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AEROSHRAGGA gia SKYDIVING gia tolyno

10.7.-4-31Δ  Αεροσήραγγα  για SKYDIVING   gia tolyno !

10.7.-4-31Δ  Αεροσήραγγα  για δοκιμές ελεύθερης πτώσης και αιώρησης αλεξιπτωτιστών.

           Με σκοπό τον σχεδιασμό χώρου ρεύματος αέρα για τη  διεξαγωγή δοκιμών και  άσκησης

αλεξιπτωτιστών επιλέγεται  να χρησιμοποιηθεί  αεροσήραγγα κλειστού κυκλώματος (υπολογισθείσα ήδη

στην  Εφαρμογή 10.7.4-26 ΡΔΜ καλούμενη ακολούθως Αρχική Αεροσήραγγα, ΑΑ), από την οποία έχει

ληφθεί  το  παρόν  σκαρίφημα  (αριστερά)  αλλά  περιεστραμμένο  κατά  900,  ώστε  το  ‘τμήμα  μετρήσεων’

ταχύτητας cΕΚ να είναι σε κατακόρυφη θέση (δεξιά). Δεδομένα της ΑΑ ήταν: διάμετρος εισροής στο τμήμα

μετρήσεων  D = 1 m,  ταχύτητα εκροής από το ακροφύσιο    cΕΚ = 50 m/s και συνολικές τοπικές απώλειες

ως ειδικό έργο απωλειών 
Y V=∑ yi. . .. .. .. . . . Για προφανείς λόγους ασφάλειας  των ασκουμένων αλλά

και των «θεατών» το τμήμα μετρήσεων/δοκιμών δεν είναι ελεύθερο αλλά περιβάλλεται από ένα κυλινδρικό

ελαφρά αποκλίνον μεταβατικό τμήμα με διαφανές τοίχωμα (συνήθως ενισχυμένο πλεξιγκλάς) και άνοιγμα

εισόδου/εξόδου.             

 



2

(α) Να αιτιολογηθεί γιατί αυτή η επιλογή του κοινού σχεδιασμού των δύο αεροσηράγγων είναι ορθή και

υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει ο σχεδιασμός της Νέας Αεροσήραγγας (ΝΑ, δεξιά). 

(β) Να ευρεθεί  η οριακή ταχύτητα ελεύθερης πτώσης, η οποία ταυτόχρονα είναι η αναγκαία ταχύτητα της

δέσμης αέρα cΕΚ κατά την εκροή από το ακροφύσιο, όταν το βάρος του αλεξιπτωτιστή  B = m·g  εξισώνεται

με την αεροδυναμική αντίσταση του σώματός του 
DΑΣ=cD⋅ρ⋅

cΔ
2

2
⋅ΑΑΣ

, σχ.(2.8.10) ΡΔΜ, με  cD  ο

συντελεστής αντίστασης και  ΑΑΣ ………………

 (γ)  Να υπολογισθεί η παροχή αέρα και η αναγκαία αύξηση πίεσης  Δpt στον ανεμιστήρα (και το ειδικό

έργο αυτού  
Y=Δpt / ρ )  στη Νέα Αεροσήραγγα (ΝΑ) γνωρίζοντας από τα δεδομένα της ΑΑ (βλ.

Εφαρμογή  10.7.4-26  ΡΔΜ) τις   συνολικές  τοπικές  απώλειες  σε  μονάδες  ειδικού  έργου…………….

Αντίστοιχη  ισχύς απωλειών  
S L=0,8

l
7 ,54

=
2⋅3227 ,3

1,2⋅193 ,32
⋅
42 ,1
181 , 25

⋅
συν 2 ,86

συν (12 , 58ο+2 , 86)
=0 ,03465 → l=0 ,3266 m

με  τη  παροχή μάζας  στην  διατομή  εκροής του ακροφυσίου

nq=157 ,8⋅σ=157 ,8⋅2 ,116=333 ,9  με Lw26 , 4+6,6⋅log 333 ,9+10⋅log 754 ,2+20⋅log 3227 , 3 → Lw=142 dB  με Α11 τη διατομή εκροής του ακροφυσίου.

Προς ολοκλήρωση του σχεδιασμού να υπολογισθούν επίσης;

Ισχύς απωλειών  ελεύθερης εκροής στο τμήμα μετρήσεων 5% (προσεγγιστικά): PVEK ≈ 0,05PV.

Συνολική ισχύ απωλειών: ……..  .  Ισχύς ελεύθερης εκροής:  
PEK=ṁ⋅

cEK
2

2               

Βαθμός απόδοσης αεροσήραγγας : η=1 . .. .. . .        Ισχύς ανεμιστήρα: PAN = …………….. . 

Ισχύς κινητήρα με 10% ασφάλεια λειτουργίας (κατά κανόνα ηλεκτρικός):  PKIN ≈ 1,1PAN.

(δ)  Να  αιτιολογηθεί,  γιατί  ο  χρησιμοποιούμενος  ανεμιστήρας  πρέπει  να  είναι  αξονικού  τύπου.  Να

υπολογισθεί  με  τη  βοήθεια  της  καμπύλης  Κορντιέ,  (ΣΧΗΜΑΤΑ 10.3/3,  /4  και  1.2/1  ΡΔΜ) ο αριθμός

στροφών. 

ΛΥΣΗ:  (α)  Η άμεση εφαρμογή του σχεδιασμού της ΑΑ στην ΝΑ συνεπάγεται, ότι πρέπει να υπάρχει

ασυμπίεστη ροή, η οποία υφίσταται ένεκα των χαμηλών ταχυτήτων, και απόλυτη γεωμετρική ομοιότητα

της ΝΑ με την ΑΑ (π.χ. ίδιες γωνίες κλίσης τοιχωμάτων, ίδια γεωμετρία πτερυγίων καθοδήγησης ροής) με

τον λόγο των διαμέτρων εκροής των ακροφυσίων Δ = D11,NE/D11,AA  = 4/1 = 4 και λόγο ταχυτήτων Τ = cΕΚ,NE/

cΕΚ,AA =  (D11,NE/D11,AA)2.  Έτσι  οι  συντελεστές  απωλειών  ζ  ……………………………….και  στις  δύο

κατασκευές, στις οποίες επίσης η πυκνότητα του αέρα είναι επίσης ίδια ρ = 1,2 kg/m3.

(β) Ταχύτητα εκροής από το ακροφύσιο που είναι και η ταχύτητα στο τμήμα δοκιμών cΕΚ: Στη κατάσταση

ισορροπίας του ανθρώπινου σώματος στο κατακόρυφο ρεύμα αέρα το βάρος του  Β είναι  ίσο με τη

ρευστοδυναμική αντίσταση  D στη ταχύτητα πτώσης, που είναι και η ταχύτητα ροής  cΕΚ  . Τότε ισχύει:

…………….
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	(β) Ταχύτητα εκροής από το ακροφύσιο που είναι και η ταχύτητα στο τμήμα δοκιμών cΕΚ: Στη κατάσταση ισορροπίας του ανθρώπινου σώματος στο κατακόρυφο ρεύμα αέρα το βάρος του Β είναι ίσο με τη ρευστοδυναμική αντίσταση D στη ταχύτητα πτώσης, που είναι και η ταχύτητα ροής cΕΚ . Τότε ισχύει:…………….

