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Επιβλέπων Καθηγητής:  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιβλέπων Ερευνητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ 

Αποτελέσματα Ανάλυσης: 

     Με την τελική κατάστρωση των σχέσεων της μηχανικής συμπεριφοράς του 
προβλήματος  και την εισαγωγή τους στο υπολογιστικό πακέτο MATLAB προέκυψαν τα 
παρακάτω διαγράμματα μέγιστης ορθής και διατμητικής τάσης, ελάχιστης ορθής τάσης 
στην κρίσιμη διατομή και μέγιστης βύθισης και στρέψης στο ακροπτερύγιο σε σχέση με 
το μήκος των δοκών ενίσχυσης στο κάθετο (αριστερά) και στο οριζόντιο  δομικό στοιχείο 
(δεξιά) αντίστοιχα. Επιπλέον, περατώθηκε ο σχεδιασμός των συνδέσεων που υφίστανται 
στην διάταξη. 
 
  

Μέθοδος Κατασκευής Δομών: 
Μετά από δοκιμές διαπιστώθηκε πως η μέθοδος του 
vacuum infusion με την χρήση αρσενικού καλουπιού 
μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικά την απαιτούμενη 
διαστασιολογική ακρίβεια, τον λόγο μάζας ινών προς μάζα 
ρητίνης και την ποιότητα της εξωτερικής επιφάνειας της 
δομής. Το ανθρακονυμάτινο ύφασμα που χρησιμοποιήθηκε 
για την κατασκευή ήταν κάλτσα ελαφρού τύπου, καθώς 
εξασφαλίστηκε συνέχεια των ινών σε όλο το μήκος της 
δομής και συνεπώς καλύτερη μηχανική συμπεριφορά κατά 
την φόρτιση. Αναφέρεται πώς το αρσενικό καλούπι 
δημιουργήθηκε από διογκωμένη πολυστερίνη μέσω hot-
wire κοπής της γεωμετρίας με την χρήση της αντίστοιχης 
διάταξης.  
 Μηχανικές Δοκιμές: 
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας επιλέχθηκαν οι δοκιμές σε κάμψη και στρέψη 
δοκιμίων του καθέτου ουραίου ως πρόβολος δοκός. Σκοπός των παραπάνω μηχανικών 
δοκιμών είναι η επιβεβαίωση με πειραματικά δεδομένα των παραπάνω αναλύσεων ως προς 
την δομική ακεραιότητα τους, όπως ορίστηκε αυτή στις αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι 
δοκιμές έγιναν με την χρήση χαλύβδινων δοκιμίων, τα οποία εφαρμόζουν πλήρως στην 
διατομή.  
 

Μεθοδολογία Ανάλυσης: 
• Εφαρμογή των αεροδυναμικών φορτίσεων στο σύνολο 

της διάταξης. 
• Προσδιορισμός εξισώσεων κατανομής διατμητικών, 

αξονικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών κατά το 
εκπέτασμα των δομικών στοιχείων. 

• Προσδιορισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών διατομής 
(Ροπές αδράνειας, κύριοι άξονες, κέντρο διάτμησης). 

• Ανάλυση ορθών τάσεων (λόγω κάμψης) και διατμητικών 
τάσεων (λόγω διάτμησης και στρέψης) και εύρεση 
μεγίστων τιμών τους. 

• Προσδιορισμός εξίσωσης ελαστικής γραμμής. 
• Προσδιορισμός εξίσωσης στρεπτικής παραμόρφωσης. 
• Έλεγχος για αστοχία υπό λυγισμό (μόνο για την κάθετη 

δοκό). 
• Εισαγωγή των παραπάνω εξισώσεων στο υπολογιστικό 

πακέτο MATLAB προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα 
για την μηχανική συμπεριφορά της δοκού σε πεδίο τιμών 
της χορδής της. 

• Ανάλυση συνδέσμου οριζοντίου – καθέτου ουραίου μετά 
την τελική διαστασιολόγησή τους. 

Ανάλυση Δομικών Στοιχείων:  
Όντας το αεροπλάνο ΑΤΛΑΣ-VΒ διπλάνο, επιλέχθηκε η 
διαμόρφωση «Τ» για το ουραίο συγκρότημα , προκειμένου 
να μην επηρεάζεται η αεροδυναμική του από το απόρρευμα 
που προκαλείται από τα κυρίως φτερά. Όσον αφορά την 
δομή του συγκροτήματος επιλέχθηκε ανάμεσα στις 
εναλλακτικές η χρήση υβριδικής δομής με ενίσχυση από 
δοκούς D-BOX διατομής με την χρήση θερμοσκληρυνόμενης 
ρητίνης ενισχυμένη με ίνες άνθρακα και η χρήση μη δομικών 
αφρών, εγκαρσίων νεύρων ενίσχυσης από ξύλο balsa καθώς 
και λεπτού φιλμ επικάλυψης για διατήρηση του 
αεροδυναμικού σχήματος. 

Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις: 
• Με βάση την παραπάνω ανάλυση κατέληξαν οι διαστάσεις των χορδών για το κάθετο 

δομικό στοιχείο στα 37 mm και για το οριζόντιο στα 25 mm καθώς και το πάχος της 
διατομής τους στα 0.6 mm. 

• Έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα ελαχιστοποίησης του βάρους όσον 
αφορά την σύγκριση του πραγματικού βάρους με εκείνο του CAD.  

• Η ποιότητα της επιφάνειας κρίνεται ικανοποιητική ώστε να μην χρειαστεί περεταίρω 
επεξεργασία και πετυχαίνεται η απαραίτητη διαστασιολογική ακρίβεια.  

• Προτείνεται η χρήση πιο σκληρού αφρού ως αρσενικό καλούπι μια και σε ορισμένα 
σημεία των πειραματικών δοκιμίων προέκυψε υποχώρηση του αφρού και 
παραμόρφωση αυτού λόγω της ύπαρξης κατάστασης κενού κατά την διαδικασία 
παραγωγής. 

• Κατά τον σχεδιασμό δομών λεπτότοιχων διατομών συνίσταται προσοχή στις τελικές 
διαστασιολογήσεις προκειμένου να είναι υλοποιήσιμες κατά την κατασκευή. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η κατασκευαστική υλοποίηση του οριζοντίου 
ουραίου καθώς το μικρό μήκος χορδής στο μέσο του σε συνδυασμό με την 
εκλέπτυνση της τάξης του 70% στο ακροπτερύγιο αποτέλεσε κατασκευαστική 
πρόκληση για τον μηχανικό. 

Η παρακάτω σπουδαστική εργασία αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη καταγραφή των εργασιών που έγιναν όσον 
αφορά τον δομικό ανασχεδιασμό του ουραίου τμήματος του 
αεροσκάφους ΑΤΛΑΣ VB. Αρχικά, γίνεται πλήρης ορισμός του 
προβλήματος καθώς και ορίζονται όλες οι παράμετροι που το 
διέπουν και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια. 
Επιπλέον, παρουσιάζεται το αναλυτικό κομμάτι όπου 
περιγράφονται όλοι οι υπολογισμοί, οι αναλύσεις και 
παραδοχές που έγιναν. Στην συνέχεια, με βάση την 
παραπάνω ανάλυση και μέσω ανάπτυξης σχετικού κώδικα 
στο υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB, εξήχθησαν 
αποτελέσματα προκειμένου να γίνει πλήρης 
διαστασιολόγηση των δομών με βάση την μηχανική τους 
συμπεριφορά στις υπάρχουσες φορτίσεις. Επίσης, γίνεται 
πλήρης περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των 
κομματιών καθώς και των λοιπόν διατάξεων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν στατικές 
δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και να 
μελετηθεί η πραγματική μηχανική συμπεριφορά  
των παραγόμενων δοκιμίων. 


