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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΜΤΝΑ ΣΩΝ ΗΠΑ 
 

Xρθματοδότθςθ πζραν των 200.000 Ευρώ από το Τπουργείο Άμυνασ των ΘΠΑ ζλαβε πρόςφατα 
το Εργαςτιριο Τπολογιςτικισ Μθχανικισ UCY-CompSci τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου (http://www.ucy-compsci.org). Σο εργαςτιριο, διευκυντισ του οποίου 
είναι ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισταφροσ Καςινοσ, ζλαβε τθ χρθματοδότθςθ μζςω του Γραφείου 
Επιςτθμονικισ Ζρευνασ του Αμερικανικοφ τρατοφ και Αεροπορίασ ςτο πλαίςιο ενόσ 
πρωτοποριακοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ.  
 
θμειώνεται ότι πρόκειται για τθν πρώτθ φορά που το Τπουργείο Άμυνασ των ΘΠΑ 
χρθματοδοτεί ερευνθτικό πρόγραμμα ςτθν Κφπρο. Με ςυνολικι διάρκεια 42 μινεσ, το ζργο 
αφορά ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ του μοντζλου για τυρβώδθ ροι "Algebraic Structure-Based 
Model (ASBM)" ζτςι που αυτό να μπορεί ενταχκεί ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ αεροπλάνων και 
ελικοπτζρων. Θ ροι του αζρα που ςυναντοφν τα φτερά των αεροπλάνων και οι ζλικεσ των 
ελικοπτζρων δεν είναι ςτρωτι (εικόνα) αλλά ακανόνιςτθ και τυρβώδθσ και αυτό ζχει ςθμαντικζσ 
επιπτώςεισ τόςο ςτθν ευςτάκεια των πτιςεων, όςο και ςτθν κατανάλωςθ καυςίμων.  
 
Σο νζο μοντζλο υπόςχεται μεγαλφτερη ακρίβεια ςτουσ αεροδυναμικοφσ υπολογιςμοφσ και 
άρα θα μποροφςε να ςυμβάλει ςτο ςχεδιαςμό αςφαλζςτερων και πιο οικονομικών 
αεροπλάνων. Σο μοντζλο ΑSBM είχε αναπτυχκεί αρχικά από τον Δρ  Κάςινο ςε ςυνεργαςία με 
τον Κακ. William Reynolds, και με τθ βοικεια ςυνεργατών τουσ, όταν εργάηονταν μαηί ςτο 
Κζντρο Ερευνών Συρβώδουσ Ροισ τθσ NASA ςτο πανεπιςτιμιο Stanford ςτθν Καλιφόρνια. Θ 
ανάπτυξθ του εν λόγω υπολογιςτικοφ μοντζλου ςυνεχίςτθκε τα τελευταία δζκα χρόνια ςτο 
Πανεπιςτιμιο Κφπρου μζςα από Ευρωπαϊκά προγράμματα του 6ΟΤ προγράμματοσ πλαιςίου για 
τθν ζρευνα και τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ. 
 
Σο μοντζλο ASBM κεωρείται ζνα από τα πιο υποςχόμενα ςφγχρονα μοντζλα τυρβώδουσ ροισ το 
οποίο  ζχει εντάξει ςε πειραματικό ςτάδιο ςε υπολογιςτικά λογιςμικά αεροδυναμικισ και θ 
Airbus. Παρόλο που θ χρθματοδότθςθ από τισ ΘΠΑ αφορά εφαρμογζσ ςτθν αεροναυπθγικι, το 
ίδιο μοντζλο κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά και ςε αρκετζσ άλλεσ τεχνολογικζσ 
εφαρμογζσ όπωσ είναι π.χ. ο ςχεδιαςμόσ των φτερωτών ςε ανεμογεννιτριεσ, ο ςχεδιαςμόσ 
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αντλιών, θ βιοϊατρικι και θ διαςπορά ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα. Ιδθ, το Πανεπιςτιμιο τθσ 
Auckland ςτθ Νζα Ηθλανδία, ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο UCY-CompSci τθσ Πολυτεχνικισ 
χολισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, μελετά τθ ροι του αζρα πάνω από ακανόνιςτεσ εδαφικζσ 
τοπολογίεσ με τθ χριςθ του μοντζλου ASBM.  
 
θμειώνεται ότι θ ανάπτυξθ του μοντζλου ASBM ιταν μια από τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ  
που ςυνζβαλαν ςτθν πρόςφατθ απονομι του Βραβείου Ζρευνασ «Νίκοσ υμεωνίδθσ» για το 
ζτοσ 2010 ςτο Δρ. . Κάςινο από το Ίδρυμα Προώκθςθσ Ζρευνασ.   
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