
Τεχνική Ανεμοπορίας
1Ο ΜΕΡΟΣ – ΤΑ ΑΝΟΔΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ



Θερμικά



ΦΟΥΣΚΑ ΣΤΗΛΗ ΤΟΜΗ

Το μοντέλα αυτά είναι μόνο μια ένδειξη. Κάθε θερμικό είναι μοναδικό και είναι σημαντικό να 

αντιλαμβάνεστε τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο.



Διάρκεια ζωής θερμικού και επίδραση ανέμου

• Θέση σε σχέση με ανάγλυφο

• Φάση ζωής

• Συνδυασμός θέσης και φάσης

• Κουρτίνα



Τομή πεδινού νεφόδρομου

• Σπάνιοι στην Ελλάδα – κυρίως συγκλίσεις

• Σχεδόν πάντα επιρροή από ανάγλυφο

• Χαρακτηριστική ροή



Ανάγλυφο

• Ισχυρότερη θέρμανση

• Χαμηλότερη θερμοκρασία

• Πλαγιές ανάλογα με τη θέση του ηλίου

Άλλες παράμετροι

• Είδος εδάφους

• Υγρασία εδάφους

• Χρώμα εδάφους

• Ώρα

Ενδείξεις

• Ανάγλυφο

• Πουλιά

• Σύννεφα

• Haze domes

• Dust devils

• Σύγκλιση καπνών

• Διαφορές από το συνοπτικό άνεμο

• Πείρα

• Μαύρη βάση νέφους

• Θόλος νέφους

• Μορφή νέφους

• Πλοκάμια



Παράμετροι

• Άνεμος – κλίση

• Ανάγλυφο

• Ήλιος

Εικόνα νέφους

• Βάση (διαφορά, επίπεδη, χρώμα)

• Πλοκάμια

• Θόλος



Η διόρθωση των 270° Δεν αλλάζουμε φορά!



Κεντράρισμα θερμικού

1. Στρίβουμε προς το φτερό που 

σηκώνεται

2. Αν στρίψαμε λάθος διόρθωση 

των 270º

3. Μετατοπίζουμε τον κύκλο προς 

την ισχυρότερη άνοδο

1. Ανοίγουμε  μετά τη 

χαμηλότερη ένδειξη

2. Ανοίγουμε 60º μετά την 

χαμηλότερη ένδειξη

3. Ανοίγουμε όταν νιώσουμε την 

άνοδο

4. Όχι συνταγή – συνολική εικόνα!

5. Υστέρηση οργάνου, υστέρηση 

χειριστή, υστέρηση ανεμοπτέρου

6. ΚΛΙΣΗ!





Συγκλίσεις



Αύρα



Η σύγκλιση στην αρχική φωτογραφία είναι συνδυασμός των δύο βασικών 

συγκλίσεων

Ορογραφική Σύγκλιση





Δυναμικό



• Πάντα προσεγγίζουμε την 

πλαγιά με ταχύτητα και σχεδόν 

παράλληλα

• Πάντα κρατάμε αρκετή 

ταχύτητα. Έτσι και αλλιώς είναι 

γραμμικό φαινόμενο και έτσι 

πετυχαίνουμε καλύτερο 

αποτέλεσμα.

• Τουλάχιστον 1.45 Vs = Best L/D

• Ποτέ δεν έχουμε μόνο μια 

εναλλακτική

• Ποτέ δε βασιζόμαστε στο ότι 

θα ανέβουμε

• Ποτέ δεν στρέφουμε προς το 

βουνό



• Θέση περιοχής ανόδου

• Επιμέρους φαινόμενα

• Τοπικά καθοδικά

• Αναταράξεις

• Αλληλεπίδραση με θερμικά

• Κουρτίνα

• Σύγκλιση

• ΤΑΧΥΤΗΤΑ!





Θερμοδυναμικό – Μετάβαση σε θερμικό

• Αρχικά μπρος – πίσω

• Στη συνέχεια «οχτάρια»

• Ψηλότερα από την κορυφή στροφές

• Προσοχή στο υπήνεμο





Κύμα όρους





Άνοιγμα Foehn Αλληλεπίδραση





Είσοδος και εκμετάλλευση

• Σύνηθες μήκος κύματος 10 km από το ridge

• Στην προσήνεμη πλευρά των ροτόρων και αμέσως προσήνεμα από τα σύννεφα 

τους

• Κλειστές στροφές με διόρθωση για τον άνεμο (ανοίγουμε προς τα προσήνεμα)

• Κάποια στιγμή θα αυξηθεί σημαντικά η ταχύτητα του ανέμου

• Τότε πτήση σε ευθείες προσήνεμα-υπήνεμα με προσοχή ότι το υπήνεμο σκέλος 

διαρκεί πολύ λιγότερο ή παράλληλα με το βουνό

• Στη συνέχεια και αν ο άνεμος είναι κοντά στο min sink πορεία προς στον άνεμο και 

άνοδος με το ανεμόπτερο ακίνητο

• Για να ταξιδέψουμε με το GPS ή το σημεία στο έδαφος επιλέγουμε πορεία παράλληλη 

με τα βουνά και/ή αμέσως προσήνεμα από το φακοειδές

• Ιδανική θέση για ύψος ακριβώς κόντρα στον άνεμο και την κορυφή ακριβώς 

μπροστά





Κερδίζουμε

• Μεγάλοι βαθμοί ανόδου

• Μεγάλα ύψη

• Μεγάλες ταχύτητες

• Καμία ανάγκη στροφής

• Θέα 

• Ομορφιά

• Διάρκεια 

Προσέχουμε

• Αναταράξεις χαμηλά – ρυμούλκηση

• Κάθετος άνεμος

• Ισχυρά καθοδικά

• Υποξία

• Εναέρια κυκλοφορία

• Κλείσιμο Foehn Gap

• Κρύο

• Ισχυρός άνεμος – είσοδος σε νέφος

• Πάγος καλύπτρα

• Αλλαγή αεροδυναμικών 

χαρακτηριστικών

• Ηλεκτρικό σύστημα

• Πάγωμα οξυγόνου

• Βλάβη συστήματος οξυγόνου

• Δύση ηλίου

• Φθορά gelcoat

• Αληθή ταχύτητα



Vne σε μεγάλα ύψη



Πίνακας TUC – Δε λαμβάνει υπόψη τη σωρευτική επίδραση της ανόδου



Εφαπτομένη στην πολική που περνάει από το σημείο της ταχύτητας του ανέμου



Εμπειρικός κανόνας: Best L/D + μισή ταχύτητα ανέμου



Επιλογή παραμέτρου McReady



Συνδυασμός ανέμου και καθοδικού




