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ΜΕΡΟΣ Α’ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Εισαγωγή
Το 1975 πήγα στο Zagreb για τους πρώτους Βαλκανικούς αγώνες. Στην πτήση της επιστροφής,
βρέθηκα να κάθομαι πλάι σε ένα ονομαστό Γιουγκοσλάβο αεροναυπηγό. Κατά την συζήτηση τον
ρώτησα, μεταξύ άλλων, πως αντιμετωπίζουν το θέμα των ερασιτεχνικών αεροκατασκευών. Μου
απάντησε ότι τις αποθαρρύνουν με κάθε τρόπο.
«Όποιος θέλει να πετάξει, να πάει να δουλέψει στο εργοστάσιο, για να αποκτήσει κουπόνια
δικαιώματος πτήσεως, ανάλογα με τις ώρες εργασίας του. Μετά, να πάει σε κάποιο σωματείο για να
εκπαιδευθεί», μου είπε. Η πλήρης αποθάρρυνση της κατασκευαστικής εφέσεως των αεραθλητών με
άφησε άφωνο.
Σήμερα, ανάλογη νοοτροπία μοιάζει να επικρατεί στον αερομοντελισμό. Όποιος θέλει να πετάξει
μοντέλο, να βρει λεφτά (από τον μπαμπά του ή δουλεύοντας) και να έρθει να αγοράσει ένα έτοιμο
μοντέλο. Οι πρωτότυπες αεροκατασκευές αποθαρρύνονται από την επικρατούσα οικονομική ιδεολογία. Το δυτικό οικονομικό μοντέλο παράγει παρόμοια αποτελέσματα με το παλιό ανατολικό. Όποιος
διασκεδάζει κατασκευάζοντας με τα χέρια του, έχει σήμερα ανάγκη από υποστήριξη.
Στο ελληνικό αερομοντελιστικό blog www.aeromodelling.gr εμφανίζονται συχνά ερωτήματα γύρω
από την βιβλιογραφία περί της αεροδυναμικής των μοντέλων. Όσοι έχουν άνεση με τα αγγλικά, ας
διαβάσουν το βιβλίο του Martin Simons «Model airplane aerodynamics». Να μελετήσουν το κείμενο
και όχι μόνο τους υποτίτλους των σχημάτων. Δεν χρειάζονται κάτι άλλο. Δυστυχώς κάτι παρόμοιο δεν
υπάρχει στα ελληνικά. Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα σύντομο υποκατάστατο στα ελληνικά.
***
Ξεκινάμε δηλώνοντας ότι ασχολούμαστε εδώ μόνο με μοντέλα ανεμόπτερα και όχι με μηχανοκίνητα.
Ο λόγος είναι ότι η ευγενής αεροδυναμική είναι απαραίτητη σε κάθε ανεμόπτερο. Αντιθέτως, ένα
μηχανοκίνητο είναι αποδεκτό, έστω και αν έχει υποδεέστερη αεροδυναμική. Η βαρβαρότης ενός
ισχυρού κινητήρα μπορεί να επικαλύψει κάθε αεροδυναμική ατέλεια, τόσο στα μοντέλα όσο και στα
επανδρωμένα αεροσκάφη. Σήμερα, ένα μηχανοκίνητο αεροσκάφος δεν έχει καν ανάγκη από πτέρυγες,
αν ονομάζεται drone, ή κάτι παρόμοιο. Εστιαζόμαστε λοιπόν στα μοντέλα ανεμόπτερα.
Σημ. Αν μιλήστε με φίλους στον αεραθλητισμό, θα σας πουν ότι είμαι καθαρός ανεμοπόρος και σνομπάρω τους κινητήρες. Διατί να το αποκρύψομεν άλλωστε; Πράγμα που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
Τέλος, οι νέοι αερομοντελιστές να μην θεωρήσουν ότι η αεροδυναμική των μοντέλων είναι μια
απλοποιημένη αεροδυναμική και ότι, αν διαβάσουν για επανδρωμένα αεροσκάφη, θα βρουν κάτι πολύ
διαφορετικό. Το βιβλίο «ερασιτεχνικές αεροκατασκευές»1 αναφέρεται σε επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ότι γράφει, μπορείτε να το εφαρμόσετε και στα μοντέλα. Απλώς οι αριθμοί που θα προκύψουν θα
είναι διαφορετικοί. That’s all.

Απλός υπολογισμός αερομοντέλων
Το βάρος
Αν θέλουμε να υπολογίσουμε ένα μοντέλο, δεν θα αρχίσουμε από ένα σχεδιάκι με εντυπωσιακά
χρώματα. Ο σχεδιασμός κάθε ιπταμένου αντικειμένου ξεκινάει πάντα από το βάρος που θέλουμε να
μεταφέρουμε. Το βάρος αυτό μπορεί να είναι τέσσερεις τζέδες με τις βαλίτσες τους. Στην δική μας
περίπτωση είναι κάποια σέρβο, ένας δέκτης, μια μπαταρία και κάποιο μικρό έρμα που χρειάζεται
συνήθως για να φέρουμε το κέντρο βάρους στο σωστό σημείο.
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Όλα αυτά τα βάρη για να πετάξουν χρειάζονται πτέρυγες, άτρακτο και πηδάλια, που και αυτά έχουν
κάποιο βάρος. Όλα αυτά μαζί-ομού αποτελούν το μικτό βάρος πτήσεως του μοντέλου W (Weight) σε
γραμμάρια.
Ένας νέος αερομοντελιστής, χωρίς πείρα, δεν μπορεί να εκτιμήσει αναλυτικά αυτά τα βάρη. Μπορεί
όμως να βρει «στο περίπου» το επιθυμητό βάρος του μοντέλου του, από το βάρος άλλων παρομοίων
μοντέλων της αγοράς, ή των γνωστών του. Θα πρέπει να ξέρει «στο περίπου» αν ονειρεύεται να έχει
ένα μοντέλο μισού κιλού ή τεσσάρων κιλών. Η ακρίβεια δεν έχει σημασία. Ξεκινάμε με κάποιο βάρος
«στο περίπου» και το διορθώνουμε αργότερα. Το διορθώνουμε πετώντας στα σκουπίδια κάποια
χαρτιά με υπολογισμούς, και όχι κάποιο αποτυχημένο μοντέλο με ωραία αυτοκόλλητα.

Πτερυγικός φόρτος
Όταν γνωρίζετε το μικτό βάρος ενός μοντέλου, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε την πτερυγική
επιφάνεια του μοντέλου σε τετραγωνικές παλάμες (dm2 δηλαδή 10x10εκ). Αρκεί να βρεθεί κάποιος να
σας πει πόσα γραμμάρια βάρους μπορεί να σηκώσει κάθε τετραγωνική παλάμη πτερυγικής
επιφανείας.
Ο πτερυγικός φόρτος στα συνήθη μοντέλα ανεμόπτερα είναι της τάξεως των 20-40 gr/dm2 (στο
περίπου και αυτό). Με μεγαλύτερο πτερυγικό φόρτο έχουμε γρήγορα ανεμόπτερα. Με μικρότερο
πτερυγικό φόρτο έχουμε βραδύτερα ανεμόπτερα που πετάν ευκολότερα, αλλά επηρεάζονται
περισσότερο από τις αναταράξεις της ατμοσφαίρας.
Ο φόρτος αυτός αντιστοιχεί με 2-4 kg/m2 Τα αργά παραπέντε, που προσγειώνονται περπατώντας,
έχουν πτερυγικό φόρτο γύρω στα 4-6 kg/m2. Τα δε επανδρωμένα ανεμόπτερα που πετάν πολύ γρηγορότερα από τα μοντέλα, έχουν πτερυγικό φόρτο 20-40 kg/m2. Δηλαδή με μεγαλύτερη ταχύτητα, η
επιφάνεια των πτερύγων τους μπορεί να σηκώνει δεκαπλάσιο φορτίο από ότι στα μοντέλα.
Από την στιγμή που διαλέξατε κάποιο πτερυγικό φόρτο, μπορείτε να γνωρίζετε αμέσως την
πτερυγική επιφάνεια που απαιτείται για το βάρος του μοντέλου που σχεδιάζετε.
Αν σχεδιάζετε ανεμόπτερο με μικτό βάρος 1 χλγ (δηλαδή 1.000 gr) και διαλέξτε πτερυγικό φόρτο 30
gr/dm2 , θα διαιρέσετε το 1.000 δια του 30 και θα βρείτε ότι χρειάζεται επιφάνεια 33 dm2. Όλα αυτά
«στο περίπου». Μην τα βάλετε σε υπολογιστή να σας βγάλει το αποτέλεσμα με 5 δεκαδικά ψηφία. Η
μεγάλη ακρίβεια είναι άχρηστη.

Διάταμα
Τώρα πρέπει να σκεφθούμε αν οι πτέρυγές μας θα είναι στενόμακρες ή κοντόχοντρες.
Αν διαιρέσουμε το εκπέτασμα με την χορδή της πτέρυγας, βρίσκουμε ένα αριθμό που ονομάζεται
«διάταμα» (η αλλιώς «επιμήκυνση» της πτέρυγας). Για παράδειγμα, αν ένα μοντέλο έχει
παραλληλόγραμμη πτέρυγα με εκπέτασμα 2 μέτρα (200 cm) και χορδή 20 cm, το διάταμα είναι
200/20=10
Στα ελαφρά αεροπλάνα το διάταμα συμφέρει να είναι γύρω στο 6. Μικρότερο διάταμα κάνει
πτέρυγες κοντόχοντρες που είναι ασταθέστερες, αλλά και πιο ευέλικτες. Το μεγαλύτερο διάταμα κάνει
ένα αεροπλάνο οικονομικότερο, που πετάει με μικρότερο κινητήρα.
Είναι προφανές ότι τα ανεμόπτερα, που δεν έχουν καθόλου κινητήρα, πρέπει να έχουν μεγάλο
διάταμα. Δεν νοείται ανεμόπτερο με διάταμα κάτω από 10. Στα σύγχρονα ανεμόπτερα το διάταμα είναι
γύρω στο 20 με 25.
Ανάλογα ισχύουν για τα μοντέλα. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε πολύ μικρή
χορδή. Το γιατί θα το εξηγήσουμε αργότερα.

Σε πέντε λεπτά
Με τέτοιους απλούς υπολογισμούς μπορείτε να υπολογίζετε μοντέλα στα γρήγορα και να τα
απορρίπτετε εγκαίρως, αν δεν σας αρέσουν. Πολλοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τα τεχνικά στοιχεία
διαφόρων μοντέλων του εμπορίου. Καλό θα είναι να συγκρίνετε τα στοιχεία του μοντέλου σας με τα
στοιχεία υπαρκτών μοντέλων που σας αρέσουν.
Αν συντάξετε ένα πίνακα με τεχνικά χαρακτηριστικά διαφόρων μοντέλων που σας ενδιαφέρουν,
φροντίστε πρώτα να τα μεταφράσετε σε ίδιες μονάδες (μετρικές κατά προτίμηση). Τελικώς, κάπου εκεί
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θα βόσκει και το δικό σας μοντέλο.

Συμβιβασμοί
Η σχεδίαση ενός ανεμοπτέρου (μικρού ή μεγάλου) είναι ένα παιχνίδι συμβιβασμών. Κερδίζουμε
κάτι κάπου και χάνουμε κάτι κάπου αλλού.
Αν καταργήσουμε τελείως την ουρά, κερδίζουμε βάρος και δουλειά, αλλά χάνουμε ευστάθεια και
επιδόσεις. Αυξάνοντας το διάταμα κερδίζουμε επιδόσεις, αλλά προσθέτουμε βάρος και δυσκολία από
μια ισχυρότερη πτέρυγα.
Όλα αυτά μπορείτε να τα διαπιστώσετε αν κατασκευάζετε και απορρίπτετε διαδοχικά πολλά
μοντέλα. Αν όμως σας αρέσει να παίζετε με αριθμούς, ίσως γλυτώσετε από πολλές διαδοχικές
αποτυχίες. Μην νομίσετε επίσης ότι παίζοντας με αριθμούς, θα κατασκευάσετε το τέλειο μοντέλο που
θα κερδίσει κάποια κύπελλα, ή θα γίνει εμπορική επιτυχία. Αφήστε το αυτό στους επαγγελματίες του
είδους.

Η χρήση των ανεμοπτέρων
Όταν σχεδιάζουμε ένα αεροσκάφος δεν το σχεδιάζουμε για την αισθητική του, αλλά για κάποια
χρήση. Τα στρατιωτικά αεροπλάνα τα σχεδιάζουμε για να φέρουν κάποιο οπλισμό. Τα πολιτικά
αεροπλάνα τα σχεδιάζουμε για να κουβαλάν κάποιους τόνους φορτίου, έμψυχου ή άψυχου. Τα
ανεμόπτερα γιατί τα σχεδιάζουμε; Προφανώς για να μπορούν να ανεμοπορήσουν.
Ανεμοπορία είναι η πτήση με χρήση ανοδικών ρευμάτων της ατμοσφαίρας. Η ανεύρεση και
εκμετάλλευση ανοδικών ρευμάτων είναι η απόλαυση του ανεμοπόρου, ασχέτως της αισθητικής του
ανεμοπτέρου. Τα σύγχρονα πλαστικά ανεμόπτερα ακολουθούν την αισθητική των ηλεκτρικών
ψυγείων, δηλαδή έχουν όλα το ίδιο σχήμα και είναι όλα άσπρα. Αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου.
Τα ανοδικά ρεύματα της ατμοσφαίρας είναι τρία, τα εξής δύο: το θερμικό και το δυναμικό. Το τρίτο,
δηλαδή το κύμα όρους, δεν αφορά τα μοντέλα.

Το θερμικό
Το θερμικό δημιουργείται κυρίως από την θέρμανση του εδάφους. Όταν ο αέρας κοντά στο έδαφος
θερμανθεί, θα θελήσει τραβήξει προς τα πάνω. Η προς τα πάνω μετακίνηση αερίων μαζών ονομάζεται
θερμικό, όπως ονομάζεται άνεμος η οριζόντια κίνηση αερίων μαζών. Οι μετακινούμενες μάζες μπορεί
να εμφανίζονται σαν μια στήλη θερμού αέρα που ανεβαίνει, ή σαν διαδοχικές μπάλες αέρα που
ξεκολλάν από το έδαφος και παίρνουν τον ανήφορο. Η εξέλιξή τους εξαρτάται από την στρωμάτωση
της ατμοσφαίρας.2
Για να μπορέσει να εκμεταλλευθεί θερμικά, ένα ανεμόπτερο πρέπει να έχει μικρό βαθμό καθόδου
(Rate of sink, σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο m/s). Ο ελάχιστος βαθμός καθόδου είναι βασικό
χαρακτηριστικό στα ανεμόπτερα. Το ανεμόπτερο κερδίζει ύψος μόνο όταν ο βαθμός καθόδου του είναι
μικρότερος από την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνουν οι αέριες μάζες του θερμικού.
Ένα ανεμόπτερο πρέπει επίσης να μπορεί να διατηρηθεί μέσα στην στενή στήλη αέρα που
ανεβαίνει, δηλαδή πρέπει να έχει μικρή ταχύτητα πτήσεως και μικρό κύκλο στροφής. Είναι προφανές
ότι μέσα στο θερμικό πρέπει να πετάμε με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα, κοντά στο στολ (απώλεια
στήριξης), και να κάνουμε κλειστές στροφές. Αν βέβαια το θερμικό δεν είναι στενό, οι πολύ κλειστές
στροφές περιττεύουν.
Αν ψάχνουμε για θερμικά πετώντας σε ήρεμη ατμόσφαιρα, πρέπει να μπορούμε να διασχίσουμε
μεγαλύτερη απόσταση, χάνοντας λιγότερο ύψος. Άρα το ανεμόπτερο πρέπει να μπορεί να πετάξει με
μικρή γωνία κατολισθήσεως. Η γωνία αυτή ονομάζεται L/D γιατί είναι ανάλογη με το κλάσμα της
αντώσεως προς την αντίσταση του ανεμοπτέρου (δεχθείτε το αυτό έτσι και θα το ξαναδούμε αργότερα
αναλυτικά). Τα τρία όμοια τρίγωνα του σχήματός της επόμενης σελίδας δείχνουν ακριβώς αυτό. Η
απόσταση που διανύουμε προς το ύψος που χάνουμε, είναι το ίδιο κλάσμα με την ταχύτητα πτήσεως V
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Κλασικό βιβλίο μετεωρολογίας είναι το βιβλίο «Αερο-ναυτική μετεωρολογία». Μπορείτε να το κατεβάσετε σαν
αρχείο .pdf από διάφορες αεραθλητικές διευθύνσεις όπως: www.aerodata.gr, www.alao.gr, www.aled.gr
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προς την ταχύτητα καθόδου (βαθμός καθόδου RS) και, όπως θα δούμε, είναι το ίδιο κλάσμα με την
άντωση (lift L) προς την αντίσταση (drag D) του ανεμοπτέρου. Δηλαδή L/Η=V/RS=L/D.
Τελειώνοντας, παρατηρούμε ότι ο ελάχιστος βαθμός καθόδου (RSmin) και η κάλλιστη γωνία
κατολισθήσεως (L/Dmax) είναι τα κύρια πτητικά χαρακτηριστικά κάθε ανεμοπορούντος μέσου. Τα
θερμικά είναι για όλους τα ίδια (για ανεμόπτερα, αετούς, παραπέντε και μοντέλα). Όλοι θέλουμε να
έχουμε ελάχιστο βαθμό καθόδου αρκετά κάτω από 1 m/s.
Όσο για την γωνία κατολισθήσεως, να είσαστε επιφυλακτικοί για όσα διαβάζετε στις διαφημίσεις
των περιοδικών. Από 10/1 για τα πολλά σχοινάκια των παραπέντε, μέχρι το 60/1 για τα σουπερανεμόπτερα, κρατάτε πάντα μικρό καλάθι. Η σκόνη, τα μυγάκια και οι σταγόνες της βροχής δεν
λαμβάνονται υπ όψιν, αλλά είναι συνήθως εκεί.
Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η γωνία κατολισθήσεως είναι πολύ μικρή, οπότε στην πράξη η
μεγάλη πλευρά του τριγώνου είναι ίση με την διαγώνιο.

Ταξιδεύοντας
Όσο τα θερμικά γίνονται ισχυρότερα, τόσο είναι μακρύτερα το ένα από το άλλο. Ο καλός
μοντελιστικός καιρός δεν είναι αυτός που παράγει ισχυρά θερμικά που φθάνουν σε μεγάλο ύψος, αλλά
αυτός που παράγει πολλά χαμηλά θερμικά που φθάνουν μεν σε μικρό ύψος, αλλά είναι πολύ
πλησιέστερα μεταξύ τους. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τα συναντήσουμε.
Για να ταξιδεύουμε μεταξύ των θερμικών πρέπει να διασχίσουμε γρήγορα τον μεταξύ τους χώρο
που έχει καθοδικά. Εδώ μας χρειάζεται ένα ανεμόπτερο που να μην χάνει πολύ ύψος σε μεγαλύτερες
ταχύτητες. Το ίδιο θα συμβεί αν ο άνεμος μεταφέρει τα θερμικά και πρέπει να πετάμε από το ένα στο
άλλο, αντίθετα στον άνεμο.
Όλα αυτά τα πτητικά χαρακτηριστικά των μοντέλων ανεμοπτέρων θα τα δούμε αναλυτικά στην
συνέχει σε υπολογισμούς και διαγράμματα.

Το δυναμικό
Όταν ο άνεμος συναντήσει ένα επίμηκες ύψωμα, θα αναγκαστεί να περάσει από πάνω του. Αυτή η
αναγκαστική κίνηση του αέρα προς τα πάνω ονομάζεται δυναμικό ανοδικό ρεύμα. Το δυναμικό σχετικά
με το θερμικό, έχει το πλεονέκτημα να έχει μεγάλη διάρκεια. Συνήθως, όταν έχει δυναμικό σε κάποια
πλαγιά, θα βαρεθούμε να πετάμε και θα φύγουμε, πολύ πριν κουραστεί και σταματήσει να φυσάει ο
άνεμος.
Το δυναμικό εξαρτάται από την μορφή του υψώματος που παραμένει σταθερή, καθώς και από την
διεύθυνση και την ένταση του ανέμου που δεν είναι σταθερές. Μια αμφιθεατρική κοιλάδα με τον
άνεμο κάθετο, είναι το ιδανικό ύψωμα για δημιουργία καλού δυναμικού.
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Αν σχεδιάσουμε μια τομή του βουνού, η μεγαλύτερη άνοδος στο δυναμικό βρίσκεται περί τις 45
μοίρες από την στέψη της πλαγιάς. Μια πολύ απότομη πλαγιά δεν δημιουργεί καλό δυναμικό, αλλά
μπορεί να δημιουργήσει δύο στροβίλους, όπως φαίνεται στο δεύτερο σχήμα μας
Από πλευράς επιδόσεων, είναι προφανές ότι ένα μοντέλο που καλείται να πετάξει σε δυναμικό
πρέπει να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα πτήσεως από τον άνεμο, ώστε να μην παρασυρθεί προς τα πίσω.
Αναταράξεις
Συνήθως η πτήση στο δυναμικό είναι ηρεμότερη από την πτήση σε θερμικό. Το δυναμικό είναι κάτι
σταθερό στον χώρο, ενώ το θερμικό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το θερμικό καθώς ανεβαίνει,
δημιουργεί γύρω του στροβίλους που κάνουν την πτήση δυσκολότερη.
Οι αναταράξεις στο δυναμικό εξαρτώνται κυρίως από την ένταση του ανέμου. Είναι προφανές ότι η
ταχύτης του ανέμου πάνω στο έδαφος είναι μηδενική. Σε μεγαλύτερο ύψος ο άνεμος έχει την πλήρη
του ένταση. Υπάρχει λοιπόν κάποιο κατώτερο στρώμα τριβής όπου ο άνεμος βαίνει αυξανόμενος και
προκαλεί αναταράξεις (ανακάτεμα). Το στρώμα αυτό έχει τόσο μεγαλύτερο πάχος, όσο ο άνεμος είναι
ισχυρότερος. Με πολύ ισχυρό άνεμο, έχουμε δει γλάρο να παίρνει κολοτούμπες, πετώντας σε αναταράξεις πάνω από επίπεδη προσήνεμη αμμουδιά.

Η ασπασία
Για την ασπασία των αεροσκαφών έχουμε γράψει παλαιότερα ειδικό άρθρο. Πρόκειται για μια
ιδιότητα που αφορά την αντοχή των αεροσκαφών στο σύνολό τους και όχι σε συγκεκριμένο εξάρτημά
τους. Αφορά την αντοχή στην πτήση τους, αλλά και στο κοπάνημά τους στο έδαφος, στους τοίχους και
σε άλλα αεροσκάφη.
Σήμερα διαβάζουμε και για πρωταθλητές στην ασπασία. Πρόκειται για μια κατηγορία ανεμοπτέρων
που ονομάζεται slope combat. Τα ανεμόπτερα αυτά συγκρούονται μεταξύ τους μέσα στο δυναμικό,
μέχρις ότου κάποια να βρεθούν ηττημένα στο έδαφος. Τα ανεμόπτερα αυτά κατασκευάζονται από
αφρό διογκωμένου πολυπροπυλενίου (EPP). Μπορούν να τρακάρουν μετωπικά με συνολική ταχύτητα
80 χλμ/ω και να μην πάθουν τίποτα.
Η ασπασία των αερομοντέλων, μικρή ή μεγάλη, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά τους και δεν
πρέπει να παραβλέπεται.

Το καλοκάθισμα
Η λέξη καλοκάθισμα είναι κακόηχη, αλλά δεν έχουμε βρει κάποια καλύτερη. Παραμένουμε πάντα
ανοικτοί σε εναλλακτικές προτάσεις.
Αφορά την άνεση των μοντέλων να πετάν μέσα σε αναταράξεις και πτητικές διαταραχές, χωρίς να
χρειάζονται επείγουσες χειριστικές διορθώσεις. Η ευστάθεια των αεροσκαφών είναι ένα συγκεκριμένο
μέγεθος γύρω από κάποιον συγκεκριμένο άξονα. Το καλοκάθισμα όμως είναι κάτι γενικότερο για το
σύνολο του αεροσκάφους.
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Ανεμόπτερα εσωτερικού χώρου
Ένας εσωτερικός χώρος δεν έχει μετακινήσεις αέρα και είναι ιδανικός για πτήσεις υπερελαφρών
μηχανοκινήτων. Για την ανεμοπορία, μας είναι άχρηστος.
Τα ανεμόπτερα εσωτερικού χώρου είναι μια αντιφατική έννοια. Σε ακίνητο αέρα, ένα ανεμόπτερο
δεν έχει καμία θέση. Η κατολίσθηση ενός αεροσκάφους μέχρι το έδαφος γίνεται αν σταματήσει ο
κινητήρας ενός μηχανοκίνητου, ή αν ένα ανεμόπτερο ατυχήσει στην αναζήτηση ανοδικών ρευμάτων.
Κάποιοι μας παρουσιάζουν ανεμόπτερα εσωτερικού χώρου με κινητήρες. Τα μοτοανεμόπτερα όμως,
αποτελούν ένα κραυγαλέο λεκτικό ατόπημα. Το ανεμόπτερο ορίζεται σαν ένα «αεροσκάφος χωρίς
κινητήρα». Ένα «μηχανοκίνητο αεροσκάφος χωρίς κινητήρα» έχει την ικανότητα να κάνει όλους τους
γλωσσολόγους να τραβάν τα μαλλιά τους.

Walk along gliders
Και όμως υπάρχουν πραγματικά ανεμόπτερα εσωτερικού χώρου. Πρόκειται για τα Walk along
gliders που πετάν με ταχύτητα βηματισμού.
Τα ανεμόπτερα αυτά πετάν χρησιμοποιώντας δυναμικό εσωτερικού χώρου. Αυτό δεν δημιουργείται
από αέρα που κινείται αντίθετα σε μια πλαγιά, αλλά από μια πλαγιά που κινείται αντίθετα στον
στάσιμο αέρα. Η πλαγιά είναι μια επίπεδη επιφάνεια υπό κλίσιν, που κρατάει ο χειριστής βαδίζοντας
προς της ουρά του ανεμοπτέρου.
Το πλεονέκτημα των μοντέλων αυτών είναι ότι δεν χρειάζονται ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τον
χειρισμό τους. Ο χειριστής δεν χειρίζεται το ανεμόπτερο, αλλά την πλαγιά που καθοδηγεί ώστε να
δημιουργείται το δυναμικό εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται το ιπτάμενο ανεμόπτερο.

Χαρακτηριστικά της πτέρυγας
Άντωση, αντίσταση
Η εικόνα του σχήματός μας είναι σε όλους γνωστή. Μια πτέρυξ κινείται μέσα στον αέρα με ταχύτητα v και προσβάλει τις ρευματικές γραμμές υπό γωνίαν α (attack angle), παράγει μια αεροδυναμική
δύναμη F.
Την δύναμη αναλύουμε σε δύο συνιστώσες, μια κάθετη στην ροή που ονομάζεται άντωση L (Lift,
άντωση) και μια παράλληλη προς την ροή που ονομάζεται αντίσταση D (Drag, οπισθέλκουσα).
Και οι δύο αυτές δυνάμεις είναι ανάλογες με το εμβαδόν της πτέρυγας (πτερυγική επιφάνεια S) και
προς το τετράγωνο της ταχύτητας. Αν δηλαδή διπλασιάσουμε την ταχύτητα πτήσεως θα
τετραπλασιαστεί η δύναμη.
Οι δυνάμεις αυτές υπολογίζονται εύκολα με
τους τύπους:
L = (1/16) * cL * S * v2
L
F
D = (1/16) * cD * S * v2
v
όπου:
L = άνωση σε kg
D = αντίσταση σε kg
D
S = πτερυγική επιφάνεια σε m2
v = ταχύτης σε m/s (δηλαδή km/h δια 3,6)

a
Ο συντελεστής 1/16 που περιλαμβάνουν οι
τύποι, αποτελεί προσέγγιση που ισχύει για μικρά
ύψη πτήσεως, συνήθεις θερμοκρασίες και τις ανωτέρω μονάδες μετρήσεως.
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Αεροτομές
Στους ανωτέρω τύπους υπάρχουν οι συντελεστές cL και cD που ονομάζονται αντιστοίχως
συντελεστής αντώσεως και συντελεστής αντιστάσεως (lift and drag coefficient).
Η ύπαρξη των συντελεστών αυτών στους τύπους σημαίνει ότι η άντωση και η αντίσταση εξαρτώνται από την μορφή της πτέρυγας και την γωνία προσβολής α.
Ο υπολογισμός των πτερύγων γίνεται ευκολότερος αν εξετάσουμε πρώτα την διατομή τους που
ονομάζεται αεροτομή. Μια αεροτομή πρέπει να έχει μεγάλο συντελεστή αντώσεως με κατά το δυνατόν
μικρό συντελεστή αντιστάσεως. Πρέπει να έχει και αρκετό πάχος, για να περιέχει άνετα την δοκό της
πτέρυγας και την όλη φέρουσα κατασκευή.
Οι αεροτομές έχουν μελετηθεί από διάφορα αεροδυναμικά εργαστήρια επί πολλές δεκαετίες. Τα
αποτελέσματα όλων αυτών των πειραμάτων είναι σήμερα ευκόλως προσιτά. Βρίσκουμε αεροτομές
που μελετήθηκαν προπολεμικώς στο Goettigen ή στην NACA. Βρίσκουμε μεταπολεμικές αεροτομές του
Wortmann του Eppler και άλλων. Η πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή τους σε πραγματικά
αεροσκάφη είναι μεγάλη. Δεν δικαιολογούνται ερασιτεχνικοί ακροβατισμοί πάνω στις αεροτομές.
Στο σχήμα μας εμφανίζεται η πολική καμπύλη,
για μια συνήθη αεροτομή. Αυτή μας δείχνει πως
CL
μεταβάλλονται οι συντελεστές cL και cD όταν
1,8
μεταβάλλεται η γωνία προσβολής.
1,6
CLmax
Ένα ενδιαφέρον σημείο πάνω στην καμπύλη
1,4
είναι αυτό που μας δίνει τον μεγαλύτερο δυνατό
1,2
συντελεστή αντώσεως. Είναι το σημείο cLmax του
max CL C
1,0
D
σχήματος. Ο μέγιστος συντελεστής αντώσεως
0,8
είναι αυτός που χρησιμοποιείται όταν προσγειω0,6
νόμαστε και καθορίζει την ελάχιστη ταχύτητα με
0,4
CD min
την οποία μπορούμε να πετάξουμε.
0,2
CD
Αν αυξήσουμε και άλλο την γωνία προσβολής
0
0,015
0,020
0,010
0,005
δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον συντελεστή
αντώσεως. Η ροή στο πάνω μέρος της πτέρυγας
θα αποκολληθεί και θα δημιουργηθεί στρόβιλος
που θα ελαττώσει την άντωση και θα αυξήσει την
αντίσταση, σε μια κατάσταση που λέγεται "απώλεια στηρίξεως" (stall).
Δυστυχώς το cLmax των αεροτομών δεν κυμαίνεται σε πολύ ευρέα όρια. Στις συνήθεις αεροτομές
είναι μεταξύ 1,2 και 1,4. Υπάρχουν και αεροτομές με μεγάλη καμπυλότητα που αποδίδουν μεγαλύτερο
cLmax (γύρω στο 1,7) αλλά αυτές δεν ευνοούν την πτήση σε μεγαλύτερες ταχύτητες.
Υπάρχουν και αεροτομές όπου η καμπυλότης μεταβάλλεται με "πτερύγια καμπυλότητας" (flaps).
Αυτές δοκιμάζουν να πετύχουν και μεγάλο cLmax για μικρές ταχύτητες και καλή απόδοση σε μεγάλες
ταχύτητες (μικρό cL). Απαιτούν όμως πολυπλοκότερες και βαρύτερες κατασκευές κινητοποιήσεως.
Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο πάνω στην καμπύλη προκύπτει, αν φέρουμε από την αρχή των αξόνων
μια εφαπτόμενη πάνω στην καμπύλη. Το σημείο αυτό δίνει την μεγαλύτερη τιμή του λόγου cL/cD και
είναι το κάλλιστο σημείο λειτουργίας της αεροτομής. Στο σημείο αυτό η αεροτομή παράγει μεγάλη
άντωση, με μικρή σχετικά αντίσταση. Στο σημείο αυτό θα επανέλθουμε στα περί ανεμοπτέρων.
Επισημαίνουμε όμως εδώ ότι το οικονομικό σημείο λειτουργίας είναι λίγο ψηλότερα από το (cL/cD)max
Είναι το σημείο (cL3/2/cD) max.
Την καμπύλη του σχήματός μας μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε άνετα για πρόχειρους
υπολογισμούς. Δεν θα πέσετε πολύ έξω. Αν όμως αρχίσετε να χρησιμοποιείτε καμπύλες διαφόρων
αεροτομών, πρέπει να προσέχετε να μην συγκρίνετε καμπύλες που δεν έχουν βγει από την ίδια
αεροσήραγγα. Για παράδειγμα, οι περισσότερες καμπύλες αναφέρονται σε θεωρητικές πτέρυγες
απείρου μήκους, αντιθέτως τα πειράματα του Goettingen έγιναν με μοντελάκια που είχαν
περιορισμένο εκπέτασμα (οι καμπύλες θέλουν διόρθωση). Βρίσκουμε επίσης πολλές καμπύλες
αεροτομών που δεν έχουν βγει καν από αεροσήραγγες, αλλά είναι αποτελέσματα υπολογιστικών
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προγραμμάτων. Η σύγκριση αεροτομών που έχουν προκύψει σε απόσταση πολλών δεκαετιών θέλει
πολύ προσοχή.

Αεροτομήτις
Πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση από την οποία πάσχουν συνήθως νεοφώτιστοι στον
αεραθλητισμό. Θεωρούν ότι η πτητική αξία των αεροσκαφών εξαρτάται, σχεδόν αποκλειστικά, από την
αεροτομή τους και εξειδικεύονται στην μελέτη των αεροτομών και όχι όλου του αεροσκάφους. Το
αεροσκάφος όμως έχει τρεις διαστάσεις και όχι τις δύο διαστάσεις της αεροτομής. Η ροή σε δύο
διστάσεις υπάρχει μόνο στα σχέδια και όχι στα πραγματικά αεροσκάφη.
Για τα αερομοντέλα που έχουν μικρές διαστάσεις και ταχύτητες, έχουν μελετηθεί ειδικές αεροτομές
αλλά, σε μικρές διαστάσεις εμφανίζεται εντατικά το θέμα της κατασκευαστικής ακριβείας. Μπορεί μια
αεροτομή να έχει μελετηθεί με ακρίβεια 6 δεκαδικών ψηφίων, αλλά με πόσα δεκαδικά ψηφία
μπορούμε να κατασκευάσουμε μια πτέρυγα με χορδή 10-20 εκατοστά; Τα αυτόματα μηχανήματα που
κόβουν με Laser καυχώνται ότι κόβουν με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού. Και όμως, κακορυθμισμένα
μηχανήματα Laser της πιάτσας μάς έχουν δώσει ακρίβεια μισού χιλιοστού και βάλε. Για μοντελιστικές
κατασκευές στο χέρι, ούτε που το συζητάμε.

Μορφή πτέρυγας
Οι συντελεστές cL και cD που μας δίνουν τα πειράματα αναφέρονται σε πτέρυγες απείρου μήκους.
Στην πραγματικότητα, τα αεροσκάφη έχουν πτέρυγες πεπερασμένου μήκους. Αυτές έχουν μεγαλύτερη
αντίσταση, διότι στα άκρα πους εμφανίζονται οι ακροπτερυγικοί στρόβιλοι (tip vortex). Οι στρόβιλοι
είναι τόσο ισχυρότεροι όσο αυξάνει η άντωση (ο συντελεστής cL ).
Η μορφή της πτέρυγας ορίζεται από το διάταμα Α (aspect ratio). Το διάταμα προκύπτει αν
διαιρέσουμε το εκπέτασμα της πτέρυγας b (span) δια της μέσης χορδής c (chord).
Είναι δηλαδή
Α = b/c = bb/bc = b2/S
όπου:
b = το εκπέτασμα σε m
c = η μέση χορδή σε m
S = η πτερυγική επιφάνεια σε m2

b
S

c

Ο πραγματικός συντελεστής αντιστάσεως της πτέρυγας είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή της
αεροτομής. Αν η πτέρυξ έχει ελλειπτική μορφή, ο συντελεστής αντιστάσεως υπολογίζεται με τον τύπο:
cD = cDP + cL2 / πΑ
όπου:
cDP = συντελεστής της πολικής
π = 3,14
Ο τύπος αυτός ισχύει για πτέρυγα ελλειπτικής μορφής. Η μεγαλύτερη αντίσταση που έχει μια
πτέρυξ τετραγωνικής, τραπεζοειδούς ή μικτής μορφής, συμμετέχει στον συντελεστή e της επομένης
παραγράφου.
Σημ. Επειδή η πολική έχει περίπου παραβολική μορφή, μπορούμε να αντικαταστήσουμε την
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μεταβλητή τιμή cDP με κάποια σταθερή αντίσταση cD0 (περίπου ίση με την cDmin) και να αφήσουμε το
παραβολικό τμήμα να εκφράζεται σαν λίγο χειρότερο e.

Αντίσταση όλου του αεροσκάφους
Ο συνολικός συντελεστής αντιστάσεως του αεροσκάφους περιλαμβάνει επιπλέον την αντίσταση της
ατράκτου, των τροχών και όλων των άλλων προεξοχών, που ονομάζεται παρασιτική αντίσταση.
Ο τύπος για όλο το αεροσκάφος είναι:
cD = cD0 + cL2 / πΑe + cDf
Όπου e είναι ο βαθμός αποδόσεως του αεροσκάφους που περιλαμβάνει διάφορες ατέλειες, όπως
την μη ελλειπτική μορφή της πτέρυγας. Η τιμή του μπορεί να είναι από 0,7 για αεροπλάνα, μέχρι 0,95
για ανεμόπτερα με διπλή τραπεζοειδή πτέρυγα.
Ο συντελεστής cDf είναι η παρασιτική αντίσταση. Είναι το σύνολο των αντιστάσεων όλων των
στοιχείων του αεροσκάφους που δεν παράγουν άνωση (άτρακτος, ουραίο, τροχοί, στηλίδια κλπ.)
ανηγμένων ανά τμ πτερυγικής επιφανείας (cDf = Σ (cDi * si ) / S).
Ο συντελεστής αυτός είναι μικρός για πολύ αεροδυναμικά ανεμόπτερα, αλλά μπορεί να είναι πολύ
μεγάλος για αεροσκάφη του παλιού καιρού με στηλίδια και συρματόσχοινα.

Παρασιτικές αντιστάσεις
Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα, χωρίς να εμβαθύνετε ακόμα στον υπολογισμό του cDf.
Αργότερα θα δείτε ότι πρέπει αναλυτικά να πολλαπλασιάσετε:
* Την επιφάνεια του κατακόρυφου ουραίου s1 με κάποιο συντελεστή αντιστάσεως (0,008 - 0,010)
* Την επιφάνεια του οριζόντιου ουραίου s2 με κάποιο συντελεστή αντιστάσεως ( 0,010 - 0,012 )
* Την διατομή της ατράκτου s3 με κάποιο συντελεστή αντιστάσεως ( 0,06 - 0,12 )
* Την προβολή γυμνού συστήματος προσγειώσεως s4 με κάποιο συντελεστή αντιστάσεως γύρω στο
0,5
* Την επιφάνεια στηλιδίων s5 με κάποιο συντελεστή αντιστάσεως γύρω στο 0,15 αν έχουν
αεροδυναμική διατομή (για απλούς σωλήνες 0,7).
* Κάθε άλλη επιφάνεια που εξέχει μέσα στην ροή επί κάποιο συντελεστή αντιστάσεως
Όλα αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να τα αθροίσετε και να διαιρέσετε το άθροισμα δια της πτερυγικής επιφανείας S. Έτσι προκύπτει ο cDf.
Ιδιαίτερα μεγάλη αντίσταση (0,9) παρουσιάζουν τα συρματόσχοινα, κυρίως όταν πάλλονται κάθετα
στην ροή, σαν τις χορδές της κιθάρας (οπότε αυξάνεται η επιφάνεια s). Τα σύγχρονα διπλάνα έχουν
αντικαταστήσει τα συρματόσχοινα με ντίζες αεροδυναμικής διατομής.
Σχισμές στο κλείσιμο της καλύπτρας, στα πηδάλια, στις πόρτες των τροχών, δεν έχουν μεγάλη
σημασία στα αεροπλάνα. Σε ανεμόπτερα επιδόσεων όμως, πρέπει να είναι στεγανές, αλλιώς
υπολογίζονται.
Μην ψειρίζετε πολύ το cDf . Τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους αλλάζουν τόσο πολύ με άλλα
μορφολογικά στοιχεία, ώστε στις συνήθεις ερασιτεχνικές κατασκευές, μια χονδρική προσέγγιση του cDf
είναι επαρκής.

Ανεμοπορική πτήση
Η κατολίσθηση
Σε ένα αεροπλάνο που πετάει οριζοντίως και ισοταχώς, η άντωση είναι ίση και αντίθετη με το βάρος
του και η αντίσταση ίση και αντίθετη με την προωθητική δύναμη της έλικας. Για το ανεμόπτερο τα
πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το ανεμόπτερο κατολισθαίνει ισοταχώς καταναλίσκοντας την
δυναμική ενέργεια του βάρους του.
Στο σχήμα της επόμενης σελίδας, η πτέρυξ κατολισθαίνει υπό γωνίαν g (glide angle) ως προς την
οριζόντια και δημιουργεί άντωση L και αντίσταση D. Η συνισταμένη των δύο αυτών δυνάμεων F
αντισταθμίζει το βάρος του ανεμοπτέρου W και έτσι αυτό κατολισθαίνει ισοταχώς.
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Παρατηρούμε ότι η γωνία μεταξύ L και F είναι η ίδια με την γωνία καθόδου του ανεμοπτέρου g. Η
γωνία αυτή εξαρτάται από τον λόγο L/D που είναι ίδιος με τον λόγο cL/cD.
Ο λόγος ονομάζεται λόγος κατολισθήσεως (glide ratio). Αν πχ. είναι cL = 1,2 και cD = 0.05 θα είναι:
cL/cD = 1,2/0,05 = 24 ή αλλιώς 24/1
Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μέτρο καθόδου το ανεμόπτερο θα προχωράει 24 μέτρα οριζοντίως.
Σημαίνει ότι από ύψος 100 μέτρων το ανεμόπτερο μπορεί να πετάξει 2,4 χιλιόμετρα μακριά.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την μεγάλη σημασία του λόγου cL/cD στα ανεμόπτερα. Ειδικότερα ο
λόγος (cL/cD) max μας δίνει τον άριστο λόγο κατολισθήσεως και είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό των
ανεμοπτέρων, επανδρωμένων και μοντέλων.

Ο βαθμός καθόδου
Βαθμός καθόδου RS (rate of sink) είναι η προς τα κάτω ταχύτης του ανεμοπτέρου, καθώς κατεβαίνει
σε ήρεμη ατμόσφαιρα. Αυτό το είδαμε ήδη στο τρίγωνο ταχυτήτων του σχήματος της σελ. 6.
Η προς τα εμπρός ταχύτης του ανεμοπτέρου v με τον βαθμό καθόδου RS έχουν μεταξύ τους την
αναλογία cL/cD (αν εκφρασθούν στις ίδιες μονάδες).
Αν πχ. η ταχύτης πτήσεως είναι 60 km/h = 16,7 m/s και ο λόγος κατολισθήσεως είναι 24, τότε ο
βαθμός καθόδου θα είναι:
RS = 16,7 / 24 = 0,7 m/s
Αν δεν υπάρχουν ανοδικά ρεύματα ο βαθμός καθόδου RS καθορίζει την διάρκεια της πτήσεως. Από
ύψος 500 μέτρων μέχρι το έδαφος μια πτήση με βαθμό καθόδου 0,70 m/s θα διαρκέσει: 500 / 0,70 =
715 sec δηλαδή 12 λεπτά.
Γενική παρατήρηση είναι ότι, οι γωνίες g στα ανεμόπτερα είναι πολύ μικρές, έτσι το διάνυσμα F
είναι σχεδόν ίσο με το L. Η ταχύτης πτήσεως είναι πρακτικά ίση με την οριζόντια ταχύτητα.

Άνοδος του ανεμοπτέρου
Ένα ανεμόπτερο κατεβαίνει πάντα μέσα σε μια μάζα αέρα. Αν όμως η μάζα ανεβαίνει, το
ανεμόπτερο μπορεί να κερδίσει ύψος (κάνοντας πάντα κάθοδο).
Ένα ανεμόπτερο με βαθμό καθόδου 0,7 m/s μπορεί να κερδίσει ύψος μέσα σε κάθε μάζα αέρα που
έχει ανοδική ταχύτητα πάνω από 0,7 m/s Προφανώς όσο ένα ανεμόπτερο έχει μικρότερο βαθμό
καθόδου RS, τόσο ευκολότερα θα ανεβαίνει στα ανοδικά ρεύματα της ατμοσφαίρας.

Η καμπύλη επιδόσεων
Ο βαθμός καθόδου και ο λόγος κατολισθήσεως ενός ανεμοπτέρου μεταβάλλονται συναρτήσει της
ταχύτητας πτήσεως.
Οι επιδόσεις ενός συγκεκριμένου ανεμοπτέρου (για ορισμένο βάρος πτήσεως) ανταποκρίνονται σε
μια μοναδική καμπύλη επιδόσεων. Στο σχήμα μας εικονίζεται μια τέτοια καμπύλη.
Όλη η θεωρία και η τεχνική των ανεμοπορικών πτήσεων αρχίζει από κάποια τέτοια καμπύλη. Αυτή
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έχει υπολογισθεί κατά την μελέτη του ανεμοπτέρου και έχει αργότερα μετρηθεί σε ειδικές πτήσεις.
Από την καμπύλη αυτή προκύπτουν, στα επανδρωμένα ανεμόπτερα, οι ταχύτητες που πρέπει να
τηρούνται μεταξύ των θερμικών (δακτύλιος MαcCready), η τελική κατολίσθηση (final glide calculator)
και άλλες εφαρμογές που δεν μας αφορούν εδώ.
Στην συνέχεια θα αναπτύξουμε πως υπολογίζεται η καμπύλη επιδόσεων ενός ανεμοπτέρου.
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Πίναξ υπολογισμού επιδόσεων
Οι επιδόσεις ενός ανεμοπτέρου υπολογίζονται εύκολα αν καταστρώσουμε ένα πίνακα με τις εξής
σειρές:
1) Συντελεστής αντώσεως cL
Στην πρώτη σειρά επιλέγουμε διάφορες τιμές του συντελεστή από 1,4 (δηλαδή από στο cLmax ) μέχρι
0,2 ώστε να καλύψουμε όλο το φάσμα των ταχυτήτων πτήσεως. Δεν χρειάζονται πολλά σημεία, ένα
σημείο ανά 0,2 είναι αρκετό.
2) Γνωρίζουμε ήδη το διάταμα Α και τον βαθμό αποδόσεως e του αεροσκάφους μας. Βάσει αυτών
υπολογίζουμε, στην δεύτερη σειρά, το τμήμα της αντιστάσεως που ονομάζεται επαγωγική (induced
drag) και οφείλεται στην παραγωγή της αντώσεως:
cL2 / πΑe
3) Στην τρίτη σειρά αναγράφουμε την αντίσταση της αεροτομής cDP , όπως την διαβάζουμε από την
πολική της καμπύλη συναρτήσει του cL .
4) Στην τέταρτη σειρά αναγράφουμε την παρασιτική αντίσταση cDf . Η τιμή που έχουμε υπολογίσει
είναι μία, την αυξάνουμε όμως λίγο, όσο το αεροσκάφος αυξάνει γωνία προσβολής και παρουσιάζει
λιγότερο αεροδυναμικό σχήμα.
5) Στην πέμπτη σειρά αναγράφουμε το άθροισμα των σειρών 2+3+4 δηλαδή την συνολική
αντίσταση cD .
6) Στην έκτη σειρά αναγράφουμε το κλάσμα των σειρών 1 / 5. Δηλαδή βρίσκουμε τον λόγο cL/cD
7) Στην έβδομη σειρά υπολογίζουμε από τον τύπο: L = (1/16) * cL * S * v2
την ταχύτητα v (σε m/s) του αεροσκάφους που αντιστοιχεί σε κάθε cL που επιλέξαμε στην σειρά 1.
Είναι L το βάρος του αεροσκάφους σε kg και S η πτερυγική επιφάνεια σε m2
8) Εκφράζουμε την ταχύτητα πτήσεως v σε km/h πολλαπλασιάζοντας την σειρά 7 επί 3,6
9) Στην ένατη σειρά διαιρούμε της σειρές 7 / 6 και βρίσκουμε τον βαθμό καθόδου RS σε m/s
Με τις τιμές των σειρών 8 και 9 μπορούμε να χαράξουμε αμέσως την καμπύλη επιδόσεως του
ανεμοπτέρου μας.
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Οι λίγες τιμές που αναγράφονται στον πίνακά μας είναι ενδεικτικές για κάποιο υποθετικό ελαφρύ
ανεμόπτερο.

Σμίκρυνση των αεροσκαφών
Το θέμα της σμικρύνσεως αφορά βεβαίως τους αερομοντελιστές. Υπάρχουν όμως και επανδρωμένα
αεροσκάφη που κατασκευάζονται με σμίκρυνση από μεγαλύτερα. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε τα
αεροσκάφη υπό σμίκρυνσιν που χρησιμοποιούνται στις αεροσήραγγες για πειραματικούς σκοπούς.
Στον αερομοντελισμό το scale modeling αντιμετωπίζεται κυρίως σαν αισθητικό πρόβλημα. Το
πρόβλημα του αερομοντελισμού είναι να μην μοιάζει απλώς το μοντέλο με το πραγματικό αεροσκάφος
στο έδαφος, αλλά και να δείχνει στον θεατή την ίδια πτητική συμπεριφορά με το μεγάλο.
Προφανώς, σε ένα αεροσκάφος υπό κλίμακα όλες οι διαστάσεις του μοντέλου θα έχουν σμικρυνθεί
κατά ένα κλάσμα.
Κλίμαξ διαστάσεων = 1/λ (πχ. 1/4)
Δηλαδή, αν ένα πραγματικό ανεμόπτερο έχει εκπέτασμα 16 μ, το μοντέλο του θα έχει εκπέτασμα 4μ.
Οι επιφάνειες του μοντέλου είναι προφανές ότι θα έχουν σμικρυνθεί κατά το τετράγωνο του λόγου
αυτού.
Κλίμαξ επιφανειών = 1/λ2 (πχ. 1/16)
Αυτό σημαίνει ότι αν το πραγματικό αεροσκάφος έχει πτερυγική επιφάνεια 10 τμ, το μοντέλο μας
με κλίμακα 1/4 θα έχει επιφάνεια 10/16 = 0,62 τμ (δηλαδή 62 τετραγωνικές παλάμες).
Οι όγκοι του μοντέλου είναι προφανές ότι θα σμικρυνθούν κατά τον κύβο της κλίμακας διαστάσεων.
Αν λοιπόν κατασκευάσουμε ένα μοντέλο από τα ίδια υλικά του πραγματικού (με όλα τα πάχη υπό
κλίμακα), θα προκύψει ένα μοντέλο με σμίκρυνση βάρους κατά τον κύβο της κλίμακας διαστάσεων.
Κλίμαξ βαρών = 1/λ3 (πχ. 1/64)
Αν το πραγματικό ανεμόπτερο έχει βάρος 350 κιλά, το μοντέλο μας με κλίμακα 1/4 θα έχει βάρος
5,5 κιλά. Αυτός ο υπολογισμός ασχέτως των υλικών κατασκευής, είναι αρκετά ακριβής για τα
μεγαλύτερα μοντέλα scale.
***
Εφ όσον γνωρίζουμε την κλίμακα βαρών και την κλίμακα επιφανειών, βρίσκουμε (διαιρώντας τις)
την κλίμακα του πτερυγικού φόρτου.
Κλίμαξ πτερυγικού φόρτου = 1/λ (πχ. 1/4)
Το πραγματικό ανεμόπτερο έχει συνολικό βάρος 350 κιλά και επιφάνεια 10 τμ, δηλαδή πτερυγικό
φόρτο 35 χλγ/τμ. Το μοντέλο μας θα πρέπει να έχει πτερυγικό φόρτο 35/4 = 8,8 χλγ/τμ δηλαδή 88
γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη. Με αυτόν το φόρτο, το μοντέλο μας θα πετάει με την ίδια γωνία
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προσβολής όπως το πραγματικό ανεμόπτερο, δηλαδή δεν θα πετάει με την μούρη πάνω ή με την
μούρη κάτω.
Αυτό είναι αρκετά ακριβές για τα μεγαλύτερα μοντέλα, όσο η αεροτομή του πρωτοτύπου και του
μοντέλου έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Όμως στα μικρά και αργά μοντέλα οι αεροτομές έχουν
χειρότερες επιδόσεις (βλ. περί αριθμού Reynolds) επομένως σε αυτά ο πτερυγικός φόρτος πρέπει να
είναι ακόμα μικρότερος από το αποτέλεσμα του τύπου 1/λ. Δηλαδή πρέπει να έχουν μικρότερο βάρος.
***
Από την κλίμακα πτερυγικού φόρτου και την κλίμακα βάρους προκύπτει ότι η κλίμαξ ταχυτήτων
ισούται με την τετραγωνική ρίζα της κλίμακας διαστάσεων.
Κλίμαξ ταχυτήτων = 1/λ1/2 (πχ. 1/2)
Δηλαδή στο παράδειγμά μας, αν το πραγματικό ανεμόπτερο έχει ταχύτητα 100 χλμ/ω, το μοντέλο
μας θα πρέπει να πετάει με 50 χλμ/ω.
***
Προσέξετε ότι σε όλα αυτά που γράψαμε για τις κλίμακες, δεν αναφέραμε καμία κλίμακα για τις
επιδόσεις των αεροσκαφών. Ο λόγος είναι ότι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία πετάμε έχει σταθερές
ιδιότητες και όχι διαφορετικές ιδιότητες ανάλογες με την εκάστοτε κλίμακα.
Το θέμα αυτό θα το αντιμετωπίσουμε στην επόμενη ενότητα με τον αριθμό Re.

Επανδρωμένα αεροσκάφη υπό κλίμακα
Αυτό το 1/λ3 της κλίμακας βαρών είναι προβληματικό για επανδρωμένα μοντέλα. Ένας τυπικός
άνθρωπος με τον εξοπλισμό του ζυγίζει περί τα 90 κιλά και σε αυτό δεν γίνεται σμίκρυνση. Ένα
αεροπλάνο πολύ βαρύ (λόγω οπλισμού ή εμπορευμάτων) θα μπορούσε να σμικρυνθεί με αυτό τον
τρόπο, σαν επανδρωμένο. Αλλά και πάλι, η σμίκρυνση που θα κάνουμε δεν μπορεί να είναι μεγάλη.

Ένα βαρύ μονοθέσιο καταδιωκτικό βάρους 3,5 τόνων, αν σμικρυνθεί στα 3/4 (δηλαδή επί 0,75) θα
μπορούσε να γίνει βάρους 1.400 κιλών, πράγμα που επιτρέπει ακόμα και ισχυρότατο κινητήρα 600 Hp,
όπως έχει το mini-Mustang που βλέπετε στην φωτογραφία. Αν δοκιμάσουμε να σμικρύνουμε το ίδιο
καταδιωκτικό στο 1/2 θα πρέπει να γίνει 440 κιλά. Βγάζοντας τα 90 κιλά του χειριστή, μένουν 350 κιλά
για το αεροπλάνο, πράγμα εφικτό με ασθενέστερο κινητήρα. Τέτοια σχεδίαση είναι το Focke-Wulf 190
της φωτογραφίας (στην επόμενη σελίδα) σε κλίμακα 50%, υπάρχει όμως και Focke-Wulf 190 σε
κλίμακα 60% που επιτρέπει μεγαλύτερα βάρη.

15

Αυτός είναι ο λόγος που η συνήθης κλίμαξ των επανδρωμένων μοντέλων είναι μεταξύ 3/4 και 1/2
του πραγματικού. Αν όμως θελήσουμε να κατασκευάσουμε ένα επανδρωμένο μοντέλο ελαφρού
αεροσκάφους, το πρόβλημα είναι μεγάλο.
***
Μια κάποια λύση είναι να κάνουμε υποχώρηση στην κλίμακα ταχυτήτων. Μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι οι ταχύτητες του πραγματικού και του μοντέλου θα είναι ίδιες. Ο χειριστής που
προσγειώνει ένα αεροπλάνο με 50 κόμβους δεν θα είχε καμία αντίρρηση να προσγειώσει ένα
ελαφρύτερο και μικρότερο με την ίδια ταχύτητα. Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο μοιάζει να τρέχει
σαν σφαίρα, ενώ έχει την ίδια ταχύτητα με το πραγματικό. Έτσι όμως, η κλίμαξ ταχυτήτων δεν είναι
1/λ1/2 αλλά 1. Η κλίμαξ πτερυγικού φόρτου είναι και αυτή 1. Με αυτές τις συνθήκες η κλίμαξ βαρών δεν
είναι πια 1/λ3 αλλά 1/λ2 και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά.

Τον Μάιο του 1950 ο ανεμοπόρος Αλέξανδρος Αυδής επιθεωρητής του ΚΕΑ (κρατικό εργοστάσιο
αεροπλάνων) έλαβε εντολή να κατασκευάσει ένα μοντέλο του εκπαιδευτικού ανεμοπτέρου Zoegling,
όπου να μπορεί να κάθεται ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος. Ο Αυδής, με τα συνεργεία του ΚΕΑ,
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κατάφερε να κατασκευάσει μέσα σε 20 μέρες ένα Zoegling σε κλίμακα 2/3 που θα μπορούσε να
πετάξει. Στις 21 Μαΐου το ανεμόπτερο προσεφέρθη από την πολεμική αεροπορία σαν δώρο στην
ονομαστική εορτή του διαδόχου.
Το πραγματικό Zoegling είχε βάρος κενό τάξεως 130 κιλών, δηλαδή είχε βάρος απογειώσεως τάξεως
220 κιλών. Με κλίμακα βάρους 1/λ2, το Zoegling 2/3 έπρεπε να έχει βάρος απογειώσεως 100 κιλά, για
να πετάει με την ίδια ταχύτητα του πραγματικού.
Το Zoegling κλίμακος 2/3 του ΚΕΑ είχε κενό βάρος τάξεως 60 κιλών. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν
έχουμε μόνο αεροσκάφος, αλλά και χειριστή υπό κλίμακα. Αν ο διάδοχος είχε βάρος 40 κιλών (τυπικό
βάρος δεκαετούς άρρενος), θα μπορούσε ωραιότατα να κάνει μια πτήση με το Zoegling 2/3. Αυτό όμως
δεν έγινε ποτέ και η περαιτέρω ιστορία αυτού του επανδρωμένου μοντέλου αγνοείται.

Ο αριθμός Re
Αναπτύσσοντας τα περί αεροτομών, αναφερθήκαμε στο διάγραμμα που συνδέει τους συντελεστές
αντώσεως και αντιστάσεως της αεροτομής. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι η καμπύλη αυτή ισχύει μόνο
για κάποιο συνδυασμό μεγέθους και ταχύτητας πτήσεως. Άλλη καμπύλη ισχύει για μεγάλες και
γρήγορες πτέρυγες και άλλη καμπύλη έχουμε για μικρά και αργά αεροπλάνα. Άλλη καμπύλη ισχύει για
την πλατιά ρίζα της πτέρυγας ενός ανεμοπτέρου και άλλη για το στενό ακροπτερύγιο (που και τα δύο
πετάν με την ίδια ταχύτητα).
Για να μπορούμε να αποφασίσουμε ποιά καμπύλη θα επιλέξουμε για τους υπολογισμούς μας,
επινοήθηκε ο αριθμός Reynolds.
Ο αριθμός Reynolds ορίζεται σαν το γινόμενο της χορδής c σε m, επί την ταχύτητα v σε m/s και επί
κάποιο συντελεστή για να φτιάξει τις μονάδες. Είναι:
Re = ( c * v / 15 ) 106
Για τα αεροπλάνα αριθμός Re μετριέται σε εκατομμύρια.
Είναι δηλαδή
Re = c * v / 15 εκατομμύρια
Στην δέκατη σειρά του πίνακά της σελίδας 14 συμπληρώσαμε τον αριθμό Re για κάθε ταχύτητα, για
την χορδή του ανεμοπτέρου μας. Συνήθως υπολογίζουμε τον Rer (root) για την ρίζα της πτέρυγας, τον
Rem (mean) για την μέση χορδή της πτέρυγας και τον Ret (tip) για το ακροπτερύγιο.
***
Τα ανεμόπτερα με μέση χορδή 0,8 m πετάν σε ταχύτητες από 60 - 180 km/h (15-50 m/s) δηλαδή
πετάν σε αριθμούς Re από 1 - 2,5 εκατομμύρια. Τα ακροπτερύγια των ανεμοπτέρων έχουν μικρή χορδή
και πετάν σε Re γύρω στις 500 χιλιάδες. Τα ουραία πηδάλια το ίδιο. Τα ελαφρά αεροπλάνα πετάν σε
περιοχές Re 2 - 4 εκατομμύρια.
Ένα μοντέλο ανεμόπτερο με χορδή 15 εκ (0,15 m) και ταχύτητα 10 m/s πετάει σε αριθμό
Re=100.000. Τα συνηθισμένα μοντέλα πετάν σε αριθμό Re τάξεως 50 έως 200 χιλιάδες.
Ο αριθμός Re δεν έχει τίποτα το μυστηριώδες. Απλώς επιλέγουμε την πολική καμπύλη που
αντιστοιχεί στον αριθμό Re με τον οποίο θα πετάξει το αεροσκάφος μας. Όλες όμως οι αεροτομές δεν
έχουν μελετηθεί σε ευρέα όρια αριθμού Re. Οι πολικές των καταλόγων της NACA δίνουν καμπύλες με
Re από 3 εκ. και πάνω. Το τι γίνεται σε μικρότερα Re, το βλέπουμε μόνο σε ειδικές μελέτες. Οι
αεροτομές Wortmann και άλλες σύγχρονες, δίνουν στοιχεία από Re 500 χιλιάδες μέχρι 3 εκ. κατάλληλα
για ανεμόπτερα και αργά αεροπλάνα. Για τον αερομοντελισμό έχουν μελετηθεί ειδικές αεροτομές με
μικρότερους αριθμούς Re. Για τα αεροσκάφη μυϊκής ισχύος επίσης.
***
Η χρήση του αριθμού Re φαίνεται (στην επόμενη σελίδα) στο παρατιθέμενο διάγραμμα της
κλασικής αεροτομής NACA 4412. Βλέπουμε ότι οι καμπύλες, δηλαδή οι επιδόσεις της αεροτομής, είναι
διαφορετικές ανάλογα με τον αριθμό Re.
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Παρατηρούμε πχ. από το αριστερό διάγραμμα, ότι σε γωνία προσβολής 6 μοιρών, αεροτομές για Re
μεγαλύτερο από 75.000 αποδίδουν σχεδόν την ίδια άντωση (γύρω στο cL = 1). Αντιθέτως για μικρό
αριθμό Re κάτω από 45.000 (μικρά μοντέλα μικρών ταχυτήτων) η αεροτομή αποδίδει πολύ μικρότερη
άντωση (της τάξεως του 0,5). Προφανώς πρέπει το μικρό μοντέλο μας να έχει πολύ μικρότερο
πτερυγικό φόρτο, αν θέλουμε να πετάει με γωνία 6 μοιρών, όπως το μεγάλο. Θα πρέπει ο υπολογισμός
να γίνει για cL = 0,5 ή μικρότερο.
Παρατηρούμε ότι σε αριθμούς Re κάτω από 50.000 οι επιδόσεις της αεροτομής γίνονται πολύ
χειρότερες. Η αντίσταση (cD Drag coefficient) φαίνεται από το δεξιό διάγραμμα ότι είναι πολύ
μεγαλύτερη. Το L/D που ενδιαφέρει τα ανεμόπτερα, γίνεται πολύ χειρότερο κάτω από Re της τάξεως
των 50.000. Αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει αναλυτικότερα στο τρίτο μέρος του βιβλίου.
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ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ιστορικό
Είναι γνωστό ότι από τους φιλόζωους, άλλοι αρέσκονται στους σκύλους και άλλοι στους γάτους. Τα
σκυλάκια όμως και τα γατάκια αρέσουν σε όλους. Όταν ήμαστε παιδιά, παρ’ όλη την κυνοφιλία μας,
παίζαμε και με γατάκια. Στα λιμάνια με τους ψαράδες και τα ψάρια τους, κυκλοφορούσαν πολλά
αδέσποτα γατάκια. Ένα προσφιλές πείραμα που σήμερα θα τρομοκρατούσε τους ζωόφιλους, ήταν το
πείραμα ανατροπής των γατιών. Το πείραμα γίνεται ως εξής:
Κρατάμε τα χέρια μας ενωμένα με τις παλάμες προς τα πάνω και τοποθετούμε πάνω τους ένα γατί
ανεστραμμένο, με τα πόδια προς τα πάνω. Έχοντας τα χέρια μας στο ύψος της μέσης μας,
απομακρύνουμε ξαφνικά τις παλάμες, ώστε το γατί να βρεθεί ελεύθερο στον αέρα. Το γατί
περιστρέφει το σώμα του και προσγειώνεται πάντα με τα πόδια.
Το ερώτημα ήταν, ποιό είναι το μικρότερο ύψος από το οποίο το ανεστραμμένο γατί μπορεί να
περιστραφεί σε ορθή θέση και να προσγειωθεί με τα πόδια; Συνήθως το πείραμα το κάναμε πάνω από
κάποιο παλιό μαξιλάρι. Τέτοια μαξιλάρια είχαμε πολλά στα ξύλινα σκάφη με τα σκληρά καθίσματα.
Το αποτέλεσμα από πολλά τέτοια πειράματα ήταν ότι, από μισό περίπου μέτρο ύψους και πάνω,
ένα γατί προσγειώνεται πάντα στα πόδια του. Εδώ τελειώνει το περιώνυμο γαλλικό «qu’est ce qu’ il y a,
και γατιά» και γυρίζουμε στον αεραθλητισμό.
***
Την δεκαετία του ΄60 στο ανεμοπορικό
περιοδικό Soaring αρθρογραφούσε ο Stan Hall.
Το θέμα του θα μπορούσε να περιγραφεί σαν:
πρακτικές οδηγίες για την σχεδίαση αεροσκαφών. Τα άρθρα του συγκεντρώθηκαν αργότερα
σε ένα πολύ ενδιαφέρον τεχνικό βιβλίο.
Κάποια χρόνια αργότερα (τον Ιανουάριο του
1979) εμφανίστηκε στο Soaring ένα άρθρο του
Larry Hall που, όπως μάθαμε αργότερα, δεν
ήταν γιός του Stan. Το άρθρο ήταν για το
τετραπλάνο Quadruplane που είχε ο ίδιος
μελετήσει και κατασκευάσει. Στο άρθρο
δικαιολογεί πλήρως την κατασκευή του, δίνει
τεχνικά στοιχεία και παραθέτει ακόμα και τις
διαφορετικές γωνίες προσπτώσεως που είχε
δώσει σε κάθε πτέρυγα.
Γιατί όμως να προχωρήσει σε μια τόσο
ανορθόδοξη κατασκευή; Το εξηγεί στο άρθρο
του. Σχεδίασε μια πτητική συσκευή μικρής
ταχύτητας, άρα μεγάλης πτερυγικής επιφάνειας. Ήθελε όμως να έχει και πολύ μικρή
διάμετρο στροφής, ώστε να εκμεταλλεύεται
πολύ στενά θερμικά, άρα ήθελε και μικρό
εκπέτασμα. Μεγάλη επιφάνεια με μικρό
εκπέτασμα συνεπάγεται πολυπλάνο.
Κυκλοφορεί ο μύθος ότι ένα πολυπλάνο
είναι πάντα υποδεέστερο από ένα μονοπλάνο,
γιατί έχει πολλούς ακροπτερυγικούς στροβίλους. Απόδειξη ότι όλα τα σύγχρονα αερο-
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πλάνα είναι μονοπλάνα. Δεν θα επαναλάβω εδώ την απόρριψη του μύθου. Το έχω ήδη κάνει
αναλυτικά στο τεύχος 88 του «Αεραθλητισμού»3.
Το παράδειγμα του Quadruplane ελπίζω να πείσει ακόμα και όσους αρνούνται να διαβάσουν
διαγράμματα. Για σκεφθείτε τι θα γινόταν αν ο Hall μάζευε όλη την επιφάνεια των τεσσάρων πτερύγων
σε μια επιφάνεια ιδίου εκπετάσματος. Θα βελτίωνε αυτό τις επιδόσεις;
Ο Larry Hall δεν μελέτησε απλά το Quadruplane, αλλά το κατασκεύασε και το πέταξε. Στην φωτογραφία της προηγούμενης σελίδας τον βλέπετε να το πετάει με χειριστήριο αιωροπτέρου.
Η εποχή ήταν παραγωγική (αιωρόπτερα, παραπέντε, υπερελαφρά) με πολλούς πειραματισμούς. Ο
καθένας που είχε μια τρελή ιδέα την κατασκεύαζε και την δοκίμαζε. Ακόμα χειρότερα, έψαχνε να βρει
κάποιον αφελή που φιλοδοξούσε να το παίξει δοκιμαστής πιλότος. Σκοτώθηκαν στις ΗΠΑ και κάποιοι
ανεμοπόροι που δέχθηκαν να πετάξουν με εύθραυστα αεροσκάφη που δεν είχαν καν υποστεί στατική
δοκιμή.
Ο Larry Hall όμως έκανε όλες τις δοκιμές που θεωρούσε αναγκαίες, πέταξε με την κατασκευή του,
δεν τον ικανοποίησε και την εγκατέλειψε.
Στο άρθρο του όμως προσέθεσε κάποια γαργαλιστικά σχεδιάκια για μικρά επανδρωμένα πολυπλάνα. Τέτοια σχεδιάκια βάζουν πολλές ιδέες στους αερομοντελιστές που μπορούν εύκολα να τα
κατασκευάσουν σαν μοντέλα, χωρίς να κινδυνεύσουν οι ίδιοι να τα πετάξουν. Τα παραθέτουμε.

3

Το βρίσκετε στο site: www.aerodata.gr
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Μοντέλο τριπλάνο
Ο αεροκατασκευαστής Παντελής Καλογεράκος κατασκεύαζε συχνά μικρά μοντέλα από
μπάλσα και μας τα παρουσίαζε να πετάν στο
εργαστήριό του. Ομολογώ ότι τα βλέπαμε
μάλλον αδιάφορα, μέχρις ότου κατασκεύασε
ένα τριπλάνο κάναρντ. Αυτό το τριπλανάκι είχε
κάτι το ιδιαίτερο, όχι μόνο στην μορφή του
αλλά και στην πτήση του.
Μπορούσε να το αφήνει σε οιαδήποτε
στάση. Έκανε αμέσως μια νευρική περιστροφή
για να γυρίσει όρθιο και μετά, έπαιρνε σταθερή
ταχύτητα κατολισθήσεως που διατηρούσε μέχρι
το έδαφος. Η νευρική περιστροφή θύμιζε τις
συσπάσεις που έκαναν τα γατάκια όταν τα
αφήναμε ελεύθερα.
Το τριπλάνο δεν παρουσίαζε τίποτα το
ιδιαίτερο από πλευράς επιδόσεων. Ο λόγος
κατολισθήσεως σε σταθεροποιημένη κατολίσθηση έμοιαζε να είναι χειρότερος από 3/1. Ήταν
η συμπεριφορά ευσταθείας του που το έκαναν
ενδιαφέρον. Το να κατασκευάσει κάποιος ένα
ευσταθές αερομοντέλο δεν είναι δύσκολο. Αν το
αφήσει από αρκετό ύψος, κάποτε θα αποκτήσει
την ευσταθή πτήση του. Αυτό που εξέπλησσε
ήταν το ξαφνικό τουμπάρισμά του μέσα σε
μικρό ύψος και η εν συνεχεία απότομη σταθεροποίηση της πτήσεως.
Το πετάξαμε εκατοντάδες φορές όχι μόνο στο εργαστήριο, αλλά και από το μπαλκόνι στον δρόμο,
όπου κατά καιρούς περνούσαν αυτοκίνητα. Τίποτα δεν το σταμάτησε από το να θέλει να πετάει, ούτε ο
άνεμος ούτε αναταράξεις δεν διατάραζαν την ευστάθειά του. Ο Καλογεράκος ισχυριζόταν ότι τα
χαρακτηριστικά του οφείλονταν στις σωστές γωνίες του. Μετά όμως από πολλές πτήσεις, σπασίματα
και κολλήματα, καμία γωνία δεν είχε μείνει αναλλοίωτη. Η φωτογραφία της κατάντιας του μοντέλου
που βλέπετε, είναι εύγλωττος. Και όμως το τριπλάνο συνέχιζε να θέλει να πετάει, χωρίς να χρειάζεται
τριμάρισμα στις γωνίες και στο βάρος του. Προφανώς είχε μεγάλα περιθώρια στην γεωμετρία του.
Ο Καλογεράκος έδινε πάντα ονόματα στις κατασκευές του. Το τριπλάνο του όμως το άφησε
ανώνυμο. Κάποιος το είπε «παντελοπλάνο» προς τιμήν του κατασκευαστή του. Και αν εγώ το λέω «το
γατάκι», κανείς άλλος δεν το λέει έτσι. Παραμένει λοιπόν στην ουσία ανώνυμο.
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Παρεπόμενες κατασκευές
Ο πρώτος που επιχείρησε να πειραματιστεί με την γεωμετρία του συγκεκριμένου τριπλάνου για κάτι
μεγαλύτερο, ήταν ο Γιώργος Σεβαστός. Κατασκεύασε ένα υπό κλίμακα, σε εκπέτασμα τάξεως 1,4
μέτρα. Του έβαλε τροχούς και κινητήρα και έγινε αεροπλάνο pusher.
Πήγαμε να το πετάξουμε στον Μαραθώνα. Στο βιβλίο «Το αεροδρόμιο του Μαραθώνος» υπάρχουν
δύο φωτογραφίες με το τριπλάνο του Σεβαστού και τους παρόντες στην δοκιμή, με τα ονόματά τους.
Εδώ παραθέτω μόνο ένα απόσπασμα φωτογραφίας όπου φαίνεται κυρίως το τριπλάνο.
Ο Σεβαστός άρχισε τις τροχοδρομήσεις με φουλ κινητήρα, αλλά το τριπλάνο αρνείτο να απογειωθεί,
ούτε καν να σηκώσει τον εμπρός τροχό του. Συνέχισαν απόπειρες να πετάξει εκτοξευόμενο με το χέρι,
και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Το τριπλάνο δεν ήθελε να πετάξει με τίποτα. Έγιναν δοκιμές μετατοπίσεως του κέντρου βάρους με προσθαφαίρεση έρματος. Και πάλι τίποτα.
Στο τέλος άρχισαν οι χοντράδες. Προστέθηκε ένα μεγάλο μολύβι στο ρύγχος για να μετακινηθεί
πολύ το κέντρο βάρους προς τα εμπρός, για αντιμετώπιση του βάρους του κινητήρα. Αυτό έκανε το
αεροπλάνο τόσο μπροστόβαρο ώστε κάρφωσε με δύναμη στο έδαφος και διαλύθηκε.
Κάποιοι είπαν γενικώς και αορίστως ότι ήταν πολύ βαρύ, χωρίς να μπορούν να καθορίσουν πόσο
βαρύ έπρεπε να ήταν, ή πόσο ελαφρύτερο θα έπρεπε να γίνει για να πετάει. Λόγια του αέρα.

***
Κάποια χρόνια αργότερα η Ενώση Αερομοντελιστών Αθηνών, κάλεσε κάποιο Σκανδιναβό της
διεθνούς ομοσπονδίας για να μας κάνει μάθημα scale modeling. Πήγαμε να τον ακούσουμε με μεγάλο
ενδιαφέρον. Απεδείχθη όμως ότι το μάθημα δεν ήταν για το πώς υπολογίζεται και κατασκευάζεται ένα
σωστό scale model, αλλά για το πως να βαθμολογήσουμε την πτήση που κάνει το scale model που
κατασκεύασε κάποιος άλλος. Ο δάσκαλος δεν ήταν κατασκευαστής μοντέλων scale, αλλά κριτής
αγώνων. Ατυχήσαμε.
Όταν όμως προσεγγίσεις ένα θέμα, σου έρχεται το κέφι να εμβαθύνεις. Δυστυχώς οι φίλοι μου
αερομοντελιστές δεν είχαν το ίδιο κέφι με μένα. Ο τυπικός αερομοντελιστής αρχίζει μια κατασκευή και,
αν αυτή αποτύχει, την παρατάει και δοκιμάζει κάτι άλλο. Αυτό του κάνει κέφι. Δεν έχει κέφι να
αναλύσει γιατί απέτυχε η πρώτη. Ο αερομοντελιστής θέλει να ασχολείται με επιτυχημένα μοντέλα, όχι
με αποτυχίες. Αυτό δεν είναι παράλογο. Με μοντέλα που δεν πετάν ασχολείται ο πλαστικομοντελισμός.
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Έτσι λοιπόν βρέθηκα να μελετάω περί scale
modeling, χωρίς να είμαι αερομοντελιστής. Οι
γνώσεις από την μελέτη αυτή δημοσιεύθηκαν
αρχικά στο τεύχος 10 του περιοδικού RBF.
Τώρα είχε έρθει η σειρά μου να δοκιμάσω
ένα μεγαλύτερο «γατάκι». Το έκανα με
εκπέτασμα 70 cm. Το βάρος κατά την κλίμακα
έπρεπε να είναι γύρω στα 140 gr. Κατασκεύασα
πτέρυγες από μπλε φόαμ ντυμένες με χαρτί. Το
βάρος βγήκε σχεδόν σωστό, αλλά λίγο
βαρύτερο.
Μια ομοιότης με το τριπλάνο του Σεβαστού
ήταν ότι έδωσα στις πτέρυγες αεροτομή,
τυχαία μεν, αλλά οι πτέρυγες δεν ήταν flat
όπως στο original «γατάκι» του Καλογεράκου.
Θα δούμε αργότερα ότι αυτό ήταν λάθος. Μια ακόμα ομοιότης με το τριπλάνο του Σεβαστού ήταν ότι
ούτε το δικό μου ήθελε να πετάξει.
Συνήθως ένα μοντέλο που θέλει να πετάξει εμφανίζεται μπροστόβαρο ή πισώβαρο. Με λίγο έρμα,
μεταθέτουμε το κέντρο βάρους για να επιτύχουμε ήρεμη κατολήσθιση. Μετά, μπορούμε με άνεση να
ασχοληθούμε με άλλα χαρακτηριστικά του. Το μοντέλο μου όμως, όπως και του Σεβαστού δεν ήθελε
να πετάξει με καμία κυβέρνηση. Ούτε επιτάχυνε, ούτε στολάριζε. Απλώς έφτανε αδιάφορο προς το
έδαφος όπου κοπανούσε.
Ίσως, αν έφευγε από κάπου ψηλότερα να είχε περιθώριο να δείξει την συμπεριφορά του. Ίσως να
έπρεπε να γίνει ελαφρύτερο από ότι υπαγόρευε η απλοϊκή θεωρία της κλίμακας. Αλλά πόσο
ελαφρύτερο; Πως υπολογίζεται κάτι τέτοιο με νούμερα και όχι με λόγια του αέρα;
***
Εν τω μεταξύ το original «γατάκι» του Καλογεράκου συνέχισε να πετάει και να αποκτά φίλους. Ο
Κώστας Κατωμέρης κατασκεύασε ένα πολύ ελαφρύτερο από άσπρο foam που βλέπετε στην φωτογραφία, στα χέρια του κατασκευαστή του, αλλά κανείς δεν θυμάται σήμερα τις ακριβείς διαστάσεις
του. Από την φωτογραφία εκτιμούμε τις διαστάσεις του να είναι λίγο μικρότερες από το πρωτότυπο.
Από φωτογραφία του πάνω στην ζυγαριά, γνωρίζουμε
ότι το βάρος του ήταν μόνο 3,4 gr. Μοιάζει να είναι
πολύ ελαφρύτερο από ότι υπαγορεύει η κλίμαξ βάρους
του. Είναι μάλλον μη συγκρίσιμο με τα υπόλοιπα.
Από τότε μέχρι σήμερα, ο Κατωμέρης κατασκεύασε
πολλά μικρομοντέλα και μας διαβεβαιώνει ότι όλα
πέταξαν. Έχοντας σωστή μοντελιστική διαίσθηση, τα
κατασκεύασε από πολύ ελαφρά υλικά (άσπρο φόαμ ή
Ντεπρόν) και δεν χρειάστηκε να κάνει κανένα
υπολογισμό. Πέταξαν όλα.
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Μια γενική αρχή στον αερομοντελισμό είναι ότι, αν κάνεις κάτι πολύ ελαφρύ, θα πετάξει. Το
πούπουλο που δεν είναι καθόλου αεροδυναμικό, πετάει. Πετάει; Πως ορίζεται το ελαφρύ; και πως
ορίζεται το πετάει; Αν δεν μπουν κάποιοι κανόνες και κάποια νούμερα, όλα είναι αποδεκτά και απλώς
«πετάμε την μπάλα στις κερκίδες».
***
Επόμενος που ασχολήθηκε με «γατάκι» ήταν ο Πατρινός αεραθλητής Γιάννης Στάης. Κατασκεύασε
ένα γατάκι εντός κλίμακος και το πέταξε από τις κερκίδες, κυριολεκτικά. Στην φωτογραφία της
προηγούμενης σελίδας τον βλέπετε να δοκιμάζει το «γατάκι» του στις κερκίδες αμφιθεάτρου των
Πατρών. Το τριπλανάκι του ήθελε να πετάξει και απλώς χρειάστηκε λίγο τριμάρισμα.
Έχουμε τα πλήρη στοιχεία του που περιλαμβάνονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας με τον
οποίο θα ασχοληθούμε στην συνέχεια.

Γιατί κάποια δεν ήθελαν να πετάξουν
Σαν πρώτο βήμα, προέτρεψα κάποιον γνωστό αερομοντελιστή να κατασκευάσει από μπάλσα ένα
ακριβές αντίγραφο με το πρωτότυπο «παντελόπτερο». Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες του πρωτοτύπου, μια από τις οποίες βλέπετε, με σημειωμένη την γεωμετρία σε νούμερα. Αυτή την γεωμετρία
διατηρήσαμε και στα επόμενα μοντέλα μας, χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτή ήταν η ευνοϊκότερη. Απλώς
θέλαμε τα μοντέλα μας να είναι με κάθε τρόπο συγκρίσιμα.
Το νέο μοντέλο το μετρήσαμε, το ζυγίσαμε και είχα έτσι μια βάση εκκινήσεως. Όπως ανεμένετο, η
πτήση του είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με το πρωτότυπο, άμεση ανατροπή και σταθεροποίηση. Το
βάρος του 7,7 gr είχε ελάχιστη απόκληση από το πρωτότυπο.
Ταυτοχρόνως ο μοντελιστής μας κατασκεύασε ένα ταυτόσημο μοντέλο από άσπρο foam. Το βάρος
του προέκυψε μόνο 1,4 gr (πολύ λιγότερο από τα 8,8 gr του πρωτοτύπου). Δηλαδή ήταν εκτός
κλίμακος. Η πτήση του ήταν τόσο ευαίσθητη ώστε να επηρεάζεται από τις δύνες που άφηνε πίσω του ο
εκτοξευτής του καθώς περπατούσε.
Ένα αεροσκάφος ξεκινάει με σκοπό να μεταφέρει κάποιο φορτίο. Αν αυτό δεν είναι εμπόρευμα,
είναι κατ΄ ελάχιστον ο χειριστής του. Ένα αερομοντέλο πρέπει επίσης να μεταφέρει κάποιο φορτίο
(δέκτη, σέρβο, μπαταρία). Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε το φορτίο είναι η δομή που του επιτρέπει να
έχει κάποια ασπασία.
Μοντέλα με μεγαλύτερη ασπασία είναι συνήθως βαρύτερα. Εκτός όμως από την καλύτερη ασπασία,
ένα βαρύτερο μοντέλο είναι και λιγότερο ευαίσθητο σε αναταράξεις. Είναι αυτό που λέμε: κάθεται
καλύτερα στον αέρα. Έχει καλύτερο καλοκάθισμα.
Όλα αυτά τα λόγια του αέρα (έπεα πτερόεντα) έπρεπε να μεταφραστούν σε αριθμούς. Με τις
σκέψεις αυτές αρχίσαμε να καταχωρούμε νούμερα σε πίνακες Excel.
***
Στον πρώτο μας πίνακα βλέπετε
όλες τις κατασκευές που ήδη
αναφέραμε, με τα χαρακτηριστικά
τους. Αναγράφονται τα πραγματικά
στοιχεία
κάθε
κατασκευής.
Ακολουθούν τα αναλογικά μεγέθη
που προκύπτουν από το αρχικό
«γατάκι» με την θεωρία της
κλίμακος. Η κλίμαξ μηκών λ είναι
προσεγγιστική.
Ακολουθούν τα υπολογιστικά
μεγέθη, δηλαδή η ταχύτης πτήσεως
κάθε μοντέλου όπως υπολογίζεται
από την αεροδυναμική θεωρία.
Τέλος υπολογίζεται ο αριθμός Re.
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Βλέπουμε αμέσως ότι, κατά την θεωρία της κλίμακας, το Νο.2 τριπλάνο του Σεβαστού έπρεπε να
έχει βάρος τάξεως 1,9 kg . Με βάρος 3,5 kg δεν ήταν περίεργο που δεν πετούσε. Ήταν εκτός κλίμακος,
προς τα πάνω. Το δικό μου Νο.3 στα 180 gr ήταν επίσης πολύ βαρύ. Το Νο.4 του Στάη ήταν εντός
κλίμακος και πετούσε καλά.

Μεγέθυνση σε φυσικό μέγεθος
Δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να υπολογίσουμε ένα «γατάκι» σε φυσικό μέγεθος,
σαν και αυτό που κατασκεύασε ο Larry Hall (28 φορές μεγαλύτερο από το πρωτότυπο).
Στην στήλη 5 του πρώτου πίνακα Excel βλέπετε ένα τριπλάνο με βάρος 190 κιλών (90 kg ο χειριστής
και 100 kg η συσκευή). Τα στοιχεία που προκύπτουν δεν είναι καθόλου εξωπραγματικά. Η θεωρία της
κλίμακος δουλεύει προσεγγιστικά σε πολύ μεγάλο εύρος μεγεθών.
Σημ. Στις τέσσερεις πρώτες στήλες του πίνακα οι μονάδες μετρήσεως αναγράφοντα αριστερά. Για
το επανδρωμένο γατάκι (190 kg) οι μονάδες αναγράφονται στην τελευταία δεξιά στήλη.
Μην ασχοληθείτε όμως με την κατασκευή επανδρωμένων πολυπλάνων κάναρντ, όσο γαργαλιστική
και αν μοιάζει η ιδέα και τα σχέδια του Larry Hall. Τα προβλήματα των κάναρντ είναι ήδη γνωστά.
Ένα από τα προφανή προβλήματα των κάναρντ είναι ότι πρέπει να στολάρει πρώτο το κάναρντ,
ώστε το στολαρισμένο αεροπλάνο να βάζει μούρη και να επιταχύνει μετά το στολ. Η ανάγκη να
στολάρει πρώτο το κάναρντ έχει σαν επακόλουθο να μη επιτρέπουμε στην κυρίως πτέρυγα να φθάσει
κοντά στο στολ. Άρα δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε την ανωστική δυνατότητα της πτέρυγας σε
χαμηλή ταχύτητα. Δεν είναι περίεργο ότι η διάταξη κάναρντ χρησιμοποιείται κυρίως σε γρήγορα
αεροπλάνα. Είναι ένα θέμα που σηκώνει πολλή ανάλυση για τα επανδρωμένα αεροπλάνα.

Με τι βάρος θα πετούσαν
Το ότι βρήκαμε τι έφταιγε που δεν πετούσαν κάποια μοντέλα, δεν φτάνει. Έπρεπε να εξετάσουμε
και πόσο βαρύ θα έπρεπε να ήταν κάθε μοντέλο, για να μπορεί να πετάει, ποια περιοχή βάρους ήταν
αποδεκτή για τα διάφορα μοντέλα μας. Προχωρήσαμε λοιπόν σε πειραματισμούς.
Κατασκευάσαμε ένα πρότυπο «Gati foam» μεγάλης ασπασίας, από ανθεκτικό μπλε foam, στις
διαστάσεις του αρχικού, αλλά ελαφρύτερο (6,8 gr). Αφού το ζυγοσταθμίσαμε ώστε να πετάει καλά,
αρχίσαμε να το φορτώνουμε με βαρίδια κοντά στον κέντρο βάρους του. Με αυτόν τον τρόπο
δοκιμάσαμε το ίδιο μοντέλο σε βάρη 6,8 - 9,8 - 12,4 - 14,8 gr. Στον πίνακα της επόμενης σελίδας
περιλαμβάνονται μόνο η στήλη των 6,8 gr και η στήλη των 12,4 gr.
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Με τα δικά μας προσωπικά κριτήρια, κρίναμε ότι η καλύτερη φόρτιση ήταν στα 9,8 gr. Αυτό
σημαίνει ότι το original «γατάκι» του Καλογεράκου (8,8 gr) είχε κατά τύχην βάρος κοντά στο ιδανικό.
Στα 12,4 gr το μοντέλο αναγκαζόταν να πετάει πολύ γρήγορα, στα δε 14,6 gr το τριπλανάκι σχεδόν δεν
πετούσε πια, αλλά βούλιαζε.

Στην συνέχεια θελήσαμε να διαπιστώσουμε με τι βάρος θα πετούσε το μοντέλο No3.Pikros.
Κατασκευάσαμε λοιπόν από μπλε foam το ανθεκτικό τριπλάνο «Pikros new» με εκπέτασμα 60 cm. Το
βάρος του ήταν μόνο 49 gr. Προσθέτοντας βαρίδια το δοκιμάσαμε διαδοχικά με συνολικό βάρος 49 59,4 - 69,8 - 73 gr.
Μέχρι τα 59,4 gr το μοντέλο πετούσε καλά. Στα
69,8 gr πετούσε πολύ γρήγορα, στα δε 73 gr ήταν
ενοχλητικά βαρύ. Δεδομένου ότι το βάρος κλίμακος
ήταν 70 gr, αυτό δικαιολογεί γιατί το Νο.3 που είχε
σχεδόν το βάρος της δικής του κλίμακος, δεν ήθελε
να πετάξει.
Στην φωτογραφία μας βλέπετε τρία γατάκια με
εκπέτασμα/χορδή 15/2, 25/3, και 60/7,5 cm.
***
Το μικρότερο των 15 cm μας προβλημάτισε, γιατί
και αυτό δεν ήθελε να πετάξει παρ’ όλο το μικρό
βάρος των 3 gr. Κάναμε δύο υποθέσεις, ή ήταν βαρύ
ή το φόαμ που χρησιμοποιήσαμε είχε μεγάλο πάχος.
Με πάχος 2 mm και χορδή 20 mm η πτέρυξ είχε
πάχος 10%, ενώ όλες οι μελέτες που διαβάσαμε
μιλούσαν για επίπεδα φύλλα πάχους 5% της χορδής.
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Κατασκευάσαμε ένα δεύτερο ιδίου βάρους από λεπτότερο φόαμ, αλλά με τα ίδια αποτελέσματα.
Το τρίτο μας τριπλάνο των 15 cm με πτέρυγες από λεπτό άσπρο φόαμ είχε βάρος μόνο 1,4 gr και
αυτό πετούσε. Αλλά με κατολίσθηση χειρότερη από 2/1 η πτήση του δεν είχε τίποτα το ενδιαφέρον. Επί
πλέον είχε χάσει την ικανότητα να περιστρέφεται οριζόντιο. Αν το άφηνες σε ανορθόδοξη θέση,
συνέχιζε να κατεβαίνει προς το έδαφος χωρίς να αναστρέφει.
Με όλα αυτά, θα πρέπει να υποπτευθούμε ότι ο Καλογεράκος, μετά από πολλές κατασκευές,
έφθασε εμπειρικώς στο ευνοϊκό μέγεθος και φόρτο επιφανείας. Κάποιοι είπαν ότι «δεν πέτυχε αλλά
έτυχε». Αλλά το «παντελοπλάνο» μας έδωσε την ευκαιρία να μελετήσουμε τα κατώτερα όρια του
αερομοντελισμού (ultra low Re) με τα οποία θα ασχοληθούμε στο τρίτο μέρος.

Μινιμαλιστικό διπλάνο
Όταν είναι τόσο εύκολο να κατασκευάζεις αεροπλάνα, σου μπαίνουν ιδέες. Γιατί τριπλάνο και όχι
ένα ισοδύναμο διπλάνο;
Διατηρώντας σχεδόν το ίδιο εκπέτασμα, κατασκευάσαμε ένα διπλανάκι ιδίας επιφανείας με το
τριπλάνο μας (περί τα 2,3 dm2) που προέκυψε να έχει βάρος 5 gr. Το φορτώσαμε ώστε να το δοκιμάσουμε διαδοχικά με συνολικό βάρος 5 - 8,6 - 11,2 - 13,6 - 16,1 gr.
Με βάρος 8,6 gr μας έδειξε την καλύτερη συμπεριφορά, ενώ με 11,2 gr το σταθερότερο κράτημα
στον αέρα. Στα 13,6 gr ήταν ακόμα σταθερό, ενώ στα 16,1 gr έδειχνε ήδη πολύ βαρύ. Μια πολύ
προσωπική εκτίμηση είναι ότι το διπλάνο είχε γλυκύτερα χαρακτηριστικά από το τριπλάνο. Το τι θα πει
γλυκύτερα, το αφήνω στην κρίση σας. Πρόκειται για δικά μου λόγια του αέρα.
Ο πτερυγικός φόρτος ήταν γύρω στο 3-5 gr/dm2 ο δε αριθμός Re γύρω στο 10.000.
Στην φωτογραφία μας βλέπετε το βασικό τριπλάνο μαζί με το ισοδύναμο διπλάνο.
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ΜΕΡΟΣ Γ’

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ

Η περιοχή Ultra Low Re
Βλέποντας στους πίνακες την τελευταία σειρά, όπου αναγράφεται ο αριθμός Re των τριπλάνων μας,
παρατηρούμε ότι τα μοντέλα αυτά έχουν ιδιαιτέρως μικρό αριθμό Re, της τάξεως του 10.000.
Ένα γνωστό πρόβλημα των πολυπλάνων είναι ότι, κάθε μια από τις πολλές πτέρυγες έχει χειρότερο
αριθμό Re από το αντίστοιχο μονοπλάνο. Αν το μονοπλάνο πετάει με κάποιο αριθμό Re, το τριπλάνο
θα πετάει με το 1/3 του αριθμού αυτού. Ασχολούμενοι με πολυπλάνα μικρού μεγέθους, εισήλθαμε
αναγκαστικά σε ιπτάμενες κατασκευές πολύ μικρού αριθμού Re.
Η κίνηση σε χαμηλούς αριθμούς Re είναι ένα θέμα καλά μελετημένο ήδη από τον προηγούμενο
αιώνα. Υπάρχουν ειδικές μελέτες για κάθε περιοχή Re, από τα αεροπλάνα, στα μοντέλα, στα πουλιά,
στα έντομα, στα σπερματοζωάρια. Ότι σας ενδιαφέρει το βρίσκετε στο ιντερνέτ. Αρκεί να σας
ενδιαφέρει να ψάξετε σοβαρά και όχι επιφανειακά, σε ρηχά άρθρα περιοδικών.
Όποιος θέλει να ψάξει στο ιντερνετ να λάβει υπ’ όψιν του ότι το «low Re» παραπέμπει στα
ακροπτερύγια των ανεμοπτέρων, το «very low Re» παραπέμπει στα μοντέλα. Το θέμα που εξετάζουμε
εδώ ανήκει στην περιοχή «ultra low Re»
***
Στο σχέδιο που παραθέτουμε εμφανίζεται η γωνία κατολισθήσεως της αεροτομής διαφόρων πτητικών μέσων, συναρτήσει του αριθμού Re στον οποίον πετάν. Η γωνία κατολισθήσεως L/D χωρίς κινητήριο ισχύ, είναι ένδειξη της πτητικής οικονομίας των αεροσκαφών και όχι μόνο των ανεμοπτέρων.

Εμφανίζεται μια αεροδυναμική ασυνέχεια γύρω στον αριθμό Re 50.000. Ο λόγος που προκαλεί την
ασυνέχεια είναι κάποιο laminar bucket που εμφανίζει η ροή στην πάνω επιφάνεια της πτέρυγας. Δεν
θα αναλύσουμε εδώ τι είναι αυτός ο μικροστρόβιλος. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι, κάτω από αυτόν
τον αριθμό Re (στο περίπου) είναι ευνοϊκό να αντικαταστήσουμε την αεροτομή με μια επίπεδη πλάκα.
Το κείμενο που ακολουθεί εκφράζει την αβεβαιότητα για το που ακριβώς βρίσκεται το όριο.
If the Re number is less then 50.000 an airfoil will experience separation without reattachment. On
the other hand a long separation bubble will occur if the Re number is slightly higher then 50.000 (και
προσθέτει): This process is too complicated to be described by the Re number alone (στο περίπου
δηλαδή).
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Στο τεύχος 102 του «Αεραθλητισμού» έχει αναλυθεί όλο το φάσμα ταχυτήτων των ιπταμένων
μέσων. Δεν θα επανέλθουμε εδώ. Το πρόβλημα είναι παλιό. Παραθέτουμε ένα σχήμα από το βιβλίο
“Aerodynamics of the model airplane” του F.W.Schmitz, εκδόσεως 1941, που υπάρχει και αγγλιστί στο
ιντερνέτ. Το σχέδιο αφορά συγκεκριμένη αερομοντελιστική αεροτομή. Ο συντελεστής Ca που
αναγράφεται στο γερμανικό σχέδιο είναι το γνωστό μας Cl (το lift στα γερμανικά ονομάζεται Auftrieb το
δε drag ονομάζεται Wiederstand).
Η ανωμαλία των Cl (Ca) και Cd (Cw) συναρτήσει του αριθμού Re εμφανίζεται χαρακτηριστικά και
επεξηγείται σχηματικά.
Τόσον τα έντομα όσο και τα γνωστά μας ελαφρά μοντέλα indoors έχουν πτέρυγες από λεπτό
επίπεδο φύλλο και όχι σε σχήμα αεροτομής. Αυτό δεν προσφέρει μόνο ελαφρότητα αλλά και
αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

Την περιοχή Re γύρω στο 50.000 πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με ελαστικότητα. Δεν
πρόκειται για συγκεκριμένο αυστηρό αριθμό Re, αλλά για το περίπου. Διάφορα πειράματα με
διάφορες αεροτομές δίνουν διάφορα αποτελέσματα (από 75.000 και κάτω). Στο πολύ χονδρικό σχήμα
μας χαράξαμε μια χονδρή πράσινη καμπύλη, δεξιά της οποίας τα μοντέλα μας βρίσκονται έξω από την
κρίσιμη περιοχή (στο περίπου).
Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά ισχύουν για τα ανεμόπτερα, όπου το L/D παίζει δεσπόζοντα ρόλο. Στα
μηχανοκίνητα, λίγο μεγαλύτερη αντίσταση σημαίνει απλώς ότι απαιτείται λίγο μεγαλύτερη ισχύς.
Walk-along gliders
Τα βραδύτερα μοντέλα του αερομοντελισμού είναι τα walk along gliders που πετάν με ταχύτητα
βηματισμού (τάξεως 4 km/h). Με χορδή τάξεως 10-15 cm πετάν σε αριθμό Re της τάξεως του 10.000
όπως και τα τριπλανάκια μας. Έχουν μεν μικρότερη ταχύτητα αλλά, σαν μονοπλάνα που είναι, έχουν
μεγαλύτερη χορδή. Έτσι ο αριθμός Re είναι σχεδόν ο ίδιος, παρ’ όλο που είναι βραδύτερα.
Τα walk along gliders έχουν βεβαίως πολύ μικρότερη ασπασία και καλοκάθισμα από τα τριπλάνα
μας. Πετάν μόνο σε αδιατάρακτους εσωτερικούς χώρους.
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Ιπτάμενα ζώα
Οι αεραθλητές ασχολούμαστε με αερομοντέλα γύρω στα 150 χρόνια. Τα ζώα όμως δοκιμάζουν να
πετάξουν εδώ και κάποια εκατομμύρια χρόνια. Διερεύνησαν κάθε τρόπο πτήσεως και κατέληξαν σε ότι
αποδοτικότερο τους προσέφερε η αεροδυναμική.
Ας εξετάσουμε τα ζώα που μπορούν να κερδίζουν ύψος χωρίς να κουνάν τα φτερά τους,
παραμένοντας σε ανοδικές περιοχές της ατμοσφαίρας. Μετά από χιλιετίες εξελίξεως, αυτά είναι σήμερα τα πουλιά. Ποιά πουλιά όμως;
Πουλιά σαν τους γλάρους πετάν με αριθμούς Re γύρω στο 200.000 ή μεγαλύτερους. Πουλιά μικρών
διαστάσεων που πετάν με μικρούς αριθμούς Re, δεν ανεμοπορούν. Τα πουλιά έχουν σημαντικό βάρος
και σημαντική ασπασία.
Σε πολύ μικρούς αριθμούς Re δεν υπάρχουν ανεμοπορούντα πουλιά. Αλλά ζώα όμως, πολύ μικρής
ασπασίας, εξέλιξαν την ανεμοπορική πτήση τους σε πολύ χαμηλή περιοχή αριθμού Re.
Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει μελέτες για τρία έντομα που σταματάν τους πτερυγισμούς τους και
κατολισθαίνουν. Τις πεταλούδες, τα dragonflies και τις ακρίδες. Από τις πεταλούδες, οι Monarch
μεταναστεύουν κάθε χρόνο από τον Καναδά στο Μεξικό χρησιμοποιώντας ανοδικά ρεύματα.
Μπορεί άραγε να κατασκευάσει κανείς ένα εύθραυστο walk along glider με κινητήριο μηχανισμό για
τις πτέρυγες, σερβομηχανισμό για τον έλεγχο της πτήσεως και όργανα για την σωστή ναυτιλία από τον
Καναδά στο Μεξικό;

Στο σχήμα που δημοσιεύσαμε στο τεύχος 102, προσθέσαμε στα αριστερά μια τριγωνική περιοχή,
για πτέρυγες χορδής μέχρι 1 cm (δηλαδή για Re περιοχής 1.000-10.000). Την βρήκαμε ακατάλληλη για
ανεμόπτερα, αβέβαιη για μηχανοκίνητα και πλούσια σε έντομα.
Οι πτέρυγες των εντόμων δεν είναι πάντα ένα επίπεδο φύλλο. Θα εκπλαγείτε αν διαβάσετε τις
μελέτες περί dragonflies. Για τα μοντέλα που μας ενδιαφέρουν, οι μελέτες δεν δίνουν απλώς ένα
επίπεδο φύλλο αλλά ένα φύλλο ελαφρώς τσακισμένο στα άκρα, όπως στο σχήμα μας.
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Μια πρόκληση
Στην φωτογραφία του εξωφύλλου εμφανίζεται ένα μεγάλο ανεμόπτερο να πετάει στους λόφους των
Θηβών με μέτριο βοριά. Μεγάλο ήταν την εποχή που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Τώρα τα ανεμόπτερα
είναι ακόμα μεγαλύτερα. Τα μοντέλα γίνονται συνεχώς μεγαλύτερα. Τα μεγάλα μοντέλα είναι ορατά
από τον χειριστή τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις, πράγμα που τους επιτρέπει να πετάν ψηλότερα στα
θερμικά, όπως και τα επανδρωμένα ανεμόπτερα.
Τα μεγάλα και βαριά μοντέλα είναι επικίνδυνα ιπτάμενα αντικείμενα, που ξύνονται στην γκλίτσα
του τσοπάνου. Ο τσοπάνος στην περίπτωσή μας είναι η ΥΠΑ, που επιβάλει περιορισμούς στις πτήσεις
αερομοντέλων.
Οι πτήσεις στο δυναμικό όμως είναι το κάτι άλλο. Ο χειριστής βρίσκεται στην στέψη της πλαγιάς και
παρακολουθεί το ανεμόπτερο σε μικρή απόσταση. Αυτή η συνεχής γειτνίαση του ανεμοπτέρου που
κάνει διαδρομές εμπρός από τα μάτια του χειριστή, είναι μια από τις μεγάλες απολαύσεις του
δυναμικού.
Η φωτογραφία του εξωφύλλου δείχνει ένα μεγάλο ανεμόπτερο σε έναν ψηλό λόφο. Μπορεί όμως
ένα μινι-ανεμόπτερο να κάνει δυναμικό σε μια σειρά από μπάζα κοντά στο σπίτι μας; Αυτή είναι η
πρόκληση. Η πρόκληση αυτή γίνεται τόσο ευκολότερη, όσο μικραίνουν οι δέκτες, τα σέρβο και οι
μπαταρίες της αγοράς.

Ας αρχίσουμε με μια πλαγιά που δημιουργεί δυναμικό. Το σχέδιο μας δείχνει τι ανοδική ταχύτητα
θα έχει το δυναμικό, αν ο άνεμος έχει ορισμένη ταχύτητα και η πλαγιά έχει κάποια κλίση. Κλίσεις της
τάξεως 30 ή 45 μοιρών δεν δίνουν συχνά δυναμικό. Ο άνεμος προτιμάει να δημιουργήσει ένα χαμηλό
στρόβιλο στα προσήνεμα της πλαγιάς και να περάσει από πάνω του με μικρότερη κλίση.
Από το σχήμα φαίνεται ότι, αν ο αέρας ανεβαίνει με κλίση τάξεως 15 μοιρών, για να δημιουργηθεί
δυναμικό με ανοδική ταχύτητα 1 m/s πρέπει να φυσήξει άνεμος 14 km/h. Αν δηλαδή έχουμε ένα
μοντέλο με αυτά τα χαρακτηριστικά (RS=1 m/s και V=14km/h) ίσα-ίσα που θα κρατιέται στον αέρα.
Ισχυρότερος άνεμος μπορεί να κρατήσει στον αέρα ένα μοντέλο με μεγαλύτερο βαθμό καθόδου. Θα
πρέπει όμως το μοντέλο να έχει τον βαθμό καθόδου αυτόν σε μεγαλύτερη ταχύτητα.
Η συνηθισμένη μοντελιστική αντιμετώπιση είναι ένα γρήγορο ανεμόπτερο, ασχέτως μεγέθους, που
πετάει στο δυναμικό του βουνού, με ισχυρό άνεμο. Το δυναμικό είναι ευρύ και το μονό που χρειάζεται
είναι να κάνουμε ελιγμούς μέσα του.
Δυσκολότερο είναι το πρόβλημα του ασθενούς δυναμικού σε χαμηλό ανάχωμα (όχι πια ridge αλλά
embankment). Αυτό συνήθως γίνεται κοντά στην θάλασσα, από όπου ο ασθενής άνεμος έρχεται
αδιατάρακτος. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε πάλι ανεμόπτερα μετρίου εκπετάσματος, που πετάν
γρήγορα κατά μήκος του αναχώματος. Προφανώς το ανάχωμα πρέπει να έχει σημαντικό μήκος.
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Και στις δυο αυτές περιπτώσεις έχουμε μεγάλες ταχύτητες πτήσεως. Αν όμως θελήσουμε να
πετάξουμε σε ανάχωμα μικρού μήκους, χρειαζόμαστε μικρή ταχύτητα πτήσεως. Αν την συνδυάσουμε
με μικρό μέγεθος, βρισκόμαστε απέναντι σε προβλήματα του τύπου: Μπορούν να κάνουν δυναμικό οι
πεταλούδες Monarch. Η φωτογραφία στο οπισθόφυλλο εικονίζει την πεταλούδα όπως απλώνει τα
φτερά της κατά την πτήση, και όχι όπως την βλέπουμε στα μουσεία.
Από την αρθρογραφία μαθαίνουμε ότι ο κάλλιστος λόγος κατολισθήσεως της Monarch, με ακίνητες
πτέρυγες, είναι 6/1 σε ταχύτητα 5 km/h. Κατά τις μελέτες, ταχύτης 10 km/h είναι αποδεκτή, αλλά με
χειρότερο L/D. Το διάγραμμα δείχνει ότι η πτήση της Monarch στον δυναμικό, είναι εφικτή.
Τέτοιες επιδόσεις (3/1 στα 10 km/h) είχε ακόμα και το γατάκι του Καλογεράκου, χωρίς όμως τηλεκατεύθυνση. Κάτι πιο αεροδυναμικό, τηλεκατευθυνόμενο, είναι εφικτό σε εσωτερικό χώρο, αλλά...

Αναταράξεις
Ένα σημαντικό πρόβλημα στα μικρά μοντέλα κοντά στο έδαφος είναι οι αναταράξεις. Η διαφορά
ταχύτητας του ανέμου από μηδέν στο έδαφος, μέχρι κάποιο ύψος (κατώτατο στρώμα τριβής, wind
gradient ή wind shear) δημιουργεί στροβίλους. Το στρώμα τριβής είναι τόσο παχύτερο όσο ο άνεμος
είναι ισχυρότερος. Οι αναταράξεις δεν οφείλονται σε κάποιο προσήνεμο εμπόδιο, αλλά στην τριβή με
το έδαφος. Όσο πιο κοντά στο έδαφος πετάει ένα μοντέλο, τόσο είναι σίγουρο ότι θα συναντά
αναταράξεις, ακόμα και με λίγο άνεμο.
Στις ίδιες αναταράξεις, ένα μεγαλύτερο και βαρύτερο μοντέλο έχει καλύτερο καλοκάθισμα. Αυτό
μας επιβάλει να ξεχάσουμε τις Monarch και να σκεφθούμε κάτι με μεγαλύτερο πτερυγικό φόρτο.

Και μια και μιλάμε για πτήσεις με άνεμο και αναταράξεις κοντά στο έδαφος, δεν πρέπει να ξεχνάμε
την ασπασία των αεροσκαφών. Ιδιαίτερα στην νότια Ελλάδα με τα πετρώδη εδάφη, η μεγάλη ασπασία
είναι απαραίτητη.
Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν το πρόβλημά μας: Ένα τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο ανεμόπτερο, με
καλό καλοκάθισμα και ασπασία, πόσο μικρό μπορεί να γίνει για να μπορεί ακόμα να εκμεταλλεύεται
άνετα το δυναμικό ενός μικρού εδαφικού αναβαθμού, περιορισμένου μήκους;
Αυτή είναι η πρόκληση. Είναι μια πρόκληση μινιμαλιστική. Πάρτε την σαν άσκηση στο σπίτι σας.

Επίλογος
Όσο ο αερομοντελισμός προχωράει προς μεγαλύτερα μοντέλα, προχωράει για να συναντήσει τα
επανδρωμένα αεροσκάφη, όπου όλα είναι ήδη γνωστά. Η πραγματική πρόκληση προέρχεται από τα
μικρότερα μοντέλα. Εκεί εξ άλλου προχωράει σήμερα η ρομποτική έρευνα, αλλά κυρίως σε συσκευές
που δεν ανεμοπορούν.
Όσοι διαβάσατε όλο το βιβλίο και φτάσατε μέχρι εδώ, αντιμετωπίσατε την πρακτική πλευρά του
θέματος. Υπάρχει όμως και η αισθητική πλευρά του αερομοντελισμού. Για πολλούς, το αερομοντέλο
είναι ένα ιπτάμενο καλλιτέχνημα, όπου οι αριθμοί δεν έχουν θέση. Η γλυπτική και η ζωγραφική δεν
γίνονται με νούμερα. Μην το ξεχνάτε αυτό._
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