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Γύν αμηώκαηα 
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Αλ δηαηεξείο ην ύςνο, δελ ρξεηάδεηαη λα 

θεξδίζεηο θη’ άιιν ύςνο. 

Αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επλννύλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, αξθεί λα 

πξνζγεησζείο ηειεπηαίνο από ηνπο 

ππόινηπνπο ηνπ γθξνππ. 



Πόζε βνήζεηα αλνδηθώλ ζέινπκε; 

 Με βαζκό θαζόδνπ 0,33 κ/δ. από ηα 200 κ. 

πεηάεη επί 606 δ. ~ πηάλεη 10ιεπην. 

 Με βαζκό θαζόδνπ 0,5 ~ 0,7 κ/δ. ζέινπκε 

βνήζεηα γηα 3~5 ιεπηά. 

 Γηαηήξεζε ηνπ ύςνπο γηα αληίζηνηρν ρξόλν ή 

 Κέξδνο ύςνπο γηα 2~3,5 ιεπηά.  

 Οη ρξόλνη βνήζεηαο απμάλνληαη αλ ράζεη ύςνο 

από θαζνδηθό. 
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Μηθξά ζεξκηθά, κηθξή απόζηαζε, 

ρακειό ύςνο, ζύληνκε δηάξθεηα 
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Πξστ 



Κ 

Κ 



Μεγάια ζεξκηθά, κεγάιε απόζηαζε, 

 κεγάιν ύςνο, κεγάιε δηάξθεηα 
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Απόγεπκα 



Κ 

Κ 

Κ 





Η θαηεύζπλζε 

& ε ηαρύηεηα 

ηνπ αλέκνπ 

κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθέο 

θαζ’ ύςνο. 



Αιιαγή 

θαηεύζπλζεο 

ζεξκηθώλ, εμ 

αηηίαο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ 

δηεπζύλζεσλ ηνπ 

αλέκνπ 



Ξαθληθέο αιιαγέο αλέκνπ 

 Σηιγμιαίερ αλλαγέρ ζηην 

ένηαζη και καηεύθςνζη ηος  

ανέμος, δείσνοςν πος γεννιέηαι 

ή πος πεπνάει θεπμικό.  

 Οθείλονηαη ζηιρ ηποθοδόηπιερ 

μάζερ ηος αέπα, πος κινούνηαι 

ππορ ηο κένηπο ηος θεπμικού. 

 Επηπεάζεηαι πεπιοσή 

δεκαπλάζιαρ ακηίναρ από ηην 

ακηίνα ηος θεπμικού.  
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Αίζζεζε ηεο αιιαγήο ηνπ αλέκνπ 

 Με ππόζωπο ζηον άνεμο, 

1. Αν θςζήξει ξαθνικά από πίζω, 

ηο θεπμικό είναι μπποζηά, κονηά. 

2. Αν ζηαμαηήζει να θςζάει, ηο 

θεπμικό είναι μπποζηά, μακπιά. 

3. Αν αςξηθεί η ένηαζη ηο θεπμικό 

ζσημαηίζεηαι πίζω μαρ. 

4. Αν θςζήξει ππορ ηα απιζηεπά ηο 

θεπμικό πεπνάει απιζηεπά μαρ. 
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Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξνπόλεζε.  

Αλίρλεπζε κε ηαηλίεο 
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Τν ζεξκηθό πεξλάεη αξηζηεξά 
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Οη ηαηλίεο νξηδνληηώλνληαη 

πξνο ην ζεξκηθό. 



Τν ζεξκηθό πεξλάεη ςειά 
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Οη ηαηλίεο δελ επεξεάδνληαη 



Α’ πεξίπησζε 

επαθήο  

16 
ζπκθέξεη 



Β’ πεξίπησζε 

επαθήο 
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δηαδνρηθέο δηειεύζεηο – απ’ επζείαο θεληξάξηζκα 



Δλδεημε εληόο αλνδηθνύ/θαζνδηθνύ 
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Σε ζεξκηθό ξίρλεη 

ηε κύηε θαη απμάλεη 

ηαρύηεηα 

Σε θαζνδηθό 

ζεθώλεη ηε κύηε θαη 

κεηώλεη ηαρύηεηα 



Γηαηί αιιάδεη ε γσλία; 

Η Α΄ είλαη θάζεηε ζηε 

λέα δηεύζπλζε πηήζεο.  

Η ζπληζηώζα Α-Α’ είλαη 

ππεύζπλε γηα ηελ 

αιιαγή.  
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Λαλζαζκέλε εθηίκεζε ύςνπο 

 Όηαλ ην αλεκόπηεξν πιεζηάδεη δίλεη ηελ εληύπσζε 

όηη θεξδίδεη ύςνο, ελώ όηαλ απνκαθξύλεηαη 

λνκίδνπκε όηη ράλεη ύςνο. 
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Γηαγώληα πνξεία 
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Πεξηνρή θαζνδηθώλ 



Καιό pattern γηα ςάμηκν ζεξκηθώλ 

Πνξεία zig-zag 
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Πεηώληαο ζε παξαιιειόγξακκν 

ζπλαληάο ην θαζνδηθό πνιιέο θνξέο.  

Αζύκθνξν pattern 
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Πέξαζκα θαζνδηθνύ 

Αλ βξεζείο ζε θαζνδηθό, πέηα κε speed. 

Με δώζεηο θαη άιιν down κε ην ζηηθ, ζα 

ράζεηο πεξηζζόηεξν ύςνο.  
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Γσλία θιίζεο 
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 Μηθξόηεξε θιίζε: 

 Μεγαιύηεξε αθηίλα  

 Μηθξόηεξεο ηαρύηεηεο 

 Μεγαιύηεξε επίδξαζε ζεξκηθώλ/θαζνδηθώλ. 

 Τν θηεξό απνδίδεη θαιύηεξα 

 Με κεγαιύηεξε θιίζε ηα αληίζεηα. 

 Η ηαρύηεηα & ε θιίζε ζηελ ζηξνθή είλαη πην 

θξίζηκεο όηαλ ΓΔΝ είλαη ζε ζεξκηθό. 



Μεγάιεο 

θιίζεηο  

ζηξνθήο 
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Κιίζε 45o 

Αλησζε Χ1,4 ~ Vstall X 1,2 

Κιίζε 60o 

Αλησζε Χ  2  ~ Vstall X 1,4 

Κιίζε 75o 

Αλησζε Χ 4   ~ Vstall X  2 



Σηξνθή κέζα ζην ζεξκηθό 

 Δπίιεμε ηελ θάζε thermal. 

 Πέηα κε ηελ ειάρηζηε θιίζε, πνπ ζνπ 

επηηξέπεη λα κείλεηο ζην ζεξκηθό. 

 Πνιινί ειέγρνπλ ηελ δηάκεηξν κε ην rudder 

θαη ηελ θιίζε κε ηα ailerons (cross control). 

 Γηαηήξεζε ηελ ηαρύηεηα ζηαζεξή. 

 Οζν αλεβαίλεηο, ην ζεξκηθό εμαζζελεί,  

κεγαιώλεη ζε δηάκεηξν, ή / θαη κεηαθηλείηαη. 

Αύμεζε ηελ αθηίλα ζηξνθήο. 
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Κεληξάξηζκα ζηνλ ππξήλα 
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Ταρύηεηεο αλέκνπ 

 0       < 1   < 2 

 1      1-3   2-6 

 2      4-6   8-11 

 3     7-10 13-19 

 4    11-16 20-30 

 5    17-21 31-39 

   <0,3   < 30 

0,5-1,5    30-90 

 2-3   120-180 

 4-5   240-300 

 6-8   360-480 

 9-11  540-660 

  Bft           kts     k/h         m/sec      m/min 

Οπιο F.A.I.= 23           43       12      720 

Οι τιμές είναι στρογγσλοποιημένες 30 



Αθνινπζώληαο ζεξκηθό 

ζε αζζελή άλεκν 
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Αθνινπζώληαο ζεξκηθό 

 ζε κέηξην άλεκν 
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Όηαλ θπζάεη δπλαηόο άλεκνο 
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Τέινο ελόηεηαο 
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