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ÖSSZEFOGLALÓ
A jelen munka a sárkányrepülők repülésmechanikai vizsgálatának terén végzett eddigi
kutatásaimról számol be.
E munka folyamán sor került a sárkányrepülő általános mechanikai modelljének
felállítására, amelyben különlegességnek számít, hogy két test együttmozgásának
törvényszerűségeit kellett meghatározni. A sárkányrepülő ehhez kapcsolódó általános
aerodinamikai modellje egy érzékenységvizsgálat eredménye alapján végrehajtott
változtatások után vált alkalmazható modellé.
Az értekezés további részében az aerodinamikai modellben megtalálható CLV, CmV és
Cmq tényezőknek a vizsgálatáról került szó. Először kidolgozásra került egy eljárás, amely
alkalmas ezen tényezők felső értékének becslésére. Ezután a sárkányrepülő repülési
jellemzőinek rögzítésére összeállított mérőberendezés adatainak és nagy számú szimulációnak
az összehasonlítására került sor, amellyel a három tényező függvényében felmérhető lett a
mérés és a szimuláció különbségét leíró paramétertér. A paramétertér tulajdonságainak
megállapítása után egy alkalmas paraméter-identifikációs eljárás került összeállításra,
amellyel megállapíthatóvá vált a három paraméter konkrét értéke egy sárkányrepülő esetén.
Az eljárás gyakorlati használhatóságának bemutatására az eljárás számításainak elvégzésére
írt program kiszámolta egy Zephir CX típusú sárkány fent említett három légerő-tényezőjének
konkrét értékét mérési eredmények alapján. Legutolsó lépésként sor került az értékek
pontosságának vizsgálatára is.

ABSTRACT
This work is a summary of my investigation on the field of flight mechanics of the
hang-gliders. It presents a method based both on flight tests and simulation, that specifies the
aerodinamic characteristics of a hang-glider with significant aeroelastic deformation. The
required data are supplied by a self-constructed Data Acquisition System, and evaluated by a
computer program. The program compares simulated and measured flight parameters and,
using the Simplex method, finds values for the hang-glider's aerodynamic coefficients, which
give the minimal difference between them. In this way could be identificated also the
instationary aerodynamic coefficient Cmq. Based on the results and the verifying, the method
proved remarkably useful.
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: Gyorsulás-vektor
: Aerodinamikai koordinátarendszer
: Perdület-vektor
: Légerőtényező
: Sárkány koordinátarendszer
: Sárkány súlypontja
: Normált eltérések négyzetösszege
: Erő-vektor
: Nehézségi gyorsulás
: Föld koordinátarendszer
: Súlyerő-vektor
: Tehetetlenségi tenzor
: Kormányerő-vektor
: Lengő tömeg felfüggesztési hossza
: Pilóta felfüggesztésének hosza
: Közepes aerodinamikai húr
: Forgató-mátrix
Forgatónyomaték
: Tömeg
: A szögsebesség x-tengely körüli komponense
: Pilóta koordinátarendszer
: Pilóta súlypontja
: A szögsebesség y-tengely körüli komponense
: A szögsebesség z-tengely körüli komponense
: Helyvektor
: Légerő-vektor
: Fél fesztáv
: egyenletes repülésre utaló index
: Szárnyfelület
: Lengésidő
: Sebesség komponensei
: Sebesség nagysága
: Sebesség-vektor
: Koordináta-tengelyek jelölése
: Állásszög
: Csúszásszög
: Forgatószög („pilóta hosszirányú pozíciója”)
: Forgatószög („pilóta oldalirányú pozíciója”)
Szórás
: Szögsebesség-vektor
: A δ szög idő szerinti első deriváltja
: A δ szög idő szerinti első deriváltja
: Forgatószög („repülési irány”)
: Forgatószög („horizontszög”)
: Forgatószög („bedöntés”)
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Λ

: Nyilazás szöge

Indexelés rendszere
Valamely mennyiséget jelölő betű körül három helyen szerepelhet index:
• jobb alsó sarok: jelzi, hogy az indexelt mennyiség mely testre, mely szögre
vonatkozik, illetve, hogy mely pontok vagy koordinátarendszerek között érvényes
• bal alsó sarok: jelzi, hogy az indexelt mennyiség mely koordinátarendszerben van
felírva
• jobb felső sarok: jelzi, hogy az indexelt mennyiség melyik pontra van felírva.
Példák az indexelés bemutatására (a mennyiségek nem feltétlenül szerepelnek a továbbiakban,
csupán példák):
E
: a pilóta (P) E pontra (4. ábra) vonatkozó tehetetlenségi tenzora „sárkány”(D)
D IP

M
r

DG

D EB

koordinátarendszerben felírva.
: „Föld”(G) koordinátarendszerből „sárkány”(D) koordinátarendszerbe
transzformáló mátrix
: a felfüggesztési (E) pontból a kormányrúd középpontjába (B) mutató
helyvektor „sárkány” (D) koordinátarendszerben felírva
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1 Bevezető
A motor nélküli sárkányrepülés a repülősportok egyik igen
egyszerűen és könnyen elsajátítható válfaja. Több szempontból
is a vitorlázórepülés és a siklóernyőzés között helyezkedik el.
Függetlenebb a repülőterektől és egyéb műszaki kötöttségektől,
mint a vitorlázó repülés, de mégsem annyira, mint a
siklóernyőzés. Sebesség és teljesítmény szempontjából is a két
sportág között helyezkedik. Ma azok választják ezt a sportot,
akiknek fontos a repülésben az egyszerűség, de ugyanakkor a
dinamizmus is.
A hetvenes években a sportot néhány lelkes ember
indította útjára, akiket az egyszerű szerkezetekkel való repülés
megvalósítása ösztönzött. Rátaláltak a Gemini programban
Francis M. Rogallo által kifejlesztett, de végül fel nem használt
irányítható ernyő ötletére. Az ernyőt ellátták merevítő
csövekkel, ami jelentősen növelte a siklószámát, és így már
siklásokra is alkalmas volt. Az ötlet gyorsan terjedt, mivel sok
1. ábra: Sárkány és embert foglalkoztattak hasonló gondolatok. Hazánkban az
pilótája
Amerikai Földrajzi Társaság színes újságjának, National
Geographic-nak a képei alapján készültek az első sárkányok. A
gépek fejlesztését gyakorlati gondolkodású, amatőr repülő-emberek folytatták mindenhol a
világon. Amíg ötlet, kísérletező kedv és kitartás elég volt egy új típus megszületéséhez, addig
a magyar gépek és pilótáik is igen jó hírnévre tettek szert a világban.
A kezdetek óta sok újdonságot hozott a fejlődés. Egyre nőtt a gépek orrszöge,
karcsúsága, feszesedtek a vitorlák, megjelentek a vitorla alakját meghatározó latnik, és a zárt
profillal rendelkező, ún. kettős vitorlák. Mindezen változások növelték a szárnyak
teljesítményét, de a súlyát és az összeszerelésére fordítandó időt is. Ma már a szárnyak alakja
egyre jobban kezd hasonlítani a vitorlázógépekére. A legutóbbi évek újdonsága, az árboc
nélküli szárny már igazi főtartós szárnyszerkezet, ha könnyű és összecsukható is.
Mindezek ellenére a szárnyak aerodinamikai szempontból még mindig hajlékonyaknak
tekintendők. Ez azt is jelenti, hogy az aerodinamikai tulajdonságok elméleti úton történő
meghatározása igen nehéz, mert az áramlástani egyenleteket ki kell egészíteni szilárdsági
összefüggésekkel, hogy a szárny légerők hatására létrejövő alakja meghatározható legyen.
1.1

A kutatás célja

Eddigi kutatásaim célja az, hogy módszert dolgozzak ki a sárkányrepülő merevszárnyú
gépekénél összetettebb aerodinamikai tulajdonságainak kísérleti úton történő meghatározására
olyan eszközökkel, amelyek beszerzése hazai viszonyok között is megvalósítható.
Az 1:1 arányú szélcsatorna mérések szóba se jöhettek, mivel egy 10-11 m fesztávolságú
sárkány mérésére alkalmas szélcsatorna használata óriási költségekkel jár. Sajnos kicsinyített
modellt sem lehet eredményesen szélcsatornában vizsgálni, mivel rugalmassági jellemzői
erősen eltérnek egy valódi sárkányétól. Szélcsatorna helyettesítésére a mérőautó a
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legalkalmasabb. Ezen az úton indult el az elsők között Kutasi Ferenc ([30]), illetve jár a mai
napig is a Német Függővitorlázó Szövetség (Deutsche Hängegleiter Verband). Azonban
ennek a módszernek egy nagy hátránya, hogy nem valós viszonyok között, azaz nem repülés
közben vizsgálja a sárkányt.
Az elektronika óriási léptékű fejlődése mára lehetővé tette, hogy elfogadható költségek
mellett olyan méretű adatgyűjtő és rögzítő rendszert lehessen előállítani, amely elfér egy
sárkányrepülőn, és a pilótát sem zavarja repülés közben. Így segítségével a sárkányt a
pilótájával együtt repülés közben lehet vizsgálni. A lehetőséget kihasználva a kutatásokat
ebben az irányban kezdtem el.
Míg a szélcsatornában és a mérőautóval történő mérések általában a statikus
aerodinamikai jellemzők meghatározására szolgálnak, addig a repülési mérések ezen túl még
alkalmasak a dinamikus tulajdonságokban szerepet játszó instacioner aerodinamikai
jellemzők meghatározására is, amelyek a sárkányrepülő stabilitásában játszanak nagy
szerepet. Így a jelen munkában kifejlesztett eljárás célja ezek meghatározása.
A statikus és dinamikus aerodinamikai tulajdonságok meghatározása azért fontos, hogy
a sárkányrepülők tulajdonságait számszerűsíteni lehessen. Jelenleg a fejlesztések során egy új
szárnynak általában csak az alapvető jellemzőit tudják mérésekkel ellenőrizni. Ezen felül csak
a berepülő pilóta beszámolójára alapozva tudnak a fejlesztők továbbdolgozni. Ha sikerül
meghatározni a pontos aerodinamikai jellemzőit a szárnynak, akkor lehetőség van objektív
szempontok alapján összehasonlítani az egyes változatokat, és dönteni a fejlesztés további
menetéről. Továbbá lehetőség van olyan tulajdonságok kimutatására is, amelyek bizonyos
körülmények között veszélyhelyzetet idézhetnek elő.
Ez a fő iránya az eddigi kutatásaimnak, de az aerodinamikai jellemzők meghatározása
során lehetővé válik fontos stabilitási és kormányozhatósági kérdések megválaszolása is. Ez
annak köszönhető, hogy az eljárásban szükséges mérni a kormányerőt, ami igen sok
információt tartalmaz erre a területre vonatkozólag is. Így megint csak számszerűsíthetők
olyan szempontok, amelyek eddig szubjektív megítélés alá estek.
1.2

Szakirodalmi áttekintés

Minden kutatás egyik alapja a témába vágó szakirodalom áttanulmányozása. Sajnos a
világon kevesen foglalkoznak sárkányrepülők elméleti vagy kísérleti vizsgálatával, és így
kevés az idevágó publikáció.
A sárkányrepülést gyakorlati szempontból közelíti meg Dr. Órdódy Márton könyve
[11]. Tájékoztatást ad a konstrukciókról, a fejlődési irányokról, a repüléselméleti alapokról.
A legelső elméleti művek (pl.:[27] [28]) a sárkányrepülőt egy testnek írják le, és így
vizsgálják stabilitásukat, illetve kormányozhatóságukat. Kroo a [28]-ban mutatott rá először,
hogy a repülésben nagy szerepe van az instacioner légerőtényezőknek. Guido de Matteis már
részletesebb modellt használ, mert már külön tömegpontként írja le a pilótát, és így vezeti le a
két test együttes dinamikai jellemzőit a [19]-ben , a kormányozhatóságát a [21]-ben, és
légköri zavarásokra adott válaszát a [20]-ben. M. V. Cook az [33]-ban egy hasonló modellt ír
le, de a konkrét számításokat már a [34]-ben található kísérleti eredményekre támaszkodva
végzi el. Ezeket a méréseket egy mérőautó segítségével végezték három különböző
sárkánytípuson. A korai sárkányrepülők aerodinamikai jellemzőinek meghatározására a
francia ONERA intézetben is végeztek szélcsatorna és repülési méréseket, aminek az
eredményeit az [31]-ben és [4] –ben hozták nyilvánosságra.
Magyar nyelven, tudományos megközelítéssel dolgozta fel a sárkányrepülőgépet érő
terheléseket az a kutatócsoport, amelyet dr. Fáy Péter, dr. Gausz Tamás, Seregély László,
Takáts Zsanna és dr. Varga László alkotott. A munkájukról készült jelentésben [9]
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foglalkoznak a szárny körüli felhajtóerő és nyomásoszlás számításával, illetve ez alapján a fő
szerkezeti elemek igénybevételével. Ehhez kapcsolódva Gausz Tamás a [41]-ben ír le egy
eljárást, amivel a szárnyon ébredő légerők megoszlását lehet számolni a szárny-kilépőél
alakjának ismeretében. Seregély László és Gausz Tamás másik közös munkájukban [46] egy
további mérési módszerről és számítási eljárásról lehet olvasni.
Horst Altmann a [24]-ben egy átfogó módszert mutat be, amivel egy sárkány-szárny
stacioner és instacioner aerodinamikai jellemzőit lehet meghatározni. Összeköt egy
örvénypanel-elméleten alapuló aerodinamikai számítást egy igen részletes végeselemes
szilárdsági modellel, aminek segítségével a szerkezet légerők hatására létrejövő deformációját
figyelembe tudja venni.
A sárkányrepülőgépek legújabb nemzedéke az ún. „merevszárny”. Egy ilyen gép
tervezéséről és gyártásáról számol be Z. M. Zain a [49]-ben.
Nem tartozik szorosan ebbe a témakörbe, de fontos megemlíteni K. L. E. Nickel
munkáját [25], aki általánosan vizsgálja a vitorlák aerodinamikáját, de elméletét a
sárkányrepülő példáján mutatja be. Ugyanígy érdemes még megemlíteni Peter Crimi-t [38],
aki a siklóernyők hosszirányú stabilitásával foglalkozik, de kétdimenziós modellje sok
hasonlóságot mutat egy sárkányrepülő modelljével
M. Laban a [32]-ban részletesen beszámol arról, hogy egy kétmotoros repülőgép
esetében hogyan valósították meg a légerőtényezők repülés alatti valós idejű azonosítását.

1.3

A kutatás eszközei és az alkalmazott eljárások

A dolgozat alapgondolata, hogy általánosan használt érzékelőkkel és műszerekkel mért
adatokat szimulációk segítségével feldolgozva következtetni lehet összetettebb aerodinamikai
jellemzőkre, és így ezek kellő pontosságú megállapításához nem szükséges új berendezéseket
kifejleszteni.
A cél elérése érdekében két párhuzamos vonalon kellett elkezdeni kutatásokat. Az egyik
egy mérőrendszer kifejlesztése, a másik pedig egy megfelelően pontos repülésmechanikai és
aerodinamikai modell felállítása volt. A mérőrendszer kifejlesztése során a hazánkban eddig
összegyűjtött mérési tapasztalatokat kellett ötvözni a korszerűbb technikai eszközök adta
lehetőségekkel, és természetesen nem lehetett figyelmen kívül hagyni a megvalósítás szűk
anyagi és tárgyi korlátait. Ennek a mérőrendszernek a leírása 5.2 fejezetben található.
A szimulációs modell felállításánál a merevszárnyú gépek repülésmechanikájában
ritkán felmerülő kéttest-probléma megoldásáról volt szó. Két egymással összekapcsolt test
mozgását meghatározó egyenleteket kellett felírni, és olyan alakra hozni, amely alkalmas
szimulációk végzésére. Az így felírt közönséges nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer a
Runge-Kutta módszer segítségével megoldva már alkalmassá vált a sárkányrepülő
repülésének szimulálására. Az aerodinamikai tulajdonságok leírására egy igen részletes, a
szakirodalomban általánosan használt módszer került vizsgálatra, amiben a tényezőket egy-,
illetve kétváltozós polinomok írják le.
Ezt a modellt elméleti megfontolások és számítási eredmények alapján lehetett
sárkányrepülőre specializálni. A modellen végzett érzékenységvizsgálat 3.2 fejezetben
kimutatta a kiinduló aerodinamikai modellben szereplő tényezők súlyát a szimulációkban, ami
az fő alapját képezte az aerodinamikai modell sárkányrepülőre történő átalakításának.
Az aerodinamikai modell kvantitatív meghatározására, azaz a modell paramétereinek
identifikálására egy olyan eljárás került összeállításra, ami a szimulációk és a mért
eredmények összevetését a Nelder-Mead szimplex-módszerre alapozva végzi.
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2 A sárkányrepülő általános modellje
Az elméleti munka első részeként egy
szimulációt végző programot kellett megalkotni.
Mint minden szimuláció készítésekor, a jelen
esetben is ennek első lépése egy modell felállítása
volt. Ehhez meg kellett vizsgálni a
sárkányrepülők sajátosságait. Különös tekintettel
azokra, amelyek speciális viselkedését okozzák.
A korai sárkányrepülők, az úgynevezett
Rogalló-szárnyak (2. ábra) két fő ponton tértek el
koruk egyéb könnyű repülő szerkezeteitől. Az
egyik pont a szárny, mert rugalmas csövekre csak
lazán felerősített, inkább vitorlának, mint
szárnyfelületnek számító fóliából állt. Ez a
2. ábra: Első nemzedékes sárkány- jellegzetesség a fejlődés során egyre inkább
repülő felépítése
eltűnőben van, a gépek szárnya egyre feszesebb,
alakjuk egyre jobban hasonlít egy merev
szárnyhoz. A mai sárkányok (1. ábra) külsőre már nem is hasonlítanak az eredeti Rogalloszárnyakhoz, de még a mai napig is igaz, hogy rugalmas és hajlékony anyagokból épülnek, és
így a repüléshez szükséges formájukat csak az áramló levegőben veszik fel. Ez az oka annak,
hogy a rajtuk keletkező nyomásmegoszlást és így a légerőtényezőket igen körülményes
meghatározni.
A Rogallo-szárnyak másik sajátosság abban állt, hogy a pilóta nem
kormányfelületekkel, hanem testének eltolásával irányította a repülést. Ez mára annyiban
változott csupán, hogy a pilóták az ülő testhelyzetről áttértek a fekvő testhelyzetre az ezzel
járó kisebb légellenállás miatt. Repülésmechanikai szempontból ez utóbbi sajátosság teszi a
sárkányrepülést különlegessé, ez az egyetlen olyan elterjedten használt repülő eszköz, amelyet
súlypontáthelyezéssel kormányoznak. Azért van erre lehetőség, mert egy átlagos pilóta a
sisakjával, a hevederével (pondrójával), a mentőernyőjével kb. 90 kg-ot nyom, míg a szárny
tömege típustól függően 30-40 kg. Tehát a pilóta tömege két-háromszorosa a szárnyénak, és
így testének eltolásával könnyen meg tudja változtatni a sárkányrepülő tömegközéppontjának
helyét. Ez azt jelenti, hogy a sárkányrepülésben a pilóta a szárnnyal együtt alkotja magát a
repülő szerkezetet, annak nemcsak irányítója, hanem funkcionális eleme is.
Ezek a különlegességek a sárkányrepülő modelljének felállításakor azt jelentik, hogy
egyrészt a sárkányrepülő repülését két egymáshoz kapcsolt, de egymáshoz képest elmozdulni
képes test együtt-mozgásaként kell vizsgálni, másrészt pedig az aerodinamikai erők
felírásához használt légerőtényezők több paramétertől függenek, mint az a merevszárnyú
repülőgépek esetén szokásos.
2.1

Repülésmechanikai modell
A fent említettek szerint a repülésmechanikai modellt alkotó egyenletek két test együttmozgását írják le. Az egyik testet a szárny, a másikat pedig a pilóta és a hozzá kapcsolódó
tartozékok (a heveder vagy pondró, a sisak, a mentőernyő, stb.) együtt alkotja. Mindkét test
mechanikailag merevnek tekinthető, tehát egy rögzített pontjukra vonatkoztatott tehetetlenségi
tenzoruk állandó. Ez csak közelítéssel igaz mert, mint már szó volt róla, a szárny erősen
deformálódik, és a pilóta is mozgatja fejét, végtagjait repülés közben. A szárny deformációja
aerodinamikai szempontból valóban jelentős: a szárnyelcsavarás akár 2-3°-os változását is
okozhatja, mint azt a 4.2.4 fejezetben bemutatásra kerülő becslési eljárás kimutatja. Azonban
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ezt a szárny kilépőélének kb. 5 cm-es elmozdulása okozza a sárkány 2 m körüli hosszirányú
mérete mellett. Így ez kisebb annál, hogy a tehetetlenségi tenzort számottevően befolyásolná,
ezért ez a mechanikai modellben állandónak vehető. A pilóta végtag-mozgásait szintén
elhanyagolhatónak tartom, mivel néhány speciális repülési helyzetet kivéve (pl.: nagyon
intenzív gyorsítás vagy felkészülés a leszállásra) a pilóta egy kényelmes, nyugodt fekvő
testhelyzetben repül. A kezeit kb. 20-30 cm-t mozdítja el, ami a karok súlypontjának kb. 1015 cm-es elmozdulását eredményezi a kb. 180 cm-es testhossz mellett. A karok tömege a
teljes testsúly kb. 5-10 %-át teszi ki, így ez szintén nem befolyásolja jelentősen a pilóta
tehetetlenségi nyomatékát.
Abból, hogy a pilóta felfüggesztése a modellben merev, az következik, hogy olyan
repülési helyzetek vizsgálata során, amelyben ez a felfüggesztés a valóságban belazul, a
szimuláció eredménye eltér a valóságtól. Ilyen szituáció tartósan csak akkor jön létre, amikor
a sárkány már nem-megengedett repülési helyzetben található, illetve pillanatokra kialakulhat
még erősen széllökéses időben. Így ilyen szituációk pontos vizsgálatára ez a modell nem
alkalmas.
A két test rögzített kapcsolódási pontja az a pont, ahol a pilótát tartó felfüggesztő
rendszer (a pondró és a felfüggesztés) a szárnynak egy
merev alkatrészéhez csatlakozik (3. ábra). Az általam
részletesen vizsgált típusnál ez a pont az árbocban
található
felfüggesztő-csavar
tengelyének
a
szimmetriasíkot átdöfő pontja. Ezt a pontot mechanikailag
egy kardáncsuklóval modelleztem, ami megengedi, hogy a
pilóta hossz- és oldalirányba kitérjen, de nem engedi meg
a pilótának a felfüggesztési pontot és a súlypontját
összekötő (körülbelül függőleges helyzetű) egyenes körül
az elfordulást. Ez a korlátozás megint csak azért tehető
meg, mert az alapvető repülési helyzetekben a pilóta
mindig igyekszik, hogy az áramlásra merőleges
keresztmetszete kicsi maradjon, tehát a testét nem fordítja
keresztbe az áramlásra. Hirtelen manőverek esetén nagyon
3. ábra: A pilóta felfüggesztési fontos a határozott és erőteljes oldalirányú kitérés, amit a
pontja
pilóta a törzsének oldalra kifordításával is elősegít, ami az
említett elfordulásnak megfelelő mozgás. Azonban az
ilyen manőverek vizsgálata a kutatásoknak csak egy későbbi szakaszában lesz cél.
A felfüggesztési ponton kívül is kapcsolódik a pilóta és a szárny. A pilóta a
kormányrudat markolja, és azon fejti ki azt az erőt, amellyel kormányozza a sárkányt, azaz
amelynek hatására megváltozik helyzete a sárkányéhoz képest. Ezt a kapcsolatot egy erőellenerő párral lehet modellezni. A pilóta által kifejtett kormányerő hat a szárnyra, és ennek
ellenereje a pilótára. Ebből az következik, hogy a kormányerő belső erő a teljes rendszer
szempontjából.
Az előző bekezdésben említettem, hogy a modellben a felfüggesztési pont olyan, hogy a
pilóta nem fordulhat ki oldalirányban. Ebből következően elegendő egy pontba koncentrálni a
pilóta által kifejtett kormányerőt, ami a valóságban a két kéz által a kormányrúd két
különböző pontján kifejtett erő.
Összefoglalva, az általam alkalmazott mechanikai modell két egymáshoz
kardáncsuklóval kapcsolódó merev testből áll. Mindkettőre hatnak légerők, illetve
tehetetlenségi és súlyerők. Ezen kívül fellép még a két test között egy belső erő is. Ez a
modell nyolc szabadságfokú. A szárnynak, mint a merev testeknek általában, hat
szabadságfoka van, amihez hozzáadódik a pilóta két egymásra merőleges tengely körüli
elfordulásából következő két szabadságfok.
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2.1.1 Koordináta-rendszerek
yD
xD
α υ

xG

φ
yG

yP

xA

zA zG zD

σ

φ

zP
zD

zG

4. ábra: Koordináta-rendszerek tengelyei
Az egyenletek felírásakor koordinátarendszereket kell definiálni, melyek segítségével
az egyes mennyiségek könnyen leírhatóak. Használatukkal az egyenletek átláthatósága is
növekszik. A koordináta-rendszerek és a koordináta-transzformáció elméletével részletesen
foglalkozik Rácz ([40]) és Etkin ([3]) is.
2.1.1.1 A koordináta-rendszerek tulajdonságai
Az alábbi táblázatban található a szükséges koordinátarendszerek definíciója.
Megnevezés (Jel)
Középpont
Tengelyek definíciója
FöldA földfelszín xG: egy kijelölt irány a földfelszín
koordinátarendszer
egy
síkjában
(G)
tetszőleges
yG: jobbsodrás szabálya szerint xG és zG
pontja
alapján
zG: a nehézségi gyorsulás irányába mutat
SárkányA sárkány
xD: gerinccel párhuzamosan az orr
koordinátarendszer
súlypontja
irányába mutat
(D)
(D)
yD: jobbsodrás szabálya szerint xD és zD
alapján
zD: a szimmetriasíkban fekszik, és xD-re
merőlegesen „lefele” mutat
PilótaA pilóta
xP: zP-re merőleges és a szimmetriasíkban
koordinátarendszer
súlypontja
fekszik
(P)
(P)
yP: jobbsodrás szabálya szerint xP és zP
alapján
zP: a felfüggesztési pontból a pilóta
súlypontja felé mutató irány
Aerodinamikai
A sárkány
xA: iránya a sárkány súlypontjának
koordinátarendszer
súlypontja
sebességvektora
(A)
(D)
yA: jobbsodrás szabálya szerint xA és zA
alapján
zA: xA-ra merőlegesen a sárkány
szimmetriasíkjában „lefele” mutat
1. táblázat: Alkalmazott koordináta-rendszerek definíciója
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„Föld” koordináta-rendszer: Ilyen kategóriájú repülőgépek repülésének
szimulációjakor a Földhöz rögzített koordinátarendszert a szakirodalomban általánosan
inercia-rendszernek tekintik. (Ez alól csak a nagy hatótávolságú és sebességű repülőgépek
repülésmechanikai problémáinak vizsgálata a kivételével.) Így ebben az esetben is ezt a
közelítést alkalmaztam.
„Sárkány” koordináta-rendszer: Helyzetét a „föld” koordináta-rendszerhez képest
forgatási szögekkel célszerű megadni, melyek elnevezését és definícióját a 2. táblázat
tartalmazza. A ψ azimutszög, ha a másik két szög zérus, a sárkány hossztengelye és egy
rögzített földi irány által bezárt szöggel egyenlő, ami általában a mágneses északi iránnyal
egyezik meg. A ϑ hosszdőlésszög a másik két szög zérus volta esetén a sárkány gerince és a
vízszintes sík által bezárt szög nagyságával azonos. A pilóta ennek a szögnek a nagyságáról
kap információt, ha a sárkány orrának a horizont feletti magasságát megfigyeli. A ϕ
oldaldőlésszög fizikai tartalma pedig a sárkány oldalra döntési szöge, vagy 'lógása', de
számértékre ez is csak akkor egyezik meg a horizont és a kereszttengely közötti szöggel, ha a
másik két forgatószög zérus.
„Pilóta” koordináta-rendszer: Legfontosabb jellemzője a „sárkány” koordinátarendszerhez viszonyított helyzete. Ezt a 2. táblázat szerint két szög írja le. A harmadik szög
mindig zérus, hogy a 2.1-es fejezetben leírt egyszerűsítés teljesüljön a pilóta helyzetével
kapcsolatban. Ennek biztosítása a 2.1.2 fejezet második felében kifejtett meggondolás szerint
történik. Így marad a modellben a pilóta hossztengelye párhuzamos a sárkány
szimmetriasíkjával.
A definícióban szereplő két szög közül a σ fizikai tartalma szerint a pilóta és a gép
közös súlypontjának oldalirányú, míg a δ a hosszirányú elmozdulásának mértéke. A
táblázatban az is látható, hogy a „pilóta” koordinátarendszerből „sárkány”
koordinátarendszerbe forgató mátrix definiciójánál a forgatások sorrendje eltér a
megszokottól. Az eltérés praktikus okokra vezethető vissza. A koordináta-transzformáció
sajátosságait ismerve belátható, hogy az általánosan használatos (z-)y-x forgatási sorrendet
követve (z-tengelyhez tartozó forgatási szög zérus) az y-tengely körüli forgatással kialakult
hosszirányú súlypont-helyzetet a rákövetkező x-tengely körüli forgatás megváltoztatná. Azaz,
ha a σ szög változik, akkor konstans δ szög esetén is megváltozik a gép hosszirányú súlyponthelyzete. Ellenben x-y forgatási sorrendet alkalmazva a δ szög egyértelműen meghatározza a
hosszirányú súlypont-helyzetet. Ezért ez utóbbi forgatási sorrendet célszerű választani a
transzformáló mátrix definíciójához. Ennek ugyan az a következménye, hogy az oldalirányú
súlypont-helyzet változik meg a δ szög változásával konstans σ szög esetén, de a szimuláció
eredményét könnyebben kiértékelhetővé teszi a hosszirányú súlypont-helyzet egyszerű
definiálhatósága.

δ

σ

5. ábra: A forgatási szögek és a pilóta pozíciójának kapcsolata
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Aerodinamikai koordinátarendszer: Ezzel a koordinátarendszer kapcsolatban tisztázni
kell az állásszög és a csúszási szög forgató szögként való felhasználását A csúszási szög
definíció szerint akkor pozitív, ha a sebességvektor y-koordinátája „sárkány”
koordinátarendszerben pozitív, tehát ha a sárkány jobbra csúszik. Ez azt jelenti, hogy ilyen
esetben negatív β-val kell végezni a z-tengely körüli forgatást a „sárkány” koordinátarendszerből az aerodinamikai koordinátarendszerbe való áttérésnél. Az állásszög szintén
akkor pozitív, ha a sebességvektor z-irányú komponense sárkány-koordinátarendszerben
pozitív, de ebből az következik, hogy a forgatást pozitív α-val kell végezni.

α
β

6. ábra: Az állásszög és a csúszási szög, mint forgató szög

2.1.1.2 Koordináta-rendszerek közötti transzformálás
Mivel a megmaradási egyenletek csak azonos koordinátarendszerben felírt mennyiségek
esetén érvényesek, szükség van egy mennyiség (pl. sebesség, perdület) másik
koordinátarendszerben történő felírására is. A koordináta-transzformáció szabályait
részletesen a [15] tartalmazza. A szükséges jelölések definiciója az alábbi táblázatban
található. Az alkalmazott forgatási mátrixok elemeit a Függelék részletezi. (Ellenkező
forgatás (pl. a [3], [40] szerint) a mátrix transzponáltjával történik. Mivel a
koordinátarendszereknek nem azonos a középpontja, bizonyos esetekben szükség lehet a
forgatáson kívül kinematikai kapcsolatok felírására is.
Honnan

Hova

„Föld”
„Sárkány”
Aerodinamikai

„Sárkány”
„Pilóta”
„Sárkány”

A tengelyekhez tartozó
forgatási szögek a forgatás
sorrendjében
z: ψ
y: ϑ
x: ϕ
-x: σ
y: δ
-z: -β
y: α

Forgató
mátrix
elnevezése
MDG
MPD
MDA

2. táblázat: Forgatási-szögek definíciója
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2.1.2 A mechanikai modellt leíró egyenletek
A sárkányrepülő mozgásának szimulációjához felállított, és a 2.1 fejezetben vázolt
mechanikai modell nyolc szabadságfokú, tehát nyolc független ismeretlen és ezek kapcsolatát
leíró 8 skalár alapegyenlet elegendő a modell leírásához. Azonban a numerikus megoldó
eljárás és az átláthatóság kedvéért szükség volt több ismeretlenből felépíteni az
egyenletrendszert. Ezek az ismeretlenek természetesen nem lehetnek függetlenek egymástól,
és a köztük levő kapcsolatot leíró egyenletek is az egyenletrendszer részét képezik.
Az ismeretlenek a következők:
: a pilóta szögsebessége „pilóta” koordinátarendszerben felírva.
P ΩP
: a pilóta sebessége „pilóta” koordinátarendszerben felírva.
P VP
: a sárkány szögsebessége „sárkány” koordinátarendszerben felírva.
D ΩD
: a sárkány sebessége „sárkány” koordinátarendszerben felírva.
D VD
ψ, ϑ, ϕ : „föld” koordinátarendszerből „sárkány” koordinátarendszerbe forgató
szögek
δ, σ
: „sárkány” koordinátarendszerből „pilóta” koordinátarendszerbe forgató
szögek
ωδ
: a δ szög idő szerinti első deriváltja

ωσ

: a σ szög idő szerinti első deriváltja

Az ismeretlenek közül független egymástól a D Ω D , DVD , illetve δ és σ. Ezek
kiszámítására szolgál a három alapegyenlet, azaz az (1), az (5)és a (16). A többi ismeretlen az
ezekkel való kapcsolat alapján felállított ún. kapcsolati egyenletekkel, deriválással vagy az
Euler-szögek és a szögsebesség között érvényes egyenlettel határozható meg. Ezek az
egyenletrendszer segédegyenletei, amelyek tárgyalása a 2.1.2.4 fejezetben történik.
Egy merev test perdületének deriváltját célszerű a hozzá kötött koordinátarendszerben
felírni, mert ebben a rendszerben tehetetlenségi tenzora nem változik. Ebből a
meggondolásból következik, hogy a pilóta és a sárkány szögsebessége a fent jelzett
koordinátarendszerben felírva került az ismeretlenek közé. A sebességek
koordinátarendszerének választása szintén gyakorlati meggondolásból következik. A többi
ismeretlen skalár, így nem kötődnek koordinátarendszerhez.
Ebben a fejezetben kell még szót ejteni arról, hogy miképpen lehet az egyenletekből a
pilóta saját függőleges tengelye körüli elfordulását kizárni, aminek a természetéről már szó
esett a 2.1 fejezetben. Matematikailag a feladat az, hogy az elfordulás szöge mindig zérus
maradjon. Ezt egy nyomatékkal lehet elérni, amely a pilótára hat, és ellennyomatéka a
sárkányra. Ez utóbbi azért szükséges, hogy a rendszerre kívülről ható nyomatékok összege ne
változzon (ne kelljen kompenzálni az egész rendszerre vonatkozó perdületi egyenlet
felírásánál). Ez a nyomaték a pilóta z-tengelye körül hat. Ha a pilótára felírt perdület-tételt
pilóta-koordinátarendszerben van felírva, akkor ez a nyomaték csak a harmadik
skaláregyenletben jelenik meg. Ezt a skaláregyenletet pedig el lehet hagyni, ugyanis δ és σ
kiszámításához elég két skaláregyenlet. Természetesen, ha szükség lenne a nyomaték
nagyságára valamilyen okból, akkor fel lehetne venni az ismeretlenek közé, és ki lehetne
számítani a z-tengely körüli skaláregyenlet felvételével az egyenletrendszerbe.
Mivel így elérhető, hogy ez a szög mindig nulla legyen, nem is került a sárkánykoordinátarendszerből a pilóta-koordinátarendszerbe forgató szögek közé.
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2.1.2.1 Mozgásmennyiség-egyenlet az egész rendszerre
Az ismeretlenek áttekintése után az egyes egyenletek kerülnek bemutatásra. A sárkány
sebességének kiszámításához legcélszerűbbnek az mozgásmennyiség-tétel tűnik.
Tehát a második súlypont-tétel vektoregyenlete a következő:
d
(m0 V0 ) = ∑ F
(1)
dt
A rendszer össz-mozgásmennyisége a két alrendszer, azaz a sárkány és a pilóta
mozgásmennyiségeinek összege. Tehát általános koordináta-rendszerre felírva:
d
(m D ⋅ VD + m P ⋅ VP ) = ∑ F
(2)
dt
Ennél az egyenletnél a sárkány-koordinátarendszer használata tűnik a
legcélszerűbbnek, mert így kell a legkevesebb erőt transzformálni. A tömegek állandósága
alapján, a forgó koordinátarendszerekben történő deriválás szabályai szerint a következőképp
alakul az egyenlet:

&D + D Ω D × DVD ] + mP
mD [ D V
,ahol

∑

D

[M ( V& +

]

Ω P ×P VP ) = ∑ D F

(3)

F = M DG⋅G G D + M DG⋅G G P + M DA⋅ A R D + M DA⋅ A R P

(4)

DP P

P

P

Az erők a sárkányon és a pilótán keletkező légerők és a súlyerők összege. A légerők
definiálása a 2.2 fejezetben történik.
2.1.2.2 Perdület-egyenlet a közös súlypontra
A sárkányrepülő forgásának leírására a perdület-tétel alkalmas, ami egy test
perdületének megváltozása és a testre ható nyomatékok közötti összefüggést adja meg. Ezzel
lehet meghatározni jelen esetben a sárkány szögsebességét. A perdület-tétel alapformája a
rendszer közös súlypontjára a következő:
d
BG = ∑ M G
(5)
dt
A rendszer közös súlypontra felírt együttes perdületét a sárkány és a pilóta ugyanerre a pontra
vonatkozó perdületének az összege adja. Ennek ismeretében és a nem súlyponti perdület
definíciója szerint:
B G = B DD + rGD × mD VD + B PP + rGP × mP VP
(6)
,ahol
D
B DD = ID ⋅ Ω D

( )
(

) (

)

P

B PP = I P ⋅ Ω P
Az egyenletben szereplő helyvektorok kifejtése később történik.
Ezután már elkezdhető a rendszer összperdületének a deriválása, ügyelve arra, hogy
tetszőleges koordinátarendszerben történik a felírás.
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d G  dBDD
dVD   dBPP
dVP 
B =
V
r
+ r&
×
m
+
×
m
+
+ r&
=
GD
D D
GD
D
GP × mP VP + rGP × mP

dt
dt   dt
dt 
 dt

d
dVD  
dV 
= BDD + BPP + [(r&
&
 +  rGP × mP P 
GD × mD VD ) + (r
GP × mP VP )] +  rGD × mD
dt
dt  
dt 


(

)

(7)

Az utolsó összeg második tagjának értéke zérus. Ezt a következő átalakításokkal lehet
bizonyítani. A levezetésben az egy betűvel indexelt helyvektorok az origóból indulnak, és az
indexben jelölt pontra mutatnak, amiből következik, hogy
rGD = rD − rG
(8)
rGP = rP − rG
Tehát a levezetés:

(r&GD×(mD ⋅ VD )) +(r&GP ×(mP ⋅ VP )) =
=[(r&D ×(mD ⋅ VD )) −(r&
&P ×(mP ⋅ VP )) −(r&
G ×(mD ⋅ VD ))] +[(r
G ×(mP ⋅ VP ))] =
=(r&D ×(mD ⋅ VD )) +(r&P ×(mP ⋅ VP )) −(r&
G ×(mD ⋅ VD + mP ⋅ VP )) =
=(VD ×(mD ⋅ VD )) +(VP ×(mP ⋅ VP )) −(VG ×(mG ⋅ VG )) =0

Ugyanis egy vektor önmagával vett vektoriális szorzatának eredménye a nullvektor.
A közös súlypont a sárkány és a pilóta súlypontját összekötő egyenesen van, és azt a
tömegek arányában osztja, írható:

rGD = −
rGP

mP
rDP
m

(9)

m
= D rDP
m

Ezzel az összperdület deriváltjának átalakítása folytatható:
 m
dV   m
dV 
d G d D
B = BD + BPP +  − P rDP × mD D  +  D rDP × mP P  =
dt
dt
dt   m
dt 
 m

(

=

)

m m
d D
 dV dV 
BD + BPP +  P D rDP ×  P − D 
dt
dt 
 dt
 m

(

)

(10)

A teljes egyenlet „sárkány” koordinátarendszerben felírva, és a sebességek forgó
koordinátarendszerbeli differenciálásának elvégzése után:
d
dt

(

D

)

m m
&P + P ΩP ×PVP ) − ( DV
&D + D ΩD ×DVD )) = ∑ D MG
BDD + D BPP +  P D D rDP × (MDP ( PV

 m


(11)

d DB DD
d DB PP
Ebben az egyenletben még számot kell adni a ∑ D M -ről,
-ről és
-ről.
dt
dt
G

A rendszerre ható külső nyomatékok a következőképp számíthatók:
∑ D M G = D M D + D rGD ×D R D + D rGP ×D R P

(12)

Ugyanis a súlyerőnek nincs nyomatéka a súlypontra.
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A sárkány saját súlypontja körüli perdületének deriváltja a hozzá rögzített
koordinátarendszerben könnyen megadható, mivel itt a tehetetlenségi tenzor elemei nem
változnak:
d DB DD
D
&D + D Ω D × I D⋅D Ω D
= D I D⋅ D Ω
(13)
D D
dt
A pilóta perdületének differenciálása már hosszadalmasabb (

d′
a forgó rendszerbeli
dt

deriválást jelöli):
d D B PP
d′ P
P
.
=
D B P + D Ω D ×D B P =
dt
dt
d′
=
⋅ B PP + D Ω D × M DP⋅P B PP =
M
DP P
dt
(14)
P
P
P
= M DP ⋅ M PD ⋅ M
&DP⋅P B P + MDP⋅P B&P + D Ω D × MDP⋅P B P
Az első tagban azért történik az oda-vissza transzformálás, hogy a következőkben elvégezhető
legyen vele a Függelék 1. pontjában bővebben kifejtett átalakítás:

(

)

[

]

d DB PP
= M DP ( P Ω P − P Ω D )×P B PP + M DP⋅P B&PP + D Ω D × M DP⋅P B PP =
dt
= ( D Ω P − D Ω D )× D B PP + M DP⋅P B PP + D Ω D × M DP⋅P B PP =

[

]

( I ⋅ Ω& ) =
( Ω × I ⋅ Ω )+ M ⋅ I ⋅ Ω&

= D Ω P × D B + M DP
P
P

= M DP

P

P P

P

P

P

P

P

P P

(15)

P

P

P

DP P

P P

P

Így most már teljes a perdület-egyenlet, ami a sárkány szögsebességének kiszámításához
szükséges.
2.1.2.3 Pilóta perdület-egyenlete a saját súlypontjára
A pilóta és a sárkány egymáshoz viszonyított mozgásának kiszámítására a legjobb
megoldásnak a pilótára vonatkozó, a pilóta saját súlypontjára felírt perdület-tétel alkalmazása
tűnik. Azért érdemes a perdület-tételt alkalmazni, mert a pilóta tulajdonképpen elfordulást
végez a felfüggesztési pont körül. Az egyenletet egy olyan pontra érdemes felírni, amin a
felfüggesztő erő keresztül megy, hogy ezáltal kimaradhasson az egyenletekből. Két ilyen pont
van: a felfüggesztési pont és a pilóta súlypontja. A pilóta súlyponti perdület-egyenlete
kedvezőbb, mert jóval egyszerűbb.
A felfüggesztőerő már kiesett az egyenletekből, a másik belső erőről, azaz a
kormányerőről azonban még kell néhány szót ejteni. Érdemes a szimulációban bemenő
jelként használni, azaz ezzel irányítani a repülést, mert nem játszik szerepet az egyenletekben
a deriváltja, ami az ilyen felírásoknál túl sok bonyodalmat és pontatlanságot okozna. A
hátránya viszont az, hogy nem tükrözi a valóságot, ugyanis a pilóta a kormányerőt csak annak
érdekében fejti ki, hogy át tudja helyezni a súlypontját, amivel ténylegesen kormányoz.
Azonban a pilóta-kitérés szögeinek a deriváltjai szerepelnek az egyenletekben.
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A pilóta perdület-egyenletéből csak két skaláregyenlet fog bekerülni a végső
egyenletrendszerbe, mert a pilóta helyzetét két ismeretlen írja csak le. (Lásd a 2.1.2 fejezetet)
A perdület-tétel alapegyenlete a következőképpen néz ki:

( )

d P
B P = ∑ M PP
dt

(16)

Mivel a programnak alkalmasnak kell lennie mérési adatokkal való futtatásra, és a
kormányerő felfüggesztés (E pont) körüli nyomatékát pontosabban lehet mérésekből
rekonstruálni, ezért a következő átalakítást kell elvégezni:
d P
B P = ∑ M EP − r EP × ∑ F P = ∑ M EP − r EP × mPa P
(17)
dt

( )

Az egyenletben:
d P B PP
P
&P + P Ω P × I P ⋅ P Ω P
= P I P⋅ P Ω
P P
dt
&
&
P a P = PV P + P Ω P × P V P

∑

P

M EP = P rEP × (M PD ⋅ M DA⋅ A R P + M PD ⋅ M DG ⋅ G P ) + M PD ( D rEB × (− D K ))+ P H =
= P rEP × (M PD ⋅M DA⋅ A R P + M PD ⋅ M DG ⋅ G P )− M PD ( D rEB × D K )+ P H

K a kormányerő-vektor, amelyet a pilóta a sárkányra fejt ki, így a pilótára ennek a
mínusz egyszerese hat. A H vektor pedig az a nyomaték, amely a pilótának megakadályozza
függőleges tengelye körüli elfordulását, és csak e tengely körüli komponense van. Erről a
nyomatékról szól az 2.1.2 fejezet második része.
2.1.2.4 Segédegyenletek
A segédegyenletek biztosítják a kapcsolatot a segédismeretlenek és az egymástól
független, valódi ismeretlenek között.
2.1.2.4.1

A szögsebesség és a forgatási-szögek deriváltjainak kapcsolata

A következő egyenletek teremtenek kapcsolatot egy koordinátarendszer másikhoz
viszonyított szögsebessége és forgatási szögeinek deriváltjai között.
ψ&= (q ⋅ sin ϕ + r ⋅ cos ϕ ) / cosϑ
ϑ&= q ⋅ cos ϕ − r ⋅ sin ϕ
(18)

ϕ&= p + (q ⋅ sin ϕ + r ⋅ cos ϕ ) ⋅ tanϑ

Ahol p, q, r sorrendben a sárkány saját koordinátarendszerében felírt szögsebességének x-, yés z-tengely körüli összetevője.
2.1.2.4.2

Sebességek deriváltjainak kapcsolata

Ez az egyenlet a sárkány és a pilóta gyorsulása közötti kapcsolatot írja le. A kettő
között szoros kinematikai összefüggés van a felfüggesztés mozgásán keresztül.
Az egyenlet a pilóta gyorsulásának két úton való felírását tartalmazza. Az egyik út a
pilóta sebességének differenciálása, a másik pedig, a sárkány gyorsulásának és a pilóta
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sárkányhoz képesti relatív gyorsulásának összeadása. A két út eredményének azonosnak kell
lennie. Tehát az első:
&P + Ω P × VP
aP = V
(19)
A második úton való felírás:
d2
a p = a D + 2 rDP =
dt
(20)
2
d
&D + Ω D × VD + 2 (rDE + rEP )
=V
dt
A helyvektorok második deriváltját a következőképp lehet kiszámítani:
d ( D rDE )
= D r&DE + D Ω D × D rDE = D Ω D × D rDE
dt
d 2 ( D rDE )
&D × D rDE + D Ω D × ( D Ω D × D rDE )
=D Ω
dt 2

D

rDE = KONSTANS

(21)
(22)

d ( P rEP )
= P r&EP + P Ω P × P rEP = P Ω P × P rEP
(23)
P rEP = KONSTANS
dt
d 2 ( P rEP )
&P × P rEP + P Ω P × ( P Ω P × P rEP )
=P Ω
(24)
dt 2
A kétféleképpen felírt gyorsulás azonossága alapján a kapcsolati egyenlet végső formája a
pilóta koordinátarendszerben így mutat:
P

&P + P Ω P × P VP = M ⋅ D V
&D + M ( D Ω D × D VD ) +
V
PD
PD

&D × M ⋅ D rDE + M [ D Ω D × ( D Ω D × D rDE )] +
+ M PD⋅ D Ω
PD
PD
&P × P rEP + P Ω P × ( P Ω P × P rEP )
+PΩ

2.1.2.4.3

(25)

Szögsebességek deriváltjainak kapcsolata

Mivel a pilóta szögsebessége egyenlő a sárkány szögsebességének és a pilóta
sárkányhoz viszonyított szögsebességének összegével, ezért az ezt leíró egyenlet mindkét
oldalát differenciálva létrejön a kapcsolat a sárkány és a pilóta szögsebességének deriváltja
között. Ezt fejti ki az alábbi levezetés. A levezetésben az ωP a pilóta sárkányhoz viszonyított
szögsebessége!
P ΩP =
P ΩD +P ωP =

= M PD⋅ D Ω D + P ω P

P

(26)

&P = M ⋅ D Ω
&D + M ⋅ M ⋅ M
Ω
&PD⋅D Ω D + P ω&P =
PD
PD
DP

&D + M [( D Ω D − D Ω P )× D Ω D ]+ P ω
= M PD⋅ D Ω
&P =
PD

&D + M [( D Ω D × D Ω D ) − ( D Ω P × D Ω D )]+ P ω
= M PD⋅ D Ω
&P =
PD
&D + (M ⋅ D Ω D )× P Ω P + P ω
= M PD⋅ D Ω
&P
PD

(27)
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Az egyenletben a pilóta sárkányhoz viszonyított szögsebességének deriváltja ( P ω&P )
szerepel. Ezt még meg kell határozni. Ennek levezetésében a következő ideiglenes jelölések
érvényesek (A levezetés utolsó sorában meg fog történni az általánosan használt
jelölésrendszerre való áttérés, és ezek a jelölések a továbbiakban nem szerepelnek.):

0
δ&= δ&
 0 

0
 &
ω
&δ = δ&

 0 
(28)

σ&
σ&=  0 
 0 

σ&
&


ω
&σ =  0 
 0 

A levezetés:
P ω P egyenlő a transzformáló szögek változásainak összegével, azonban az összeadás
előtt a σ szög deriváltját is pilóta-koordinátarendszerbe kell átvinni egy y-tengely körüli δ
szögű forgatással, amit az M2δ mátrix végez.

Így ez írható:
&
(29)
&
P ω P = δ + M 2δ ⋅ σ
Ezt differenciálva megkapható a pilóta relatív szöggyorsulása, amely az előzőleg felírt
kapcsolati egyenletben még nincs kifejtve:
P

&2δ ⋅ σ&=
ω
δ&+ M 2δ ⋅ σ
&P = &
&
&+ M

&2δ ⋅ σ&=
=&
δ&+ M 2δ ⋅ σ
&
&+ M 2δ ⋅ M 2δ ⋅M
T

=&
δ&+ M 2δ ⋅ σ
&
&+ M 2δ [− δ&]× σ&=
=&
δ&+ M 2δ ⋅ σ
&
&+ M 2δ ⋅ (σ&× δ&)

 ωσ   0  
0
ω&σ 
   




&P = ω&δ  + M 2δ  0  + M 2δ ⋅   0  × ω δ  
Pω
 0   0 
 0 
 0 
   
Az utolsó sor áttérés az általánosan használt jelölésrendszerre.

(30)

Ebben a levezetésben szintén szerepelt a transzformáló mátrix deriválásánál az az
eljárás, amelynek a magyarázata a Függelékben megtalálható.
Tehát P ω
&P fenti kifejezését behelyettesítve a kapcsolati egyenletbe, ismertté válik az
összefüggés a sárkány és a pilóta szöggyorsulása között.

19

2.1.3 A vizsgált sárkány adatai

Típus:

Zephir CX

7. ábra: Háromnézeti rajz
Gyártó:
bautek GmbH
MRSZ nyilvántartási szám: 1-721
A szimulációban felhasznált adatok a következők:
Sárkány:
mD =36.5 kg
D rDE = [-0.14 0.0 -0.2] m
0.0 1.45] m
D rDB = [+0.1
D rDA =[2.1 0.2 -0.2] m
S
= 14.825 m2
l µ = 1.318 m

: Sárkány sp. – Felfüggesztés
: Sárkány sp. – Kormányrúd közepe
: Sárkány sp. – Állásszögadó

s
g

= 5.23
m
= 9.81
m/s2
− 1.11 
0
118.88
D

= 0
15.44
0 
D ID
 − 1.11
0
126.18

kg ⋅ m 2

(Iyy az 5.1.3 fejezetben leírt
mérés alapján)
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Pilóta:

mP =
lP =

85.0 kg
1.35 m
0
− 0.43
 1.07
P

16.61
0 
= 0
P IP
− 0.43
0
16.76 

Felfüggesztés hossza
kg ⋅ m 2

Számított adatok:
m = mD + mP

: Össztömeg

P EP

′
r = [0 0 lP ]

: Felfüggesztés – Pilóta sp.

r = D rDE + M DP⋅P rEP

: Sárkány sp.

– Pilóta sp.

r =−

: Közös sp.

– Sárkány sp.

: Közös sp.

– Pilóta sp.

D DP

mP
D rDP
m
mD
D rGD =
D rDP
m
D GD

r = D rDB − D rDE

D EB

: Felfüggesztés – Kormányrúd

 0 
 0 
GGP = 

mP ⋅ g 
 0 
 0 
GGD = 

mD ⋅ g 

21

2.2

Aerodinamikai modell

A [3] és [40] áttanulmányozása után az alábbi aerodinamikai modell került
összeállításra a szimulációkhoz. A modellbe több olyan tényező is került, amelynek súlya
előzetes megfontolások útján nem volt eldönthető. Ezeknek a tényezőknek az elméletileg
megalapozott kiszűrése a 3.3 fejezetben olvasható majd, és az ennek megfelelően átalakított
modell identifikációja fog megtörténni a jelen munka második felében.
A szimmetrikus repülésben szerepet játszó légerő-tényezők:
q
α&
C L = C L 0 (α , V ) +
C L α& ⋅
C Lq
+
⋅
+
V
V
lµ
lµ

C D = C D 0 (α , V ) + C D α&(α , V ) ⋅
C m = C m 0 (α , V ) +

C m α&

⋅

α&
V

+ C Dq (α , V ) ⋅

lµ

α&
V

+

C mq

lµ

⋅

q
V

⋅

q&
V

+ C D q&(α , V ) ⋅

lµ

q
V

C L q&

+

C m q&

lµ

⋅

(31)

2

l µ2

q&
V

2

lµ
q&

V

(32)

2

2

(33)

l µ2
Mind a három légerőtényezőt egy stacioner és három instacioner tag összege alkotja.
Mindhárom esetben az első tag írja le az adott légerőtényező szélcsatornában létrehozható
(stacioner) áramlás esetén felvett értékeit. Általában a merevszárnyú repülőgépek esetén ezt a
tagot az állásszög függvényének szokták tekinteni. Azonban a sárkányrepülő esetén a
rugalmas és hajlékony szárny következtében figyelembe kell venni a sebességfüggést is.
A további tagok a légerőtényezők változó (instacioner) repülési állapotok esetén fellépő
megváltozását írják le. Mindhárom légerőtényező esetén egy-egy tag veszi figyelembe az
állászög-változás sebességét, a bólintó szögsebességet és a bólintó szöggyorsulást. A
tagokban a dimenzótlanítás során a közepes aerodinamikai húr szerepel jellemző lineáris
méretként.
Az alábbi három tényező a nem-szimmetrikus repülések szimulációja során jut
szerephez:
Az oldalerő tényező:

p
r
+ C Qr (α , V ) ⋅
V
V
s
s

C Q = C Qβ (α , V ) ⋅ β + C Qp (α , V ) ⋅

(34)

A hossztengely körüli nyomatéki tényező:

C l = C lβ (α , V ) ⋅ β +

C lp

⋅

p
V

s

+ C lr (α , V ) ⋅
2

r
V

(35)

s

2

A függőleges tengely körüli nyomatéki tényező:

C n = C nβ (α , V ) ⋅ β + C np (α , V ) ⋅

p
V

s

+ C nr (α , V ) ⋅
2

r
V

s

(36)
2
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Ezek a légerő-tényezők az állandósult repülési állapotra jellemző csúszásszög és a
repülési állapot változását leíró hossz-, illetve a függőleges tengely körüli szögsebesség
függvényei.
A dimenziótlanításhoz szükséges jellemző lineáris méret az oldalirányú mozgásoknál a
fél fesztáv.
A fenti légerő-tényezők függnek az ismeretlenek deriváltjaitól is, ezért a
repülésmechanikai modellt leíró egyenletrendszer alaki követelményei szerint át kell alakítani
őket. Ezt mutatják be a következő fejezetek.
2.2.1 A sárkányt érő megfúvás jellemzőinek számítása

Mielőtt sor kerülne az aerodinamikai tényezők számítás-módjának átalakítására, szót
kell ejteni arról, hogyan lehet kiszámolni a sárkányt érő megfúvás jellemzőit. Nyugodt légkört
feltételezve a megfúvási sebesség, az állásszög és a csúszási szög kiszámítható a sárkány
sebességvektorának az ismeretében, míg ezek első deriváltjai a sárkány-sebesség
deriváltjának ismeretében. Mivel az egyenletek megfelelő alakra hozása során ez utóbbit ki
kell tudni emelni az egyenletekből, ezért az alábbi átalakításokkal létre kell hozni egy olyan
&D -t az instacioner megfúvási jellemzőket
'átalakító' mátrixot, amellyel megszorozva D V
&D fent említett kiemelése az
tartalmazó oszlopvektort lehet megkapni. Így lehetővé válik D V
egyenletekből.
A megfúvási sebesség:
Definíciója:
u 
, ahol  v  = DVD
V = u +v +w
 w
Mindkét oldal differenciálásával és átrendezésével:
1 1
V&= ⋅ (2uu&+ 2vv&+ 2 ww&)
2 V
u
v
w
V&= u&+ v&+ w&
V
V
V
2

2

2

A csúszási szög:
Definíciója:
v
sin β =
V

Mindkét oldal differenciálásával:
v&V − vV&
cos β ⋅ β&=
V2
V& behelyettesítésével és az egyenlet átrendezésével:
− uv ⋅ u&+ (V 2 − v 2 )⋅ v&− uw ⋅ w&
β&=
V 3 cos β

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)
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Az állásszög
Definíciója:

w
u
Mindkét oldal differenciálásával és az egyenlet átrendezésével
tan α =

1
w&u − wu&
⋅ α&=
2
cos α
u2
− w cos 2 α ⋅ u&+ u cos 2 α ⋅ w&
α&=
u2

(42)

(43)

Az átalakító mátrix:

V&, β&, α& képletében u&, v&, w& kiemelhető, így a három egyenlet a következő formába hozható,
ahol M D∞ az átalakító mátrix:
  u&
u
v
w
V& 

 
 
V
V
V


2
2
 
uv
V −v
uw   

&
&D
β  = − 3
 v& =
⋅D V
− 3
3
V cos β    M D∞
   V cos β V cos β
   w cos 2 α
u cos 2 α   
  w&
0
α&  −
u2
u2

 
Az indexben a ∞ jel a távoli megfúvásra utal.

(

)

(44)

2.2.2 Légerő-tényezők beépítése az egyenletekbe

Az előző fejezetben említett ok, azaz a sebesség és a szögsebesség kiemelhetőségének
biztosítása miatt a légerőket a következő alakban kell felírni:
∂ DR D & ∂ DR D &
∗
⋅ V +
⋅ Ω
(45)
D R D = M DA⋅D R D +
&D D D
∂ DV&D D D ∂ DΩ
Az összeg első tagja az állandósult repülési állapotokban fellépő légerőket, a második a
különböző irányú gyorsulások, a harmadik pedig a szöggyorsulások hatására keletkező
légerőket foglalja magában. Az összeg középső tagjának kifejtésekor kap szerepet az előző
fejezetben leírt átalakító mátrix. A harmadik tagnál ilyet nem kell alkalmazni, mivel a légerők
közvetlenül a szöggyorsulástól függenek, nem pedig belőlük kiszámítható áramlási
jellemzőktől, mint a gyorsulások esetén.
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Az első tagban a következőképpen írható fel az ellenállás (D), az oldalerő (Q) és a felhajtóerő
(L):
− D 


∗
ARD =  Q 
 − L 
D = q ⋅ S ⋅ CD

⇐ C D = C D (α,V ) + C Dq ⋅

Q = q ⋅ S ⋅ CQ

⇐ C Q = C Qβ ⋅ β + C Qp ⋅

L = q ⋅ S ⋅ CL

⇐ C L = C L (α,V ) + C Lq ⋅

q
V lµ
p

V s

+ C Qr ⋅

r
V s

q
V lµ

Az egyenletekben a q a torlónyomás jele, megkülönböztetendő a q szögsebességkomponenstől. A negatív előjel a felhajtóerő és az ellenállás esetében az aerodinamikai
koordinátarendszer irányítottsága miatt szükséges.

A gyorsulás szerinti derivatív:
lµ 

C
0
0
−
⋅


Dα&
V
∂ DR D

0
= q ⋅ S ⋅ M DA 0 0
 ⋅ M D∞
∂ DV&D
l
0 0 − C ⋅ µ 
Lα&

V 
, ahol M D∞ az előző fejezetben kiszámított átalakító mátrix.

(46)

Ez a tag az ellenállásnak és a felhajtóerőnek az állásszög változási sebességétől való
&D -t megszorozva
függését tartalmazza. Ez könnyen belátható annak ismeretében, hogy DV
balról M D∞ -nel a V&, β&, α& aktuális értékeit tartalmazó oszlopvektor az eredmény, illetve
hogy az

M

DA

mátrix a koordinátatranszformációt végzi a „sárkány”-koordinátarendszerbe.

A szöggyorsulás szerinti derivatív:

l
0 − C Dq& ⋅  µ

V
∂ DR D

0
=q⋅S ⋅ 0
&D

∂ DΩ
0 − C ⋅  l µ
Lq& 

V







2






2


0

0

0



(47)

A sárkányra ható légerő a három tag összegeként felírva már beépíthető az egyenletekbe
anélkül, hogy akadályozná az egyenletek átalakítását.
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A pilótára ható légerő jó közelítéssel modellezhető egy ellenállással:

D

− C DP ⋅ q ⋅ S 


0
ARP = 



0

R P = M DA⋅ A R P ;

(48)

2.2.3 Légerők nyomatéki tényezőinek beépítése az egyenletekbe

A légerők nyomatéka a sárkány súlypontja került felírásra, igazodva az eddig is említett
nemzetközi publikációk által használt eljáráshoz. A felírásnak ez a módja ugyan eltér a
merevszárnyú gépek esetén alkalmazott gyakorlattól, de két szempontból is kedvező. Az
egyik szempont gyakorlati: egy sárkány viselkedése legszorosabban a felfüggesztési pont
körüli nyomaték alakulásával függ össze, de ez a pont üzemszerűen állítható minden gépen,
így csak a közelében lévő súlypontra lehet a légerők nyomatékát biztosan felírni, ami még
mindig jól tájékoztat a sárkány viselkedéséről. A másik előny, hogy a súlypontra felírt
nyomatékok bármilyen modell felírását megkönnyítik.
A légerőhöz hasonlóan a sárkányra ható nyomatékokat is három tag összegeként kell
felírni.
D

M D = D M ∗D +

∂ DM D & ∂ DM D &
⋅ V +
⋅ Ω
&D D D
∂ DV&D D D ∂ DΩ

(49)

A tagok szerepe is ugyanaz, mint a légerőknél szereplőké, számítási módjuk pedig a
következő:
Az első tag három komponense:
Ml 
=  M m 
DM
 M n 
∗
D

M l = q ⋅ S ⋅ s ⋅ Cl
M m = q ⋅ S ⋅ lµ ⋅ Cm
M n = q ⋅ S ⋅ s ⋅ Cn

p
r
+ C lr ⋅
V s
V s
q
⇐ C m = C m (α , V ) + C mq ⋅
V lµ
⇐ C l = C lβ ⋅ β + C lp ⋅

⇐ C n = C nβ ⋅ β + C np ⋅

p
V s

+ C nr ⋅

r
V s
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A kifejezés tükrözi, hogy a sárkányra ható légerők nyomatékának hossz , és függőleges
tengelye körüli komponense a csúszási szögtől és a szögsebesség x-, és z-irányú
összetevőjétől függ.
A kereszttengely körüli nyomaték viszont az állásszögtől, a sebességtől és a bólintó
szögsebességtől.
A gyorsulás szerinti derivatív:

0 0

0




lµ 
∂ DM D
= q ⋅ S ⋅ 0 0 C mα& ⋅  ⋅ M D∞
∂ DV&D
V

0 0

0

2

(50)



Ez a derivatív azt tükrözi, hogy a modellben csak a bólintó nyomaték függ a
sebességvektor megváltozásától, és az is csak az állásszög változásától.
A szöggyorsulás szerinti derivatív:
0
0

l µ3
∂ DM D
= q ⋅ S ⋅ 0 C mq& ⋅ 2
&D
∂ DΩ
V

0
0


0

0

0

(51)

Ebben a tagban látható, hogy a modellben csak a bólintó nyomaték függ a sárkány
szöggyorsulásától, annak is csak a kereszt-tengely körüli összetevőjétől.
A három tag összegeként a sárkányra ható légerők nyomatéka már beépíthető az
egyenletekbe.

2.2.4 Légerő- és nyomatéki tényezők elemeinek definiálási módja

A (31)-es, (32)-es és (33)-as egyenletekben
bemutatott, és az előző fejezetekben új alakra
hozott légerő és nyomatéki tényezők egyes
tagjainak a merevszárnyú gépekénél összetettebb
leírása szükséges, mivel függenek a sebességtől
is. A 8. ábra azt mutatja, hogyan deformálódik
egy sárkány kilépőélének alakja állandó
8. ábra: Szárnygeometria változása a
állásszög, de növekvő megfúvási sebesség
sebesség hatására állandó állásszög
mellett.
mellett [24]
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A sebességtől és állásszögtől is függő tényezők olyan polinomokkal írhatók le,
amelyekben az együtthatók maguk is polinomok:

[
[a
[a

]
]⋅α
]

c = a11 ⋅ V 2 + a12 ⋅ V + a13 ⋅ α 2 +
21

⋅ V 2 + a22 ⋅ V + a23

31

⋅ V 2 + a32 ⋅ V + a33

+

(52)

A fenti polinom együtthatóit tömbbe foglalva a következő alakban történt egy
tetszőleges tényező állásszög- és sebességfüggésének definiálása:
 a11
C = a21
 a31

a12
a22
a32

a13 
a23 
a33 

(53)

A C mátrix segítségével a következő módon számítható a c konstans:

 v 2   α 2 
    
c = C⋅  v   ⋅  α 
     
  1   1 
Az (52)-esnél egyszerűbb polinommal leírható tényezők esetén az C mátrix megfelelő
elemei zérussá válnak, Így például az olyan tényezők esetén, amelyek függetlenek az
állásszögtől és a sebességtől is (,azaz konstanssal megadhatók) a mátrixnak csak az a33 eleme
nem zérus. Így biztosítható a számítógépes programon belül a légerőtényezők egységes
definiálása.
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2.3

Kormányzás

A pilóta a sárkányrepülőt testének áthelyezésével kormányozza. Ez alapján több
publikáció ([19], [14]) szerzője a pilóta pozícióját veszi kormányzási paraméternek, és így
vizsgálja a sárkányrepülő mozgását. Azonban ennek a paraméternek, és különösen a
deriváltjának a mérése nehézségekbe ütközik. Pedig amint az a további fejezetekből kiderül, a
sárkányrepülő jellemzőinek pontosításához olyan kormányzási paraméterre van szükség, ami
pontosan mérhető, és deriváltja lehetőleg nem szerepel a mozgásegyenletekben. (Mivel ennek
meghatározása további pontatlanságokhoz vezet.)
Ahhoz, hogy a pilóta teste elmozduljon a sárkányhoz képest, erőt kell kifejtenie a
kormányrúdon Ezt az erőt fel lehet használni kormányzási paraméterként a modell
felállításakor. G. Matteis [19] már megkülönböztetett figyelemmel kíséri a kormányerőt és H.
Altmann [24] már ezt használja kormányzási paraméternek. A kormányerő mérése nem okoz
olyan méréstechnikai nehézségeket, mint a pilóta-pozíciójának mérése, és deriváltját sem kell
meghatározni, mert nem szerepel az egyenletekben. További előnyként jelenik meg, hogy a
kormányerő stabilitási szempontból több és közvetlenebb információt hordoz, így mérésével
néhány stabilitási paraméter egyszerűen kiszámítható.
Ezek alapján a modell felállításakor a pilóta által a sárkányrepülőre kifejtett kormányerő
lett a kormányzási paraméter.
Szimulációk végzésekor a kormányzási paraméternek értéket kell adni. Amennyiben az
értéke nulla, a szimuláció azt fogja kiszámolni, hogy milyen mozgást végez a sárkányrepülő
az adott kezdeti állapotból, ha a pilóta elengedi a kormányt. Bár ez a valóságban ritkán fordul
elő. A pilóta általában fogja a kormányrudat, erőt fejt ki rajta, és így vezeti a sárkányt. Az erő
nagyságát és irányát a pilóta reflexe és gondolkodása határozza meg. Ez egy igen összetett
folyamat. Egy egyszerű szabályzási rendszer felépítésével ennek a folyamatnak a
legalapvetőbb funkciói modellezhetők. Ezt beépítve a repülésmechanikai modellbe a rendszer
nagyobb stabilitást mutat, ami megegyezik a valósággal.
Σ

Kx
bx

cx

Kx0

δ0

Ky0

σ0

Modell
Trimmszámítás- kimenő
jelei
ból

ϕ

ϕ0

δ

kx

&
δ& δ&

K

σ σ& σ&
&

kϕ

cy

by

ky
Ky

Σ
9. ábra: Pilótát helyettesítő szabályzó rendszer
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A szabályzó rendszer külön kezeli a hossz- és az oldalirányú kormányzást. Mindkét
esetben a kormányerő adott irányú komponense a beavatkozó jel. Mivel nincs beépítve
integráló tag, a kormányerő alapértékét (Kx0, Ky0 ) ki kell számolni. Ezt a szimuláció elején
végzi el egy eljárás az összes többi állapotjelző kezdeti értékének kiszámításával együtt
(trimmszámítás). Ehhez az alapértékhez adódnak a szabályzórendszer által kiszámolt
beavatkozó jelek.
Ha a pilóta hosszirányú pozíciójára jellemző δ szög eltér az előírt értékétől, akkor egy
egyszerű arányos tag a különbséggel arányos visszatérítő erőt fejt ki. Egy δ&-től függő
&pedig egy konstans átviteli függvényű tagon keresztül
csillapítás csökkenti a lengéseket, a δ&
eltolja a rendszer lengésidejét magasabb értékek felé.
Az oldalirányú, azaz 'csűrő' kormányzás is alapvetően ezt az elvet követi. A különbség
csupán annyi, hogy a trimmszámítás során kiszámolt σ0 szöghöz hozzáadódik egy az előírt és
az aktuális bedöntési szög különbségével arányos érték, és a szabályzó rendszer ezt az értéket
igyekszik tartani a már említett módon, a kormányerőn keresztül. Ez abból következik, hogy a
pilóta a repülés közben a szárny megfelelő szögű bedöntését igyekszik tartani, nem pedig a
saját oldalirányú kitérését.
Egy összegző a két egymástól független kormányerő-komponenst vektorként adja át a
rendszer kimenetén. A szabályzórendszer működése egyenletekkel a következőképpen írható
le:
− K x = K x 0 − c x (δ − δ 0 ) − bx ⋅ ω δ − k x ⋅ ω&δ

[

(54)

]

K y = K y 0 − c y σ − (σ 0 + cϕ ⋅ (ϕ − ϕ 0 )) − b y ⋅ ωσ − k y ⋅ ω&σ

(55)

Az x-irányú kormányerőt számító egyenletben a Kx azért negatív, mert a szögek és
irányok definiálása alapján a pozitív δ pilótakitérés negatív Kx kormányerő hatására jön létre.
Így negatív előjellel kell szerepelnie a kormányerőnek a baloldalon, hogy a jobb oldalon az
irányítástechnikában szokásos módon negatív előjellel szerepeljenek a csillapítások. Az
oldalirányú kormányzásnál ez a jelenség nem lép fel.
Az így kiszámított kormányerő a mozgásegyenletekbe a következő formában vihető be
áttérve az ott használt jelölésekre:
 k x ⋅ ω&δ 


&σ 
D K = D K + k y ⋅ ω
 0 
∗

K x 0 + cx (δ − δ 0 ) + bx ⋅ ωδ



,ahol D K =  K y 0 + c y σ − (σ 0 + cϕ ⋅ (ϕ − ϕ 0 )) + by ⋅ ωσ 


0

[

∗

]

(56)

A konstansok értékei a következők lehetnek:
cx = 1000000

N
rad

c y = 350000

N
rad

cϕ = 2
bx = 10000 Ns

by = 10000 Ns

k x = 500 Ns 2

k y = 100 Ns 2
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A 'c' betűvel jelölt konstansok a visszatérítő erő nagyságát, a 'b'-vel jelöltek a
csillapításokat, a 'k'-val jelöltek pedig a lengésidő-módosító tagokat határozzák meg. A
szabályzórendszer ezekkel a konstansokkal végre tud hajtani egy 20°-os bedöntésű fordulóba
való bevitelt. Ennél radikálisabb manőverek végrehajtását már nem tudja elvégezni, mivel
külön kezeli a hossz- és oldalkormányzást.
A másik módja a kormányerő megadásának, ha egy valóságban mért időfüggvény
alapján képzi a szimuláció a kormányerőt. Ez a 6. fejezetben kifejtett identifikációt lehetővé
tévő első lépés.
2.4

Az egyenletek átalakítása

Ahhoz, hogy az előző két fejezetben felállított egyenleteket 3.1 fejezetben részletezett
numerikus eljárásokkal meg lehessen oldani, a következő átalakításokat kell elvégezni rajtuk:
— Az ismeretlenek deriváltjait minden egyenletben a bal oldalra kell rendezni.
— Az így rendezett egyenletek bal oldalaiból meg kell alkotni az egyenletrendszert
alkotó,

A x& = b (x , t )
alaknak megfelelő A mátrixot, x vektort és b vektor-vektor függvényt. Ezek a
Függelék 4. pontjában láthatók részletezve.
— Megszorozva az egyenlet mindkét oldalát balról az A rendszermátrix inverzével el
lehet jutni a következő, explicit, normált formáig (ebben a lépésben a jobb oldal
kiszámítását már számítógép végzi):

x& = f (x , t )

Az invertálás előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az A mátrix megfelelően
kondícionált-e. A sárkányrepülő adataival feltöltött egyenletrendszer mátrixának kettes
normára vonatkoztatott kondíciószáma a szimulált repülési állapottól függően 203 és 210
között változik, ami azt jelenti, hogy nem túl jól kondícionált. Azonban emiatt még
semmiképpen sem elvetendő a felállított egyenletrendszer, mivel ennél nagyobb
kondíciószámú mátrixokkal is léteznek széles körben elfogadott eljárások más
tudományterületeken. (Például az örvény-panel módszerben előforduló együttható mátrix a
numerikus áramlástanban 800-as kondíciószámú is lehet.) Ilyen kondíciószám mellett az
eredmények pontosságát azonban mindenképpen meg kell vizsgálni, amire sor is kerül a 6.3
fejezetben.
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3 Az általános modellel végzett szimulációk értékelése
A fejezetben bemutatásra kerülő számítógépes szimuláció a The MathWorks Inc. által
készített MATLAB tudományos célú programozási nyelv 5.3-as verziójában készült. A
kutatás keretében megírt program a MATLAB beépített szolgáltatásait felhasználva képes
szimulálni egy sárkányrepülő teljes háromdimenziós mozgását. A szimulációban a mozgást
irányító kormányerő vagy egy előre megadott időfüggvény szerint, vagy pedig egy egyszerű
szabályzó rendszer összefüggései szerint alakul.
A fejezet második részében a szimuláció segítségével elvégzett érzékenységvizsgálat
eredménye kimutatja, hogy egy figoid lengés paramétereire milyen hatással vannak az
egyenletrendszerben szereplő aerodinamikai tulajdonságokat definiáló konstansok.
A [3]–ban található általános repülésmechanikai ismeretek és az érzékenység-vizsgálat
eredményének felhasználásával e fejezet utolsó részében kijelölésre kerülnek az
aerodinamikai modell azon konstansai, amelyek szerepe a sárkány viselkedésében
meghatározó.
3.1

A szimulációt végző program működése

A
szimulációt
végző
program
működésének blokk-diagramját a 10. ábra
mutatja. Minden szimuláció stacioner repülési
Adatok
állapotból
indul,
azaz
egyenesvonalú
egyenletes repülésből vagy állandósult
fordulóból. Ennek a megadása történik az első
lépésben. Egy ilyen állapotot egyértelműen
definiál a pilóta által kifejtett hossz- és
x = f(x, t)
oldalirányú kormányerő. Ha a kormányerőt a
2.3 fejezetben kifejtett szabályzó rendszer
számítja, akkor sárkány bedöntési szöge (ϕ) és
a pilóta hosszirányú kitérése (δ) határozza
10. ábra: A szimulációt végző program
meg a kormányerő két komponensét, így az
blokk-diagrammja
alapállapot megadása e két szög értékének
megadását jelenti. Ha azonban a szabályzó
rendszer ki van iktatva a szimulációból, mert a
kormányerő megadása más módon (pl.: mért adatok alapján) történik, akkor az alapállapotot a
szimuláció indulásának pillanatában érvényes kormányerő írja le.
A következő lépés a trimmhelyzet-számítás, amely a szimuláció ismeretleneinek a fenti
módon definiált alapállapotban érvényes értékét számítja ki. A számítást egy a NewtonRaphson módszer szerint működő eljárás végzi, amely megkeresi az ismeretleneknek, azaz a
P Ω P -nek, PVP -nek, D Ω D -nek, DVD -nek, ψ-nek, ϑ-nak, ϕ-nek,δ -nak, σ-nak, ω δ -nak, és az
ωσ -nak azt az értékét, amelyekkel teljesülnek a trimm-modellben leírt egyenletek. Az
eljárásról részletesebben a [5]–ben lehet olvasni. A trimm-modell egyenletei a szimuláció
mozgásegyenleteinek egyszerűsítésével jönnek létre. Az egyszerűsítést az teszi lehetővé, hogy
stacioner repülésben a mozgó rendszerben definiált ismeretlenek deriváltjai zérusok, és a
kapcsolati egyenletek is igen egyszerűvé válnak a relatív mozgások hiánya miatt.
1

2

Kezdeti
feltételek

Trimmhelyzet
számítás
(Newton-Raphson)

Zavarások

Trimm
modell

Sárkány

Linearizálás,
sajátérték
számítás

Pilóta

Aerodinamikai
adatok

3

Megoldó

1

Runge-Kutta 4-5

4

Kormányzás

1

Eredmények
elmentése
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Az ismeretlenek kezdeti értékének kiszámítása után lehetőség van zavarások beadására
is, ha a szimulációt esetleg valamelyik ismeretlen kiszámítottól eltérő kezdeti értékével lenne
szükséges indítani.
Ezután kezdődik a modellt leíró egyenletrendszer feldolgozása. Első lépésként a
program ábrázolja a sárkány modelljének linearizálás utáni sajátlengéseit. A linearizáló eljárás
egyszerű numerikus úton letapogatja az egyenletrendszer Jacobi-determinánsát a paraméterek
kezdeti pillanatban érvényes értéke mellett, és az így kapott mátrixnak felrajzolja a
sajátértékeit. Ez a további számításokhoz nem szükséges, csupán tájékoztatásul szolgál.
Ez után kezdődik maga a szimuláció. Az explicit eljárás alapját egy negyed-ötöd rendű
explicit Runge-Kutta formula, a Dormand-Prince pár alkotja ([8]), amely az x&= f (x, t ) alakú,
azaz explicit normált elsőrendű közönséges differenciálegyenlet-rendszerek megoldására
készült. A sárkányrepülő modelljét leíró egyenletrendszer is már ebben a formában áll
rendelkezésre az előző fejezet végén leírt átalakítások után.
Mind a trimm-modell, mind pedig a szimulációhoz használt modell ugyanabból az
adatbázisból veszi a geometriai, súly és aerodinamikai adatokat. A kormányerő értékét egy
eljárás adja át, amely ehhez vagy a 2.3 fejezetben leírt szabályzórendszer összefüggéseit
használja fel, vagy pedig egy valóságban mért kormányerő-görbéből interpolálja a
kormányerő szükséges időponthoz tartozó értékét.
Legvégül megtörténik a szimulált repülés paramétereinek elmentése és képernyőre
rajzolása.

3.2

Érzékenység vizsgálat

Az érzékenység-vizsgálat célja az volt, hogy meg lehessen állapítani az aerodinamikai
modell szimmetrikus repülési tulajdonságait leíró konstansoknak a repülési jellemzőkre
gyakorolt hatását, és a nagy számú konstans között rangsorolást lehessen végezni.
A szimmetrikus repülésben szerepet játszó aerodinamikai tényezők ([31], [32], [33]
egyenlet) alakulását összesen 33 konstans írja le:

  CAD11 CAD12  
C L (α , V ) = f  
 
CAD
CAD
21
22


C Lq
= f ([CAQD ])
C Lα&
C Lq&

= f ([CAADOTD ])

= f ([CAQDOTD ])

  CMD11 CMD12 CMD13  


C m (α , V ) = f  CMD 21 CMD 22 CMD 23 
 CMD31 CMD32 CMD33 


= f ([CMQD ])
C mq
C mα&
C mq&

= f ([CMADOTD])

= f ([CMQDOTD])
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  CWD11 CWD12  


C D (α , V ) = f  CWD 21 CWD 22 


 CWD31 CWD32 


  CWQD11 CWQD12  
= f  
C Dq
 
 CWQD 21 CWQD 22 
  CWADOTD1 
= f  
C Dα&
 
 CWADOTD 2 
  CWQDOTD1 
= f  
C Dq&
 
 CWQDOTD2 
A konstansok a 2.2.4 fejezetben leírt módszer szerint definiálják a légerőtényezőket. Itt
a szögletes zárójelbe foglalt, nagybetűkkel és számokkal jelzett konstansok felelnek meg az
ottani (52)-es és (53)-as egyenletben szereplő, általánosítva a11..a33-mal jelölt konstansoknak.
A konstansoknak egy olyan repülésre való hatását kellett megvizsgálni, amely jellemző
egy adott sárkányra, azaz különböző aerodinamikai jellemzőkkel bíró sárkányok esetén
különbözőképpen zajlik le. Ez azért fontos, hogy minden aerodinamikai konstans szerepe
kimutatható legyen. Ehhez a szimulációban minél több repülési állapotnak elő kell fordulnia.
Egy másik fontos szempont, hogy számszerűsíthető legyen az egyes konstansok hatásának
nagysága, mivel ennyi konstans esetén ez már szükséges az egzakt összehasonlításhoz.
Erre a célra a figoid lengés szimulációja nagyon alkalmasnak bizonyult. Ugyanis ennek
során egy tág állásszög- és sebességtartományt repül be a sárkányrepülő különböző mértékű
gyorsulásokkal. Így biztosítható a sok repülési állapot, aminek következtében másképpen
zajlik le különböző aerodinamikai konstansok esetén. A másik előnye, hogy könnyen
számszerűsíthető az eredménye, mert minden repülési paraméter időfüggvénye jól közelíthető
egy exponenciálisan csökkenő amplitúdójú szinuszos lengés függvényével. Ez a függvény
kellően sok jellemzővel rendelkezik (kezdeti amplitúdó, csillapítás, lengésidő, középérték és
késés), és ezek a jellemzők fontos fizikai tulajdonságok jellemeznek. Így biztosítottá válik,
hogy az érzékenység vizsgálat nem szakad el a valóságtól.
Ezek alapján a vizsgálat 34 szimuláció eredményére támaszkodik a 33 konstansnak
megfelelően. Minden szimuláció egy δ = 0° pilóta pozícióhoz tartozó, bedöntés nélküli
egyenletes repülésből indult. Majd a pilóta 2 s alatt egy koszinusz függvény szerint átment
δ = -10°-os pozícióba. Ez megfelel egy átlagosnál gyorsabb repülési helyzetből történő
felvételnek. Az új repülési helyzet csak lassan csillapodó figoid lengés során állt be, ami jól
megfigyelhető a szimulált repülési paraméterek időfüggvényén. A szimulált repülések
időtartama 50 s volt.
A legelső szimuláció minden konstansnak az eredeti értékével futott le, ez volt az
összehasonlítási alap. A többi 33 szimuláció indítása előtt pedig rendre megváltoztatásra
került a 33 konstans közül egy az eredeti értékének 90%-ára.
Az így szimulált figoid lengések során a sárkány súlyponti sebességének nagysága és az
állásszög jól közelíthető az első 7 másodperc eltelte után egy exponenciálisan csillapodó
amplitúdójú, nem nulla középértékű szinuszos lengés
x(t ) = A ⋅ e

−

t
B

 2π

⋅ sin 
⋅t + D + E
C


(57)

34

alakú időfüggvényével. A közelítést a legkisebb négyzetek módszerével végezve az első
(változatlan konstansokkal lefutott) szimuláció esetén a következő eredményt kapjuk:
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11. ábra: A sebesség alakulása figoid
lengés közben
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12. ábra: Az állásszög alakulása
figoid lengés közben

Az ábrákon szemmel is jól megfigyelhető, hogy a sebesség nagyságára jobban
illeszkedik a közelítő függvény, mint az állásszög időfüggvényére. Ez abból következik, hogy
a szimulált állásszög-görbe kissé összetettebb jelleget mutat a közelítő függvénynél.
Határozott eltérés van például a lengés alsó és felső görbületének mértéke között, illetve a
lengés középértéke is kissé csökkenő tendenciát mutat az idővel. Ezeket a tulajdonságokat a
közelítő függvény figyelmen kívül hagyja, azonban a görbe alapvető jellegét leírja, és így
paraméterei is hordozzák.
A közelítést elvégezve mind a 34 szimulációra könnyen számszerűsíteni lehet az egyes
aerodinamikai konstansok hatását. Egy adott szimulációra illesztett közelítő függvény A, B,
C, D és E paramétereinek eltérése az első szimulációra illesztett közelítő függvények
ugyanezen paramétereitől, megmutatja, hogy az adott szimulációban megváltoztatott
aerodinamikai konstans közelítőleg mekkora változást okoz a figoid lengés amplitúdójában
(A), csillapodásában (B), lengésidejében (C), késésében (D) vagy középértékében (E).
A vizsgálat eredményét bemutató két ábra közül a 13. ábra a sebesség érzékenységét
mutatja, míg a 14. ábra az állásszögét. Mindkét ábrán az x-tengelyen vannak felsorolva a
fejezet elején definiált aerodinamikai konstansok. Minden konstanshoz négy oszlop tartozik,
amelyek bemutatják, hogy az adott konstans értékének 10 %-os csökkentése mekkora eltérést
okozott a sebesség- illetve az állásszög-lengés fenti módszerrel számított amplitúdójában,
csillapodásában, lengésidejében és középértékében. Mivel általában a csillapításra (kék
oszlopok) nagy hatással (max. 73.9 %) voltak a tényezők, míg a középértékre (piros oszlopok)
kicsivel (max. 15.4 %), az aerodinamikai konstansok összevethetősége érdekében a négy
jellemzőre gyakorolt hatás (az előforduló maximális értékre) normalizálva került ábrázolásra.
A jelmagyarázatban leolvasható a négy maximális érték: Az oszlopok magasságát ezzel
megszorozva a pontos százalékos érték is megkapható. Elhanyagolható jelentősége miatt a
késés nem került a diagramba.
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36

3.3

Az érzékenység vizsgálat elemzése

A fenti 13. ábra és 14. ábra elemzésekor jól megfigyelhető, hogy alig láthatók piros
oszlopok az instacioner konstansok felett. Ez azt jelenti, hogy a figoid lengés középértékére
nincsenek hatással az instacioner tagok. Ez érthető is, mivel a lengés középértéke megfelel az
új repülési állapothoz tartozó egyensúlyi helyzetnek, és erre természetesen nem lehetnek
hatással instacioner aerodinamikai jellemzők. Ez a jelenség a sebesség nagyságán végzett
vizsgálat esetén kitűnően látszik.
Az állásszög esetén azonban néhány instacioner tag ennek ellentmondani látszik.
Például a CMQD, elnevezésű konstans 0.7 %-nyi befolyást mutat. Ennek az oka az, hogy az
állásszög-görbe középértéke kissé csökken a lengés folyamán, amit a közelítő görbe nem tud
követni, és így ebben az esetben a lengés középértéke nem egyezik meg pontosan a lengés
csillapodása után beálló, új, állandósuló állapottal. Ez az állásszög-lengés középértékének
csökkenése részletesen látható 11. ábra jobb oldali grafikonján is.
Az érzékenységvizsgálat két diagramjának összevetésekor meg lehet figyelni, hogy a
szárnynyomatéki tényezőben (cm) szerepet játszó stacioner konstansok nagyobb hatással
vannak az állásszög lengésének középértékére, mint a sebesség lengésére. A felhajtóerő
tényező (cL) stacioner konstansai pedig éppen fordítva hatnak. Ez egybevág a merevszárnyú
gépekre kialakított általános repülésmechanikai alapképpel, mi szerint a szárnynyomatéki
tényező alakulása határozza meg a kialakuló állásszöget, majd ehhez az állásszöghöz alakul ki
a felhajtóerő tényezőnek megfelelően a repülési sebesség.
E szerint a kép szerint az ellenállás tényező a merülési sebesség mértékét határozza
meg. Ezt a vizsgálat, ha nem is bizonyítja, de alátámasztja azzal, hogy az ellenállás
tényezőben szereplő stacioner konstansok hatása a sebesség- és az állásszög-lengés
középértékére határozottan kisebbek, mint a felhajtóerő vagy a szárnynyomatéki tényezőben
szereplőké.
Érdemes megfigyelni, hogy a lengés csillapodására minden aerodinamikai paraméter
nagy hatással van. Tehát ez egy olyan jellemző, ami érzékeny a sárkányrepülő aerodinamikai
jellemzőire, és esetleg alkalmas lehet diagnosztikai vizsgálatokra is.
A két diagram alapján lehetett azt is eldönteni, mely aerodinamikai paraméterek
meghatározását lehet várni a paraméter-identifikációtól. Azokat, amelyeknek a hatása az
ábrák szerint kicsi, azokat csupán a sebesség és az állásszög mérésével nem lehet megfelelő
pontossággal meghatározni. A nagy hatású tényezők identifikálása azonban eredményre
vezethet, bár az eredmény ezek esetében sem általános és egyértelmű, csupán a vizsgált
tartományon belül ad egy olyan megoldást, amely eleget tesz a feltételeknek.
Annak ellenére, hogy a fenti szempont alapján el lehet dönteni, hogy mely paraméterek
meghatározása várható az identifikálástól, a kiválasztásuknál volt egy szigorúbb feltétel is,
amely miatt olyan paraméterek identifikálásáról is le kellett mondani, melyek pedig nagy
valószínűséggel elvégezhetők. Ez pedig az, hogy az identifikálandó paraméterek számának
növekedésével rohamosan növekszik a számítási igény. Egyre hosszabb mérési adatsorok
szükségesek a megfelelő pontossághoz, tehát egy szimuláció is egyre hosszabb ideig tart, és
egyre több szimuláció is szükséges a sok paraméter miatt. A tapasztalatok szerint a
rendelkezésre álló eszközökkel három paraméter párhuzamos identifikálása végezhető el a
leírt módszerrel. Ez nem nagy szám a mai számítógépek kapacitását figyelembe véve,
azonban a paraméter-tér komplex felépítése, amely a 6.2.2 fejezetben kerül bemutatásra
jelentős korlátot jelent.
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Ha csökkenteni szeretnénk az identifikálandó paraméterek számát, akkor ezt a stacioner
tényezők más, ismert módszerrel történő meghatározásával is segíteni lehet. A
legkézenfekvőbb megoldást a szélcsatorna vagy mérőautós kísérletek jelentenék, ahol
különböző állásszögek és megfúvási sebességek mellett meg lehet határozni a stacioner
légerőtényezőket. Sajnos azonban erre hazánkban nincs lehetőség.
Amit viszont el lehet végezni, az az egyenes vonalú egyenletes siklás jellemzőinek a
meghatározása. Ez egyszerű mérések és összefüggések alapján elvégezhető, azonban annyival
kevesebb, hogy csak a stacioner siklásban, az adott gépsúly mellett kialakuló, összetartozó
állásszög-sebesség párok esetén teszi lehetővé a légerőtényezők értékeinek meghatározását. A
légerőtényezők értékeire azonban a teljes állásszög- és sebesség-tartományban szükség van.
Ennek meghatározására különböző géptömegekkel kellene méréseket végezni. Ez gyalogos
sárkányrepülővel gyakorlatilag megvalósíthatatlan, mivel már egy 10 kg-os ballaszttal való
nekifutás is jelentős nehézségeket okoz, és így is csak egy 0,1 g-s túlterhelést lehet szimulálni.
Lehetne különböző súlyú pilótákat repültetni, de a pilóták összehangolása és begyakoroltatása
a mérésekre túl nagy munkát igényelne. Megoldást jelent a stacioner légerőtényezők
definiálási módjának megváltoztatása. Olyan paramétereket kell bevezetni, amelyek két
független csoportra oszthatók (a részletes leírásmódot a 4.1 fejezet tartalmazza.):
- egyenletes siklással meghatározható paraméterek
- paraméterek, amelyek az egyenletes siklással nem meghatározható tartományra is
kiterjesztik a stacioner légerőtényezők értékeit
Az első csoportba tartozó paraméterek nem terhelik a paraméter-identifikációt, de a
második csoport meghatározásához már szükség van rá.
Tehát a felhajtóerő és a szárnynyomatéki tényező esetében az identifikálás
megoldhatónak látszik, aminek az alapja az, hogy a paramétereik között vannak nagy súllyal
szereplők is. Azonban az ellenállás-tényező esetében ez nem mondható el. Ennek a
tényezőnek a merülési sebességre van inkább hatása, amelynek a mérése ugyan már régóta
megoldott a variométerek segítségével, azonban anyagi okok miatt még nem sikerült
megfelelően gyors és pontos érzékelőt integrálni a mérőrendszerbe. Így a részletes
identifikálásról le kellett mondani. Egy mérőrendszertől független variométer azonban
rendelkezésre állt, így az egyenletes siklásokkal megvalósítható repülési helyzetekben az
ellenállás-tényező értéke meghatározható volt, és a többi paraméter identifikálásakor ezekkel
az értékekkel szerepelt. Erről a 5.4.3 fejezetben esik még szó.
Az instacioner légerőtényezők közül a Cmq hatása jelentősen felülmúlja a többiét, így
egyértelműen ennek a tényezőnek a legfontosabb a szerepe a sárkány instacioner
viselkedésében, tehát ennek meghatározását lehetséges és célszerű még a paraméteridentifikációval elvégezni.
A fenti megfontolások alapján tehát az identifikáció a stacioner felhajtóerő és
szárnynyomatéki tényező egy-egy paraméterének és a szárnynyomatéki tényező
kereszttengely körüli szögsebességtől függő csillapításának, azaz a Cmq-nak a meghatározását
végzi. Ezek közül az utóbbi tényező meghatározása jelent újdonságot az eddig publikált
repülési mérésekhez képest. A paraméterek pontos definícióit a következő fejezet tartalmazza.
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4 Az általános modell előkészítése az identifikációra
Az előző fejezetben szükségessé vált a sárkányrepülő 2.2 fejezetben bemutatott általános
aerodinamikai modelljének módosítása. A módosítás oka, hogy megfelelő számítástechnikai
háttér hiányában az identifikáló eljárás nem tudja az általános modell minden olyan
paraméterét azonosítani, amelyiknek nagy a szerepe. Az identifikálandó paraméterek
számának csökkentése azonban, mint szó esett róla, más felírásmóddal és kiegészítő
mérésekkel elősegíthető.
A felírásmód megváltoztatás nem érinti a sárkány mechanikai modelljét. A
mozgásegyenletek változatlanok maradnak, csupán a légerőket számító függvény alakja
változik meg. Az új függvényekben sem fordul elő egyetlen ismeretlennek sem a deriváltja,
ezáltal nem változik a sárkányt leíró egyenletrendszer mátrixa sem. Csupán az átrendezett
egyenletrendszer jobb oldala változik, mégpedig a stacioner légerők más függvények alapján
kerülnek kiszámításra.
A fejezet második részében kerül bemutatásra az identifikálásra kiválasztott paraméterek
értékének elméleti úton való közelítése.
4.1

A identifikálandó aerodinamikai modell
A 2.2 fejezetben, az általános aerodinamikai modell leírásakor már volt szó róla, hogy a
szárny jelentős deformációja miatt az összes stacioner légerő-tényezőknek nemcsak az
állásszög, hanem a sebesség függését is figyelembe kell venni. Például a felhajtóerő tényezőt
az általános modellben a következő alakú polinom írja le:

[
[a
[a

]
]⋅ α
]

cL = a11 ⋅ V 2 + a12 ⋅ V + a13 ⋅ α 2 +
21

⋅ V 2 + a22 ⋅ V + a23

31

⋅ V 2 + a32 ⋅ V + a33

+

(58)

, amit az állásszög és a sebesség függvényében a 15. ábra által bemutatott felülettel
lehet ábrázolni. Az ábrán a felület magassága a felhatóerő-tényező értékével arányos.
Szélcsatorna kísérletekkel az alfa-V sík
bármely
pontja
felett
egyszerűen
meghatározhatók a stacioner légerőtényezők.
Csupán a megfelelő állásszöget és megfúvási
sebességet kell megvalósítani.
Az ábrán, az alfa-V síkon elhelyezkedő
egyensúlyi görbe azokat a pontokat köti össze,
amelyek egy egyenletes siklásban kialakuló
állásszög-sebesség párokhoz tartoznak. A
felületen levő görbe pedig a felhajtóerőtényezőnek
ezekben
a
pontokban
megvalósuló értékeit mutatja.
Az
egyensúlyi
görbe
kisebb
állásszöghöz tartozó pontjai nagyobb
sebességű repülés mellett valósulnak meg,
mégpedig
kisebb
(,azaz
negatívabb)
15. ábra: A felhajtóerő tényező az alfa-V
kormányerők hatására. A nagyobb állásszögű,
sík fölött
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de kisebb sebességhez tartozó pontokat pedig nagyobb kormányerők esetén alakulnak ki.
Hangsúlyozni kell, hogy az egyensúlyi pontokat tartalmazó görbe csak egyetlen egy
adott géptömeg esetén érvényes. Nagyobb géptömeg esetén a görbe magasabb sebességek felé
tolódik el, kisebb géptömegek esetén pedig ellentétes irányba. A továbbiakban a
sárkányrepülő tömege a mérésekhez rendelkezésre álló gép, pilóta és felszerelés által
meghatározott állandó értéket jelenti.
A repülések kvázi-stacionáriusnak feltételezése azt jelentené, hogy a repülő a görbén
mozogna „fel s alá”. Azonban a valóság ettől erősen eltér. Ha a repülővel egy felvételt
végzünk, akkor a felhajtóerő
18
kétszeresére is nőhet. Ez
merevszárnyú gépek esetében
17
kb. kétszer akkora állásszöget
jelent,
mint
a
felvétel
16
sebességéhez
tartozó
]
stacionárius állásszög. Tehát
s/ 15
m
[
valóságban a görbét jelentős
g
é
s
mértékben „elhagyja” a repülő.
s 14
e
b
e
Azonban annak mindig egy
S
13
környezetében mozog, és
egyensúlyba
kerülésekor
12
visszatér rá.
A 16. ábra olyan
11
összetartozó
állásszög14
15
16
17
18
19
20
21
22
Állásszög [°]
sebesség párokat mutat be az
alfa-V síkon, amelyeket egy
16. ábra: Mért figoid lengés alfa-V diagramban
valóságos figoid lengés során
ábrázolva
sikerült
kimérni.
A
regisztrátum egy magasabb (16,5 m/s) sebességről indult, majd a kormányrúd hirtelen
kinyomása utáni figoid lengések során az egyensúlyi görbének egy alacsonyabb sebességű
pontja felé tart. A 25 s alatt mért adatok 1Hz-es Csebisev II típusú szűrővel simítottak. (A
szűréssel részletesen a 5.4.1 fejezet foglalkozik.) Az új nyugalmi helyzet ennyi idő alatt nem
alakult még ki, de érzékelhető, hogy kb. 14,5 m/s-os sebesség környékére várható.
A 3.3 fejezetben leírtak szerint a stacioner légerőtényezők függvényét az ismeretlenek
csökkentése érdekében úgy kell módosítani, hogy legyenek olyan paraméterei, amelyeket
egyszerűen, az egyenletes siklásban mértek alapján is meg lehet határozni. A kormányerő, a
sebesség, az állásszög és a merülési sebesség repülés közbeni mérésével az egyensúlyi
állapotokban kialakuló felhajtóerő-, szárnynyomatéki- és ellenállás-tényező értéke egyszerű
összefüggésekkel meghatározható. Tehát ezeknek a paramétereknek meg lehet őket
választani. Így a légerőtényezőket leíró felületek egyensúlyi görbe fölötti értékei az
identifikációs eljárás igénybevétele nélkül rendelkezésre állnak.
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A repülés a görbe környezetében zajlik le, mégpedig minél kisebbek az
instacioneritások, annál közelebb hozzá. Tehát nem szükséges (és repülési mérések alapján
nem is lehet) a teljes felületet meghatározni, hanem csak a görbének egy környezetét. Ebben a
környezetben közelíthető a felhajtóerő-tényező a következő alakkal:
CL = CLst (α ) + CLV ⋅

,ahol
CLst (α )
Vst (α )
CLV

V − Vst (α )
V (α )

(59)

: adott állásszögű, egyenletes siklásban kialakuló felhajtóerő-tényező
: adott állásszögű, egyenletes siklásban kialakuló sebesség
: a felület meredekségére jellemző paraméter

Ebből az alakból kiolvasható, hogy abban az esetben, amikor a gép sebessége
megegyezik az aktuális állásszöghöz tartozó egyenletes siklás sebességével, akkor a második
tag értéke zérus, tehát a felhajtóerő-tényező megegyezik az aktuális állásszög mellett
kialakuló (mérésekkel korábban meghatározott) felhajtóerő-tényezővel. Azonban mikor a
sárkány sebessége eltér ettől a sebességtől, azaz „lelép” a görbéről, akkor az összeg második
tagja módosítani kezdi a felhajtóerő tényező értékét, mégpedig attól függően, hogy mekkora
az eltérés az aktuális sebesség és az aktuális állásszöghöz tartozó egyenletes siklási sebesség
között. Ugyanis minél nagyobb az eltérés, annál jobban eltér a szárnyat érő légerő terhelés
n=1 esettől, tehát annál jobban eltér a szárny geometriája az egyenletes siklásban érvényestől.
Ebből pedig az következik, hogy annál jobban módosul a felhajtóerő tényező értéke is. A
CLV értéke szárny „deformációképességét” jellemzi. Ha a szárny teljesen merev lenne (és
természetesen eltekintünk a Mach-szám változásától is), akkor értéke nulla, és a CL értéke
független a túlterheléstől.
A szárnynyomatéki-tényező definiálása hasonlóképpen történik, annyi különbséggel,
hogy az összegben harmadik, instacioner tagként szerepel a szárnynyomatéki-tényező
kereszttengely körüli szögsebességétől függő csillapítás, azaz a Cmq:
V − Vst (α )
q
(60)
+ Cmq ⋅
Cm = Cmst (α ) + CmV ⋅
V (α )
V lµ
Mivel az ellenállás-tényező csak kis mértékben befolyásolja az állásszög és a sebesség
alakulását, ezért csak stacioner értékeivel került bele az identifikálandó aerodinamikai
modellbe:
CD = CDst (α )

(61)

A fenti modellben a CLst (α ) , Cmst (α ) , CDst (α ) és a Vst (α ) egyenletes siklásokban mért
adatokból egyszerű összefüggésekkel meghatározható. Így a CLV , CmV és a Cmq
meghatározása történik az identifikáló eljárással.
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4.2

Az identifikálandó paraméterek elméleti közelítése

Az előző fejezetben kijelölt három paraméter értékére elméleti közelítést kell adni, hogy
behatárolható legyen az a paraméter-tér, ahol a megoldást keresni kell. A szakirodalomban
találhatók általánosan elfogadott numerikus aerodinamikai számítások a légerő-tényezők
kiszámítására adott geometria mellett. Ezek közül az alkalmazott örvény elmélet és a
Birnbaum-féle számítás segítségével került meghatározásra a három paraméter. Azonban a
sárkány deformációjának, azaz szárnygeometriájának számítására még nem születtek ilyen
eljárások. A [41]-ben és [23]-ban olvasható két módszer arra vonatkozóan, hogy a szárny
aeroelasztikus viselkedését hogyan lehet leírni. Azonban az előbbi olyan részletes számítást
igényel, amely jelen esetben nem célszerű, az utóbbi pedig olyan mérési módszeren alapszik,
amely újabb mérési berendezések felhasználását igényelné. Mivel a jelen munkában csak az
aerodinamikai paraméterek közelítésére van szükség, így a 4.2.4 fejezetben leírt, egyszerűbb
deformáció-számítási eljárás került kidolgozásra. A közelítés során alkalmazott
egyszerűsítések minden esetben a túlbecslés irányába történtek, azaz a kiszámítandó
paraméterek nagyobb abszolút értékének irányába.
4.2.1 Geometriai adatok felvétele

Az aerodinamikai tulajdonságok elméleti meghatározásához szükség van a fesztáv, a
szárnyfelület és a nyilazási szög értékére, illetve a profilgeometria, a húrmegoszlás és az
elcsavarás-megoszlás meghatározására. Ezek legtöbbje egyszerűen lemérhető a földön mivel
nem deformálódnak jelentősen a levegőben.
Azonban az elcsavarás-megoszlás meghatározása a flexibilis vitorla miatt nem ilyen
egyszerű. Az elcsavarás-megoszlást a kilépőél és a belépőél magasságának különbségéből
lehet számítani. A belépőél a vizsgálatokban résztvevő Zephir CX típusú sárkánynál egy 50
mm átmérőjű 1,5 mm falvastagságú dural szárnytartó cső alkotja, aminek a felhajlását a kétkét(!) oldalkör (3 mm-es acélsodrony) két-két ponton csatlakozva akadályozza meg. Ezért a
belépőél magasságának deformációját
elhanyagolhatónak lehet venni. A kilépőél
viszont merevítetlen, így magassága a
földön állva egészen más, mint a
levegőben, ahol a vitorla két oldala közötti
nyomáskülönbség
is
hat.
Ebből
következően a kilépőél geometriáját csak
repülés közben lehet felmérni.
A mérések végrehajtása során a
földről fényképek készültek a sárkányról,
melyeket a 17. ábra mutat be. A képeken, a
sárkány hátulról látszik, és a kilépőél
alakja felismerhető. Mivel a gerinc és az
árboc hossza illetve a fesztáv ismert, ezért
az erősen felnagyított képeken ezeket
lemérve meg lehetett állapítani, hogy
milyen szögből készült az adott fénykép és
mekkora a kicsinyítése. Így rendelkezésre
álltak a „sárkány” és a „kép”
koordinátarendszerek közötti elforgatási szögek. Ezeket és a nagyítás mértékét is ismerve a

17. ábra:
fényképek

A

sárkányrepülőről

készült

42

s [m]

képekről levett kilépőél-pontok koordinátái visszatranszformálhatók voltak a sárkánykoordinátarendszerbe. Ezzel a fényképezések pillanatában a kilépőél magassági koordinátái
ismertek lettek. Ebből pedig meghatározhatóvá vált egy-egy elcsavarás-megoszlás is az egyes
kilépőél alakokhoz.
A 18. ábra a két fénykép alapján
0.55
megállapított
négy félszárny kilépőélfélszárny1
félszárny2
0.5
vonalát mutatja, illetve folytonos vonallal
félszárny3
félszárny4
0.45
az átlagukat. A jelentős különbségeket a
átlag
0.4
nem szimmetrikus repülésből következő
0.35
asszimmetria és a mérési pontatlanságok
0.3
okozzák. Az azonban az eltérések ellenére
0.25
jól látszik, hogy a vonal alakja minden
0.2
esetben hasonló jelleget mutat. A kilépőél
0.15
alakjának pontosítása a következő
0.1
fejezetben bemutatásra kerülő alkalmazott
0.05
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
örvény elmélet segítségével történt meg. A
Magasság [m]

négy
kilépőél-vonal
függőleges
koordinátáinak átlagát azonos mértékben
növelve meg lehetett találni azt a kilépőélalakot, amelyhez kiszámított elcsavarás-megoszlással az α=18° állásszögű, V=14,1 m/s
sebességű repülési esetben az örvény elmélet szerint a felhajtóerő nagysága éppen
megegyezik a sárkányrepülő súlyával. A koordináták azonos mértékű nagyítása biztosítja,
hogy a fényképek alapján meghatározott eredeti alak megmaradjon. Ezzel a módszerrel az
arányossági szorzó 1,19-re adódott.
A továbbiakban ez az alak lett a sárkány alap repülési helyzetéhez tartozó kilépőél-alak.
18. ábra: A kilépőél a fényképek alapján

Felvetődhet a kérdés, hogy a profilgeometria miképpen határozható meg, ha a
szárnygeometria meghatározása is ilyen összetett eljárást kíván. Ez egy régi sárkány esetében
valóban komoly fejtörést jelentett volna. Azonban a mai sárkányok már el vannak látva nem
kevés számú „latnival”. A latnik ugyanazt a célt szolgálják, mint a vászonborítású gépek
bordái. A különbség annyi, hogy ezeket dural csőből hajlítják, és a vitorlában kiképzett
zsebekbe lehet becsúsztatni. Ezzel biztosítják a profilhűséget. (A merevszárnyú gépekkel
ellentétben az elcsavarást nem, mert a latnik vége a kilépőéllel együtt mozog.) Így a
profilgeometria a latnik alakjával egyszerűen meghatározható.
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4.2.2 Alkalmazott örvény elmélet
3
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19. ábra Az örvényelmélet geometriai viszonyai

-5

Többek között a [44]-ben is
tárgyalt és bemutatott elmélet
alkalmas
egy
tetszőleges
geometriával rendelkező véges
szárny felhajtóerő és ellenállás
tényezőjének kiszámítására. A
geometrián kívül ismerni kell
hozzá
szárny
profiljainak
felhajtóerő-tényező meredekségét
is, ami a=2Π értékkel szerepelt a
számításokban. A megfúvás
irányának
és
sebességének
megadásával kiszámítható volt a
cirkulációnak,
az
indukált
sebességnek és felhajtóerőnek a
fesztáv menti megoszlása. Mivel
a módszer széles körben ismert,
részletes
ismertetésére
az
értekezésen belül nem kerül sor.
A
19.
ábra
az
elmélet
alkalmazása
során
felépített
geometriát mutatja be.

4.2.3 Birnbaum-féle számítás

Az alkalmazott örvény elmélet semmiféle információt nem nyújt a szárnynyomatéki
tényező alakulásáról. Azonban a [18]-ban részletesen bemutatott Birnbaum-féle számítás
segítségével vékony profilok esetén meghatározható egy szárnyprofil nyomatéki tényezője. A
feltétel a szimpla vitorlával rendelkező sárkányrepülők esetében teljes mértékben teljesül. A
mérésben résztvevő sárkány azonban már kettős vitorlával rendelkezik, aminél az eljárás
pontossága kisebb. Mivel a számítások arra szükségesek, hogy az identifikáló eljárásban
meghatározandó paraméterek lehetséges értékeit behatárolják, ezért a pontosság ez esetben is
elfogadható.
A latnik alakja által meghatározott profilgeometriát egy negyedfokú polinommal
lehetett leírni. Majd a Birnbaum-féle számítással minden szárnymetszet profiljára meg lehetett
határozni a szárnynyomatéki tényezőt. Ebből és az alkalmazott örvény-elmélet
eredményeként kapott felhajtóerő-megoszlásból meghatározható volt a teljes szárny
nyomatéki tényezője ismerve a szárny geometriáját.
A Cmq tényező értékének behatárolásához is felhasználható volt az eljárás eredménye.
Ugyanis a szárny kereszt-tengely körüli szögsebességének hatását modellezni lehet azzal,
hogy a nyilazott szárny különböző
r·q
metszeteinek
az
állásszöge
a
α
AC
α
forgástengelytől való távolságtól függően
r·q
V
módosul. Ezt mutatja a 20. ábra. Az ábrán
q
látható geometriai viszonyok abban az
esetben érvényesek, ha a forgáspont a
0

0

20. ábra Állásszög változás szögsebesség
hatására
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profil húrvonalának meghosszabbításán van. Negatív elcsavarás mellett ez az egyszerűsítés a
nagyobb állásszög-változás, tehát a nagyobb csillapítás felé való tévedést jelent. Az ábra
alapján a megváltozott állásszög a következő módon számítható:
V
 V ⋅ sin (α 0 ) − rAC ⋅ q 

(62)
α = arctg  0
V0 ⋅ cos(α 0 )


,ahol
α0 : a szögsebesség nélküli effektív állásszög
rAC : a szárnymetszet AC-jének távolsága a forgásponttól
q : kereszttengely körüli szögsebesség
V0 : a megfúvás sebessége
A Birnbaum-féle számításban az így kiszámított állásszög-megoszlással számolva
megkapható egy megadott szögsebesség mellett a teljes szárny nyomatéki tényezője.
Különböző szögsebességek mellett kiszámolva a nyomatéki tényezőket megkapható a Cmq
közelítő értéke.
4.2.4 Deformáció-számítás

A legnagyobb nehézséget a szárny terhelés hatására felvett alakjának meghatározása
jelenti. Az erre kidolgozott számítás arra alapul, hogy a sárkány vázát fel lehet bontani egy
merevnek és egy rugalmasnak tekintett részre.
Rugalmassági
Merevnek tekintendő a sárkány csővázának
határvonal
sodronyokkal határolt része. Tehát az orrtól a
hátsó kör gerincbe csatlakozási helyéig, illetve a
két külső oldalkör szárnytartóba csatlakozási
Flexibilis
pontjáig. Ami ezen a tartományon túl nyúlik, az
vonal
rugalmasnak tekintendő. Ilyen rész a gerinc
hátranyúló része, de ez a sárkány viselkedésében
nem játszik szerepet, csupán arra szolgál, hogy
leszálláskor, illetve a gépet a földön farokra téve
ne érjenek le a hátranyilazott szárny végei.
Sokkal jelentősebb szerepe van a
szárnytartó külső részének. Ez a szakasz az, ami a
legtöbbet tud deformálódni, ha a vitorlán nagy
21. ábra: A rugalmassági határvonal és erők keletkeznek, mivel már nincsen merevítve
a flexibilis vonal
sodronyokkal. Ezt a szakaszt a közelítő
számításokban egy kéttámaszú tartó konzolos
részeként lehetett modellezni. A kéttámaszú tartó vége az orrpontban csuklós kényszerrel van
megfogva, egy görgős-csuklós megfogás pedig a merev és a rugalmas rész határán biztosítja a
statikai határozottságot. Hangsúlyozandó, hogy ez nem az egész szárnytartó modellje, hanem
csak a külső, rugalmas szakaszé, a belső szakasz deformációja a fenti meggondolások miatt
elhanyagolható.
A szárnytartó rugalmas részét a hozzá csatlakozó, megfeszülő vitorla terheli. Ez a
terhelés egy a vitorla síkjába illeszkedő megoszló erőrendszerrel modellezhető. A megoszló
erőrendszer meghatározásához be kellett határolni a sárkány vitorlájának azt a részét, amely a
szárnytartónak ezt a külső részét terheli. Ez a rész a vitorlának a teljes kilépőéltől előrefele
eső része egészen az ún. rugalmassági határvonalig, ami a flexibilis vonallal (lásd 21. ábra)
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párhuzamosan húzódik a szárnytartó és a külső oldalkör csatlakozási pontjától a gerincig. (A
fexibilis vonal definíciójáról és szerepéről később esik szó.) A rugalmassági határvonal
meghatározása önkényes, és azon a belátáson alapul, hogy körülbelül ez az a vonal, amely
mentén a vitorlát felvágva a legkisebb változás történik a vitorla teherviselő szerkezetében,
azaz a rugalmas rész deformációjának számításához a legmegfelelőbb.
Erre a vitorlarészre is, mint az egész vitorlára az a megoszló erőrendszer hat, amely az
alsó és a felső oldal közötti nyomáskülönbségből származik és a felhajtóerőt jelenti a
szárnyon. Az alkalmazott örvény elmélettel az egyes szárnymetszetekben ébredő felhajtóerő
már rendelkezésre áll. A metszetekben a felhajtóerő húr-irányú megoszlását egyenletesnek
lehet feltételezni. (Ez a közelítés biztosan a nagyobb deformációk irányába tér el a
valóságtól.) Ezt feltételezve a rugalmassági vonaltól hátrafele eső részt a felhajtóerőnek a
húrszázalékkal arányos része terheli.
Még tisztázni kell, hogy a vitorlán ébredő erőrendszer milyen terhelést okoz a
szárnytartón. A vitorláról a szárnytartóra csak a vitorla síkjában ható erő tud átadódni. Ezért a
vitorla szárnytartóhoz való csatlakozásának irányát megállapítva a szárnytartón megoszló
erőrendszer iránya is meghatározható. Ez a feladat a vitorla terhelés hatására felvett alakjának
meghatározásával függ össze. Ennek érdekében került definiálásra a már említett ún. flexibilis
vonal. Ez a vonal a vitorlán haladva a szárnytartó végét köti össze a kilépőél gerinc fölötti
pontjával. (Lásd 21. ábra.) A flexibilis vonalnak az a szerepe a modellben, hogy a latnik erre a
vonalra „ülnek rá”. A vonal ívének emelkedésével a latnik végei is emelkednek, süllyedésével
pedig szintén süllyednek. Ennek a vonalnak a hossza állandó, mivel a vitorla nem nyúlik
jelentős mértékben. Torzulása pedig abból származik, hogy a szárnytartó rugalmas vége a
terhelés hatására beljebb hajlik, és engedi öblösödni a flexibilis vonalat. Ez pedig a latnik
végének emelésével a profilok további negatív elcsavarását eredményezi.
A flexibilis vonal képe felülnézetben egyenes, hátulról nézve pedig egy ívet ír le,
amelynek a magassága az egyenes belépőél (szárnytartó) és az ívelt kilépőél magassága
között helyezkedik el aszerint, hogy a húrt éppen hol metszi. Az ívet egy esetben meg kell
határozni. A 4.2.1 fejezetben a fényképek alapján meghatározott kilépőél magasságából a
flexibilis vonal magassága is kiszámítható, mivel a felülnézet alapján ismert, hogy a flexibilis
vonal a húr hány százalékában húzódik. Ezzel adott az alap repülési helyzethez tartozó
flexibilis vonal alakja.
0.5
flexibilis.v. 1g
flexibilis.v. torz
kilepo 1g
kilepo torz

Magasság [m]
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0
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22. ábra Kilépőél és flexibilis vonal

A 22. ábra két esetben mutatja be a flexibilis vonalat (szaggatott vonal) és a kilépőél
(folytonos vonal) alakját hátulnézetből. Az alapeset a 4.2.1 fejezetben említett α=18°-os
állásszögű és V=14,1 m/s sebességű repülési eset („1g”). A torzult esetben („torz”) a sebesség
ennél 3 m/s-mal nagyobb.
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Az flexibilis vonal modellezi a
vitorlának
a
gerinchez,
illetve
szárnytartóhoz való kapcsolódását is.
A vonal végpontbeli érintőjének
Rugalmassági
irányába hat a vitorla által átadott erő.
határvonal
Mivel az alak ismert, az irány
kiszámítható. A terhelés nagysága
pedig
abból
a
feltételezésből
psz
Szárnytartó
pg
számítható, hogy a vitorlán csak a
pg
felületre merőleges erők ébrednek,
tehát a gerincre és a szárnytartóra ható
psz
Flexibilis
erő is ugyanakkora, és vektoriális
vonal
összegük megegyezik a rugalmas
részhez csatlakozó vitorlafelületen
23. ábra: A szárnytartót deformáló megoszló
keletkező felhajtóerő nagyságával és
erőrendszer számításának vázlata
irányával. Mivel a nagysága már
ismert, a két komponens már számítható. A szárnytartóra ható komponenst pedig egyenletes
megoszlást feltételezve rá lehet illeszteni a szárnytartóra. Ebből már a rugalmas szál
differenciálegyenletének segítségével ki lehet számítani, hogy alap esetben mekkora a
szárnytartó rugalmas végének deformációja. Ezt mutatja a 23. ábra.
Gerinctartó

Felhajtóerőmegoszlás

Ezzel az alap kilépőél-alakhoz ismertté vált a váz és a vitorla deformációja, a szárny
geometriája, a légerőtényezők megoszlása, és ezzel a sárkány légerő-tényezőinek közelítő
értéke. A sárkány tetszőleges állásszögű és sebességű repülésben érvényes jellemzői iteratív
úton állapíthatók meg, amelyben a flexibilis vonal alakja már nem fénykép alapján
határozandó meg, hanem abból a feltételezésből, hogy hossza állandó. Ha a szárnytartó vége a
gerinc felé behajlik, és így megrövidül a távolság a flexibilis vonal két vége között, akkor a
vonalat definiáló pontok magassági koordinátáit olyan konstanssal kell megszorozni, amellyel
a vonal hossza az alapesetben megállapított marad. Ebből az következik, hogy az elcsavarásmegoszlás megváltozik, tehát újra kell számítani a légerő-megoszlásokat. Az új megoszlások
alapján a szárnytartó deformációja más értéket vesz fel. Az új deformáció alapján újra lehet
számítani a flexibilis vonal hosszát, és így tovább. Az iteráció konvergenciájának
biztosításához erős csillapítást kellett alkalmazni, azaz a deformáció régi értékét nem lehetett
az új légerők hatására létrejövő új értékre cserélni, hanem csak az új és a régi érték közötti
különbség 20%-ával megnövelni.
Ezzel rendelkezésre áll egy olyan közelítő modell a sárkány felhajtóerő-, szárnyomatéki
tényezőjének számítására, amely figyelembe veszi a sárkány rugalmas és flexibilis
viselkedését. Ez a modell a légerő-tényezők alfa-V sík feletti jellegének megállapítására
szolgál, tehát elsősorban nem kvantitatív, hanem kvalitatív vizsgálatokra.
Hangsúlyozni kell, hogy a mérésben résztvevő sárkány egy kereszt-tartó nélküli, ún.
„csőrös” típus, így szükségképpen a modell is erre készült. Azonban a kereszt-tartós gépek
szárnytartójának viselkedését is le lehet írni ezzel a modellel. a különbség annyi, hogy a
rugalmas és a merev rész határa az SZK-ban (szárnytartó-kereszttartó csatlakozásban) van,
ahová az egyetlen oldalkör is csatlakozik.
A modellben a szárnyvég körüli jellemzők számítása bizonytalan. Ez egyrészt abból
fakad, hogy a flexibilis vonal nagyon közel van a belépőélhez, és így az elcsavarást igen
bizonytalanul számítható, másrészt pedig abból, hogy a véges szárny áramlási viszonyait
számító eljárások itt a legpontatlanabbak.
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4.2.5 Eredmények

A fent bemutatott számítások eredményeit a következő, 3. táblázat tartalmazza. Az első
két oszlopban az szárny állásszögének és a megfúvás sebességének értékei találhatók. A
szárny állásszögén a sárkány gerince és a megfúvás iránya közötti szög értendő, ugyanis a
sárkányrepülő esetében a gerincet alkotó cső számít a legbiztosabban definiálható
egyenesnek, amelyhez képest így a megfúvás iránya a legegyszerűbben megadható.

α [°]
15
16
17
18
19
20
21

α [°]
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21

Vst
[m/s]
17.4
16.2
15.0
14.1
13.3
12.7
12.2

V
[m/s]
15.4
19.4
14.2
18.2
13.0
17.0
12.1
16.1
11.3
15.3
10.7
14.7
10.2
14.2

Egyenletes siklásban
CLst
Cmst
Cmq
0.51453
0.58648
0.66413
0.74221
0.82078
0.89989
0.97602

-0.095415
-0.096646
-0.098658
-0.10056
-0.10236
-0.10406
-0.10508

-1.5841
-1.5832
-1.5821
-1.5808
-1.5792
-1.5774
-1.5754

Nem egyensúlyi helyzetekben
CL
Cm
Cmq
CLV
0.5723
0.47
0.65438
0.53133
0.74438
0.60205
0.83336
0.66863
0.92302
0.73934
1.008
0.80546
1.0944
0.87277

-0.10514
-0.088057
-0.10798
-0.08765
-0.11197
-0.088637
-0.11558
-0.088823
-0.1191
-0.089511
-0.12161
-0.089334
-0.12414
-0.089189

-1.5837
-1.5843
-1.5826
-1.5836
-1.581
-1.5827
-1.5792
-1.5817
-1.5771
-1.5805
-1.5748
-1.5792
-1.5722
-1.5777

-0.44
-0.44
-0.48
-0.50
-0.52
-0.53
-0.55
-0.59
-0.58
-0.62
-0.58
-0.70
-0.60
-0.73

CmV
0.074
0.071
0.081
0.081
0.086
0.086
0.091
0.098
0.096
0.096
0.096
0.108
0.097
0.112

3. táblázat A légerőtényezők közelítő számításának eredménye

A táblázat első részében azokhoz az állásszög-sebesség párokhoz találhatók meg a
légerő-tényezők, amelyek a mérőrepülés során egyenletes siklásban megvalósultak. Ezeknek a
repülési állapotoknak a meghatározásáról bővebben a 5.4.2 fejezetben kerül majd szó. A
táblázat második felében olyan értékek találhatók, amelyek az egyensúlyi állapotoknál 2 m/smal lassabb, illetve gyorsabb repülés esetére adott eredményül az eljárás.
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A számított adatok a harmadik negyedik és az ötödik oszlopban találhatók. A
felhajtóerő-tényezőnek (CL) és a szárnynyomatéki-tényezőnek (Cm) az értékeit az alfa-V sík
fölött a 24. ábra alapján össze lehet hasonlítani a bevezetőben említett [24]-ben és [41]-ben
található értékekkel. Az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy a konkrét számítások
mindhárom esetben különböző típusú sárkányokra készültek.
2

0.1
0.05

1.5

CL

Gausz

0

1

Cm

Altmann

-0.05

Altmann

0.5

-0.1

0
20
16
Sebesség [m/s]

Gausz

-0.15
20

Gáti

18

Gáti

15

14
12
10

15

16

17

18

19

20

21
Sebesség [m/s]

Állásszög [°]

10

15

16

17

18

19

20

21

Állásszög [°]

24. ábra CL és Cm összehasonlítása más publikációk eredményével

A 3. táblázat ötödik oszlopában a szárnynyomatéki tényező bólintó szögsebességtől
függő csillapításának a számított értékei találhatók. A számítás szerint a Cmq értéke nem
változik jelentős mértékben se az állásszöggel, se a sebességgel. (Számtani átlaga: -1.58012,
Szórása: 0.003285)
Összhasonlításképpen a [24]-ben olvasható
C mq = (− 0,006339 ⋅ V − 0,04617 ) ⋅ α + (− 0,0007075 ⋅ V − 0,7947 )
(63)
képlet eredményének számtani átlaga -0.84772 és szórása 0.004555 a fenti táblázatban
álló állásszög-sebesség párokra. Egy másik összehasonlítási alapként az [3]-ban található
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képlet szolgál, amely a vizsgálat tárgyául választott sárkány esetében az egyenlőségjel után
látható eredményt adja.
Az eredmények jól tükrözik, hogy véges szárny esetében elméleti úton a felhajtóerő
alakulása számítható a legpontosabban, ezért a három eredmény itt áll a legközelebb
egymáshoz, míg a szárnynyomatéki tényező és az azzal összefüggő eredmények már kevésbé.
Azonban az mindhárom esetben látszik, hogy a jelen munkában bemutatott eljárással számolt
értékek a szakirodalomban található értékekkel összhangban vannak.

(

) (

)

A 3. táblázat hatodik és hetedik oszlopában az 4.1 fejezetben definiált CLV és CmV
paraméternek a következő módon számított értékei találhatók:
C (α ) − C Lst (α )
C LV (α ) = L
* V (α )
[65]
V (α ) − Vst (α )
C mV (α ) =

C m (α ) − C mst (α )
* V (α )
V (α ) − Vst (α )

[66]
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Mindkét paraméter esetében határozottan felismerhető, hogy abszolút értéke növekszik
az állásszöggel. A növekedés mértékének identifikációval történő meghatározásához egy
olyan repülési program összeállítása szükséges, amelynek során a teljes állásszögtartományban történnek dinamikus repülések. A jelen munka az állásszögtől független Cmq
paraméter meghatározását célozza, amihez elegendő egy szűkebb állásszög-tartomány
vizsgálata is. Ebben a tartományban a CLV és a CmV értéke állandónak tekinthető. Ennek a
feltételezésnek jogosságát egy vizsgálat támasztotta alá, amely megmutatta, hogy a CLV és
CmV paraméterek és az állásszög között lineáris kapcsolatot feltételezve a szimulált és a mért
görbék nem közelednek egymáshoz jelentősen.
A közelítő számítások alapján a 6.2. fejezetben bemutatásra kerülő paraméter-tér
behatárolására a következőképpen került sor: a CLV értékei nullától a közelítő számítás
eredményének körülbelül kétszereséig, azaz –1,0-ig változnak. A CmV értéke nullától a becsült
érték négyszereséig, azaz 0,4-ig változik, mivel a számítás itt bizonytalanabb. A Cmq
tartománya 0,25-től –2,75-ig terjed megvizsgálandó a szimulációkat a csillapítás enyhén
pozitív értékei mellett is.
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5 Mérések
Az identifikálandó paraméterek elméleti becslése után megfelelő mérési eredmények
szükségesek a munka folytatásához.
5.1

Előkészítő mérések

5.1.1 Geometriai jellemzők mérése
A geometriai adatok felvétele mm-es beosztású fém mérőszalaggal történt a
sárkányrepülő összeszerelt állapotában. Mivel a sárkány minden főbb geometriai méretét fém
alkatrészek határozzák meg, ezért az olyan méreteknek, mint a fesztávolság, a felfüggesztés és
a kormányrúd helyének a meghatározása nem okoztak gondot. A szárnyprofilok alakját az ún.
latniterv alapján lehetett felmérni, amely a latnik eredeti, gyári alakját rögzíti. Ez tette
lehetővé egyben a húrmegoszlás meghatározását is.
5.1.2 Tömeg mérése

A sárkány, a felszerelés és a pilóta súlyának mérése 0.5 kg pontosságú mérleg
segítségével lett meghatározva. Mivel a mérleg zárt térben volt elhelyezve ezért a
sárkányrepülő mérése összecsukott állapotban történt, de az összes repülésben résztvevő
mérőműszerrel, érzékelővel és egyéb felszereléssel együtt.
5.1.3 A kereszt-tengely körüli tehetetlenségi nyomaték meghatározása

Háromdimenziós szimuláció végzéséhez meg kell határozni a sárkány tehetetlenségi
tenzorának az elemeit. Az identifikáció egyelőre csak a szimmetrikus mozgást célozza, ehhez
csupán a kereszt-tengely körüli tehetetlenségi nyomaték pontos meghatározása szükséges, a
tenzor többi elemének elegendő közelítő értéket adni, melyek pl. a [24]-ben találhatók.
A tehetetlenségi tenzorban az y-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot
lengetéssel lehetett meghatározni. A sárkány fejjel lefele felfüggesztve egy fizikai ingát
képez, így a kereszt-tengelye körüli tehetetlenségi nyomatéka meghatározható lengésidőméréssel. A felfüggesztés azért történt fejjel lefele, hogy a hajlékony vitorla repüléshez közeli
alakot vegyen fel. A lengetéshez a trapézszárak feléhez egy kormányrúddal párhuzamos,
háromszög keresztmetszetű fémrudat kellett rögzíteni, amelynek alsó élét lehetett
megtámasztani egy a gerinccel párhuzamos gerendán. A gerendát az ideiglenes keresztrúd és
a lélek között kellett átbújtatni a fejreállított sárkány trapézának háromszögén, majd a
sárkányon túlnyúló két végén megtámasztani.
Azért volt szükség az ideiglenes keresztrúdra, mert a kormányrudat alátámasztva a
sárkány súlypontja már túl messzire kerül a forgás középpontjától és a tehetetlenségi
nyomaték meghatározása a tapasztalatok alapján túl pontatlannak bizonyult.
Az így felfüggesztett sárkányt lengésidejét lemérve a kereszt-tengely körüli
tehetetlenségi nyomaték a
2

 T 
Θ=
 ⋅m⋅ g ⋅l
 2Π 
képlet segítségével Θ = 67.3 kgm2-re adódott σ = 0.21 szórás mellett.
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5.2

A mérőrendszer bemutatása

A mérőrendszer két nagy részből áll. Az érzékelők rendszeréből illetve a mérést végző
és az adatokat tároló egységből. Az adatgyűjtő egység a jelen munka keretében, de általános
felhasználásra készült, míg az érzékelők speciálisan a kis sebességű sárkányrepülők repülési
paramétereinek mérésére szolgálnak.
5.2.1 Adatgyűjtő egység

Monitor

Soros
vonal

Párhuzamos
port

Billentyűzet
Floppy

D
A
C

Érzékelő

Alaplap

HDD

70 MB

Érzékelő

CMF8680

Érzékelő

A/D
kártya

Érzékelő
kártya

16
csatorna

Érzékelő

Érzékelő

Távirányító

25. ábra: Adatgyűjtő berendezés elvi felépítése

Az adatgyűjtő egység elvi felépítését a 25. ábra mutatja. Négy kártyán oszlanak el az
elektronikus alkatrészek. Az alaplap (CMF8680), a winchester-kártya (CMF104) és az A/D
kártya (DM5406) a Real Time Devices, Inc terméke. Az alaplap PC kompatibilis, így szükség
esetén csatlakoztathatók rá az általánosan használt számítástechnikai eszközök, mint pl.
monitor, billentyűzet, stb. Az A/D kártya 16 csatornáról tud gyűjteni feszültségjeleket 12 bit
felbontással, továbbá van még 16 digitális be- és kimenete és egy számláló bemenete.
A negyedik kártya kifejlesztése a jelen munka keretében történt. Ez biztosítja az
érzékelők tápellátását, illetve ez továbbítja az érzékelők felől jövő jeleket az A/D kártya felé.
Ezen felül kezeli a távirányítóra és a készülékházra szerelt kapcsolókat és visszajelző LEDeket is.
A berendezésben két, egymástól független áramforrás biztosítja a számítógép, illetve az
érzékelők tápellátását, hogy a digitális áramkörök által keltett zajok minél kisebb mértékben
zavarják az érzékelők pontos működését.
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A berendezés programja 31.5 Hz-es mintavételezéssel olvassa le a 16 csatornát. Egy
mintavételezési perióduson belül két szomszédos csatorna leolvasása között 6 ms telik el. A
berendezés megszakítás nélkül 1 MB adatot tud gyűjteni, ami a fenti paraméterekkel több,
mint 15 percet jelent. A berendezés üzemideje a rendelkezésre álló akkumlátorokkal kb. 2.5
óra. Az adatok mentése merevlemezre történik, és a kiértékeléshez soros vonalon
lekérdezhetők.
Az adatgyűjtő egység a pilóta pondrójában (felfüggesztő hevederében) kerül
elhelyezésre, és a kezelése repülés közben a távirányító segítségével történik. Ezen lehetőség
van az érzékelők és a számítógép tápellátásának független be/ki kapcsolására, illetve az
adatgyűjtés elindítására és megállítására. A távirányítón visszajelző LED-ek mutatják a két
tápfeszültség bekapcsoltságát, illetve az adatgyűjtő program állapotát (készenlét, mérés, mért
adatok elmentése)
5.2.2 Érzékelők

Minden
érzékelő
speciálisan
sárkányrepülők számára készült figyelembe
véve
sebességtartományukat
és
igénybevételeiket. A 26. ábra mutatja, hogy a
sebesség-,
állásszög-,
csúszásszögés
nyomásérzékelő a szárny elé kinyúló ún.
„csőrön” foglal helyet, amely biztosítja, hogy a
szárny előtti zavartalan áramlásban foglaljanak
helyet.
A
kormányerő
érzékelőt
a
kormányrúdra kell szerelni figyelve, hogy a
pilótát ne akadályozza a mozgásban. Az
érzékelőktől az adatgyűjtőig húzódó vezetékek
26. ábra: Érzékelők a szárny előtt
a szárny szerkezetét képező csövek mentén
húzódnak a felfüggesztési pontig, majd ott
lépnek át a felfüggesztésre, illetve a pilóta pondrójára. Így biztosítottá válik a pilóta szabad
mozgása repülés közben.
Az érzékelők kifejlesztése és elkészítése Müncheni Műszaki Egyetem
Repülésmechanika és Repülésszabályzási Tanszékével közösen történt.
5.2.2.1 Kormányerő érzékelők
A pilóta által kifejtett kormányerő mérésére szolgáló
érzékelő működési elve nyúlásmérő bélyegekre alapszik. A pilóta
mérés közben nem a kormányrudat fogja, hanem az arra rögzített
kb. függőleges konzol végén helyet foglaló fa gömböt. Ez
biztosítja, hogy a pilóta által kifejtett erő támadáspontja a
konzolon ne változzon. Az erő következtében a konzol
rugalmasan deformálódik, és ezt mérik a nyúlásmérő bélyegek. A
nyúlásmérő bélyegek által szolgáltatott jel erősítését egy erre a
célra gyártott INA118 típusú integrált áramkör végzi.
A kormányerő érzékelők felszerelésénél ügyelni kell, hogy
a konzolok a kormányrúdról a felfüggesztési pontba mutassanak.
Ezzel biztosítható, hogy az érzékelők azt az erőt mérik, amit a
pilóta annak érdekében fejt ki, hogy a felfüggesztési pont körül

27. ábra: Kormányerő
érzékelő

elforduljon.
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Ennek az érzékelőnek az első darabja e munka kezdeti fázisában a BME Repülőgépek
és Hajók Tanszéken készült el, majd a tapasztalatok alapján elkészült a müncheni
társtanszéken egy diplomaterv keretében a képen látható jelenlegi változat. Az érzékelő és a
hozzátartozó elektronikus erősítő hitelesítése ráfüggesztett hitelesített súlyokkal történt.
5.2.2.2 Állásszög- és csúszászög-adó

Állásszög-adó

Sebesség-érzékelő
Csúszásszög-adó

28. ábra: A csőr érzékelői

Nyomás-adó

Az állásszög- és a csúszásszög-adóként is
egy-egy körforgó potenciométer tengelyére
szerelt, repülőmodellező technológiával épített
vezérsík
szolgál.
Az
állásszög-adó
potenciométerének tengelye vízszintes, míg a
csúszásszögé függőleges. Az állásszög-adó
vezérsíkjának felülete 210 cm2 és a
forgástengelytől 32 cm távolságban lett
elhelyezve. Kiegyensúlyozása 23 cm-es karon
történt. Elhelyezésüket a 28. ábra mutatja.
A csúszásszög érzékelőt a müncheni
társtanszék biztosította, míg az állásszög-adó
itthon készült müncheni tapasztalatok alapján.

5.2.2.3 Sebességmérő
A sebességmérő érzékelőjét a Bräuniger cég gyártotta. Elve egy csőben forgó kis
lapátkerék fordulatszámának mérésén alapszik. Mivel az ilyen felépítésű érzékelő jelét
befolyásolja a megfúvás irányának változása, ezért az érzékelő az állásszög-adó tengelyén
helyezkedik el, ahogy ezt a 28. ábra mutatja. Így biztosítottá vált, hogy szimmetrikus repülés
esetén mindig a megfúvás irányába nézzen.
A műanyag cső külső részén a lapátkerék síkjában egy fémérzékelő áramkör
helyezkedik el, amely érzékeli, ha egy lapát elhaladt előtte. Az áramkör által kiadott jel
elektronikus szűrés és erősítés után kerül az adatgyűjtő kártya impulzus-számlálójára. Ennek a
számlálónak az értékét olvassa le és tárolja el a számítógép minden mintavételezéskor. A
mérés kiértékelését végző eljárás a legkisebb négyzetek módszerével másodfokú görbét illeszt
a számlálónak az adott és a 3-3 szomszédos mintavételi pontban rögzített értékére, majd az
így kapott polinomot deriválja az idő szerint az adott pontban. Az így kiszámolt lapátfrekvencia egyenes arányban áll a megfúvási sebességgel a működési tartományon belül. Az
arányossági tényező szélcsatornában történt hitelesítés során került megállapításra.
A sebességérzékelő magjának analóg kimenő jeleit egy a gyár tanácsai szerint készített
elektronikus áramkörrel kellett a mérőrendszer digitális számlálóbemenetéhez alakítani. Az
érzékelő hitelesítése a BME Áramlástan Tanszék függőleges szélcsatornájában történt, a
sebességet egy Betz manométer segítségével határoztuk meg.
5.2.2.4 Statikus nyomás érzékelő
Az érzékelő magját egy SenSym 142SC15A típusú nyomásérzékelő képezi, amely egy
minden irányba forogni képes tokba illeszkedik. A tokon vezérsíkok vannak, így biztosított,
hogy a tokon kialakított statikus bevezető nyílások mindig merőlegesek legyenek a megfúvás
irányára. A 28. ábran ez az érzékelő is látható. Az érzékelő a müncheni társtanszéken készült.
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5.2.2.5 Elektronikus variométer
A sárkányrepülő polárisának a meghatározása egy Bräuniger Competition típusú
elektronikus variométer segítségével történt. Ez és az ehhez hasonló műszerek jelentik a
sárkányrepülők számára a „műszerfalat”. Repülés közben a pilóta látókörében a
kormányrúdon vagy a trapézszáron helyezkedik el, és egy folyadékkristályos kijelzőn, illetve
hangjelzéssel tájékoztatja a pilótát a merülési sebesség nagyságáról. A mérést folytató pilóta
számára is ez a műszer szolgáltatott tájékoztató adatokat a repülési állapotról.
Azonban a mérésben alkalmazott műszer típus nemcsak a függőleges sebesség mérésére
alkalmas, hanem sebesség érzékelő is csatlakoztatható hozzá, és képes mindkét adatot a
barometrikus magassággal együtt egy másodperces mintavételezéssel tárolni. Az adattároló
képesség teszi alkalmassá a sárkányrepülő polárisának meghatározására. A műszer igen
összetett elektronikus áramkörökből áll, így a mérésadat-gyűjtőhöz való csatlakoztatása
sajnos nem lehetséges a műszer megbontása nélkül, ezért nem is került rá sor.
A műszer saját sebesség-érzékelőjét maximum 50 cm-re lehet elhelyezni magától a
műszerháztól a zajvédelem miatt. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a szárny elé a zavartalan
áramlásba helyezni.

5.3

A mérés végrehajtása

A repülési mérések számára először megfelelő földrajzi és időjárási körülményeket
kellett keresni. Először a Budapest környéki hegyi starthelyek kerültek szóba könnyű
elérhetőségük miatt, azonban gyorsan bebizonyosodott, hogy a méréseket nem lehet olyan
időjárásban elvégezni, amelyek magasstartra is alkalmasak. A megfelelő körülmények
keresése egészen addig tartott, amíg világossá vált, hogy csak egy szélcsendes nap végén lehet
értékelhető méréseket végezni, mivel ekkorra nyugszik meg kellőképpen a levegő, de ez is
csak síkvidékre érvényes. Végül a vontatásos start vált be, bár a csörléses indítás is
megfelelőnek tűnik. A megfelelő földrajzi és időjárási feltételeket öt-hat próbálkozás után a
Kecskemét környéki Matkópuszta repülőterén sikerült megtalálni.
A mérések végrehajtása egy már a próbálkozások során kidolgozott terv szerint történt.
A berendezések földi kipróbálása után az első felszállásre naplemente előtt egy órával került
sor, és a vontatmány 500 m-ig emelkedett. Sok fölösleges fordulózást lehetett megtakarítani,
és így repülés során a mérésre fordítható időt növelni azzal, hogy a leoldás nem a reptér fölött
történt, hanem olyan távolságban tőle ahonnan a méréshez szükséges egyenes repüléssel a
leszálláshoz szükséges magasságban lehetett beérkezni a repülőtérre.
Leoldás után a pilótának folyamatosan egy diktafonba kellett mondania minden
mozdulatát, szándékát és észrevételét, ugyanis a tapasztalat szerint a repülés és a mérés
végrehajtása olyan figyelmet kíván tőle, amely nem teszi lehetővé, hogy később emlékezete
alapján kössön össze egy regisztrátumon megfigyelhető jelenséget a valóságban történtekkel.
Azonban a hangbemondás alapján sok minden azonosíthatóvá vált.
Az első leoldás után tehát a különböző kormányerőkhöz tartozó egyensúlyi
állapotokban való repülés volt a feladat, hogy a sárkány állandósult repüléséhez tartozó
jellemzőit a többitől elválasztva lehessen rögzíteni. (Ez a repülés alkalmat adott arra is, hogy
az időjárási körülményeket kitapasztalva dönteni lehessen a további felszállásokról.) A pilóta
számára ez azt jelentette, hogy egyenes, bedöntés nélküli repülést kellett végrehajtania,

55

amelyben 10-15 mp hosszan nem változnak számottevően a repülési paraméterek. Ez a hosszú
periódusidejű figoid lengés idejének kétszerese. Ennyi idő alatt mindenképpen kiderült, ha
nem elég egyenletes a repülés. A pilóta ezt onnan látta, hogy szükségtelen korrigáló
kormánymozdulatokat végeznie, állandó sebességet mutat a sebességmérő, és a repülés iránya
sem változik. Ha ezek nem teljesültek, akkor a mérést meg kellett ismételni. Ha a
kiértékeléskor a mért jellemzők időfüggvényében sem látható tendenciális változásra utaló jel,
akkor a regisztrátum felhasználható.
Az 500 m-es magasság körülbelül kb. 5 percnyi mérésre adott alkalmat. Ennyi idő alatt
négy-hat egyensúlyi állapot létrehozható. A beállt egyensúlyi állapotban a pilótának a
diktafonra kellett mondania a sebességmérő és a variométer által mutatott értékeket, mivel a
mérőrendszerbe még nem sikerült variométert integrálni. A sebesség bemondásra azért volt
szükség, hogy a mérőrendszer által mért értékekkel könnyebben össze lehessen párosítani a
diktafonra rögzített merülési sebesség értékeket.
A következő vontatás 1000 m-re történt, ahonnan első feladatként egy lassú, egyenletes
gyorsításból álló repülés következett, amely során a sebesség 12 m/s-ról 17 m/s-ra nőtt 83 mp
alatt. Ez a teljes vizsgálandó repülési tartományt átfedte. Ezután a különböző intenzitású
figoid lengések végrehajtása következhetett. Ezeket is egyenletes repülésből kellett indítani,
melynek okáról a 6.1.2 fejezetben lesz szó.
Ez a bevezető egyenletes repülési szakasz elegendő, ha 5-6 mp hosszú, és nem látszik
benne tendenciális változásra utaló jel. Ez általában egy gyorsított repülési állapot volt,
melyből a kormányrúd alaphelyzetbe engedése jelentette a figoid lengést kiváltó „egységugrás
függvényt”. Ennek hatására a sárkány föladta az orrát, lassult, és megkezdte a 7-8 mp
periódusidejű lengést. A mérés a teljes lecsillapodásig folytatódott, így ezek 20-30 mp-es
regisztrátumokat jelentettek. Sajnos ilyen hosszú idő alatt sok zavarás léphetett fel.

29. ábra: Egyenletes gyorsítás, majd figoid lengés

A 29. ábra az egyenletes gyorsításban és egy utána indított figoid lengésben rögzített
kormányerő-, állásszög- és sebesség-regisztrátumokat mutatja.
A harmadik vontatás ismét csak 500 m-re történt a csak napnyugtáig folytatható VFR
repülések miatt. Ennek során ismét néhány egyenletes repülési állapot megrepülése történt,
majd néhány állandó bedöntésű, többfordulatos spirál végrehajtására tett kísérletet a pilóta. Ez
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utóbbi pontos végrehajtása a mérés tanúsága szerint igen sok kívánnivalót hagyott maga után,
amiből az a következtetés vonható le, hogy a térbeli mozgások vizsgálatához nemcsak
elméleti síkon szükséges nagyobb felkészültség.
5.4

A mérések kiértékelése

5.4.1 A mérési adatok előkészítése
A mérési adatok előkészítésének első lépése a feszültségértékek fizikai mennyiségekké
történő átalakítása volt. Ez a korábban megállapított hitelesítési görbék alapján történt.
Ezután került sor a továbbiakban felhasználható regisztrátumok kiválogatására. A
válogatás során a négy figoid lengés közül három használhatatlannak bizonyult, mivel vagy
jelentős aszimmetrikus kormányerő (15-20 N-os különbség a jobb és bal oldal között), vagy
jelentős csúszásszög (7-8°) volt megfigyelhető.
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30. ábra: Az mérések feldolgozásánál alkalmazott szűrő átviteli függvénye és a szűrés
eredménye

A kiválogatott regisztrátumokat meg is kellett szűrni. Erre a Csebisev II típusú digitális
szűrő került alkalmazásra, melynek vágási frekvenciája 5 Hz, csillapítása –50 dB rendje: 8. A
szűrő átviteli függvényét a 30. ábra mutatja. Az 5 Hz-es vágási frekvencia kijelölése abból a
meggondolásból eredt, hogy az ennél nagyobb frekvenciájú változások a tapasztalat szerint
már magasabbak a sárkányrepülő irányításában és repülési paramétereiben várható
leggyorsabb változásoknál, így ezeket már mérési hibák, illetve olyan jelenségek okozzák,
amelyek a repülésmechanikai vizsgálatokban figyelmen kívül hagyhatók. A szűrés hatása
szintén megfigyelhető az ábrán az állásszög-görbe egy jellegzetes szakaszán. Látható, hogy az
állásszög hirtelen megváltozását jól követi a szűrt jel, de a zavarásokat kisimítja.
A mért kormányerő ez után a szűrés után vált megfelelő bemenő kormányzójelnek a
szimulációhoz. A mért állásszög- és sebesség-görbét pedig szintén a szűrés után lehetett
összehasonlítani a szimulációk eredményével, amiről bővebben a 6. fejezetben lehet olvasni.
5.4.2 Egyensúlyi állapotok
A mért adatok előkészítése után az egyenletes siklásokban mért repülési paraméterek
elemzése volt a következő feladat.
A 31. ábra a különböző sebességű állandósult siklásokban mért kormányerő, állásszög
és sebesség regisztrátumok összesítését mutatja. Az ábrában pontok jelzik a mért értékeket. A
folytonos vonal egy a legkisebb négyzetek módszerével a pontokra illesztett harmadfokú
térgörbe vetületeit mutatja.
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31. ábra: Egyensúlyi repülési állapotok

A vetületek polinomjai:
fok
fok
fok 3
⋅ K + 0.000702 2 ⋅ K 2 + 0.0955
⋅ K + 17.9 fok
3
N
N
N
m
m
m
m
V (α ) = 0.000875
⋅ α 3 + 0.0316
⋅ α 2 − 2.86
⋅ α + 50.3
3
2
s ⋅ fok
s
s ⋅ fok
s ⋅ fok
, ahol K a kormányerő Newton-ban.

α (K ) = 0.0000573

Az első polinom azt mutatja meg, hogy egy kormányerő esetén az adott gépsúly mellett
mekkora állásszöggel repül a mérésben résztvevő sárkányrepülő, a második pedig azt, hogy
egy állásszöghöz milyen egyenletes sebesség alakul ki (4.1 fejezet: egyensúlyi görbe).
A görbékből még az is látszik, hogy a kormányerő változásával nem található törés vagy
ugrás se a kialakuló állásszög, se a kialakuló sebesség görbéjében, ami bizonyos tartományok
kormányozhatósági problémáira utalna. Határozottan látszik, hogy zérus kormányerő esetén a
sárkány egy körülbelül α=17,9°-os állásszögű és V=14,1 m/s sebességű siklásba kezd. Ettől
eltérve pedig a kormányrúd igyekszik visszatérni ebbe az alaphelyzetbe, ami statikus
stabilitásra utal.
∂K
Megfigyelhető, hogy növekvő állásszögek mellett csökken a
derivatív értéke, ami
∂α
csökkenő statikus stabilitást jelent. Ez nagyszerűen egybevág a klasszikus repülésmechanika
alapösszefüggéseivel, melyek szerint csökken a stabilitás a súlypont hátratolódásával.
Márpedig sárkányrepülő esetén a pilóta a nagy állásszöget súlypontjának hátrahelyezésével
éri el. Ez a növekvő instabilitás leszálláskor nagy segítség, mivel a megkönnyíti a gép hirtelen
átejtését és lefékezését (a „kinyomást”).
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5.4.3 Az állandósult repüléshez tartozó jellemzők meghatározása (CLst, Cmst, CDst)

A 4.1 fejezetben felállított [59] [60] és [61] képletben található CLst, Cmst, CDst
meghatározásához a kormányerő, a sebesség és az állásszög előbbi fejezetben megállapított
összefüggéseit felhasználva lehet eljutni.
A számítást egy a 6. fejezetben leírthoz hasonló identifikáló program végezte, amely
azonban nem végzett teljes szimulációkat, hanem csak trimm-helyzet számításokat hét
különböző kormányerő (-35N, -25N, -15N, –5N, 5N 15N 25N) esetén a trimm-modell (10.
ábra) segítségével. Az eljárás addig kereste a CLst és a Cmst fenti hét kormányerőhöz tartozó
értékeit, amíg a velük számított egyensúlyi állapotokban a sebesség- és állásszög-értékek a
lehető legközelebb nem kerültek a mérések alapján meghatározott értékekhez. A CLst és a Cmst
értékeit az így megkapott pontok között köbös interpolálással lehetett meghatározni, melyeket
a 32. ábra mutat.
A CDst meghatározásához nem elegendő az összetartozó kormányerő, állásszög és
sebességadatok ismerete, szükség van a merülési sebesség vagy a siklószög ismeretére. Jelen
esetben a merülési sebességnek az elektronikus variométer által szolgáltatott és diktafonra
mondott értékei ismertek. A diktafonon található és az adatgyűjtő berendezés által regisztrált
adatok párosítása nem okozott problémát, mivel a poláris mérését stacioner, azaz 10-15 mp-es
egyenletes repülési állapotokat repülve kell kimérni, amelyek a diktafonra mondott
kommentárok segítségével könnyen azonosíthatók.
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32. ábra: Állandósult repülési állapotokhoz tartozó légerőtényezők

Az összetartozó merülési és haladási sebesség alapján a sárkányrepülő jósági száma
meghatározható volt, amiből a felhajtóerő-tényező ismeretében az ellenállás-tényező könnyen
kiszámítható. Az így kiszámolt ellenállás-tényező jó egyezést mutatott a [2] szerzőjétől kapott
adatokkal. Az ellenállás-tényező alakulását szintén bemutatja a 32. ábra.
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6 Paraméter-identifikáció
Az előző fejezetben leírt mérőrendszerrel és módszerekkel kapott mérési eredmények
segítségével megkezdődhetett 4.fejezetben leírt modell kijelölt paramétereinek azonosítása. A
fejezet első részében bemutatásra kerül az összeállított eljárás. Az identifikáció elvégzése
előtt meg kellett vizsgálni még a paraméter-tér tulajdonságait, amelyben a minimumkeresés
lezajlik az identifikáció során. Ez azért fontos, hogy a minimumkereső módszer
alkalmazhatóságát igazolni lehessen. Másrészt következtetések vonhatók le arra nézve is,
hogy az azonosítandó aerodinamikai paraméterek mögött meghúzódó konstrukciós
paraméterek milyen befolyással vannak a sárkány repülési tulajdonságaira. Legvégül az
identifikáló eljárás eredményeinek bemutatása következik.

6.1

Az identifikáció módszerének leírása

A rendszer-identifikáció elméletéről Möller ír részletesen a [7]-ben. Ennek az
elméletnek repülési paraméterek meghatározására való felhasználásáról ír Laban a [32]-ben,
amely arról szól, hogyan végezték el egy kétmotoros repülőgép tulajdonságainak
meghatározását on-line repülési adatok alapján. Sárkányrepülők paramétereinek
meghatározásáról ír Gausz Tamás és Seregély László [46]-ban és a [41]-ben
A fent említett publikációk egy olyan módszer alapgondolatát adták, amely alkalmas a
sárkányrepülő 2. fejezetben leírt modelljének repülési mérésekkel történő pontosítására. A
módszer azon alapul, hogy a sárkányt irányító pilóta által kifejtett kormányerőt kell bemenő
kormányzó függvénynek tekinteni a pozíciója helyett. Ugyanis ennek mérése megoldható egy
kormányrúdra rögzített berendezéssel, anélkül, hogy komolyabb átalakításokat kellene
eszközölni a sárkányon, és az elméleti vizsgálatokról megjelenő publikációk is (lásd 2.3
fejezet bevezetője) ebbe az irányba mutatnak.
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33. ábra Az identifikáció blokk-diagramja

Az identifikáló eljárás felépítését a 33. ábra mutatja. Az ábrán jól látható, hogy a többi
ilyen módszerhez hasonlóan ez az eljárás is a valóság és az elméleti számítások összevetésén
alapul. A valóságot a sárkány jelenti a maga repülési tulajdonságaival, míg az elméletet a
szimulációs modell a benne levő ismeretlenekkel, konstansokkal és összefüggésekkel. Ezek
az összefüggések elméleti úton kerültek megállapításra a modellalkotás során. Ezek
pontosítását is lehet identifikáló eljárásokkal végezni, de ez jelen esetben csak akkor lenne
szükséges, ha bebizonyosodna, hogy maguk az összefüggések alkalmatlanok a valóság
megfelelően pontos leírására. Kellő körültekintéssel végzett modellalkotás esetén azonban a
modell pontosítása szükségtelen. Elegendő a benne szereplő konstansok értékének
megállapítása.
A valóságot számszerűsíteni kell, hogy megtörténhessen az elmélettel való mennyiségi
összevetése. Erre egy mérőrendszer szolgál, amely alkalmas a sárkányrepülő repülési
paramétereinek rögzítésére. A valóság és az elmélet közötti kapcsolatot is a mérőrendszer
biztosítja. Akkor lesz a szimuláció a valóságban lezajlott repülésnek az elméleti úton számolt
megfelelője, ha mindkettő ugyanabból a helyzetből indul, és ugyanolyan kormányzás
irányítja. Mivel nehezen biztosítható, hogy egy valós repülés előre meghatározott
paraméterekkel induljon, és a kormányzás is előre meghatározott (idő)függvény szerint
történjen, a szimulációt kell azokkal a paraméterekkel indítani és kormányozni, amiket a
mérőrendszer mért a valós repülésben. A mért adatokat a szimuláció bemeneteiként
felhasználva megkezdődhet a repülési paraméterek kiszámítása.
A szimuláció által kiszámított és a valóságban mért paraméterek természetesen nem
egyeznek meg. Ennek igen sok oka van: a modellalkotás során végzett egyszerűsítések,
numerikus és mérési hibák, illetve a modellbe felvett paraméterek pontatlan értéke. Az
identifikáció célja, hogy pontosítsa a modellt azzal, hogy értéket ad azoknak a
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paramétereknek, amelyeket közvetlen vagy közvetett méréssel nem lehet meghatározni.
Mégpedig olyan értéket, amelyeknél a valóság és az elmélet közötti eltérés minimális. A
minimum megkeresését egy olyan eljárás végzi, amely többváltozós skalár függvények lokális
minimumának megkeresésére dolgoztak ki. Ilyen függvénynek tekinthető ugyanis a
szimuláció és a különbség-képzés együttese is, ha a szimulációban rögzített a kezdeti állapot
és a kormányerő-függvény. Ennek a függvénynek a futó paraméterei a légerő-konstansok,
függvényértéke pedig a különbségképzés eredményeként keletkező szám. Így lehetővé válik
megtalálni a modellbeli konstansoknak azt az értékét, amelyek mellett a szimuláció
eredménye a legközelebb áll a valósághoz.
Ezek az elméleti megfontolások képezik az identifikációs eljárások döntő többségének
alapját. A jelen munkában összeállított eljárás részleteit a következő fejezetek mutatják be.
6.1.1 Kiindulás
Az eljárás lefuttatásához szükség van az identifikáció tárgyát nem képező mérhető
paraméterek meghatározására. Ezek legtöbbje közvetlen méréssel meghatározható. Ilyenek a
geometriai és a súly adatok. Ennél több munkával jár, ha egy konstanst csak közvetett úton
lehet lemérni, mint például a tehetetlenségi tenzor elemeit. Ezt mutatja be a 5.1.3 fejezet,
amelyben a sárkány kereszt-tengely körüli tehetetlenségi nyomatékának a meghatározása
történik.
A 2.2 fejezetben bemutatott, általános aerodinamikai modellben 82 konstans található.
Ezek közül azoknak a pontosítása a cél, amelyek a sárkányrepülő szimmetrikus repülésének
élethű szimulációjához a legfontosabbak. Ezek kiválasztását mutatta be a 4.1 fejezet.
6.1.2 Mérés

A mérés biztosítja az elmélet és a valóság közötti ellenőrizhető kapcsolatot. Két célra
kell felhasználni az általa adott adatokat. Egyrészt a szimulációk futtatásához kell kiinduló és
kormányzó jeleket szolgáltatnia, másrészt az általa mért adatok kerülnek összehasonlításra a
szimulációk eredményével.
Egy szimuláció indításához meg kell határozni az ismeretlenek kezdeti értékét. Ez a
sárkányrepülő esetében 19 értéket jelent. Azonban ez a szám összesen egyre csökkenthető azt
feltételezve, hogy a repülés szimmetrikus és stacioner állapotból indul. Ebben az esetben
elegendő a pilóta által kifejtett hosszirányú kormányerőt megadni, mert a feltételek alapján
ebből kiszámolható mindegyik ismeretlen kezdeti értéke. Ezt végzi a 10. ábra által mutatott
trimmhelyzet-számító eljárás az integrálás megkezdése előtt. Természetesen ez azt is jelenti,
hogy a repülési méréseket is egyenletes, szimmetrikus siklásban kell indítani, és csak ezután
történhet bárminemű instacioner repülésre való áttérés.
Az előzőek szerint a szimuláció futtatásához csupán a kormányerő mérése szükséges,
melyet a 5.2.2.1 fejezetben bemutatott érzékelő és a 5.2.1 fejezetben bemutatott adatgyűjtő
segítségével lehet elvégezni. Az így kapott adatsor jelenti a szimuláció bemenetét. A
szimuláció az adatsor első mért értékéhez számítja ki az állandósult repülés paramétereit, és a
további értékek jelentik a szimuláció során a kormányzó jellemzőt. Mivel a szimulációban az
integrálás során az időlépések változnak, szükség van a mért időpillanatok között is a
kormányerő értékére. Ennek kiszámítását köbös interpolációval végzi egy eljárás.
A szimuláció eredményének és a valós repülésnek az összehasonlítása a sebességmérő
és az állásszögadó jele alapján történik. (Részletes bemutatásuk a 5.2.2 fejezetben történt.)
Mindhárom érzékelő jelét szűrni kell, hogy a mérési pontatlanságok következménye
minimális legyen. A szűrésről részletesebben a 5.4.1 fejezet szól.
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6.1.3 Különbség-képzés és minimumkeresés
A szimuláció lefutása után rendelkezésre áll a sebesség és az állásszög kiszámolt
időfüggvénye. Azonban nem azokban az időpillanatokra történik a szimulációban a repülési
állapotok kiszámítása, mint a mérés során a mintavételezés. Ezért a két függvény
összehasonlítása előtt az eljárás a szimulált időfüggvények értékét köbös interpolálással
kiszámítja a mintavételezési időpontokban. Ugyanazzal a módszerrel, mint a kormányerőt a
szimuláció futtatásához, csak éppen az újramintavételezés fordított irányban történik. Ez után
megkezdődhet pontról pontra a különbség-képzés. Ehhez a program először kiszámítja a
számítással kapott érték eltérését a megszűrt mért értéktől, majd a különbséget elosztja az
utóbbival, végül pedig az így kapott értéket négyzetre emeli. Ezeket összegezve már egyetlen
szám jellemzi a két görbe közötti különbséget. Képletben külön az állásszög és a sebesség
görbére:
α
− α mért ,i
Eα = ∑  szim ,i
α mért ,i
i =1 






V
− Vmért ,i
EV = ∑  szim ,i
Vmért ,i
i =1 






n

n

2

(67)

2

, ahol

n = a görbét alkotó pontok száma

(68)

Az állásszög- és a sebesség-görbe azonos súllyal vesz részt a minimumkeresésben, így az
adott szimuláció méréstől való eltérésére jellemző szám a két görbe normált eltéréseinek
négyzetösszege, azaz
E = Eα + EV
A minimumkereső eljárás a kijelölt aerodinamikai konstansoknak azt az értékét keresi,
amelyek esetén a fenti módon kiszámolt E szám a legkisebb, azaz a szimuláció a legközelebb
esik a valóságban mért repüléshez. Az eljárás a Nelder-Mead módszert használja ([45]). A
szimulációt annyiszor futtatja le az aerodinamikai konstansok különböző értékével, amíg nem
talál egy lokális minimumot. A minimum pontot akkor tekinti megtaláltnak, ha az E értéke
0.01 százalék pontosságon belül esik.
6.2

A paraméter-tér vizsgálata

A vizsgálat első lépéseként be kell határolni a paraméter-térnek azt a részét, ahol a
megoldás várhatóan található. A 4.2 fejezetben mindhárom azonosítandó paraméternek az
értékére történt egy közelítő számítás. Ez alapján a paraméter-tér behatárolására a
következőképpen került sor: a CLV értékei nullától a közelítő számítás eredményének
körülbelül kétszereséig, azaz –1,0-ig változnak. A CmV értéke nullától a becsült érték
négyszereséig, azaz 0,4-ig változik, mivel a számítás itt bizonytalanabb. A Cmq tartománya
0,25-től –2,75-ig terjed megvizsgálandó a szimulációkat a csillapítás enyhén pozitív értékei
mellett is.
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6.2.1 A paraméterek hatása a stabilitásra

Véletlenszerűen szimulációkat végezve a paraméter-térnek ebben a tartományában
olyan eset is előfordul, hogy a szimuláció nem ad értékelhető eredményt. Ennek két oka lehet:
vagy a trimmhelyzetet számító eljárás nem talál kezdeti értékeket vagy az integrálást végző
eljárás ad fizikailag értelmezhetetlen megoldást. (Az előbbi abban mutatkozik meg, hogy a
Newton-Rapson módszer túllépi a 30 iterációs lépést, az utóbbit pedig az jelzi előre, hogy a
Runge-Kutta módszer lépésköze 1/20-ad másodperc alá csökken.)
Az ok keresése az egyenletrendszer linearizálásán vezet keresztül. Ez jelen esetben a
numerikus differenciálással meghatározott Jacobi-determináns segítségével történt. Az így
kapott mátrix sajátértékeinek vizsgálatával gyorsan kimutatható, hogy akkor keletkezik
értékelhetetlen eredmény, mikor a modell erősen instabillá válik.
Az így kapott mátrix sajátértékeit mutatja a 34. ábra. Az ábrán öt esetben láthatók a
rendszermátrix sajátértékei. Mind az öt esetben abban az egyensúlyi állapotban történt a
linearizálás, amely a kormányerő-regisztrátum első értékéhez tartozik, azaz –26,37 N-hoz.
Továbbá mind az öt esetben ugyanakkora a CLV és a CmV értéke. Különbség csak a Cmq
értékeiben van. A sajátvektorok vizsgálata alapján el lehet dönteni, hogy az adott sajátérték
szimmetrikus („X” jelek) vagy térbeli („+” jelek) repüléshez kapcsolódik-e. A [19] irodalom
alapján a sárkány sajátlengés-formáit is hozzá lehet rendelni az egyes sajátértékekhez.
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34. ábra: Sajátértékek a komplex számsíkon

Az ábrán látható, hogy a Cmq változtatása nem szól bele az asszimetrikus mozgásokkal
kapcsolatos sajátértékek alakulásába. Azonban a figoid és az állásszög-lengés sajátértékeit
jelentősen befolyásolja. A figoid lengés esetében minőségi változást is tud okozni: a
periodikusan instabil lengést periodikusan stabillá is teheti, ha értéke elegendően negatív.
Érdekes megfigyelni, hogy az állásszög-lengés a sárkányrepülő esetében aperiodikusan stabil
mozgásforma (,azaz nem is lengés). Szimmetrikus repülésben még egy sajátlengés-forma
adódik sárkányrepülők esetében, ez pedig a pilóta ingaszerű mozgása a sárkányhoz képest.
Ennek sajátértéke természetéből következően nem függ jelentősen a Cmq értékétől.
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35. ábra: CLV és CmV hatása a sajátértékekre

A 35. ábra a CLV és a CmV változtatásának hatását mutatja a sajátértékeken. A
negatívabb CLV értékek a sárkány stabilitását kissé növelik, míg a CmV nagyobb értékei ezzel
ellentétes, instabilizáló hatásúak. A CmV hatásának tendenciájából látszik, hogy elegendően
nagy értéke mellett a figoid lengés aperiodikus instabil mozgássá is válhat.
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36. ábra: Az állásszög alakulása a Cmq különböző értékei mellett

A 36. ábra példaképpen bemutatja annak az öt szimulációnak az eredményét, amelyek
esetében a modell a 34. ábra által mutatott sajátértékekkel rendelkezik. A bemenő
kormányerőt mind az öt esetben az ott említett kormányerő-regisztrátum jelentette. Érdekes
megfigyelni, hogy például a Cmq = -0,8 –hez tartozó szimuláció eredménye nem mutatja ki a
figoid mozgás instabilitását, pedig a hozzá tartozó sajátérték a pozitív tartományban van. Sőt,
az amplitúdó határozottan csökken.
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37. ábra: Meghosszabbított szimuláció

A 37. ábra mutatja, hogy mi történik, ha a szimuláció tovább folyik a kormányerőregisztrátum utolsó mért értékét tartva. Látható, hogy ekkor a lengések amplitúdója már
elkezd növekedni. Tehát az adott kormányerő mellett elvégzett linearizálás és sajátérték
számítás eredményét alátámasztja a szimuláció is. A szimuláció első felében azért csökkent az
amplitúdó, mert a repülés során a pilóta nem tudja a kormányerő nagyságát megítélni, és így a
mérés során a figoid lengés kiváltása után azt nem tudja közel állandó értéken tartani. Ehelyett
a pozícióját igyekszik állandósítani, ami viszont olyan változó kormányerővel jár, aminek
hatására csillapodik a figoid lengés.
Tehát a regisztrátumban nyomon követhető lengés jellemzői nem egyeznek meg az
elengedett kormányú figoid lengés jellemzőivel, hanem inkább a fogott kormányúéhoz állnak
közelebb, ami viszont stabilabb állapotot jelent. Egy kormányfelületekkel irányított repülő
szerkezetnél áramlástani okai vannak annak, hogy az fogott kormány mellett stabilabban
repül. A sárkányrepülő esetében ez azzal függ össze, hogy ha a pilóta mereven fogja a
kormányrudat, akkor a szárny és a pilóta egy közös testként kezd viselkedni. Ez egy olyan
repülőgépnek felel meg, aminek a súlypontja mélyen a szárnya alatt van, ez pedig jelentős
stabilitásnövekedést okoz.
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A 38. ábra a CmV = 1,5 esetet mutatja be példaként arra, hogy mi történik, ha a figoid
sajátértékének csak valós része van.
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38. ábra: Orrabukfencre jellemző sajátértékek és az orrabukfenc szimulációja

A szimuláció eredményén jól megfigyelhető, hogy a gép még követi a kormányerő
megnövekedését az állásszög és a bólintásszög növekedésével, de amint kezd megnyugodni a
kormányerő értéke, a bólintásszög egyre rohamosabb csökkenésbe kezd. Ez a jelenség az
orrabukfenc, amely a valóságban már több baleset okának is bizonyult. Ilyenkor a gép
egészen háthelyzetig folytatja előre a bukfencet, mely során a pilóta kezéből kicsúszik a
kormányrúd, és háttal beleesik a vitorlába. Innen már nem is éri el azt, sőt egyéb
mozgáslehetőségeit is erősen korlátozzák a V-alakban összefutó trapézszárak. Mindez a
súlypont hirtelen megváltozását jelenti, ami által ez a háthelyzet stabilizálódhat. A negatív
terhelések ilyenkor rendszerint a szárnytartó törését is okozzák.

6.2.2 A paraméter-tér feltérképezése szimulációkkal

A paraméter-tér feltérképezése abban különbözik az identifikáló eljárástól, hogy az
egyes szimulációkban a CLV, CmV és Cmq értékeit nem a minimumkereső eljárás határozza
meg, hanem mindhárom paraméter a fejezet bevezetőjében meghatározott tartományban
változik.
A feltérképezés felbontásának meghatározásakor óvatosan kellett eljárni, mivel jelentős
számítási kapacitást igényelnek a szimulációk. Első lépésben a Cmq-nak tizenegy, a CLV-nek és
a CmV –nek pedig tizenhárom-tizenhárom egyenletes osztásközű értékével történt egy-egy
szimuláció, pontosabban ezek minden kombinációjával. Az így kapott 1859 darab szimuláció
alapján feltárult a paraméter-tér alapvető szerkezete. A 39. ábra magában foglalja ezeknek a
szimulációknak az eredményét is. Az ábrán a paraméter-térnek a konstans CLV értékekhez
tartozó síkmetszetei láthatók. A sötétebb árnyalatú mezők a szimulációk és a mérés
különbségére jellemző E hiba alacsonyabb értékeit, azaz a „jobb” szimulációk helyét mutatják
a paraméter-térben. Ahol a metszékeken nincsenek ilyen mezők ott az E sincs értelmezve. Az
E értelmezési tartománya a paraméter-térnek az a része, amelyhez nem tartozik a linearizált
modellnek aperiodikus instabil sajátértéke. Ez a számítási idő csökkentése érdekében történt
így, és azért tehető meg, mert ilyen repülő szerkezetek nem repülhetnek a jelenleg érvényben
lévő előírások szerint.
67

39. ábra: A paraméter-tér felépítése

A 39. ábra alapján arra lehet következtetni, hogyha a Cmq tényező valamilyen okból
megnő, akkor a sárkányrepülő közelebb kerül az értelmezési tartomány határához, azaz
instabilabbá válik. Ezt az instabilitást azonban vissza lehet csökkenteni a CLV és a CmV tényező
nullához közelítésével. Ezt a megfigyelést kapcsolatba hozva egyrészt azzal, hogy a 4.2.3
fejezetben vázolt meggondolások szerint a Cmq tényező erősen függ a sárkány orrszögétől,
másrészt pedig azzal, hogy a 4.2.4 fejezetben bemutatott deformációs modell alapján a CLV és
a CmV értékére a szárnytartó merevsége van nagy hatással, az mondható, hogyha a
sárkányrepülő orrszögét nyitjuk, akkor az ezzel járó instabilitást csökkenteni lehet a
szárnytartók merevségének fokozásával. Ennek a kijelentésnek az első része közismert a
sárkányrepülők és –tervezők körében, ugyanis a teljesítmény fokozásának érdekében
túlságosan megnövelt orrszögű gépek törtek már össze orrabukfenc során. Arra azonban nem
található utalás az elérhető publikációkban, hogy ez az instabilitás csökkenthető a szárnytartó
merevségének fokozásával. Ez új felismerésnek számíthat.
A fent meghatározott felbontás azonban kevésnek bizonyult, mivel az így kapott
eredmény szerint a legsötétebb mezők, azaz a mért görbékhez legközelebb eső szimulációk az
értelmezési tartomány legszélére estek, ami az ábrán is így tűnhet első ránézésre. Ez a
valósággal nehezen tűnik összeegyeztethetőnek, mivel a mérésben résztvevő sárkányrepülő
könnyen vezethető, jóindulatú sárkánynak számít, tehát sok nehezebben vezethető, kevésbé
stabilnak tűnő géppel repülnek még, amelyek valószínűleg közelebb helyezkednek el az
értelmezési tartomány széléhez. Ez csupán valószínű, mivel a vezethetőség és a stabilitás nem
feltétlenül függenek össze egymással (pl.: kerékpár), tehát a jelenség nem feltétlenül mond
ellent a valóságnak. Azonban érdemes volt részletesebb felbontással is megvizsgálni a
stabilitási határfelület környékét. Ez úgy történt, hogy az előzőleg elvégzett szimulációk
alapján meg lehetett keresni a CLV és a CmV minden vizsgált értékpárja esetén a Cmq utolsó
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vizsgált értékét, amely még az E hiba értelmezési tartományába esett. Ez után az új
szimulációkban a Cmq vizsgált tartománya mindig ennek az értéknek a [-0.25 +0.25]
környezetét jelentette. Ebből a tartományból pedig mindig 11 egyenletesen beosztott értékkel
történt a szimuláció. Ez képletesen körülbelül azt jelenti, hogy az ábra minden oszlopának
legfelső, még „színes” mezője további finomításra került. A már említett 39. ábra
tulajdonképpen a durva és a finomabb felbontású szimulációk eredményét együtt mutatja.
Ugyanezt mutatja a 40. ábra is egy másik nézőpontból.

40. ábra: Az értelmezési tartomány határának szemléltetése a paraméter-térben

Ezen jobban látszódnak a finomabb felbontású részek, és megfigyelhető, hogy minden
oszlop tetején egy-két világosabb mező helyezkedik el. Ez arra utal, hogy a mért
eredményeket legjobban visszaadó szimulációs modell nem az E hiba értelmezési
tartományának a határán helyezkedik el, hanem annak csak a közelében.
Érdekes megfigyelni azt is, hogy az értelmezési tartomány nagy részéhez képest az
értelmezési tartomány határához közel erősen különböző az E hiba értékének egyes
paraméterektől függő változási sebessége. Azaz a paramétertér erősen nem lineáris.
A minimum-kereső eljárás elé komoly követelményeket állít a paraméter-tér két fent
említett jellegzetessége, azaz hogy a megoldás az értelmezési tartomány szélén helyezkedik
el, illetve hogy a tér erősen nem lineáris. Azonban a 6.1.3 fejezetben bemutatott
minimumkereső eljárás megfelelőnek bizonyult a feladat elvégzésére.
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6.3

A paraméter-identifikáció végrehajtása

6.3.1 Az eljárás lefuttatása
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41. ábra: Identifikációk különböző pontokról indítva

Az identifikációt azonos mérési eredmények alapján elindítva a paramétertér különböző
pontjairól a 41. ábra látható eredmény adódik. Az egyenes vonalak a különböző futtatások
eredményeit jelképezik. A kereszttel jelölt végük mutat abba a pontba, amit az adott futtatás
identifikált, a másik végük pedig a kiindulási pontban van.
Minden futtatás a 42. ábra által mutatotthoz hasonlóan futott le. Az ábrán az egyes
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42. ábra: Az identifikáció menete

identifikálandó paraméterek futtatás során felvett értékei látszanak a lépésszám
függvényében. Az eljárás a kezdeti kisebb „tapogató” változások után jelen esetben két
lépcsőben talál rá a minimumpontra, melyet egy hosszabb folyamaton keresztül pontosít. A
41. ábra azt is mutatja, hogy több lokális minimum is található a paramétertérben. Ezek közül
egyértelműen azonosítható a legnagyobb kiterjedésű, amely egyben a legmélyebb is. Az
egyenes vonallal jelölt identifikációk a 10-3-os pontossággal keresték a függvényérték
minimumát. A pontosabb érték megtalálását egy 10-6-os pontosságú identifikáció futtatásával
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lehetett megkapni. Az ábrán a vékony, törött vonal ábrázolja ezt a futtatást a paramétertérben.
Ez a
CmV = 0.1578
CLV = –0.4817
Cmq = –1.148
pontra talált rá, ahol E = 0.4774. Ez tekinthető az adott mérési regisztrátummal végzett
paraméterazonosítás végeredményének.

6.3.2 Az eredmény pontosságának vizsgálata

Sebesség [m/s], Állásszög [°], Kormányerő [N]

Az előző fejezetben kapott eredmény egy mérés eredménye. Szerencsétlen módon az
elvégzett négy hasonló figoid lengés mérési regisztrátuma közül ez az egy értékelhető.
Azonban az eredmény megbízhatóságáról a következő vizsgálat tájékoztatást nyújt.
Az egyenletes siklások során mért regisztrátumok rendelkezésre állnak. Ezek során a
28
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Kormányerő: MK = 25.2867 N

δK = 1.0913
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43. ábra: A mért jellemzők szórása állandósult siklásban

pilóta állandó kormányerőt kifejtve igyekszik állandó sebességet és állásszöget tartani. A 43.
ábra ilyen repülés során rögzített adatokat mutat. Ez alapján normál eloszlást feltételezve meg
lehet határozni az egyes érzékelők által mért adatok szórását, mégpedig a légköri és egyéb
olyan zavarásokkal terhelten, amelyek laboratóriumi hitelesítés során nem jelentkeznek,
hanem csak repülés közben. Azonban ebben az esetben nem csak a mérés pontatlansága
jelenik meg hibaként, hanem az is, ha a pilóta akaratlanul változó kormányerőt fejt ki. (Ha
ugyanis erre adott válaszként változik meg a sárkány állásszöge és sebessége, az nem számít
mérési hibának.) A mérés valódi pontossága a laboratóriumi hitelesítés során meghatározott
pontosság és az így meghatározott pontosság között van. A biztonság felé történő tévedés
érdekében az utóbbit kell választani.
Az egyes érzékelők által mért regisztrátumhoz hozzá kell adni számítógéppel generált,
fent meghatározott szórású, nulla várható értékű zajt. Annak érdekében hogy a zaj frekvenciaspektruma közelítsen a méréséhez, a regisztrátumok szűrését a zajosítás után kell elvégezni.
Ezen a módon fiktív méréseket lehet „végezni”. Az identifikáló eljárás a fiktív mérési

71

eredményekkel lefuttatva rendre más és más számeredményt ad a paraméterekre. A 4.
táblázatban 30 ilyen futtatás eredménye található. Ezek során nemcsak a fiktív mérések
előállítása történt véletlenszám generátorral, hanem az identifikáció is a valódi mérés alapján
megtalált első minimumpont véletlen környezetéből indult.
CmV
0.15473
0.16458
0.15042
0.1631
0.14394
0.14201
0.13943
0.15389
0.16429
0.14038
0.15414
0.12057
0.16655
0.13995
0.15475
0.14641
0.15021
0.13432
0.13641
0.16241
0.17026
0.12145
0.12954
0.14445
0.12911
0.13466
0.16403
0.12593
0.1473
0.14643

CLV
-0.4858
-0.3437
-0.4909
-0.4861
-0.474
-0.4936
-0.4963
-0.4884
-0.5354
-0.4989
-0.4967
-0.4722
-0.4865
-0.4981
-0.4807
-0.5002
-0.3056
-0.4847
-0.4905
-0.485
-0.4901
-0.4784
-0.4866
-0.4954
-0.474
-0.4906
-0.4232
-0.4767
-0.4872
-0.4896

Cmq
-1.0942
-1.4238
-1.059
-1.2009
-0.9964
-0.9442
-0.9132
-1.0875
-1.1454
-0.9303
-1.0964
-0.7242
-1.2294
-0.9221
-1.1054
-0.988
-1.311
-0.8773
-0.8965
-1.209
-1.298
-0.7426
-0.8159
-0.9717
-0.8225
-0.8627
-1.3055
-0.7782
-1.0136
-1.0144

0.14652 -0.4762 -1.026 várható érték
0.01388 0.04469 0.18204 szórás
9.4748 -9.3863 -17.743 szórás százalékban

4. táblázat: A lefuttatott identifikációs eljárások eredményének összesítése
Ezzel kijelenthető, hogy a vizsgálatban résztvevő Zephir CX típusú sárkány CmV , CLV
és Cmq tényezőinek értéke a mérés alapján szórásokkal normál eloszlást feltételezve:
CmV = 0.147
δmV =0,0139
CLV = –0,476
δLV =0,0447
Cmq = –1,03
δmq =0,182
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6.3.3 Az eredmény elemzése

A Zephir CX típusú sárkányrepülő így megállapított paraméterei mellett a
légerőtényezők a következőképpen alakulnak az állásszög és a sebesség függvényében:
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44. ábra: A felhajtóerő- és szárnynyomatéki-tényező alakulása

A Zephir CX típusú sárkányrepülő így meghatározott légerőtényezői a következő
szimmetrikus repülésre jellemző lengésformákat határozzák meg:
Figoid lengés: λ = 0.4179 + 0.8905i
T = 6.3872 s
Tfelezési = - 1.6582 s

6

Pilóta-lengés

4

Állásszög-lengés: λ = - 0.9527
Tfelezési = 0.7274
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45. ábra: Zephir CX jellemző lengésformái

A pilóta-lengés sokkal inkább a pilóta
tömegétől és felfüggesztésének hosszától
függ. Így azt a légerőtényezők értékei nem
befolyásolják.
Ez azt jelenti, hogy figoid
periódikusan instabil, míg az állásszöglengés aperiódikus és stabil.
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7 Összefoglalás
A jelen munkában sor került a sárkányrepülő általános mechanikai modelljének
felállítására, amelyben különlegességnek számít, hogy két test együttmozgásának
törvényszerűségeit kellett meghatározni. A sárkányrepülő ehhez kapcsolódó általános
aerodinamikai modellje egy érzékenységvizsgálat eredménye alapján végrehajtott
változtatások után vált alkalmazható modellé.
Az értekezés további részében az aerodinamikai modellben megtalálható CLV, CmV és
Cmq tényezőknek a vizsgálatáról került szó. Először kidolgozásra került egy eljárás, amely
alkalmas ezeknek a tényezőknek a felső becslésére. Ezután a sárkányrepülő repülési
jellemzőinek rögzítésére összeállított mérőberendezés adatainak és nagy számú szimulációnak
az összehasonlítására került sor, amellyel a három tényező függvényében felmérhető lett a
mérés és a szimuláció különbségét leíró paramétertér. A paramétertér tulajdonságainak
megállapítása után egy alkalmas paraméter-identifikációs eljárás került összeállításra,
amellyel megállapíthatóvá vált a három paraméter konkrét értéke egy sárkányrepülő esetén.
Az eljárás gyakorlati használhatóságának bemutatására az eljárás számításainak elvégzésére
írt program kiszámolta egy Zephir CX típusú sárkány fent említett három légerő-tényezőjének
konkrét értékét mérési eredmények alapján. Az értékek pontossága a gyakorlatban
megfelelőnek bizonyult.
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7.1

Tézisgyűjtemény

A fent összefoglalt kutatómunka során az újszerű tudományos vizsgálatokat és meglátásokat a
következő tézisgyűjteménybe foglalhatom össze:
1. Szimulációs modell paraméter-érzékenység vizsgálata

Előzmény: a szakirodalom alapján felállítottam egy általános aerodinamikai modellt:
C L = C L 0 (α , V ) +

C L α&

⋅

C D = C D 0 (α , V ) + C D α&(α , V ) ⋅
C m = C m 0 (α , V ) +

C m α&

⋅

α&
V

⋅

+ C Dq (α , V ) ⋅

lµ

α&
V

C Lq

lµ

α&
V

+

+

C mq

lµ

⋅

q
V

C L q&

⋅

lµ

q
V

q&

+ C D q&(α , V ) ⋅
+

C m q&

lµ

⋅

2

V

lµ

q
V

+

l µ2

q&
V

2

l µ2

q&
V

2

l µ2

1.1

A fenti modell érzékenység vizsgálatával kimutattam, hogy a Cmq tényezőnek
kiemelkedő szerepe van a sárkány dinamikus viselkedésében.

1.2

Az általános modellen végzett érzékenység vizsgálat alapján célszerűen kialakítottam
egy alkalmazott aerodinamikai modellt, amelyben a CL0 helyett a lenti CLst és CLV
paramétereket, a Cm0 helyett pedig Cmst és CmV paramétereket alkalmaztam, illetve a
kis súlyú tényezőket elhagytam:
CL = CLst (α ) + CLV ⋅
Cm = Cmst (α ) + CmV ⋅

V − Vst (α )
V (α )

V − Vst (α )
q
+ Cmq ⋅
V (α )
V lµ

CD = CDst (α )

2. A sárkány deformációjának számítása

Alapfeltevés: definiáltam a „flexibilis vonalat”, amellyel a sárkány szárnyának flexibilis
viselkedése egyszerűen modellezhető.
2.1

A flexibilis vonal segítségével felépített becslési eljárással kimutattam, hogy a szárny
deformációja miatt állandó állásszög mellett növekvő sebesség esetén a negatív
elcsavarás mértéke nő, ezzel csökken a teljes szárny felhajtóerő tényezője, és
növekszik a szárnynyomatéki tényező. A Cmq értéke független ettől.

2.1

A felhajtóerő- és szárnynyomatéki-tényező 2.1 pontban leírt változásának mértéke
mindkét esetben nő az állásszög növekedésével.
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3. Paramétertér

Előzmény: Nagy számú szimuláció végzésével felmértem a CLV, CmV és Cmq különböző
értékei mellett a sárkányrepülő viselkedését.
3.1

A szimulációk eredményeképpen kimutattam volt, hogy a CLV, CmV és Cmq tényezők
mely értékkombinációja mellett jelentkezik a sárkányrepülő „orrabukfenc”-re való
hajlama, amely fogalom veszélyes repülési jelenséget takar.

3.2

A paramétertér felépítése és a deformációs modell alapján arra lehet következtetni,
hogy a sárkány orrszöge növelhető a szárnytartó rugalmasságának fokozása mellett
az orrabukfencre való hajlam növekedése nélkül.

4. Légerő-tényezők értékeinek megállapítása

Előzmény: sor került a kormányerő mérésére instacioner repülésben az állásszög, a
csúszásszög, a sebesség és a statikus nyomás mérése mellett. A mérés kiértékelésére
2

n V
 α szim ,i − α mért ,i 
− Vmért ,i
 + ∑  szim ,i
identifikációs eljárást építettem föl az E = ∑ 


α mért ,i
Vmért ,i
i =1 
i =1 

hibafüggvény és a Nelder-Mead minimumkereső módszer alkalmazásával.
n

4.1






2

Az identifikáló eljárás eredményeképpen a mérésekben résztvevő sárkány felhajtóerő
tényezőjének értékét az alfa-V sík mért tartományán a következő görbékkel
reprezentált felület írja le:
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4.2

Az identifikáló eljárás eredményeképpen a mérésekben résztvevő sárkány szárnynyomatéki tényezőjének értékét az alfa-V mért tartományán a következő görbékkel
reprezentált felület írja le:

-0.04
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4.3

A mérésekben résztvevő sárkány Cmq tényezője a mért állásszög és sebesség
tartományban: Cmq = 1.14 (állandó)

5. A mérések közvetlen kiértékeléséből levonható következtetések:

5.1

A stacioner repülésben mért adatokból készített kormányerő-sebesség és
kormányerő-állásszög diagram alapján megállapítottam, hogy a kormányerő
görbében nem található - bizonyos tartományok stabilitási problémáira utaló hirtelen változás se az állásszög, se a sebesség függvényében.

5.2

Növekvő állásszögek mellett azonban csökken a

∂K
derivatív értéke, ami csökkenő
∂α
stabilitásra utal, de segíti a kormányrúd leszálláskor szükséges intenzív „kinyomás”át.

77

7.2

Az elért eredmények gyakorlati alkalmazhatósága

Az értekezésben kidolgozott mérési és kiértékelési eljárás, amint azt a konkrét példa is
mutatta, a gyakorlatban használható és megbízható eredményt ad. Az eljárás eredményeit a
sárkányrepülőgépek tervezésénél fel lehet használni. Ehhez sok különböző típusú sárkány
jellemzőinek azonosítását kell elvégezni, és az így gyűjtött tapasztalatok felhasználhatók az új
típusú sárkányrepülők tervezésénél. Az orrabukfecre való hajlam csökkentésére ajánlott
konstrukciós változtatás pedig konkrét javaslat a további fejlesztésekhez. Ez beleillik a
fejlődési irányvonalba is, mivel a korszerű anyagok lehetővé teszik sárkányok merevebb
kialakítását, ami aerodinamikai szempontból is kedvezőbb tulajdonságokat tesz lehetővé.
Az értekezésben kidolgozott eljárás végrehajtásához összeállított mérőberendezés végső
kialakítása kifejezetten gyakorlati tapasztalatok alapján történt, így lehetővé vált, hogy a
pilótának minimális időt és figyelmet kell fordítania műszerre és kezelésére, helyette a magára
a mérési feladatra és a repülési idő célszerű kihasználására összpontosíthat.
7.3

A kutatási munka tapasztalatai, további irányok

A kutatás során bebizonyosodott, hogy lehetséges a közvetlenül nem mérhető
aerodinamikai tényezők meghatározása mérések és szimulációk együttes felhasználásával. A
munka során tapasztalni kellet, hogy a mai átlagos számítógépek rendelkeznek ugyan egy
ilyen eljárásban szükséges számítási kapacitással, de az eljárás kidolgozása során szükséges
kísérletek és vizsgálatok elvégzésekor már figyelembe kell venni a megkövetelt pontosság és
a számítás végrehajtásához szükséges idő közötti összefüggést. Ez a probléma abban az
esetben állhat fenn, ha a számításokat nem egy általánosan használt programnyelven írt,
futtatható állomány végzi el, hanem egy olyan alkalmazás hajtja végre, amely ugyan a gyors
programkészítést igen nagymértékben segíti, ámde ebből adódóan a futási ideje hosszú.
A mérések során alátámasztást nyert, hogy pontos eredményeket csak teljesen nyugodt
időjárási körülmények között lehet nyerni. Ilyen körülményeket ebben az esetben csak
síkvidéki repülőtéren alkonyat előtt egy órával sikerült találni, szélcsendes nap végén. A
hajnali órák is alkalmasak lehetnek, de ezeket csak többnapos mérések során lehet
kihasználni.
A kutatómunka kezdetekor még lehetségesnek látszott a sárkány térbeli mozgásának
elemzése is, ehhez az elméleti eszközök (modell, szimuláció) el is készültek, de a megfelelő
érzékelők kidolgozására több időre lett volna szükség. Így ez egy lehetséges továbbfejlesztési
irányt jelent a jövőre vonatkozólag, ami lehetővé tenné a sárkányok “dutch-roll” mozgásának
vizsgálatát, amely a tapasztalatok szerint nagy sebességnél a sárkányrepülő pilóták által
“oszcilláció” néven ismert, pilóta által gerjesztett lengésekhez vezethet.
Egy másik irányvonal lehet a hazánkban az utóbbi időben katasztrófák által
megkérdőjelezett csőrléses indítási mód tudományos vizsgálata is. De ezen kívül
természetesen minden olyan kutatási területen előrelépést jelenthet, ahol a sárkányrepülő
modelljére, repülésének szimulációjára vagy tulajdonságainak meghatározására van szükség.
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9 Függelék
Ebben a mellékletben azok a matematikai levezetések találhatók, melyek levezetése az
értekezés menetét megzavarnák, de részletezésük mégis szükséges.
1. Transzformáló mátrix deriváltjának kezelése
A következő levezetés iránymutatást ad, mit kell tenni, ha egy egyenletben felbukkan
egy transzformáló-mátrix deriváltja. Ehhez a következő meggondolást szükséges megtenni:
Adott egy r vektor D koordinátarendszerben leírva ( D r ). A vektor deriváltjának egy
D-től különböző P koordinátarendszerbeli felírásához egy vektortranszformációt és egy
differenciálást szükséges elvégezni. Attól függően, melyik az először elvégzett művelet, az
alábbi két út járható:
d
( D r ) = M PD d ( D r ) = M PD [ D r&+ D Ω D × D r ]
dt
dt
•
d
d
( D r ) = (M PD⋅D r ) = M PD⋅D r + P Ω P × (M PD⋅ D r ) = M
&PD⋅D r + M PD⋅D r&+ P Ω P × P r
dt
dt

(

)

Mivel az eredménynek függetlennek kell lennie az úttól, ezért a két kifejezésnek
egyenlőnek kell lennie. Ez a következő egyenlethez vezet:
&PD⋅D r + MPD⋅D r&+ P Ω P ×P r
MPD [ D r&+ D Ω D ×D r ] = M
Az egyenlet mindkét oldalát megszorozva balról
következő egyenlőséghez lehet jutni:
D

M

DP

-vel, és átrendezve a

r&+ D Ω D × D r = M DP ⋅ M
&PD⋅D r + D r&+ D Ω P ×D r

&
M ⋅M
DP

⋅ r = ( D Ω D − D Ω P )× D r

PD D

Tehát ha az egyenletet, melyben szerepel egy transzformáló-mátrix deriváltja, sikerül
úgy alakítani, hogy a fenti egyenlet bal oldala, mint kifejezés szerepeljen benne, akkor
helyettesíteni lehet a fenti egyenlet jobb oldalával, és így az egyenletet tovább lehet alakítani.

2. A koordináta-transzformációt végző forgatómátrixok részletezése
A 2. táblázatban szereplő mátrixok elemei a következők:

M DG

− sin ϑ 
cos ϑ ⋅ cos ψ
cos ϑ ⋅ sin ψ

=  sinϕ ⋅ sinϑ ⋅ cosψ - cosϕ ⋅ sinψ sinϕ ⋅ sinϑ ⋅ sinψ + cosϕ ⋅ cos ψ sinϕ ⋅ cosϑ 
cosϕ ⋅ sinϑ ⋅ cosψ + sinϕ ⋅ sinψ cosϕ ⋅ sinϑ ⋅ sinψ − sinϕ ⋅ cosψ cosϕ ⋅ cosϑ 
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M DA

M DA

cosα ⋅ cos β
=  sinβ
 sinα ⋅ cosβ

cos δ
=  0
 sin δ

− cosα ⋅ sin β
cos β
- sinα ⋅ sinβ

sin σ sin δ
cos σ
− sin σ cos δ

− sin α 
0 
cosα 

− cos σ sin δ 

sin σ

cos σ cos δ 

3. Vektori szorzás helyettesítése mátrixszorzással
Mivel a vektori szorzás egyik tényezőjét sem lehet kiemelni a vektori szorzatból,
szükség van egy olyan eljárásra, amely lehetővé teszi, hogy a vektori szorzást tartalmazó
egyenletekben is ki lehessen emelni az ismeretleneket. A vektori szorzás elvégzésének
szabálya alapján a következőképpen állítható fel a művelet első tényezőjéből az a mátrix,
amellyel balról megszorozva a második tényezőt a szorzás eredményével azonos vektor
kapható.
 a1   b1  a2b3 − a3b2   0
a × b = a2  × b2  =  a3b1 − a1b3  =  a3
 a3  b3   a1b2 − a2b1  − a2
a × b = M X (a ) ⋅ b

− a3
0
a1

a2   b1 
− a1  b2 
0  b3 

Ezt az átalakítást elvégezve kiemelhetővé válik a vektori szorzás második tagja.
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