
                                                      ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ         ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΑΑΑΣΣΣ               MMMEEE   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑ:::   
                                       ΜΜΜΕΕΕΣΣΣΑΑΑ      ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑΣΣΣ   –––   ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ   
                                                                     ΤΤΤΟΟΟ      ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΟΟΟΣΣΣ         FFF111666   
                                                                                          ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗ   
                                                                           ΜΜΜΟΟΟΣΣΣΧΧΧΟΟΟΥΥΥ         ΒΒΒΑΑΑΣΣΣΙΙΙΛΛΛΗΗΗ   
                              ΑΑΑ΄́́   ΓΓΓΥΥΥΜΜΜΝΝΝΑΑΑΣΣΣΙΙΙΟΟΟΥΥΥ         ΑΑΑΓΓΓΙΙΙΟΟΟΥΥΥ      ΠΠΠΝΝΝΕΕΕΥΥΥΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   
                                                                                                   222000111222   ---   222000111333   
 

 

   
   
                                                                                             
   



ΑΑΑΦΦΦΙΙΙΕΕΕΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   
      

            ΑΑΑφφφιιιεεερρρώώώνννωωω   τττηηηννν   εεερρργγγααασσσίίίααα   μμμοοουυυ,,,      
σσστττοοουυυςςς   αααγγγαααπππηηημμμέέένννοοουυυςςς   μμμοοουυυ   γγγοοονννεεείίίςςς,,,   ππποοουυυ   δδδίίίνννοοουυυννν   τττααα   πππάάάννντττααα   γγγιιιααα   μμμέέένννααα,,,   
κκκαααθθθώώώςςς   εεεπππίίίσσσηηηςςς   κκκαααιιι   σσστττηηηννν   αααδδδεεερρρφφφήήή   μμμοοουυυ   τττηηηννν   ΑΑΑρρριιισσστττέέέααα,,,   ππποοουυυ   μμμεεε   
αααγγγαααπππάάάεεειιι   κκκαααιιι   τττηηηννν   αααγγγαααπππώώώ   ππποοολλλύύύ...      
            ΘΘΘααα   ήήήθθθεεελλλααα   όόόμμμωωωςςς   πππεεερρριιισσσσσσόόότττεεερρροοο   νννααα   αααφφφιιιεεερρρώώώσσσωωω   τττηηηννν   εεερρργγγααασσσίίίααα   μμμοοουυυ,,,   
σσστττοοοννν   λλλααατττρρρεεευυυτττόόό   μμμοοουυυ   πππαααπππππποοούύύ   ΓΓΓιιιάάάννννννηηη...   
         ΟΟΟ   πππαααπππππποοούύύςςς   μμμοοουυυ,,,   τττοοο   111999777000,,,   υυυπππηηηρρρεεετττοοούύύσσσεεε   σσστττοοο   τττμμμήήήμμμααα   
«««ΚΚΚαααττταααδδδρρροοομμμώώώννν»»»,,,   ήήήττταααννν   αααλλλεεεξξξιιιπππτττωωωτττιιισσστττήήήςςς...   ΚΚΚααατττάάά   τττηηηννν   δδδιιιάάάρρρκκκεεειιιααα   τττηηηςςς   
σσστττρρρααατττιιιωωωτττιιικκκήήήςςς   τττοοουυυ   θθθηηητττεεείίίαααςςς,,,   εεείίίχχχεεε   έέένννααα   αααεεερρροοοππποοορρριιικκκόόό   δδδυυυσσστττύύύχχχηηημμμααα...   ΤΤΤοοο   
σσστττρρρααατττιιιωωωτττιιικκκόόό   τττοοουυυςςς   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοο,,,   κκκαααιιι   εεενννώώώ   βββρρριιισσσκκκόόόττταααννν   σσσεεε   
σσστττρρρααατττιιιωωωτττιιικκκήήή   άάάσσσκκκηηησσσηηη,,,   σσσυυυγγγκκκρρροοούύύσσστττηηηκκκεεε,,,   λλλόόόγγγοοο   τττηηηςςς   υυυπππεεερρρβββοοολλλιιικκκήήήςςς   
οοομμμίίίχχχλλληηηςςς,,,   σσσεεε   βββοοουυυνννόόό,,,   ααανννααατττιιινννάάάχχχτττηηηκκκεεε...   ΑΑΑπππόόό   τττααα   222666   άάάτττοοομμμααα   ππποοουυυ   ήήήττταααννν   τττοοο   
πππλλλήήήρρρωωωμμμάάά   τττοοουυυ,,,   δδδιιιααασσσώώώθθθηηηκκκαααννν   μμμόόόνννοοο   τττααα   τττέέέσσσσσσεεερρρααα...   ΤΤΤααα   τττρρρίίίααα   μμμεεε   ππποοολλλύύύ   
σσσοοοβββαααρρράάά   τττρρραααύύύμμμααα τττααα   κκκαααιιι   κκκααατττάάάγγγμμμααατττααα   σσσ΄́́όόόλλλοοο   τττοοουυυςςς   τττοοο   σσσώώώμμμααα...   ΟΟΟ   
πππαααπππππποοούύύςςς   μμμοοουυυ   ήήήττταααννν   οοο   τττέέέττταααρρρτττοοοςςς   δδδιιιααασσσωωωθθθέέένννττταααςςς   κκκαααιιι   οοο   ππποοοιιιοοο   τττυυυχχχεεερρρόόόςςς   
μμμέέέσσσααα   σσστττηηηννν   ααατττυυυχχχίίίααα   τττοοουυυ,,,   μμμεεε   τττοοο   ππποοοιιιοοο   εεελλλαααφφφρρρύύύ   τττρρραααύύύμμμααα...   ΈΈΈνννααα   αααπππλλλόόό   
κκκόόόψψψιιιμμμοοο   σσστττηηηννν   γγγάάάμμμπππααα   τττοοουυυ...   ΑΑΑννν   οοο   πππαααπππππποοούύύςςς   μμμοοουυυ   δδδεεεννν   ζζζοοούύύσσσεεε,,,   δδδεεεννν   θθθααα   
υυυπππήήήρρρχχχααα   τττώώώρρρααα   εεεγγγώώώ   γγγιιιααα   νννααα   γγγρρράάάψψψωωω   αααυυυτττόόό   τττοοο   βββιιιβββλλλίίίοοο...      
            ΝΝΝοοομμμίίίζζζωωω   πππωωωςςς   εεείίίννναααιιι   οοο   μμμόόόνννοοοςςς   ππποοουυυ   τττοοουυυ   αααξξξίίίζζζεεειιι   νννααα   τττοοουυυ   αααφφφιιιεεερρρώώώσσσωωω   
αααυυυτττόόό   τττοοο   βββιιιβββλλλίίίοοο   μμμοοουυυ!!!   
   
         ΣΣΣ΄́́αααγγγαααπππώώώ   ππποοολλλύύύ   πππαααπππππποοούύύ!!!!!!!!!   
   
   

                                                                                                                                                                                             ΒΒΒΑΑΑΣΣΣΙΙΙΛΛΛΗΗΗΣΣΣ   
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ΣΣΣΕΕΕΛΛΛΙΙΙΔΔΔΕΕΕΣΣΣ    
ΑΑΑ...          ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΕΕΕΣΣΣ   –––   ΗΗΗ   ΕΕΕΝΝΝΝΝΝΟΟΟΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΩΩΩΝΝΝ                                                                                                                                                                                                    555   ---   888   
ΒΒΒ...          ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ                                                                                                                                                                                        999   ---       111444   
ΓΓΓ ...          ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΔΔΔΥΥΥΝΝΝΑΑΑΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥ                                                                                                                                                                                                                                  111555   ---   222222   
ΔΔΔ ...          ΛΛΛΕΕΕΠΠΠΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗ    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥ                                                                                                                                                             222333   ---   333555   
ΕΕΕ ...          ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥ                                                                                                                                                                                                                         333666   ---   333999   
ΣΣΣΤΤΤ    ...   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΩΩΩΘΘΘΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΥΥΥΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                    444000   ---   444888   
ΖΖΖ...          ΗΗΗΛΛΛΕΕΕΚΚΚΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ    ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΓΓΓΧΧΧΟΟΟΣΣΣ    ΠΠΠΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                  444999   
ΗΗΗ ...          ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΟΟΟΧΧΧΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΑΑΑΝΝΝΘΘΘΡΡΡΩΩΩΠΠΠΙΙΙΝΝΝΟΟΟΥΥΥ    ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ    ΣΣΣΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΤΤΤΑΑΑΧΧΧΥΥΥΝΝΝΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ                                                                                              555000   
ΘΘΘ ...          ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΟΟΟΙΙΙ    ΤΤΤΥΥΥΠΠΠΟΟΟΙΙΙ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΩΩΩΝΝΝ:::    
   

111...    ΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           555111   
222...    ΥΥΥΠΠΠΕΕΕΡΡΡΗΗΗΧΧΧΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       555222   ---    555333   
333...    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΟΟΟΣΣΣ    –––   ΤΤΤΥΥΥΠΠΠΟΟΟΙΙΙ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΩΩΩΝΝΝ                                                                                                                                                                                                                                                    555444   ---    555555   
444...    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΟΟΟΣΣΣ    ΒΒΒΡΡΡΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ///ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΚΚΚΟΟΟΡΡΡΥΥΥΦΦΦΗΗΗΣΣΣ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΓΓΓΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΓΓΓΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ                                     555666   ---    555888   
555...    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΑΑΑ   ΕΕΕΞΞΞΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΕΕΕΛΛΛΑΑΑΦΦΦΡΡΡΑΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                       555999   
666...    ΗΗΗΛΛΛΙΙΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   666000   
777...    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ    ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ    ΚΚΚΙΙΙΝΝΝΕΕΕΙΙΙΤΤΤΑΑΑΙΙΙ    ΜΜΜΕΕΕ    ΑΑΑΝΝΝΘΘΘΡΡΡΩΩΩΠΠΠΙΙΙΝΝΝΗΗΗ    ΜΜΜΥΥΥΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΔΔΔΥΥΥΝΝΝΑΑΑΜΜΜΗΗΗ                                                                                                                            666111   

   
ΙΙΙ ...          ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΔΔΔΥΥΥΝΝΝΑΑΑΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               666222   
ΚΚΚ...          ΚΚΚΑΑΑΥΥΥΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             666333   ---    666444   
ΛΛΛ...          ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΣΣΣΗΗΗ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥ    ΜΜΜΕΕΕ    ΤΤΤΟΟΟ    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ                                                                                                                                                                                                 666555---   666666   
ΜΜΜ...       ΥΥΥΛΛΛΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΔΔΔΟΟΟΜΜΜΕΕΕΣΣΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                666777   
ΝΝΝ ...          ΑΑΑΣΣΣΦΦΦΑΑΑΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            666888      
ΞΞΞ ...          ΠΠΠΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΑΑΑΡΡΡΙΙΙΘΘΘΜΜΜΟΟΟΙΙΙ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΛΛΛΥΥΥΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                              666999   
ΟΟΟ ...          ΗΗΗ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥ                                                                                                                                                                                                                                                       777000   ---    777555   
ΠΠΠ ...          ΝΝΝΕΕΕΟΟΟΤΤΤΕΕΕΡΡΡΕΕΕΣΣΣ    ΕΕΕΞΞΞΕΕΕΛΛΛΙΙΙΞΞΞΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    –––   ΤΤΤΟΟΟ    ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΤΤΤΟΟΟΣΣΣ                                                                                                    777666   ---   777999   
   

ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ:::   
   

111)))    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΙΙΙΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΥΥΥ                                                                                                                                                                                                                                                                               888000   ---   888444   
222)))    ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΔΔΔΙΙΙΑΑΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        888666   ---   999444   
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                                                         ΜΜΜ      ΕΕΕ      ΤΤΤ      ΑΑΑ      ΦΦΦ      ΟΟΟ      ΡΡΡ      ΕΕΕ      ΣΣΣ   
   
                        ΗΗΗ            ΕΕΕ      ΝΝΝ      ΝΝΝ      ΟΟΟ      ΙΙΙ      ΑΑΑ         ΤΤΤ      ΩΩΩ      ΝΝΝ            ΜΜΜ      ΕΕΕ      ΤΤΤ      ΑΑΑ      ΦΦΦ      ΟΟΟ      ΡΡΡ      ΩΩΩ      ΝΝΝ   
  
     Η τεχνολογία των μεταφορών μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι συνδέουν τις μεταφορές με τα αυτοκίνητα, ωστόσο οι μεταφορές έχουν 
μεγαλύτερο εύρος. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων ή 
προϊόντων σε μια κοινωνία. Σε ορισμένες κοινωνίες η τεχνολογία μεταφορών είναι πολύ 
απλή, ενώ στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες οι μεταφορές αποτελούν ένα αρκετά 
πολύπλοκο σύστημα. Τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς χρησιμοποιούν ως ενέργεια : 
 

   τττηηη    μμμυυυϊϊϊκκκήήή    εεενννέέέρρργγγεεειιιααα ,,,    ππποοουυυ   πππρρροοοέέέρρρχχχεεεττταααιιι   αααπππόόό    τττοοοννν    άάάνννθθθρρρωωωππποοο    πππ...χχχ ...    ππποοοδδδήήήλλλααατττοοο    
   τττηηηννν    αααιιιοοολλλιιικκκήήή    εεενννέέέρρργγγεεειιιααα ,,,    ππποοουυυ   πππρρροοοέέέρρρχχχεεεττταααιιι   αααπππόόό    τττοοοννν    αααέέέρρρααα    πππ...χχχ ...    ιιισσστττιιιοοοφφφόόόρρροοο    
   τττηηη    θθθεεερρρμμμιιικκκήήή    εεενννέέέρρργγγεεειιιααα ,,,    ππποοουυυ   πππρρροοοέέέρρρχχχεεεττταααιιι   αααπππόόό    τττηηηννν   κκκααατττααανννάάάλλλωωωσσσηηη    κκκαααυυυσσσίίίμμμωωωννν    πππ...χχχ...    

αααυυυτττοοοκκκίίίνννηηητττααα ,,,    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα ,,,   τττρρρέέένννααα   
 τττηηηννν    ηηηλλλεεεκκκτττρρριιικκκήήή    εεενννέέέρρργγγεεειιιααα ,,,    ππποοουυυ    πππρρροοοέέέρρρχχχεεεττταααιιι   αααπππόόό    τττοοο    ηηηλλλεεεκκκτττρρριιικκκόόό    ρρρεεεύύύμμμααα    πππ...χχχ ...   

ηηηλλλεεεκκκτττρρριιικκκόόόςςς    σσσιιιδδδηηηρρρόόόδδδρρροοομμμοοοςςς,,,    ηηηλλλεεεκκκτττρρριιικκκάάά    αααυυυτττοοοκκκίίίνννηηητττααα ...     
 
 

ΟΟΟιιι       μμμεεεττταααφφφοοορρρέέέςςς    ααανννάάάλλλοοογγγααα   μμμεεε    τττοοο   ππποοουυυ    λλλεεειιιτττοοουυυρρργγγοοούύύννν   χχχωωωρρρίίίζζζοοοννντττεεε    σσσεεε    :::    
   
    ΧΧΧεεερρρσσσαααίίίεεεςςς          μμμεεεττταααφφφοοορρρέέέςςς   
    ΕΕΕννναααέέέρρριιιεεεςςς          μμμεεεττταααφφφοοορρρέέέςςς   
    ΘΘΘαααλλλάάάσσσσσσιιιεεεςςς          μμμεεεττταααφφφοοορρρέέέςςς    

   
   

    Εμείς θα ασχοληθούμε περισσότερο με τις εναέριες μεταφορές που αφορούν μέσα 
μεταφοράς που λειτουργούν κυρίως στην ατμόσφαιρα της γης και διαιρούνται σε 
διαφορετικά είδη και μορφές. Μια απλή διάκριση των εναέριων μέσων είναι : 
 
    σσστττααα    μμμέέέσσσααα    ππποοουυυ    εεείίίννναααιιι    εεελλλαααφφφρρρύύύτττεεερρρααα    αααπππόόό    τττοοοννν    αααέέέρρρααα    κκκαααιιι    
    σσστττααα    μμμέέέσσσααα    ππποοουυυ    εεείίίννναααιιι    βββαααρρρύύύτττεεερρρααα    αααπππόόό    τττοοοννν    αααέέέρρρααα    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
   
   
   
   
   
                                                                  



   
                                                                    
 

     Τα τυπικά αερόστατα είναι ελαφριά και έχουν σχήμα λείου σακιού. Τα αερόπλοια, που 
ονομάζονται και πηδαλιουχούμενα και τα γνωρίσαμε στους Ολυμπιακούς  Αγώνες στην 
Αθήνα το 2004, οδηγούνται  πάντοτε υπό τον έλεγχο του πιλότου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Αν και το πανάρχαιο όνειρο των ανθρώπων να υπερνικήσουν τη βαρύτητα και να πετάξουν 
είχε ήδη υλοποιήθει με το αερόστατο, οι αναζητήσεις για πτήσεις με κάποια ικανοποιητική 
ταχύτητα δε σταμάτησαν ποτέ. Το αερόστατο ήταν ουσιαστικά έρμαιο των ανέμων που 
έπνεαν κάθε φορά, ενώ το κατευθυνόμενο αερόπλοιο Ζέππελιν είχε μεν μηχανισμούς 
ελέγχου πτήσης, αλλά πολύ χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία. Ο Άγγλος μηχανικός  
George Cayley (1773 – 1857) μελέτησε επιστημονικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα 
αντικείμενο βαρύτερο από τον αέρα μπορούσε να πετάξει και θεμελείωσε την επιστήμη της 
αεροδυναμικής. Ο  Ceyley υποστήριζε ήδη από το έτος  1809 ότι ένα ιπτάμενο αντικείμενο 
πρέπει να έχει σταθερά πτερύγια, σαν ένας ιπτάμενος σκίουρος, και όχι κινούμενες 
φτερούγες, σαν αυτές των πουλιών.  
 
 

   

      

ΕΕΕλλλαααφφφρρρύύύτττεεερρρααα   
αααπππόόό    τττοοοννν   αααέέέρρρααα    

      

ΑΑΑεεερρρόόόσσστττααατττοοο    
ΑΑΑεεερρρόόόπππλλλοοοιιιααα    

      

   ΕΕΕννναααέέέρρριιιεεεςςς    
μμμεεεττταααφφφοοορρρέέέςςς    ΕΕΕπππιιιβββααατττιιικκκάάά    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα    

      

ΦΦΦοοορρρτττηηηγγγάάά    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα    

ΒΒΒαααρρρύύύτττεεερρρααα    
αααπππόόό    τττοοοννν    αααέέέρρρααα    

ΣΣΣτττρρρααατττιιιωωωτττιιικκκάάά    
αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα    
ΕΕΕλλλιιικκκόόόπππτττεεερρρααα    

      

ΥΥΥδδδρρροοοπππλλλάάάνννααα    
ΑΑΑνννεεεμμμόόόπππτττεεερρρααα    
ΔΔΔιιιααασσστττηηημμμιιικκκάάά    λλλεεεωωωφφφοοορρρεεείίίααα    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Ο  Ceyley προσδιόρισε επίσης τη βασική συγκρότηση που θα έπρεπε να έχει μια πτητική 
μηχανή : πτερύγια, αεροδυναμική άτρακτο, ουρά και πηδάλιο, καθώς επίσης μια μηχανή με  
έλικα, για να κινείται το ιπτάμενο όχημα, είτε ταχύτερα από τον άνεμο, είτε ενάντια σ΄ 
αυτόν. Εκείνη την επόχη δεν υπήρχε βέβαια ακόμη μια τόσο ελαφριά μηχανή με 
ικανοποιητική ισχύ, η οποία θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί γι΄ αυτό το σκοπό.  Το έτος  
1853 κατασκεύασε ο  Ceyley ένα αεροσκάφος, σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές, το 
οποίο αξιοποιούσε για την πτήση του τα ανοδικά ρεύματα του αέρα.  Αυτό το σκάφος 
ονομάστηκε ανεμόπτερο ή ανεμοπλάνο. 
 
 
 



 
 
 
 
  Οι  Αμερικανοί αδελφοί  Wright, o Wilbur (1867 – 1912) και ο Orville (1871 – 1948), από το  
Dayton του Ohio, άρχισαν το έτος   1900  να συναρμολογούν σε ένα εργαστήριο, που είχαν 
για τη κατασκευή και επιδιόρθωση ποδηλάτων, πτητικές μηχανές.  Έχοντας μελετήσει όλες 
τις προσπάθειες άλλων πρωτοπόρων και έχοντας ήδη στη διάθεσή τους, αρκετές δεκαετίες 
μετά τις προσπάθειες  του Ceyley,  τις μηχανές εσωτερικής καύσης, προσπάθησαν να 
μιμιθούν, όπως και πολλοί άλλοι ερευνητές, την κινητήρια μηχανή των Ζέππελιν.  Πέρα από 
αυτά, οι δυο αδελφοί έκαναν και σημαντικές  τροποποιήσεις στην άτρακτο και στα 
πτερύγια του σκάφους  τους, εισάγοντας τα πτερύγια  κλίσης, με το οποία θα γινόταν 
έλεγχος της ανοδικής και της καθοδικής πορείας της ιπτάμενης μηχανής.  Το  εναέριο μέσο 
που η χρήση του έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία  χρόνια, ενώ είναι και το ταχύτερο, 
είναι  το  ααα      εεε       ρρρ       οοο       πππ       λλλ       άάά      ννν      οοο . Μεταφέρει κυρίως επιβάτες,  αλλά και εμπορεύματα.  
 

                                                      ΤΤΤΟΟΟ            ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ   
   Όχημα βαρύτερο του αέρα που πετά, βάσει των νόμων της αεροδυναμικής, χάρη 
στο σχήμα του, ωθώντας μεγάλες μάζες αέρα προς τα πίσω ή προς τα κάτω, 
χρησιμοποιώντας έλικες ή στροβιλοκινητήρες. Αποτελεί το ταχύτερο μέσο 
μεταφοράς και ένα από τα σπουδαιότερα όπλα του σύγχρονου, συμβατικού ή 
πυρηνικού πολέμου. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, 
σσσεεε   εεειιιρρρηηηνννιιικκκοοούύύςςς    αααλλλλλλάάά    κκκαααιιι   ππποοολλλεεεμμμιιικκκοοούύύςςς    σσσκκκοοοππποοούύύςςς ...   
    Το αεροπλάνο άρχισε να χρησιμοποιείται από τον 20ο αιώνα, αλλά η ιδέα να 
πετάξει στον αέρα ο άνθρωπος είναι πολύ παλιά. Σ' όλους τους αρχαίους πολιτισμούς 
(Κίνας, Ινδίας, Αιγύπτου) υπάρχουν εικόνες φτερωτών ανθρώπων. Είναι επίσης 
γνωστός ο μύθος για το ζωγράφο, γλύπτη και αρχιτέκτονα Δαίδαλο και το γιο 
του Ίκαρο που πέταξαν με φτερά φτιαγμένα από το Δαίδαλο. Κατά την γνωστή 
ιστορία έγιναν πολλές απόπειρες κατασκευής πτητικών συσκευών. 
    Χαρταετοί χρησιμοποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς από πολλούς λαούς στην 
αρχαιότητα και στο μεσαίωνα. Για πολλούς αιώνες ο άνθρωπος προσπάθησε, χωρίς 
επιτυχία όμως, να χρησιμοποιήσει τη μυϊκή του δύναμη, για να πετάξει. 
    Ο Ιταλός ζωγράφος, σοφός και μηχανικός Λεονάρντο Ντα Βίντσι, που έζησε το 
15ο και αρχές 16ου αιώνα, προσπάθησε για πρώτη φορά να στηρίξει θεωρητικά τη 
δυνατότητα κατασκευής πτητικής συσκευής, με βάση την προσεκτική μελέτη του 
τρόπου πτήσης των πουλιών. Ο Λεονάρντο σχεδίασε πτητικές συσκευές που 
κινούνταν με τη βοήθεια της μυϊκής δύναμης του ανθρώπου, καθώς και ένα 
πρότυπο ελικόπτερο με μηχανική κίνηση. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF


 
   Το 17ο αιώνα ο Ιταλός Τζιοβάνι Μπορέλι και ο Άγγλος Ρ. Γκουκ κατάληξαν σ' 
ένα σοβαρό, αν και αρνητικό αποτέλεσμα. Είπαν ότι δεν είναι δυνατή η πτήση του 
ανθρώπου με τη χρήση μόνο της μυϊκής δύναμης καθώς, προκειμένου να πετάξει 
αυτόνομα, ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει πολλαπλάσιο μυϊκό όγκο. Απόδειξαν έτσι 
θεωρητικά πως, για να κατασκευαστεί συσκευή πιο βαριά από τον αέρα που να πετά, 
χρειάζεται οπωσδήποτε κινητήρας. 
    Όταν εφευρέθηκε η ατμομηχανή το 18ο αιώνα και ιδιαίτερα όταν τελειοποιήθηκε 
το 19ο αιώνα, έγιναν πολλές απόπειρες να κατασκευαστεί ατμοκίνητη πτητική 
συσκευή. Έτσι, το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο από το Ρώσο 
εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του 
αιώνα, ο Χ. Μαξίμ στην Αγγλία έκαμε δοκιμή αεροπλάνου με ατμομηχανή, αλλά 
στην πρώτη απόπειρα να αποσπαστεί από το έδαφος η μηχανή έπαθε βλάβη. 
Γενικά η ατμομηχανή, με τις διαστάσεις και το βάρος που είχε δεν ανταποκρινόταν 
στις απαιτήσεις μιας πτητικής συσκευής και έτσι, μόνο στο τέλος του 19ου αιώνα, 
όταν αναπτύχθηκαν κινητήρες εσωτερικής καύσης, μπόρεσε να επιτευχθεί 
κατασκευή αεροπλάνου ικανού για πτήση. Έτσι, οι αδελφοί Ράιτ (εφευρέτες και 
αεροπόροι) κατάφεραν να κατασκευάσουν αεροπλάνο που να επιτυγχάνει σταθερή 
πτήση και μάλιστα με επιβάτη. 
    Διαβλέποντας τη στρατηγική του σημασία, πολλές κυβερνήσεις ανέπτυξαν το αεροπλάνο 
κυρίως για στρατιωτική χρήση, ιδιαίτερα κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αεροπλάνο 
χρησιμοποιήθηκε σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα στο B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια 
του οποίου αναπτύχθηκαν πολύ τα καταδιωκτικά και τα βομβαρδιστικά. Στο τέλος του 
πολέμου οι Γερμανοί κατασκεύασαν αεροπλάνο με στροβιλοκινητήρα. Μετά τον πόλεμο 
κατασκευάστηκαν τα πυραυλοκίνητα αεροπλάνα 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF_%CE%A1%CE%AC%CE%B9%CF%84


   

ΤΤΤοοο   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοο   αααππποοοτττεεελλλεεείίίττταααιιι   βββααασσσιιικκκάάά   αααπππόόό   333   μμμέέέρρρηηη   ππποοουυυ   δδδιιιαααφφφέέέρρροοουυυννν   σσστττηηη   
μμμοοορρρφφφήήή   κκκαααιιι   σσστττοοοννν   πππρρροοοοοορρριιισσσμμμόόό   τττοοουυυςςς...    ΑΑΑυυυτττάάά   εεείίίννναααιιι:::   
   
   τττοοο    κκκύύύρρριιιοοο    σσσώώώμμμααα    τττοοουυυ   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ    ππποοουυυ   λλλέέέγγγεεεττταααιιι   σσσκκκάάάφφφοοοςςς    
   τττοοο    σσσύύύσσστττηηημμμααα    πππρρροοοώώώθθθηηησσσηηηςςς    κκκαααιιι    
   οοο    μμμηηηχχχααανννιιικκκόόόςςς    εεεξξξοοοπππλλλιιισσσμμμόόόςςς ...    

ΤΤΤααα   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα   δδδιιιααακκκρρρίίίνννοοονννττταααιιι:::      

 ωωωςςς   πππρρροοοςςς   τττοοοννν   τττρρρόόόππποοο    ωωωθθθήήήσσσεεεωωωςςς,,,  σε ελικοφόρα, αεριωθούμενα, πυραυλοκίνητα 
και πυρηνοκίνητα,  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 ωωωςςς   πππρρροοοςςς   τττηηηννν    ττταααχχχύύύτττηηητττααα    ππποοουυυ   αααννναααπππτττύύύσσσσσσοοουυυννν , σε υποηχητικά, διηχητικά και 
υπερηχητικά και 
 
 
 
 

 ωωωςςς   πππρρροοοςςς   τττηηη   χχχρρρήήήσσσηηη,,,  σε πολιτικά και στρατιωτικά. Τα πολιτικά διακρίνονται σε 
επιβατικά και εμπορικά ενώ τα στρατιωτικά σε στρατηγικά, βομβαρδιστικά, 
μαχητικά, επιθετικά, μεταγωγικά, εκπαιδευτικά αναγνωριστικά και ειδικών 
αποστολών. 
 



 
          

Υπάρχουν ακόμα πππυυυρρροοοσσσβββεεεσσστττιιικκκάάά    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα    κκκαααιιι    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα    εεεπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκώώώννν   
εεερρρεεευυυνννώώώννν...  Τα αεροπλάνα που μπορούν να προσθαλασσώνονται και να 
αποθαλασσώνονται λέγονται υδροπλάνα. Πιο παλιά τα αεροπλάνα διακρίνονταν 
ανάλογα με τα ζεύγη των πτερύγων που είχαν σε μονοπλάνα, διπλάνα και τριπλάνα. 
Ο πρώτος τύπος είναι αυτός που τελικά επικράτησε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   
   
   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΑΑ)))   ΑΑΑεεερρροοοδδδυυυννναααμμμιιικκκήήή   τττοοουυυ   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ   
   
    Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το αεροπλάνο δεν μπορεί να 
παραμένει στον αέρα χωρίς να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Ακόμα πρέπει να 
καταλάβουμε από την αρχή ότι το "μυστικό" της στερέωσης του αεροπλάνου στον 
αέρα βρίσκεται στο σχήμα και στις διαστάσεις των πτερύγων του. Συγκεκριμένα, η 
τομή της πτέρυγας  έχει μεγαλύτερη καμπυλότητα στο πάνω μέρος της από όσο στο 
κάτω.  



 

ΤΤΤοοομμμήήή   πππτττέέέρρρυυυγγγαααςςς   

   Η ευθεία που ενώνει το μπροστινό της σημείο (χείλος προσβολής) με το πίσω άκρο 
της (χείλος εκφυγής) λέγεται χορδή. Αντί να μιλάμε για πτερύγια που κινούνται στον 
αέρα θα προτιμήσουμε, αντιστρέφοντας τις εκφράσεις μας, να θεωρήσουμε τα 
πτερύγια σταθερά και να μελετήσουμε την κίνηση του αέρα γύρω από αυτά. Αυτό 
είναι επιτρεπτό από φυσική άποψη και διευκολύνει τη μελέτη μας. 

111)))   ΣΣΣτττήήήρρριιιξξξηηη... Ας σκεφτούμε πως η πτέρυγα του αεροπλάνου βρίσκεται μέσα σ' ένα 
σωλήνα ροής αέρα που ο άξονας του συμπίπτει με τη χορδή της πτέρυγας. Τότε η 
διαφορετική κύρτωση των επιφανειών της πτέρυγας έχει σαν αποτέλεσμα τη 
δημιουργία διαφορετικής μορφής ροών πάνω και κάτω από αυτήν. Μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι πάνω και κάτω από την πτέρυγα ο αέρας ρέει μέσα σε φανταστικούς 
σωλήνες. Επειδή το πάνω μέρος της πτέρυγας έχει πιο μεγάλη κύρτωση σε σχέση με 
το κάτω, ο σωλήνας της πάνω πτέρυγας μεγαλώνει πιο απότομα από τον κάτω. Το 
απότομο μεγάλωμα του πάνω σωλήνα έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη ροή του 
αέρα στο πάνω μέρος. Αυτό είναι αποτέλεσμα του νόμου της συνέχειας που είναι 
γνωστός στην τεχνική ορολογία σαν νόμος διατομών ταχυτήτων. Σύμφωνα με το 
νόμο αυτόν, η ταχύτητα ροής ενός ρευστού είναι αντιστρόφως ανάλογη της διατομής 
του αγωγού. 
    Έτσι, σύμφωνα με το νόμο του Βernοulli, η πίεση στο πάνω μέρος της πτέρυγας 
είναι πιο μικρή απ' ό,τι στο κάτω μέρος. Η διαφορά αυτή της πίεσης ανάμεσα στο 
πάνω και στο κάτω μέρος της πτέρυγας δημιουργεί μια δύναμη με διεύθυνση προς τα 
πάνω, που λέγεται άντωση ή δυναμική άνωση. 
   Για να μελετήσουμε καλύτερα τη στήριξη του αεροπλάνου πρέπει να ασχοληθούμε 
με τις μορφές ροής του αέρα γύρω από την πτέρυγα. Αυτές οι μορφές ροής μπορούν 
να περιγραφτούν με τρεις δίνες. Από αυτές οι δίνες εκφυγής δημιουργούνται στο πίσω 
άκρο της πτέρυγας και συνεχώς παρασύρονται από το ρεύμα του αέρα. 
 
 
ΔΔΔίίίνννεεεςςς   εεεκκκφφφυυυγγγήήήςςς   τττηηηςςς   πππτττέέέρρρυυυγγγαααςςς 

   
    Οι ανωστικές δίνες εμφανίζονται από την ώθηση προς τα κάτω του πίσω μέρους 
της πτέρυγας και κατευθύνονται, περνώντας από το μπροστινό μέρος της πτέρυγας, 
προς τα πάνω, ώστε να δημιουργούν την ανοδική ροή. 
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ΑΑΑνννοοοδδδιιικκκήήή   ρρροοοήήή   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ 
   
    Τέλος στα άκρα της πτέρυγας εμφανίζονται δίνες που δημιουργούν ρεύμα με κλίση 
προς τα κάτω, το κατώδινο ρεύμα.  
 
 

 
222)))   ΑΑΑννντττίίίδδδρρρααασσσηηη... Κατά την κίνηση του αεροπλάνου ενεργούν δυνάμεις παράλληλες 
προς την ταχύτητά του και με φορά προς τα πίσω. Οι δυνάμεις αυτές είναι γνωστές 
σαν δυναμικές αντιδράσεις ή, στην τεχνική ορολογία, σαν οπισθέλκουσες. 
   Όταν πετά το αεροπλάνο, πάνω και κάτω από την πτέρυγα, υπάρχει ένα λεπτό 
στρώμα αέρα, που φτάνει σχεδόν ως το πίσω άκρο της (χείλος εκφυγής), όπου ο 
αέρας συμπεριφέρεται σαν λεπτόρευστο υγρό, προσκολλημένο πάνω στην πτέρυγα. 
Ακριβώς γι' αυτό και οι τεχνικοί το ονομάζουν "ιξώδες στρώμα". Στο πάνω μέρος 
του ο αέρας περιστρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ, αντίθετα, 
στο κάτω δεν έχει μόνιμη φορά. Έξω από το "ιξώδες στρώμα" ο αέρας κινείται χωρίς 
περιστροφή. 
 
ΣΣΣχχχηηημμμααατττιιικκκήήή   πππαααρρράάάσσστττααασσσηηη   δδδυυυννναααμμμιιικκκήήήςςς   αααννντττίίίδδδρρρααασσσηηηςςς 
   
    Λίγο πριν από το χείλος εκφυγής αρχίζει το πλάτος διαταραχής, μια περιοχή όπου 
η ροή είναι ίδια όπως και στο ιξώδες, μόνο που το τμήμα αυτό έχει μεγάλο πλάτος. Η 
ταχύτητα της ροής του αέρα μέσα στο "ιξώδες στρώμα" και στο πλάτος διαταραχής 
είναι πολύ μικρότερη απ' όσο στην υπόλοιπη ομαλή ροή, γύρω από την πτέρυγα. Το 
σημείο, όπου το "ιξώδες στρώμα" αρχίζει να απομακρύνεται από την πτέρυγα και 
σχηματίζει το πλάτος διαταραχής, το ονομάζουμε σημείο διαχωρίσεως. Επειδή στο 
"ιξώδες στρώμα" και στο πλάτος διαταραχής η ταχύτητα είναι μικρότερη απ' ό,τι 
στην κανονική ροή, συμπεραίνουμε πως η πίεση θα είναι μεγαλύτερη. Το ιξώδες, 
όμως, είναι ένα στρώμα με απειροελάχιστο πάχος, ενώ το πλάτος διαταραχή, έχει 
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μεγάλες διαστάσεις. Γι' αυτό δε σφάλλουμε και πολύ αν το αγνοήσουμε. Συνεπώς το 
κύριο φαινόμενο είναι το πλάτος διαταραχής, όπου τα μόρια του αέρα, όταν 
περιστρέφονται άτακτα, δημιουργούν αυξημένη τριβή στην πτέρυγα με επακόλουθο 
τη μείωση της ταχύτητάς της (σαν κάποιος να τραβά την πτέρυγα προς τα πίσω). Η 
δύναμη αυτή, που παράγει η τριβή στην πτέρυγα, ονομάζεται οπισθέλκουσα. Οι 
κατασκευαστές αεροπλάνων στοχεύουν, κατά τη σχεδίαση των πτερυγίων, στο να 
είναι το σημείο διαχωρισμού όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χείλος εκφυγής και έτσι η 
τριβή που προκαλείται από τη ροή του πλάτους διαταραχής να επηρεάζει όσο το 
δυνατόν μικρότερο τμήμα της πτέρυγας. Η ροή στο πλάτος διαταραχής είναι ασταθής, 
δηλ. τα μόρια του αέρα κινούνται άτακτα χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένη τροχιά. 
Η οπισθέλκουσα κάθε σώματος και όχι μόνο της πτέρυγας διακρίνεται στην 
οπισθέλκουσα μορφής και στην επιδερμική οπισθέλκουσα. Η οπισθέλκουσα μορφής 
οφείλεται στη διαφορά πιέσεως μεταξύ του σημείου στασιμότητας, δηλ. του 
μπροστινού τμήματος της πτέρυγας, όπου η ταχύτητα του αέρα είναι μηδέν, και του 
πλάτους διαταραχής και εξαρτάται μόνο από τη μορφή του σώματος. Ελαττώνεται 
όταν το μπροστινό τμήμα του σώματος είναι κωνικό, με μικρή επιφάνεια, και το πίσω 
μέρος σαν την κόψη του ξυραφιού. Η επιδερμική ή επιφανειακή οπισθέλκουσα 
οφείλεται στην προσκόλληση του αέρα του, "ιξώδους στρώματος",στην επιφάνεια της 
πτέρυγας. Αυτό το "ιξώδες στρώμα" δεν είναι ομοιόμορφο. 
     Σ' αυτό η ροή, αμέσως μετά το σημείο στασιμότητας, είναι ιδιόμορφη και 
ονομάζεται ελασματώδης, ενώ τα μόρια του αέρα, κατά την ολίσθησή τους μέσα στο 
"ιξώδες στρώμα" περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Όσο προχωρούμε στο 
χείλος εκφυγής, εξαιτίας της ανάπτυξης της τριβής του αέρα με το σώμα, η 
ελασματώδης ροή αυξάνεται σε πλάτος, οπότε διαχωρίζεται ξαφνικά σε χιλιάδες 
μικρές δίνες. Αυτές σχηματίζουν ρεύμα παρασιτική οπισθέλκούσα, που 
στροβιλίζεται άτακτα και ονομάζεται ταραχώδης ροή. Το σημείο απ' όπου αρχίζει η 
ταραχώδης ροή λέγεται μεταβατικό σημείο. Κάτω από την ταραχώδη ροή παραμένει 
το ελασματώδες υπόστρωμα, ένα πολύ λεπτό στρώμα αέρα, προσκολλημένο στην 
πτέρυγα, που συνεχίζει να έχει ελασματώδη ροή ως το σημείο διαχωρισμού, όπου, 
μαζί με τις μικρές δίνες της ταραχώδους ροής, σχηματίζει τις μεγάλες δίνες του 
πλάτους διαταραχής. Αυτά αφορούν κάθε σώμα που κινείται μέσα στον αέρα. Αν 
ενώσουμε δύο σώματα, που έχουμε μετρήσει τις οπισθέλκουσές τους, η ολική 
οπισθέλκουσα δε θα ισούται με το άθροισμα των δύο προηγουμένων, αλλά θα είναι 
πολύ μεγαλύτερη. Αυτά συμβαίνει γιατί στο άθροισμα προσθέτεται και η, που 
δημιουργείται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ένωση των δύο τμημάτων . Η 
παρασιτική οπισθέλκουσα μικραίνει όταν οι ενώσεις γίνονται ομαλά, δηλαδή δεν 
παρουσιάζουν απότομες αλλαγές σχήματος ή οξείες γωνίες. Γενικά το σχήμα που θα 
προκύψει πρέπει να είναι αεροδυναμικά ατρακτοποιημένο και όλες οι αεροδυναμικές 
επιφάνειες λείες και στιλπνές, χωρίς προεξοχές. Ακόμα και τα μόρια σκόνης στις 
υπερηχητικές ταχύτητες επηρεάζουν πολύ την οπισθέλκουσα ενός αεροπλάνου. Όσο 
η ταχύτητα του σώματος αυξάνει, το μεταβατικό σημείο κινείται ελαφρά προς τα 
πίσω και το πλάτος διαταραχής ελαττώνεται ως προς το πάχος του. Αλλά η 
προσκόλληση του αέρα στο "ιξώδες στρώμα" και το φαινόμενο της υποπιέσεως του 
αέρα στο πλάτος διαταραχής, αυξάνουν τόσο γρήγορα, ώστε οι δύο οπισθέλκουσες, 
επιδερμική και μορφής, αυξάνουν με την αύξηση της ταχύτητας, σε μεγάλο βαθμό. 
Υπάρχουν και άλλα είδη οπισθέλκουσας, όπως η οπισθέλκουσα ψύξεως και η 
οπισθέλκουσα του σωλήνα εισαγωγής αέρα στον κινητήρα. 
 
 



333)))   ΑΑΑπππώώώλλλεεειιιααα    σσστττηηηρρρίίίξξξεεεωωωςςς ...  Η γωνία που σχηματίζει η χορδή της πτέρυγας με το 
οριζόντιο επίπεδο λέγεται γωνία προσβολής ή γωνία κλίσεως. 
 
 
ΑΑΑύύύξξξηηησσσηηη   γγγωωωνννίίίαααςςς   πππρρροοοσσσβββοοολλλήήήςςς 
 
     Όσο η γωνία προσβολής αυξάνει, τόσο αυξάνει και η άντωση και, φυσικά, το ίδιο 
και η οπισθέλκουσα.Έρχεται, όμως, στιγμή που, μεγαλώνοντας η γωνία προσβολής, 
το αεροπλάνο πέφτει ξαφνικά. Η εξήγηση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού 
φαινομένου της αεροδυναμικής του αεροπλάνου είναι απλή: Το "ιξώδες στρώμα" του 
πάνω τμήματος της πτέρυγας απότομα πλατύνεται πάρα πολύ και το σημείο 
διαχωρισμού μεταφέρεται από το χείλος εκφυγής  στο χείλος προσβολής , 
απομακρύνοντας έτσι τη στρωτή ροή του. 
 
 
 
 
 
ΑΑΑύύύξξξηηησσσηηη   πππλλλάάάτττοοουυυςςς   δδδιιιαααττταααρρραααχχχήήήςςς 
 
 Επειδή το "ιξώδες στρώμα" έχει μικρή ταχύτητα και άρα μεγάλη πίεση, τώρα, που οι 
διαστάσεις του έγιναν μεγάλες, δεν υπάρχει πια περιοχή χαμηλών πιέσεων πάνω από 
την πτέρυγα, και άρα δεν υπάρχει άντωση. Το φαινόμενο ονομάζεται απώλεια 
στηρίξεως. Ταχύτητα απωλείας στηρίξεως ονομάζεται εκείνη η ταχύτητα στην οποία 
συμβαίνει το φαινόμενο αυτό στην οριζόντια πτήση του αεροπλάνου. Πρώτο βήμα 
για την αντιμετώπιση της απώλειας στηρίξεως ήταν η τοποθέτηση του σλοτ, ενός 
πτερυγίου ασφαλείας, που τοποθετείται στο χείλος προσβολής της πτέρυγας και 
ανοίγει προς τα εμπρός, δημιουργώντας σχισμή ανάμεσα σ' αυτό και στην πτέρυγα. 
Εξαιτίας του ειδικού σχήματός του το "σλοτ" εμποδίζει τη στρωτή ροή να 
αποκολληθεί από την πτέρυγα. 
 
 
ΑΑΑπππώώώλλλεεειιιααα   σσστττήήήρρριιιξξξηηηςςς   τττοοουυυ   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ 
 
          Πρακτικότερος τρόπος είναι η εγκατάσταση πτερυγίου καμπυλότητας στο χείλος 
εκφυγής της πτέρυγας. Αυτά τα πτερύγια ονομάζονται "φλαπ" και λειτουργούν 
διαφορετικά από ό,τι τα "σλοτ". Τα "σλοτ" αυξάνουν την ταχύτητα ροής στην πάνω 
επιφάνεια, ενώ τα "φλαπ" μειώνουν την ταχύτητα ροής στο κάτω τμήμα, 
δημιουργώντας αυξημένη πίεση κάτω από την πτέρυγα. Σε μερικά αεροπλάνα τα 
"φλαπ" εκτός από την πίεση αυξάνουν και την επιφάνεια της πτέρυγας με τον τρόπο 
που ανοίγουν.   
 
 
 
 
ΦΦΦρρράάάκκκτττεεεςςς   αααπππώώώλλλεεειιιαααςςς   σσστττηηηρρρίίίξξξεεεωωωςςς 
 
    Εδώ αξίζει να αναφερθεί και το εξής: ανεξάρτητα από την πυκνότητα του αέρα 
μέσα στον οποίο κινείται το αεροπλάνο, κατά την οριζόντια πορεία του, η γωνία 
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προσβολής της πτέρυγας πρέπει να παραμένει η ίδια όταν η ταχύτητά του είναι 
σταθερή. Οι πτέρυγες πέφτουν σε απώλεια στηρίξεως πάντα στην ίδια γωνία 
προσβολής, ενώ η οπισθέλκουσα παραμένει η ίδια. Η απώλεια στηρίξεως εμφανίζεται 
πρώτα στα ακροπτερύγια και αμέσως μετά στην υπόλοιπη πτέρυγα. Γι' αυτό στα 
αεροπλάνα κάθετης απογειώσεως βάζουν φράχτες απωλείας στηρίξεως, που δεν 
είναι τίποτε άλλο από επιμήκη ελάσματα, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη 
της πτέρυγας. Έτσι η απώλεια στηρίξεως σταματά σ' αυτά και δεν προχωρά σε όλη 
την πτέρυγα. 
   
444)))   ΥΥΥπππεεερρρηηηχχχηηητττιιικκκήήή   ττταααχχχύύύτττηηητττααα ...  Η τελειοποίηση της κατασκευής των αεροπλάνων είχε 
σαν αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της ταχύτητάς τους. Για να φτάσουμε όμως στις 
σημερινές ταχύτητες, χρειάστηκε πρώτα να αντιμετωπιστούν διάφορα φαινόμενα που 
γίνονται ιδιαίτερα έντονα στις ταχύτητες αυτές. Τα φαινόμενα αυτά συνοψίζονται στη 
δημιουργία πυκνωμάτων και αραιωμάτων του αέρα, στη δημιουργία δηλ. κυμάτων 
αέρα. Τα κύματα αυτά είναι ίδιο με τα ηχητικά κύματα και διαδίδονται με 
περιορισμένη ταχύτητα. Επειδή τα ηχητικά κύματα δημιουργούν προβλήματα στην 
πτήση του αεροπλάνου, για την ευκολότερη επιστημονική αντιμετώπιση του 
γεγονότος αυτού ορίστηκε η ταχύτητα του αεροπλάνου σε σχέση με την ταχύτητα του 
ήχου στον αέρα. Το μέτρο της ταχύτητας αυτής ονομάστηκε αριθμός του Μach. 

            ΑΑΑρρριιιθθθμμμόόόςςς   τττοοουυυ   ΜΜΜaaaccchhh   (((ΜΜΜ)))::: είναι ο λόγος της ταχύτητας του αεροπλάνου προς 
την ταχύτητα που έχει ο ήχος στα στρώματα της ατμόσφαιρας όπου κινείται το 
αεροπλάνο, δηλ. αριθμός του Μach = ταχύτητα αεροπλάνου / ταχύτητα ήχου. 

   Όπως είναι γνωστό ο αέρας στο πάνω τμήμα της πτέρυγας κινείται με μεγαλύτερη 
ταχύτητά απ' ό,τι στο κάτω και, φυσικά, με μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνη του 
αεροπλάνου, σύμφωνα με το νόμο των διατομών ταχυτήτων. Άρα τα πρώτα 
συμπτώματα της υπερηχητικής ταχύτητας θα εκδηλωθούν αρχικά στις πτέρυγες. Η 
κλίμακα των ταχυτήτων από τη στιγμή που αρχίζει να εμφανίζεται στο πάνω τμήμα 
της πτέρυγας η υπερηχητική ταχύτητα μέχρι να καλύψει όλο το αεροσκάφος, εκτός, 
βέβαια, από τα σημεία στασιμότητας, λέγεται διηχητική περιοχή. 
    Κυμαίνεται συνήθως από το 0,8 μέχρι 1,2 Μach. Ταχύτητες μικρότερες από 0,8 
Μach χαρακτηρίζουν την υποηχητική περιοχή ενώ μεγαλύτερες του 1,2 Μach την 
υπερηχητική περιοχή. Οι διαταράξεις του ατμοσφαιρικού αέρα που προκαλεί το 
αεροπλάνο διαδίδονται σφαιρικά γύρω από αυτό. Επειδή όμως το αεροπλάνο κινείται 
κατά μια συγκεκριμένη διεύθυνση, τα σφαιρικά κύματα συμπυκνώνονται προς αυτή. 
Για τις υποηχητικές ταχύτητες η συμπύκνωση δεν είναι μεγάλη και δεν επηρεάζει την 
πτήση. 
 
ΥΥΥπππεεερρρηηηχχχηηητττιιικκκήήή   ττταααχχχύύύτττηηητττααα 
   
   Όσο αυξάνει η ταχύτητα του αεροπλάνου και ο αριθμός του Μach πλησιάζει τη 
μονάδα, τα κύματα μπροστά στο αεροπλάνο πυκνώνουν και σχηματίζουν ένα 
"κάθετο κύμα κρούσεως". 
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ΚΚΚάάάθθθεεετττααα   κκκύύύμμμααατττααα   κκκρρροοούύύσσσεεεωωωςςς 
      
    Αυτό είναι ένα λεπτό στρώμα αέρα με μεγάλη πίεση, πυκνότητα και θερμοκρασία, 
και εφαρμόζει πάνω στις πτέρυγες του αεροπλάνου. Αυτό το φαινόμενο της 
αεροδυναμικής έχει ως αποτέλεσμα την απότομη μείωση της ταχύτητας του αέρα σε 
κάποιο σημείο της πτέρυγας, δηλ. τη μεταβολή της από υπερηχητική σε υποηχητική. 
Οι μεταβολές αυτές της ταχύτητας του αέρα πάνω στην πτέρυγα από υποηχητική σε 
υπερηχητική και παρακάτω από υπερηχητική σε υποηχητική γίνονται μέσα σε 
ελάχιστο πάχος στρώματος του αέρα, προκαλούν αύξηση της πιέσεως, της 
πυκνότητας και της θερμοκρασίας 
και δημιουργούν ισχυρότατες 
δυνάμεις επάνω στην πτέρυγα. Το 
ξεπέρασμα των δυνάμεων αυτών, 
γνωστό σαν "σπάσιμο του 
φράγματος του ήχου", απαιτεί 
τέλειο αεροδυναμικό σχήμα του 
αεροπλάνου, ισχυρότατη 
κατασκευή, από την άποψη της 
αντοχής και της θερμοκρασίας, και ακίδα στο μπροστινό άκρο του σκάφους, ειδικά 
όταν το αεροπλάνο είναι υπερηχητικό και όχι διηχητικό, οπότε το κάθετο κύμα 
κρούσεως εμφανίζεται σ' ολόκληρο το αεροπλάνο. Όταν η ταχύτητα της πτήσεως 
ξεπεράσει τα 1,2 Μach, το κάθετο κύμα κρούσεως γίνεται πλάγιο και έχει ταχύτητα 
μεγαλύτερη στο μπροστινό μέρος απ' ό,τι στο πίσω μέρος. 
 
 
 
ΠΠΠλλλάάάγγγιιιααα   κκκύύύμμμααατττααα   κκκρρροοούύύσσσεεεωωωςςς 
   
   Όσο η ταχύτητα του αεροπλάνου μεγαλώνει και το χείλος προσβολής γίνεται 
αιχμηρότερο, το πλάγιο κύμα κρούσεως τείνει να ταυτιστεί με τον κώνο του Μach. 
 
 
ΟΟΟ   κκκώώώνννοοοςςς   τττοοουυυ   κκκύύύμμμααατττοοοςςς   τττοοουυυ   ΜΜΜαααccchhh 
   

   Όσο το πλάγιο κύμα πλησιάζει το κύμα του κώνου του Μach, τόσο παρουσιάζεται μικρότερη 
οπισθέλκουσα στο σκάφος. Οι πτέρυγες των υπερηχητικών αεροπλάνων πρέπει να είναι λεπτότερες, 
γιατί δίνουν καλύτερο λόγο των συντελεστών αντώσεως προς την οπισθέλκουσα και οξείες ακόμα 
και στο χείλος προσβολής. Το δεύτερο δε χρειάζεται στην υποηχητική ταχύτητα στην οποία ο αέρας 
επηρεάζεται από την επερχόμενη διέλευση του αεροπλάνου και τα μόριά του μετακινούνται και 
έτσι η πτέρυγα δέχεται αέρα μικρότερης πυκνότητας. Στην υπερηχητική η πτέρυγα προσκρούει 
πάνω στα μόρια με τον τρόπο που γίνεται μια σύγκρουση. Έχει αποδειχτεί πως για ταχύτητες 1,2 - 
1,5 Μach η καλύτερη πτέρυγα είναι η βελοειδής, που σε υπερηχητικές ταχύτητες έχει μικρό 
συντελεστή οπισθέλκουσας. Το μειονέκτημά της είναι πως πέφτει ευκολότερα από την ευθεία 
πτέρυγα σε απώλεια στηρίξεως και πως έχει συντελεστή αντώσεως CL μικρότερο απ' ό,τι έχει η 
ευθεί. Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες πτέρυγες, όπως η ημισεληνοειδής, η αεροϊσοκλινής και η 
σπουδαιότερη απ' όλες η μηνισκοειδής, που μειώνει την τάση για απώλεια στηρίξεως. 
 
 

dhtmled2:(C:\Program%20Files\Σύστημα%20Γνώσεων%20Επιστήμη%20και%20Ζωή%202007-8\eztmp\ez__0.htm)ShowOneMedia.asp?MediaId=269&MediaType=2&MediaCaption=Κάθετα%20κύματα%20κρούσεως
dhtmled2:(C:\Program%20Files\Σύστημα%20Γνώσεων%20Επιστήμη%20και%20Ζωή%202007-8\eztmp\ez__0.htm)ShowOneMedia.asp?MediaId=270&MediaType=2&MediaCaption=Πλάγια%20κύματα%20κρούσεως
dhtmled2:(C:\Program%20Files\Σύστημα%20Γνώσεων%20Επιστήμη%20και%20Ζωή%202007-8\eztmp\ez__0.htm)ShowOneMedia.asp?MediaId=271&MediaType=2&MediaCaption=Ο%20κώνος%20του%20κύματος%20του%20Μαch


 
 
ΜΜΜηηηνννιιισσσκκκοοοεεειιιδδδήήήςςς   πππτττέέέρρρυυυγγγααα 
   
   Η τελευταία θεωρείται πιο καλά κατασκευασμένη, όταν τα διαδοχικά της τμήματα έχουν τον ίδιο 
κρίσιμο αριθμό του Μach, ενώ το πλάτος της ελαττώνεται από τη ρίζα προς το ακροπτερύγιο. Η πιο 
γνωστή, όμως, υπερηχητική πτέρυγα είναι η σχήματος δέλτα, που έχει πολύ μικρότερο CD, αλλά και 
CL απ' όλες τις άλλες πτέρυγες. Τέλος, πέρα από τα 2 Μach η ιδανική πτέρυγα είναι η ευθεία, με 
μικρές, όμως, διαστάσεις και με ελαφρά κωνικότητα. Επίσης στις υπερηχητικές ταχύτητες τα 
πηδάλια είναι όλα υδραυλικά και έχουν μεγάλη επιφάνεια δράσεως. Το ουραίο δεν έχει σταθερό 
τμήμα και είναι εξαιρετικά μεγάλο, γιατί στην υπερηχητική ταχύτητα οι αντώσεις είναι μικρές. 
Τέλος, η δίεδρη γωνία της ατράκτου με την πτέρυγα είναι αρνητική, ενώ στην υποηχητική ταχύτητα 
η γωνία είναι θετική. 

      
ΘΘΘεεετττιιικκκήήή   κκκαααιιι   αααρρρνννηηητττιιικκκήήή   δδδίίίεεεδδδρρροοοςςς 
    Η ηχητική ταχύτητα ξεπεράστηκε, το τίμημα, όμως, ήταν ακριβό: έγιναν πολλά δυστυχήματα στα 
πρώτα αεροπλάνα. Ήδη, όμως, πρόβαλε νέος φραγμός στην αύξηση της ταχύτητας των αεροπλάνων, 
το λεγόμενο θερμικό φράγμα, δηλαδή η επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας σε υπερηχητικές 

ταχύτητες των αεροπλάνων εξαιτίας της μεγάλης τριβής, με 
αποτέλεσμα τη λήψη προληπτικών, προστατευτικών μέτρων, 
για την ασφαλή πτήση τους σε τέτοιες ταχύτητες (ισχυρότερα 
κράματα για την κατασκευή της ατράκτου, διαφορετικό 
σχήμα στις πτέρυγες κ.ά.). Η καλύτερη λύση σ' αυτό το 
πρόβλημα είναι η πτήση των αεροπλάνων σε μεγάλα ύψη, 
όπου η πυκνότητα της ατμοσφαίρας είναι μικρή, οπότε η 
προκαλούμενη τριβή να μη δημιουργεί τεράστιες 

θερμοκρασίες στην άτρακτο, όπως 
συμβαίνει στα χαμηλά 

ατμοσφαιρικά στρώματα.  
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   ΗΗΗ    άάάννντττωωωσσσηηη και η οπισθέλκουσα δίνονται από τους τύπους Α=C L.S.ρ.U2 /2 και Ο = C D.S.ρ.U2 /2, 
όπου Α = άντωση, Ο= οπισθέλκουσα, Θ= επιφάνεια πτέρυγας, ρ= πυκνότητα αέρα, U= ταχύτητα του 
αεροπλάνου, CL και CD είναι αντίστοιχα οι συντελεστές αντώσεως και οπιθέλκουσας. Πολλοί 
υπολόγισαν τους συντελεστές αυτούς με μαθηματικούς υπολογισμούς για κάθε περίπτωση αεροτομής 
ή σώματος, αλλά οι τιμές που βρέθηκαν μέσα στις αεροδυναμικές σήραγγες διαφέρουν υπερβολικά 
από αυτές που υπολογίστηκαν. 
    Στις διηχητικές ταχύτητες ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι 300 - 600 φορές μεγαλύτερος απ' 
ό,τι στις υποηχητικές ταχύτητες. Γι' αυτό το αεροσκάφος περνάει την ταχύτητα του ήχου και 
απομακρύνεται γρήγορα από αυτήν.  

 
555)))   ΑΑΑννντττοοοχχχήήή...  Αυτή καθορίζεται από την αντοχή των υλικών, που δίνει τις απαραίτητες διαστάσεις σε 
κάθε εξάρτημα του αεροπλάνου, ώστε να μπορεί να αντέξει τις δυνάμεις που θα δράσουν επάνω του. 
Μετά τον υπολογισμό κατασκευάζεται, με σχολαστική ακρίβεια μοντέλο του αεροπλάνου "υπό 
κλίμακα" (δηλ. σε μικρογραφία), που δοκιμάζεται στο εργαστήριο αντοχής υλικών, γιατί πολλές 
φορές οι πραγματικές δυνάμεις αποδείχνονται διαφορετικές από ό,τι υπολογίστηκαν. Βασικά η 
αντοχή του καθορίζεται στα διάφορα g που θα πιάσει κατά τις κινήσεις του μέσα στον αέρα      
(g είναι ο λόγος του φαινομενικού βάρους που παρουσιάζει το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια των 
στροφών προς το πραγματικό του βάρος). 

ΒΒΒ)))   ΛΛΛεεεπππτττοοομμμεεερρρήήήςςς   πππεεερρριιιγγγρρραααφφφήήή   τττοοουυυ   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ...   
   
111...    ΆΆΆτττρρρααακκκτττοοοςςς...  Είναι το κύριο σώμα του αεροπλάνου. Μέσα σ' αυτήν βρίσκονται όλα τα 
εξαρτήματα πλοηγήσεως και ελέγχου και πάνω της προσκολλούνται οι πτέρυγες. 
Ονομάστηκε έτσι από το σχήμα της, που 
μοιάζει με αδράχτι. Η άτρακτος πρέπει να 
έχει σχήμα αεροδυναμικό, έτσι που να 
παρουσιάζει τη μικρότερη δυνατή αντίσταση 
κατά την κίνηση στον αέρα. Όταν η ταχύτητα 
του αεροπλάνου είναι υποηχητική, η 
αντίσταση του αέρα δεν είναι πολύ μεγάλη. 
Έτσι τα περισσότερα μεταφορικά αεροσκάφη 
είναι υποηχητικά, γιατί μέσα στην άτρακτο 
μεταφέρονται τα εμπορεύματα και οι 
επιβάτες, γεγονός που απαιτεί άτρακτο με 
μεγάλες διαστάσεις.      Μέχρι πριν από λίγο 
τα διηχητικά αεροσκάφη είχαν ίδια, αλλά 
ισχυρότερα κατασκευασμένη άτρακτο. 
Σήμερα, όμως, μετά από έρευνες στις αεροδυναμικές σήραγγες, βρέθηκε πως οι άτρακτοι, 
ειδικά των διηχητικών αεροπλάνων, πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με το νόμο των 
διατομών, για να παρουσιάζουν τη μικρότερη οπισθέλκουσα, δηλ. οι διατομές του 
αεροπλάνου, που είναι κάθετες στο διαμήκη άξονα του, πρέπει να μεταβάλλονται ομαλά, 
άρα πρέπει η άτρακτος να στενεύει στο σημείο των πτερύγων και η ουρά και η μύτη να 
είναι λεπτές. Όσο το αεροπλάνο αυξάνει την ταχύτητά του πέρα από 1,2 Μach, ο κανόνας 
αυτός δεν ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται κανονικό σχήμα ατράκτου. Γενικά 
επιδιώκεται το μπροστινό μέρος να είναι κώνος με μικρή γωνία και το πισινό μέρος να 
καταλήγει σε κόψη, για να περιορίζει τις δίνες, που σχηματίζονται κατά την κίνηση της 
ατράκτου μέσα στον αέρα. Στο μπροστινό άκρο της ατράκτου των υπερηχητικών 
αεροπλάνων τοποθετείται σουβλερή μύτη που διευκολύνει τη μετάβαση από την ηχητική 
στην υπερηχητική ταχύτητα. Παλιότερα, οι άτρακτοι κατασκευάζονταν από σκελετό με 
μικρές ξύλινες δοκούς, καλυμμένες με ύφασμα βουτηγμένο σε νιτροκυτταρίνη, ώστε να 



είναι αδιάβροχο. Άλλος τρόπος για να αποχτήσει η άτρακτος αντοχή είναι η κάλυψή της με 
εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα (κέλυφος), ενισχυμένο με "δακτυλίους ενισχύσεως", που 
συνδέονται μεταξύ τους με μικρές ενισχυτικές δοκούς. Οι δακτύλιοι και οι μικρές δοκοί 
είναι σωλήνες από ειδικά κράματα όπως ντουραλουμίνιο, μολυβδαίνιο και κράματα 
χρωμίου. Οι δακτύλιοι δίνουν τη σταθερότητα και το σχήμα στην άτρακτο, ενώ οι δοκίδες 
ανάμεσα στους δακτύλιους δίνουν τη συγκράτηση και σύσφιξή τους σε ένα ενιαίο σύνολο. 
    Σήμερα νέα υλικά έχουν αντικαταστήσει τα προαναφερμένα κράματα. Η αναλογία των 
διάφορων στοιχείων στο κράμα αποτελεί μυστικό και κτήμα της κάθε αεροναυπηγικής 
βιομηχανίας. Γενικά χρησιμοποιούνται κράματα όσο το δυνατό πιο ανθεκτικά στη 
θερμοκρασία και στη μηχανική καταπόνηση, που αποτελούνται κυρίως από τιτάνιο, 
αλουμίνιο, νικέλιο και πάνω από είκοσι άλλα στοιχεία σε πολύ μικρές ποσότητες. Ακόμα η 
βαφή των εξωτερικών μεταλλικών κατασκευών των υπερηχητικών αεροπλάνων είναι 
τέτοια, ώστε να μην παρασύρεται κατά την κίνηση του σκάφους. Η στερέωση του 
μεταλλικού καλύμματος πάνω στο σκελετό γινόταν στην αρχή με πριτσίνια (ήλους), σήμερα 
όμως χρησιμοποιούνται ηλεκτροπόντες, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή εξοχή και να μη 
μεγαλώνει το βάρος της κατασκευής.  
 
 

222)))   ΠΠΠτττέέέρρρυυυγγγεεεςςς ...  Οι πτέρυγες είναι το κυριότερο τμήμα κάθε ιπτάμενης συσκευής 
βαρύτερης από τον αέρα, γιατί με αυτές κατορθώνεται η ανύψωση και η πτήση της. 
Τα αεροπλάνα διαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό, το 
σχήμα και τη διάταξη των πτερύγων. Αυτά που έχουν τρεις παράλληλες σειρές 
πτερύγων τη μια πάνω από την άλλη ονομάζονται τριπτέρυγα ή τριπλάνα. Με τούτο 
το είδος εκτελούνται θαυμάσια ακροβατικά γυμνάσια. Αν, αντί τρεις, έχουν δύο 
σειρές πτερύγων, ονομάζονται διπτέρυγα ή διπλάνα. Όταν η μια από τις δυο 
πτέρυγες είναι λίγο πιο μπρος από την άλλη, έχουμε προπορεία πτέρυγας θετική, 
όταν προεξέχει η επάνω και προς τα εμπρός αρνητική, όταν προεξέχει η κάτω. Τα 
πρώτα αεροπλάνα ήταν κυρίως διπτέρυγα. Ο τρίτος τύπος, που χρησιμοποιείται 
σήμερα σχεδόν αποκλειστικά, είναι του μονοπλάνου, που έχει μόνο μια σειρά 
πτέρυγες. Αυτός ο τύπος έχει τεράστια πλεονεκτήματα από αεροδυναμική άποψη, γι' 
αυτό και εκτόπισε τους δυο προηγούμενους τύπους. Τα μονοπτέρυγα διαιρούνται σε 
τέσσερις κατηγορίες (ανάλογα με τη θέση της πτέρυγας στην άτρακτο): 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ααα)))ΠΠΠαααρρρααασσσόόόλλλ...  Η πτέρυγα βρίσκεται πάνω από την άτρακτο και στηρίζεται σ' αυτή με 
μικρούς στύλους. Σήμερα ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται σπάνια, κυρίως σε 
υδροπλάνα, με σκοπό να διατηρήσει τους κινητήρες όσο το δυνατόν ψηλότερα από 
την επιφάνεια του νερού.  

 

 



 

βββ)))   ΥΥΥψψψηηηλλλοοοπππτττέέέρρρυυυγγγοοο...  Η πτέρυγα είναι κολλημένη στο πάνω μέρος της ατράκτου. 
Τούτος ο τύπος χρησιμοποιείται κυρίως σε διθέσια και τετραθέσια αεροπλάνα 
ιδιωτικής χρήσεως, ελικοφόρα, και παρουσιάζει περίφημα αεροδυναμικά 
χαρακτηριστικά. Επίσης ένα μεγάλο μέρος των μαχητικών και καταδιωκτικών 
αεροπλάνων είναι κατασκευασμένα μ' αυτό τον τρόπο. 

 

 

 

γγγ)))   ΜΜΜεεεσσσοοοπππτττέέέρρρυυυγγγοοο...    Η πτέρυγα είνα ι κολλημένη στο μέσο της ατράκτου. 
Χρησιμοποιείται σπάνια στα βομβαρδιστικά και ακόμα σπανιότερα στα 
καταδιωκτικά "F - 104", "ΜΙG - 21" και "ΥF - 16", αλλά καθόλου στα μεγάλα 
επιβατικά. Το μεσοπτέρυγο παρουσιάζει πολλά αεροδυναμικά πλεονεκτήματα, αλλά 
είναι πολλά και περίπλοκα τα προβλήματα του τρόπου κατασκευής του. 

 

 



δδδ)))   ΧΧΧαααμμμηηηλλλοοοπππτττέέέρρρυυυγγγοοο...  Είναι ο πιο διαδομένος τύπος για τα πολιτικά και πολεμικά 
αεροπλάνα. Σχεδόν το σύνολο των πολιτικών αεροσκαφών και το μισό περίπου των 
πολεμικών, είναι χαμηλοπτέρυγα. Σ' αυτόν τον τύπο η πτέρυγα είναι κολλημένη στο 
κάτω μέρος της ατράκτου. Κατασκευάζεται εύκολα, έχει πολύ καλά αεροδυναμικά 
χαρακτηριστικά και επιτρέπει πολύ καλή ορατότητα στο χειριστή του. Τα μικρά 
μονοπτέρυγα αεροπλάνα, κυρίως τα πολιτικά, έχουν μερικές φορές μικρούς στύλους 
αεροδυναμικής μορφής, για την ενίσχυση της πτέρυγας. Τα πολεμικά, όμως, και τα 
σύγχρονα επιβατικά έχουν πτέρυγες με πολύ ισχυρή κατασκευή, που δε χρειάζονται 
υποστηρίγματα. Όλες οι πτέρυγες τοποθετούνται με κλίση προς τα πάνω, σε σχέση με 
το διαμήκη άξονα της ατράκτου. Τούτη η γωνία ποικίλλει για κάθε αεροπλάνο. 
Πάντα ο κατασκευαστής προσπαθεί να κάνει την πτέρυγα τέτοια, ώστε ο λόγος της 
αντώσεως προς την οπισθέλκουσα να είναι ο μεγαλύτερος δυνατός. Το άκρο της 
πτέρυγας, που είναι κολλημένο στην άτρακτο, ονομάζεται ρίζα της πτέρυγας, ενώ το 
αντίθετο άκρο ονομάζεται ακροπτερύγιο. 

 

      
   
         ΩΩΩςςς   πππρρροοοςςς   τττοοο   σσσχχχήήήμμμααα   τττοοουυυςςς   οοοιιι   πππτττέέέρρρυυυγγγεεεςςς   δδδιιιααακκκρρρίίίνννοοονννττταααιιι   σσσεεε:::   
   
    ΕΕΕυυυθθθεεείίίεεεςςς,,,   
    κκκωωωνννιιικκκέέέςςς,,,       
    κκκωωωνννιιικκκέέέςςς   μμμεεε    βββέέέλλλοοοςςς   κκκαααιιι      
    πππτττέέέρρρυυυγγγεεεςςς   σσσχχχήήήμμμααατττοοοςςς   δδδέέέλλλτττααα ...   

 
   Ευθεία είναι η πτέρυγα που έχει μορφή παραπλήσια με του ορθογώνιου. 
Χρησιμοποιείται συνήθως στα διπτέρυγα αεροπλάνα και σπάνια σε μεταγωγικά 
μικρής ταχύτητας. Όταν τα άκρα της πτέρυγας βρίσκονται λίγο πίσω από το κέντρο 
της τότε έχουμε την πτέρυγα με βέλος. Αυτό το είδος της πτέρυγας έχει καλύτερη 
ευστάθεια, αλλά σημαντικά μειωμένη απόδοση. Όταν η πτέρυγα λεπτύνεται 
συμμετρικά στα άκρα, ως προς το διαμήκη άξονα της, έχουμε την κωνική πτέρυγα, 
που χρησιμοποιείται πολύ στα μεγάλα μεταγωγικά και εμπορικά αεροπλάνα. Αυτή 
έχει το πλεονέκτημα να είναι χοντρή στο τμήμα που ενώνεται με την άτρακτο και 
λεπτή στα άκρα, δηλ. ακολουθεί τη μορφή των τάσεων που αναπτύσσονται σ' αυτήν 
ως πρόβολος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οικονομία στα υλικά. Η κωνική πτέρυγα, 
που τα άκρα της βρίσκονται λίγο πίσω από το κέντρο της πτέρυγας, ονομάζεται 



κωνική πτέρυγα με βέλος. Είναι η πιο συνηθισμένη σε αεροπλάνα μικρής ταχύτητας, 
σε μεταγωγικά, καθώς και σε επιβατικά. 
 

ΕΕΕίίίδδδηηη   πππτττεεερρρύύύγγγωωωννν 
   
Η πτέρυγα σχήματος δέλτα βρίσκει εφαρμογή σε ταχύτητες 1,2 - 1,6 Μach. Στην 
πτέρυγα υπάρχουν ένα πλήθος από μικρότερα πτερύγια, που η ονομασία τους και ο 
ρόλος τους περιγράφονται πιο πάνω στα συστήματα χειρισμού, στην ευστάθεια κ.λπ. 
Η κατασκευή της πτέρυγας γίνεται ως εξής: αφού καθοριστεί το σχήμα και οι 
διαστάσεις της από αεροδυναμική μελέτη, κατασκευάζονται μεταλλικές τομές της 
πτέρυγας, σε διάφορες αποστάσεις, καθώς προχωρούμε από τη ρίζα της πτέρυγας 
προς το ακροπτερύγιο. Αυτές συνδέονται με ισχυρές δοκούς. Η σύνδεση γίνεται με 
πριτσίνια. Τέλος, επικαλύπτεται ο σκελετός με το μεταλλικό περίβλημα που 
συγκολλιέται με ηλεκτροπόντα. Οι μεταλλικές τομές κατά μήκος της πτέρυγας 
ονομάζονται νευρώσεις.  
 
 

ΣΣΣχχχηηημμμααατττιιικκκήήή   πππαααρρράάάσσστττααασσσηηη   πππτττέέέρρρυυυγγγαααςςς 
 
        Το τμήμα της πτέρυγας κατά μήκος του μπροστινού μετώπου της ονομάζεται χείλος 
προσβολής, ενώ το τμήμα της που προεκτείνεται στο πίσω μέρος της ονομάζεται χείλος 
εκφυγής. Το τμήμα που διαμορφώνει το σχήμα του ακροπτερυγίου ονομάζεται τόξο 
ακροπτερυγίου. Τα τμήματα των μικρών δοκών μέσα στην πτέρυγα, που σταθεροποιούν 
τις νευρώσεις, δέχονται άλλα εφελκυστικές και άλλα θλιπτικές δυνάμεις. Παλαιότερα όσες 
δοκίδες δέχονταν εφελκυστικές δυνάμεις αντικατασταίνονταν από σύρματα, γνωστά ως 
σύρματα οπισθέλκουσας και αντιοπισθέλκουσας. Στα σύγχρονα αεροπλάνα τα καύσιμα 
είναι μέσα στις πτέρυγές τους. Στα πολεμικά 
υπάρχουν και πρόσθετες δεξαμενές κάτω από τις 
πτέρυγές τους, πράγμα που τους επιτρέπει να 
καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς ανεφοδιασμό. 
Τα αεροσκάφη των αεροπλανοφόρων έχουν σπαστές 
πτέρυγες για οικονομία χώρου. Τελευταία άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται οι πτέρυγες μεταβλητής 
γεωμετρίας, που επιτρέπουν προσγείωση με μικρή 
ταχύτητα και πτήση με μεγάλη υπερηχητική 
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ταχύτητα. Αυτό πετυχαίνεται χάρη σε έναν ειδικό μηχανισμό, που επιτρέπει στις πτέρυγες 
να μαζεύονται στο εσωτερικό της ατράκτου και έτσι να παρουσιάζουν μικρότερη 
πτερυγιακή επιφάνεια και συνεπώς μικρότερη οπισθέλκουσα στις μεγάλες ταχύτητες. 
 
333)))   ΟΟΟυυυρρραααίίίοοο    πππτττεεερρρυυυγγγιιιααακκκόόό   σσσυυυγγγκκκρρρόόότττηηημμμααα ...    Περιλαβαίνει το κατακόρυφο σταθερό πτερύγιο, το 
οριζόντιο σταθερό πτερύγιο, το πηδάλιο διευθύνσεως και τα πηδάλια ύψους - βάθους. 
Το ουραίο πτερυγιακό συγκρότημα ονομάζεται και "εμπιενάζ". 
 
ααα)))   ΤΤΤοοο   κκκααατττααακκκόόόρρρυυυφφφοοο   σσσττταααθθθεεερρρόόό  αποτελεί το τμήμα εκείνο του κατακόρυφου πτερυγίου, 
της ουράς, που είναι προσκολλημένο σταθερά πάνω στην άτρακτο, χωρίς να περιστρέφεται, 
και χρησιμεύει στη διατήρηση της πορείας του αεροπλάνου μέσα στον αέρα. Στα 
υδροπλάνα τοποθετείται πολύ μικρότερο κατακόρυφο σταθερό και κάτω από την άτρακτο. 
Η κατασκευή του σκελετού είναι ίδια με εκείνη των πτερύγων. 
βββ)))   ΤΤΤοοο   πππηηηδδδάάάλλλιιιοοο  δδδιιιεεευυυθθθύύύνννσσσεεεωωωςςς  είναι το τμήμα της κατακόρυφης πτέρυγας που έχει τη 
δυνατότητα να περιστρέφεται. Έχει την ίδια κατασκευή με το κατακόρυφο σταθερό και 
χρησιμεύει για να στρέφει το αεροπλάνο δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με τη θέληση του 
χειριστή. Όλα τα αεροπλάνα, εκτός από το "ΧFV-12Α", έχουν ένα κατακόρυφο πτερύγιο 
και σπανίως δύο πτερύγια, που αποκλίνουν από την κατακόρυφη διεύθυνση και 
σχηματίζουν γωνία με αυτήν. 
γγγ)))   ΤΤΤοοο   οοορρριιιζζζόόόννντττιιιοοο   σσσττταααθθθεεερρρόόό  είναι η οριζόντια σταθερή επιφάνεια των δύο μικρών 
πτερυγίων που ανήκουν στο ουραίο πτερυγιακό συγκρότημα. Κατασκευάζεται όπως τα 
υπόλοιπα πτερύγια, ενώ πολλές φορές μπορεί να ρυθμίζεται έτσι ώστε η γωνία που 
σχηματίζει με τον άξονα του σκάφους να μεταβάλλεται και να αντισταθμίζει τις ροπές που 
ασκούνται πάνω στο σκάφος από την αεροδυναμική, και που άλλοτε τείνουν να υψώσουν, 
και άλλοτε να βυθίσουν το αεροπλάνο. Συνήθως χρησιμοποιούνται μικρά αντισταθμιστικά 
πτερύγια που κλίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω και αντισταθμίζουν αυτές τις 
αεροδυναμικές ροπές, έτσι που να μην είναι απαραίτητή η ρύθμιση ολόκληρου του 
οριζόντιου σταθερού πτερυγίου. 
δδδ)))   ΤΤΤοοο   πππηηηδδδάάάλλλιιιοοο   ύύύψψψοοουυυςςς   ---   βββάάάθθθοοουυυςςς  είναι το υπόλοιπο τμήμα του οριζόντιου σταθερού 
πτερυγίου, που μπορεί να περιστρέφεται. Κατασκευάζεται όπως και τα υπόλοιπα πτερύγια 
και χρησιμεύει για την προς τα πάνω ή προς τα κάτω κλίση του αεροπλάνου. 

 
444)))   ΣΣΣύύύσσστττηηημμμααα    πππρρροοοσσσγγγεεειιιώώώσσσεεεωωωςςς ...  Βασικά αποτελείται από τρεις στύλους, που στα άκρα 
τους έχουν τους τροχούς και τα φρένα, τα συστήματα αποσβέσεως των κραδασμών, 
καθώς και το υδραυλικό σύστημα ανυψώσεως των τροχών (μόνο για όσα αεροπλάνα 
έχουν ανασυρόμενους τροχούς). Τα μεγαλύτερα αεροπλάνα αντί έναν έχουν δύο ή 
και περισσότερους τροχούς στο άκρο των στύλων. Τα πρώτα αεροπλάνα είχαν τους 
δύο τροχούς κάτω από τις πτέρυγες και τον τρίτο κάτω από το ουραίο πτερυγιακό 
συγκρότημα, με αποτέλεσμα η μύτη του αεροπλάνου να είναι υψωμένη, όταν αυτό 
βρισκόταν πάνω στο έδαφος. 
 
            ΤΤΤοοο   σσσύύύσσστττηηημμμααα   αααυυυτττόόό   εεεγγγκκκαααττταααλλλεεείίίφφφτττηηηκκκεεε   σσσήήήμμμεεερρρααα,,,    γγγιιιααατττίίί   πππαααρρροοουυυσσσιιιάάάζζζεεειιι   τττααα   
εεεξξξήήήςςς   μμμεεειιιοοονννεεεκκκτττήήήμμμααατττααα:::   
 
 ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα κατά την προσγείωση, 
 το αεροπλάνο κινδυνεύει ν' αρχίσει να χοροπηδάει κατά την προσγείωση, 

γιατί αυξάνεται απότομα η άντωση, αφού μεταβάλλεται η κλίση του τη 
στιγμή που οι τροχοί ακουμπάνε στο έδαφος και το μπροστινά μέρος 
ανυψώνεται απότομα. 



 
    Γι' αυτό σήμερα χρησιμοποιούν το σύστημα του μπροστινού τροχού. Οι 2 τροχοί 
βρίσκονται πάλι κάτω από τις πτέρυγες και ο τρίτος κάτω από τη μύτη του 
αεροσκάφους. Αυτό το σύστημα διατηρεί το αεροπλάνο σε οριζόντια θέση και πάνω 
στο έδαφος. Το σύστημα αποσβέσεως των κραδασμών αποτελούνταν στην αρχή από 
τις αποσβεστικές χορδές, σήμερα όμως από υδραυλικό αποσβεστήρα (αμορτισέρ) 
λαδιού με ελατήρια επανατάσεώς του. 
 
  Τα πρώτα φφφρρρέέένννααα  ήταν μηχανικά και λειτουργούσαν με καλώδια. Σήμερα είναι 
υδραυλικά ή ηλεκτρικά και επιτρέπουν να ανασύρονται οι τροχοί χωρίς να 
διαταράζεται η ρύθμισή τους. Μια νέα διάταξη στα φρένα αποτελείται από σειρές 
δίσκων που είναι προσκολλημένοι στο τύμπανο του τροχού και μια άλλη σειρά 
δίσκων σε πολύ μικρή απόσταση από τους πρώτους, προσκολλημένους επάνω στον 
άξονα του τροχού. Το υδραυλικό σύστημα τους φέρνει σε επαφή και η τριβή που 
δημιουργείται πετυχαίνει το φρενάρισμα. Αυτός ο τρόπος στηρίζεται στην αρχή του 
πολλαπλού συμπλέκτη. Ο μπροστινός τροχός κινείται με ηλεκτροκινητήρα και 
περιστρέφεται, για να γίνονται οι ελιγμοί πάνω στο έδαφος. Στους περισσότερους 
τύπους των σύγχρονων πολεμικών αεροπλάνων το υδραυλικό σύστημα στηρίξεως 
των πισινών τροχών βρίσκεται κάτω από τις πτέρυγες, ενώ μετά την απογείωση οι 
τροχοί μαζεύονται σε ειδικές θήκες στο κάτω πλευρικό τμήμα της ατράκτου. Ο 
μπροστινός τροχός στηρίζεται και τοποθετείται, μετά την απογείωση, ολοκληρωτικά 
στην άτρακτο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

555)))   ΣΣΣυυυσσστττήήήμμμααατττααα    χχχεεειιιρρριιισσσμμμοοούύύ ...  Με αυτά γίνονται όλες οι κινήσεις, που είναι αναγκαίες 
για την απογείωση, την πορεία και την προσγείωση του αεροπλάνου. Στα πρώτα 
αεροπλάνα υπήρχαν χειριστήρια διευθύνσεως, κλίσεως, ανόδου καθόδου και 
τροχοπεδήσεως. Κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατασκευάστηκε ράβδος χειρισμού 
που ονομάστηκε ράβδος Τζόις  η οποία αντικατάστησε τα προηγούμενα συστήματα. 

ΣΣΣυυυσσστττήήήμμμααατττααα   χχχεεειιιρρριιισσσμμμοοούύύ   τττοοουυυ   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ 
   
    Με τέτοια ράβδο είναι συνδεμένα τα πηδάλια κλίσεως και τα πηδάλια ύψους - 
βάθους, έτσι που όταν η ράβδος κινείται δεξιά αριστερά λειτουργούν τα πηδάλια 
κλίσεως και όταν κινείται μπρος - πίσω λειτουργούν τα πηδάλια ύψους - βάθους. 

Όταν η ράβδος πηγαίνει πίσω, 
στρέφει τα πηδάλια ύψους - βάθους 
προς τα πάνω, με αποτέλεσμα και η 
ροή του αέρα να στρέφεται προς τα 
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πάνω και να ωθεί τα ουραία οριζόντια σταθερά πτερύγια προς τα κάτω. Έτσι 
αναπτύσσεται ροπή, που χαμηλώνει το πίσω και υψώνει το μπροστινό τμήμα του 
αεροπλάνου, με αποτέλεσμα την ανύψωσή του. Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο μοχλός 
κινηθεί προς τα μπρος. Η σύνδεση με τα πηδάλια κλίσεως γίνεται έτσι, ώστε όταν η 
ράβδος κινείται προς τα δεξιά, το δεξιό πτερύγιο κλίσεως περιστρέφεται προς τα 
πάνω και το αριστερό προς τα κάτω. Έτσι ο αέρας εκτρέπεται στο δεξιό μέρος προς 
τα πάνω και στο αριστερό προς τα κάτω και δημιουργεί ροπή από αντίδραση, που 
στρέφει το αεροπλάνο προς τα δεξιά γύρω από το διαμήκη άξονα του. Το αντίθετο 
γίνεται με την κίνηση της ράβδου προς τα αριστερά.  
    Κάθε πηδάλιο χαρακτηρίζεται από τη δραστικότητά του, δηλ. από το πόσο 
αυξάνεται ή ελαττώνεται η άντωσή του, όταν το κινητό τμήμα αποκλίνει κατά μια 
μοίρα από τη θέση ισορροπίας του. Αν το αεροπλάνο είναι μικρό και αργό, η μυϊκή 
δύναμη του πιλότου είναι αρκετή για να κινήσει τα πηδάλια. Αν όμως η ταχύτητα και 
το μέγεθος αυξηθούν, τότε, η ανθρώπινη δύναμη, δεν επαρκεί. Το πρόβλημα 
ξεπερνιέται με την αεροδυναμική αντιστάθμιση και το μικρό αντισταθμιστικό 
πτερύγιο. Αεροδυναμική αντιστάθμιση είναι η τοποθέτηση του πτερυγίου σε 
αρκετή απόσταση από το χείλος προσβολής. Στην περίπτωση αυτή η ροπή που 
απαιτείται για να στραφεί το πτερύγιο είναι πολύ μικρότερη. 
 
 
   

ΑΑΑεεερρροοοδδδυυυννναααμμμιιικκκήήή   αααννντττιιισσστττάάάθθθμμμιιισσσηηη 
   
Το μικρό αντισταθμιστικό πτερύγιο, που αποκλίνει αυτόματα, είναι 
τμήμα του κινητού μέρους της πτέρυγας και περιστρέφεται, αντίθετα 
από το υπόλοιπο μέρος, με μηχανισμό αρθρωτό, που ενεργεί μόλις 
αρχίσει η απόκλιση του κινητού πτερυγίου. 
 

ΣΣΣύύύνννδδδεεεσσσηηη   κκκαααιιι   λλλεεειιιτττοοουυυρρργγγίίίααα   τττοοουυυ   αααννντττιιισσσττταααθθθμμμιιισσστττιιικκκοοούύύ   
πππτττεεερρρυυυγγγίίίδδδιιιοοουυυ   

   
    Το πτερύγιο αυτό ελαττώνει τη ροπή που απαιτείται για τη στροφή του πηδαλίου, 
γιατί η μικρή δύναμη που ενεργεί σε αυτό έχει αντίθετη διεύθυνση με τη δύναμη που 
ενεργεί στο πηδάλιο. Επίσης από τη δεξιόστροφη περιστροφή των κινητών μερών 
κάθε κινητήρα - ελικοφόρου ή στροβιλοφόρου - δημιουργείται αντίδραση που τείνει 
να περιστρέψει αντίθετα το αεροπλάνο. Εξουδετερώνεται, όμως, με την τοποθέτηση 
των δύο πτερύγων πάνω στην άτρακτο σε διαφορετική γωνία προσβολής. Οι δύο 
πτέρυγες δηλ. δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αλλά έχουν μία διαφορά της τάξεως 
δεκάτων της μοίρας ή ακόμα και μοιρών (π.χ. του αεριωθούμενου "F - 104"). Η 
διαφορά έχει ως αποτέλεσμα στη μία πτέρυγα να 
αναπτύσσεται μεγαλύτερη άντωση. Τον ίδιο ρόλο 
παίζει και η κατάλληλη τοποθέτηση του ουραίου, που 
έχει μια κλίση ως προς τον κατά μήκος άξονα του 
αεροπλάνου, ώστε να εξουδετερώνεται η εκτροπή.  
   Τέλος, σε όλα τα αεροπλάνα που η ταχύτητά τους 
ξεπερνά μια ορισμένη τιμή, η κίνηση των πηδαλίων 
γίνεται υδραυλικά. Η δύναμη του ανθρώπου δεν είναι 
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αρκετή πάντοτε να κινήσει τα πηδάλια και τούτη η αδυναμία εμφανίζεται πρώτα στα 
πτερύγια κλίσεως, έπειτα, όσο αυξάνει η ταχύτητα, στο πηδάλιο ανόδου - καθόδου 
και, τέλος, στο πηδάλιο διευθύνσεως. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται υδραυλικά 
συστήματα, τα ονομαζόμενα συστήματα δι' ισχύος.  
 
 
ΤΤΤοοούύύτττααα   τττααα   σσσυυυσσστττήήήμμμααατττααα   δδδιιιαααιιιρρροοούύύνννττταααιιι   σσσεεε:::      

111)))   σσσυυυσσστττήήήμμμααατττααα   εεενννιιισσσχχχύύύσσσεεεωωωςςς,,,  όπου ο χειριστής προσφέρει μόνο ένα τμήμα της δυνάμεως, που 
χρειάζεται για την απόκλιση των πτερυγίων, 
 222)))   σσσυυυσσστττήήήμμμααατττααα   υυυππποοοκκκααατττααασσστττάάάσσσεεεωωωςςς , όπου ο χειριστής έχει μόνο την ψευδαίσθηση της αντιστάσεως 
του αέρα και  
333)))   τττοοο   ηηηλλλεεεκκκτττρρριιικκκόόό   σσσύύύσσστττηηημμμααα,,,  που χρησιμοποιείται μόνο στα πηδάλια κλίσεως. 
     Ένας διαφορετικός τύπος πτερυγίων είναι τα αντισταθμιστικά. Τα πτερύγια αυτά ρυθμίζονται μετά 
την απογείωση και παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της πτήσεως. Τα αντισταθμιστικά πτερύγια 
ύψους - βάθους και διευθύνσεως αντισταθμίζουν τις απρόοπτες ροπές, που παρουσιάζονται από τα 
διάφορα φορτία του σκάφους και δίνουν ροπή μη μηδενική ως προς το κέντρο βάρους του αεροπλάνου. 
Με την αντίθετη ροπή, που δημιουργείται από τούτα τα μικρά πτερύγια, η ολική ροπή ως προς το κέντρο 
βάρους του αεροπλάνου επανέρχεται στη μηδενική τιμή. Στην αντίθετη περίπτωση έχουμε μεταφορική 
κίνηση του αεροπλάνου. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες μεταφορικές κινήσεις είναι πολύ μικρές, ενώ η 
μόνη επικίνδυνη είναι η εγκάρσια μεταφορική κίνηση, που λέγεται πλαγιολίσθηση.Όλα αυτά τα όργανα, 
λειτουργούν μέχρι την ταχύτητα 0,3 Μach χωρίς σφάλματα, όσο όμως η ταχύτητα πλησιάζει την 
ηχητική, τόσο εμφανίζονται σφάλματα στα όργανα. Αυτά τα λάθη υπολογίστηκαν και έτσι από μια 
ταχύτητα και πέρα αλλάζει η κλίμακα αναγνώσεως των οργάνων. Τη στιγμή του περάσματος από την 
ηχητική ταχύτητα στην υπερηχητική εμφανίζεται απότομη εκτίναξη στους δείκτες των οργάνων, πράγμα 
που σημαίνει πως το αεροσκάφος ξεπέρασε την ταχύτητα του ήχου. Στην υπερηχητική περιοχή η πτήση 
του αεροσκάφους βελτιώνεται, αλλά οπωσδήποτε δεν επανέρχεται στην ομαλότητα της υποηχητικής 
περιοχής. 
666)))   ΑΑΑεεερρροοοτττοοομμμέέέςςς . Αεροτομή λέγεται κάθε κατάλληλα σχεδιασμένη επιφάνεια που δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή άντωση, σε σχέση με την αντίσταση που παρουσιάζει, όταν περνά μέσα από τον 
αέρα με κλίση ως προς τη ροή του. Τομή αεροτομής λέγεται το σχήμα της διατομής μιας πτέρυγας. 
Είναι γνωστό πως αν μια επίπεδη επιφάνεια σχηματίζει γωνία με ρεύμα αέρα, που περνά ολόγυρά της, 
δημιουργεί άντωση. Σ' αυτήν την περίπτωση, όμως, η επιφάνεια δε λέγεται αεροτομή, γιατί δε δίνει τη 
μεγαλύτερη δυνατή άντωση σε σχέση με την αντίσταση. Τούτη η γωνία της επιφανείας ως προς το ρεύμα 
του αέρα λέγεται γωνία προσβολής. Η εξέλιξη των αεροτομών αποτελεί το Α και το Ω της εξελίξεως 
της αεροναυτικής. Η τελειοποίησή τους και οι μελέτες πάνω σ' αυτές γίνονται μόνο μέσα σε 
αεροδυναμικές σήραγγες δοκιμών. Γι' αυτό όλα τα ισχυρά κράτη προσπαθούν ν' αποχτήσουν σήραγγες 
δοκιμών. Πρώτος ο Οράτιος Φίλιπς κατασκεύασε αεροδυναμική σήραγγα, τη μεγάλη όμως αξία της 
την κατανόησαν πρώτοι οι αδερφοί Ράιτ, που έκαναν και τις πρώτες έρευνες πάνω σε αεροτομές. Από τις 
χιλιάδες αεροτομές, που δοκιμάστηκαν σ' αυτές τις σήραγγες ως σήμερα, αποδείχτηκε πως για κάθε είδος 
αεροπλάνου υπάρχει ένας τύπος αεροτομής. Άλλες χρησιμοποιούνται για τα αεροπλάνα μικρής 
ταχύτητας, άλλες για τα υπερηχητικά, άλλες για τα βαριά αεροπλάνα (μεταγωγικά), άλλες για τα ελαφρά 
κ.λπ. 

 
ΟΟΟνννοοομμμααατττοοολλλοοογγγίίίααα   αααεεερρροοοτττοοομμμήήήςςς...  Χείλος προσβολής λέγεται το μπροστινό χείλος της πτέρυγας . Στα 
αεροπλάνα μικρών ταχυτήτων είναι σχεδόν στρογγυλεμένο. Όσο η ταχύτητα μεγαλώνει, τόσο το χείλος 
προσβολής λεπταίνει και τελικά γίνεται αιχμηρό. Χείλος εκφυγής λέγεται το πίσω χείλος της πτέρυγας, 
που κατασκευάζεται σε όλους τους τύπους των αεροπλάνων, αιχμηρό σαν κόψη μαχαιριού, γιατί από τη 
διαμόρφωσή του εξαρτιέται ο σχηματισμός δινών στο πίσω μέρος της πτέρυγας. Χορδή λέγεται η ευθεία 
που ενώνει το χείλος προσβολής με το χείλος εκφυγής της τομής μιας αεροτομής. Συνήθως βρίσκεται 



ολόκληρη μέσα στην αεροτομή. Μέση γραμμή καμπυλότητας λέγεται η γραμμή από το χείλος 
προσβολής προς το χείλος εκφυγής. Αυτή απέχει εξίσου από την πάνω και κάτω επιφάνεια της 
αεροτομής. Καμπυλότητα λέγεται η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση της μέσης γραμμής καμπυλότητας 
από τη χορδή. 
 

ΣΣΣχχχηηημμμααατττιιικκκήήή   πππαααρρράάάσσστττααασσσηηη   αααεεερρροοοτττοοομμμήήήςςς 
   

    Η πάνω επιφάνεια όλων των αεροτομών είναι πάντα κυρτή καμπύλη, ενώ η κάτω μπορεί να είναι 
ελαφρά κοίλη, επίπεδη ή κυρτή, λιγότερο όμως απ' ό,τι η πάνω. 
 
777)))   ΈΈΈλλλιιικκκαααςςς   τττοοουυυ    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ...    Χρησιμοποιείται σε όλα τα ελικοφόρα και ελικοστροβιλοφόρα αεροπλάνα. 
Έλικας ειδικού σχήματος και διαστάσεων χρησιμοποιείται στα ελικόπτερα. Ένας έλικας για να 
θεωρείται καλής κατασκευής πρέπει να παρουσιάζει βαθμό αποδόσεως 70 - 80%. Ο έλικας όταν 
περιστρέφεται δημιουργεί το λεγόμενο δίσκο του έλικα. Πίσω από αυτόν το δίσκο ο αέρας έχει κίνηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 ΔΔΔίίίσσσκκκοοοςςς   έέέλλλιιικκκααα 
      

  Η διατομή ενός πτερυγίου έλικα μοιάζει πολύ με τη διατομή της πτέρυγας του αεροπλάνου. Αλλά λόγοι 
κατασκευής και αεροδυναμικής απαιτούν το άκρο του πτερυγίου να είναι εξαιρετικά λεπτό, ώστε να 
ελαττώνεται η φυγόκεντρη δύναμη, που αναπτύσσεται από την περιστροφή του, και να μπορεί να 
πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο την ταχύτητα του ήχου, χωρίς να δημιουργεί συμπιεζόμενα 
κύματα αέρα. Βήμα έλικα λέγεται η απόσταση που διανύει το πτερύγιο κατά τη διάρκεια μιας 
περιστροφής του έλικα, αν διεισδύσει μέσα σε στερεό σώμα.  
 
 
 
 
 
 
 
ΒΒΒήήήμμμααα   τττμμμήήήμμμααατττοοοςςς   τττοοουυυ   πππτττεεερρρυυυγγγίίίοοουυυ   τττηηηςςς   έέέλλλιιικκκαααςςς 
   
   Συνηθίζεται να μετρούμε το βήμα του έλικα στην απόσταση των 2/3 από τον άξονα προς το άκρο του. 
Κατά την περιστροφή του έλικα επάνω σε αεροπλάνο που πετάει, η αεροτομή του πτερυγίου του δέχεται 
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δύο ρεύματα αέρα, το ρεύμα της ταχύτητας V, με την οποία κινείται το αεροπλάνο, και το ρεύμα που 
προέρχεται από την περιστροφή του έλικα V', που είναι ανάλογο προς τις στροφές του. Έτσι το 
πραγματικό ρεύμα έχει την ταχύτητα W, που είναι συνισταμένη των δύο V και V'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΥΥππποοολλλοοογγγιιισσσμμμόόόςςς   ρρρεεεύύύμμμααατττοοοςςς   αααέέέρρρααα   τττοοουυυ   έέέλλλιιικκκααα   
    Η W με τη χορδή του πτερυγίου σχηματίζει γωνία προσβολής α, ενώ η χορδή με το επίπεδο 
περιστροφής του έλικα σχηματίζει γωνία β, που ονομάζεται γωνία βήματος. Έτσι είναι εύκολο να 

αντιληφτούμε πως ενώ η ταχύτητα V παραμένει η ίδια σ' όλο το μήκος 
της αεροτομής του πτερυγίου, η V' αυξάνεται ανάλογα με την ακτίνα του 
κύκλου τον οποίο διαγράφει κάθε σημείο του πτερυγίου του έλικα. 
  Άρα η γωνία α δεν είναι σταθερή, αλλά αυξάνει όσο προχωρούμε από 
τον άξονα προς το άκρο του πτερυγίου. Αυτό, όμως, είναι ανεπίτρεπτο, 
γιατί τόσο η πτέρυγα του αεροπλάνου, όσο και το πτερύγιο του έλικα 
έχουν την πιο μεγάλη απόδοση όταν η γωνία προσβολής τους είναι μικρή 
και σταθερή σ' όλο το μήκος του πτερυγίου. Η απόδοση του έλικα 
διορθώνεται μόνο όταν η κατασκευή του έλικα γίνει με προοδευτική 
μείωση από τον άξονα προς το άκρο του πτερυγίου της γωνίας β, στο ίδιο 
ποσοστό που μεγαλώνει η α. 

 
 

ΤΤΤρρρόόόππποοοςςς   δδδιιιόόόρρρθθθωωωσσσηηηςςς   τττηηηςςς   αααπππόόόδδδοοοσσσηηηςςς   τττοοουυυ   έέέλλλιιικκκααα 
   
     Άρα ο έλικας δεν είναι κοχλίας, γιατί οι σπείρες του κοχλία δεν έχουν γωνία προσβολής, όπως έχει 
αυτός μ' άλλα λόγια το βήμα του έλικα διαφέρει από σημείο σε σημείο. Σχεδιάζεται έτσι που σε 
ορισμένο αριθμό στροφών και σε ορισμένη ταχύτητα του αεροπλάνου η γωνία προσβολής του 
αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη απόδοσή του. Γι' αυτό διαιρούμε το μήκος του πτερυγίου σ' όσα σημεία 
θέλουμε και βρίσκουμε την περιστροφική τους ταχύτητα. Η προωθητική ταχύτητα είναι προφανώς ίδια 
για όλα τα σημεία και ίση με την ταχύτητα του αεροπλάνου. Υπολογίζεται επίσης και η παρασιτική 
ταχύτητα, που οφείλεται στην κίνηση του αέρα κυρίως γύρω από τις δίνες εκφυγής, που σχηματίζονται 
στα άκρα των πτερύγων. 
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ΔΔΔίίίνννεεεςςς    εεεκκκφφφυυυγγγήήήςςς   τττοοουυυ   έέέλλλιιικκκααα 
   
    Μ' αυτό τον τρόπο βρίσκουμε τη γωνία προσβολής της πτέρυγας του έλικα στα διάφορα σημεία του 
προχωρώντας από τον άξονα προς το άκρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΛΛεεειιιτττοοουυυρρργγγίίίααα   τττοοουυυ   έέέλλλιιικκκααα...  Η συνισταμένη ταχύτητα W ενεργεί με γωνία α στο πτερύγιο σε ένα σημείο 
του, που βρίσκεται σε απόσταση ρ από τον άξονα και δημιουργεί αντίσταση του αέρα r. Αναλύουμε 
την r σε δύο δυνάμεις, στην t που είναι παράλληλη στον άξονα και στην f που βρίσκεται στο επίπεδο 
περιστροφής και εφάπτεται στον κύκλο που γράφει το σημεία. 
 

ΣΣΣχχχηηημμμααατττιιικκκήήή   πππαααρρράάάσσστττααασσσηηη   λλλεεειιιτττοοουυυρρργγγίίίαααςςς   τττοοουυυ   έέέλλλιιικκκααα 
 
    Με άθροιση όλων των στοιχειωδών δυνάμεων f δημιουργείται η Τ, που περνά από 
τον άξονα. Αυτή είναι η ζητούμενη ώση του έλικα, που αντιστοιχεί στην άντωσή του. 
Το σύνολο των δυνάμεων f αντιστοιχεί στην οπισθέλκουσα. Παλαιότερα, 
χρησιμοποιούσαν τους έλικες σταθερού βήματος, που σήμερα χρησιμοποιούνται σε 
μικρά αεροπλάνα ιδιωτικής χρήσεως. Η ρύθμιση 
της ταχύτητας του αεροπλάνου γίνεται με 
αυξομείωση των στροφών του κινητήρα. Ο έλικας, 
εκτός από τις περιπτώσεις που λειτουργεί με την 
ταχύτητα, το ύψος και τις στροφές για τις οποίες 
σχεδιάστηκε, έχει μειωμένη απόδοση και έτσι η 
εκμετάλλευση του κινητήρα είναι μειωμένη, δηλ. 
χρησιμοποιείται ισχύς περισσότερη από ό,τι 
χρειάζεται για να πετύχουμε την ίδια ταχύτητα. 
Έτσι εμφανίστηκαν οι έλικες μεταβλητού 
βήματος, στους οποίους τα πτερύγια έχουν τη 
δυνατότητα να αλλάζουν γωνία ως προς τη βάση 
τους. Η μεταβολή του βήματος γίνεται από 
ρυθμιστή αυτόματα, έτσι που στην πρώτη 
αντίσταση που συναντά το σκάφος να μειώνεται το 
βήμα του έλικα και αντίστροφα. Ακόμα υπάρχουν 
έλικες με δύο θέσεις βήματος, που τις εκλέγει ο 
χειριστής και ονομάζονται χοντρή και λεπτή γωνία βήματος. Τέλος, οι έλικες 
μεταβλητού βήματος έχουν την ικανότητα πτερώσεως, δηλ. ευθυγραμμίσεως με τον 
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άξονα του σκάφους, που είναι πολύ χρήσιμη σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα στη 
διάρκεια της πτήσεως. 
 

ΠΠΠτττέέέρρρωωωσσσηηη   έέέλλλιιικκκααα 
   
  Τότε το ρεύμα του αέρα προσβάλλει το πτερύγιο από τη ράχη του και ο έλικας αντί 
έλξη δίνει οπισθέλκουσα, καθώς περιστρέφεται αντίθετα, σαν ανεμοδείχτης, οπότε 
υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί τελείως ο κινητήρας, ενώ η οπισθέλκουσα 
επιβραδύνει το αεροπλάνο και μειώνει την έκταση του πεδίου μέσα στο οποίο 
αναγκαστικά θα προσγειωθεί. Με τον έλικα μεταβλητού βήματος πετυχαίνεται η 
τέλεια απόδοση τόσο του κινητήρα όσο και του έλικα. Οι έλικες κατασκευάζονται 
συνήθως με 2, 3, 4 και 6 πτερύγια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ΓΓΓ)))   ΕΕΕιιιδδδιιικκκέέέςςς   κκκιιινννήήήσσσεεειιιςςς   τττοοουυυ   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ...      
   

111)))       ΕΕΕυυυσσστττάάάθθθεεειιιααα    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ ...   ΕΕΕυυυσσσττταααθθθέέέςςς  είναι κάθε αεροπλάνο που αντιδρά αποτελεσματικά σε κάθε αιτία 
που τείνει να διαταράξει την ευθεία πτήση του. ΑΑΑσσσττταααθθθέέέςςς  είναι το αεροπλάνο που αν, για οποιαδήποτε 
αιτία, αποκλίνει από την ευθεία πτήση του, δεν επανέρχεται σ' αυτήν. Υπάρχει ακόμα και το αααδδδιιιάάάφφφοοορρροοο  
αεροπλάνο. Η ευστάθεια, επομένως, κάθε αεροπλάνου είναι αντίθετη με την ευελιξία του. Γι' αυτό στα 
καταδιωκτικά και μαχητικά επιδιώκουμε μεγάλη ευελιξία, ακόμα και σε βάρος της ευστάθειάς τους, 
γιατί εκεί χρειάζονται ελιγμοί ταχύτητας. Στα βομβαρδιστικά και μεταγωγικά μέτρια ευελιξία, άρα και 
μέτρια ευστάθεια και, τέλος, στα εκπαιδευτικά και επιβατικά μεγάλη ευστάθεια και μικρή ευελιξία, για 
την ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν με αυτά. Αν η στατική ροπή, που δημιουργείται μετά την 
παρέκκλιση από την ευθεία πορεία του, είναι αντίθετη προς αυτή την παρέκκλιση, έχουμε στατική 
ευστάθεια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση έχουμε στατική αστάθεια. Όταν όμως η στατική ροπή 
παραμένει μηδενική, έχουμε το στατικά ουδέτερο ή αδιάφορο. Το στατικά αδιάφορο, μια και δεν 
μπορεί να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, είναι και αυτό στατικά ασταθές.  
 

ΠΠΠοοορρρεεείίίααα   εεευυυσσσττταααθθθοοούύύςςς,,,   ααασσσττταααθθθοοούύύςςς   κκκαααιιι   αααδδδιιιάάάφφφοοορρροοουυυ   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ   
    Πολλά στοιχεία επηρεάζουν την ευστάθεια ενός αεροπλάνου και υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να 
γίνει ένα αεροπλάνο ευσταθές. Στις υποηχητικές ταχύτητες χρησιμοποιείται η θετική δίεδρη γωνία, 
που αναφέραμε προηγούμενα, για να δημιουργεί ευστάθεια όταν το αεροπλάνο τείνει να περιστραφεί. 
Σ' αυτή την περίπτωση η γωνία προσβολής της κάτω πτέρυγας αυξάνεται, οπότε αυξάνεται και η 
άντωσή της, σε σχέση με την υψωμένη πτέρυγα, με αποτέλεσμα να ξαναπαίρνει το αεροπλάνο την 
κανονική του θέση. Αναμφίβολα η θετική δίεδρη γωνία πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερη, γιατί 
η μεγάλη δίεδρη στην κανονική πτήση μειώνει την άντωση της πτέρυγας. 
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                           ΘΘΘεεετττιιικκκήήή   δδδίίίεεεδδδρρρηηη   γγγωωωνννίίίααα   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ   

    Το αντίθετο γίνεται στις υπερηχητικές ταχύτητες, όπου έχουμε αρνητική δίεδρη γωνία. Αν 
κατά την περιστροφή του αεροπλάνου η γωνία προσβολής της κάτω πτέρυγας ξεπεράσει, 
καθώς αυξάνεται, την κρίσιμη για την ταχύτητα του αεροπλάνου γωνία, η κάτω πτέρυγα 
πέφτει σε απώλεια στηρίξεως και χάνει την άντωσή της. Επειδή, όμως, η πάνω πτέρυγα έχει 
άντωση, το αεροπλάνο πέφτει ολόκληρο σε περιδίνηση, δηλ. πορεία προς τα κάτω με 
περιστροφή σε ελικοειδή τροχιά μεγάλου βήματος και άξονα κατακόρυφο. Είναι η χειρότερη 
περίπτωση, από την οποία δύσκολα ξεφεύγει ένα αεροπλάνο, εκτός αν βρίσκεται σε μεγάλο 
ύψος και ο χειριστής ενεργήσει αστραπιαία. Διαφορετικά η ταχύτητά του θ' αυξηθεί πάρα 
πολύ και η μυϊκή δύναμη του χειριστή δε θα φτάνει για να κινήσει τους διάφορους μοχλούς. Η 
περιδίνηση είναι επίσης πολύ επικίνδυνη στα υπερηχητικά αεροπλάνα. Επειδή, όμως ,τα 
πηδάλιά τους είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν και σε πολύ μεγάλες ταχύτητες, μπορούν 
να βγουν απ' αυτήν, αν βρίσκονται σε αρκετό ύψος. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να γίνει 
ακραία απόκλιση του πηδαλίου διευθύνσεως κατά φορά αντίθετη προς την περιστροφή που 
του έδωσε η περιδίνηση, απόκλιση του πηδαλίου ανόδου καθόδου προς τα κάτω, μετά από 
πορεία βυθίσεως σχεδόν κατά μισή σπείρα και, τέλος, διατήρηση των πηδαλίων κλίσεως σε 
μέση θέση. Έχουν κατασκευαστεί πολλοί τύποι αεροσκαφών που δεν πέφτουν σε περιδίνηση. 
Τα αλλόκοτα, όμως, σχήματά τους και η μεγάλη οπισθέλκουσα που δημιουργούν αυτά, 
συντέλεσαν στο να εγκαταλειφτούν γρήγορα. Το αεροπλάνο είναι ασταθές και όταν το 
τμήμα της ατράκτου που βρίσκεται πίσω από το κέντρο βάρους του (δηλ. από το κέντρο 
βάρους ως την ουρά), είναι δυσανάλογα μεγάλο ως προς αυτό που βρίσκεται μπροστά από το 
κέντρο βάρους (δηλ. από το κέντρο βάρους ως τη μύτη).  
 
222)))   ΑΑΑνννααακκκύύύκκκλλλωωωσσσηηη. Κυκλική τροχιά που διαγράφει το αεροπλάνο. Γίνεται όταν το αεροπλάνο 
πέσει λίγο προς τα κάτω και μετά σηκώνεται διαγράφοντας έναν ή πολλούς κύκλους. 
 

   
ΑΑΑνννααακκκύύύκκκλλλωωωσσσηηη   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ 
   
    Οφείλεται σε ακαριαία αύξηση της γωνίας προσβολής της πτέρυγας, εξαιτίας της οποίας 
αναπτύσσεται τεράστια άντωση, χωρίς η ταχύτητα του αεροπλάνου να προλάβει να ελαττωθεί. 
Είναι αναγκαίο, όμως, η ταχύτητα βυθίσεως να μην υπερβεί την ταχύτητα απωλείας στηρίξεως 
και η άντωση να μην υπερβεί την αντοχή του αεροπλάνου. Γίνεται με συντονισμένη απόκλιση 
του πηδαλίου διευθύνσεως, με σκοπό να εξουδετερωθεί η ισχυρή ροπή εκτροπής και η 
τάση πλαγιολισθήσεως του πηδαλίου ανόδου - καθόδου, ώστε να είναι δυνατή σε κάθε 
στιγμή η επίτευξη της αναγκαίας αντώσεως. 
 

dhtmled2:(C:\Program%20Files\Σύστημα%20Γνώσεων%20Επιστήμη%20και%20Ζωή%202007-8\eztmp\ez__0.htm)ShowOneMedia.asp?MediaId=290&MediaType=2&MediaCaption=Θετική%20δίεδρη%20γωνία%20αεροπλάνου
dhtmled2:(C:\Program%20Files\Σύστημα%20Γνώσεων%20Επιστήμη%20και%20Ζωή%202007-8\eztmp\ez__0.htm)ShowOneMedia.asp?MediaId=291&MediaType=2&MediaCaption=Ανακύκλωση%20αεροπλάνου


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222)))    ΑΑΑνννάάάσσστττρρροοοφφφηηη   ααανννααακκκύύύκκκλλλωωωσσσηηη  δηλ. ανακύκλωση κατ' αντίθετη φορά. 

 

ΑΑΑνννάάάσσστττρρροοοφφφηηη   ααανννααακκκύύύκκκλλλωωωσσσηηη   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ 
   
  Απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε αεροπλάνο, γιατί η άντωση γίνεται αρνητική και 
μπορεί να αποκολλήσει. την πτέρυγα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
333)))    ΣΣΣτττρρροοοφφφήήή   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ ...    ΔΔΔιιιααακκκρρρίίίνννοοουυυμμμεεε   τττιιιςςς    εεεξξξήήήςςς    σσστττρρροοοφφφέέέςςς:::   

 
    τττηηηννν   οοορρριιιζζζόόόννντττιιιααα,,,   
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    τττηηηννν   κκκααατττααακκκόόόρρρυυυφφφηηη,,,    κκκαααιιι   
    τττιιιςςς    σσστττρρροοοφφφέέέςςς    ααανννόόόδδδοοουυυ    κκκαααιιι    κκκααατττοοολλλιιισσσθθθήήήσσσεεεωωωςςς ...    

 
   Η οριζόντια στροφή πετυχαίνεται όταν το βάρος W και η κατακόρυφη συνιστώσα 
Ν της αντώσεως L είναι ίσες, δηλ. Lσυνφ = W. 

ΣΣΣτττρρροοοφφφήήή   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοουυυ 
   
     Για να μην έχουμε, όμως, πλαγιολίσθηση, πρέπει η κεντρομόλα και η φυγόκεντρη 
δύναμη να είναι ίσες, δηλ. L ημφ= Β · V2 / g r  

όπου Β το βάρος του αεροπλάνου, g η επιτάχυνση της βαρύτητας, r η ακτίνα της 
στροφής που διαγράφει το αεροπλάνο και V η ταχύτητά του οπότε η γωνία που 
πρέπει να σχηματίσει το αεροπλάνο προκύπτει από τη σχέση εφφ = V2 /g r .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
444)))    ΠΠΠεεερρριιισσστττρρροοοφφφήήή... Είναι ο παρατεινόμενος διατοιχισμός ενός αεροπλάνου κατά 360° ή 180° δηλ. 

η αυτοπεριστροφή της πτέρυγας με τον τρόπο που περιστρέφεται ένας έλικας μικρής ακτίνας 
και μεγάλου βήματος. Πετυχαίνεται με απόκλιση του πηδαλίου διευθύνσεως και του 
πηδαλίου ανόδου – καθόδου. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
666)))   ΠΠΠρρροοοσσσγγγεεείίίωωωσσσηηη   κκκαααιιι   αααππποοογγγεεείίίωωωσσσηηη...  Η απογείωση περιλαβαίνει την τροχοδρόμηση, την 
κλίση προς τα πάνω του μπροστινού τμήματος του αεροπλάνου κατά την πορεία για 
την απογείωσή του και, τέλος, την ανύψωση του αεροπλάνου σε ύψος 15 μέτρα. Η 
προσγείωση περιλαβαίνει τα 150 τελευταία μέτρα της πορείας προσεγγίσεως, την 
οριζοντίωση, την πτήση παράλληλα προς το διάδρομο προσγειώσεως και την 
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τροχοδρόμηση, που λήγει με το σταμάτημα του αεροπλάνου. Με τη λειτουργία όλων 
των μέσων που δίνουν άντωση μεγαλύτερη απ' αυτήν που δίνει η πτέρυγα, η 
ταχύτητα απογειώσεως γίνεται λίγο μεγαλύτερη από την ταχύτητα απώλειας 
στηρίξεως. 
   Για την ελάττωση του διαστήματος απογειώσεως χρησιμοποιούνται καταπέλτες, 
ενώ για την προσγείωση χρησιμοποιούνται η αντιστροφή του έλικα ή των αερίων της 
αεροτουρμπίνας, οι ανασχετικοί πύραυλοι και τα αλεξίπτωτα. Στα αεροπλανοφόρα 
χρησιμοποιείται το συρματόσχοινο, όπου αγκιστρώνεται ο γάντζος που έχει το 
αεροπλάνο. Τέλος, χρησιμοποιούνται ειδικά δίχτυα για περιπτώσεις ατυχημάτων.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ΔΔΔ   )))   ΠΠΠρρροοοωωωθθθηηητττιιικκκάάά   σσσυυυσσστττήήήμμμααατττααα...      
   
111)))   ΓΓΓεεενννιιικκκάάά. Είναι το συγκρότημα που δίνει στο αεροπλάνο τη δύναμη για να 
υπερνικήσει την οπισθέλκουσα και να διατηρήσει την κίνηση. Τούτη η δύναμη, 
επειδή έχει διεύθυνση πάντα προς τα μπρος, ονομάζεται ώθηση και δημιουργείται με 
εκτόξευση προς τα πίσω ορισμένης μάζας, όπως ατμοσφαιρικού αέρα, καυσαερίων ή 
φορτισμένων σωματιδίων κ.λπ. 
  Στα συστήματα αυτά τα αέρια καύσεως φεύγουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα από το 
πίσω μέρος του ακροφύσιου του κινητήρα (δράση), οπότε σύμφωνα με την αρχή 
διατηρήσεως της ορμής, ο κινητήρας (άρα και το αεροπλάνο) κινείται προς τα μπρος 
(αντίδραση). 
    Πρώτος κατασκεύασε υποτυπώδη συσκευή ο Ήρωνας ο Αλεξανδρέας, γι' αυτό 
και ονομάζονται ηρώνιοι κινητήρες. Η πρώτη αξιόλογη κατασκευή αεροστροβίλου 
έγινε το 1791 στην Αγγλία. Αργότερα, στις αρχές του 19ου αι., οι Στίρλιγκ και 
Έρικσον κατασκεύασαν μηχάνημα που λειτουργούσε με ισοθερμική συμπίεση και 
εκτόνωση. Στα μέσα του 19ου αι. ο Τζουλ πρότεινε κύκλωμα σταθερής πιέσεως, με 
αδιαβατική συμπίεση και εκτόνωση. Η πρώτη κατασκευή που πλησιάζει τον 
αεροστρόβιλο έγινε το 1872 από το Στολζ, αλλά ο κινητήρας απέτυχε εξαιτίας του 
μικρού βαθμού αποδόσεως του αεροσυμπιεστή. Η χαμηλή απόδοση του 
αεροσυμπιεστή οφειλόταν στις μικρές θερμοκρασίες εισόδου των καυσαερίων μέσα 
στο στρόβιλο και στην ανυπαρξία υλικών που να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες 
και κοπώσεις. Ο πρώτος πραγματικός αεροστρόβιλος κατασκευάστηκε το 1902 
στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των ΗΠΑ. Στην περίοδο 1903 - 1930 κατασκευάστηκαν 
διάφοροι τύποι αεροστροβίλων με πολλές βελτιώσεις, αλλά με μικρή ακόμη απόδοση. 
Το 1930 ο Άγγλος ταξίαρχος Χουίτλ σχεδίασε στρόβιλο αντιδράσεως που 
κατασκευάστηκε το 1937 και ήταν ο πρώτος που λειτούργησε με ικανοποιητικό 



βαθμό αποδόσεως. Πρώτες εταιρίες κατασκευής αεροστροβίλων ήταν η 
Μπράουν-Μπόβερι (γνωστή ως ΒΒC), η Σούλτζερ και η Έσερ Βάις. Κατά το Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο οι Άγγλοι κατόρθωσαν να τελειοποιήσουν τους αεροστροβίλους 
και έτσι κατασκεύασαν τα πρώτα στην ιστορία της ανθρωπότητας αεριωθούμενα 
αεροπλάνα, με τα οποία αντιστάθηκαν στις ιπτάμενες βόμβες και στους πυραύλους 
V-2 των Γερμανών. 
 
 
 

 
      ΤΤΤααα   κκκύύύρρριιιααα   μμμέέέρρρηηη   κκκάάάθθθεεε   αααεεερρροοοσσστττρρροοοβββίίίλλλοοουυυ   εεείίίννναααιιι:::   
 

ooo   τττοοο    σσστττόόόμμμιιιοοο    εεειιισσσαααγγγωωωγγγήήήςςς ,,,       
ooo   οοο    σσσυυυμμμπππιιιεεεσσστττήήήςςς ,,,       
ooo   οοο    κκκαααυυυσσστττήήήρρραααςςς ,,,   
ooo   οοο    σσστττρρρόόόβββιιιλλλοοοςςς   κκκαααιιι      
ooo   τττοοο    πππρρροοοωωωθθθηηητττιιικκκόόό    ααακκκρρροοοφφφύύύσσσιιιοοο...       

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΓΓΓιιιααα   τττηηηννν   πππρρροοοώώώθθθηηησσσηηη   τττωωωννν   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννωωωννν   χχχρρρηηησσσιιιμμμοοοππποοοιιιοοούύύνννττταααιιι:::      
   
ααα)))   οοοιιι   εεεμμμβββοοολλλοοοφφφόόόρρροοοιιι    βββεεενννζζζιιινννοοοκκκιιινννηηητττήήήρρρεεεςςς  με 4, 6, 9 ή 18 κυλίνδρους που παράγουν ισχύ για 
την κίνηση έλικας. Χρησιμοποιούνται για την κίνηση μικρών και ελαφρών αεροπλάνων, 
μονοκινητήριων και δικινητήριων και ορισμένων αεροπλάνων της πολεμικής αεροπορίας 
...    βββ)))   οοοιιι    κκκιιινννηηητττήήήρρρεεεςςς    αααεεερρριιιώώώθθθηηησσσηηηςςς    (((jjjeeettt   eeennngggiiinnneeesss))),,,  οι οποίοι εκτοξεύουν προς τα πίσω δέσμη (jet) 
αερίων υψηλής ταχύτητας, προσφέροντας έτσι στο αεροσκάφος ισχυρή ώθηση προς τα 
εμπρός, σύμφωνα με την αρχή δράσης-αντίδρασης. Ο κινητήρας αεριώθησης είναι ένας 
αγωγός, η διατομή του οποίου μικραίνει προς τα δύο άκρα του, δίνοντάς του τη μορφή ενός 
μεγάλου "πούρου". Ο αέρας αναρροφάται στο χώρο (κώνο) εισαγωγής, συμπιέζεται 
περνώντας από ένα συμπιεστή και στη συνέχεια περνά στο θάλαμο καύσης, όπου 
διοχετεύεται το καύσιμο (ελαφροί υδρογονάνθρακες ή κηροζίνη). Τα θερμά καυσαέρια που 
παράγονται εκτονώνονται στο ακροφύσιο (κώνο) εξαγωγής. 
    Η εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης έδωσε τη δυνατότητα για την κατασκευή 
αεροπλάνων που αναπτύσσουν πολύ υψηλή ταχύτητα πτήσης, η οποία σε ορισμένους 
τύπους αεροπλάνων μπορεί να υπερβαίνει το 1 Μach (Μαχ) (1 Μαχ αντιπροσωπεύει 
ταχύτητα πτήσης ίση με την ταχύτητα του ήχου στον αέρα, δηλ. 330 μέτρ./δευτερόλ., ή 
περίπου 1.200 χλμ./ώρα.). 
    Στα αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας και σε πολλά πολεμικά οι κινητήρες 
αεριώθησης τοποθετούνται κάτω από το χείλος προσβολής των πτερύγων ή 
ενσωματώνονται στην πτέρυγα ή βρίσκονται προσαρμοσμένοι στα πλάγια της ατράκτου ή 
στο πίσω μέρος της. Στα μαχητικά μπορεί να βρίσκονται ενσωματωμένοι στο πίσω μέρος 
της ατράκτου. 
 
 
 
 

ΟΟΟιιι   τττύύύππποοοιιι   τττωωωννν   κκκιιινννηηητττήήήρρρωωωννν   αααεεερρριιιώώώθθθηηησσσηηηςςς   ππποοουυυ   χχχρρρηηησσσιιιμμμοοοππποοοιιιοοούύύνννττταααιιι   εεείίίννναααιιι:::   
   
---   ΟΟΟ   σσστττρρροοοβββιιιλλλοοοκκκιιινννηηητττήήήρρραααςςς   αααπππλλλήήήςςς   ρρροοοήήήςςς   (((tttuuurrrbbbοοο jjjeeettt))),,,  στον οποίο μετά το θάλαμο 
καύσης υπάρχει ένας στρόβιλος που περιστρέφεται χάρη στη ροή των καυσαερίων 
και κινεί το συμπιεστή που βρίσκεται στο χώρο εισαγωγής και συμπιέζει τον 
εισερχόμενο αέρα.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



---   ΟΟΟ   σσστττρρροοοβββιιιλλλοοοκκκιιινννηηητττήήήρρραααςςς   δδδιιιπππλλλήήήςςς   ρρροοοήήήςςς   (((tttuuurrrbbbοοοfffaaannn   ήήή   fffaaannnjjjeeettt)))   ήήή   σσστττρρροοοβββιιιλλλοοοκκκιιινννηηητττήήήρρραααςςς    
 παροχέτευσης ρεύματος αέρα (by ρass), που μπορεί να λειτουργεί με τον ανεμιστήρα  
μπροστά (frοnt fanjet) ή πίσω (aft fanjet). 
 
 
 

      ΣΣΣτττηηηννν   πππρρρώώώτττηηη   πππεεερρρίίίπππτττωωωσσσηηη ένα μέρος του εισερχόμενου ψυχρού αέρα δεν μπαίνει στο 
θάλαμο καύσης, αλλά διαχωρίζεται και συμπιέζεται από έναν ανεμιστήρα χαμηλής 
πίεσης, που βρίσκεται πριν από το συμπιεστή, διοχετεύεται γύρω από το θάλαμο 
καύσης και στη συνέχεια περιβάλλει τα θερμά καυσαέρια. Έτσι θερμαίνεται απότομα 
και αυξάνεται ο όγκος του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συνολική ροή μάζας των 
αερίων και επομένως η ώθηση, χωρίς την επιπλέον κατανάλωση καυσίμου.           
ΣΣΣτττηηη   δδδεεεύύύτττεεερρρηηη   πππεεερρρίίίπππτττωωωσσσηηη, η αναρρόφηση και η συμπίεση του δευτερεύοντος 
ρεύματος ψυχρού αέρα γίνεται γύρω από το χώρο εκτόνωσης των καυσαερίων, με τη 
βοήθεια ενός ανεμιστήρα που βρίσκεται μετά το θάλαμο καύσης. Το ψυχρό αυτό 
ρεύμα αέρα αναμιγνύεται με το θερμό ρεύμα των καυσαερίων και δημιουργεί ένα 
μικτό ρεύμα. 
     Η πρώτη παραλλαγή του στροβιλοκινητήρα διπλής ροής εφαρμόζεται κυρίως στα 
συνηθισμένα, επιβατικά αεροπλάνα, ενώ η δεύτερη στα υπερηχητικά επιβατικά 
και στα μαχητικά αεροπλάνα, όπου δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της 
μετάκαυσης στο μικτό ρεύμα αερίων που παράγεται. Ο στροβιλοκινητήρας διπλής 
ροής, συγκρινόμενος με το στροβιλοκινητήρα απλής ροής, είναι πιο αποδοτικός από 
την άποψη της παραγόμενης ώθησης, πιο οικονομικός ως προς την κατανάλωση 
καυσίμων και λιγότερο θορυβώδης, γι' αυτό και αποτελεί το επικρατέστερο σύστημα 
προώθησης αεροσκαφών τόσο της πολιτικής όσο και της πολεμικής αεροπορίας. 
 
---   ΟΟΟ   εεελλλιιικκκοοοσσστττρρροοοβββιιιλλλοοοκκκιιινννηηητττήήήρρραααςςς   (((tttuuurrrbbbοοορρρrrrοοορρρ))), στον οποίο τα θερμά αέρια 
βγαίνοντας από το θάλαμο καύσης κινούν έναν ή περισσότερους στροβίλους, οι 
οποίοι με τη σειρά τους κινούν μία έλικα που βρίσκεται μπροστά από το στόμιο 
εισαγωγής του στροβιλοκινητήρα. Η έλικα παρουσιάζει υψηλή απόδοση σε ένα 



ορισμένο εύρος ταχυτήτων, γεγονός που περιορίζει την εφαρμογή του 
ελικοστροβιλοκινητήρα σε αεροσκάφη μεσαίων ταχυτήτων (έως 800 χλμ./ώρα) και 
στα ελικόπτερα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---   ΟΟΟ   αααυυυλλλοοοωωωθθθηηητττήήήρρραααςςς   (((rrraaammmjjjeeettt)))   ήήή   κκκιιινννηηητττήήήρρραααςςς   ΛΛΛοοορρρέέέννν   (((LLLοοοrrriiinnn))),,,  ο οποίος δεν διαθέτει στροβίλους και 
άλλα στρεφόμενα μέρη, αλλά είναι απλώς ένας σωλήνας με έναν χώρο εισαγωγής, που χάρη στο σχήμα του 
συμπιέζει τον εισερχόμενο αέρα, έναν χώρο καύσης όπου γίνεται η ανάμιξή του με το καύσιμο και η καύση, 
και το χώρο εξαγωγής όπου εκτονώνονται τα υψηλής θερμοκρασίας καυσαέρια. Η ώθηση που προσφέρεται 
στο αεροσκάφος είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πτήσεις σε πολύ υψηλές ταχύτητες 
(έως και 8 Μach). 
 Πλεονεκτήματα του αυλοωθητήρα είναι η απλότητα κατασκευής του, το μικρό του βάρος και η μεγάλη 
του απόδοση στις υψηλές ταχύτητες. Κύριο μειονέκτημά του είναι ότι για να δώσει αξιόλογη ώθηση 
απαιτεί υψηλή ταχύτητα του εισερχόμενου αέρα. 
    Επομένως, το αεροσκάφος πρέπει να διαθέτει και κάποιο άλλο σύστημα που θα του προσδίνει την 
απαραίτητη ώθηση για την απογείωση και την ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα για να λειτουργήσει 
αποδοτικά. Για το λόγο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί βοηθητικά συστήματα εκτόξευσης για αεροσκάφη με 
αυλοωθητήρα, καθώς και ο συνδυασμός αυλοωθητήρα-στροβιλοκινητήρα (turbοramjet). Με το συνδυασμό 
αυτό, που βέβαια απαιτεί κατάλληλους μηχανισμούς και ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία του 
συστήματος, επειδή ο στροβιλοκινητήρας ενσωματώνεται στο εσωτερικό του αυλοωθητήρα, μπορεί να 
καλυφθεί όλο το εύρος των ταχυτήτων: οι χαμηλές με τη λειτουργία μόνο του στροβιλοκινητήρα, οι 
μεσαίες (έως και 2 Μach) με την ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο και οι υψηλές (πάνω από 2 Μach) με 
τη λειτουργία μόνο του αυλοωθητήρα.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
---   ΟΟΟ   κκκιιινννηηητττήήήρρραααςςς   ssscccrrraaammmjjjeeettt,,,  ένας ειδικός τύπος αυλοωθητήρα για υπερπεντηχητικές ταχύτητες (από 6 έως 
και 25 Μach), ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 Μία πρόσθετη δυνατότητα προσωρινής αύξησης της ώθησης στους κινητήρες αεριώθησης εξασφαλίζεται 
με τη διαδικασία της μετάκαυσης (afterburning). Μέσω μιας ειδικής διάταξης, του μετακαυστήρα 
(afterburner), διοχετεύεται πρόσθετο καύσιμο στο χώρο εκτόνωσης των καυσαερίων, το οποίο, λόγω της 
υψηλής θερμοκρασίας και χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα οξυγόνου που περιέχονται στα καυσαέρια, 
αναφλέγεται. Έτσι ο χώρος της εκτόνωσης λειτουργεί ως πρόσθετος κινητήρας, που μπορεί σχεδόν να 
διπλασιάσει την ώθηση που προσφέρεται στο αεροσκάφος. Η μετάκαυση, όπως δηλώνει και ο όρος, 
πραγματοποιείται μετά την καύση και επομένως δεν επηρεάζει τις προηγούμενες φάσεις της λειτουργίας 
του κινητήρα αεριώθησης. Βέβαια, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου που συνεπάγεται, η 

μετάκαυση εφαρμόζεται για μικρό χρονικό διάστημα, 
μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή αύξηση της ώθησης, 
συνήθως κατά την απογείωση ή σε φάσεις της πτήσης 
κατά τις οποίες απαιτείται μεγάλη ώθηση. Για την έξοδο 
της αυξημένης ποσότητας των παραγόμενων 
καυσαερίων, είναι αναγκαία η προσθήκη ενός 
ακροφυσίου μεταβλητής διατομής στο χώρο εκτόνωσης. 
   Οι στροβιλοκινητήρες αεριώθησης αποδίδουν τη 
βέλτιστη ισχύ τους σε ύψος μεγαλύτερο των 7.600 μ., οι 
ελικοστροβιλοκινητήρες σε μεσαία ύψη (4.500-7.600 μ.) 
και οι κινητήρες που λειτουργούν με έλικα σε χαμηλό 
ύψος (έως 4.500 μ.). 

 
 

222)))   ΛΛΛεεειιιτττοοουυυρρργγγίίίααα    κκκαααιιι    υυυλλλιιικκκάάά    τττωωωννν   πππρρροοοωωωθθθηηητττιιικκκώώώννν   σσσυυυσσστττηηημμμάάάτττωωωννν...  Ο εμβολοφόρος 
κινητήρας (βενζινοκινητήρας) λειτουργεί με βάση τον κύκλο του Οttο και δε 
διαφέρει από τους κινητήρες των οχημάτων παρά μόνο στο σχήμα και στα υλικά 
κατασκευής. Ο αεριωθητής αποτελείται από τη χοάνη εισόδου και το συμπιεστή 
πολλαπλών βαθμίδων, όπου ο εισερχόμενος αέρας συμπιέζεται ανάλογα με τις 
βαθμίδες του συμπιεστή. Η κάθε βαθμίδα έχει συμπίεση περίπου το 1,2 της 
προηγούμενης και αποτελείται από ένα ζεύγος κινητής και ακίνητης στεφάνης 
πτερυγίων με κατάλληλη μορφή, μέσα από το οποίο περνά ο αέρας. Εξαιτίας της 
συμπιέσεως η θερμοκρασία του αυξάνεται και αμέσως μετά την τελευταία βαθμίδα 
εισέρχεται στο θάλαμο καύσεως, όπου γίνεται η έγχυση του καυσίμου και 
αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία, της τάξεως των 2.000 - 2.500 °C. Επειδή 
υλικά που να αντέχουν σ' αυτές τις θερμοκρασίες δύσκολα κατασκευάζονται και η 
αντοχή τους είναι μειωμένη, χρησιμοποιούν ένα μόνο μέρος του αέρα εισαγωγής, 
συνήθως τα 2/5 ή το 1/3 για την καύση του καυσίμου, ενώ το υπόλοιπο δεν παίρνει 
μέρος στην καύση, αλλά, περνώντας μέσα από ειδικές οπές, ανακατώνεται με τα 
αέρια καύσεως αμέσως μόλις αναφλεγούν. Με αυτό τον τρόπο από τη μια ψύχεται ο 
θάλαμος καύσεως και από την άλλη χαμηλώνει η θερμοκρασία των καυσαερίων 
περίπου σε 800 °C. Με αυτήν τη θερμοκρασία και με πίεση 3 - 3,5 ατμόσφαιρες τα 
αέρια εισέρχονται στο στρόβιλο, όπου εκτονώνονται και η ενέργειά τους 
μετατρέπεται σε ταχύτητα. Τελικά βγαίνουν από το στρόβιλο με θερμοκρασία 
600°C, πίεση 0,4 - 0,5 Αt και ταχύτητα 350 - 400 m/sec ( =μέτρα στο δευτερόλεπτο). 



    Στη συνέχεια περνούν από το ακροφύσιο, όπου αποχτούν υπερηχητική ταχύτητα, 
και ωθούν το αεροσκάφος αντίθετα προς την πορεία τους. Το κράμα από το οποίο 
κατασκευάζονται τα πτερύγια του στροβίλου, που είναι και το περισσότερο 
καταπονούμενο τμήμα του κινητήρα, είναι 65% κοβάλτιο, 29% χρώμιο, 6% 
μολυβδαίνιο και άνθρακας ή κράμα κοβαλτίου 6059 ή τέλος, κράμα χρωμίου, 
κοβαλτίου, νικελίου, τουγκστενίου και μικρής ποσότητας σιδήρου, οπότε μπορούμε 
να αυξήσουμε τη θερμοκρασία των καυσαερίων στο στρόβιλο ως τους 1.700°C.                    
Εκτός από αυτά τα υλικά, στο κράμα περιέχονται δεκάδες άλλα στοιχεία σε πολύ 
μικρές ποσότητες. Με τα ίδια ακριβώς υλικά κατασκευάζεται και το περίβλημα του 
κινητήρα, χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στη λειτουργία και στη συντήρησή του, 
γιατί περιέχει κοβάλτιο, που είναι εξαιρετικά ραδιενεργό. Ο αεροστρόβιλος κινεί τον 
αεροσυμπιεστή, ενώ η πρώτη κίνηση καθώς και η ανάφλεξη γίνεται από 
ηλεκτροκινητήρα και αναφλεκτήρα. Η καύση σε συνέχεια συντηρείται από μόνη της, 
εξαιτίας της μεγάλης θερμοκρασίας του θαλάμου καύσεως, με μόνο πρόβλημα την 
εκτίναξη της φλόγας έξω από το θάλαμο καύσεως, που εξαρτιέται από την ταχύτητα 
του ρεύματος του αέρα. Για να μπαίνει ο αέρας στον αεροσυμπιεστή πάντα με την 
ίδια πίεση, σε κάθε ύψος λειτουργίας, στο εμπρός τμήμα του άξονα του 
αεροσυμπιεστή υπάρχει κώνος που αυ 
τόματα μεταβάλλει τις διαστάσεις του και ρυθμίζει τη διατομή εισόδου στο 
συμπιεστή, έτσι που να μικραίνει στα μεγάλα και να μεγαλώνει στα μικρά ύψη 
πτήσεως. 
 
   ΈΈΈχχχοοουυυμμμεεε   δδδύύύοοο   εεείίίδδδηηη   σσστττρρροοοβββίίίλλλοοουυυςςς:::      
 
   τττοοουυυςςς   αααεεερρροοοσσστττρρροοοβββίίίλλλοοουυυςςς   δδδρρράάάσσσεεεωωωςςς ,,,    ππποοουυυ    χχχρρρηηησσσιιιμμμοοοππποοοιιιοοούύύνννττταααιιι   σσσπππάάάνννιιιααα ,,,    
 κκκαααιιι   τττοοουυυςςς   αααεεερρροοοσσστττρρροοοβββίίίλλλοοουυυςςς    αααννντττιιιδδδρρράάάσσσεεεωωωςςς . 

333) ΑΑΑεεερρροοοθθθεεερρρμμμοοοδδδυυυννναααμμμιιικκκόόόςςς    αααυυυλλλόόόςςς   ήήή   κκκρρριιιόόόςςς ...   (((RRRΑΑΑΜΜΜ   JJJΕΕΕΤΤΤ)))...  Είναι ένα προωθητικό 
σύστημα που βασίζεται στη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του εισερχόμενου 
αέρα, όταν το σύστημα βρίσκεται σε ένα ορισμένο ύψος, που ονομάζεται βασικό 
ύψος ενεργείας. Δε διαθέτει κανένα μηχανισμό, ενώ η ώθηση, που δημιουργείται, 
οφείλεται στη μεταβολή της ορμής του εισερχόμενου αέρα, με τον ίδιο τρόπο όπως σε 
οποιονδήποτε άλλο κινητήρα αντιδράσεως. 

ΣΣΣχχχηηημμμααατττιιικκκήήή   πππαααρρράάάσσστττααασσσηηη   τττοοουυυ   αααεεερρροοοθθθεεερρρμμμοοοδδδυυυννναααμμμιιικκκοοούύύ   αααυυυλλλοοούύύ   ήήή   κκκρρριιιοοούύύ   

    Είναι ένας σωλήνας, που αποτελείται από το θάλαμο καύσεως, τους εγχυτήρες 
καύσιμης ύλης, τους αναφλεκτήρες και το ακροφύσιο. 
    Ο θάλαμος καύσεως περιλαβαίνει το διαχύτη στο μπροστινό μέρος, το τμήμα 
καύσεως στο μεσαίο και το ακροφύσιο στο πισινό μέρος.    
 
    ΤΤΤααα    μμμεεεγγγάάάλλλααα    τττοοουυυ   πππλλλεεεοοονννεεεκκκτττήήήμμμααατττααα  είναι η απλότητα, το μικρό του βάρος (μια 
βενζινομηχανή αεροπλάνου για να έχει την ίδια ισχύ με ένα RΑΜ JΕΤ 20 κιλών 
πρέπει να ζυγίζει 1.700 κιλά), η μεγάλη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει, η 
καλύτερη απόδοσή του σε ταχύτητες όπου όλοι οι άλλοι θερμικοί κινητήρες 
μειονεκτούν, το μικρό κόστος κατασκευής.  
   ΤΤΤοοο    μμμεεεγγγάάάλλλοοο    μμμεεειιιοοονννέέέκκκτττηηημμμάάά    τττοοουυυ  είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά 
σε ταχύτητα μικρότερη από 2 Μach και έτσι το αεροπλάνο εκτοξεύεται από άλλο 
μεταφορικό μέσο. 
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   ΟΟΟ   κκκιιινννηηητττήήήρρραααςςς   αααππποοοτττεεελλλεεείίίττταααιιι   αααπππόόό   έέένννααα   σσσωωωλλλήήήνννααα,,,    όόόππποοουυυ   βββρρρίίίσσσκκκεεεττταααιιι:::   
   

•••   οοο    δδδιιιαααχχχύύύτττηηηςςς ,,,   
•••   οοο    θθθάάάλλλαααμμμοοοςςς    κκκαααύύύσσσεεεωωωςςς ,,,    
•••   τττοοο    ααακκκρρροοοφφφύύύσσσιιιοοο,,,   
•••   ηηη   σσσχχχάάάρρρααα ,,,   
•••   ηηη   εεεπππιιιφφφάάάνννεεειιιααα    ώώώσσσεεεωωωςςς    
•••   κκκαααιιι    οοο   αααννναααφφφλλλεεεκκκτττήήήρρραααςςς ...   

 
 
 
444)))   ΑΑΑεεερρριιιωωωθθθηηητττήήήςςς    δδδιιιααακκκοοοπππτττόόόμμμεεενννηηηςςς    ρρροοοήήήςςς    ήήή   ρρρuuulllssseee    jjjeeettt...  Είναι ένας αεροθερμοδυναμικός 
αυλός ή κριός με διακοπτόμενη ροή, πράγμα που πετυχαίνεται με τη βοήθεια 
βαλβίδων και που εξαιτίας της δημιουργείται σημαντική ταλάντωση του κινητήρα και 
γενικότερα του αεροπλάνου. Η κατασκευή του στηρίζεται στη χρησιμοποίηση της 
δυναμικής αδράνειας των αερίων, για την περιοδική είσοδο της ενέργειας και της 
μάζας μέσα στο θάλαμο καύσεως. Αυτή η ανανέωση της ενέργειας και της μάζας 
μέσα στο θάλαμο καύσεως γίνεται πολλές φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η 
περίοδος του κύκλου λειτουργίας του είναι το πηλίκο του διπλάσιου μήκους του 
θαλάμου καύσεως διαιρεμένου με την ταχύτητα του ήχου. 
 
 
 

ΣΣΣχχχηηημμμααατττιιικκκήήή   πππαααρρράάάσσστττααασσσηηη   τττοοουυυ   αααεεερρριιιωωωθθθηηητττήήή   ρρροοοήήήςςς   
    Ο σωλήνας καταλήγει στο στόμιο εξαγωγής των καυσαερίων. Λειτουργεί με την 
είσοδο της καύσιμης ύλης και του αέρα στο θάλαμο καύσεως, όπου με την αύξηση 
της θερμοκρασίας γίνεται ευκολότερα η καύση.  
   Η ανάφλεξη γίνεται από αναφλεκτήρα ή πυροκεφαλή που διατηρείται σε 
ερυθροπύρωση. Μετά την καύση η πίεση αυξάνεται, δημιουργεί ώθηση πάνω στη 
σχάρα και ασκεί δύναμη στα καυσαέρια, που βρίσκονται κιόλας στο ακροφύσιο. Με 
αυτή τη δύναμη τα καυσαέρια κινούνται μέσα από το σωλήνα εξαγωγής προς την 
ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την ελάττωση της πιέσεως μέσα στο θάλαμο. Όταν αυτή 
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η πίεση γίνει μικρότερη από την πίεση μέσα στο διαχύτη, οι βαλβίδες της σχάρας 
ανοίγουν και επιτρέπουν την είσοδο νέου αέρα, που ανακατώνεται με το καύσιμο και 
αναφλέγεται. Έτσι ο κύκλος επαναλαμβάνεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

666)))   ΠΠΠύύύρρραααυυυλλλoooιιι            ΔΔΔιιιααακκκρρρίίίνννοοονννττταααιιι    :::   
 

   σσστττοοουυυςςς   πππυυυρρραααύύύλλλοοουυυςςς   χχχηηημμμιιικκκώώώννν   κκκαααυυυσσσίίίμμμωωωννν   (((υυυγγγρρρώώώννν   ---    σσστττεεερρρεεεώώώννν))),,,    
   σσστττοοουυυςςς   πππυυυρρρηηηνννιιικκκοοούύύςςς ,,,   
   σσστττοοουυυςςς   ηηηλλλεεεκκκτττρρροοοσσστττααατττιιικκκοοούύύςςς    κκκαααιιι   
   σσστττοοουυυςςς   φφφωωωτττοοονννιιιααακκκοοούύύςςς ...   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Είναι το μόνο προωθητικό σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει και στην ατμόσφαιρα και στο 
αστρικό Διάστημα, γιατί, εκτός από το καύσιμο, φέρνει μαζί του και το οξειδωτικό (οξυγόνο). Έτσι οι 
πύραυλοι άρχισαν τελευταία να χρησιμοποιούνται και στην προώθηση αεροπλάνων μέσα στη γήινη 
ατμόσφαιρα ή ως βοηθητικά συστήματα απογειώσεως και προσγειώσεως των αεροπλάνων. 
    Επίσης όλα τα σύγχρονα βαλλιστικά βλήματα (πυρηνικές κεφαλές) είναι τοποθετημένα πάνω σε 
πυραύλους και εκτοξεύονται είτε από βάσεις πάνω στο έδαφος είτε από κινούμενα σκάφη 
(αεροπλάνα, υποβρύχια, πλοία επιφάνειας). 

                                                
                                    ΗΗΗΛΛΛΕΕΕΚΚΚΤΤΤΡΡΡΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ      ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΓΓΓΧΧΧΟΟΟΣΣΣ      ΠΠΠΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ...  
 
    Μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ευελιξίας των μαχητικών 
αεροσκαφών υπήρξε και ο ηλεκτρονικός έλεγχος πτήσης (fly by wire), ο οποίος 
εφαρμόζεται πλέον σ' όλα τα σύγχρονα μαχητικά. Με τη μέθοδο αυτή, οι επιφάνειες 
ελέγχου πτήσης ελέγχονται συνεχώς από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συνδέονται, 
αντί των παραδοσιακών μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων, με ηλεκτρικά 
καλώδια. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται άμεση απόκριση στους ελιγμούς και, 
συγχρόνως, παρέχεται αυξημένη ασφάλεια, καθώς το σύστημα εγγυάται τη συνεχή 
παραμονή του αεροσκάφους μέσα στις παραμέτρους του σχεδίου πτήσης, ανεξάρτητα 
από τους χειρισμούς του πιλότου. Η μέθοδος αυτή ήδη άρχισε να εφαρμόζεται και 
στα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, με πρώτο το Α 320 Αιρμπάς. 
    Επίσης εξελίξεις, όσον αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη, σημειώνονται και στον 
τομέα της τηλεκατευθυνόμενης ώθησης, που προβλέπεται ότι θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 2000 και μετά, με στόχο την αύξηση της ευελιξίας 
των αεροσκαφών. Ακόμα, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τεχνικές απόκρυψης από 
τα ραντάρ, χάρη στη χρήση υλικών απορρόφησης των εκπεμπόμενων ραδιοκυμάτων. 
Ήδη χρησιμοποιούνται στα F-117 και Β-2 της αμερικανικής αεροπορίας, ωστόσο η 
χρήση τους αναμένεται να γενικευθεί στα αεροσκάφη F-22 της επόμενης γενιάς. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
 

ΕΕΕ)))   ΑΑΑννντττοοοχχχήήή   τττοοουυυ   ααανννθθθρρρώώώπππιιινννοοουυυ   οοορρργγγααανννιιισσσμμμοοούύύ   σσστττιιιςςς   εεεπππιιιττταααχχχύύύνννσσσεεειιιςςς...    

   
     Στην οοορρριιιζζζόόόννντττιιιααα   οοομμμαααλλλήήή   πππτττήήήσσσηηη το σώμα του χειριστή δέχεται μόνο την επίδραση 
του δικού του βάρους, όπως, και στην επιφάνεια της Γης. Στην ααανννάάάσσστττρρροοοφφφηηη   οοορρριιιζζζόόόννντττιιιααα 
πππτττήήήσσσηηη παίρνει θέση αφύσικη, που συνήθως φέρνει ζάλη, εμετό και άλλα δυσάρεστα 
επακόλουθα. Η πιο δυσάρεστη κατάσταση είναι η επιτάχυνση και ειδικά η 
επιτάχυνση με σσστττρρροοοφφφήήή   ήήή   βββύύύθθθιιισσσηηη. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μας ενδιαφέρει βασικά η 
επιτάχυνση που προκαλείται κατά τον άξονα του κορμιού του χειριστή.  
   Τα επακόλουθα αυτών των επιταχύνσεων εκδηλώνονται στην κυκλοφορία του 
αίματος, οπόταν η καρδιά δεν μπορεί να στείλει κανονικά αίμα εξαιτίας της 
ρευστότητας και της αδράνειάς του. ΗΗΗ   εεεπππιιιτττάάάχχχυυυνννσσσηηη   θθθεεεωωωρρρεεείίίττταααιιι    θθθεεετττιιικκκήήή όταν το αίμα 
τείνει να συσσωρευτεί στο κάτω μέρος του σώματος κκκαααιιι    αααρρρνννηηητττιιικκκήήή όταν 
συσσωρεύεται στο κεφάλι. Η πρώτη περίπτωση παρουσιάζεται συχνά στην 
ααανννααακκκύύύκκκλλλωωωσσσηηη,,,  ενώ η δεύτερη στη διάρκεια αααπππόόότττοοομμμωωωννν   εεελλλιιιγγγμμμώώώννν, σε πτήσεις με 
ταχύτατα καταδιωκτικά. Αποτέλεσμα της θθθεεετττιιικκκήήήςςς    εεεπππιιιττταααχχχύύύνννσσσεεεωωωςςς  είναι τττοοο    θθθόόόλλλωωωμμμααα    τττηηηςςς    
οοορρράάάσσσεεεωωωςςς    κκκαααιιι    σσστττηηη   σσσυυυνννέέέχχχεεειιιααα    ηηη   αααφφφααασσσίίίααα...  ΤΤΤηηηςςς    αααρρρνννηηητττιιικκκήήήςςς    ηηη   σσσυυυμμμφφφόόόρρρηηησσσηηη   τττοοουυυ    οοοπππτττιιικκκοοούύύ    
κκκέέέννντττρρροοουυυ ,,,    οοοπππόόότττεεε   οοο    πππιιιλλλόόότττοοοςςς    νννοοομμμίίίζζζεεειιι   πππωωωςςς    βββλλλέέέπππεεειιι    κκκόόόκκκκκκιιινννοοο    πππαααρρραααπππέέέτττοοο ,,,    ηηη   εεεγγγκκκεεεφφφαααλλλιιικκκήήή   
αααιιιμμμοοορρρρρραααγγγίίίααα   κκκαααιιι,,,    τττέέέλλλοοοςςς,,,    οοο   θθθάάάνννααατττοοοςςς ... Αναμφίβολα όσο πιο μικρός είναι ο χρόνος των 
επιταχύνσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή του πιλότου. 



    Μετά από έρευνες της ΝΑΣΑ διαπιστώθηκε πως σε θετικές επιταχύνσεις, που 
έχουν διάρκεια το πολύ ένα δευτερόλεπτο, η αντοχή του οργανισμού είναι 7 - 8 g, σε 
αρνητικές 3 g, ενώ στην παρατεταμένη θετική επιτάχυνση είναι 5 g. Αυτά τα όρια 
μπορούν να αυξηθούν λίγο με τη χρήση ειδικών στολών προστασίας από τις 
επιταχύνσεις και με την τοποθέτηση του χειριστή μέσα στο σκάφος ανάσκελα ή 
μπρούμυτα. Είναι ευνόητο πως για την πλήρη κατακόρυφη βύθιση η αντοχή είναι 5+1 
=6 g και για την κατακόρυφη άνοδο 5-1 = 4 g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας 
(9,81 m/sec στην επιφάνεια της θάλασσας σε γεωγραφικό πλάτος 45°). Τα g 
μετριούνται με ειδικό όργανο, το τζίμετρο, με το οποίο είναι εφοδιασμένα όλα τα 
αεροπλάνα. Ακόμα επιταχύνσεις μεγάλων g προκαλούν στρέβλωση στο διαμήκη 
άξονα της ατράκτου και αχρηστεύουν το αεροπλάνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                       ΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ   ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΑΑΑ...  
 
    Τα τελευταία χρόνια η έλικα συγκέντρωσε και πάλι το ενδιαφέρον της 
αεροδιαστημικής βιομηχανίας, κυρίως επειδή προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 
εξοικονόμησης καυσίμων. Το μειονέκτημα, ωστόσο, των ελικοφόρων αεροπλάνων 
εντοπίζεται ακόμα στο γεγονός ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις ταχύτητες και 
τα ύψη των αεριωθουμένων, επειδή η έλικα χάνει σε απόδοση, όταν η ταχύτητα 
ξεπεράσει τα 800 χλμ./ώρα. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την ανάπτυξη της 
έλικας ρrορfan. Η έλικα αυτού του τύπου έχει πολύ λεπτά, κοντά και πλατιά 
πτερύγια, διπλάσια σε αριθμό από τις συνηθισμένες έλικες, που κλίνουν προς τα 
πίσω. Με την κατασκευή αυτή πετυχαίνεται αισθητή μείωση του θορύβου, 
διατήρηση της απόδοσης ακόμα και στις ταχύτητες των αεριωθουμένων και 
αύξηση της ταχύτητας περιστροφής της έλικας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των 
ερευνών έδειξαν ότι ένα αεροσκάφος που κινείται με έλικες ρrορfan καταναλώνει 
30% λιγότερα καύσιμα απ' ό,τι αν λειτουργούσε με κινητήρα αεριώθησης. Αντίστοιχη 
οικονομία παρατηρείται και κατά τις φάσεις της προσγείωσης/απογείωσης, και για το 
λόγο αυτό τα ελικοφόρα αεροπλάνα θεωρούνται κατάλληλα για μικρές διαδρομές. 



Σοβαρό μειονέκτημα, βέβαια, εξακολουθεί να παραμένει ο έντονος θόρυβος, αλλά 
καταβάλλονται προσπάθειες για τον περιορισμό του. 
 
 
 
 

 
 
 
                          ΥΥΥΠΠΠΕΕΕΡΡΡΗΗΗΧΧΧΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ...  
 
    Αεροπλάνο που έχει τη δυνατότητα να πετά με ταχύτητα μεγαλύτερη από την 
ταχύτητα του ήχου στον αέρα, η οποία είναι 1 Μach (Μαχ) και αντιστοιχεί σε 1.220 
χλμ./ώρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και σε 1.080 χλμ./ώρα σε ύψος 10.000 
μέτρων. 
     Παρά το γεγονός ότι η υπερηχητική πτήση με αεροσκάφη της πολεμικής 
αεροπορίας είχε ήδη επιτευχθεί από το 1947 (αεροσκάφος Μπελ Χ-1 με πιλότο τον 
Τσαρλς Γιέγκερ), τα πρώτα επιβατικά υπερηχητικά αεροσκάφη δοκιμάστηκαν λίγο 
πριν τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το πρώτο αεροσκάφος αυτού του είδους ήταν 
το σοβιετικό Τουπόλεφ 144 (Τuροleν 144) ή Τu-144, που πέταξε για πρώτη φορά το 
1968, και ακολούθησε το Κονκόρντ (Cοncοrd), αποτέλεσμα γαλλοβρετανικής 
συνεργασίας το 1969. Και τα δύο αεροσκάφη πέταξαν με ταχύτητα 2 Μach (2.125 
χλμ./ώρα περίπου). Το Τu-144 άρχισε να εκτελεί κανονικές πτήσεις από το 1972, 
μετά όμως από δύο ατυχήματα, αποσύρθηκε για αρκετά χρόνια. Επανήλθε στην 
κυκλοφορία με αρκετές βελτιώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αποσύρθηκε 
όμως πάλι μετά από μερικά χρόνια, εξαιτίας του υψηλού κόστους λειτουργίας του. Το 
Κονκόρντ τέθηκε σε κυκλοφορία το 1976, μετά από μακροχρόνιες και λεπτομερείς 
δοκιμές και, παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς λόγω της 



υψηλής δαπάνης λειτουργίας του, εξακολουθεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990 να 
εκτελεί πτήσεις ως το μοναδικό πλέον υπερηχητικό επιβατικό αεροσκάφος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Τα δύο αεροσκάφη (Τu-144 και Κονκόρντ) παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα ως 
προς την κατασκευή τους: είναι χαμηλοπτέρυγα με στενόμακρη άτρακτο, πολύ 
λεπτές πτέρυγες σχήματος Δέλτα και τέσσερις στροβιλοκινητήρες, δύο κάτω από 
κάθε πτέρυγα. Οι στροβιλοκινητήρες του Κονκόρντ είναι turbοjet (απλής ροής) και 
λειτουργούν με μετάκαυση, ενώ του Τουπόλεφ 144 ήταν turbοfan (διπλής ροής). Η 
άτρακτος καταλήγει μπροστά σε ένα μυτερό ρύγχος με βελοειδή άκρη, το οποίο κατά 
την προσγείωση χαμηλώνει, για να διευκολύνει την ορατότητα του πιλότου. 
     Ανασταλτικός παράγοντας για την περαιτέρω εξέλιξη των επιβατικών 
υπερηχητικών αεροπλάνων είναι το υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας 
τους, που τα καθιστά αφενός δυσπρόσιτα από οικονομική άποψη σε μεγάλο μέρος 
του επιβατικού κοινού και αφετέρου ασύμφορα για τις αεροπορικές εταιρίες που τα 
χρησιμοποιούν. Το υψηλό κόστος λειτουργίας οφείλεται κυρίως στη μεγάλη 
κατανάλωση καυσίμων, που αυξάνεται ακόμη περισσότερο λόγω της μετάκαυσης 
που εφαρμόζεται στους κινητήρες τους. Ένα ακόμη μειονέκτημά τους, που συνδέεται 
με την περιορισμένη χρήση τους, αφορά το θόρυβο που προκαλούν, ο οποίος είναι 
ιδιαίτερα έντονος καθώς μεταβαίνουν σε υπερηχητικές ταχύτητες, γιατί δημιουργείται 
κρουστικό κύμα. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν την ταχύτητα 
του ήχου, παρά μόνο όταν πετούν πάνω από ερήμους ή ωκεανούς. Ακόμη, έχει 
υποστηριχτεί η άποψη ότι οι πτήσεις υπερηχητικών αεροσκαφών έχουν βλαπτική 
επίδραση στο στρώμα όζοντος της στρατόσφαιρας. 
      Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 διεξάγονται μελέτες για τη δημιουργία μιας 
νέας γενιάς υπερηχητικών επιβατικών αεροσκαφών, που θα είναι οι διάδοχοι των 
Κονκόρντ. Οι μελέτες επικεντρώνονται κυρίως σε τροποποιήσεις στο σύστημα 
προώθησης, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου και, επομένως, το κόστος της 
πτήσης και συνάμα να περιοριστούν ο θόρυβος και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο 
στρατοσφαιρικό όζον. 
    Ήδη οι δύο συνεργαζόμενες για το Κονκόρντ εταιρίες, η βρετανική Μπρίτις 
Αίργουεϊς (Βritish Αirways) και η γαλλική Αεροσπασιάλ (Αerοsρatiale), 
προσανατολίζονται σε δύο τύπους αεροσκαφών: ο ένας θα έχει τη δυνατότητα 



κάλυψης αποστάσεων έως και 8.000 χλμ. και χωρητικότητα 280 θέσεων, και ο άλλος 
θα έχει μικρό μέγεθος και λίγες θέσεις και θα χρησιμοποιείται κυρίως για 
επαγγελματικά ταξίδια.  
   Έρευνες επίσης διεξάγονται για την ανάπτυξη υπερπεντηχητικών αεροσκαφών (που 
επιτυγχάνουν ταχύτητες μεγαλύτερες των 5 Μach). 
   Βελτιώσεις ωστόσο προβλέπονται και για το Κονκόρντ, καθώς μελετάται η 
προσθήκη μικρών πρόσθιων πτερύγων (canards), σχήματος Δέλτα, που θα 
διευκολύνουν τον έλεγχο της πτήσης και την αλλαγή κατεύθυνσης. 
   Τα Κονκόρντ που προς το παρόν κυκλοφορούν έχουν χωρητικότητα 130 επιβατών 
και πραγματοποιούν διηπειρωτικές πτήσεις, συνδέοντας αεροπορικά το Λονδίνο και 
το Παρίσι με τη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Καράκας 
(Βενεζουέλα), τη Μελβούρνη, τη Σιγκαπούρη, το Ντακάρ (Σενεγάλη) και τη Μανάμα 
(Μπαχρέιν). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ                                  ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΟΟΟΣΣΣ                                                                                       
   
     Το αεροσκάφος είναι όχημα το οποίο μπορεί να πετάει ή να αιωρείται στον αέρα ή 
γενικότερο στην ατμόσφαιρα ενός πλανήτη. Ένα αεροσκάφος μπορεί να μένει στον 
αέρα ενάντια στην δύναμη της βαρύτητας είτε εξαιτίας της αρχής του 
Αρχιμήδη είτε εξαιτίας της άντωσης που προκαλεί ένα φτερό ή σε κάποιες 
περιπτώσεις από την κάθετη ώθηση από τους κινητήρες αεριώθησης. 
   Αν και οι βαλλιστικοί πύραυλοι και οι πύραυλοι μπορούν να μετακινούνται μέσα 
στην ατμόσφαιρα δεν θεωρούνται αεροσκάφη διότι χρησιμοποιούν την ώθηση από 
τους πυραύλους αντί την αεροδυναμική ως κύριο μέσο άνωσης. Όμως, τα 
πυραυλοκίνητα αεροσκάφη και πύραυλοι τύπου κρουζ θεωρούνται αεροσκάφη επειδή 
χρησιμοποιούν την δυναμική άνωση για να μείνουν στον αέρα. 
   Η ανθρώπινη δραστηριότητα που σχετίζεται με τα αεροσκάφη 
ονομάζεται αεροπορία. Τα επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονται από ένα μέσα 
στο αεροσκάφος πιλότο, ενώ, αντιθέτως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
κατευθύνονται με τηλεχειρισμό ή με υπολογιστές που βρίσκονται πάνω στο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


αεροσκάφος. Ένα αεροσκάφος μπορεί να ταξινομηθεί με πολλά κριτήρια, όπως το 
μέσο άνωσης, η ώθηση, η χρήση και άλλα. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%92%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9C%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
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ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΗΗΗ      ΒΒΒΡΡΡΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   (((SSSΤΤΤΟΟΟLLL))),,,   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΚΚΚΟΟΟΡΡΡΥΥΥΦΦΦΗΗΗΣΣΣ   
(((VVVΤΤΤΟΟΟLLL)))   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ      ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΚΚΚΟΟΟΡΡΡΥΥΥΦΦΦΗΗΗΣΣΣ///   ΒΒΒΡΡΡΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   (((VVV///SSSΤΤΤΟΟΟLLL)))   
ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΓΓΓΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ      ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΓΓΓΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ... 
 
       Ειδικοί τύποι αεροσκαφών που έχουν τη δυνατότητα να προσγειώνονται και να 
απογειώνονται είτε με ελάχιστη τροχιοδρόμηση (βραχεία απογείωση και προσγείωση 
-Shοrt Τake Οff and Landing ή SΤΟL), είτε χωρίς τροχιοδρόμηση (κατακόρυφη 
απογείωση και προσγείωση -Vertical Τake Οff and Landing ή VΤΟL). Ορισμένα 
αεροσκάφη VΤΟL έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και βραχεία 
απογείωση, αν χρειαστεί (αν π.χ. πρόκειται να μεταφέρουν μεγάλο φορτίο), εφόσον 
βέβαια υπάρχει διαθέσιμη μία ανάλογη μικρή έκταση. Αυτά ονομάζονται 
αεροσκάφη κάθετης/βραχείας απογείωσης και προσγείωσης ή V/SΤΟL. Τα 
αεροσκάφη VΤΟL (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ελικόπτερα), SΤΟL και 
V/SΤΟL χρησιμοποιούνται κυρίως από την πολεμική αεροπορία, προσφέροντας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B1


ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια σε επιχειρήσεις πεζοναυτών, καθώς έχουν τη 
δυνατότητα να απογειώνονται και να προσγειώνονται σε αεροπλανοφόρο χωρίς να 
χρειάζονται αντίστοιχα καταπέλτες ή άγκιστρα. 
   Η κάθετη απογείωση απαιτεί την επίτευξη μεγάλης άντωσης με μηδενική ή σχεδόν 
μηδενική αρχική ταχύτητα του αεροσκάφους. Η άντωση αυτή επιτυγχάνεται εύκολα 
στο ελικόπτερο, που όμως λόγω του προωθητικού του συστήματος δεν μπορεί να 
αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα στην οριζόντια πτήση. Για να συνδυαστεί, 
επομένως, στα αεροσκάφη η δυνατότητα V/SΤΟL με την υψηλή ταχύτητα κατά την 
πτήση, απαιτείται στροβιλοκινητήρας αεριώθησης και ταυτόχρονα ειδικός 
σχεδιασμός των συστημάτων ελέγχου, πρόσθετα συστήματα ασφαλείας και 
χρησιμοποίηση ιδιαίτερα ανθεκτικών υλικών κατασκευής.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΗΗΗ   αααππποοογγγεεείίίωωωσσσηηη   κκκαααιιι   πππρρροοοσσσγγγεεείίίωωωσσσηηη   τττωωωννν   αααεεερρροοοσσσκκκαααφφφώώώννν   VVVΤΤΤΟΟΟLLL   κκκαααιιι   SSSΤΤΤΟΟΟLLL   
σσσυυυννντττεεελλλεεείίίττταααιιι   μμμεεε   δδδιιιάάάφφφοοορρρεεεςςς   τττεεεχχχνννιιικκκέέέςςς:::   
   
ααα)))   μμμεεε   κκκααατττάάάλλλλλληηηλλληηη   κκκλλλίίίσσσηηη   (((περιστροφή των προωθητικών συστημάτων-
στροβιλοκινητήρων) ή και ολόκληρων των πτερύγων, που επαναφέρονται στην 
οριζόντια θέση μετά την απογείωση. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε το 1979 στο 
αεροσκάφος Βell ΧV-15.  
βββ)))   μμμεεε   τττηηηννν   τττοοοππποοοθθθέέέτττηηησσσηηη   τττοοουυυ    σσσκκκάάάφφφοοουυυςςς   σσσεεε   κκκααατττααακκκόόόρρρυυυφφφηηη   θθθέέέσσσηηη,,,  ώστε να στηρίζεται στην 
ουρά του, τεχνική που ακολουθήθηκε για το αεροσκάφος Κορβαίρ ΧFΥ-1 Πόγκο 
(Cοrνair ΧFΥ-1 Ροgο). 

γγγ)))   μμμεεε   χχχρρρηηησσσιιιμμμοοοππποοοίίίηηησσσηηη   ξξξεεεχχχωωωρρριιισσστττώώώννν   κκκιιινννηηητττήήήρρρωωωννν   ααανννύύύψψψωωωσσσηηηςςς ...    

δδδ)))   μμμεεε   τττηηηννν   κκκααατττάάάλλλλλληηηλλληηη   δδδιιιοοοχχχέέέτττεεευυυσσσηηη   τττωωωννν   θθθεεερρρμμμώώώννν   αααεεερρρίίίωωωννν   εεεξξξόόόδδδοοουυυ    (((κκκαααυυυσσσαααεεερρρίίίωωωννν)))   τττοοουυυ   
σσστττρρροοοβββιιιλλλοοοκκκιιινννηηητττήήήρρρααα , δηλαδή με κατευθυνόμενη ώση, η οποία επιτυγχάνεται με 
διάφορους τρόπους, όπως περιστρεφόμενα ακροφύσια, πτερύγια εκτροπής που 



αναδιπλώνονται όταν το αεροσκάφος φτάσει στο επιθυμητό ύψος κ.λπ. Η τεχνική 
αυτή εφαρμόζεται κυρίως στα αεροσκάφη Χάριερ (Ηarrier). 
   Η έρευνα, ωστόσο, στον τομέα αυτό δεν σταματά. Νεότερες μελέτες επιχειρούν να 
βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την ώθηση, με στόχο να πετύχουν υπερηχητικές 
ταχύτητες. 
    ΉΉΉδδδηηη,,,    αααπππόόό    τττοοο   111999999000   κκκαααιιι   μμμεεετττάάά ,,,    δδδοοοκκκιιιμμμάάάζζζοοονννττταααιιι   δδδιιιάάάφφφοοορρρεεεςςς    τττεεεχχχνννιιικκκέέέςςς ,,,   αααπππόόό    τττιιιςςς   οοοππποοοίίίεεεςςς    
σσσηηημμμαααννντττιιικκκόόότττεεερρρεεεςςς    εεείίίννναααιιι:::   
   
   ααα)))   ηηη   RRRΕΕΕΧΧΧ    (((rrreeemmmοοο ttteee   eeexxxhhhaaauuusssttt ))) ,,,  με δύο ακροφύσια κατεύθυνσης μπροστά για τις 
ανάγκες της κάθετης ώθησης και ένα πίσω για την πτήση.  

β)))   ηηη   """κκκααατττεεευυυθθθυυυνννόόόμμμεεενννηηη   ώώώθθθηηησσσηηη   μμμιιικκκτττήήήςςς    ρρροοοήήήςςς"""    (((mmmiiixxxeeeddd---ffflllοοοwww   νννeeeccctttοοοrrreeeddd   ttthhhrrruuusssttt ))), με 
κατευθυνόμενα ακροφύσια τα οποία ωθούν μέρος της ροής προς τα εμπρός, ώστε να 
επιτευχθεί η κάθετη ώθηση, ενώ η κύρια ροή κατευθύνεται στο ακροφύσιο που 
βρίσκεται πίσω. 

   γγγ)))   ηηη   χχχρρρήήήσσσηηη   """σσστττρρροοοβββίίίλλλωωωννν   ααανννύύύψψψωωωσσσηηηςςς"""    ((( llliiifffttt    fffaaannnsss))) στις πτέρυγες για ανύψωση, σε 
συνδυασμό με κατευθυνόμενα ακροφύσια, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
ώθηση. δ) η χρήση "στροβίλου ανύψωσης", ο οποίος, μέσω άξονα, συνδέεται με τον 
κινητήρα (Shaft Driνen Lift Fan). 
   Βασικά πππλλλεεεοοονννεεεκκκτττήήήμμμααατττααα    τττωωωννν   αααεεερρροοοσσσκκκαααφφφώώώννν   VVVΤΤΤΟΟΟLLL,,,    SSSΤΤΤΟΟΟLLL   κκκαααιιι    VVV///SSSΤΤΤΟΟΟLLL   είναι η 
ανεξαρτησία τους από μμμεεεγγγάάάλλλοοουυυςςς    χχχώώώρρροοουυυςςς    κκκαααιιι   δδδιιιαααδδδρρρόόόμμμοοουυυςςς    για την απογείωση και την 
προσγείωσή τους κκκαααιιι    ηηη   εεεξξξαααιιιρρρεεετττιιικκκήήή   τττοοουυυςςς    εεευυυεεελλλιιιξξξίίίααα . Επιπλέον, τα πολεμικά 
αεροσκάφη του είδους αυτού παρουσιάζουν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε 
περιπτώσεις μάχης, έναντι των συμβατικών αεροσκαφών. 
 
     ΚΚΚύύύρρριιιααα   μμμεεειιιοοονννεεεκκκτττήήήμμμααατττάάά   τττοοουυυςςς   εεείίίννναααιιι:::      
   
ααα)))   οοοιιι   τττεεεχχχνννιιικκκέέέςςς    δδδυυυσσσκκκοοολλλίίίεεεςςς  που παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και την κατασκευή των 
αεροσκαφών αυτών, λόγω της ιδιαιτερότητας της κατακόρυφης απογείωσης και 
προσγείωσης 
...    βββ)))   ηηη   ααανννάάάγγγκκκηηη   εεειιιδδδιιικκκώώώννν   σσσυυυσσστττηηημμμάάάτττωωωννν   εεελλλέέέγγγχχχοοουυυ    κκκαααιιι    ααασσσφφφαααλλλεεείίίαααςςς,,,  διότι η πτήση γίνεται 
ιδιαίτερα επικίνδυνη σε περίπτωση βλάβης κινητήρα κατά την απογείωση και 
   γγγ)))   ηηη   δδδιιιάάάβββρρρωωωσσσηηη   τττοοουυυ    εεεδδδάάάφφφοοουυυςςς   κκκααατττάάά    τττηηηννν   αααππποοογγγεεείίίωωωσσσηηη   κκκαααιιι    τττηηηννν   πππρρροοοσσσγγγεεείίίωωωσσσηηη, εξαιτίας 
της μεγάλης ταχύτητας και θερμότητας των αερίων εξόδου του κινητήρα. 
 
    Τα αεροσκάφη VΤΟL, SΤΟL και V/SΤΟL βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στην 
πολεμική αεροπορία. Κατά τη δεκαετία του 1980, όμως, αναπτύχθηκαν ορισμένα 
μοντέλα SΤΟL, όπως το εξαιρετικά ελαφρό τετρακινητήριο DΗC-7 Χάριερ που 
χρησιμοποιείται διεθνώς για μεταφορές και πτήσεις τοπικού χαρακτήρα. 
Η πρώτη κάθετη απογείωση αεροσκάφους έγινε το 1969 από το βρετανικό πολεμικό 
Ηarrier, το οποίο παραμένει, από το πρώτο του μοντέλο ως τα τελευταία δύο, το ΑV 
8Β και ΑV 8Β Ρlus, ο πιο επιτυχημένος τύπος αεροσκάφους V/SΤΟL. Τα Χάριερ 
αναπτύσσουν την ταχύτητα πτήσης σε ελάχιστο χρόνο και, επιπλέον, έχουν τη 
δυνατότητα να ανεφοδιάζονται στον αέρα. Επίσης, χρειάζονται σχετικά μικρό χώρο 
για την προσγείωση και την απογείωσή τους, και μπορούν να μεταφέρουν 
σημαντικές ποσότητες όπλων και πολεμικού υλικού, μολονότι συγκαταλέγονται στα 
πλέον μικρά, ελαφρά και ευέλικτα αεροσκάφη. Τις δυνατότητές τους αυτές τα ΑV - 
8Β Ηarrier ΙΙ τις απέδειξαν και στην πράξη με τις εκπληκτικές επιδόσεις τους στις 
αερομαχίες που έγιναν κατά τη διάρκεια των πολεμικών συρράξεων στα νησιά 
Φόκλαντ (Falkland) και στον Περσικό Κόλπο.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Τέλος, όσον αφορά το κόστος κατασκευής τους, κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα 
με αυτό της κατασκευής των κοινών αεροσκαφών. 
   Το τελευταίο μοντέλο του Χάριερ, το ΑV-8Β Ηarrier ΙΙ Ρlus, είναι εξοπλισμένο με 
ψηφιακά συστήματα για νυχτερινές πτήσεις και ραντάρ multi mοde, διαθέτει 
βελτιωμένα χαρακτηριστικά κατασκευής και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
σύγχρονα βλήματα μεγάλου βεληνεκούς. 
    Ένα άλλο πετυχημένο, επίσης, και δοκιμασμένο αεροσκάφος V/SΤΟL θεωρείται 
και το σοβιετικό Γιάκοβλεφ (Υakονleν-141), το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 
1989 και αποτελεί το μόνο μέχρι στιγμής υπερηχητικό αεροσκάφος V/SΤΟL. Το 
ΥΑΚ-141 είναι κατασκευασμένο από κράματα αλουμινίου, λιθίου και ίνες άνθρακα, 
διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης fly-by-wire, δύο κινητήρες, έναν για 
ανύψωση και έναν με ακροφύσιο κατευθυνόμενης ώθησης για ανύψωση και πτήση, 
και έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ταχύτητες έως και 1,7 Μach. Είναι μεγαλύτερο 
από το Ηarrier, περισσότερο αποδοτικό και ευέλικτο στις υψηλές ταχύτητες, αλλά δεν 
μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο. Επίσης, είναι λιγότερο ασφαλές σε περίπτωση 
βλάβης και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης του εδάφους κατά την 
απογείωση και την προσγείωσή του. Σε σχέση με το Χάριερ, το ΥΑΚ-141 μειονεκτεί 
στις υποηχητικές πτήσεις, καθώς το πρώτο είναι πολύ πιο ταχύ κατά τη φάση της 
απογείωσης και πολύ πιο ευέλικτο κατά τη διάρκεια της πτήσης.  
 
ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΑΑΑ   ΕΕΕΞΞΞΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΕΕΕΛΛΛΑΑΑΦΦΦΡΡΡΑΑΑ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΥΥΥΨΨΨΗΗΗ   
ΜΜΜΕΕΕΓΓΓΑΑΑΛΛΛΩΩΩΝΝΝ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   (((UUULLLTTTRRRAAALLLIIIGGGHHHTTT   AAAIIIRRRCCCRRRAAAFFFTTT)))...   
   

    Πρωτοποριακοί τύποι αεροπλάνων που, χάρη στην ειδική τους κατασκευή, καταναλώνουν 
μικρές ποσότητες καυσίμων και έχουν έτσι τη δυνατότητα να διανύουν τεράστιες αποστάσεις, 
με ταχύτητα που κυμαίνεται μεταξύ 50 και 320 χλμ./ώρα, χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού. 
  Τα γνωστότερα μοντέλα αεροπλάνων αυτού του τύπου είναι το Μπιγκ Μπερντ (Βig Βird), 
που καταστράφηκε το 1982 σε δοκιμαστικές πτήσεις, και το Βόγιατζερ (Vοyager).  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Το Μπιγκ Μπερντ ήταν κατασκευασμένο κυρίως από σύνθετο υλικό (στρώματα αφρώδους 
πλαστικού, πολυμερούς ρητίνης και ινών γυαλιού), είχε μακριές και λεπτές μεταλλικές 
πτέρυγες και πολλές δεξαμενές καυσίμων, τοποθετημένες σε διάφορα σημεία. Ακόμη, ήταν 
εξοπλισμένο με ηλεκτρονικές συσκευές και σχεδιασμένο να πετά σε μεγάλο ύψος, ώστε να 
αξιοποιεί τα εκεί ισχυρά ρεύματα του αέρα. Το Βόγιατζερ είναι κατασκευασμένο και αυτό από 
ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και ελαφρό σύνθετο υλικό (cοmροsite material), αποτελούμενο από 
το πολυμερές νόμεξ (nοmex, αρωματικό πολυαμίδιο) ενισχυμένο με ίνες άνθρακα. Έχει πολύ 
λεπτές και στενές πτέρυγες, με συνολικό άνοιγμα 33 μέτρα, μία κύρια άτρακτο όπου βρίσκεται 
το πιλοτήριο και δύο δευτερεύουσες δεξιά και αριστερά της, που περιέχουν τις κύριες 
δεξαμενές καυσίμου. Οι δευτερεύουσες άτρακτοι ενώνονται με την κύρια με δύο πρόσθια 
μικρά οριζόντια πτερύγια (canards) που προσδίδουν ευστάθεια στο αεροσκάφος, ενώ οι άκρες 
των πτερύγων διαθέτουν μικρά κάθετα πτερύγια (winglets) που βελτιώνουν τη ροή του αέρα 
και την απόδοση της πτέρυγας. Το σκάφος διαθέτει δύο τετρακύλινδρους εμβολοφόρους 
κινητήρες, από έναν σε κάθε άκρο της κύριας ατράκτου, καθένας από τους οποίους κινεί μία 
έλικα και μεταφέρει καύσιμα συνολικού βάρους 4 τόνων. 
      Το 1986 το Vοyager έκανε το γύρο της Γης πραγματοποιώντας συνεχή πτήση, 
διάρκειας 10 ημερών, χωρίς να ανεφοδιαστεί καθόλου, κατακτώντας ένα μοναδικό 
παγκόσμιο ρεκόρ. Η πλοήγηση του σκάφους γινόταν εναλλάξ από δύο πιλότους, τον Ντικ 
Ρουτάν (Dick Rutan) και τη Τζίνα Γιέγκερ (Jeana Υeager), χωρίς διακοπή. 
 
 
 
 

                                                                           ΗΗΗΛΛΛΙΙΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟ   ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ...   
   

      Νέος -σε πειραματικό ακόμη στάδιο- τύπος αεροπλάνου που κινείται χρησιμοποιώντας ηλιακή 
ενέργεια. Τα ηλιακά (φωτοβολταϊκά) κύτταρα με τα οποία είναι εξοπλισμένο μετατρέπουν την ηλιακή 
ενέργεια σε ηλεκτρική, με την οποία φορτίζεται ένας συσσωρευτής (συνήθως νικελίου-καδμίου). Ο 
τελευταίος τροφοδοτεί έναν κινητήρα, που με τη σειρά του περιστρέφει μία έλικα που χρησιμοποιείται 

για την απογείωση και στη συνέχεια για την πτήση 
του αεροσκάφους, σε συνδυασμό με την 
εκμετάλλευση των ρευμάτων της ατμόσφαιρας.         
Το πρώτο αεροπλάνο που χρησιμοποίησε ηλιακή 



ενέργεια για την κίνησή του ήταν το Γκόσαμερ Πένγκουιν (Gοssamer Ρenguin), που πέταξε για πρώτη 
φορά το 1980 στις Η.Π.Α. Ακολούθησαν και άλλα μοντέλα ηλιακών αεροπλάνων, όπως το Σόλαρ 
Τσάλεντζερ (Sοlar Challenger) στην Ευρώπη το 1981 και, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Σαν 
Σίκερ (Sun Seeker) στις Η.Π.Α. 
 

 
 
     Το σκάφος του ηλιακού αεροπλάνου είναι 
συνήθως κατασκευασμένο, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του, από σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες 
άνθρακα, στοιχείο που το καθιστά εξαιρετικά 
ελαφρύ και ανθεκτικό. Το μικρό του βάρος σε 
σχέση με το μεγάλο μήκος των πτερύγων βελτιώνει 
την απόδοσή του, μειώνοντας ταυτόχρονα την ισχύ 
που απαιτείται για την κίνησή του. Τα ηλιακά 
κύτταρα κατασκευάζονται κυρίως από 
μονοκρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό ή άμορφο πυρίτιο με διαφορετικό βαθμό απόδοσης για κάθε τύπο 
πυριτίου. Πολλά ηλιακά κύτταρα σε συστοιχία αποτελούν τους ηλιακούς πίνακες, οι οποίοι 
προσαρτώνται στις επάνω επιφάνειες του σκάφους και στην ουρά. Στα πρώτα μοντέλα 
χρησιμοποιήθηκαν οι συνηθισμένοι άκαμπτοι πίνακες ηλιακών, ενώ στα πιο πρόσφατα οι εύκαμπτοι 
πίνακες, που αναπτύχθηκαν κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και οι οποίοι είναι σαφώς 
καταλληλότεροι για την κάλυψη των κυρτών επιφανειών του αεροσκάφους. 
    Τα ηλιακά αεροπλάνα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί μπορεί να κινούνται αποκλειστικά 
με ηλιακή ενέργεια ή να τη χρησιμοποιούν βοηθητικά, σε συνδυασμό με συμβατικό κινητήρα 
καυσίμου. Σε ερευνητικό στάδιο βρίσκεται ένας τύπος ηλιακού αεροπλάνου που θα έχει τη δυνατότητα 
να αποθηκεύει σε συσσωρευτές την πλεονάζουσα ενέργεια που συλλέγεται από τα ηλιακά κύτταρα και 
να τη χρησιμοποιεί κατά τις νυχτερινές πτήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα συνεχούς 
πτήσης χωρίς ανεφοδιασμό. Το αεροπλάνο αυτό θα διαθέτει ηλιακά κύτταρα, τόσο στις οριζόντιες 
επιφάνειές του όσο και σε κάποιες κάθετες στις πτέρυγες επιφάνειες, οι οποίες θα ανυψώνονται την 
ημέρα για καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και θα οριζοντιώνονται στη διάρκεια 
νυχτερινών πτήσεων για αύξηση της άνωσης του σκάφους. 
       Το ηλιακό αεροπλάνο, παράλληλα με το πλεονέκτημα της μερικής ή πλήρους ανεξαρτησίας του 
από καύσιμα, μπορεί, εξοπλισμένο με ανιχνευτές, να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο γεωργικών 
καλλιεργειών, δασικών περιοχών, συνοριακών γραμμών κ.λπ. 

 
ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟ   ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   ΚΚΚΙΙΙΝΝΝΕΕΕΙΙΙΤΤΤΑΑΑΙΙΙ   ΜΜΜΕΕΕ   ΑΑΑΝΝΝΘΘΘΡΡΡΩΩΩΠΠΠΙΙΙΝΝΝΗΗΗ   ΜΜΜΥΥΥΪΪΪΚΚΚΗΗΗ   
ΔΔΔΥΥΥΝΝΝΑΑΑΜΜΜΗΗΗ   (((HHHUUUMMMAAANNN   ΡΡΡΟΟΟWWWEEERRREEEDDD   FFFLLLIIIGGGHHHTTT)))...      
   
            Γενικός ορισμός για μία σειρά πρωτότυπων πειραματικών αεροπλάνων που 
προωθούνται χάρη στη μυϊκή δύναμη του πιλότου, ο οποίος κινώντας έναν 
μηχανισμό ποδοκίνητων πεντάλ περιστρέφει μία έλικα που κινεί το σκάφος. Τα 
αεροπλάνα αυτά είναι συνήθως μονοθέσια ή διθέσια και κατασκευάζονται από 
εξαιρετικά ελαφρά και ανθεκτικά υλικά. Η πτήση τους είναι αποτέλεσμα 
επιτυχημένου συνδυασμού αφενός του πρωτοποριακού σχεδιασμού και της 
κατασκευής του αεροσκάφους και αφετέρου της φυσικής αντοχής του πιλότου-
ποδηλάτη.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Η πρώτη επιτυχημένη πτήση αυτού του είδους έγινε το 1977 από το αεροπλάνο 
Γκόσαμερ Κόντορ (Gοssamer Cοndοr), ένα πολύ ελαφρό σκάφος 35 κιλών, με 
άνοιγμα πτερύγων 29 μέτρα, σχεδιασμένο από τον Πολ ΜακΚρίντι. Το Γκόσαμερ 
Κόντορ οδηγούμενο από τον ποδηλάτη Μπράιαν Άλεν κέρδισε το αντίστοιχο 
Βραβείο Κρέμερ, αθλοθετημένο από το 1959. Ακολούθησε το Γκόσαμερ 
Άλμπατρος (Gοssamer Αlbatrοss), βάρους 27 κιλών και με άνοιγμα πτερύγων 29 
μέτρα, που οδηγούμενο επίσης από τον Άλεν πέρασε το Κανάλι της Μάγχης το 
1979. Ένα ακόμη επιτυχημένο αεροπλάνο ήταν το Ιγκλ (Εagle), βάρους 40 κιλών, 
που το 1987 στις Η.Π.Α. κάλυψε απόσταση 60 χιλιομέτρων με πιλότο τον Γκλεν 
Τρεμλ.  
    Το ρεκόρ πτήσης με ανθρώπινη μυϊκή δύναμη κατέχει το αεροπλάνο Δαίδαλος 
88, το οποίο, οδηγούμενο από τον έλληνα πρωταθλητή ποδηλασίας Κανέλλο 
Κανελλόπουλο, κάλυψε στις 23 Απριλίου του 1988 απόσταση 118 χιλιομέτρων, 
πετώντας από την Κρήτη έως τη Σαντορίνη. Η πτήση διάρκεσε 4 ώρες και 
πραγματοποιήθηκε σε ύψος πέντε μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, με 
ταχύτητα 24 χλμ./ώρα. Ο Δαίδαλος 88 έχει βάρος 32 κιλών, άνοιγμα πτερύγων 34 
μέτρα. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) των Η.Π.Α. Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται η πτήση 
ελικοπτέρου κινούμενου με ανθρώπινη μυϊκή δύναμη. 
 
 
                                                                                       AAAΕΕΕΡΡΡΟΟΟΔΔΔΥΥΥΝΝΝΑΑΑΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗ      
      
    Τύπος αεροπλάνου που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής και το οποίο θα 
συνδυάζει τις ιδιότητες των ελικοπτέρων (μικρή επιφάνεια προσγείωσης και 
απογείωσης, μεγάλη ευελιξία) με τη μεγάλη ταχύτητα των αεριωθουμένων. Θα είναι 
σε θέση να προσγειώνεται και να απογειώνεται κάθετα, με τη βοήθεια ενός έλικα, ο 
οποίος κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης πτήσης θα μένει ακίνητος και θα παίζει το 
ρόλο φτερού. Υπολογίζεται ότι η ταχύτητά του θα φθάνει τα 925 χλμ. την ώρα 
(αντίστοιχη των σημερινών επιβατικών αεριωθουμένων), ενώ τα συνηθισμένα 
ελικόπτερα δεν ξεπερνούν τα 300 χλμ. την ώρα. Το αεροπλάνο Χ θεωρείται ως ένα 
από τα σπουδαιότερα αεροπορικά μεταφορικά μέσα του 21ου αιώνα. Στις 
Ην.Πολιτείες ασχολείται με την κατασκευή του, από το 1984, το Εθνικό Ινστιτούτο 
Αεροναυτικής Έρευνας της ΝΑSΑ, ενώ στην Ευρώπη οι σχετικές διεργασίες 



προωθούνται από τον διακρατικό οργανισμό Ευροφάρ (Εurοfar) (=Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός κατασκευής μελλοντικών αεροσκαφών) που χρηματοδοτείται από 
μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες κατασκευής αεροσκαφών. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                                                    

ΚΚΚΑΑΑΥΥΥΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ...   
   
     Τα αεροπορικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι ελαφριές βενζίνες 
με ειδικά πρόσθετα (aνgas), καθώς και τα βαρύτερα κλάσματα του πετρελαίου 
(κηροζίνες). Στον τομέα, ωστόσο, των καυσίμων εκδηλώνεται τελευταία ενδιαφέρον 
και για την εκμετάλλευση νέων πηγών υγρών υδρογονανθράκων (πετρελαιούχοι 
σχιστόλιθοι και ψαμμόλιθοι) που με την κατάλληλη επεξεργασία θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν καύσιμη ύλη για τις αεροπορικές πτήσεις. Επίσης, διαφαίνεται και η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης κρυογονικών καυσίμων (υγροποιημένα αέρια), κυρίως 
υδρογόνου και μεθανίου. Στην περίπτωση όμως αυτή, μολονότι και το υδρογόνο και 



το μεθάνιο θεωρούνται "καθαρά καύσιμα" και χαμηλού κόστους, η χρήση τους 
θεωρείται προβληματική λόγω του κινδύνου έκρηξης των δεξαμενών κατά τη 
μεταφορά τους. Επιπλέον, για τη χρήση του υδρογόνου απαιτούνται, επειδή πρόκειται 
για αέριο μικρής πυκνότητας, μεγαλύτερες δεξαμενές. Για όλους αυτούς τους λόγους, 
η εφαρμογή τους δεν προβλέπεται για το άμεσο μέλλον, τουλάχιστον μέχρις ότου 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ασφαλείας. 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Όλες οι παραπάνω εξελίξεις στον τομέα του αεροπλάνου και οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές 
έχουν επηρεάσει σημαντικά και το χώρο της πολιτικής αεροπορίας, με αποτέλεσμα να 
βελτιωθούν σημαντικά και τα παραδοσιακά αεροπορικά ταξίδια. Τα νέα αεροπλάνα μεγάλων 
διαδρομών, όπως το Μπόινγκ 747 (Βοeing 747), έχουν δυνατότητες συνεχούς πτήσης έως και 
13.000 χλμ., εξ οικονομώντας έτσι χρόνο, ταλαιπωρία επιβατών και χρήματα. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:A300-600R_Olympic_airways_dsc06099.jp�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Θα έχει φτερά σαν γλάρο και θα 
πετάει με «κοπάδια» άλλων 
αεροπλάνων! 
Η airbus υποστηρίζει ότι θα μπορεί 
να εφαρμόσει την τεχνολογία αυτή 
μέχρι το 2050. Το αεροπλάνο θα 
φέρει πρωτοποριακά φτερά και θα 
πετάει μαζί με σμήνος ίδιων 
αεροπλάνων εξοικονομόντας 
καύσιμα 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
Αεροπλάνο χωρίς σταγόνα καύσιμα. 
 
 
 
 
 
   

         
 



 ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥ   ΜΜΜΕΕΕ   ΤΤΤΟΟΟ      
                                                                           ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ   
   
    Ο κίνδυνος από τα αεροπλάνα επισημαίνεται τον τελευταίο καιρό από πολλούς 
επιστήμονες, σε πολλά κράτη. Το πιο πρόσφατο και ηχηρό σήμα ήλθε πριν από 
μερικές ημέρες από τη Βρετανία, όπου τόσο η Βασιλική Επιτροπή για τη Ρύπανση του 
Περιβάλλοντος όσο και η ειδική για το περιβάλλον επιτροπή της Βουλής των 
Κοινοτήτων προειδοποίησαν ότι οι αυξανόμενες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα 
από τις αεροπορικές πτήσεις απειλούν σοβαρά τον πλανήτη και τους στόχους που 
έχουν θέσει οι κυβερνήσεις των κρατών για την προστασία του. Πολλοί επίσης 
εκφράζουν φόβους ότι ο πολλαπλασιασμός των πτήσεων με την άνθηση των 
προσφορών φθηνών εισιτηρίων και η θέση σε κυκλοφορία νέων μεγάλων 
αεροσκαφών, όπως το Airbus A 380, θα κάνουν την κατάσταση πολύ χειρότερη τα 
επόμενα χρόνια.  

   H ρύπανση που προκαλούν τα αεροπλάνα στην ατμόσφαιρα είναι λιγότερο άμεσα αισθητή για τους 
κατοίκους της Γης από αυτήν που προκαλούν τα αυτοκίνητα και τα πλοία. Είναι όμως πολύ 
μεγαλύτερη και έχει πιο σοβαρές συνέπειες γιατί τα αεροπλάνα, τα οποία πετούν συνήθως σε ύψος 
10.000 - 12.000 χιλιομέτρων, εκπέμπουν τα καυσαέριά τους και προκαλούν νέφη στη στρατόσφαιρα, 
το ανώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στο «φαινόμενο του 
θερμοκηπίου». 
      ΑΑΑςςς    δδδοοούύύμμμεεε   όόόμμμωωωςςς    τττααα    σσστττοοοιιιχχχεεείίίααα:::  Μια βασική αρχή είναι ότι, όόόσσσοοο   πππεεερρριιισσσσσσόόότττεεερρροοουυυςςς    εεεπππιιιβββάάάτττεεεςςς    μμμεεεττταααφφφέέέρρρεεειιι  
ένα αεροσκάφος, τόσο πιο γρήγορα και πιο ψηλά θα πρέπει να πετάει για να νικήσει τη βαρύτητα και 
άρα τόσο περισσότερα καύσιμα θα πρέπει να καταναλώνει και τόσο πππεεερρριιισσσσσσόόότττεεερρρααα    κκκαααυυυσσσαααέέέρρριιιααα    θθθααα   
εεεκκκπππέέέμμμπππεεειιι    σσστττηηηννν   ααατττμμμόόόσσσφφφαααιιιρρρααα ...   Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων, ένα αεροπλάνο 
εκπέμπει κατά μέσον όρο 140 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο και ανά επιβάτη (το 
αυτοκίνητο εκπέμπει 100 γραμμάρια). Αν κάνει κανείς τους σχετικούς υπολογισμούς για ένα κοινό 
αεροπλάνο της γραμμής με 120 - 160 επιβάτες (χωρίς να συζητήσουμε για το Airbus Α-340 ή τα Jumbo 
Boeing 747 που μπορούν να μεταφέρουν από 400 ως 600 επιβάτες), δεν είναι δύσκολο να καταλάβει 
γιατί το αεροπλάνο θεωρείται αυτή τη στιγμή τττοοο    πππιιιοοο    «««θθθεεερρρμμμαααννντττιιικκκόόό»»»   μμμεεεττταααφφφοοορρριιικκκόόό    μμμέέέσσσοοο    σσστττοοοννν   πππλλλααανννήήήτττηηη...  
    Ο χαρακτηρισμός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι ο μοναδικός τρόπος συμβολής των αεροσκαφών στην υπερθέρμανση 
της Γης. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την καύση της κηροζίνης κάνουν το 
οξυγόνο και το άζωτο που βρίσκονται στον αέρα να ενώνονται σε οξείδια του αζώτου. Τα οξείδια αυτά 
αυξάνουν τη θερμοκρασία και επιτείνουν κατά 60% την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα. 
    Επιπλέον τα αεροπλάνα εκπέμπουν υδρατμούς, αααιιιθθθάάάλλληηη   κκκαααιιι   θθθεεειιιιιικκκάάά   άάάλλλααατττααα ... Αυτές καθ' αυτές οι 
συγκεκριμένες ουσίες δεν είναι επιβλαβείς, όπως έχει αποδειχθεί και με πειράματα. Στα υψηλά 
στρώματα της ατμόσφαιρας όμως η παρουσία τους είναι επιβαρυντική, γιατί οδηγεί στον σχηματισμό 
νεφών. Στις ψυχρές θερμοκρασίες των στρωμάτων αυτών, τα αέρια που εκπέμπει το αεροπλάνο, σε 
συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλούν οι καύσεις του, σχηματίζουν 
συμπυκνώσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης έκτασης και διάρκειας. 
      H πιο γνωστή είναι ηηη    λλλεεευυυκκκήήή   γγγρρραααμμμμμμήήή που βλέπουμε να αφήνουν, ιδιαίτερα τον χειμώνα, όταν 
πετούν στον γαλάζιο ουρανό και η οποία, παρ' ότι τόσο όόόμμμοοορρρφφφηηη,,, δεν είναι κκκαααθθθόόόλλλοοουυυ    αααθθθώώώααα ...   



     H γραμμή αυτή, η οποία λλλέέέγγγεεεττταααιιι    οοουυυρρράάά   σσσυυυμμμπππύύύκκκνννωωωσσσηηηςςς , όπως και όλες οι συμπυκνώσεις που 
προκαλούν τα αεροπλάνα συμπεριφέρονται ακριβώς όπως τα αραιά νέφη υψηλών υψομέτρων, τα οποία 
θεωρούνται ένας από τους βασικούς παράγοντες του «φαινομένου του θερμοκηπίου»: αφήνουν να 
περάσει το φως του ήλιου, αλλά μπλοκάρουν την υπεριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει το έδαφος όταν 
αποβάλλει τη θερμότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ΟΟΟιιι   εεεπππιιισσστττήήήμμμοοονννεεεςςς   όόόμμμωωωςςς   υυυππποοοπππτττεεεύύύοοονννττταααιιι   όόότττιιι   οοοιιι   βββλλλαααβββεεερρρέέέςςς   σσσυυυνννέέέπππεεειιιεεεςςς   τττωωωννν   
αααεεερρροοοσσσκκκαααφφφώώώννν   δδδεεεννν   σσσττταααμμμααατττοοούύύννν   εεεδδδώώώ. 
 
 
     Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι, εκτός από τις ουρές συμπύκνωσης, τα αεροπλάνα προκαλούν 
επίσης τον σχηματισμό θυσάνων, αραιών διαχωρισμένων νεφών που μοιάζουν με λεπτά νήματα ή 
ζώνες, τα οποία εμφανίζονται ψηλά στον ουρανό και συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της 
θερμοκρασίας. H θεωρία αυτή είναι ωστόσο δύσκολο να αποδειχθεί, γιατί οι θύσανοι σχηματίζονται 
στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου, όπως προαναφέραμε, οι ερευνητές δεν έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν λεπτομερείς έρευνες, ενώ είναι αδύνατον να ξεχωρίσει κανείς έναν «φυσικό» 
θύσανο από έναν «τεχνητό», ο οποίος έχει δημιουργηθεί από αεροπλάνο. 

                                                        
   
   
   
   



ΥΥΥΛΛΛΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΔΔΔΟΟΟΜΜΜΕΕΕΣΣΣ...      
   
   ΟΟΟιιι   βββααασσσιιικκκέέέςςς   κκκααατττεεευυυθθθύύύνννσσσεεειιιςςς   τττηηηςςς   σσσύύύγγγχχχρρροοονννηηηςςς    αααεεερρροοοδδδιιιααασσστττηηημμμιιικκκήήήςςς   εεεννντττοοοπππίίίζζζοοονννττταααιιι:::   
   
   ααα)))    σσστττηηηννν    αααύύύξξξηηησσσηηη    τττηηηςςς   αααννντττοοοχχχήήήςςς    τττωωωννν    αααεεερρροοοσσσκκκαααφφφώώώννν   μμμεεε    ττταααυυυτττόόόχχχρρροοονννηηη   εεελλλάάάττττττωωωσσσηηη    τττοοουυυ    βββάάάρρροοουυυςςς    τττοοουυυςςς    
κκκαααιιι    
   βββ)))    σσστττηηηννν,,,    κκκααατττάάά    τττοοο    δδδυυυνννααατττόόόννν ,,,   μμμεεείίίωωωσσσηηη    τττοοουυυ   κκκόόόσσστττοοουυυςςς    κκκααατττααασσσκκκεεευυυήήήςςς    τττοοουυυςςς ...   
   
   Για την επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα, εκτός από τον 
ανοξείδωτο χάλυβα, και κράματα αλουμινίου (κυρίως ντουραλουμίνιο και κράμα 
αλουμινίου-λιθίου), τιτανίου και μαγνησίου. Ακόμη, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, 
μεγάλο μέρος των συμβατικών υλικών της αεροδιαστημικής έχει αντικατασταθεί από 
σύνθετα υλικά (cοmροsites), η τεχνολογία των οποίων εξελίσσεται συνεχώς. Τα υλικά αυτά 
είναι συνήθως πολυμερή ενισχυμένα με ίνες άνθρακα, κέβλαρ -δηλ. αρωματικών 
πολυαμιδίων (keνlar)- ή γυαλιού, και είναι ελαφρά και εξαιρετικά σκληρά και ανθεκτικά σε 
μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. 
   Η κατασκευαστική δομή των περισσότερων τμημάτων του αεροπλάνου είναι 
κελυφοειδής και αποτελείται αααπππόόό    λλλεεεπππτττάάά    εεεπππάάάλλλλλληηηλλλααα    σσστττρρρώώώμμμααατττααα    μμμεεεττταααλλλλλλιιικκκοοούύύ   ήήή   εεενννιιισσσχχχυυυμμμέέένννοοουυυ    
μμμεεε   ίίίνννεεεςςς    ππποοολλλυυυμμμεεερρροοούύύςςς    υυυλλλιιικκκοοούύύ,,,  τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια κάποιου 
άάάλλλλλλοοουυυ   εεενννδδδιιιάάάμμμεεεσσσοοουυυ    υυυλλλιιικκκοοούύύ (συνήθως αφρώδες ή κυψελοειδές πλαστικό). Με τον τρόπο 
αυτό μειώνεται σημαντικά το πάχος των διαφόρων τμημάτων του σκάφους, και κατά 
συνέπεια το κόστος τους, ενώ αυξάνεται η αντοχή τους σε καταπονήσεις και κραδασμούς.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
   
   
   
   
   
   
   

ΑΑΑΣΣΣΦΦΦΑΑΑΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ...  
 
     Εκτός από τη στατική μελέτη και τη μελέτη κόπωσης των υλικών, για τη βελτίωση 
της ασφάλειας των αεροσκαφών πραγματοποιούνται επίσης και δοκιμές 



ανθεκτικότητας των διαφόρων τμημάτων τους και καθορίζονται τα όρια αντοχής 
τους.  
   Το συχνότερα εμφανιζόμενο πρόβλημα σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών, 
στο οποίο οφείλονται και τα περισσότερα ατυχήματα, είναι οι ρωγμές. Για την 
ανίχνευσή τους χρησιμοποιούνται υπέρηχοι ή ακτίνες Χ, ενώ τα τελευταία χρόνια 
χρησιμοποιείται και ένα φθορίζον υλικό που τις αποκαλύπτει με επίχριση. Οι πιο 
επικίνδυνες ρωγμές είναι εκείνες του κινητήρα, και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η 
συχνή συντήρησή του. 
 

                                                                                                               
         
   
   



Στους επόμενους στατιστικούς πίνακες φαίνεται η ασφάλεια του αεροπλάνου σε σχέση με άλλα 
μέσα μεταφοράς. Υπάρχουν τρεις κύριες στατιστικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
σύγκριση της ασφάλειας των διαφόρων μορφών του ταξιδιού. 

 
 
   

   

   
   
 

      Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες του 
αεροπορικού κλάδου βασίζουν τους στατιστικούς υπολογισμούς τους στον αριθμό των 
θανάτων ανά ταξίδι, ενώ η ίδια η βιομηχανία χρησιμοποιεί γενικά τον αριθμό των 
θανάτων ανά χιλιόμετρο στα δελτία τύπου.  

 

      
                                                                                                

ΘΘΘάάάνννααατττοοοιιι       ααανννάάά    δδδιιισσσεεεκκκααατττοοομμμμμμύύύρρριιιοοο   ττταααξξξίίίδδδιιιααα    

ΛΛΛεεεωωωφφφοοορρρεεείίίοοο:::   444...333   

ΤΤΤρρραααίίίνννοοο:::   222000   

ΦΦΦοοορρρτττηηηγγγόόό:::   222000   

ΑΑΑυυυτττοοοκκκίίίνννηηητττοοο:::   444000   

ΠΠΠεεερρρίίίπππααατττοοοςςς:::   444000   

ΠΠΠλλλοοοίίίοοο:::   999000   

ΑΑΑεεερρροοοπππλλλάάάνννοοο:::   111111777   

ΠΠΠοοοδδδήήήλλλααατττοοο:::   111777000   

ΜΜΜοοοτττοοοσσσιιικκκλλλέέέτττααα:::   111666444000   

ΘΘΘάάάνννααατττοοοιιι    ααανννάάά    
δδδιιισσσεεεκκκααατττοοομμμμμμύύύρρριιιοοο    ώώώρρρεεεςςς    

ΛΛΛεεεωωωφφφοοορρρεεείίίοοο:::   111111...111   

ΤΤΤρρραααίίίνννοοο:::   333000   

ΑΑΑεεερρροοοπππλλλάάάνννοοο:::   333000...888   

ΠΠΠλλλοοοίίίοοο:::   555000   

ΦΦΦοοορρρτττηηηγγγόόό:::   666000   

ΑΑΑυυυτττοοοκκκίίίνννηηητττοοο:::   111333000   

ΠΠΠεεερρρίίίπππααατττοοοςςς:::   222222000   

ΠΠΠοοοδδδήήήλλλααατττοοο:::   555555000   

ΜΜΜοοοτττοοοσσσιιικκκλλλέέέτττααα:::   444888444000   

ΘΘΘάάάνννααατττοοοιιι    ααανννάάά    δδδιιισσσεεεκκκααατττοοομμμμμμύύύρρριιιααα    
χχχλλλμμμ    

ΑΑΑεεερρροοοπππλλλάάάνννοοο:::   000...000555   

ΛΛΛεεεωωωφφφοοορρρεεείίίοοο:::   000...444   

ΤΤΤρρραααίίίνννοοο:::   000...666   

ΦΦΦοοορρρτττηηηγγγόόό:::   111...222   

ΠΠΠλλλοοοίίίοοο:::   222...666   

ΑΑΑυυυτττοοοκκκίίίνννηηητττοοο:::   333...111   

ΠΠΠοοοδδδήήήλλλααατττοοο:::   444444...666   

ΠΠΠεεερρρίίίπππααατττοοοςςς:::   555444...222   

ΜΜΜοοοτττοοοσσσιιικκκλλλέέέτττααα:::   111000888...999   
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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ΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΛΛΛΑΑΑΝΝΝΟΟΟΥΥΥ   

        Ο περασμένος αιώνας έχει στιγματιστεί από μια ρηξικέλευθη ανακάλυψη, αυτή του αεροπλάνου. 

Το αεροπλάνο πέρα από την χρηστική του ιδιότητα ωωωςςς    μμμέέέσσσοοο    σσσυυυγγγκκκοοοιιινννωωωνννίίίαααςςς    κκκαααιιι    μμμεεεττταααφφφοοορρράάάςςς ,,, επηρέασε 

τον κόσμο ππποοολλλιιιτττιιισσσμμμιιικκκάάά ,,,   κκκοοοιιινννωωωνννιιικκκάάά,,,    οοοιιικκκοοονννοοομμμιιικκκάάά,,,    ιιισσστττοοορρριιικκκάάά   κκκαααιιι    πππεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκάάά...    Η προσφορά του είναι 

αδιαμφισβήτητη ωστόσο υπάρχουν και αααρρρνννηηητττιιικκκέέέςςς   σσσυυυνννέέέπππεεειιιεεεςςς  που προέκυψαν από την χρήση του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

Ανά τους αιώνες οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μετακινηθούν σε άγνωστα μέρη με διάφορα μέσα, τα 

οποία επινοούσαν, για να εκπληρώσουν την ανάγκη τους αυτή. Ένα μέσο από αυτά είναι το αεροπλάνο, 

το οποίο κάλυψε την ανάγκη του ανθρώπου για μετακίνηση,   εεεξξξεεερρρεεεύύύνννηηησσσηηη   κκκαααιιι    μμμεεετττααανννάάάσσστττεεευυυσσσηηη   σε νέες 

χώρες. 

   Το αεροπλάνο υπήρξε, λοιπόν, ένα γγγρρρήήήγγγοοορρροοο    κκκαααιιι   ααασσσφφφαααλλλέέέςςς    μμμέέέσσσοοο    μμμεεετττααακκκίίίνννηηησσσηηηςςς    κκκαααιιι    μμμεεεττταααφφφοοορρράάάςςς των 

ανθρώπων, όπου χωρίς αυτό η μεταφορά θα ήταν σαφέστατα πιο χρονοβόρα. Η μαζική μεταφορά των 

ανθρώπων σε χώρες ανεπτυγμένες συνέβαλε ωστόσο και στον υπερπληθυσμό αστικών κέντρων και από 

την άλλη στην εκκένωση πόλεων με λιγότερη ανεπτυγμένη οικονομία.  Ταυτόχρονα, το διεθνές εμπόριο 

έχει αναπτυχθεί ραγδαία τον περασμένο αιώνα κυρίως λόγω της αερομεταφοράς.  

 

Το αεροπλάνο χρησιμοποιείται για την εεειιισσσαααγγγωωωγγγήήή   κκκαααιιι    εεεξξξαααγγγωωωγγγήήή   ππποοοιιικκκίίίλλλωωωννν   αααγγγαααθθθώώώννν...  Συμβάλλει, λοιπόν, 

στην παγκόσμια οικονομία και στην διάδοση των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων σε πάρα 

πολλές χώρες. 

   Παράλληλα, παρατηρούμε ότι η ραγδαία ααανννάάάπππτττυυυξξξηηη   τττοοουυυ    τττοοουυυρρριιισσσμμμοοούύύ  στον 20ο αιώνα οφείλεται κυρίως 

στο αεροπλάνο. Οι άνθρωποι μετακινούνταν και με άλλα μέσα σαφώς, άλλα το αεροπλάνο είναι το 



κυριότερο μέσο στη μετακίνηση αυτή. Ο τουρισμός έχει ωφελήσει οικονομικά αρκετές χώρες καθώς σε 

κάποιες είναι η μόνη πηγή εισροής χρημάτων. Αν λοιπόν το αεροπλάνο δεν υπήρχε στη ζωή μας τότε 

μπορούμε να πούμε ότι ολόκληρες οικονομίες θα είχαν καταρρεύσει. 

 

        Με την ανακάλυψη του αεροπλάνου, επίσης, όλες οοοιιι    φφφαααρρρμμμααακκκοοοβββιιιοοομμμηηηχχχααανννίίίεεεςςς  του κόσμου κατάφεραν 

να προμηθεύσουν φάρμακα και εμβόλια σε πάρα πολλές χώρες σε σύντομο χρονικό διάστημα 

πολεμώντας διάφορες ασθένειες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες χιλιάδες παιδιά και ενήλικες έχαναν τη 

ζωή τους από εύκολα θεραπεύσιμες ασθένειες μόνο και μόνο επειδή δεν είχαν τα απαραίτητα φάρμακα, 

τα οποία μπορείς να προμηθευτείς εύκολα από το φαρμακείο αν ζεις για παράδειγμα στην Ευρώπη. 

Ακόμη, γνωρίζουμε πως σε περιπτώσεις που υπάρχει κρίση στην υγεία, όπως συνέβη προσφάτως με τον 

ιό της γρίπης Η1Ν1, οι κυβερνήσεις έχουν παραγγείλει τεράστιες ποσότητες εμβολίων και φαρμάκων 

για την αντιμετώπιση του ιού, τις οποίες αααπππαααιιιτττοοούύύσσσαααννν   νννααα    φφφθθθάάάσσσοοουυυννν   ττταααχχχύύύτττααατττααα για να μην εξαπλωθεί 

περαιτέρω ο ιός, γεγονός που έχει επιτευχθεί με την μεταφορά τους με τα αεροπλάνα. 

     Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι η ττταααχχχύύύτττααατττηηη   εεεξξξάάάπππλλλωωωσσσηηη   τττοοουυυ    ιιιοοούύύ    οοοφφφεεείίίλλλεεεττταααιιι    κκκυυυρρρίίίωωωςςς    

σσστττηηη   μμμεεετττααακκκίίίνννηηησσσηηη   τττωωωννν   ααανννθθθρρρώώώπππωωωννν   μμμεεε   τττααα    αααεεερρροοοπππλλλάάάνννααα ,,,  συνεπώς τα αεροπλάνα μμμππποοορρρεεείίί   νννααα    εεεπππηηηρρρεεεάάάσσσοοουυυννν   

κκκαααιιι    αααρρρνννηηητττιιικκκάάά ...   

     Η ανακάλυψη του αεροπλάνου, ταυτόχρονα, εεεπππηηηρρρέέέααασσσεεε   τττοοοννν   ππποοολλλιιιτττιιισσσμμμόόό  μας ποικιλοτρόπως γιατί 

υπήρξε επίσης ένα μέσο μεταφοράς ιδεών, εθίμων και μέσο γνωριμίας πολιτισμών αγνώστων μεταξύ 

τους. Ακόμη με αυτό μεταφέρονται πολιτισμικά έργα, θεατρικές παραστάσεις, θίασοι, εκθέσεις 

ζωγραφικής και μουσικά κονσέρτα. Συνεπώς, δίνονται στον άνθρωπο ευκαιρίες να γνωρίσει τα 

πολιτισμικά επιτεύγματα άλλων χωρών όντας στην ίδια του την χώρα. 

   ΗΗΗ    εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   έέέχχχεεειιι    ωωωφφφεεελλληηηθθθεεείίί και αυτή από το αεροπλάνο. Χιλιάδες άνθρωποι μπορούν χάρη στο 

αεροπλάνο να βρουν πρόσβαση σε σχολεία και σπουδαστικά κέντρα ώστε να μορφωθούν και να 

μπορούν να διεκδικήσουν αργότερα θέσεις εργασίας. 

     Η προσφορά των αεροπλάνων δεν σταματάει εδώ όμως, με διάφορες αλλαγές στην δομή τους 

κατασκευάστηκαν επίσης ειδικά αεροπλάνα τα οποία αααπππεεευυυθθθύύύνννοοονννττταααιιι    γγγιιιααα    τττηηηννν   ααασσστττυυυνννοοομμμίίίααα ,,,   τττηηηννν   

πππυυυρρροοοσσσβββεεεσσστττιιικκκήήή   κκκαααιιι    τττοοοννν   σσστττρρρααατττόόό... 

 

    ΑΑΑκκκόόόμμμααα   κκκαααιιι   τττοοο   πππιιιοοο   αααπππλλλόόό   εεερρργγγαααλλλεεείίίοοο   σσσεεε   λλλάάάθθθοοοςςς   χχχέέέρρριιιααα   μμμππποοορρρεεείίί   νννααα   κκκααατττααασσστττεεείίί   φφφοοονννιιικκκόόό   όόόπππλλλοοο...       

   

            Η ανάπτυξη και εξέλιξη του αεροπλάνου οφείλεται κυρίως στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οπόταν και 

τα διάφορα κράτη αναγνώρισαν την σσστττρρρααατττηηηγγγιιικκκήήή   σσσηηημμμααασσσίίίααα  του αεροπλάνου. Κατασκευάστηκαν λοιπόν 

ποικίλα στρατιωτικά αεροσκάφη όπως αναγνωριστικά, αναχαιτιστικά, μαχητικά, βομβαρδιστικά, 



μεταγωγικά κ.α. Τα σπίτφαιρ και χάρικειν έριξαν πολλά γερμανικά αεροπλάνα στην Μάχη της 

Βρετανίας το 1940. Το αεροσκάφος Henry Farman ήταν το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο της 

Ελλάδος. Τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 (Fighting Falcom) θεωρούνται από τα πιο επιτυχημένα 

στρατιωτικά αεροσκάφη στον τομέα τους. Η ιδέα ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελούν απειλή δεν 

είναι καινούργια, όμως πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα οφείλονται στη στρατιωτική αεροπορία. 

Πολλές βελτιώσεις στα αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας προέκυψαν από εφαρμογές σε 

στρατιωτικά αεροσκάφη.  

    Η πολεμική αεροπορία κάθε χώρας δεν αναλαμβάνει δράση μόνο σε συνθήκες πολέμου, αλλά 

συνιστά ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής ασφάλειας και η συμβολή της είναι μέγιστης σημασίας, 

ειδικότερα σε καταστάσεις έκτακτου ανάγκης. Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας εκτελούν και 

πτήσεις περιπολίας πάνω από όλη τη χώρα για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς και 

εξασφαλίζοντας άμεση πυρόσβεση, συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στην προστασία του φυσικού 

μας πλούτου. 

       Κατά το έτος 2008 εκτελέστηκαν 

συνολικά 2.697 αποστολές αεροσκαφών 

πππεεερρριιιππποοολλλίίίαααςςς    κκκαααιιι    αααεεερρροοοπππυυυρρρόόόσσσβββεεεσσσηηηςςς , ενώ κατά 

το 2007 εκτελέστηκαν 4213 αποστολές στην 

Ελλάδα. Η πολεμική αεροπορία επεμβαίνει 

δυναμικά και σε επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης ανθρώπων που βρίσκονταν ή 

απειλούνταν από επικείμενο κίνδυνο, σε 

θάλασσες ή απόκρημνες περιοχές. 

    Αεροπλάνα χρησιμοποιούνται και γγγιιιααα   τττηηηννν   κκκαααττταααππποοολλλέέέμμμηηησσσηηη   τττηηηςςς    εεελλλοοονννοοοσσσίίίαααςςς    μμμεεε   τττοοοννν   ρρραααννντττιιισσσμμμόόό    τττωωωννν   

εεελλλώώώννν   ήήή   άάάλλλλλλωωωννν   νννοοοσσσοοογγγόόόνννωωωννν   πππεεερρριιιοοοχχχώώώννν   μμμεεε   πππεεετττρρρέέέλλλαααιιιοοο    γγγιιιααα    κκκααατττααασσστττρρροοοφφφήήή   τττωωωννν   κκκοοουυυνννοοουυυπππιιιώώώννν...  Επιπρόσθετα, 

χρησιμοποιείται για τον ραντισμό ελαιώνων για την καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων ή 

μικροβίων.  

   Η εεεκκκμμμηηηδδδέέένννιιισσσηηη   τττωωωννν   αααππποοοσσστττάάάσσσεεεωωωννν   που προσφέρουν τα αεροπλάνα συνεπάγεται με αντίστοιχη πίστωση 

χρόνου. Υπάρχουν κυρίως στιγμές όπου το κάθε λεπτό μετρά, καθώς μιλάμε για ζητήματα ζωής και 

θανάτου...    ΟΟΟιιι    αααεεερρροοοδδδιιιααακκκοοομμμιιιδδδέέέςςς   ααασσσθθθεεενννώώώννν,,,    μμμοοοσσσχχχεεευυυμμμάάάτττωωωννν,,,    φφφαααρρρμμμάάάκκκωωωννν   κκκαααιιι    ιιιααατττρρριιικκκώώώννν   μμμηηηχχχααανννηηημμμάάάτττωωωννν με τα 

αεροπλάνα απεδείχθησαν σωτήριες σε αναρίθμητες περιπτώσεις. Κατά το έτος 2008 εκτελέστηκαν 

1.159 αποστολές αεροσκαφών και ελικοπτέρων στην Ελλάδα, ενώ μεταφέρθηκαν συνολικά 1.499 

ασθενείς.  

     ΤΤΤααα    πππεεερρριιισσστττέέέρρριιιααα    –––   ττταααχχχυυυδδδρρρόόόμμμοοοιιι μπορεί να μην έχασαν ποτέ την αξιοπιστία τους, παρόλα ταύτα η 

αεροπορική ταχυδρομεία φαντάζει πιο ελκυστική καθώς επιταχύνει την διαδικασία παραλαβής 



γραμμάτων. Το αεροπορικό ταχυδρομείο (με τα λεγόμενα ‘ποστάλια’) ήταν μία από τις ειρηνικές 

χρήσεις του αεροπλάνου που τέθηκαν αμέσως σε υπηρεσία κυρίως στις ΗΠΑ – λόγω των μεγάλων 

αποστάσεων. Το 1920 η Υπηρεσία Ταχυδρομείων των ΗΠΑ χρησιμοποιούσε αρκετούς ραδιοπομπούς 

ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους τα τότε ‘αεροδρόμια’ όπου στάθμευαν τα ταχυδρομικά τους 

αεροσκάφη. Η ανταλλαγή πληροφοριών μετεωρολογίας καθώς και ώρας άφιξης/αναχώρησης των 

αεροσκαφών ήταν δυνατή με ειδικά μηχανήματα αλλά σε περίπτωση ξαφνικής αλλαγής των 

μετεωρολογικών συνθηκών κατά τη διάρκεια μιας πτήσης δεν υπήρχε τρόπος να ειδοποιηθεί ο πιλότος 

και για αυτό έγιναν προσπάθειες να υιοθετηθεί το τότε ‘πρωτοποριακό’ σύστημα της αμφίφορης 

ραδιοεπικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Χάρη λοιπόν στην αεροπορική ταχυδρομεία το πρώτο σύστημα 

εδάφους/αέρος δοκιμάστηκε πειραματικά για πρώτη φορά στο College Park Airport του Maryland το 

1927. 

     Μια άλλη προσφορά των αεροπλάνων είναι η ααανννάάάπππτττυυυξξξηηη   τττηηηςςς    γγγεεεωωωγγγρρραααφφφίίίαααςςς  μέσα από την 

χχχαααρρρτττοοογγγρρράάάφφφηηησσσηηη   κκκαααιιι   τττηηηννν   τττοοοππποοογγγρρραααφφφίίίααα  χάρη στην αααεεερρροοοφφφωωωτττοοογγγρρραααφφφίίίααα...  Ως αεροφωτογραφία 

χαρακτηρίζεται γενικά οποιαδήποτε φωτογραφία που έχει ληφθεί από αέρος, δηλαδή από πτητικό 

μέσο. Η πρώτη λήψη αεροφωτογραφίας έγινε το 1909 στην Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του Ά 

Παγκόσμιου Πολέμου έγιναν πάμπολλες πτήσεις, ειδικά για φωτογραφική αναγνώριση περιοχών. Η 

χαρτογραφία και τοπογραφία γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη στη διάρκεια του μεσοπολέμου. Άλλες 

χρήσεις της αεροφωτογραφίας για ειρηνικούς σκοπούς σε πολλούς τττοοομμμεεείίίςςς    εεεννναααέέέρρριιιαααςςς    έέέρρρεεευυυννναααςςς , είναι οι 

μετακινήσεις ζώων, εκθέσεις και φυσικών καταστροφών. Οι φωτογραφικές μηχανές βελτιώθηκαν ώστε 

να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αεροφωτογραφίας. Τόσο μεγάλη ήταν η εξέλιξη της 

αεροφωτογραφίας, ώστε, τελικά, κατασκευάστηκαν ή διασκευάστηκαν και ειδικά αεροπλάνα για 

τέτοια δραστηριότητα, που ονομάζονται αααεεερρροοοφφφωωωτττοοογγγρρραααφφφιιικκκάάά ...   

   Σήμερα, η αεροφωτογραφία 

εξελισσόμενη αποτελεί ιδιαίτερο μέσο 

της κατασκοπείας, που εκτελείται από 

τηλεκατευθυνόμενα (μη επανδρωμένα) 

αεροσκάφη.  

    Είναι γνωστό ότι τα αεριωθούμενα 

που πετούν σε μεγάλο υψόμετρο 

αποτελούν πηγή ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Υπάρχουν ωστόσο οι 

τεχνολογίες που μπορούν να 

περιορίσουν την περιβαλλοντική 

καταστροφή που προκαλούν τα αεροσκάφη. Το μέλλον όλων των μεταφορικών μέσων που κινούνται 



με ορυκτά καύσιμα πρέπει να επικεντρωθεί σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Η αεροπορική 

βιομηχανία δεν αποτελεί εξαίρεση. 

 

 

     Τα κκκέέέρρριιινννααα    φφφτττεεερρράάά  δεν ήταν τα μόνα που πρόδωσαν τον Ίκαρο στοιχίζοντας την ζωή του. Το 

αεροπλάνο όπως φαίνεται δεν αποτελεί το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς καθώς σημειώθηκε 

αξιοσημείωτος αριθμός αααεεερρροοοππποοορρριιικκκώώώννν   δδδυυυσσστττυυυχχχηηημμμάάάτττωωωννν από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι 

σήμερα. Λάθη των πιλότων, του πύργου ελέγχου, μηχανικά προβλήματα ή άλλου είδους τεχνικά 

προβλήματα όπως η πίεση της καμπίνας και το ηλεκτρικό σύστημα, ακόμα και τρομοκρατικές 

επιθέσεις είναι κάποιες από τις πιο γνωστές αίτιες πτώσης αεροσκάφους. 

 

   ΤΤΤοοο   μμμεεεγγγαααλλλύύύτττεεερρροοο   δδδυυυσσστττύύύχχχηηημμμααα   πππαααγγγκκκοοοσσσμμμίίίωωωςςς   θθθεεεωωωρρρεεείίίττταααιιι   ηηη   σσσύύύγγγκκκρρροοουυυσσσηηη   μμμεεεττταααξξξύύύ   δδδύύύοοο   

αααεεερρροοοσσσκκκαααφφφώώώννν   777444777   σσστττιιιςςς   222777   ΜΜΜαααρρρτττίίίοοουυυ   111999777777,,,   σσστττοοο   αααεεερρροοοδδδρρρόόόμμμιιιοοο   τττηηηςςς   ΤΤΤεεενννεεερρρίίίφφφηηηςςς   τττωωωννν   

ΚΚΚαααννναααρρρίίίωωωννν   ΝΝΝήήήσσσωωωννν,,,    μμμεεε   αααππποοοτττέέέλλλεεεσσσμμμααα   νννααα   χχχάάάσσσοοουυυννν   τττηηη   ζζζωωωήήή   τττοοουυυςςς   555888333   άάάτττοοομμμααα...    

         

   

 Οι αεροπορικές τραγωδίες που συνέβησαν εξ αμελείας ή με πρόθεση δεν πρέπει να αποθαρρύνουν 

τους ανθρώπους να επιλέγουν το αεροπλάνο ως μέσο μεταφοράς, αλλά πρέπει να αναγκάσουν τους 

ειδικούς να εξετάσουν προσεκτικά τττααα    αααίίίτττιιιααα    ππποοουυυ    πππρρροοοκκκαααλλλοοούύύννν   τττιιιςςς    πππτττώώώσσσεεειιιςςς    τττωωωννν   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννωωωννν και να 

καταβάλουν προσπάθειες τελειοποίησης των μέτρων για ασφαλείς πτήσεις. 

 



 

                                   

                                                         ΣΣΣΤΤΤ)))   ΝΝΝεεεόόότττεεερρρεεεςςς   εεεξξξεεελλλίίίξξξεεειιιςςς...   
   
   Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις που αφορούν το αεροπλάνο καλύπτουν όλους 
σχεδόν τους τομείς και τα υποσυστήματά του. Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των 
υπολογιστών στη σχεδίαση των αεροσκαφών βελτίωσε σημαντικά την αεροδυναμική 
ικανότητα του σχήματός τους, ενώ παράλληλα οι νέες τεχνολογίες υλικών 
προώθησαν αλλαγές και βελτιώσεις στα δομικά τους μέρη. Επίσης, αξιόλογες 
υπήρξαν οι βελτιώσεις στον τομέα των προωθητικών συστημάτων. Η τάση της 
αεροδιαστημικής βιομηχανίας, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, δεν είναι τόσο η 
αύξηση της ταχύτητας όόόσσσοοο    οοο    σσσχχχεεεδδδιιιααασσσμμμόόόςςς    κκκαααιιι   ηηη   κκκααατττααασσσκκκεεευυυήήή   οοοιιικκκοοονννοοομμμιιικκκόόότττεεερρρωωωννν   κκκαααιιι   
ααασσσφφφαααλλλέέέσσστττεεερρρωωωννν   αααεεερρροοοπππλλλάάάνννωωωννν, με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις -από την 
άποψη του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης- στο περιβάλλον.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με θέα τ' αστέρια - Το αεροπλάνο του μέλλοντος 

  

 
 

 
 
      ΤΤΤοοο   222000555000   σσσχχχεεεδδδιιιάάάζζζεεειιι   νννααα... ... ...    ρρρίίίξξξεεειιι   σσστττηηηννν   αααγγγοοορρράάά   ηηη   AAAiiirrrbbbuuusss   τττοοο   φφφοοουυυτττοοουυυρρριιισσστττιιικκκόόό   
αααεεερρροοοπππλλλάάάνννοοο   τττοοο   οοοππποοοίίίοοο   θθθααα   εεείίίννναααιιι   κκκααατττααασσσκκκεεευυυααασσσμμμέέένννοοο   αααπππόόό   γγγυυυάάάλλλιιινννοοουυυςςς   τττοοοίίίχχχοοουυυςςς...       
   
      Η άτρακτος του αεροσκάφους του 2050 θα είναι χωρισμένη σε τρία μέρη, ανάλογα με τον 
τρόπο που θέλει να περάσει ο επιβάτης το χρόνο της πτήσης του. 
 ΣΣΣτττοοο    εεεμμμπππρρρόόόσσσθθθιιιοοο    τττμμμήήήμμμααα ,,,  τα καθίσματα θα παρέχουν μασάζ, βελονισμό (!), αλλά και μια 
εντυπωσιακή πανοραμική θέα, καθώς ο θόλος θα γίνεται διαφανής, καθώς θα είναι φτιαγμένος 



από ειδικό υλικό, το οποίο θα επιτρέπει τη διέλευση ή μη του εξωτερικού φωτός. ΣΣΣτττοοο    μμμέέέσσσοοο  του 
αεροσκάφους θα υπάρχει χώρος αναψυχής, με εικονικά παιχνίδια, δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, 
αλλά και χαλάρωση σε μπαρ. ΣΣΣτττοοο    πππίίίσσσωωω   μμμέέέρρροοοςςς  θα μπορεί κανείς να κάθεται αναπαυτικά και να 
χρησιμοποιεί υπολογιστές για πληροφόρηση, παιχνίδι και επικοινωνία. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Ο σχεδιασμός του τεχνολογικά άρτιου φουτουριστικού αεροσκάφους γίνεται πρωταρχικά με 
σεβασμό στο περιβάλλον και στη συνέχεια στις ανάγκες των επιβατών. 

     Στην κατασκευή του αεροσκάφους ηηη   AAAiiirrrbbbuuusss   μμμιιιμμμήήήθθθηηηκκκεεε   τττοοοννν   σσσκκκεεελλλεεετττόόό    τττωωωννν   ππποοουυυλλλιιιώώώννν. Η 
«έξυπνη» καμπίνα – όπως την αποκαλούν - μεταλλάσσεται ανάλογα με τις συνθήκες είτε φωτός 
είτε θερμοκρασίας, ώστε τα τζάμια να γίνονται εντελώς διαφανή και οι επιβάτες να έχουν 
πανοραμική θέα του ουρανού. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, καταιγίδας και βροχών θα υπάρχει 
η δυνατότητα η οροφή να αλλάζει χρώμα για να μην έχουμε άμεση επαφή με το τι γίνεται έξω 
ούτως ώστε να μην παίρνουμε τα ηρεμιστικά με τη σέσουλα! 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           

 

  

 

    Το νέο αεροπλάνο θα προσφέρει αρκετές υπηρεσίες ,όπως αναφερθήκαμε και 
παραπάνω, ακόμη και την δυνατότητα να παίξετε γκολφ ή άλλα παιχνίδια στο κάτω 
μέρος του αεροπλάνου ενώ φυσικά θα έχει και ασύρματο ίντερνετ για άμεση 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
.  
  
   
   
ΣΣΣύύύμμμφφφωωωνννααα   λλλοοοιιιπππόόόννν   μμμεεε   τττοοοννν   σσσχχχεεεδδδιιιααασσσμμμόόό   υυυπππάάάρρρχχχοοουυυννν   τττρρρεεειιιςςς   ζζζώώώνννεεεςςς:::  
 
---   ΖΖΖώώώνννηηη   χχχαααλλλάάάρρρωωωσσσηηηςςς: Οι επιβάτες χαλαρώνουν εισπνέοντας αντιοξειδωτικό αέρα, αλλά και 
απολαμβάνοντας αρωματοθεραπεία.  
 
---   ΖΖΖώώώνννηηη   πππαααιιιχχχνννιιιδδδιιιώώώννν: Εικονικά οι επιβάτες παίζουν γκολφ αλλά και άλλα διαδραστικά παιχνίδια, 
ενώ θα μπορούν να επιδίδονται ακόμη και σε εικονικά ψώνια. 
 
---   ΗΗΗ    έέέξξξυυυπππνννηηη   τττεεεχχχνννοοολλλοοογγγιιικκκήήή   ζζζώώώνννηηη παρομοιάζεται με χαμαιλέοντα καθώς προσαρμόζεται στις 
ανάγκες των απαιτητικών επαγγελματιών, προσφέροντάς τους τόσο τις αναμενόμενες 
πολυτέλειες αλλά και τη δυνατότητα να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους ακριβώς σαν να 
βρίσκονταν στο έδαφος. 
  



 

 

   ΤΤΤοοο    κκκόόόσσστττοοοςςς  του αεροπλάνου; Μέχρι στιγμής άγνωστο. Η ουσία όμως είναι να 
παρέχει ασφάλεια και είναι κάτι που εξετάζουν με κάθε λεπτομέρεια οι ειδικοί της 
Airbus. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε στους ειδικούς είναι να βιαστούν λιγάκι 
μπας και προλάβουμε κι εμείς κανένα ταξιδάκι με το αεροπλάνο αυτό. 

 
ΤΤΤοοο   μμμέέέσσσοοο   μμμεεεττταααφφφοοορρράάάςςς   μμμεεε   τττοοο   οοοππποοοίίίοοο   θθθααα   ααασσσχχχοοολλληηηθθθώώώ   εεεγγγώώώ   θθθααα   εεείίίννναααιιι   έέένννααα   ππποοολλλεεεμμμιιικκκόόό   αααεεερρροοοσσσκκκάάάφφφοοοςςς   τττοοο:::            
   

                              FFF---111666   FFFiiiggghhhtttiiinnnggg   FFFaaalllcccooonnn      
   



                                       
                                                            FFF---111666   FFFiiiggghhhtttiiinnnggg   FFFaaalllcccooonnn      
   

   To F-16 Fighting Falcon (((ΜΜΜαααχχχόόόμμμεεενννοοο    ΓΓΓεεερρράάάκκκιιι))) είναι ένα μοντέρνο μαχητικό αεροσκάφος κατασκευασμένο στις 
 ΗΗΗΠΠΠΑΑΑ. Είναι μμμοοονννοοοθθθέέέσσσιιιοοο ,,, μμμοοονννοοοκκκιιινννηηητττήήήρρριιιοοο , μμμαααχχχηηητττιιικκκόόό  αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου παντός καιρού με ικανότητα 
να φέρει μεγάλη ποικιλία οπλικών συστημάτων. Σχεδιασμένο ως ένα ελαφρύ κκκαααττταααδδδιιιωωωκκκτττιιικκκόόό    και κκκαααττταααδδδιιιωωωκκκτττιιικκκόόό ---
βββοοομμμβββαααρρρδδδιιισσστττιιικκκόόό  έχει μέχρι στιγμής επιτυχημένο ρόλο στον τομέα του. Οι μεγάλες του δυνατότητες σε ταχύτητα, 
ευελιξία, ικανότητα στροφής και περιστροφής το κάνουν έέέννναααννν    αααπππόόό    τττοοουυυςςς    πππιιιοοο    δδδύύύσσσκκκοοολλλοοουυυςςς    αααννντττιιιπππάάάλλλοοουυυςςς    σσστττοοοννν   αααέέέρρρααα ...    
Το αεροσκάφος σχεδιάστηκε αρχικά από την GGGeeennneeerrraaalll   DDDyyynnnaaammmiiicccsss   ως ελαφρύ μαχητικό εναέριας υπεροχής στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού LWF. Ωστόσο μετεξελίχθηκε σε ένα αεροσκάφος με δυνατότηες που ξεπερνούν κατά 
πολύ τις αρχικές του προδιαγραφές.  
  Το F-16 μπορεί να φέρει μμμεεεγγγάάάλλληηη    ππποοοιιικκκιιιλλλίίίααα    οοοπππλλλιιικκκώώώννν    σσσυυυσσστττηηημμμάάάτττωωωννν   ΑΑΑέέέρρροοοςςς---ΑΑΑέέέρρροοοςςς  και ΑΑΑέέέρρροοοςςς---ΕΕΕπππιιιφφφααανννεεείίίαααςςς, να 
εκτελέσει αναχαιτίσεις, αποστολές αεροπορικής κυριαρχίας και ρίψη κατευθυνόμενων βλημάτων για την 
προσβολή στόχων μεγάλης σημασίας στο έδαφος, εγγύς αεροπορική υποστήριξη σε τμήματα εδάφους, 
καταστολή εχθρικής αεράμυνας και αποστολές βύθισης πλοίων σε συνθήκες παντός καιρού...    ΗΗΗ    εεευυυεεελλλιιιξξξίίίααα  του 
αεροσκάφους είναι εξαιρετική επιτρέποντας εεελλλιιιγγγμμμοοούύύςςς   μμμάάάχχχηηηςςς  έως και τα 9Gs, ενώ το πιλοτήριο προσφέρει 
ελεύθερη οοορρρααατττόόότττηηητττααα    333666000   μμμοοοιιιρρρώώώννν προς όλες τις κατευθύνσεις...   ΤΤΤοοο    FFF---111666   ήήήττταααννν    τττοοο    πππρρρώώώτττοοο    αααεεερρροοοδδδυυυννναααμμμιιικκκάάά    ααασσσττταααθθθέέέςςς  
αεροσκάφος, διαθέτοντας Μετριασμένη Στατική Ευστάθεια (RSS-Relaxed Static Stability) που έχει σαν 
αποτέλεσμα μεγάλους λόγους άνωσης προς οπισθέλκουσα και μείωση των φορτίων κατά τη διάρκεια των 
ελιγμών. O έλεγχος του αεροσκάφους είναι δυνατός χάρη στην ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος πτήσης  
(((FFFlllyyy---bbbyyy---wwwiiirrreee))),,,  το οποίο και το διατηρεί πάντα μέσα στα όρια του φακέλου πτήσης. 
 Το 1993 η General Dynamics πωλήθηκε στην Lockheed Corporation, τώρα Lockheed Martin.  
 
  Το 

καταδιωκτικό αυτό υυυπππηηηρρρεεετττεεείίί   σσσεεε    222444   χχχώώώρρρεεεςςς, περιλαμβανομένης και της ΕΕΕλλλλλλάάάδδδαααςςς,,,  όπου από το 1989 αποτελεί 
τον κύριο τύπο καταδιωκτικού αναχαίτισης. Η χώρα μας διαθέτει περίπου 777000   FFF---111666   BBBllloooccckkk   333000,,,    555000...  Συγκεκριμένα 
το 1989 πραγματοποιήθηκε η παραλαβή 40 Block 30 στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος Peace Xenia 
I, ενώ το 1997 40 βελτιωμένα F-16 C/D Block 50 παρελήφθησαν με το Peace Xenia IΙ. Κύριος κατασκευαστής 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1993
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lockheed_Corporation&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lockheed_Martin&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1989


των F-16 Block 30 ήταν η General Dynamics που αργότερα ενσωματώθηκε στη Lockheed Martin. Το F-16D 
είναι η διθέσια παραλλαγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τττόόόσσσοοο    εεεπππιιιχχχεεειιιρρρηηησσσιιιααακκκάάά    όόόσσσοοο    κκκαααιιι   γγγιιιααα    εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη . 
    Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών αεροσκαφών της παρτίδας παραγωγής Block 30 είναι το 
εεενννιιισσσχχχυυυμμμέέένννοοο    σσσύύύσσστττηηημμμααα    πππρρροοοσσσγγγεεείίίωωωσσσηηηςςς, η τττοοοππποοοθθθέέέτττηηησσσηηη   αααλλλεεεξξξιιιπππρρροοοχχχώώώρρριιιοοουυυ  και πππρρροοοβββοοολλλέέέααα    νννυυυχχχτττεεερρριιινννήήήςςς    αααννναααχχχαααίίίτττιιισσσηηηςςς. Τα 
Block 50 έχουν δεχθεί δομικές ενισχύσεις και διαθέτουν ισχυρότερο κινητήρα και βελτιωμένα ηλεκτρονικά, 
ραντάρ σε σχέση με τα Block 30. 
  Τα F-16 BLOCK 30 και BLOCK 50 επιχειρούν από τη Λάρισα (110 Πτέρυγα Μάχης, 346 Μοίρα "Ιάσων") 
και τη Νέα Αγχίαλο (111 Πτέρυγα Μάχης, Μοίρες: 341 "Βέλος", 347 "Περσέας" και 330 "Κεραυνός"). 
  Όλα τα Ελληνικά F-16 φέρουν την παραλλαγή Aegean Ghost, τττρρριιιώώώννν    τττόόόνννωωωννν    μμμπππλλλεεε    κκκαααιιι   γγγκκκρρρι που είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική στο περιβάλλον του Αιγαίου.  
   Πιθανόν να είναι το πιο διαδεδομένο Δυτικό καταδιωκτικό, αφού έχουν κατασκευαστεί πάνω από 4000 
μοντέλα. 
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                                    ΤΤΤεεεχχχνννιιικκκάάά   χχχαααρρρααακκκτττηηηρρριιισσστττιιικκκάάά///ΕΕΕπππιιιδδδόόόσσσεεειιιςςς:::   

• Πλήρωμα: 1 (C model), 2 (D model) 

• Κινητήρας: General Electric F110-GE 100 afterburning turbofan (Block 
30/Ώση: 29.000 λίβρες), General Electric F110-GE 129 (Block 50/Ώση: 
31.000 λίβρες) 

• Εκπέτασμα Πτερύγων: 9.45μ 

• Μήκος: 14.52μ 

• Μέγιστη ταχύτητα: 2.173χλμ. την ώρα ή 2.05 Mach 

• Μέγιστο ύψος: 15.240μ. ή 49.000 πόδια 

 
 

ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΑΑΑΚΚΚΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   

ΚΚΚααατττααασσσκκκεεευυυααασσστττήήήςςς    General Dynamics (Lockheed Martin) 

ΔΔΔιιιααασσστττάάάσσσεεειιιςςς    (((ΜΜΜ ///ΠΠΠ///ΥΥΥ)))   15,03/9,45/5,09 μέτρα 

ΒΒΒάάάρρροοοςςς    (((άάάδδδεεειιιοοο///μμμέέέγγγιιισσστττοοο)))   8,853/16.875 κιλά 

ΕΕΕμμμβββέέέλλλεεειιιααα    2.100 ν.μ. (3.900 χιλ) 

ΜΜΜέέέγγγιιισσστττηηη   ττταααχχχύύύτττηηητττααα    1.500 mph (sea level) / 2,05 mach 

ΜΜΜέέέγγγιιισσστττηηη   οοορρροοοφφφήήή   50.000 ft (15 χιλ) 

ΑΑΑρρρχχχιιικκκόόόςςς    βββαααθθθμμμόόόςςς    ααανννόόόδδδοοουυυ   15,240 μέτρα / λεπτό 

ΚΚΚιιινννηηητττήήήρρρεεεςςς    Pratt and Whitney F100-PW-200/220/229 ή General 
Electric F110-GE-100/129 

ΜΜΜέέέγγγιιισσστττηηη   ώώώσσσηηη    27.000 lbs (12.150 κιλά) 

ΟΟΟπππλλλιιισσσμμμόόόςςς    πυροβόλο M-61A1 20mm με 500 βλήματα 
μέχρι έξι πυραύλους Αέρος-Αέρος, συμβατικά 

πυρομαχικά Αέρος-Αέρος και Αέρος-Επιφανείας και 
ατρακτίδια ηλεκτρονικών αντιμέτρων 



 
 
 
 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ   
                           ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ            FFF---111666   
 
 
 

   

                                 ΤΤΤΕΕΕΝΝΝΚΚΚΙΙΙΚΚΚΑΑΑ      ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΔΔΔΙΙΙΑΑΑ   
                                                      ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ                                                                                                                              
A    AAAΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   
                                                   FFF---111666   
   



   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   



            ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΟΟΟΥΥΥΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   –––   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΓΓΓΡΡΡΑΑΑΓΓΓΗΗΗ      ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ      ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΟΟΟΥΥΥ      ΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   
     Αφού κόλλησα δύο φφφιιιλλλεεεζζζόόόλλλ      5 εκατοστών 
μεταξύ τους(διαστάσεων 1m επί 0,70m), στη 
συνέχεια σχεδίασα πάνω τους τον κορμό 
του αεροπλάνου.  
 Με έέένννααα   μμμιιικκκρρρόόό   σσσβββοοουυυρρράάάκκκιιι που είχαμε στο 
σπίτι μας, έδωσα στο φελιζόλ περίπου το 
σχήμα του αεροσκάφους, με τις κκκαααμμμπππύύύλλλεεεςςς   
κκκαααιιι   τττιιιςςς   εεεγγγκκκοοοπππέέέςςς του. Ήταν αρκετά δύσκολο 
γιατί σε κάποια στιγμή έπρεπε να χρησιμοποιήσω και έέένννααα   πππρρριιιοοονννωωωτττόόό   μμμαααχχχαααίίίρρριιι... 
Φυσικά εδώ είχα και την βοήθεια της μητέρας μου, που το χέρι της  είναι ποιο 
σταθερό και συνηθισμένο στη χρήση του μαχαιριού. 
    Τα φτερά ήταν ποιο εύκολο να τα σχεδιάσω. Αφού σχεδίασα τα φτερά της 
δεξιάς πλευράς του αεροσκάφους , πάνω στο φελιζόλ 2,5 εκατοστών, τα 
ακριβώς αντίθετα ήταν τττααα   φφφτττεεερρράάά της αριστερής του μεριάς.  

   Στη συνέχεια και αφού 
χχχάάάρρραααξξξααα   τττιιιςςς   εεεγγγκκκοοοπππέέέςςς στη 
βάση του αεροσκάφους 
μας, για να μπορώ να 
τοποθετήσω μέσα σ΄  
αυτές τα φτερά μας, 
άρχισα σιγά- σιγά να 
κολλάω ένα- ένα τα 
φτερά. Πρώτα κκκόόόλλλλλληηησσσααα   τα 
μεγάλα μπροστινά φτερά 
και έπειτα τα μικρότερα 
φτερά που βρίσκονται 
στο πίσω μέρος του 
αεροσκάφους μου.          
Σε μερικά σημεία 
χρησιμοποίησα και 

μερικές οοοδδδοοοννντττοοογγγλλλυυυφφφίίίδδδεεεςςς   για μεγαλύτερη σταθερότητα. 



     Αφού κόλλησα και το τελευταίο κομμάτι του αεροσκάφους μου (εκτός από 
την ουρά του αεροσκάφους μου που θα την τοποθετήσω τελευταία) τώρα θα 
πρέπει να καλύψω   και τις ατέλειες που έχουν δημιουργηθεί. Για να το 
καταφέρω αυτό θα χρησιμοποιήσω  ααακκκρρρυυυλλλιιικκκόόό   σσστττόόόκκκοοο   μμμεεε   κκκόόόλλλλλλααα   ττταααχχχεεείίίαααςςς   
πππήήήξξξεεεωωωςςς... Ετοιμάζω λοιπόν το μίγμα μου, σε αναλογία μισό – μισό,  σε ένα 
κκκυυυπππεεελλλάάάκκκιιι   αααπππόόό   γγγιιιαααοοούύύρρρτττιιι. Με την βοήθεια ενός μμμιιικκκρρροοούύύ   πππιιινννέέέλλλοοουυυ   κκκαααιιι   μμμιιιαααςςς   
σσσπππάάάτττοοουυυλλλαααςςς, αλείφω το μίγμα μου πάνω στις ατέλειες του αεροσκάφους μου. 
Πριν καν καλά – καλά τελειώσω , αυτό άρχισε να στεγνώνει. 
 

 

   Στη συνέχεια έπρεπε να τρίψω το στόκο για να κάνω την επιφάνεια του 
αεροσκάφους όσο πιο λεία μπορώ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα 
σσσμμμυυυρρριιιδδδόόόπππααανννοοο   χχχοοοννντττρρρόόό    άρχισα να τρίβω γύρω – γύρω το αεροσκάφος μου 
δίνοντας τού το επιθυμητό  αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή έγινε 



τουλάχιστον τρεις φορές. ( πρώτα στοκάρισμα μετά τρίψιμο, στοκάρισμα 
τρίψιμο κ.ο.κ.) 

   Όλες τις μέρες αυτές , κάνοντας  τις 
εργασίες, ταυτόχρονα έψαχνα και 
διάφορα άλλα πράγματα , τα οποία θα 
μπορούσα να χρησιμοποιήσω ως  μέρη 
του αεροσκάφους μου. Ψάχνοντας 
λοιπόν βρήκα: κκκαααπππάάάκκκιιιααα   από αααππποοοσσσμμμηηητττιιικκκάάά    
από κκκοοολλλόόόνννιιιεεεςςς , καπάκια από αααππποοοσσσμμμηηητττιιικκκάάά   
χχχώώώρρροοουυυ , καθώς και την συσκευασία μέσα 
στην οποία βρισκόταν κάποια από αυτά. 
Ευτυχώς η αδερφή μου έχει πολλά 
αποσμητικά και κολόνιες !!!.  
ΤΤΤοοο   αααεεερρροοοσσσκκκάάάφφφοοοςςς   μμμοοουυυ   μμμέέέχχχρρριιι   σσστττιιιγγγμμμήήήςςς   
πππρρροοοχχχωωωρρράάάεεειιι   ππποοολλλύύύ   ιιικκκααανννοοοππποοοιιιηηητττιιικκκάάά...   

    
 Το επόμενο στάδιο είναι να αρχίσω να 
ετοιμάζω και τις τττοοορρρπππίίίλλλεεεςςς   τττοοουυυ. Τα σχέδια 
είναι  5 και κάθε σχέδιο έχει από  2 

κομμάτια . Σύνολο  10 τορπίλες. Για 
τον σχηματισμό τους χρησιμοποίησα  
ρρροοολλλόόό   χχχαααρρρτττίίί   κκκοοουυυζζζίίίννναααςςς, υγείας και 
κάποιου άλλου περιτυλίγματος.  
 
Τα έκοψα στο μέγεθος που ήθελα  
και άρχισα σιγά – σιγά να τους δίνω 



το σχήμα τους, τοποθετώντας πάνω τους τττοοο   κκκάάάτττιιι   δδδιιιαααφφφοοορρρεεετττιιικκκόόό   που τα κάνει να 
ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Τρία είδη (δύο από το κάθε είδος) θα μπουν στα  
μμμεεεγγγάάάλλλααα   μμμπππρρροοοσσστττιιινννάάά   φφφτττεεερρράάά και δύο είδη (δύο από το κάθε είδος) θα μπουν στα 
πππίίίσσσωωω   τττααα   μμμιιικκκρρρόόότττεεερρρααα   φφφτττεεερρράάά. Το μπροστινό μέρος της τορπίλας το έχω 
δημιουργήσει τοποθετώντας έξι κομμάτια (ένα για την καθεμιά μεγάλη 
μπροστινή τορπίλα)  από ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί η μαμά μου για την 
κατασκευή γαρνιτούρας στα γλυκά     (κορνέ ζαχαροπλαστικής). 
 
 
  Για να δώσω στο αεροσκάφος μου μια πιο ζζζωωωννντττααανννήήή   εεεμμμφφφάάάνννιιισσσηηη, σκέφτομαι να 
περάσω και  λλλαααμμμπππάάάκκκιιιααα   σε κάποια σημεία του . Φυσικά αυτό δεν θα μπορούσα 
να το κάνω μόνος μου και γι΄ αυτό ζήτησα την βοήθεια ενός πολύ καλού μας 
οικογενειακού φίλου, τττοοουυυ   ΚΚΚωωωσσστττάάάκκκηηη   τττοοουυυ   ηηηλλλεεεκκκτττρρροοολλλόόόγγγοοουυυ μας, ο οποίος με 
μεγάλη του χαρά δέχτηκα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Στο τέλος το 
αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
Τις  μμμπππαααττταααρρρίίίεεεςςς    όμως και τττααα   κκκαααλλλώώώδδδιιιααα έπρεπε με κάποιον τρόπο να τα καλύψω, 
ώστε να μην φαίνονται , για να έχω μια όσο γίνεται, καλύτερη οπτική 
εντύπωση του έργου μου. ΄Ετσι  λοιπόν κόβοντας μικρά κομματάκια από το 
φελιζόλ μας δημιούργησα  έέένννααα   κκκοοολλλάάάρρροοο, μέσα στο οποίο θα τοποθετούσα και 
θα κάλυπτα το μηχανισμό ήχου (ξέχασα να σας πω πως στο αεροσκάφος μου 
θα βάλω και ήχο), τις μπαταρίες και τα καλώδια . 



 
 
 Το κολάρο αυτό 
το κόλλησα στο 
κάτω μέρος, τη 
βάση, του 
αεροσκάφους 
μου.  
 
 
Τα υπόλοιπα 
καλώδια που 
προεξέχουν τα 
έχω καλύψει, 
δημιουργώντας 
σε διάφορα 

σημεία του αεροσκάφους μου εγκοπές, μέσα στα οποία τα έχω  βάλει και από 
πάνω τττααα   έέέχχχωωω   κκκαααλλλύύύψψψεεειιι   μμμεεε   τττοοοννν   σσστττόόόκκκοοο... ΕΕΕύύύκκκοοολλλοοο   έέέρρργγγοοο!!!!!!!!!...   
   
  Το χρώμα τώρα που διάλεξα να βάψω το αεροσκάφος μου είναι οι 
αααππποοοχχχρρρώώώσσσεεειιιςςς   τττοοουυυ   γγγκκκρρριιι, για να ταιριάζει τέλεια με τα χρώματα των θαλασσών 
μας. Αφού λοιπόν έχω τρίψει και έχω λειάνει το αεροσκάφος μου, στη 
συνέχεια του περνάω το πππρρρώώώτττοοο   σσστττρρρώώώμμμααα του χρώματος που θα του δώσω. ΓΓΓκκκρρριιι   
ααανννοοοιιιχχχτττόόό. Με το χρώμα αυτό περνάω το αεροσκάφος μου πάνω από τρεις 
φορές, για να καλύψω κάποιες μικρές ατέλειες.  Αφού στέγνωσε καλά το 
πρώτο χρώμα στη συνέχεια του πέρασα και το δεύτερο στρώμα χρώματος,      τττοοο   
γγγκκκρρριιι   σσσκκκοοούύύρρροοο   αααπππαααλλλόόό... Το γκρι σκούρο απαλό το έχω περάσει πάνω στο 
αεροσκάφος με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται  πως το αεροσκάφος μου 
είναι βαμμένο σαν «««πππαααρρραααλλλλλλαααγγγήήήςςς»»»   ...   Στη συνέχεια έχω περάσει και την τρίτη 
στρώση, με το χρώμα σσσκκκοοούύύρρροοο   γγγκκκρρριιι   σσσκκκλλληηηρρρόόό, σε ορισμένα μόνο σημεία του 
αεροσκάφους μου, για να το τονίσω ιδιαίτερα. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πιλοτήριο με τον  πππιιιλλλόόότττοοο   ,,,   κκκαααθθθώώώςςς   κκκαααιιι   έέένννααα   μμμιιικκκρρρόόό   λλλαααμμμπππάάάκκκιιι,,,   θα τα 
τοποθετήσω στο τέλος για να μην τα λερώσω με την μπογιά καθώς βάφω το 
αεροσκάφος μου. Το ίδιο ισχύει και για τα κκκαααπππάάάκκκιιιααα   που βρίσκονται στη βάση 
τττοοουυυ   αααεεερρροοοσσσκκκάάάφφφοοουυυςςς   μμμοοουυυ. Το κόκκινο το μεγάλο στο πίσω μέρος, το μοβ το μικρό 
στο πάνω μέρος , κοντά στο πιλοτήριο και το μεγάλο, το οποίο βρίσκεται  σσστττοοο   
κκκάάάτττωωω   μμμπππρρροοοσσστττιιινννόόό μέρος στη βάση του αεροσκάφους μου.  

   Για να καλύψω τώρα τα 
καλώδια και τις μπαταρίες 
που βρίσκονται μέσα στο 
τελάρο, που έχω τοποθετήσει 
στο κάτω μέρος του 
αεροσκάφους μου, 
χρησιμοποιώ έέένννααα   κκκοοομμμμμμάάάτττιιι   
ξξξύύύλλλοοο   αααπππόόό   κκκόόόννντττρρρααα   πππλλλααακκκέέέ... 
Πάνω του έχω κολλήσει την 
μεγάλη περιστρεφόμενη 
ρόδα. Έχω επίσης κάνει και 



δύο τττεεετττρρραααγγγωωωνννιιισσσμμμέέένννεεεςςς   τττρρρύύύπππεεεςςς   από όπου θα βγάλω προς τα έξω τους δύο 
διακόπτες μου. Επειδή όμως αυτό θα πρέπει να ανοιγοκλείνει με κάποιο 
τρόπο, για να  μπορώ να αλλάζω όποτε χρειάζεται μπαταρίες, τττοοο   έέέχχχωωω   κκκόόόψψψεεειιι   
σσστττοοο   111///333   τττοοουυυ   πππεεερρρίίίππποοουυυ και το έχω κολλήσει με ένα φαρδύ λαστιχάκι, ώστε να 
λειτουργεί σαν μεντεσές. Έχω ανοίξει τρύπες διάσπαρτες, σ΄όλη την 
επιφάνεια του ξύλου, γιατί το φελιζόλ είναι ηηηχχχοοομμμοοονννωωωτττιιικκκόόό   υυυλλλιιικκκόόό και 
απορροφά τον ήχο, τον οποίο ήχο όμως εγώ θέλω να ακούγεται. Το μικρότερο 
αυτό κομμάτι του ξύλου δεν το έχω κολλήσει, για να μπορεί να ανοιγοκλείνει, 
αλλά το έχω σταθεροποιήσει με μμμιιιααα   βββίίίδδδααα πάνω στο φελιζόλ. 
 
 
 
 Τέλος για την τοποθέτηση των δύο πίσω ροδών  έχω βάλει πάνω στο ξύλο, σε 
τρία σημεία του, σσσυυυρρρρρραααπππτττιιικκκάάά   σσσιιιδδδεεερρράάάκκκιιιααα μέσα από τα οποία θα περάσω το 
σιδεράκι που ενώνει τις δύο ρόδες .Στη συνέχεια έχω βάψει και αυτό το 
κομμάτι με τα ίίίδδδιιιααα   χχχρρρώώώμμμααατττααα   τττοοουυυ   αααεεερρροοοσσσκκκάάάφφφοοουυυςςς μου.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφού έχω τελειώσει τελείως με το κάτω μέρος του αεροσκάφους μου, είναι 
καιρός να ασχοληθώ και με το πππάάάνννωωω   μμμέέέρρροοοςςς   τττοοουυυ. Αρχίζω  λοιπόν να κολλάω 
ένα – ένα και τα υπόλοιπα μέρη του. Έβαλα λοιπόν το μμμιιικκκρρρόόό   μμμοοοβββ   κκκαααπππάάάκκκιιι και 
στη συνέχεια κόλλησα κκκαααιιι   τττοοο   πππιιιλλλοοοτττήήήρρριιιοοο   μμμεεε   τττοοοννν   πππιιιλλλόόότττοοο   μμμοοουυυ,,, καθώς και το 



καπάκι του πιλοτηρίου μου. Το τελευταίο μου βήμα είναι να κολλήσω και την 
οοουυυρρράάά   τττοοουυυ αεροσκάφους μου. Για να γίνει πιο σταθερό του έχω βάλει και 
μερικές οδοντογλυφίδες. Στη συνέχεια το βάφω κι αυτό σύμφωνα με τα 
χρώματα του αεροσκάφους μου.  
 
 

      ΤΤΤώώώρρρααα   έέέχχχωωω   σσσχχχεεεδδδόόόννν   τττεεελλλεεειιιώώώσσσεεειιι   τττοοο   έέέρρργγγοοο   μμμοοουυυ   :::   
 Έχω τττρρρίίίψψψεεειιι   και έχω βββάάάψψψεεειιι   το αεροσκάφος μου. 

 Έχω κκκαααλλλύύύψψψεεειιι   τττααα   κκκαααλλλώώώδδδιιιααα , αφού πρώτα  έχω δοκιμάσει αααννν   ααανννάάάβββοοουυυννν τα 
λαμπάκια . 

 Έχω τοποθετήσει τις τττοοορρρπππίίίλλλεεεςςς   του και τα υπόλοιπα μέρη του τα οποία, με 
λαμπάκια που τους έχω βάλει, θα φέγγουν. 

 Έχω περάσει τττοοο   πππιιιλλλοοοτττήήήρρριιιοοο και τττοοοννν   πππιιιλλλόόότττοοο   μου . 

 Έχω τοποθετήσει το μηχανισμό για τττοοοννν   ήήήχχχοοο   κκκαααιιι   τττιιιςςς   μμμπππαααττταααρρρίίίεεεςςς, από ένα παλιό, 
σπασμένο παιχνίδι. 

 Και τέλος, έχω βάλει και τις ρρρόόόδδδεεεςςς   του. Αυτές ήταν ότι απέμεινε από ένα 
σπασμένο φορτηγάκι – παιχνίδι, που είχα όταν ήμουν μικρός. Η μαμά κρατάει 
τα πάντα : «««θθθααα   φφφααανννοοούύύννν   χχχρρρήήήσσσιιιμμμααα   κκκάάάππποοουυυ»»» , όπως λέει , και έχει δίκιο. 
Χρειάστηκε μόνο να αγοράσω την μπροστινή ρόδα , η οποία γυρίζει γύρω – 
γύρω , για να μπορεί να κινείται με άνεση και  πππρρροοοςςς   όόόλλλεεεςςς   τττιιιςςς   κκκααατττεεευυυθθθύύύνννσσσεεειιιςςς             
το αεροσκάφος μου.  

 
 
 
  Η  τελευταία πινελιά του 
έργου μου είναι η 
τοποθέτηση δύο Ελληνικών 
σημαιών , για να τονίσω την  
ελληνικότητα του  FFF111666      
ΑΑΑΕΕΕΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΑΑΑΦΦΦΟΟΟΥΥΥΣΣΣ    μου.  



 
 

 
 

         ΤΤΤοοο   έέέρρργγγοοο   μμμοοουυυ   έέέχχχεεειιι   τττεεελλλεεειιιώώώσσσεεειιι:::   
   
 ΤΤΤηηηννν   ΔΔΔεεευυυτττέέέρρρααα      222555      ΦΦΦεεεβββρρροοουυυαααρρρίίίοοουυυ   222000111333   κκκαααιιι   ώώώρρρααα   :::      111777:::333555   μμμ...μμμ...      

          
 
   
            

   



   
   
   
   
   
   
   
               ΕΕΕύύύχχχοοομμμαααιιι   νννααα   σσσαααςςς   άάάρρρεεεσσσεεε   ππποοολλλύύύ   όόόπππωωωςςς   κκκιιι   
εεεμμμέέένννααα...   ΚΚΚαααιιι   μμμηηηννν   ξξξεεεχχχνννάάάμμμεεε   πππωωωςςς   τττοοο   έέέρρργγγοοο   μμμοοουυυ   
αααυυυτττόόό   εεείίίννναααιιι   αααφφφιιιεεερρρωωωμμμέέένννοοο   σσστττοοοννν   αααγγγαααπππηηημμμέέένννοοο   
μμμοοουυυ   πππαααπππππποοούύύ   κκκαααιιι   πππρρρώώώηηηννν   αααλλλεεεξξξιιιπππτττωωωτττιιισσστττήήή   :::      
   
    ΘΘΘΕΕΕΟΟΟΔΔΔΩΩΩΡΡΡΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   ΙΙΙΩΩΩΑΑΑΝΝΝΝΝΝΗΗΗ...   

 
 
 
 

                                                                                                                                                            ΒΒΒΑΑΑΣΣΣΙΙΙΛΛΛΗΗΗΣΣΣ         ΜΜΜΟΟΟΣΣΣΧΧΧΟΟΟΣΣΣ   
 
 
 
 
 
 

         ΚΚΚΟΟΟΣΣΣΤΤΤΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΪΪΪΟΟΟΝΝΝΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΘΘΘΗΗΗΚΚΚΑΑΑΝΝΝ   
   

111)))   ΦΦΦεεελλλιιιζζζόόόλλλ   τττωωωννν   555cccmmm   κκκαααιιι   τττωωωννν222,,,555cccmmm   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   
αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι)))...      

   



222)))   ΞΞΞυυυλλλάάάκκκιιιααα   μμμπππαααμμμππποοούύύ   γγγιιιααα   σσσοοουυυβββλλλάάάκκκιιιααα   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   
σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι)))...   

   
333)))   ΟΟΟδδδοοοννντττοοογγγλλλυυυφφφίίίδδδεεεςςς   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι)))...   

   
   

444)))   ΚΚΚόόόλλλλλλααα   γγγιιιααα   τττοοο   φφφεεελλλιιιζζζόόόλλλ:::   iiinnnvvviiisssiiibbbllleee   mmmaaaiiilllsss   aaadddhhheeesssiiivvveee   333111000mmmlll      ,,,   κκκόόόσσστττιιισσσεεε   333   
εεευυυρρρώώώ...

    

   
555)))   ΑΑΑκκκρρρυυυλλλιιικκκόόόςςς   σσστττόόόκκκοοοςςς   ssspppaaaccchhhttteeelll   444000000gggrrr,,,   κκκόόόσσστττιιισσσεεε   333   εεευυυρρρώώώ...   

   
666)))   ΚΚΚόόόλλλλλλααα   ττταααχχχεεείίίαααςςς   πππήήήξξξεεεωωωςςς   AAArrrvvvaaacccooollllll   222333000   gggrrr,,,   κκκόόόσσστττιιισσσεεε      222,,,555   

εεευυυρρρώώώ...
    

   
777)))   999   ΛΛΛαααμμμπππάάάκκκιιιααα   (((333   μμμιιικκκρρράάά   κκκαααιιι   333   μμμεεεγγγαααλλλύύύτττεεερρρααα)))      κκκαααιιι   

κκκαααλλλώώώδδδιιιααα,,,      κκκόόόσσστττιιισσσαααννν      σσσυυυνννοοολλλιιικκκάάά      777   εεευυυρρρώώώ...
    

   
888)))      222   ΜΜΜπππαααττταααρρρίίίεεεςςς      999VVV,,,      ηηη   κκκαααθθθεεεμμμιιιάάά   κκκόόόσσστττιιισσσεεε   111,,,555000   εεευυυρρρώώώ,,,   

σσσύύύνννοοολλλοοο   333   εεευυυρρρώώώ...   

   
999)))   ΡΡΡόόόδδδααα   ππποοουυυ   γγγυυυρρρίίίζζζεεειιι   333666000   μμμοοοίίίρρρεεεςςς,,,   κκκόόόσσστττιιισσσεεε      111,,,888000      εεευυυρρρώώώ...   

   
   



111000)))   ΚΚΚαααπππάάάκκκιιιααα   δδδιιιάάάφφφοοορρρααα   αααπππόόό   αααππποοοσσσμμμηηητττιιικκκάάά   ,,,   
κκκοοολλλόόόνννιιιεεεςςς,,,   αααρρρώώώμμμααατττααα   χχχώώώρρροοουυυ   κκκαααιιι   τττιιιςςς   σσσυυυσσσκκκεεευυυααασσσίίίεεεςςς   
τττοοουυυςςς   (((αααπππόόό   τττααα   κκκαααλλλλλλυυυννντττιιικκκάάά   τττηηηςςς   αααδδδεεερρρφφφήήήςςς   μμμοοουυυ)))...      

   
111111)))   ΧΧΧάάάρρρτττιιινννααα   ρρροοολλλάάά   υυυγγγεεείίίαααςςς,,,   κκκοοουυυζζζίίίννναααςςς   κκκαααιιι   

πππεεερρριιιτττυυυλλλίίίγγγμμμααατττοοοςςς   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   
σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι)))...

    

   
111222)))   ΡΡΡόόόδδδεεεςςς   αααπππόόό   πππαααλλλιιιόόό   σσσπππααασσσμμμέέένννοοο   αααυυυτττοοοκκκιιινννηηητττάάάκκκιιι   (((τττοοο   

υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι)))...   

   
   

111333)))   ΚΚΚεεεφφφάάάλλλιιι   πππιιιλλλόόότττοοουυυ   αααπππόόό   πππαααλλλιιιάάά   κκκοοούύύκκκλλλααα   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   
αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι)))...   

   
111444)))   ΦΦΦωωωτττοοοτττυυυπππίίίααα   γγγιιιααα   τττοοο   πππιιιλλλοοοτττήήήρρριιιοοο...   

   
111555)))   ΜΜΜοοονννωωωτττιιικκκήήή   ττταααιιινννίίίααα   γγγιιιααα   νννααα   κκκαααλλλύύύψψψωωω   τττααα   κκκαααλλλώώώδδδιιιααα   (((τττοοο   

υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι)))...   

111666)))   ΜΜΜππποοογγγιιιέέέςςς   :::τττρρρεεειιιςςς   αααππποοοχχχρρρώώώσσσεεειιιςςς   τττοοουυυ   γγγκκκρρριιι   αααπππόόό   444   εεευυυρρρώώώ   τττοοο   κκκαααθθθέέένννααα,,,   
σσσύύύνννοοολλλοοο      111222   εεευυυρρρώώώ...      

   
111777)))   ΣΣΣμμμυυυρρρδδδόόόπππααανννοοο         222   φφφύύύλλλλλλααα   ,,,   αααπππόόό   000,,,555000   εεευυυρρρώώώ   τττοοο   

κκκαααθθθέέένννααα,,,      111   εεευυυρρρώώώ...   



   
111888)))   ΈΈΈξξξιιι   ααανννττταααλλλλλλααακκκτττιιικκκάάά   κκκαααπππάάάκκκιιιααα   αααπππόόό   κκκοοορρρνννέέέ      

ζζζαααχχχαααρρροοοπππλλλααασσστττιιικκκήήήςςς,,,   τττοοο   κκκαααθθθέέένννααα   κκκόόόσσστττιιισσσεεε   000,,,222000   εεευυυρρρώώώ,,,   
σσσύύύνννοοολλλοοο   111,,,222000   εεευυυρρρώώώ...   

   
111999)))   222   ΔΔΔιιιααακκκόόόπππτττεεεςςς   (((111   γγγιιιααα   τττααα   φφφώώώτττααα   κκκαααιιι   111   γγγιιιααα   τττοοοννν   ήήήχχχοοο)))   ,,,   

σσσύύύνννοοολλλοοο   000,,,666000   εεευυυρρρώώώ...   

   
222000)))   ΣΣΣυυυσσσκκκεεευυυήήή   –––   πππλλλααακκκέέέτττααα   ήήήχχχοοουυυ   αααπππόόό   έέένννααα   πππαααλλλιιιόόό   

αααεεερρροοοπππλλλααανννάάάκκκιιι   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι   
μμμοοουυυ)))...     

   
222111)))   MMMίίίααα   βββίίίδδδααα   μμμαααζζζίίί   μμμεεε   τττηηηννν   οοούύύπππααα   τττηηηςςς      (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   

πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι   μμμοοουυυ)))...      

   
222222)))   ΜΜΜεεερρριιικκκάάά   σσσυυυρρρρρραααπππτττιιικκκάάά   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   

ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι   μμμοοουυυ)))...     

   
222333)))   ΈΈΈνννααα   κκκοοομμμμμμάάάτττιιι   φφφαααρρρδδδύύύ   λλλάάάσσστττιιιχχχοοο   (((τττοοο   υυυλλλιιικκκόόό   αααυυυτττόόό   

πππρρροοοϋϋϋπππήήήρρρχχχεεε   ήήήδδδηηη   σσστττοοο   σσσπππίίίτττιιι   μμμοοουυυ)))...   

   
222444)))   ΈΈΈνννααα   κκκοοομμμμμμάάάτττιιι   ξξξύύύλλλοοουυυ   κκκόόόννντττρρρααα   πππλλλααακκκέέέ      

   
   
   



                                                                        ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ      ΚΚΚΟΟΟΣΣΣΤΤΤΟΟΟΣΣΣ:::   
                                                                                             333555,,,111      εεευυυρρρώώώ...   
 
 
 
 
 
 

ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΛΛΛΕΕΕΙΙΙΑΑΑ      ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΘΘΘΗΗΗΚΚΚΑΑΑΝΝΝ   
   

111)))   ΠΠΠιιινννέέέλλλααα   σσσεεε   δδδιιιάάάφφφοοορρρααα   μμμεεεγγγέέέθθθηηη...   

222)))   ΨΨΨαααλλλίίίδδδιιι...   

333)))   ΜΜΜαααχχχαααίίίρρριιι   μμμεεε   δδδοοοννντττάάάκκκιιιααα...   

444)))   ΤΤΤρρροοοχχχόόόςςς   μμμιιικκκρρρόόόςςς...   

555)))   ΣΣΣμμμυυυρρριιιδδδόόόπππααανννααα...   

666)))   ΣΣΣπππάάάτττοοουυυλλλααα   μμμιιικκκρρρήήή   κκκαααιιι   μμμεεεγγγάάάλλληηη...   

777)))   ΈΈΈνννααα   μμμιιικκκρρρόόό   κκκυυυπππεεελλλάάάκκκιιι   αααπππόόό   γγγιιιαααοοούύύρρρτττιιι   γγγιιιααα   νννααα   
ααανννααακκκααατττέέέψψψωωω   τττοοο   μμμίίίγγγμμμααα   μμμοοουυυ...   



 
 
 
 
 
 

                                                   ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΑΑΑ   
   

1. Προφορική επικοινωνία με τον παππού μου, πρώην 
αλεξιπτωτιστή, του τμήματος Καταδρομών, κατά το έτος 1971.   

2. Περιοδικό : πτήση και διάστημα Οκτώβριος  2012  τεύχος  321. 
3. Περιοδικό: πτήση και διάστημα Δεκέμβριος  2012  τεύχος  323. 

               Διαδίκτυο: 
4. http:// το αεροπλάνο. 
5. http:// περιγραφή του αεροπλάνο.  
6. http:// διάφοροι τύποι αεροσκαφών. 
7. http:// το αεροπλάνο και η προσφορά του. 
8. http:// αεροπλάνο και περιβάλλον. 
9. http:// νεότερες εξελίξεις του αεροπλάνου. 
10. http:// τύπος αεροσκάφους  F – 16. 
11. Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια  «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ». 
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