
Τεχνική Ανεμοπορίας
2Ο ΜΕΡΟΣ – Η ΠΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ



Πολική Καμπύλη





• Min sink

• Best L/D

• Ταχύτητα συνηθισμένων συνθηκών











Θεωρία MacCready



Η πτήση cross country αποτελείται από ανόδους και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τη θεωρία MacCready η μέγιστη μέση ταχύτητα επιτυγχάνεται όταν η ταχύτητα μεταξύ 

των θερμικών προσαρμόζεται στον αναμενόμενο βαθμό ανόδου.

Η ίδια θεωρία εφαρμόζεται στην ευθεία πτήση μέσω της αυξομείωσης της ταχύτητας.

Με απλά λόγια όσο πιο ισχυρό είναι το αναμενόμενο θερμικό τόσο πιο γρήγορα πρέπει να πετάμε 

προς αυτό. 

Χάνουμε περισσότερο ύψος αλλά το κερδίζουμε αρκετά γρήγορα ώστε ο συνολικός χρόνος να είναι 

μικρότερος.

Σε συνηθισμένες συνθήκες στην Ελλάδα η ταχύτητα αυτή είναι περίπου 130km/h.







Thermal 2 km 2 km 10 km 20 km 

Strength m/s Point Cumulative probability

0.5 20 37 90 99

1 10 17 61 84

2 5 7 30 52

3 2 2 10 18

Σύμφωνα με την τροποποιημένη 

θεωρία MacCready

προσαρμόζουμε τη σχετική 

παράμετρο ανάλογα με το ύψος 

που βρισκόμαστε και κατά 

συνέπεια την πιθανότητα να 

βρούμε αντίστοιχο θερμικό.





Flight Computer







www.xcsoar.org





Προσγείωση σε χωράφι



• Μόλις αρχίσει να φαίνεται πιθανό πετάμε έγκαιρα προς περιοχή με χωράφια

• Εφόσον χάσουμε και άλλο ύψος επιλέγουμε περιοχή με 2-3 χωράφια

Ελέγχουμε για:

• Ανάγλυφο που μπορεί να προκαλεί αναταράξεις

• Κλίση (εάν φαίνεται είναι υπερβολική)

• Πυλώνες και καλώδια

• Σχέση με άνεμο

• Μέχρι τα 300m επιλέγουμε χωράφι με τα παρακάτω κριτήρια:

• Άνεμο

• Μήκος

• Εμπόδια

• Κλίση

• Επιφάνεια – καλλιέργεια

• Θερισμένο, γρασίδι, κοντά φυτά

• Ζώα

• Προσοχή σε μικρή κατασκευή στο μέσο του χωραφιού. Μπορεί να είναι 

αντλία νερού και να καταλήγει σε αυτή μονό και δυσδιάκριτο καλώδιο.

• Προσοχή στην κατεύθυνση του οργώματος. Αν είναι κάθετη στην πορεία 

μας μπορεί να κάνουμε ζημιά.

• Στα 250m ξεκινάμε κανονικό κύκλο. Προσοχή στη θέση και στην ταχύτητα.



OLC

• Αποκεντρωμένο και ασύγχρονο 

πρωτάθλημα πτήσεων ταξιδιού

• Αποτελεί το Ελληνικό 

πρωτάθλημα

• Αναγνωρισμένο από την FAI

• Αυτόματη βαθμολόγηση 

πτήσεων

• 1 βαθμός ανά χιλιόμετρο και 

0.25 βαθμοί ανά χιλιόμετρο 

τριγώνου διά το handicap του 

ανεμοπτέρου

• Πτήσεις μέχρι 6 σκέλη





Επιδόσεις



Είδη επιδόσεων

• Κέρδος ύψους

• Απόλυτο ύψος

• Διάρκεια

• Ευθεία απόσταση

• Απόσταση σε προορισμό

• Απόσταση με 3 σημεία

• Απόσταση με επιστροφή

• Τρίγωνο

• Ελεύθερη απόσταση

• Ελεύθερη απόσταση με 3 σημεία

• Ελεύθερη απόσταση με επιστροφή

• Ελεύθερο τρίγωνο



Εμβλήματα



Τα παρακάτω εμβλήματα και διπλώματα απονέμονται για ανεμοπορικές επιδόσεις

Silver badge

• Distance: 50km

• Duration: 5hr

• Gain of height: 1,000m.

Gold badge

• Distance: 300km

• Duration: 5hr

• Gain of height: 3,000m.

Diamonds badges

There are three diamonds:

• Diamond free distance: 500km free distance

• Diamond goal distance: 300km to a goal

• Diamond height: 5,000m gain of height

Badges and Diplomas for flights of 750 km and more







Προετοιμασία
• Χειριστής

• Human Factors

• Ομάδα

• Υπόστεγο 

• Ρυμουλκό

• Έδαφος 

• Retrieve

• Μάζεμα

• Περιβάλλον

• Καιρός

• NOTAMS

• Σκάφος

• Πτήση



Κόπωση



Ημερήσιος κύκλος



Προσέχουμε

• Ασθένεια

• ΩΡΛ

• Κρύο

• Ζέστη

• Αφυδάτωση

• Ορατότητα - vertigo

• Οξυγόνο

• Όραση

• Φακοί επαφής

• Κερατεκτομή και ύψος

Έχουμε

• Καπέλο

• Φαγητό

• Νερό

• Ούρηση

• Ένδυση

• Αντηλιακό



Περιβάλλον - καιρός

http://www.antimeteo.gr/xartes.html





Περιβάλλον - NOTAMs

https://notams.aim.faa.gov/notamSearch/nsapp.html#/



Πτήση

• Καιρός

• Αθλητικός κώδικας - OLC

• Χάρτης

• Δυνατότητες προσγείωσης

• Airspace

• www.naviter.ws



Control connections

Pins

Engine

Battery

TE probe

Parachute

Fuel

Oxygen on – Regulator – Mask

Electric soles

Gloves

Hood

Task

Drinking Water

Pee bags

Food

Maps

Mobile

Camera

Hat

Sun screen

ELT ARMED

Solar ON

PRE-FLIGHT & GRID CHECKLIST




