Κεθάιαηο 5: Σσλαρηήζεης κεηαθοράς αεροζθάθοσς
Μαζεζηαθοί ζηότοη
Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεθαιαίνπ νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε:


Να ρξεζηκνπνηνύλ ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο ζηε κειέηε ηεο επζηάζεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ
αεξνζθαθώλ



Με ηε βνήζεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηαθνξάο αεξνζθάθνπο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε
ηελ απόθξηζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζε εληνιέο ηνπ πηιόηνπ



Να αλαγλσξίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο



Να γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξνζεγγηζηηθά κνληέια ησλ βαζηθώλ θηλήζεσλ ηνπ
αεξνζθάθνπο

Προαπαηηούκελε γλώζε
Πξναπαηηνύκελεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζην Κεθάιαην 4 θαη ε
γλώζε ησλ ελλνηώλ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Laplace θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηαθνξάο ζπζηήκαηνο. Απαξαίηεηε
είλαη θαη ε γλώζε επίιπζεο ζπζηεκαηώλ εμηζώζεσλ κε ηνλ θαλόλα ηνπ Cramer.

5.1 Γεληθά
Σην πξνεγνύκελν θεθάιαην κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο γξακκηθνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ θίλεζεο ηνπ
αεξνζθάθνπο θαηαιήμακε ζηηο γξακκηθέο εμηζώζεηο κηθξώλ δηαηαξαρώλ. Σε απηό ην θεθάιαην ζα
κειεηήζνπκε πην δηεμνδηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αεξνζθάθνπο έπεηηα από θάπνηα είζνδν (κέζσ ησλ
επηθαλεηώλ ειέγρνπ) ηνπ πηιόηνπ. Η ζπκπεξηθνξά απηή είλαη νπζηαζηηθά ε απόθξηζε αλνηθηνύ βξόγρνπ
(όπσο ιέγεηαη ζηε ζεσξία απηόκαηνπ ειέγρνπ) ηνπ αεξνζθάθνπο θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε κεηαμύ θάπνηαο
κεηαβιεηήο εηζόδνπ θαη θάπνηαο κεηαβιεηήο εμόδνπ, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Οη ζρέζεηο απηέο
νξίδνληαη από ηηο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο, δειαδή ην πειίθν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Laplace ηεο εμόδνπ πξνο
ηνλ κεηαζρεκαηηζκό Laplace ηεο εηζόδνπ. Όπσο ζα δνύκε, πξσηεύνληα ξόιν ζηνλ θαζνξηζκό ησλ
ζπλαξηήζεσλ κεηαθνξάο παίδνπλ νη παξάκεηξνη πνπ νξίζακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην σο αεξνδπλακηθνύο
παξαγώγνπο επζηάζεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο.

Σρήκα 5.1 Μεηαβιεηέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ

Γηα λα απινπνηεζεί ε αλάιπζε, γηα κηα αθόκα θνξά κπνξνύκε λα ρσξίζνπκε ην κνληέιν ηεο θίλεζεο
ηνπ αεξνζθάθνπο ζε δύν αλεμάξηεηα κνληέια, πνπ ην έλα πεξηγξάθεη ηε δηακήθε θίλεζε θαη ην άιιν ηελ
εγθάξζηα-πνξεηαθή. Υπελζπκίδνπκε όηη απηό επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξόκαζηε ζε κηθξέο

δηαηαξαρέο από κηα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη πνπ ε εμάξηεζε (δεύμε) κεηαμύ δηακήθνπο θαη εγθάξζηαο-πνξηεαθήο
θίλεζεο είλαη ακειεηέα (βι. π.ρ., Cook, 2007, Etkin, 1996, Nelson, 1997, Raymer, 2006, Yechout, 2003).

5.2 Σσλαρηήζεης κεηαθοράς δηακήθοσς θίλεζες αεροζθάθοσς
Οη εμηζώζεηο θίλεζεο αεξνζθάθνπο ζην δηάκεθεο επίπεδν ζηελ πην απιή γξακκηθή ηνπο κνξθή είραλ βξεζεί
ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην (βι. εμηζώζεηο 4.5) θαη είλαη νη εμήο:

mu  uX u  wX w  mg  qX q  X  e  e  X T  T
mw  uZ u  wZ w  q(mU e  Z q )  Z  e  e  Z T  T
I y q  uM u  wM w  w M w  qM q  M  e  e  M T  T
Παίξλνληαο κεηαζρεκαηηζκνύο Laplace ησλ παξαπάλσ εμηζώζεσλ θαη ζεσξώληαο κεδεληθέο αξρηθέο
ζπλζήθεο, νη εμηζώζεηο κπνξνύλ λα αλαρζνύλ σο εμήο:
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Οη παξαπάλσ εμηζώζεηο (5.1) κπνξνύλ λα γξαθνύλ πην απιά κε ηελ εμήο κνξθή:

Ax (s)  By(s)
όπνπ

A
B
x
y

είλαη ν πίλαθαο ηνπ αεξνζθάθνπο
είλαη ν πίλαθαο ειέγρνπ
είλαη ην δηάλπζκα ησλ κεηαβιεηώλ εμόδνπ
είλαη ην δηάλπζκα ησλ κεηαβιεηώλ εηζόδνπ

Απόθξηζε γσλίαο πξόλεπζεο σο πξνο ην πεδάιην αλόδνπ-θαζόδνπ
Ωο κηα πεξίπησζε (case study) κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ηελ απόθξηζε ηεο γσλίαο πξόλεπζεο ηνπ
αεξνζθάθνπο σο πξνο ην πεδάιην αλόδνπ-θαζόδνπ, ζεσξώληαο ηελ ώζε ηνπ θηλεηήξα ζηαζεξή (   ( s)  0 ).
Οη εμηζώζεηο 5.1 ηόηε παίξλνπλ ηελ εμήο κνξθή:
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Οη εμηζώζεηο 5.2 απνηεινύλ έλα ζύζηεκα 3 επί 3 κε άγλσζηνπο ηα u (s) , w(s) ,  (s) . Έλαο ηξόπνο γηα λα
ιπζεί ην ζύζηεκα είλαη λα εθαξκόζνπκε ηνλ θαλόλα ηνπ Cramer (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Cook,
2007).

Εθαξκόδνληαο ηνλ θαλόλα ηνπ Cramer γηα λα βξνύκε ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο κεηαβιεηήο εμόδνπ  (s) θαη ηεο
κεηαβιεηήο εηζόδνπ  e (s) έρνπκε:
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(s) είλαη ε νξίδνπζα ηνπ πίλαθα αεξνζθάθνπο.

Οινθιεξώλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξάμεηο κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο πνπ ζρεηίδεη
ηνλ κεηαζρεκαηηζκό Laplace ηεο γσλίαο πξόλεπζεο  (s) κε απηόλ ηεο απόθιηζεο ηνπ πεδαιίνπ αλόδνπθαζόδνπ  e (s) δίλεηαη από ηνλ εμήο ηύπν:
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όπνπ νη ζπληειεζηέο ηνπ αξηζκεηή είλαη:

a  (m 2 M  e  mM w Z  e )
b  X  ( M w Z u  mM u )  Z  e (mM w  X u M w )  M  e (mX u  mZ w )
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Αληίζηνηρα, ν παξνλνκαζηήο είλαη ην εμήο πνιπώλπκν 4νπ βαζκνύ:

(s)  As 4  Bs 3  C 2  Ds  E
όπνπ νη ζπληειεζηέο ηνπ πνιπσλύκνπ είλαη θη εθείλνη ζπλαξηήζεηο ησλ αεξνδπλακηθώλ παξαγώγσλ
επζηάζεηαο:
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(5.4)
Η εμίζσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη όηαλ ην πνιπώλπκν ηεζεί ίζν κε ην κεδέλ νξίδεη ηε δηακήθε
ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζπλήζσο παξαγνληνπνηείηαη ζε δύν δεύγε κηγαδηθώλ ξηδώλ.
Τν έλα δεύγνο πεξηγξάθεη ηελ ηαιαληεπόκελε θίλεζε πνπ νλνκάδεηαη short period (βξαρείαο πεξηόδνπ) θαη ην
άιιν πεξηγξάθεη ηελ ηαιαληεπόκελε θίλεζε πνπ νλνκάδεηαη phugoid (θπγνεηδήο).
Έηζη, ν παξνλνκαζηήο κπνξεί λα γξαθεί θη σο εμήο:

(s)  A(s  2 s  s   s2 )(s  2 p  p   p2 )
Όπσο θαη κε ηελ πξόλεπζε, έηζη θαη νη ππόινηπεο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο ηεο απόθξηζεο ζην
πεδάιην αλόδνπ-θαζόδνπ κπνξνύλ λα νξηζζνύλ σο εμήο:
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5.3 Τα είδε δηακήθοσς θίλεζες
H ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο:

(s)  (s 2  2 ss s   s2 )(s 2  2 p p s   p2 )  0
Σην ζεκείν απηό ζα κειεηήζνπκε πην αλαιπηηθά ηηο δπν ηαιαληώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε.

5.3.1 Η ηαιάληφζε short period
H short period ηαιάλησζε είλαη κηα ηαιάλησζε κε απόζβεζε ζε πξόλεπζε γύξσ από ηνλ άμνλα yb. Όπνηε ην
αεξνζθάθνο δηαηαξάζζεηαη από ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πξόλεπζεο, ε θίλεζε δηεγείξεηαη θαη
παξνπζηάδεηαη σο κηα ηαιάλησζε, ζηελ νπνία νη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνληαη είλαη νη  , q, w . Σε
απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ζπκίζνπκε όηη q   . Η ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο βξίζθεηαη ζπλήζσο κεηαμύ 2
θαη 10 rad/s θαη ε απόζβεζε είλαη ζεηηθή αλ θαη πνιιέο θνξέο αλεπαξθήο. Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό
ηεο short period ηαιάλησζεο είλαη όηη ε δηακήθεο ηαρύηεηα παξακέλεη πεξίπνπ ζηαζεξή (νπόηε γηα ηε
δηαηαξαρή ηζρύεη, u  0) .
Η θπζηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα απεηθνληζζεί εάλ θαληαζζνύκε ην αεξνζθάθνο λα ζπγθξαηείηαη ζε
πξόλεπζε από έλα ειαηήξην γύξσ από ηνλ άμνλα yb. Μηα δηαηαξαρή ζε πξόλεπζε έρεη απνηέιεζκα κηα ξνπή
αληίδξαζεο από ην ειαηήξην μεθηλώληαο κία ηαιάλησζε. Σηελ πηήζε, ε απόζβεζε δεκηνπξγείηαη
αεξνδπλακηθά θπξίσο από ην νξηδόληην ζηαζεξό. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, βεβαίσο, ε παξαηεξνύκελε θίλεζε
νθείιεηαη ζε έλαλ αξηζκό από παξακέηξνπο.

Σρήκα 5.2 Ταιάλησζε short period

5.3.2 Η ηαιάληφζε phugoid
H ηαιάλησζε phugoid είλαη ζπλήζσο κηα ηαιάλησζε ρακειήο ζπρλόηεηαο θαη απόζβεζεο ηεο ηαρύηεηαο θαη
ηνπ ύςνπο. Όπνηε ε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο δηαηαξάζζεηαη από ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο, ε άλησζε ηνπ
αεξνζθάθνπο κεηαβάιιεηαη επίζεο κε απνηέιεζκα απηό λα θεξδίδεη ή λα ράλεη ύςνο. Η ηαιάλησζε
ζπλίζηαηαη ζε κηα εκηηνλνεηδή θίλεζε κε απόζβεζε γύξσ από ην αξρηθό ύςνο, όπνπ νη βαζηθέο κεηαβιεηέο
πνπ επεξεάδνληαη είλαη ε ηαρύηεηα u , ε πξόλεπζε  θαη ην ύςνο h . Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηηο
δηαθνξηθέο εμηζώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηε δηακήθε θίλεζε ηνπ αεξνζθάθνπο δελ
είρακε ζπκπεξηιάβεη ην ύςνο σο κηα από ηηο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο, θάηη ην νπνίν όκσο είλαη εθηθηό κε ηελ
θαηάιιειε καζεκαηηθή επεμεξγαζία.
Η θίλεζε είλαη ηέηνηα πνπ ε κεηαβνιή ζηελ ηαρύηεηα είλαη ε κέγηζηε όηαλ ε κεηαβνιή ζην ύςνο
είλαη ε ειάρηζηε θαη αληίζηξνθα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο, ε γσλία πξνζβνιήο  παξακέλεη
ζηαζεξή. Η πεξίνδνο ηεο phugoid είλαη ζπλήζσο κεηαμύ 50 θαη 100 s θαη ν ζπληειεζηήο απόζβεζεο είλαη
ρακειόο (ζπλήζσο πνιύ θνληά ζην κεδέλ). Μηα θαιή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη όηη ε ηαιάλησζε
κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα αληαιιαγή θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο κε θάπνηεο απώιεηεο ιόγσ ηεο
επίδξαζεο ηεο νπηζζέιθνπζαο.
Τέινο, είλαη ζεκαληηθό λα μεθαζαξηζηεί έλα ζεκείν πνπ ζπρλά κπεξδεύεη ηνλ ζπνπδαζηή. Οη δπν
θηλήζεηο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο κπνξεί λα εμεηάδνληαη σο μερσξηζηέο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
δηαδξακαηίδνληαη ηαπηόρξνλα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Σρήκα 5.3). Ελώ ε phugoid έρεη
κόιηο μεθηλήζεη, ε short period έρεη ήδε ζρεδόλ απνζβεζηεί. Γηα θάπνηα δεπηεξόιεπηα, όκσο, νη δπν θηλήζεηο
ζπλππάξρνπλ πξνηνύ ε (ζπλήζσο πνιύ πην αξγή) phugoid ζπλερίζεη (αλ δελ ππάξρεη παξέκβαζε ηνπ πηιόηνπ)
λα εμειίζζεηαη κόλε ηεο.

Σρήκα 5.3 Ταπηόρξνλεο phugoid θαη short period θηλήζεηο

Η δηακήθεο δπλακηθή επζηάζεηα παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επθνιία ρεηξηζκνύ ηνπ αεξνζθάθνπο
θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη ε επηζπκεηή. Κάζε θνξά πνπ ην αεξνζθάθνο δηαηαξάζζεηαη σο απόθξηζε ζε
εληνιέο ηνπ πηιόηνπ, νη θηλήζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ δηεγείξνληαη θαη δελ είλαη δύζθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο
ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ παίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηελ πινήγεζε.
Ο βαζκόο δπζθνιίαο ρεηξηζκνύ ηνπ αεξνζθάθνπο νλνκάδεηαη πηεηηθή ηθαλόηεηα θαη ζα πεξηγξαθεί
αλαιπηηθά ζε παξαθάησ θεθάιαην. Πνιύ ρνληξηθά, πάλησο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη απαξαίηεην ε short

period θίλεζε, ε νπνία έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα ζπρλόηεηα κε απηή ηνπ πηιόηνπ (δειαδή κε ην πόζν γξήγνξα
κπνξεί λα αληηδξάζεη εθείλνο), λα έρεη κεγάιν ζπληειεζηή απόζβεζεο, αιιηώο είλαη πηζαλό λα
παξνπζηαζηνύλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ αεξνζθάθνπο. Από ηελ άιιε, επεηδή ε ζπρλόηεηα
ηεο phugoid είλαη πνιύ ρακειόηεξε, ν κέζνο πηιόηνο δελ έρεη πξόβιεκα λα ειέγμεη απηή ηελ θίλεζε αθόκα
θαη αλ είλαη αζηαζήο. Σε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, είλαη πξνηηκόηεξν λα είλαη ηνπιάρηζηνλ επζηαζήο θαη ε
ζπρλόηεηά ηεο λα είλαη πεξίπνπ ην έλα δέθαην απηήο ηεο short period, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε δεύμε κεηαμύ
ησλ δπν θηλήζεσλ.

Παράδεηγκα
Αεροζθάθος θηλείηαη κε ηατύηεηα 93 m/s θαη ε ζσλάρηεζε κεηαθοράς αεροζθάθος γηα ηε γφλία
πρόλεσζες φς προς ηελ θιίζε ηοσ πεδαιίοσ αλόδοσ-θαζόδοσ είλαη,
θ
θ(s) N δe
 4,66(s  0,14)(s  0,27)
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δ e (s) Δ(s) (s  0,89s  4,88)(s 2  0,033s  0,022)

Να βρεζούλ ηα ταραθηερηζηηθά ηφλ θηλήζεφλ short period θαη phugoid, ε ηειηθή ηηκή ηες πρόλεσζες
γηα είζοδο βήκα πιάηοσς 1 κοίρας θαη ε απόθρηζε ηοσ αεροζθάθοσς ζε πρόλεσζε γηα είζοδο βήκα
πιάηοσς 1 κοίρας.

Λύζε:
Τν ραξαθηεξηζηηθό πνιπώλπκν ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη:

(s)  (s 2  0,89s  4,88)(s 2  0,033s  0,022)
Σπκπεξαίλνπκε όηη ην πξώην ηξηώλπκν, αθνύ ν ηειεπηαίνο ηνπ όξνο –πνπ είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο
ηδηνζπρλόηεηαο– είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ηειεπηαίν όξν ηνπ δεύηεξνπ ηξησλύκνπ, αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε
short period.
Η γεληθή κνξθή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πνιπσλύκνπ είλαη:

(s)  (s 2  2 s s s  s2 )(s 2  2 p p s   p2 )
Σπγθξίλνληαο ηηο δπν εθθξάζεηο πξνθύπηνπλ ηα εμήο:
Ιδηνζπρλόηεηα short period = 2,21 rad/s
Σηαζεξά απόζβεζεο short period = 0,20
Ιδηνζπρλόηεηα phugoid = 0,15 rad/s
Σηαζεξά απόζβεζεο phugoid = 0,011
Τν αξλεηηθό πξόζεκν ηεο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο δείρλεη όηη κηα ζεηηθή απόθιηζε ηνπ πεδαιίνπ αλόδνπθαζόδνπ έρεη απνηέιεζκα κία αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο γσλίαο πξόλεπζεο (nose down).
Γηα λα βξνύκε ηελ απόθξηζε ηεο γσλίαο πξόλεπζεο ζε βεκαηηθή είζνδν (κηαο κνίξαο) ηνπ πεδαιίνπ αλόδνπθαζόδνπ, ζέηνπκε  e ( s ) 

 s  

1
θη έηζη έρνπκε:
s

 4,66( s  0,14)(s  0,27)
s( s  0,89s  4,88)(s 2  0,033s  0,022)
2

Σύκθσλα κε ην ζεώξεκα ηεο ηειηθήο ηηκήο γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο Laplace, πξνθύπηεη:

lim  (t )  lim s ( s) 
t 

s 0

 4,66(0,14)(0,27)
 1,64
(4,88)(0,022)

Παξαηεξνύκε όηη γηα s  0 ε ηειηθή ηηκή ηεο   1,64 κνίξεο, νπόηε απηή ζα είλαη ε ηειηθή ηηκή ηεο
πξόλεπζεο.
Φξεζηκνπνηώληαο θάπνην θαηάιιειν ινγηζκηθό (π.ρ. ην Matlab®), κπνξνύκε λα βξνύκε ηε δεηνύκελε
απόθξηζε ηνπ αεξνζθάθνπο.

Παξάδεηγκα 5.1 Δηακήθεηο θηλήζεηο αεξνζθάθνπο

Παξαηεξνύκε ζηα πξώηα πεξίπνπ 5 δεπηεξόιεπηα ηελ εκθάληζε ηεο short period ηαιάλησζεο (πνπ ζηε
ζπλέρεηα απνζβήλεη). Μεηά ηα πξώηα δεπηεξόιεπηα ε κόλε θίλεζε πνπ παξακέλεη είλαη ε phugoid.

5.4 Σσλαρηήζεης κεηαθοράς εγθάρζηας-πορεηαθής θίλεζες αεροζθάθοσς
Από ην πξνεγνύκελν θεθάιαην γλσξίδνπκε όηη νη εμηζώζεηο θίλεζεο αεξνζθάθνπο ζην εγθάξζην-πνξεηαθό
επίπεδν είλαη δπλαηόλ ζηε γξακκηθή ηνπο κνξθή λα γξαθνύλ σο εμήο:

mv  vYv  pY p  r (mU e  Yr )  mg  Y     Y r 
 vLv  p I x  pL p  rI xz  rLr  L     L r 
 vN v  p I xz  pN p  rI z  rN r  N     N  r 
Παίξλνληαο κεηαζρεκαηηζκνύο Laplace θαη ζεσξώληαο κεδεληθέο αξρηθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη We = Θe = 0,
νη εμηζώζεηο κπνξνύλ λα μαλαγξαθνύλ σο εμήο:

s(mUe  Yr )   v( s)   Y a


s( sIx  L p )
 s( sIxz  Lr )   ( s)    L a
 s( sIxz  N p ) s( sIy  N r )   ( s)  N  a

 sm  Yv

  Lv
  Nv


 ( sYp  mg )

Y r 
  ( s)
L r   a  (5.5)
 ( s)
N  r   r 

Παξαηεξνύκε όηη κεηαβιεηέο εμόδνπ έρνπκε επηιέμεη ηηο γσληαθέο απνθιίζεηο θ, ς. Εάλ ην ζέιακε, ζα
κπνξνύζακε λα είρακε επηιέμεη, αληί γηα ηηο θιίζεηο, ηηο γσληαθέο ηαρύηεηεο.
Απόθξηζε γσλίαο δηαηνηρηζκνύ ζηα πεδάιηα ειέγρνπ θιίζεο
Ωο κηα πεξίπησζε (case study), αο εμεηάζνπκε ηελ απόθξηζε ηεο θιίζεο δηαηνηρηζκνύ ηνπ αεξνζθάθνπο ζηα
πεδάιηα θιίζεο, ζεσξώληαο ην πεδάιην δηεύζπλζεο ζηαζεξό (  r ( s)  0 ).
Εθαξκόδνληαο ηνλ θαλόλα ηνπ Cramer (θαη ζέηνληαο επίζεο  r ( s)  0 ), γηα λα βξνύκε ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο
κεηαβιεηήο εμόδνπ  (s) θαη ηεο κεηαβιεηήο εηζόδνπ  a (s) έρνπκε:

 sm  Yv
1 
 s  
 Lv
s  
  Nv


Y a
L a
Na

s(mUe  Yr ) 

 s( sIxz  Lr ) a s 
s( sI z  N r ) 

όπνπ

(s) είλαη ε νξίδνπζα ηνπ πίλαθα αεξνζθάθνπο.

Η ζπλάξηεζε κεηαθνξάο πνπ ζρεηίδεη ηε γσλία δηαηνηρηζκνύ  (s) κε ηελ απόθιηζε ησλ πεδαιίσλ θιίζεο

 a (s) δίλεηαη από ηνλ εμήο ηύπν:


N
 ( s)
as 3  bs 2  cs  d


 a ( s ) ( s )
( s )
a

όπνπ νη ζπληειεζηέο ηνπ αξηζκεηή είλαη ζπλαξηήζεηο ησλ παξαγώγσλ επζηάζεηαο θαη ν παξνλνκαζηήο είλαη
πάληνηε πνιπώλπκν 5νπ βαζκνύ:



(s)  s As 4  Bs 3  C 2  Ds  E



όπνπ νη ζπληειεζηέο ηνπ πνιπσλύκνπ είλαη θαη απηνί ζπλαξηήζεηο ησλ αεξνδπλακηθώλ παξαγώγσλ
επζηάζεηαο.
Η εμίζσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη όηαλ ην πνιπώλπκν ηεζεί ίζν κε κεδέλ νξίδεη ηελ εγθάξζηα-πνξεηαθή
ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζπλήζσο παξαγνληνπνηείηαη ζε κηα ξίδα ζην κεδέλ, έλα
δεύγνο κηγαδηθώλ ξηδώλ θαη ζε δύν πξαγκαηηθέο ξίδεο. Τν δεύγνο ησλ κηγαδηθώλ ξηδώλ πεξηγξάθεη ηελ
ηαιαληεπόκελε θίλεζε πνπ νλνκάδεηαη Dutch roll θαη νη πξαγκαηηθέο ξίδεο ηηο θηλήζεηο roll subsidence θαη
spiral.
Έηζη, ν παξνλνκαζηήο κπνξεί λα γξαθεί:
2
(s)  As (s  2 DR DR s   DR
)(sTR  1)(sTS  1)

Παξνκνίσο, νη ππόινηπεο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο ηεο απόθξηζεο ζηα πεδάιηα θιίζεο κπνξνύλ λα
νξηζζνύλ σο εμήο:


N
 (s) N 
v( s )
θαη
.


 ( s ) ( s )
 a ( s ) ( s )
a

v

a

a

5.5 Τα είδε εγθάρζηας θίλεζες
Όπσο θαη γηα ηε δηακήθε πεξίπησζε, ν παξνλνκαζηήο ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηαθνξάο ησλ εγθάξζησλ
πνξεηαθώλ κεηαβιεηώλ, θαζνξίδεη ηα δηαθνξεηηθά είδε θηλήζεσλ.

5.5.1 Η κεδεληθή ρίδα
Η κεδεληθή ξίδα κπνξεί λα αθαηξεζεί από ηε ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ππνζέηνληαο όηη γηα κηθξέο
δηαηαξαρέο, s (s)  r (s) . Μηα κεδεληθή ξίδα ζηε ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ελόο γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο
ππνδειώλεη νξηαθή επζηάζεηα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νθείιεηαη ζην όηη ε γσλία πνξείαο  ηνπ
αεξνζθάθνπο δελ επεξεάδεη ηε δπλακηθή ηνπ.

5.5.2 Η θίλεζε roll subsidence
H θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ πξαγκαηηθή ξίδα s  

1
νλνκάδεηαη roll subsidence. Η ξίδα είλαη
TR

πάληνηε αξλεηηθή θαη ζπλήζσο αξθεηά κεγαιύηεξε (ζε απόιπηε ηηκή) από ηε δεύηεξε πξαγκαηηθή ξίδα ηεο
ραξαθηεξηζηηθήο εμίζσζεο.
Η θίλεζε roll subsidence είλαη έηζη ζπλήζσο επζηαζήο, αλ θαη κπνξεί λα γίλεη αζηαζήο γηα κεγάιεο
δηαηαξαρέο όπνπ νη γξακκηθέο εμηζώζεηο κηθξώλ δηαηαξαρώλ παύνπλ λα δίλνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα.
Εκθαλίδεηαη σο κηα εθζεηηθή ζύγθιηζε ζε θίλεζε δηαηνηρηζκνύ γύξσ από ηνλ άμνλα xb ηνπ αεξνζθάθνπο.
Οπζηαζηηθά, απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη όηη όηαλ ην αεξνζθάθνο δηαηαξαρζεί, απνθηά εθζεηηθά κηα λέα
γσληαθή ηαρύηεηα δηαηνηρηζκνύ. Η θίλεζε είλαη, ινηπόλ, κηα εθζεηηθή θαζπζηέξεζε κε ζηαζεξά ρξόλνπ TR
ζπλήζσο κηθξόηεξε ηνπ 1 s.

Σρήκα 5.4 Κίλεζε roll subsidence

Επηγξακκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη εμαηηίαο θάπνηαο εμσηεξηθήο ξνπήο (αηκνζθαηξηθήο
δηαηαξαρήο ή εληνιήο ηνπ πηιόηνπ) ην αεξνζθάθνο απνθηά κηα γσληαθή επηηάρπλζε θαη ζηξέθεηαη πξνο ηε
κηα πιεπξά. Λόγσ ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο όκσο, ζηε κηα πηέξπγα δεκηνπξγείηαη κεγαιύηεξε άλησζε από

ό,ηη ζηελ άιιε. Έηζη, αλαπηύζζεηαη κηα αληίζεηε ξνπή ε νπνία κεηώλεη ηε γσληαθή επηηάρπλζε κέρξη εθείλε
λα κεδεληζηεί. Ωο απνηέιεζκα ην αεξνζθάθνο βιέπεη ηε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα λα απμάλεηαη κε ζπλερώο
κηθξόηεξν ξπζκό κέρξη λα απνθηήζεη κηα ζηαζεξή ηηκή.

5.5.3 Η θίλεζε spiral
H θίλεζε spiral πεξηγξάθεηαη από ηε δεύηεξε πξαγκαηηθή ξίδα s  

1
.
TS

Σπλήζσο, ε ζηαζεξά TS είλαη κεγαιύηεξε από ηελ TR . Επίζεο, ε ξίδα κπνξεί λα είλαη είηε αξλεηηθή είηε
ζεηηθή, θάηη πνπ ππνδειώλεη όηη ε θίλεζε κπνξεί λα είλαη επζηαζήο ή αζηαζήο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα
βξίζθεηαη ζπλήζσο θνληά ζην κεδέλ, δειαδή έρνπκε νπδέηεξε επζηάζεηα.
Η spiral θίλεζε, ινηπόλ, κπνξεί λα είλαη κηα εθζεηηθή ζύγθιηζε ή απόθιηζε. Τν απνηέιεζκα, όηαλ ε
θίλεζε είλαη αζηαζήο, είλαη κία ζπηξάι βνπηηά. Επεηδή ε ζηαζεξά ρξόλνπ είλαη κεγάιε, ζε απόιπηε ηηκή
ζπλήζσο πάλσ από 100 s, ε θίλεζε αξγεί λα εμειηρζεί.
Σε ζρέζε κε ηηο αεξνδπλακηθέο παξαγώγνπο επζηάζεηαο κπνξεί λα δεηρζεί όηη ε ζπλζήθε γηα επζηάζεηα ηεο
spiral είλαη ε εμήο:

Lv N r  Lr N v
Από πξαθηηθήο άπνςεο απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη όηη δπν ζρεδηαζηηθνί παξάγνληεο ηνπ αεξνζθάθνπο
επηδξνύλ δηαθνξεηηθά ζηελ θίλεζε. Η δίεδξε γσλία είλαη εθείλε ε νπνία πξνζδίδεη επζηάζεηα ζηελ θίλεζε
spiral, ελώ ην θάζεην ζηαζεξό νδεγεί ηελ θίλεζε ζε απνζηαζεξνπνίεζε. Επεηδή νη δπν επηδξάζεηο ζπλήζσο
αλαηξνύλ (ζην πεξίπνπ) ε κηα ηελ άιιε, ε θίλεζε spiral έρεη ζπλήζσο ηα ραξαθηεξηζηηθά νπδέηεξεο
επζηάζεηαο.

5.5.4 Η θίλεζε Dutch roll
H θίλεζε Dutch roll νλνκάδεηαη έηζη, δηόηη ιέγεηαη πσο κνηάδεη κε ηελ θίλεζε ελόο Οιιαλδνύ πνπ θάλεη
παηηλάδ ζηνλ πάγν. Είλαη κία θιαζηθή ηαιάλησζε κε απόζβεζε, ζπλδπαζκόο εθηξνπήο θαη δηαηνηρηζκνύ. Από
απηή ηελ άπνςε ν θπζηθόο κεραληζκόο πνπ ηε δεκηνπξγεί είλαη αξθεηά πεξίπινθνο. Επηγξακκαηηθά, πάλησο,
κπνξνύκε λα ηε ζεσξήζνπκε σο ηελ εγθάξζηα εθδνρή ηεο δηακήθνπο short period, κε παξόκνηα ζπρλόηεηα
αιιά ζπλήζσο κηθξόηεξε απόζβεζε. Η κηθξόηεξε απόζβεζε νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην θάζεην ζηαζεξό
ιεηηνπξγεί ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθά σο απνζβεζηήξαο από όζν ην νξηδόληην ζηαζεξό. Απηόο είλαη θαη ν
ιόγνο πνπ, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, πνιιά ζπκβαηηθά αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνύλ θάπνην ΣΑΕ, ώζηε λα
ππάξρεη πξνζζήθε ηερλεηήο επζηάζεηαο γηα ηελ θίλεζε απηή.

Σρήκα 5.5 Κίλεζε Dutch roll

Όπσο ίζρπε θαη ζηε δηακήθε πεξίπησζε έηζη θαη ηώξα γηα ηελ εγθάξζηα, είλαη απαξαίηεην θαη νη δπν
θηλήζεηο κε κεγάιε ζπρλόηεηα (roll subsidence θαη Dutch roll) λα δηαζέηνπλ επαξθή απόζβεζε, αιιηώο
κπνξεί λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα ρεηξηζκνύ.
Γηα ηε roll subsidence θίλεζε ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ε ζηαζεξά ρξόλνπ λα είλαη ππεξβνιηθά
κεγάιε, νπόηε θαη ην αεξνζθάθνο λα αξγεί πνιύ λα αληηδξάζεη ζηηο εληνιέο ηνπ πηιόηνπ. Από ηελ άιιε, αλ ε
απόζβεζε δελ είλαη επαξθήο, ην αεξνζθάθνο κπνξεί λα αληηδξά πην γξήγνξα από ην επηζπκεηό. Έηζη, νη
παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζπλήζσο νξίδνπλ κηα θαηώηεξε θαη κηα αλώηεξε ηηκή γηα ηελ απόζβεζε ηεο θίλεζεο
απηήο.
Η θίλεζε spiral, όηαλ είλαη αζηαζήο, πξνθαιεί ζηαδηαθή απόθιηζε ζην αεξνζθάθνο, θάηη πνπ κπνξεί
λα είλαη πξνβιεκαηηθό εάλ ε ζηαζεξά ηνπ ρξόλνπ ηεο θίλεζεο είλαη κηθξή (ζε απόιπηε ηηκή). Ιδηαίηεξα
πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ εάλ ε εμσηεξηθή νξαηόηεηα ηνπ πηιόηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, αθνύ
είλαη εύθνιν λα απνπξνζαλαηνιηζηεί, θάηη πνπ κπνξεί λα επηθέξεη θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα. Ο γεληθόο
θαλόλαο, ινηπόλ, είλαη όηη θαηά πξνηίκεζε ε spiral θίλεζε πξέπεη λα είλαη επζηαζήο θαη αλ απηό δελ είλαη
εθηθηό, ε ζηαζεξά ρξόλνπ (ή πην ζσζηά ν ρξόλνο δηπιαζηαζκνύ ηνπ πιάηνπο) λα είλαη αλώηεξε θάπνηαο
θαηώηεξεο ηηκήο.
Οη απαηηήζεηο ηεο Dutch roll θίλεζεο είλαη παξόκνηεο κε απηέο ηεο short period. Όπσο αλαθέξζεθε
θαη πξνεγνπκέλσο, πξέπεη λα έρεη επαξθή απόζβεζε γηα λα απνθεύγνληαη πξνβιήκαηα ρεηξηζκνύ.
Τέινο, όπσο ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο δηακήθεηο θηλήζεηο, ελώ νη θηλήζεηο roll subsidence, spiral, Dutch
roll κειεηώληαη μερσξηζηά, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκβαίλνπλ ηαπηόρξνλα.

Παράδεηγκα
Αεροζθάθος έτεη ηο αθόιοσζο ταραθηερηζηηθό ποισώλσκο εγθάρζηας-πορεηαθής εσζηάζεηας:

(s)  s(s  1,254)(s  0,004)(s 2  0,22s  2,235)

Να κειεηεζούλ ηα ταραθηερηζηηθά ηες εγθάρζηας - πορεηαθής δσλακηθής εσζηάζεηας.

Λύζε:
Η ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε έρεη δπν ξίδεο πξαγκαηηθέο θαη έλα δεύγνο κηγαδηθώλ. Γλσξίδνπκε όηη νη
κηγαδηθέο ξίδεο αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηαιάλησζε Dutch roll. Έηζη, έρνπκε:

 DR  2,235   DR  1,49 rad/s
Επίζεο:

2 DR  DR  0,22   DR 

0,22
  DR  0,07
2 1,49

Γλσξίδνπκε επίζεο όηη ε θίλεζε spiral έρεη ξίδα θνληά ζην κεδέλ, νπόηε:

1
 0,004  Ts  250 s
Ts
Τέινο, γηα ηελ θίλεζε roll subsidence:

1
 1,254  TR  0,8 s
TR

5.6 Προζεγγηζηηθά κοληέια θηλήζεφλ
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε πην απιά ηελ απόθξηζε κεηαβιεηώλ, πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύκε
πξνζεγγίζεηο γηα ηε κειέηε ησλ επηκέξνπο θηλήζεσλ. Εηδηθά γηα ην δηάκεθεο επίπεδν, νη πξνζεγγίζεηο απηέο,
αλ θαη απινπνηνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηνπο ππνινγηζκνύο, δίλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε ζρεηηθά κεγάιε
αθξίβεηα. Γηα ην εγθάξζην επίπεδν ε αθξίβεηα είλαη κηθξόηεξε. Παξαθάησ δίλνληαη νη ππνζέζεηο θαη νη ηύπνη
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θάζε πξνζέγγηζε.
Short period πξνζέγγηζε
Υπνζέζεηο:
Η δηαηαξαρή ηεο νξηδόληηαο ηαρύηεηαο είλαη ίζε κε κεδέλ, u  0 .
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Phugoid πξνζέγγηζε

Υπνζέζεηο:
Η γσλία πξνζβνιήο  παξακέλεη ζηαζεξή.
Η ώζε είλαη ίζε κε ηελ νπηζζέιθνπζα.
Η ζπλνιηθή κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αεξνζθάθνπο παξακέλεη ζηαζεξή.
Τύπνη:

g 2
Ue

p 

p 0
Roll subsidence πξνζέγγηζε
Υπνζέζεηο:
H θίλεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζπληειείηαη κόλν γύξσ από ηνλ άμνλα xb.
Τύπνη:

TR  

Ix
Lp

Spiral πξνζέγγηζε
Γηα ηελ θίλεζε απηή ρξεηάδνληαη πνιιέο ππνζέζεηο θαη ε πξνζέγγηζε γίλεηαη κε κηθξή ζρεηηθά αθξίβεηα.
Τύπνη:

TS 

U e ( Lv N p  N v L p )
g ( Lv N r  N v L r )

Dutch roll πξνζέγγηζε
Υπνζέζεηο:
Η κεηαβνιή ζε δηαηνηρηζκό ζηελ θίλεζε είλαη ακειεηέα.
Τύπνη:
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Παράδεηγκα
Να τρεζηκοποηεζεί ε προζέγγηζε phugoid γηα λα βρεζούλ ηα ταραθηερηζηηθά ηες θίλεζες γηα ηο
αεροζθάθος ηοσ παραδείγκαηος ηες ελόηεηας 5.3.2.

Λύζε:
Από ην παξάδεηγκα γλσξίδνπκε όηη ε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη 93 m/s.
Η πξνζέγγηζε ηεο phugoid δίλεη:

p 

g 2 9,81  2

 0,15 rad/s
Ue
93

p 0
Θπκίδνπκε όηη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πιήξεηο εμηζώζεηο κηθξώλ δηαηαξαρώλ, νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ήηαλ:

 p  0,15 rad/s

 s  0,011
Σπκπεξαίλνπκε όηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε πξνζέγγηζε ηεο θίλεζεο phugoid είλαη αθξηβήο ζηνλ
πξνζδηνξηζκό ηεο ηδηνζπρλόηεηαο αιιά ιηγόηεξν αθξηβήο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο.
Σύλουε
Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάζακε ηελ εμαγσγή ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηαθνξάο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ απνξξένπλ από απηέο. Σην επόκελν θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήζεσλ απηώλ επεξεάδνπλ ηηο πηεηηθέο ηθαλόηεηεο.
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