεηρος μορθής (kinematic shape parameter) 

1

E

k

E E

u
dn

u
H

u u
dn

u u

 
 

 


   
    

   




 

Κάποια βαςικά μεγζκθ του οριακοφ ςτρϊματοσ αναφζρκθκαν προθγοφμενα. Παρακάτω δίνονται 

όλα τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ με τουσ οριςμοφσ τουσ. 

* 1  :πάτος μεηαηόπιζης (displacement thickness)
E E

u
dn

u






 
  

 


 

** 1  :πάτος πσκνόηηηας (density thickness)
E E

u
dn

u






   
     

   


 

1  :πάτοςαπώλειας ορμής (momentum thickness)
E E E

u u
dn

u u






   
     

   


 

2
*

2
1  : πάτος κινηηικής ενέργειας (kinetic energy thickness)

E E E

u u
dn

u u






   
     

   
  

τισ επόμενεσ εξιςϊςεισ κα χρθςιμοποιθκοφν οι παράγοντεσ: 

3

1
 : ζσνηελζηής ζκέδαζης (dissipation coefficient)d

E E

u
C dn

u n




   
    

   


 2

2
:  ζσνηελεζηής επιθανειακής ηριβής (skin-friction coefficient)wall

f

E E

C
u










 
max

2
:ζσνηελεζηής διαημηηικών ηάζεων (shear stress coefficient)

E E

C
u










 
Όπωσ προαναφζρκθκε όλα τα μεγζκθ που αναφζρονται ςτθν ακμι του οριακοφ ςτρϊματοσ 

φζρουν το δείκτθ «Ε». Σα μεγζκθ αυτά είναι θ ταχφτθτα ακμισ οριακοφ ςτρϊματοσ 
Eu , θ 

πυκνότθτα ακμισ οριακοφ ςτρϊματοσ 
E , το ιξϊδεσ ςτθν ακμι 

E , ο αρικμόσ Mach τθσ ακμισ 

οριακοφ ςτρϊματοσ 
EM . 

τισ εξιςϊςεισ που κα ακολουκιςουν κα χρθςιμοποιθκοφν τα παρακάτω μεγζκθ, ο αρικμόσ 

Reynolds (που αναφζρεται ςτο πάχοσ  ) Re E E

E

u


 



 
 , θ μεταβλθτι ενίςχυςθσ τθσ 

διαταραχισ τθσ μετάβαςθσ n , θ εφαπτομενικι ταχφτθτα ςτθ ςτερει επιφάνεια wallU




  και

oh  θ ενκαλπία ςτο ςθμείο ανακοπισ. 



 

82 

 

Ενϊ θ τετμθμζνθ του ροϊκοφ πεδίου ωσ τϊρα αναφζρονταν με το λατινικό γράμμα x και θ 

τεταγμζνθ με το y, ακολουκϊντασ τθν μεκοδολογία των Drela και Giles [22+ κα αντικαταςτακοφν 

από το ελλθνικά γράμματα   και   αντίςτοιχα (ςχετικζσ ςυντεταγμζνεσ ωσ προσ τουσ 

καρτεςιανοφσ άξονεσ). Η παροφςα διατφπωςθ των εξιςϊςεων που ιςχφουν ςε ςυμπιεςτι ροι 

χρθςιμοποιεί τισ παρακάτω εξιςϊςεισ: 

  22
2

fE
E

E

Cdud
H M

d u d

 

 
       (3.46) 

  
*

** * *2 1 2
2

fE
d

E

CdudH
H H H C H

d u d




 
              (3.47) 

Η εξίςωςθ (3.47) προκφπτει εφκολα από τον ςυνδυαςμό τθσ ολοκλθρωμζνθσ εξίςωςθσ τθσ ορμισ 

(3.46) και τθσ διαφορικισ εξίςωςθσ του πάχουσ κινθτικισ ενζργειασ θ οποία γράφεται ωσ εξισ: 

 
* ** *

2

*
3 2E

E d

E

dud
M C

d u d

  

  

 
       
 

 (3.48) 

Σο ςφςτθμα των εξιςϊςεων (3.46) και (3.47) ολοκλθρϊνεται αν προςτεκοφν και οι εξιςϊςεισ που 

ορίηουν τισ ποςότθτεσ  * * , ,Rek EH H H M  ,  ** ** ,k EH H H M ,  , ,Ref f k EC C H M  , 

 , ,Red d k EC C H M  . τισ εξιςϊςεισ αυτζσ ο οριςμόσ τθσ κινθματικισ παραμζτρου μορφισ 

δίνεται από τθ ςχζςθ που αναφζρει ο Whitfield [24] για αδιαβατικζσ ροζσ αζρα: 

 
2

2

0.290

1 0.113

E
k

E

H M
H

M

 


 
 (3.49) 

Για το μζροσ τθσ ςτρωτισ ροισ ιςχφουν οι ςχζςεισ: 

 

 

 

2
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2

*

4
1.515 0.076 , 4

4
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 (3.50) 

 

 
2

2

7.4
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 (3.51) 
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5.5

2

2

2
Re 0.207 0.00205 4 , 4

2

42
Re 0.207 0.003 , 4

2 1 0.02 4

d
k k

kd
k

C
H H

HC
H

Hk






     


    

  

 (3.52) 

Ο Whitfield ςε ςχετικι ζκκεςι του [24], δίνει τθ ςχζςθ για τθ παράμετρο μορφισ πυκνότθτασ ςε 

τυρβϊδθ ροι. Η ςχζςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για ςτρωτι ροι, αφοφ ο ςυντελεςτισ **  

ζχει πολφ μικρι επίδραςθ ςε ροζσ με ταχφτθτα κοντά ςτθ ταχφτθτα του ιχου και είναι αμελθτζοσ 

ςε υποθχθτικζσ ροζσ : 

 ** 20.064
0.251

0.8
EH M

Hk

 
   

 
 (3.53) 

το τυρβϊδεσ μζροσ, οι ςχζςεισ ςφμφωνα με τον Swafford [29+, είναι: 

 

1.74 0.31

1.33 Re
0.3 log 0.00011 tanh 4 1

0.875

k

k

H

H k
C f

C

H
F C e

F



  

 
     

            
      

 (3.54) 

όπου: 

  
0.5

21 0.2C EF M    (3.55) 

και 

   0.5arctan 0.09 1 tanh
0.09 0.18

b

E E E

u uu s s
y a

u u u

   




    

           
     

 (3.56) 

όπου: 

 

1

2

, ,
2

f f E

E Ef

C Cu u
s y

u C

  




 
     (3.57) 

και , b  είναι ςτακερζσ που κακορίηονται από τθν αντικατάςταςθ τθσ εξίςωςθσ (3.56) ςτουσ 

οριςμοφσ του πάχουσ απϊλειασ ορμισ και του πάχουσ μετάκεςθσ. Από τθν εξίςωςθ (3.56) 

προκφπτει μια ςχζςθ μεταξφ των *

kH , 
kH  και Re : 
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 (3.58) 
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όπου:  

 

4 , Re 400

400
3 , Re 400

Re

Ho

Ho







 

  
 (3.59) 

Ο ςυντελεςτισ ςκζδαςθσ, είναι ανάλογοσ τθσ ενζργειασ που ςκεδάηεται τοπικά *35+ και  δίνεται 

ςαν άκροιςμα τθσ ςκζδαςθσ που λαμβάνει χϊρα ςτο τοίχωμα και αυτισ ςτον απόρρου: 

  1
2

f

d s s

C
C U C U      (3.60) 

ο ςυντελεςτισ επιφανειακισ τριβισ C  είναι το μζτρο των διατμθτικϊν τάςεων ςτον απόρρου 

και το 
sU  είναι θ ιςοδφναμθ κανονικοποιθμζνθ ταχφτθτα ολίςκθςθσ ςτθν επιφάνεια τθσ 

αεροτομισ και δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 
* 14
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2 3

k
s

HH
U

H

 
    

 
 (3.61) 

Ο ςυντελεςτισ τριβισ fC  εξαρτάται μόνο από τισ τοπικζσ ςυνκικεσ του οριακοφ ςτρϊματοσ. Ο 

ςυντελεςτισ διατμθτικϊν τάςεων, δεν εξαρτάται μόνο από τισ τοπικζσ παραμζτρουσ, αφοφ οι 

τάςεισ ςτο ςτρϊμα του απόρρου ανταποκρίνονται ςχετικά αργά ςτισ μεταβολζσ των ςυνκθκϊν 

(ειδικά ςε ροζσ με χαμθλό αρικμό Reynolds). 

φμφωνα με τουσ Green, Weeks και Brooman [23+ ιςχφει θ ςχζςθ: 

 
1 1

2 2
,4.2 EQ

dC
C C

C d


 







 
   

 
 (3.62) 

Σο   και ο ιςοδφναμοσ ςυντελεςτισ διατμθτικϊν τάςεων EQC  δίνονται από τισ ςχζςεισ: 

 *1.72
3.15

1kH
  

 
    

 
 (3.63) 
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*
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k
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s k
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U H H



  

 
 (3.64) 

Η πρόβλεψθ τθσ περιοχισ μετάβαςθσ είναι πολφ ςθμαντικι ςε περιπτϊςεισ μικρϊν αρικμϊν 

Reynolds. Ειδικότερα, ο εντοπιςμόσ του ςθμείου τθσ μετάβαςθσ κακορίηει το μζγεκοσ τθσ 

φυςαλίδασ αποκόλλθςθσ και τισ απϊλειεσ ςε αυτιν. Μια τυπικι φυςαλίδα παρουςιάηει 

απότομεσ μεταβολζσ τθσ ταχφτθτασ ακμισ του οριακοφ ςτρϊματοσ  και του πάχουσ απϊλειασ τθσ 

ορμισ ςτθν πολφ μικρι περιοχι επανακόλλθςθσ τθσ ροισ. το ςχιμα 3.13, φαίνονται αυτζσ οι 
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απότομεσ αλλαγζσ. Με ολοκλιρωςθ τθσ ςχζςθσ 3.46, που ςυνδζει τα  και 
Eu  ςτθ πολφ 

μικρι απόςταςθ d  και αγνοϊντασ τθν επιφανειακι τραχφτθτα fC  προκφπτει θ ςχζςθ: 

  22 E
E

E

u
H M

u






      (3.65) 

 

χιμα 3.13: Μεταβολζσ ςτο προφίλ ταχφτθτασ τθσ φυςαλίδασ αποκόλλθςθσ 

Η παραπάνω ςχζςθ δείχνει ξεκάκαρα ότι μια υψθλι τιμι τθσ αρχικισ παραμζτρου H , ςτθν 

επανακόλλθςθ προκαλεί ζνα ςχετικό μεγάλο άλμα ςτο πάχοσ  . Αφοφ το H  αυξάνεται γριγορα 

κατάντθ του ςτρωτοφ μζρουσ τθσ ροισ μιασ φυςαλίδασ , είναι φανερό από τθν εξίςωςθ 3.65 ότι 

θ μεταβολι του πάχουσ απϊλειασ ορμισ κα είναι ευαίςκθτθ ωσ προσ το μικοσ τθσ φυςαλίδασ 

και ωσ εκ τοφτου ςτθν ακριβι περιοχι τθσ μετάβαςθσ ςτθ φυςαλίδα. Επειδι θ αντίςταςθ ςτθν 

αεροτομι επθρεάηεται άμεςα από οποιαδιποτε μεταβολι ςτο πάχοσ απϊλειασ τθσ ορμισ, 

απαιτείται μια ακριβισ και αξιόπιςτθ μζκοδοσ πρόβλεψθσ τθσ περιοχισ μετάβαςθσ, για ποςοτικι 

πρόβλεψθ τθσ αεροδυναμικισ αντίςταςθσ αεροτομϊν ςε ροι χαμθλοφ αρικμοφ Reynolds με 

φυςαλίδεσ μετάβαςθσ. Η παροφςα μζκοδοσ χρθςιμοποιεί μια κεωρία που βαςίηεται ςτθν 

εξίςωςθ Orr-Sommerfeld, θ οποία είναι θ μζκοδοσ critn
e  που αναπτφχκθκε από τουσ Smith, 

Gamberoni και Ingen [22]. Η μζκοδοσ υποκζτει ότι θ μετάβαςθ εκκινεί όταν το πιο αςτακζσ κφμα 

Tollmien-Schlichting ςτο οριακό ςτρϊμα αναπτυχκεί κατά ζναν παράγοντα, ςυνικωσ 9 8100e  . 

Για τον υπολογιςμό αυτοφ του παράγοντα, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ διαταραχισ πρζπει να 
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ςχετίηεται με τισ τοπικζσ παραμζτρουσ του οριακοφ ςτρϊματοσ. Η μεταβλθτι ενίςχυςθσ τθσ 

διαταραχισ είναι το κριτιριο για τθ μζκοδο εφρεςθσ του ςθμείου μετάβαςθσ, για ελεφκερθ 

μετάβαςθ (free transition) και δίνεται από τθ ςχζςθ: 

    ,Re Re
Re

k o k

dn
n H H

d
 



      (3.66) 

ε αυτι τθ ςχζςθ  το n  είναι ο λογάρικμοσ τθσ μζγιςτθσ ενίςχυςθσ που προκαλεί τθ μετάβαςθ. Η 

κλίςθ 
Re

dn

d 

 και ο κρίςιμοσ αρικμόσ Reynolds Re o  δίνονται από τισ  ςχζςεισ: 

   
1

2 2
0.01 2.4 3.7 2.5 tanh 1.5 4.65 0.25

Re
k k

dn
H H

d 

             (3.67) 

 
1.415 20 3.295

logRe 0.489 tanh 12.9 0.44
1 1 1

o

k k kH H H


   
        

     
 (3.68) 

Με ολοκλιρωςθ κα ιςχφει: 

 
,

Re

Re
Re

Reo

dn
n d

d








   (3.69) 

Η παράγωγοσ τθσ μεταβλθτισ ενίςχυςθσ τθσ διαταραχισ ωσ προσ το διάςτθμα ξ δίνεται από τθ 

ςχζςθ: 

 
2Re 1 1

1
Re Re 2

E E E

E E

d du udn dn dn

d d d d u d



 

 

     

   
         

 
 (3.70) 

όπου οι όροι 
2

E E

E

u 

 

 


 και E

E

du

u d




  είναι ςυναρτιςεισ τθσ κινθματικισ παραμζτρου μορφισ 

kH  δίνονται από τισ εμπειρικζσ ςχζςεισ: 

  
2

2

6.54 14.07kE E
k

E k

Hu
l H

H

 

 

  
 


 (3.71) 

  
 

 

2
4 1

0.058 0.068
1

kE
k

E k k

Hdu
m H

u d H l H





 
      
 
 

 (3.72) 

Σελικά, θ παράγωγοσ 
dn

d
 ωσ ςυνάρτθςθ των 

kH  και κ, δίνεται από τθ ςχζςθ: 

    
 

 
1 1

,
Re 2

k

k k k

m Hdn dn
H H l H

d d 


 


     (3.73) 
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Προκφπτει λοιπόν, μια ςαφισ διατφπωςθ για τον παράγοντα n : 

  
o

dn
n d

d




 


   (3.74) 

όπου το 
o  είναι το ςθμείο που παρουςιάηεται ο κρίςιμοσ αρικμόσ Reynolds. 

Ο απόρρουσ κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί ςαν ζνα ςτρϊμα ροισ με τριβι *21+. Ζτςι ςε κάκε 

ςθμείο του κα πρζπει να υπάρχει μια τιμι για το   και μια για το * . Οι ςχζςεισ που ιςχφουν 

ςτθν ακμι φυγισ και επεκτείνονται ςε όλο το ςτρϊμα το απόρρου είναι: 

 
* * *

. .

wake upper lower

wake upper lower T Eh

  

  

 

  

 (3.75) 

Αυτζσ οι ςχζςεισ βοθκάνε ςτθν προςομοίωςθ του απόρρου , ωσ ζνα ςυνεχζσ ςϊμα ακόμα και για 

αμβλεία ακμι φυγισ πάχουσ 
. .T Eh . Η αρχικι τιμι του ςυντελεςτι διατμθτικϊν τάςεων ςτον 

απόρρου δίνεται από τθν ςχζςθ: 

 , ,

,

upper upper lower lower

wake

upper lower

C C
C

 



 

 

  



 (3.76) 

 

3.2 Μοντελοπούηςη τησ περιφϋρειασ τησ αεροτομόσ 

Ζςτω μια ατριβισ και αςυμπίεςτθ ροι όπωσ αυτι του ςχιματοσ 3.14. Με γαλάηιεσ κουκίδεσ 

ςθμειϊνεται μια ομάδα ςωματιδίων του ρευςτοφ ςθμειϊνεται με 
1C  θ κόκκινθ κλειςτι καμπφλθ 

που διζρχεται από αυτά. Η κυκλοφορά που ςτθν καμπφλθ 
1C  τθ χρονικι ςτιγμι 

1t  είναι ίςθ με 

1 . Αν θ ομάδα ςωματιδίων του ρευςτοφ κινθκεί προσ τθ διεφκυνςθ τθσ ροισ, τα ςωματίδια κα 

ςχθματίηουν τθν κλειςτι καμπφλθ 
2C  και ζτςι ςτθ χρονικι ςτιγμι 

2t  θ κυκλοφορία ςτθν 

καμπφλθ 
2C  κα είναι 

2 . 

Για τθν κυκλοφορία ιςχφει το κεϊρθμα του Kelvin [2]:  

 0
d

dt


  (3.77) 

δθλαδι 
1 2   . 

Αν κεωρθκεί μια ακίνθτθ αεροτομι (ςχιμα 3.15), γφρω από τθν οποία δεν υπάρχει καμία ροι, θ 

κυκλοφορία γφρω από τθν αεροτομι ςε κάκε ςθμείο είναι μθδζν 1 0  . 
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χιμα 3.14: Σο κεϊρθμα του Kelvin (αναπροςαρμογι από [2]) 

 

 

χιμα 3.15: Η δθμιουργία του ςτροβίλου εκκίνθςθσ (αναπροςαρμογι από [2]) 

Αν αρχίςει θ ςχετικι κίνθςθ μεταξφ αεροτομισ και ροισ, το ρευςτό που κινείται γφρω από τθν 

αεροτομι ζχει τθν τάςθ να ςτροβιλιςτεί γφρω από τθν ακμι φυγισ. Ζτςι, θ ταχφτθτα ςτθν ακμι 

φυγισ τείνει ςτο άπειρο. υνεπϊσ τισ πρϊτεσ ςτιγμζσ τθσ κίνθςθσ μια λεπτι περιοχι υψθλϊν 

βακμίδων ταχφτθτασ (μεγάλθσ ςτροβιλότθτασ) ςχθματίηεται ςτθν ακμι φυγισ (ςχιμα 3.15). Αυτι 

θ ςτροβιλότθτα απομακρφνεται από τθν ακμι φυγισ μαηί με τθν υπόλοιπθ ροι. Η περιοχι αυτι 

είναι ςτθν ουςία μια δίνθ, που ονομάηεται ςτρόβιλοσ εκκίνθςθσ (starting vortex) [2]. Όταν θ ροι 
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γφρω από τθν αεροτομι ςτακεροποιθκεί αφινει τθν ακμι φυγισ ομαλά. ε αυτι τθ περίπτωςθ 

οι μεγάλεσ βακμίδεσ ταχφτθτασ ςτθν περιοχι τθσ ακμισ φυγισ χάνονται και δε δθμιουργείται 

ςτροβιλότθτα. Αυτι θ κατάςταςθ ςτθν ακμι φυγισ αναλφκθκε αρχικά από τον γερμανό 

μακθματικό Martin Wilhelm Kutta το 1902 [1] και για αυτό θ ςχζςθ που τθν διζπει ονομάηεται 

ςυνκικθ Kutta (Kutta condition). 

Ο ςτρόβιλοσ εκκίνθςθσ που δθμιουργικθκε, απομακρφνεται μαηί με τθν ροι. Σα ςτοιχεία του 

ρευςτοφ από τα οποία διζρχονταν θ καμπφλθ 
1C  μετακινικθκαν κατάντθ τθσ ροισ 

ςχθματίηοντασ τθν νζα καμπφλθ 
2C  (καμπφλθ ΑΒΓΔΑ του ςχιματοσ 3.16). φμφωνα με το 

κεϊρθμα του Kelvin θ κυκλοφορία ςτθν καμπφλθ 
2C  κα είναι ίςθ με τθν κυκλοφορία ςτθν αρχικι 

καμπφλθ 
1C , δθλαδι 

2 1 0   . Φζροντασ τθν τομι ΒΔ ςχθματίηονται δυο επιμζρουσ κλειςτζσ 

καμπφλεσ, θ 
3C  (ΑΒΔΑ) και θ 

4C  (ΒΓΔΒ). Η καμπφλθ 
3C  περιλαμβάνει τθν αεροτομι και θ 

καμπφλθ 
4C  περιλαμβάνει τον ςτρόβιλο εκκίνθςθσ. Η καμπφλθ 

4C  παρουςιάηει κυκλοφορία 

4 0   (αντιωρολογιακισ φοράσ) λόγω του ςτροβίλου εκκίνθςθσ. Επειδι όμωσ 
3 4 2 0     

κα πρζπει 
3 4 0     (ωρολογιακισ φοράσ). Αυτι είναι και θ κυκλοφορία γφρω από τθν 

αεροτομι και είναι ίςθ και αντίκετθ με τθν κυκλοφορία που δθμιουργεί ο ςτρόβιλοσ εκκίνθςθσ. 

 

χιμα 3.16: Δθμιουργία κυκλοφορίασ γφρω από τθν αεροτομι (αναπροςαρμογι από [2]) 

Κατά τθ διάρκεια τθσ απαρχισ τθσ ςχετικισ κίνθςθσ, θ ςτροβιλότθτα από τθν ακμι φυγισ 

τροφοδοτεί τον ςτρόβιλο εκκίνθςθσ, ιςχυροποιϊντασ τον και ςυνεπϊσ αυξάνει τθν 

αντιωρολογιακι κυκλοφορία τθσ καμπφλθσ 
4C . Με τθν ςειρά τθσ, θ ωρολογιακισ φοράσ 

κυκλοφορία τθσ καμπφλθσ 
3C  ενιςχφεται κάνοντασ τθν ροι ςτθν ακμι φυγισ να πλθςιάηει ςτθν 

ςυνκικθ Kutta. Σελικά, ο ςτρόβιλοσ εκκίνθςθσ αναπτφςςει τθν κατάλλθλθ ζνταςθ, ζτςι ϊςτε θ 

κυκλοφορία 
3  να οδθγεί ςε ομαλι ροι γφρω ςτθν ακμι φυγισ, ϊςτε να εκπλθρϊνεται θ 

ςυνκικθ Kutta [2]. 
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Η δθμιουργία κυκλοφορίασ γφρω από τθν αεροτομι ςχετίηεται με τθν άνωςθ με μια ςχζςθ που 

ονομάηεται κεϊρθμα Kutta-Zhukovsky, προσ τιμιν του γερμανοφ Martin Wilhelm Kutta και του 

ρϊςου Nikolai Zhukovsky [1]: 

 l U    (3.78) 

Όπου l  είναι θ δφναμθ άνωςθσ ανά μονάδα μικουσ τθσ περιφζρειασ τθσ αεροτομισ,   είναι θ 

πυκνότθτα του ρευςτοφ, U  είναι θ ταχφτθτα του ρευςτοφ μακριά από τθν αεροτομι και   θ 

κυκλοφορία γφρω από τθν αεροτομι. Άρα γίνεται άμεςα αντιλθπτό ότι θ άνωςθ είναι προϊόν τθσ 

κυκλοφορίασ γφρω από τθν αεροτομι και αρκεί θ γνϊςθ τθσ κυκλοφορίασ για να βρεκοφν οι 

δυνάμεισ πάνω ςτθν αεροτομι. 

Για να προςομοιωκεί θ κυκλοφορία γφρω από μια αεροτομι, θ πιο κοινι μζκοδοσ πλαιςίων 

προτείνει τθν κάλυψθ τθσ περιφζρειασ τθσ αεροτομισ με ζνα επίπεδο δινϊν (vortex sheet). Ζνα 

επίπεδο δινϊν αποτελείται από ευκείεσ ίνεσ δινϊν (straight vortex filaments) τοποκετθμζνεσ 

δίπλα-δίπλα. Μια ίνα δίνθσ είναι ςτθν ουςία μια γραμμικι δίνθ, δθλαδι μια δίνθ θ οποία 

εκτείνεται κατά μικοσ μιασ γραμμισ (ςχιμα 3.17). Η ζνταςθ μιασ γραμμικισ δίνθσ, όπωσ και ςε 

μία ςθμειακι δίνθ είναι θ κυκλοφορία Γ. το ςχιμα 3.18, φαίνεται ςε προοπτικι αλλά και πλάγια 

όψθ ζνα επίπεδο δινϊν. 

 

χιμα 3.17: Μια γραμμικι δίνθ ζνταςθσ Γ (αναπροςαρμογι από *2+) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Wilhelm_Kutta
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χιμα 3.18: Επίπεδο δινϊν (αναπροςαρμογι από *2+) 

Η ςυνολικι ζνταςθ του επιπζδου δινϊν δίνεται από τθ ςχζςθ [2]: 

 
b

a
ds    (3.79) 

το ςχιμα 3.19 παρουςιάηεται μια αεροτομι τθσ οποίασ θ περιφζρεια ζχει αντικαταςτακεί από 

ζνα επίπεδο δινϊν. 

 

χιμα 3.19: Αντικατάςταςθ τθσ περιφζρειασ μιασ τυχαίασ αεροτομισ με ζνα επίπεδο δινϊν [2] 

Όταν αντικαταςτακεί θ περιφζρεια μιασ αεροτομισ με ζνα επίπεδο δινϊν, θ ςυνκικθ Kutta 

γράφεται [2]: 

  . . . . 0T E T Es    (3.80) 

όπου με 
. .T Es  ςυμβολίηεται θ περιοχι τθσ ακμι φυγισ. 

το XFOIL χρθςιμοποιοφνται και πλαίςια πθγϊν (source panels) που ςχετίηονται με τισ ποςότθτεσ 

του ςτρϊματοσ με τριβι. Ζνα πλαίςιο πθγϊν αποτελείται από γραμμικζσ πθγζσ (line sources) 

τοποκετθμζνεσ δίπλα-δίπλα, όπωσ ςχθματίηεται και ζνα επίπεδο δινϊν [2]. Παρακάτω φαίνεται 

μια γραμμικι πθγι και θ παροχι όγκου μζςα από αυτιν (ςχιμα 3.20). 
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χιμα 3.20: Παροχι όγκου από μια γραμμικι πθγι [2] 

το επόμενο ςχιμα φαίνεται ςε προοπτικι αλλά και πλάγια όψθ ζνα πλαίςιο πθγϊν. 

 

χιμα 3.21: Πλαίςιο πθγϊν (αναπροςαρμογι από *2+) 

Η ζνταςθ τθσ πθγισ ανά μονάδα μικουσ τόξου s , είναι  s  . 

 

3.2.1 Μοντϋλο του XFOIL για ατριβό ροό 

 

χιμα 3.22: Διακριτοποίθςθ αεροτομισ και απόρρου ςε διανομι πλαιςίων με δίνεσ και πθγζσ και μια 

λεπτομζρεια τθσ ακμισ φυγισ (αναπροςαρμογι από  [21]) 

το ςχιμα 3.22 φαίνεται θ διακριτοποίθςθ μιασ αεροτομισ και του απόρρου με τθ μζκοδο που 

χρθςιμοποιεί το XFOIL. ε αυτι τθν εργαςία δε χρθςιμοποιείται το μοντζλο τθσ μικτισ 

αντίςτροφθσ επίλυςθσ κακϊσ οι γεωμετρίεσ των αεροτομϊν είναι πλιρωσ γνωςτζσ. Ζτςι το 

μοντζλο αυτό είναι εκτόσ ενδιαφζροντοσ για τθ παροφςα εργαςία. Αντίκετα γίνεται πλιρθσ 
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ανάλυςθ τθσ μεκόδου άμεςθσ επίλυςθσ και των εξιςϊςεων που χρθςιμοποιεί. Σο πρόγραμμα 

XFOIL δζχεται ςαν είςοδο τθν γεωμετρία μιασ αεροτομισ με τθ μορφι ςυντεταγμζνων. Σα 

ςθμεία τθσ γεωμετρίασ που δίνεται αποτελοφν τουσ κόμβουσ. Οι κόμβοι ςυνδζονται μεταξφ τουσ 

με ευκφγραμμα τμιματα, τα πλαίςια. Οι ςχζςεισ που κα αναπτυχκοφν παρακάτω αναφζρονται 

από τον Mark Drela [21]. Για να αναπτυχκεί ζνα διςδιάςτατο πεδίο ροισ που κα προςομοιάηει τθ 

μορφι μιασ αεροτομισ, γίνεται θ υπζρκεςθ τριϊν ςτοιχειωδϊν ροϊν, μιασ ομοιόμορφθσ ροισ, 

ενόσ πλαιςίου πθγϊν ζνταςθσ  s   και ενόσ ςεντονιοφ δινϊν ζνταςθσ  s  . Οι δίνεσ 

τίκενται  ομοιόμορφα ςτθ περιφζρεια τθσ αεροτομισ (ςτουσ κόμβουσ) ενϊ οι πθγζσ 

τοποκετοφνται ομοιόμορφα ςτθν περιφζρεια, ςτα πλαίςια. Οι πθγζσ τοποκετοφνται και ςτθν 

απορροι του ρευςτοφ από τθν ακμι φυγισ. Η ροϊκι ςυνάρτθςθ αυτισ τθσ ςφνκεςθσ δίνεται από 

τθ ςχζςθ:  

 

[1]
[2] [3]

1 1
( , ) ( ) ln ( ; , ) ( ) ( ; , )

2 2
x y u y v x s r s x y ds s s x y ds  

 
          

    (3.81) 

Όπου, το μζροσ *1+ αναφζρεται ςτθν επίδραςθ τθσ ομοιόμορφθσ ροισ, το *2+ αναφζρεται ςτθν 

επίδραςθ του επιπζδου των δινϊν, το *3+ αναφζρεται ςτθν επίδραςθ των πλαιςίων πθγϊν, r 

είναι το μζτρο του διανφςματοσ μεταξφ του ςθμείου s και του ςθμείου του πεδίου με 

ςυντεταγμζνεσ (x,y), κ είναι θ κλιςθ του διανφςματοσ r, v  και u  είναι οι ςυνιςτϊςεσ τθσ 

ταχφτθτασ τθσ ομοιόμορφθσ ροισ ςτον x και y άξονα αντίςτοιχα. 

Η περιφζρεια τθσ αεροτομισ και θ απορροι διακριτοποιοφνται ςε επίπεδα πλαίςια με N και 

WN  κόμβουσ αντίςτοιχα. Κάκε πλαίςιο ζχει μια κατανομι γραμμικισ ςτροβιλότθτασ που 

προςδιορίηεται από τισ τιμζσ τθσ ςτουσ κόμβουσ  1,i i N   . Κάκε πλαίςιο τθσ αεροτομισ και 

τθσ απορροισ, κατά μικοσ του ζχει μια ςτακερι ζνταςθ πθγισ  1, 1i Wi N N     . Η 

επίδραςθ των εντάςεων των πθγϊν κα φανεί αργότερα ςτθν ροι με τριβι. τθ περίπτωςθ όπου 

οι κόμβοι 1i   και i N , δε ςυμπίπτουν και υπάρχει μεταξφ τουσ κενό, πρζπει να τεκεί μεταξφ 

τουσ ζνα ςυνδετικό πάνελ το οποίο κα αντιπροςωπεφει τθν ακμι φυγισ και κα πρζπει να 

ιςχφουν ςε αυτό οι παρακάτω εξιςϊςεισ:  

 
. . 1

. . 1

1 ˆˆ( )
2

1 ˆˆ( )
2

T E N

T E N

s i

s i

  

  

   

   

 (3.82) 

όπου ŝ  είναι το μοναδιαίο διάνυςμα που διχοτομεί τθν γωνία τθσ ακμισ φυγισ και î  το 

μοναδιαίο διάνυςμα κατά μικοσ του πάνελ τθσ ακμισ φυγισ. 
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Η διακριτι μορφι τθσ ροϊκισ ςυνάρτθςθσ 3.81 παίρνει τθ παρακάτω μορφι:  

 

1

1
[1]

[2]

1

1 1

1

[3]

1

[

1
( , ) ( , ) 2
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1
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4]

 (3.83) 

όπου, το μζροσ *1+ αναφζρεται ςτθν επίδραςθ τθσ ομοιόμορφθσ ροισ, το *2+ αναφζρεται ςτθν 

επίδραςθ τθσ ςθμειακισ πθγισ, το *3+ αναφζρεται ςτθν επίδραςθ τθσ δίνθσ, το *4+ αναφζρεται 

ςτθν ακμι φυγισ, ενϊ οι μοναδιαίεσ ροϊκζσ ςυναρτιςεισ μποροφν να εκφραςτοφν ςυναρτιςει 

των όρων ,x y  με τισ παρακάτω ςχζςεισ: 

 
1 1 2 2 2 1 1 2( , ) ln ln ( )j x y x r x r x x y             (3.84) 

    2 2 2 2

1 2 2 2 1 1 1 2

1 2

1 1
( , ) ln ln

2
j jx y x x r r r r x x y

x x

   
               

 (3.85) 

 1
2 2 1 1

2

( , ) lnj

r
x y x x y

r

          (3.86) 

 

χιμα 3.23: υντεταγμζνεσ ςθμείο τθσ ροισ ωσ προσ πλαίςιο τθσ αεροτομισ(αναπροςαρμογι από [21]) 

Η ροϊκι ςυνάρτθςθ πρζπει να ζχει ςτακερι τιμι 
o  ςε κάκε κόμβο τθσ αεροτομισ και ζτςι από 

τισ παραπάνω ςχζςεισ εξάγεται το παρακάτω γραμμικό ςφςτθμα 

  
1

1 1

, 1,
wN NN

ij j o i i ij j

j j

a u y v x b i N 
 

 

            (3.87) 
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Οι πίνακεσ των ςτακερϊν ija  και ijb προςδιορίηονται από τισ ςχζςεισ 3.84-86 αν όλοι οι κόμβοι 

τθσ αεροτομισ (
ix ,

iy ) είναι γνωςτοί. Σο παραπάνω γραμμικό ςφςτθμα 3.87 ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ςυνκικθ Kutta:  

 
1 0N    (3.88) 

δίνει ζνα γραμμικό ςφςτθμα    1 1N N    για τισ τιμζσ  1,i i N    και τθ ςτακερι ροϊκι 

ςυνάρτθςθ που περιγράφει τθν επιφάνεια τθσ αεροτομισ 
o . 

Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτθ περίπτωςθ αεροτομϊν με αιχμθρι ακμι φυγισ. τθ περίπτωςθ 

αυτι οι κόμβοι 1i   και i N  ςυμπίπτουν και το ςφςτθμα δεν μπορεί να λυκεί, αφοφ οι 

αντίςτοιχεσ εξιςϊςεισ τουσ 3.87 ταυτίηονται. Για να παρακαμφκεί αυτό το πρόβλθμα θ εξίςωςθ 

του ςυςτιματοσ 3.87 που αφορά ςτον κόμβο N, πρζπει να αντικαταςτακεί από τθν παρζκταςθ 

τθσ μζςθσ τιμισ του γ (μεταξφ τθσ επάνω και τθσ κάτω πλευράσ) προσ τθν ακμι φυγισ που 

δίνεται ωσ εξισ: 

    3 2 1 2 12 2 0N N N               (3.89) 

Για τθν ανάλυςθ ενόσ προβλιματοσ όπου θ γεωμετρία είναι γνωςτι, το γραμμικό ςφςτθμα που 

αποτελείται από τθν εξίςωςθ 3.87 και τθν ςυνκικθ Kutta 3.88 μπορεί να λυκεί με απαλοιφι 

Gauss. Η λφςθ του προβλιματοσ κα είναι: 

  
1

'

0 90

1

cos sin , 1,
WN N

i i ij j

j

i a a b i N   
 



         (3.90) 

όπου, 
0  και 

90  είναι θ διανομι ςτροβιλότθτασ που αφορά ςε ομοιόμορφθ ροι υπό γωνία 

0a    και 90a    αντίςτοιχα και ' 1

ij ij ijb a b   . 

Θζτοντασ 0i   ςτθν εξίςωςθ 3.90 και κακορίηοντασ τθν γωνία προςβολισ α, προκφπτει θ λφςθ 

του ςυςτιματοσ για ατριβι ροι. τθ περίπτωςθ ανάλυςθσ πραγματικισ  ροισ οι τιμζσ τθσ 

ζνταςθσ των πθγϊν 
i  δεν είναι γνωςτζσ από τθν αρχι. Για αυτόν τον λόγω το ςφςτθμα 

εξιςϊςεων 3.90, ςυμπλθρϊνεται από τισ εξιςϊςεισ οριακοφ ςτρϊματοσ (ςυμπιεςτισ ροισ) για να 

αποκτθκεί επιλφςιμο ςφςτθμα εξιςϊςεων. 

Η εφρεςθ τθσ διανομισ ταχυτιτων και ζμμεςα θ διανομι πιζςεων (ςυντελεςτισ 
PC ) 

υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

 
2

1PC
U

 
   

 
 (3.91) 
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3.2.2 Μοντϋλο του XFOIL για πραγματικό ροό 

Παρακάτω κα δοκεί μια περίλθψθ των εξιςϊςεων με τισ οποίεσ το XFOIL επιλφει ζνα πρόβλθμα 

πραγματικισ ροισ. Οι εξιςϊςεισ που ιςχφουν αναλφκθκαν πλιρωσ παραπάνω αλλά αναφζρονται 

και εδϊ. 

  22
2

fE
E

E

Cdud
H M

d u d

 

 
       

  
*

** * *2 1 2
2

fE
d

E

CdudH
H H H C H

d u d




 
               

κακϊσ ιςχφει και θ εξίςωςθ: 

 

2
1 1

2 2
,

14 1
5.6 2

3 2 6.7

f k E
EQ

k E

CdC H du
C C

C d H u d


 






  

      
               

        

 (3.92) 

ε περιοχζσ ςτρωτισ ροισ θ εξίςωςθ 3.92 αντικακίςταται από τθν εξίςωςθ 3.70: 

    
Re

,
Re

k k

ddn dn
H H

d d d






 
   

 

χιμα 3.24: Επεξεργαςία ςθμείου μετάβαςθσ από τθν ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι [22] 

Ο απόρρουσ αντιμετωπίηεται ςαν ζνα ςτρϊμα ροισ με τριβι. Οι ςχζςεισ που ιςχφουν ςτθν ακμι 

φυγισ και επεκτείνονται ςε όλο το ςτρϊμα το απόρρου είναι: 

 
* * *

. .

wake upper lower

wake upper lower T Eh

  

  

 

  

 

τισ παραπάνω ςχζςεισ ςυμβολίηεται με 
. .T Eh  το πάχοσ τθσ ακμισ φυγισ. 



 

97 

 

Η αρχικι τιμι του ςυντελεςτι διατμθτικϊν τάςεων ςτον απόρρου δίνεται από τθν ςχζςθ: 

 , ,

,

upper upper lower lower

wake

upper lower

C C
C

 



 

 

  



 

Οι εξιςϊςεισ 3.46-47, 3.70 και 3.92 διακριτοποιοφνται με χριςθ κεντρικϊν διαφορϊν δφο 

ςθμείων. Οι μεταβλθτζσ  , * , C  ι n και 
Eu  ορίηονται να βρίςκονται ςτουσ κόμβουσ. 

Επομζνωσ, κάκε πλαίςιο τθσ αεροτομισ και του απόρρου ζχει τρείσ μθ γραμμικζσ εξιςϊςεισ που 

ςχετίηονται με αυτό και επιλφονται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. 

 

χιμα 3.25: Διάφορεσ περιοχζσ του διακριτοποιθμζνου οριακοφ ςτρϊματοσ (αναπροςαρμογι από [22]) 

Μιασ και θ ροι ςτο εςωτερικό τθσ αεροτομισ είναι ςτάςιμθ, ςτθν επιφάνεια τθσ αεροτομισ θ 

τιμι τθσ 
EU , ιςοφται με τθν τοπικι ςτροβιλότθτα, γ ςτθν πλευρά αναρρόφθςθσ και με   ςτθν 

πλευρά κατάκλιψθσ. φμφωνα με τον Mark Drela [21], οι ςχζςεισ που ςυνδζουν τθν 
EU  με τθν 

διανομι ςτροβιλότθτασ δίνονται από τισ ςχζςεισ: 

  1,Ei iu i N     (3.93) 

  
1

1 1

ˆ ˆ ˆ 1,
WN NN

Ei x y ij j ij j W

j j

u n u n v n c c i N N N  
 

 

                (3.94) 

όπου n̂  είναι το μοναδιαίο κάκετο διάνυςμα ςτον απόρρου.  

Αντικακιςτϊντασ τθ ςχζςθ τθσ επιφανειακισ ςτροβιλότθτασ (εξίςωςθ 3.90) ςτισ εξιςϊςεισ 3.93-

94 και εκφράηοντασ τθν ζνταςθ των πθγϊν ωσ απϊλεια μάηασ, προκφπτει θ παρακάτω εξίςωςθ:  

 *1

1

,i i
i E

i i

m mdm
m u

d s s
 







    


 (3.95) 
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θ λφςθ του ςυςτιματοσ είναι: 

  
1

1

1,
WN N

Ei INVi ij j W

j

u u d m i N N
 



      (3.96) 

Η παραπάνω γενικι ζκφραςθ αποτελεί μια ςφηευξθ τθσ λφςθσ τθσ ατριβοφσ ροισ γφρω από μια 

αεροτομι και τθσ λφςθσ που αφορά ςτθν διανομι τθσ μετατικζμενθσ μάηασ που αντιπροςωπεφει 

το οριακό ςτρϊμα και τον απόρρου. Ο όροσ 
INVu  (ατριβισ ταχφτθτα ακμισ) και ο πίνακασ ijd  

είναι ανεξάρτθτα τθσ λφςθσ για ροι με τριβι και  προςδιορίηονται από τθν γεωμετρία 

αεροτομισ-απόρρου και τθν γωνία προςβολισ. Οι κζςεισ του απόρρου προςδιορίηονται από τθν 

ατριβι ροι, πάνω ςτθν τροχιά μιασ ροϊκισ γραμμισ που φζρεται από το μζςο του πλαιςίου τθσ 

ακμισ φυγισ. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ο πίνακασ ijd  εμπεριζχει τθν επίδραςθ τθσ 

απϊλειασ μάηασ κοντά ςτθν ακμι φυγισ, ςτθν διανομι του
Eiu  μζςω τθσ επίδραςισ του ςτθν 

ςυνκικθ Kutta. Αυτι θ μθ άμεςθ επίδραςθ είναι αρκετά ςθμαντικι για ροζσ με χαμθλοφσ 

αρικμοφσ Reynolds, ειδικά κοντά ςτθν αποκόλλθςθ και ςτθ πικανι φπαρξθ φυςαλίδασ 

αποκόλλθςθσ. 

Η ζκφραςθ 3.96 είναι μια ακριβισ ζκφραςθ τθσ διανομισ 
Eiu  ςε όρουσ ανάλυςθσ οριακοφ 

ςτρϊματοσ κλείνει το ςφνολο των εξιςϊςεων 3.46-47, 3.70 και 3.92. Αυτό το μθ γραμμικό 

ςφςτθμα επιλφεται με τθ μζκοδο Newton. Οι μεταβλθτζσ τθσ μεκόδου είναι: 
i , 

im  και 
iC  

ι ˆ
in  ανάλογα με το αν το i  είναι ςτθν ςτρωτι ι ςτθ τυρβϊδθ περιοχι. Σο ςφςτθμα με μορφι 

πινάκων γράφεται: 

 

 

1 1

ˆ ,
WW

j j

j

j j N NN N j

J R

m

J n C R





  

     
    

    
         

 (3.97) 

Για ςυμπιεςτζσ ροζσ, ςφμφωνα με τθν διόρκωςθ Karman-Tsien [5], θ ταχφτθτα και ο ςυντελεςτισ 

διαφοράσ πίεςθσ ςε μια αεροτομι, μποροφν να υπολογιςτοφν διορκϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ 

τιμζσ για αςυμπίεςτθ ροι. Ζτςι για τθν πίεςθ και τθ ταχφτθτα αντίςτοιχα (με 21 M    και 

 
22 1M 


   ), κα ιςχφουν: 
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 (3.98) 
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 (3.99) 

Οι υπόλοιπεσ εξιςϊςεισ του ςυςτιματοσ δε χρειάηεται να διορκωκοφν αφοφ είναι γραμμζνεσ 

ζτςι ϊςτε να εφαρμόηονται και ςε ςυμπιεςτι και ςε αςυμπίεςτθ ροι. 

 

3.3 Τπολογιςμόσ δυνϊμεων και ροπών 

Ο υπολογιςμόσ των ςυντελεςτϊν άνωςθσ και ροπισ πρόνευςθσ γίνεται με τουσ παρακάτω 

τφπουσ [35]: 

 L PC C dx   (3.100) 

 

    
1

, 0
4

M P ref ref

ref ref

C C x x dx y y dy

x y

      
 

 


 (3.101) 

όπου    cos sinx x a y a     και    cos siny y a x a    . Η ολοκλιρωςθ πραγματοποιείται 

κατά μικοσ τθσ περιφζρειασ τθσ αεροτομισ, με ωρολογιακι φορά. Ο ςυντελεςτισ πίεςθσ 

υπολογίηεται όπωσ προαναφζρκθκε παραπάνω. Ο ςυντελεςτισ αντίςταςθσ βρίςκεται με 

εφαρμογι τθσ μεκόδου Squire-Young ςτο τελευταίο ςθμείο του απόρρου (ςε απόςταςθ ίςθ με 

μια χορδι c) [35]. Ο τφποσ που δίνει τον ςυντελεςτι είναι: 
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E
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u
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 (3.102) 

Εκτόσ από τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ ςυντελεςτι 
DC  (για ροι με τριβι) από το πάχοσ 

απϊλειασ ορμισ του απόρρου, το XFOIL υπολογίηει τθν αντίςταςθ λόγω επιφανειακισ 

τραχφτθτασ και τθν αντίςταςθ λόγω πίεςθσ DfC  και DpC . Αυτζσ υπολογίηονται από τισ ςχζςεισ: 

 
Df f

Dp D Df

C C dx

C C C



 

   (3.103) 
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3.4 Κριτόριο μετϊβαςησ 

Όπωσ προαναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ παράγραφο ςτο μοντζλο του XFOIL για τθν εκτίμθςθ τθσ 

περιοχισ μετάβαςθσ (ελεφκερθ μετάβαςθ) χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ ne . Για τθν εκτζλεςθ του 

κϊδικα απαιτείται θ ειςαγωγι από τον χριςτθ τθσ παραμζτρου 
critn , θ οποία όπωσ ζχει 

προαναφερκεί είναι ο λογάρικμοσ του παράγοντα ενίςχυςθσ τθσ διαταραχισ θ οποία εκκινεί τθ 

μετάβαςθ. Η τιμι του παράγοντα αυτοφ εξαρτάται από το επίπεδο διαταραχϊν ςτθ ροι ςτθν 

οποία βρίςκεται θ αεροτομι ϊςτε να γίνει ςωςτι προςομοίωςθ τθσ επίδραςισ τουσ ςτθ 

μετάβαςθ. τον επόμενο πίνακα φαίνονται οι τυπικζσ τιμζσ του για διάφορεσ περιπτϊςεισ. 

 

Πίνακασ 3.1: Σιμζσ του κρίςιμου παράγοντα για διάφορεσ περιπτϊςεισ 

Περίπτωςη critn  

Sailplane 12-14 

Motor glider 11-13 

Κακαρι αεροςφραγγα 10-12 

υνικθσ αεροςφραγγα 9 

Λερωμζνθ αεροςφραγγα 4-8 

 

Η επιλογι 9critn   οδθγεί ςτθ κλαςςικι μζκοδο 9e  και είναι μια από τισ πιο ςυνικεισ επιλογζσ 

κακϊσ δίνει ακριβι αποτελζςματα ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ αεροτομϊν. το XFOIL αυτι θ 

τιμι είναι θ προεπιλογι. τθ παροφςα εργαςία κα γίνει προςομοίωςθ ροισ με ελεφκερθ 

μετάβαςθ και 9critn  . 

 

3.5 Ο αριθμόσ Reynolds ςτο XFOIL 

Οι περιςςότερεσ λειτουργίεσ του XFOIL πραγματοποιοφνται ςτισ καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ x, y 

τθσ περιφζρειασ τθσ αεροτομισ, θ οποία δεν ζχει οπωςδιποτε μοναδιαία χορδι c . Μιασ και θ 

ζννοια τθσ χορδισ για ‘παράξενα’ ςχιματα αεροτομϊν είναι κάτι το αςαφζσ, οι ςυντελεςτζσ CL , 

CD , CM  ςτο XFOIL, υπολογίηονται κανονικοποιϊντασ τισ δυνάμεισ και τθ ροπι μόνο με τθ 

δυναμικι πίεςθ τθσ ροισ (θ χορδι αναφοράσ τίκεται ίςθ με τθ μονάδα). Όμοια, ο αρικμόσ 
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Reynolds ςτο XFOIL ( RE ) προςδιορίηεται από τθ ταχφτθτα τθσ ροισ, το ιξϊδεσ και μια υπόκεςθ 

για μοναδιαία χορδι. Ζτςι είναι: 

 

L DCL CD
q q

UMCM RE
q v

 

 
 

όπου 20.5q u   . 

Οι ςυμβατικοί οριςμοί των παραπάνω ςυντελεςτϊν είναι: 

 

2
Re Re

L D

M c

L D
C C

q c q c

M U c
C

q c v

 
 


  



 

Άρα οι ςυμβατικοί οριςμοί και αυτοί του XFOIL, διαφζρουν μόνο κατά ζνα παράγοντα c  ι 2c . 

Για παράδειγμα, μια αεροτομι NACA 4412 (ςχιμα 3.26) ςτο μενοφ, μελετάται για 500000RE   

και 3a   , αρχικά για χορδι 1.0c   και ςτθ ςυνζχεια για χορδι 0.5c   (μεταβάλλεται θ 

κλίμακα με μια εντολι του XFOIL). 

 

χιμα 3.26: Η αεροτομι NACA 4412 [34] 

Σα αποτελζςματα που εξάγονται από αυτι τθν εκτζλεςθ είναι: 

 
1.0 :  0.80,  0.0082,  ( 500000,  Re 500000)

0.5 :  0.40,  0.0053,  ( 500000,  Re 250000)

c

c

c CL CD RE

c CL CD RE

    

    
 

Αφοφ ο CL  δεν είναι κανονικοποιθμζνοσ με τθ χορδι, είναι ςχεδόν ανάλογοσ με το μζγεκοσ τθσ 

αεροτομισ. Δεν είναι ακριβϊσ ανάλογοσ, αφοφ ο πραγματικόσ αρικμόσ Reynolds ( Rec
) είναι 

διαφορετικόσ και επίςθσ ο αρικμόσ Reynolds επθρεάηει λίγο τθν άνωςθ. ε αντίκεςθ, ο CD  για 

τθ μικρότερθ αεροτομι είναι αιςκθτά μεγαλφτεροσ από το μιςό αυτοφ τθσ μεγαλφτερθσ 

αεροτομισ, μιασ και ο πραγματικόσ αρικμόσ Reynolds ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν 
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αεροδυναμικι αντίςταςθ οριακοφ ςτρϊματοσ. Επαναλαμβάνοντασ τθν υπόκεςθ τθσ αεροτομισ 

με χορδι 0.5c  , με 1000000RE  , παράγονται τα αναμενόμενα αποτελζςματα: 

 1.0 :  0.40,  0.0041,  ( 1000000,  Re 500000)cc CL CD RE      

Αν και το XFOIL εκτελεί όλεσ του τισ λειτουργίεσ χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ το μζγεκοσ τθσ 

αεροτομισ, ωςτόςο κάποιεσ ποςότθτεσ κακορίηονται ωσ προσ τθ χορδι. Ζνα παράδειγμα είναι το 

ςχιμα τθσ γραμμισ καμπυλότθτασ και το πάχοσ του οριακοφ ςτρϊματοσ, που ορίηονται ωσ προσ 

τισ ςχετικζσ ςυντεταγμζνεσ x/c, y/c κατά μικοσ και κακζτωσ τθσ χορδισ Αυτό γίνεται για τθ 

διευκόλυνςθ του χριςτθ. τθν είςοδο και ςτθν ζξοδο οι όροι x και y αναφζρονται ςτισ 

καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ, ενϊ οι όροι x/c και y/c αναφζρονται ςτισ ςυντεταγμζνεσ που 

βαςίηονται ςτθ χορδι και είναι μετατοπιςμζνεσ, περιςτρεμμζνεσ και ςε κλίμακα ζτςι ϊςτε θ 

ακμι προςβολισ να βρίςκεται ςτο ςθμείο (x/c, y/c) = (0,0) και θ ακμι φυγισ ςτο (x/c, y/c) = (1,0). 

Σα δφο ςυςτιματα ςυμπίπτουν μόνο αν θ αεροτομι είναι κανονικοποιθμζνθ. 

 

3.6 ύγκριςη πειραματικών αποτελεςμϊτων και αυτών του XFOIL 

Σο XFOIL αποτελεί ζνα ακριβζσ υπολογιςτικό εργαλείο το οποίο όμωσ ζχει κάποιουσ 

περιοριςμοφσ, κάποια όρια πζραν των οποίων θ ακρίβεια του κϊδικα μειϊνεται. Πολλζσ φορζσ 

ζχει ςυηθτθκεί αυτό το κζμα ςτο επίςθμο forum του XFOIL. Για παράδειγμα, ζχει αναφερκεί από 

τα μζλθ ότι για αεροτομζσ με μικρι ακτίνα καμπυλότθτασ ςτθν ακμι προςβολισ τφπου NACA, ο 

μζγιςτοσ ςυντελεςτισ άνωςθσ που βρίςκεται από το XFOIL, είναι ςχετικά μεγαλφτεροσ από αυτόν 

που ζχουν δϊςει δεδομζνα δοκιμϊν ςε αεροςφραγγεσ. 

 

Πίνακασ 3.2: Μζγιςτο ςυντελεςτισ άνωςθσ από πειραματικά δεδομζνα και εκτίμθςθ του XFOIL [41] 

Αεροτομή Εκτίμηςη από το XFOIL Δεδομζνα αεροςφραγγασ 

NACA 0006 1.57 0.90 

NACA 1408 1.83 1.35 

NACA 0010-34 1.40 0.80 

NACA 0012 1.86 1.60 

NACA 2412 1.94 1.70 

NACA 23012 1.89 1.80 
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Όπωσ φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα ςε άλλεσ περιπτϊςεισ θ απόκλιςθ είναι μεγάλθ και ςε 

άλλεσ μικρι. Όπωσ όμωσ αναφζρκθκε ςτο ίδιο forum για τθν αεροτομι NACA 0006 και με 

Re 9000000  ο οριςμόσ του αρικμοφ Mach παίηει καίριο ρόλο. υγκεκριμζνα αποτελζςματα 

φαίνονται ςτον επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακασ 3.3: Επίδραςθ του αρικμοφ Mach ςτθν εκτίμθςθ του μζγιςτου ςυντελεςτι άνωςθσ [41] 

Mach 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

,maxLC  1.56 1.53 1.46 1.33 1.21 1.06 0.94 

 

Ο λόγοσ για τον οποίο υπάρχει αυτι θ ευαιςκθςία ςε αεροτομζσ με τόςο μικρι ακτίνα 

καμπυλότθτασ τθσ ακμισ προςβολισ είναι ότι αν και θ ελεφκερθ ροι (μακριά από το πτερφγιο) 

μπορεί να ζχει χαμθλό αρικμό Mach και το ρευςτό ςτθν ζκταςι του είναι αςυμπίεςτο, ςε 

μεγάλεσ γωνίεσ προςβολισ θ ροι ςτθ περιοχι αυτι γίνεται υπερθχθτικι. Αυτι θ υπερθχθτικι ι 

περίπου υπερθχθτικι ροι ςτθν ακμι προςβολισ επθρεάηει ςθμαντικά και αρνθτικά τθν 

αντίςταςθ ςτθν αποκόλλθςθ τθσ ροισ ςτο οριακό ςτρϊμα τθσ κάτω πλευράσ και ωσ εκ τοφτου 

μειϊνει τον μζγιςτο ςυντελεςτι άνωςθσ. Αυτά ζχουν αναφερκεί για τισ αεροτομζσ NACA των 

οποίων τα δεδομζνα ςυνικωσ αντλοφνται από κάποιεσ παλιζσ τεχνικζσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ 

όμωσ δε κακορίηονταν για ποιόν αρικμό Mach γίνονταν οι δοκιμζσ. 

Νεότερεσ εκκζςεισ, αναφζρουν ακριβζςτερα αποτελζςματα. Μια τζτοια ζκκεςθ εκπονικθκε από 

τα εργαςτιρια του δανζηικου Risø DTU. Σο ςχετικό άρκρο μπορεί να βρεκεί και ςε ζνα από τα 

κζματα του προαναφερκζντοσ forum. τθν ζκκεςθ αυτι παρουςιάηονται τα αποτελζςματα για 

διάφορεσ αεροτομζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ανεμογεννιτριεσ, από το XFOIL, ζνα κϊδικα 

επίλυςθσ των εξιςϊςεων Navier-Stokes που ονομάηεται EllipSys2D και πειραματικά δεδομζνα 

από δοκιμι ςε αεροςφραγγα. Παρακάτω παρουςιάηονται κάποια από τα αποτελζςματα αυτοφ 

του άρκρου που αναφζρονται ςτισ αεροτομζσ S809 και S814. 
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χιμα 3.27: Διάγραμμα CL-α για τθν αεροτομι S809 [41] 

 

χιμα 3.28: Διάγραμμα CD-α για τθν αεροτομι S809 [41] 

 

χιμα 3.29: Διάγραμμα CM-α για τθν αεροτομι S809 [41] 
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χιμα 3.30: Διάγραμμα CL- για τθν αεροτομι S814 [41] 

 

χιμα 3.31: Διάγραμμα CD-α για τθν αεροτομι S814 [41] 

 

χιμα 3.32: Διάγραμμα CM-α για τθν αεροτομι S814 [41] 
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τθ γενικι περίπτωςθ λοιπόν, φαίνεται ότι το XFOIL ζχει μια τάςθ να υπερεκτιμά τον μζγιςτο 

ςυντελεςτι άνωςθσ αλλά και να βρίςκει ακριβϊσ τθν αεροδυναμικι αντίςταςθ που αςκείται 

ςτθν αεροτομι ςτθ γραμμικι περιοχι του διαγράμματοσ άνωςθσ-γωνίασ προςβολισ. 

Για να μθν υπάρξει αντίκτυποσ αυτϊν των αδυναμιϊν του XFOIL ςτθ διαδικαςία 

βελτιςτοποίθςθσ, οι περιοριςμοί που τίκενται ςτα ςενάρια βελτιςτοποίθςθσ  και αφοροφν ςε 

μζγιςτεσ αι ελάχιςτεσ τιμζσ τθσ άνωςθσ, τθσ αντίςταςθσ και τθσ ροπισ, δεν αντλοφνται από τθ 

βιβλιογραφία αλλά από τα αποτελζςματα μιασ εκτζλεςθσ του XFOIL για τθ προσ βελτιςτοποίθςθ 

αεροτομι. Ειςάγεται δθλαδι μια υπερεκτίμθςθ ςτο κφριο χαρακτθριςτικό που ενδιαφζρει για τισ 

νζεσ αεροτομζσ, τον ςυντελεςτι άνωςθσ. Ζτςι ςε κάκε περίπτωςθ ακόμα και αν θ βζλτιςτθ 

αεροτομι που κα παραχκεί δεν ζχει ακριβϊσ τα χαρακτθριςτικά που τθν κζςανε ωσ βζλτιςτθ, 

ςίγουρα κα είναι καλφτερθ από τθ πρωτότυπθ. 
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4 Βελτιςτοπούηςη με χρόςη γενετικών αλγορύθμων 

Σα τελευταία χρόνια, παρατθρείται μια τάςθ για ανάπτυξθ ςυςτθμάτων βελτιςτοποίθςθσ που 

βαςίηονται ςτουσ νόμουσ τθσ εξζλιξθσ. Αυτά τα ςυςτιματα χειρίηονται ζναν πλθκυςμό πικανϊν 

λφςεων του προβλιματοσ και εφαρμόηουν ςε αυτόν διαδικαςίεσ εμπνευςμζνεσ από τθ βιολογικι 

εξζλιξθ. Από γενιά ςε γενιά, τα ςυςτιματα αυτά δθμιουργοφν ςυνεχϊσ νζουσ πλθκυςμοφσ 

πικανϊν λφςεων εξελίςςοντασ τουσ προθγοφμενουσ. το κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ςφντομθ 

ειςαγωγι ςτθν κεωρία των γενετικϊν αλγορίκμων και μια ανάλυςθ του εργαλείου 

βελτιςτοποίθςθσ EASY, το οποίο αναπτφχκθκε ςτο τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν του Εκνικοφ 

Μετςόβιου Πολυτεχνείου, από τθν ερευνθτικι ομάδα του κακθγθτι κ. Κ.Χ. Γιαννάκογλου, του 

Εργαςτιριου Θερμικϊν τροβιλομθχανϊν. Επίςθσ αναλφεται θ δομι του προγράμματοσ με το 

οποίο κα ςυνδυαςτεί το λογιςμικό EASY, το λογιςμικό XFOIL και το λογιςμικό αξιολόγθςθσ. 

 

4.1 Γενετικού αλγόριθμοι 

Οι γενετικοί αλγόρικμοι (genetic algorithms) είναι ζνα ςφςτθμα που ανικει ςε μια κατθγορία 

ςυςτθμάτων επίλυςθσ προβλθμάτων που είναι γνωςτι με τον όρο εξελικτικοί αλγόρικμοι 

(evolutionary algorithms) [13]. 

Οι γενετικοί αλγόρικμοι πρωτοεμφανίςτθκαν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’50, θ ςυςτθματικι 

τουσ ανάπτυξθ όμωσ, πραγματοποιικθκε ςτισ αρχζσ του 1970 από τον John Holland [12] και τουσ 

ςυνεργάτεσ του ςτο Πανεπιςτιμιο του Michigan. 

Η βαςικι ιδζα των γενετικϊν αλγόρικμων είναι θ μίμθςθ των μθχανιςμϊν τθσ βιολογικισ 

εξζλιξθσ που απαντϊνται ςτθ φφςθ. Ζνα πολφ καλό παράδειγμα δίνεται από τον Z. Michalewicz 

[13+ και είναι αυτό των οι λαγϊν και του τρόπου που αναπαράγονται και εξελίςςονται από γενιά 

ςε γενιά. Ζςτω ζνασ ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό από λαγοφσ ςε ζνα οικοςφςτθμα. Όπωσ είναι 

φυςικό, κάποιοι από αυτοφσ κα είναι πιο γριγοροι και πιο εφςτροφοι από άλλουσ. Αυτοί οι 

λαγοί ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να επιβιϊςουν ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον (π.χ. 

ικανότθτα εφρεςθσ τροφισ και διαφυγισ από τα αρπακτικά), ςε ςχζςθ με κάποιουσ πιο αργοφσ ι 

λιγότερο ζξυπνουσ λαγοφσ. Φυςικά δεν είναι λίγοι οι αργοί ι λιγότερο ζξυπνοι λαγοί που 

καταφζρνουν να επιβιϊνουν εξαιτίασ τθσ τφχθσ ι άλλων παραγόντων. Όλοι αυτοί οι λαγοί, που 

καταφζρνουν να επιβιϊςουν, κα αρχίςουν τθν παραγωγι τθσ επόμενθσ γενιάσ τουσ, θ οποία κα 

ςυνδυάηει με διάφορουσ τρόπουσ όλα τα χαρακτθριςτικά των μελϊν τθσ προθγοφμενθσ. Ζτςι, 

μερικοί αργοί λαγοί κα αναμειχκοφν με κάποιουσ γριγορουσ, κάποιοι γριγοροι με άλλουσ 

γριγορουσ, κάποιοι εφςτροφοι λαγοί με κάποιουσ μθ εφςτροφουσ και οφτω κακεξισ, 
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δθμιουργϊντασ ζτςι ςταδιακά ζναν πλθκυςμό που απαρτίηεται από λαγοφσ που κατά μζςο όρο 

είναι εξυπνότεροι και ταχφτεροι από τουσ προγόνουσ τουσ. Ευτυχϊσ όμωσ, για τθ διατιρθςθ τθσ 

φυςικισ ιςορροπίασ, και τα αρπακτικά υφίςτανται τθν ίδια διαδικαςία εξζλιξθσ από γενιά ςε 

γενιά, διαφορετικά οι λαγοί κα γίνονταν υπερβολικά γριγοροι και ζξυπνοι για να μποροφν να 

τουσ πιάςουν. 

Παρακάτω αναφζρονται χαρακτθριςτικοί όροι των γενετικϊν αλγορίκμων όπωσ παρουςιάηονται 

από τον Z. Michalewicz [13]. Οι γενετικοί αλγόρικμοι χρθςιμοποιοφν ορολογία δανειςμζνθ από 

το χϊρο τθσ γενετικισ, αναφζρονται ςε άτομα (individuals) ι γενότυπουσ (genotypes) μζςα ςε 

ζναν πλθκυςμό. Κάκε άτομο ι γενότυποσ αποτελείται από χρωμοςϊματα (chromosomes). Σα 

χρωμοςϊματα αποτελοφνται από γονίδια (genes) που είναι διατεταγμζνα ςε γραμμικι 

ακολουκία. Κάκε γονίδιο επθρεάηει τθν κλθρονομικότθτα ενόσ ι περιςςότερων 

χαρακτθριςτικϊν. Σα γονίδια που επθρεάηουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του 

ατόμου βρίςκονται και ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ του χρωματοςϊματοσ (loci). Κάκε 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του ατόμου ζχει τθ δυνατότθτα να εμφανιςτεί με διάφορεσ 

αλλθλουχίεσ (alleles), ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το αντίςτοιχο γονίδιο 

που το επθρεάηει. Κάκε γενότυποσ αναπαριςτά μια πικανι λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα. Σο 

«αποκωδικοποιθμζνο» περιεχόμενο ενόσ ςυγκεκριμζνου χρωμοςϊματοσ καλείται φαινότυποσ 

(phenotype). Μια διαδικαςία εξζλιξθσ που εφαρμόηεται πάνω ςε ζνα πλθκυςμό αντιςτοιχεί ςε 

μια εκτενι αναηιτθςθ ςτο χϊρο των πικανϊν λφςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

επιτυχθμζνθ ζκβαςθ μιασ τζτοιασ αναηιτθςθσ αποτελεί θ εξιςορρόπθςθ δφο διαδικαςιϊν που 

είναι αντικρουόμενεσ, τθσ εκμετάλλευςθσ και διατιρθςθσ των καλφτερων λφςεων και τθσ όςο το 

δυνατόν καλφτερθσ εξερεφνθςθσ όλου του διαςτιματοσ. 

Οι γενετικοί αλγόρικμοι διατθροφν ζναν πλθκυςμό πικανϊν λφςεων, του προβλιματοσ που 

παρουςιάηει ενδιαφζρον, πάνω ςτον οποίο δουλεφουν, ςε αντίκεςθ με άλλεσ μεκόδουσ 

αναηιτθςθσ που επεξεργάηονται ζνα μόνο ςθμείο του διαςτιματοσ αναηιτθςθσ. Ζτςι ζνασ 

γενετικόσ αλγόρικμοσ πραγματοποιεί αναηιτθςθ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ και υποςτθρίηει 

καταγραφι και ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν των κατευκφνςεων. Ο πλθκυςμόσ 

υφίςταται μια προςομοιωμζνθ γενετικι εξζλιξθ. ε κάκε γενιά, οι ςχετικά "καλζσ" λφςεισ 

αναπαράγονται, ενϊ οι ςχετικά "κακζσ" απομακρφνονται. Ο διαχωριςμόσ και θ αποτίμθςθ των 

διαφόρων λφςεων γίνεται με τθν βοικεια μιασ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ (objective ι fitness 

function), θ οποία παίηει το ρόλο του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο εξελίςςεται ο πλθκυςμόσ. 

Η δομι ενόσ απλοφ γενετικοφ αλγόρικμου δίνεται ςε γενικζσ γραμμζσ από τον Z. Michalewicz 

[13]. Κατά τθν διάρκεια τθσ γενιάσ t , ο γενετικόσ αλγόρικμοσ διατθρεί ζνα πλθκυςμό  P t  από 
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n  πικανζσ λφςεισ (άτομα):   1 ,....,t t

nP t x x    . Κάκε άτομο t

ix  αποτιμάται και δίνει ζνα μζτρο τθσ 

καταλλθλότθτασ και ορκότθτάσ του (απόδοςθ). Αφοφ ολοκλθρωκεί θ αποτίμθςθ όλων των 

μελϊν του πλθκυςμοφ, δθμιουργείται ζνασ νζοσ πλθκυςμόσ (γενιά 1t  ) που προκφπτει από τθν 

επιλογι των πιο κατάλλθλων ςτοιχείων του πλθκυςμοφ τθσ προθγοφμενθσ γενιάσ. Μερικά μζλθ 

από τον καινοφργιο αυτό πλθκυςμό υφίςτανται αλλαγζσ με τθν βοικεια των γενετικϊν 

διαδικαςιϊν τθσ διαςταφρωςθσ (crossover) και τθσ μετάλλαξθσ (mutation) ςχθματίηοντασ νζεσ 

πικανζσ λφςεισ. Η διαςταφρωςθ ςυνδυάηει τα ςτοιχεία των χρωμοςωμάτων δφο γονζων για να 

δθμιουργιςει δφο νζουσ απογόνουσ ανταλλάςςοντασ κομμάτια από τουσ γονείσ. Για 

παράδειγμα, ζςτω ότι οι δφο γονείσ αναπαριςτϊνται με χρωματοςϊματα πζντε γονιδίων 

 1 1 1 1 1a b c d e  και  2 2 2 2 2a b c d e  αντίςτοιχα, τότε οι απόγονοι που κα προκφψουν από διαςταφρωςθ 

με ςθμείο διαςταφρωςθσ (crossover point) το δεφτερο ςθμείο είναι οι  1 1 2 2 2a b c d e  και 

 2 2 1 1 1a b c d e . Μπορεί να ειπωκεί ότι θ διαςταφρωςθ εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

μεταξφ διαφορετικϊν πικανϊν λφςεων. Η διαδικαςία τθσ μετάλλαξθσ αλλάηει αυκαίρετα ζνα ι 

περιςςότερα γονίδια ενόσ ςυγκεκριμζνου χρωμοςϊματοσ. Πραγματοποιείται με τυχαία αλλαγι 

γονιδίων με πικανότθτα ίςθ με το ρυκμό μετάλλαξθσ (mutation rate). Για παράδειγμα, ζςτω ότι 

ζνα άτομο αναπαρίςταται με το διάνυςμα πζντε διαςτάςεων  1 1 1 1 1a b c d e  τότε το άτομο που κα 

προκφψει με μετάλλαξθ ςτθ δεφτερθ και ςτθν τζταρτθ διάςταςθ είναι το  * *

1 1 1 1 1a b c d e . Η 

μετάλλαξθ εξυπθρετεί τθν ειςαγωγι νζων πικανϊν λφςεων, διαφορετικϊν από τισ υπάρχουςεσ, 

ςτον ιδθ υπάρχοντα πλθκυςμό. υνοψίηοντασ, ζνασ γενετικόσ αλγόρικμοσ πρζπει να 

αποτελείται από τα παρακάτω πζντε ςυςτατικά: 

1. Μια γενετικι αναπαράςταςθ (representation) των πικανϊν λφςεων του προβλιματοσ 

2. Ζναν τρόπο δθμιουργίασ ενόσ αρχικοφ πλθκυςμοφ από πικανζσ λφςεισ (αρχικοποίθςθ) 

3. Μια αντικειμενικι ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ των μελϊν του πλθκυςμοφ 

4. Σουσ γενετικοφσ τελεςτζσ (genome operators) για τθ δθμιουργία νζων ατόμων 

5. Σιμζσ για τισ διάφορεσ παραμζτρουσ που χρθςιμοποιεί ο αλγόρικμοσ (μζγεκοσ 

πλθκυςμοφ, πικανότθτεσ εφαρμογισ των γενετικϊν τελεςτϊν, κ.τ.λ.). 

 

4.1.1 Χαρακτηριςτικϊ των γενετικών αλγορύθμων 

Οι γενετικοί αλγόρικμοι πλεονεκτοφν αιςκθτά ςτθ λφςθ προβλθμάτων αναηιτθςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ, μιασ και διαφζρουν κεμελιωδϊσ από 
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αυτζσ. Σα τζςςερα κυριότερα χαρακτθριςτικά που τουσ διαφοροποιοφν και τουσ δίνουν υπεροχι 

ςε ςχζςθ με άλλεσ μεκόδουσ, ςφμφωνα με τον D. Goldberg [14], ςυνοψίηονται παρακάτω: 

1. Εργάηονται με μια κωδικοποίθςθ του ςυνόλου τιμϊν που μποροφν να λάβουν οι 

μεταβλθτζσ και όχι με τισ ίδιεσ τισ μεταβλθτζσ του προβλιματοσ  

2. Κάνουν αναηιτθςθ ςε πολλά ςθμεία ταυτόχρονα και όχι μόνο ςε ζνα 

3. Χρθςιμοποιοφν μόνο τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και καμία επιπρόςκετθ πλθροφορία 

4. Χρθςιμοποιοφν πικανοκεωρθτικοφσ κανόνεσ μετάβαςθσ και όχι ντετερμινιςτικοφσ. 

 

4.1.2 Βαςικϊ ςτοιχεύα των γενετικών αλγορύθμων 

 

χιμα 4.1: Η βαςικι δομι ενόσ απλοφ γενετικοφ αλγορίκμου 

Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά των γενετικϊν αλγορίκμων (ςχιμα 4.1) μποροφν να γίνουν 

καλφτερα κατανοθτά με ζνα παράδειγμα. Ζνα τζτοιο πρόβλθμα δίνεται, από τον Z. Michalewicz 

[13]. Ζςτω ότι το πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ που κζλουμε να επιλφςουμε είναι ζνα πρόβλθμα 
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μεγιςτοποίθςθσ μιασ ςυνάρτθςθσ f . τθν περίπτωςθ που το πρόβλθμα είναι θ ελαχιςτοποίθςθ 

τθσ f , αυτό μποροφμε να μεταςχθματιςτεί ςε πρόβλθμα μεγιςτοποίθςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ 

g f  . Επιπλζον, γίνεται θ υπόκεςθ ότι θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ f  παίρνει μόνο κετικζσ 

τιμζσ, αλλιϊσ πρζπει να ειςαχκεί μια κετικι ςτακερά c , τζτοια ϊςτε: 

     max maxg x f x c   

Ζςτω, ότι ςτο πρόβλθμα θ f  είναι μια ςυνάρτθςθ k  μεταβλθτϊν,  1,..., : k

kf x x  . Κάκε 

μεταβλθτι 
ix  παίρνει τιμζσ ςτο διάςτθμα  ,i i iD a b   και ιςχφει θ ςχζςθ 

   ,..., 0 , 1,i kf x x i k   . Η f  πρζπει να βελτιςτοποιθκεί με απαιτοφμενθ ακρίβεια q  

δεκαδικϊν ψθφίων για κάκε μεταβλθτι. 

Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του γενετικοφ αλγορίκμου είναι θ γενετικι αναπαράςταςθ 

των υποψθφίων λφςεων, θ οποία ςτο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα κα είναι θ δυαδικι (binary). Για 

να επιτευχκεί θ ηθτοφμενθ ακρίβεια, κα πρζπει κάκε διάςτθμα τιμϊν  ,i i iD a b  να διαχωριςτεί 

ςε   10q

i ib a   ίςα υποδιαςτιματα. Ζςτω 
im  ο μικρότεροσ ακζραιοσ για τον οποίο ιςχφει 

  10 2 1imq

i ib a    . Σότε, θ αναπαράςταςθ των μεταβλθτϊν ςαν δυαδικζσ ςυμβολοςειρζσ 

(binary strings) μικουσ 
im  ικανοποιεί τθν απαίτθςθ για ακρίβεια q δεκαδικϊν ψθφίων. Η 

ακόλουκθ ςχζςθ μετατρζπει κάκε τζτοια δυαδικι ςυμβολοςειρά _binary string  ςτον αντίςτοιχο 

πραγματικό αρικμό: 

  _
2 1i

i i
i i m

b a
x a decimal binary string

 
   

 
 

όπου θ  _decimal binary string  επιςτρζφει τθν αντίςτοιχθ δεκαδικι τιμι για το δυαδικό αρικμό 

που περιζχει θ _binary string .Με αυτόν τον τρόπο, κάκε χρωμόςωμα αναπαρίςταται από μια 

δυαδικι ςυμβολοςειρά μικουσ 
1

k

i

i

m m


 . Σα πρϊτα 
1m  δυαδικά ψθφία κωδικοποιοφν τθ 

μεταβλθτι 
1x , δθλαδι το διάςτθμα  1 1,a b , τα επόμενα 

2m  κωδικοποιοφν τθν 
2x  ςτο διάςτθμα 

 2 2,a b , κοκ. 

Σα βαςικά βιματα του απλοφ γενετικοφ αλγορίκμου, που επιλφει το παραπάνω πρόβλθμα 

μεγιςτοποίθςθσ, είναι τα εξισ: 

1. Δθμιουργία, με τυχαίο τρόπο, ενόσ αρχικοφ πλθκυςμοφ δυνατϊν λφςεων 
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2. Αξιολόγθςθ κάκε λφςθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ f  ςαν αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ. 

3. Επιλογι ενόσ νζου πλθκυςμοφ με βάςθ τθν απόδοςθ κάκε μζλουσ (δυνατισ λφςθσ) του 

προθγοφμενου πλθκυςμοφ. 

4. Εφαρμογι ςτον πλθκυςμό που προκφπτει μετά τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ των 

γενετικϊν τελεςτϊν τθσ διαςταφρωςθσ (Crossover) και τθσ μετάλλαξθσ (Mutation). 

5. Με τθν ολοκλιρωςθ του βιματοσ 4, ζχει δθμιουργθκεί θ επόμενθ γενιά, οπότε 

επιςτρζφει ςτο βιμα 2.  

6. Μετά από κάποιον αρικμό γενιϊν και αφοφ καμιά βελτίωςθ δεν παρατθρείται πλζον, ο 

αλγόρικμοσ τερματίηεται. 

Σο καλφτερο χρωμόςωμα αντιςτοιχεί ςε μια βζλτιςτθ λφςθ (πικανϊσ κακολικά βζλτιςτθ). τθ 

ςυνζχεια κα περιγραφοφν πιο αναλυτικά τα βιματα του αλγορίκμου. 

 

4.1.2.1 Αρχικοπούηςη 

τθ φάςθ τθσ αρχικοποίθςθσ δθμιουργείται ζνασ αρχικόσ πλθκυςμόσ από δυνατζσ λφςεισ. Αυτό 

γίνεται παράγοντασ τυχαία ( _population size m ) δυαδικά ψθφία, όπου _population size  είναι 

το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που κα επεξεργαςτεί ο αλγόρικμοσ. Σο μζγεκοσ του πλθκυςμοφ 

παραμζνει ςτακερό ςε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του γενετικοφ αλγορίκμου. 

 

4.1.2.2 Επιλογό 

Για τθ διαδικαςία επιλογισ ενόσ νζου πλθκυςμοφ χρθςιμοποιείται μια ρουλζτα με ςχιςμζσ 

(slotted roulette wheel). Η επιλογι γίνεται με βάςθ τθν απόδοςθ κάκε ατόμου του πλθκυςμοφ, 

ζτςι όςο καλφτερο είναι κάποιο άτομο τόςο μεγαλφτερθ πικανότθτα ζχει να επιλεγεί και να 

περάςει ςτθν επόμενθ γενιά. Σα διάφορα μζλθ του πλθκυςμοφ τοποκετοφνται ςτθ ρουλζτα 

ανάλογα με τθν απόδοςι τουσ (μζλθ με μεγάλθ απόδοςθ κατζχουν μεγαλφτερεσ ςχιςμζσ τθσ 

ρουλζτασ). Η καταςκευι μιασ τζτοιασ ρουλζτασ γίνεται ωσ εξισ: 

 Τπολογίηεται θ απόδοςθ κάκε ατόμου 
iv  του πλθκυςμοφ,  ieval v  

 Τπολογίηεται θ ςυνολικι απόδοςθ του πλθκυςμοφ,  
_

1

population size

i

i

F eval v


   

 Τπολογίηεται θ πικανότθτα επιλογισ κάκε ατόμου, 
 i

i

eval v
P

F
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 Σζλοσ, υπολογίηεται θ ακροιςτικι πικανότθτα 
iq  κάκε μζλουσ, 

1

i

i j

j

q P


 . 

Για τθν επιλογι των μελϊν του νζου πλθκυςμοφ εκτελοφνται _population size  περιςτροφζσ τθσ 

ρουλζτασ. Αυτό γίνεται ωσ εξισ: 

1. Επιλζγεται τυχαία ζνασ πραγματικόσ αρικμόσ r μεταξφ 0 και 1 

2. Αν 
1r q , επιλζγεται το 

1v , αλλιϊσ επιλζγεται το άτομο 
iv  ( 2 _i population size  ), 

ζτςι ϊςτε (
1i iq r q   ). 

Προφανϊσ, με αυτι τθ μζκοδο επιλογισ είναι δυνατόν κάποια μζλθ του πλθκυςμοφ να 

επιλεχκοφν περιςςότερεσ από μία φορζσ, με αυτά που είχαν τθν καλφτερθ απόδοςθ ςτθν 

προθγοφμενθ γενιά να ζχουν τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ γι’ αυτό. 

 

4.1.2.3 Διαςταύρωςη 

τθ ςυνζχεια, εφαρμόηεται ο τελεςτισ διαςταφρωςθσ (crossover operator), ο οποίοσ ςτον 

ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο  είναι διαςταφρωςθ ενόσ ςθμείου ςτο νζο πλθκυςμό. Θεωρείται ότι θ 

πικανότθτα κάκε μζλουσ του πλθκυςμοφ να επιλεγεί για διαςταφρωςθ είναι Pc . Για κάκε άτομο 

του πλθκυςμοφ γίνονται τα εξισ: 

 Επιλζγεται τυχαία ζνασ πραγματικόσ αρικμόσ r μεταξφ 0 και 1. 

 Αν r Pc , επιλζγεται το τρζχον άτομο του πλθκυςμοφ για διαςταφρωςθ. 

Μετά τθν επιλογι ατόμων του πλθκυςμοφ για διαςταφρωςθ (πλικουσ _Pc population size , 

ςχθματίηονται ηευγάρια από μζλθ και για κάκε ηευγάρι επιλζγεται τυχαία ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ 

position  ςτο διάςτθμα  1, 1m , όπου m  είναι το μικοσ ςε δυαδικά ψθφία του χρωμοςϊματοσ 

κάκε μζλουσ. Ο αρικμόσ position  προςδιορίηει το ςθμείο διαςταφρωςθσ. Σα επιλεγμζνα 

ηευγάρια διαςταυρϊνονται και τθν κζςθ τουσ ςτον πλθκυςμό τθν παίρνουν οι απόγονοί τουσ. 

Ζτςι, θ διαςταφρωςθ των δυο ατόμων 
 

 

1 2 1

1 2 1

... ...

... ...

position position m

position position m

b b b b b

c c c c c





 κα δϊςει το ακόλουκο ηευγάρι 

απογόνων 
 

 

1 2 1

1 2 1

... ...

... ...

position position m

position position m

b b b c c

c c c b b





. Οι απόγονοι κα αντικαταςτιςουν τουσ γονείσ τουσ ςτον 

πλθκυςμό. Η παραπάνω διαδικαςία φαίνεται ςχθματικά ςτο ςχιμα που ακολουκεί. 
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χιμα 4.2: Διαςταφρωςθ δυο γονζων και γζνεςθ απογόνων ενόσ ςθμείου 

 

4.1.2.4 Μετϊλλαξη 

Η μετάλλαξθ επιλζγει με τυχαίο τρόπο γονίδια από τα χρωμοςϊματα των μελϊν του πλθκυςμοφ 

και μεταβάλει τθν τιμι τουσ. Επειδι ςτον ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο τα γονίδια παίρνουν μόνο 

δυαδικζσ τιμζσ ο τελεςτισ τθσ μετάλλαξθσ απλϊσ τα αντιςτρζφει. Ζτςι ςτον γενετικό αλγόρικμο 

που παρουςιάηεται θ μετάλλαξθ αντιμετωπίηει τον πλθκυςμό των ατόμων ςαν μια ακολουκία 

από δυαδικά ψθφία. Κάκε δυαδικό ψθφίο ζχει τθν ίδια πικανότθτα να επιλεγεί προκειμζνου να 

μεταλλαχκεί. Η πικανότθτα αυτι ιςοφται με τθν πικανότθτα μετάλλαξθσ Pm . Ο αρικμόσ των 

ανεςτραμμζνων ψθφίων μετά τθ διαδικαςία τθσ μετάλλαξθσ είναι  _Pm m population size  . Η 

διαδικαςία ζχει ωσ εξισ, για κάκε χρωμόςωμα μζλουσ και κάκε γονίδιο μζςα ςτο χρωμόςωμα: 

 Επιλζγεται τυχαία ζνασ πραγματικόσ αρικμόσ r  μεταξφ 0 και 1 

 Αν r Pm , τότε μεταλλάςςεται το γονίδιο (αντιςτρζφεται το δυαδικό ψθφίο). 

 

4.2 Σο λογιςμικό EASY 

Ο EASY (Evolutionary Algorithm SYstem) είναι μια πλατφόρμα βελτιςτοποίθςθσ γενικισ χριςθσ 

που αναπτφχκθκε ςτο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, γραμμζνοσ ςε γλϊςςα C++ για να 

επιτυγχάνεται μζγιςτθ αποδοτικότθτα και ςε Java (όςον αφορά το γραφικό περιβάλλον 

διαςφνδεςθσ) για να επιτυγχάνεται μεταφερςιμότθτα. Σο πρόγραμμα αυτό ζχει χρθςιμοποιθκεί 

ςε πλθκϊρα περιπτϊςεων και τα αποτελζςματά τουσ ζχουν δθμοςιευκεί ςε διάφορεσ εργαςίεσ 

και ςυνζδρια. Ο EASY χρθςιμοποιείται για τθν επίλυςθ προβλθμάτων μιασ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ (single-objective function optimization-SOO) αλλά και πολλϊν αντικειμενικϊν 

ςυναρτιςεων (multi-objective function optimization-MOO) [33]. Επίςθσ επιλφει προβλιματα που 
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περιζχουν περιοριςμοφσ (constrained), αλλά και προβλιματα χωρίσ περιοριςμοφσ 

(unconstrained) [33]. Προςφζρει μια ποικιλία από μεκόδουσ αναηιτθςθσ οι οποίεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν είτε κάκε μια μόνθ τθσ είτε ςε ςυνδυαςμό, ςτοχεφοντασ ςτθν μείωςθ του 

υπολογιςτικοφ κόςτουσ, ενϊ ζχει δυνατότθτα για χριςθ ςε cluster (για παράλλθλθ ανάλυςθ) 

αλλά και ςε κοινοφσ προςωπικοφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. Αν και από το ακρϊνυμό του 

φαίνεται ότι θ μοναδικι μζκοδοσ αναηιτθςθσ που χρθςιμοποιεί είναι οι εξελεγκτικοί 

αλγόρικμοι, ο EASY προςφζρει και ςτοχαςτικζσ και ντετερμινιςτικζσ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ 

αλλά και κάποιεσ υβριδικζσ μεκόδουσ που βαςίηονται ςτισ παραπάνω. 

Για τθν επίλυςθ οποιουδιποτε προβλιματοσ με τον EASY απαιτείται θ φπαρξθ ενόσ λογιςμικοφ 

αξιολόγθςθσ (evaluation tool) το οποίο κα εκτιμά τισ υποψιφιεσ λφςεισ και κα ποςοτικοποιεί τισ 

τιμζσ των περιοριςμϊν και των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων για κάκε λφςθ. Ο χριςτθσ πρζπει 

να διαςυνδζςει το λογιςμικό αξιολόγθςθσ με τον EASY. Σο λογιςμικό αξιολόγθςθσ μπορεί να 

είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ άλλων προγραμμάτων που κα καλοφνται, κα εκτελοφνται και κα 

διεκπεραιϊνουν επιμζρουσ υπολογιςμοφσ. 

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι το πρόγραμμα χειρίηεται μόνο προβλιματα ελαχιςτοποίθςθσ. Για 

αυτό οποιοδιποτε πρόβλθμα μεγιςτοποίθςθσ κα πρζπει να μετατραπεί ςε ζνα αντίςτοιχο 

ελαχιςτοποίθςθσ [33]. Αυτό γίνεται πολφ εφκολα, αφοφ ο EASY χειρίηεται κετικζσ και αρνθτικζσ 

αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ. 

Για τθ παροφςα διπλωματικι εργαςία χρθςιμοποιείται θ δεφτερθ ζκδοςθ του EASY. 

 

4.2.1 Διαςύνδεςη του EASY και του λογιςμικού αξιολόγηςησ 

Η διαςφνδεςθ του EASY με το εξωτερικό λογιςμικό αξιολόγθςθσ είναι μια εφκολθ διαδικαςία. Σο 

λογιςμικό αξιολόγθςθσ πρζπει να είναι διακζςιμο ςτθ μορφι αρχείων εντολϊν (script) ι αρχείων 

δζςμθσ (batch) [33]. Ζνα αρχείο batch μπορεί να αποτελείται από μια αλλθλουχία κλιςεων 

εκτελζςιμων προγραμμάτων τα οποία κακορίηουν τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Για τθν εκτζλεςθ 

τθσ αξιολόγθςθσ, ο EASY γράφει και ςϊηει ςτον τρζχοντα κατάλογο, ζνα αρχείο κειμζνου ASCII το 

οποίο ονομάηεται task.dat, και αφορά το μζλοσ του πλθκυςμοφ που βρίςκεται υπό αξιολόγθςθ. 

Σο αρχείο περιζχει Ν+1 γραμμζσ. Η πρϊτθ γραμμι είναι ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ που δείχνει το 

πλικοσ των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ (design variables). Με τον όρο μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ, 

αναφζρονται οι μεταβλθτζσ του προβλιματοσ, τισ οποίεσ μεταχειρίηεται ο γενετικόσ αλγόρικμοσ 

για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ. Οι υπόλοιπεσ Ν γραμμζσ είναι οι τρζχουςεσ τιμζσ των Ν 

μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ, με τθ ςειρά που εμφανίηονται και ςτο αρχείο .easy του προβλιματοσ 
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(π.χ. ςχιμα 4.3). Σο αρχείο .easy, είναι το αρχείο ςτο οποίο ο χριςτθσ του EASY κζτει τισ 

παραμζτρουσ του προβλιματοσ, τουσ περιοριςμοφσ και τισ παραμζτρουσ που αφοροφν ςτθ 

διαδικαςία που κα ακολουκθκεί. τθ περιοχι διλωςθσ των ςχεδιαςτικϊν παραμζτρων, ο 

χριςτθσ δθλϊνει τισ μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ, μεταβλθτζσ που κα μείνουν ςτακερζσ κατά τθν 

επίλυςθ (constants-fixed parameters) αλλά και μεταβλθτζσ οι οποίεσ κα αλλάξουν εντόσ κάποιων 

ορίων από τον EASY (free parameters), με ςκοπό τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ. 

 

χιμα 4.3: Περιοχι διλωςθσ ςχεδιαςτικϊν παραμζτρων 

Ο EASY εκτελεί το αρχείο δζςμθσ task.bat και περιμζνει μζχρι αυτό να τερματιςτεί. Σο αρχείο 

task.bat, ορίηεται ςτθ κατάλλθλθ περιοχι του αρχείου .easy, από τον χριςτθ (ςχιμα 4.4). Ο EASY 

περιμζνει να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του μζχρι να δθμιουργθκεί από τθν αλλθλουχία των 

εκτελζςιμων προγραμμάτων που καλεί το αρχείο task.bat, ζνα αρχείο με το όνομα task.res. Σο 

αρχείο αυτό είναι ζνα αρχείο ASCII, το οποίο ζχει τόςεσ γραμμζσ όςεσ είναι και οι αντικειμενικζσ 

ςυναρτιςεισ το προβλιματοσ. 

 

χιμα 4.4:  Οριςμόσ του αρχείου task.bat και παραμζτρων που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 

τθ περίπτωςθ που το πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ υπόκειται ςε περιοριςμοφσ (constraints), ο 

αλγόρικμοσ αναμζνει να διαβάςει και ζνα αρχείο κειμζνου με το όνομα task.cns, το οποίο κα 
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ζχει τθν ίδια μορφι με αυτι του αρχείου για τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ, μόνο που κα 

περιλαμβάνει τισ τιμζσ των περιοριςμϊν του προβλιματοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ λφςθ. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο χριςτθσ κα πρζπει να παράςχει το αρχείο task.bat και όςα εκτελζςιμα 

αρχεία χρθςιμοποιοφνται από αυτό. Η αλλθλουχία των εκτελζςιμων κα πρζπει να δζχεται ςαν 

είςοδο το αρχείο task.dat με τισ μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ και να εξάγει τα αρχεία task.res και 

task.cns. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αρχεία και τισ δθλϊςεισ που χρειάηεται ζνα 

πρόβλθμα επίλυςθσ που χρθςιμοποιεί τον EASY, μποροφν να βρεκοφν ςτο εγχειρίδιο χριςθσ του 

λογιςμικοφ [33]. Παρακάτω κα παρουςιαςτεί ο τρόποσ διαςφνδεςθσ του EASY με το λογιςμικό 

αξιολόγθςθσ και ςε επόμενθ παράγραφο οι ρυκμίςεισ που αφοροφν ςε ζνα τρζξιμο του 

προγράμματοσ για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ εργαςίασ. τθν εργαςία αυτι χρθςιμοποιικθκε 

το παρακάτω αρχείο task.bat. 

@echo off 

del xfoilout.pol 

TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.exe 

Η πρϊτθ ςειρά του αρχείου χρθςιμοποιείται για να απενεργοποιθκεί θ εμφάνιςθ των 

εκτελοφμενων εντολϊν ςτθν οκόνθ χωρίσ αυτό να γίνει αντιλθπτό. Η δεφτερθ ςειρά διαγράφει 

ζνα αρχείο που ιταν χριςιμο ςτθν προθγοφμενθ εκτζλεςθ του εκτελζςιμου αρχείου 

TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.exe, το οποίο ονομάηεται xfoilout.pol και 

δθμιουργείται από τθν εκτζλεςθ του XFOIL μζςα ςτο παραπάνω εκτελζςιμο. Η διαςφνδεςθ του 

EASY με το αρχείο task.bat, φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

χιμα 4.5: Διαςφνδεςθ του EASY με το αρχείο task.bat και τα αρχεία που ειςόδου και εξόδου από αυτό 
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το εκτελζςιμο αρχείο ειςζρχονται τα αρχεία task.dat και bcinfo.txt, ενϊ εξζρχονται τα αρχεία 

task.res και task.cns. το ςχιμα 4.6, φαίνονται οι λειτουργίεσ που εκτελοφνται ςτο εκτελζςιμο 

TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.exe. 

 

χιμα 4.6:  Διάγραμμα ροισ του εκτελζςιμου TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.exe 

Σο παραπάνω εκτελζςιμο χρθςιμοποιεί τθν υπορουτίνα BezierCurveCreatorDp με κάποιεσ 

διαφοροποιιςεισ από τθν αντίςτοιχθ που χρθςιμοποιεί ο αλγόρικμοσ εφρεςθσ των ςθμείων 

ελζγχου και τθσ καμπφλθσ Bézier, που περιγράφθκε ςτο κεφάλαιο 2. Επίςθσ, ςτο εκτελζςιμο 

αρχείο γίνεται κλιςθ του αρχείου δζςμθσ Master.bat. Σο αρχείο αυτό περιζχει τισ παρακάτω 

εντολζσ. 

@echo off 

"C:\THESIS_588\XFoil"  < "C:\THESIS_588\thesis.Key" 

Πρζπει να τονιςτεί ότι όλα τα αρχεία που λαμβάνουν μζροσ ςτθ βελτιςτοποίθςθ βρίςκονται ςτον 

κατάλογο C:\THESIS_588\. Ζτςι, ςτο παραπάνω αρχείο θ πρϊτθ ςειρά αποτρζπει τθν εμφάνιςθ 

των εντολϊν που εκτελοφνται και θ δεφτερθ εκτελεί τθν εφαρμογι  Xfoil.exe ςτθν οποία δίνεται 

ςαν είςοδοσ θ καταχϊριςθ μθτρϊου thesis.Key. Σο αρχείο thesis.Key, περιλαμβάνει εντολζσ του 

προγράμματοσ XFOIL (ζκδοςθ 6.96) και τισ εκτελεί με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτθ 

καταχϊρθςθ μθτρϊου. Σο XFOIL, εκτελεί τισ εντολζσ και εξάγει το αρχείο xfoilout.pol, ςτο οποίο 

περιλαμβάνονται τα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ αεροτομισ που περιλαμβάνει το αρχείο 
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BEZIER.dat. Σο αρχείο TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.exe διαβάηει το xfoilout.pol, 

εξάγει τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και τουσ περιοριςμοφσ και δθμιουργεί τα αρχεία εξόδου για 

τον αλγόρικμο EASY. 

 

4.3 Εκτϋλεςη και αποτελϋςματα 

Για τθν παροφςα εργαςία κα παρουςιαςτεί ζνα παράδειγμα βελτιςτοποίθςθσ δυο αεροτομϊν 

που χρθςιμοποιοφνται ςτα πτερφγια μικρϊν ανεμογεννθτριϊν. Μια ςφντομθ αναφορά ςτισ 

αεροτομζσ πτερυγίων ανεμογεννθτριϊν που ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά το παρελκόν ι 

χρθςιμοποιοφνται και ςιμερα, βρίςκεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ. 

Η οικογζνεια αεροτομϊν που κα βελτιςτοποιθκεί παρακάτω είναι θ πρϊτθ οικογζνεια 

αεροτομϊν τθσ NREL για πτερφγια μικρϊν ανεμογεννθτριϊν. χεδιάςτθκε το 1993 και 

χρθςιμοποιεί ςτθ βάςθ τθν αεροτομι S823 και ςτθν ακμι τθν αεροτομι S822. Οι ςχεδιαςτικζσ 

προδιαγραφζσ που τζκθκαν για αυτιν τθν οικογζνεια ορίηουν για τθν περιοχι τθσ ακμισ, 

ςυντελεςτζσ 
,max 1LC   και 

,min 0.010DC   για Re 600000 . Για τθν βάςθ ορίςτθκαν 
,max 1.2LC   

και 
,min 0.018DC   για Re 400000 [20]. ε μικρζσ ανεμογεννιτριεσ απαιτοφνται αρκετά ςτιβαρά 

πτερφγια και για αυτό επιλζχκθκε θ βάςθ να ζχει πάχοσ ίςο με το 21% τθσ χορδισ και ακμι 

πάχουσ 16% τθσ χορδισ. Οι δφο αυτζσ αεροτομζσ φαίνονται ςτο ςχιμα 

 

χιμα 4.7: Οι αεροτομζσ S823 και S822 [20] 

Η αεροτομι S823 και ο τρόποσ αναπαράςταςισ τθσ με καμπφλεσ Bézier παρουςιάςτθκε ςτθ 

παράγραφο 2.7. Για τθν αεροτομι αυτι ιςχφει ότι παρουςιάςτθκε ςτουσ πίνακεσ 2.2-4. Για τθν 

αεροτομι S822, χρειάςτθκε επιπλζον επεξεργαςία. Ζτςι ζγινε επεξεργαςία του αρχείου με τα 



 

120 

 

δεδομζνα τθσ αεροτομισ, με τθν υπορουτίνα ppar του XFOIL. Πραγματοποιικθκε πολυωνυμικι 

παρεμβολι ςτα δεδομζνα ϊςτε να αυξθκεί το πλικοσ τουσ από 65 ςε 99 ςθμεία. Σα 99 αυτά 

ςθμεία γράφτθκαν ςτο αρχείο airfoil.dat, και εκτελζςτθκε ο αλγόρικμοσ εφρεςθσ των ςθμείων 

ελζγχου. Οι παράμετροι τθσ προςζγγιςθσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα 4.1 

 

Πίνακασ 4.1: Παράμετροι προςζγγιςθσ τθσ αεροτομισ S822 

Καμπφλη Βαθμόσ καμπφλησ Bézier m Συντελεςτήσ βαρφτητασ 

UTE 6 0.8 0.35 

LE 9 0.005 0.75 

LTE 6 0.8 0.35 

 

Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ αεροτομισ S822 και των καμπυλϊν Bézier που τθν 

προςεγγίηουν με χριςθ του XFOIL v.6.96, δίνονται ςτον επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακασ 4.2: Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ αεροτομισ και τθσ προςζγγιςισ τθσ 

Αεροτομή Re α *°+ CL CM CD L/D 

S822 600000 0 0.2837  -0.0752 0.00755 37.56 

S822 (Bézier) 600000 0 0.2859 -0.0759 0.00743 38.46 

 

Πίνακασ 4.3: Οι αποκλίςεισ των αεροδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν των προςεγγίςεων των αεροτομϊν 

Αεροδυναμικά χαρακτηριςτικά Απόκλιςη *%+ 

CL -0.78 

CM -0.92 

CD +1,56 

L/D -2.40 
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χιμα 4.8:Η αεροτομι S822 και θ προςζγγιςι τθσ με καμπφλεσ Bézier 

  

χιμα 4.9: Λεπτομζρεια από τθν ακμι προςβολισ τθσ αεροτομισ S822 και τθσ προςζγγιςισ τθσ 

τθν ακμι προςβολισ παρατθρείται μια ελαφρά απόκλιςθ που «ςτρζφει» τθν ακμι προςβολισ 

τθσ προςζγγιςθσ προσ τα κάτω. Η απόκλιςθ αυτι δεν επιφζρει ιδιαίτερα ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ 

ςτα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ αεροτομισ, αλλά οφτε βζβαια και ςτα γεωμετρικά. τθν 

ακμι φυγισ δε παρατθρείται ςθμαντικι απόκλιςθ. 

 

χιμα 4.10 Λεπτομζρειαa από τθν ακμι φυγισ τθσ αεροτομισ S822 και τθσ προςζγγιςισ τθσ 

Για τθν αεροτομι S823 κα εκτελεςτοφν τρία διαφορετικά ςενάρια βελτιςτοποίθςθσ. υνοπτικά 

τα ςενάρια που κα εκτελεςτοφν φαίνονται ςτον πίνακα 4.4. Κάκε ζνα από τα ςενάρια κα 

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

bezier airfoil control points

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

-0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

bezier airfoil

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 1,02

bezier airfoil



 

122 

 

παρουςιαςτεί αναλυτικά με τισ ρυκμίςεισ, τα αποτελζςματα αλλά και τισ διάφορεσ αλλαγζσ των 

παραμζτρων του ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

 

Πίνακασ 4.4:υνοπτικι περιγραφι των ςεναρίων βελτιςτοποίθςθσ τθσ αεροτομισ S823 

Σενάριο Αντικειμενικζσ ςυναρτήςεισ Περιοριςμοί 

1ο    ,maxmax  , για ηην  όποσ ο L L LC a a C C  ,min ,max , για ηην  όποσ D D L LC C a C C   

2ο    ,minmin  , για ηην  όποσ ο D D DC a a C C  ,max ,min , για ηην  όποσ L L D DC C a C C   

3ο     max  , 1,5L iC a i  

 , ,min,  , 1,5D i D iC C i   

 , ,max,  , 1,5L i L iC C i 
 

 ,min, , ,max,  , 1,5M i M i M iC C C i    

 

Για τθν αεροτομι S822 κα εκτελεςτεί ζνα ςενάριο βελτιςτοποίθςθσ, με τρείσ διαφορετικζσ 

εκτελζςεισ (ςτισ οποίεσ κα γίνονται κάποιεσ μεταβολζσ ςχετικά με τισ παραμζτρουσ). Σο ςενάριο 

είναι το τρίτο ςενάριο τθσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ S823, το οποίο ςαν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ 

τίκεται θ μεγιςτοποίθςθ του ςυντελεςτι άνωςθσ και οι περιοριςμοί αφοροφν τθ μζγιςτθ δυνατι 

αντίςταςθ, τθν ελάχιςτθ αποδεκτι άνωςθ και τα όρια του ςυντελεςτι ροπισ πρόνευςθσ. ε όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ ο ςτόχοσ είναι να δθμιουργθκεί μια αεροτομι με όςο το δυνατόν μεγαλφτερο 

λόγο L

D

C

C
, οποία κα διατθρεί τα επίπεδα τθσ αεροδυναμικισ αντίςταςθσ όςο το δυνατόν 

χαμθλότερα ι τουλάχιςτον κοντά ςε αυτά τθσ πρωτότυπθσ. ε όλα τα ςενάρια οι μεταβλθτζσ του 

προβλιματοσ είναι τα ςθμεία ελζγχου του πολυγϊνου. Για το πόςο ελεφκερα κα είναι να 

κινθκοφν ςτο χϊρο κατά τθ βελτιςτοποίθςθ, τα ςθμεία ελζγχου, γίνανε δοκιμζσ τζτοιεσ ϊςτε οι 

παραγόμενεσ γεωμετρίεσ των αεροτομϊν να μποροφν να αναλυκοφν από το XFOIL. 

Παρατθρικθκε ότι αν τα ςθμεία ελζγχου των δφο καμπυλϊν τθσ ακμισ φυγισ μποροφν να 

μετακινθκοφν κατά ±0.1 θ προκφπτουςα αεροτομι παρουςιάηει κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ που 

οδθγοφν ςε ατελι τρεξίματα του XFOIL και κατά ςυνζπεια ςε ατελι τρεξίματα του EASY τα οποία 

λαμβάνονται ςαν αποτυχθμζνεσ αξιολογιςεισ και δεν ςυμβάλουν ςτθν εφρεςθ βζλτιςτθσ λφςθσ, 

αλλά αυξάνουν ιδιαίτερα το χρόνο τρεξίματοσ. ε κάκε περίπτωςθ, θ ακμι φυγισ μζνει ςτακερά 

ςτο ςθμείο με ςυντεταγμζνεσ (1,0) και οι ακμζσ των πολυγϊνων, των καμπυλϊν που τθν 

περιγράφουν μποροφν να μετακινθκοφν ςτισ δφο διαςτάςεισ κατά ±0.001 (προζκυψε από 
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επαναλαμβανόμενεσ δοκιμζσ). Οι ακμζσ του πολυγϊνου τθσ καμπφλθσ που περιγράφει τθν ακμι 

προςβολισ μποροφν να κινθκοφν κατά περίπτωςθ, κατά ±0.1 ι ±0.2. Επίςθσ, μποροφν ανάλογα 

με τθ περίπτωςθ να κινθκοφν μόνο κατά τον άξονα y (για διαφφλαξθ του μικουσ τθσ χορδισ) ι 

και ςτουσ δυο άξονεσ ϊςτε να προκφψουν αεροτομζσ πικανϊσ μεγαλφτερθσ χορδισ. Βζβαια, μια 

αξιοςθμείωτθ μεταβολι ςτθ χορδι μπορεί να δϊςει εςφαλμζνα αποτελζςματα ςτο XFOIL (βλζπε 

παράγραφο 3.4, ςχετικά με τον ςυμβατικό αρικμό Reynolds και τθ μορφι του αρικμοφ που 

χρθςιμοποιείται από το λογιςμικό). Φάνθκε όμωσ ότι οι βζλτιςτεσ αεροτομζσ χορδισ μθ 

μοναδιαίου μικουσ παραμζνουν βζλτιςτεσ ακόμα και αν βελτιςτοποιικθκαν ςε ροι με 

λανκαςμζνο αρικμό Reynolds. 

 

4.3.1 Αεροτομό S823-ενϊριο 1ο 

το πρϊτο ςενάριο υπάρχουν 46 ςχεδιαςτικζσ παράμετροι, από τισ οποίεσ οι 16 είναι ςτακερζσ 

παράμετροι του προβλιματοσ (οι ςυντεταγμζνεσ τθσ ακμισ φυγισ και των ςθμείων ζλεγχου που 

κακορίηονται από τισ ςχζςεισ τθσ ςυνζχειασ) και οι 30 είναι ελεφκερεσ μεταβλθτζσ του 

προβλιματοσ. Όπωσ προαναφζρκθκε τα ςθμεία ελζγχου των δφο καμπυλϊν τθσ ουράσ μποροφν 

να κινοφνται ελάχιςτα, κατά ±0.001, ενϊ αυτά τθσ μφτθσ κατά ±0.1 ςτον διςδιάςτατο χϊρο. 

Σο ςενάριο αυτό αποτελείται από τρία τρεξίματα. Σα δυο πρϊτα τρεξίματα αποτελοφν δοκιμζσ 

ςχετικά με δφο ρυκμίςεισ του γενετικοφ αλγορίκμου που αφοροφν 1) ςτισ ελίτ λφςεισ του 

πλθκυςμοφ που όμωσ τουσ ζχουν επιβλθκεί ποινζσ κακϊσ παραβιάηουν ςε κάποιο βακμό τουσ 

περιοριςμοφσ και 2) ςτθν προςαρμογι των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ ζτςι ϊςτε να περιορίηεται 

ςυνεχϊσ το εφροσ ςτο οποίο τουσ επιτρζπεται να κινθκοφν. τθ πρϊτθ εκτζλεςθ, θ δυνατότθτα 

επιλογισ ελίτ που ‘τιμωρικθκαν’ είναι απενεργοποιθμζνθ, αλλά είναι ενεργι θ προςαρμογι των 

ορίων των μεταβλθτϊν. τθ δεφτερθ εκτζλεςθ ςυμβαίνει το ακριβϊσ αντίκετο. τθ τρίτθ 

εκτζλεςθ και οι δφο επιλογζσ είναι ενεργοποιθμζνεσ, ςυνδυάηοντασ ζτςι τα προτεριματα των 

δφο προθγοφμενων δοκιμϊν. τον πίνακα 4.5, φαίνονται οι ρυκμίςεισ των παραμζτρων του 

γενετικοφ αλγόρικμου για κάκε ζνα από τα τρία τρεξίματα του EASY. 

Oι ςυνκικεσ τθσ ροισ γφρω από τθν αεροτομι S823, τζκθκαν ωσ Re 400000  με 0.017Mach  . 

Βρζκθκε ότι ςχεδιαςτικά, θ μζγιςτθ άνωςθ τθσ αεροτομισ εμφανίηεται για γωνία προςβολισ, 

10a    και για αυτό θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ είναι   max 10LC  , με μοναδιαία τάξθ 

μεγζκουσ. Οι περιοριςμοί που ιςχφουν, είναι  ,min, 823 10 0.02097D D S DC C C    και 

   ,min, 823 ,max, 82310 10 0.0885 0.0995M S M M S MC C C C        , με ςυντελεςτι ενίςχυςθσ 

ποινισ ίςο με 1.0 και 0.8 αντίςτοιχα. 
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Πίνακασ 4.5: Ρυκμίςεισ παραμζτρων γενετικοφ αλγόρικμου 

Παράμετροσ Γ.Α. Εκτζλεςη 1ο Εκτζλεςη 2ο Εκτζλεςη 3ο 

Allow penalized elites ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Design parameters limit 

adaptation 

Frequency 15 0 15 

Maximum adaptations 700000 

Adaptation factor 0.8 

Parents and offspring 

Parent  population size 46 

Offspring population size 184 

Max life span 0 

Parents of one offspring 2 

Elitism 

Elite archive size 1 

Elite individual to force 

as new offspring 
1 

Probability to select an 

elite 
0.25 

Parent selection 
Tournament size 2 

Tournament probability 0.9 

Crossover 

Probability 0.95 

Mode two point/VAR 

Mutation 

Probability 0.2 

Multiplier 0.8 

Idle generations 10 

 

το επόμενο ςχιμα παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ του πρϊτου τρεξίματοσ. τον 

οριηόντιο άξονα φαίνεται το υπολογιςτικό κόςτοσ. Κάκε φορά που καλείται το αρχείο εντολϊν 

task.bat, που διαςυνδζει τον EASY με το λογιςμικό αξιολόγθςθσ, ςυμβάλει κατά μια μονάδα ςτο 
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υπολογιςτικό κόςτοσ. το πρϊτο όπωσ και ςτα υπόλοιπα τρεξίματα του EASY για το ςενάριο 1, 

ζχει τεκεί ο περιοριςμόσ των 10000 κλιςεων του αρχείου εντολϊν task.bat. τον κατακόρυφο 

φαίνεται με αρνθτικό πρόςθμο θ τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ. Σο αρνθτικό πρόςθμο 

εξθγείται αφοφ ο EASY χειρίηεται μόνο προβλιματα ελαχιςτοποίθςθσ. Ζτςι το πρόβλθμα με 

μορφι εφρεςθσ ελαχίςτου ζχει αντικειμενικι ςυνάρτθςθ αρνθτικοφ πρόςθμου. τθ 

πραγματικότθτα θ βζλτιςτθ αεροτομι που κα προκφψει, κα ζχει ςυντελεςτι άνωςθσ που κα 

ιςοφται με τθν αντίκετθ τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ. 

 

χιμα 4.11: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ του πρϊτου τρεξίματοσ  

Η μορφι του ςχιματοσ με κάποια ευδιάκριτα πλατό λφςεων είναι χαρακτθριςτικι. το πρϊτο 

πλατό, όπου θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ διατθρεί τθ τιμι -1.423 για δζκα ςυνεχόμενεσ γενιζσ 

επζρχεται θ διαδικαςία τθσ μετάλλαξθσ. Η πικανότθτα μετάλλαξθσ είναι ςχετικά μικρι (20%) 

αλλά ο πλθκυςμόσ μπορεί να κεωρθκεί ικανοποιθτικά μεγάλοσ ϊςτε κάποια άτομα να υποςτοφν 

μετάλλαξθ. Ανά 15 γενιζσ γίνεται αναπροςαρμογι του εφρουσ τιμϊν των ςχεδιαςτικϊν 

παραμζτρων ϊςτε να αυξθκεί θ ακρίβεια. Σα όρια αυτοφ του εφρουσ πολλαπλαςιάηονται με ζναν 

παράγοντα 0.8. Αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται και ςτα επόμενα πλατό. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

αναπροςαρμογισ είναι θ χαρακτθριςτικι μορφι του διαγράμματοσ με τα διακριτά πλατό τιμϊν. 

φμφωνα με υπολογιςμό ςτο XFOIL, θ χορδι τθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 1.11563c   και για 

αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να γίνουν με αρικμό Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 
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358542RE  , ϊςτε ο ςυμβατικόσ αρικμόσ Reynolds να είναι Re 400000c  . Σα αποτελζςματα 

που παρατίκενται παρακάτω για αυτι τθν εκτζλεςθ αλλά και ςτα υπόλοιπα ςενάρια είναι για 

τουσ αντίςτοιχουσ ορκοφσ αρικμοφσ RE  και όπωσ φάνθκε οι αεροτομζσ παραμζνουν βζλτιςτεσ 

παρά τθ διαφορά ςτουσ αρικμοφσ Reynolds. το επόμενο ςχιμα φαίνεται θ βελτιςτοποιθμζνθ 

γεωμετρία τθσ αεροτομισ S823 ςε ςφγκριςθ με τθν αρχικι γεωμετρία τθσ. 

 

χιμα 4.12: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(πρϊτθ εκτζλεςθ) 

Όπωσ φαίνεται το μζγιςτο πάχοσ τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ δε μεταβάλλεται ςθμαντικά 

ςε ςχζςθ με τθν πρωτότυπθ. Η περιοχι τθσ ακμισ προςβολισ τθσ αεροτομισ, ζχει επιμθκυνκεί 

προσ τα μπροςτά και ζχει ςτραφεί προσ τα κάτω. Η κάτω πλευρά τθσ ακμισ φυγισ ζχει ανυψωκεί 

κατά μια μικρι μετατόπιςθ. Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά των δφο αεροτομϊν 

παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 4.13-4.17. 

 

χιμα 4.13: Διάγραμμα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.14: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.15: Διάγραμμα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.16: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.17: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

το ςχιμα 4.13 φαίνεται το διάγραμμα ςυντελεςτι άνωςθσ-γωνίασ προςβολισ των δυο 

αεροτομϊν. Από τισ 2° παρουςιάηεται αφξθςθ του ςυντελεςτι άνωςθσ ο οποίοσ ςτισ 14° παίρνει 

τθ μζγιςτθ τιμι του 1.9871. Η πρωτότυπθ αεροτομι είχε ςχεδιαςτικό μζγιςτο ςυντελεςτι 

άνωςθσ ≈1.2 (15°). τισ 15° θ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι ζχει ςυντελεςτι άνωςθσ 1.9359. 

Βζβαια, θ νζα αεροτομι δε διατθρεί ςτακερι τιμι μετά το ςθμείο εμφάνιςθσ του μζγιςτου 

ςυντελεςτι, αλλά είναι ςθμαντικό ότι ο ςυντελεςτισ παραμζνει ςε όλο το εφροσ πάνω από τισ 8° 

ςε ςθμαντικά υψθλότερα επίπεδα. Είναι ςθμαντικό ότι μεταξφ -2° και 14° ο ςυντελεςτισ άνωςθσ 

διατθρεί ςτακερι κλίςθ. Αυτό τθσ προςδίδει ζνα μεγάλο εφροσ γωνιϊν λειτουργίασ, αλλά όχι 

μεγαλφτερο αυτοφ τθσ πρωτότυπθσ. Από τισ -3° και πζρα, ςτο εφροσ των αρνθτικϊν γωνιϊν, θ 

άνωςθ είναι ςχεδόν μθδενικι. Μετά τισ 14° αποκολλάται θ ροι. Προφανϊσ θ αποκόλλθςθ 

επζρχεται 1° νωρίτερα από τθν πρωτότυπθ και ςίγουρα θ πζδθςθ που οφείλεται ςτθν 

αποκόλλθςθ κα είναι πολφ πιο απότομθ. 

φμφωνα με το ςχιμα 4.14, από τισ 2° μζχρι και τισ 20° θ νζα αεροτομι διατθρεί τα επίπεδα του 

ςυντελεςτι αεροδυναμικισ αντίςταςθσ το πολφ ςτο επίπεδο τθσ αρχικισ. Μετά τισ 12° θ 

αντίςταςθ αρχίηει να είναι αρκετά μικρότερθ από τθν αρχικι. τισ 14° ο ςυντελεςτισ αντίδραςθσ 

εμφανίηει τθν μζγιςτθ ποςοςτιαία διαφορά ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ. Η νζα αεροτομι 

παρουςιάηει ςυντελεςτι αντίςταςθσ μεγαλφτερο τθσ αρχικισ από τισ 1° και πζρα προσ όλο το 

εφροσ των αρνθτικϊν γωνιϊν. 

Από το ςχιμα 4.15 φαίνεται ο λόγοσ άνωςθσ προσ αντίςταςθ. Είναι φανερό ότι διατθρείται 

γενικά ςε ψθλότερα επίπεδα από τισ πρωτότυπθσ. Δυςτυχϊσ όμωσ θ νζα αεροτομι, ςε ςθμεία 

όπου θ άνωςθ παίρνει υψθλζσ τιμζσ παρουςιάηει επίςθσ πολφ υψθλό ςυντελεςτι αντίςταςθσ. 
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Ιδιαίτερα, εκεί οποφ θ άνωςθ μθδενίηεται θ αντίςταςθ είναι πολφ υψθλότερθ ςε ςχζςθ με αυτι 

τθσ αρχικισ. 

Σο ςχιμα 4.16, παρουςιάηει το διάγραμμα CM-α. Μια από τισ παραμζτρουσ ςχεδίαςθσ τθσ 

αεροτομισ S823 από τθν NREL ιταν ο ςυντελεςτισ ροπισ πρόνευςθσ, για τθ γωνία προςβολισ 

μθδενικισ άνωςθσ, να είναι πάνω από -0.15. τθ περίπτωςθ αυτι θ νζα αεροτομι παρουςιάηει 

κατά πολφ αυξθμζνο ςυντελεςτι ροπισ ςτισ γωνίεσ που θ άνωςθ μθδενίηεται. Επίςθσ, μόνο ςτισ 

γωνίεσ από 7° ζωσ 12° θ ροπι ταυτίηεται με τθν ροπι που εμφάνιηε θ πρωτότυπθ. Μια μελζτθ 

αεροελαςτικότθτασ του παραγόμενου πτερυγίου ςε ςυνδυαςμό με τθν επιλογι κατάλλθλων 

υλικϊν κα δείξει αν αυτι θ νζα ροπι είναι αποδεκτι για τθ καταςκευι ενόσ πτερυγίου. Προσ το 

παρόν γίνεται απλά μια ςφγκριςθ με τα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ πρωτότυπθσ. ίγουρα 

όμωσ το νζο πτερφγιο φτιάχνεται για να αντικαταςτιςει το υπάρχον πτερφγιο μιασ 

ανεμογεννιτριασ. Μθν ζχοντασ λοιπόν κάποια μελζτθ αεροελαςτικότθτασ και υλικϊν ςχετικά με 

τθν πικανι αντοχι ενόσ πτερυγίου με αυτά τα χαρακτθριςτικά ροπισ, ςτα επόμενα ςενάρια κα 

γίνει μια προςπάκεια το χαρακτθριςτικό αυτό, το οποίο ςυνδζεται με τθ ςτατικότθτα του 

πτερυγίου, να μθ μεταβάλλεται πάρα πολφ. 

Όςον αφορά τθ περιοχι μετάβαςθσ τθσ νζασ αεροτομισ (ςχιμα 4.17), αυτι ςτθν επάνω πλευρά 

επζρχεται ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ από τθν ακμι προςβολισ ακόμθ και ςε μεγάλεσ γωνίεσ 

προςβολισ. Αντίκετα, λόγω τθσ ιδιόμορφθσ γεωμετρίασ τθσ κάτω πλευράσ τθσ αεροτομισ θ 

μετάβαςθ εμφανίηεται ςε ςθμεία αρκετά κοντά ςτθν ακμι προςβολισ, ειδικά ςε γωνίεσ 

προςβολισ μικρότερεσ των 3°. 

το ςχιμα 4.18, παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ του δεφτερου τρεξίματοσ. Όπωσ και ςτθ 

πρϊτθ εκτζλεςθ, κάκε φορά που καλείται το αρχείο εντολϊν task.bat, ςυμβάλει κατά μια 

μονάδα ςτο υπολογιςτικό κόςτοσ. Όπωσ και ςτθ πρϊτθ εκτζλεςθ το διάγραμμα παρουςιάηει 

κάποια διακριτά πλατό λφςεων. τθ περίπτωςθ αυτι όμωσ επιτρζπεται να επιλεχκοφν ελίτ οι 

οποίοι παραβιάηουν τουσ περιοριςμοφσ του προβλιματοσ. το τζλοσ του πρϊτου πλατό, 

παρουςιάηεται ζνα τοπικό ελάχιςτο. Αυτό το ελάχιςτο πικανϊσ να οφείλεται ςτθν φπαρξθ 

κάποιου ελίτ ο οποίοσ παραβίαηε τουσ περιοριςμοφσ και ςτισ επόμενεσ γενιζσ βρζκθκαν λφςεισ 

οι οποίεσ είχαν μικρότερθ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ αλλά δε παραβίαηαν τουσ περιοριςμοφσ. Η 

πικανότθτα μετάλλαξθσ και εδϊ είναι 20%, αλλά ο πλθκυςμόσ μπορεί να κεωρθκεί 

ικανοποιθτικά μεγάλοσ ϊςτε κάποια άτομα να υποςτοφν μετάλλαξθ. Από το διάγραμμα 

ςφγκλιςθσ μπορεί να φανεί θ επίδραςθ τθσ προςαρμογισ των ορίων των ςχεδιαςτικϊν 

παραμζτρων. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ προςαρμογι αυτι δε γίνεται, με αποτζλεςμα τθ 

ςαφϊσ μεγαλφτερθ (ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ 1) τελικι τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ και 

τθν εμφάνιςθ λιγότερων και ευρφτερων πλατό λφςεων. 
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χιμα 4.18: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ του δεφτερου τρεξίματοσ  

Η χορδι τθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 1.05705c   και για αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να 

γίνουν με αρικμό Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 378412RE  , ϊςτε ο ςυμβατικόσ 

αρικμόσ Reynolds να είναι Re 400000c  . Η απόκλιςθ μεταξφ των αποτελεςμάτων με μια 

γριγορθ ματιά φαίνεται αρκετά μικρι και ζτςι θ λφςθ γίνεται αποδεκτι κακϊσ παραμζνει 

βζλτιςτθ. το ςχιμα 4.19, φαίνεται θ βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία τθσ αεροτομισ S823 ςε 

ςφγκριςθ με τθν αρχικι γεωμετρία τθσ. 

χιμα 4.19: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(δεφτερθ εκτζλεςθ) 
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Όπωσ φαίνεται το μζγιςτο πάχοσ τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ δε μεταβάλλεται ςε ςχζςθ 

με τθν πρωτότυπθ. Η περιοχι τθσ ακμισ προςβολισ τθσ αεροτομισ, ζχει επιμθκυνκεί λίγο, προσ 

τα μπροςτά και ζχει ςτραφεί προσ τα κάτω. 

Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά των δφο αεροτομϊν παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 4.20-4.24. 

χιμα 4.20: Διαγράμματα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

χιμα 4.21: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.22: Διαγράμματα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.23: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.24: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

το ςχιμα 4.20 φαίνεται το διάγραμμα ςυντελεςτι άνωςθσ-γωνίασ προςβολισ των δυο 

αεροτομϊν. Από τισ 3° παρουςιάηεται αφξθςθ του ςυντελεςτι άνωςθσ ο οποίοσ ςτισ 15° παίρνει 

τθ μζγιςτθ τιμι του 1.603. Η νζα αεροτομι διατθρεί ςχετικά ςτακερι τιμι μετά το ςθμείο 

εμφάνιςθσ του μζγιςτου ςυντελεςτι και είναι ςθμαντικό ότι ο ςυντελεςτισ παραμζνει ςε όλο το 

εφροσ πάνω από τισ 8° ςε ςθμαντικά υψθλότερα επίπεδα. Είναι ςθμαντικό ότι μεταξφ 5° και 11° 

ο ςυντελεςτισ άνωςθσ διατθρεί ςτακερι κλίςθ. Αυτό τθσ προςδίδει ζνα μεγάλο εφροσ γωνιϊν 

λειτουργίασ. Η άνωςθ μθδενίηεται περίπου ςτισ -3°, όπωσ ςυμβαίνει και με τθ πρωτότυπθ 

αεροτομι. Μετά τισ 15° θ ροι αποκολλάται. 
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φμφωνα με το ςχιμα 4.21, από τισ -3° μζχρι και τισ 20° θ νζα αεροτομι διατθρεί τα επίπεδα του 

ςυντελεςτι αεροδυναμικισ αντίςταςθσ το πολφ ςτο επίπεδο τθσ αρχικισ. Μετά τισ 8° θ 

αντίςταςθ αρχίηει να είναι μικρότερθ από τθν αρχικι. Η νζα αεροτομι παρουςιάηει ςυντελεςτι 

αντίςταςθσ μεγαλφτερο τθσ αρχικισ από τισ -4° και πζρα προσ όλο το εφροσ των αρνθτικϊν 

γωνιϊν. 

Από το ςχιμα 4.22 φαίνεται ο λόγοσ άνωςθσ προσ αντίςταςθ. Εκεί οποφ θ άνωςθ μθδενίηεται θ 

αντίςταςθ είναι πολφ υψθλότερθ ςε ςχζςθ με αυτι τθσ αρχικισ. 

Σο ςχιμα 4.23, παρουςιάηει το διάγραμμα CM-α. Όπωσ προαναφζρκθκε, Μια από τισ 

παραμζτρουσ ςχεδίαςθσ τθσ αεροτομισ S823 από τθν NREL είναι ο ςυντελεςτισ ροπισ 

πρόνευςθσ, για τθ γωνία προςβολισ μθδενικισ άνωςθσ, να είναι πάνω από -0.15. Η νζα 

αεροτομι παρουςιάηει ελάχιςτα αυξθμζνο ςυντελεςτι ροπισ ςτθ γωνία μθδενικισ άνωςθσ. Η 

ροπι διατθρείται ςε ςχετικά ικανοποιθτικά επίπεδα για όλο το εφροσ γωνιϊν προςβολισ. 

Όςον αφορά τθ περιοχι μετάβαςθσ τθσ νζασ αεροτομισ (ςχιμα 4.24), αυτι ςτθν επάνω πλευρά 

επζρχεται ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ από τθν ακμι προςβολισ ακόμθ και ςε μεγάλεσ γωνίεσ 

προςβολισ. Αντίκετα με τθ προθγοφμενθ βζλτιςτθ αεροτομι, θ νζα αεροτομι ζχει καλφτερθ 

ςυμπεριφορά ςτθ κάτω πλευρά. ε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ, θ μετάβαςθ εμφανίηεται ςε ςθμεία 

αρκετά κοντά ςτθν ακμι προςβολισ, ςε αρνθτικζσ γωνίεσ προςβολισ. τισ κετικζσ γωνίεσ 

προςβολισ θ μετάβαςθ επζρχεται πιο πριν από ότι ςτθ πρωτότυπθ, αλλά και πάλι όχι πολφ πιο 

πριν. 

το ςχιμα 4.25, παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ τρίτθσ εκτζλεςθσ. Όπωσ και ςτισ δφο 

πρϊτεσ εκτελζςεισ, κάκε φορά που καλείται το αρχείο εντολϊν task.bat, ςυμβάλει κατά μια 

μονάδα ςτο υπολογιςτικό κόςτοσ. ε αυτι τθν εκτζλεςθ ζχουν ςυνδυαςτεί τα χαρακτθριςτικά 

των δυο προθγοφμενων. Αυτό γίνεται εμφανζσ και από τθ μορφι του διαγράμματοσ ςφγκλιςθσ. 

Σελικά θ αεροτομι που προκφπτει είναι θ ίδια με αυτι που προζκυψε από τθ πρϊτθ εκτζλεςθ. 

Σο ίδιο βζβαια ιςχφει και για τα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ αεροτομισ. Είναι ςθμαντικό 

να αναφερκεί ότι παρόλο που θ δεφτερθ εκτζλεςθ ζδωςε μια αεροτομι με όχι τόςο καλά 

αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά και κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι θ επιλογι ατόμων που είναι 

ελίτ αλλά παραβιάηουν τουσ περιοριςμοφσ, δεν είναι απαραίτθτθ για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ 

γεωμετρίασ, θ επιλογι να χρθςιμοποιθκεί αυτι θ ρφκμιςθ είναι αρκετά ςθμαντικι. Εξαρχισ είναι 

άγνωςτο μετά από πόςεσ εκτελζςεισ του κϊδικα κα βρεκεί μια βζλτιςτθ αεροτομι. Αν για 

παράδειγμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ρυκμίηονταν ο μζγιςτοσ αρικμόσ κλιςεων του task.bat 

ίςωσ με 9384, πικανϊσ να εξάγονταν μια ακόμθ καλφτερθ λφςθ θ οποία να βαςίηονταν ςτθν 

επιλογι ενόσ ελίτ που παραβιάηει κάποιουσ από τουσ περιοριςμοφσ. Σο ίδιο πικανϊσ να 
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ςυνζβαινε και ςτθ περίπτωςθ που οι κλιςεισ ρυκμίηονταν ςε 20000. ε αυτι τθ περίπτωςθ όμωσ 

ίςωσ θ αεροτομι που κα προζκυπτε να είχε διπλάςια χορδι και γεωμετρικά χαρακτθριςτικά που 

να μθν ανταποκρίνονται ςτθν απαιτοφμενθ ςτιβαρότθτα του πτερυγίου. 

 

χιμα 4.25: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ του τρίτου τρεξίματοσ  

Αναφορικά και μόνο, παρατίκενται θ γεωμετρία και τα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ 

αεροτομισ όπωσ δόκθκαν παραπάνω και για τα αποτελζςματα των προθγοφμενων εκτελζςεων 

(ςχιματα 4.26-4.31). 

 

χιμα 4.26: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(τρίτθ εκτζλεςθ) 
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χιμα 4.27: Διάγραμμα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 

 

χιμα 4.28: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 

 

χιμα 4.29 Διάγραμμα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.30: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.31: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

Από τα ςχιματα 4.27-31, εξάγονται τα ίδια ςυμπεράςματα που εξάγονται και από τθ πρϊτθ 

εκτζλεςθ του ςεναρίου αυτοφ. 

υγκρίνοντασ τισ δυο παραχκείςεσ αεροτομζσ, είναι φανερό ότι παρόλο που θ αεροτομι τθσ 

δεφτερθσ εκτζλεςθσ δεν εμφανίηει πολφ υψθλά επίπεδα άνωςθσ (κάτι που δεν είναι 

υποχρεωτικά κακό μιασ και θ νζα αεροτομι πικανϊσ να χρθςιμοποιθκεί για τθ βάςθ ενόσ 

πτερυγίου όπωσ και θ S823, για τθν οποία δεν απαιτοφνται υπερβολικά υψθλά ποςοςτά 

άνωςθσ), ζχει καλφτερθ αεροδυναμικι ςυμπεριφορά, αφοφ θ αεροτομι τθσ πρϊτθσ και τθσ 

τρίτθσ εκτζλεςθσ εμφανίηουν κάποια χαρακτθριςτικά τα οποία τισ κζτουν πικανϊσ εκτόσ τθσ 

διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Σα χαρακτθριςτικά αυτά είναι θ υψθλι αντίςταςθ και ροπι ςτο 
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ςθμείο που μθδενίηεται θ άνωςθ και θ περιοχι μετάβαςθσ, θ οποία ςτθ κάτω πλευρά τθσ 

επζρχεται πιο κοντά ςτθν ακμι προςβολισ. 

 

4.3.2 Αεροτομό S823-ενϊριο 2ο 

το πρϊτο ςενάριο υπιρχαν 46 ςχεδιαςτικζσ παράμετροι, από τισ οποίεσ οι 16 ιταν ςτακερζσ 

παράμετροι του προβλιματοσ (ςυντεταγμζνεσ τθσ ακμισ φυγισ και των ςθμείων ζλεγχου που 

κακορίηονται από τισ ςχζςεισ τθσ ςυνζχειασ) και 30 ιταν οι ελεφκερεσ μεταβλθτζσ του 

προβλιματοσ. Με τισ ίδιεσ μεταβλθτζσ κα εκτελεςτεί και το δεφτερο ςενάριο. Όπωσ 

προαναφζρκθκε τα ςθμεία ελζγχου των δφο καμπυλϊν τθσ ουράσ μποροφν να κινοφνται 

ελάχιςτα, κατά ±0.001, ενϊ αυτά τθσ μφτθσ κατά ±0.1 ςτον διςδιάςτατο χϊρο. 

Σο ςενάριο αυτό, όπωσ και το πρϊτο, αποτελείται από τρείσ εκτελζςεισ. τθ πρϊτθ εκτζλεςθ, 

ιςχφουν όςα ίςχυαν από άποψθ γενετικοφ αλγορίκμου και ςτθ τρίτθ εκτζλεςθ του πρϊτου 

ςεναρίου. τθ δεφτερθ εκτζλεςθ αφαιρείται θ επιλογι ατόμων ελίτ τα οποία παραβιάηουν τουσ 

περιοριςμοφσ. ε αυτιν τθν εκτζλεςθ μεταβάλλονται οι παράμετροι τθσ μετάλλαξθσ. 

Παρατθρικθκε ότι θ πρϊτθ εκτζλεςθ δε παρουςίαςε ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν αεροτομισ και 

ζτςι υποτζκθκε ότι ο μθχανιςμόσ τθσ μετάλλαξθσ είναι ζνασ τρόποσ να αναδειχκοφν κάποιεσ 

λφςεισ που με μικρι πικανότθτα μετάλλαξθσ δε κα μποροφςαν να εμφανιςτοφν. Από τθν 

εμπειρία που αποκτικθκε ςχετικά με τθ μετάλλαξθ προζκυψε θ παραμετροποίθςθ τθσ τρίτθσ 

εκτζλεςθσ. Ακόμθ για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ περιγραφισ του προβλιματοσ επιβλικθκε ακόμθ 

ζνασ περιοριςμόσ, ο οποίοσ αφορά ςτθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ οπιςκζλκουςα δφναμθ, ςτθν 

γωνία προςβολισ ςτθν οποία εμφανίηεται θ ελάχιςτθ οπιςκζλκουςα από τθν πρωτότυπθ 

αεροτομι S823. 

Oι ςυνκικεσ τθσ ροισ γφρω από τθν αεροτομι S823, είναι Re 400000  και 0.017Mach  . 

Βρζκθκε ότι ςχεδιαςτικά, θ ελάχιςτθ αντίςταςθ τθσ αεροτομισ εμφανίηεται για γωνία 

προςβολισ, 1a    και για αυτό θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ είναι   min 1DC  , με μοναδιαία 

τάξθ μεγζκουσ. Οι περιοριςμοί που ιςχφουν, είναι  ,max, 823 1 0.4429L L S LC C C   
 

και 

   ,min, 823 ,max, 8231 1 0.0885 0.0995M S M M S MC C C C        , με ςυντελεςτζσ ενίςχυςθσ 

ποινισ ίςουσ με 1.0 και 0.8 αντίςτοιχα. τθ τρίτθ εκτζλεςθ επιβάλλεται ο περιοριςμόσ 

 ,min, 823 1 0.01149D D S DC C C    , ϊςτε να επιβάλει ςτον αλγόρικμο να αναηθτιςει λφςεισ οι 

οποίεσ κα είναι τουλάχιςτον όςο καλι είναι θ αεροτομι S823. τον πίνακα 4.6, φαίνονται οι 

ρυκμίςεισ των παραμζτρων του γενετικοφ αλγόρικμου για κάκε μια από τισ τρείσ εκτελζςεισ του 

EASY. 
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Πίνακασ 4.6: Ρυκμίςεισ παραμζτρων γενετικοφ αλγόρικμου 

Παράμετροσ Γ.Α. Εκτζλεςη 1ο Εκτζλεςη 2ο Εκτζλεςη 3ο 

Allow penalized elites ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Design parameters limit 

adaptation 

Frequency 15 15 10 

Maximum adaptations 700000 

Adaptation factor 0.8 

Parents and offspring 

Parent  population size 46 

Offspring population size 184 

Max life span 0 

Parents of one offspring 2 

Elitism 

Elite archive size 1 

Elite individual to force as 

new offspring 
1 

Probability to select an 

elite 
0.25 

Parent selection 
Tournament size 2 

Tournament probability 0.9 

Crossover 
Probability 0.95 

Mode two point/VAR 

Mutation 

Probability 0.2 0.99 0.99 

Multiplier 0.8 0.85 0.9 

Idle generations 10 2 4 
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το επόμενο ςχιμα παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ πρϊτθσ εκτζλεςθσ. Κάκε φορά 

που καλείται το αρχείο εντολϊν task.bat, που διαςυνδζει τον EASY με το λογιςμικό αξιολόγθςθσ, 

ςυμβάλει κατά μια μονάδα ςτο υπολογιςτικό κόςτοσ. τθ πρϊτθ όπωσ και ςτθ δεφτερθ εκτζλεςθ 

του EASY για το ςενάριο 2, ζχει τεκεί ο περιοριςμόσ των 10000 κλιςεων του αρχείου εντολϊν 

task.bat, που ίςχυε και ςτο πρϊτο ςενάριο. 

 

χιμα 4.32: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ πρϊτθσ εκτζλεςθσ  

Όπωσ φαίνεται από το ςχιμα 4.32 ο αλγόρικμοσ αρχικά βρίςκει μια βζλτιςτθ λφςθ κατά τθ τρίτθ 

γενιά, όμωσ ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφει ςε κάποια λφςθ θ οποία είναι κοντά ςτθ πρωτότυπθ 

αεροτομι. Φαίνεται λοιπόν ότι ςε αυτι τθν εκτζλεςθ επιτυγχάνεται μια πάρα πολφ μικρι 

βελτίωςθ τθσ αεροτομισ ωσ προσ τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. 

φμφωνα με υπολογιςμό ςτο XFOIL, θ χορδι τθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 1.06283c   και για 

αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να γίνουν με αρικμό Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 

376354RE  , ϊςτε ο ςυμβατικόσ αρικμόσ Reynolds να είναι Re 400000c  . το ςχιμα 4.33, 

φαίνεται θ βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία τθσ αεροτομισ S823. 

 

χιμα 4.33: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(πρϊτθ εκτζλεςθ) 
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Όπωσ φαίνεται το μζγιςτο πάχοσ τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ δε μεταβάλλεται ςθμαντικά 

ςε ςχζςθ με τθν πρωτότυπθ. Η περιοχι τθσ ακμισ προςβολισ τθσ αεροτομισ, ζχει επιμθκυνκεί 

προσ τα μπροςτά. Παρακάτω δίνονται οι ςυντεταγμζνεσ τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ γεωμετρίασ 

κακϊσ και οι τιμζσ των ελεφκερων ςχεδιαςτικϊν παραμζτρων. Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά 

των δφο αεροτομϊν παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 4.34-4.38. 

 

χιμα 4.34: Διάγραμμα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.35: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι)  
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χιμα 4.36: Διάγραμμα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.37: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.38: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 
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Η αεροτομι που προζκυψε από αυτι τθν εκτζλεςθ δε παρουςιάηει ςθμαντικά αεροδυναμικά 

χαρακτθριςτικά. Όπωσ φαίνεται, από το ςχιμα 4.34, θ άνωςθ διατθρείται ςε επίπεδα ςχετικά 

κοντά ςε αυτά τθσ πρωτότυπθσ. ε μερικζσ γωνίεσ μάλιςτα εμφανίηει χαμθλότερθ άνωςθ από 

τθν S823 (π.χ. ςτισ 6°). Η μζγιςτθ άνωςθ τθσ νζασ αεροτομισ παρουςιάηεται ςτισ 18° και ζχει τθ 

τιμι 1.5426. Είναι βζβαια πολφ ςθμαντικό ότι από τισ -7° ωσ και τισ 18° θ άνωςθ διατθρεί ςχετικά 

ςτακερι κλίςθ. Αυτό τθσ προςδίδει ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα όςον αφορά το εφροσ 

λειτουργίασ τθσ. Δυςτυχϊσ, θ νζα αεροτομι εμφανίηει μεγαλφτερθ αεροδυναμικι αντίςταςθ από 

τθν πρωτότυπθ (ςχιμα 4.35) για γωνίεσ προςβολισ μικρότερεσ των 13°. Από τισ 13° και πάνω θ 

αεροδυναμικι αντίςταςθ βρίςκεται ςε κατϊτερα επίπεδα από τθν αρχικι. το ςχιμα 4.36, 

παρουςιάηεται το διάγραμμα του λόγου άνωςθσ προσ αντίςταςθ. Και από αυτό το διάγραμμα 

μπορεί να φανεί ότι τα επίπεδα αντίςταςθσ είναι υψθλά. το ςχιμα 4.37, φαίνεται ότι θ 

αεροτομι εμφανίηει μικρότερθ ροπι από τθν αρχικι και ικανοποιεί τον ςχεδιαςτικό περιοριςμό 

για 
, 0 0.15M LC    . Η ροπι όμωσ αποκλίνει ςθμαντικά από τθσ πρωτότυπθσ και πικανϊσ αυτό 

να  ζχει αντίκτυπο ςτο πτερφγιο που κα παραχκεί. φμφωνα με το ςχιμα 4.38, θ μετάβαςθ ςτθν 

επάνω πλευρά, ςε γωνίεσ κάτω από 10°, επζρχεται πιο κοντά ςτθν ακμι προςβολισ. Μετά τισ 10° 

θ μετάβαςθ ςτθν επάνω πλευρά επζρχεται αργότερα από τθ πρωτότυπθ. Για τθ κάτω πλευρά, θ 

μετάβαςθ επζρχεται κοντφτερα ςτθν ακμι προςβολισ για γωνίεσ μεγαλφτερεσ των 3°. Για γωνίεσ 

μικρότερεσ των 3° και ςτισ αρνθτικζσ, θ μετάβαςθ επζρχεται αργότερα από τθν ακμι προςβολισ. 

το ςχιμα 4.39, παρουςιάηεται τοs διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ δεφτερθσ εκτζλεςθσ. Όπωσ και ςτθ 

πρϊτθ εκτζλεςθ, κάκε φορά που καλείται το αρχείο εντολϊν task.bat, ςυμβάλει κατά μια 

μονάδα ςτο υπολογιςτικό κόςτοσ. 

 

χιμα 4.39: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ δεφτερθσ εκτζλεςθσ 

Σο διάγραμμα ςφγκλιςθσ που παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 4.39, αρχίηει από το ςθμείο με ςυνολικό 

υπολογιςτικό κόςτοσ 902 μονάδεσ. Πριν από αυτό το ςθμείο οι κλιςεισ του λογιςμικοφ 
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αξιολόγθςθσ καταλιγανε ςε απροςδιόριςτα αποτελζςματα, λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των 

γεωμετριϊν που δθμιουργοφςε ο γενετικόσ αλγόρικμοσ. Αυτι θ πολυπλοκότθτα δε μπορεί να 

αντιμετωπιςτεί από το XFOIL και ζτςι ςτα αρχεία εξόδου του εμφανίηεται ςτθ κζςθ των 

αεροδυναμικϊν μεγεκϊν, θ λζξθ «NaN». ε αυτι τθ περίπτωςθ θ εκτζλεςθ κεωρείται 

ανεπιτυχείσ. Αν όλεσ οι εκτελζςεισ που κα δθμιουργιςουν τον πλθκυςμό είναι ανεπιτυχείσ θ τιμι 

τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ παίρνει μια πολφ μεγάλθ τιμι. Όπωσ φαίνεται από το διάγραμμα 

ςφγκλιςθσ, ο αλγόρικμοσ βρίςκει γριγορα τθ βζλτιςτθ δυνατι λφςθ θ οποία όμωσ δε διαφζρει 

ιδιαίτερα ωσ προσ τθν πρωτότυπθ αεροτομι. 

Η χορδι τθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 1.10820c   και για αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να 

γίνουν με αρικμό Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 360946RE  , ϊςτε ο ςυμβατικόσ 

αρικμόσ Reynolds να είναι Re 400000c  . το ςχιμα 4.40, φαίνεται θ βελτιςτοποιθμζνθ 

γεωμετρία τθσ αεροτομισ S823 ςε ςφγκριςθ με τθν αρχικι γεωμετρία τθσ. 

 

χιμα 4.40: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(δεφτερθ εκτζλεςθ) 

Σο μζγιςτο πάχοσ τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ δε μεταβάλλεται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με 

αυτό τθσ πρωτότυπθσ. Η περιοχι τθσ ακμισ προςβολισ τθσ αεροτομισ, ζχει επιμθκυνκεί προσ τα 

μπροςτά και με αυτό τον τρόπο αυξάνεται θ χορδι ςε ςχζςθ με τθσ πρωτότυπθσ κατά ζνα 

ποςοςτό, περίπου 11%. Η αεροτομι ςε ςχζςθ με τθν αντικειμενικι τθσ ςυνάρτθςθ 

βελτιςτοποιικθκε ελάχιςτα. Θα πρζπει όμωσ να διερευνθκεί και το γεγονόσ θ αεροτομι να  ζχει 

κάποια καλά αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά ςτο υπόλοιπο εφροσ λειτουργίασ τθσ. Σα 

αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ ςε ςχζςθ με τθν αεροτομι 

S823 παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 4.41-4.45. 
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χιμα 4.41: Διάγραμμα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.42: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.43: Διάγραμμα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.44: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.45: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

Η βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι αυτισ τθσ εκτζλεςθσ επιδεικνφει μζγιςτο ςυντελεςτι άνωςθσ ίςο 

με 1.6154 ςτισ 16° (ςχιμα 4.41). Εμφανίηει ζνα μεγάλο εφροσ αεροδυναμικισ άνωςθσ ςτακερισ 

κλίςθσ. Μετά τισ 16° θ άνωςθ μειϊνεται κάπωσ απότομα και ζτςι και θ πζδθςθ λόγω 

αποκόλλθςθσ τθσ αεροτομισ είναι απότομθ. Από τα διαγράμματα 4.42 και 4.43 φαίνεται ότι θ 

αντίςταςθ είναι πολφ υψθλι ςε γωνίεσ προςβολισ μεγαλφτερεσ από 16°. Από τισ 13° ωσ τισ 19°, 

θ αντίςταςθ είναι χαμθλότερθ από αυτι τθσ πρωτότυπθσ. Κάτω από τισ 13° και ςτισ αρνθτικζσ 

γωνίεσ, θ αντίςταςθ διατθρείται ςτα επίπεδα τθσ αντίςταςθσ τθσ αρχικισ αεροτομισ. Από το 

ςχιμα 4.45 φαίνεται ότι θ μετάβαςθ και ςτθν επάνω και ςτθ κάτω πλευρά είναι ςχετικά πιο 

κοντά ςτθν ακμι προςβολισ ςε ζνα μεγάλο εφροσ γωνιϊν προςβολισ. 

το ςχιμα 4.46, παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ τρίτθσ εκτζλεςθσ. ε αυτι τθν 

εκτζλεςθ επιλζχκθκε ο μζγιςτοσ αρικμόσ κλιςεων του task.bat, να ανζλκει ςτισ 15000, 
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ελπίηοντασ αυτό να ςυμβάλει ςτθν ανεφρεςθ κάποιων επιπλζον λφςεων που πικανϊσ να 

βρίςκονταν πζρα από τισ 10000 κλιςεισ. Κάκε φορά που καλείται το αρχείο εντολϊν task.bat, 

ςυμβάλει κατά μια μονάδα ςτο υπολογιςτικό κόςτοσ. 

 

χιμα 4.46: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ τρίτθσ εκτζλεςθσ  

Επίςθσ, εντοπίςτθκαν οι αδυναμίεσ των προθγοφμενων εκτελζςεων και ζτςι θ εκτζλεςθ 

προςαρμόςτθκε ςτισ απαιτιςεισ που ζχει το πρόβλθμα, μιασ και από τισ προθγοφμενεσ 

εκτελζςεισ φάνθκε ότι είναι δφςκολθ θ εφρεςθ μιασ βζλτιςτθσ λφςθσ ςε αυτό το ςενάριο. Αυτό 

γίνεται εμφανζσ και από τθ μορφι του διαγράμματοσ ςφγκλιςθσ. Η γεωμετρία και τα 

αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ αεροτομισ  παρατίκενται ςτα ςχιματα 4.47-4.52. 

 

χιμα 4.47: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(τρίτθ εκτζλεςθ) 
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χιμα 4.48: Διάγραμμα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 

 

χιμα 4.49: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 

 

χιμα 4.50 Διάγραμμα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.51: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.52: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

Η νζα αεροτομι παρουςιάηει μια ομαλι και ευρεία γραμμικι μορφι ςτακερισ κλίςθσ μζχρι τισ 

16° (ςχιμα 4.48). ε αυτι τθ γωνία προςβολισ, ο ςυντελεςτισ άνωςθσ εμφανίηει το μζγιςτό του 

1.6394. Μετά τθ γωνία αυτι επζρχεται ομαλι πζδθςθ του ρότορα, λόγω τθσ ομαλισ 

αποκόλλθςθσ τθσ ροισ θ οποία οφείλεται ςτθ μικρισ κλίςθσ μείωςθ του ςυντελεςτι άνωςθσ. Η 

αντίςταςθ είναι λίγο χαμθλότερθ από αυτι τθσ πρωτότυπθσ ςτθ περιοχι από -7° ζωσ 4° (ςχιμα 

4.49). το εφροσ γωνιϊν 4° ωσ 10° θ αντίςταςθ ξεπερνάει ελάχιςτα τθν αντίςταςθ τθσ S823. Πζρα 

από τισ 10° θ αντίςταςθ είναι μικρότερθ αυτισ τθσ S823. Αυτά τα ςυμπεράςματα εξάγονται και 

από το διάγραμμα του ςχιματοσ 4.50, ςτο οποίο φαίνεται θ υπεροχι τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ 

αεροτομισ ςε ςφγκριςθ με τθν S823. Δυςτυχϊσ ο ςυντελεςτισ ροπισ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 

4.51 ενϊ τθρεί τον ςχεδιαςτικό περιοριςμό 0.15MC   , ςτο μεγάλο εφροσ από 3° ζωσ 20° 

αποκλίνει αρκετά από αυτόν τθσ πρωτότυπθσ. το ςχιμα 4.52, φαίνονται θ περιοχζσ μετάβαςθσ 
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τθσ ροισ ςτθν τυρβϊδθ. τθ κάτω πλευρά τθσ νζασ αεροτομισ θ μετάβαςθ ζρχεται λίγο νωρίτερα 

από ότι ςτθν S823, μετά τισ 10°. Η επάνω πλευρά εμφανίηει μετάβαςθ από τισ 3° ζωσ τισ 9°, θ 

οποία είναι κοντφτερα ςτθν ακμι προςβολισ από ότι αυτι τθσ αρχικισ αεροτομισ. 

Γενικά, είναι εμφανζσ ότι θ αεροτομι που προζκυψε από τθ δεφτερθ εκτζλεςθ είναι θ χειρότερθ 

και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα μποροφςε να επιλεγεί για να αντικαταςτιςει τθν S823, κακϊσ 

εμφανίηει υπερβολικά υψθλά ποςοςτά αεροδυναμικισ αντίςταςθσ, περιοχζσ μετάβαςθσ κοντά 

ςτθν ακμι προςβολισ και αρκετά υψθλζσ τιμζσ του ςυντελεςτι ροπισ πρόνευςθσ. Η πρϊτθ 

βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι παρουςιάηει καλφτερα ποςοςτά άνωςθσ και καλφτερθ μετάβαςθ 

αλλά και πάλι θ αεροδυναμικι αντίςταςθ παραμζνει αρκετά υψθλι, τουλάχιςτον ςε ςχζςθ με 

τθν πρωτότυπθ S823. Μόνο θ αεροτομι τθσ τρίτθσ εκτζλεςθσ αποτελεί μια πικανι 

αντικαταςτάτρια για τθν S823. Παρουςιάηει όχι υπερβολικά αυξθμζνο μζγιςτο ςυντελεςτι 

άνωςθσ (αν θ αεροτομι ςυνεχίςει να χρθςιμοποιείται όπωσ και θ S823, ςαν αεροτομι βάςθσ δεν 

υπάρχει μεγάλθ απαίτθςθ για υπερβολικά υψθλό ςυντελεςτι άνωςθσ) και καλά επίπεδα 

αντίςταςθσ (χαμθλότερθ ι το πολφ ίςθ με τθν αντίςταςθ τθσ S823). Επίςθσ, θ περιοχι μετάβαςθσ 

εμφανίηεται ςε ικανοποιθτικά ςθμεία των δυο επιφανειϊν τθσ αεροτομισ κακϊσ θ γεωμετρία 

τθσ νζασ αεροτομισ δε παρουςιάηει πολφ μεγάλεσ ιδιομορφίεσ. Σα επίπεδα του ςυντελεςτι 

ροπισ μζςω μιασ μελζτθσ αεροελαςτικότθτασ και υλικϊν κα δείξουν αν μια τζτοια αεροτομι 

μπορεί να αντικαταςτιςει επάξια τθν S823, για τθ δθμιουργία ενόσ βελτιςτοποιθμζνου 

πτερυγίου. 

 

4.3.3 Αεροτομό S823-ενϊριο 3ο 

το πρϊτο και ςτο δεφτερο ςενάριο υπιρχαν 46 ςχεδιαςτικζσ παράμετροι, από τισ οποίεσ οι 16 

ιταν ςτακερζσ παράμετροι του προβλιματοσ (ςυντεταγμζνεσ τθσ ακμισ φυγισ και των ςθμείων 

ζλεγχου που κακορίηονται από τισ ςχζςεισ τθσ ςυνζχειασ) και 30 ιταν οι ελεφκερεσ μεταβλθτζσ 

του προβλιματοσ. ε αυτό το ςενάριο κα χρθςιμοποιθκεί το ίδιο πλικοσ μεταβλθτϊν, ςε αυτι 

τθ περίπτωςθ όμωσ οι εκτελζςεισ δε κα ζχουν ςτακερό πλικοσ ελεφκερων μεταβλθτϊν αλλά και 

ςτακερζσ επιτρεπτζσ  μετατοπίςεισ αυτϊν. Σο ςενάριο αυτό είναι ζνα πρόβλθμα πολλϊν 

αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων (μεγιςτοποίθςθ άνωςθσ για πζντε διαφορετικζσ γωνίεσ προςβολισ, 

0 ,5 ,10 ,15 ,20a       ) και αποτελείται από δυο εκτελζςεισ. τθ πρϊτθ υπάρχουν περιοριςμοί 

ςχετικά με τθ μζγιςτθ επιτρεπτι αντίςταςθ, τθν ελάχιςτθ άνωςθ και το εφροσ τθσ ροπισ 

πρόνευςθσ για τισ πζντε διαφορετικζσ γωνίεσ προςβολισ του προβλιματοσ. Ο περιοριςμόσ 

ςχετικά με τθ ροπι είναι ςθμαντικόσ για τθ διατιρθςθ τθσ ςτιβαρότθτασ του πτερυγίου ςε ςχζςθ 

με αυτιν του πτερυγίου τθσ αρχικισ αεροτομισ. Βζβαια και ζνα πτερφγιο το οποίο κα 
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καταςκευαςτεί από αεροτομζσ για τισ οποίεσ δεν ζχει επιβλθκεί περιοριςμόσ για τθ ροπι μπορεί 

να είναι εξίςου ςτιβαρό εφόςον προζρχεται από μια αεροτομι που του προςδίδει δεδομζνθ 

ςτιβαρότθτα.  Η δεφτερθ εκτζλεςθ δεν ζχει περιοριςμό τθσ ροπισ πρόνευςθσ και αποτελείται 

από δυο υποςενάρια. το πρϊτο από αυτά οι ελεφκερεσ μεταβλθτζσ είναι 27, από αυτζσ τρείσ 

είναι οι τεταγμζνεσ των ςθμείων που ελζγχουν τθν καμπφλθ τθσ ακμισ προςβολισ (μφτθ), 

δθλαδι επιλζγεται να μθ μετακινθκοφν προσ τον οριηόντιο άξονα αλλά μόνο προσ τον 

κατακόρυφο. το δεφτερο υποςενάριο, οι ελεφκερεσ μεταβλθτζσ είναι 30 και αποτελοφν τισ 

ςυντεταγμζνεσ των ελεφκερων ςθμείων ελζγχου των καμπυλϊν, δθλαδι τα ςθμεία μποροφν να 

κινθκοφν ςτισ δυο διαςτάςεισ. Σο πλικοσ των ελεφκερων μεταβλθτϊν, το πεδίο ςτο οποίο 

μποροφν να μεταβλθκοφν και ο αρικμόσ κλιςεων του task.bat για κάκε εκτζλεςθ, φαίνονται 

ςτον πίνακα 4.7. 

 

Πίνακασ 4.7: Δεδομζνα εκτελζςεων του τρίτου ςεναρίου βελτιςτοποίθςθσ 

Εκτζλεςη 
Ελεφθερεσ 

μεταβλητζσ 

Πεδίο οριςμοφ ελεφθερων 

μεταβλητών 

Αριθμόσ κλήςεων αρχείου 

διαςφνδεςησ 

1 30 Μφτθ: ±0.1 / Ουρά: ± 0.001 3000 

2 
(α) 27 

Μφτθ: ±0.2 / Ουρά: ± 0.001 2000 

(β) 30 

 

Η πρϊτθ εκτζλεςθ πραγματοποιικθκε δυο ςυνεχόμενεσ φορζσ για τθν εφρεςθ μιασ πραγματικά 

βζλτιςτθσ λφςθσ, ζχοντασ ενεργοποιθμζνθ (τθ δεφτερθ φορά) μια επιλογι του EASY με τθν οποία 

παρζχεται θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ ενόσ ςεναρίου ςαν να μθ τερματίςτθκε ποτζ θ εκτζλεςθ. 

Oι ςυνκικεσ τθσ ροισ γφρω από τθν αεροτομι είναι Re 400000  και 0.017Mach  , ακριβϊσ 

όπωσ και ςτα προθγοφμενα ςενάρια. Οι περιοριςμοί που ιςχφουν γενικά είναι 1)

     , 823  , 0 ,5 ,10 ,15 ,20D i D S i iC a C a a       , 2)      , 823  , 0 ,5 ,10 ,15 ,20D i D S i iC a C a a       , 

3)        ,min, 823 ,max, 823  , 0 ,5 ,10 ,15 ,20M S i M i M S i iC a C a C a a        . τον πίνακα 4.8, φαίνονται 

οι ρυκμίςεισ των παραμζτρων του γενετικοφ αλγόρικμου για κάκε μια από τισ τρείσ εκτελζςεισ 

του EASY. 
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Πίνακασ 4.8: Ρυκμίςεισ παραμζτρων γενετικοφ αλγόρικμου 

Παράμετροσ Γ.Α. Εκτζλεςη 1ο 
Εκτζλεςη 2ο 

(α) (β) 

Allow penalized elites ΝΑΙ 

Design 

parameters limit 

adaptation 

Frequency 5 10 

Maximum adaptations 700000 

Adaptation factor 0.95 

Parents and 

offspring 

Parent  population size 20 

Offspring population 

size 
80 

Max life span 0 

Parents of one offspring 2 

Elitism 

Elite archive size 80 

Elite individual to force 

as new offspring 
1 

Probability to select an 

elite 
0.2 

Parent selection 
Tournament size 2 

Tournament probability 0.9 

Crossover 
Probability 0.95 

Mode two point/VAR 

Mutation 

Probability 0.99 

Multiplier 0.95 

Idle generations 4 
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χιμα 4.53: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ πρϊτθσ εκτζλεςθσ  

το ςχιμα 4.53, παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ πρϊτθσ εκτζλεςθσ. Ενϊ ςτα 

διαγράμματα ςφγκλιςθσ τθσ βελτιςτοποίθςθσ μιασ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ 

αναπαριςτάνονταν θ εξζλιξθ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ ςε ςχζςθ με το υπολογιςτικό 

κόςτοσ, ςτα διαγράμματα ςφγκλιςθσ πολλϊν αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων του EASY, αναλφεται 

θ εξζλιξθ του πλθκυςμοφ των ελίτ του πλθκυςμοφ κατά τθν εκτζλεςθ (ςτον άξονα των x και πάλι 

φαίνεται το υπολογιςτικό κόςτοσ). Κάκε φορά που καλείται το αρχείο εντολϊν που διαςυνδζει 

τον EASY με το λογιςμικό αξιολόγθςθσ, ςυμβάλει κατά μια μονάδα ςτο υπολογιςτικό κόςτοσ. Με 

γαλάηιο χρϊμα αναπαρίςταται ο μζγιςτοσ αρικμόσ ελίτ. Με κόκκινο χρϊμα αναπαρίςταται ο 

τρζχων αρικμόσ των ελίτ. Με πράςινο οι ελίτ που προςτίκενται και με μωβ οι ελίτ που 

αφαιροφνται. 

φμφωνα με υπολογιςμό ςτο XFOIL, θ χορδι τθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 0.99903c   και για 

αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να γίνουν με αρικμό Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 

400388RE  , ϊςτε ο ςυμβατικόσ αρικμόσ Reynolds να είναι Re 400000c  . το ςχιμα 4.54, 

φαίνεται θ βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία τθσ αεροτομισ S823. Όπωσ φαίνεται με μια πρϊτθ 

ματιά, οι δυο αεροτομζσ διαφζρουν ελάχιςτα. Αυτό είναι αναμενόμενο μετά τθν επιβολι του 

περιοριςμοφ που αφορά ςτθ ροπι. Με αυτόν τον περιοριςμό κακορίηεται θ επιφάνεια που κα 

πρζπει να καταλαμβάνει το φαρδφτερο μζροσ τθσ αεροτομισ, θ μφτθ. Μια μικρι όμωσ μεταβολι 
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ςτθ κλίςθ τθσ μφτθσ μπορεί να δϊςει βελτιωμζνα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά ςτθ νζα 

αεροτομι. 

 

χιμα 4.54: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(πρϊτθ εκτζλεςθ) 

το ςχιμα 4.55 φαίνεται μια λεπτομζρεια τθσ ακμισ προςβολισ τθσ αεροτομισ S823 και τθσ 

βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ. 

 

χιμα 4.55: Λεπτομζρεια τθσ μφτθσ των δφο αεροτομϊν του ςχιματοσ 4.54 

Παρατθρείται ότι θ ακμι προςβολισ τθσ νζασ αεροτομισ ζχει μια πολφ μικρι κλίςθ προσ τα 

κάτω. Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τισ βελτιςτοποιθμζνθσ και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ 

παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 4.56-60. 
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χιμα 4.56: Διαγράμματα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.57: Διαγράμματα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

χιμα 4.58: Διαγράμματα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.59: Διαγράμματα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.60: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

Η αεροτομι που προζκυψε από αυτι τθν εκτζλεςθ διαφζρει ελάχιςτα γεωμετρικά ςε ςχζςθ με 

τθ πρωτότυπθ S823. το ςχιμα 4.56, φαίνεται ότι θ όπωσ και θ S823, ζτςι και θ νζα, για ζνα 

μεγάλο εφροσ γωνιϊν προςβολισ παρουςιάηει διάγραμμα CL-α με ςτακερι κλίςθ. Σο εφροσ 

γωνιϊν ςτο οποίο το διάγραμμα διατθρεί ςτακερι κλίςθ είναι μεγαλφτερο από αυτό τθσ 

πρωτότυπθσ. Σο μζγιςτο του διαγράμματοσ εμφανίηεται ςτισ 16° και παίρνει τθ τιμι 1.4894. Αυτό 

το μζγιςτο είναι υψθλότερο κατά 24% από αυτό τθσ πρωτότυπθσ (το ςχεδιαςτικό μζγιςτο το 

οποίο ιςοφται με 1.2). Ο ςυντελεςτισ άνωςθσ τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ δεν αυξάνεται 
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ςε υπερβολικά υψθλά επίπεδα. Όπωσ αναφζρκθκε και ςτα προθγοφμενα ςενάρια, θ αεροτομι 

αυτι αποτελεί μια βελτιςτοποίθςθ τθσ αεροτομισ S823, θ οποία είναι μια αεροτομι που 

χρθςιμοποιείται ςαν βάςθ ςε πτερφγια μικρϊν ανεμογεννθτριϊν. Βζβαια και θ αεροτομι βάςθσ 

κα πρζπει να ζχει ςθμαντικά επίπεδα άνωςθσ, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να εμφανίηει πάρα 

πολφ υψθλι δφναμθ άνωςθσ. 

Πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ νζασ αεροτομισ είναι να εμφανίηει χαμθλι αεροδυναμικι 

αντίςταςθ ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ. Από το ςχιμα 4.57 εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ νζα 

αεροτομι εμφανίηει αντίςταςθ περίπου ίςθ με τθν αρχικι και μάλιςτα ςε περιοχζσ υψθλότερων 

γωνιϊν προςβολισ >11°, διατθρείται ςε χαμθλότερα επίπεδα από τθν αντίςταςθ που εμφάνιηε θ 

αρχικι. Ομοίωσ και από το ςχιμα 4.58 μπορεί να φανεί ότι θ αεροδυναμικι αντίςταςθ τθσ νζασ 

αεροτομισ είναι μικρότερθ από αυτι τθσ S823. Ιδιαίτερα ςτθ περιοχι που εμφανίηεται θ περιοχι 

υψθλότερθσ άνωςθσ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι, θ αντίςταςθ είναι χαμθλότερθ από τθσ 

πρωτότυπθσ. 

το διάγραμμα του ςχιματοσ 4.59 φαίνεται θ επιρροι του περιοριςμοφ που επιβλικθκε και 

αφορά τα επίπεδα του ςυντελεςτι ροπισ πρόνευςθσ. Ο ςυντελεςτισ διατθρείται πολφ κοντά 

ςτον αρχικό ςυντελεςτι ςε όλεσ τισ γωνίεσ προςβολισ και πλθροί τον ςχεδιαςτικό περιοριςμό, 

που αναφζρκθκε προθγοφμενα, δθλαδι 
, 0 0.15M LC    . 

Όςον αφορά τθ περιοχι μετάβαςθσ, από το ςχιμα 4.60, φαίνεται ότι ςτθν επάνω πλευρά θ 

μετάβαςθ επζρχεται λίγο πιο μπροςτά ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ ςτθ περιοχι από 2° ζωσ 9°. τθ 

κάτω πλευρά, θ μετάβαςθ επζρχεται ςχετικά πιο μπροςτά ςε γωνίεσ μικρότερεσ των -4° και ςε 

όλο το εφροσ των κετικϊν γωνιϊν. Βζβαια, ςτα ςενάρια που εκτελοφνται ςχετικά με τθν 

αεροτομι S823, δεν ζχει τεκεί περιοριςμόσ για τθ περιοχι μετάβαςθσ και προφανϊσ για αυτό ςε 

καμία από τισ αεροτομζσ που προζκυψαν δε μπορεί να γίνει ζλεγχόσ τθσ. 

το ςχιμα 4.61, παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ του πρϊτου υποςεναρίου, τθσ δεφτερθσ 

εκτζλεςθσ. Όπωσ και ςτθ πρϊτθ εκτζλεςθ, κάκε φορά που καλείται το αρχείο εντολϊν ςυμβάλει 

κατά μια μονάδα ςτο υπολογιςτικό κόςτοσ. τθ ςυγκεκριμζνθ εκτζλεςθ φαίνεται και θ προςκικθ 

ενόσ ελίτ ατόμου ςτον πλθκυςμό (πράςινθ κουκίδα). 
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χιμα 4.61: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ του πρϊτου υποςεναρίου, τθσ δεφτερθσ εκτζλεςθσ  

Η χορδι τθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 0.99997c   και για αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να 

γίνουν με αρικμό Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 4000012RE  , ϊςτε ο ςυμβατικόσ 

αρικμόσ Reynolds να είναι Re 400000c  . το ςχιμα 4.62, φαίνεται θ βελτιςτοποιθμζνθ 

γεωμετρία τθσ αεροτομισ S823 ςε ςφγκριςθ με τθν αρχικι γεωμετρία τθσ. 

 

χιμα 4.62: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(δεφτερθ εκτζλεςθ, πρϊτο υποςενάριο) 

Παρατθρείται ότι αν και δεν υπάρχουν οι περιοριςμοί για τθ ροπι, το ςχιμα τθσ νζασ αεροτομισ 

είναι αρκετά κοντά ςε αυτό τθσ πρωτότυπθσ, λόγω του ότι οι ελεφκερεσ μεταβλθτζσ είναι 
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λιγότερεσ. Μια λεπτομζρεια που φαίνεται ςτο ςχιμα 4.62 δείχνει τισ διαφορζσ μεταξφ των δυο 

αεροτομϊν. Φαίνεται ότι θ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι ζχει μια ελαφρά κλίςθ ςτθν ακμι 

προςβολισ ςε ςχζςθ με τθν πρωτότυπθ. Επίςθσ, θ νζα αεροτομι ζχει λιγότερο αιχμθρι ακμι 

προςβολισ. 

 

χιμα 4.63: Λεπτομζρεια τθσ μφτθσ των δφο αεροτομϊν του ςχιματοσ 4.62 

Σα αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τθσ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ ςε ςχζςθ με τθν αεροτομι 

S823 παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 4.64-4.68. 

 

χιμα 4.64: Διαγράμματα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.65: Διαγράμματα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.66: Διαγράμματα CL-Cd, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.67: Διαγράμματα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.68: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

Η γεωμετρία τθσ νζασ αεροτομισ δεν εμφανίηει πολφ μεγάλεσ αποκλίςεισ από τθ γεωμετρία τθσ 

S823. Όπωσ προαναφζρκθκε, αυτό οφείλεται ςτο ότι θ εκτζλεςθ χρθςιμοποιεί βελτιςτοποίθςθ 

με 27 ςχεδιαςτικζσ μεταβλθτζσ, οι οποίεσ ανταποκρίνονται μόνο ςτθ τεταγμζνθ των ςθμείων 

ελζγχου τθσ μφτθσ και ςτα ςθμεία ελζγχου τθσ ουράσ. το ςχιμα 4.64 φαίνεται το διάγραμμα του 

ςυντελεςτι άνωςθσ ςε ςχζςθ με τθ γωνία προςβολισ. Όπωσ φαίνεται για γωνίεσ μζχρι και 13° θ 

άνωςθ διατθρείται ςτα ίδια επίπεδα με τθσ  S823, ενϊ για μεγαλφτερεσ από γωνίεσ, θ αεροτομι 

παρουςιάηει αυξθμζνθ άνωςθ (μεγαλφτερθ από τθσ πρωτότυπθσ). Μζχρι τισ 8° το διάγραμμα 

διατθρεί ςτακερι κλίςθ (ίδια με αυτι τθσ πρωτότυπθσ). Ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ παρουςιάηεται 

ςτισ 20° και είναι ίςοσ με 1.4854. 

Η αεροδυναμικι αντίςταςθ (ςχιμα 4.65), για γωνίεσ προςβολισ μικρότερεσ από 13° και ςτο 

εφροσ των αρνθτικϊν γωνιϊν βρίςκεται ςτα επίπεδα τθσ αρχικισ. Για γωνίεσ προςβολισ 

μεγαλφτερεσ των 13° (εκεί που εμφανίηονται και οι περιοχζσ μεγαλφτερων ςυντελεςτϊν άνωςθσ 

ςε ςχζςθ με τθν αρχικι αεροτομι) θ αεροδυναμικι αντίςταςθ είναι χαμθλότερθ από τθν 

αντίςταςθ που εμφανίηονταν ςτθ πρωτότυπθ. Αυτό είναι ζνα πολφ κετικό χαρακτθριςτικό τθσ 

νζασ αεροτομισ το οποίο απεικονίηεται και ςτο διάγραμμα του ςχιματοσ 4.66. 

Ο ςυντελεςτισ τθσ ροπισ πρόνευςθσ (ςχιμα 4.67) τθρεί τον ςχεδιαςτικό περιοριςμό που 

αναφζρκθκε ςε αρκετά ςθμεία παραπάνω. Επίςθσ διατθρείται ςε περιοχζσ ςχετικά κοντά ςτθν 

αρχικι και μετά τισ 16° παίρνει τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ τθσ. Όπωσ προαναφζρκθκε, ζνασ από τουσ 

λόγουσ για τουσ οποίουσ θ αεροτομι διατθρεί τον ςυντελεςτι κοντά ςε αυτόν τθσ αρχικισ (χωρίσ 

κάποιον περιοριςμό για τθ ροπι πρόνευςθσ), είναι ότι τα ςθμεία ελζγχου τθσ δε μετακινοφνται 
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ωσ προσ τθ x κατεφκυνςθ. Ωσ εκ τοφτου δε δίνεται αρκετι ελευκερία ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα 

προφίλ εξαιρετικά μεγαλφτερθσ ι μικρότερθσ ροπισ. 

το ςχιμα 4.68 φαίνονται οι περιοχζσ μετάβαςθσ των πλευρϊν τθσ νζασ αεροτομισ. Η επάνω 

πλευρά τθσ νζασ αεροτομισ διατθρεί τθ περιοχι μετάβαςθσ ςτα ςθμεία που τθν εμφάνιηε και θ 

S823. Για γωνίεσ προςβολισ μεγαλφτερεσ των 10°, όπου θ αεροτομι εμφανίηει υψθλι άνωςθ και 

χαμθλι αεροδυναμικι αντίςταςθ, θ μετάβαςθ εμφανίηεται ςε ςθμεία πιο απόμακρα από τθν 

ακμι προςβολισ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι αεροτομι. τθ κάτω πλευρά, θ μετάβαςθ επζρχεται 

ςτισ ίδιεσ περιοχζσ με τθ πρωτότυπθ. Μόνο για γωνίεσ από -2° ζωσ 3°, θ μετάβαςθ εμφανίηεται 

λίγο νωρίτερα ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ αεροτομι. 

το ςχιμα 4.69, παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ του δεφτερου υποςεναρίου, τθσ 

δεφτερθσ εκτζλεςθσ. 

 

χιμα 4.69: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ του τρίτου τρεξίματοσ 

ε αυτό το υποςενάριο προζκυψαν δφο βζλτιςτεσ λφςεισ. Οι δφο λφςεισ δεν διαφζρουν 

ςθμαντικά μεταξφ τουσ. τα ςχιματα 4.70-75 παρατίκενται θ γεωμετρία και τα αεροδυναμικά 

χαρακτθριςτικά τθσ πρϊτθσ λφςθσ ενϊ αυτά τθσ δεφτερθσ παρατίκενται ςτα ςχιματα 4.76-81. 

Ακολουκεί ςχετικόσ ςχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων. 
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χιμα 4.70: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(δεφτερθ εκτζλεςθ, δεφτερο υποςενάριο, πρϊτθ βζλτιςτθ λφςθ) 

 

χιμα 4.71: Διάγραμμα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 
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χιμα 4.72: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 

 

χιμα 4.73 Διάγραμμα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.74: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

-7 -2 3 8 13 18

CD

α(°)

S823-Optimum S823

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

CL

CD

S823-Optimum S823

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

-7 -2 3 8 13 18

CM

α(°)

S823-Optimum S823



 

164 

 

 

χιμα 4.75: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

 

χιμα 4.76: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ S823 και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S823 

(δεφτερθ εκτζλεςθ, δεφτερο υποςενάριο, δεφτερθ βζλτιςτθ λφςθ) 

 

χιμα 4.77: Διάγραμμα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 
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χιμα 4.78: Διάγραμμα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ 

 

χιμα 4.79 Διάγραμμα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.80: Διάγραμμα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S823 (Re=400000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.81: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S823 (Re=400000) 

φμφωνα με υπολογιςμό ςτο XFOIL, θ χορδι τθσ πρϊτθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 1.13728c   

και τθσ δεφτερθσ 1.13326c  και για αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να γίνουν με αρικμοφσ 

Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 351716RE   και 352964RE   αντίςτοιχα, ϊςτε ο 

ςυμβατικόσ αρικμόσ Reynolds για τισ δυο περιπτϊςεισ να είναι Re 400000c  . Σα αποτελζςματα 

που παρουςιάηονται παραπάνω για τουσ παραπάνω αρικμοφσ RE  και φαίνεται ότι οι 

αεροτομζσ ςυνεχίηουν να είναι βζλτιςτεσ παρά τθ διαφορά ςτον αρικμό Reynolds. 

Από τθν εκτζλεςθ αυτι αναδείχκθκαν δυο λφςεισ. τα παραπάνω διαγράμματα φαίνονται τα 

αεροδυναμικά τουσ χαρακτθριςτικά, όπωσ προκφπτουν με ανάλυςθ ςτο XFOIL. 

το ςχιμα 4.71 φαίνεται το διάγραμμα τθσ άνωςθσ ςε ςχζςθ με τθ γωνία προςβολισ. Η άνωςθ 

μετά τισ 3° αρχίηει να ζχει ανοδικι πορεία ςε ςχζςθ με το διάγραμμα τθσ πρωτότυπθσ. Σο 

διάγραμμα διατθρεί ςτακερι κλίςθ μζχρι και τισ 14° και ςτισ 18° αποκτά τθ μζγιςτθ τιμι τθσ θ 

οποία είναι 1.7808. 

το ςχιμα 4.72 παρουςιάηεται το διάγραμμα τθσ αεροδυναμικισ αντίςταςθσ ςε ςχζςθ με τθ 

γωνία προςβολισ. ε γωνίεσ μεγαλφτερεσ των 11°, θ αντίςταςθ βρίςκεται ςε χαμθλότερα 

επίπεδα από τθ πρωτότυπθ. το εφροσ -1° ζωσ 11° θ αντίςταςθ βρίςκεται ςτα επίπεδα τθσ 

πρωτότυπθσ. ε γωνίεσ μεγαλφτερεσ από -1° θ αντίςταςθ αυξάνεται. το διάγραμμα του 

ςχιματοσ 4.73, φαίνεται ότι ο λόγοσ L

D

C

C
, βρίςκεται ςε αρκετά ικανοποιθτικά επίπεδα κακϊσ 

όςο αυξάνεται θ άνωςθ θ αντίςταςθ κυμαίνεται ςε χαμθλότερα επίπεδα (ςε ςχζςθ με τθ 

πρωτότυπθ). 
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Ο ςυντελεςτισ ροπισ τθσ νζασ αεροτομισ (ςχιμα 4.74) κυμαίνεται ςε επίπεδα εξαιρετικά 

μεγαλφτερα και μικρότερα από τθν αρχικι αεροτομι αφοφ και ο περιοριςμόσ ςχετικά με τθ ροπι 

ζχει αφαιρεκεί, οι μεταβλθτζσ είναι περιςςότερεσ και περιςςότερο ελεφκερεσ να κινθκοφν. 

Παραβιάηεται βζβαια ο ςχεδιαςτικόσ περιοριςμόσ ςχετικά με τθ ροπι. Η μθδενικι άνωςθ 

παρουςιάηεται όταν θ γωνία είναι περίπου -2.5°. 

το ςχιμα 4.75 παρουςιάηεται το διάγραμμα μετάβαςθσ για τθν επάνω και τθ κάτω πλευρά. Η 

περιοχι μετάβαςθσ τθσ επάνω πλευράσ επζρχεται ςε όλεσ τισ γωνίεσ  προςβολισ ςε μεγαλφτερεσ 

αποςτάςεισ από τθν ακμι προςβολισ ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ. Η μετάβαςθ ςτθ κάτω πλευρά 

επζρχεται ςε ικανοποιθτικά ςθμεία από τισ -2° ωσ και τισ 11°. ε γωνίεσ >11° θ μετάβαςθ 

επζρχεται ελάχιςτα πιο μπροςτά από ότι ςτθν S823. Για αρνθτικζσ γωνίεσ μεγαλφτερεσ των -2° θ 

μετάβαςθ επζρχεται νωρίτερα από ότι ςτθ πρωτότυπθ. 

το ςχιμα 4.77 παρουςιάηεται το διάγραμμα τθσ άνωςθσ ςε ςχζςθ με τθ γωνία προςβολισ για τθ 

δεφτερθ λφςθ. Και εδϊ θ άνωςθ μεγιςτοποιείται και παρουςιάηει παρόμοια χαρακτθριςτικά με 

τθ πρϊτθ λφςθ. Η μζγιςτθ τιμι τθσ άνωςθσ ςε αυτι τθ περίπτωςθ είναι 1.8003 και εμφανίηεται 

ςτισ 19°. Η καμπφλθ είναι αρκετά ομοιόμορφθ ςε όλο το εφροσ γωνιϊν και πικανϊσ θ 

αποκόλλθςθ να επζρχεται με ομαλό τρόπο μετά τισ 19°. 

το ςχιμα 4.78 και ςτο ςχιμα 4.79 φαίνεται ότι θ αντίςταςθ βρίςκεται ςε χαμθλά επίπεδα και 

ομοιάηουν με τα διαγράμματα τθσ πρϊτθσ λφςθσ. 

το ςχιμα 4.80 φαίνεται ο ςυντελεςτισ ροπισ ςε ςχζςθ με τθν γωνία προςβολισ. Η άνωςθ 

μθδενίηεται ςτισ -3° και ζςτω και ελάχιςτα ο ςχεδιαςτικόσ περιοριςμόσ του ςυντελεςτι ροπισ 

ςτθ γωνία μθδενικισ άνωςθσ παραβιάηεται. Επίςθσ, λόγω των όςων προαναφζρκθκαν για το 

ςχιμα 4.74 θ ροπι αποκλίνει αρκετά ςε ςχζςθ με το διάγραμμα τθσ S823.  

Όςα ιςχφουν για τισ περιοχζσ μετάβαςθσ ςτθν επάνω και ςτθ κάτω πλευρά τθσ πρϊτθσ λφςθσ 

ιςχφουν και εδϊ (ςχιμα 4.81), με λίγο καλφτερθ ςυμπεριφορά ςε ςχζςθ με τθ πρϊτθ ςτθν επάνω 

πλευρά. 

Και οι τζςςερισ αεροτομζσ που προζκυψαν ζχουν ελκυςτικά αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τα 

οποία τισ κάνουν ικανζσ να αντικαταςτιςουν τθ πρωτότυπθ αεροτομι S823. Οι δυο πρϊτεσ 

βζβαια, εμφανίηουν ςυντελεςτι άνωςθσ χαμθλότερο από αυτόν των δυο τελευταίων. Οι δυο 

τελευταίεσ αεροτομζσ, που ελάχιςτα διαφζρουν μεταξφ τουσ, εμφανίηουν μια αφξθςθ ςχεδόν 

κατά 50% τθσ πρωτότυπθσ ςχετικά με τον ςυντελεςτι άνωςθσ. ε ςχζςθ με τισ περιοχζσ 

μετάβαςθσ, θ πρϊτθ, θ τρίτθ και θ τζταρτθ αεροτομι υπολείπονται τθσ δεφτερθσ. Οι αεροτομζσ 

που προζκυψαν από τθ πρϊτθ εκτζλεςθ και το πρϊτο υποςενάριο τθσ δεφτερθσ εκτζλεςθσ αν 

και δεν εμφανίηουν πολφ ςθμαντικι μεταβολι ςτθ γεωμετρία, ωςτόςο εμφανίηουν ςυντελεςτι 
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ροπισ πρόνευςθσ ςχετικά κοντά ςε αυτόν τθσ πρωτότυπθσ και δε παραβιάηουν ςθμαντικά τον 

ςχεδιαςτικό περιοριςμό τθσ αεροτομισ S823. 

 

4.3.4 Αεροτομό S822 

το ςενάριο αυτό υπιρχαν 48 ςχεδιαςτικζσ παράμετροι, από τισ οποίεσ οι 33 ιταν ςτακερζσ 

παράμετροι του προβλιματοσ (οι τετμθμζνεσ των ςθμείων ελζγχου, οι ςυντεταγμζνεσ τθσ ακμισ 

φυγισ και των ςθμείων ζλεγχου που κακορίηονται από τισ ςχζςεισ τθσ ςυνζχειασ και οι 

τεταγμζνθ του ςθμείου ελζγχου πριν τθν ακμι φυγισ από τθν κάτω πλευρά) και 15 ιταν οι 

ελεφκερεσ μεταβλθτζσ του προβλιματοσ. Σο ςενάριο αυτό είναι ζνα πρόβλθμα πολλϊν 

αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων (μεγιςτοποίθςθ άνωςθσ για πζντε διαφορετικζσ γωνίεσ προςβολισ, 

0 ,5 ,10 ,15 ,20a       ) και αποτελείται από μια εκτζλεςθ ςτθν οποία υπειςζρχονται περιοριςμοί 

ςχετικά με τον ελάχιςτο ςυντελεςτι άνωςθσ και τον μζγιςτο ςυντελεςτι αντίςταςθσ ςτισ πζντε 

γωνίεσ (κανζνασ περιοριςμόσ ςχετικά με τθ ροπι πρόνευςθσ δεν εφαρμόηεται). Ο αρικμόσ 

κλιςεων του task.bat είναι ίςοσ με 2000. 

Oι ςυνκικεσ τθσ ροισ γφρω από τθν αεροτομι είναι Re 600000  και 0.026Mach  . Οι 

ρυκμίςεισ του γενετικοφ αλγορίκμου είναι οι ίδιεσ με αυτζσ του τρίτου ςεναρίου με ςυχνότθτα 

αναπροςαρμογισ των ορίων των ςχεδιαςτικϊν παραμζτρων ίςθ με 5 γενεζσ. 

το ςχιμα 4.82, παρουςιάηεται το διάγραμμα ςφγκλιςθσ του ςεναρίου. 

 

χιμα 4.82: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ πρϊτθσ εκτζλεςθσ 
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φμφωνα με υπολογιςμό ςτο XFOIL, θ χορδι τθσ βζλτιςτθσ αεροτομισ είναι 1.00083c   και για 

αυτό οι υπολογιςμοί κα ζπρεπε να γίνουν με αρικμό Reynolds κατά τον οριςμό του XFOIL, 

599502RE  , ϊςτε ο ςυμβατικόσ αρικμόσ Reynolds να είναι Re 600000c  . το ςχιμα 4.834, 

φαίνεται θ βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία τθσ αεροτομισ S822 ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ. 

 

χιμα 4.83: φγκριςθ γεωμετρίασ βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ S822 

το ςχιμα 4.84 φαίνεται μια λεπτομζρεια τθσ ακμισ προςβολισ τθσ αεροτομισ S823 και τθσ 

βελτιςτοποιθμζνθσ αεροτομισ. 

 

χιμα 4.84: Λεπτομζρεια τθσ μφτθσ των δφο αεροτομϊν του ςχιματοσ 4.83 

Παρατθρείται ότι θ ακμι προςβολισ τθσ νζασ αεροτομισ ζχει μια κλίςθ προσ τα κάτω. Σα 

αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τισ βελτιςτοποιθμζνθσ και τθσ πρωτότυπθσ αεροτομισ 

παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 4.85-89. 
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χιμα 4.85: Διαγράμματα CL-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S822 (Re=600000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 

 

χιμα 4.86: Διαγράμματα CD-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S822 (Re=600000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.87: Διαγράμματα CL-CD, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S822 (Re=600000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι 

 

χιμα 4.88: Διαγράμματα CM-α, για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ πρωτότυπθ S822 (Re=600000, 

ελεφκερθ μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι) 
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χιμα 4.89: Μετάβαςθ από τθ ςτρωτι ςτθ τυρβϊδθ ροι για τθ βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι και τθ 

πρωτότυπθ S822 (Re=600000) 

Η αεροτομι που προζκυψε από αυτό το ςενάριο βελτιςτοποίθςθσ διαφζρει ελάχιςτα 

γεωμετρικά ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ S822. το ςχιμα 4.85, φαίνεται ότι ςε αντίκεςθ με τθν 

S822, θ νζα αεροτομι, για ζνα μεγάλο εφροσ γωνιϊν προςβολισ παρουςιάηει διάγραμμα CL-α με 

ςχεδόν ςτακερι κλίςθ. Σο εφροσ γωνιϊν ςτο οποίο το διάγραμμα διατθρεί ςχεδόν ςτακερι κλίςθ 

είναι μεγαλφτερο από αυτό τθσ πρωτότυπθσ. Σο μζγιςτο του διαγράμματοσ εμφανίηεται ςτισ 18° 

και παίρνει τθ τιμι 1.2907. Αυτό το μζγιςτο είναι υψθλότερο κατά 29% από αυτό τθσ 

πρωτότυπθσ (το ςχεδιαςτικό μζγιςτο το οποίο ιςοφται με 1.0). 

Πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ νζασ αεροτομισ είναι να εμφανίηει χαμθλι αεροδυναμικι 

αντίςταςθ ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ. Από το ςχιμα 4.86, εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ νζα 

αεροτομι εμφανίηει αντίςταςθ περίπου ίςθ με τθν αρχικι και μάλιςτα ςε περιοχζσ υψθλότερων 

γωνιϊν προςβολισ >11°, διατθρείται ςε χαμθλότερα επίπεδα από τθν αντίςταςθ που εμφάνιηε θ 

αρχικι. Ομοίωσ και από το ςχιμα 4.87 μπορεί να φανεί ότι θ αεροδυναμικι αντίςταςθ τθσ νζασ 

αεροτομισ είναι μικρότερθ από αυτι τθσ S823. Ιδιαίτερα ςτθ περιοχι που εμφανίηεται θ περιοχι 

υψθλότερθσ άνωςθσ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι, θ αντίςταςθ είναι χαμθλότερθ από τθσ 

πρωτότυπθσ. 

το διάγραμμα του ςχιματοσ 4.88 παρουςιάηεται, ο ςυντελεςτισ ροπισ πρόνευςθσ, ο οποίοσ 

διατθρείται πολφ κοντά ςτον αρχικό ςυντελεςτι ςε όλεσ τισ γωνίεσ προςβολισ. Δυςτυχϊσ δεν 

πλθροί τον ςχεδιαςτικό περιοριςμό για τθ ροπι ο οποίοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι 

, 0 0.07M LC    . Βζβαια, θ τιμι ςε αυτό το ςθμείο είναι περίπου 0.085 , θ οποία δεν είναι 
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εξαιρετικά μεγαλφτερθ από τθ ςχεδιαςτικι. ε κάκε περίπτωςθ, πριν τθ καταςκευι ενόσ 

πτερυγίου κα γίνει αναλυτικι μελζτθ τθσ ςτατικισ και των υλικϊν, οπότε πικανϊσ να μθν είναι 

ςθμαντικι θ διαφοροποίθςθ αυτισ τθσ παραμζτρου. 

Όςον αφορά τθ περιοχι μετάβαςθσ, από το ςχιμα 4.89, φαίνεται ότι ςτθν επάνω πλευρά θ 

μετάβαςθ επζρχεται λίγο αργότερα ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ ςτθ περιοχι από 5° ζωσ 20°. τθ 

κάτω πλευρά, θ μετάβαςθ επζρχεται ςχετικά πιο μπροςτά ςε γωνίεσ μικρότερεσ τθσ 1° και ςε όλο 

το εφροσ των αρνθτικϊν γωνιϊν. 
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5 υμπερϊςματα 

τθ παροφςα διπλωματικι εργαςία αναπτφχκθκε και παρουςιάςτθκε μια μζκοδοσ 

αεροδυναμικισ βελτιςτοποίθςθσ αεροτομϊν με χριςθ γενετικοφ αλγορίκμου, ςε ςυνδυαςμό με 

μια μζκοδο προςζγγιςθσ των αεροτομϊν με καμπφλεσ Bézier. Οι αεροτομζσ αναπαρίςτανται με 

καμπφλεσ Bézier, των οποίων τα ςθμεία ελζγχου αποτελοφν τισ ςχεδιαςτικζσ μεταβλθτζσ του 

προβλιματοσ, τισ οποίεσ χειρίηεται ο γενετικόσ αλγόρικμοσ για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ 

γεωμετρίασ. 

Για τθν προςζγγιςθ των αεροτομϊν με καμπφλεσ Bézier, αναπτφχκθκε κϊδικασ ςε γλϊςςα 

Fortran 90, ο οποίοσ δοκιμάςτθκε για αρκετζσ γεωμετρίεσ αεροτομϊν και εξακριβϊκθκε ςε πιο 

βακμό μπορεί να αναπαραςτιςει με ακρίβεια οποιαδιποτε γεωμετρία. Όπωσ φάνθκε και ςτο 

κεφάλαιο 2, ςτθ παράγραφο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςζγγιςθσ, ο αλγόρικμοσ δουλεφει με πολφ 

καλι ακρίβεια για λεπτζσ αλλά και παχιζσ αεροτομζσ. Η διαφορά που εντοπίηεται είναι ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου θ αεροτομι ζχει μια ςχετικά περίπλοκθ γεωμετρία (π.χ. απότομεσ αλλαγζσ 

πάχουσ) και για τθν προςζγγιςι τθσ με καμπφλεσ Bézier, απαιτοφνται περιςςότερα ςθμεία 

ελζγχου (δθλαδι καμπφλεσ μεγαλφτερου βακμοφ) και ωσ εκ τοφτου αυξάνονται οι ςχεδιαςτικζσ 

μεταβλθτζσ του προβλιματοσ και το υπολογιςτικό κόςτοσ. Ωςτόςο, το αντικείμενο τθσ εργαςίασ 

δεν ιταν να βρεκεί μια τζλεια μζκοδοσ περιγραφισ τθσ περιφζρειασ μιασ αεροτομισ με 

καμπφλεσ Bézier. Αυτό ιταν απλά το μζςον ϊςτε να μειωκεί το υπολογιςτικό κόςτοσ που κα 

επζφερε πικανϊσ θ ειςαγωγι όλων των ςθμείων τθσ περιφζρειασ μιασ αεροτομισ ωσ 

ςχεδιαςτικζσ μεταβλθτζσ ςτον γενετικό αλγόρικμο. 

Σα ςθμεία ελζγχου των καμπυλϊν Bézier, εντάχκθκαν ςτον γενετικό αλγόρικμο του πακζτου 

βελτιςτοποίθςθσ EASY (ζκδοςθ 2.0) ωσ ςχεδιαςτικζσ μεταβλθτζσ (μεταβλθτζσ του προβλιματοσ). 

Ο EASY διαςυνδζκθκε με ζνα λογιςμικό αξιολόγθςθσ το οποίο αναπτφχκθκε για τθ παροφςα 

εργαςία ςε γλϊςςα Fortran 90 και χρθςιμοποιεί το λογιςμικό XFOIL (ζκδοςθ 6.96) για τον 

υπολογιςμό των αεροδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αεροτομισ (οι κϊδικεσ που αναπτφχκθκαν 

παρατίκενται ςτα Παραρτιματα Ι και ΙΙ). 

κοπόσ τθσ εργαςίασ, δεν ιταν απλά θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ βελτιςτοποίθςθσ αεροτομϊν αλλά 

και θ πρακτικι εφαρμογι τθσ βελτιςτοποίθςθσ ςε πραγματικζσ αεροτομζσ. Επιλζχκθκε θ 

αφετθρία τθσ βελτιςτοποίθςθσ να μθν είναι οποιαδιποτε αεροτομι, αλλά κάποιεσ αεροτομζσ 

που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ και αποτελοφν το «state of the art» ςτο πεδίο των αεροτομϊν για 

χριςθ ςε ανεμογεννιτριεσ. Ζτςι επιλζχκθκε θ οικογζνεια αεροτομϊν S822-S823, που 

αναπτφχκθκαν από τθν NREL για χριςθ ςε μικρζσ ανεμογεννιτριεσ. 
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Για τθ βελτιςτοποίθςθ εκτελζςτθκαν τζςςερα διαφορετικά ςενάρια, τα τρία αφοροφςαν τθν 

αεροτομι βάςθσ του πτερυγίου S823 και το τζταρτο τθν αεροτομι τθσ ακμισ, τθν S822. Σα 

ςενάρια αυτά είχαν ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ τθν αφξθςθ του ςυντελεςτι άνωςθσ τθσ 

αεροτομισ ςε επίπεδα υψθλότερα αυτϊν τθσ πρωτότυπθσ και επιβλικθκαν περιοριςμοί ζτςι 

ϊςτε θ αεροδυναμικι αντίςταςθ να διατθρθκεί ςε χαμθλά επίπεδα (χαμθλότερα αυτισ τθσ 

πρωτότυπθσ). Παράλλθλα, ςε κάποια από αυτά τα ςενάρια για λόγουσ ςτιβαρότθτασ των 

παραγόμενων πτερυγίων τζκθκαν περιοριςμοί για τθ διατιρθςθ του ςυντελεςτι ροπισ ςε 

επίπεδα χαμθλότερα από τα ςχεδιαςτικά τα οποία επζβαλε ςτισ πρωτότυπεσ αεροτομζσ θ NREL. 

Αποτζλεςμα των επιμζρουσ εκτελζςεων των παραπάνω ςεναρίων ιταν να παραχκοφν αεροτομζσ 

με βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά, ςε ςχζςθ με τισ πρωτότυπεσ αεροτομζσ, αλλά και αεροτομζσ που 

δεν εμφάνιςαν κάποια πολφ ςθμαντικι βελτιςτοποίθςθ. 

το πρϊτο ςενάριο που αφοροφςε τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ S823, παριχκθςαν τρείσ αεροτομζσ 

από τισ οποίεσ θ πρϊτθ και θ τρίτθ είναι πανομοιότυπεσ. Παρόλο που θ αεροτομι τθσ δεφτερθσ 

εκτζλεςθσ δεν εμφανίηει πολφ υψθλά επίπεδα άνωςθσ, ζχει καλφτερθ αεροδυναμικι 

ςυμπεριφορά, αφοφ θ αεροτομι τθσ πρϊτθσ και τθσ τρίτθσ εκτζλεςθσ εμφανίηουν κάποια όχι και 

τόςο καλά χαρακτθριςτικά (π.χ. υψθλι αντίςταςθ και ροπι ςτο ςθμείο που μθδενίηεται θ άνωςθ 

και περιοχι μετάβαςθσ, θ οποία ςτθ κάτω πλευρά τθσ επζρχεται πιο κοντά ςτθν ακμι 

προςβολισ). 

Από τισ τρείσ εκτελζςεισ του δεφτερου ςεναρίου προζκυψαν  τρείσ αεροτομζσ. Από αυτζσ, είναι 

εμφανζσ ότι θ αεροτομι που προζκυψε από τθ δεφτερθ εκτζλεςθ είναι θ χειρότερθ και ςε καμία 

περίπτωςθ δεν κα μποροφςε να επιλεγεί για να αντικαταςτιςει τθν S823, κακϊσ εμφανίηει 

υπερβολικά υψθλά ποςοςτά αεροδυναμικισ αντίςταςθσ, περιοχζσ μετάβαςθσ κοντά ςτθν ακμι 

προςβολισ και αρκετά υψθλζσ τιμζσ του ςυντελεςτι ροπισ πρόνευςθσ. Η πρϊτθ 

βελτιςτοποιθμζνθ αεροτομι παρουςιάηει καλφτερα ποςοςτά άνωςθσ και καλφτερθ μετάβαςθ 

αλλά και πάλι θ αεροδυναμικι αντίςταςθ παραμζνει αρκετά υψθλι, τουλάχιςτον ςε ςχζςθ με 

τθν πρωτότυπθ S823. Μόνο θ αεροτομι τθσ τρίτθσ εκτζλεςθσ αποτελεί μια πικανι 

αντικαταςτάτρια για τθν S823. Παρουςιάηει όχι υπερβολικά αυξθμζνο μζγιςτο ςυντελεςτι 

άνωςθσ (αν θ αεροτομι ςυνεχίςει να χρθςιμοποιείται όπωσ και θ S823, ςαν αεροτομι βάςθσ δεν 

υπάρχει μεγάλθ απαίτθςθ για υπερβολικά υψθλό ςυντελεςτι άνωςθσ) και καλά επίπεδα 

αντίςταςθσ (χαμθλότερθ ι το πολφ ίςθ με τθν αντίςταςθ τθσ S823). Επίςθσ, θ περιοχι μετάβαςθσ 

εμφανίηεται ςε ικανοποιθτικά ςθμεία των δυο επιφανειϊν τθσ αεροτομισ κακϊσ θ γεωμετρία 

τθσ νζασ  αεροτομισ δε παρουςιάηει πολφ μεγάλεσ ιδιομορφίεσ. Σα επίπεδα του ςυντελεςτι 

ροπισ μζςω μιασ μελζτθσ αεροελαςτικότθτασ και υλικϊν κα δείξουν αν μια τζτοια αεροτομι 
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μπορεί να αντικαταςτιςει επάξια τθν S823, για τθ δθμιουργία ενόσ βελτιςτοποιθμζνου 

πτερυγίου. 

Από τισ τρείσ εκτελζςεισ του τρίτου ςεναρίου βελτιςτοποίθςθσ τθσ αεροτομισ S823, προζκυψαν 

τζςςερισ αεροτομζσ, κακϊσ θ τρίτθ εκτζλεςθ παρουςίαςε δυο βζλτιςτεσ λφςεισ. Και οι τζςςερισ 

αεροτομζσ που προζκυψαν ζχουν ελκυςτικά αεροδυναμικά χαρακτθριςτικά τα οποία τισ κάνουν 

ικανζσ να αντικαταςτιςουν τθ πρωτότυπθ αεροτομι S823. Οι δυο πρϊτεσ βζβαια, εμφανίηουν 

ςυντελεςτι άνωςθσ χαμθλότερο από αυτόν των δυο τελευταίων. Οι δυο τελευταίεσ αεροτομζσ, 

που ελάχιςτα διαφζρουν μεταξφ τουσ, εμφανίηουν μια αφξθςθ ςχεδόν κατά 50% τθσ πρωτότυπθσ 

ςχετικά με τον ςυντελεςτι άνωςθσ. ε ςχζςθ με τισ περιοχζσ μετάβαςθσ, θ πρϊτθ, θ τρίτθ και θ 

τζταρτθ αεροτομι υπολείπονται τθσ δεφτερθσ. Οι αεροτομζσ που προζκυψαν από τθ πρϊτθ 

εκτζλεςθ και το πρϊτο υποςενάριο τθσ δεφτερθσ εκτζλεςθσ αν και δεν εμφανίηουν πολφ 

ςθμαντικι μεταβολι ςτθ γεωμετρία, ωςτόςο εμφανίηουν ςυντελεςτι ροπισ πρόνευςθσ ςχετικά 

κοντά ςε αυτόν τθσ πρωτότυπθσ και δε παραβιάηουν ςθμαντικά τον ςχεδιαςτικό περιοριςμό τθσ 

αεροτομισ S823. 

Η αεροτομι που προζκυψε από αυτό το ςενάριο βελτιςτοποίθςθσ διαφζρει ελάχιςτα 

γεωμετρικά ςε ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ S822. το ςχιμα 4.85, φαίνεται ότι ςε αντίκεςθ με τθν 

S822, θ νζα αεροτομι, για ζνα μεγάλο εφροσ γωνιϊν προςβολισ παρουςιάηει διάγραμμα CL-α με 

ςχεδόν ςτακερι κλίςθ. Σο εφροσ γωνιϊν ςτο οποίο το διάγραμμα διατθρεί ςχεδόν ςτακερι κλίςθ 

είναι μεγαλφτερο από αυτό τθσ πρωτότυπθσ. Σο μζγιςτο του διαγράμματοσ εμφανίηεται ςτισ 18° 

και παίρνει τθ τιμι 1.2907. Αυτό το μζγιςτο είναι υψθλότερο κατά 29% από αυτό τθσ 

πρωτότυπθσ (το ςχεδιαςτικό μζγιςτο το οποίο ιςοφται με 1.0). 

το ςενάριο βελτιςτοποίθςθσ τθσ αεροτομισ S822, ςκοπόσ ιταν να αυξθκεί ο ςυντελεςτισ 

άνωςθσ και να μειωκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο θ αντίςταςθ. Ο ςυντελεςτισ ροπισ παίηει 

και εδϊ ςθμαντικό ρόλο, όμωσ δε χρειάςτθκε να ελεγχκεί με περιοριςμοφσ. Γίνεται ζμμεςα 

ζλεγχόσ του, από τθν ελευκερία που δίνεται ςτα ςθμεία ελζγχου. Ζτςι λοιπόν αυτά μποροφςαν 

να κινθκοφν μόνο ςτον κατακόρυφο άξονα και ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ζτςι ϊςτε να μθ 

δθμιουργθκοφν ςθμαντικζσ μεταβολζσ που κα επθρζαηαν τθ ροπι πρόνευςθσ. Η νζα αεροτομι 

εμφάνιςε ομαλότερθ καμπφλθ CL-α και αντίςταςθ περίπου ίςθ με τθν αρχικι και μάλιςτα ςε 

περιοχζσ υψθλότερων γωνιϊν προςβολισ >11°, διατθρείται ςε χαμθλότερα επίπεδα από τθν 

αντίςταςθ που εμφάνιηε θ αρχικι. Ο ςυντελεςτισ ροπισ πρόνευςθσ, ο οποίοσ διατθρείται πολφ 

κοντά ςτον αρχικό ςυντελεςτι ςε όλεσ τισ γωνίεσ προςβολισ, αλλά δεν πλθροί τον ςχεδιαςτικό 

περιοριςμό για τθ ροπι ο οποίοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ιταν 
, 0 0.07M LC    . Όςον 

αφορά τθ περιοχι μετάβαςθσ, ςτθν επάνω πλευρά θ μετάβαςθ επζρχεται λίγο αργότερα ςε 
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ςχζςθ με τθ πρωτότυπθ ςτθ περιοχι από 5° ζωσ 20°. τθ κάτω πλευρά, θ μετάβαςθ επζρχεται 

ςχετικά πιο μπροςτά ςε γωνίεσ μικρότερεσ τθσ 1° και ςε όλο το εφροσ των αρνθτικϊν γωνιϊν. 

Αυτζσ οι αεροτομζσ μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο μελλοντικισ δουλειάσ και ζρευνασ, με 

πικανι καταςκευι μοντζλων και πραγματικϊν δοκιμϊν ςε αεροςφραγγα. 

χετικά με τισ πικανζσ μελλοντικζσ δυνατότθτεσ για ζρευνα όςον αφορά τθν αεροδυναμικι 

βελτιςτοποίθςθ μποροφν να αναφερκοφν κάποιεσ όπωσ: 

 Χριςθ καμπυλϊν B-splines για τθν προςζγγιςθ των αεροτομϊν. Οι καμπφλεσ αυτζσ 

χρθςιμοποιοφνται εξίςου αρκετά με τισ καμπφλεσ Bézier και πικανϊσ λόγω των 

ιδιοτιτων τουσ να μποροφν να περιγράψουν καλφτερα και με λιγότερα ςθμεία ελζγχου 

πολφπλοκεσ γεωμετρίεσ. Για να πραγματοποιθκεί κάτι τζτοιο κα πρζπει μεγάλο κομμάτι 

του κϊδικα να ξαναγραφτεί. ε μια τζτοια περίπτωςθ προτείνεται να μεταφραςτεί ςε 

κάποια ςφγχρονθ υψθλοφ επιπζδου γλϊςςα όπωσ θ C++ και να δοκιμαςτεί θ εκτζλεςι 

του ςε υπολογιςτι με επεξεργαςτι 64bit για να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια. 

Αυτό κα ωφελιςει κυρίωσ αν χρειαςτεί να υπάρξει μια πολφ ακριβισ μζκοδοσ 

προςζγγιςθσ αεροτομϊν με καμπφλεσ όπωσ οι Bézier και οι B-splines. 

 Χριςθ cluster υπολογιςτϊν, τόςο για τθν εφρεςθ των ςθμείων ελζγχου των καμπυλϊν 

Bézier που προςεγγίηουν μια αεροτομι όςο και για τθν εκτζλεςθ τθσ βελτιςτοποίθςθσ. 

Ιδιαίτερα για τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν αποτελεί τθ μόνθ 

λφςθ για βελτίωςθ του χρόνου επίλυςθσ, μιασ και ςε ζνα ςυμβατικό P4 υπολογιςτι, ςαν 

αυτόν ςτον οποίο ζγινε θ εκτζλεςθ, θ διαδικαςία ζπαιρνε κατά μζςο όρο 24 ϊρεσ μζχρι 

τθν εφρεςθ του βζλτιςτου. Για να πραγματοποιθκεί βελτιςτοποίθςθ με αυτό τον τρόπο 

βζβαια κα πρζπει ο κϊδικασ του λογιςμικοφ αξιολόγθςθσ να ξαναγραφτεί ςε επιμζρουσ 

κϊδικεσ, για τισ ανάγκεσ τθσ παράλλθλθσ επεξεργαςίασ. 

 Βελτιςτοποίθςθ ολόκλθρου πτερυγίου ςε τρείσ διαςτάςεισ, ωσ προσ τθ διάταξθ και τον 

προςανατολιςμό των αεροτομϊν που το απαρτίηουν. 

 Επιπλζον κα μποροφςε να γίνει μελζτθ αεροελαςτικότθτασ θ οποία κα αξιολογεί και το 

κατά πόςο μπορεί ζνα πτερφγιο να αντζξει ςτισ ροπζσ που του αςκοφνται. 

 Καταςκευι μοντζλου για πειράματα ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ κα πικανϊσ ςε 

αεροςφραγγα. Σο XFOIL και οποιοδιποτε άλλο υπολογιςτικό ςφςτθμα δίνουν πολφ 

ακριβι αποτελζςματα, όμωσ ςυνικωσ είναι πολφ ςθμαντικό να παραχκοφν πειραματικά 

αποτελζςματα ϊςτε να αποτελοφν ςθμεία αναφοράσ για μελλοντικζσ μελζτεσ. 

Γενικότερα, το παρόν ζργο μπορεί να αποτελζςει βάςθ για μελζτθ και νζεσ εργαςίεσ πάνω ςτον 

τομζα τθσ αεροδυναμικισ βελτιςτοποίθςθσ. 
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Παρϊρτημα Ι: Αλγόριθμοσ εύρεςησ καμπυλών Bézier μιασ 

αεροτομόσ 

Ακολουκεί ο πθγαίοσ κϊδικασ του αλγόρικμου που βρίςκει τα ςθμεία ελζγχου των καμπυλϊν 

Bézier που περιγράφουν μια αεροτομι. Ο κϊδικασ είναι γραμμζνοσ ςε γλϊςςα FORTRAN 90 και 

περιλαμβάνει υπορουτίνεσ και modules από το βιβλίο ‘Numerical Recipes in Fortran 90 Second 

Edition’. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο χριςτθσ επεμβαίνει ςτον κϊδικα ςτο αρχείο 

BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588.F90 για τον κακοριςμό τθσ παραμζτρου m. 

 

Κύριο μϋροσ 

BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588.f90 

PROGRAM BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588 

!1.USED MODULES 

USE nr; USE BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588_MODULE1 

USE BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588_MODULE2 

IMPLICIT NONE 

!2.DEFINITIONS OF VARIABLES AND MATRICES 

REAL(8), DIMENSION(:), ALLOCATABLE :: airfoilx, airfoily, airfoilxle, uairfoilxte,& 

airfoilyle, uairfoilyte, lairfoilxte, lairfoilyte 

REAL(8), DIMENSION(:), ALLOCATABLE :: bezierx, beziery, bcpxle, ubcpxte, bcpyle, ubcpyte,& 

lbcpxte, lbcpyte, bezierxle, ubezierxte, bezieryle, ubezieryte, lbezierxte, lbezieryte, &  

bcpx, bcpy 

REAL(8), DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: bezier, bcp 

INTEGER(8) ::n, ndesle, undeste, lndeste, ucounter, lcounter, ucounterm, lcounterm, i, k, &  

j, r, s, ch1, ch2 

REAL(8) :: a, b, c, d, e, f, g, h, m 

!3.USER INPUTS 

PRINT*,'Enter the number of airfoil data points, N' 

READ*,n 

PRINT*,'Enter desired degree of upper Bezier curve for trailing edge' 

READ*,undeste 

PRINT*,'Enter desired degree of Bezier curve for leading edge' 

READ*,ndesle 

PRINT*,'Enter desired degree of lower Bezier curve for trailing edge' 

READ*,lndeste 

!4.READ AIRFOIL DATA, CREATE UPPER AND LOWER SURFACES AND FIND BEZIER CONTROL POINTS 

ALLOCATE(airfoilx(n),airfoily(n)) 

CALL AirfoilReader(n,airfoilx,airfoily,ucounter,lcounter,ucounterm,lcounterm) 

ALLOCATE(uairfoilxte(ucounterm),uairfoilyte(ucounterm),lairfoilxte(lcounter-& 

lcounterm+1),lairfoilyte(lcounter-lcounterm+1)) 

ALLOCATE(airfoilxle(ucounter-ucounterm+1+lcounterm),airfoilyle(ucounter-& 

ucounterm+1+lcounterm)) 

DO i=1,ucounterm 

uairfoilxte(i)=airfoilx(i); uairfoilyte(i)=airfoily(i) 

END DO 

k=ucounterm 

DO i=1,(ucounter-ucounterm+1+lcounterm) 

airfoilxle(i)=airfoilx(k); airfoilyle(i)=airfoily(k); k=k+1 

END DO 

k=lcounterm+ucounter 

DO i=1,(lcounter-lcounterm+1) 

lairfoilxte(i)=airfoilx(k); lairfoilyte(i)=airfoily(k); k=k+1 

END DO 

DEALLOCATE(airfoilx,airfoily) 

!4.1.UPPER SURFACE TRAILING EDGE 

ALLOCATE(ubcpxte(undeste+1),ubcpyte(undeste+1)) 

!4.1.1.FIND BEZIER CONTROL POINTS FOR UPPER SURFACE TRAILING EDGE 

a=0; b=0; c=0; d=0; e=0; f=0; g=0; h=0; s=0; ch1=1; ch2=0; m=0.8 

CALL bcpf(undeste,uairfoilxte,uairfoilyte,ubcpxte,ubcpyte,a,b,c,d,e,f,g,h,s,m,ch1,ch2) 

ALLOCATE(ubezierxte(SIZE(uairfoilxte)),ubezieryte(SIZE(uairfoilyte))) 
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!4.1.2.CREATE BEZIER CURVE 

CALL BezierCurveCreatorDp(ucounterm,undeste,ubezierxte,ubezieryte,ubcpxte,ubcpyte) 

!4.2.LOWER SURFACE TRAILING EDGE 

ALLOCATE(lbcpxte(lndeste+1),lbcpyte(lndeste+1)) 

!4.2.1.FIND BEZIER CONTROL POINTS FOR LOWER SURFACE TRAILING EDGE 

a=0; b=0; c=0; d=0; e=0; f=0; g=0; h=0; s=0; ch1=0; ch2=0; m=0.8 

CALL bcpf(lndeste,lairfoilxte,lairfoilyte,lbcpxte,lbcpyte,a,b,c,d,e,f,g,h,s,m,ch1,ch2) 

ALLOCATE(lbezierxte(SIZE(lairfoilxte)),lbezieryte(SIZE(lairfoilyte))) 

!4.2.2.CREATE BEZIER CURVE 

CALL BezierCurveCreatorDp((lcounter-lcounterm+1),lndeste,lbezierxte,lbezieryte,lbcpxte,&  

lbcpyte) 

!4.3.LEADING EDGE 

ALLOCATE(bcpxle(ndesle+1),bcpyle(ndesle+1)) 

!4.3.1.FIND BEZIER CONTROL POINTS FOR LEADING EDGE 

a=(undeste*(ubcpxte(undeste+1)-ubcpxte(undeste))/ndesle)+ubcpxte(undeste+1) 

b=(undeste*(ubcpyte(undeste+1)-ubcpyte(undeste))/ndesle)+ubcpyte(undeste+1) 

c=(undeste*(undeste-1)*((2-1)/(1-0))*(ubcpxte(undeste+1)- & 

2*ubcpxte(undeste)+ubcpxte(undeste-1))/(ndesle*(ndesle-1)))+2*a-ubcpxte(undeste+1) 

d=(undeste*(undeste-1)*((2-1)/(1-0))*(ubcpyte(undeste+1)- & 

2*ubcpyte(undeste)+ubcpyte(undeste-1))/(ndesle*(ndesle-1)))+2*b-ubcpyte(undeste+1) 

e=(lndeste*(lbcpxte(1)-lbcpxte(2))/ndesle)+lbcpxte(1) 

f=(lndeste*(lbcpyte(1)-lbcpyte(2))/ndesle)+lbcpyte(1) 

g=(lndeste*(lndeste-1)*(lbcpxte(3)-2*lbcpxte(2)+lbcpxte(1))/(ndesle*(ndesle-1)))+2*e-& 

lbcpxte(1) 

h=(lndeste*(lndeste-1)*(lbcpyte(3)-2*lbcpyte(2)+lbcpyte(1))/(ndesle*(ndesle-1)))+2*f-& 

lbcpyte(1) 

s=1; ch1=1; ch2=1; m=0.05 

CALL bcpf(ndesle,airfoilxle,airfoilyle,bcpxle,bcpyle,a,b,c,d,e,f,g,h,s,m,ch1,ch2) 

ALLOCATE(bezierxle(SIZE(airfoilxle)),bezieryle(SIZE(airfoilyle))) 

!4.3.2.CREATE BEZIER CURVE 

CALL BezierCurveCreatorDp((ucounter-& 

ucounterm+1+lcounterm),ndesle,bezierxle,bezieryle,bcpxle,bcpyle) 

!5.BLENDING 

!5.1.BLEND 3 BEZIER CURVES IN ONE 

ALLOCATE(bezierx(n),beziery(n),bezier(n,2)) 

k=lndeste+ndesle+undeste+3 

ALLOCATE(bcpx(k),bcpy(k),bcp(k,2)) 

k=2; r=2 

DO i=1,n 

IF (i<=ucounterm) THEN 

bezierx(i)=ubezierxte(i); beziery(i)=ubezieryte(i) 

END IF 

IF ((i>ucounterm).AND.(i<=(ucounter+lcounterm))) THEN 

bezierx(i)=bezierxle(k); beziery(i)=bezieryle(k); k=k+1 

END IF 

IF (i>(ucounter+lcounterm)) THEN 

bezierx(i)=lbezierxte(r); beziery(i)=lbezieryte(r); r=r+1 

END IF 

END DO 

DO k=1,2 

DO i=1,n 

IF (k==1) THEN 

bezier(i,k)=bezierx(i) 

ELSE 

bezier(i,k)=beziery(i) 

END IF 

END DO 

END DO 

DEALLOCATE(bezierx,beziery) 

DEALLOCATE(bezierxle,bezieryle,ubezierxte,ubezieryte,lbezierxte,lbezieryte) 

!5.2.BLEND 3 BEZIER POLYGONS IN ONE 

k=1; r=1 

DO i=1,(lndeste+ndesle+undeste+3) 

IF (i<=undeste+1) THEN 

bcpx(i)=ubcpxte(i); bcpy(i)=ubcpyte(i) 

ELSE IF ((i>undeste+1).AND.(i<=(ndesle+undeste+2))) THEN 

bcpx(i)=bcpxle(k); bcpy(i)=bcpyle(k); k=k+1 

ELSE 

bcpx(i)=lbcpxte(r); bcpy(i)=lbcpyte(r); r=r+1 

END IF 

END DO 

DO k=1,2 

DO i=1,(lndeste+ndesle+undeste+3) 

IF (k==1) THEN 

bcp(i,k)=bcpx(i) 

ELSE 
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bcp(i,k)=bcpy(i) 

END IF 

END DO 

END DO 

DEALLOCATE(bcpx,bcpy) 

DEALLOCATE(ubcpxte,bcpxle,ubcpyte,bcpyle,lbcpxte,lbcpyte) 

!6.WRITTING FILES 

!6.1.WRITE BEZIER.DAT 

OPEN (1,FILE='BEZIER.dat') 

WRITE(1,588) ((bezier(i,k),k=1,2),i=1,n) 

CLOSE(1) 

DEALLOCATE(bezier) 

!6.2.WRITE BCP.DAT 

OPEN (2,FILE='BCP.dat') 

WRITE(2,588) ((bcp(i,k),k=1,2),i=1,(lndeste+ndesle+undeste+3)) 

CLOSE(2) 

DEALLOCATE(bcp) 

588 FORMAT(1X,F8.5,1X,F8.5) 

!6.3.WRITE bcinfo.txt 

OPEN (3,FILE='C:\THESIS_588\bcinfo.txt') 

WRITE(3,*) n 

WRITE(3,*) undeste 

WRITE(3,*) ucounterm 

WRITE(3,*) ndesle 

WRITE(3,*) (ucounter-ucounterm+1+lcounterm) 

WRITE(3,*) lndeste 

WRITE(3,*) (lcounter-lcounterm+1) 

WRITE(3,*) ucounter 

CLOSE(3) 

END PROGRAM BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588 

 

Τπορουτύνεσ 

AirfoilReader.f90 
SUBROUTINE AirfoilReader(n,airfoilx,airfoily,ucounter,lcounter,ucounterm,lcounterm) 

IMPLICIT NONE 

!DEFINITIONS OF VARIABLES AND MATRICES 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: n 

REAL(8), DIMENSION(n,2) :: AIRFOIL 

REAL(8), DIMENSION(n), INTENT(OUT) :: airfoilx, airfoily 

INTEGER(8) :: i, j 

INTEGER(8), INTENT(OUT) :: ucounter, lcounter, ucounterm, lcounterm 

!CREATE X,Y VECTORS OF MATRIX AIRFOIL 

OPEN(1,FILE='airfoil.dat') 

READ(1,*)((AIRFOIL(i,j),j=1,2),i=1,n) 

CLOSE(1) 

DO j=1,2 

DO i=1,n 

IF (j==1) THEN 

airfoilx(i)=AIRFOIL(i,j) 

ELSE 

airfoily(i)=AIRFOIL(i,j) 

END IF 

END DO 

END DO 

!COUNTERS 

ucounter=1; ucounterm=1; lcounter=0; lcounterm=0 

DO i=2,SIZE(airfoilx) 

IF (airfoilx(i)<airfoilx(i-1)) THEN 

ucounter=ucounter+1 

IF (airfoily(i)>airfoily(i-1)) THEN 

ucounterm=ucounterm+1 

END IF 

ELSE 

lcounter=lcounter+1 

END IF 

END DO 

DO i=2,SIZE(airfoilx) 

IF (airfoilx(i)>airfoilx(i-1)) THEN 

IF (ABS(airfoily(i))>ABS(airfoily(i-1))) THEN 

lcounterm=lcounterm+1 

END IF 

IF (ABS(airfoily(i))<ABS(airfoily(i-1))) EXIT 

END IF 

END DO 
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PRINT*, 'ucounter=', ucounter 

PRINT *, 'ucounterm=', ucounterm 

PRINT *, 'lcounter=', lcounter 

PRINT *, 'lcounterm=', lcounterm 

END SUBROUTINE AirfoilReader 

 

bcpf.f90 

SUBROUTINE bcpf(ndes,x,y,bcpx,bcpy,a,b,c,d,e,f,g,h,s,m,ch1,ch2) 

!USED MODULES 

USE nr; USE BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588_MODULE1 

IMPLICIT NONE 

!DEFINITIONS OF VARIABLES AND MATRICES 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: ndes, s, ch1, ch2 

REAL(8), INTENT(IN):: a, b, c, d, e, f, g, h, m 

REAL(8), DIMENSION(:), INTENT(IN) :: x, y 

REAL(8), DIMENSION(SIZE(x)) :: xn, yn 

REAL(8), DIMENSION(SIZE(x)) :: t 

INTEGER(8), DIMENSION(ndes+1) :: ni, ci 

INTEGER(8) :: i, j, k, dif, csum 

REAL(8), DIMENSION(SIZE(x),ndes+1) :: BERNSTEIN 

REAL(8), DIMENSION(SIZE(x),ndes+1-2) :: BERNSUN0 

REAL(8), DIMENSION(SIZE(x),ndes+1-6) :: BERNSUN1 

REAL(8), DIMENSION(ndes+1-2,ndes+1-2) :: bernsunv0 

REAL(8), DIMENSION(ndes+1-6,ndes+1-6) :: bernsunv1 

REAL(8), DIMENSION(ndes+1-2) :: bernsunw0 

REAL(8), DIMENSION(ndes+1-6) :: bernsunw1 

REAL(8), DIMENSION(ndes+1), INTENT(OUT) :: bcpx, bcpy 

REAL(8), DIMENSION(ndes+1-2) :: bcpxdum0, bcpydum0 

REAL(8), DIMENSION(ndes+1-6) :: bcpxdum1, bcpydum1 

REAL(8) :: sum, wa, wb 

!WEIGHTING FACTORS 

IF ((ch1==1).AND.(ch2==0)) THEN 

PRINT*, 'Enter weighting factor' 

READ*, wa 

wb=1-wa 

ELSE IF ((ch1==1).AND.(ch2==1)) THEN 

PRINT*, 'Enter weighting factor' 

READ*, wb 

wa=1-wb 

ELSE IF ((ch1==0).AND.(ch2==1)) THEN 

PRINT*, 'Enter weighting factor' 

READ*, wb 

wa=1-wb 

ELSE 

PRINT*, 'Enter weighting factor' 

READ*, wa 

wb=1-wa 

END IF 

!IF THIS IS ONE OF THE FIRST CURVES 

IF (s==0) THEN 

!discreting parameter t 

sum=0 

DO i=1,SIZE(x) 

t(i)=sum; sum=(SIZE(x)*sum-sum+1)/(SIZE(x)-1) 

END DO 

!create Bernstein polynomials 

csum=0 

DO i=1,ndes+1 

ci(i)=csum; dif=ndes-csum; ni(i)=factorial(ndes)/(factorial(csum)*factorial(dif)) 

csum=csum+1 

END DO 

DO i=1,SIZE(x) 

DO j=1,ndes+1 

IF (x(i)<=m) THEN 

BERNSTEIN(i,j)=(ni(j)*(t(i)**ci(j))*((1-t(i))**(ndes-ci(j))))*wb 

ELSE 

BERNSTEIN(i,j)=(ni(j)*(t(i)**ci(j))*((1-t(i))**(ndes-ci(j))))*wa 

END IF 

END DO 

END DO 

DO i=1,SIZE(x) 

k=1 

DO j=2,ndes 

BERNSUN0(i,k)=BERNSTEIN(i,j); k=k+1 

END DO 

END DO 
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!the solution vectors 

DO i=1,SIZE(x) 

IF (x(i)<=m) THEN 

xn(i)=x(i)*wb-(BERNSTEIN(i,1)*x(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*x(SIZE(x))) 

yn(i)=y(i)*wb-(BERNSTEIN(i,1)*y(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*y(SIZE(y))) 

ELSE 

xn(i)=x(i)*wa-(BERNSTEIN(i,1)*x(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*x(SIZE(x))) 

yn(i)=y(i)*wa-(BERNSTEIN(i,1)*y(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*y(SIZE(y))) 

END IF 

END DO 

!call svdcmp_dp and svbksb_dp to solve the system 

CALL svdcmp_dp(BERNSUN0,bernsunw0,bernsunv0) 

CALL svbksb_dp(BERNSUN0,bernsunw0,bernsunv0,xn,bcpxdum0) 

CALL svbksb_dp(BERNSUN0,bernsunw0,bernsunv0,yn,bcpydum0) 

!create bezier control points vectors 

bcpx(1)=x(1); bcpx(ndes+1)=x(SIZE(x)); bcpy(1)=y(1); bcpy(ndes+1)=y(SIZE(y)) 

j=1 

DO i=2,ndes 

bcpx(i)=bcpxdum0(j); bcpy(i)=bcpydum0(j); j=j+1 

END DO 

ELSE 

!IF THIS IS A SECONDARY CURVE 

!discreting parameter t 

sum=0 

DO i=1,SIZE(x) 

t(i)=sum; sum=(SIZE(x)*sum-sum+1)/(SIZE(x)-1) 

END DO 

!create Bernstein polynomials 

csum=0 

DO i=1,ndes+1 

ci(i)=csum; dif=ndes-csum; ni(i)=factorial(ndes)/(factorial(csum)*factorial(dif)) 

csum=csum+1 

END DO 

DO i=1,SIZE(x) 

DO j=1,ndes+1 

IF (x(i)<=m) THEN 

BERNSTEIN(i,j)=(ni(j)*(t(i)**ci(j))*((1-t(i))**(ndes-ci(j))))*wb 

ELSE 

BERNSTEIN(i,j)=(ni(j)*(t(i)**ci(j))*((1-t(i))**(ndes-ci(j))))*wa 

END IF 

END DO 

END DO 

DO i=1,SIZE(x) 

k=1 

DO j=4,ndes-2 

BERNSUN1(i,k)=BERNSTEIN(i,j); k=k+1 

END DO 

END DO 

bcpx(2)=a; bcpy(2)=b; bcpx(3)=c; bcpy(3)=d; bcpx(ndes)=e; bcpy(ndes)=f; bcpx(ndes-1)=g; 

bcpy(ndes-1)=h 

!the solution vectors 

DO i=1,SIZE(x) 

IF (x(i)<=m) THEN 

xn(i)=x(i)*wb-(BERNSTEIN(i,1)*x(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*x(SIZE(x)))- & 

(BERNSTEIN(i,2)*bcpx(2))-(BERNSTEIN(i,3)*bcpx(3))-(BERNSTEIN(i,ndes-1)*bcpx(ndes-1))- & 

(BERNSTEIN(i,ndes)*bcpx(ndes)) 

yn(i)=y(i)*wb-(BERNSTEIN(i,1)*y(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*y(SIZE(y)))- & 

(BERNSTEIN(i,2)*bcpy(2))-(BERNSTEIN(i,3)*bcpy(3))-(BERNSTEIN(i,ndes-1)*bcpy(ndes-1))- & 

(BERNSTEIN(i,ndes)*bcpy(ndes)) 

ELSE 

xn(i)=x(i)*wa-(BERNSTEIN(i,1)*x(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*x(SIZE(x)))- & 

(BERNSTEIN(i,2)*bcpx(2))-(BERNSTEIN(i,3)*bcpx(3))-(BERNSTEIN(i,ndes-1)*bcpx(ndes-1))- & 

(BERNSTEIN(i,ndes)*bcpx(ndes)) 

yn(i)=y(i)*wa-(BERNSTEIN(i,1)*y(1))-(BERNSTEIN(i,ndes+1)*y(SIZE(y)))- & 

(BERNSTEIN(i,2)*bcpy(2))-(BERNSTEIN(i,3)*bcpy(3))-(BERNSTEIN(i,ndes-1)*bcpy(ndes-1))- & 

(BERNSTEIN(i,ndes)*bcpy(ndes)) 

END IF 

END DO 

!call svdcmp_dp and svbksb_dp to solve the system 

CALL svdcmp_dp(BERNSUN1,bernsunw1,bernsunv1) 

CALL svbksb_dp(BERNSUN1,bernsunw1,bernsunv1,xn,bcpxdum1) 

CALL svbksb_dp(BERNSUN1,bernsunw1,bernsunv1,yn,bcpydum1) 

!create bezier control points vectors 

bcpx(1)=x(1); bcpx(ndes+1)=x(SIZE(x)); bcpy(1)=y(1); bcpy(ndes+1)=y(SIZE(y)); j=1 

DO i=4,ndes-2 

bcpx(i)=bcpxdum1(j); bcpy(i)=bcpydum1(j); j=j+1 
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END DO 

END IF 

END SUBROUTINE bcpf 

 

BezierCurveCreatoDp.f90 

SUBROUTINE BezierCurveCreatorDp(n,ndes,bezierx,beziery,bcpx,bcpy) 

USE BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588_MODULE1 

IMPLICIT NONE 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: n, ndes 

REAL(8), DIMENSION(:), INTENT(IN) :: bcpx, bcpy 

REAL(8), DIMENSION(n) :: t 

REAL(8), DIMENSION(n), INTENT(OUT) :: bezierx, beziery 

REAL(8), DIMENSION(n,2) ::beziercurve 

INTEGER(8), DIMENSION(ndes+1) :: ni, c 

REAL(8) :: bcpxdum, bcpydum, bezierxcounter, bezierycounter, dt 

INTEGER(8) :: i, j, csum, dif 

!discrete parameter t 

dt=0 

DO i=1,n 

t(i)=dt; dt=(n*dt-dt+1)/(n-1) 

END DO 

csum=0 

DO i=1,ndes+1 

c(i)=csum; dif=ndes-csum; ni(i)=FACTORIAL(ndes)/(FACTORIAL(csum)*FACTORIAL(dif)) 

csum=csum+1 

END DO 

!create bezier curve 

DO i=1,n 

bezierxcounter=0; bezierycounter=0 

DO j=1,ndes+1 

bezierxcounter=bezierxcounter+(ni(j)*(t(i)**c(j))*((1-t(i))**(ndes-c(j))))*bcpx(j) 

bezierycounter=bezierycounter+(ni(j)*(t(i)**c(j))*((1-t(i))**(ndes-c(j))))*bcpy(j) 

END DO 

bezierx(i)=bezierxcounter; beziery(i)=bezierycounter 

END DO 

END SUBROUTINE BezierCurveCreatorDp 

 

svbksb_dp.f90 

SUBROUTINE svbksb_dp(u,w,v,b,x) 

USE nrtype; USE nrutil, ONLY : assert_eq 

REAL(DP), DIMENSION(:,:), INTENT(IN) :: u,v 

REAL(DP), DIMENSION(:), INTENT(IN) :: w,b 

REAL(DP), DIMENSION(:), INTENT(OUT) :: x 

!Solves A·X=B for a vector X, where A is specified by the arrays u, v, w as returned 

!by svdcmp. Here u is MxN, v is NxN, and w is of length N. b is the M-dimensional 

!input right-hand side. x is the N-dimensional output solution vector. No input quantities 

!are destroyed, so the routine may be called sequentially with different b’s. 

INTEGER(I4B) :: mdum,ndum 

REAL(DP), DIMENSION(size(x)) :: tmp 

mdum=assert_eq(size(u,1),size(b),'svbksb_dp: mdum') 

ndum=assert_eq((/size(u,2),size(v,1),size(v,2),size(w),size(x)/),& 

'svbksb_dp: ndum') 

where (w /= 0.0) 

tmp=matmul(b,u)/w         !Calculate diag(1/wj)·U^T·B, 

elsewhere 

tmp=0.0         !but replace 1/wj by zero if wj = 0. 

end where 

x=matmul(v,tmp) 

END SUBROUTINE svbksb_dp 

 

svdcmp_dp.f90 

SUBROUTINE svdcmp_dp(a,w,v) 

USE nrtype; USE nrutil, ONLY : assert_eq,nrerror,outerprod 

USE nr, ONLY : pythag 

IMPLICIT NONE 

REAL(DP), DIMENSION(:,:), INTENT(INOUT) :: a 

REAL(DP), DIMENSION(:), INTENT(OUT) :: w 

REAL(DP), DIMENSION(:,:), INTENT(OUT) :: v 

!Given an MxN matrix a, this routine computes its singular value decomposition, A=U·W·V^T.  

!The matrix U replaces a on output. The diagonal matrix of singular values W is output as 
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!the N-dimensional vector w. The NxN matrix V (not the transpose V^T ) is output as v. 

INTEGER(I4B) :: i,its,j,k,l,m,n,nm 

REAL(DP) :: anorm,c,f,g,h,s,scale,x,y,z 

REAL(DP), DIMENSION(size(a,1)) :: tempm 

REAL(DP), DIMENSION(size(a,2)) :: rv1,tempn 

m=size(a,1) 

n=assert_eq(size(a,2),size(v,1),size(v,2),size(w),'svdcmp_dp') 

g=0.0 

scale=0.0 

do i=1,n          !Householder reduction to bidiagonal form. 

l=i+1 

rv1(i)=scale*g 

g=0.0 

scale=0.0 

if (i <= m) then 

scale=sum(abs(a(i:m,i))) 

if (scale /= 0.0) then 

a(i:m,i)=a(i:m,i)/scale 

s=dot_product(a(i:m,i),a(i:m,i)) 

f=a(i,i) 

g=-sign(sqrt(s),f) 

h=f*g-s 

a(i,i)=f-g 

tempn(l:n)=matmul(a(i:m,i),a(i:m,l:n))/h 

a(i:m,l:n)=a(i:m,l:n)+outerprod(a(i:m,i),tempn(l:n)) 

a(i:m,i)=scale*a(i:m,i) 

end if 

end if 

w(i)=scale*g 

g=0.0 

scale=0.0 

if ((i <= m) .and. (i /= n)) then 

scale=sum(abs(a(i,l:n))) 

if (scale /= 0.0) then 

a(i,l:n)=a(i,l:n)/scale 

s=dot_product(a(i,l:n),a(i,l:n)) 

f=a(i,l) 

g=-sign(sqrt(s),f) 

h=f*g-s 

a(i,l)=f-g 

rv1(l:n)=a(i,l:n)/h 

tempm(l:m)=matmul(a(l:m,l:n),a(i,l:n)) 

a(l:m,l:n)=a(l:m,l:n)+outerprod(tempm(l:m),rv1(l:n)) 

a(i,l:n)=scale*a(i,l:n) 

end if 

end if 

end do 

anorm=maxval(abs(w)+abs(rv1)) 

do i=n,1,-1          !Accumulation of right-hand transformations. 

if (i < n) then 

if (g /= 0.0) then 

v(l:n,i)=(a(i,l:n)/a(i,l))/g         !Double division to avoid possible underflow. 

tempn(l:n)=matmul(a(i,l:n),v(l:n,l:n)) 

v(l:n,l:n)=v(l:n,l:n)+outerprod(v(l:n,i),tempn(l:n)) 

end if 

v(i,l:n)=0.0 

v(l:n,i)=0.0 

end if 

v(i,i)=1.0 

g=rv1(i) 

l=i 

end do 

do i=min(m,n),1,-1          !Accumulation of left-hand transformations. 

l=i+1 

g=w(i) 

a(i,l:n)=0.0 

if (g /= 0.0) then 

g=1.0_dp/g 

tempn(l:n)=(matmul(a(l:m,i),a(l:m,l:n))/a(i,i))*g 

a(i:m,l:n)=a(i:m,l:n)+outerprod(a(i:m,i),tempn(l:n)) 

a(i:m,i)=a(i:m,i)*g 

else 

a(i:m,i)=0.0 

end if 

a(i,i)=a(i,i)+1.0_dp 

end do 
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do k=n,1,-1          !Diagonalization of the bidiagonal form: Loop over 

do its=1,30          !singular values, and over allowed iterations. 

do l=k,1,-1          !Test for splitting. 

nm=l-1 

if ((abs(rv1(l))+anorm) == anorm) exit 

!Note that rv1(1) is always zero, so can never fall through bottom of loop. 

if ((abs(w(nm))+anorm) == anorm) then 

c=0.0          !Cancellation of rv1(l), if l>1. 

s=1.0 

do i=l,k 

f=s*rv1(i) 

rv1(i)=c*rv1(i) 

if ((abs(f)+anorm) == anorm) exit 

g=w(i) 

h=pythag(f,g) 

w(i)=h 

h=1.0_dp/h 

c= (g*h) 

s=-(f*h) 

tempm(1:m)=a(1:m,nm) 

a(1:m,nm)=a(1:m,nm)*c+a(1:m,i)*s 

a(1:m,i)=-tempm(1:m)*s+a(1:m,i)*c 

end do 

exit 

end if 

end do 

z=w(k) 

if (l == k) then          !Convergence. 

if (z < 0.0) then         !Singular value is made nonnegative. 

w(k)=-z 

v(1:n,k)=-v(1:n,k) 

end if 

exit 

end if 

if (its == 30) call nrerror('svdcmp_dp: no convergence in svdcmp') 

x=w(l)         !Shift from bottom 2-by-2 minor. 

nm=k-1 

y=w(nm) 

g=rv1(nm) 

h=rv1(k) 

f=((y-z)*(y+z)+(g-h)*(g+h))/(2.0_dp*h*y) 

g=pythag(f,1.0_dp) 

f=((x-z)*(x+z)+h*((y/(f+sign(g,f)))-h))/x 

c=1.0         !Next QR transformation: 

s=1.0 

do j=l,nm 

i=j+1 

g=rv1(i) 

y=w(i) 

h=s*g 

g=c*g 

z=pythag(f,h) 

rv1(j)=z 

c=f/z 

s=h/z 

f= (x*c)+(g*s) 

g=-(x*s)+(g*c) 

h=y*s 

y=y*c 

tempn(1:n)=v(1:n,j) 

v(1:n,j)=v(1:n,j)*c+v(1:n,i)*s 

v(1:n,i)=-tempn(1:n)*s+v(1:n,i)*c 

z=pythag(f,h) 

w(j)=z         !Rotation can be arbitrary if z=0. 

if (z /= 0.0) then 

z=1.0_dp/z 

c=f*z 

s=h*z 

end if 

f= (c*g)+(s*y) 

x=-(s*g)+(c*y) 

tempm(1:m)=a(1:m,j) 

a(1:m,j)=a(1:m,j)*c+a(1:m,i)*s 

a(1:m,i)=-tempm(1:m)*s+a(1:m,i)*c 

end do 

rv1(l)=0.0 
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rv1(k)=f 

w(k)=x 

end do 

end do 

END SUBROUTINE svdcmp_dp 

 

υναρτόςεισ 

factorial.f90 
INTEGER FUNCTION FACTORIAL(N) 

IMPLICIT NONE 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: N 

INTEGER(8)  :: I,F 

FACTORIAL=1 

F=1 

IF (N>0) THEN 

DO I=1,N 

F=F*I 

END DO 

FACTORIAL=F 

END IF 

END FUNCTION FACTORIAL 

 

pythag_dp.f90 

FUNCTION pythag_dp(a,b) 

USE nrtype 

IMPLICIT NONE 

REAL(DP), INTENT(IN) :: a,b 

REAL(DP) :: pythag_dp 

REAL(DP) :: absa,absb 

absa=abs(a) 

absb=abs(b) 

if (absa > absb) then 

pythag_dp=absa*sqrt(1.0_dp+(absb/absa)**2) 

else 

if (absb == 0.0) then 

pythag_dp=0.0 

else 

pythag_dp=absb*sqrt(1.0_dp+(absa/absb)**2) 

end if 

end if 

END FUNCTION pythag_dp 

 

Σα modules που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εργαςία για πρακτικοφσ λόγουσ κρίνεται προτιμότερο να 

μθ παρατεκοφν ςε κάποιο από τα παραρτιματα. Βζβαια παρατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι 

ςτο CD που τθν ςυνοδεφει. Σα χρθςιμοποιοφμενα modules είναι τα παρακάτω: 

 BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588_MODULE1.f90 

 BEZIER_CONTROL_POINTS_FINDER_THESIS_588_MODULE2.f90 

 nr.f90 

 nrtype.f90 

 nrutil.f90 

Σα αρχεία που εξάγει ο αλγόρικμοσ είναι τα bcinfo.txt, BCP.DAT, BEZIER.DAT και το αρχείο 

ειςόδου των δεδομζνων τθσ αεροτομισ με τον τίτλο airfoil.dat. 
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Παρϊρτημα ΙΙ: Λογιςμικό αξιολόγηςησ 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο 4 το αρχείο task.bat καλεί το εκτελζςιμο 

TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.exe, το οποίο κάνει και τθν αξιολόγθςθ των 

υποψιφιων λφςεων. Η δομι του TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.exe αναφζρκθκε 

αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 4. ε αυτό το παράρτθμα δίνεται ο κϊδικασ του κφριου μζρουσ, των 

υπορουτινϊν και ςυναρτιςεων που χρθςιμοποιοφνται. 

 

Κύριο μϋροσ 

TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588.f90 

PROGRAM TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588 

!1.USED MODULES 

USE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE1 

USE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE2 

IMPLICIT NONE 

!2.DEFINITIONS OF VARIABLES AND MATRICES 

REAL(8), DIMENSION(:), ALLOCATABLE :: bezierx, beziery, bcpxle, ubcpxte, bcpyle, ubcpyte, & 

lbcpxte, lbcpyte, bezierxle 

REAL(8), DIMENSION(:), ALLOCATABLE :: ubezierxte, bezieryle, ubezieryte, lbezierxte, & 

lbezieryte, bcpx, bcpy, task, taskx, tasky 

REAL(8) :: alpha, cl, cd, cdp, cm, top_xtr, bot_xtr, obf 

REAL(8), DIMENSION(:,:), ALLOCATABLE :: bezier, bcp, xfoil 

INTEGER(8) ::n, ndesle, undeste, lndeste, unte, nle, lnte, ucounter, nn, i, k, r, power 

REAL(8) :: a, b, e, f, xtrftop, xtrfbottom, mach, reynolds, logn 

CHARACTER(1) :: dummy 

cl=100000 

!3.INPUTS 

!3.1.CURVES ASSOCIATED INFO 

OPEN(1,FILE='bcinfo.txt') 

READ(1,*) n 

READ(1,*) undeste 

READ(1,*) unte 

READ(1,*) ndesle 

READ(1,*) nle 

READ(1,*) lndeste 

READ(1,*) lnte 

READ(1,*) ucounter 

CLOSE(1) 

!3.2.BEZIER CONTROL POINTS FROM EASY 

OPEN(2,FILE='task.dat') 

READ(2,*) nn 

ALLOCATE(task(nn)) 

DO i=1,nn 

READ(2,*) task(i) 

END DO 

CLOSE(2) 

!4.CALCULATIONS 

!4.1.CREATE BEZIER CONTROL POINTS VECTORS FOR EACH CURVE 

ALLOCATE(taskx(nn/2),tasky(nn/2)) 

k=1; r=2 

DO i=1,nn/2 

taskx(i)=task(k); k=k+2 

tasky(i)=task(r); r=r+2 

END DO 

DEALLOCATE(task) 

ALLOCATE(ubcpxte(undeste+1),ubcpyte(undeste+1),lbcpxte(lndeste+1),lbcpyte(lndeste+1), & 

bcpxle(ndesle+1),bcpyle(ndesle+1)) 

DO i=1,undeste+1 

ubcpxte(i)=taskx(i); ubcpyte(i)=tasky(i) 

END DO 

k=undeste+2; r=undeste+2 

DO i=1,ndesle+1 
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bcpxle(i)=taskx(k); k=k+1 

bcpyle(i)=tasky(r); r=r+1 

END DO 

k=undeste+1+ndesle+1+1; r=undeste+1+ndesle+1+1 

DO i=1,lndeste+1 

lbcpxte(i)=taskx(k); k=k+1 

lbcpyte(i)=tasky(r); r=r+1 

END DO 

!4.2.CALCULATE FIXED CONTROL POINTS (OBJECT TO C^2 CONTINUITY) A.K.A CONSTANT DESIGN 

VARIABLES 

bcpxle(2)=(undeste*(ubcpxte(undeste+1)-ubcpxte(undeste))/ndesle)+ubcpxte(undeste+1); 

a=bcpxle(2) 

bcpyle(2)=(undeste*(ubcpyte(undeste+1)-ubcpyte(undeste))/ndesle)+ubcpyte(undeste+1); 

b=bcpyle(2) 

bcpxle(3)=(undeste*(undeste-1)*((2-1)/(1-0))*(ubcpxte(undeste+1)- & 

2*ubcpxte(undeste)+ubcpxte(undeste-1))/(ndesle*(ndesle-1)))+2*a-ubcpxte(undeste+1) 

bcpyle(3)=(undeste*(undeste-1)*((2-1)/(1-0))*(ubcpyte(undeste+1)- & 

2*ubcpyte(undeste)+ubcpyte(undeste-1))/(ndesle*(ndesle-1)))+2*b-ubcpyte(undeste+1) 

bcpxle(ndesle)=(lndeste*(lbcpxte(1)-lbcpxte(2))/ndesle)+lbcpxte(1); e=bcpxle(ndesle) 

bcpyle(ndesle)=(lndeste*(lbcpyte(1)-lbcpyte(2))/ndesle)+lbcpyte(1); f=bcpyle(ndesle) 

bcpxle(ndesle-1)=(lndeste*(lndeste-1)*(lbcpxte(3)-2*lbcpxte(2)+lbcpxte(1))/ & 

(ndesle*(ndesle-1)))+2*e-lbcpxte(1) 

bcpyle(ndesle-1)=(lndeste*(lndeste-1)*(lbcpyte(3)-2*lbcpyte(2)+lbcpyte(1))/ & 

(ndesle*(ndesle-1)))+2*f-lbcpyte(1) 

!4.2.CREATE BEZIER CURVES 

!4.2.1.CREATE UPPER TRAILING EDGE SIDE BEZIER CURVE 

ALLOCATE(ubezierxte(unte),ubezieryte(unte)) 

CALL BezierCurveCreatorDp(unte,undeste,ubezierxte,ubezieryte,ubcpxte,ubcpyte) 

!4.2.2.CREATE LOWER TRAILING EDGE SIDE BEZIER CURVE 

ALLOCATE(lbezierxte(lnte),lbezieryte(lnte)) 

CALL BezierCurveCreatorDp(lnte,lndeste,lbezierxte,lbezieryte,lbcpxte,lbcpyte) 

!4.2.3.CREATE LEADING EDGE SIDE BEZIER CURVE 

ALLOCATE(bezierxle(nle),bezieryle(nle)) 

CALL BezierCurveCreatorDp(nle,ndesle,bezierxle,bezieryle,bcpxle,bcpyle) 

!4.3.BLEND 3 BEZIER CURVES IN ONE 

ALLOCATE(bezierx(n),beziery(n),bezier(n,2)) 

k=lndeste+ndesle+undeste+3 

ALLOCATE(bcpx(k),bcpy(k),bcp(k,2)) 

k=2; r=2 

DO i=1,n 

IF (i<=unte) THEN 

bezierx(i)=ubezierxte(i); beziery(i)=ubezieryte(i) 

END IF 

IF ((i>unte).AND.(i<=(n-lnte+1))) THEN 

bezierx(i)=bezierxle(k); beziery(i)=bezieryle(k); k=k+1 

END IF 

IF (i>(n-lnte+1)) THEN 

bezierx(i)=lbezierxte(r); beziery(i)=lbezieryte(r); r=r+1 

END IF 

END DO 

DO k=1,2 

DO i=1,n 

IF (k==1) THEN 

bezier(i,k)=bezierx(i) 

ELSE 

bezier(i,k)=beziery(i) 

END IF 

END DO 

END DO 

!5.WRITE BEZIER AIRFOIL 

OPEN (3,FILE='BEZIER.dat') 

WRITE(3,588) ((bezier(i,k),k=1,2),i=1,n) 

CLOSE(3) 

588 FORMAT(1X,F8.5,1X,F8.5) 

DEALLOCATE(bezierx,beziery,bezier) 

DEALLOCATE(bezierxle,bezieryle,ubezierxte,ubezieryte,lbezierxte,lbezieryte) 

DEALLOCATE(ubcpxte,ubcpyte,lbcpxte,lbcpyte,bcpxle,bcpyle) 

DEALLOCATE(taskx,tasky) 

!6.XFOIL V6.96 

!6.1.CALL XFOIL V6.96 

CALL SYSTEM ("C:\THESIS_588\Master.bat") 

!6.2.READ XFOIL OUTPUT 

OPEN(4,FILE='xfoilout.pol') 

READ(4, FMT='(A1)') dummy 

READ(4, FMT='(A2)') dummy 

READ(4, FMT='(A3)') dummy 
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READ(4, FMT='(A4)') dummy 

READ(4, FMT='(A5)') dummy 

READ(4, FMT='(A6)') dummy 

READ(4, FMT='(A7)') dummy 

READ(4,'(T8,F5.3,T30,F5.3)') xtrftop, xtrfbottom 

READ(4,'(T8,F5.3,T30,F5.3,T38,I1,T54,F5.3)') mach, reynolds, power, logn 

READ(4, FMT='(A10)') dummy 

READ(4, FMT='(A11)') dummy 

READ(4, FMT='(A12)') dummy 

PRINT*, xtrftop, xtrfbottom, mach, reynolds, power, logn 

READ(4,*) alpha, dummy 

print*, dummy 

IF (dummy=='N') THEN 

obf=0 

GOTO 500 

END IF 

CLOSE(4) 

OPEN(4,FILE='xfoilout.pol') 

READ(4, FMT='(A1)') dummy 

READ(4, FMT='(A2)') dummy 

READ(4, FMT='(A3)') dummy 

READ(4, FMT='(A4)') dummy 

READ(4, FMT='(A5)') dummy 

READ(4, FMT='(A6)') dummy 

READ(4, FMT='(A7)') dummy 

READ(4,'(T8,F5.3,T30,F5.3)') xtrftop, xtrfbottom 

READ(4,'(T8,F5.3,T30,F5.3,T38,I1,T54,F5.3)') mach, reynolds, power, logn 

READ(4, FMT='(A10)') dummy 

READ(4, FMT='(A11)') dummy 

READ(4, FMT='(A12)') dummy 

PRINT*, xtrftop, xtrfbottom, mach, reynolds, power, logn 

READ(4,*) alpha, cl, cd, cdp, cm, top_xtr, bot_xtr 

PRINT*, alpha, cl, cd, cdp, cm, top_xtr, bot_xtr 

CLOSE(4) 

!7.CREATE TASK.RES 

!7.1.CREATE OBJECTIVE FUNCTION 

obf=-cl/cd 

!7.2.TASK.RES 

500 OPEN(5,FILE='task.res') 

WRITE(5,1986) obf 

CLOSE(5) 

1986 FORMAT(F6.2) 

END PROGRAM TASK_THESIS_KIRIAKOS_VAFIADIS_AEM_588 

 

Τπορουτύνεσ 

BezierCurveCreatorDp.f90 

SUBROUTINE BezierCurveCreatorDp(n,ndes,bezierx,beziery,bcpx,bcpy) 

USE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE1 

IMPLICIT NONE 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: n, ndes 

REAL(8), DIMENSION(:), INTENT(IN) :: bcpx, bcpy 

REAL(8), DIMENSION(n) :: t 

REAL(8), DIMENSION(n), INTENT(OUT) :: bezierx, beziery 

REAL(8), DIMENSION(n,2) ::beziercurve 

INTEGER(8), DIMENSION(ndes+1) :: ni, c 

REAL(8) :: bcpxdum, bcpydum, bezierxcounter, bezierycounter, dt 

INTEGER(8) :: i, j, csum, dif 

!CREATING BEZIER CURVE 

dt=0 

DO i=1,n 

t(i)=dt 

dt=(n*dt-dt+1)/(n-1) 

END DO 

csum=0 

DO i=1,ndes+1 

c(i)=csum 

dif=ndes-csum 

ni(i)=FACTORIAL(ndes)/(FACTORIAL(csum)*FACTORIAL(dif)) 

csum=csum+1 

END DO 

DO i=1,n 

bezierxcounter=0 
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bezierycounter=0 

DO j=1,ndes+1 

bezierxcounter=bezierxcounter+(ni(j)*(t(i)**c(j))*((1-t(i))**(ndes-c(j))))*bcpx(j) 

bezierycounter=bezierycounter+(ni(j)*(t(i)**c(j))*((1-t(i))**(ndes-c(j))))*bcpy(j) 

END DO 

bezierx(i)=bezierxcounter 

beziery(i)=bezierycounter 

END DO 

END SUBROUTINE BezierCurveCreatorDp 

 

υναρτόςεισ 

FACTORIAL.f90 

INTEGER FUNCTION FACTORIAL(N) 

IMPLICIT NONE 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: N 

INTEGER(8)  :: I,F 

FACTORIAL=1 

F=1 

IF (N>0) THEN 

DO I=1,N 

F=F*I 

END DO 

FACTORIAL=F 

END IF 

END FUNCTION FACTORIAL 

 

Modules 

Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE1.f90 

MODULE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE1 

IMPLICIT NONE 

INTERFACE 

INTEGER FUNCTION FACTORIAL(N) 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: N 

END FUNCTION FACTORIAL 

END INTERFACE 

INTERFACE 

SUBROUTINE AirfoilReader1(n,airfoilx,airfoily,ucounter,lcounter,ucounterm,lcounterm) 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: n 

REAL(8), DIMENSION(n), INTENT(OUT) :: airfoilx, airfoily 

INTEGER(8), INTENT(OUT) :: ucounter, lcounter, ucounterm, lcounterm 

END SUBROUTINE AirfoilReader1 

END INTERFACE 

END MODULE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE1 

 

Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE2.f90 

MODULE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE2 

IMPLICIT NONE 

INTERFACE 

SUBROUTINE BezierCurveCreatorDp(n,ndes,bezierx,beziery,bcpx,bcpy) 

USE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE1 

INTEGER(8), INTENT(IN) :: n, ndes 

REAL(8), DIMENSION(:), INTENT(IN) :: bcpx, bcpy 

REAL(8), DIMENSION(101), INTENT(OUT) :: bezierx, beziery 

END SUBROUTINE BezierCurveCreatorDp 

END INTERFACE 

END MODULE Thesis_Kiriakos_Vafiadis_AEM_588_MODULE2 

 

Σα αρχεία ειςόδου όπωσ προαναφζρκθκε είναι το task.dat και το bcinfo.txt. και θ κφρια ζξοδοσ 

είναι το αρχείο task.res. Σα αρχεία του πθγαίου κϊδικα του παραπάνω αλγόρικμου παρατίκενται 

ςτο ςυνοδευτικό CD. 
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Παρϊρτημα ΙΙΙ: Δεδομϋνα 

τουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται τα δεδομζνα (ςυντεταγμζνεσ) των αεροτομϊν S822 και 

S823, των βελτιςτοποιθμζνων αεροτομϊν που προκφπτουν από τα ςενάρια βελτιςτοποίθςθσ και 

οι τιμζσ των ελεφκερων μεταβλθτϊν του προβλιματοσ για κάκε ςενάριο. 

 τον πίνακα Π.3.1, παρουςιάηονται οι ςυντεταγμζνεσ των αεροτομϊν S822 και S823. 

 τον πίνακα Π.3.2 παρουςιάηονται οι ςυντεταγμζνεσ των βζλτιςτων αεροτομϊν του 1ου 

ςεναρίου για τθν αεροτομι S823. 

 τον πίνακα Π.3.3 παρουςιάηονται οι ςυντεταγμζνεσ των βζλτιςτων αεροτομϊν του 2ου 

ςεναρίου για τθν αεροτομι S823. 

 τον πίνακα Π.3.4 παρουςιάηονται οι ςυντεταγμζνεσ των βζλτιςτων αεροτομϊν του 3ου 

ςεναρίου για τθν αεροτομι S823. 

 τον πίνακα Π.3.5 παρουςιάηονται οι τιμζσ των ελεφκερων ςχεδιαςτικϊν μεταβλθτϊν 

του 1ου ςεναρίου για τθν αεροτομι S823. 

 τον πίνακα Π.3.6 παρουςιάηονται οι τιμζσ των ελεφκερων ςχεδιαςτικϊν μεταβλθτϊν 

του 2ου ςεναρίου για τθν αεροτομι S823. 

 τον πίνακα Π.3.7 παρουςιάηονται οι τιμζσ των ελεφκερων ςχεδιαςτικϊν μεταβλθτϊν 

του 3ου ςεναρίου για τθν αεροτομι S823. 

 τον πίνακα Π.3.8 παρουςιάηονται οι ςυντεταγμζνεσ των βζλτιςτων αεροτομϊν του 

ςεναρίου για τθν αεροτομι S822. 

 τον πίνακα Π.3.9 παρουςιάηονται οι τιμζσ των ελεφκερων ςχεδιαςτικϊν μεταβλθτϊν 

του ςεναρίου για τθν αεροτομι S822. 
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Πίνακασ Π.3. 1: υντεταγμζνεσ των αεροτομϊν S822 και S823 

S822 S823 

Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά 

x/c y/c x/c y/c x/c y/c x/c y/c 

1.00000 0.00000 0.00002 -0.00057 1.00000 0.00000 0.00014 -0.00185 

0.99615 0.00074 0.00042 -0.00244 0.99627 0.00109 0.00077 -0.00476 

0.98521 0.00326 0.00126 -0.00440 0.98585 0.00451 0.00235 -0.00931 

0.96834 0.00765 0.00530 -0.01010 0.97006 0.00985 0.00997 -0.02397 

0.94621 0.01336 0.01536 -0.01866 0.94935 0.01608 0.02096 -0.04105 

0.91903 0.02015 0.03018 -0.02713 0.92348 0.02280 0.03398 -0.05895 

0.88727 0.02810 0.04956 -0.03517 0.89261 0.03018 0.04870 -0.07607 

0.85171 0.03708 0.07336 -0.04253 0.85734 0.03824 0.06519 -0.09082 

0.81306 0.04674 0.10140 -0.04903 0.81824 0.04683 0.08455 -0.10183 

0.77203 0.05665 0.13345 -0.05456 0.77594 0.05573 0.10818 -0.10927 

0.72923 0.06619 0.16927 -0.05902 0.73103 0.06471 0.13619 -0.11396 

0.68492 0.07470 0.20852 -0.06236 0.68411 0.07347 0.16818 -0.11608 

0.63910 0.08191 0.25087 -0.06455 0.63576 0.08174 0.20392 -0.11564 

0.59211 0.08784 0.29590 -0.06560 0.58650 0.08921 0.24321 -0.11269 

0.54446 0.09236 0.34317 -0.06553 0.53687 0.09561 0.28583 -0.10736 

0.49650 0.09518 0.39222 -0.06437 0.48734 0.10071 0.33155 -0.09985 

0.44835 0.09628 0.44252 -0.06218 0.43836 0.10427 0.38011 -0.09045 

0.40035 0.09591 0.49354 -0.05900 0.39036 0.10609 0.43115 -0.07953 

0.35305 0.09423 0.54470 -0.05484 0.34365 0.10598 0.48426 -0.06755 

0.30696 0.09133 0.59560 -0.04961 0.29844 0.10396 0.53893 -0.05503 

0.26262 0.08729 0.64598 -0.04352 0.25507 0.10012 0.59453 -0.04251 

0.22050 0.08218 0.69534 -0.03695 0.21386 0.09460 0.65031 -0.03058 

0.18104 0.07607 0.74302 -0.03012 0.17517 0.08761 0.70542 -0.01977 

0.14466 0.06904 0.78856 -0.02310 0.13942 0.07934 0.75888 -0.01054 

0.11172 0.06122 0.83169 -0.01624 0.10699 0.06996 0.80962 -0.00327 

0.08254 0.05271 0.87185 -0.01019 0.07823 0.05963 0.85655 0.00182 

0.05742 0.04366 0.90813 -0.00543 0.05346 0.04855 0.89852 0.00469 

0.03661 0.03425 0.93957 -0.00215 0.03294 0.03694 0.93446 0.00545 

0.02029 0.02464 0.96523 -0.00032 0.01696 0.02508 0.96322 0.00441 

0.00861 0.01510 0.98428 0.00031 0.00585 0.01332 0.98383 0.00244 

0.00176 0.00603 0.99603 0.00018 0.00153 0.00610 0.99600 0.00069 

0.00064 0.00336 1.00000 0.00000 0.00052 0.00340 1.00000 0.00000 

0.00012 0.00132 
  

0.00003 0.00081 
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Πίνακασ Π.3. 2: Βζλτιςτεσ αεροτομζσ για τισ εκτελζςεισ του 1
ου

 ςεναρίου για τθν αεροτομι S823 

Εκτζλεςη 1 Εκτζλεςη 2 Εκτζλεςη 3 

Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά 

x/c y/c x/c y/x x/c y/c x/c y/x x/c y/c x/c y/x 

1.00000 0.00000 -0.11241 -0.07726 1.00000 0.00000 -0.05578 -0.04169 1.00000 0.00000 -0.11241 -0.07726 

0.99588 0.00164 -0.10744 -0.0831 0.99606 0.00146 -0.05336 -0.04587 0.99588 0.00164 -0.10744 -0.0831 

0.98595 0.00534 -0.09852 -0.0863 0.98628 0.00514 -0.04896 -0.04981 0.98595 0.00534 -0.09852 -0.0863 

0.97038 0.01039 -0.08601 -0.08779 0.9708 0.01025 -0.04201 -0.05434 0.97038 0.01039 -0.08601 -0.08779 

0.94941 0.01638 -0.06998 -0.08861 0.94987 0.01633 -0.03173 -0.06014 0.94941 0.01638 -0.06998 -0.08861 

0.92332 0.0231 -0.05037 -0.08974 0.92377 0.02316 -0.01737 -0.06759 0.92332 0.0231 -0.05037 -0.08974 

0.89248 0.03044 -0.02716 -0.09195 0.8929 0.03059 0.00156 -0.07665 0.89248 0.03044 -0.02716 -0.09195 

0.85732 0.03835 -0.00062 -0.09563 0.85769 0.03856 0.02498 -0.08681 0.85732 0.03835 -0.00062 -0.09563 

0.81833 0.04673 0.02853 -0.10067 0.81865 0.04701 0.05212 -0.09711 0.81833 0.04673 0.02853 -0.10067 

0.77605 0.05549 0.05909 -0.10647 0.77634 0.05579 0.08155 -0.10624 0.77605 0.05549 0.05909 -0.10647 

0.73107 0.06441 0.08946 -0.11197 0.73136 0.06473 0.11147 -0.11286 0.73107 0.06441 0.08946 -0.11197 

0.68402 0.07324 0.118 -0.11593 0.6843 0.07357 0.14036 -0.11606 0.68402 0.07324 0.118 -0.11593 

0.63551 0.08166 0.14387 -0.11733 0.6358 0.08196 0.16818 -0.11608 0.63551 0.08166 0.14387 -0.11733 

0.58618 0.0893 0.16818 -0.11608 0.58645 0.08955 0.20419 -0.11665 0.58618 0.0893 0.16818 -0.11608 

0.53663 0.09582 0.19894 -0.11606 0.5368 0.09596 0.24505 -0.11312 0.53663 0.09582 0.19894 -0.11606 

0.48739 0.10093 0.2375 -0.1113 0.48735 0.10091 0.28851 -0.1074 0.48739 0.10093 0.2375 -0.1113 

0.4389 0.10451 0.27984 -0.10444 0.43848 0.1042 0.33452 -0.09957 0.4389 0.10451 0.27984 -0.10444 

0.39148 0.10665 0.32557 -0.09555 0.39045 0.10592 0.38296 -0.08984 0.39148 0.10665 0.32557 -0.09555 

0.35959 0.10678 0.37426 -0.08487 0.35899 0.10625 0.43362 -0.07857 0.35959 0.10678 0.37426 -0.08487 

0.32102 0.10563 0.42547 -0.07275 0.32084 0.10479 0.48619 -0.06622 0.32102 0.10563 0.42547 -0.07275 

0.27262 0.10137 0.47871 -0.05969 0.27453 0.10075 0.5402 -0.0533 0.27262 0.10137 0.47871 -0.05969 

0.21645 0.09317 0.53338 -0.04621 0.22234 0.09358 0.59506 -0.04038 0.21645 0.09317 0.53338 -0.04621 

0.15645 0.08072 0.58883 -0.03293 0.16812 0.08318 0.65005 -0.02806 0.15645 0.08072 0.58883 -0.03293 

0.09699 0.06435 0.64429 -0.02043 0.11586 0.06994 0.70432 -0.01686 0.09699 0.06435 0.64429 -0.02043 

0.04191 0.04485 0.69891 -0.0093 0.06885 0.05458 0.75691 -0.0073 0.04191 0.04485 0.69891 -0.0093 

-0.00596 0.0234 0.75178 -3.00E-05 0.02928 0.03807 0.80682 0.00023 -0.00596 0.0234 0.75178 -3.00E-05 

-0.04495 0.00137 0.80192 0.00695 -0.00188 0.02146 0.85296 0.00547 -0.04495 0.00137 0.80192 0.00695 

-0.07452 -0.01987 0.84833 0.01141 -0.02474 0.00575 0.89429 0.00832 -0.07452 -0.01987 0.84833 0.01141 

-0.095 -0.03909 0.89003 0.01326 -0.04021 -0.00825 0.92982 0.00888 -0.095 -0.03909 0.89003 0.01326 

-0.10733 -0.05535 0.92607 0.01268 -0.04966 -0.02001 0.95868 0.00751 -0.10733 -0.05535 0.92607 0.01268 

-0.11272 -0.06812 0.95562 0.01009 -0.05459 -0.02935 0.9802 0.00486 -0.11272 -0.06812 0.95562 0.01009 

  
0.97803 0.00628 

  
0.99398 0.00191 

  
0.97803 0.00628 

  
0.99286 0.00239 

  
1.00000 0.00000 

  
0.99286 0.00239 

  
1.00000 0.00000 

      
1.00000 0.00000 
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Πίνακασ Π.3. 3: Βζλτιςτεσ αεροτομζσ για τισ εκτελζςεισ του 2ου ςεναρίου για τθν αεροτομι S823 

Εκτζλεςη 1 Εκτζλεςη 2 Εκτζλεςη 3 

Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά 

x/c y/c x/c y/x x/c y/c x/c y/x x/c y/c x/c y/x 

1.00000 0.00000 -0.05911 -0.01003 1.00000 0.00000 -0.10485 -0.02345 1.00000 0.00000 -0.07745 -0.01612 

0.99564 0.00085 -0.05062 -0.02313 0.99563 0.00083 -0.09916 -0.03547 0.9959 0.00125 -0.07138 -0.02757 

0.98568 0.00419 -0.03627 -0.03766 0.98564 0.00423 -0.09096 -0.04654 0.98592 0.00488 -0.0593 -0.03972 

0.9702 0.00918 -0.01572 -0.05325 0.9701 0.0093 -0.07997 -0.05694 0.97025 0.01004 -0.04081 -0.05257 

0.94932 0.01528 0.01059 -0.06917 0.94918 0.01547 -0.06561 -0.06692 0.94917 0.01624 -0.01609 -0.06589 

0.92331 0.02219 0.04134 -0.08434 0.92312 0.02242 -0.04726 -0.07669 0.92299 0.02319 0.01384 -0.07915 

0.89251 0.02975 0.07443 -0.09752 0.89228 0.02999 -0.02449 -0.08626 0.89208 0.03074 0.04717 -0.09156 

0.85733 0.03787 0.10748 -0.1075 0.85709 0.03806 0.00266 -0.09539 0.85689 0.03882 0.08141 -0.10215 

0.81829 0.04646 0.13865 -0.11356 0.81806 0.04655 0.03353 -0.10362 0.8179 0.04732 0.11391 -0.10998 

0.77593 0.05536 0.16818 -0.11608 0.77574 0.05534 0.06687 -0.11029 0.77566 0.05613 0.14275 -0.11451 

0.73088 0.0644 0.1979 -0.11877 0.73073 0.06424 0.10109 -0.11472 0.73074 0.06503 0.16818 -0.11608 

0.68376 0.07329 0.23875 -0.1172 0.68365 0.07301 0.13484 -0.11652 0.68374 0.07377 0.21297 -0.11918 

0.63522 0.08169 0.28221 -0.1129 0.63511 0.08135 0.16818 -0.11608 0.63527 0.08201 0.25261 -0.11779 

0.58588 0.08924 0.32818 -0.106 0.58572 0.0889 0.19697 -0.11817 0.5859 0.08938 0.29469 -0.11411 

0.53632 0.09554 0.37656 -0.09679 0.53602 0.09535 0.24059 -0.11576 0.53617 0.09554 0.33937 -0.10812 

0.48705 0.10028 0.42719 -0.08572 0.48648 0.10043 0.28611 -0.11122 0.48655 0.1002 0.38672 -0.09994 

0.43845 0.10327 0.47979 -0.07332 0.43748 0.10404 0.33351 -0.10437 0.43739 0.10323 0.43665 -0.0898 

0.39076 0.10455 0.53397 -0.0602 0.38922 0.10628 0.38278 -0.09532 0.38891 0.10476 0.48891 -0.07809 

0.35948 0.10582 0.58919 -0.04697 0.35822 0.10712 0.43385 -0.08439 0.35861 0.10619 0.54304 -0.06528 

0.32257 0.10539 0.64478 -0.0343 0.31818 0.10803 0.48654 -0.07209 0.3219 0.10615 0.59843 -0.05194 

0.27853 0.10455 0.6999 -0.02277 0.26835 0.10835 0.54053 -0.059 0.27926 0.10565 0.65424 -0.0387 

0.22953 0.10285 0.75361 -0.01291 0.21105 0.10728 0.59532 -0.0458 0.2324 0.10413 0.70951 -0.0262 

0.17907 0.09989 0.80483 -0.00513 0.15048 0.10408 0.65027 -0.03314 0.1841 0.1011 0.76311 -1.51E-02 

0.13061 0.09545 0.85242 0.00032 0.0912 0.09826 0.70454 -0.02165 0.1372 0.09626 0.81385 -0.00587 

0.08692 0.08953 0.89521 0.00337 0.03707 0.08966 0.75718 -0.01184 0.09395 0.08955 0.86049 0.00096 

0.04965 0.08233 0.93202 0.00421 -0.00916 0.07847 0.8071 -0.00412 0.05578 0.08114 0.90182 0.00518 

0.01939 0.07419 0.96175 0.0033 -0.04605 0.06515 0.8532 0.00126 0.0233 0.07136 0.93676 0.00678 

-0.00419 0.06548 0.98344 0.00144 -0.07335 0.05033 0.89436 0.00428 -0.0036 0.06065 0.96441 0.00609 

-0.02206 0.05655 0.99634 -0.00019 -0.09179 0.03474 0.92957 0.00513 -0.02546 0.04947 0.98419 0.00381 

-0.03546 0.04767 1.00000 0.00000 -0.10266 0.01907 0.95802 0.00424 -0.043 0.03818 0.99593 0.00119 

-0.04555 0.03891 
  

-0.10752 0.00392 0.9792 0.00236 -0.05686 0.02704 1.00000 0.00000 

-0.0532 0.03022 
  

-0.10787 -0.01032 0.99303 0.0005 -0.06742 0.01616 
  

-0.05879 0.02134 
    

1.00000 0.00000 -0.07469 0.00548 
  

-0.06215 0.01193 
      

-0.07827 -0.0052 
  

-0.06259 0.00159 
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Πίνακασ Π.3. 4: Βζλτιςτεσ αεροτομζσ για τισ εκτελζςεισ του 3
ου

 ςεναρίου για τθν αεροτομι S823 

Εκτζλεςη 1 Εκτζλεςη 2 (α) Εκτζλεςη 2 (β)-Πρώτη λφςη 

Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά Επάνω πλευρά Επάνω πλευρά Επάνω πλευρά Επάνω πλευρά 

x/c y/c x/c x/c x/c x/c x/c y/c x/c y/c x/c x/c 

1.00000 0.00000 0.00465 -0.02668 1.00000 0.00000 0.00038 -0.02598 1.00000 0.00000 -0.13379 -0.04984 

0.99605 0.00108 0.01261 -0.04006 0.99607 0.00127 0.00182 -0.03398 0.99617 0.00084 -0.12666 -0.06006 

0.98624 0.00458 0.02581 -0.05516 0.9863 0.00486 0.00618 -0.04343 0.98643 0.0042 -0.11532 -0.06851 

0.97075 0.00965 0.04423 -0.07108 0.97085 0.00998 0.01453 -0.05437 0.97092 0.00922 -0.0995 -0.07556 

0.94979 0.01579 0.06698 -0.0865 0.94994 0.01613 0.02757 -0.06651 0.9499 0.01537 -0.07891 -0.08163 

0.92369 0.02272 0.09244 -0.09982 0.92388 0.02304 0.04544 -0.0792 0.92366 0.02235 -0.0534 -0.08716 

0.89283 0.03028 0.11861 -0.10955 0.89302 0.03057 0.06746 -0.09146 0.89261 0.02997 -0.02332 -0.09251 

0.85764 0.03838 0.14384 -0.1148 0.85781 0.03865 0.09228 -0.10211 0.85722 0.03813 0.01038 -0.09783 

0.81864 0.04692 0.16818 -0.11608 0.81874 0.04719 0.11809 -0.11004 0.818 0.04673 0.04599 -0.10308 

0.77638 0.05579 0.20437 -0.11667 0.77638 0.05605 0.14339 -0.11458 0.77554 0.05561 0.08125 -0.10799 

0.73144 0.06478 0.24366 -0.11362 0.73131 0.06504 0.16818 -0.11608 0.73043 0.0646 0.11388 -0.11209 

0.68444 0.07362 0.28628 -0.1082 0.68417 0.07389 0.20317 -0.11522 0.6833 0.07344 0.1425 -0.11489 

0.63598 0.082 0.33194 -0.10056 0.63557 0.08226 0.24261 -0.11233 0.63476 0.08182 0.16818 -0.11608 

0.58665 0.08956 0.38038 -0.091 0.58612 0.08978 0.28537 -0.10712 0.58541 0.08942 0.2031 -0.11612 

0.53699 0.09594 0.43129 -0.07991 0.5364 0.09609 0.33117 -0.09971 0.53578 0.09593 0.24272 -0.11314 

0.4875 0.10087 0.48428 -0.06778 0.4869 0.10087 0.37975 -0.09038 0.48635 0.1011 0.28556 -0.10774 

0.43855 0.10423 0.53886 -0.05513 0.438 0.10397 0.43078 -0.07952 0.43745 0.10487 0.33137 -0.10013 

0.39039 0.10613 0.59442 -0.04254 0.38995 0.10545 0.48389 -0.06757 0.38933 0.10739 0.3799 -0.09063 

0.35925 0.10662 0.65021 -0.03055 0.35909 0.10599 0.53857 -0.05508 0.35828 0.1075 0.43085 -0.07963 

0.32316 0.10618 0.70536 -0.0197 0.32228 0.10445 0.59421 -0.04259 0.31801 0.10806 0.48384 -0.06762 

0.28146 0.10415 0.75886 -1.05E-02 0.2791 0.10079 0.65005 -0.03067 0.26752 0.10704 0.53841 -0.05512 

0.23641 0.1001 0.80965 -0.00317 0.23188 0.09473 0.70522 -1.99E-02 0.20907 0.10371 0.59394 -0.04267 

0.1913 0.0939 0.85656 0.00191 0.18419 0.08632 0.75873 -0.01059 0.14688 0.09752 0.64969 -0.03083 

0.14927 0.08573 0.89846 0.00474 0.13952 0.07597 0.80951 -0.00328 0.08547 0.08827 0.70481 -0.02011 

0.11269 0.07605 0.93424 0.00546 0.10057 0.06428 0.85641 0.00184 0.02874 0.07609 0.75829 -0.01095 

0.08284 0.06549 0.96291 0.00448 0.0689 0.05194 0.89831 0.0047 -0.0205 0.06139 0.80908 -0.00373 

0.0599 0.05474 0.9837 0.00249 0.04493 0.03966 0.9341 0.00544 -0.06073 0.04486 0.85603 0.00134 

0.04322 0.04443 0.9961 0.00053 0.02808 0.02805 0.96281 0.00447 -0.09156 0.02728 0.89801 0.00419 

0.03154 0.03504 1.00000 0.00000 0.0171 0.01755 0.98364 0.00247 -0.11347 0.00953 0.9339 0.00497 

0.02336 0.02681 

  

0.0104 0.00836 0.99609 0.0005 -0.12748 -0.00762 0.96272 0.00408 

0.01729 0.01971 

  

0.00643 0.00045 1.00000 0.00000 -0.13483 -0.0235 0.98364 2.20E-03 

0.01228 0.01344 

  

0.00391 -0.00644 
  

-0.13665 -0.03765 0.99613 0.00037 

0.00783 0.00747 

  

0.00207 -0.01276 
  

  1.00000 0.00000 

0.00402 0.00113 

  

0.00075 -0.01907 
  

    

0.0015 -0.0063 

  
    

    

0.00131 -0.01544 
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Πίνακασ Π.3. 4: Βζλτιςτεσ αεροτομζσ για τισ εκτελζςεισ του 3
ου

 ςεναρίου για τθν αεροτομι S823 (ςυνζχεια) 

Εκτζλεςη 2 (β)-Δεφτερη λφςη 

Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά 

x/c y/c x/c y/x 

1.00000 0.00000 -0.13031 -0.05273 

0.9962 0.00093 -0.12407 -0.06233 

0.98644 0.00432 -0.11369 -0.0702 

0.97092 0.00935 -0.0988 -0.07674 

0.94986 0.01549 -0.07896 -0.0824 

0.9236 0.02244 -0.05397 -0.08763 

0.89254 0.03004 -0.02409 -0.09276 

0.85715 0.03818 0.00968 -0.09796 

0.81794 0.04675 0.04556 -0.10315 

0.77548 0.05561 0.08118 -0.10803 

0.73039 0.06458 0.11406 -0.11212 

0.68328 0.07341 0.1427 -0.11491 

0.63477 0.08179 0.16818 -0.11608 

0.58545 0.08938 0.20348 -0.11627 

0.53586 0.09589 0.24298 -0.11329 

0.48648 0.10107 0.28573 -0.10788 

0.43767 0.10485 0.33146 -0.10026 

0.38965 0.10739 0.37992 -0.09073 

0.35843 0.10748 0.43081 -0.07971 

0.31823 0.10782 0.48376 -0.06767 

0.26779 0.10634 0.53829 -0.05513 

0.20945 0.10233 0.59379 -0.04266 

0.14751 0.09534 0.64954 -0.03077 

0.08654 0.08527 0.70465 -0.02001 

0.03044 0.07234 0.75816 -0.0108 

-0.01807 0.05705 0.80896 -0.00353 

-0.05753 0.04013 0.85595 0.0016 

-0.08767 0.02241 0.89795 0.0045 

-0.10907 0.00473 0.93387 0.00532 

-0.12285 -0.01213 0.9627 0.00443 

-0.13027 -0.02757 0.98364 0.00252 

-0.1325 -0.04116 0.99613 0.00058 

  1.00000 0.00000 
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Πίνακασ Π.3. 5: Σελικζσ τιμζσ των ελεφκερων μεταβλθτϊν του 1
ου

 ςεναρίου για τθν αεροτομι S823 

Εκτζλεςη 1 Εκτζλεςη 2 Εκτζλεςη 3 

Μεταβλητή Τελική τιμή Μεταβλητή Τελική τιμή Μεταβλητή Τελική τιμή 

Μεταβλθτι 3 0.99668 Μεταβλθτι 3 0.99720 Μεταβλθτι 3 0.99668 

Μεταβλθτι 4 0.00078 Μεταβλθτι 4 -0.00036 Μεταβλθτι 4 0.00078 

Μεταβλθτι 5 0.93616 Μεταβλθτι 5 0.93731 Μεταβλθτι 5 0.93616 

Μεταβλθτι 6 0.03179 Μεταβλθτι 6 0.03249 Μεταβλθτι 6 0.03179 

Μεταβλθτι 7 0.82269 Μεταβλθτι 7 0.82210 Μεταβλθτι 7 0.82269 

Μεταβλθτι 8 0.03727 Μεταβλθτι 8 0.03754 Μεταβλθτι 8 0.03727 

Μεταβλθτι 9 0.66880 Μεταβλθτι 9 0.66914 Μεταβλθτι 9 0.66880 

Μεταβλθτι 10 0.08810 Μεταβλθτι 10 0.08835 Μεταβλθτι 10 0.08810 

Μεταβλθτι 11 0.52410 Μεταβλθτι 11 0.52522 Μεταβλθτι 11 0.52410 

Μεταβλθτι 12 0.10228 Μεταβλθτι 12 0.10301 Μεταβλθτι 12 0.10228 

Μεταβλθτι 13 0.39148 Μεταβλθτι 13 0.39045 Μεταβλθτι 13 0.39148 

Μεταβλθτι 14 0.10665 Μεταβλθτι 14 0.10592 Μεταβλθτι 14 0.10665 

Μεταβλθτι 21 -0.68188 Μεταβλθτι 21 -0.61185 Μεταβλθτι 21 -0.68188 

Μεταβλθτι 22 0.02437 Μεταβλθτι 22 0.02569 Μεταβλθτι 22 0.02437 

Μεταβλθτι 23 0.31022 Μεταβλθτι 23 0.44913 Μεταβλθτι 23 0.31022 

Μεταβλθτι 24 -0.34802 Μεταβλθτι 24 -0.24587 Μεταβλθτι 24 -0.34802 

Μεταβλθτι 25 -0.40611 Μεταβλθτι 25 -0.36349 Μεταβλθτι 25 -0.40611 

Μεταβλθτι 26 0.08259 Μεταβλθτι 26 0.13422 Μεταβλθτι 26 0.08259 

Μεταβλθτι 33 0.16464 Μεταβλθτι 33 0.16598 Μεταβλθτι 33 0.16464 

Μεταβλθτι 34 -0.11883 Μεταβλθτι 34 -0.11814 Μεταβλθτι 34 -0.11883 

Μεταβλθτι 35 0.27132 Μεταβλθτι 35 0.28890 Μεταβλθτι 35 0.27132 

Μεταβλθτι 36 -0.11259 Μεταβλθτι 36 -0.11629 Μεταβλθτι 36 -0.11259 

Μεταβλθτι 37 0.44190 Μεταβλθτι 37 0.44780 Μεταβλθτι 37 0.44190 

Μεταβλθτι 38 -0.08401 Μεταβλθτι 38 -0.09135 Μεταβλθτι 38 -0.08401 

Μεταβλθτι 39 0.63538 Μεταβλθτι 39 0.63655 Μεταβλθτι 39 0.63538 

Μεταβλθτι 40 -0.00376 Μεταβλθτι 40 -0.01320 Μεταβλθτι 40 -0.00376 

Μεταβλθτι 41 0.87817 Μεταβλθτι 41 0.88669 Μεταβλθτι 41 0.87817 

Μεταβλθτι 42 0.05348 Μεταβλθτι 42 0.04253 Μεταβλθτι 42 0.05348 

Μεταβλθτι 43 0.98886 Μεταβλθτι 43 0.99256 Μεταβλθτι 43 0.98886 

Μεταβλθτι 44 0.00334 Μεταβλθτι 44 0.00279 Μεταβλθτι 44 0.00334 
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Πίνακασ Π.3. 6: Σελικζσ τιμζσ των ελεφκερων μεταβλθτϊν του 2
ου

 ςεναρίου για τθν αεροτομι S823 

Εκτζλεςη 1 Εκτζλεςη 2 Εκτζλεςη 3 

Μεταβλητή Τελική τιμή Μεταβλητή Τελική τιμή Μεταβλητή Τελική τιμή 

Μεταβλθτι 3 0.99555 Μεταβλθτι 3 0.99556 Μεταβλθτι 3 1.00000 

Μεταβλθτι 4 -0.00227 Μεταβλθτι 4 -0.00249 Μεταβλθτι 4 0.00000 

Μεταβλθτι 5 0.93753 Μεταβλθτι 5 0.93733 Μεταβλθτι 5 0.99690 

Μεταβλθτι 6 0.03186 Μεταβλθτι 6 0.03276 Μεταβλθτι 6 -0.00094 

Μεταβλθτι 7 0.82245 Μεταβλθτι 7 0.82155 Μεταβλθτι 7 0.93541 

Μεταβλθτι 8 0.03720 Μεταβλθτι 8 0.03750 Μεταβλθτι 8 0.03315 

Μεταβλθτι 9 0.66776 Μεταβλθτι 9 0.66822 Μεταβλθτι 9 0.82186 

Μεταβλθτι 10 0.08831 Μεταβλθτι 10 0.08781 Μεταβλθτι 10 0.03784 

Μεταβλθτι 11 0.52445 Μεταβλθτι 11 0.52480 Μεταβλθτι 11 0.66852 

Μεταβλθτι 12 0.10312 Μεταβλθτι 12 0.10150 Μεταβλθτι 12 0.08948 

Μεταβλθτι 13 0.39076 Μεταβλθτι 13 0.38922 Μεταβλθτι 13 0.52524 

Μεταβλθτι 14 0.10455 Μεταβλθτι 14 0.10628 Μεταβλθτι 14 0.10219 

Μεταβλθτι 21 -0.54401 Μεταβλθτι 21 -0.71589 Μεταβλθτι 21 -0.44443 

Μεταβλθτι 22 0.13450 Μεταβλθτι 22 0.16039 Μεταβλθτι 22 0.13779 

Μεταβλθτι 23 0.50375 Μεταβλθτι 23 0.37693 Μεταβλθτι 23 0.38822 

Μεταβλθτι 24 -0.11543 Μεταβλθτι 24 -0.18408 Μεταβλθτι 24 -0.12291 

Μεταβλθτι 25 -0.46985 Μεταβλθτι 25 -0.38822 Μεταβλθτι 25 -0.48790 

Μεταβλθτι 26 0.16319 Μεταβλθτι 26 0.05972 Μεταβλθτι 26 0.11245 

Μεταβλθτι 33 0.15975 Μεταβλθτι 33 0.15537 Μεταβλθτι 33 0.17556 

Μεταβλθτι 34 -0.11764 Μεταβλθτι 34 -0.11900 Μεταβλθτι 34 -0.11844 

Μεταβλθτι 35 0.28221 Μεταβλθτι 35 0.29040 Μεταβλθτι 35 0.29679 

Μεταβλθτι 36 -0.12564 Μεταβλθτι 36 -0.11791 Μεταβλθτι 36 -0.12415 

Μεταβλθτι 37 0.44331 Μεταβλθτι 37 0.45600 Μεταβλθτι 37 0.44488 

Μεταβλθτι 38 -0.10111 Μεταβλθτι 38 -0.10817 Μεταβλθτι 38 -0.10521 

Μεταβλθτι 39 0.62534 Μεταβλθτι 39 0.62437 Μεταβλθτι 39 0.63206 

Μεταβλθτι 40 -0.01842 Μεταβλθτι 40 -0.00940 Μεταβλθτι 40 -0.03854 

Μεταβλθτι 41 0.88240 Μεταβλθτι 41 0.89797 Μεταβλθτι 41 0.90742 

Μεταβλθτι 42 0.03976 Μεταβλθτι 42 0.03533 Μεταβλθτι 42 0.04943 

Μεταβλθτι 43 1.00336 Μεταβλθτι 43 0.98706 Μεταβλθτι 43 0.99826 

Μεταβλθτι 44 -0.00586 Μεταβλθτι 44 -0.00238 Μεταβλθτι 44 -0.00100 
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Πίνακασ Π.3. 7: Σελικζσ τιμζσ των ελεφκερων μεταβλθτϊν του 3
ου

 ςεναρίου για τθν αεροτομι S823 

Εκτζλεςη 1 Εκτζλεςη 2 (α) Εκτζλεςη 2 (β)-Πρώτη λφςη Εκτζλεςη 2 (β)-Δεφτερη λφςη 

Μεταβλητή Τελική τιμή Μεταβλητή Τελική τιμή Μεταβλητή Τελική τιμή Μεταβλητή Τελική τιμή 

Μεταβλθτι 3 0.99719 Μεταβλθτι 3 0.99724 Μεταβλθτι 3 0.99760 Μεταβλθτι 3 0.99775 

Μεταβλθτι 4 -0.00144 Μεταβλθτι 4 -0.00078 Μεταβλθτι 4 -0.00228 Μεταβλθτι 4 -0.00196 

Μεταβλθτι 5 0.93711 Μεταβλθτι 5 0.93727 Μεταβλθτι 5 0.93758 Μεταβλθτι 5 0.93727 

Μεταβλθτι 6 0.03235 Μεταβλθτι 6 0.03260 Μεταβλθτι 6 0.03175 Μεταβλθτι 6 0.03175 

Μεταβλθτι 7 0.82190 Μεταβλθτι 7 0.82288 Μεταβλθτι 7 0.82077 Μεταβλθτι 7 0.82076 

Μεταβλθτι 8 0.03770 Μεταβλθτι 8 0.03779 Μεταβλθτι 8 0.03835 Μεταβλθτι 8 0.03835 

Μεταβλθτι 9 0.66952 Μεταβλθτι 9 0.66862 Μεταβλθτι 9 0.66772 Μεταβλθτι 9 0.66772 

Μεταβλθτι 10 0.08889 Μεταβλθτι 10 0.08912 Μεταβλθτι 10 0.08842 Μεταβλθτι 10 0.08836 

Μεταβλθτι 11 0.52557 Μεταβλθτι 11 0.52476 Μεταβλθτι 11 0.52450 Μεταβλθτι 11 0.52446 

Μεταβλθτι 12 0.10248 Μεταβλθτι 12 0.10323 Μεταβλθτι 12 0.10164 Μεταβλθτι 12 0.10158 

Μεταβλθτι 13 0.39039 Μεταβλθτι 13 0.38995 Μεταβλθτι 13 0.38933 Μεταβλθτι 13 0.38965 

Μεταβλθτι 14 0.10613 Μεταβλθτι 14 0.10545 Μεταβλθτι 14 0.10739 Μεταβλθτι 14 0.10739 

Μεταβλθτι 21 -0.46015 Μεταβλθτι 22 0.02403 Μεταβλθτι 21 -0.74052 Μεταβλθτι 21 -0.74981 

Μεταβλθτι 22 0.07497 Μεταβλθτι 24 -0.12983 Μεταβλθτι 22 0.10149 Μεταβλθτι 22 0.08404 

Μεταβλθτι 23 0.56121 Μεταβλθτι 26 0.12298 Μεταβλθτι 23 0.37749 Μεταβλθτι 23 0.41760 

Μεταβλθτι 24 -0.16123 Μεταβλθτι 33 0.16741 Μεταβλθτι 24 -0.18779 Μεταβλθτι 24 -0.18779 

Μεταβλθτι 25 -0.34919 Μεταβλθτι 34 -0.11580 Μεταβλθτι 25 -0.52540 Μεταβλθτι 25 -0.54769 

Μεταβλθτι 26 0.19940 Μεταβλθτι 35 0.27999 Μεταβλθτι 26 -0.01543 Μεταβλθτι 26 -0.01543 

Μεταβλθτι 33 0.16879 Μεταβλθτι 36 -0.11760 Μεταβλθτι 33 0.16704 Μεταβλθτι 33 0.16755 

Μεταβλθτι 34 -0.11732 Μεταβλθτι 37 0.44783 Μεταβλθτι 34 -0.11659 Μεταβλθτι 34 -0.11674 

Μεταβλθτι 35 0.28071 Μεταβλθτι 38 -0.09067 Μεταβλθτι 35 0.28086 Μεταβλθτι 35 0.28086 

Μεταβλθτι 36 -0.11901 Μεταβλθτι 39 0.63263 Μεταβλθτι 36 -0.11916 Μεταβλθτι 36 -0.11937 

Μεταβλθτι 37 0.44866 Μεταβλθτι 40 -0.01729 Μεταβλθτι 37 0.44800 Μεταβλθτι 37 0.44800 

Μεταβλθτι 38 -0.09064 Μεταβλθτι 41 0.89202 Μεταβλθτι 38 -0.08892 Μεταβλθτι 38 -0.08892 

Μεταβλθτι 39 0.63154 Μεταβλθτι 42 0.03872 Μεταβλθτι 39 0.63181 Μεταβλθτι 39 0.63126 

Μεταβλθτι 40 -0.01603 Μεταβλθτι 43 1.00095 Μεταβλθτι 40 -0.01748 Μεταβλθτι 40 -0.01748 

Μεταβλθτι 41 0.89296 Μεταβλθτι 44 -0.00274 Μεταβλθτι 41 0.89096 Μεταβλθτι 41 0.89100 

Μεταβλθτι 42 0.03811 
  

Μεταβλθτι 42 0.03737 Μεταβλθτι 42 0.03734 

Μεταβλθτι 43 1.00090 
  

Μεταβλθτι 43 1.00127 Μεταβλθτι 43 1.00127 

Μεταβλθτι 44 -0.00256 
  

Μεταβλθτι 44 -0.00312 Μεταβλθτι 44 -0.00222 
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Πίνακασ Π.3. 8: Βζλτιςτθ αεροτομι για τισ εκτελζςεισ του ςεναρίου για τθν αεροτομι S822 

Επάνω πλευρά Κάτω πλευρά 

x/c y/c x/c x/c 

1.00000 0.00000 -0.00054 -0.01421 

0.98673 0.00314 0.00083 -0.01817 

0.96826 0.00760 0.00374 -0.02232 

0.94648 0.01298 0.00856 -0.02666 

0.92276 0.01893 0.01566 -0.03119 

0.89810 0.02522 0.02539 -3.59E-02 

0.87315 0.03163 0.03804 -0.04066 

0.84828 0.03802 0.05377 -0.04543 

0.82369 0.04426 0.07259 -0.05006 

0.79943 0.05028 0.09431 -0.05442 

0.77545 0.05602 0.11854 -0.05836 

0.75166 0.06144 0.14464 -0.06174 

0.72795 0.06652 0.17181 -0.06444 

0.70419 0.07123 0.19906 -0.06638 

0.68033 0.07558 0.22534 -0.06752 

0.65632 0.07955 0.24969 -0.06788 

0.63216 0.08314 0.27139 -0.06757 

0.60790 0.08634 0.29027 -0.06675 

0.58360 0.08913 0.30703 -0.06568 

0.55934 0.09152 0.33197 -0.06523 

0.53520 0.09349 0.35658 -0.06408 

0.51118 0.09503 0.38107 -0.06299 

0.48721 0.09615 0.40555 -0.06190 

0.46309 0.09686 0.43009 -0.06076 

0.43839 0.09719 0.45472 -0.05950 

0.42446 0.09651 0.47943 -0.05810 

0.40851 0.09656 0.50418 -0.05652 

0.38957 0.09635 0.52896 -0.05474 

0.36735 0.09572 0.55372 -0.05274 

0.34202 0.09451 0.57845 -0.05051 

0.31410 0.09258 0.60312 -0.04804 

0.28433 0.08985 0.62774 -0.04533 

0.25355 0.08629 0.65232 -0.04240 

0.22265 0.08192 0.67688 -0.03924 

0.19244 0.0768 0.70146 -0.03589 

0.16365 0.07105 0.7261 -0.03236 

0.13687 0.06480 0.75083 -0.02868 

0.11255 0.05823 0.77568 -0.02490 

0.09097 0.05148 0.80064 -0.02106 

0.07223 0.04472 0.82569 -0.01724 

0.05632 0.03809 0.85074 -0.01351 

0.04310 0.03170 0.87563 -0.00995 
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Πίνακασ Π.3. 9: Σελικζσ τιμζσ των ελεφκερων μεταβλθτϊν του ςεναρίου για τθν αεροτομι S822 

Μεταβλητή Τελική τιμή 

Μεταβλθτι 4 0.00930 

Μεταβλθτι 6 0.05329 

Μεταβλθτι 8 0.06917 

Μεταβλθτι 10 0.08944 

Μεταβλθτι 12 0.09661 

Μεταβλθτι 14 0.09719 

Μεταβλθτι 22 0.10253 

Μεταβλθτι 24 -0.12994 

Μεταβλθτι 26 0.08342 

Μεταβλθτι 28 -0.02300 

Μεταβλθτι 36 -0.06654 

Μεταβλθτι 38 -0.05968 

Μεταβλθτι 40 -0.05995 

Μεταβλθτι 42 -0.04513 

Μεταβλθτι 44 -0.02829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.03231 0.02565 0.90014 -0.00668 

0.02367 0.01999 0.92392 -0.00383 

0.01684 0.01474 0.94651 -0.00155 

0.01149 0.00989 0.96728 -1.00E-05 

0.00733 0.00541 0.98545 0.00058 

0.00413 0.00123 1.00000 0.00000 

0.00175 -0.00273 
  0.00012 -0.00656 
  -0.00069 -0.01036 
  



 

 

 

 

 


