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❖ Ανάπτυξη μοντέλου σχεδίασης με υπολογιστή (Computer-Aided Design) της 
γεωμετρίας της πτέρυγας που ερευνάται

❖ Μετατροπή της τρισδιάστατης γεωμετρίας σχεδίασης σε μοντέλο 
Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA) και μοντέλο υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής 
(CFD)

❖ Κατασκευή του ροϊκού πεδίου με τη χρήση των πεπεσμένων όγκων και εκλογή 
μοντέλου τύρβης για την προσομοίωση της ροής του αέρα στις συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες πτήσης του αεροσκάφους

❖ Σχεδιασμός μιας αρχικής άκαμπτης και στιβαρής δομικής πτέρυγας, 
σχεδιασμένης και εξοπλισμένης ώστε να υποστηρίζει το βάρος του 
αεροσκάφους και τα φορτία που αναπτύσονται από τη ροή του ρευστού

❖ Συνδυασμός της πίεσης του ρευστού απο την προσομοίωση της ροής και των 
πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση της σύζευξης ροικού και στεραιού 
πεδίου (FSI)

❖ Μελέτη της προσομοίωσης της δομικής πτέρυγας και της ροής του ρευστού 
και έλεγχος της ορθότητας των αποτελεσμάτων με βάση κριτήρια σύγκλισης

❖ Ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποιήσης με στόχο της μείωση της μάζας της
πτέρυγας του αεροσκάφους χρησιμοποιώντας πολυδιάστατους αλγορίθμους

ανοιχτού κώδικα

Η πειραματική εξέταση των πτερύγων των αεροσκαφών μπορεί να ανέλθει σε 
αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το κόστος ανάπτυξης, για το λόγο 
αυτό διερευνώνται σύγχρονες τεχνικές προσομοίωσης που επικυρώνουν τα 
πειραματικά δεδομένα. Εργαλεία λογισμικού αναπτύσσονται καθημερινά για να 
μοντελοποιήσουν την ακριβή απόδοση πτέρυγας αεροσκαφών κάτω από 
συγκεκριμένες επιχειρησιακές και καιρικές συνθήκες.

❖ Yπολογιστική Δομική Μηχανική (Computational Structure Mechanics)

❖ Yπολογιστική Ρεύστoδυναμική ( Computational Fluid Dynamics)

❖ Aλληλεπίδραση Ρευστού-Στεραιού (Fluid-Structure Interaction)

❖ Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης (Optimization Algorithms)

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονατι επίσης οι βασικές αρχές σχεδιασμού της 
πτέρυγας αεροσκάφους καθώς γίνεται και λεπτομερής ανάλυση των βασικών 
δομικών της μερών (εσωτερική και εξωτερική γεωμετρία). Οι διαμορφώσεις των 
πτερύγων ποικίλλουν με σκοπό να παρέχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά πτήσης 
καθώς η σταθερότητα και η ευστάθεια μεταβάλλονται καθώς αλλάζει το σχήμα της 
πτέρυγας του αεροσκάφους.

Eισαγωγή

Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος τομέας των μεταφορών και μετακινήσεων θέτει 
καθημερινά νέα αιτήματα και προκλήσεις προς τη διεθνή κοινότητα, καθιστώντας 
σήμερα, το σχεδιασμό και τη βελτίωση της απόδοσης των αεροσκαφών στον 
αεροδιαστημικό τομέα αντικείμενο λεπτομερών επιστημονικών μελετών. Η ζήτηση 
και η ανάγκη για την ανάπτυξη προσομοιώσεων φυσικής σε πολλαπλά επίπεδα 
(multiphysics) που εφαρμόζονται σε μοντέλα πτέρυγας αεροσκαφών και παρέχουν 
ακριβή αποτελέσματα, συνεχώς αυξάνεται. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εξέλιξη της 
τεχνολογίας της υπολογιστικής προσομοίωσης υψηλής πιστότητας επιτρέπει στους 
μηχανικούς να μοντελοποιήσουν και να λύνουν σύνθετα φυσικά φαινόμενα, 
μειώνοντας την ανάγκη για εργαστηριακά πειράματα. Ανάμεσα στην πληθώρα των 
επιστημονικών κλάδων που επεκτείνονται ολοένα κατά τη διάρκεια του κύκλου 
σχεδιασμού ενός αεροσκάφους, είναι και η προσομοίωση της αλληλεπίδρασης 
ρευστού και στερεού (Fluid-Structure Interaction). Επιπλέον, η ανάγκη για πιο 
ελαφρές και προσανατολισμένες στο σχεδιασμό δομές με την ταυτόχρονη 
ανάλυση των ρευστοδυναμικών φορτίων και αλγορίθμων βελτιστοποίσης της 
εμπορικής πτέρυγας αεροσκάφους αποτέλεσαν το κλειδί της παρούσας εργασίας.

Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης για τη μείωση της 
μάζας εμπορικής πτέρυγας αεροσκάφους, πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω 
διαδικασίες:

Μεθοδολογία

Η ανάπτυξη και η ανάλυση των υπολογιστικών εργαλείων της μηχανικής, η 
συνεισφορά των οποίων είναι καθοριστική για την ανάπτυξη ενός συμπαγούς 
κώδικα για το σχεδιασμό και την ανάλυση των φορτίων που επιδρούν σε κάθε 
πτέρυγα αεροσκάφους, χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε σχεδόν όλους τους 
κλάδους της μηχανικής για την ανάλυση δομών και κατασκευών.

Τα κύρια υπολογιστικά εργαλεία παρασουσιάζονται παρακάτω:

Στην παρούσα σπουδαστική εργασία, η οποία και αποτελεί την εισαγωγή για την

μετέπειτα διπλωματική διατριβή, καταγράφθηκαν οι βασικές αρχές της

αεροδυναμικής, και έγινε πλήρης παρουσίαση του βασικού σχεδιασμού των

πτερύγων αεροσκαφών. Επίσης έγινε λεπτομερής αναφορά στην ανάπτυξη και την

ανάλυση των υπολογιστικών εργαλείων της μηχανικής, η συνεισφορά των οποίων

είναι καθοριστική για την ανάπτυξη ενός συμπαγούς κώδικα.

Συμπερασματικά, πολλές τεχνικές έχουν εφαρμοστεί σε πτέρυγες αεροσκάφους για
να απεικονίσουν τα μοτίβα ροής αέρα που εμφανίζονται στην επιφάνεια του

αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης σε διαφορετικά σχήματα πτήσης. Ωστόσο

ακόμη και σήμερα οι προκλήσεις για την ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων που

συμβαδίζουν με τις πειραματικές μετρήσεις και ελαχιστοποιούν το υπολογιστικό

κόστος και χρόνο είναι το επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας και αποτελεί το

έναυσμα και το κίνητρο της παρούσας σπουδαστικής και της μετέπειτα διπλωματικής

διατριβής.

Συμπεράσματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Σχήμα 1: Wing Flex Test του Boeing 787

Σχήμα 4: Ρευστοδυναμική πειραματική ανάλυση στο αεροσκάφος Mig-21 
Delta

Τόσο η υπολογιστική δομική ανάλυση με την μέθοδο των πεπερασμένων

στοχείων όσο και η υπολογιστική ρεσυτοδυναμική ανάλυση με την μέθοδο των

πεπερασμένων όγκων συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του μοντέλου

αλληλεπίδρασης ρευστού-στερεού. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων της

ροής του αέρα γύρω απο τη πτέρυγα του αεροσκάφους και της τασικής

ανάλυσης των δομικών μερών της πτέρυγας δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης

αλγορίθμων βελτιστοποίησης για την μείωση του βάρους της πτέρυγας. Έτσι

επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους τόσο σε επίπεδου υλικού όσο και στην

ποσότητα καυσίμου κατά την διάρκεια της πτήσης.

Σχήμα 3: Αποκόλληση σε προφίλ αεροτομής

Με βάση την 
γεωμετρία

• Ορθογώνια Πτέρυγα

• Ελλειπτική Πτέρυγα

• Κωνική Πτέρυγα

• Δέλτα Πτέρυγα

Με βάση τον 
αριθμό 

πτερύγων

• Μία πτέρυγα (Monoplane)

• Δύο πτέρυγες (Biplane)

• Τρεις πτέρυγες (Triwing)

Με βάση την 
κάθετη θέση της 

πτέρυγας:

• Σε Υψηλή Θέση (High wing)

• Σε Ενδιάμεση Θέση (Mid wing)

• Σε Χαμηλή Θέση (Low wing)

• Υπεριψωμένη Θέση (Parasol wing)

Οι αεροτομές χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη ως φτερά για την παραγωγή άντωσης ή
ως λεπίδες έλικα για την παραγωγή ώθησης. Παρακάτω φαίνεται το φαινόμενο της
αποκόλλησης, το οπόιο ακόμη και σήμερα αποτελεί το επίκεντρο λεπτομερών αναλύσεων
αφενώς για τον αρχικό επακριβή προσδιορισμό του, σε συγκεκριμένες συνθήκες της ροής
του ρευστού και αφετέρου για την ανάπτυξη μεθόδων και διατάξεων της κατασκευής για
την εξάλειψη του

Σχήμα 3:  Κατηγοριοποίηση πτερύγων αεροσκάφους




