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Περίληψη 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία πραγματεφεται το κζμα τθσ υδροδυναμικισ 

μελζτθσ μοντζλου καρίνασ ιςτιοπλοϊκοφ ςκάφουσ. Θ καρίνα μελετάται μεμονωμζνα και 

ξεχωριςτά από το υπόλοιπο ιςτιοπλοϊκό ςκάφοσ ζτςι ϊςτε να  εκτιμθκεί θ ςυμπεριφορά 

τθσ ςε ςυνκικεσ πειραμάτων ςε δεξαμενι , ωσ αυτόνομο ςτοιχείο αφοφ θ ίδια ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθν ολικι ςυμπεριφορά του ςκάφουσ. 

 Θ εργαςία χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ γίνεται αναφορά ςτα 

κεωρθτικά ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν διεξαγωγι των πειραμάτων και τθν 

ολοκλθρωμζνθ επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων. Αρχικά  παρουςιάηονται γενικά ςτοιχεία 

ιςτιοπλοϊκων ςκαφϊν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ρόλο τθσ καρίνασ. Εν ςυνεχεία, θ εργαςία 

πραγματεφεται κζματα ροισ ρευςτοφ γφρω από πτερφγιο χρθςιμοποιϊντασ τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ αερο/υδροδυναμικισ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν περίπτωςθ που 

μασ ενδιαφζρει.Αναλυτικι παρουςίαςθ γίνεται γφρω από τθν ανωςτικι δφναμθ (lift), 

κακϊσ και τθσ παρουςίασ διαφόρων ειδϊν αντίςταςθσ των πτερυγίων.    Επιπροςκζτωσ, 

τίκεται το ηιτθμα τθσ χριςθσ διεγερτϊν τφρβθσ ςτο πείραμα ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςκοφν 

ίδιεσ ςυνκικεσ πειραμάτων ςτθν δεξαμενι με τθν πραγματικι κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα , γίνεται εκτενισ ςχολιαςμόσ γφρω από τθν καταλλθλότθτα κάκε είδουσ 

διεγζρτθ αφοφ θ καρίνα παρουςιάηει μεγάλθ ευαιςκθςία ςτισ διάφορεσ αλλαγζσ του 

ροϊκοφ πεδίου που τθν περιβάλλει. Τζλοσ, παρουςιάηονται τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά 

μία καρίνασ ιςτιοπλοϊκοφ και ςχολιάηεται θ ςθμαςία του κακενόσ από αυτά ςτα 

χαρακθριςτικά τθσ. 

 Στο δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ, που είναι και το πειραματικό παρουςιάηεται 

αρχικά θ περιγραφι τθσ πειραματικισ διάταξθσ, ξεκινϊντασ από τθν επιλογι των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ καρίνασ και τθν καταςκευι τθσ, ζωσ τον ςχθματιςμό τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ  διάταξθσ ςτο φορείο τθσ δεξαμενισ. Ακολουκεί περιγραφι του τρόπου 

διεξαγωγισ των πειραμάτων κακϊσ και αναφορά ςτισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίςτθκαν 

κακϊσ και πωσ αυτζσ ξεπεράςτθκαν ςτα διάφορα ςτάδια τθσ εργαςίασ. 

 Τζλοσ, ακολουκοφν τα ςυμπεράςματα ςτα οποία περιλαμβάνονται διαγράμματα 

ςυνολικϊν αποτελεςμάτων. Επιπλζον , γίνεται θ ςφγκριςθ των τφπων διεγερτϊν τφρβθσ 

ςτθν υδροδυναμικι ςυμπεριφορά τθσ καρίνασ  με ςκοπό τθν ορκι χριςθ τουσ ςε 

μελλοντικά πειράματα ςε δεξαμενι. 
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1.Εισαγωγή 

1.1  Γενικζσ πλθροφορίεσ ιςτιοπλοϊκϊν ςκαφϊν 

 Τα ιςτιοπλοϊκά ςκάφθ χρθςιμοποιοφνται ωσ ςκάφθ αναψυχισ αλλά και ωσ 

αγωνιςτικά ςκάφθ, γεγονόσ το οποίο προχποκζτει τθν λεπτομερι αερο/υδροδυναμικι 

ςχεδίαςι τουσ. Σε αγωνιςτικζσ ςυνκικεσ, κάκε είδουσ χαρακτθριςτικό  που είναι 

δυνατόν να επθρεάςει τθν ςυμπεροφορά του ςκάφουσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ, ζτςι 

ϊςτε το ςκάφοσ να ανταποκρίνεται με βζλτιςτο τρόπο ςτισ απαιτιςεισ του αγϊνα. 

Επιπλζον , το ιςτιοπλοϊκό αποτελεί μία ιδιαίτερθ περίπτωςθ ςκάφουσ κακϊσ ςυνδυάηει 

τθν αεροδυναμικι με τθν υδροδυναμικι, μζςω των πανιϊν και τθσ βρεχόμενθσ γάςτρασ 

αντίςτοιχα. Το γεγονόσ αυτό ζχει οδθγιςει ςε διαφορετικζσ προςεγγίςεισ τθσ 

μορφολογίασ του ςτο πζραςμα των χρόνων, κακεμία από τισ οποίεσ οδιγθςε ςτα 

αντίςτοιχα ςυμπεράςματα, όςον αφορά τθν ςχεδίαςθ.Σε αυτό το ςθμείο εμφανίηεται ο 

ρόλοσ των πειραματικϊν δεξαμενϊν, όπου μοντζλα ςκαφϊν δοκιμάηονται ςτα 

χαρακτθριςτικά τουσ με ςτόχο τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων που να προςεγγίηουν τθν 

ςυμπεριφορά ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ καλλάςθσ. 

 

 
Εικόνα 1.1 : Σχθματικι αναπαράςταςθ ιςτιοπλοϊκοφ ςκάφουσ όπου φαίνονται τα επιμζρουσ 

ςτοιχεία του 
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Θ ιςτιοπλοϊα βαςίηεται πλιρωσ ςτθν πλζυςθ με τθν ενζργεια του αζρα. Το γεγονόσ 

αυτό οδθγεί ςε ζνα πολφπλοκο ςφςτθμα ςυηευγμζνων αεροδυναμικϊν και 

υδροδυναμικϊν δυνάμεων που τελικά κινοφν το ςκάφοσ ςε κατεφκυνςθ και ταχφτθτα 

ανάλογα με τθν φορά του αζρα και τθσ κζςθσ των πανιϊν. Στο παρακάτω ςχιμα 

φαίνεται το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ςε δφο διαφορετικζσ όψεισ: 

 

 
 

Εικόνα 1.2 : Σφςτθμα αερο/υδροδυναμικϊν δυνάμεων ςτο ιςτιοπλοϊκό ςκάφοσ. 

 

 

 Συνολικά, οι δυνάμεισ που ενεργοφν πάνω ςτο ςκάφοσ περιλαμβάνουν τισ δυνάμεισ 

που ενεργοφν ςτθν γάςτρα (υδροςτατικζσ, υδροδυναμικζσ), κακϊσ και τισ 

αεροδυναμικζσ οι οποίεσ οφείλονται ςτα πανιά. Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ είναι θ αντίςταςθ 

γάςτρασ(προβολι ςτον xάξονα) ,θ πλάγια δφναμθ ςτθν γάςτρα, θ δφναμθ ϊςθσ από τα 

πανιά (drivingforce) και θ πλάγια δφναμθ από τα πανιά (aerodynamicsideforce). Λόγω 

τθσ φπαρξθσ και πλάγιασ δφναμθσ ςτα πανιά, το ςκάφοσ δεν κινείται ςε ίδια διεφκυνςθ 

με το επίπεδο ςυμμετρίασ του, αλλά ζχει και μία ελαφρϊσ πλάγια κίνθςθ με γωνία που 

ορίηεται ωσ leewayangle (ςχιμα 1.2) 
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1.2  Ο ρόλοσ τθ καρίνασ 

  

 Θ καρίνα ενόσ ιςτιοπλοϊκοφ ςκάφουσ αποτελεί ζνα κατακόρυφο πτερφγιο ςτο κάτω 

μζροσ τθσ γάςτρασ του πλοίου και θ εφαρμογι του μοιάηει ςε μεγάλο βακμό με αυτιν ενόσ 

πθδαλίου ςε ζνα πλοίο. Ππωσ και το πθδάλιο, θ καρίνα είναι ςυμμετρικι ςτισ δφο τθσ 

πλευρζσ ζτςι ϊςτε να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο ςε διαφορετικζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ 

του νεροφ.  

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ καρίνασ είναι πρωτεφοντοσ ςθμαςίασ ςτα ιςτιοπλοϊκά. Οι βαςικζσ 

απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να ικανοποιεί είναι δφο και θ πρϊτθ αφορά τθν παραγωγι 

πλάγιασ δφναμθσ ενϊ θ δεφτερθ αφορά τθν διατιρθςθ του κζντρου βάρουσ του ςκάφουσ 

ςχετικά χαμθλά, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ικανοποιθτικι ευςτάκεια.Ππωσ αναφζρκθκε και 

παραπάνω, οι αεροδυναμικζσ δυνάμεισ που προκφπτουν από τα πανιά, ζχουν και μία 

πλάγια ςυνιςτϊςα (κατά το y), θ οποία είναι αναπόφευκτο επακόλουκο του γεγονότοσ ότι 

το πανί λειτουργεί ςαν αεροτομι. Θ ςυγκεκριμζνθ δφναμθ πρζπει να εξιςορροπθκεί από το 

ςκάφοσ και ςε αυτό το ςθμείο επζρχεται ο ρόλοσ τθσ καρίνασ, θ οποία παράγει τθν 

απαιτοφμενθ πλάγια δφναμθ ςτα φφαλα, αντίκετθσ φοράσ από τθν πρϊτθ. Μάλιςτα, θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ καρίνασ κρίνεται ςφμφωνα με τθν ικανότθτά τθσ να παράγει 

πλάγια δφναμθ με όςον το δυνατό λιγότερθ αντίςταςθ. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3 : Θ καρίνα ςε πλάγια όψθ ιςτιοπλοϊκοφ ςκάφουσ. 
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2 . ΡΟΗ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΩΜΑ ΚΑΙ ΤΔΡΟΔΤΝΑΜΙΚΕ ΔΤΝΑΜΕΙ 

 

 

2.1 Θεωρθτικι Μελζτθ- ευςτό χωρίσ ςυνεκτικότθτα  

Θ αντίςταςθ και οι γενικότερα οι δυνάμεισ που αςκοφνται ςε ζνα ςϊμα το οποίο 

περιβάλλεται από κινοφμενο ρευςτό είναι ζνα ιδιαίτερα πολφπλοκο φαινόμενο. 

Λαμβάνοντασ αυτό υπόψθ, είναι προτιμότερθ θ μελζτθ αυτϊν των δυνάμεων όχι ςαν ζνα, 

ςυνολικό μζγεκοσ, αλλά αφοφ πρϊτααυτό ςυμβατικά διαςπαςτεί ςε επιμζρουσ 

ςυνιςτϊςεσ. Ραρακάτω ςυνοψίηονται τα είδθ των ςυνιςτωςϊν των υδροδυναμικϊν 

δυνάμεων που αςκοφνται ςε ζνα ςϊμα από το περιβάλλον του ρευςτό.  

Σε κάκε ςθμείο επαφισ ενόσ ςτερεοφ ςϊματοσ με το περιβάλλον ρευςτό αςκείται 

μία ςτοιχειϊδθσ δφναμθ, θ οποία μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ ςυνιςταμζνθ μίασ κάκετθσ ςτθν 

επιφάνειασ ςυνιςτϊςασ, που οφείλεται ςτθν πίεςθ, κακϊσ και μίασ εφαπτόμενθσ ςτθν 

επιφάνεια ςυνιςτϊςασ, που οφείλεται ςτθν ςυνεκτικότθτα του ρευςτοφ. Θ ςυνιςτϊςα τθσ 

δφναμθσ που παράγεται με ολοκλιρωςθ των εφαπτομενικϊν δυνάμεων ςτθν επιφάνεια 

του πτερυγίου αποτελεί τθν αντίςταςθ τριβισ. 

Πταν το ρευςτό είναι μθ πραγματικό, δθλαδι δεν ζχει ςυνεκτικότθτα,  κακϊσ και 

όταν το ςϊμα είναι πλιρωσ βυκιςμζνο ςτο νερό, δθλαδι δεν ζχουμε ελεφκερθ επιφάνεια, 

ζχουμε και τθν απλοφςτερθ περίπτωςθ ροισ γφρω από το ςϊμα. Εφόςον δεν υπάρχει 

ελεφκερθ επιφάνεια , δεν ζχουμε ρευςτά διαφορετικϊν πυκνοτιτων ςε επαφι και 

επομζνωσ δεν παράγονται κυματιςμοί, απαλείφοντασ ζτςι τθν αντίςταςθ κυματιςμοφ. 

Επίςθσ, κακϊσ το ρευςτό είναι μθ ςυνεκτικό, οι δυνάμεισ τριβισ κα είναι μθδενικζσ και οι 

μόνεσ δυνάμεισ που κα υπάρχουν κα είναι αυτζσ λόγω πίεςθσ, οι οποίεσ όμωσ όντασ 

κάκετεσ ςτθ επιφάνεια του ςϊματοσ από τισ δφο πλευρζσ και λόγω ςυμμετρίασ κα 

αλλθλοεξουδετερϊνονται. Θ ςυνολικι λοιπόν δφναμθ που αςκεί το ρευςτό ςτο ςϊμα κα 

είναι μθδενικι.[3] 

 

2.2    Ρραγματικό ρευςτό  

Θ  παραπάνω περίπτωςθ παρουςιάηει μόνο κεωρθτικό ενδιαφζρον κακϊσ όλα τα 

ρευςτά ζχουν ςυνεκτικότθτα και άρα ιςχφει και θ ςυνκικθ τθσ μθ ολίςκθςθσ , ςφμφωνα με 

τθν οποία τα υλικά ςθμεία επαφισ του ρευςτοφ με τθν επιφάνεια του ςϊματοσ πρζπει να 

ζχουν τθν ίδια ταχφτθτα. Κατά αυτόν τον τρόπο και λόγω ςυνεκτικότθτασ, τα αμζςωσ 

επόμενα ςτρϊματα ρευςτοφ κα τεκοφν ςε κίνθςθ ίδιασ διεφκυνςθσ με το ςϊμα , με 

ςταδιακά μειοφμενθσ ταχφτθτασ όςον μεγαλϊνει θ απόςταςθ του ρευςτοφ από το ςϊμα, 

ζωσ ότου θ ταχφτθτα του ρευςτοφ να μθν επθρεάηεται από τθν ταχφτθτα του ςϊματοσ. Ζτςι 

δθμιουργείται το οριακό ςτρϊμα (ςχιμα 2.1)το οποίο επθρεάηει άμεςα τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ 

αντίςταςθσ και τθσ άνωςθσ ςτθ περίπτωςθ που μασ ενδιαφζρει. Συγκεκριμζνα το οριακό 
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ςτρϊμα, του οποίου το πάχοσ ςταδιακά αυξάνεται κατά το μικοσ του ςϊματοσ και κατά τθν 

φορά τθσ ροισ, αλλάηει εικονικά το ςχιμα του τελευταίου με αποτζλεςμα το πεδίο πιζςεων 

να μεταβάλλεται  και ζχουμε τθν αφξθςθ τθν διαφοράσ τθσ πίεςθσ ςτθν μπροςτά(πρϊρα) 

και ςτθν πίςω(πρφμα) μεριά του ςϊματοσ με επακόλουκο να αυξάνεται ςθμαντικά θ 

αντίςταςθ.  

Ανάλογα με το ςχιμα του ςϊματοσ, τθν τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ του, τθν γωνία 

προςπτϊςεωσ και τον αρικμό Reynolds, θ ροι μπορεί να αποκολλθκεί ςε κάποιο ςθμείο , 

το οποίο ονομάηεται ςθμείο αποκόλλθςθσ(separationpoint) , δθμιουργϊντασ τοπικά δίνεσ 

που δεν μποροφν να ακολουκιςουν τθν κανονικι πορεία του ρευςτοφ. Κατά αυτόν τον 

τρόπο μειϊνεται θ πίεςθ πίςω από το ςθμείο αποκόλλθςθσ και ζτςι θ αντίςταςθ αυξάνεται. 

 

Σχιμα 2.1 : Διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ ροισ γφρω απο τθν γάςτρα ενόσ πλοίου [2] 

 

 

Επιπλζον, όταν θ ροι αποκολλάται και ενϊ βρίςκεται ςτθν επιφάνεια του ςϊματοσ, 

αλλάηει και το πεδίο των εφαπτομενικϊν τάςεων, κακϊσ τμιματα τθσ ροισ αναςτρζφονται 

και απομακρφνονται από τθν επιφάνειά του. Τζλοσ, ζχουμε και τθν δθμιουργία δινϊν ςτθν 

ροι που μποροφν να προςομοιαςτοφν με ζνα κανάλι ςυγκεντρωμζνθσ ενζργειασ που 

εκπζμπεται από το ςϊμα, γεγονόσ το οποίο οδθγεί ςε περαιτζρω αφξθςθ τθσ αντίςταςθσ θ 

οποία εκφράηεται ωσ απϊλειεσ ενζργειασ. Μάλιςτα, αυτζσ οι δίνεσ εκπζμπονται από τθν 

επιφάνεια του ςϊματοσ με ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα θ οποία και προκαλεί δονιςεισ ςτθν 

καταςκευι. Εάν αυτζσ οι ςυχνότθτεσ πλθςιάηουν τθν ιδιοςυχνότθτα του τελευταίου, ζχουμε 

ιςχυρι ταλάντωςθ και μθχανικι καταπόνθςθ. Το παραπάνω φαινόμενο μασ ενδιαφζρει για 

τθν περίπτωςθ μασ πτζρυγασ , όπου λόγω των μικρϊν διαςτάςεων και των μεγάλων 

δυνάμεων που αςκοφνται, είναι περιςςότερο επιρρεπισ ςε καταπονιςεισ. 

Στθν προκείμενθ περίπτωςθ μασ ενδιαφζρει θ υδροδυναμικι μελζτθ ενόσ 

πτερυγίου, γφρω από το οποίο ρζει ρευςτό με ςτακερι ταχφτθτα. Το πτερφγιο δεν είναι 

πλιρωσ βυκιςμζνο, οπότε ζχουμε και τθν επίδραςθ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ ςτο 

ςφςτθμα των δυνάμεων, θ οποία και κα επεξθγθκεί παρακάτω.  
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3.  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΔΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΡΙΝΑ 

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟΤ 

 

3.1  Βασικές αρχές λειτουργίας καρίνας 

Στθν ςχεδίαςθ των καρίνων ιςτιοπλοϊκϊν ςκαφϊν βρίςκουν εφαρμογι οι βαςικζσ 

αρχζσ τθσ αεροδυναμικισ ςυμπεριφοράσ πτερυγίων που περιβάλλονται από κινοφμενο 

αζρα. Ραρόλο που τα περιςςότερα πτερφγια που αφοροφν εναζρια λειτουργία βρίςκουν 

εφαρμογι  ςε ταχφτθτεσ που το περιβάλλων ρευςτό δεν μπορεί να κεωρθκεί αςυμπίεςτο  

(περιςςότερο από 100 m/s, κακϊσ από αυτιν τθν ταχφτθτα και μετά θ ταχφτθτα του ιχου 

είναι ςυγκρίςιμθ με τθν ταχφτθτα του ιχου ςτον αζρα), είναι γεγονόσ ότι πολλζσ 

πλθροφορίεσ  μποροφν να αποκομιςκοφν  για τθν περίπτωςθ που μελετάμε, δθλαδι τθν 

ςυμπεριφορά του πτερυγίου ςε υδάτινεσ ςυνκικεσ υπό τθν επίδραςθ τθσ ελεφκερθσ 

επιφάνειασ. Να υπενκυμίςουμε ότι θ ταχφτθτα του ιχου ςτο νερό είναι 4.33 φορζσ 

μεγαλφτερθ από τθν ταχφτθτα του ιχου ςτον αζρα, κακϊσ και ότι θ τάξθ μεγζκουσ των 

ταχυτιτων του ρευςτοφ που μασ ενδιαφζρουν είναι κατά πολφ μικρότερεσ από τθν 

ταχφτθτα του ιχου. Επομζνωσ, το ρευςτό κεωρείται με μεγάλθ ακρίβεια αςυμπίεςτο. 

Εάν κάνουμε τθν κεωρθτικι υπόκεςθ ότι το πτερφγιο ζχει άπειρο μικοσ, με 

ςτακερι διατομι και ότι θ διεφκυνςθ τθσ ροισ  είναι παράλλθλθ με το άνοιγμά του  , 

δθλαδι το κατακόρυφο επίπεδο ςυμμετρίασ του πτερυγίου  είναι παρράλλθλο με τθν 

διεφκυνςθ τθσ ροισ, υπάρχει ζνα ςθμείο ςτθν εμπρόσ όψθ ςτο οποίο θ ταχφτθτα ρευςτοφ 

είναι μθδενικι, το λεγόμενο ςτάςιμο ςθμείο(stagnationpoint). Το ςθμείο αυτό βρίςκεται 

κοντά ςτο χείλοσ πρόςπτωςθσ και από εκεί και ζπειτα θ ροι διακλαδϊνεται  προσ δφο 

κατευκφνςεισ, ακολουκϊντασ τισ δφο πλευρζσ του πτερυγίου. Θ ταχφτθτα ςτο ςθμείο 

επαφισ είναι μθδενικι και δεν υπάρχει ροι προσ οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, κακϊσ θ 

επιφάνεια του πτερφγιου είναι αδιαπζραςτθ. Ζνα παρόμοιο ςθμείο βρίςκεται ςτο χείλοσ 

εκφυγισ του πτερυγίου, όπου και εκεί οι ταχφτθτα είναι μθδενικι. 

 

Σχιμα 3.1: οι γφρω από μία εγκάρςια τομι πτερυγίου[2] 

Θ αποκαλοφμενθ διδιάςτατθ ροι αφορά τισ παραπάνω ςυνκικεσ ςτισ οποιζσ τα 

χαρακτθριςτικά τθσ ροισ ςε οποιαδιποτε τομι του πτερυγίου είναι ίδια. Στθν πράξθ, αυτό 
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επιτυγχάνεται με τθν τοποκζτθςθ ενόσ πτερυγίου ςτακερισ διατομισ μεταξφ δφο 

τοιχωμάτων που εμποδίηουν το ρευςτό να ξεφφγει από τα άκρα του. 

3.2  Ανωστική δύναμη (Lift) 

Τα περιςςότερα πτερφγια που χρθςιμοποιοφνται ωσ καρίνεσ ιςτιοπλοϊκοφ είναι 

ςυμμετρικά και αυτό γιατί πρζπει να λειτουργοφν το ίδιο και από τισ δφο πλευρζσ, δθλαδι 

να υπάρχει ςυμμετρία ςτισ υδροδυναμικζσ δυνάμεισ ςτισ διαφορετικζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ 

του νεροφ. Σε μθδενικι γωνία πρόςπτωςθσ, θ κατανομι τθσ πίεςθσ κατά το μικοσ μια 

εγκάρςιασ τομισ, μοιάηει αυτιν που αναπτφςςεται γφρω από ζνα πλοίο  ςε οριηόντια τομι, 

όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 3.2. Ππωσ παρατθρείται, υπάρχει  υψθλι πίεςθ ςτθν πλϊρθ 

και ςτθν πρφμνθ, ενϊ παρατθρείται πτϊςθ πίεςθσ προσ τα αρνθτικά ςτο ενδιάμεςο τμιμα 

τθσ γάςτρασ. Εάν είχαμε άτριβθ ροι, δθλαδι ζνα μθ πραγματικό ρευςτό, οι δυνάμεισ 

πίεςθσ ςτθσ πλϊρθ κα εξιςςοροποφςαν πλιρωσ τισ δυνάμεισ πίεςθσ ςτθν πρφμνθ, 

οδθγϊντασ ζτςι ςε μθδενικι δφναμθ πίεςθσ ςυνολικά. Το οριακό ςτρϊμα επθρεάηει όμωσ 

τθν κατανομι τθσ πίεςθσ, ιδιαίτερα ςτθν πρφμνθ όπου και είναι παχφτερο, μειϊνοντασ ζτςι 

τθν πίεςθ και αυξάνοντασ τθν αντίςταςθ.  

 

Σχιμα 3.2:  Κατανομι πίεςθσ με και χωρίσ αποκόλλθςθ τθσ ροισ γφρω από γάςτρα πλοίου[2] 

  

Στθν περίπτωςθ όπου θ διεφκυνςθ τθσ ροισ διαφζρει από τθν διεφκυνςθ του 

επιπζδου ςυμμετρίασ τθσ καρίνασ, δθλαδι υπάρχει γωνία πρόςπτωςθσ διάφορθ του 

μθδενόσ, το πεδίο πίεςθσ αλλάηει αιςκθτά και γίνεται μθ ςυμμετρικό. Θ ροι χωρίηεται ςε 

δφο τμιματα, το ζνα εκ το οποίων ζρχεται ςε επαφι με τμιμα του πτερυγίου με μεγάλθ 

καμπυλότθτα, πάντα ςε ςχζςθ με τθν γωνία προςπτϊςεωσ, ενϊ το άλλο τμιμα ακολουκεί 

μια πιο ιπια μεταβολι ςτθν διεφκυνςθ ροισ του.  Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ταχφτθτα του 

τμιματοσ τθσ ροισ που αναγκάηεται να ακολουκιςει τθν επάνω πλευρά τθσ τομισ του 

πτερυγίου, όπωσ κινείται από το ςτάςιμο ςθμείο, ζχει υψθλότερθ τιμι από τθν αντίςτοιχθ 

ταχφτθτα του κάτω μζρουσ τθσ.  Διαφορετικό τότε πεδίο πιζςεων αναπτφςςεται ςτθν άνω 
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και κάτω πλευρά του πτερυγίου, αφοφ ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ του Bernoulli θ ταχφτθτα 

του ρευςτοφ αυξάνεται ςε βάροσ τισ πίεςθσ ι αντίςτροφα. Σαν αποτζλεςμα, ςτθν πλευρά 

όπου υπάρχει θ μεγάλθ καμπυλότθτα και ζχουμε τθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ, ζχουμε 

μεγάλθ πτϊςθ τισ πιζςεωσ θ οποία και λαμβάνει αρνθτικζσ τιμζσ (υποπίεςθ). Θ πίεςθ ςτθν 

κάτω πλευρά είναι κετικι, με μικρότερθ όμωσ απόλυτθ τιμι απο τθν πίεςθ ςτθν μεριά τθσ 

υποπιζςθσ. 

 

Σχιμα 3.3: Κατανομι Ρίεςθσ γφρω από μία εγκάρςια τομι πετρυγίου[2] 

 

Ππωσ παρατθρείται και ςτο ςχιμα 3.3,  τόςο θ πίεςθ όςο και θ υποπίεςθ 

λαμβάνουν τισ μζγιςτεσ τιμζσ του κοντά ςτο χείλοσ πρόςπτωςθσ και ςταδιακά μειϊνονται  

όςο θ ροι πλθςιάηει το χείλοσ εκφυγισ. Επίςθσ, ςτο ςχιμα θ αρνθτικι πίεςθ(υποπίεςθ) 

αυξάνει προσ τα άνω ςτον κατακόρυφο άξονα. Αυτό ςυμβαίνει για να υπάρχει αντιςτοιχία 

ςτθν άνω πλευρά τθσ τομισ με τθν άνω πλευρά του διαγράμματοσ κατανομισ πίεςθσ. Θ 

απόςταςθ μεταξφ δφο ςθμείων τομισ μίασ κατακόρυφθσ ςτον άξονα Χ με τισ καμπφλεσ 

κετικισ και αρνθτικισ πίεςθσ, είναι αντιπροςωπευτικι τθσ κάκετθσ δφναμθσ που 

αναπτφςςεται λόγω διαφοράσ πιζςεων ςε κάκε κζςθ τθσ τομισ, κατά το μικοσ τθσ χορδισ. 

Εάν τϊρα οι δυνάμεισ πιζςεωσ προςτεκοφν ςυνολικά, προκφπτει μία δφναμθ λόγω 

υποπίεςθσ θ οποία ζχει φορά προσ τθν άνω μεριά του πτερυγίου, όπωσ φαίνεται και ςτο 

ςχιμα 3.3. Θ δφναμθ αυτι ονομάηεται άνωςθ (lift) και οφείλεται ςτισ διαφορετικζσ 

κατανομζσ τθσ πίεςθσ ςτισ δφο πλευρζσ του πτερυγίου. Θ γωνία μεταξφ τθσ δφναμθσ 

ανϊςεωσ και τθσ διεφκυνςθσ τθσ ροισ εξαρτάται από τθν αποτελεςματικότθτα του 

πτερυγίου. Για μία διδιάςτατθ περίπτωςθ χωρίσ τριβζσ (μθ πραγματικό ρευςτό), θ γωνία 

αυτι κα ιταν 90 μοίρεσ. Σε μία πραγματικι περίπτωςθ όμωσ θ γωνία αυτι μειϊνεται (με 

φορά προσ τθν πίςω όψθ του πτερυγίου) μειϊνοντασ τθν ςυνολικι απόδοςθ του πτερυγίου 

ςε άνωςθ όπωσ κα επεξθγθκεί και παρακάτω. 
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Κακϊσ οι πιζςεισ λαμβάνονουν τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ τουσ κόντα ςτο χείλοσ 

πρόςπτωςθσ, αυτι είναι και θ περιοχι του πτερυγίου που παρουςιάηει και το μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον. Μάλιςτα, αποδεικνφεται κεωρθτικά ότι το κζντρο πιζςεων (άρα και το ςθμείο 

εφαρμογισ τθν άνωςθσ) βρίςκεται ςτο 1/4 τθσ απόςταςθσ τθσ χορδισ τθσ κάκε τομισ από 

το χείλοσ πρόςπτωςθσ (για ζνα ςυμμετρικό πτερφγιο άπειρου μικουσ ςε ροι χωρίσ τριβι). 

Ραρόλα αυτά, θ υπόκεςθ ότι το κζντρο εφαρμογισ τθσ δφναμθσ βρίςκεται ςτο 25% τθσ 

εκάςτοτε χορδισ αποτελεί μία καλι προςζγγιςθ για καρίνεσ ιςτιοπλοϊκϊν ςε 

ςυνθκιςμζνουσ λόγουσ επιμικουσ(AR). 

 

 

3.3  Ρραγματικζσ ςυνκικεσ/Τριςδιάςτο πρόβλθμα 

Σε πραγματικζσ ςυνκικεσ προφανϊσ, τα πτερφγια δεν ζχουν άπειρο μικοσ και 

ςυνεπϊσ υπάρχουν ελεφκερα άκρα που οδθγοφν ςε καινοφργια φαινόμενα που 

χαρακτθρίηουν τθν τριςδιάςτατθ/πραγματικι ροι.Λόγω τθσ διαφοράσ πιζςεων ςτισ δφο 

πλευρζσ του πτερυγίου, ςχθματίηεται ροι γφρω από το ελεφκερο άκρο του (tip), κάνοντασ 

το ρευςτό  να κινείται από τθν μεριά τθσ υψθλισ ςτθν μεριά τθσ χαμθλισ πίεςθσ, με 

εντονότερθ τθν ροι κακϊσ κινοφμαςτε απο τθν βάςθ του πτερυγίου(root) ςτο ελεφκερο 

άκρο του (tip) (Σχιμα 3.4). Δθλαδι το ρευςτό που βρίςκεται ςτθν μεριά τθσ υψθλισ πίεςθσ 

τείνει να κινθκεί προσ τα κάτω, ενϊ το ρευςτό ςτθ πλευρά τθσ χαμθλισ προσ τα άνω(κατά 

τθν ζννοια του βυκίςματοσ τθσκαρίνασ). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι γραμμζσ ροισ δεν 

ςυναντϊνται  ςτο ίδιο κακ’φψοσ ςθμείο ςτο χείλοσ εκφυγισ και ζτςι ςχθματίηεται μία 

ιςχυρι δίνθ  πίςω από το πτερφγιο. Ππωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 3.4, όλεσ οι επιμζρουσ 

δίνεσ τείνουν να ςυγκεντρωκοφν ςε μία μεγαλφτερθ θ οποία περιζχει μεγάλθ ενζργεια 

ςτροβιλότθτασ δθμιουργϊντασ ζτςι και μία νζα ςυνιςτϊςα αντίςταςθσ, τθν επαγόμενθ 

αντίςταςθ(induceddrag) που δρα αρνθτικά ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ πτζρυγασ.  

Επίςθσ, οριακά ςτο κάτω άκρο τθσ καρίνασ δεν μπορεί να υπάρξει διαφορά πιζςεων 

ςτισ δφο πλευρζσ και ζτςι δεν παράγεται άνωςθ. Αντικζτωσ, ςτο άνω άκρο τθσ καρίνασ που 

βρίςκεται ςε επαφι με τθν γάςτρα του ςκάφουσ, θ ροι είναι ςχεδόν ανεπθρζαςτθ και ζτςι 

παράγεται ιςχυρι δφναμθ lift, κακϊσ θ γάςτρα δρα ςαν τοίχωμα , προςομοιάηει δθλαδι 

τθν κατάςτατθ με τθν διδιάςτατθ περίπτωςθ. Στο ςχιμα 3.4 , θ ςυμβολι του τοιχϊματοσ 

ςτο πεδίο ροισ προςομοιάηεται με τθν αντικατάςταςθ του τελευταίου με μία ςυμμετρικι 

καρίνα ωσ προσ τθν βάςθ τθσ. Κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνει φαινομενικά ο λόγοσ 

επιμικουσ και προςδιορίηεται ωσ ενεργόσ λόγοσ επιμικουσ (effectiveaspectratio,ARe) που 

εν γζνει είναι μεγαλφτεροσ από τον γεωμετρικό λόγο επιμικουσ, ο οποίοσ κα οριςτεί 

παρακάτω. 
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Σχιμα 3.4 : Κατανομι δφναμθσ και δθμιουργία δινϊν ςε μία πτζρυγα[2] 

 

Θ μεταβολι τθσ παραγόμμενθσ δφναμθσ ανϊςεωσ από το άνω ςτο κάτω άκρο του 

πτερυγίου εξαρτάται από το ςχιμα του προφίλ του τελευταίου και μπορεί να δειχκεί ότι θ 

ιδανικότερθ περίπτωςθ είναι αυτι του ελλειπτικοφ προφίλ, κακϊσ ζτςι επιτυγχάνεται θ και 

θ ελάχιςτθ δυνατι απϊλεια ενεργείασ λόγω τθσ ςχθματιηόμενθσ δίνθσ ςτο άκρο (tip) του 

πτερυγίου.  

 

3.4    Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά καρίνασ 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ πτερυγίου είναι τα εξισ:  
 
• Εκπζταςμα (Span S): Ονομάηεται θ απόςταςθ μεταξφ των άκρων μιασ πτζρυγασ.  

• Εμβαδό τησ πτζρυγασ (Area A): Eίναι το εμβαδόν τθσ κάτοψθσ τθσ πτζρυγασ. (ςτισ 
ορκογϊνιεσ πτζρυγεσ A=chord*span)  

• Χείλοσ Πρόςπτωςησ (Leading Edge): Ονομάηεται το ςθμείο τθσ τομισ ςτο οποίο 
προςκροφει το ρευςτό και από το οποίο ξεκινά θ μζςθ γραμμι τθσ.  

• Ακμή διαφυγήσ (Trailing Edge): Ονομάηεται το ςθμείο τθσ τομισ ςτο οποίο καταλιγει θ 
μζςθ γραμμι τθσ.  

• Χορδή (Chord): Ονομάηεται το ευκφγραμμο τμιμα τα άκρα τθσ μζςθσ γραμμισ, δθλαδι 
το χείλοσ πρόςπτωςθσ  και το χείλοσ διαφυγισ . 

• Μζςη γραμμή καμπυλότητασ (Mean Camber Line): Είναι ο γεωμετρικόσ τόποσ των 
ςθμείων που απζχουν ίςθ απόςταςθ ανάμεςα ςτθν πάνω και ςτθν κάνω επιφάνεια τθσ 
τομισ. Σε ςυμμετρικζσ υδροτομζσ θ μζςθ γραμμι καμπυλότθτασ ταυτίηεται με τθν χορδι.  

• Πάχοσ αεροτομήσ (Thickness t): Είναι θ ςυνάρτθςθ που κακορίηει τθν κατανομι πάχουσ 
ςε όλο το μικοσ τθσ μζςθσ γραμμισ τθσ τομισ.  
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Σχιμα 3.5: Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τομισ πτερυγίου 

 

Πςον αφορά ζνα τραπεηοειδζσ πτερφγιο, όπωσ είναι και οι περιςςότερεσ καρίνεσ 

ιςτιοπλοϊκϊν, μασ ενδιαφζρουν και κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά, όπωσ θ χορδι ςτο 

άνω και το κάτω άκρο,C1και C2 αντίςτοιχα, ζτςι ϊςτε να οριςτεί θ μζςθ χορδι ωσ 

C=(C1+C2)/2  .Θ πιο ςθμαντικι όμωσ παράμετροσ για να εξεταςκεί θ αποτελεςματικότθτα 

του πτερυγίου, είναι ο λόγοσ επιμικουσ(AR), που ορίηεται ςαν AR=Tk/C   , όπου  Τκ το 

βφκιςμα του πτερυγίου. 

 

 

Σχιμα 3.6: Οριςμόσ του προφίλ καρίνασ[2] 

 

 



17 
 

Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ζνα ενδιαφζρον φαινόμενο που ςχετίηεται με 

τον λόγο επιμικουσ είναι το γεγονόσ ότι θ περιοχι τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ που είναι το 

ςθμείο επαφισ τθσ καρίνασ με το τελευταίο, μπορεί να κεωρθκεί ςαν μία επίπεδθ πλάκα 

μεγάλων διαςτάςεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, θ ροι του ρευςτοφ γφρω από το πτερφγιο 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι κα ζχει παρόμοια χαρακτθριςτικά με τθν περίπτωςθ που το 

κάτω μζροσ τθσ γάςτρασ αντικακιςτοφταν με ζνα ςυμμετρικό ωσ προσ τθν άνω εγκάρςια 

τομι πτερφγιο. Γενικϊσ, μία επίπεδθ πλάκα ςτο άκρο του λειτουργεί ςαν τθν φπαρξθ 

ςυμμετρικισ πλάκασ, αυξάνοντασ ζτςι τον ενεργό λόγο επιμικουσ ARe, ο οποίοσ είναι 

τελικά μεγαλφτεροσ από τον γεωμετρικό λόγο επιμικουσ AR=Tk/C .  

Στα παρακάτω δφο ςχιματα, φαίνεται θ επίδραςθ του ενεργοφ λόγου επιμικουσ 

(ARe) τόςο ςτον ςυντελεςτι άνωςθσ (cL) όςο και ςτον ςυντελεςτι αντίςταςθσ (cD). 

 

Διάγραμμα 3.7: Επίδραςθ του ΑR  ςτθν άνωςθ και τθν αντίςταςθ ςυναρτιςει τθσ γωνίασ 

πρόςπτωςθσ.[2] 

 

Να παρατθριςουμε τθν κετικι επίδραςθ ςτθν άνωςθ αυξανόμενου λόγου 

επιμικουσ και ταυτόχρονα τθν αρνθτικι επίδραςθ (αφξθςθ) ςτθν αντίςταςθ. Μάλιςτα, ο 

ρυκμόσ αφξθςθσ ςτθν αντίςταςθ ,όςο μεγαλϊνει θ τιμθ του λόγου επιμικουσ, είναι κατά 

πολυ μικρότεροσ από τον ρυκμό αφξθςθσ ςτθν ανωςτικι δφναμθ για τθν ίδια μεταβολι 

γωνίασ πρόςπτωςθσ. Το γεγονόσ αυτό υποδεικνφει τθ ςθμαςία του ςυντελεςτι για τθν 

αποδοτικότθτα τθσ καρίνασ.  

Τζλοσ, ορίηεται και ο λόγοσ (taperratio) τθσ κάτω (C2) προσ τθν άνω (C1) χορδι  

(λ=C2/C1), θ ςθμαςία του οποίου κα επεξθγθκεί παρακάτω. 

Οι καρίνεσ ιςτιοπλοϊκϊν ζχουν ςυνικωσ τραπεηοειδι μορφι με μία ελαφρά κλίςθ 

τθσ πίςω ακμισ προσ τα πρφμα και ακόμα μεγαλφτερθ κλίςθ τθσ εμπρόσ ακμισ προσ τθν 

ίδια κατεφκυνςθ. Θ γωνία που ςχθματίηει θ κεκλιμζνθ γραμμι ςτο 25% τθσ κάκε εγκάρςιασ 

τομισ ορίηεται ωσ γωνία ¨sweepangle¨. Ππωσ αναφζρκθκε, οι ελλειπτικζσ μορφζσ προφίλ 

πτερυγίων ζχουν καλφτερθ ςυμπεριφορά από οποιοδιποτε άλλο ςχιμα, κακϊσ θ κατανομι 
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τθσ δφναμθσ κατά το προφίλ ζχει ελλειπτικό ςχιμα. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται και θ 

μικρότερθ δυνατι δίνθ ςτο άκρο(tip). Θ κακιζρωςθ των τραπεηοειδϊν προφίλ βαςίηεται ςτο 

γεγονόσ ότι είναι εφικτι μία κοντινι ςτθν ελλειπτικι κατανομι τθσ δφναμθσ, που είναι και 

το ηθτοφμενο, με τραπεηοειδζσ προφίλ. Αυτό είναι εφικτό εάν επιλεχκεί κατάλλθλοσ λόγοσ 

μεγάλθσ προσ μικρι χορδι(taperratio) όπωσ φαίνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα (ςχιμα 3.7), 

ανάλογα με τθν γωνία που ςχθματίηει θ γραμμισ ςτο 25% των χορδϊν του πτερυγίου με 

τθν κατακόρυφο (sweepangle). 

 

Διάγραμμα 3.8 : Βζλτιςτθ ςχζςθ μεταξφ γωνίασ ακμισ πρόςπτωθσ(sweepangle) και ςυντελεςτι 

TapperRatio[2] 

Εάν θ γωνία είναι περίπου 20 με 30 μοίρεσ, ςφμφωνα με το ανϊτερω διάγραμμα , 

ςθμαίνει ότι ο λόγοσ χορδϊν πρζπει να είναι περίπου 0.15 .Χρειάηεται όμωσ προςοχι ζτςι 

ϊςτε να διατθρθκεί ο λόγοσ χορδϊν(tapperratio) ςε όχι πολφ χαμθλά επίπεδα ζτςι ϊςτε να 

μθν είναι πολφ ψθλά το κζντρο βάροσ τθσ καρίνασ ζχοντασ ζτςι δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν 

ευςτάκεια του ςκάφουσ. Στθν πράξθ, οι περιςςότεροι ςχεδιαςτοφν χρθςιμοποιοφν λόγουσ 

χορδϊν αρκετά μεγάλουσ, 0.4-0.6 , για λόγουσ ευςτάκειασ. Στο ςχιμα φαίνεται επίςθσ και θ 

αφξθςθ ςτθν αντίςταςθ ςε μθδενικι γωνία κλίςθσ πτζρυγασ(sweepangle=0), όταν ο λόγοσ 

χορδϊν διαφζρει από τον ενδεικνφμενο, δθλαδι όταν ζχουμε απόκλιςθ από τθν ελλειπτικι 

κατανομι τθσ δφναμθσ. Να παρατθριςουμε ότι για μικροφσ λόγουσ επιμικουσ, θ αφξθςθ 

ςτθν αντίςταςθ είναι αμελθτζα. Στο ςχιμα φαίνεται ότι το ελάχιςτο τθσ αντίςταςθσ 

πραγματοποιείται ςε tapperratioπερίπου ίςο με 0.45, πράγμα αναμενόμενο , όπωσ 

προκφπτει από το διάγραμμα 3.7. 
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Διάγραμμα 3.9 : Αφξθςθ ςτθν επαγόμενθ αντίςταςθ για μθ βζλτιςτο ςυντελεςτι TapperRatio[2] 

 

3.5 : Κριτιρια επιλογισ διατομισ NACA  [1],[2] 

Ππωσ ζχει ιδθ αναλυκεί, ο ρόλοσ τθσ καρίνασ του ιςτιοπλοϊκοφ είναι να παράγει 

τθν μεγαλφτερθ δυνατι δφναμθ άνωςθσ, με όςον το δυνατόν μικρότερθ αντίςταςθ. 

Γενικϊσ, το ςχζδιο μίασ εγκάρςιασ τομισ του πτερυγίου είναι ιδιαίτερα πολφπλοκο 

πρόβλθμα και απαιτεί εμπειρία και γνϊςεισ γφρω από το αντικείμενο. Ζνα ευρζωσ γνωςτό 

βιβλίο γφρω από το κζμα είναι το TheoryofWingSection, Abbott&vonDoenhoff, όπου 

γίνεται μία αναλυτικι περιγραφι των υδροδυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ροισ και 

παρουςιάηονται οι διάφορεσ εγκάρςιεσ τομζσ, θ κακεμία με ξεχωριςτά 

χαρακτθριςτικά(AirfoilData).  

Ρροκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ επιρροι του ςχιματοσ τθσ εγκάρςιασ τομισ μίασ 

καρίνασ, πρζπει να γίνει αναφορά ςτο ςχιμα 2.1 (κεφάλαιο 2) ςτο οποίο φαίνεται θ ροι 

γφρω από τθν γάςτρα ενόσ πλοίου. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ίδια μορφι των ροϊκϊν γραμμϊν 

μποροφν να λθφκοφν ςτθν ροι γφρω από ζνα πτερφγιο, όταν βζβαια θ γωνία πρόςπτωςθσ 

είναι μθδενικι. Υπάρχει ζνα ςτρωτό οριακό ςτρϊμα που ξεκινάει από το χείλοσ 

πρόςπτωςθσ και εξελίςςεται κακϊσ το ρευςτό κινείται πρφμνθκεν. Μετά από κάποια 

ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ, θ ροι χάνει τθν ςτακερότθτα τθσ και ςταδιακά εξελίςςεται ςε 

τυρβϊδθ κατάςταςθ. Ππωσ ζχει αναφερκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο, υπό τισ κατάλλθλεσ 

ςυνκικεσ μπορεί να ςυμβεί και αποκόλλθςθ τθσ ροισ και δθμιουργία ανάςτροφθσ ροισ και 

δινϊν. Τϊρα ςε ζνα πτερφγιο τφπου NACA, θ βαςικι διαφορά είναι ότι δεν ζχουμε 

μθδενικι γωνία πρόςπτωςθσ, ζτςι ϊςτε να παράγεται άλλωςτε και ανωςτικι δφναμθ. 

 Τόςο ςτθν περίπτωςθ του πλοίου, όςο και ςτθν περίπτωςθ τθσ καρίνασ, το 

υδροδυναμικό οριακόςτρϊμα είναι ςυνάρτθςθ του πεδίου πιζςεων, το οποίο με τθ ςειρά 

του εξαρτάται από το ςχιμα τθσ καταςκευισ και τθν γωνία πρόςπτωςθσ τθσ ροισ. Θ 

επικυμθτι κατάςταςθ είναι αυτι που ςτακεροποιεί τθν ροι ζτςι ϊςτε αυτι να διατθρείται 

ςυνεχϊσ ςε επαφι με τθν γάςτρα(ι πτερφγιο), πράγμα που ςυμβαίνει όταν θ πίεςθ 
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ελαττϊνεται. Αντίκετα, μία αυξανόμενθ πίεςθ αποςτακεροποιεί τθν ροι με τζτοιον τρόπο 

ζτςι ϊςτε θ αποκόλλθςι τθσ να είναι πικανότερθ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραπάνω παρατθριςεισ, είναι φανερό ότι θ προςοχι για 

τθν κατάλλθλθ επιλογι ενόσ προφίλ NACA, πρζπει να δοκεί ςτθν υπάρχουςα κατανομι τθσ 

πίεςθσ τθσ ροισ γφρω από το πτερφγιο. Στο Διάγραμμα 3.10 φαίνονται τρεισ τυπικζσ τομζσ , 

NACA 0009, NACA 65-009, NACA 65-021. Θ πρϊτθ είναι ‘παλαιοφ’ τφπου , όπου τα δφο 

πρϊτα ψθφία αφοροφν τθν χορδι ( θ ζνδειξθ ''00'' αφορά ςυμμετρικι NACA), ενϊ τα δφο 

τελευταία το επί τισ εκατό τθσ χορδισ μζγιςτο πάχοσ τθσ τομισ. Οι επόμενεσ δφοNACA είναι 

τθσ οικογζνειασ 6-seriesκαι είναι περιςςότερο ''μοντζρνεσ'', όπου το δεφτερο ψθφίο δείχνει 

το ςθμείο τθσ μζγιςτθσ υποπίεςθσ κατά το μικοσ τθσ χορδισ. Ζτςι, θ NACA 65-009 ζχει το 

ςθμείο τθσ μζγιςτθσ υποπίεςθσ ςτο 50% του μικουσ τθσ χορδισ από το χείλοσ πρόςπτωςθσ. 

Το επόμενο ψθφίο μασ δείχνει τθσ μορφι τθσ χορδισ, ενϊ τα τελευταία δφο το πάχοσ του 

πτερυγίου. 
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Διάγραμμα 3.10 : Επιρροι ςχιματοσ  εγκάρςιασ τομισ ςτθν κατανομι πίεςθσ.[2] 

 

Στα διαγράμματα, όπωσ και προθγοφμενα , θ αρνθτικι πίεςθ δείχνεται προσ τα άνω 

(κετικά του κατακόρυφου άξονα). Θ κατανομι τθσ πίεςθσ τθσ NACA 0009 μασ δείχνει ότι το 

μζγιςτο τθσ υποπίεςθσ λαμβάνει τόπο πολφ κοντά ςτο χείλοσ πρόςπτωςθσ και 

ςυγκεκριμζνα ςτο 10%. Αυτό ςθμαίνει ότι θ επικυμθτι μορφι τθσ κατανομισ τθσ πίεςθσ 

υπάρχει μόνο ςτο 10% τθσ χορδισ, μετροφμενο από το χείλοσ πρόςπτωςθσ, κακϊσ και ότι θ 

αποκόλλθςθ είναι πολφ πικανόν να ςυμβεί όςο προχωράει θ ροι, αφοφ το μζγιςτο τθσ 

κατανομισ είναι πολφ κοντά ςτο χείλοσ πρόςπτωςθσ. Αντικζτωσ, ςτισ άλλεσ δφο υδροτομζσ, 

το μζγιςτο τθσ υποπίεςθσ ςυμβαίνει αρκετά πιο πίςω(ςτο 50% τθσ χορδισ), εξαςφαλίηοντασ 

ζτςι μεγαλφτερθ περιοχι ευςτακοφσ και ςτρωτισ ροισ με ςθμαντικι μείωςθ ςτθν 

αντίςταςθ.Στισ δφο τελευταίεσ υδροτομζσ παρατθροφμε και δφο ξεχωριςτζσ καμπφλεσ οι 

οποίεσ και δείχνουν τθν πίεςθ ςτθν άνω και κάτω πλευρά τθσ τομισ ςτθν μζγιςτθ γωνία 

πρόςπτωςθσ ςτθν οποία θ τελευταία δουλεφει αποδοτικά. Σε αυτζσ τισ καμπφλεσ φαίνεται 
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ότι θ επικυμθτι κατανομι τθσ πίεςθσ διατθρείται ζωσ και τθν ςτιγμι που κα ςυμβεί 

αποκόλλθςθ τθσ ροισ και το πτερφγιο κα πάψει να είναι αποδοτικό. 

Στα επόμενα διαγράμματα φαίνονται κάποιεσ ποιοτικζσ διαφορζσ μεταξφ 

διαφόρων τφπωντομϊν NACAκαι ςχολιάηεται θ καταλλθλότθτα για τθν εφαρμογι που μασ 

ενδιαφζρει. Ππωσ φαίνεται και από το ςχιμα 3.10, ςτο οποίο ςυγκρίνονται δφο τομζσ ίδιου 

πάχουσ ςε ςχζςθ με τθν αντίςταςθ που παρουςιάηουν ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ ροισ για τισ 

διάφορεσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ, θ τομι τφπου 63 ζχει χαμθλότερθ αντίςταςθ για μικρζσ 

γωνίεσ πρόςπτωςθσ (ζωσ περίπου 2 μοίρεσ), ενϊ για μεγαλφτερεσ γωνίεσ θ NACAτεςςάρων 

ψθφίων είναι ςαφϊσ αποδοτικότερθ. Να επιςθμάνουμε ότι τα διαγράμματα αναφζρονται 

ςε διδιάςτατθ ροι γφρω από πτζρυγα απείρου AR.  

 

Διάγραμμα 3.11: Σφγκριςθ μεταξφ δφο προφίλ NACA[2] 

 

Στθν ςυνζχεια εξετάηεται θ επιρροι του πάχουσ τθσ υδροτομισ, όπου ίδιου 

τφπουτομζσNACA με διαφορετικά πάχθ εξετάηονται ωσ προσ τθν αντίςταςθ για διάφορεσ 

γωνίεσ πρόςπτωςθσ. Εξετάηονται δφο τφπου NACA (65 & 63 series) για δφο διαφορετικά 

πάχθ ( 9 & 21 %). Οι λεπτότερεσ υδροτομζσ (t=9%) ζχουν μικρότερθ αντίςταςθ ςε 

χαμθλότερεσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ, όμωσ οι παχφτερεσ τομζσ (t=21%) διατθροφν τα χαμθλά 

επίπεδα αντίςταςθσ ςε ευρφτερο πεδίο, όςον αφορά τθν γωνία πρόςπτωςθσ. 

Θ διαφορά ςτισ τομζσ με ίδιο πάχοσ αλλά διαφορετικισ οικογζνειασ NACA (65 & 63) 

ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι το ςθμείο ελάχιςτθσ δφναμθσ άνωςθσ επί τθσ χορδισ (άρα και του 

ελαχίςτου τθσ πίεςθσ) διαφζρει ςτισ δφο τομζσ. Ππωσ φαίνεται, ςε χαμθλζσ γωνίεσ 

πρόςπτωςθσ τθσ ροισ , οι τομζσ που εμφανίηουν το μζγιςτο τθσ υποπίεςθσ ςε μεγαλφτερθ 

απόςταςθ από το χζιλοσ πρόςπτωςθσ πλεονεκτοφν ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ κακϊσ 

παρουςιάηουν χαμθλότερθ αντίςταςθ. 
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Διάγραμμα 3.13: Επίδραςθ του ςχιματοσ και του πάχουσ εγκάρςιασ τομισ ςτθν αντίςταςθ[2] 

Συνεχίηοντασ, ςτα δφο επόμενα διαγράμματα φαίνονται θ ςφγκριςθ ςτθν αντίςταςθ  

για μθδενικι γωνία πρόςπτωςθσ για τα διάφορα πάχθ και τουσ αντίςτοιχουσ τφπουσ τομϊν. 

Από το διάγραμμα 3.13 φαίνεται εμφανϊσ θ υςτζρθςθ των τετραψιφιων NACAςε ςχζςθ με 

τισ άλλεσ δφο. Πςον αφορά τθν ανωςτικι δφναμθ από το διάγραμμα 3.14,βλζπουμε ότι 

λεπτότερεσ τομζσ εμφανίηουν ταχφτερα αποκόλλθςθ τθσ ροισ, που οδθγεί ςε άμεςθ 

μείωςθ τθσ άνωςθσ. Εντοφτοισ, θ επιρροι του τφπου εγκάρςιασ τομισ ζχει μικρι επίδραςθ 

ςτθν άνωςθ ςε ςχζςθ με τθν επίδραςθ ςτθν αντίςταςθ. 

 

Διάγραμμα 3.13: Επίδραςθ του πάχουσ εγκάρςιασ τομισ ςτθν αντίςταςθ για μθδενικι γωνία 

πρόςπτωςθσ[2] 
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Διάγραμμα 3.14: Επίδραςθ τθσ εγκάρςιασ τομισ ςτθν ανωςτικι δφναμθ LIFT [2] 

 

 Λαμβάνοντασ τα παραπάνω υπόψθ κακϊσ και τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ λειτουργεί 

μία ςυνικθσ καρίνα ιςτιοπλοϊκοφ ςκάφουσ, δθλαδι ςχετικά μικρζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ του 

νεροφ, είναι προτιμότερεσ οι τφπου 63 ι 65 ςειρζσ NACAαλλά το πάχοσ δεν κα πρζπει να 

είναι πολφ μικρό για να διατθρείται θ χαμθλι αντίςταςθ για μεγάλο εφροσ γωνιϊν 

(διάγραμμα 3.13). Ραράλλθλα το πάχοσ ζχει ζνα άνω όριο που ςχετίηεται με τθν αυξθμζνθ 

αντίςταςθ ςε μθδενικι γωνία πρόςπτωςθσ, άλλα και από το γεγονόσ ότι εμπειρικά ζχει 

δειχκεί ότι καρίνεσ με μεγάλο πάχοσ ςτθν επαφι τουσ με τθν γάςτρα, εκεί δθλαδι που 

ζχουμε και τθν μζγιςτθ χορδι, παράγουν ιςχυροφσ κυματιςμοφσ όταν το ιςτιοπλοϊκό 

βρίςκεται υπό διατοιχιςμό. Μία καλι προςζγγιςθ είναι να επιλεγεί μία ςχετικά μεγάλου 

πάχουσ υδροτομι , περίπου 15 - 18 % που να ανικει ςτθν οικογζνεια NACA 63 ι 65. 
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4. Διεγέρτες Σύρβης 

 

4.1 : Ομοιότθτα 

Ρροκειμζνου να γίνει ολοκλθρωμζνθ ςχεδίαςθ ςκάφουσ με τθν χριςθ μοντζλου ςε 

δεξαμενι, το πλοίο και το μοντζλο πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνκικεσ πλιρουσ ομοιότθτασ. 

Θ ομοιότθτα εξαςφαλίηει ότι τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τα πειράματα ςτθν 

δεξαμενι είναι υπό κλίμακα ίδια με αυτά που προκφπτουν με το πλοίο ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ πλεφςθσ. [9] 

Υπάρχουν τρεισ ςυνκικεσ που πρζπει να ικανοποιοφνται ζτςι ϊςτε πλοίο και 

μοντζλο να μπορεί να κεωρθκοφν ότι βρίςκονται ςε ομοιότθτα. Θ πρϊτθ από αυτζσ αφορά 

τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των δφο και απαιτεί ότι όλοι οι λόγοι διαςτάςεων μικουσ 

πρζπει να είναι ίδιοι. Για παράδειγμα, εάν το μικοσ του πλοίου ειναι 100 μζτρα και το 

μικοσ του μοντζλου 1 μζτρο, όλοι οι υπόλοιποι λόγοι που αφοροφν μικοσ πρζπει να ζχουν 

τθν ίδια αναλογία. 

Θ δεφτερθ ςυνκικθ αποτελεί τθν κινθματικι ςυνκικθ και πρχποκζτει το πεδίο 

ροισ γφρω από μοντζλο και πλοίο ζχουν όμοια χαρακτθριςτικά. Τα χαρακτθριςτικά αυτά 

αφοροφν τα μζτρα και τισ διεκφνςεισ των ταχυτιτων και των ροϊκϊν γραμμϊν και 

εξαςφαλίηουν ίδια χαρακτθριςτικά ροϊκοφ πεδίου ςτισ δφο περιπτϊςεισ.  

Τόςο θ γεωμετρικι όςο και θ κινθματικι ςυνκικθ είναι ςχετικά εφκολο να 

ικανοποιθκοφν ςε ςφγκριςθ με τθν δυναμικι ςυνκικθ, θ οποία είναι και θ τρίτθ 

απαιτοφμενθ για να ζχουμε πλιρθ ομοιότθτα.  Θ δυναμικι ομοιότθτα προχποκζτει ότι οι 

δυνάμεισ που ςχετίηονται με το πεδίο ροισ ζχουν μζτρα και διευκφνςεισ όμοιεσ και υπό 

κλίμακα.Σε πειράματα που αφοροφν  πειράματα ςε μοντζλα πλοίων, οι δυνάμεισ αυτζσ 

ςχετίηονται με τθν αντίςταςθ του μοντζλου θ οποία αποτελείται από τθν αντίςταςθ τριβισ 

και τθν υπόλοιπθ αντίςταςθ(WilliamFroude). Ππωσ είναι γνωςτό, θ αντίςταςθ τριβισ 

αφορά τισ εφαπτομενικζσ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτθν γάςτρα λόγω τθσ ςυνεκτικότθτασ 

του ρευςτοφ ενϊ θ υπόλοιπθ αντίςταςθ αφορά τθν κατανομι τθσ πίεςθσ που επθρεάηεται 

από τα κφματα και τισ δίνεσ που ςχθματίηονται λόγω τθσ κίνθςθσ τθσ γάςτρασ. Γενικϊσ, θ 

υπόλοιπθ αντίςταςθ αφορά όλα τα είδθ αντίςταςθσ με δεν ςχετίηονται με τθν τριβι. 

Ραραδείγματα υπόλοιπθσ αντίςταςθσ είναι θ αντίςταςθ μορφισ, δθλαδι θ αλλαγι ςτο 

πεδίο πιζςεων λόγω τθσ φπαρξθσ τθσ γάςτρασ και θ αντίςταςθ κυματιςμϊν. Θ υπόλοιπθ 

αντίςταςθ ςχετίηεται με τον αρικμό Froude, ο οποίοσ είναι αδιάςτατοσ αρικμόσ και 

εκφράηει τον λόγο των δυνάμεων αδράνειασ του ςϊματοσ προσ τισ βαρυτικζσ δυνάμεισ. Θ 

περίπτωςθ των δυνάμεων τριβισ  ςυςχετίηεται με τον αρικμο Reynoldsπου εκφράηει τον 

λόγο των αδρανειακϊν δυνάμεων προσ τισ δυνάμεισ ςυνεκτικότθτασ και επίςθσ μασ δείχνει 

εάν θ ροι είναι ςτρωτι ι ζχει μεταβεί ςε τυρβϊδθ περιοχι. 
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4.2  όλοσ του διεγζρτθ τφρβθσ 

Στθν περίπτωςθ που μελετάμε, δθλαδι ςτθν ροι γφρω από εάν ςϊμα το οποίο 

παράγει ανωςτικι δφναμθ, υπάρχει και μία επιπλζον ςυνιςτϊςα αντίςταςθσ (lift-

induceddrag)  που ςχετίηεται με τθν κακ’φψοσ αλλαγι πορείασ των ροϊκϊν γραμμϊν,ςε ζνα 

πραγματικό τριςδιάςτατο πρόβλθμα.  Συγκεκριμζνα, θ induceddragςχετίηεται με το 

φαινόμενο το οποίο ζχει ιδθ περιγραφεί και αφορά τθν φπαρξθ κυκλοφορίασ τθσ ροισ από 

τθν μεριά τθσ  υψθλισ ςτθν χαμθλι πίεςθ ςτο άκρο του πτερυγίου (downwash).  Το 

φαινόμενο downwashείναι πολφ ςχυρό ςτο άκρο και ςταδιακά μειϊνεται ωσ τθν βάςθ τθσ 

πτζρυγασ. Θ αλλαγι ςτθν ροι ςτισ τομζσ που επθρεάηονται από το φαινόμενο downwash 

επιδρά αρνθτικά ςτθν επικυμθτι κατανομι τθσ πίεςθσ, πειϊνοντασ ζτςι τθν παραγωγι 

άνωςθσ. Ωσ αποτζλεςμα είναι το γεγονόσ ότι θ ενεργι γωνία πρόςπτωςθσ είναι χαμθλότερθ 

από τθν πραγματικι ενϊ παράλλθλα ςχθματίηεται και θ αντίςτοιχθ ςυνιςτϊςα αντίςταςθσ 

που δεν κα υπιρχε ςε περίπτωςθ διδιάςτατθσ ροισ. Με τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ να 

μζνουν ςτακερζσ, θ induceddragαυξάνεται για αφξθςθ τθσ γωνίασ πρόςπτωςθσ του 

ρευςτοφ ςτθν επιφάνεια. 

 

 

Εικόνα 4.1: Επίδραςθ τθσ induceddrag ςτθν ανωςτικι δφναμθ/ 

/Φαινόμενθ και πραγματικι γωνία πρόςπτωςθσ τθσ ροισ. 

 

Επιςτρζφοντασ τϊρα ςτο πρόβλθμα τθσ ομοιότθτασ, θ δυναμικι ομοιότθτα 

επιτυγχάνεται με τθν ιςότθτα των αρικμϊν Froudeκαι Reynolds, πράγμα το οποίο ωσ 

γνωςτόν δεν είναι εφικτό ςε ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ. Το πρόβλθμα λφνεται με τθν 

εξαςφάλιςθ του ίδιου αρικμοφ Froudeκαι τθν χριςθ του εμπειρικοφ τφπου τθσ ITTC 

(International Towing Tank Conferrences) : 
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 Ο παραπάνω τφποσ βαςίηεται ςτθν αντίςταςθ τριβισ που παρουςιάηει μία επίπεδθ 

πλάκα υπό τον ίδιο αρικμό Reynolds.Εάν μετρθκεί πειραματικά θ ςυνολικι αντίςταςθ ςτο 

μοντζλο, μπορεί να αφαιρεκεί από αυτιν θ αντίςταςθ λόγω τριβισ, όπωσ βρζκθκε από τον 

παραπάνω τφπο. Εφόςον ο αρικμόσ Froudeείναι ο ίδιοσ, τότε ο ςυντελεςτισ υπόλοιπθσ 

αντίςταςθσ είναι ο  ίδιοσ ςε μοντζλο και πλοίο. Επομζνωσ, με χριςθ του τφπου τθσ ITTC για 

το πλοίο, μπορεί να βρεκεί και θ υπό κλίμακα αντίςταςθ του πλοίου. 

Ραρόλο που θ παραπάνω μζκοδοσ είναι αποδοτικι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, ςε μία 

πειραματατικι διαδικαςία προκυκφπτουν και οριςμζνα επιπλζον προβλιματα. Με τθν 

διατιρθςθ του χαμθλοφ Reynoldsςτο πείραμα θ ροι παραμζνει ςε μεγάλο βακμό ςτρωτι 

και ζτςι τα επίπεδα του ςυντελεςτι αντίςταςθσ τριβισ χαμθλότερα από τον ςυντελεςτι 

τριβισ ςτο πλοίο, ςτο οποίο θ ροι είναι ςτο κφριο μζροσ ι και ςε ολόκλθρθ τθν γάςτρα τθσ 

τυρβϊδθσ. 

Θ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ δυναμικισ ομοιότθτασ επζρχεται με τθν χριςθ των 

διεγερτϊν τφρβθσ, κακϊσ θ χριςθ του τφπου τθσ ITTCπροχποκζτει τυρβϊδθ ροι ςε όλθ τθν 

ζκταςθ του πτερυγίου, ενϊ ςε πειραματικι βάςθ το πτερφγιο ζχει μεγάλεσ ηϊνεσ ςτρωτισ 

ροισ. Θ μετάβαςθ από ςτρωτι ςε τυρβϊδθ περιοχι αναμζνεται να επιφζρει μειϊςεισ ςτθν 

παραγωγι ανωςτικισ δφναμθσ κακϊσ επθρεάηεται θ επικυμθτι κατανομι τθσ πίεςθσ, ενϊ 

ταυτόχρονα θ αντίςταςθ αυξάνεται. 

Ζτςι, τα πειράματα ςτθν δεξαμενι χρθςιμοποιοφν διεγζρτεσ τφρβθσ για να 

εξαςφαλίςουν όμοιεσ ςυνκικεσ ροισ ςε μοντζλο και πλοίο, αντιμετωπίηοντασ ζτςι και το 

πρόβλθμα τθσ μθ δυνατότθτασ εξαςφάλιςθσ ίδιου αρικμοφ Reynoldsμε ςτακερό Froudeςτισ 

δφο περιπτϊςεισ. 

Επιπλζον, το φαινόμενο τθσ αποκόλλθςθσ τθσ ροισ μπορεί να περιοριςκεί με τθν 

χριςθ των διεγερτϊν οι οποίοι προκαλοφν βεβιαςμζνα τθν μετατροπι του είδουσ τθσ ροισ. 

Το ςτρωτό οριακό ςτρϊμα μετατρζπεται ςε τυρβϊδεσ, το οποίο ζχει και υψθλότερο 

ενεργειακό περιεχόμενο από το πρϊτο με αποτζλεςμα να απαιτείται μεγαλφτερθ πτϊςθ 

πίεςθσ για τθν αποκόλλθςθ τθσ ροισ. Ζτςι, το ςθμείο αποκόλλθςθσ μετατοπίηεται προσ τα 

πίςω (πρφμα) και είναι ακόμα δυνατό να μθν παρατθρθκεί κακόλου το φαινόμενο. Θ 

τφρβθ, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, αλλάηει και το πεδίο των εφαπτομενικϊν τάςεων 

ςτθν επιφάνεια του ρευςτοφ, αυξάνοντασ ζτςι τθν αντίςταςθ τριβισ. Πμωσ, θ αφξθςθ αυτι 

είναι κατά πολφ μικρότερθ από τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ αντίςταςθσ που κα υπιρχε λόγω 

αποκόλλθςθσ.  

Εικόνα 4.2 : Μεταβολι ςυντελεςτι άνωςθσ ςε ςτρωτι και τυρβϊδθ περιοχι [9] 
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Συνικωσ χρθςιμοποιοφνται εμπειρικοί κανόνεσ για να προκφψουν τα γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά του διεγζρτθ όπωσ για παράδειγμα τθν  διάμετρο, αν πρόκειται για ςφρμα, 

κακϊσ και θ κζςθ του από το πρωραίο άκρο . Ακόμα λαμβάνονται υπόψθ και άλλοι 

παράγοντεσ, όπωσ θ ταχφτθτα του ςκάφουσ και θ κινθματικι ςυνεκτικότθτα του ρευςτοφ. 

 Θ μελζτθ τθσ καρίνασ του ιςτιοπλοϊκοφ ςε πειραματικζσ ςυνκικεσ είναι ιδιαίτερα 

δφςκολθ όπωσ και αναφζρκθκε παραπάνω. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο διεγζρτθσ επιδρά 

ςθμαντικά ςτο πεδίο ροισ μιασ πτζρυγασ,περιςςότερο από το πόςο κα επθρεαηόταν το 

πεδίο ενόσ μοντζλου πλοίου. Σε πειραματικζσ ςυνκικεσ, θ καρίνα ζχει μεγάλεσ περιοχζσ 

ςτρωτισ ροισ που επθρεάηει τόςο τθν αντίςταςθ όςο τθν ανωςτικι δφναμθ. Αντίκετα, το 

πεδίο ροισ ςτθν κάλαςςα είναι κυρίωσ τυρβϊδεσ και ςε πολλεσ περιπτϊςεισ δεν 

παρουςιάηει κακόλου ςτρωτι περιοχι. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κακϊσ θ καρίνα επιδρά ςθμαντικά ςτθν ολικι ςυμεριφορά του 

ιςτιοπλοϊκοφ, ωσ παραγωγι πλάγιασ ανωςτικισ δφναμθσ και αφξθςθσ τθσ ςυνολικισ 

αντίςταςθσ του ςκάφουσ, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να εξεταςκεί θ ευαιςκθςία του πτερυγίου 

τόςο ςτα δφο είδθ ροισ, όςο και ςτουσ διάφορουσ τφπουσ διεγερτϊν τφρβθσ.  

 Οι αυξομειϊςεισ ςτον ςυντελεςτι ανωςτικισ δφναμθσ και τθσ αντίςταςθσ ανάλογα 

με τον τφπο του διεγζρτθ και το είδοσ τθσ ροισ είναι μθ αμελθτζεσ και πρζπει να 

εξεταςκοφν εκτενϊσ για να λαμβάνονται ορκά αποτελζςματα από τα πειράματα ςτθν 

δεξαμενι. Ραλαιότερεσ μετριςεισ ζχουν δείξει ότι θ καρίνα είναι εξαιρετικά ευαίςκθτθ 

ςτθν παρουςία βεβιαςμζνθσ τφρβθσ , με πτϊςθ τθσ ανϊςεωσ ζωσ και 20 % ςτθν μετάβαςθ 

τθσ ςτρωτισ ροισ ςε τυρβωδθ. Ρροφανϊσ τζτοιεσ αποκλίςεισ οφείλουν να εξεταςτοφν για 

να ζχουν νόθμα τα πειράματα και να οδθγιςουν ςε αςφαλι ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν 

ολικι ςυμπεριφορά τθσ καρίνασ ςε καλάςςιο περιβάλλον.  

 

4.3  Τφποι διεγερτϊν τφρβθσ 

Ραραδοςιακά, δφο ειδϊν τρόποι υπιρχαν για να διαςφαλιςκεί θ μετρατροπι τθσ 

ροισ ςε τυρβϊδθ και αυτοί ιταν είτε με χριςθ κατάλλθλων αντικειμζνων (πλεγαγμάτων, 

ραβδιϊν, πλακϊν κλπ) εμπρόσ από το μοντζλο, τα οποία ειςάγουν τθν τφρβθ ςτθν ροι πριν 

αυτι ζρκει ςε επαφι με το μοντζλο(freestreamturbulencestimulation), είτε με τθν 

τοποκζτθςθ των διεγερτϊν επί του ςκάφουσ ςε κατάλλθλθ κζςθ. Στο πζραςμα των χρόνων 

όμωσ αποδείχκθκε ότι θ εμφάνιςθ τθσ τφρβθσ μζςω διαγερτϊν επί του μοντζλου είναι 

αποδοτικότερθ και γι’αυτό ζχει επικρατιςει για τα πειράματα όλων των τφπων πλοίου. 

Υπάρχουν τεςςάρων ειδϊν διεγζρτεσ τφρβθσ που είναι πλζον κακιερωμζνοι και 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ πειραματικζσ δεξαμενζσ: διεγζρτεσ ςφρματοσ, λωρίδεσ άμμου, 

λωρίδεσ υλικοφ HAMA και οι κοινζσ καρφίτςεσ. Θ επιλογι του τφπου του διεγζρτθ 

ςχετίηεται και με τθν ελάχιςτθ δυνατι αντίςταςθ που κα προκλθκεί από τθν εφαρμογι του.   

Ραρόλο που οι διεγζρτρεσ τφπου ςφρματοσ είναι πλζον ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενοι, ςτθν περίπτωςθ τθσ υδροδυναμικισ μελζτθσ μίασ υδροτομισ 
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NACAκρίνοντα ακατάλλθλοι, όπωσ επιβαιϊνεται και πειραματικά ςε επόμενο ςτάδιο τθσ 

εργαςίασ. Αυτό ςυμβαίνει διότι ςε μία τζτοιου είδουσ υδροτομι, το πεδίο πιζςεων του 

ρευςτοφ αλλάηει δραςτικά κακϊσ αυτό ζρχεται ςε επαφι με τθν πτζρυγα, ιδιαίτερα ςτθν 

πλευρά τθσ υποπίεςθσ. Επομζνωσ, θ παρουςία ενόσ ¨ξζνου ςϊματοσ¨ με απότομθ αλλαγι 

τθσ γεωμετρίασ κοντά ςτο χείλοσ πρόςπτωςθσ κα επιφζρει μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο πεδίο ροισ 

και δεν κα υπάρχει θ ηθτοφμενθ ομοιότθτα με τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ. Αντικζτωσ, οι 

διεγζρτεσ τφρβθσ τφπου λωρίδασ άμμου, παρόλο που επιφζρουν ςυνολικι 

αντίςταςθ,δθμιουργοφν πιο ιπιεσ αυξομειϊςεισ ςτθν πίεςθ του νεροφ γφρω από τθν 

περιοχι τοποκζτθςισ τουσ. Ζτςι κρίνονται καταλλθλότεροι για τθν εφαρμογι που μασ 

ενδιαφζρει, το οποίο και διαπιςτϊνεται πειραματικά ςτο αμζςωσ επόμενο κεφάλαιο. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

5.1 : Περιγραφή 

Θ πειραματικι διεργαςία διεξιχκθ ςτο Εργαςτιριο Ναυτικισ και Θαλάςςιασ 

Υδροδυναμικισ τθσ ςχολισ Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου 

Ρολυτεχνείου. Τα πρϊτα ςτάδια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν θ επιλογι μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ διατομισ τθσ καρίνασ, για να ξεκινιςει και θ καταςκευι τθσ ςτο ξυλουργείο 

του εργαςτθρίου. Θ επιλογι τθσ διατομισ τθσ καρίνασ και θ ολοκλθρωμζνθ καταςκευι τθσ 

πραγματοποιικθκε φςτερα από μία προςεκτικι μελζτθ με υδροδυναμικά, καταςκευαςτικά 

και λειτουργικά κριτιρια όπωσ αυτά αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. Ραρόλο που θ 

καταςκευι τθσ καρίνασ του ιςτιοπλοϊκοφ ζγινε με επιτυχία, θ διεξαγωγι των πειραμάτων 

δεν ζγινε εφικτι με τθν ςυγκεκριμζνθ υδροτομι, αλλά χρειάςτθκε να επιλεγεί άλλθ καρίνα 

ιδθ καταςκευαςμζνθ και που βριςκόταν ςτο εργαςτιριο τθσ ςχολισ. Τα πειράματα ςτθν 

δεφτερθ περίπτωςθ ζγιναν επιτυχϊσ, καταλιγοντασ ςτα αντίςτοιχα αποτελζςματα που 

ιταν και οι αρχικοί ςτόχοι τθσ εργαςίασ.  

Εντοφτοισ, για λόγουσ πλθρότθτασ, κρίνεται ςκόπιμο να παρουςιαςτεί 

ολοκλθρωμζνα και το ςτάδιο που δεν βρικε εφαρμογι, δθλαδι θ πειραματικι διαδικαςία 

με τθν αρχικι υδροτομι. Ζτςι, παρακάτω κα γίνει μία αναλυτικι περιγραφι όλων των 

ςταδίων τθσ διπλωματικισ , παρουςιάηοντασ το κεωρθτικό υπόβακρο και τα αντίςτοιχα 

πρακτικά τθσ μζρθ.  

5.2 Επιλογή διατομήσ NACA 

Αρχικά, ζγινε επιλογι τθσ διατομισ NACAςφμφωνα με τισ ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ και  χαρακτθριςτικά που εμφανίηει μία καρίνα κατά τθν πλεφςθ του 

ιςτιοπλοϊκοφ. Δθλαδι, θ διατομι επιλζχκθκε ζτςι ϊςτε να αντιπροςωπεφςει ζνα ςφνολο 

περιπτϊςεων καρίνων πραγματικϊν ςκαφϊν, ενϊ ταυτόχρονα να ικανοποιεί και τισ 

κεωρθτικζσ απαιτιςεισ που ςχολιάςκθκαν εκτενϊσ παραπάνω. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

επιλζχκθκε διατομι τφπου NACA-63015, τθσ οποίασ τα γεωματρικά χαρακτθριςτικά 

παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα (“TheoryofWingSections: SummaryofAirfoilData”).  

 

 

 

 

 

Ρίνακασ 5.1 : Σφνολο ςυντεταγμζνων X και Y του 

περιγράμματοσ του ςχεδίου εγκάρςιασ τομισNACA-63015 [1] 
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Οι πρϊτεσ δφο ςτιλεσ του πίνακα αφοροφν  τισ ςυνεταγμζνεσ του ςχιματοσ μίασ 

εγκάρςιασ τομισ ςε αναλογία με το μικοσ χορδισ (c). Για κάκε μία τετμθμζνθ Χ κατά τθν 

οριηόντιο τθσ τομισ, υπάρχει μία τεταγμζνθ Υ θ οποία υποδθλϊνει το πάχοσ ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Και οι δφο ςυντεταγμζνεσ εκφράηονται ωσ ποςοςτό επί τθσ εκατό τθσ 

χορδισ, επομζνωσ γνωρίηοντασ τθν χορδι ςτο άνω και ςτο κάτω άκρο τθσ καρίνασ, κακϊσ 

και το βφκιςμα, μποροφν να υπολογιςτοφν οι ςυντεταγμζνεσ τθσ εγκάτςιασ τομισ για κάκε 

διαφορετικι χορδι κατά τθν ζννοια του βυκίςματοσ τθσ πτζρυγασ.Οι υπόλοιπεσ ςτιλεσ του 

πίνακα αφοροφν τισ κατανομζσ των πιζςεων. 

Θ διατομι NACA-63015 είναι τθσ οικογζνειασ 6-seriesNACA, όπου θ κζςθ που 

λαμβάνει τόπο το μζγιςτο τθσ υποπίεςθσ είναι ςτο 30 τοισ εκατό τθσ χορδισ, το οποίο δίνει 

το πλεονζκτθμα τθσ διατιρθςθσ τθε επικυμθτισ κατανομισ πίεςθσ ςε ςχετικά μεγάλο 

εφροσ χορδισ, περιορίηοντασ ι και εξαλείφοντασ ζτςι τθν αποκόλλθςθ. 

Οι καρίνεσ ιςτιοπλοϊκϊν λειτουργοφν ςε ςχετικά μικρζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ τθσ 

ροισ. Επομζνωσ επιλζχκθκε διατομι 6-series που εμφανίηει μειωμζνθ αντίςταςθ ςε 

χαμθλζσ  γωνίεσ, ςε ςχζςθ με τισ απλζσ τετραψιφιεσ διατομζσ (διάγραμμα 3.10). 

Επιπλζον, το πλάτοσ διατθρικθκε ςε υψθλι τιμι(15 τοισ εκατό τθσ χορδισ ) ζτςι 

ϊςτε το εφροσ περιοχισ χαμθλισ αντίςταςθσ, ςε ςχζςθ με τθν γωνία πρόςπτωςθσ, να 

παραμείνει μεγάλο(διάγραμμα 3.11). 

Το μικοσ τθσ άνω χορδισ επιλζχκθκε 30 cmενϊ τθσ κάτω 15 cm. Το βφκιςμα τθσ 

καρίνασ επιλζχκθκε 80 cmκαι θ πίςω κατακόρυφθ ακμι τθσ ζγινε κατακόρυφθ. Επομζνωσ, 

το προφίλ τθσ καρίνασ ιταν ζνα τραπζηιο με φψοσ 80 cm και με δφο βάςεισ 30 και 15 cm. Οι 

ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ οδθγοφν ςτισ τιμζσ των ςυντελεςτϊν TapperRatio 

(tapperratio=c2/c1=15/30=0.5) , μζςθσ χορδισ C (C=(C1+C2)/2=(15+30)/2=22.5 cm) και 

aspectratio (AR= Tk/C=80/22.5=3.56 ). Θ τιμι του TapperRatio αποτελεί μία ςυνθκιςμζνθ 

περίπτωςθ θ οποία προκφπτει για να παραμείναι το κζντρο βάρουσ τθσ καρίνασ ςχετικά 

χαμθλά και να  ςυνειςφζρει ζτςι κετικά ςτθν ςυνολικι ευςτάκεια του ςκάφουσ. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με το διάγραμμα 3.7, φαίνεται θ κετικι απίδραςθ που ζχει ο 

ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ επιμικουσ ςτθν απόδοςθ τθσ πτζρυγασ, αφοφ αυτι παρουςιάηει 

υψθλζσ τιμζσ δφναμθσ Liftςε ςχζςθ με τθν αντίςταςθ. 

5.3 Καταςκευή καρίνασ 

Εν ςυνζχεια, ςτο ξυλουργείο του εργαςτθρίου ξεκίνθςε θ καταςκευι τθσ πτζρυγασ 

φςτερα από τθν χριςθ του ςχεδιαςτικοφ προγράμματοσ RHINO(CAD/CAM), όπου 

προςομοιάςτθκε θ πτζρυγα ςτο πρόγραμμα πριν ξεκινλιςει θ καταςκευι τθσ. Αυτό ιταν 

απαραίτθτο διότι ολόκλθρθ θ διαδικαςία καταςκευισ τθσ καρίνασ ζγινε 

αυτοματοποιθμζνα, με ςυνεργαςία του υπολογιςτι με τθν φρζηα, αφοφ τοποκετικθκε 

κατάλλθλα το κομμάτι ξφλου ςτθν βάςθ τθσ. 
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5.2.1 

 

5.2.2 

 

Εικόνεσ 5.2:     5.2.1 :   Αναπαράςταςθ τθσ διεργαςίασ μζςω του προγράματοσ RHINO : διαδικαςία 

υπό εξζλιξθ όπου φαίνεται θ φρζηα που κατεργάηεται το ξφλο    5.2.2  τελειοποιθμζνθ καρίνα. 

 

Επίςθσ, μζςω του προγράμματοσ ζγινε και θ αναπαράςταςθ τθσ πειραματικισ 

διάταξθσ όπωσ κα ςτθκεί ςτθν δεξαμενι. Ωσ τρόποσ ςτιριξθσ τθσ καρίνασ επιλζχκθκε μία 

οριηόντια αλουμινζνια δοκόσ, πακτωμζνθ ςε δφο τθσ άκρα όπου ςτο μζςο τθσ κα ςτθρίηεται 

ςτακερά θ καρίνα. Θ ςτιριξθ τθσ καρίνασ ζγινε μζςω του δυναμομζτρου και του διαιρζτθ, 

δθλαδι, μεταξφ τθσ δοκοφ και τθσ πτζρυγασ παρεμβλικθκαν ο διαιρζτθσ και το 

δυναμόμερο. Θ όλθ διάταξθ ςυνκζκθκε ςτακερά μεταξφ τθσ, με μόνθ επιτρεπόμενθ κίνθςθ 

αυτι που γινόταν μζςω του διαιρζτθ, δθλαδι τθσ ελεγχόμενθσ κίνθνθςθσ γφρω από τον 

κατακόρυφο άξονα(yaw) ζτςι ϊςτε να ελζγχεται θ γωνία πρόςπτωςθσ του νεροφ.  
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Εικόνα 5.3: Αναπαράςταςθ τθσ πειραματικισ διάταξθσ ςτο φορείο τθσ δεξαμενισ, μζςω του 

προγράματοσ RHINO 

Στθν ςυνζχεια ξεκίνθςε θ καταςκευι τθσ καρίνασ, θ οποία επιλζχκθκε να 

καταςκευαςτεί ςε δφο κομμάτια (διαιροφμενθ κατά το κατακόρυφο επίπεδο ςυμμετρίασ , 

δθλαδι το επίπεδο ςτο οποίο βρίςκονται όλεσ οι χορδζσ ςτισ διάφορεσ κζςεισ κατά το 

βφκιςμα). Ο λόγοσ που θ επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είναι αφενϊσ για τθν 

διευκόλυνςθ φρζηασ , λόγω τθσ καμπυλότθτασ τθσ καταςκευισ και από τισ δφο πλευρζσ, 

όςο και για τθν τοποκζτθςθ ενιςχυτικϊν ςτο μζςο τθσ καρίνασ κατά τθν ζννοια του φψουσ. 

Συγκεκριμζνα, τοποκετικθκαν δφο κατακόρυφεσ μεταλλικζσ λάμεσ επίπεδο ςυμμετρίασ, 

που ςυνειςφζρουν ςτθν αντοχι και με τισ οποίεσ κα γινόταν και θ ςφνδεςθ με τθν 

υπόλοιπθ διάταξθ. Επίςθσ, κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ διατομι NACAκαταλιγει ςε μθδενικό 

πάχοσ για όλεσ τισ χορδζσ, θ πίςω περιοχι τθσ καρίνασ ιταν εξαιρετικά ευαίςκθτθ και 

εφκραυςτθ. Κατά ςυνζπεια ζπρεπε να τοποκετθκεί ενίςχυςθ (αλουμινζνια ελαςμα 

ελάχιςτου πάχουσ)κατά τθν επαφι των δφο τμθμάτων μόνο ςτθν περιοχι κοντά ςτο χείλοσ 

εκφυγισ. 

 

Εικόνεσ 5.4:    5.4.1   Το ζνα εκ των δφο τμιματα τθσ καρίνασ πριν     5.5.2  μετά τθν 

αυτοματοποιθμζνθ διεργαςία 
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Εικόνεσ5.5:       5.5.1      Θ φρζηα και το άνω τμιμα ςτιριξθσ τθσ καρίνασ(ορκογϊνιο ενςωματομζνο 

τμιμα ξφλου για καλυτερθ ςτιριξθ) ,   5.5.2    διάταξθ φρζηασ όπου φαίνονται οι τάκοι ςτιριξθσ των 

ξφλινων τεμαχίων 

 

 

Εικόνα 5.6  :Εςωτερικι(επίπεδθ) όψθ των ολοκλθρωμζνων τμθμάτων τθσ καρίνασ όπου φαίνενται οι 

υποδοχζσ των δοκϊν ςτιριξθσ και θ μία δοκόσ 

 

Εικόνα 5.7:   Ζνωςθ των τμθμάτων τθσ καρίνασ 
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5.4 : Δυναμόμετρο και Διαιρζτθσ 

Ωσ μετρθτικό όργανο των δυνάμεων που δροφςαν επί τθσ καρίνα κατά τθν 

διεξαγωγι των πειραμάτων επιλζχκθκε το δυναμόμετρο DeltaIP65(FT8499)τθσ 

εταιρείασATIINDUSTRIALAYTOMATION. Το ςυγκεκριμζνο δυναμόμετρο δίνει τθν 

δυνατότθτα μζτρθςθσ δυνάμεων κατά τισ τρεισ διευκφνςεισ, με ι χωρίσ ταυτόχρονθ 

φόρτιςθ, κακϊσ και των ροπϊνγφρω από τουσ τρεισ άξονεσ. Το δυναμόμετρο είναι 

εςωτερικά εφοδιαςμζνο με ςφνολο επιμθκυνςιομζτρων , το κακζνα είτε για δφναμθ είτε 

για ροπι διαφορετικισ κάκε φορά διεφκυνςθσ. Το τελευταίο ςυνδζεται θλεκτρονικά και 

μζςω καλωδίου με θλεκτρονικι κάρτα τθσ εταιρείασ NATIONALINSTRUMENTSθ οποία 

τοποκετείται ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι ςτον οποίο ζχει εγκαταςτακεί το αντίςτοιχο 

πρόγραμμα.  

 

Εικόνα 5.8:  Θλεκτρονικι Κάρτα θ οποία ςυνδζει το δυναμόμετρο με τον Θλεκτρονικό Υπολογιςτι 

 

Θ όλθ μετρθτικι διαδιακαςία ελζγχεται μζςω του προγράμματοσ ςτον Θ/Υ, όπου 

φαίνονται οι δυνάμεισ και οι ροπζσ που αςκοφνται ςτο δυναμόμετρο κάκε χρονικι ςτιγμι. 

Θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ επιλζχκθκε 50 Hz(50 μετριςεισ το δευτερόλεπτο) θ οποία 

καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ του πειράματοσ ςε ζγκαιρθ εκτίμθςθ των τιμϊν των 

δυνάμεων. 

Ωσ γνωςτόν, θ μζτρθςθ των ενδείξεων του δυναμομζτρου γίνεται με χριςθ 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, επομζνωσ τα τελευταία εξάγονται ωσ Volts. Θ εταιρεία μαηί με το 

δυναμόμετρο, παρείχε το αρχείο Calibration (SI-660-60)το οποίο και φορτωνόταν πρίν από 

κάκε χριςθ του προγράμματοσ ςτον Θ/Υ. Το αρχείο calibrationείναι μορφισ Notepadκαι 

πρζκυψε πειραματικά με εργαςτθριακζσ δοκιμζσ από τουσ καταςκευαςτζσ. Συγκεκριμζνα, 

μετατρζπει τισ ενδείξεισ Voltesςε ενδείξεισ μονάδων δφναμθσ(Kg, gr, kp, κλπ)  και 

ροπισ(kg*m, kg*cm, kp*cm κλπ). Το παραπάνω γίνεται με χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 

μεταφοράσ, θ οποία είναι τθσ μορφισ y=ax+b,όπου x είναι τα μετροφμενα από το όργανο 

Voltesκαι y τα μεγζκθ αντιςτοίχιςθσ. Θ πειραματικι διαδικαςία εξαγωγισ τθσ ςυνάρτθςθσ 

μεταφοράσ περιλαμβάνει τθν χριςθ ςυγκεκριμζνων βαρϊν , των οποίων οι τιμζσ είναι 

κακοριςμζνεσ και γνωςτζσ και φορτίηουν το δυναμόμετρο ζτςι ϊςτε το τελευταίο να δϊςει 

τθνθλεκτρικι ζνδειξθ Voltes. Επομζνωσ, γνωρίηουμε τθν ακριβι αντιςτοίχιςθ ανάμεςα ςε 

Voltesκαι μονάδεσ βάρουσ(Kg), για το ςυγκεκριμζνο βάροσ.  
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Επαναλαμβάνοντασ τθν ίδια διαδικαςία για ζνα ςφνολο βαρϊν διαφορετικοφ 

βάρουσ το κακζνα, λαμβάνουμε τα αντίςτοιχα μεγζκθ Voltesπου αντιςτοιχίηονται με αυτά. 

Ρροκφπτει ζτςι , από το ςφνολο των ςθμείων Voltes/kg, μία ςυνάρτθςθ με τετμθμζνθ 

Voltesκαι τεταγμζνθ Kg, θ οποία ονομάηεται ςυνάρτθςθ μεταφοράσ. Το αρχείο Calibration 

τθσ εταιρείασ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο (πλζγμα) τζτοιων ςυναρτιςεων μεταφοράσ , μία 

για κάκε είδουσ φόρτιςθ του δυναμομζτρου. Με άλλα λόγια, επειδι το δυναμόμετρο ζχει 

τθν ευχζρεια μζτρθςθσ ςυνδυαςμζνθσ φόρτιςθσ, για κάκε είδουσ ςυνδυαςμό προκφπτει 

διαφορετικι ςυνάςτθςθ μεταφοράσ. Ζτςι, το αρχείο calibration περιζχει ζνα πλζγμα 

ςυναρτιςεων και επομζνωσ, ανάλογα με τον ςυνδυαςμό φόρτιςθσ ςτο δυναμόμετρο, 

χρθςιμοποιείται και θ ανάλογθ ςυναρτθςθ μαεταφοράσ. Κατά αυτόν τον τρόπο τα 

Voltesμετατρζπονται ςε μονάδεσ που μασ ενδιαφζρουν ( ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ Kgγια 

τισ δυνάμεισ και Kg*cmγια τισ ροπζσ ). Λόγω όμωσ του ότι το δυναμόμετρο είχε παραμείνει 

αρκετό καιρό εκτόσ λειτουργίασ και λόγω πικανισ φκοράσ ςτο πζραςμα του χρόνου, 

κρίκθκε ςκόπιμο να πραγματοποιθεικεί εκ νζου βακμονόμθςθ του οργάνου, δθλαδι 

εξαγωγι νζων ςυναρτιςεων μεταφοράσ. Θ αναλυτικι διαδικαςία βακμονόμθςθσ 

παρουςιάηεται εκτενϊσ ςε επόμενο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ. 

 

 

 

 

Εικόνα 5.9: Ενδείξεισ Voltes ςτο πρόγραμμα, όπου 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζχει πραγματοποιθκεί 

μθδενιςμόσ των τιμϊν(BIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.10: Φόρτιςθ του οργάνου και εξαγωγι 

αποτελεςμάτων ςε Kgκαι Kg*cm με χριςθ τθσ 

ςυνάρτθςθσμεταφοράσ του καταςκευαςτι. 
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Εικόνα 5.11:  Δυναμόμετρο πριν τθν τοποκζτθςι του ςτθν διάταξθ, ςτο οποίο είναι και 

τοποκετθμζνεσ οι δφο παράλλθλεσ μεταλλικζσ πλάκεσ ςτιριξθσ ςτθν άνω και κάτω πλευρά του 

 

 

Εικόνα 5.12 : Διαιρζτθσ πριν τθν τοποκζτθςι του ςτθν διάταξθ 

 

Ο διαιρζτθσ ςυνδζεται απο τθν πάνω πλευρά του με τθν αλουμινζνια ράβδο, ενϊ 

με τθν κάτω του πλευρα με το δυναμόμετρο. Ο ρόλοσ του διαιρζτθ είναι θ κίνθςθ γφρω από 

τον κατακόρυφο άξονα (κίνθςθ yaw) , όπωσ άλλωςτε μασ ενδιαφζρει ςτθν περίπτωςθ τθσ 

υδροδυναμικισ μελζτθσ τθσ καρίνασ, αφοφ κατά αυτόν τον τρόπο αλλάηει θ γωνία 

πρόςπτωςθσ του ρευςτοφ ςτθν πτζρυγα. Οι μοίρεσ που πραγματοποιικθκαν οι μετριςεισ 

ιταν οι μθδενικζσ (upstreamροι), 3.5 και 7, με τισ δφο τελευταίεσ τόςο ςτθν ωρολογιακι, 

όςο και ςτθν αντιωρολογιακι φορά. Θ αναγραφόμενεσ τιμζσ και θ μετρθτικι διάταξθ του 

διαιρζτθ ςτισ μοίρεσ φαίνονται ςτθν εικόνα 5.13. Θ πρϊτθ εικόνα (5.13.1) δείχνει τισ μοίρεσ 

ενϊ θ δεφτερθ(5.13.2) δείχνει τισ υποδιαιερζςεισ τθσ μοίρασ. Συγκεκριμζνα , κάκε πλιρθσ 

περιςτροφι τθσ δεφτερθσ διάταξθσ είναι οχτϊ μοίρεσ και ζτςι μετακινόντασ τον 

ςυγκεκριμζνο μοχλό περιςτροφικά, αλλάηει και θ ζνδειξθ τθσ μοίρασ και ςτθν πρϊτθ 

διάταξθ. Θ γωνία που αναγράφεται ςτο ςχιμα είναι θ γωνία upstreamςτθν καρίνα και θ 

ζνδειξθ δεν είναι μθδζν, αφοφ το μθδζν ορίςτθκε αυκαίρετα ωσ προσ τισ μοίρεσ που δείχνει 

το όργανο. Δθλαδι, πρϊτα βρζκθκε θ γωνία upstream τθσ καρίνασ και εν ςυνεχεία 

τοποκετικθκε ο δείκτθσ του διαιρζτθ ςε κάποια κζςθ(125 μοίρεσ) θ οποία λειτοφργθςε ωσ 

κζςθ αναφοράσ(upstream). 
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Εικόνα 5.14:  Μετρθτικι ζνδειξθ διαιρζτθ  5.14.1: Μοίρεσ   5.14.2: υποδιαίρεςθ τθσ μοίρασ 

 

Εικόνα 5.15:  Oλοκλθρωμζνθ διάταξθ όπου φαίνονται το δυναμόμετρο, ο διαιρζτθσ και θ δοκόσ 

ςτιριξθσ τθσ καταςκευισ ςε ανάςτροφθ φορά. 

 

 

 5.5 : Ευκυγράμμιςθ καρίνασ με τθν υπόλοιπθ διάταξθ 

Αφοφ πραγματοποιικθκε θ καταςκευι των δφο τμθμάτων τθσ καρίνασ ςτο 

ξυλουργείο του εργαςτθρίου και όταν αυτά ςυνδζκθκαν μεταξφ τουσ, ζγινε και θ τελικι 

βαφι.Εν ςυνεχεία, πραγματοποιικθκε ευκυγράμμιςθ τθσ όλθσ διάταξθσ ςτο φορείο, ζτςι 

ϊςτε τα κζντρα του δυναμομζτρου, τθσ καρίνασ και του διαιρζτθ να βρίςκονται είναι 

ςυνευκειακά για να είναι τα αποτελζςματα ακριβι. Θ ευκυγράμμιςθ ζγινε με τθν βοικεια 

leizer, ςφμφωνα με το οποίο δείχνεται θ ςτακερι οριηόντιοσ ευκεία (παράλλθλθ με τθν 

επιφάνεια του νεροφ) και θ κατακόρυφθ ευκεία  (κάκετθ ςτθν επιφάνεια του νεροφ). 

Επομζνωσ, θ ευκυγράμμιςθ εξαςφάλιςε ότι θ υδροτομι βριςκόταν ςε κακετότθτα με τθν 

επιφάνεια του νεροφ και αντιςτοιχία γεωμετρικϊν κζντρων του επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ 

διάταξθσ. Επίςθσ, με χριςθ του leizerχαράχκθκε και θ πράλλθλθ με τθν ίςαλο γραμμι των 

80 cmζτςι ϊςτε να γνωρίηουμε το βφκιςμα. 
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Εικόνα 5.17:  Χάραξθ ιςάλου 

 

 

Εικόνα 5.16: Τελικι καρίνα βαμμζνθ , όπου ζχει χαραχκεί και θ ίςαλοσ πλεφςθσ 

 

 

Εικόνα 5.17:Θ μεταλλικι δοκόσ, τα ςθμεία πάκτωςθσ, ο διαιρζτθσ και το δυναμόμετρο 
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Εικόνα 5.18:  Θ τελικι διάταξθ 

 

Τελικϊσ όμωσ θ παραπάνω καρίνα, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν αρχι του 

κεφαλαίου, δεν κατάφερε να χρθςιμοποιθκεί κακϊσ οι δυνάμεισ και οι ροπζσ που 

αναπτφςςονταν κατά τθν διεξαγωγι των πειραμάτων ιταν αρκετά μεγάλεσ. Αυτό ςυνζβθ 

λόγω το μεγάλου μοχλοβραχίονα από το δυναμόμετρο, δθλαδι τθσ κατακόρυφθσ 

απόςταςθσ του ςθμείου εφαρμογισ τθσ πλάγιασ δφναμθσ τθσ άνωςθσ από το δυναμόμετρο. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, αναπτφςςονταν ιςχυρζσ ροπζσ γφρω από τον xάξονα ςτα όρια 

αντοχισ του οργάνου. Το πρόβλθμα αυτό ιταν πολφ ζντονο ςτισ περιοχζσ ταχυτιτων και 

γωνιϊν πρόςπτωςθσ που μασ ενδιαφζρουν. Συγκεκριμζνα, όταν θ ταχφτθτα του φορείου 

ιταν 2m/sκαι θ γωνία πρόςπτωςθσ 7 μοίρεσ, οι ροπζσ που αναπτφςςονταν λόγω του 

μεγάλου μοχλοβραχίονα κακιςτοφςαν αδφνατθ τθν χριςθ του οργάνου. Επιπλζον, λόγω 

του εξαιρετικά λεπτοφ άκρου τθσ καρίνασ(ςτο χείλοσ εκφυγισ) υπιρξαν προβλιματα 

ρωγμϊν και ειςχϊρθςθσ νεροφ, φςτερα από κάποιον αρικμό δοκιμαςτικϊν πειραμάτων. 

Επομζνωσ, θ ςυγκεκριμζνθ καρίνα δεν ιταν δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί αλλά αντί 

αυτισ χρθςιμοποιικθκε μία άλλθ διακζςιμθ ςτο εργαςτιριο, με παραπλιςια 

χαρακτθριςτικάκαι μζγιςτο πάχοσ τθσ εγκάρςιασ τομισ ίςο με 18% τθσ χορδισ. Θ τελικι 

διάταξθ του πειράματων ιταν θ ίδια όπωσ αυτι που αναλφκθκε προθγουμζνωσ. Θ 

ευκυγράμμιςθ πραγματοποιικθκε ξανά και το βφκιςμα αυτιν τθν φορά επιλζχκθκε ςτα 60 

cm ζτςι ϊςτε να μειωκεί θ ροπι περί τον άξονα xγια αυξθμζνθ δφναμθ άνωςθσ. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ καρίνα θ ακμι εκφυγισ είχε μία μικρι κλίςθ πρόσ τα πρφμα (1.2 μοίρεσ) που 

ςυνθκίηεται ςτα ιςτιοπλοϊκά. Επομζνωσ, με χριςθ του leizer, χαράχτθκεπάνω ςτθν NACA θ 

κάκετθ ςτθν επιφάνεια του νεροφ ευκεία ζτςι ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ ςωςτι 

ευκυγράμμιςθ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι ότι μία εγκάρςια τομι ςε κάκε κζςθ βυκίςματοσ είναι 

παράλλθλθ με τθν ίςαλο επιφάνεια. 
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Εικόνεσ 5.19:   5.19.1:Θ καρίνα διεξαγωγισ των πειραμάτων, όπου είναι τοποκετθμζνοσ διεγζρτθσ 

τφρβθσ τφπου λωρίδασ άμμου    5.19.2:Ευκυγράμμιςθ με leizer ςτθν τελικι πειραματικι διάταξθ 

 

 

 

 

 

Εικόνεσ 5.20:    5.20.1,  5.20.2,  5.20.3  :Διαφορετικζσ όψεισ τθσ τελικισ διάταξθσ , με τοποκετθμζνθ 

τθν καρίνα ςτο φορείο 
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5.6  ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΡΕΙΑΜΑΤΩΝ 

Οι μετριςεισ πραγματοποιικθκαν με ςκοπό τθν εξαγωγι των καμπυλϊν άνωςθσ 

και αντίςταςθσ για διάφορεσ περιπτϊςεισ. Κφριοσ ςτόχοσ ιταν θ μελζτθ τθσ επίδραςθσ 

διεγερτϊν τφρβθσ διαφόρων ειδϊν ςτθν ανωςτικι δφναμθ, ζτςι ϊςτε να διαςαφθνιςτεί θ 

καταλλθλότθτα του κακενόσ για επόμενα πειράματα που αφοροφν τθν ολοκλθρωμζνθ 

πειραματικι μελζτθ ιςτιοπλοϊκοφ ςκάφουσ ςε πειραματικι εξαμενι. Θ επιλογι του 

διεγζρτθ είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ λόγω τθσ ευαιςκθςίασ τθσ καρίνασ ςτισ διάφορεσ 

μεταβολζσ του πεδίου ροισ. Συγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο ςτάδιο 

τθσ εργαςίασ, είναι προτιμότερθ θ χριςθ διεγερτϊν που προκαλοφν όςο το δυνατόν 

μικρότερθ επίδραςθ ςτο πεδίο πιζςεων από το οποίο εξαρτάται θ παραγωγι ανωςτικισ 

δφναμθσ. Ζτςι κρίνονται καταλλθλότεροι οι διεγζρτεσ τφπου ταινίασ άμμου ςε ςφγκριςθ με 

το κοινό ςφρμα, το οποίο επιβάλλει μεγάλεσ αλλάγεσ ςτο ροϊκό πεδίο λόγω τθσ γεωμετρίασ 

του.  Θ ακριβισ επίδραςθ τθσ επιβολισ τφρβθσ εξετάηεται μζςω των πειραμάτων που 

πραγματοποιικθκαν, ςτα οποία και κα δεχκεί ο καταλλθλότεροσ τφποσ διεγζρτθ.  

 Θ πειραματικι διαδικαςία περιλάμβανε μία επαναλθπτικι διαδικαςία με 

διαφορετικζσ παραμζτρουσ κάκε φορά. Συγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκαν μετριςεισ ςε 1 

και 2 m/sγια γωνίεσ πρόςπτωςθσ τθσ ροισ 0 μοίρεσ, 3.5 μοίρεσ και 7 μοίρεσ για τθν κάκε 

ταχφτθτα. Στισ δφο τελευταίεσ, οι μετριςεισ ζγιναν και από τθν ωρολογιακι και από τθν 

αντιωρολογιακι φορά με ςκοπό να δειχκεί θ ςυμμετρία των αποτελεςμάτων. Ππωσ κα 

φανεί και ςτα ςχιματα παρακάτω, οι αποκλίςεισ μεταξφ των τιμϊν των δυνάμεων που 

προκφπτουν ςτισ δφο ςυμμετρικζσ πλευρζσ κρίκικαν αμελθτζεσ, πράγμα το οποίο δείχνει 

ότι θ ευκυγράμμιςθ πραγματοποιικθκε επιτυχϊσ και θ γωνία μθδενικισ πρόςπτωςθσ του 

διαιρζτθ προςζγγιηε με καλι ακρίβεια τθν πραγματικι γωνία Upstreamτθσ καρίνασ. 

 

 

Εικόνα 5.21: Διαδικαςία μζτρηςησ ςτην οθόνη του H/Y με το χρονόμετρο ςτα αριςτερά για να 

διατηρείται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ μζτρηςησ. 

Επομζνωσ, πραγματοποιικθκαν μετριςεισ ςε δζκα διαφορετικζσ καταςτάςεισ(0 

μοίρεσ, 3.5 ωρολογιακά, 3.5 αντιωρολογιακά, 7 μοίρεσ ωρολογιακά, 7 μοίρεσ 

αντιωρολογιακά για 1 και 2m/sαντίςτοιχα). Σε κάκε περίπτωςθ το πείραμα διεχιχκθ τρεισ 

φορζσ για καλφτερθ προςζγγιςθ, ενϊ λιφκθκε θ μζςθ τιμι από τισ τρεισ μετριςεισ για κάκε 
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περίπτωςθ. Θ χρονικι διάρκεια αναμομισ μεταξφ δφο μετριςεων ιταν 10 λεπτά και αυτό 

για να επζλκει θρεμία και απόςβεςθ των κυματιςμϊν που δθμιουργικθκαν από τθν 

προθγοφμενθ μζτρθςθ.  Θ διαδικαςία μζτρθςθσ αποτελοφνταν αρχικά με φόρτωςθ του 

CalibrationFileτου καταςκευαςτι του δυναμομζτρου, και ςτθν ςυνζχεια μθδενιςμόσ των 

ενδείξεωντιμϊν (Bias) για να εξαλειφκοφν οι παραμζνουςεσ τάςεισ ςτθν διάταξθ που 

προζρχονταν από τθν ςφςφιξθ των διαφόρων τεμαχίων. Ο μθδενιςμόσ γινότανε αμζςωσ 

πριν τθν ζναρξθ των πειραμάτων και αφοφ είχε επζλκει θρεμία ςτθν επιφάνεια του νεροφ. 

Ρριν από κάκε μζτρθςθ λαμβανόταν μθδενικι μζτρθςθ για 30 δευτερόλεπτα , ζτςι ϊςτε θ 

τελευταία να αφαιρεκεί από τθν κανονικι μζτρθςθ , για τυχϊν μικροενδείξεισ του 

δυναμομζτρου που δεν οφείλονταν ςτο πεδίο ροισ.Ο χρόνοσ των 30 δευτερολζπτων 

προζκυψε διότι οι κυματιςμοί που παράγονταν ςτθν δεξαμενι είχαν περίοδο περίπου 33 

sec, επομζνωσ θ μζτρθςθ γινότανεςτον ςυγκεκριμζνο χρόνο για να ςυναντιςει θ καρίνα 

δφο διαδοχικζσ κοιλάδεσ ι κορυφζσ του κυματιςμοφ. 

Μετά απο κάκε μζτρθςθ το αρχζιο Notepadμε το ςφνολο των δειγματολθψιϊν το 

οποίο εξιγαγε το πρόγραμμα (από 1500 ζωσ 2500 μετριςεισ ανάλογα με τθν περίπτωςθ, 

για ςυχνότθτα 50Hz) επεξεργαηόταν με το excel και υπολογιηόταν ο μζςοσ όροσ όλων των 

μετριςεων. Ζτςι, από τον μζςο όρο των μετριςεων μίασ μζτρθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ 

ταχφτθτα φορείου αφαιροφνταν οι αντίςτοιχεσ μθδενικζσ τιμζσ που είχαν μετρθκεί πριν 

από κάκε επανάλθψθ. Ρροζκυψαν κατά αυτόν τον τρόπο οι ακριβείσ ενδείξεισ του οργάνου 

που οφείλονταν μόνο ςτθν φορτίςεισ λόγo τθσ κίνθςθσ τθσ καρίνασ, μζςω το φορείου ςτο 

νερό τθσ δεξαμενισ.  

 

5.7  Βακμονόμθςθ Δυναμομζτρου 

 

5.7.1 Ευκυγράμμιςθ ςυςτιματοσ βακμονόμθςθσ 

Μετά το τζλοσ των πειραμάτων πραγματοποιικθκε βακμονόμθςθ του 

δυναμομζτρου ζτςι ϊςτε να εξαχκεί νζα ςυνάρτθςθ μεταφοράσ με ςκοπό να εξαλειφκοφν 

τυχόν αποκλίςεισ από τα πραγματικά μεγζκθ ςε ςφγκριςθ με τισ τιμζσ που προζκυψαν με 

βάςθ το Calibrationfileτθσ εταιρείασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, επιδιϊχκθκε θ αναπαράςταςθ τθσ 

πειραματικισ διάταξθσ ζτςι όπωσ ζγιναν τα πειράματα, ςε διάταξθ βακμονόμθςθσ εκτόσ 

φορείου. Με άλλα λόγια, αφοφ το δυναμόμετρο τοποκετικθκε ςτθν καταςκευι, το 

τελευταίο εξετάςτθκε από διάφορεσ φορτίςεισ, διαφορετικοφ μζτρου και διεφκυνςθσ κατά 

τουσ τρεισ άξονεσ. Αυτό πραγματοποιικθκε με τθν βοικεια μίασ ξφλινθσ δοκοφ, που 

προςομοιάηει τθν καρίνα, ςτο κάτω μζροσ τθσ οποίασ αςκικθκαν διάφορα φορτία, ενϊ το 

επάνω ςυνδζκθκε με το δυναμόμετρο μζςω μίασ ξφλινθσ βάςθσ(κικθσ). Αυτό ζγινε για να 

επιτευχκεί ο μοχλοβραχίονασ των ροπϊν (απόςταςθ εφαρμογισ των δυνάμεων με το 

δυναμόμετρο) όπωσ αυτόσ υπιρχε και κατά τθν πειραματικι διαδικαςία. Δθλαδι, κακϊσ το 

κζντρο εφαρμογισ των δυνάμεων υπολογίςτθκε περίπου ςτο 65%,επιδιϊχκθκε να 

φορτίηεται το δυναμόμετρο ςτον ίδιο μοχλοβραχίοναπου υπιρχε κατά το πείραμα ςτθν 

δεξαμενι. Θ τιμι αυτισ τθσ απόςταςθσ μασ ενδιαφζρει μόνο προςεγγιςτικά κακϊσ ςτόχοσ 

είναι το δυναμόμετρο να δουλεφει ςε παρόμοιεσ ςυνκικεσ με τα πειράματα για να 
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ςυμπεριφερκεί με τον ίδιο τρόπο. Εντοφτοισ, κακϊσ θ δφναμθ τθσ άνωςθσ είναι ευκζωσ 

ανάλογθ με το εμβαδό τθσ εκάςτοτε εγκάρςιασ τομισ, ο ηθτοφμενοσ μοχλοβραχίονασ 

προκφπτει ωσ ζνα απλό ολοκλιρωμα επιφάνειασ επί τθν απόςταςθ από το δυναμόμετρο, 

ςτα διάφορα βυκίςματα: 

 𝑆(𝑧) ∙ 𝑧 ∙ 𝑑𝑧 = 𝑉 ∗ 𝑧𝜁𝜂𝜏𝜊 ύ𝜇𝜀𝜈𝜊

𝛵

0

 

Ππου, 

S: εμβαδό τθσ εγκάρςιασ τομισ ςε ςυγκεκριμζνο βφκιςμα 

Z: απόςταςθ τθσ εγκάρςιασ τομισ από κάποιο ςθμείο αναφοράσ 

V: ο ολικόσ όγκοσ τθσ καρίνασ 

Zηθτοφμενο: θ απόςταςθ του κζντρου εφαρμογισ των δυνάμεων αντίςταςθσ και άνωςθσ από 

το ςθμεία αναφοράσ. 

Το  S προκφπτει ςυναρτιςει τθσ χορδισ και εφόςον θ μεταβολι τθσ χορδισ κατά το 

βφκιςμα είναι γνωςτι, μπορεί να υπολογιςτεί ο εμβαδό τθσ κάκε τομισ. Το εμβαδό 

υπολογίηεται με τθν βοικεια του προγράμματοσ Autocad με τθν εντολι Area, εφόςον θ 

καμπφλθ του περιγράμματοσ τθσ εγκάρςιασ τομισ είναι 

γνωςτι(TheoryofWingSectionsSummaryofAirfoilData). Στθν ςυνζχεια, αφοφ λιφκθκαν οι 

τιμζσ του εμβαδοφ για διάφορεσ τιμζσ χορδϊν, με χριςθ του κανόνα του Simpson 

υπολογίςτθκε το ηθτοφμενο ολοκλιρωμα. 

Ζτςι, με τθν βοικεια τροχαλιϊν, τα φορτία που αςκικθκαν ςτον ίδιο 

μοχλοβραχίονα και οι ροπζσ που αςκικθκαν ςτο δυναμόμετρο λόγω τθσ δφναμθσ Υ (ροπι 

ωσ προσ Χ-άξονα) και τθσ αντίςταςθσ(ροπι ωσ προσ Y–άξονα), ιταν ίδιεσ για πείραμα και 

βακμονόμθςθ. Μάλιςτα,  ςτθν περίπτωςθ τθσ βακμονόμθςθσ, εάν μζςω των τροχαλιϊν 

αςκοφνταν τα ίδια φορτία που προζκυπταν από το πείραμα ςτθν δεξαμενι, αυτομάτωσ 

προζκυπταν και οι ίδιεσ ροπζσ. 
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Εικόνα 5.22:  Διάταξθ Βακμονόμθςθσ 

 

 

Εικόνα 5.23: Ρρότυπα βάρθ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν βακμονόμθςθ 

 

Θ διάταξθ τθσ βακμονόμθςθσ χρειάςτθκε να ευκυγραμιςτεί με ακρίβεια ζτςι ϊςτε 

οι δυνάμεισ να αςκοφνται ςε κακετότθτα με το δυναμόμερο. Για παράδειγμα, μία οριηόντια 

δφναμθ κα πρζπει να αςκοφνταν ςε ίδια διεφκυνςθ με τον διαμικθ άξονα του 

δυναμομζτρου ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν ςυνιςτϊςεσ ςτισ άλλεσ διευκφνςεισ. Θ 

ευκυγράμιςςθ πραγματοποιικθκε με τθν βοικεια leizer, όπου επιδιϊχκθκε θ ταφτιςθ των 

κζντρων εφαρμογισ των δυνάμεων μζςω των τροχαλιϊν, με τουσ άξονεσ του 

δυναμομζτρου. 
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Εικόνεσ 5.24: Ευκυγράμμιςθ ςυςτιματοσ βακμονόμθςθσ 

 

 

5.7.2 :Διαδικαςία Βακμονόμθςθσ 

Θ διαδικαςία βακμονόμθςθσ περιλάμβανε τθν ςυςτθματικι άςκθςθ φορτίων ςτο 

δυναμόμετρο, μζςω των τροχαλιϊν και τθσ ξφλινθσ δοκοφ. Τα πρότυπα βάρθ 

τοποκετοφνταν ςτθν τροχαλία με τθν βοικεια βάςθσ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι γινόταν μζτρθςθ 

των Voltesτου δυναμομζτρου και εξαγωγι των μζςων όρων. Επομζνωσ, πραγματοποιικθκε 

θ αντιςτοιχία ανάμεςα ςε Voltesκαι πραγματικά κιλά από τα πρότυπα βάρθ. Κατά αυτόν 

τον τρόπο και επιδιϊκοντασ τθν λιψθ τιμϊν (Voltes) κοντά ςτθν περιοχι λειτουργείασ που 

είχαν προκφψει πειραματικά από τισ μετριςεισ ςτθν δεξαμενι, εξαγόταν θ πραγματικι 

ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του οργάνου. Ζτςι, ειςάγοντασ τα Voltesτου πειράματοσ τθσ καρίνασ 

ςτθν τελευταία, προζκυψαν οι πραγματικζσ τιμζσ των τιμϊν των δυνάμεων αντίςταςθσ και 

άνωςθσ ςε κιλά. 

Αρχικά τοποκετικθκαν βάρθ ςε μονοαξονικι φόρτιςθ ςε κακζναν από τουσ τρεισ 

άξονεσ. Στον άξονα Y, τα φορτία αςκικθκαν και από τισ δφο πλευρζσ του δυναμομζτρου 

ςυμμετρικά, για να εξεταςκεί θ περίπτωςθ τθσ ωρολογιακισ και αντιωρολογιακισ ςτροφισ 

τθσ καρίνασ ςυμμετρικά κατά τθν διεξαγωγι των πειραμάτων.  
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Στθν ςυνζχεια, τοποκετικθκε ζνα ςτακερό βάροσ κατά τον άξονα διαμικθ άξονα(X) 

και διάφορα βάρθ ςτον άξονα Y, με ςτακερό πάντα βάροσ ςτον Xάξονα. Ζτςι, εξιχκθ μία 

ςυνάρτθςθ μεταφοράσ θ οποία χρθςιμοποιικθκε εκ των νυςτζρων για να προκφψουν οι 

τιμζσ τθσ άνωςθσ(δφναμθ Υ άξονα) ςε Kgόταν θ αντίςταςθ είναι περίπου ίςθ με το βάροσ 

που τοποκετικθκε. Θ ίδια διαδικαςία επαναλιφκθκε για διάφορα βάρθ ςτον διαμικθ 

άξονα, ενϊ θ αλλαγι των βαρϊν ςτον Yάξονα ιταν ςτακερι. Για κάκε ζνα διάμθκεσ βάροσ, 

που αντιπροςωπεφει τθν αντίςταςθ, προζκυψε μία ςυνάρτθςθ μεταφοράσ που ςυςχετίηει 

τιμζσ Voltοργάνου, ςε τιμζσ βάρουσ Y άξονα (Lift) ςε κιλά. Αυτό ζγινε για να ςχθματιςκεί 

ζνα πλζγμα ςυναρτιςεων μεταφοράσ που να καλφπτει όλο το φάςμα λειτουργείασ του 

δυναμομζτρου. 

Αναλυτικότερα, θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του πλζγματοσ όπωσ αναφζρκθκε 

αποτελοφνταν από μία επαναλθπτικι διαδικαςία ςυςτθματικισ αλλαγισ βαρϊν κατά το Y 

(Clockwise&CounterClockwise) , όπου ςε κάκε επανάλθψθ το βάροσ κατά τθν διεφκυνςθ Χ 

άλλαηε. Επομζνωσ, για να μετατραποφνγια τθν δφναμθ Υ τα Volt πειράματοσ ςε kg, 

επιλεγόντουςαν οι δφο ςυναρτιςεισ μεταφοράσ των οποίων τα βάρθ ςτον Χ άξονα  

περιλάμβαναν τθ δφναμθ κατά το Χ που είχε προκφψει από το πείραμα. Με άλλα λόγια, εάν 

είχε βρεκεί από μία ςυνάρτθςθ μεταφοράσ (Volt ςε Kg –Y) για κακζνα από τα βάρθ ςτον 

διαμικθ άξονα,  3 kg και 4 kg αντίςτοιχα, και θ μζτρθςθ είχε δείξει τιμι δφναμθσ κατά τον X 

μεταξφ των δφο προθγοφμενων τιμϊν, τότε με γραμμικι παρεμβολι βριςκόντουςαν τα κιλά 

Y για το δεδομζνο βάροσ ςτον X άξοναπειράματοσ. Θ παραπάνω διαδικαςία γινόταν με 

τιμζσ Voltesκαι όχι kg. Να επιςθμάνουμε ότι οι δυνάμεισ βακμονόμθςθσ ςτον Zάξονα ιταν 

περίπου ταυτόςθμεσ με του πειράματοσ για τον ίδιο άξονα, εάν είχε επιτευχκεί ταφτιςθ 

δυνάμεων μεταξφ πειράματοσ και βακμονόμθςθσ ςτουσ δφο άλλουσ άξονεσ. Αυτό γιατί μία 

δφναμθ κατά το xγια παράγειγμα, με τον δεδομζνο μοχλοβραχίονα από το δυναμόμετρο, 

αςκοφςε και μεγάλθ δφναμθ Zςτο δυναμόμετρο, κακϊσ  το δοκάρι λόγω ροπισ πίεηε το 

δυναμόμετρο με τζτοιο τρόπο που αυξανόταν θ δφναμθ ςτον Zάξονα. 

Ενδεικτικά, παρουςιάηεται θ διαδικαςία υπολογιςμοφ τθσ ςυνάρτθςθσ μεταφοράσ 

(Y-Voltes ςεY-Kg) για φόρτιςθ από τα αριςτερά (CounterClockwise)για μθδενικό βάροσ ςτον 

Xάξονα. 

Με μθδενικι φόρτιςθ κατά το Χ, τοποκετικθκαν διαδοχικά βάρθ κατά το Υ με 

τιμζσ:  0.2 ,0.7 , 1.5 , 1 , 2 , 2.5 , 3 , 4, 5,  6 , 7,  8 και  9 κιλά.  Ταυτόχρονα λαμβάνονταν και οι 

ενδείξεισ τουσ δυναμομζτρου ςε Voltes, οπότε και προζκυπτε και θ ηθτοφμενθ γραμμικι 

ςυνάρτθςθ μεταφοράσ από τουσ μζςουσ όρουσ των μετριςεων. Ππωσ και ςτα πειράματα, 

πριν τοποκετθκεί το κάκε βάροσ πραγματοποιοφνταν μθδενιςμόσ (bias) ςτο δυναμόμετρο, 

κακϊσ και λιψθ μθδενικισ τιμισ για κάποια δευτερόλεπτα, ζτςι ϊςτε να αφαιρεκεί από 

τθν τιμι τθσ τελικισ μζτρθςθσ. Τα παραπάνω φαίνονται ςτον πίνακα 5.25, όπου 

παρουςιάηεται ενδεικτικά ζνα μζροσ των μετριςεων βακμονόμθςθσ. 

Να επιςθμάνουμε ότι οι δυνάμεισ αντίςταςθσ ςτο πείραμα, όπωσ κα δειχκεί ςε 

επόμενο εδάφιο τθσ εργαςίασ, δεν προζκυψαν ςωςτζσ διότι το δυναμόμετρο παρουςίαςε 

προβλιματα για τθν μζτρθςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ. Εντοφτοισ, ςτθν περίπτωςθ 

τθσ βακμονόμθςθσ του οργάνου, μασ ενδιαφζρει να πετφχουμε παρόμοιεσ ςυνκικεσ 

φόρτιςθσ  και να εξάγουμε τθν ςυνάρτθςθ μεταφοράσ τθσ δφναμθσ FY. Επομζνωσ,θ 
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διαδικαςία βακμονόμθςθσ που ςτθρίχκθκε ςτισ δυνάμεισ κατά το Χςυνεχίςτθκε 

κανονικάζτςι ϊςτε επιτευχκοφν όμοιεσ ςυνκικεσ με το πείραμα, χωρίσ βζβαια ςτο τζλοσ να 

λαμβάνονται υπόψθ οι δυνάμεισ κατά το X(αντίςταςθ), λόγω των λανκαςμζνων ενδείξεων 

του οργάνου. 

 

Ρίνακασ 5.25 : Αρχείο επεξεραγαςίασ των μετριςεων. Το κάκε νοφμερο είναι ο μζςοσ όροσ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ μζτρθςθ και φαίνεται θ αφαίρεςθ τθσ μθδενικισ από τθν κανονικι μζτρθςθ. 

 

Για ςτακερό βάροσ Χ(μθδενικό), φαίνονται οι τιμζσ βαρϊν που τοποκετικθκαν 

διαδοδοχικά κατά το Υ (200 gr, 500 gr, …) και οι ενδείξεισ του δυναμομζτρου. Επιλζγοντασ 

τα Voltes(10θ ςτιλθ), ςχθματιηόταν θ ηθτοφμενθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ: 

 

 

Διάγραμμα 5.26:   Διαγραμματικι αναπαράςταςθ ςυνάρτθςθσ μεταφοράσ για μθδενικό βάροσ κατά 

τον Χ άξονα 

y = 19.79x + 0.025
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Θ ίδια διαδικαςία επανλιφκθκε για διάφορεσ τιμζσ βαρϊν ςτθν τροχαλία Χ, που να 

καλφπτουν το εφροσ τιμϊν τθσ αντίςταςθσ τθσ καρίνασ ςτα διάφορα πειράματα. 

 

6 .  Αποτελζςματα Πειραμάτων 

 

6.1 Μζκοδοσ επεξεργαςίασ αρικμθτικϊν αποτελεςμάτων 

Τα αποτελζςματα των πειραμάτων αναλφκθκαν μζςω του προγράμματοσ excel, 

από το οποίο λιφκθκαν οι μζςοι όροι των μετριςεων για κάκε μία διαφορετικι 

περίπτωςθ.  Στουσ πρϊτουσ τρείσ  από τουσ επόμενουσ πίνακεσ φαίνονται οι μετριςεισ του 

δυναμομζτρου μετά τθν καταγραφι ςε αρχείο Notepadκαι ςτθν ςυνζχεια εξαγωγι ςε 

Excelγια να είναι δυνατι θ επεξεργαςία. Ππωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, θ 

ςυχνότθτα λιψθσ των μετριςεων ιταν 50 Hz(50 μετριςεισ το δευτερόλεπτο), οι οποίεσ 

αυτόματα καταγράφονταν και αποκθκεφονταν από το πρόγραμμα ςε μορφι Notepad. Στον 

πρϊτο πίνακα φαίνεται το αρχείο εξαγωγισ του προγράμματοσ του δυναμομζτρου , όπου 

ςτθν πρϊτθ ςτιλθ φαίνεται θ ϊρα τθσ μζτρθςθσ(με ακρίβεια δευτερολζπτου) και ςτισ 

υπόλοιπεσ ςτιλεσ φαίνονται οι διάφορεσ δυνάμεισ και ροπζσ. Οι ςυμβολιςμοί F,Τ αφοροφν 

τισ δυνάμεισ και τισ ροπζσ ςε μονάδεσ KgκαιKg*cmαντίςτοιχα, όπωσ αυτζσ προζκυψαν με 

χριςθ του Calibrationfileτθσ εταιρείασ. Οι υπόλοιπεσ ςτιλεσ(με τον ςυμβολιςμό Gαφοροφν 

τα Voltes). Για παράδειγμα θ ςτιλθ G0 αφορά ταvoltesκατά τθν φόρτιςθ ςτον διαμικθ 

άξονα Χ, θ ςτιλθ G1 τα Voltesςτθν διεφκυνςθ Υ,κλπ. 

 

Ρίνακασ 6.1:  Ενδεικτικό αρχείο εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε αρχείο Notepad 

 

 



 

Τα αποτελζςματα ςτθν ςυνζχεια επεξεργάςτθκαν με τθν βοικεια του προγράμματοσ Excel, ζτςι ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκεί θ ςυνάρτθςθ AVERAGE(μζςοσ όροσ) τθσ κάκε ςτιλθσ. 

 

Ρίνακασ 6.2: Ενδεικτικό αρχείο excel αποτελεςμάτων 

 

 

Ρίνακασ 6.3:  Εξαγωγι των μζςων όρων όλων των μετριςεων για ζνα ‘’run’’ ςτθν δεξαμενι. Ραρατθροφμε ότι λιφκθκαν 2519 

μετριςεισ. Θ μζτρθςθ ιταν για 45 δευτερόλεπτα(f=50Hz)  

 

 

Μετά από τθν διεξαγωγι τριϊν επαναλιψεων ςε κάκε περίπτωςθ παραμζτρων, λαμβανόταν ο μζςοσ όροσ 

από τισ τρεισ αυτζσ μετριςεισ. Ζτςι, προζκυπτε θ τιμι των δυνάμεων για μία ςυγκεκριμζνθ ταχφτθτα και ςε 

ςυγκεκριμζνθ γωνία πρόςπτωςθσ.  Θ παραπάνω διαδικαςία επαναλιφκθκε για τρεισ διαφορετικοφσ τφπουσ 

διεγζρτθ τφρβθσ, κακϊσ και για τθν περίπτωςθσ τθσ κακαρισ υδροτομισ, δθλαδι χωρίσ διεγζρτθ, όπου είναι 

κυρίαρχθ θ ςτρωτι ροι.  
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Ρίνακασ 6.7: Υπολογιςμόσ μζςων όρων των τριϊν επαναλθπτικϊν μετριςεων για τισ 7 μοίρεσ αντιωρολογιακά ςτο 1 m/s, χωρίσ 

διεγζρτθ τφρβθσ 

Ενδεικτικά παρουςιάηεται το παραπάνω ςχιμα, ςτο οποίο φαίνεται ο υπολογιςμόσ των μζςων όρων των 

μετριςεων για τισ 7 μοίρεσ αντιωρολογιακά ςτο 1 m/s, χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ. Βλζπουμε ότι πραγματοποιικθκαν 

τρεισ επαναλθπτικζσ μετριςεισ αφοφ πρϊτα μετρικθκαν και αντίςτοιχεσ μθδενικζσ πριν από κάκε μία από αυτζσ. 

Στθν ςυνζχεια υπολογίςτθκαν οι μζςοι όροι τόςο των μθδενικϊν όςο και των υπό ταχφτθτα φορείου. Ζπειτα, 

αφαιρζκθκαν οι δφο πρθγοφμενεσ τιμζσ(μζςοι όροι), προκφπτοντασ ζτςι θ ηθτοφμενθ τιμι για κάκε μία 

δφναμθ(FX,FY,FZ) και κάκε μία ροπι(ΤΧ,ΤΥ,ΤΗ), κακϊσ και για τα αντίςτοιχα Voltes(G0 για FX, G1 για FY,…., G5 για 

ΤΗ).  

 

 

 

6.2  Αρικμθτικά αποτελζςματα για τουσ διάφορουσ τφπουσ διεγζρτθ τφρβθσ 

Θ παραπάνω διαδικαςία επαναλιφκθκε για όλεσ τισ διαδικαςίασ και τα τελικά αποτελζςματα 

παρουςιάςτθκαν με τθν μορφι πίνακα EXCEL και διαγραμμάτων όπωσ φαίνεται παρακάτω, με ομαδοποιθμζνουσ 

πίνακεσ και εικόνεσ για κάκε είδουσ διεγζρτθ τφρβθσ. 
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6.2.1  Καρίνα χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ 

 

 

Πίνακασ 6.7: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ μζςων όρων (ο κακζνασ τριϊν μετριςεων) , κακζνασ από τουσ οποίουσ αναφζρεται είτε 

ςε διαφορετικι γωνία πρόςπτωςθσ, είτε ςε διαφορετικι ταχφτθτα ροισ, για τθν περίπτωςθ τθσ καρίνασ χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ. 

Οι τιμζσ προκφπτουν με το Calibrationfile του καταςκευαςτι του δυναμομζτρου. (CCW: CounterClockwise, CW: Clockwise). 



Τα αποτελζςματα του παραπάνω πίνακα είναι για τθν καρίνα χωρίσ διεγζρτθ 

τφρβθσ όπου αναμζνονται και οι υψθλότερεσ τιμζσ τθσ δφναμθσ Liftκαι οι χαμθλότερεσ 

τιμζσ τθσ ανίςταςθσ, ςε ςχζςθ με τα πειράματα με διεγζρτθ τφρβθσ. Να παρατθριςουμε ότι 

οι δυνάμεισ αντίςταςθσ δεν ζχουν μετρθκεί ςωςτά από το δυναμόμετρο, κακϊσ ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ δφναμθ αντίςταςθσ μειϊνεται είτε με αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ είτε 

με αφξθςθσ τθσ γωνίασ προςπτϊςεωσ τθσ ροισ. Ρροφανϊσ μία τζτοια μζτρθςθ είναι 

απαγορευτικι και φανερϊνει τθν ελλειματικότθτα του οργάνου για μζτρθςθ δφναμθσ ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ. Επομζνωσ, θ δφναμθ αντίςταςθσ δεν ςυμπεριλιφκθκε ςτα 

αποτελζςματα των πειραμάτων και ςχολιάςκθκε μόνο θ κάκετθ δφναμθ(Lift) θ οποία είναι 

και ο ςκοπόσ τθσ παροφςθσ διπλωματικισ εργαςίασ.Ραρακάτω φαίνονται οριςμζνεσ 

φωτογραφίεσ κατά τα πειράματα ςτο φορείο για τθν περίπτωςθ τθσ καρίνασ χωρίσ διεγζρτθ 

τφρβθσ. 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Εικόνεσ 6.8.1  ,6.8.2  :  Χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ, 1m/supstream 
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Εικόνεσ 6.9.1,  6.9.2  :  Χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ, 2m/supstream 

 

Ππωσ φαίνεται από τισ παραπάνω εικόνεσ, υπάρχει εμφανισ ςυμμετρία των 

κυματιςμϊν από τισ δφο πλευρζσ τθσ καρίνασ, χαρακτθριςτικό τθσ μθδενικισ γωνίασ 

πρόςπωςθσ τθσ ροισ. Ρροφανϊσ θ επίδραςθ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ παίηει ςθμαντικό 

ρόλο ςτισ κατανομζσ των δυνάμεων, αυξάνοντασ τθν αντίςταςθ λόγω φπαρξθσ αντίςταςθσ 

κυματιςμϊν. Στθν γωνία Upstream θ δφναμθ άνωςθσ είναι μθδενικι λόγω ςυμμετρικοφ 

πεδίου πιζςεων. 

Ρροχωρϊντασ τϊρα ςτισ 3.5 μοίρεσ αντιωρολογιακά, κακϊσ και αντιωρολογιακά, το 

πεδίο κυματιςμϊν γίνεται αντιςυμμετρικό από τισ δφο πλευρζσ. Επίςθσ, φαίνεται ξεκάκαρα 

θ τάςθ που ζχει θ ροι να κινείται από τθν πλευρά τθσ υψθλισ πίεςθσ(υποπίεςθ) ςτθν μεριά 

τθσ χαμθλισ. Κακϊσ οι γραμμζσ ροζσ ςυναντϊνται ςε διαφορετικζσ κακ’φψοσ κζςεισ, 

φαίνεται και θ δθμιουργία δίνθσ ςτο πίςω μζροσ τθσ καρίνασ. Στα 2 m/sτα φαινόμενα 

γίνονται εντονότερα και αυξάνει θ αντίςταςθ αλλά ζχουμε και τθν ανάλογθ αφξθςθ ςτθν 

ανωςτικι δφναμθ. 
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Εικόνα 6.10:  3.5 μοίρεσ Clockwise 1m/s, χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ. 

 

6.2.2  Καρίνα με διεγζρτη ςφρμα 

 

 

Πίνακασ 6.11: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ μζςων όρων (ο κακζνασ τριϊν μετριςεων) , κακζνασ από 

τουσ οποίουσ αναφζρεται είτε ςε διαφορετικι γωνία πρόςπτωςθσ, είτε ςε διαφορετικι ταχφτθτα 

ροισ, για τθν περίπτωςθ τθσ καρίνασ με διεγζρτθ τφπου ςφρματοσ. Οι τιμζσ προκφπτουν με το 

Calibrationfile του καταςκευαςτι του δυναμομζτρου. (CCW: CounterClockwise, CW: Clockwise). 
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Τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του ςφρματοσ  ιταν διάμετροσ ίςθσ με ½ του 

χιλιοςτοφ και κζςθ εφαρμογισ ςτα 23 χιλιοςτά από το χείλοσ πρόςπτωςθσ κακόλο το φψοσ 

τθσ καρίνασ. Θ επιλογι ζγινε με βάςθ τθν κερμοκραςία του νεροφ τθσ δεξαμενισ και των 

ταχυτιτων φορείου που ζγιναν τα πειράματα. 

 

 

 

Εικόνεσ : 6.12.1  ,  6.12.2  :  Θ καρίνα με τοποκετθμζνο το ςφρμα κοντά ςτο χείλοσ πρόςπτωςθσ. Θ 

μπλε γραμμι είναι θ κατακόρυφθ γραμμι που ςθμαδεφτθκε με τθν βοικεια του leizer και 

χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ευκυγράμμιςθ. 
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Εικόνα 6.13:  1m/supstream με διεγζρτη ςφρματοσ. 
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Εικόνεσ 6.14.1  , 6.14.2 :  1m/s μεδιεγζρτηςφρμα 3.5 μοίρεσ Counter clockwise 
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Εικόνεσ 6.15.1  ,6.15.2 :  1m/s μεδιεγζρτηςφρμα 7 μοίρεσ Counter clockwise 
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Εικόνεσ : 6.16.1 ,6.16.2, 6.16.3:  2m/s μεδιεγζρτηςφρμα 7 μοίρεσ Counter clockwise 

 

 

Ραρατθροφμε ότι το ςφρμα προκαλεί ιςχυρι αποκόλλθςθ τθσ ροισ μόνο ςτθν 

πλευρα τθσ υποπίεςθσ, ενϊ ςτθν πλευρά τθσ κετικισ πίεςθσ θ ροι δεν αποκολλάται. Θ 

αποκόλλθςθ τθσ ροισ ςτθν πλευρά υποπίεςθσ είναι πολφ ιςχυρι αφινοντασ μεγάλθ δίνθ 

πίςω από τθν καρίνα. Τα παραπάνω αποτελζςματα οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι 

διεγζρτεσ τφρβθσ τφπου ςφρματοσ κρίνονται ακατάλλθλοι για τθν περίπτωςθ πτερυγίων 

υπό κλίςθ, όπωσ θ καρίνα, λόγω τθσ μεγάλθσ ευαιςκθςίασ που ζχει θ ροι ςτθν απότομθ 

μεταβολι τθσ καμπυλότθτασ ςτθν μεριά τθσ χαμθλισ πίεςθσ. Αντικζτωσ, όπωσ κα δοφμε και 

παρακάτω, οι διεγζρτεσ τφπου λωρίδασ άμμου κρίνονται καταλλθλότεροι. 
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6.2.3 Καρίνα με διεγζρτη τφπου λωρίδασ άμμου 

 

 

 

Πίνακασ 6.17: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ μζςων όρων (ο κακζνασ τριϊν μετριςεων) , κακζνασ από 

τουσ οποίουσ αναφζρεται είτε ςε διαφορετικι γωνία πρόςπτωςθσ, είτε ςε διαφορετικι ταχφτθτα 

ροισ, για τθν περίπτωςθ τθσ καρίνασ με διεγζρτθ τφπου λωρίδασ άμμου. Οι τιμζσ προκφπτουν με το 

Calibrationfile του καταςκευαςτι του δυναμομζτρου. (CCW: CounterClockwise, CW: Clockwise). 

 

Στθν περίπτωςθ αυτοφ του τφπου διεγζρτθ δεν παρατθρικθκε αποκόλλθςθ τθσ 

ροισ ακόμα και ςτισ 7 μοίρεσ ςτα 2m/s , οδθγϊντασ ζτςι ςτο ςυμπζραςμα ότι οι λωρίδεσ 

άμμου είναι ιδανικότερεσ για τθν εφαρμογι. 
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Εικόνεσ  6.18.1  ,6.18.2  :  7 μοίρεσ CounterClockwise ςτα 2m/s, όπου φαίνεται ότι δεν 

πραγματοποιείται αποκόλλθςθ τθσ ροισ και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ καρίνασ 

 

6.2.4 Καρίνα με διεγζρτη λωρίδασ άμμου ίδιασ τραχφτητασ διπλοφ πλάτουσ 

Στθν ςυνζχεια πραγματοποιικθκαν πειράματα με διεγζρτθ τφπου άμμου διπλάςιου 

πάχουσ από τθν αμζχωσ προθγοφμενθ περίπτωςθ, για να εξεταςκεί θ επίδραςθ του 

πλάτουσ του διεγζρτθ ςτισ τιμζσ τθσ αντίςταςθσ και τθσ δφναμθσ Lift. 

 



64 
 

 

Πίνακασ 6.17: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ μζςων όρων (ο κακζνασ τριϊν μετριςεων) , κακζνασ από 

τουσ οποίουσ αναφζρεται είτε ςε διαφορετικι γωνία πρόςπτωςθσ, είτε ςε διαφορετικι ταχφτθτα 

ροισ, για τθν περίπτωςθ τθσ καρίνασ με διεγζρτθ τφπου λωρίδασ άμμου διπλοφ πάχουσ. Οι τιμζσ 

προκφπτουν με το Calibrationfile του καταςκευαςτι του δυναμομζτρου. (CCW: CounterClockwise, 

CW: Clockwise). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.18:  Καρίνα με τοποκετθμζνο διεγζρτθ τφρβθσ τφπου 

λωρίδασ άμμου με διπλάςιο πλάτοσ. 
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7. υμπεράςματα 

 

7.1  Αποτελζςματα ςε μορφι διαγραμμάτων 

Ραρακάτω φαίνονται τα αποτελζςματα ςε μορφι διαγραμμάτων. Αρχικά 

παρουςιάηεται θ δφναμθ Lift για τουσ διάφορουσ τφποσ διεγερτϊν τφρβθσ κακϊσ γίνεται 

και θ ςφγκριςθ μεταξφ τουσ, όςον αφορά τθν πτϊςθ τθσ ανωςτικισ δφναμθσ ςε κάκε 

περίπτωςθ, το οποίο είναι και το ηθτοφμενο τθσ εργαςίασ. Εν ςυνεχεία, παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα τθσ βακμονόμθςθσ του δυναμομζτρου και ςυγκεκριμζνα, οι νζεσ τιμζσ 

άνωςθσ ςε κιλά βάρουσ που προζκυψαν φςτερα απο τθν χριςθ των ςυναρτιςεων 

μεταφοράσ. Θ δφναμθ αντίςταςθσ παραλείπεται, όπωσ επιςθμάνκθκε παραπάνω, λόγω τθσ 

ελλειματικότθτασ του οργάνου που διαπιςτϊκθκε για τθν ςυγκεκριμζνθ φόρτιςθ.  Τα 

ςυμπεράςματα και οι ςχολιαςμοί από τα παρακάτω διαγράμματα, επιςθμαίνονται ςτο 

αμζςωσ επόμενο κεφάλαιο.
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Διάγραμμα 6.19 : Σφγκριςθ Δφναμθσ Lift χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ και                                                   Διάγραμμα 6.20   :  Σφγκριςθ Δφναμθσ Lift χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ και με διεγζρτθ                  

με διεγζρτθ λωρίδασ άμμου, με calibration εταιρείασ.                                                                           άμμου διπλοφ πλάτουσ, με calibration εταιρείασ . 
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Διάγραμμα 6.21: Σφγκριςθ Δφναμθσ Lift χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ και με διεγζρτθ τφπου ςφρματοσ,           

    με calibration εταιρείασ                 
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Διάγραμμα 6.22:   Σφγκριςθ Δφναμθσ Lift χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ και με διεγζρτθ                                                 Διάγραμμα 6.23: Σφγκριςθ Δφναμθσ Lift χωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ και με διεγζρτθ  

λωρίδασ άμμου,  μετά από τθν βακμονόμθςθ.                                                                                                              λωρίδασ άμμου διπλοφ πλάτουσ μετά από τθν βακμονόμθςθ. 
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Διάγραμμα 6.24:  Σφγκριςθ Δφναμθσ Liftχωρίσ διεγζρτθ τφρβθσ και με διεγζρτθ τφπου  

                                           ςφρματοσ,   μετά από τθν βακμονόμθςθ
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4.2 Σχολιαςμόσ 

Τα πειράματα ζδειξαν τθν ποςοςτιαία επίδραςθ των διαφόρετικϊν ειδϊν 

διεγερτϊν τφρβθσ ςτθν δφναμθ άνωςθσ. Θ περίπτωςθ τθσ καρίνασ χωρίσ διεγζρτθ ιταν 

αυτι που ζδωςε και τισ υψθλότερεσ τιμζσ άνωςθσ, με όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ οδθγοφν 

ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ τελευταίασ ςε διαφορετικό ποςοςτό κάκε φορά, με ταυτόχρονα 

αυξανόμενθσ  αντίςταςθσ.  Ιδιαίτερα ςε υψθλζσ γωνίεσ όπωσ αυτζσ που μασ ενδιαφζρουν 

ςτθν πράξθ, οι διεγζρτεσ δθμιουργοφν υψθλά επίπεδα τυρβϊδουσ ροισ και θ άνωςθ 

ελαττϊνεται περαιτζρω. Επομζνωσ, θ αποδοτικότθτα του πτερυγίου επθρεάηεται 

άμεςα(ελαττϊνεται) και  επιβεβαιϊνεται θ ευαιςκθςία τθσ καρίνασ ςτθν παρουςία 

διεγζρτθ τφρβθσ. Βζβαια, κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι τα δεδομζνα πειράματα δεν 

μποροφν να εξαλείψουν τον παράγοντα τθσ επίδραςθσ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ ςτον 

ςυντελεςτι άνωςθσ και κατά πόςο ο τελευταίοσ ςυνειςφζρει ςτθν ελάττωςθ τθσ δφναμθσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςθ μζνει να εξεταςκεί περαιτζρω ςε επόμενεσ πειραματικζσ 

μελζτεσ. Ραρακάτω παρουςιάηεται πίνακασ όπου περιλαμβάνει όλα τα ποςοςτά μείωςθσ, 

προκειμζνου να γίνει ευκολότερα θ ςφγκριςθ. 

ΛΩΡΙΔΑ ΑΜΜΟΤ 

ΠΟΟΣΟ ΕΛΑΣΣΩΗ ΣΗΝ 
ΔΤΝΑΜΗ ΑΝΩΗ Ε ΧΕΗ ΣΗΝ 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΩΡΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΤΡΒΗ 

ΜΟΙΡΕ 

-7 -3,5 0 3,5 7 

1m/s  15,30% 12,80% - 12,60% 15,20% 

2m/s  10,80% 4,50% - 16,10% 8,42% 

      

      ΛΩΡΙΔΑ ΑΜΜΟΤ ΔΙΠΛΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 

ΠΟΟΣΟ ΕΛΑΣΣΩΗ ΣΗΝ 
ΔΤΝΑΜΗ ΑΝΩΗ Ε ΧΕΗ ΣΗΝ 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΩΡΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΤΡΒΗ 

ΜΟΙΡΕ 

-7 -3,5 0 3,5 7 

1m/s  16,31% 11,22% - 11,35% 17,75% 

2m/s  11,72% 13,51% - 12,40% 11,73% 

      
      ΤΡΜΑ 

ΠΟΟΣΟ ΕΛΑΣΣΩΗ ΣΗΝ 
ΔΤΝΑΜΗ ΑΝΩΗ Ε ΧΕΗ ΣΗΝ 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΧΩΡΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΤΡΒΗ 

ΜΟΙΡΕ 

-7 -3,5 0 3,5 7 

1m/s  13,75% 12,14% - 12,40% 18,63% 

2m/s  4,64% 9,47% - 9,43% 4,43% 

Ρίνακασ 6.25 : Σφγκριςθ πτϊςθσ δφναμθσ άνωςθσ για τουσ διάφορουσ τφπουσ διεγζρτθ 
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Ο πίνακασ δείχνει τθν ευαιςκθςία τθσ καρίνασ όχι μόνο ςτθν παρουςία τφρβθσ, 

άλλα και ςτθν επιλογι του ςυγκεκριμζνου τφπου διεγζρτθ. Ππωσ διαπιςτϊκθκε, ο 

διεγζρτθσ τφπου ςφρματοσ δεν ςυνίςταται για χριςθ κακϊσ δθμιουργεί απότομεσ 

μεταβολζσ ςτθν ροι λόγω τθσ γεωμετρίασ του, με αποτζλεςμα να παρατθρείται μεγάλθ 

αποκόλλθςθ τθσ ροισ. Αντίκετα, οι διεγζρτεσ τφπου λωρίδασ άμμου κρίνονται 

καταλλθλότεροι για τα τα πειράματα, κακϊσ επιτρζπουν τθν μετατροπι τθσ ςτρωτισ ροισ 

ςε τυρβϊδθ, χωρίσ να παρατθρείται αποκόλλθςθ.  

Επιπλζον, να παρατθριςουμε ότι το πλάτοσ τθσ λωρίδασ άμμου, αν πρόκειται για 

τθν ίδια τραχφτθτα επιφάνειασ, δεν επθρεάηει ςθμαντικά τθν άνωςθ κακϊσ και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ(μονοφ και διπλοφ πλάτουσ), παρατθρικθκαν παρόμοια ποςοςτά μείωςθσ ςε 

ςχζςθ με τθν καρίνα χωρίσ διεγζρτθ.Ράντωσ, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα ποςοςτά μείωςθσ 

τθσ δφναμθσ Lift είναι αξιοςθμείωτα και δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να υποεκτιμθκοφν 

ςε μελλοντικζσ μελζτεσ και πειράματα, κακϊσ άλλωςτε θ αποτελεςματικότθτα τθσ καρίνασ 

ςχετίηεται άμεςα με τθν ικανότθτά τθσ να παράγει πλάγια δφναμθ.  

 

 

 

 

 

 

Επίλογοσ 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν θ πειραματικι μελζτθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ τθσ καρίνασ ενόσ ιςτιοπλοϊκοφ ςε ςυνκικεσ δεξαμενισ δοκιμϊν. Το είδοσ 

και θ γεωμετρία τθσ επιλζχκθκαν με ςκοπό να αναπαριςτοφν μία ςυνθκιςμζνθ περίπτωςθ 

καρίνασ ςε ρεαλιςτικι βάςθ. Τα πειράματα πραγματοποιικθκαν λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ 

τισ παραμζτρουσ και επιδιϊχκθκε θ λιψθ μετριςεων με ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα. Θ 

καρίνα εξετάςτθκε υπό διαφορετικοφσ τφπουσ διεγερτϊν τφρβθσ και ςχολιάςκθκαν τα 

αποτελζςματα ζτςι ϊςτε να εξεταςτεί θ καταλλθλότθτα του κακενόσ.Τζλοσ, ζνασ επιπλζον 

ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι  να ςυνειςφζρει ςε μελζτεσ και πειράματα που πικανόν να 

διεξαχκοφν μελλοντικά και κα αφοροφν τθν ολικι ςυμπεριφορά ιςτιοπλοϊκϊν ςκαφϊν ςε 

πειραματικζσ ςυνκικεσ, όπου ο ρόλοσ τθσ καρίνασ είναι κακοριςτικόσ. 
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