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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχοληθήκαμε με τον εννοιολογικό σχεδιασμό τεσσάρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, διαφόρων 
μεγεθών, για να επιβεβαιώσουμε την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον προκαταρτικό σχεδιασμό ενός MALE

UAV το οποίο σχεδιάστηκε βάση αρχικών προδιαγραφών που πήραμε από το TAI Anka S. Στο τέλος του σχεδιασμού ακολούθησε η δυναμική 
ανάλυση της πτέρυγας με τη βοήθεια του λογισμικού ANSYS.

Τελικά Μεγέθη του DIGENIS UAV

W/S 15 lb/ft2

W/P 7 lb/hp

AR 10.56

Wtakeoff 3550 lb

Wempty 2331 lb 

Wfuel 369 lb

Wpayload 850 lb

Ακολουθώντας τα βήματα που
φαίνονται στο δομικό διάγραμμα 
καταλήξαμε στο τελικά μεγέθη για το 
UAV

Κατά τον προκαταρτικό σχεδιασμό, όπου 
επανεξετάστηκαν τα τελικά μεγέθη, υπολογίστηκαν 
ακόμη τα βάρη του κάθε τμήματος ξεχωριστά, οι 
αεροδυναμικοί συντελεστές αναλυτικά, η μέγιστη 
ταχύτητα και ταχύτητα αναρρίχησης του 
αεροσκάφους.

CL 0.428

CD0 0.0054

e 0.74

Cbhp 0.5 per hour

Vmax 230 kts

Vv 18 ft/s

Με μια νέα επανεξέταση όλων των μεγεθών καταλήξαμε σε νέες 
τιμές των μεγεθών του Φορτίου Πτέρυγας και του Λόγου 
Διατάματος, βάση των οποίων θα συνεχίσει ο αναλυτικός 
σχεδιασμός για το UAV. Οι τιμές που υπολογίστηκαν είναι:

W/S = 16 lb/ft2 

AR = 14

Μεταφέροντας την γεωμετρία της πτέρυγας και τις δυνάμεις τις οποίες δέχεται κατά την πτήση, στο 
λογισμικό ANSYS, πήραμε τα πιο πάνω αποτελέσματα που μας δείχνουν ότι η πτέρυγα του αεροσκάφους 
μπορεί να ανταπεξέλθει στις τάσεις που δέχεται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Από τα αποτελέσματα που λάβαμε στον εννοιολογικό σχεδιασμό, επιβεβαιώσαμε ότι η
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν σωστή. Κατά τον προκαταρτικό σχεδιασμό συνεχίσαμε με 
μια αναλυτικότερη σχεδίαση του UAV, όπου υπολογίστηκαν κάποια μεγέθη πάνω στα οποία θα 
συνεχίσει ο αναλυτικός σχεδιασμός. Οι τιμές αυτών των μεγεθών είναι πολύ ικανοποιητικές, με 
βάση τις τιμές αυτών σε είδη υπάρχοντών UAV.


