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Τξηκάξηζκα είλαη ε επηινγή: 
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 ηεο ζέζεο ηνπ Κ.Β.   

 ηεο δηακήθνπο δηέδξνπ 

 ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο 

 ηεο έληαζεο ηεο έιμεο 

 ηεο γσλίαο ηεο έιμεο  

 … γηα λα πεηάμεη ην κνληέιν ζε 
πξνθαζνξηζκέλε ηξνρηά, κε πξνθαζνξηζκέλε 
ηαρύηεηα  

 Αιιαγή ελόο ησλ αλσηέξσ επεξεάδεη ηελ 
ηξνρηά θαη ηελ ηαρύηεηά ηνπ, πηζαλόλ θαη ηελ 
ηζνξξνπία θαη ηελ επζηάζεηά ηνπ. 

 

 



Τξηκαξηζκέλν είλαη ην αλεκόπηεξν …  
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…πνπ πεηπραίλεη ηνλ ζηόρν ηνπ, κε ηηο ιηγόηεξεο 

εληνιέο από ηνλ πνκπό.  

 Οζν ιηγόηεξν θηλνύληαη ηα πεδάιηα, ηόζν πην 

πνιύ ώξα πεηάεη. 



Γηακήθεο δίεδξνο 
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Γ.Π. θηεξνύ 

(κνίξεο) 

Γ.Π. νπξαίνπ 

(κνίξεο) 

Γηακήθεο Γίεδξνο 

(κνίξεο) 

+ 4 - 1 5 

+3 0 3 

+ 2 - 2 4 

0 -1 1 

+1 0 1 

0 0 0 



Κέληξν Βάξνπο - Σεκείν Ηζνξξνπίαο 

 Κέληξν Βάξνπο (Κ.Β.) ηνπ αεξνπιάλνπ  είλαη ην 

ζεκείν ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ε ζπληζηακέλε όισλ 

επί κέξνπο "βαξώλ” πνπ επελεξγνύλ ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ.  

 Σεκείν ηζνξξνπίαο (Σ.Η.) είλαη ζεκείν ηνπ 

αεξνπιάλνπ απ’ όπνπ δηέξρεηαη ε θαηαθόξπθνο 

πνπ βξίζθεηαη ην Κ.Β.  
5 



Δρεηε αθνύζεη ηηο ζπκβνπιέο: 
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 Κάλε ην αλεκόπηεξν πηζόβαξν  γηα λα 

έρεη θαιύηεξε απόδνζε.  

 Κάλε ην αλεκόπηεξν κπξνζζόβαξν θαη 

κε θνβάζαη ηίπνηα.  

 



Τη ζεκαίλεη κπξνζζόβαξν ~ πηζόβαξν; 
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 Τν πόζν απέρεη ην Κ.Β.: 

από ηελ έλδεημε ηνπ ζρέδηνπ; 

από ην νπδέηεξν ζεκείν; 

από ην Κ.Β. ελόο άιινπ όκνηνπ  κνληέινπ; 

από ην ηδαληθό ζεκείν γηα ηελ απνζηνιή ηνπ 

κνληέινπ; 

από ηελ ζέζε πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηακήθε δίεδξν; 
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1  πιζώβαπο – ζσεδόν οςδέηεπο 

2  μέγιζηορ λόγορ ολίζθηζηρ  

3  πεπιοσή γλςκού ζημείος 

4  ελάσιζηορ βαθμόρ καθόδος 

5  μπποζθόβαπο - ςπεπεςζηαθέρ 

Δύξνο ζεκείνπ ηζνξξνπίαο 



Οζν ην Κ.Β. κεηαθηλείηαη κπξνζηά: 
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 Ηζνξξνπεί κε κεγαιύηεξε δηακήθε δίεδξν.  

 Απμάλεη ε ζηαηηθή ηνπ επζηάζεηα.   

 Γελ δεηάεη ζπρλέο δηνξζώζεηο κε ην elevator. 

 Πεξλάεη κέζα από αζζελέο ζεξκηθό ρσξίο 
έλδεημε. 

 Πεηάεη πην αξγά  

 Ζ θίλεζε ηνπ elevator πξέπεη λα απμεζεί.  

 Με ην Κ.Β. πνιύ κπξνζηά, απμάλεη ε 

νπηζζέιθνπζα – κηθξαίλεη ν ρξόλνο πηήζεο, 

πεηάεη θνληά ζηε γσλία stall.  

 



Οζν ην Κ.Β. κεηαθηλείηαη πίζσ: 
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 Ηζνξξνπεί κε κηθξόηεξε δηακήθε δίεδξν.  

 (ή πεξηζηαζηαθά  κε down trim).  

 Μεηώλεηαη ε ζηαηηθή επζηάζεηα. 

 Μπαίλεη κόλν ηνπ ζε βύζηζε, ή ζε ηαιάλησζε. 

 Εεηάεη ζπρλέο δηνξζώζεηο κε elevator.  

 Χξεηάδεηαη κείσζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ elevator. 

Δίλαη επαίζζεην αθόκα θαη κε expo. 

 Αληηδξά ζηηο αζζελείο αλαηαξάμεηο, λνκίδνπκε 

όηη είλαη αζζελή ζεξκηθά. 



Πνπ είλαη ην «γιπθό» ζεκείν Κ.Β.; 
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 Μεηαμύ ησλ ζεκείσλ: 

 1 (κεγ. ιόγνο νιίζζεζεο)  

 θαη 

 2 (ειάρηζηνο βαζκόο θαζόδνπ) 

 



Δμππεξεηεί ε κέζε ιύζε; 
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 Τν «γιπθό ζεκείν» ηνπ Κ.Β. είλαη κία κέζε 

θαηάζηαζε ηξηκαξίζκαηνο.  

 Βνιεύεη ηνπο ρεηξηζηέο πνπ ζέινπλ ιίγν απ’ 

όια (ιόγν νιίζζεζεο, βαζκό θαζόδνπ, 

επζηάζεηα). 

 Κάζε ρεηξηζηήο βξίζθεη ην δηθό ηνπ «γιπθό» 

ζεκείν. 

 



Όηαλ θπζάεη … 
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… θαη όηαλ ππάξρνπλ αλαηαξάμεηο,  

… θαη όηαλ ζθνπεύεηο λα ζηείιεηο ην 

αλεκόπηεξν καθξηά …  

… ζπκθέξεη λα απμήζεηο ηελ ζηαηηθή επζηάζεηα. 

 Τν Κ.Β. ζα κεηαθηλεζεί πην κπξνζηά, πνιύ 

θνληά ή επάλσ ζην κπξνζηηλό άθξν ηνπ 

εύξνπο.  

 

 



Σε λελεκία 
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 Αλ ην αλεκόπηεξν είλαη ειαθξύ …, 

 αλ ην πεηάο θνληά ζνπ …, 

 

 … κπνξείο λα έρεηο θαιά απνηειέζκαηα 

κεηαθηλώληαο ην Κ.Β. πξνο ην πίζσ άθξν ηνπ 

εύξνπο. 



Διαθξύ & Βαξύ ηξηκάξηζκα 
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κηθξόηεξε  δηακήθεο δίεδξνο 

κεγαιύηεξε δηακήθεο δίεδξνο 



Τη λα αιιάμσ; Τν Κ.Β. ή ηελ Γ.Γ.; 
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 Κάζε ζέζε ηνπ Κ.Β. ζπλδπάδεηαη κε κία γσλία 

δηακήθνπο δηέδξνπ. Αλ αιιάμεη ην έλα πξέπεη 

λα αιιάμεη θαη ην άιιν. 

 Αλ είζαη ζίγνπξνο γηα ηε ζσζηή γσλία ηεο 

δηακήθνπο δηέδξνπ, ηόηε κεηαθίλεζε ην Κ.Β. έσο 

ηελ ζέζε πνπ ηθαλνπνηεί ηελ επίδνζε   

 ή  

 Αλ είζαη ζίγνπξνο γηα ηε  ηελ ζέζε ηνπ Κ.Β. ηόηε 

δηόξζσζε ηελ δίεδξν.  

 



Τεζη βύζηζεο 
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 Με απηό ην ηεζη δηαπηζηώλνπκε ην κέγεζνο 

ηεο δηακήθνπο δηέδξνπ. 

 Αλ είλαη κεγάιε ηόηε ζπλάγνπκε όηη ην Κ.Β. 

είλαη πην κπξνζηά απ΄ όηη πξέπεη, θαη 

αληίζηξνθα. 

 Τν ηεζη λα γίλεηαη ζε ήξεκν θαηξό.  



Τεζη βύζηζεο 
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πνιύ κεγάιε δ.δ. 

κπξνζζόβαξν 

αξλεηηθή δ.δ. 

πηζόβαξν 
κεδεληθή δ.δ. 

νπδέηεξν 



Πξνζδηνξηζκόο ζεκείνπ ηζνξξνπίαο 
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Made in Greece 



Πξνζδηνξηζκόο κε γσληόκεηξν 
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Δύξεζε γσληώλ κε ππνινγηζκό 
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Σηήξημε ην αλεκόπηεξν ώζηε B=B.  

Μέηξα ηηο απνζηάζεηο Α1 & Α2, βξεο ηελ δηαθνξά Α1-Α2 

Τν εκίηνλν & ε εθαπηόκελε ηεο γσλίαο 1ο είλαη 1,74/100.  

Δζησ κήθνο ρνξδήο 300 ρηι, θαη δηαθνξά Α1-Α2 = 8 ρηι. 

Γσλία θηεξνύ = 8 / 3 / 1,74 = 1,53 κνίξεο 



Ζ δηόξζσζε ηεο ζέζεο ηνπ Κ.Β. 
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 …λα γίλεηαη αλά 1 ρηι θάζε θνξά, ηδίσο όηαλ απηό 

κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ. 

 Γηα 1 ρηι κεηαθίλεζε ηνπ Κ.Β., πξνζζ-αθαηξνύκε 

πεξίπνπ 4 γξ ζηε κύηε, ή 1,5 γξ ζηελ νπξά. 



Ζ δηακήθεο δίεδξνο αιιάδεη 
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αιιάδνληαο ηελ γσλία ηνπ νξηδόληηνπ 

ζηαζεξνύ (από ηελ ληίδα). 

αιιάδνληαο ηελ γσλία ηνπ νινθηλνύκελνπ 

νξηδόληηνπ (από ηελ ληίδα ή ειεθηξνληθά). 

 Δπίζεο απμάλεη όηαλ θαηέβεη ην ρείινο 

εθθπγήο (θάζε thermal) θαη κεηώλεηαη όηαλ 

αλέβεη (θάζε speed). 

 Τα πεξηζζόηεξα κνληέξλα αλεκόπηεξα πεηνύλ 

ζην cruise κε δηακήθε δίεδξν πεξίπνπ 1,5 

κνίξα. 



Οςπαίο με ζηαθεπό ημήμα & elevator. 
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 Γηα λα αιιάμεηο ηελ δηακήθε δίεδξν …  

 

 

 

 

 

 

…δηόξζσζε ηελ γσλία ηνπ ζηαζεξνύ ηκήκαηνο, 

έσο όηνπ ην elevator έξζεη θαη πάιη ζηελ 

νπδέηεξε ζέζε (κπιε ζρήκα). 



Πξνηεηλόκελν εύξνο Κ.Β. 
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         εύπορ mm        ππάξη mm 

Graphite II 3,1m     110-112  (3) 110 

Supra  3,4m        91-103 (13) 100 

Graphite  3,45m       88-95  (8)   94 

Pulsar 3,6m        95-105 (11)  100  

Espada RL  3,7m       93-97  (5)   96 

Sharon pro  3,7m        96-97  (2)   96 

AVA (όλα)      100-108  (9)  102 

X-plorer  4m      110-122 (13)  113 

Pulsar 4m      115-125 (11)  118 
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Άιιε θάζε = άιιε ηαρύηεηα 
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 Cruise  = ηαρύηεηα ηαμηδίνπ (κέζε ηαρύηεηα) 

 Thermal = πην αξγή ηαρύηεηα 

 Speed = πην γξήγνξε ηαρύηεηα 

 

 Πξόθεηηαη γηα αιιαγή ηνπ ηξηκαξίζκαηνο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πηήζεο. 

 

 

 

 

 



Πόηε επηιέγνπκε ηαρύηεηα ηαμηδίνπ; 
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 Πεηώληαο ζε θαηξό ρσξίο αλνδηθά/θαζνδηθά, 

επηζπκώληαο λα θαιύςνπκε ίρλνο, ςάρλνληαο γηα 

ζεξκηθό αλνδηθό. 

 Πξνθύπηεη κε ην ηξηκάξηζκα γηα ηνλ θαιύηεξν 

ιόγν νιίζζεζεο  

Δπηιέγνπκε  θάζε cruise (ιέγεηαη θαη normal). 

 Ζ ηαρύηεηα απηή βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο ηαρύηεηαο 

ηεο θάζεο thermal θαη ηεο ηαρύηεηαο ηεο θάζεο 

speed. 

 



Πόηε επηιέγνπκε αξγή ηαρύηεηα; 
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1. Οηαλ θάλνπκε θύθινπο ζην ζεξκηθό, γηα λα 

κεηώζνπκε ηε δηάκεηξν ηεο ζηξνθήο 

2. Οηαλ ζέινπκε λα κεηώζνπκε ηνλ βαζκό θαζόδνπ  

3. Όηαλ πεηάκε κε νύξην άλεκν 

 Δπηιέγνπκε ηελ θάζε thermal (ζην 1 & snap flaps) 

4. Σηελ πξνζγείσζε 

 Δπηιέγνπκε crow/butterfly, ή spoilers 

 

 Πεηώληαο πην αξγά, έρνπκε θαη κηθξόηεξν βαζκό 

θαζόδνπ (έσο ηνλ ειάρηζην δπλαηό). 

 

 



Πόηε επιλέγοςμε μεγαλύηεπη ηασύηηηα;  
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1. Γηα λα πεξάζεη γξήγνξα έλα θαζνδηθό. 

2. Γηα λα δηεηζδύζεη πην γξήγνξα θόληξα ζηνλ 
άλεκν 

 Δπηιέγνπκε ηελ θάζε speed. 

 Γελ δίλνπκε ηαπηόρξνλα θαη down elevator 
κε ην stick, γηαηί ζα ράζνπκε πεξηζζόηεξν 
ύςνο. 
 

 Σηελ θάζε speed, ν βαζκόο θαζόδνπ 
απμάλεη. 

 



Μέγηζηνο ιόγνο – Διάρηζηε βύζηζε 



Σε θαζνδηθό – ζε αλνδηθό 



Με νύξην – κε θόληξα άλεκν 



Κάιπςε ίρλνπο κε θάζε cruise 
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 Με θάζε cruise, όπνπ (ζεσξεηηθά) αληηζηνηρεί ν 

θαιύηεξνο ιόγνο νιίζζεζεο, ην αλεκόπηεξν θαιύπηεη 

ηελ καθξύηεξε απόζηαζε πηήζεο. 

 Με ηηο άιιεο δύν θάζεηο ζα θαιύςεη κηθξόηεξε 

απόζηαζε. 

 Απηό ηζρύεη κόλν ζε λελεκία. 

 

 Όηαλ πεηάεη αληίζεηα ζε άλεκν, ε κεγαιύηεξε 

απόζηαζε επηηπγράλεηαη κε θάζε speed.  
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Μόλν ζε λελεκία κπνξείο κε cruise (L/D max)λα 

θαιύςεηο κεγαιύηεξν ίρλνο. 
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 Πεηώληαο αληίζεηα ζε άλεκν κηθξήο έληαζεο 
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 Κόληξα ζε άλεκν ~ ηαρύηεηα θάζεο cruise ίζε θαη 

αληίζεηε κε ηνλ άλεκν  
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έξκα 



Σρέζε βάξνπο ~ ηαρύηεηαο 
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 νη ηαρύηεηεο: 

 θαιύηεξνπ ιόγνπ νιίζζεζεο L/D 

 ειάρηζηνπ βαζκνύ θαζόδνπ 

 απώιεηαο ζηήξημεο & ειάρηζηε ειηγκώλ 

….. είλαη αλάινγεο ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ 

Βάξνπο ( √Β ) 

 Αλ δηπιαζηάζνπκε ην βάξνο, νη παξαπάλσ 

ηαρύηεηεο απμάλνπλ θαηά 41% (√2=1,41) 

 Αλ ηεηξαπιαζηάζνπκε ην βάξνο νη ηαρύηεηεο 

απμάλνπλ θαηά 100% (√4=2)  



Με ή ρσξίο έξκα 
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 Με έξκα απμάλεη ε ηαρύηεηα πηήζεο. 

 Ταπηόρξνλα απμάλεη θαη ν βαζκόο θαζόδνπ.  

 Αξα ν ρξόλνο πηήζεο κε έξκα είλαη κηθξόηεξνο 

απ’ όηη ρσξίο έξκα. 

 Ο κέγηζηνο ιόγνο L/D, παξακέλεη ακεηάβιεηνο. 

 

 



Με ή ρσξίο έξκα 



Με ή ρσξίο έξκα ζε λελεκία 
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 Ζ γσλία πηήζεο θαη γσλία νιίζζεζεο είλαη ε 

ίδηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. 

 Δπνκέλσο ην ίρλνο πνπ θαιύπηεηαη ζε 

λελεκία είλαη ην ίδην. 

 



43 

Πηήζε ζε λελεκία κε έξκα ή ρσξίο έξκα. 
. 



Με ή ρσξίο έξκα ζε αληίζεην άλεκν 
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 Όπσο πξναλαθέξακε: 

 ν ρξόλνο πηήζεο κε έξκα είλαη κηθξόηεξνο 
απ’ όηη ρσξίο έξκα. 

 Γηαηεξώληαο ην ίδην ηξηκάξηζκα γηα κέγηζην 
ιόγν νιίζζεζεο:  

πεηώληαο θόληξα ζηνλ άλεκν, θαιύπηεη 
κεγαιύηεξν ίρλνο, απ΄ όηη ζα θάιππηε ρσξίο 
έξκα.  

 νθείιεηαη ζην αιγεβξηθό άζξνηζκα αληίζεησλ 
ηαρπηήησλ. 
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 Πηήζε ζε αληίζεην άλεκν κε έξκα & ρσξίο έξκα.  



Με έξκα απμάλεη ε αθηίλα ζηξνθήο 
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Χξεηαδόκαζηε πξάγκαηη έξκα; 
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 Τα F3J θαη  F5J θνξηίδνληαη αλάινγα κε: 

 ηνλ άλεκν 

 ηελ αεξνηνκή 

 ηελ απόζηαζε/έληαζε ησλ ζεξκηθώλ 

 Τα F3B θνξηίδνληαη αλάινγα κε ηνλ ζηόρν. 

 (γηα ηελ «δηάξθεηα» σο άλσ) 

 



Φόξηηζε αλάινγα κε ηνλ άλεκν 
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  Bft      knots     k/h   m/sec         γξ/η.π. 

 0   απλνηα        < 1 < 2 

 1   ππνπλέσλ  1-3 2-6 

 2   αζζελήο     4-6 8-11 

 3   ιεπηόο      7-10       13-19 

 4   κέηξηνο    11-16       20-30 

 5   ιακπξόο  17-21      31-39 

 < 0,3     15-27  

0,5-1,5 15-27 

   2-3  21-30 

   4-5  25-30 

   6-8    30-38 

   9-11  48-55 

    Οπιο F.A.I.:  23         43     12 

(θαηά πξνζέγγηζε) 



Φόξηηζε αλάινγα κε ηελ αεξνηνκή 

49 

 Οη θακπύιεο αεξνηνκέο ζηα «αησξνύκελα» αξγά 

κνην-αλεκόπηεξα πεηάλε θαιά ζηα 19-20 γξ/η.π. 

 Οη κνληέξλεο εκη-ζπκκεηξηθέο αεξνηνκέο 

απνδίδνπλ κε 25-33 γξ/η.π. 

 Σπγθεθξηκέλεο όπσο ε ΜΖ32 θαη H.Q ζέινπλ  

ιίγν κεγαιύηεξεο θνξηίζεηο. 

 Γηάθνξα Γεξκαληθά κνην-αλεκόπηεξα πνπ ηα 

ιέλε sport ή allround ή Alpine ή cross-country 

έρνπλ από θαηαζθεπήο 45-55 γξ/η.π.  



Φόξηηζε αλάινγε κε ηα ζεξκηθά 
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51 



Παξάδεηγκα βαζκίδσλ θόξηηζεο 
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 Αλεκόπηεξν  72 η.π. / 2000γξ 

    Αξρηθά > 27,8 γπ/η.π. (3 Bft) 

 +200 γπ (+10%) = 2200 γπ   > 30,6 γπ/η.π. (3-4 Bft) 

 + 400 γπ (+20%) = 2400 γπ   > 33,3 γπ/η.π. (4 Bft) 

 + 600 γπ (+30%) = 2600 γπ  > 36,1 γπ/η.π. (4 Bft) 

 + 1500 γρ (+75%) = 3500 γρ > 48,6 γρ/τ.π.  (5 Bft) 

 
Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο θαιύηεξα 

λα πεηάμεη ειαθξύ παξά βαξύ 



Έξκα γηα stork 
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A.115γξ 

B.234γξ 

C.318γξ 

D.402γξ 

E.486γξ 

F. 570γξ 

 



Γηα λα ηξηκάξεηο γξήγνξα 

 Τν αλεκόπηεξν λα πεηάεη ζε ρακειό ύςνο, γηα 
λα βιέπεηο ηελ γσλία νιίζζεζεο, ηνλ βαζκό 
θαζόδνπ, θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ζηε ζηξνθή. 

 Να πεηάεη ζε θάπνηα ινγηθή απόζηαζε/γσλία, 
όρη αθξηβώο από πάλσ ζνπ. 

 Βάιε έλα θαηαγξαθηθό γηα λα δηαπηζηώζεηο: 

o Πνην ηξηκάξηζκα δίλεη ηνλ κηθξόηεξν βαζκό 
θαζόδνπ. 

o Πνηνο είλαη ν βαζκόο αλόδνπ κε θάζε έιηθα. 

o Τνπο ρξόλνπο εκπινθήο ζε ζεξκηθά ή 
θαζνδηθά θαη ηελ έληαζή ηνπο.  

 



Τέινο Δλόηεηαο 
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