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ABSTRACT 

The present diploma thesis entitled “Design and Construction of a Mini Hybrid Airship” has as 

its main purpose the design of an airship which will be provided with buoyancy from its filling 

with lighter-than-air gas and aerodynamic lift using a wing. Its main use will be the observation 

using a camera. The first part of design concerns the selection of the filling gas with safety, 

buoyancy and cost criteria. The materials of the envelope, wing and stabilizers will also be 

selected with the main aim of minimizing the mass but also providing the required strength.  

Then, all the geometries from the individual parts (envelope, wing, stabilizers, structure) will be 

determined and the aerodynamic loads of the structure will be calculated (i.e wing‟s lift and drag 

and envelope‟s drag). Another important part of the design is the selection of the required 

equipment and the distribution of individual parts‟ mass. In the next stage, the detailed 

dimensioning of the wing and its structural elements will take place, as well as the theoretical 

and experimental testing of the envelope‟s skin material.  
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ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ 

ΤΜΒΟΛΗΜΟ ΜΟΝΑΓΑ ΖΜΑΗΑ 

g m/s
2
 επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο 

ξair kg/m
3 

ππθλφηεηα αέξα 

u m/s ηαρχηεηα αέξα 

ξnylon kg/m
3 

ππθλφηεηα πεξηβιήκαηνο 

ζαιάκνπ 

ξal kg/m
3
 ππθλφηεηα αινπκηλίνπ 

a m 
κεγάινο άμνλαο ειιεηπηηθήο 

γεσκεηξίαο 

b m 
κηθξφο άμνλαο ειιεηπηηθήο 

γεσκεηξίαο 

V m
3 

φγθνο ζαιάκνπ 

SΣ m
2 

επηθάλεηα πεξηβιήκαηνο 

ζαιάκνπ 

Flift,e N άλσζε ιφγσ ειίνπ 

Flift,w N άλησζε ιφγσ πηέξπγαο 

L m κήθνο ζαιάκνπ 

Β m πιάηνο ζαιάκνπ 

S m
2 

επηθάλεηα πηέξπγαο 
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CD - ζπληειεζηήο αληίζηαζεο 

CL - ζπληειεζηήο άλησζεο 

D N δχλακε αληίζηαζεο 

W Watt ηζρχο 

Thrust N δχλακε ψζεο 

m kg κάδα 

alpha deg 
γσλία πξνζβνιήο ηεο 

πηέξπγαο 

c m 
ρνξδή αεξνηνκήο ηεο 

πηέξπγαο 

l m εθπέηαζκα ηεο πηέξπγαο 

Η m
4
 

δεπηεξνβάζκηα ξνπή 

αδξάλεηαο 

Q N ηέκλνπζεο δπλάκεηο 

Μ Νm θακπηηθέο ξνπέο 

SU MPa φξην ζξαχζεο 

SF MPa φξην δηαξξνήο 

ζ MPa νξζή ηάζε 

η MPa δηαηκεηηθή ηάζε 

d m 
θαηαθφξπθε απφζηαζε απφ 

νπδέηεξν άμνλα ηεο πηέξπγαο 

Ν - ζπληειεζηήο αζθαιείαο 
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Α m
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΔΡΟΣΑΣΑ 

Ο φξνο «αεξφζηαην» ραξαθηεξίδεη έλα ηπηάκελν φρεκα (αεξνζθάθνο), ηνπ νπνίνπ ε αηψξεζε 

δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ αεξνδπλακηθά θνξηία. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αεξφζηαησλ είλαη ε 

πιήξσζε ελφο ζαιάκνπ κε αέξην ειαθξχηεξν ηνπ αέξα θάηη ην νπνίν, βάζε ηεο αξρήο ηνπ 

Αξρηκήδε, παξάγεη άλσζε. Ζ βαζηθή δνκή ελφο αεξφζηαηνπ απνηειείηαη απφ έλαλ ζάιακν πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ έλα ζρεηηθά ειαθξχ πιηθφ ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα ζπγθξαηεί ην αέξην 

πιήξσζεο θαη απφ κηα γφλδνια, ζπλδεδεκέλε ζηνλ ζάιακν, κέζα ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη ηα 

απαξαίηεηα θνξηία. Σέηνηα θνξηία κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, άλζξσπνη, θάκεξεο, 

κεηεσξνινγηθά φξγαλα, εμνπιηζκφο ηειεθίλεζεο ηνπ αεξφζηαηνπ, αθφκα θαη δψα. Ζ εζσηεξηθή 

δνκή ηνπο κπνξεί λα είλαη άθακπηε, εκη – άθακπηε ή κε – άθακπηε. Οη ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ ρσξίδνπκε ηα αεξφζηαηα είλαη: 

 Πξνζδεκέλα Αεξφζηαηα 

Πξνζδεκέλα αεξφζηαηα είλαη εθείλα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πεηνχλ ειεχζεξα αιιά 

παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηθάλεηα. Δίλαη ζχλεζεο, ζε απηφλ ηνλ ηχπν αεξφζηαησλ, λα 

παξέρεηαη θαη αεξνδπλακηθή άλησζε κέζσ ηνπ ζρήκαηφο ηνπο ή θαη κε ρξήζε πηεξπγίσλ. 

 Διεχζεξα Αεξφζηαηα 

ε αληίζεζε κε ηα πξνζδεκέλα, ηα ειεχζεξα αεξφζηαηα πεηνχλ ειεχζεξα αλάινγα κε ηελ 

πλνή ηνπ αλέκνπ. Σα θχξηα αέξηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο αεξφζηαηα είλαη 

ζεξκφο αηκνζθαηξηθφο αέξαο, ήιην, πδξνγφλν, κεζάλην, ακκσλία θαη θσηαέξην. 



Γηπισκαηηθή εξγαζία    Υξήζηνο Ρήγθνο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο, 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη Δκβηνκεραληθήο  2 

 

 Αεξφπινηα 

Σα αεξφπινηα είλαη νπζηαζηηθά ειεχζεξα αεξφζηαηα ηα νπνία, φκσο, κπνξνχλ λα 

απηνθαηεπζπλζνχλ θαη λα απηνπξνσζεζνχλ κε ηελ ρξήζε κηθξψλ θηλεηήξσλ. Σα παιαηφηεξα 

ρξφληα ην βαζηθφηεξν αέξην πιήξσζήο ηνπο ήηαλ ην πδξνγφλν αιιά ιφγσ ηεο πςειήο ηνπ 

αλαθιεμηκφηεηαο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ήιην θαη ηνλ ζεξκφ αέξα. 

1.2 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε, ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ελφο κηθξνχ 

πβξηδηθνχ αεξφζηαηνπ. Ο φξνο «πβξηδηθφ» ρξεζηκνπνηείηαη δηφηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ αεξφζηαηνπ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη πηέξπγα ηελ νπνία αμηνπνηεί -επηπξφζζεηα κε ηελ άλσζε 

ιφγσ ηνπ αεξίνπ- ψζηε λα παξάγεη επηπιένλ άλησζε. Οη βαζηθνί άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο 

ζα επηθεληξσζεί ε εξγαζία είλαη ε θαηάιιειε επηινγή ησλ γεσκεηξηψλ ζαιάκνπ θαη πηέξπγαο, ε 

δηαζηαζηνιφγεζε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πηέξπγαο, ε κειέηε ηεο 

επζηάζεηαο θαη ηεο κεραληθήο πηήζεο ηνπ αεξφζηαηνπ, ν ζεσξεηηθφο θαη πεηξακαηηθφο έιεγρνο 

ηνπ πιηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζαιάκνπ θαη ε δεκηνπξγία θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. Σέινο, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ αεξφζηαηνπ θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηαο 

πεξηνρήο, κε ηε ρξήζε θάκεξαο, απφ ην χςνο ησλ ηξηαθνζίσλ κέηξσλ.  

Έλα αεξφζηαην, ζαλ απηφ, απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε: 

 Θάιακνο (envelope) πνπ πεξηέρεη ην πιηθφ πιήξσζεο, 

 πηέξπγα (wing) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο άλησζεο, 

 ζχζηεκα πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππεξλίθεζε ηεο νπηζζέιθνπζαο 

δχλακεο ηνπ αέξα, θαη 

 ζηαζεξνπνηεηέο ( stabilizers) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

αεξφζηαηνπ. 
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1.3 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αεξφζηαηα αιιά θαη εηδηθφηεξα γηα ην αεξφζηαην πνπ πξφθεηηαη λα ζρεδηαζηεί ζηελ πξνθεηκέλε 

εξγαζία. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ήδε 

θαηαζθεπαζκέλσλ αεξφζηαησλ γηα αθαδεκατθνχο, ζηξαηησηηθνχο θαη εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 

ην ηξίην θεθάιαην θαζνξίδνληαη νη ζπλζήθεο κε βάζε ηηο νπνίεο έγηλε ν ζρεδηαζκφο, 

φπσο νη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ, ην πιηθφ πιήξσζεο ηνπ ζαιάκνπ, ηα πιηθά ηνπ ζαιάκνπ θαη 

ηεο πηέξπγαο θαη νη θφιιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ιακβάλεη ρψξα ν θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ, δειαδή νη 

γεσκεηξίεο θαη ηα αεξνδπλακηθά θνξηία ζαιάκνπ θαη πηέξπγαο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ηνπ 

αεξφζηαηνπ αιιά θαη ε θαηαλνκή καδψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ.  

Ο ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηεο πηέξπγαο γίλεηαη ζην πέκπην θεθάιαην. Ο ζρεδηαζκφο 

απηφο αθνξά ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο θχξηαο δνθνχ ηεο πηέξπγαο κε βάζε ηα θνξηία πνπ 

δέρεηαη αιιά θαη ηεο αεξνηνκήο. 

Σν έθην θεθάιαην απνηειεί ηελ κειέηε ηεο αεξνδπλακηθήο επζηάζεηαο αιιά θαη ηεο 

κεραληθήο πηήζεο ηνπ αεξφζηαηνπ. 

Σν έβδνκν θεθάιαην αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζαιάκνπ. ε απηφ ην 

θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν κε ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ηέηνηνπ 

είδνπο πιηθψλ θαη γίλεηαη πεηξακαηηθφο έιεγρνο γηα ηξία δηαζέζηκα πιηθά ππνςήθηα γηα ρξήζε 

ζηελ θαηαζθεπή καο. 

Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα αλαπηχγκαηα ηνπ ζαιάκνπ γηα 

θαηαζθεπή ζε θιίκαθα 1:10 θαη ηα ζπλνιηθά ζρέδηα ηεο θαηαζθεπήο. 
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

2.1 ΑΔΡΟΣΑΣΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΥΔΓΗΑΖ 

 LOTTE  

Σν Lotte (ρήκα 1) είλαη έλα ηειεθαηεπζπλφκελν αεξφζηαην πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην 

παλεπηζηήκην ηεο ηνπηγθάξδεο ζηε Γεξκαλία απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα FOGL (Forscher 

Gruppe Luftschiff Technologie). O ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο νκάδαο ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην Lotte γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγίαο LTA (Lighter Than Air). 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

Πίλαθαο 1. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ Lotte 

LOTTE 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 4 m 

Μικοσ 16 m 

Όγκοσ Θαλάμου 109 m3 

Μζγιςτο Ωφζλιμο Φορτίο 15 kg 

Μζγιςτθ Ηλιακι Ενζργεια 720 W 

Μζγιςτο Φψοσ Πτιςθσ 1000 m 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 45 km/h 
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ρήκα 1. Αεξφζηαην Lotte 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Lotte δελ είλαη κφλν φηη ιεηηνπξγεί κε ειηαθή ελέξγεηα αιιά 

θαη φηη δηαζέηεη αηζζεηήξεο φπσο GPS, IMU, ππεξερεηηθφ αλεκφκεηξν, κεηξεηή πίεζεο, 

ζεξκφκεηξν θαη ππμίδα. Σν αεξφζηαην απηφ είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξηθφ θηλεηήξα, ν νπνίνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ ειεθηξηθνχο ζπζζσξεπηέο ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη κέζσ ειηαθψλ πάλει γηα ηελ επαλαθφξηηζή ηνπο. Γηαζέηεη 12 ζπζηνηρίεο απφ ειηαθά 

πάλει επηθάλεηαο 0.4 m
2 
έθαζηε, ψζηε λα ζπιιέγεη ηελ απαηηνχκελε ειηαθή ελέξγεηα.  

 AURORA 

Μία απφ ηηο γλσζηφηεξεο αθαδεκατθέο εξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ αεξφζηαησλ είλαη ην Aurora 

(Autonomous Unmanned Remote Monitoring Robotic Airship – ρήκα 2). H έξεπλα απηή 

βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεκειηψδνπο ηερλνινγίαο ελφο απηφλνκνπ αεξφζηαηνπ, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο ε πξνζγείσζε, νη ινγηζκηθέο ππνδνκέο, ε δπλακηθή 

κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε, ε ξνκπνηηθή αιιειεπίδξαζε αέξα – εδάθνπο, ε δπλακηθή 

αλαγλψξηζε ζηφρνπ θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ θαη αιιαγήο θαηεχζπλζεο. Σν Aurora είλαη έλα 

άθακπην αεξφζηαην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 
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Πίλαθαο 2. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ Aurora 

AURORA 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 3 m 

Μικοσ 10.5 m 

Όγκοσ Θαλάμου 34 m3 

Μζγιςτο Ωφζλιμο Φορτίο 10 kg 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα 50 km/h 

 

 

 

ρήκα 2. Αεξφζηαην Aurora 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ζηαζκνχ εδάθνπο πεξηιακβάλεη έλαλ θνξεηφ ππνινγηζηή, ζπζηήκαηα 

δηεπαθήο αλζξψπνπ – κεραλήο, θαζψο θαη κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ ρεηξηζηή 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην αεξφζηαην. 
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 PHOENIX  

Σν Phoenix (ρήκα 3) είλαη έλα κε επαλδξσκέλν αεξφζηαην, ζηα θαηλνηφκα ζηνηρεία ηνπ 

νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξνπζία πηέξπγαο (fixed – wing airship). Αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 

Phoenix δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα έμππλν θαη θαηλνηφκν ζχζηεκα απηoπξνψζεζεο, θαζψο δελ 

ρξεζηκνπνηεί κεραλέο. Πέξα απφ ην ήιην πνπ δηαζέηεη ζην envelope γηα ιφγνπο αλχςσζεο, είλαη 

επίζεο εμνπιηζκέλν κε ζπκπηεζηέο νη νπνίνη ζπκπηέδνπλ ηνλ αέξα πνπ ζπιιέγνπλ απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην αεξφζηαην γίλεηαη βαξχηεξν θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηέξρεηαη ζαλ αλεκνπιάλν (glider). πλεπψο, ε ηθαλφηεηά ηνπ απηή πξνζδίδεη δπλαηφηεηα 

θίλεζεο φρη κφλν ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα αιιά θαη ζηνλ νξηδφληην. Οη πηέξπγεο, εθηφο απφ ηελ 

άλησζε πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ, ιεηηνπξγνχλ θαη σο θνξηηζηέο ησλ ζπζζσξεπηψλ θαζψο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο είλαη ηνπνζεηεκέλα ειηαθά πάλει. Σν κήθνο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 15 m, ε κάδα ηνπ 

είλαη 120 kg θαη ην εθπέηαζκα ησλ θηεξψλ ηνπ 11 m.  

 

ρήκα 3. Αεξφζηαην Phoenix 

 UNIVERSITY OF ADELAIDE AIRSHIP  

Σν παλεπηζηήκην ηεο Αδειαΐδαο αλέπηπμε, ζρεδίαζε θαη θαηαζθεχαζε έλα κηθξφ αεξφζηαην 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ζθνπνχο επηηήξεζεο, δηαθήκηζεο θαη αεξνθσηνγξαθηψλ. Ζ ρνξήγεζε 

ηεο εξγαζίαο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία BAE Systems θαη ε δηαδηθαζία ζηφρεπε 

ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

αεξφζηαηνπ. Οη θηλήζεηο πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν αεξφζηαην είλαη ε 

πξφλεπζε θαη ε εθηξνπή ρξεζηκνπνηψληαο δχν θηλεηήξεο ζην πιαηλφ ηκήκα ηεο γφλδνιαο 
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(εθηξνπή) θαη δχν πνπ ζηνρεχνπλ πξνο ην έδαθνο ψζηε λα παξάγνπλ ειεγρφκελε άλησζε 

(πξφλεπζε). 

 

Πίλαθαο 3. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ από ην Παλεπηζηήκην ηεο Αδειαΐδαο 

UNIVESITY OF ADELAIDE AIRSHIP 

Όγκοσ Θαλάμου 1 m3 

Χρόνοσ Πτιςθσ 30 min 

Μζγιςτο Ωφζλιμο Φορτίο 0.5 kg 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 1 m/s 

 

 MINI AIRSHIP PATROL CRAFT  

Πξφθεηηαη γηα ηε ζρεδίαζε ελφο κηθξνχ κε-επαλδξσκέλνπ αεξφζηαηνπ κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ 

επηηήξεζε. Σν εζληθφ παλεπηζηήκην ηεο ηγθαπνχξεο αλέπηπμε θαη θαηαζθεχαζε έλα αεξφζηαην 

κε δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο απνγείσζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ελφο 

κε-επαλδξσκέλνπ αεξφπινηνπ γηα ρξήζε ζε ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ 

ιήθζεθε ππ‟ φςηλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 

 

Πίλαθαο 4. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ Mini Airship Patrol Craft 

MINI AIRSHIP PATROL CRAFT 

Μικοσ 1.7 m 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 0.75 m 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 0.85 m/s 

Όγκοσ Θαλάμου 0.5 m3 
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2.2 ΑΔΡΟΣΑΣΑ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ 

 AMERICAN BLIMP MZ – 3  

Σν American Blimp MZ – 3 (ρήκα 4) ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ American 

Blimp Corporation γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ακεξηθάληθνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν ηνπ εκπνξηθνχ ηχπνπ blimp A – 170. To MZ – 3 

ιεηηνπξγεί σο έλα πξνρσξεκέλν ηπηάκελν εξγαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγεί ηελ 

εμέιημε ησλ λέσλ ειαθξχηεξσλ ηνπ αέξα (LTA) ηερλνινγηψλ θαη γεληθά γηα ηελ ππνζηήξημε 

πηήζεο ζε άιια ζπζρεηηδφκελα έξγα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

Πίλαθαο 5. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ American Blimp MZ - 3 

AMERICAN BLIMP MZ – 3 

Μικοσ 54 m 

Όγκοσ Θαλάμου 4800 m3 

Χωρθτικότθτα 1 πιλότοσ, 9 επιβάτεσ 

Ιςχφσ Μθχανϊν 2 x 130 kW (180 hp, Lycoming) 

Μζγιςτο Φψοσ Πτιςθσ 2900 m 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 93 km/h 

Εμβζλεια 350 nmi 
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ρήκα 4. Αεξφζηαην American Blimp MZ - 3 

Σν ΜΕ – 3 είλαη, επίζεο, εμνπιηζκέλν κε δηάθνξνπο αηζζεηήξεο, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηνλ 

έιεγρφ ηνπ, ηελ ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αεξφζηαηνπ θαη ζηαζκνχ.  

 LEMV  

Σν LEMV (Long Endurance Multi – Intelligence Vehicle) (ρήκα 5) είλαη έλα πβξηδηθφ 

αεξφζηαην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πηήζεο απφ ηηο Northrop Grumman 

θαη Hybrid Air Vehicles γηα ηνλ ακεξηθάληθν ζηξαηφ ψζηε λα παξέρεη επηηήξεζε θαη ππνζηήξημε 

αλαγλψξηζεο γηα ηα επίγεηα ζηξαηεχκαηα.  

 

ρήκα 5. Αεξφζηαην LEMV 

 USS AKRON  

Σν USS Akron (ρήκα 6) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην κεγαιεπήβνινπο ζρεδηαζκνχο 

αεξφζηαηνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ ακεξηθάληθνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα άθακπην 
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airship, ε ηζηνξία ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα δπζάξεζην γεγνλφο, πνπ αθνξά ηνλ 

ζάλαην 73 απφ ηνπο 76 επηβαίλνληεο θαη κέιε ηνπ πιεξψκαηφο ηνπ. Σν USS Macon, πνπ 

ζεσξείηαη ε «αδειθή» ηνπ Akron, καδί κε ην USS Akron απνηεινχλ ηα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο 

αεξφζηαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο αέξην πιήξσζεο ην ήιην, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. 

 

Πίλαθαο 6. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ USS Akron 

USS AKRON 

Μικοσ 239 m 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 40.4 m 

Φψοσ 46.5 m 

Όγκοσ Θαλάμου 180000 m3 

Μάηα 100 τόνοι 

Ωφζλιμο Φορτίο 83 τόνοι 

Χωρθτικότθτα 89 

Ιςχφσ Μθχανϊν 8x420 kW (560 hp, Μaybach VL – 2 gasoline) 

Χωρθτικότθτα Αεροςκαφϊν 4 x F9C Sparrowhawk biplane fighters 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 133 km/h 

Εμβζλεια 19590 km 

Οπλιςμόσ 7 x machine guns 
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ρήκα 6. Αεξφζηαην USS Akron 

2.3 ΑΔΡΟΣΑΣΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ 

 LZ 127 GRAF ZEPPELIN  

Σν LZ 127 Graf Zeppelin (ρήκα 7) είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα ζηελ ηζηνξία 

ησλ αεξφζηαησλ, αλαγλσξίζηκε απφ επξχ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ απιά θαη κφλν απφ ην φλνκα 

Zeppelin. . Σν LZ 127 Graf Zeppelin θαηαζθεπάζηεθε ζηε Γεξκαλία θαη ιεηηνπξγνχζε σο 

επηβαηηθφ κέζν θαηά  ηνλ ρξφλν δσήο ηνπ. Σν πιηθφ πιήξσζεο ήηαλ πδξνγφλν θαη άλεθε ζηελ 

θαηεγνξία ησλ άθακπησλ αεξφζηαησλ. Ζ πξψηε ηνπ πηήζε έιαβε ρψξα ζηηο 18 επηεκβξίνπ 

1928 θαη ιεηηνπξγνχζε ελληά ρξφληα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Καηά ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθηέιεζε 590 πηήζεηο θαιχπηνληαο πεξηζζφηεξα απφ 1.6 εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα. ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
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ρήκα 7. Αεξφζηαην LZ 127 Graf Zeppelin 

Πίλαθαο 7. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ LZ 127 Graf Zeppelin 

LZ 127 GRAF ZEPPELIN 

Μικοσ 236.53 m 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 30.48 m 

Όγκοσ Θαλάμου 105000 m3 

Χωρθτικότθτα 40 μζλθ πλθρϊματοσ, 20 επιβάτεσ 

Ιςχφσ Μθχανϊν 5 x 410 kW (550 hp, Maybach) 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 128 km/h 

Ωφζλιμθ Άνωςθ 60000 kg 

 

 LZ 129 HINDENBURG  

Έλα αθφκα αεξφζηαην θαηαζθεπαζκέλν ζηε Γεξκαλία, εμίζνπ γλσζηφ κε ην Zeppelin, είλαη 

ην LZ 129 Hindenburg. Ζ θήκε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ airship νθείιεηαη αθ‟ ελφο ζην επηβιεηηθφ 

ηνπ κέγεζνο θαη αθ‟ εηέξνπ ζε έλα αηχρεκα θαηά ην νπνίν ην αεξφζηαην εμεξξάγε (ρήκα 8) κε 

απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 36 αλζξσπίλσλ δσψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε αηηία ηεο έθξεμήο ηνπ ήηαλ ην 
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εχθιεθην πδξνγφλν, ην νπνίν επηιέρζεθε ιφγσ ηνπ ρακεινχ εηδηθνχ βάξνπο πνπ παξνπζηάδεη 

ζπγθξηηηθά κε ην ήιην. Πξφθεηηαη γηα έλα άθακπην, εκπνξηθήο ρξήζεο αεξφζηαην θαη δηαζέηεη 

ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ζαιάκνπ ζηελ ηζηνξία.  

 

Πίλαθαο 8. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ LZ 129 Hindenburg 

LZ 129 HINDENBURG 

Μικοσ 245 m 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 41.18 m 

Όγκοσ Θαλάμου 200000 m3 

Χωρθτικότθτα 40-61 μζλθ πλθρϊματοσ, 50-72 επιβάτεσ 

Ιςχφσ Μθχανϊν 4 x 890 kW (1200 hp, Daimler-Benz diesel) 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 135 km/h 

 

ρήκα 8. Αεξφζηαην LZ 129 Hindenburg 

 SKYCAT – 20  

Ζ εηαηξεία World SkyCat Ltd. έρεη αλαπηχμεη δχν αεξφζηαηα κε ηελ νλνκαζία SkyCat – 20 

(ρήκα 9) θαη SkyCat – 220. H εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηα αεξφζηαηα απηά γηα δηάθνξνπο 
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ζθνπνχο φπσο επηηήξεζε, πεξηζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ππξφζβεζε, πνιπηειή ηνπξηζκφ, 

καδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ θά.  

 

Πίλαθαο 9. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ SkyCat - 20 

SKYCAT – 20 

Μικοσ 81 m 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 24.1 m 

Πλάτοσ 41 m 

Μζγιςτο Ωφζλιμο Φορτίο 20000 kg 

Εμβζλεια 2400 nmi 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 85 kts 

 

 

ρήκα 9. Αεξφζηαην SkyCat – 20 

Σα αεξφζηαηα απηά είλαη πβξηδηθά θαζψο ε αλχςσζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

ειίνπ αιιά θαη κε αεξνδπλακηθή άλησζε πνπ παξάγεηαη ιφγσ ηνπ ζρήκαηφο ηνπο. Ζ ελεξγεηαθή 

παξνρή ησλ πξνσζεηψλ ηνπο είλαη ειεθηξηθή ή ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκν. Σέινο, ην αεξφζηαην 

SkyCat – 20 έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο. 

 

 



Γηπισκαηηθή εξγαζία    Υξήζηνο Ρήγθνο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο, 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη Δκβηνκεραληθήο  17 

 

 

 SKYSHIP 500  

Σε δεθαεηία ηνπ „80 ε Airship Industries ήηαλ κηα ελεξγή εηαηξεία πνπ θαηαζθεχαζε 

ζχγρξνλα κε – άθακπηα αεξφζηαηα. Τπάξρνπλ δχν αμηνζεκείσηα αεξφζηαηα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ εμ‟ νινθιήξνπ απφ απηήλ ηελ εηαηξεία, ην Skyship 500 (ρήκα 10) θαη ην 

Skyship 600. Ζ πξψηε πηήζε ηνπ αεξφζηαηνπ Skyship 500  πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1979.  

 

Πίλαθαο 10. Βαζηθά ζηνηρεία αεξόζηαηνπ Skyship 500 

SKYSHIP 500 

Μικοσ 52 m 

Μζγιςτθ Διάμετροσ 14 m 

Όγκοσ Θαλάμου 5153.666 m3 

Μζγιςτθ Ταχφτθτα Πτιςθσ 5153.666 m3 

 

 

ρήκα 10. Αεξφζηαην Skyship 500 
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3. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΤΝΘΖΚΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

3.1 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ηνλ Πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο ηεξήζεθαλ απζηεξά θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ επηινγή ησλ δνκψλ θαη ησλ πιηθψλ έγηλε ηεξψληαο ηηο αξρέο ησλ 

ειαθξψλ θαηαζθεπψλ. 

 

Πίλαθαο 11. Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ 

Όγκοσ Θαλάμου 3 m3 

Μζγιςτο Ύψοσ Πτιςθσ 300 m 

Δομι Θαλάμου Ημι-Άκαμπτθ 

Σφςτθμα Διεφκυνςθσ Χριςθ Προπελϊν 

Υλικό Πλιρωςθσ Ήλιο 

Σφςτθμα Ενζργειασ Επαναφορτιηόμενεσ Μπαταρίεσ 

3.2 ΑΔΡΗΟ ΠΛΖΡΧΖ 

Δπηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αέξην πιήξσζεο ήιην, θαζψο έρεη αξθεηά θαιέο ηδηφηεηεο 

ζε ζρέζε κε άιια αέξηα. Σν ήιην απνηειεί ην πιένλ βαζηθφ αέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
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ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο, θαζψο αθελφο παξνπζηάδεη πςειή ηθαλφηεηα άλσζεο θαη αθεηέξνπ 

δελ είλαη εχθιεθην. Γηα παξάδεηγκα, ην πδξνγφλν είλαη έλα αέξην ειαθξχηεξν ηνπ ειίνπ θάηη ην 

νπνίν νδεγεί ζε θαιχηεξε άλσζε αιιά είλαη ηδηαίηεξα εχθιεθην, θάηη πνπ ζην παξειζφλ έρεη 

νδεγήζεη ζε δπζηπρήκαηα, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ αεξφζηαηνπ LZ 129 Hindenburg 

(βι. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε). Έηζη, παξά ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ, ην ήιην είλαη 

πξνηηκφηεξν ζε ηέηνηνπ είδνπο αεξφζηαηα παγθνζκίσο. Γχν αθφκα αέξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ζχγθξηζε κε ην ήιην είλαη ν δεζηφο αέξαο θαη ην 

κεζάλην. Ο δεζηφο αέξαο παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφ ρξεκαηηθφ θφζηνο αιιά δελ παξάγεη 

ηθαλνπνηεηηθή άλσζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην κεζάλην είλαη εμίζνπ εχθιεθην κε ην πδξνγφλν. 

ηνλ Πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα ππνςήθηα 

αέξηα πιήξσζεο ηνπ ζαιάκνπ.  

 

Πίλαθαο 12. Δπηινγή αεξίνπ πιήξσζεο 

 

3.3 ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

Δθφζνλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ αεξφζηαηνπ  πεξηιακβάλεη πηήζε ζηα 300 κέηξα, νη ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο  πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςε θαηά ην ζρεδηαζκφ είλαη νη εμήο:  

 g = 9.81 m/s
2
, 

 ξair = 1.212 kg/m
3
, 



Γηπισκαηηθή εξγαζία    Υξήζηνο Ρήγθνο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο, 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη Δκβηνκεραληθήο  21 

 

 κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ 10 m/s (ην δεδνκέλν απηφ ιήθζεθε θαη‟ εθηίκεζε απφ ζηνηρεία 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο). 

Ζ αλάιπζε, παξ‟ φια απηά, πξαγκαηνπνηείηαη γηα ειάρηζηε ηαρχηεηα αλέκνπ umin = 0 m/s 

(άπλνηα) θαη γηα ηε κέγηζηε πηζαλή ηαρχηεηα αλέκνπ umax = 30 m/s (ηζρπξή ζχειια). 

3.4 ΤΛΗΚΑ 

3.4.1 ΤΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΟ ΘΑΛΑΜΟΤ 

Σα πην ζπλεζηζκέλα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή αεξφπινηνπ ηέηνηνπ κεγέζνπο  είλαη 

πνιπνπξεζάλε, πνιπεζηεξηθή πνιπνπξεζάλε, Nylon, TPU (ζεξκνπιαζηηθή πνιπνπξεζάλε), 

PVC θαη BoPET – Mylar (θηικ πνιπεζηέξα θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελησκέλν πνιπαηζπιέλην). 

Οη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πιηθά απηά αλαιχνληαη παξαθάησ.  

 

 Πνιπεζηεξηθή Πνιπνπξεζάλε: Απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε επηινγή φπνηε είλαη δηαζέζηκν 

ζαλ πιηθφ, ιφγσ ηεο πςειήο αληνρήο ηνπ θαη ηεο ζηεγαλφηεηάο ηνπ (κηθξή δηαξξνή 

αεξίνπ). ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ πεξηιακβάλνληαη ε δπζθνιία 

εθηχπσζεο, ε πνιχπινθε / ρξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα ηελ δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

γεσκεηξηψλ θαη ην πςειφ θφζηνο αγνξάο. 

 PVC: Δίλαη ην πιηθφ πνπ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε επθνιία επεμεξγαζίαο. Σν 

θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη είλαη φηη κπνξεί εχθνια λα αλαπηπρζεί αζηνρία 

ζε απηφ, θάηη πνπ νθείιεηαη  ζηελ πνξψδε δνκή ηνπ. πλήζσο δελ επαξθεί ε αληνρή ηνπ 

γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 TPU (ζεξκνπιαζηηθή πνιπνπξεζάλε): Ίζσο ε θαιχηεξε επηινγή θαζψο παξέρεη πνιχ 

θαιέο δπλαηφηεηεο ζπγθφιιεζεο θαη δεκηνπξγίαο πνιχπινθσλ ζρεκάησλ, πςειή 



Γηπισκαηηθή εξγαζία    Υξήζηνο Ρήγθνο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο, 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη Δκβηνκεραληθήο  22 

 

αληνρή, ελψ παξνπζηάδεη θαιή ηθαλφηεηα εθηχπσζεο. Παξ‟ φια απηά, ε δηαζεζηκφηεηά 

ηνπ ζηελ Δπξψπε είλαη πνιχ κηθξή θαη είλαη δπζεχξεην. 

 Nylon: Πνιχ άθακπην πιηθφ, πνπ φκσο είλαη αξθεηά εχθνιν λα δεκηνπξγήζεη ξπηίδεο 

αληί γηα ιεία επηθάλεηα θαηά ηε δηακφξθσζή ηνπ. Αθφκε δελ ηεληψλεηαη, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη επθνιφηεξν λα «ζθάζεη» ή λα δεκηνπξγεζεί ζρηζκή ζηνλ ζάιακν.  

 BoPET: Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ειαθξχ πιηθφ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

αληνρή ζε εθειθπζκφ. Παξνπζηάδεη θαιή ζηεγαλφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζηελ 

αγνξά είλαη κεγάιε. Ζ ρξήζε ηνπ ελδείθλπηαη γηα ηέηνηνπ κεγέζνπο αεξφζηαηα θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα πιηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ ππνςήθησλ πιηθψλ, φπσο πξνέθπςαλ κεηά απφ ζρεηηθή 

αλαδήηεζε (http://www.matweb.com/index.aspx) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13.  

Πίλαθαο 13: Πηζαλά πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζαιάκνπ 

 

Με βαζηθά θξηηήξηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ αιιά θαη ηηο ηηκέο αληνρήο πνπ 

παξνπζηάδνπλ, ε παξνχζα κειέηε θαηέιεμε ζε 2 ππνςήθηα πιηθά γηα ην πεξίβιεκα ηνπ 

ζαιάκνπ, ησλ νπνίσλ ε ππθλφηεηα είλαη ίδηα θαη ίζε κε ξnylom = 1150 kg/m
3
.  

 Nylon Vacuum Bag WL 7400 (πάρνο: 75 κm, πιάηνο: 1520 m) 

 Nylon Vacuum Bag KM 1300 (πάρνο: 75 κm, πιάηνο: 1520 m) 

 
Polyester 

Urethane 
PVC TPU Nylon BoPET 

Density (gr/cm3) 1.00 1.13-1.85 1.154 1.1-1.43 1.4 

Hardness - 74 shore A 62 shore A 90-100 shore D - 

Tensile Strength 28 MPa 3.74-55.9 MPa 28 MPa 65-197 MPa 214 MPa 

Elongationat break 1250% 3.5-720% 800% 2.8-280% 110% 

Tear Strength - 17.5-105 kN/m 33 kN/m - - 

http://www.matweb.com/index.aspx
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Ο πεηξακαηηθφο ραξαθηεξηζκφο, ν έιεγρνο θαη ε ηειηθή επηινγή πιηθνχ ζα παξνπζηαζηεί ζην 

Κεθάιαην 7. 

3.4.2 ΤΛΗΚΟ ΠΣΔΡΤΓΑ, ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΧΝ 

Γηα ην πεξίβιεκα ηεο πηέξπγαο, ησλ ζηαζεξνπνηεηψλ θαζψο θαη γηα ηε δνκή ηνπ αεξφζηαηνχ 

καο ζα ρξεζηκνπνηεζεί αινπκίλην 2024 κε ππθλφηεηα ξal = 2700 kg/m
3
 ιφγσ ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη (ρακειφ εηδηθφ βάξνο, ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο αληνρήο), ηεο 

ζπρλήο ρξήζεο ηνπ ζε αεξνλαππεγηθέο θαηαζθεπέο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη 

ζηελ αγνξά. πγθεθξηκέλα, ην 2024 - Σ3 έρεη κέγηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ 469 MPa θαη φξην 

δηαξξνήο 283 MPa, φξηα ηα νπνία είλαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή καο. 

3.5 ΚΟΛΛΔ 

Οη θφιιεο (adhesives) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπγθφιιεζε ησλ πξψησλ πιψλ πξέπεη 

λα είλαη αξθεηά ηζρπξέο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξαηήζνπλ ηα θηικ, αιιά λα θέξνπλ θαη 

ηα εθαξκνδφκελα θνξηία. Έηζη ε κειέηε θαηέιεμε ζηηο ηξεηο παξαθάησ επηινγέο:  

 J-B weld 8276,  

 E6000 230732,  

 Αpollo 2241. 

Οη παξαπάλσ θφιιεο είλαη ηδαληθέο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξά ηνπο πιενλεθηήκαηα είλαη ε αλνρή ηνπο ζε δηάβξσζε. Οη πξνκεζεπηέο πνπ 

δηαζέηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θφιιεο είλαη: 

 https://www.jbweld.com/collections/8276/products/j-b-kwik-professional-size 

 https://www.amazon.com/E6000-237032-Craft-Adhesive-Clear/dp/B004BPHQWU 

 https://www.cyberbond1.com/product-detail/apollo/2241/ 

https://www.jbweld.com/collections/8276/products/j-b-kwik-professional-size
https://www.amazon.com/E6000-237032-Craft-Adhesive-Clear/dp/B004BPHQWU
https://www.cyberbond1.com/product-detail/apollo/2241/
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Δλαιιαθηηθά, ε ζπγθφιιεζε ησλ πξψησλ πιψλ κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθή 

ηαηλία, γλσζηή σο sealant tape. Ο αληίζηνηρνο πξνκεζεπηήο γηα sealant tape είλαη: 

 https://www.andreou.gr/vacuum-infusion 
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4. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΒΑΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ 

4.1 ΘΑΛΑΜΟ 

Ζ θπξηφηεξε παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζαιάκνπ είλαη ε επηινγή ηεο 

γεσκεηξίαο ηνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θάπνηεο απαηηήζεηο. Ζ γεσκεηξία ζα πξέπεη λα 

επηιερζεί έηζη ψζηε ν ζάιακνο λα παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα κεγάιν φγθν θαη ρακειφ εκβαδφλ 

επηθάλεηαο, δεδνκέλνπ φηη ν ιφγνο φγθνπ πξνο επηθάλεηα επεξεάδεη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη 

ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζην αεξφζηαην. Έλα ζθαηξηθφ ζρήκα ζα ηθαλνπνηνχζε ηηο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθέο, σζηφζν ηαπηφρξνλα ζα νδεγνχζε ζε κεγάιε νπηζζέιθνπζα, θάηη πνπ ζα 

απαηηνχζε έλα πνιχ πην ηζρπξφ (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη πην βαξχ) ζχζηεκα πξνψζεζεο. Ο 

Πίλαθαο 14 ζπλδπάδεη φιεο ηηο ηαμηλνκήζεηο ζρήκαηνο ζαιάκνπ θαη έλα ζχζηεκα ζηάζκηζεο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πην απνηειεζκαηηθήο γεσκεηξίαο.  

 

Πίλαθαο 14. ύγθξηζε πηζαλώλ γεσκεηξηώλ ζαιάκνπ 
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 14 πξνθχπηεη πσο ε ηδαληθφηεξε γεσκεηξία είλαη απηή πνπ 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθφ ειιεηπηηθφ κέησπν θαη άθξν. 

Ζ γεσκεηξία ηνπ ζαιάκνπ θαη νη εμηζψζεηο πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ θαίλνληαη παξαθάησ.   

 

ρήκα 11: Γεσκεηξία ζαιάκνπ 

Ζ εμίζσζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην ειιεηπηηθφ κέησπν είλαη 
  

   
  

      απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη φηη: 

 

  √   
    

  
  

(1) 

Απφ ηελ Δμ.(1) νδεγνχκαζηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ ηνπ ειιεηπηηθνχ κεηψπνπ απφ 

ηελ εμίζσζε: 

 

    ∫   
    

  
  

 

 

 
 

 
      

(2) 

Ο ππνινγηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηεο αληίζηνηρεο γεσκεηξίαο γίλεηαη κέζσ ηεο εμίζσζεο: 

 

   ∫   √  [
  

  
]
 

  

 

 

  

(3) 
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Παξαγσγίδνληαο ηελ Δμ.(1) σο πξνο x παίξλνπκε 

   

  
  

   

  √   
    

  

  
(4) 

 πλδπάδνληαο, ινηπφλ, ηελ Δμ.(3) κε ηελ Δμ.(4) θαηαιήγνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

επηθάλεηαο: 

 
     [  

  

√     
     

√     

 
]  

(5) 

 Αληίζηνηρα, ε εμίζσζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην ειιεηπηηθφ άθξν είλαη 
  

   
  

      ηεο 

νπνίαο ε ιχζε σο πξνο y είλαη 

 

  √   
    

   
  

(6) 

 Απφ ηελ Δμ.(6) θαηαιήγνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ 

 

    ∫    
    

   
  

      

 

            

(7) 

 Γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ ειιεηπηηθνχ άθξνπ γλσξίδνπκε πσο 

 

   ∫    √  [
  

  
]
 

   

      

 

 

(8) 

Παξαγσγίδνληαο ηελ Δμ.(6) σο πξνο x παίξλνπκε 

   

  
  

   

   √   
    

   

  
(9) 
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 πλδπάδνληαο ηελ Δμ.(8) κε ηελ Δμ.(9) θαηαιήγνπκε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ειιεηπηηθνχ 

άθξνπ 

 
     [     √                

   

√      
     

     √      

  
]  

(10) 

 

Γλσξίδνληαο, απφ ηελ αξρή ηνπ Αξρηκήδε, φηη ε άλσζε πνπ παξάγεη ην ήιην πνπ 

πεξηιακβάλεη ν ζάιακνο πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε         (                )      θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο, δεδνκέλα θαη πξνδηαγξαθέο θαηαιήγνπκε ζηε ζρέζε 

                     (11) 

 

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ αλαθέξνπλ φηη ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ζαιάκνπ ζα πξέπεη λα 

ηζνχηαη κε 3 m
2
. Δπίζεο απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο γλσξίδνπκε πσο VT = 1.609πab

2
. 

Άξα,                             (12) 

Σν κήθνο ηνπ ζαιάκνπ είλαη L = 2.404a ελψ ην πιάηνο ηνπ B = 2b. Απφ παξφκνηα 

αεξφζηαηα επηιέγνπκε ζρέζε πιάηνπο πξνο κήθνπο, 

  

 
       

(13) 

Έηζη, απφ ηηο ζρέζεηο (12) θαη (13) θαηαιήγνπκε ζηα κεγέζε a = 1.21m θαη b = 0.7 m. 

πλεπψο, ην ζπλνιηθφ κήθνο ζα είλαη L = 2.91m θαη ην ζπλνιηθφ πιάηνο B = 1.4m. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ Δμ.(11) ε άλσζε πξνθχπηεη ίζε κε: Flift,e = 30.70N. 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ skin ζα είλαη ST = S1 + S2 = 4.65 + 6.26 = 10.91 m
2
. 

4.2 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΣΗΣΑΖ ΘΑΛΑΜΟΤ 

Έσο ηψξα έρνπλ κειεηεζεί νη πξνδηαγξαθέο ηνπ αεξφζηαηνπ θαη έρνπλ επηιεγεί νη αξρηθέο 

δηαζηάζεηο. ε απηή ηελ παξάγξαθν κειεηάηαη ε αεξνδπλακηθή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 
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πξνζδηνξίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζπγθξίλεηαη ε αληίζηαζε πνπ ζα δέρεηαη απηφ 

θαηά ηελ πηήζε ηνπ.  

4.2.1 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΜΔ ΣΟΝ ΟΡΟ V
2/3 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή νπηζζέιθνπζαο (cD) πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζε ηερληθή αλαθνξά ηεο NASA, φπνπ ε αληίζηαζε πνπ αλαπηχρζεθε ζε 

δηαθνξεηηθά αεξφζηαηα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη Puritan Airship, ZMC-2 airship) ππνινγίδεηαη 

πεηξακαηηθά. Ο ηχπνο πνπ δίλεη ηνλ ζπληειεζηή νπηζζέιθνπζαο είλαη ν εμήο 

 
    

 

    
   

(14) 

 

φπνπ Α= (2Vm/8) – Ap, Vm=V(1+k), ελψ ν ζπληειεζηήο k αλαθέξεηαη ζε επηθάλεηεο πνπ 

απμάλνπλ ηελ αεξνδπλακηθή αληίζηαζε. Θεσξνχκε φηη νη επηθάλεηεο απηέο είλαη πεξίπνπ ίζεο κε 

ην 20% ηεο επηθάλεηαο ηνπ πεξηβιήκαηνο. πλεπψο ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο εμαξηάηαη απφ 

ηνλ φγθν ηνπ πεξηβιήκαηνο. Οη επηθάλεηεο Ap  ζπλήζσο δελ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δεκηνπξγία 

αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο. Γηα ηελ κειέηε ηεο δπζκελέζηεξεο πεξίπησζεο, ην εκβαδφλ ησλ 

επηθαλεηψλ Ap ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. Άξα κε αληηθαηάζηαζε ε Δμ.(14) γίλεηαη 

 
    

    

     
  

(15) 

 

Ο φγθνο ηνπ ζαιάκνπ είλαη VΣ =3m
3
, ζπλεπψο απφ ηελ Δμ. (15) πξνθχπηεη φηη    

    . Ζ ζπλνιηθή αεξνδπλακηθή αληίζηαζε δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 
    

  

  
     

   
(16) 

 

φπνπ Α = πb
2
 = 1.51m

2
 είλαη ε κεησπηθή επηθάλεηα πνπ πξνζβάιιεηαη απφ ηελ ξνή.  

Σειηθά, ε αεξνδπλακηθή αληίζηαζε ηζνχηαη κε D1 = 39.34 N. 
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4.2.2 ΑΝΣΗΣΑΖ ΛΟΓΧ ΣΡΗΒΖ 

Δθηφο απφ ηελ αληίζηαζε ιφγσ ηεο δηαθνξάο πίεζεο κπξνζηά θαη πίζσ απφ ην ζψκα, 

αλαπηχζζεηαη θαη αληίζηαζε ιφγσ ηεο ηξηβήο ηνπ ξεπζηνχ (αέξα) κε ην ζψκα. Ζ αλάπηπμε 

απηνχ ηνπ ηχπνπ αληίζηαζεο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο εκπεηξηθέο ζρέζεηο. Γηα ην πεξίβιεκα ησλ 

αεξφζηαησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Zahm  

                       (17) 

 

φπνπ    ε αληίζηαζε πνπ παξάγεηαη ιφγσ ηεο ηξηβήο ηνπ ζψκαηνο κε ην ξεπζηφ θαη ST=10.91m
2
 

ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο. Δπνκέλσο, D2 = 2.78 N. 

Άξα ε ζπλνιηθή νπηζζέιθνπζα ζα είλαη DT1 = D1 + D2 = 42.12N. 

4.2.3 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΥΖΜΑΣΟ PRANDTL 

Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη θπξίσο ζε εκπεηξηθά ζηνηρεία απφ άιια αεξφζηαηα θαη ιφγσ απηνχ 

θαίλεηαη λα έρεη ηελ κηθξφηεξε αθξίβεηα. Ζ αληίζηαζε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

       
         (18) 

 

φπνπ    ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο Prandtl πνπ δίλεηαη απφ πίλαθεο γηα δηαθνξεηηθά αεξφπινηα. 

ηνλ Πίλαθα 15 θαίλνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζρήκαηνο Prandtl γηα δηάθνξα 

είδε αεξφζηαησλ θαη δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο.  
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Πίλαθαο 15. πληειεζηήο ζρήκαηνο Prandtl 

 

 

Ζ πιεζηέζηεξε πεξίπησζε απφ απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 15 είλαη ην 

αεξφζηαην Pony Blimp AA, κε CD=0.0205. Ζ αληίζηαζε πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δμ.(18) είλαη 

πεξίπνπ 3Ν. Όκσο, απηφο ν ππνινγηζκφο παξνπζηάδεη κεγάιε απφθιηζε απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο, δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ηα αεξφζηαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 15 

δηαθέξνπλ αξθεηά απφ απηφ πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. πλεπψο, ε κέζνδνο κε ηνλ 

ζπληειεζηή ζρήκαηνο ηνπ Prandtl δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα κειέηε.  

4.2.4 ΤΝΓΤΑΜΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΠΖΓΧΝ ΑΔΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 

Ζ αεξνδπλακηθή αληίζηαζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλα ηπηάκελν φρεκα νθείιεηαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο. Δδψ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αλάπηπμε νπηζζέιθνπζαο ζηα αεξφζηαηα. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, έλαο ζεκαληηθφο 

ηχπνο αληίζηαζεο είλαη ε αληίζηαζε ιφγσ ηξηβήο. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ν 

ζπληειεζηήο ηξηβήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ Reynolds. ην δηάγξακκα επίζεο 

παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ηξηβήο γηα δηάθνξα αεξφζηαηα. 
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ρήκα 12. πληειεζηήο ηξηβήο πάλσ ζε πιαηηά πιάθα ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ Re 

Πξηλ φκσο γίλεη νπνηνζδήπνηε ππνινγηζκφο γηα ηελ αεξνδπλακηθή αληίζηαζε ηνπ αεξφζηαηνπ 

είλαη ζεκαληηθφ λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ζψκαηνο     πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αληίζηαζε πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο γεσκεηξίαο. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ν 

ζπληειεζηήο     γηα ειιεηςνεηδή ζρήκαηα ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ κήθνπο πξνο πιάηνο (FR: 

Fineness Ratio).  

 

ρήκα 13. πληειεζηήο αληίζηαζεο ηνπ ζψκαηνο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ FR 
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ρήκα 14. πληειεζηήο αληίζηαζεο ζψκαηνο γηα δηάθνξα ειιεηςνεηδή ζπλαξηήζεη ηνπ FR 

Έηζη, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηε γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο καο, παίξλνπκε  

CD0 = 0.002N. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ιφγσ ηξηβήο. 

Απηφο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

 
    ∑       

    

    
  

(19) 

 

φπνπ     ν ζπληειεζηήο ηξηβήο γηα θάζε κέξνο ηνπ αεξφζηαηνπ (πεξίβιεκα, πηεξχγηα θιπ),    

ζπληειεζηήο κνξθήο πνπ εμαξηάηαη κε ηνλ ιφγν κήθνπο πξνο πιάηνο θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε      
   

  
 
 

 
 

    γηα ην πεξίβιεκα θαη      ε πεξηβξερφκελε επηθάλεηα. Ζ Δμ.(19) 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληίζηαζεο ηνπ πεξηβιήκαηνο θάλνληαο ηελ παξαδνρή 

φηη κφλν απηφ πξνβάιιεη ζεκαληηθή αληίζηαζε ζηελ ξνή. Παξ‟ φια απηά ζηνλ Πίλαθα 16 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ ζπκβάιινπλ θαη ηα άιια κέξε ηνπ αεξφπινηνπ ζηελ αληίζηαζε 

ιφγσ ηξηβήο. 
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Πίλαθαο 16. πληειεζηήο αληίζηαζεο ιόγσ ηξηβήο ηνπ ξεπζηνύ κε δηάθνξα κέξε ηνπ αεξόζηαηνπ 

 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαηαιήγνπκε πσο CDf = 0.090N. 

Σέινο, έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηελ αληίζηαζε ζηε ξνή είλαη ην θαηλφκελν 

ηεο επαγφκελεο αληίζηαζεο. Ζ επαγφκελε αληίζηαζε πξνθαιείηαη απφ ηνπο ζηξνβίινπο πνπ 

δεκηνπξγεί ε ξνή ζηηο άθξεο ηηο πηέξπγαο. Δπεηδή νη πηέξπγεο ζηα αεξφζηαηα έρνπλ αξθεηά 

κηθξφ ιφγν δηαηάκαηνο, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επαγφκελεο αληίζηαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη θαηλφκελα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξηβή κεηαμχ ηνπ ξεπζηνχ θαη ηεο πηέξπγαο. Έηζη ν 

ζπληειεζηήο αληίζηαζεο ιφγσ ηεο άλησζεο (φπσο νλνκάδεηαη) δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

        
  (20) 

Ο ζπληειεζηήο Κ δίλεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα.  
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ρήκα 15. Τπνινγηζκφο ζπληειεζηή Κ 

Άξα έρνπκε K = 0.127162 θαη CDL = 0.0790. 

Ο νιηθφο ζπληειεζηήο αληίζηαζεο πξνθχπηεη σο: 

CD = CD0 + CDf + CDL = 0.171 

Σειηθά,      
  

  
     

  15.64Ν. 

πγθξίλνληαο ηηο δχν κεζφδνπο (εμαηξψληαο ηελ κέζνδν κε ηνλ ζπληειεζηή ζρήκαηνο 

Prandtl) αληηιακβαλφκαζηε πσο ε νπηζζέιθνπζα αλήθεη ζην θάζκα 15 – 42.12 Ν. Δπηιέγνπκε, 

γηα αζθάιεηα, λα ζηξνγγπινπνηήζνπκε ηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ζε D = 43N. H 

νπηζζέιθνπζα ηεο πηέξπγαο ζηε δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε ππνινγίζηεθε παξαπάλσ 6.7Ν. ε 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ινηπφλ, ε ζπλνιηθή νπηζζέιθνπζα ηνπ αεξφζηαηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 50Ν. 

4.3 ΠΣΔΡΤΓΑ 

Ζ ρξήζε ηεο πηέξπγαο ζην ζπγθεθξηκέλν αεξφζηαην είλαη αλαγθαία θαζψο δελ επαξθεί ε άλσζε 

ηνπ ειίνπ ψζηε λα απνγεησζεί ην αεξνζθάθνο. Σν ζρήκα πηέξπγαο πνπ επηιέγεηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ην NACA 2412. Τπνινγίδνπκε ηνλ αξηζκφ Raynolds γηα ρνξδή 0.5 

m, ζεσξψληαο κέζε ζεξκνθξαζία ζηα 300m ίζε κε 11
o
C θαη κέζε ηαρχηεηα αέξα ίζε κε 10 m/s. 

Άξα Re = 350877. Υξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ XFLR5 ιακβάλνπκε ηηο θακπχιεο πνπ 
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θαίλνληαη ζηα ρήκαηα 16-18. Απφ ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα επηιέμνπκε ηελ γσλία πξνζβνιήο, 

αλαδεηψληαο ηελ γσλία πξνζβνιήο γηα ηελ νπνία παξαηεξείηαη ν κέγηζηνο ιφγνο άλησζεο πξνο 

αληίζηαζε (Cl/Cd).  

 

ρήκα 16. Κακπχιε γσλίαο πξνζβνιήο – ιφγνπ ζπληειεζηή άλησζεο πξνο ζπληειεζηή αληίζηαζεο 

 

 

ρήκα 17. Κακπχιε γσλίαο πξνζβνιήο – ζπληειεζηή άλησζεο 
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ρήκα 18. Κακπχιε γσλίαο πξνζβνιήο – ζπληειεζηή αληίζηαζεο 

Απφ ην ρήκα 16 παξαηεξνχκε πσο γηα γσλία πξνζβνιήο alpha = 5
ν
 ιακβάλνπκε ηνλ 

κέγηζην ιφγν ζπληειεζηή άλησζεο πξνο ζπληειεζηή αληίζηαζεο. Άξα ε γσλία πξνζβνιήο πνπ 

επηιέγεηαη είλαη 5
ν
 θαη απφ ηα Γηαγξάκκαηα 17 θαη 18 παίξλνπκε ηηκέο CL = 0.7881 θαη  

CD = 0.0105. O ππνινγηζκφο ηεο άλησζεο πνπ παξάγεη ε πηέξπγα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εμίζσζε: 

 
          

 

 
           

 

 
              

(21) 

ελψ ηεο αληίζηαζεο απφ ηελ εμίζσζε: 

 
          

 

 
           

 

 
              

(22) 

φπνπ ξ ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα, u ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα, c ε ρνξδή ηεο αεξνηνκήο θαη l ην 

εθπέηαζκα ηεο πηέξπγαο ην νπνίν εθηηκάηαη ζηα 2.14 m. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ηεο άλησζεο θαη ηεο νπηζζέιθνπζαο γηα ηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο ηαρχηεηαο αέξα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζηα 300 m πςφκεηξν 

θαη γσλία πξνζβνιήο 5
ν
: 

 Umin = 0 m/s => Flift,w = 0 N, D = 0 

 Umean = 10 m/s => Flift,w =  51.10Ν, D = 0.68N 
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 Umax = 30 m/s => Flift,w =  462.95Ν, D = 6.17N 

4.4 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΔ 

Ζ αεξνηνκή πνπ επηιέγεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ζηαζεξνπνηεηέο είλαη ε ζπκκεηξηθή 

NACA 0015. Ζ γεσκεηξία πνπ επηιέγεηαη είλαη θνηλή θαη γηα ηνπο νξηδφληηνπο αιιά θαη γηα ηνλ 

θαηαθφξπθν ζηαζεξνπνηεηή θαη είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 19. 

 

ρήκα 19. Γεσκεηξία ζηαζεξνπνηεηψλ 

4.5 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αεξφζηαηνπ. Ο εμνπιηζκφο απηφο (Πίλαθαο 17) επηιέρζεθε κε βάζε έλα 
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παξφκνην αεξφζηαην πνπ ζρεδηάζηεθε ζην Δζληθφ Παλεπηζηήκην Αδειαΐδαο [4] αιιά κε 

δηαθνξεηηθνχο θηλεηήξεο θαη κπαηαξία ιφγσ ηεο πςειφηεξεο νπηζζέιθνπζαο. 

Πίλαθαο 17. Απαηηνύκελα εμαξηήκαηα θαη κάδεο απηώλ 

Εξαρτιματα Μάηα Μονάδασ (g) 

2 x Μπαταρίεσ 420 

2 x Κινθτιρεσ & Προπζλεσ 350 

2 x Άξονεσ Κινθτιρα 50 

Καλϊδια 10 

Κάμερα 90 

Ανιχνευτισ Ύψουσ 10 

πλνιηθφ Βάξνο Δμαξηεκάησλ: 0.93kg. 

Πξνεγνπκέλσο, ε νπηζζέιθνπζα ππνινγίζηεθε 50Ν. πλεπψο ε ειάρηζηε ηηκή ηεο ψζεο 

ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα είλαη Thrustmin = 50N. Άξα γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα πιεχζεο 

ίζε κε 1 m/s ε απαηηνχκελε ηζρχο ηνπ θηλεηήξα ππνινγίδεηαη Wmin = 50*1 = 50 Watt.  

Παξαθάησ θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε 

λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο. 

 0.15 LA-S (OSMG1415) 

 2500 - 18000 rpm 

 306 Watt γηα 17000 rpm 

 129.5 g 

Όζνλ αθνξά ηελ κπαηαξία, νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ αλαθέξνπλ πσο ην αεξφζηαην 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη πηήζε δηάξθεηαο κίαο ψξαο. Έηζη, ε απαξαίηεηε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα είλαη 1h*50Watt = 50Wh. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην 

επηιέγνπκε κπαηαξία κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

 Core SWX ION NP L-60 (Lithium – Ion) 

 60Wh 

 14.8V, 4.2Ah 
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Πξνκεζεπηήο: https://www.adorama.com/sxnpl60.html 

4.6 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΕΧΝ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ καδψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ 

ηεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο γεσκεηξίεο θαη ηα πιηθά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ CATIA θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Part 

Design, θαζψο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ γεσκεηξηψλ δελ ήηαλ εθηθηφ λα γίλεη κε αιγεβξηθφ ηξφπν. 

Κάζε ηκήκα ζρεδηάζηεθε μερσξηζηά, αλαζέηνληαο ζην θαζέλα ην αληίζηνηρν πιηθφ.  

 

 Πεξίβιεκα ζαιάκνπ: 0.94 kg.. 

 

 

ρήκα 20. Πεξίβιεκα ζαιάκνπ 

 

 

 

 

https://www.adorama.com/sxnpl60.html
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 Πεξίβιεκα πηέξπγαο: 1.14 kg. 

 

ρήκα 21. Πεξίβιεκα πηέξπγαο 

 

 

 Πεξίβιεκα ζηαζεξνπνηεηψλ: 0.18 kg (0.06 x 3 kg). 

 

ρήκα 22. Πεξίβιεκα ζηαζεξνπνηεηψλ 
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 Δζσηεξηθή δνκή 1.07 kg 

 

ρήκα 23. Δζσηεξηθή δνκή ζαιάκνπ 

 

 

ρήκα 24. Κχξηα δνθφο πηέξπγαο 
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ρήκα 25. Κχξηεο δνθνί ζηαζεξνπνηεηψλ 

 

Ο Πίλαθαο 18 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο θαηαλνκέο καδψλ θάζε ηκήκαηνο, θαζψο 

θαη ηε ζπλνιηθή κάδα ηεο θαηαζθεπήο. 

Πίλαθαο 18. Καηαλνκή καδώλ 

Τμιματα Αερόςτατου Μάηα (kg) 

Περίβλθμα Θαλάμου 0.94 

Περίβλθμα Πτζρυγασ 1.14 

Περίβλθμα Στακεροποιθτϊν 0.18 

Εςωτερικι Δομι 1.07 

Εξοπλιςμόσ 0.93 

Συνολικι Μάηα Καταςκευισ 4.26 
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5. ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΣΔΡΤΓΑ 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο εληαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο πηέξπγαο κε ηειηθφ ζθνπφ ηε δηαζηαζηνιφγεζή ηεο θαη ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, σο πιηθφ ηνπ πεξηβιήκαηνο ηεο πηέξπγαο αιιά θαη ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηιέρζεθε αινπκίλην 2024 T3 πάρνπο 0.2 mm. Έηζη, ζα γίλεη έιεγρνο αζηνρίαο 

γηα ηα ήδε επηιερζέληα κεγέζε. Σέινο, γηα ηελ αλάιπζε ηεο πηέξπγαο, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπληειεζηήο αζθαιείαο Ν=2. 

5.1 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΤΡΗΑ ΓΟΚΟΤ 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο θχξηαο δνθνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην κηζφ ηνπ κήθνπο ηεο πηέξπγαο (1.07m) 

θαζψο ιφγσ ηεο πάθησζήο ηεο κε ηνλ ζάιακν δεκηνπξγείηαη ζπκκεηξηθή θαηαπφλεζε 

εθαηέξσζελ. 

Γηα ηε δνθφ επηιέγεηαη δηαηνκή ηχπνπ Η κε γεσκεηξία φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 26. Σν 

πάρνο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη 0.2 mm ελψ ην χςνο είλαη ίζν κε ην κέγηζην χςνο ηεο 

αεξνηνκήο, δειαδή 60 mm.  
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ρήκα 26. Γεσκεηξία θχξηαο δνθνχ πηέξπγαο 

Ζ επηθάλεηα ηεο δηαηνκήο είλαη ίζε κε Α = 15.2 mm
2 

ελψ ζεσξψληαο σο x ηνλ νξηδφληην 

άμνλα ζπκκεηξίαο θαη z ηνλ θαηαθφξπθν, νη δεπηεξνβάζκηεο ξνπέο αδξάλεηάο ηεο είλαη ίζεο κε Ηx 

= 7104.532 mm
4
 θαη Ηz = 33.373 mm

4
. Οη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηελ δνθφ είλαη ην βάξνο ηεο 

θαη ε δχλακε ηεο άλησζεο (ε δχλακε ηεο νπηζζέιθνπζαο ζεσξείηαη ακειεηέα θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ κειέηε). Οη δχν απηέο δπλάκεηο αζθνχληαη ζην κέζν ηνπ κήθνπο ηεο 

(0.535m). Ζ θφξηηζε, φπσο πξνθχπηεη ηειηθά, δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 27. 

 

ρήκα 27. Φφξηηζε θχξηαο δνθνχ πηέξπγαο 
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Σα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ θαη θακπηηθψλ ξνπψλ (Q, M) πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θφξηηζε παξνπζηάδνληαη ζηα ρήκαηα 28-29. 

 

ρήκα 28. Γηάγξακκα ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ (Q) πηέξπγαο 

 

ρήκα 29. Γηάγξακκα θακπηηθψλ ξνπψλ (Μ) πηέξπγαο 
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 Γηάηκεζε 

Ωο θξίζηκε δηαηνκή επηιέγεηαη εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο πάθησζεο θαη 

θξίζηκν ζεκείν ην θέληξν ηεο δηαηνκήο Η (νπδέηεξνο άμνλαο). ε απηφ ην ζεκείν ε δηαηκεηηθή 

δχλακε, φπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα Q είλαη ίζε κε -25.26 Ν. Ζ κέγηζηε δηαηκεηηθή ηάζε 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

 
      

|    |  

      
  

(23) 

 

φπνπ Q ε δηαηκεηηθή δχλακε, Sx ε πξσηνβάζκηα ξνπή αδξάλεηαο, Ηx ε δεπηεξνβάζκηα ξνπή 

αδξάλεηαο θαη b(x) ην πάρνο ηεο ελδηαθεξφκελεο επηθάλεηαο. Άξα, ζχκθσλα κε ηελ Δμ.(23)  

ηmax = (25.26*148.6) / (7104.532*0.2) = 2.64 MPa. 

Δθφζνλ γηα ην αινπκίλην 2024 Σ3 ηζρχεη φηη ην φξην ξνήο είλαη ίζν κε SF = 283 MPa θαη 

έρνπκε επηιέμεη ζπληειεζηή αζθαιείαο Ν = 2, ε ζρέζε ηmax = 2.64 < (SF / 2) / N = 70.75 

ηθαλνπνηείηαη θαη έρνπκε αζθάιεηα. 

 Κάκςε 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θξίζηκε δηαηνκή είλαη ε ίδηα αιιά σο θξίζηκν ζεκείν 

επηιέγεηαη εθείλν ην νπνίν έρεη ηε κεγαιχηεξε θαηαθφξπθε απφζηαζε απφ ηνλ νπδέηεξν άμνλα 

x.ε απηφ ην ζεκείν έρνπκε θακπηηθή ξνπή ίζε κε 13514 Nmm. Ζ κέγηζηε θακπηηθή ηάζε 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν 

 
     

     

  
  

(24) 

 

φπνπ Μ ε θακπηηθή ξνπή, d ε θαηαθφξπθε απφζηαζε απφ ηνλ νπδέηεξν άμνλα θαη  Ηx ε 

δεπηεξνβάζκηα ξνπή αδξάλεηαο. Απφ ηελ Δμ.(24) παίξλνπκε ζmax = (13514*30) / 7104.535 = 

57.06 MPa. Σν φξην ζξαχζεο ηνπ ελ ιφγσ αινπκηλίνπ είλαη SU = 469 MPa άξα 

ζmax = 57.06 < SU / N = 234.5. 
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πλεπψο, ε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο θχξηαο δνθνχ ηεο πηέξπγαο είλαη ηθαλή λα θέξεη ηα 

απαηηνχκελα θνξηία θαη ε θαηαζθεπή ζεσξείηαη αζθαιήο.  

5.2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΔΡΟΣΟΜΖ 

Σα θχξηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο αεξνηνκήο είλαη ην αεξνδπλακηθφ θέληξν, κε βάζε ην νπνίν 

ζα ππνινγηζηνχλ νη ξνπέο, θαη ην θέληξν πίεζεο πνπ θέξεη ηηο δπλάκεηο βάξνπο θαη άλησζεο. Σν 

αεξνδπλακηθφ θέληξν βξίζθεηαη ζην 25% ηνπ κήθνπο ηεο ρνξδήο (0.125 m απφ ην κπξνζηηλφ 

άθξν ηεο ρνξδήο) ελψ ην θέληξν πίεζεο βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 25% θαη ην 50% ηεο ρνξδήο 

(εθηηκάηαη ζηα 0.188 m απφ ην κπξνζηηλφ άθξν ηεο ρνξδήο). ηελ πεξίπησζή καο ε αεξνηνκή 

είλαη κνλνθπςεισηή θαη κπνξεί λα γίλεη ε παξαδνρή πσο ηα θνξηία επηδξνχλ κφλν ζην 

κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο (αξηζηεξά ηεο θχξηαο δνθνχ 1-2). 

 

 

ρήκα 30. Μνλνθπςεισηή αεξνηνκή 

 

Σν ηκήκα 1-3-4-2 ζεσξείηαη νξζνγψλην κε επηθάλεηα  

ΑΗ = 4800 mm
2
 ελψ ε ππφινηπε επηθάλεηα έρεη εκβαδφλ AII = 1600 mm

2
. ηα ζεκεία 1,2,3,4 

πξνζηίζεληαη εληζρχζεηο (πέικαηα) γσληαθνχ πξνθίι φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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ρήκα 31. Γσληαθά πξνθίι ελίζρπζεο 

Ζ απφζηαζε Ζ1-2 = Ζ3-4 είλαη ίζε κε Ζ = 60 mm άξα νη απνζηάζεηο απφ ηνλ άμνλα 

ζπκκεηξίαο είλαη z1 = z3 = 30 mm ελψ z2 = z4 = -30 mm. Σέινο α1-3 = α2-4 = α = 80 mm. Ζ 

δεπηεξνβάζκηα ξνπή αδξάλεηαο ζα είλαη         
      

             Ζ θακπηηθή ξνπή 

φπσο ππνινγίζηεθε παξαπάλσ είλαη Μ = 13514Nmm ελψ ε ζηξεπηηθή Σ = 25.26*(188 - 125) = 

1590 Nmm. 

 Κάκςε 

Οη δπλάκεηο ζηα πέικαηα ππνινγίδνληαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

     
 

  
 

 

  
            

    
 

  
 

 

  
           

     
 

  
 

 

  
            

    
 

  
 

 

  
           

Ωο γλσζηφλ ζi = Li/Fi. Άξα ζ1 = -62.53 MPa, ζ2 = 52.39 MPa, ζ3 = -52.39 MPa, ζ4 = 

62.53 MPa. 
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πλεπψο, ε δηάηαμε απηή θξίλεηαη αζθαιήο, κε βάζε ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ ελφηεηα 5.1. 

 Γηάηκεζε 

Όπσο έρεη ππνινγηζηεί Q = 25.26 N 

Αλνηρηή δηαηνκή: 

Δπηιέγνπκε ηνκή κεηαμχ ησλ πεικάησλ 1 θαη 3 (       . 

           
 

 
          

 

  
 

           
 

 
       

           
 

 
           

 

  
 

           
 

 
                

 

Κιεηζηή Γηαηνκή: 

Αλ γηα ηελ άγλσζηε q0 ζεσξήζνπκε σξνινγηαθή θνξά ηφηε πξνθχπηεη: 

q3-1 = q0 , q1-2 =      – q0, q2-4 = q0, q4-3 =      + q0. 

Ζ άγλσζηε q0 ζα πξνθχςεη αλ ζεσξήζνπκε φηη νη δηαηκεηηθέο ξνέο ζηε δηαηνκή πξέπεη 

λα δίλνπλ ζπληζηακέλε δχλακε ίζε κε ηελ Q θαη ξνπή σο πξνο έλα ζεκείν ίζε κε ηελ ξνπή ηεο 

Q σο πξνο ην ίδην ζεκείν. 

Παίξλνληαο ξνπέο σο πξνο ην ζεκείν 4 έρνπκε: 

   

  

 
           

  

 
             

 

  
 

Σειηθά, 

q3-1 = 0.11 Ν/mm, 

q1-2 = 0.10 N/mm, 

q2-4 = 0.11 N/mm, 

q4-3 = -0.10 N/mm. 
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5.3 ΛΤΓΗΜΟ 

χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ε επηθάλεηα ηεο αεξνηνκήο πνπ δέρεηαη ηα θνξηία ζεσξείηαη 

νξζνγσληθή δηαηνκή κε δηαζηάζεηο 80mm x 60mm, εκβαδφλ ίζν κε ΑΗ = 4800mm
2
, παθησκέλε 

απφ ηελ κία πιεπξά θαη ειεχζεξε απφ ηελ άιιε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δεπηεξνβάζκηα ξνπή 

αδξάλεηαο (γηα αμνληθή θφξηηζε) είλαη I = (80*60
3
) / 12 = 1440000 mm

4
 ελψ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

κήθνο L0 = 2*L = 2140 mm. Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ είλαη  

Δ = 73.1 GPa. Σν θξίζηκν θνξηίν ππνινγίδεηαη σο    
    

  
   226.86 kN. Ζ θξίζηκε, ινηπφλ, 

ηάζε είλαη ζθ = Ρθ / ΑΗ = 47.26 ΜPa. Καηά ηελ αλάιπζε έρνπκε ππνζέζεη πσο ε πηέξπγα δελ 

δέρεηαη αμνληθά θνξηία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ηέηνηα θνξηία ιακβάλνπλ ρψξα ιφγσ 

δπλάκεσλ ηνπ αέξα. Απηά ηα θνξηία φκσο είλαη πνιχ κηθξφηεξα απφ ηα 47 MPa ζπλεπψο έρνπκε 

αζθάιεηα θαη ζηνλ ιπγηζκφ. 
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6. ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΣΖΖ 

ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηεζεί ε κεραληθή ηεο πηήζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή 

φρη ε πηέξπγα ηνπ αεξφζηαηνπ. Θα γίλεη, επηπξνζζέησο, αλάιπζε ηνπ ειέγρνπ πηήζεο θαη ηεο 

επζηάζεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο. Όπσο έρεη ππνινγηζηεί πξνεγνπκέλσο ην εχξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο είλαη 4.26 kg. 

 

 Μεραληθή Πηήζεο ρσξίο Πηέξπγα 

Αλ ππνινγηζηεί ε άλσζε πνπ παξάγεη εμ‟ νινθιήξνπ ην ήιην ζε χςνο ηξηαθνζίσλ 

κέηξσλ, ρσξίο λα ζπκπεξηιεθζεί ε επίδξαζε ηεο πηέξπγαο ζηνπο ππνινγηζκνχο, πξνθχπηεη ίζε 

κε 30.70Ν, πνπ αληηζηνηρεί ζε κάδα ίζε κε 3.13 kg. Δίλαη εκθαλέο πσο ε άλσζε απηή δελ 

επαξθεί ψζηε λα δηαηεξήζεη απφ κφλε ηεο ην αεξφζηαην ζηνλ αέξα. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο πηέξπγαο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο άλησζεο πνπ ζα παξάγεη. ε απηφ ην 

ζεκείν ππνινγίδεηαη ε άλσζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ήιην (Δμ.(11)) γηα εχξνο χςνπο πηήζεο 

απφ 0 έσο 1000 m, ψζηε λα ππάξρεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πηήζεο. Απφ ηνλ Πίλαθα 19 πξνθχπηεη πσο ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g δελ επεξεάδεηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν εχξνο πςνκέηξνπ. Ζ ππθλφηεηα ηνπ αέξα, σζηφζν, κεηψλεηαη θαη έηζη ε 

άλσζε απμάλεηαη ρσξίο φκσο λα θηάλεη επίπεδν πνπ λα είλαη ηθαλή λα εμηζνξξνπήζεη ην 

ζπλνιηθφ βάξνο ηεο θαηαζθεπήο. 
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Πίλαθαο 19. Τπνινγηζκόο άλσζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο πηήζεο 

 

 Μεραληθή Πηήζεο κε Πηέξπγα 

ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο ππνινγίζηεθε θαη πξνεγνχκελα, ε πηέξπγα πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζην αεξφζηαην παξάγεη άλησζε εληφο ελφο θάζκαηνο 0 - 462.95 Ν (47.19kg). Σν θάζκα απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηηο δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηαρχηεηαο αέξα 0 θαη 30 m/s αληίζηνηρα. Γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο γηα κηθξέο ηαρχηεηεο αέξα ε άλησζε ηεο πηέξπγαο ζπλεξγαδφκελε κε ηελ άλσζε 

ηνπ ειίνπ δελ αξθνχλ ψζηε λα απνγεησζεί ην αεξφζηαην. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζε πεξίπησζε 

ρακειήο ηαρχηεηαο αέξα, αλ αθήζνπκε ην αεξφζηαην απφ έλα αξρηθφ χςνο, νη πξνπέιεο είλαη 

ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ξνή αέξα ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνγείσζε. 

ε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο κέηξηνπ αλέκνπ (4bft) ε ηαρχηεηα αέξα θπκαίλεηαη απφ 8.50 

m/s έσο 12 m/s θαη ε άλησζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη εληφο ηνπ θάζκαηνο 37.16 – 74.07 N (3.79 

– 7.55 kg). πκπεξαζκαηηθά, γηα ζπλζήθεο  κέηξηαο ηαρχηεηαο αλέκνπ ην αεξφζηαην δηαζέηεη 

ηελ απαξαίηεηε άλσζε ψζηε λα απνγεησζεί ελψ ζπλζήθεο ρακειήο ηαρχηεηαο αλέκνπ ή άπλνηαο 

νη πξνπέιεο είλαη απηέο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αλαγθαία ξνή αέξα πάλσ απφ ηελ πηέξπγα 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηηκή ηεο άλησζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνγείσζε. 
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 Δπζηάζεηα 

Αξρηθά, είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνχλ ην θέληξν άλσζεο θαη ην θέληξν βάξνπο ηνπ 

ζαιάκνπ. Σν θέληξν άλσζεο ηνπ ζαιάκνπ ηαπηίδεηαη κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ, θαζψο ην ήιην 

θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζηε γεσκεηξία ηνπ ζαιάκνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνηλνχ απηνχ 

ζεκείνπ έγηλε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ CATIA. Γηα λα ππάξρεη, ινηπφλ, επζηάζεηα ζα πξέπεη ην 

αεξνδπλακηθφ θέληξν ηεο πηέξπγαο (πνπ είλαη πεξίπνπ ζην ¼ ηεο ρνξδήο) λα βξίζθεηαη είηε 

πιεζηέζηεξα ζηελ νπξά είηε νξηαθά λα ηαπηίδεηαη κε ην ζπλνιηθφ θέληξν βάξνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηνπνζεηνχκε ηελ πηέξπγα ζην ζεκείν εθείλν ψζηε ην αεξνδπλακηθφ ηεο θέληξν λα 

βξίζθεηαη ζην ίδην κήθνο, θαηά ηνλ νξηδφληην άμνλα, κε ην θέληξν βάξνπο ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαζθεπήο. ην ρήκα 32 παξνπζηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο πηέξπγαο κε ηνλ ηξφπν απηφ. Ζ 

ηνκή ηεο θφθθηλεο θαη ηεο κπιε γξακκήο αληηπξνζσπεχεη ην θέληξν βάξνπο (θαη ζπλεπψο ην 

θέληξν άλσζεο) ηνπ ζαιάκνπ ελψ ην αεξνδπλακηθφ θέληξν ηεο πηέξπγαο βξίζθεηαη, φπσο 

αλαθέξζεθε, ζην έλα ηέηαξην ηεο ρνξδήο ηεο. πλεπψο, κε απηήλ ηελ δηάηαμε επηηπγράλνπκε 

επζηάζεηα θαηά ηελ πηήζε.   

 

 

ρήκα 32. Δπζηάζεηα αεξφζηαηνπ 
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7. ΔΛΔΓΥΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΟ ΘΑΛΑΜΟΤ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην πιηθφ απφ ην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί 

ην πεξίβιεκα ηνπ ζαιάκνπ είλαη nylon. ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ νη ζεσξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ θαη ηειηθά ζα γίλεη θαη ν 

πεηξακαηηθφο έιεγρφο ηνπ θαη ζα θαηαγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα. Οη δηαδηθαζίεο απηέο 

ιήθζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Intertek [16] πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν, ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε πιηθψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή αζθάιεηαο ησλ θαηαζθεπψλ. 

Οη έμη ζεσξεηηθνί έιεγρνη πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη ν κεραληθφο έιεγρνο, ν 

ειεθηξηθφο έιεγρνο, ν έιεγρνο αλαθιεμηκφηεηαο, ν ζεξκηθφο έιεγρνο, ν ξενινγηθφο έιεγρνο θαη 

ην πξφγξακκα έθζεζεο ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ηελ πεξίπησζή καο, φκσο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφλν πεηξάκαηα εθειθπζκνχ θαζψο 

ζηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ν ζάιακνο ηνπ αεξφζηαηνπ, ν κφλνο θίλδπλνο ειεθηξηθψλ 

θνξηίσλ αθνξά ηα θνξηία εθείλα ιφγσ θεξαπλνχ, ηα νπνία θξίζεθαλ ακειεηέα ιφγσ κηθξήο 

πηζαλφηεηαο. Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηνπ ζπλδέζκνπ ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε 

ηελ αληνρή ζηα ζεκεία θφιιεζεο. 
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7.1 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

7.1.1 ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηνλ κεραληθφ έιεγρν ζε δνκέο θαη πιηθά φπσο απηά πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ νη βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο ηνπ: ν έιεγρνο 

ζε εθειθπζκφ θαη έιεγρνο ζε δηάηκεζε. Δπηπξφζζεηνη έιεγρνη πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα 

είλαη έιεγρνο ππθλφηεηαο θαη έιεγρνο αληνρήο ζε ξσγκή. 

Καηά ηνλ έιεγρν ζε εθειθπζκφ θαζνξίδνληαη ε δχλακε πνπ απαηηείηαη ψζηε ην πιηθφ λα 

αζηνρήζεη αιιά θαη ε παξακφξθσζή ηνπ ηελ ζηηγκή ηεο αζηνρίαο. Απφ απηφλ ηνλ έιεγρν 

ιακβάλνπκε δηαγξάκκαηα ηάζεο – παξακφξθσζεο κέζσ ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο. Αληίζηνηρα, ζηνλ έιεγρν γηα δηάηκεζε θαζνξίδνληαη ε δηαηκεηηθή παξακφξθσζε 

θαη ην κέηξν δπζθακςίαο. Οη θσδηθνπνηεκέλνη έιεγρνη ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα παξαπάλσ 

κεγέζε παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

Έιεγρνη ζε εθειθπζκφ 

 ASTM D638  

ε απηήλ ηελ θσδηθνπνίεζε ην δείγκα πξνο έιεγρν ηνπνζεηείηαη ζηηο αξπάγεο ηεο 

κεραλήο εθειθπζκνχ θαη ππφθεηληαη εθειθπζκφ κέρξη αζηνρίαο. ηνλ έιεγρν ASTM D638 ε 

ηαρχηεηα δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

επηκεθπλζηφκεηξν ψζηε λα θαζνξηζηεί ε επηκήθπλζε ζην ζεκείν αζηνρίαο. Σα κεγέζε πνπ 

θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη ην φξην ζξαχζεο θαη δηαξξνήο, ε 

ηάζε θαη ε επηκήθπλζε ζηελ δηαξξνή θαη ζηελ ζξαχζε. 

 

 ASTM D1708 

Με απηήλ ηελ κέζνδν θαιχπηνληαη νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιεθζεί 

έλα ηζηνξηθφ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα πιηθνχ. Ζ βαζηθή δηαθνξά ηεο 
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πξνθεηκέλεο δηαδηθαζίαο κε ηελ ASTM D638 είλαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη πεξίπνπ ην ¼ ηεο 

ηαρχηεηαο ειέγρνπ απφ απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ASTM D638. Δπηπξνζζέησο, δελ 

ηνπνζεηείηαη επηκεθπλζηφκεηξν κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ε 

επηκήθπλζε θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο. 

 

 ASTM D882 

Καηά ηελ δνθηκή ASTM D882, ε ηαρχηεηα δνθηκήο βαζίδεηαη ζηελ επηκήθπλζε ηνπ 

πιηθνχ κέρξη ηε ζξαχζε. Πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνθηκήο απηήο είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί κηθξέο 

ηαηλίεο πιαζηηθνχ (25.4 x 152.4 mm), θνκκέλεο απφ ην θηικ. Ζ επηκήθπλζε θαη ην κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν. 

 

 ASTM D1822 

Ζ παξνχζα δνθηκή κεηξά ην θνξηίν πνπ απαηηείηαη ψζηε λα αζηνρήζεη έλα δνθίκην θάησ 

απφ εθειθπζκφ πςειήο ηαρχηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ ελφο εθθξεκνχο. Αξρηθά 

θαηαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ δείγκαηνο πξνο δνθηκή θαη ζηελ ζπλέρεηα ην δείγκα απηφ 

ζηεξεψλεηαη ζηελ θεθαιή θαη ηνπνζεηείηαη ζην εθθξεκέο. Σέινο, απειεπζεξψλεηαη ην εθθξεκέο 

ην νπνίν ρηππάεη ην ακφλη θαη ηειηθά νδεγνχκαζηε ζηελ αζηνρία ηνπ δείγκαηνο. Ζ ελέξγεηα 

θξνχζεο θαηαγξάθεηαη απφ ηελ κεραλή. Ζ δηνξζσκέλε ελέξγεηα ππνινγίδεηαη απφ ηελ έλδεημε 

ηεο κεραλήο αθαηξψληαο κηα δηφξζσζε ηξηβήο θαη πξνζζέηνληαο ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο 

αλαπήδεζεο.  
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ρήκα 33. Έιεγρνο ζε εθειθπζκφ 

Έιεγρνη ζε δηάηκεζε 

 ASTM D732 

Ζ δνθηκή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχζθημε ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν είλαη 

πξνζαξηεκέλν ζε κηα νπή κηαο ίληζαο κεηαμχ δχν κεηαιιηθψλ δνκψλ. ηε ζπλέρεηα έλαο 

δηαηξεηήο εηζέξρεηαη ζηελ νπή δεκηνπξγψληαο δηάηκεζε θαηά κήθνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο νπήο. 

Σν κεράλεκα δνθηκήο ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα σζήζεη ηνλ δηαηξεηή έσο ηελ αζηνρία ηνπ 

πιηθνχ. Απφ ηελ δηαδηθαζία απηή πξνζδηνξίδεηαη ε αληνρή ηνπ πιηθνχ ζε δηάηκεζε. 

 

 ASTM D3846 

Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζην εμάξηεκα θαη νη θνριίεο ζθίγγνληαη ζε κηα θαζνξηζκέλε 

ξνπή. Σν δείγκα θνξηίδεηαη κέρξη αζηνρίαο κε εθαξκνδφκελν ξπζκφ κεηαηφπηζεο 1.3 mm/min. 

Ζ δηαηκεκέλε πεξηνρή κεηξηέηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ζε 

δηάηκεζε. 
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 ASTM D3518 

Σα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο αξπάγεο κίαο κεραλήο δνθηκψλ ζε κία θαζνξηζκέλε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη εθειθχνληαη κέρξη αζηνρίαο. Δάλ απαηηνχληαη δεδνκέλα φπσο ε 

δηαηκεηηθή ηάζε ή ην κέηξν δπζθακςίαο καδί κε ηε κέγηζηε δηαηκεηηθή ηάζε, ζπλδένληαη 

κεηξεηέο ζην δείγκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Έλαο ηππηθφο εθαξκνδφκελνο ξπζκφο 

κεηαηφπηζεο γηα ηππηθά πιηθά είλαη 2 mm/min. 

 

 ASTM D3164 

Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ηνλ έιεγρν ζε δηάηκεζε ηεο πεξηνρήο ζχλδεζεο κεηαμχ δχν 

θνιιεκέλσλ δεηγκάησλ πιαζηηθνχ. Σα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο αξπάγεο ηεο κεραλήο θαη 

εθειθχνληαη. Οη αξπάγεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηεξέσζε πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη 

έηζη ψζηε ε εθαξκνδφκελε δχλακε λα αζθείηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηνπ δείγκαηνο. Ζ 

αζηνρία κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο θφιιαο απφ έλα απφ ηα δχν δείγκαηα ή απφ 

ζξαχζε ζε έλα απφ ηα δείγκαηα. 

 

ρήκα 34. Έιεγρνο ζε δηάηκεζε 
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7.1.2 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Απφ ηνλ ειεθηξηθφ έιεγρν, ηα βαζηθά κεγέζε πνπ θαζνξίδνληαη είλαη ε αληίζηαζε θαη ε 

αγσγηκφηεηα είηε ζηελ επηθάλεηα είηε ζε φιν ηνλ φγθν ηνπ πιηθνχ. Οη έιεγρνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη αθφινπζνη. 

 

 ASTM D150 

Με ηνλ έιεγρν απηφ θαζνξίδεηαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ελφο κνλσηή λα απνζεθεχεη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά είλαη ν ιφγνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ δχν κεηαιιηθέο 

πιάθεο κε κνλσηή κεηαμχ ηνπο πξνο ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ ίδησλ πιαθψλ κε αέξα ή θελφ 

κεηαμχ ηνπο. Δάλ έλα πιηθφ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απζηεξά κνλσηηθνχο ζθνπνχο, ζα 

ήηαλ πξνηηκφηεξν λα έρνπκε κηα ρακειφηεξε δηειεθηξηθή ζηαζεξά. Όηαλ έλα πιηθφ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ειεθηξηθέο εθαξκνγέο φπνπ απαηηείηαη πςειή ρσξεηηθφηεηα, απαηηείηαη 

πςειφηεξε δηειεθηξηθή ζηαζεξά. Ζ δνθηκή κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο, 

ζπρλά κεηαμχ ηνπ εχξνπο 10 Hz θαη 2 MHz. 

 

 ASTM D257 

Ο έιεγρνο απηφο απνζθνπεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληίζηαζεο ηνπ φγθνπ θαη ηεο 

επηθάλεηαο. Έλα δείγκα ηππηθνχ κεγέζνπο ηνπνζεηείηαη κεηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ. Γηα εμήληα 

δεπηεξφιεπηα, εθαξκφδεηαη κηα ηάζε θαη κεηξάηαη ε αληίζηαζε. Τπνινγίδεηαη ε αληίζηαζε ζηελ 

επηθάλεηα ή ζηνλ φγθν θαη δίλεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή. 



Γηπισκαηηθή εξγαζία    Υξήζηνο Ρήγθνο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο, 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη Δκβηνκεραληθήο  63 

 

 

ρήκα 35. Έιεγρνο δηειεθηξηθήο αληνρήο 

7.2 ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΦΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΘΔΡΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Οη βαζηθέο δχν δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ έιεγρν είλαη ε 

αλαθιεμηκφηεηα κηθξήο θιίκαθαο θαη ε ζεξκηδνκέηξεζε ελδηάκεζεο θιίκαθαο (ICAL - ASTM 

E1623) θαηά ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ν ξπζκφο απειεπζέξσζεο ζεξκφηεηαο, ν ξπζκφο απψιεηαο 

κάδαο θαη ε αλάπηπμε θαπλνχ. Οη δηάθνξεο δνθηκέο αλαθιεμηκφηεηαο θηλνχληαη ζηελ ίδηα 

βαζηθή ινγηθή: ηνπνζεηείηαη έλα δείγκα δνθηκήο νξηδφληηα ή θάζεηα ζην ζάιακν δνθηκήο, 

δεκηνπξγείηαη κηα θιφγα απφ έλα κεράλεκα (Bunsen Burner) γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ε απφζηαζε πνπ δηαδίδεηαη ε θιφγα. 
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ρήκα 36. Έιεγρνο αλαθιεμηκφηεηαο 

Αθνινχζσο, ε ζεξκηθή αλάιπζε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ γήξαλζεο ηεο επίδξαζεο ησλ 

πξφζζεησλ πιηθψλ αιιά θαη ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ζην πιηθφ. Οη 

ηδηφηεηεο ησλ πνιπκεξψλ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ αληηιεπηέο θαζψο απνηεινχλ έλα 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πιηθνχ ψζηε λα ηεξεζνχλ νη 

πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ. Μέζα απφ κηα αθνινπζία ζεξκηθψλ ηερληθψλ πξαγκαηνπνηείηαη νη 

θαηαλφεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ηειηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ 

επηηαρχλνληαο έηζη ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη θαζαξή ε εηθφλα σο πξνο ηνλ απαξαίηεην έιεγρν πνηφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αζηνρίαο. Οη ηέζζεξηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ ειέγρνπ απηνχ είλαη ε δηαθνξηθή ζεξκηδνκέηξεζε 

ζάξσζεο (DSC), ε ζεξκνβαξπκεηξηθή αλάιπζε (TGA), ε ζεξκνκεραληθή αλάιπζε (TMA) θαη ε 

δπλακηθή κεραληθή αλάιπζε (DMTA). Δπηπξφζζεηεο δνθηκέο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη ε αλάιπζε ζεξκηθήο παιψδνπο κεηάβαζεο (Tg), ζεξκνθξαζία εθηξνπήο 

ζεξκφηεηαο (HDT) θαη δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία (DETA). 
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ρήκα 37. Θεξκηθφο έιεγρνο κε ηε κέζνδν DSC 

Ζ κέζνδνο DSC ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ εμέηαζε ησλ ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ πνιπκεξψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ρεκηθήο απνζχλζεζεο. Ζ 

δπλακηθή κεραληθή αλάιπζε (DMTA) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηαζεξψλ φπσο 

ειαζηηθνχο ζπληειεζηέο, κέηξν δπζθακςίαο θαη κέηξν κεραληθήο απφζβεζεο. Σν πιενλέθηεκα 

ηεο DMTA είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιχ κηθξέο κεηαβαηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε DSC. Ζ TGA κέζνδνο καο απαληάεη ηα εξσηήκαηα σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν πιαζηηθνπνηεηψλ, ην 

πεξηερφκελν πιήξσζεο άλζξαθα θαη ην πεξηερφκελν πνιπκεξνχο. 

 

ρήκα 38. Θεξκηθφο έιεγρνο κε ηε κέζνδν DMTA 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη βαζηθέο θσδηθνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζεξκηθφ έιεγρν. 

 ASTM E1269-05 – Καζνξηζκφο εηδηθήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο κέζσ DSC, 

 EN – EN 728 – Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ επαγσγήο ηνπ νμπγφλνπ, 

 ASTM D1519 – 95 – Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηήμεο, 

 ASTM D3418 – 03 – Θεξκνθξαζίεο κεηάβαζεο ησλ πνιπκεξψλ κέζσ DSC, 

 ISO 11357 – 4 – Καζνξηζκφο εηδηθήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο 

 ISO 11357 – 3 – Πξνζδηνξηζκφο ελζαιπίαο θαη ζεξκνθξαζίαο ηήμεο θαη θξπζηάιισζεο. 

7.3 ΡΔΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΔΚΘΔΖ Δ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

Ζ δνθηκή ξενινγίαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ειέγρνπκε θαηά πφζν ε δχλακε πνπ αζθείηαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ξνή ηνπ πιηθνχ. Ζ θαηαλφεζε ησλ ξενινγηθψλ ηδηνηήησλ νδεγεί ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ επεμεξγαζίαο ψζηε λα κεησζνχλ ην θφζηνο 

θαη ηα απφβιεηα. Οη δνθηκέο δηεμάγνληαη θπξίσο θαηά ηελ θάζε ηήμεο ηνπ πνιπκεξνχο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ θαη ξπζκψλ παξακφξθσζεο. Σα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ φπσο είλαη ε πθή, ε παξακφξθσζε επηθάλεηαο θαη ε 

αληνρή. Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ξενινγηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πεξηζηξνθηθή ξενινγία φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο έσο 400 
ν
C, ε ηξηρνεηδήο ξενινγία θαηά ηελ 

νπνία ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο φπσο ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα, ν έιεγρνο ξπζκνχ ξνήο ηήγκαηνο 

(ASTM D1238, ASTM D3364, ISO 1133) θαη νη κεηξήζεηο ημψδνπο αξαηνχ δηαιχκαηνο (ASTM 

D1243, ASTM D4603, ISO 489). 
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ρήκα 39. Ρενινγηθφο έιεγρνο ξπζκνχ ξνήο ηήγκαηνο 

Ο ηειεπηαίνο ηχπνο δνθηκψλ αθνξά ηελ έθζεζε ηνπ πιηθνχ ζε θαζνξηζκέλεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Ζ επηηαρπλφκελε έθζεζε ηνπ πιηθνχ ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 

είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα πξντφληα αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλακελφκελε 

ιεηηνπξγία θαη δηάξθεηα δσήο ηνπο. Μέζσ νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη 

επηπηψζεηο ηεο γήξαλζεο θαη ηνπ θαηξνχ είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ πιήξσο θαη κπνξνχλ, 

ηειηθά, λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ κειινληηθή ρξήζε. Έηζη θξίλεηαη 

αλαγθαίνο ν επηηαρπλφκελνο έιεγρνο ηνπ πιηθνχ ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ψζηε λα 

δνθηκαζηεί ε αληίζηαζε ηνπ πνιπκεξνχο έλαληη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Γηα λα θαζνξηζηνχλ νη θξίζηκεο 

ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, πξαγκαηνπνηείηαη ε έθζεζή ηνπ ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη έλα επξχ 

θάζκα ζεξκφηεηαο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ έθζεζε απηή. Οη 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ είλαη ε επηηαρπλφκελε έθζεζε ζε ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο (ASTM D4329, ASTM D4587, ISO 4892), επηηαρπλφκελε γήξαλζε (SAE J2020, 

SAE J1885, SAE J1960, VDA 75202, PV3929, PV3930), έιεγρνο ρεκηθήο αληίζηαζεο (ASTM 

D543), επίδξαζε ησλ πγξψλ (ASTM D471), αληίζηαζε ζε ξσγκή απφ πεξηβαιινληηθή θφξηηζε 

(ASTM D1693) θαη απνξξφθεζε πγξαζίαο (ASTM D5229). 
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ρήκα 40. Έιεγρνο πιηθνχ ζε επηηαρπλφκελε γήξαλζε 

7.4 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΟ ΘΑΛΑΜΟΤ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ηα ππνςήθηα πιηθά πνπ ζα ειεγρζνχλ είλαη 

δχν nylon πιηθά κε πάρνο 75 κm. Αξρηθά, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζχγθξηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα ζεσξεηηθά δεδνκέλα πνπ παξέρεη ν πξνκεζεπηήο. ηνλ Πίλαθα 20 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηδηφηεηεο ηνπ θάζε πιηθνχ. 

 

Πίλαθαο 20. ύγθξηζε ησλ ζεσξεηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιπεζηεξηθώλ θηικ 

Τφποσ Υλικοφ Κωδικόσ Πάχοσ 
Αντοχι ςτθν 

Θερμοκραςία 

Αντοχι ςε 

εφελκυςμό 

Μζγιςτθ 

Επιμικυνςθ  

Nylon Vacuum 

bag  
WL 7400 75 μm 

215 oC (ASTM 

D789 -94) 

55 MPa 

(ASTM D882) 

400 % (ASTM 

D882) 
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Nylon Vacuum 

bag 
KM 1300 75 μm 

215 oC (ASTM 

D789 -94) 

48 MPa 

(ASTM D882) 

425 % (ASTM 

D882) 

  Δίλαη εχθνιν, ινηπφλ, λα αληηιεθζνχκε πσο θαη ηα δχν απηά πιηθά παξνπζηάδνπλ 

παξφκνηεο ηδηφηεηεο. πλεπψο, ε ηειηθή επηινγή ηνπ πιηθνχ ζα ιάβεη ρψξα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηθφ έιεγρν.  

7.4.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ ΔΦΔΛΚΤΜΟΤ  

Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο δνθηκήο εθειθπζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνςήθησλ πιηθψλ 

πεξηβιήκαηνο ζαιάκνπ είλαη ε ASTM D882. Γηα απηήλ ηελ δνθηκή ην εξγαζηήξην Σερλνινγίαο 

θαη Αληνρήο ησλ Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ δηαζέηεη ηελ κεραλή Tinius Olsen κε 

δπλακνθπςέιε 5 kN. χκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ν ειάρηζηνο αξηζκφο δνθηκίσλ ηα νπνία 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ κεγεζψλ είλαη ηξία. Σα δνθίκηα απηά 

ζα πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο εληφο ηνπ θάζκαηνο 5 – 25 mm θαη ιφγν πιάηνπο πξνο πάρνο 

ηνπιάρηζηνλ 8. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δνθίκηα ηέηνηα ψζηε ην κήθνο κεηαμχ ησλ αξπάγσλ λα είλαη 250 mm ελψ γηα νπνηνδήπνηε άιινλ 

ππνινγηζκφ 125 mm. Ο ξπζκφο απνκάθξπλζεο ηεο άλσ αξπάγεο ξπζκίδεηαη ζηα 25 mm/min θαη 

12.5 mm/min αληίζηνηρα ελψ ε θάησ αξπάγε παξακέλεη ζηαζεξή. Σν πιηθφ ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηεο αξπάγεο ζα πξέπεη λα είλαη είηε ραξηί θίιηξνπ είηε γπαιφραξην. ην 

ζπγθεθξηκέλν πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα δχν πιηθά.  

 Αθνχ ην δνθίκην ηνπνζεηεζεί ζηελ Tinius Olsen ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπκε ην ινγηζκηθφ 

Horizon ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ κεραλή. Μέζσ ηνπ Horizon 

επηιέγνπκε ηνλ ξπζκφ απνκάθξπλζεο άλσ αξπάγεο, κεδελίδνπκε αξρηθέο ηηκέο δχλακεο θαη 

κεηαηφπηζεο θαη μεθηλάκε ην πείξακα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο θαηαγξάθνπκε ηηο 

επηζπκεηέο ηηκέο θαη ιακβάλνπκε ην δηάγξακκα ηάζεο – παξακφξθσζεο. 
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Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ Horizon παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 41. 

 

ρήκα 41. Πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ Horizon 

 

Οη αξηζκεκέλεο εληνιέο – ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. κεηαθίλεζε αξπάγεο πξνο ηα πάλσ, 

2. κεηαθίλεζε αξπάγεο πξνο ηα θάησ, 

3. κεηαθίλεζε αξπάγεο πξνο ηα πάλσ (fine tuning), 

4. κεηαθίλεζε αξπάγεο πξνο ηα θάησ (fine tuning), 

5. ζηακάηεκα ηεο αξπάγεο, 

6. κεδεληζκφο δχλακεο ζηελ αξρηθή ζέζε, 

7. κεδεληζκφο κεηαηφπηζεο ζηελ αξρηθή ζέζε, 

8. θαηαγξαθή δχλακεο – κεηαηφπηζεο, 

9. εθθίλεζε / δηαθνπή ηνπ πεηξάκαηνο, θαη 

10. εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

 

1 2 3 4 5 

7 6 

8 

9 10 
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7.4.2 ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Ζ πξψηε πεηξακαηηθή δνθηκή αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ησλ δχν 

πιηθψλ. Σν κέγεζνο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ θιίζε ηεο γξακκηθήο πεξηνρήο ηνπ θάζε 

δηαγξάκκαηνο ηάζεο – παξακφξθσζεο. ηελ δνθηκή απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνθίκηα πιάηνπο 

25 mm θαη πάρνπο 75 κm. πλεπψο ε δηαηνκή ππνινγίδεηαη 25 mm x 0.075 mm = 1.875 mm
2
. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηα δχν πιηθά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 21. 

 

Πίλαθαο 21. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πεηξακαηηθνύ ππνινγηζκνύ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο 

 

  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαλέλα απφ ηα δνθίκηα πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα δελ ππέζηε νιίζζεζε θαη κφλν ζην δνθίκην 2 (ηνπ πιηθνχ WL 7400) ππήξμε 

ζξαχζε θαη κάιηζηα εληφο ηεο αξπάγεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην δνθίκην 2 δελ ιήθζεθε ππφςηλ 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ WL 7400. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κέηξνπ 

ειαζηηθφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηελ κέζε ηηκή ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ην πιηθφ WL 7400 ην 

κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηζνχηαη κε 83.074 MPa ελψ γηα ην ΚΜ 1300 κε 83.555 MPa. Σα 

δηαγξάκκαηα ηάζεο – παξακφξθσζεο ησλ πεηξακάησλ απηψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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ρήκα 42. Γηαγξάκκαηα ηάζεο – παξακφξθσζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο 

  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα δηαγξάκκαηα, ην πιηθφ WL 7400 παξνπζηάδεη θαιχηεξεο ηηκέο 

κέγηζηεο ηάζεο θαη θαιχηεξε ζπλάθεηα απνηειεζκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα, ελψ ηα δχν 

κέηξα ειαζηηθφηεηαο είλαη πεξίπνπ ίδηα. 

 ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ πεηξάκαηνο ζα θαζνξηζηνχλ ε αληνρή ησλ πιηθψλ ζε ζξαχζε θαη 

ε κέγηζηε επηκήθπλζε ηνπο. Καη ζε απηήλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηα δνθίκηα έρνπλ πιάηνο 

25 mm θαη πάρνο 75 κm, ζπλεπψο δηαηνκή 1.875 mm
2
. Ζ αληνρή ησλ πιηθψλ ζε εθειθπζκφ 

ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή, σο ηνλ ιφγν ηεο κέγηζηεο δχλακεο πξνο ηελ 

δηαηνκή. Λφγσ ηεο πςειήο ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο πξνέθπςε 

ζηέλσζε ηεο δηαηνκήο αιιά ζηνπο ππνινγηζκνχο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε αξρηθή ηηκή ηεο. Απηφ 

καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πξαγκαηηθή αληνρή είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ ηειηθά 

ππνινγίζηεθε. ηνλ παξαθάησ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ιήθζεθαλ κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Πίλαθαο 22. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πεηξακαηηθνύ ππνινγηζκνύ αληνρήο ζε εθειθπζκό θαη 

κέγηζηεο επηκήθπλζεο 

 

 Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ παξνπζηάζηεθε νιίζζεζε ζε θαλέλα δνθίκην. Οη 

παξαπάλσ δνθηκέο ζεσξήζεθαλ απνδεθηέο θαη έηζη ε αληνρή ηνπ πιηθνχ WL 7400 ζε 

εθειθπζκφ ππνινγίδεηαη 20.629 MPa κε κέγηζηε επηκήθπλζε 217.344 %, ελψ ηνπ KM 1300 

22.676 MPa κε κέγηζηε επηκήθπλζε 334.667 %. 

 

ρήκα 43. Γηαγξάκκαηα ηάζεο – παξακφξθσζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ θαη ηεο κέγηζηεο 

επηκήθπλζεο 
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Σν ρήκα 43 καο δείρλεη πσο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ππάξρεη κεγάιν εχξνο 

απνηειεζκάησλ θαη ηδηαίηεξα ζην πξψην πιηθφ. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζε απηφ ην 

απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία κηθξνξσγκψλ ζην πιηθφ είηε θαηά ηελ θνπή ησλ δνθηκίσλ είηε 

θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ κεραλή. Παξ‟ φια απηά ηα δχν πιηθά παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο 

ηδηφηεηεο άξα επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ΚΜ 1300 ιφγσ ησλ ιίγν πςειφηεξσλ 

πεηξακαηηθψλ ηδηνηήησλ.  
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8. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ  

8.1 ΑΝΑΠΣΤΓΜΑΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ Δ ΚΛΗΜΑΚΑ 1:10 

Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ δεκηνπξγία θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 

ζαιάκνπ ηνπ αεξφζηαηνπ ζε θιίκαθα 1:10. Γηα ηελ θαηαζθεπή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ 

πνπ επηιέμακε ζην Κεθάιαην 7. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ειιεηςνεηδνχο γεσκεηξίαο ηνπ ζαιάκνπ ζα 

ρξεηαζηνχκε ηέζζεξα θνκκάηηα nylon απφ ηα νπνία δχν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ειιεηπηηθφ 

κέησπν θαη ηα ππφινηπα δχν γηα ην ειιεηπηηθφ άθξν. Σα αλαπηχγκαηα γηα απηά ηα θνκκάηηα 

παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο θαη δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο Drafting ηνπ 

ινγηζκηθνχ CATIA. 

Οη δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη είλαη ζε ρηιηνζηά (mm) θαη φια ηα κεγέζε είλαη ζε θιίκαθα 

1:10. Γηα ηελ θαηαζθεπή απηή, ινηπφλ, ζα ρξεηαζηνχκε δχν θνκκάηηα ηνπ ρήκαηνο 44 θαη άιια 

δχν ηνπ ρήκαηνο 45. 
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ρήκα 44. Αλάπηπγκα ειιεηπηηθνχ κεηψπνπ ζαιάκνπ 

 

ρήκα 45. Αλάπηπγκα ειιεηπηηθνχ άθξνπ ζαιάκνπ 
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8.2 ΥΔΓΗΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο φςεηο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αεξφζηαηνπ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ην ζρεδηαζηηθφ ινγηζκηθφ CATIA.  

 Πξφνςε 

 

ρήκα 46. Πξφνςε αεξφζηαηνπ 

 Πιάγηα φςε 

 

ρήκα 47. Πιάγηα φςε αεξφζηαηνπ 
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 Κάηνςε 

 

ρήκα 48. Κάηνςε αεξφζηαηνπ 

 

 Ηζνκεηξηθή φςε θαη δνκή 

 

ρήκα 49. Ηζνκεηξηθή φςε θαη δνκή αεξφζηαηνπ 



Γηπισκαηηθή εξγαζία    Υξήζηνο Ρήγθνο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο, 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη Δκβηνκεραληθήο  79 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Μέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην παξφλ αληηθείκελν έγηλε αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

αεξφζηαησλ γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο απηψλ. Όπσο, άιισζηε, θαίλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ε ρξήζε ηνπο εμππεξεηεί δηάθνξνπο ζθνπνχο αλά ηα ρξφληα θαη ε ζηξνθή ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπο πθίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ αθφκα θαη 

ζήκεξα. Έηζη, έγηλε θαηαλνεηφ πσο απφ ηελ κία ππάξρεη ήδε κεγάιε δηεξεπλεζε ηνπ ζέκαηνο 

αιιά απφ ηελ άιιε ε χπαξμε ηεο πηέξπγαο σο θαηλνηνκία δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ. Οη ζσζηέο επηινγέο γεσκεηξηψλ, πιηθψλ 

αιιά θαη εμνπιηζκνχ ήηαλ ε πην ζεκαληηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ φιεο 

νη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη παξάιιεια ε θαηαζθεπή λα είλαη ιεηηνπξγηθή. Κάζε επηινγή 

έγηλε κε γλψκνλα ηηο αξρέο ησλ ειαθξψλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο. Ζ 

δηαζηαζηνιφγεζε ηεο πηέξπγαο έδεημε πσο ηα ήδε επηιεγκέλα πιηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία είλαη 

ηθαλά λα θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα θνξηία πνπ ηεο αζθνχληαη, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζή ηεο 

ζην ζσζηφ ζεκείν καο έδσζε ηελ επζηάζεηα ηνπ αεξφζηαηνπ. Ο πεηξακαηηθφο έιεγρνο ηνπ 

πεξηβιήκαηνο ηνπ ζαιάκνπ καο νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο εθ ησλ δχν πηζαλψλ πιηθψλ. Απφ 

ηνλ έιεγρν απηφλ πξνέθπςε φηη ην πεξίβιεκα είλαη ηθαλφ λα ζπγθξαηήζεη ην ήιην θαη ηα θνξηία 

πνπ δεκηνπξγνχληαη εληφο ηνπ ζαιάκνπ. Ο ζρεδηαζκφο, ινηπφλ, ηνπ αεξφζηαηνπ θξίλεηαη 

επηηπρήο θαη ην αεξφζηαην κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε αζθάιεηα.   
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