


Αθόκα δύν αμηώκαηα 

Οπνηνδήπνηε αλεκόπηεξν βξεζεί κέζα ζε 

αλνδηθό ζα δηαηεξεί ή ζα θεξδίδεη ύςνο. 

Οπνηνδήπνηε αλεκόπηεξν βξεζεί κέζα ζε 

θαζνδηθό ζα ράλεη πην γξήγνξα ύςνο. 

 

 Γηαηί ινηπόλ ζέινπκε αγωνιστικό αλεκόπηεξν; 



Τν αγσληζηηθό αλεκόπηεξν λα έρεη… 

 Μεγάιν θάθειν ηαρπηήησλ 

 Μεγάιν ιόγν νιίζζεζεο 

 Γηεηζδπηηθόηεηα 

 Δπζηάζεηα, επειημία, αληαπόθξηζε ζηα αλνδηθά, 

λα κελ επεξεάδεηαη από αλαηαξάμεηο 

 Φπζηθή αληνρή  

 Χακειό θόζηνο 

 θαη λα παίξλεη πάληα ηελ πξώηε λίθε 

 Εεηάκε πνιιά; 



Να έρεη flaps θαη ailerons … 

 … ή κόλν rudder & elevator? 

 Οζν ν ζπλαγσληζκόο δελ πεξηιακβάλεη αθξίβεηα 

πξνζγείσζεο, ην κνληέιν “rudder- elevator” δελ 

έρεη θαλέλα κεηνλέθηεκα…  

 … όκσο ρξεηάδεηαη λα έρεη θαη αεξόθξελα 

(spoilers), γηα θαιύηεξν έιεγρν ηεο θαζόδνπ, είηε 

ζηελ θάζε ηεο πξνζγείσζεο, είηε γηα λα βγεη από 

δπλαηό ζεξκηθό 

 Χαξαθηεξίδεηαη κε ηα αξρηθά RES (Rudder, 

Elevator, Spoilers) ή 2-Axis (δύν αμόλσλ) 

 



Δρεη πηζαλόηεηεο έλα απιό κνληέιν;  

Electra (Carl Golberg) 

Τάζνο Καδαθιήο  
 



Αεξνηνκή 

 Να παξέρεη δπλαηόηεηα πηήζεο έσο 20 κ/δ. 

 Μεγάιν Cl max γηα λα θνξηηζηεί ζε ζπλζήθεο 

αλέκνπ, θαη γηα λα κε ζηνιάξεη ζε θιεηζηέο 

ζηξνθέο κε κεγάια “g”. 

 Ζ αεξνηνκή ησλ άθξσλ λα έρεη κεγαιύηεξν Cl 

max απ’ όηη απηή ζηελ ξίδα, ή αξλεηηθή 

ζπζηξνθή (washout). 

 Δύινγν πάρνο γηα ειαθξά θαη αλζεθηηθή 

θαηαζθεπή. 

 



Ο ζρεδηαζκόο επηθεληξώλεηαη ζηα.. 

 Διιεηπηηθή θάηνςε θηεξνύ 

 Μηθξή επαγσγηθή νπηζζέιθνπζα 

 Μεγάιν αξηζκό Reynold 

 

 Γηα ηα δύν ηειεπηαία θαηαιήγνπλ ζε κεγάιε 

επηθάλεηα κε ιόγν αλνίγκαηνο 17:1 

(ζπκβηβαζκόο) 

 

 

 

 



Πνπ θαηαιήγνπλ; 

Ότι η μεγαλύτερη επιφάνεια φτερού έχει πλεονεκτήματα. 



Τν αλεκόπηεξν κε κεγάιε επηθάλεηα  

 Σσγκριηικά με ένα μικρόηερης επιθάνειας, 

αλλά με ηην ίδια θόρηιζη. 

 

 Δρεη θαιύηεξε απόδνζε ιόγσ «θιίκαθαο». 

 Τν βιέπνπκε θαιά ςειά & καθξηά. 

− Σηξίβεη ζε κεγαιύηεξε αθηίλα. 

− Χξεηάδεηαη κεγαιύηεξε ηζρύ γηα άλνδν. 

 

 

 



Οη ηξεηο θάθεινη αλέκσλ 

1. 0 - 1 bft   κε ή ρσξίο ζεξκηθά  

2. 2 - 4 bft   κε ή ρσξίο ζεξκηθά  

3.      5 bft    ? 

 

 Μπνξεί έλα αλεκόπηεξν λα θαιύςεη όινπο 

ηνπο θαθέινπο;  

 Τνπο δύν πξώηνπο λαη !!  

 Όρη όκσο θαη ηνλ ηξίην.  
 



Δληαζε αλέκνπ 0-1 Bft 

 Γηα πιήξε λελεκία θαη έιιεηςε ζεξκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο πξνηηκάηαη ην αλεκόπηεξν κε 

ηνλ κηθξόηεξν βαζκό θαζόδνπ.  

 Κακπύιε αεξνηνκή, κηθξή θόξηηζε, κηθξή 

παξαζηηηθή νπηζζέιθνπζα. 

 

 AG25 

AG26 



Δληαζε αλέκνπ 2-4 Bft  

 Ζκη-ζπκκεηξηθή ηαμηδηάξηθε αεξνηνκή 

κεηαβιεηήο θακππιόηεηαο, κηθξή παξαζηηηθή 

νπηζζέιθνπζα. 

 Γηαθνξνπνηνύληαη ζηελ θόξηηζε. 

 



Δληαζε αλέκνπ 5 Bft 

 Τν αλεκόπηεξν όπσο ην πξν-αλαθέξακε. 

 Απαηηείηαη μερσξηζηό κνληέιν γηα κία κόλν 

πεξηζηαζηαθή ρξήζε, θνξηηζκέλν ζε κεγάια 

κεγέζε. 

 



Καηάηαμε ζε δύν άηππεο νκάδεο 

 Α’ νκάδα 
 Οζα έρνπλ ην ζθάθνο ηνπ αλεκόπηεξνπ, κε ηα 

βαξηά θηεξό θαη άηξαθην (γηα αληνρή), ζην νπνίν 

ε πξνζζήθε ηεο ειεθηξνθίλεζεο απμάλεη ην 

βάξνο ηνπ. 

 Απηά κάιινλ δελ ζα ρξεηαζηνύλ έξκα, εθηόο αλ 

πξννξίδνληαη γηα αλώηεξα όξηα αλέκνπ & ζηελ 

BF1-GR. 

 



 Β’ νκάδα 
 Οζα είλαη ειαθξά, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα 

ήξεκε πηήζε (κε ειεθηξνθίλεζε), πνπ κε ηα 

εμαξηήκαηα ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαηαιήγνπλ ζε 

ίζν ή ειαθξύηεξν βάξνο κε ηα F3J. 

 Με ιίγν έξκα, απμάλνπλ ηνλ θάθειν ησλ 

ηαρπηήησλ ηνπο. 

 Με κία αγνξά έρνπκε «δύν» αλεκόπηεξα. 

 

 



Σύγθξηζε θνξηίζεσλ 

      Glider F3J  Electro 

          g/dm2   g/dm2 

AVA           17          19-20 

Supra        23 -26   24 lite - 30 F5J 

Espada   28     32 

Xplorer 4m  25   25 lite - 33 F5J 

Pike Perfect   27-31         28 disser 

Stork 4  27   28-31 



Γελ ήμεξεο … δελ ξώηαγεο; 

 Πξηλ αγνξάζεηο αλεκόπηεξν ξώηα ηνλ 

πξνκεζεπηή πόζν βάξνο έρεη όπσο 

πξνζθέξεηαη, θελό από ειεθηξνληθά ή 

ειεθηξηθά εμαξηήκαηα. 

 

 Μεηά ζα ππνινγίζεηο πόζν είλαη ην βάξνο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ εμαξηεκάησλ (πνπ εζύ έρεηο 

επηιέμεη), γηα λα δηαπηζηώζεηο εγθαίξσο ην 

βάξνο πηήζεο.  



Τν ζρήκα ηεο κύηεο 

 Οη κύηεο γηα ειεθηξνθίλεηα είλαη θαξδηέο θαη 

νκναμνληθέο. 

 Οη κύηεο γηα αλεκόπηεξα είλαη ζηελέο θαη 

γακςέο.  

Γελ ρσξάεη εύθνια ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. 

Ζ πξνζγείσζε γίλεηαη επάλσ ζηνλ θώλν. 





Τν κήθνο ηεο κύηεο 

 Μνληέιν F5J πνπ ζηνρεύεη ζε άλνδν 30 κ/δ, 

ρξεηάδεηαη βαξύ κνηέξ, βαξύ ξπζκηζηή 

ζηξνθώλ, θαη βαξηά κπαηαξία (4S). 

 Γηα λα ηζνξξνπήζεη ην κήθνο ηεο κύηεο είλαη 

θνληό, θαη ηα ζέξβν ηεο νπξάο ηνπνζεηνύληαη 

ζηελ νπξά. 

 Απηό ην κνληέιν δελ κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη 

άκεζα κε ειαθξά κνηέξ, ESC, κπαηαξία, ηα 

νπνία ζηνρεύνπλ ζε άλνδν κε 8-9 κ/δ. 



Γηα δέθηεο 2,4 MHz 

 Οη θεξαίεο ησλ δεθηώλ 2,4 GHz δελ πξέπεη λα 

θαιύπηνληαη από ύθαζκα άλζξαθα. 

 Σηηο πηζαλέο ζέζεηο απηνύ ηνπ δέθηε βάδνπλ κόλν 

kevlar, ή απιό γπαιί. 

 Ψάμε γηα ηελ εηηθέηα: “2,4 GHz friendly” 

 



Πνηα νπξά είλαη θαιύηεξε; 

 Ζ νπξά cross tail, X-tail (ζηαπξόο, αλάπνδν 

«Τ») έρεη θαιύηεξν έιεγρν κε ην rudder. 

 Δίλαη θαηά 100 γξακκάξηα πεξίπνπ βαξύηεξε 

από ηελ νπξά V-tail, θαη έρεη κεγαιύηεξε 

νπηζζέιθνπζα. 

 Αλ ε νπξά V-tail έρεη ηελ ζσζηή επηθάλεηα θαη 

κνριό νπξάο, αληηδξά εμ’ ίζνπ θαιά. 

 Οπξά ζε ζρήκα “Τ” έρνπλ ειάρηζηα ζύγρξνλα 

αγσληζηηθά αλεκόπηεξα.  



Χξσκαηηζκνί 



Τξηθαζηθά in-runners 

 Δρνπλ κηθξή δηάκεηξν, ρσξάλε άλεηα ζε 

αλεκνπνξηθέο αηξάθηνπο. 

-  Δίλαη πνιύζηξνθα, ζέινπλ κεησηήξα (κεγάιν 

θόζηνο). 

-  Οη κάξθεο είλαη ιίγεο, δελ ππάξρνπλ ζε ζηνθ. 

 



Τξηθαζηθά out-runners 

 Πξνζθέξνληαη ζε κεγάιε πνηθηιία κεγεζώλ, 

ηαρπηήησλ, ηζρύνο, κε ρακειό θόζηνο. 

 Τα αξγόζηξνθα κε κεγάιε ξνπή, δέρνληαη ηελ 

έιηθα direct.  

 Καηάιιεια είλαη θαη ηα πνιύζηξνθα ειηθνπηεξηθά 

κε κεησηήξα (αθξηβά). 

-  Οη κύηεο πνιιώλ κνην-αλεκνπηέξσλ είλαη 

ζηελέο, δελ δέρνληαη out-runners κεγάιεο 

δηακέηξνπ. 

 



Ζ έιηθα 

 Ζ κεγάιε δηάκεηξνο έρεη θαιύηεξε απόδνζε (γηα 

30”), αιιά κεγάιε νπηζζέιθνπζα (γηα 570”). 

 Τν κεγάιν βήκα δελ πξνζδίδεη κεγαιύηεξε 

ηαρύηεηα αλ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην 

ζθάθνο ζηελ θαηαθόξπθε άλνδν. 

 

 Πνιιέο ζηξνθέο κε κηθξή έιηθα, ή αξγέο ζηξνθέο 

κε κεγάιε έιηθα, είλαη πξνζσπηθή επηινγή, θαη 

ζπλδπάδνληαη κε ην αληίζηνηρν κνηέξ. 



Ζ κπαηαξία θίλεζεο 

 Βάξνο ~ ζέκα ηζνξξνπίαο. 

 Φπζηθέο δηαζηάζεηο ~ λα ρσξάεη ζηελ κύηε. 

 Τν γηλόκελν C * Αh = Amper (γηα ζπλερή 

θαηαλάισζε) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ + 20-25% απ’ 

όηη ηξαβάεη ην κνηέξ.  

 



Διεγθηήο ζηξνθώλ 

 Ο ειεγθηήο ζηξνθώλ κε νλνκαζηηθή 

δπλακηθόηεηα + 20%Α από όηη ηξαβάεη ην κνηέξ. 

 Π.ρ.:  

ξεύκα αλόδνπ 36 Α ~ ειεγθηήο 44 Α 



Τξνθνδνζία δέθηε/ζέξβν 

 A’ : από αλεμάξηεηε κπαηαξία δέθηε. 

 Χσξεηηθόηεηα/ παξνρή ξεύκαηνο αλάινγα κε ηελ 

θαηαλάισζε (ηύπνο θαη αξηζκόο ζέξβν). 

 Οη κεγαιύηεξεο ηάζεηο (Li-Po 2S) ρξεηάδνληαη 

ξπζκηζηή ηάζεο.  

 Β’ : από ηελ κπαηαξία θίλεζεο (Li-Po 3S) κε 

αλεμάξηεην ξπζκηζηή ηάζεο.  

Απόθπγε ην BEC ηνπ ειεγθηή ζηξνθώλ. 

 Οη ξπζκηζηέο λα έρνπλ αληνρή ζε ζπλερή έληαζε 

50% κεγαιύηεξε από ηελ θαηαλάισζε. 
  



Ταθηηθέο  



Πξνπόλεζε  

 Kάλε έλα-δύν θύθινπο ζην ζεξκηθό, θαη κεηά 

ηαμίδεςε λα βξεηο ην επόκελν. Να κάζεηο πσο 

ηαμηδεύεη ην αλεκόπηεξν, θαη πνπ είλαη ηα 

ζεξκηθά ηνπ γεπέδνπ. 

 Κάλε ην ίδην ζε δηαθνξεηηθέο εληάζεηο αλέκνπ, 

πξνζζ-αθαηξώληαο έξκα. Κξάηα ζεκεηώζεηο. 

 Μελ αιιάδεηο ην ηξηκάξηζκα αλαηηίσο. Δθ’ όζνλ 

ην αλεκόπηεξν είλαη ηξηκαξηζκέλν, κηθξόηεξνη  

ρξόλνη νθείινληαη ή ζηνλ θαηξό, ή ζην ρέξη ζνπ.  

 

 



Πξηλ ηνλ αγώλα 

 Σπκθέξεη λα πξνπνλεζείο κία κέξα πξηλ, ζηνλ 
ρώξν ηνπ αγώλα, γηα λα δηαπηζηώζεηο ηελ 
ζπρλόηεηα θαη έληαζε ησλ ζεξκηθώλ. 

 

 (ππάξρεη βέβαηα θαη ε πηζαλόηεηα λα αιιάμεη ν 
θαηξόο ) 

 



Λίγν πξηλ ηελ απνγείσζε 

 Τα κνληέια ηνπ πξνεγνύκελνπ γθξνππ, ζα ζνπ 

δείμνπλ ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ, θαη πνπ 

ππάξρνπλ αλνδηθά. 

 Αλ είζαη ζε μέλν κνληεινδξόκην, δεο ηη θάλνπλ νη 

ληόπηνη αζιεηέο πνπ μέξνπλ θαιύηεξα ηνλ θαηξό. 

 

 Απνθάζηζε: 

 πνην κνληέιν, ή πόζν έξκα ζα επηιέμεηο. 

 πνπ ζα νδεγήζεηο ην αλεκόπηεξν κεηά ηελ 

άλνδν. 

 



Σηνλ αέξα 

 Ο βνεζόο ζα δεη πνπ έρνπλ βξεη ζεξκηθό νη 

άιινη, πνπ πεηάλε πνπιηά ζε θύθιν, θ.ι.π.. 

 Με θηλείο ηα πεδάιηα ρσξίο ιόγν. Κάζε θίλεζε 

θξελάξεη & κεηώλεη ηνλ ρξόλν πηήζεο. 

 





Ζ επηζηξνθή από ππήλεκν 

Με ην ζηείιεηο πην καθξηά / πην ρακειά 

απ’ όηη κπνξεί λα επηζηξέςεη.   



Πξνο ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ 

 Ξεθίλεζε ηελ θάζνδν / επηζηξνθή από καθξηά 

εγθαίξσο.  

 Αλ ππνιείπεηαη αθόκα ρξόλνο εξγαζίαο, κε 

δηζηάζεηο λα εθκεηαιιεπηείο ζεξκηθό ζε ρακειό 

ύςνο.  

 Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε 

πηάζεη θαη εθκεηαιιεπηεί ζεξκηθό θαζώο πεξλάκε 

ηα όξηα ηνπ γεπέδνπ γηα πξνζγείσζε. 



Καηεγνξία F5J 



Τη είλαη ε θαηεγνξία F5J-GR? 

 

 

 Αγσληζηηθή θαηεγνξία γηα η/θ ειεθηξνθίλεηα 
αλεκόπηεξα πνπ ζηνρεύνπλ ζε πηήζε δηαξθείαο 
κεηά από άλνδν ζε ζπγθεθξηκέλν ύςνο. 

 H FAI έρεη εγθξίλεη θαλνληζκό F5J, κε δηαθνξεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο. 



Γηαηί είλαη ηόζν δεκνθηιήο;  

 Γπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε λένπο αζιεηέο κε 
απιά θαη θζελά κνην-αλεκόπηεξα (πνιιά kits & 
ARF ζηελ αγνξά).  

 Τν θόζηνο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζπλερώο 
κεηώλεηαη (brushless, Li-po, ηειεθαηεπζύλζεηο). 

 Δίλαη κίγκα ησλ θαλνληζκώλ “Limited Motor 
Run” & “All Up – Last Down” 

 Οη αγώλεο δηνξγαλώλνληαη κε ειάρηζηε 
επάλδξσζε θαη έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. 



Πξνδηαγξαθέο κνληέινπ 

 Αεξνπιάλν: ειεύζεξν (έσο 5 θηιά, 150 η.π.) 

 Μνηέξ: ειεύζεξν 

 Μπαηαξία θίλεζεο: κόλν ζηνηρεία Ληζίνπ, έσο 

3 ελ ζεηξά, ρσξεηηθόηεηα ειεύζεξε 



Ο ειεθηξνληθόο ειεγθηήο ύςνπο 

 Τν κνληέιν θέξεη ειεθηξνληθό 

ειεγθηή ύςνπο/ρξόλνπ. 

 Οπιίδεη ζην έδαθνο, θόβεη ην 

κνηέξ ζηα 200 κ. ή ζηα 30”  

όπνην επέιζεη πξώην. 

 Ταπηόρξνλε απνγείσζε;  

 Ναη ! 

 Θα αλέβνπλ όια ζην ίδην ύςνο; 

 Σίγνπξα, όρη ζε κεγαιύηεξν !    

καηαζκεσή τρονοδιακόπηη & θωηο 

Βαζίλης Παπαδόποσλος 



Χξόλνο εξγαζίαο 

• Ο ρξόλνο εξγαζίαο είλαη 10 ή 15 ιεπηά  
  (κε απόθαζε ηνπ αιπηάξρε) 

• Γελ κεηξάεη ε πνηόηεηα ηεο πξνζγείσζεο. 

• Πξνζγείσζε εθηόο ηνπ νξηζκέλνπ 
γεπέδνπ ή ρξόλνπ πνηλνινγείηαη. 



Βαζκνινγία 

 Ο ζπλαγσληζκόο είλαη man-to-man ζε θάζε 
γθξνππ. 

 Οπνην κνληέιν πξνζγεησζεί κεηαμύ 10΄θαη 11΄ 
δελ πνηλνινγείηαη (0 β.) 

 Πξηλ ηε ιήμε ησλ 10΄ δελ πνηλνινγείηαη απηό 
πνπ ζα πξνζγεησζεί ηειεπηαίν.  

 Όια ηα πξνεγεζέληα πνηλνινγνύληαη 
ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά πξνζγείσζεο: 

σειρά τελευταίο -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

(πρώτο) 

ποινή 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Ηζρύο 

 Γηα άλνδν 200 κ. ζε 30 δ. ν βαζκόο αλόδνπ 

ηζνύηαη κε 6,66 κ/δ. 

 Σηελ πξάμε ην θαηαθόξπθν ηκήκα ηεο αλόδνπ 

δηαξθεί πεξίπνπ 25 δ, νπόηε ρξεηάδεηαη ηαρύηεηα 

8-8,5 κ/δ. 

 Καιόο ζηόρνο είλαη ηα 200 W / θηιό ζθάθνπο. 

 Αλεκόπηεξν 2,2 θηιά, ηζρύο 440W (11,1V * 40 A) 



Ζ ηξνρηά αλόδνπ 

 Με νξηαθή ηζρύ, ε άλνδνο ζα γίλεη (ζρεδόλ) 
θαηαθόξπθα. Να πξνιάβεηο ηα 200κ ζε 25”. 

 Με πεξίζζεηα ηζρύνο, ε άλνδνο ζπκθέξεη λα γίλεη 
κε κέζε γσλία αλόδνπ, πξνο ηελ πηζαλόηεξε ζέζε 
ζεξκηθνύ. 

 



Αλεβαίλεη κε δύν ζηνηρεία;  

 Γηα ηα ίδηα watt, απαηηείηαη κεγαιύηεξν ξεύκα. 

 Π.ρ. 440 W = 11,1V * ~40A 

          7,4V * ~60A 

• Αξα: 

κπαηαξία ηθαλή λα δώζεη ηα Ακπέξ 

αληίζηνηρνο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ 

κνηέξ θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη Kv 

θαηάιιειε έιηθα 

 




