
Poster Print Size: 
This poster template is 36” high by 
48” wide. It can be used to print any 
poster with a 3:4 aspect ratio. 

Placeholders: 
The various elements included in 
this poster are ones we often see in 
medical, research, and scientific 
posters. Feel free to edit, move,  
add, and delete items, or change 
the layout to suit your needs. 
Always check with your conference 
organizer for specific requirements. 

Image Quality: 
You can place digital photos or logo 
art in your poster file by selecting 
the Insert, Picture command, or by 
using standard copy & paste. For 
best results, all graphic elements 
should be at least 150-200 pixels 
per inch in their final printed size. 
For instance, a 1600 x 1200 pixel 
photo will usually look fine up to 8“-
10” wide on your printed poster. 

To preview the print quality of 
images, select a magnification of 
100% when previewing your poster. 
This will give you a good idea of 
what it will look like in print. If you 
are laying out a large poster and 
using half-scale dimensions, be sure 
to preview your graphics at 200% to 
see them at their final printed size. 

Please note that graphics from 
websites (such as the logo on your 
hospital's or university's home page) 
will only be 72dpi and not suitable 
for printing. 
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Change Color Theme: 
This template is designed to use the 
built-in color themes in the newer 
versions of PowerPoint. 

To change the color theme, select 
the Design tab, then select the 
Colors drop-down list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The default color theme for this 
template is “Office”, so you can 
always return to that after trying 
some of the alternatives. 

Printing Your Poster: 
Once your poster file is ready, visit 
www.genigraphics.com to order a 
high-quality, affordable poster print. 
Every order receives a free design 
review and we can deliver as fast as 
next business day within the US and 
Canada.  

Genigraphics® has been producing 
output from PowerPoint® longer 
than anyone in the industry; dating 
back to when we helped Microsoft® 
design the PowerPoint® software.  

 
US and Canada:  1-800-790-4001 

Email: info@genigraphics.com 
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΤ ΑΕΡΟΚΑΦΟΤ 
(UAV) ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΣΤΡΒΗ 

Δημήτριοσ Καλιακμάνησ 
mead6345@upnet.gr 

Contact 

 Ο πξνθαηαξθηηθόο ζρεδηαζκόο ε αιιηώο conceptual design είλαη κηα 

δηαδηθαζία όπνηα νξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ γεσκεηξία ηνπ 

αεξνζθάθνπο. Απνηειείηαη από κηα ζεηξά βήκαηα πνπ ζηνρεύνπλ ηελ 

πιήξσζε ησλ αξρηθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  ηόρνο είλαη ε 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ 

αεξνζθάθνπο.  

   Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηνλ πξνθαηαξθηηθό ζρεδηαζκό 

ελόο κηθξνύ uav. Αθνύ έρνπλ ηεζεί νη πξνδηαγξαθέο, αθνινπζεί νξηζκόο 

ησλ αξρηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα πξόηππα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δ.ΡΑΙΜΕΡ 

‘’AIRCRAFT DESIGN  A Conceptual Approach’’.  Η ηειηθή γεσκεηξία 

αλαπηύρηεθε κε ην πξόγξακκα AUTOCAD  ζε ζρέδην 3D .  Τπάξρεη 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ θέληξνπ βάξνπο θαη  ηέινο έγηλε αλάιπζε ησλ 

κνληέισλ ηύξβεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξνγξάκκαηα 

πξνζνκνίσζεο ξνήο γηα πεξαηηέξσ αεξνδπλακηθή αλάιπζε ηνπ 

κνληέινπ.. 

Περίληψη 

Προδιαγραφζσ 
ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα αξρηθνύ νξηζκνύ ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππό αλάπηπμε αεξνζθάθνπο. 

Δεκηνπξγήζεθε κηα γεσκεηξία ε νπνία πιεζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά απηή 

ηνπ Elbit-Skylark θαη ζε πξώην ρξόλν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αδξέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηεζήθαλ. Η δηαδηθαζία απηή αθινύζεζε ηηο 

εκπεηξηθέο κεζόδνπο πνπ νξίδνληαη από ην «AIRCRAFT DESIGN  A 

Conceptual Approach BY DANIEL P RAYMER».  

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ν ππνινγηζκόο ηνπ θέληξνπ βάξνπο 

ζηα ίδηα πξόηππα θαη κε ηελ ίδηα εκπεηξηθή θύζε. Σν ππνινγηζκέλν 

ζεκείν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθό αιιά ππάξρεη κεγάιε απόθιηζε ζηα βάξε 

εμαξηεκάησλ πνπ πξόεθπςαλ, θαζώο ε κέζνδνο απηή πξννξίδεηαη γηα 

ζπκβαηηθά αεξνζθάθε ελώ έγηλε εθαξκνγή ηεο ζε έλα κηθξό θαη κε 

επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο θαη παξαηεξήζεθε κεγάιε έιιεηςε 

ζηνηρείσλ ηέηνηνπ είδνπο. 

Σέινο έγηλε ελδειερήο αλάιπζε ησλ κνληέισλ ηύξβεο ηύπνπ RANS πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην ππνινγηζηηθό πξόγξακκα Fluent. Παξαηέζεθαλ νη 

εμηζώζεηο Navier-Strokes θαζώο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εμηζώζεηο 

πνπ πιαηζηώλνπλ ην εθάζηνηε κνληέιν ηύξβεο. Η πξνζπάζεηα 

αλάιπζεο ηεο ζεσξίαο ζηνρεύεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ αλαπηπρζέληνο 

κνληέινπ ζηελ ππνινγηζηηθή ξεπζηνδπλακηθή (CFD) ρξεζηκνπνηώληαο 

ηα ελ ινγσ κνληέια ηύξβεο. Άξα ζε κειινληηθή εξγαζία πξνηείλεηαη ε 

εύξεζε ησλ αεξνδπλακηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Γξύπαο κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηηθνύ παθέηνπ ANSYS-Fluent.  
 

υμπεράςματα 

Μοντελοποίηςη Ροήσ Ρευςτϊν  

Εικόνα 1. Προφίλ Πτήςησ Γρφπασ Κπ-1 

Εικόνα 2. Υπολογιςτικέσ Προςεγγίςεισ προςομοίωςησ ροήσ. 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΟΡΙΟ 

Vmax <60 mph 

Vstall >25 mph 

Take off distance 0 

Rate of Climb >6.5 ft./s 

Range >12.5 miles 

Vcruise 45 mph 

Wto <16 

Εικόνα 3. Υπολογιςμένο Κέντρο Βάρουσ. 

Εικόνα 2. Διαμόρφωςη Γεωμετρίασ Γρφπασ ςε περιβάλλον AutoCAD 

Εξιςϊςεισ Μεταφοράσ Μοντζλων Σφρβησ 
 
• Spalart-Allmaras 

 
 
 

• Realizable k-ε 
 
 
 
 
 
 

• SST k-ω 
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