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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον προκαταρκτικό σχεδιασμό

(conceptual design) ενός υπερελαφρού πρωτότυπου αεροσκάφους μέσω

αναλυτικής μεθόδου και CAD. Το αεροσκάφος αυτό είναι το Grepas Κε-1 και

ανήκει στο «Grepas Research Program». Η πρωτοτυπία έγκειται στο γεγονός ότι

το αεροσκάφος θα φέρει έναν turboprop κινητήρα, ενώ παράλληλα θα είναι

ικανό για ακροβατικούς ελιγμούς, εκπαιδετικό και θα πληροί προδιαγραφές

κατά EASA Part 23. Θεωρήθηκαν δύο σενάρια σχεδιασμού ανάλογα με το

εκτιμώμενο κόστος, επειδή η αγορά ενός turboprop είναι ακριβή, το ίδιο το

αεροσκάφος μπορεί να κατασκευαστεί με συμβατικό κινητήρα, ωστόσο η

ανάλυση έγινε μόνο για το σενάριο του turboprop. Η ανάλυση θα γίνει με βασικό

πρότυπο το υπερελαφρό Sonerai II LTS, ώστε το παράγωγο αεροσκάφος να έχει

παραπλήσια γνωστή πτητική συμπεριφορά. Σκοπός της εργασίας είναι να

υπολογιστούν βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, το κέντρο βάρους, οι ροπές

και τα παράγωγα αδράνειας και βασικά στοιχεία αντιστάθμισης.

Βήματα Ανάλυσης

Grepas Κε-1 Σύγκριση Grepas Κε-1 με Sonerai II LTS

Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις

• Μακρύτερο αεροσκάφος. Οφείλεται κυρίως στο διαφορετικό

κάλυμμα κινητήρα.

• Μακρύτερη πτέρυγα κατά 26%. Οι χορδές είναι ίδιες επομένως

υπάρχει αύξηση της πτερυγικής επιφάνειας κατά 62% και άρα

μείωση του πτερυγικού φόρτου που είναι θεμιτή για ακροβατικά

αεροσκάφη.

• Μεγαλύτερη επιφάνεια οριζόντιου ουραίου κατά 60%.

• Μεγαλύτερη επιφάνεια κατακόρυφου ουραίου κατά 100%.

• Ελαφρύτερος και ισχυρότερος κινητήρας κατά 250% και 73%

αντίστοιχα. Βελτίωση του λόγου βάρους προς ισχύος.

• Συνολικά ελαφρύτερο αεροσκάφος.

i. Επιλογή του κινητήρα.

ii. Επιλογή βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών της πτέρυγας:

επιλέγεται AR, λ, Λc/4, Γ και προφίλ αεροτομής.

iii. Επιλογή βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών για τον οριζόντιο

σταθεροποιητή: επιλέγεται AR, λ και προφίλ αεροτομής.

iv. Επιλογή βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών για τον κατακόρυφο

σταθεροποιητή: επιλέγεται AR, λ και προφίλ αεροτομής.

v. Αρχική εκτίμηση του μέγιστου βάρους απογείωσης από το λόγο βάρους

προς ισχύος από τους ανταγωνιστές του υπο σχεδίαση αεροσκάφους.

vi. Υπολογισμός του πτερυγικού φόρτου μέσω τεσσάρων κριτηρίων. Τα

κριτήρια είναι: ταχύτητα απώλειας στήριξης, μήκος διαδρόμου

απογείωσης, ταχύτητα αναρρίχησης και ταχύτητα πλεύσης. Από αυτά

επιλέγεται ο ελάχιστος λόγος W/S, από όπου με το βάρος που υπολογίστηκε

στο βήμα v. προκύπτει η πτερυγική επιφάνεια της κύριας πτέρυγας.

vii. Αρχική διαστασιολόγηση: περιλαμβάνει τον υπολογισμό των κλασμάτων

βάρους και το βάρος του καυσίμου. Έπειτα, με την παραδοχή του «rubber

engine», ξεκινά μια επαναληπτική διαδικασία μέχρι το σχετικό σφάλμα να

είναι μικρότερο του 10%.

viii. Διαστασιολόγηση κάθε εξαρτήματος: περιλαμβάνει τον υπολογισμό των

χορδών και του εκπετάσματος της πτέρυγας, τη επιφάνεια, τις χορδές και

το εκπέτασμα του οριζόντιου και του κατακόρυφου σταθεροποιητή, το

μήκος της ατράκτου, τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου, διάμετρος και

πλάτος λάστιχου και διάμετρος έλικας.

ix. Υπολογισμός βάρους κάθε εξαρτήματος.

x. Υπολογισμός του κέντρου βάρους.

xi. Υπολογισμός των δευτεροβάθμιων ροπών αδράνειας και των παραγώγων

τους.

xii. Ανάλυση αντιστάθμισης. Υπολογισμός του συντελεστή ροπής πρόνευσης

γύρω από το κέντρο βάρους Cmcg. Σε αυτό το σημείο θα υπολογιστούν οι

γωνίες προσβολής του αεροσκάφους και εκτροπής του πηδαλίου ύψους

βάθους για χαρακτηριστική φάση πτήσης.

xiii. Υπολογισμός του στατικού περιθωρίου (static margin).

xiv. Υπολογισμός του ουδέτερου σημείου.

Διαφορές των δύο αεροσκαφών.

Προτεινόμενος Σχεδιασμός για το Grepas Κε-1.

Διαστάσεις και αποτελέσματα από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε.


