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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 
 

Ζ παξνχζα Πηπρηαθή κνπ Δξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην 
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Γπηηθήο 
Διιάδαο (Πάηξα) θαη αλαιχεη ηελ ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ 
αλάιπζε ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε 
γλψκνλα ηελ ζέιεζε κνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ λα αζρνιεζψ κε ην 
ηκήκα ησλ ζπληεξήζεσλ ησλ αεξνζθαθψλ.  

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Δπηβιέπσλ 
Καζεγεηή Γξ. Πνιπδάθε Απφζηνιν, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη κνπ αλέζεζε ην 
παξφλ ζέκα θαζψο επίζεο ηηο πνιχηηκέο ζπκβνπιέο ηνπ κε ζηφρν ηελ άξηηα εθπφλεζε ηνπ.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ ήηαλ δίπια κνπ θαζ’ φιε 
ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηεξίδνληαο θάζε κνπ βήκα θαη εγρείξεκα.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Τπεύθςνη Γήλωζη ποςδαζηή: Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ζπνπδαζηήο έρσ επίγλσζε ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ πεξί ινγνθινπήο θαη δειψλσ ππεχζπλα φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο 
Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, έρσ δε αλαθέξεη ζηελ Βηβιηνγξαθία κνπ φιεο ηηο πεγέο ηηο νπνίεο 
ρξεζηκνπνίεζα θαη έιαβα ηδέεο ή δεδνκέλα. Γειψλσ επίζεο φηη, νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ή θείκελν ην 
νπνίν έρσ ελζσκαηψζεη ζηελ εξγαζία κνπ πξνεξρφκελν απφ Βηβιία ή άιιεο εξγαζίεο ή ην δηαδίθηπν, 
γξακκέλν αθξηβψο ή παξαθξαζκέλν, ην έρσ πιήξσο αλαγλσξίζεη σο πλεπκαηηθφ έξγν άιινπ 
ζπγγξαθέα θαη έρσ αλαθέξεη αλειιηπψο ην φλνκά ηνπ θαη ηελ πεγή πξνέιεπζεο.  
 
Ο ζπνπδαζηήο 
 
Αιηβηδάηνο Γεψξγηνο  
 
 
…………………… 
 
Τπνγξαθή 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
 
 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αλαιχεη θαη πεξηγξάθεη ηε ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη 
αλάιπζε ιεηηνπξγηάο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Αξρηθά ζηελ εηζαγσγή δίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 
ηε δεκηνπξγία ησλ αεξνζθαθψλ απφ ηα πξψηα ρξφληα πνπ ν άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα 
κηκεζεί ηελ θίλεζε ησλ πνπιηψλ.  

Σν 1ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζρεδίαζε ηεο αηξάθηνπ. Πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη 
ε εμσηεξηθή δηακφξθσζε ηεο αηξάθηνπ θαζψο επίζεο θαη ε νπηζζέιθνπζα άηξαθην. 
Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηεο ζρεδίαζεο ηεο αηξάθηνπ κε θπιηλδξηθφ θεληξηθφ ηκήκα. 
Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ησλ αεξνζθαθψλ πνπ δηαρσξίδνληαη ζε επηβαηηθά, θνξηεγά, 
καρεηηθά θαη ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε.  

Σν 2ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά ζπγθξνηήκαηα αεξνζθάθνπο. Γίλεηαη 
αλάιπζε ησλ πηεξχγσλ πνπ είλαη ηα ρακεινπηέξπγα, κεζνπηέξπγα θαη πςεινπηέξεγα 
αεξνζθάθε. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζέζε ηεο πηέξπγαο ζην αεξνζθάθνο θαζψο θαη 
ζηε ζέζε ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ κπνξεί λα είλαη εκβνινθφξα, 
ππνερεηηθά κε αεξηνζηξνβηινθηλεηήξα, κνλνθηλεηήξηα ππνερεηηθά κε αεξηνζηξνβηινθηλεηήξα 
θαη ππεξερεηηθά καρεηηθά αεξνζθάθε.  ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην νπξαίν πηέξσκα πσο 
δηακνξθψλεηαη αιιά θαη ε ζέζε ηνπ θαζψο επίζεο θαη ην ζχζηεκα πξνζγείσζεο πνπ νη 
ηχπνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Σα 3ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε θαηαζθεπή δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο. Αλαιχνληαη ηα 
πηέξπγα, ε άηξαθηνο, ην νπξαίν πηέξσκα, ε θπςεινεηδήο θαηαζθεπή  θαζψο θαη ε αηξαθηίδα 
θαη νη βάζεηο ζηήξημεο ησλ θηλεηήξσλ ησλ αεξνζθαθψλ.  

Σα 4ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζην πιήξεο αεξνζθάθνο. πγθεθξηκέλα δίλεηαη έκθαζε 
ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο. Γειαδή, αλαιχεηαη ε αιιειεπίδξαζε 
κεηαμχ πηέξπγαο θαη αηξάθηνπ, αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηξάθηνπ πηέξπγαο θαη νξηδνληίνπ 
ζηαζεξνχ θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ αεξνζθάθνπο. 

Σν 5ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ αεξνζθάθνπο. πγθεθξηκέλα 
δίλεηαη ε αξρηθή ζρεδίαζε, ε ζεσξεηηθή κειέηε, ε πεηξακαηηθή κειέηε θαη θαηαζθεπή θαη 
θιείλεη κε ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη δνκηθή.  

Σν 6ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο επηζθεπήο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο. Αξρηθά 
αλαθέξνληαη ζηηο βιάβεο ηηο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο δίλνληαο έκθαζε ζηελ επηζεψξεζε 
ησλ βιαβψλ θαζψο θαη ζηε θαηάηαμε ηνπο. Αθνινπζνχλ νη βαζηθέο αξρέο επηζθεπήο ησλ 
κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ πνπ δηαρσξίδνληαη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ θάζε βιάβεο, ηηο 
νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ην εγρεηξίδην επηζθεπήο ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο θαζψο θαη 
ηνπο ηξφπνπο επηζθεπήο. Αθνινπζνχλ νη αξρέο επηζθεπήο κε κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 
αεξνζθάθνπο επηθεληξψλνληαο ησλ ελδηαθέξσλ ζηελ επηζθεπή ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ θαη ηηο 
θπςεινεηδήο θαηαζθεπέο.  

Σν 7ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα ησλ αεξνζθαθψλ. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη θαη 
αλαιχεηαη ην ζχζηεκα έιεγρνπ πηήζεο θαζψο θαη νη ηχπνπ ησλ κέρξη ζήκεξα ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ πηήζεο. Αθνινπζεί ην ζχζηεκα θαπζίκνπ  αλαιχνληαο ηηο δεμακελέο, αληιίεο, 
βαιβίδεο, θίιηξα, ζσιελψζεηο θαη πξνζαξκνγέο θαπζίκνπ, πξνεηδνπνηεηηθά ζπζηήκαηα 
θαπζίκνπ θαζψο θαη θάπνηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην πδξαπιηθφ 
ζχζηεκα, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα πδξαπιηθά πγξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη βαιβίδεο, νη 
αληιίεο, νη ηχπνη ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Έπεηηα αλαθέξνληαη ηα πλεπκαηηθά 
ζπζηήκαηα, ε ηαμηλφκεζε ηνπο θαη ηα βαζηθά ηνπο ζηνηρεία. Αθνινπζνχλ ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο απφ πάγν θαη βξνρή  θαη πψο ρξήδεη αληηκεηψπηζε θάζε πεξίπησζε. Σα 
ζπζηήκαηα ζπκπίεζεο θαη θιηκαηηζκνχ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ν βαζηθφο εμνπιηζκφο πνπ ηα 
απνηεινχλ αληίζηνηρα. Αθινπζεί ην ζχζηεκα πξνζγείσζεο, ε πεξηγξαθή, ε αλαηνκία θαη νη 



 
iii 

δηάθνξνη ηχπνη ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Αθνινπζεί ηα ζχζηεκα νμπγφλνπ, ηα ζσζηηθά κέζα 
ηνπ αεξνζθάθνπο  ηα ειεθηξηθά θαη επηβξαδπληηθά ζπζηήκαηα.  

Σέινο, δχλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ε 
βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζηφρν ηελ εθπφλεζε ηεο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

 
Ιζηοπική Αναδπομή Αεποζκαθών  

 
Οη θίλεζεο ησλ πνπιηψλ έδσζαλ ηε βαζηθή ηδέα ζηνπο αλζξψπνπο λα αξρίζνπλ λα 

κειεηνχλ θαη λα πεηξακαηίδνληαη κε ζηφρν λα θαηαθέξνπλ λα πεηάμνπλ. Απφ ηελ κπζνινγία 
ππάξρνπλ δηάθνξεο αλαθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ην Γαίδαιφ θαη ηνλ Ηθάξνπ λα πεηνχλ κε 
θηεξά, ηα νπνία ηα ζηήξηδαλ απφ ηα ζαλδάιηα ηνπο, θνληά ζηνλ ήιην. Αθνινπζνχλ ην 1783 ηα 
αδέιθηα Montgolfier φπνπ θαηαζθεχαζαλ αεξφζηαην θαη κε ηε δχλακε ηεο άλησζε 
θαηφξζσζαλ λα πεηάμνπλ 5 ιεπηά πάλσ απφ ην Παξίζη. Όκσο ε ζχγρξνλε κνξθή ησλ 
αεξνπιάλσλ δίλεηαη απφ ηνλ Cayley G., ην 1799 φπνπ  ε θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξψλεηαη ην 
1853 δεκηνπξγψληαο ην πξψην αλεκφπηεξν – κνλνπιάλν πνπ θάλεη ρξήζε αλνδηθψλ 
ξεπκάησλ αέξα κε ζηφρν λα πεηάμεη.  
 

 
 

Δηθόλα 1: Πξώην αλεκόπηεξν από ηνλ Cayley G. (1953) 
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Οη δχν πξψηεο πηήζεηο, ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, κε 
κεραληθή ηξνθνδνζία  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1974 απφ ηνλ Tempe F.D. θαη ην 1884 
Mozhaiski A.F., φπνπ θαη νη δχν πεξηπηψζεηο δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα  αθνχ  
δελ ππήξμε ειεγρφκελε ζπλερή πηήζε. Χζηφζν, ζεκαληηθή εμειίμεη ζηελ ειεγρφκελε πηήζε 
έγηλε ην 1981 απφ ηνλ Lilienthal O. φπνπ πέηαμε ην πξψην ειεγρφκελν αλεκφπηεξν. 
Δπηπιένλ, ν Lilienthal O. απφ ην 1891 έσο θαη ην 1896 πξαγκαηνπνίεζε 2.500 πηήζεηο κε 
αλεκφπηεξν, φπνπ έθαλε ρξήζε θακπχισλ ζρεκάησλ αεξνηνκψλ ζηε πηέξπγα θαζψο θαη 
θάζεηα θαη νξηδφληηα νπξαία ηκήκαηα ζην κπξνζηά θαη πίζσ κέξνο ηνπ κε ζηφρν ηελ 
επζηάζεηα ηνπ. Σα αλεκφπηεξα ήηαλ ρεηξφο θαη ν έιεγρνο πηήζεο κπνξνχζα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθηλψληαο ην θέληξν βάξνπο ηνπ ρεηξηζηή θάησ απφ ην αλεκφπηεξν.  

 

 
 

Δηθόλα 2: Αλεκόπηεξν ηνπ Lilienthal O. (16 August 1894). 
 
 

Ζ ζπλέρεηα θαη ε εμέιημε δίλεηαη ην 1899 απφ ηνλ Pilcher P., φπνπ γηα ηελ απνγείσζε 
ηνπ Hawk ρξεζηκνπνηείηαη κεραλή 4 Ζp. Χζηφζν, φζν θαη αλ απηή ε εμέιημε ήηαλ θνκβηθή 
είρε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα αθνχ ζηελ δεχηεξε επίδεημε ν Pilcher P  έραζε ηελ δσή ηνπ. 
Σν 1903 νη Orville θαη Wilbur Wright πέηπραλ ηελ πξψηε ειεγρφκελε, ζπλερή, 
ηξνθνδνηνχκελε, βαξχηεξε απφ ηνλ αέξα θαη επαλδξσκέλε πηήζε πνπ είρε 
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηφηε. Ο θηλεηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 12 Ζp  θαη ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλνο ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηεο θάησ πηέξπγαο θαη ιίγν πξνο ηα δεμηά ηνπ 
θέληξνπ.  

 

 
 

Δηθόλα 3: Σν αεξνπιάλν ηνπ Orville θαη Wilbur Wright (1903) 
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Χζηφζν, ε αλάπηπμε ηεο αεξνλαππεγηθήο ρξνλνινγείηαη κεηά ηελ επίδεημε ησλ 
αδεξθψλ  Wright  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζ.Π.Α ην 1908. Ζ «ζθιεξή» 
εξγαζία ησλ αδεξθψλ Wright, ηνπ Curtiss G. θαη ε πξνγελέζηεξε εξγαζία ηνπ Langley S. 
δεκηνχξγεζαλ ην «αεξνλαππεγηθφ ηξίγσλν» πνπ ζηελ νπζία ήηαλ ε εμέιημε ζηελ 
αεξνλαππεγηθή πξηλ ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν.  Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ εμέιημε 
πιήζνο επηζηεκψλ νδεγήζεθαλ ζηηο εμειηγκέλεο ηπηάκελεο κεραλέο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο.  

 

Δηθόλα 4: To αεξνλαπηηθό ηξίγσλν ησλ H.Π.Α (1866 -1921)  
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1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΥΔΓΗΑΖ ΑΣΡΑΚΣΟΤ 
 

 

 
1.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηξάθηνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δίλαη ν θχξηνο ρψξνο απνζήθεπζεο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ θαη εγθαηάζηαζεο 
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε ηνπ 
πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 ην εκπξφζζην ηκήκα ηεο εγθαζίζηαηαη ε θακπίλα δηαθπβέξλεζεο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

 πλδέεη ηα θχξηα ζπγθξνηήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 Απνζεθεχεη θαχζηκν θαη νξηζκέλεο θνξέο ηα ζθέιε κεηά ηελ αλάιπζε. 
 

Ζ ζρεδίαζε ηεο αηξάθηνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηα αθφινπζα: 
 

 Διαρηζηνπνηήζεη ηεο νπηζζέιθνπζαο. 

 Πξνζηηφηεηα, ζχληνκε θαη απιή θφξησζε - εθθφξησζε ηνπ σθέιηκνπ 
θνξηίνπ. 

 Αληνρή θαη αθακςία ζε κεγάιν αξηζκφ σξψλ πηήζεο κε ην ειάρηζην βάξνο.  

 Πξνζηηφηεηα ζε ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη ζπληεξήζεηο. 

 Διάρηζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο. 
 

 
 

ρήκα 1: πληειεζηήο νπηζζέιθνπζαο ζπλαξηήζεη ιόγνπ ιεπηόηεηαο. 
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1.2. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΟΠΗΘΔΛΚΟΤΑ ΑΣΡΑΚΣΟΤ 
 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο αηξάθηνπ ζην ζπληειεζηή νπηζζέιθνπζαο κεδεληθήο άλησζεο ηνπ 
αεξνζθάθνπο είλαη αξθεηά κεγάιε, ηεο ηάμεο ηνπ 20% έσο 30%. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο 
αεξνδπλακηθήο δηακφξθσζεο ηεο αηξάθηνπ είλαη ζεκαληηθή ηδηαίηεξα ζηα επηβαηηθά 
αεξνζθάθε. Απφ ην ρήκα 1, ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή 
νπηζζέιθνπζαο ηεο αηξάθηνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ ιεπηφηεηαο ιΑηξ, πξνθχπηεη φηη: 

 

 Ο CD αλαθνξηθά πξνο ηε πεξηξξεφκελε επηθάλεηα, πξνζεγγίδεη ηηο ηηκέο ηεο 
επίπεδεο πιάθαο γηα πνιχ ιεπηά αεξνδπλακηθά δηακνξθσκέλα ζψκαηα. 

 Ο CD αλαθνξηθά πξνο ηε κεησπηθή επηθάλεηα ειαρηζηνπνηείηαη γηα 
 
 

 Ο CD ηεο θπιηλδξηθήο αηξάθηνπ απμάλεηαη γηα κεγάιεο ηηκέο ιΑηξ. 

 Ο CD αλαθνξηθά πξνο (φγθν αηξάθηνπ)2/3 ειαρηζηνπνηείηαη γηα Ατρ4<λ <6  

 Ο CD απμάλεηαη γηα ηηκέο ηνπ ιφγνπ εθιέπηπλζεο κηθξφηεξεο ηνπ 3. 
 

Ζ άηξαθηνο, αθφκε θαη ζηα επηβαηηθά αεξνζθάθε, δελ έρεη ηε βέιηηζηε αεξνδπλακηθή 
δηακφξθσζε ε νπνία εκθαλίδεη πνιχ επξεία πνηθηιία. ηε ζρεδίαζε ηεο αηξάθηνπ εθηφο απφ 
ηελ αεξνδπλακηθή δηακφξθσζε, ιακβάλνληαη ππφςε ε βέιηηζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ 
επηβαηψλ θαη θφξησζεο - εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ε 
πξνζηηφηεηα επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, θ.ά.. ηε θάζε 
ζρεδίαζεο ηεο αηξάθηνπ απνθαζίδεηαη ην θχξην θξηηήξην δηακφξθσζεο ηεο, δειαδή 
ειαρηζηνπνίεζε νπηζζέιθνπζαο (αεξνδπλακηθή δηακφξθσζε), απινπνίεζε θαηαζθεπήο κε 
θπθιηθή εγθάξζηα δηαηνκή ζην θεληξηθφ ηκήκα, ή επηκήθεο θαη ιεπηήο άηξαθηνο, θ.ά.. 

Τπάξρνπλ γεληθνί θαλφλεο ζρεδίαζεο αηξάθηνπ φρη φκσο «έηνηκεο» ιχζεηο. ηα 
επηβαηηθά αεξνζθάθε ν φγθνο ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ αλέξρεηαη ζην 60% - 70% ηνπ ζπλνιηθνχ 
φγθνπ ηεο αηξάθηνπ. Ζ θπιηλδξηθή δηαηνκή ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ, δηαζθαιίδεη 
βέιηηζηε δηακφξθσζε ρψξνπ επηβαηψλ – απνζθεπψλ. Ζ άηξαθηνο έρεη θπθιηθή δηαηνκή ζην 
θεληξηθφ ηκήκα θαη κεηαθηλνχκελα δηαρσξηζηηθά ηνηρψκαηα ζην ρψξν επηβαηψλ. Σα 
πεξηζζφηεξα επηβαηηθά αεξνζθάθε έρνπλ θεληξηθφ ηκήκα κε θπθιηθή δηαηνκή γηα ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

 Μεηψλεηαη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο αηξάθηνπ. 

 Γηαζθαιίδεη βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη κέγηζηε επειημία 
δηεπζέηεζεο ησλ θαζηζκάησλ, κε ηελ ειάρηζηε απψιεηα ρψξνπ φγθνπ. 

 
Με απμαλφκελν κήθνο αηξάθηνπ, κεηψλεηαη ην κέγεζνο ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο θαη 

απμάλεηαη ν ιφγν εθιέπηπλζεο. Γεληθά, ζηα επηβαηηθά αεξνζθάθε ε δηακφξθσζε ηεο 
αηξάθηνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ. 

Σα εθπαηδεπηηθά θαη ειαθξά επηβαηηθά αεξνζθάθε έρνπλ κηθξφ φγθν γηα ην 
«σθέιηκν» θνξηίν. ε πεξίπησζε δηπιήο ζεηξάο θαζηζκάησλ επηβαηψλ ν ιΑηξ είλαη ηεο ηάμεο 
ηνπ έμη, ελψ ζε πεξίπησζε απιήο ζεηξάο, ηνπιάρηζηνλ νθηψ. ηα αλεκφπηεξα επηδηψθεηαη ε 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ CD ηεο αηξάθηνπ, γηα δεδνκέλε δηαηνκή ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ 
αλεκνπηέξνπ. Ο ιΑηξ ησλ αλεκνπηέξσλ θπκαίλεηαη απφ 2.5 έσο 4 αλάινγα κε ην νξηαθφ 
ζηξψκα ζην εκπξφζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. 
 Ο ιφγνο ιεπηφηεηαο ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηεο αηξάθηνπ, κπνξεί λα είλαη αξθεηά 
κηθξφο ρσξίο ξαγδαία αχμεζε ηεο νπηζζέιθνπζαο. Ζ κεηαβνιή ηεο νπηζζέιθνπζαο δε 
ιακβάλεη ππφςε ηελ επίδξαζε ηεο πηέξπγαο θαη ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο πνπ κπνξεί λα 
είλαη πνιχ αλεπηζχκεηε. 

ηα δηερεηηθά θαη ππεξερεηηθά αεξνζθάθε ε ζρεδίαζε ηεο αηξάθηνπ ιακβάλεη ππφςε 
ηεο ησλ λφκν ησλ επηθαλεηψλ (Whitcomb' sarearule) κε θαηάιιειε δηακφξθσζε θαη 
επηηπγράλεηαη, ζηε δηερεηηθή πεξηνρή, κείσζε ηεο ζπλνιηθήο νπηζζέιθνπζαο απφ 20% έσο 
25%. Ζ ζρεδίαζε ηεο αηξάθηνπ κε βάζε ην λφκν ησλ επηθαλεηψλ έρεη απμεκέλν θφζηνο 
θαηαζθεπήο θαη ζηα επηβαηηθά αεξνζθάθε δπζρεξαίλεη ηελ άλεηε θαη θνκςή δηακφξθσζε ηνπ 
ρψξνπ επηβαηψλ θαη ηε θνξηνεθθφξησζε θαη απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ. 
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Απφ πεηξάκαηα έρεη πξνθχςεη φηη γηα ππνερεηηθά αεξνζθάθε ε ειάρηζηε ηηκή ηεο 
νπηζζέιθνπζαο κεδεληθήο άλησζεο επηηπγράλεηαη γηα 1/d=3 θαη φηη κε απμαλφκελν ιφγν 
ιεπηφηεηαο απμάλεηαη ε νπηζζέιθνπζα κνξθήο. ηα ππεξερεηηθά αεξνζθάθε ε ειάρηζηε ηηκή 
ηεο νπηζζέιθνπζαο κεδεληθήο άλησζεο επηηπγράλεηαη γηα1/d=14. ηα ππεξερεηηθά επηβαηηθά 
αεξνζθάθε Concorde θαη Tupolev 144, νη ηηκέο ηνπ ιφγνπ εθιέπηπλζεο είλαη 18.5 θαη 20 
αληηζηνίρσο, δειαδή κεγαιχηεξεο ηνπ 14. Σν θεληξηθφ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ ησλ αεξνζθαθψλ 
απηψλ έρεη θπθιηθή εγθάξζηα δηαηνκή. 

Σα ππεξερεηηθά καρεηηθά αεξνζθάθε εθηεινχλ επηρεηξεζηαθέο απνζηνιέο, φπσο π.ρ., 
αεξνκαρίεο, βνκβαξδηζκνχο θ.ά. ζε ππνερεηηθέο ηαρχηεηεο κε ζπλέπεηα ν ιφγνο ιεπηφηεηάο 
ηνπο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 3 θαη 14. νη ηηκέο απηέο δηαζθαιίδνπλ ειάρηζηε 
νπηζζέιθνπζα κεδεληθήο άλησζεο ζε ππνερεηηθέο θαη ππεξερεηηθέο ηαρχηεηεο αληηζηνίρσο. 
Ζ ηηκή ηνπ ιφγνπ ιεπηφηεηαο ηεο αηξάθηνπ, ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ ζχγρξνλσλ 
καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ (π.ρ. F- 15) θπκαίλεηαη απφ 8 έσο 10. 

 
 
 

1.3. ΥΔΓΗΑΖ ΑΣΡΑΚΣΟΤ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 
 
Ζ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή, αθνξά αεξνζθάθε κε 

επίκεθεο θεληξηθφ ηκήκα θπθιηθήο δηαηνκήο, δειαδή κεγάια επηβαηηθά αεξνζθάθε κε 
ηνπιάρηζηνλ 120 επηβάηεο. ε αεξνζθάθε κε ιηγφηεξνπο απφ 120 επηβάηεο, ε κεζνδνινγία 
είλαη ίδηα κε ηελ παξαδνρή φηη ην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ είλαη ζε φιν ην 
κήθνο ηνπ θπιηλδξηθφ. Πνιιά απφ ηα επηκέξνπο βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο εθαξκφδνληαη θαη 
ζε κεγάια θνξηεγά αεξνζθάθε, κε ηε ζεκείσζε φηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο πφξηαο 
θνξηνεθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ απνηειεί θχξην παξάγνληα ζρεδίαζεο ηεο αηξάθηνπ.  

Πνιχ ζπλνπηηθά αθνινπζείηαη θαηά βήκαηα ε εμήο κεζνδνινγία: 
 

a) Δπηιέγεηαη ν αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ αλά δπάδεο, ηξηάδεο ή ζπλδπαζκφ ηνπο ζηε 
δηαηνκή ηεο θπιηλδξηθήο αηξάθηνπ θαη επηιέγνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ 
απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ θαζψο θαη ν 
φγθνο ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη γλσζηφο, πξνζδηνξίδεηαη ε δηάκεηξνο ηεο θπθιηθήο 
αηξάθηνπ. 

b) ρεδηάδεηαη ε γεσκεηξία ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο κε βάζε ηα ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία 
ησλ αεξνπνξηθψλ θαηαζθεπψλ (δηαζηάζεηο - απφζηαζε θαζηζκάησλ, ζπζηήκαηα 
αζθάιεηαο, πιάηνο θαη χςνο δηαδξφκσλ, θ.η.ι.). Γεληθά ηα αεξνζθάθε κε 150 - 200 
επηβάηεο έρνπλ δχν δηαδξφκνπο κε ηξεηο δπάδεο /ηξηάδεο θαζηζκάησλ. Σα αεξνζθάθε 
κε ιηγφηεξνπο απφ 120 επηβάηεο έρνπλ, ζπλήζσο έλα δηάδξνκν κεηαμχ ησλ δπάδσλ/ 
ηξηάδσλ θαζηζκάησλ. Σα αεξνζθάθε κέρξη 500 επηβάηεο έρνπλ έλα δάπεδν, ελψ 
πάλσ απφ 500 επηβάηεο έρνπλ δχν δάπεδα (π.ρ. Α 380). Δπίζεο ζρεδηάδεηαη ν ρψξνο 
ησλ απνζθεπψλ / εκπνξεπκάησλ. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ε εζσηεξηθή 
γεσκεηξία δηακφξθσζε ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο ηεο αηξάθηνπ, ε νπνία είλαη πεξίπνπ 
θπιηλδξηθή ή απνηειείηαη απφ θπθιηθά ηφμα. 

c) Πξνζδηνξίδεηαη ε εμσηεξηθή δηακφξθσζε ηεο αηξάθηνπ, εθηηκψληαο ην πάρνο ηεο 
επηθάιπςεο, ηα πιαίζηα ηεο αηξάθηνπ, ηηο ηαπεηζαξίεο, ην πάρνο κφλσζεο θ.η.ι.) 

d) ρεδηάδεηαη ε πιάγηα φςε ηνπ εκπξφζζηνπ θαη νπίζζηνπ ηκήκαηνο ηεο αηξάθηνπ θαη ν 
ρψξνο δηαθπβέξλεζεο. Σα ηκήκαηα απηά δελ έρνπλ θπιηλδξηθή δηαηνκή, έρνπλ κηθξφ 
αξηζκφ επηβαηψλ θαη νθείινπλ λα έρνπλ κηθξφ κήθνο θαη φγθν. 

e) Μεηά ηε ζρεδίαζε ηεο πιάγηαο φςεο, ηεο δηαηνκήο ηεο θπιηλδξηθήο αηξάθηνπ θαη ηεο  
κεησπηθήο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα εμήο:  
 Οη θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο (cockpit) ηνπ αεξνζθάθνπο. 
 Οη δηαζηάζεηο θαη νη ζέζεηο ησλ ζπξψλ, παξαζχξσλ θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ν 

ρψξνο επηβίβαζεο απνβίβαζεο ή θέλσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε πεξίπησζε 
θηλδχλνπ. 
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 Οη δηαζηάζεηο ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηεο αηξάθηνπ, κε θχξην θξηηήξην ηελ 
απνθπγή αλαζηξνθήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε θάζε ηεο πξνζγείσζεο θαη 
απνγείσζεο. 

 Οη ζέζεηο θαη ν φγθνο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο πηέξπγαο αηξάθηνπ, 
ησλ θηλεηήξσλ, ησλ κεραληζκψλ αλάζπξζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο, 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο θαη θιηκαηηζκνχ, ησλ ειεθηξηθψλ - ειεθηξνληθψλ 
ζπζηεκάησλ, θ.η.ι. 

 Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ εκπνξεπκάησλ θαη απνζθεπψλ. 
f)  Ζ ζρεδίαζε ηεο αηξάθηνπ επηηπγράλεηαη κε δηαδνρηθή πξνζέγγηζε, θαζφηη ζπλήζσο 

πξνβιέπεηαη πχθλσζε θαη αξαίσζε ησλ θαζηζκάησλ ησλ επηβαηψλ (ηνπξηζηηθή ζέζε, 
θαλνληθή ζέζε θαη Α ζέζε). Δπηπξφζζεηα ηα πεξηζζφηεξα αεξνζθάθε ζρεδηάδνληαη 
θαη γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ σο θνξηεγά αεξνζθάθε. 

 
 
 
1.4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ 
 
 
 
1.4.1. ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 

 
Ζ δηακφξθσζε ηεο αηξάθηνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 

 
 

ρήκα 2: Γηακόξθσζε αηξάθηνπ ειαθξνύ αεξνζθάθνπο έμη θαζηζκάησλ. 
 
 
 Οη βαζηθέο παξάκεηξνη ζρεδίαζεο ηεο αηξάθηνπ ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη: 
 

1.Ανεζη επιβαηών και πςκνόηηηα ωθέλιμος θοπηίος. 
Ζ άλεζε είλαη βαζηθή παξάκεηξνο ζρεδίαζεο ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ θαη εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηνλ ηχπν θαη ηε δηαξξχζκηζε θαζηζκάησλ, δηαζηάζεηο θαη αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ 
επηβαηψλ δηαζέζηκν ρψξν γηα ηε κεηαθίλεζε επηβαηψλ, θιηκαηηζκφ, επίπεδν ζνξχβνπ απφ 
ηνπο θηλεηήξεο, εγθάξζηεο θαη δηακήθεηο επηηαρχλζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο ηδηαίηεξα ζηε θάζε 
πέδεζεο, θιίζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε θάζε αλαξξίρεζεο θαη θαζφδνπ, δηάξθεηα πηήζεο, 
αξηζκφ θαη πνηφηεηα W.C, ληπηήξσλ θαη ζαινληνχ, εμππεξέηεζε επηβαηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο 
πηήζεο, θ.η.ι. Ζ άλεζε ηνπ επηβάηε ζηα αεξνζθάθε, είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ζπγθξηηηθά 
πξνο ηα άιια κεηαθνξηθά κέζα. Σα ζχγρξνλα αεξνζθάθε, φπσο ην αεξνζθάθνο Α 380, 
δηαζέηνπλ ζέζεηο κε απμεκέλε άλεζε θαζψο θαη ρψξνπο αλαςπρήο. 
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Ζ κέζε ππθλφηεηα ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ (κέζε ππθλφηεηα επηβαηψλ, εκπνξεπκάησλ 
θαη απνζθεπψλ ησλ αεξνζθαθψλ κε βάξνο απνγείσζεο κεγαιχηεξν απφ 11.000 kg (25.000 
lbs) παξακέλεη ζηαζεξή. ηα επηβαηηθά αεξνζθάθε αλέξρεηαη ζε 5.0 – 5.5 [lbs/ ft3] ή 80 - 90 
[Kg/m3] θαη ζηα κεγάια επηβαηηθά αεξνζθάθε (Boeing 747, Douglas DC-10, Lockheed l, 
Airbus Α300Β) ζε 4.5 [lbs/ ft3 ] ή 70 [Kg/m3]. ηα κηθξά έσο κεζαία αεξνζθάθε κε βάξνο 
απνγείσζεο κέρξη 11.000 KG ή 25.000 lbs ε κέζε ππθλφηεηα ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ 
δηαθνξνπνηείηαη απφ 5.0 έσο 14 [lbs/ ft3 (220 [Kg/ m3 ]). 

 
2. Γιαμόπθωζη Υώπος Δπιβαηών. 

Δγθάξζηα Γηαηνκή: Καζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ παξάιιεισλ ζεηξψλ (δπάδεο, ηξηάδεο) 
θαζηζκάησλ ζε κία εγθάξζηα δηαηνκή. Οη δηαζηάζεηο θαη απνζηάζεηο ησλ θαζηζκάησλ θαη ην 
πιάηνο θαη χςνο ησλ δηαδξφκσλ κεηαμχ ησλ θαζηζκάησλ είλαη ηππνπνηεκέλα κε δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο. Ο αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο, δε 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ηξία. πλεπψο ε εγθάξζηα δηαηνκή κε πεξηζζφηεξα απφ έμη 
θαζίζκαηα, πξέπεη λα έρεη δχν δηάδξνκνπο επηβαηψλ. Σν ειάρηζην χςνο ηνπ δηαδξφκνπ 
αλέξρεηαη ζε 12 ίληζεο (308 mm). ηα αεξνζθάθε πνπ δελ απνζεθεχνπλ εκπνξεχκαηα θάησ 
απφ ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ, ην θάησ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ είλαη επηπεδσκέλν. Ζ 
δηακφξθσζε απηή είλαη ζπλήζεηο ζηα πςεινπηέξπγα αεξνζθάθε θαη κεηψλεη ηηο δηαζηάζεηο 
θαη ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. 

ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεηαη ε εμσηεξηθή γεσκεηξία ηεο αηξάθηνπ κε ηελ πξνζζήθε ελφο 
πάρνπο ηνηρψκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 4 ηληζψλ (10 cm) γηα ηα αεξνζθάθε κε ζπκπίεζε. Σν 
πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο κε ζπκπηεδφκελεο αηξάθηνπ αλέξρεηαη ζην 2% ηνπ πιάηνπο ηεο 
αηξάθηνπ απμεκέλν θαηά κία ίληζα (25 mm). Σα αεξνζθάθε απηά έρνπλ ζπλήζσο 
νξζνγσληθή δηαηνκή αηξάθηνπ, κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαη ειάρηζηε κεησπηθή επηθάλεηα.  

Σα θαζίζκαηα ησλ επηβαηψλ ζηεξεψλνληαη ζε ξάγηεο ζην δάπεδν ηεο αηξάθηνπ. Οη 
ξάγηεο είλαη ηππνπνηεκέλεο θαη επηηξέπνπλ ηε ξχζκηζε ηεο απφζηαζεο ησλ θαζηζκάησλ κε 
βήκα κίαο ίληζαο αλάινγα κε ηε ζέζε - θαηεγνξία σο αθνινχζσο: 

 

 Πξψηε Θέζε: 38 έσο 40 ίληζεο 

 Σνπξηζηηθή ή νηθνλνκηθή ζέζε: 34 έσο 36 ίληζεο 

 Τςειήο ππθλφηεηαο ή νηθνλνκηθήο ζέζεο: 30 έσο 32 ίληζεο 
 
ηα κεζαία θαη κεγάια αεξνζθάθε, ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ είλαη νξηδφληην 

ζηελ πιεχζε, αιιά ζηα κηθξά αεξνζθάθε δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ. Όηαλ ην δάπεδν είλαη 
νξηδφληην ε πηήζε είλαη επράξηζηε ζηνπο επηβάηεο θαη δηεπθνιχλεηαη ε εμππεξέηεζή ηνπο κε 
πνηά θαη θαγεηφ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ αληνρή ηνπ ζηε 
κέγηζηε ππθλφηεηα επηβαηψλ. ηα επηβαηηθά αεξνζθάθε πνπ δελ πξνβιέπεηαη κεηαθνξά 
εκπνξεπκάησλ - απνζθεπψλ ζην ρψξν επηβαηψλ, ε επηηξεπφκελε θφξηηζε ηνπ δαπέδνπ 
αλέξρεηαη ζε 75 - 100 lbs/ft2 (300 - 500 Kg/m2), ελψ ζηα αεξνζθάθε πνπ πξνβιέπεηαη 
κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζην ρψξν επηβαηψλ αλέξρεηαη ζε 200 lbs/ft2 (1000 Kg/m2) Σν 
πάρνο ηνπ δαπέδνπ αλέξρεηαη ζπλήζσο ζην 5% ηεο δηακέηξνπ ηεο αηξάθηνπ.  

Οη δηαζηάζεηο ησλ θαζηζκάησλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ζέζε - θαηεγνξία. Σα κεζαία 
θαη κεγάια αεξνζθάθε έρνπλ θαζίζκαηα ηξηψλ θαηεγνξηψλ, θαη ηνπνζεηνχληαη αληίζηνηρα ζε 
ηξεηο ζέζεηο - θαηεγνξίαο κε ην αθφινπζν βήκα - απφζηαζε: 

 

 Deluxe ηχπνο: Βήκα θαζηζκάησλ 37 - 42 ίληζεο 

 Καλνληθφο ηχπνο: Βήκα θαζηζκάησλ 32 - 36 ίληζεο 

 Οηθνλνκηθφο ηχπνο: Βήκα θαζηζκάησλ 28 - 31 ίληζεο 
 

O Deluxe ηχπνο θαζίζκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Α ζέζε, ν θαλνληθφο ηχπνο ζηηο 
ζπλήζεηο πηήζεηο ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη o νηθνλνκηθφο ζηηο ζέζεηο πςειήο 
ππθλφηεηαο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ησλ θαζηζκάησλ ιακβάλεηαη σο βάξνο επηβάηε 170 
lb (77 kg). Σα θαζίζκαηα θαη νη βάζεηο ζηήξημήο ηνπο, είλαη ζρεδηαζκέλα λα αληέμνπλ ζηα 
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θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη, κε ζπληειεζηή αζθαιείαο σο πξνο ην φξην δηαξξνήο 1.33 ζηηο 
επηηαρχλζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζηηο εμήο αθξαίεο ζπλζήθεο θαηαπφλεζεο ηνπο. 
 
3. Έξοδοι Κινδύνος Δπιβαηών, Πόπηερ και Παπάθςπα. 

Έμνδνη Κηλδύλνπ: Σαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Ο ηχπνο Η θαη ΗΗ 
εγθαζίζηαληαη ζην χςνο ηνπ δαπέδνπ, ν ηχπνο ΗΗ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη ζηελ πηέξπγα 
θαη νη ηχπνη III θαη IV ζηελ πηέξπγα. Δπίζεο, ππάξρνπλ έμνδνη δηαθπγήο ζηελ θνηιηά θαη ζηνλ 
νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
θαζηζκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο. Οη έμνδνη θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη θηλεηά παξάζπξα, 
πιεπξηθά ηνηρψκαηα ή εμσηεξηθέο πφξηεο κε ειάρηζηε ειιεηπηηθή επηθάλεηα δηαθπγήο 19 - 26 
ίληζεο (463 - 660mm). 

Πόξηεο θαη Παξάζπξα Δπηβαηψλ: Σα αεξνζθάθε κέρξη θαη 70 - 80 επηβάηεο έρνπλ κηα 
πφξηα επηβίβαζεο - απνβίβαζεο επηβαηψλ, ελψ ηα αεξνζθάθε απφ 80-200 επηβάηεο δχν 
πφξηεο. Οη πφξηεο επηβαηψλ είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά, ελψ νη πφξηεο εμππεξέηεζεο ζηε 
δεμηά πιεπξά ηνπ αεξνζθάθνπο. Σα ζηξνβηινθφξα αεξνζθάθε έρνπλ πφξηεο θαη απφ ηηο δχν 
πιεπξέο ηεο αηξάθηνπ. Οη πφξηεο έρνπλ ζπλήζσο χςνο 1.80 m θαη πιάηνο 0.9 m, αιιά απηφ 
δελ είλαη εθηθηφ ζηα κηθξά αεξνζθάθε. Ζ απφζηαζε ησλ παξαζχξσλ πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο 
απφ ηελ απφζηαζε ησλ πιαηζίσλ ηεο αηξάθηνπ. πλήζσο, ην κέζν βήκα ησλ πιαηζίσλ ηεο 
αηξάθηνπ θαη ησλ παξαζχξσλ είλαη ηεο ηάμεο 0.50 m. ηα αεξνζθάθε κε ζπκπίεζε, ηα 
παξάζπξα είλαη θπθιηθά νξζνγψληα κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, ειιεηπηηθά ή σνεηδή. Ζ άλσ 
πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ είλαη πεξίπνπ ζην χςνο ησλ νθζαικψλ ηνπ επηβάηε. 
 
4. Υώπορ Αποζκεςών 

Ο ρψξνο απνζθεπψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηηο πηήζεηο. 
πνπ εθηειεί. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

 Βάξνο επηβάηε: 177 lb (77 Kg). 

 Βάξνο απνζθεπψλ αλά επηβάηε : 35 lb (16 Kg) γηα πηήζεηο κέζεο δηάξθεηαο θαη 40 
lb (18 Kg) γηα πηήζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο. 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θφξηηζεο : 85% δειαδή ην 15% ηνπ ρψξνπ δελ αμηνπνηείηαη. 
 
Σν βάξνο ησλ θνξηίσλ ππνινγίδεηαη απφ ηε κέζε ππθλφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ 

αλέξρεηαη ζε 10 lb/ft3 (160 Kg/ m3 ) θαη ησλ απνζθεπψλ ζε 12.5 lb /ft3 (200 Kg/m3) 
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ Κ.Β. ηνπ αεξνζθάθνπο, ηα θνξηία απνζεθεχνληαη 

ζε ρψξνπο κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηελ πηέξπγα. ηα αεξνζθάθε κε ζπκπίεζε, ν ρψξνο 
εκπνξεπκάησλ θαη απνζθεπψλ έρεη ζπκπίεζε. ηα κεγάια αεξνζθάθε, ηα θνξηία θαη νη 
απνζθεπέο ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλα θνληέηλεξ θαη παιέηεο. 
 
5. Δγκαηαζηάζειρ Δξςπηπέηηζηρ 

Κνπδίλα, Σνπαιέηεο θαη Νηνπιάπεο: Σα W.C. εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρή κε άκεζα 
νξαηή απφ ηνπο επηβάηεο, αιιά εχθνια πξνζηηή. Ζ θνπδίλα εγθαζίζηαηαη ζπλήζσο ζην 
εκπξφζζην ή νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. ηα κεγάια επηβαηηθά ζηξνβηινθφξα αεξνζθάθε 
εγθαζίζηαηαη θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ θαη δηαζθαιίδεη βέιηηζηε 
εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ. Καηά ηελ εμππεξέηεζε, θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ πηήζεσλ, απαηηνχληαη: 

 

 Πιήξσζε ηεο δεμακελήο πφζηκνπ λεξνχ.  

 Δθθφξησζε φισλ ησλ ηξνθψλ, αλαςπθηηθψλ - πνηψλ θαη απνξξηκκάησλ απφ ηελ 
θνπδίλα θαη αλεθνδηαζκφ κε ηξφθηκα θαη αλαςπθηηθά πνηά. 

 Δθθφξησζε απνζθεπψλ θαη εκπνξεπκάησλ θαη ελ ζπλερεία θφξησζε ησλ λέσλ. 

 Καζαξηζκφ ηνπαιεηψλ θαη ησλ απνβιήησλ ηνπο. 

 Οη πφξηεο επηβίβαζεο επηβαηψλ θαη θνξηνεθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ θαη νη 
ζπξίδεο εμππεξέηεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο, δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηε 
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ιεηηνπξγία ησλ επηγείσλ νρεκάησλ εμππεξέηεζήο ηνπ (φρεκα γηα πφζηκν λεξφ, γηα 
απφβιεηα W.C, εθνδηαζκφο θνπδίλαο, ζθάιεο επηβίβαζεο επηβαηψλ, θ.η.ι.).  

 
πζηήκαηα Υώξνπ Δπηβαηώλ: Ο ρψξνο ησλ επηβαηψλ νθείιεη λα δηαζέηεη άπιεην 

θσηηζκφ, ζπλνιηθά θαη ρσξηζηά γηα θάζε επηβάηε, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ κε δπλαηφηεηα 
ξχζκηζεο απφ ηνλ επηβάηε, ρψξν γηα κηθξέο απνζθεπέο ρεηξφο αλά επηβάηε θαη παξνρή 
νμπγφλνπ γηα πιεχζε πάλσ απφ 25.000 ft (7.620 m). 

Πιήξσκα Δμππεξέηεζεο: Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηνπ ηπηάκελνπ πξνζσπηθνχ 
εμππεξέηεζεο, θαζνξίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή FAR 91,215, αιιά ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο 
εμαξηάηαη απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία. Δκπεηξηθά ν κέζνο αξηζκφο επηβαηψλ αλά ηπηάκελν 
πξνζσπηθφ εμππεξέηεζε έρεη σο αθνινχζσο: 

Άηξαθηνο κηθξώλ Αεξνζθαθώλ. Ο ιφγνο ιεπηφηεηαο αηξάθηνπ ησλ κηθξψλ 
αεξνζθαθψλ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εμήο εκπεηξηθφ πξαθηηθφ θαλφλα: 

 
𝛥𝜄ά𝜇𝜀𝜏𝜌𝜊𝜍 𝛼𝜏𝜌ά𝜅𝜏𝜊𝜐 

𝛭ή𝜅𝜊𝜍 𝛼𝜏𝜌ά𝜅𝜏𝜊𝜐
= 𝛴𝜒𝜀𝜏𝜄𝜅ό 𝜋ά𝜒𝜊𝜍 𝜋𝜏έ𝜌𝜐𝛾𝛼𝜍 (+5 ,−0) 

 
[1.1] 

 
Σν ειάρηζην πιάηνο ηεο αηξάθηνπ ελφο κνλνζέζηνπ αεξνζθάθνπο, αλέξρεηαη ζε 0,61 

m θαη ηεο αηξάθηνπ κε δχν θαζίζκαηα ζηελ εγθάξζηα δηαηνκή αλέξρεηαη ζε 1.05 m. ην 
ζρήκα 1.2, απεηθνλίδεηαη ε άηξαθηνο ελφο ειαθξνχ επηβαηηθνχ αεξνζθάθνπο κε έμη επηβάηεο. 
Σν πιάηνο ησλ θαζηζκάησλ αλέξρεηαη ζε 1.67 ft, ην χςνο ζε 2.7 ft θαη ην βήκα ζε 3 ft. Σν 
νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ είλαη έλαο «απιφο θψλνο», κε γσλία > 15o Ζ κεγάιε πιεηνςεθία 
ησλ ειαθξψλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ, είλαη πςεινπηέξπγα. 
 

 
 

Δηθόλα 5: Δπηβαηηθό αεξνζθάθνο ηεο εηαηξίαο airbusκνληέιν A380 
 

 
 

Δηθόλα 6: Δζσηεξηθό ηκήκα αεξνζθάθνπο ηεο εηαηξίαο airbusκνληέιν A380 
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1.4.2. ΦΟΡΣΖΓΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 
Νέα θνξηεγά αεξνζθάθε θαηαζθεπάδνληαη ειάρηζηα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
 

a) εκαληηθφ πνζνζηφ εκπνξεπκάησλ κεηαθέξεηαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο 
επηβαηψλ θαη κε εηδηθέο πηήζεηο δηφηη κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα έμνδα κεηαθνξάο. 

b) Αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ νη αθφινπζεο κεζνδεχζεηο: 
 Σαρεία θαη απιή δηακφξθσζε επηβαηηθνχ αεξνζθάθνπο ζε «θνξηεγφ». 
 Αμηνπνίεζε ζηξαηησηηθψλ «θνξηεγψλ» αεξνζθαθψλ (π.ρ. Lockheed C-130). 
 Αμηνπνίεζε παιαηψλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ (π.ρ. DC-6, Lockheed L-1049).  

 
Ο θχξηνο παξάγνληαο επηινγήο ησλ δηαζηάζεσλ ελφο λένπ «θνξηεγνχ» 

αεξνζθάθνπο, είλαη ην άκεζν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ην νπνίν κεηψλεηαη κε απμαλφκελν κέγεζνο 
αεξνζθάθνπο. 

Ππθλόηεηα σθέιηκνπ Φνξηίνπ θαη Όγθνο Δκπνξεπκάησλ: Σν θφζηνο αεξνκεηαθνξάο 
εκπνξεπκάησλ είλαη απμεκέλν ζπγθξηηηθά κε απηφ ησλ επηβαηψλ. Ο ρψξνο απνζήθεπζεο 
εκπνξεπκάησλ ζπλήζσο δελ θαιχπηεηαη πιήξσο. Ο δηαζέζηκνο ρψξνο απνζήθεπζεο 
εκπνξεπκάησλ κεγάιεο ζρεηηθήο ππθλφηεηαο, πιεξνχηαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά 
κε πξντφληα κέζεο ζρεηηθήο ππθλφηεηαο. 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εκπνξεπκάησλ έρεη ππθλφηεηα 190 Κg/ m3 (10 έσο 12 lb / 
ft3). Ο φγθνο ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

 

Καθαρόσ Όγκοσ =
Περιοριςτική πυκνότητα 

Μέςη πυκνότητα εμπορευμάτων
∗
Μέγιςτο επί πληρωμή φορτίο x Μέςο επί τισ % φορτίο 

Συντελεςτήσ αποθήκευςησ
 [1.2] 

 
  Σν κέζν επί ηηο εθαηφ (%) θνξηίν ζπγθξηλφκελν κε ην κέζν ζπληειεζηή θφξησζεο 

ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ, αλέξρεηαη ζε 0.65. Ζ ηηκή ηεο πεξηνξηζηηθήο ππθλφηεηαο 
αλέξρεηαη ζε 1.20 έσο 1.30 γηα ηε δηαζθάιηζε θφξησζεο εκπνξεπκάησλ κηθξφηεξεο 
ππθλφηεηαο απφ ηε κέζε ππθλφηεηα. Ο ζπληειεζηήο απνζήθεπζεο εθθξάδεη επί ηηο εθαηφ (%) 
ηελ αλαινγία ηνπ εθκεηαιιεπνκέλνπ φγθνπ πξνο ηνλ θαζαξφ φγθν. Δμαξηάηαη απφ ηε 
γεσκεηξία ηεο αηξάθηνπ θαη ησλ θνξηίσλ θαη αλέξρεηαη ζε 0.70 - 0.85. Σν κέγηζην επί 
πιεξσκή θνξηίν, πξνθχπηεη γηα ππθλφηεηα κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ππθλφηεηα.  

πζηήκαηα Φόξησζεο: Ζ εζσηεξηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο ηεο 
αηξάθηνπ πξνζαξκφδεηαη γηα ηελ ππνδνρή ησλ ηππνπνηεκέλσλ θνληέηλεξ θαη παιεηψλ. Ζ 
θνξηνεθθφξησζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ θνληέηλεξ θαη παιεηψλ ζηα αεξνζθάθε κε εηδηθά 
επίγεηα κεραλήκαηα ειαρηζηνπνηεί ην ρξφλν θνξηνεθθφξησζεο. ην δάπεδν ηνπ 
αεξνζθάθνπο ππάξρνπλ κε πεξηζηξεθφκελνπο θπιίλδξνπο, γηα ηε κεηαθνξά ησλ παιεηψλ 
πνπ νδεγνχληαη απφ ξπζκηδφκελεο ξάγεο. Σα θνξηία αζθαιίδνληαη κε ηαηλίεο θαη δίρηπα πνπ 
πξνζδέλνληαη ζε θξίθνπο ζην δάπεδν ηνπ αεξνζθάθνπο. 

Πξνζηηόηεηα Υώξσλ Απνζήθεπζεο: Οη βαζηθέο δηακνξθψζεηο θαη ζέζεηο ησλ ζπξψλ 
θνξηνεθθφξησζεο ζπλνπηηθά είλαη νη αθφινπζεο: 

 
a) Πφξηα ζην ξχγρνο ηνπ αεξνζθάθνπο, π.ρ. Lockheed C-5A, θ.η.ι. Απμάλεη ηελ 

νπηζζέιθνπζα ιφγσ ππεξχςσζεο ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο. 
b) Πφξηα ζην νπξαίν ηκήκα ηεο αηξάθηνπ, π.ρ- C-130, C-141, θ.η.ι. Μεηνλέθηεκά 

ηεο είλαη ε απψιεηα πίεζεο ζε ζπκπηεζκέλε άηξαθην. 
c) Πφξηα ζην νπξαίν ηκήκα ηεο αηξάθηνπ κε ζηαζεξνπνηεηή νπξαίνπ πηεξψκαηνο 

(tailboom), π,ρ. Noratlas, Fairchild C-82, θ.η.ι. Γηαζθαιίδεη βέιηηζηε 
πξνζηηφηεηα θνξηνεθθφξησζεο αιιά έρεη απμεκέλε νπηζζέιθνπζα. 

d) Κηλεηφ νπξαίν πηέξσκα, π.ρ, Canadair CL-44. Γηαζθαιίδεη πνιχ θαιή 
αεξνδπλακηθή δηακφξθσζε αιιά απμάλεη ην βάξνο ηεο αηξάθηνπ. 

e) Κηλεηφ ξχγρνο αηξάθηνπ καδί κε ην πηινηήξην. Απμάλεη ην βάξνο ηεο αηξάθηνπ 
θαη δπζρεξαίλεη ηε δξνκνιφγεζε ειεθηξηθψλ θαισδηψζεσλ, θ.η.ι.                                      
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f) Πιεπξηθή πφξηα ζηελ άηξαθην. Σα πεξηζζφηεξα επηβαηηθά αεξνζθάθε πνπ 
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θνξηεγά αεξνζθάθε, έρνπλ πφξηεο ζηα πιεπξηθά ηεο 
αηξάθηνπ. 

 
 Ζ βέιηηζηε πξνζηηφηεηα θνξηνεθθφξησζεο επηηπγράλεηαη κε πφξηεο ζην εκπξφζζην ή 
νπίζζην κεησπηθφ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. Ζ κέγηζηε θφξησζε ηνπ δαπέδνπ ελφο «θνξηεγνχ» 
αεξνζθάθνπο αλέξρεηαη ζε: 
 

a) Φνξηεγά αεξνζθάθε πνιηηηθήο αεξνπνξίαο:600 έσο 1.500 Kg /m2 
b) ηξαηησηηθά θνξηεγά αεξνζθάθε:1.100 έσο 6.000 Kg/m2 

 
Σα κέγηζηα επηηξεπφκελα ηνπηθά θνξηία αλέξρνληαη ζε: 
 

a) Φνξηεγά αεξνζθάθε πνιηηηθήο αεξνπνξίαο:1.600 έσο 4.000 Kg/m2 
b) ηξαηησηηθά θνξηεγά αεξνζθάθε:1.300 έσο 4.500 Kg/m2 

 
 

 
 

Δηθόλα 7: Φνξηεγό αεξνζθάθνο An-124 
 
 

 
 

Δηθόλα 8: Φνξηεγό αεξνζθάθνο An-124 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/An-124
https://el.wikipedia.org/wiki/An-124
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1.4.3. ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 
Θέζε Πηιόηνπ πξνο Υεηξηζηήξηα θαη Όξγαλα: Ζ ζέζε ηνπ πηιφηνπ πξνο ηα φξγαλα 

θαη ρεηξηζηήξηα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη άλεην ρεηξηζκφ θαη έιεγρν ηνπ αεξνζθάθνπο αιιά θαη 
ειάρηζην φγθν γηα κείσζε ηεο κεησπηθήο επηθάλεηάο ηνπ. ηα πεξηζζφηεξα αεξνζθάθε ηα 
θαζίζκαηα ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο είλαη ξπζκηδφκελα θαζ' χςνο θαη νξηδνληίσο θαη έρνπλ 
ξπζκηδφκελε πιάηε. Ζ πιάηε ησλ θαζηζκάησλ ζε φξζηα ζέζε, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
πξνζγείσζε θαη απνγείσζε, ελψ ε επηθιηλήο ζέζε ζηελ πιεχζε. 

Οξαηόηεηα Πηιόηνπ: Ο ρψξνο δηαθπβέξλεζεο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ζηνλ πηιφην 
νξαηφηεηα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ειάρηζηε νπηηθή γσλία ζηελ απνγείσζε, πιεχζε, 
πξνζγείσζε θαη ηξνρνδξφκεζε. Π.ρ. γηα νξηδφληηα πηήζε θαη κεδεληθή θιίζε θεθαιήο 
(νπηηθή επζεία παξάιιειε ζηε πνξεία πηήζεο) νθείιεη λα δηαζθαιίδεη πιήξε νξαηφηεηα 170 

πξνο ηα άλσ θαη 200 πξνο ηα θάησ. ηε θάζε πξνζέγγηζεο θαη πξνζγείσζεο ην 
αεξνζθάθνπο ιακβάλεη ηηο κέγηζηεο θιίζεηο ηνπ θαη πεξηνξίδεηαη ε νπηηθή γσλία ηνπ πηιφηνπ. 
Ζ νπηηθή γσλία νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ζηνλ πηιφην πιήξε νξαηφηεηα ησλ θψησλ ηεο 
πεξηνρήο πξνζγείσζεο ζε κία απφζηαζε, ίζε κε ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην αεξνζθάθνπο 
κε ηελ ηαρχηεηα πξνζγείσζεο ζε 3 ιεπηά ηεο ψξαο φηαλ ην αεξνζθάθνπο. 

 

 Έρεη θιίζε θαηνιίζζεζεο 20 θαη 300. Έρεη γσλία εθηξνπήο  -100 έσο +100 

 Βξίζθεηαη ζε χςνο 30.5 m απφ ην ζεκείν επαθήο κε ην δηάδξνκν πξνζγείσζεο. 

 Δθηειεί κία πξνζέγγηζε κε νπηηθή νξαηφηεηα 365 ζην δηάδξνκν πξνζγείσζεο. 

 Έρεη αθξαίεο ζπλζήθεο θνξηίσλ βαξψλ θαη αθξαία ζέζε θέληξνπ βάξνπο. 
 

Γεσκεηξηθή Γηακόξθσζε Υώξνπ Γηαθπβέξλεζεο: Οη δηαζηάζεηο δηακφξθσζεο ηνπ 
ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο εμαξηψληαη βαζηθά απφ ηελ απνζηνιή θαη ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ 
ηνπ αεξνζθάθνπο. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηνπ πιεξψκαηνο εμαξηάηαη απφ έξγν κε ην νπνίν 
είλαη επηθνξηηζκέλν θαη πνιχ ζπλνπηηθά απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 
έιεγρν ηεο πνξείαο πηήζεο ηνπ αεξνζθάθνπο, λαπηηιία, δηαηήξεζε επαθήο κε ηα δηάθνξα 
θέληξα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγία, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ. Σν έξγν ηνπ 
πιεξψκαηνο, επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα πηήζεο, ηνλ απηνκαηηζκφ θαη ηα ιεηηνπξγηθά φξηα 
ηνπ αεξνζθάθνπο. Σα επηβαηηθά αεξνζθάθε έρνπλ δηπιά ρεηξηζηήξηα θαη πεηνχλ κε 
ηνπιάρηζηνλ δχν πηιφηνπο. Σα αεξνζθάθε βξαρείαο έσο κέζεο εκβειείαο, κπνξνχλ λα 
πεηνχλ κε δχν κφλν κέιε πιεξψκαηνο. Σα αεξνζθάθε κεγάιεο εκβειείαο θαη νξηζκέλα 
κέζεο εκβειείαο νθείινπλ λα έρνπλ θαη ηξίην κέινο ζην πιήξσκα ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο. 
Ο ρψξνο δηαθπβέξλεζεο ησλ αεξνζθαθψλ ηνπξηζηηθήο θαηεγνξίαο δελ ππεξβαίλεη ηα 1.5 m, 
ελψ ζηα ινηπά αεξνζθάθε ηα 1.8 m. 
 
 
 
1.4.4. ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 

Σα «θνξηεγά» ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζαλ επηβαηηθά φζν θαη 
γηα κεηαθνξά θνξηίσλ. Δίλαη φκνηα ζρεδηαζηηθά κε ηα επηβαηηθά θαη «θνξηεγά» αεξνζθάθε 
ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο κε ηηο αθφινπζεο επηζεκάλζεηο: 

 
a) Απφξξηςε ελ πηήζε θνξηίσλ κε αιεμίπησηα. 
b) Μεηαθνξά ζηξαηησηψλ κε αηνκηθφ εμνπιηζκφ κεγάιεο ππθλφηεηαο θφξησζεο  
c) Μεηαθνξά θαη απφξξηςε αιεμηπησηηζηψλ. 
d) Απνγείσζε - πξνζγείσζε ζε δηαδξφκνπο «ζθιεξψλ» ζπλζεθψλ γηα ην 

αεξνζθάθνο. 
e) Πηήζεηο ζε δπζκελέζηεξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο απφ ηα πνιηηηθά αεξνζθάθε. 

 
ηα καρεηηθά αεξνζθάθε ην σθέιηκν θνξηίν αλαξηάηαη θπξίσο εμσηεξηθά ηεο 

αηξάθηνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο πηέξπγεο θαη ζπλνπηηθά είλαη ην αθφινπζν: 
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a) Ππξνβφιν κε θπζίγγηα θαη βιήκαηα θαη ξνπθέηεο 
b) Κιαζζηθέο θαη θαηεπζπλφκελεο βφκβεο θαη θαηεπζπλφκελα βιήκαηα. 

 
Σα ζεκεία αλάξηεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θνξηίσλ ηεο δνκήο ηεο αηξάθηνπ θαη ηεο 

πηέξπγαο είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλα γηα ηε κεηαθνξά ησλ αλαπηπζζνκέλσλ δπλάκεσλ θαη 
ξνπψλ. ηελ άηξαθην ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ ηνπνζεηείηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
θαπζίκνπ, ηα ειεθηξνληθά θαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ε ππθλφηεηά ηνπο 
είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ. 

Γεσκεηξηθή Γηακόξθσζε: Σα καρεηηθά αεξνζθάθε είλαη ππεξερεηηθά, αιιά έλα 
κεγάιν πνζνζηφ ησλ απνζηνιψλ ηνπο είλαη ζηελ ππνερεηηθή πεξηνρή. Έρνπλ αεξνδπλακηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πξνζαξκνζκέλα ζηελ ππεξερεηηθή ξνή, κε εθιέπηπλζε ζην νπίζζην ηκήκα 
ηεο αηξάθηνπ γηα απνθπγή απνρσξηζκνχ ηεο ξνήο, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ξαγδαία αχμεζε 
ηνπ ζπληειεζηνχ νπηζζέιθνπζαο. Οξηζκέλεο πνιχ ραξαθηεξηζηηθέο δηακνξθψζεηο ηεο 
αηξάθηνπ ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ, είλαη ηα αθφινπζεο:  

 
a) Κψλνο - Κχιηλδξνο: Απινπνηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ CD αηξάθηνπ. 
b) Ogive Κχιηλδξνο: Έρεη κεγαιχηεξν φγθν απφ ηε δηακφξθσζε θψλνπ. 
c) Μαζεκαηηθή εηξά - Κχιηλδξνο: Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ξχγρνπο ηζρχεη: 

 
n

r x
=

d l

2

 
 
 

 

 
[1.3] 

 
Όπνπ: 

 r = ε αθηίλα ζε απφζηαζε  
x = ε απφζηαζε απφ ηελ θνξπθή 
d = ε δηάκεηξνο ηεο βάζεο 
l=ην νιηθφ κήθνο ηνπ ξχγρνπο. 

 
d) Ogivevon Karman : πκκεηξηθφ ζψκα πνπ δίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 
2 2

-1

max

1 2 2 2
1- cos

r x x x

r L L L

     
        

    
 

 
[1.4] 

 
Ηζρχεη γηα: 
 

1 1
- <x<

2 2
 

 
[1.5] 

 
e) Άηξαθηνο – Sears Heack : Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο, δίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 
3

2 2 2

max

r 2x
= 1-

r L

    
    

     

 

 
[1.6] 

 
Ηζρχεη γηα: 
 

1 1
- <x<

2 2
 

 
[1.7] 

 

θαη  
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max

3
Όγκος= π L S

16
    

 
[1.8] 

 
πζηήκαηα: Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο γεσκεηξηθήο δηακφξθσζεο ηεο αηξάθηνπ 

ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φγθνπ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη 
ζπζηεκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο. Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε γεσκεηξηθή 
δηακφξθσζε ηεο αηξάθηνπ, πνιχ ζπλνπηηθά είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Υψξνο Γηαθπβέξλεζεο Αεξνζθάθνπο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καρεηηθψλ 
αεξνζθαθψλ, είλαη κνλνζέζηα κε εμαίξεζε ηα βνκβαξδηζηηθά πνπ είλαη δηζέζηα. 

 χζηεκα Πξνζγείσζεο. ηα καρεηηθά αεξνζθάθε είλαη πηπζζφκελν. 

 Πηέξπγεο. Οη πηέξπγεο ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ 
επηβαηηθψλ, έρνπλ κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε θαη κηθξφηεξν ζρεηηθφ πάρνο 
αεξνηνκήο κε ζπλέπεηα ην πάρνο ησλ δνθψλ ηεο πηέξπγαο ζηε ξίδα ηεο λα είλαη 
κεγαιχηεξν. 

 Πξνσζεηηθφ χζηεκα. Σα καρεηηθά αεξνζθάθε έρνπλ έλαλ ή δχν θηλεηήξεο 
ζπλήζσο αεξηνζηξνβηινθηλεηήξεο (jet) ή  αεξηνζηξνβηινθηλεηήξεο κε αλεκηζηήξα. 
ηα κνλνθηλεηήξηα αεξνζθάθε, ν θηλεηήξαο είλαη εμνινθιήξνπ ηνπνζεηεκέλνο 
ζηελ άηξαθην. ηα δηθηλεηήξηα αεξνζθάθε, νη δχν θηλεηήξεο κπνξεί λα 
εγθαηαζηαζνχλ πιήξσο ζηελ άηξαθην (F-15) ή ελ κέξεη κέζα ζηελ άηξαθην (F-4). 
Όηαλ ν θηλεηήξαο είλαη γλσζηφο, είλαη εθηθηφο ν ππνινγηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 
αηξάθηνπ. 

 Αεξαγσγνί. ηα καρεηηθά αεξνζθάθε θαηαιακβάλνπλ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ, επεηδή 
νη θηλεηήξεο είλαη εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη ελζσκαησκέλνη ζε απηήλ. Ο φγθνο πνπ 
θαηαιακβάλνπλ πξνζεγγηζηηθά, ηζνχηαη κε ηνλ φγθν ελφο θπιίλδξνπ κε δηάκεηξν 
ηε δηάκεηξν ηνπ ζπκπηεζηή θαη κήθνο ην 60% ηνπ κήθνπο ηνπ θηλεηήξα. 

 Ζιεθηξνληθά. Ο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη: ηα ζπζηήκαηα 
επηθνηλσλίαο, αεξνλαπηηιίαο, ην ξαληάξ, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ππξφο, βνεζήκαηα 
δηείζδπζεο, ηνλ απηφκαην πηιφην, αληίκεηξα θαη ηα φξγαλα. Καζνξίδεηαη απφ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ή απφ ηελ εηαηξεία ζρεδίαζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. 
Σν βάξνο θαη ν φγθνο ησλ ειεθηξνληθψλ, πξνζδηνξίδεηαη πξνζεγγηζηηθά απφ 
πίλαθεο. Όηαλ ν φγθνο θαη ην βάξνο κίαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο δελ είλαη 
γλσζηά, ηφηε ιακβάλεηαη κία κέζε ππθλφηεηα ειεθηξνληθψλ 45 [lb/ ft3 ]. 

 Καχζηκν Αηξάθηνπ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ θαπζίκνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ άηξαθην 
έλα κηθξφηεξν ζηελ πηέξπγα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο, αλαξηψληαη ζην 
αεξνζθάθνο εμσηεξηθά απνξξηπηφκελεο  δεμακελέο θαπζίκνπ. Ζ ηειηθή 
απνζήθεπζε θαπζίκνπ εμαξηάηαη πνιχ απφ ηηο απαηηήζεηο δπγνζηάζκηζεο θαη 
βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο. ηε θάζε απηή ζρεδίαζεο ζεσξείηαη φηη φιε ε 
πνζφηεηα θαπζίκνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ άηξαθην. 
 Γηα ην θαχζηκν JP - 4 ηζρχεη: 
 Έλα γαιφλη δπγίδεη 6.5 [lb] θαη έλα θπβηθφ πφδη [ ft3 ] δπγίδεη 48.6 [lb] 
 Γηα ην θαχζηκν JP - 5 ηζρχεη: 
 Έλα γαιφλη δπγίδεη 7.1 [lb] θαη έλα θπβηθφ πφδη [ ft3 ] δπγίδεη 53 [lb] 
 Σέινο γηα ηελ αεξνπνξηθή βελδίλε (ΑV GAS) ηζρχεη: 
 Έλα γαιφλη δπγίδεη 5.75 [lb] θαη έλα θπβηθφ πφδη [ ft3 ] δπγίδεη 43 [lb]  

 
Αθνχ ππνινγηζζνχλ νη απαηηνχκελνη φγθνη θαπζίκνπ ηεο αηξάθηνπ θαηαλέκνληαη θαηά 

κήθνο ηεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ εγθάξζησλ δηαηνκψλ ηεο θαηά κήθνο ηνπ 
δηακήθε άμνλα. Μεηά απφ αλαθπθιψζεηο, πξνζδηνξίδεηαη ε δηάκεηξνο θαη ην κήθνο ηεο 
«θπιηλδξηθήο» αηξάθηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ν ιφγνο ιεπηφηεηάο ηεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ έρεη εγθαηάζηαζε 
αλεθνδηαζκνχ ελ πηήζε. 
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Δηθόλα 9: Μεηαθνξηθό ζηξαηησηηθό αεξνζθάθνο C-130 Hercules ηεο RAF 
 
 

 
1.4.5. ΜΑΥΖΣΗΚΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 

Ζ δηαζθάιηζε νξαηφηεηαο ζηνλ πηιφην εμεηάζζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ο 
αξηζκφο ησλ πηιφησλ (κνλνζέζην / δηζέζην) θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πηιφηνπ θαζνξίδνπλ ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο. Ο ρψξνο δηαθπβέξλεζεο ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο 
ησλ ζχγρξνλσλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ 
αλδξψλ πηιφησλ κε έλα κέζν χςνο απφ 1.660 έσο 1.860 mm, ην νπνίν θαιχπηεη ην 5%έσο 
95% ησλ αλδξψλ. Μία βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ καρεηηθψλ απφ ηα πνιηηηθά αεξνζθάθε, 
είλαη ε εγθαηάζηαζε εθηηλαζζφκελσλ θαζηζκάησλ.  

Αξηζκόο Πηιόησλ: Σα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα καρεηηθά αεξνζθάθε είλαη κνλνζέζηα. Ζ 
ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ην ρεηξηζκφ φισλ ησλ 
ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ απφ έλα ρεηξηζηή. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ δηζέζησλ 
αεξνζθαθψλ νθείινληαη ζηελ αδπλακία ηεο ηερλνινγίαο λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ 
ησλ ηαπηφρξνλα εθηεινπκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη απηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε δηάξθεηα 
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Τπάξρεη έλα φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ παξερνκέλσλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί ν πηιφηνο λα αλαγλσξίδεη θαη λα εθηειεί ηαπηφρξνλα. Ο αξηζκφο 
απηφο, είλαη ν γλσζηφο καγηθφο αξηζκφο επηά θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ πηιφησλ (έλαο ή δχν) θαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Ζ ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο ζηα ζχγρξνλα καρεηηθά αεξνζθάθε 
επεξεάδεηαη απφ ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ηαθηηθνχο ειηγκνχο, π.ρ. ζπληειεζηή θφξηνπ 
θαη απφ ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ πνπ αθνξνχλ, ηδηαίηεξα πιεξνθνξίεο 
ερζξηθψλ απεηιψλ, αλαγλψξηζε θίιησλ-ερζξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ αληηκέηξσλ. 
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη ε εγθαηάζηαζε 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη πιήξνπο απηνκαηηζκνχ. 

Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ δηαθπβέξλεζεο είλαη: 
 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ - ελεξγεηψλ ξνπηίλαο κε απηνκαηνπνίεζε. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ πηιφην. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ απφ ην πιήξσκα. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules
https://el.wikipedia.org/wiki/RAF


 
17 

 
 

Δηθόλα 10: Μαρεηηθό αεξνζθάθνο F 35,κνλνζέζην, κνλνθηλεηήξην, ρακειήο 
παξαηεξεζηκόηεηαο καρεηηθό αεξνζθάθνο πέκπηεο γεληάο. 

 
 

 
 

Δηθόλα 11: Αssociated press, γαιιηθό καρεηηθό αεξνζθάθνο 4εο γεληάο. ρεδηάζηεθε θαη 
θαηαζθεπάδεηαη από ηελ Dassault Aviation 

 
 

πληειεζηήο Φόξηνπ: Ο ζπληειεζηήο θφξηνπ θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 
επειημία ηνπ αεξνζθάθνπο θαη δηαρξνληθά απμάλεηαη κε κέγηζην φξην ζήκεξα ηα 10 «g». 
Κχξηνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηνχ θφξηνπ ηνπ αεξνζθάθνπο, είλαη 
ε ζσκαηηθή αληνρή ηνπ αλζξψπνπ. Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο αχμεζεο ηεο αληνρήο ηνπ 
αλζξψπνπ ζε κεγάιεο ηηκέο ζπληειεζηή θφξηνπ, κε θαηάιιειεο «αληί g θφξκεο» θαη 
κεγαιχηεξεο θιίζεηο ηνπ θαζίζκαηνο ρεηξηζηνχ. Έλαο πηιφηνο ζε νξηδφληηα ζηάζε αληέρεη 
εθηεζεηκέλνο γηα είθνζη δεπηεξφιεπηα (sec) κε «αληί g θφξκα» ηέζζεξα g πεξηζζφηεξα, 
ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαθφξπθε ζηάζε.  

Ζ θαηαπφλεζε ηνπ πηιφηνπ ζε κεγάια «g», κεηψλεηαη κε εγθαηάζηαζε αλαθιηλφκελνπ 
θαζίζκαηνο. Ζ θεθαιή θαη ν ιαηκφο πνπ πηιφηνπ νθείινπλ λα είλαη θάζεηα ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο επηηαρχλζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε νξαηφηεηα ηνπ πηιφηνπ 
θαη ε δπλαηφηεηα λα θηλεί κε ζρεηηθή άλεζε ηελ θεθαιή ηνπ ζε απμεκέλα «g». Γηα λα 
επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπ πηιφηνπ ζε απμεκέλα «g», απαηηείηαη κία 

http://el.wikipedia.org/wiki/Dassault_Rafale
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γσλία θιίζεο θαζίζκαηνο κεγαιχηεξε απφ 600.ε γσλίεο φκσο κεγαιχηεξεο ησλ 450, 
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ζρεδίαζε, ιεηηνπξγία θαη θαηαζθεπή ηνπ εθηηλαζζφκελνπ 
θαζίζκαηνο. 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ 
δηαθπβέξλεζεο ηνπ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο απφ ην επηβαηηθφ, είλαη ε απαίηεζε δπλαηφηεηαο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ αεξνζθάθνπο ελ πηήζε κε εθηίλαμε ηνπ θαζίζκαηνο. Ζ αζθαιήο 
εγθαηάιεηςε απαηηεί εθηίλαμε-ζξαχζε ηεο θαιχπηξαο, ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ απφ ηα γφλαηα ηνπ πηιφηνπ, ζπγθξάηεζε ησλ θλεκψλ ηνπ, θ.η.ι. 
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2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΒΑΗΚΑ ΤΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 
 

 

 
2.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ζ γεσκεηξηθή δηακφξθσζε ηνπ αεξνζθάθνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

(επηβαηηθφ καρεηηθφ), ηελ ηαρχηεηα πηήζεο (ππφ- ππεξερεηηθφ) θαη ηελ θχξηα απνζηνιή 
(ακθίβην, πδξνπιάλν, θ,η.ι.). Μπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηε ζέζε ηεο πηέξπγαο πξνο ηελ 
άηξαθην (πςεινπηέξπγν, κεζνπηέξπγν, ρακεινπηέξπγν), ηνλ αξηζκφ πηεξχγσλ (κνλνπιάλν, 
δηπιάλν θ.η.ι.), ηε ζέζε ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο πξνο ηελ άηξαθην, ην είδνο ηνπ 
πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο, θ.ά.. Σα θχξηα 
ζπγθξνηήκαηα ελφο αεξνζθάθνο είλαη: άηξαθηνο, πηέξπγεο, νπξαίν πηέξσκα, Π θαη 
πξνσζεηηθφ ζχζηεκα. 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηνπο ζην αεξνζθάθνο, π.ρ. 
ζέζε εγθαηάζηαζεο θηλεηήξσλ, είδνο θαη ζέζε ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο, θ.η.ι.. 
 
 
 
2.2. ΥΑΜΖΛΟΠΣΔΡΤΓΑ – ΜΔΟΠΣΔΡΤΓΑ – ΤΦΖΛΟΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 

Κχξηα απνζηνιή ηεο πηέξπγαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο απαηηνχκελεο άλησζεο. Ζ 
θαηαθφξπθε ζέζε ηεο πξνο ηελ άηξαθην, θαζνξίδεηαη βαζηθά απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο 
απαηηήζεηο. Σα ρακεινπηέξπγα, κεζνπηέξπγα θαη πςεινπηέξπγα αεξνζθάθε εκθαλίδνπλ 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αεξνδπλακηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηε δνκηθή ηνπο θαηαζθεπή. Ζ 
ζέζε ηεο πηέξπγαο θαζ' χςνο επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ ζηα επηβαηηθά αεξνζθάθε, ηελ επρέξεηα θφξησζεο θαη εθθφξησζήο ηνπο θαη 
ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζην έδαθνο.  
 

 
 

2.2.1. ΤΦΖΛΟΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 

Ζ πςεινπηέξπγε δηακφξθσζε ειαρηζηνπνηεί ηελ απφζηαζε ηεο αηξάθηνπ απφ ην 
έδαθνο  θαη δηεπθνιχλεη ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε εκπνξεπκάησλ θαη επηβίβαζε επηβαηψλ 
ρσξίο ηελ ρξήζε επηπξφζζεηνπ επίγεηνπ εμνπιηζκνχ. Σν δάπεδν ησλ αεξνζθαθψλ απηψλ 
είλαη 4 - 5 πφδηα πάλσ απφ ην έδαθνο, δειαδή φζν είλαη ην χςνο ηεο επηθάλεηαο ησλ ελ 
ρξήζεη νρεκάησλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζηα αεξνδξφκηα. 

Ζ απφζηαζε ησλ πξνσζεηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ην έδαθνο είλαη αξθεηά κεγάιε 
θαη ζπλεπψο ην χςνο ησλ ζθειψλ θαη ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο είλαη 
κεησκέλν. Ζ απφζηαζε ησλ αθξνπηεξπγίσλ απφ ην έδαθνο ζε πηέξπγεο κε απμεκέλε γσλία 
βέινπο είλαη αξθεηά κεγάιε θαη απνηξέπεη ηελ επαθή ηνπο κε ην έδαθνο ζε πξνζγείσζε κε 
θιίζε θαη κηθξφ χςνο ζθειψλ. ηα αεξνζθάθε κηθξψλ ηαρπηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
εμσηεξηθά ζηπιίδηα ζηήξημεο ησλ πηεξχγσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπο.  Όηαλ ε 
πηέξπγα ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηελ άηξαθην απινπζηεχεηαη ε θαηαζθεπή ζηήξημεο θαη 
κεηψλεηαη ην βάξνο ηεο αηξάθηνπ, ζπγθξηηηθά κε ηελ πηέξπγα πνπ δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ 
άηξαθην, απμάλεηαη φκσο ε «κεησπηθή» επηθάλεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε νπηζζέιθνπζα. 

Ζ πςεινπηέξπγε δηακφξθσζε εκθαλίδεη απμεκέλε επζηάζεηα ζηελ εγθάξζηα θίλεζε 
θαη θίλεζε δηαηνηρηζκνχ. Ζ ζεηηθή δίεδξνο γσλία ζηα αεξνζθάθε απηά απμάλεη ηελ εγθάξζηα 
επζηάζεηα θαη επζηάζεηα δηαηνηρηζκνχ. Όηαλ ην αεξνζθάθνο εθηειεί πεξηζηξνθή, ην δηάλπζκα 
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ηεο άλησζεο παξεθθιίλεη απφ ηελ θαηαθφξπθν θαη ην αεξνζθάθνο πιαγηνιηζζέλεη ζηε 
δηεχζπλζε ηεο ρακειφηεξεο πηέξπγαο. ηελ πηέξπγα κε δίεδξν γσλία, ε επηπξφζζεηε 
ζπληζηψζα ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ιφγσ πιαγηνιίζζεζεο απμάλεη ηελ άλησζε ηεο ρακειφηεξεο 
πηέξπγαο, κε ζπλέπεηα ηελ ηάζε επαλαθνξάο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηελ αξρηθή νξηδφληηα ζέζε 
ηζνξξνπίαο, δειαδή απμάλεη ηελ εγθάξζηα επζηάζεηα. ηα πςεινπηέξπγα αεξνζθάθε ρσξίο 
δίεδξν γσλία, ε επηπξφζζεηε ζπληζηψζα ηεο ηαρχηεηαο ξνήο πνπ νθείιεηαη ζηελ 
πιαγηνιίζζεζε δεκηνπξγεί, φηαλ ην αεξνζθάθνο εθηειεί πεξηζηξνθή, κία πεξηνρή απμεκέλεο 
πίεζεο κεηαμχ ηεο αηξάθηνπ θαη ηεο θνηιηάο ηεο ρακειφηεξεο πηέξπγαο ζηελ πεξηνρή ηεο 
ξίδαο ηεο. Ζ απμεκέλε απηή πίεζε ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο ρακειφηεξεο πηέξπγαο, ηείλεη λα 
επαλαθέξεη ην αεξνζθάθνο ζηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 
πςεινπηέξπγε δηακφξθσζε κπνξεί λα είλαη ηφζν επζηαζήο, ψζηε ηειηθά λα θαηαζηεί 
κεηνλέθηεκα κε ζπλέπεηα ηελ θαηαζθεπή πςεινπηέξπγσλ αεξνζθαθψλ κε αξλεηηθή δίεδξν 
γσλία γηα κείσζε ηεο εγθάξζηαο επζηάζεηαο. 

Ζ πςεινπηέξπγε δηακφξθσζε εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζηα αεξνζθάθε 
βξαρείαο απνγείσζεο - πξνζγείσζεο. Ζ ζέζε ησλ πηεξχγσλ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε 
πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο κε κεγάιν εθπέηαζκα, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ 
ζπληειεζηνχάλησζεο. Σν απμεκέλν χςνο ησλ πηεξχγσλ απφ ην έδαθνο κεηψλεη ηελ αχμεζε 
ηεο άλησζεο ιφγσ ηεο επίδξαζε ηνπ εδάθνπο θαζψο ην αεξνζθάθνο πξνζεγγίδεη ην έδαθνο. 

Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πςεινπηέξπγσλ αεξνζθαθψλ είλαη φηη εληζρχεηαη ε 
άηξαθηνο θαη απμάλεηαη ην βάξνο ηεο δηφηη κεηψλεηαη ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. 
Απμάλεηαη ε νπηζζέιθνπζα ηεο αηξάθηνπ δηφηη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθφ πεξίβιεκα 
ζηελ άηξαθην γηα ηελ είζνδν ησλ ζθειψλ ζε ζέζε αλάζπξζεο Σν θάησ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ 
είλαη αξθεηά επηπεδσκέλν γηα λα δηαζθαιηζζεί ην χςνο ηνπ δαπέδνπ απφ ην έδαθνο. Ζ 
θαηαζθεπή απηή έρεη απμεκέλν βάξνο ζπγθξηηηθά κε ηε βέιηηζηε θπθιηθή ζρεδίαζε.  Όηαλ ην 
άλσ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ είλαη θπθιηθφ, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε αεξνδπλακηθψλ 
θαιπκκάησλ. ηα ειαθξά α κεηψλεηαη ε νξαηφηεηα ηνπ πηιφηνπ. ε νξηζκέλα κηθξά 
αεξνζθάθε ηνπνζεηείηαη δηαθαλήο εκηνξνθή. ηα καρεηηθά αεξνζθάθε ν πεξηνξηζκφο ηεο 
νξαηφηεηαο πξνο ηα πίζσ είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα δηφηη ε νξαηφηεηα 
είλαη ην θιεηδί ηεο επηβίσζεο ζηελ αεξνκαρία. 

Σέινο, ε απμεκέλε απφζηαζε ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην έδαθνο 
δηαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ «ηπηάκελα» μέλα αληηθείκελα, ηδηαίηεξα ζηα αεξνζθάθε βξαρείαο 
απνγείσζεο - πξνζγείσζεο, ηα νπνία πξνζγεηψλνληαη θαη ζε θαθνχο δηαδξφκνπο. 

 
 
 

2.2.2. ΜΔΟΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 
Ζ δηακφξθσζε απηή δηαζθαιίδεη ζεκαληηθά κεησκέλε νπηζζέιθφπζα ζε πςειέο 

ππνερεηηθέο ηαρχηεηεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δχν δηακνξθψζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 
αεξνδπλακηθά θαιχκκαηα γηα κείσζε ηεο νπηζζέιθνπζαο αιιειεπίδξαζεο. Ζ ζπλδεζκνινγία 
πηέξπγαο θαη θπθιηθήο ζπλήζσο αηξάθηνπ, ζρεκαηίδεη πεξίπνπ νξζή γσλία θαη ειαρηζηνπνηεί 
ηελ νπηζζέιθνπζα αιιεινεπίδξαζεο ζε φιεο ηηο γσλίεο πξνζβνιήο. Γηα ηνπο αλσηέξσ 
ιφγνπο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ έρεη 
κεζνπηέξπγε δηακφξθσζε. 

Ζ κεηαθνξά ζηελ άηξαθην ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζηε ξίδα ηεο πηέξπγαο δπλάκεσλ 
θαη θακπηηθψλ ξνπψλ, είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Σα θακπηηθά θνξηία ηεο πηεξχγαο 
κεηαθέξνληαη ζε πνιπάξηζκα δηαθξάγκαηα θαη απμάλνπλ ην βάξνο ηεο αηξάθηνπ. ηα 
πςεινπηέξπγα θαη ρακεινπηέξπγα αεξνζθάθε, ε πηέξπγα είλαη «κνλνπηέξπγα», «δηέξρεηαη» 
απφ ην άλσ ή θάησ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ θαη απινπνηείηαη ε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ζηελ 
άηξαθην. Ζ ηνπνζέηεζε «κνλνθφκκαηεο» πηέξπγαο ζην κέζν χςνο ηεο αηξάθηνπ, είλαη 
αλέθηθηε ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ, ηδηαίηεξα επηβαηηθψλ θαη κεηαγσγηθψλ, 
δηφηη ζα δηαπεξλνχζε ηνλ ρψξν ησλ επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ.. ηα πεξηζζφηεξα κεγάια 
επηβαηηθά αεξνζθάθε ε δηάκεηξνο ηεο αηξάθηνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20 [ft] θαη ε 
«κνλνθφκκαηε» πηέξπγα δηέξρεηαη θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ. 
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Ζ κεζνπηέξπγε δηακφξθσζε εκθαλίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πςεινπηέξπγεο 
δηακφξθσζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην απμεκέλν χςνο ησλ πηεξχγσλ απφ ην έδαθνο. 
Δπίζεο, εκθαλίδεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζε αθξνβαηηθνχο ειηγκνχο. Ζ δίεδξνο γσλία ησλ 
ρακεινπηέξπγσλ αεξνζθαθψλ ζε αλάζηξνθε πηήζε κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα αθξνβαηηθψλ 
ειηγκψλ. Ζ δίεδξνο γσλία ησλ ρακεινπηέξπγσλ θαη πςεινπηέξπγσλ αεξνζθαθψλ, κεηψλεη 
ηελ ηθαλφηεηα ειηγκψλ κε κεγάιε πιαγηνιίζζεζε. Πνιιά καρεηηθά αεξνζθάθε είλαη 
κεζνπηέξπγα γηα λα απμήζνπλ ην θνξηίν αλάξηεζεο ζηηο πηέξπγεο. 

 
 
 

2.2.3. ΥΑΜΖΛΟΠΣΔΡΤΓΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 

 
Ζ ρακεινπηέξπγε δηακφξθσζε εκθαλίδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Σν βαζηθφ 

πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. Ζ βάζε ηνπ 
πηπζζφκελνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απεπζείαο ζηελ πηέξπγα, 
δηφηη ε δνκή ηεο δηαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή απνξξφθεζεο ησλ θνξηίσλ πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηα ζθέιε. Σα ζθέιε απνζεθεχνληαη ζηελ πηέξπγα ή ζε αεξνδπλακηθά 
θαιχκκαηα ηεο πηέξπγαο αηξάθηνπ ή ζε αηξαθηίδηα. Ζ απαίηεζε ειάρηζηεο απφζηαζεο 
αζθαιείαο ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ έιηθα απφ ην έδαθνο απμάλεη ηελ απφζηαζε 
ηεο αηξάθηνπ απφ ην έδαθνο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ζπλεπψο ηνπ 
βάξνπο ησλ ζθειψλ. Ζ απμεκέλε απφζηαζε ηεο αηξάθηνπ απφ ην έδαθνο, επηηξέπεη κείσζε 
ηεο θακπχιεο ηεο νπίζζηαο θάησ επηθαλείαο ηεο αηξάθηνπ (απαξαίηεηε γηα ηελ απνθπγή 
επαθήο ηεο αηξάθηνπ κε ην δηάδξνκν ζε κεγάιεο γσλίεο πξνζβνιήο ζηελ απνγείσζε κε 
ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο νπηζζέιθνπζάο ηεο. 

Ζ ρακεινπηέξπγε δηακφξθσζε επηηξέπεη ηε θφξην / εθθφξησζε κφλν ησλ ειαθξψλ 
θνξηεγψλ αεξνζθαθψλ ρσξίο επίγεην εμνπιηζκφ. Δπηηξέπεη ηε ρξήζε ελφο «κνλνθφκκαηνπ» 
πηεξπγίνπ θακππιφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο αηξάθηνπ. Απαηηεί ζεηηθή δίεδξν γσλία γηα 
επίηεπμε εγθάξζηαο επζηάζεηαο θαη ηνπνζέηεζε αεξνδπλακηθψλ θαιπκκάησλ γηα 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αιιεινεπίδξαζεο ζηελ πεξηνρή ζχλδεζεο πηέξπγαο αηξάθηνπ, ζηελ 
νπνία ηνπνζεηείηαη αεξνδπλακηθά δηακνξθσκέλν έιαζκα γηα απνθπγή απνθφιιεζεο ηεο 
ξνήο. Απνηξέπεη ηελ πξφζθξνπζε ησλ αθξνπηεξπγίσλ ζην δηάδξνκν ζε πεξίπησζε «θαθήο» 
πξνζγείσζεο. Ζ αχμεζε ηεο δίεδξνπ γσλίαο απμάλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζέηνπ ζηαζεξνχ. 
Σν πξνσζεηηθφ ζχζηεκα θαη νη έιηθεο εγθαζίζηαληαη πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο ξάρεο ηεο 
πηέξπγαο. ηε ζέζε απηή ησλ ειίθσλ απμάλεηαη ε αιιεινεπίδξαζε ηνπ έιηθα θαη ηεο 
πηέξπγαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά ηελ πιεχζε. Γεληθά ηα θχξηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο ρακεινπηέξπγεο δηακφξθσζεο αθνξνχλ ηε δνκηθή ζρεδίαζε θαη ηε 
ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. 

 
 

 
2.3. ΔΠΗΓΡΑΖ ΘΔΖ ΠΣΔΡΤΓΑ ΣΟ ΑΔΡΟΚΑΦΟ 
 

 Δζσηεξηθή Γηαξξύζκηζε Αεξνζθάθνπο: 
 ηα πςεινπηέξπγα αεξνζθάθε ην δάπεδν ηεο αηξάθηνπ είλαη ζπλήζσο 

επηπεδσκέλε, γηα λα κεησζεί ην χςνο απφ ην δηάδξνκν ζηα 4 ft – 4.5 ft ( 1.2 - 1.4 m). Έηζη 
κεηψλεηαη ν δηαζέζηκνο ρψξνο απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ 
επηβαηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ θπθιηθή άηξαθην. πλεπψο, απμάλεηαη ην κήθνο ηεο αηξάθηνπ θαη 
έλα πνζνζηφ εμνπιηζκνχ κεηαθέξεηαη πάλσ απφ ην πάησκα. Σα αλσηέξσ έρνπλ σο άκεζε 
ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο πεξηνρήο δηαθχκαλζεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο (αεξνζθάθνο ρσξίο θαη 
κε πιήξεο εκπφξεπκα). ε νξηζκέλα ειαθξά πςεινπηέξπγα αεξνζθάθε ν δηάδξνκνο είλαη 
πην θάησ απφ ην δάπεδν θαζηζκάησλ γηα λα δηαζθαιίζεη ην απαηηνχκελν χςνο απφ ηελ 
νξνθή. ηα ρακεινπηέξπγα αεξνζθάθε, ηα ζθέιε «απνζεθεχνληαη» ζηα αηξαθηίδηα ησλ 
θηλεηήξσλ ή ζηελ άηξαθην. 

 Αζθάιεηα: 
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ηελ ρακεινπηέξπγε δηακφξθσζε, ν θίλδπλνο αλάθιεμεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηηο 
άιιεο δηακνξθψζεηο. Ζ πηζαλφηεηα βιάβεο ησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ ησλ πηεξχγσλ 
(ηδηαίηεξα ησλ ελζσκαησκέλσλ δεμακελψλ) είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηήλ ησλ άιισλ 
δηακνξθψζεσλ. ε βαξηά πξνζζαιάζζσζε ε άηξαθηνο ησλ πςεινπηέξπγσλ αεξνζθαθψλ 
βπζίδεηαη θαη πξνβιέπεηαη έμνδνο θίλδπλνπ απφ ηελ νξνθή. 

 Δπηδόζεηο θαη Υαξαθηεξηζηηθά Πηήζεο: 
Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ πςεινπηέξπγσλ θαη ρακεινπηέξπγσλ αεξνζθαθψλ, είλαη ε 

επίδξαζε εδάθνπο ζηε θάζε απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο, ε νπνία κεηψλεηαη κε 
απμαλφκελν χςνο πηέξπγαο - εδάθνπο. Ζ επίδξαζε εδάθνπο κεηψλεη ηελ επαγσγηθή 
νπηζζέιθνπζα θαη ζπλεπψο ηε δηαδξνκή απνγείσζεο θαη απμάλεη ηε δηαδξνκή πξνζγείσζεο. 
Ζ ρακεινπηέξπγε δηακφξθσζε κεηψλεη ην θαηψξεπκα ζην νξηδφληην νπξαίν πηέξσκα θαη 
δεκηνπξγεί ξνπή πξφλεπζεο πνπ ηείλεη λα θαηεβάζεη θεθαιή ηνπ αεξνζθάθνο. πλεπψο 
απαηηείηαη κεγαιχηεξε γσλία θιίζεο ησλ πεδαιίσλ αλφδνπ θαζφδνπ θα ηζρπξφηεξα πεδάιηα 
αλφδνπ - θαζφδνπ. 

ηε θάζε πξνζέγγηζεο πξνζγείσζεο, κπνξεί λα απαηηεζεί ειάρηζηε ξνπή απφ ηα 
πεδάιηα αλφδνπ - θαζφδνπ γηα ηειηθή νξηδνληίσζε ηνπ αεξνζθάθνπο, δειαδή ην αεξνζθάθνο 
λα πξνζγεησζεί κφλν ηνπ. Ζ πεξίπησζε απηή είλαη εθηθηή, φηαλ ε πηέξπγα ηνπνζεηεζεί ηφζν 
ρακειά, ψζηε ε επίδξαζε ηνπ εδάθνπο λα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ άλησζε, ελψ ηαπηφρξνλα ε 
ξνπή πξφλεπζεο πνπ ηείλεη λα θαηεβάζεη θεθαιή είλαη ίζε κε ηε ξνπή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 
ηελ πηέξπγα θαη ηείλεη λα αλεβάζεη θεθαιή. 

Γεληθά, ε πςεινπηέξπγε δηακφξθσζε δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε άλησζε θαη 
κηθξφηεξε νπηζζέιθνπζα απφ ηελ ρακεινπηέξπγε, πιελ φκσο κε ηνπνζέηεζε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλσλ ειαζκάησλ θαη αεξνδπλακηθψλ θαιπκκάησλ νη δηαθνξέο ηνπο 
ειαρηζηνπνηνχληαη. Σα πςεινπηέξπγα αεξνζθάθε θαηά θαλφλα έρνπλ 20% κεγαιχηεξν 
νξηδφληην νπξαίν πηέξσκα απφ ηα ρακεινπηέξπγα. Σέινο γηα αθξνβαηηθνχο ειηγκνχο ηα 
ρακεινπηέξπγα αεξνζθάθε εκθαλίδνπλ βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

 Γνκηθή Θεώξεζε: 
 Γεληθά, ε ρακεινπηέξπγε δηακφξθσζε εκθαλίδεη γηα φιεο ζρεδφλ ηηο θαηεγνξίεο 

αεξνζθαθψλ, πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ην θελφ βάξνο, αιιά θαη ηελ απιφηεηα ηεο 
ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο. 

 
 
 

2.4. ΘΔΖ ΠΡΟΧΘΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 
Σν πξνσζεηηθφ ζχζηεκα απνηειεί αληηθείκελν μερσξηζηήο επηζηήκεο. Αθνχ πξψηα 

θαζνξηζζεί ην είδνο ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο (εκβνινθφξνο, ειηθνζηξνβηινθηλεηήξαο, 
ακηγήο ζηξνβηινθηλεηήξαο, ζηξνβηινθηλεηήξαο δηπιήο ξνήο, θ.η.ι.), εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζην αεξνζθάθνο. Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ζηελ άηξαθην ή ηελ πηέξπγα επεξεάδεη ηα αθφινπζα: 

 

 Σελ αεξνδπλακηθή θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 Σν χςνο ησλ ζθειψλ (απφζηαζε αζθαιείαο ηνπ έιηθα απφ ην έδαθνο)  

 Σε ζέζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηελ επζηάζεηά ηνπ. 

 Σηο δηαζηάζεηο ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο ιφγσ επίδξαζεο ζηε ζέζε ηνπ θέληξνπ 
βάξνπο. 

 Σν επίπεδν ζνξχβνπ ζηνλ ρψξν ησλ επηβαηψλ θαη ηελ νξαηφηεηα ησλ ρεηξηζηψλ. 

 Σελ είζνδν μέλσλ ζσκαηηδίσλ (F.O.D.) ζηνλ θηλεηήξα. 

 Σε δνκηθή ελίζρπζε ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ θηλεηήξα (π.ρ. πηέξπγα). 

 Σελ επρέξεηα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 
 
Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ θαη 

γηα ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, 
φπσο αλαιχεηαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. 
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2.4.1. ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 

 
ηα ειηθνθφξα αεξνζθάθε βαζηθή απαίηεζε είλαη ε ηήξεζε κίαο απφζηαζεο 

αζθαιείαο ηνπ έιηθα απφ ην έδαθνο. Ο εκβνινθφξνο θηλεηήξαο κπνξεί λα είλαη έιμεο ή 
ψζεζεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ θέξεη θηλεηήξεο έιμεο. ηνλ θηλεηήξα έιμεο 
ν έιηθαο εγθαζίζηαηαη κπξνζηά απφ ην ζεκείν γεο ηνπ, ελψ ζηνλ θηλεηήξα ψζεζεο πίζσ. Οη 
εκβνινθφξνη θηλεηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζην αεξνζθάθνο ζηηο αθφινπζεο δηακνξθψζεηο: 

 
a) Έλαο κεγάινο θηλεηήξαο ζην ξηλαίν 
b) Γχν θηλεηήξεο ζηηο πηέξπγεο 

 
Δκβνινθφξα αεξνζθάθε κε ηέζζεξηο θηλεηήξεο, δελ θαηαζθεπάδνληαη πιένλ, δηφηη 

κεηά ηνπο 500 Hp νη θηλεηήξεο turboprop ζηελ θαηεγνξία απηή ηζρχνο είλαη 
απνηειεζκαηηθφηεξνη ησλ εκβνινθφξσλ. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη 
ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ θηλεηήξσλ έιμεο θαη έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 Πιενλεθηήκαηα Γηακφξθσζεο Έιμεο 
 Σν θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο κεηαθηλείηαη πξνο ηα εκπξφο, ιφγσ ηνπ 

βάξνπο ηνπ θηλεηήξα, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ νπξαίνπ 
πηεξψκαηνο (επζηάζεηα). 

 Ο έιηθαο ιεηηνπξγεί ζε ειεχζεξε ξνή ρσξίο δηαηαξάμεηο. 
 Ζ ξνή ηνπ αέξα γηα ηελ ςχμε ηνπ θηλεηήξα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε. 

 Μεηνλεθηήκαηα Γηακφξθσζεο Έιμεο 
 Σν ειηθφξεπκα δηαηαξάζζεη ηε ξνή ζηελ πηέξπγα θαη ηελ άηξαθην. 
 Ζ απμεκέλε ηαρχηεηα θαη ηχξβσζε ηεο ξνήο ζηελ άηξαθην, ιφγσ ηνπ 

ειηθνξεχκαηνο απμάλεη ηελ ηνπηθή επηθαλεηαθή ηξηβή ηεο αηξάθηνπ. 
 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ θηλεηήξσλ 
ψζεζεο θαη έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 Πιενλεθηήκαηα Γηακφξθσζεο Ώζεζεο 
 Ζ ξνή ζηελ άηξαθην θαη ζηηο πηέξπγεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα. 
 Ο νπίζζηνο έιηθαο βειηηψλεη ηε ξνή ζην νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ θαη κεηψλεη 

ηελ ηάζε απνθφιιεζεο ηεο θαη ζπλεπψο κεηψλεη ην κήθνο ηεο αηξάθηνπ. 
 Μεηψλεηαη ν ζφξπβνο ηνπ θηλεηήξα ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ. 
 Γηαζθαιίδεηαη βειηησκέλε νξαηφηεηα ζηνλ πηιφην. 
 Μεηψλεηαη ε νπηζζέιθνπζα ηξηβήο ηνπ αεξνζθάθνπο. 
 ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο πάλσ απφ ηελ άηξαθην, κεηψλεηαη ην εκβαδφλ ηεο 

πεξηξξεφκελεο επηθάλεηαο. 

 Μεηνλεθηήκαηα Γηακφξθσζεο Ώζεζεο 
 Σν θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ, ιφγσ ηνπ βάξνπο 

ηνπ θηλεηήξα, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο δηακήθνπο επζηάζεηαο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

 Απμεκέλε πηζαλφηεηα βιάβεο ηνπ έιηθα ζηε θάζε πξνζγείσζεο απφ ηπηάκελα 
ζσκαηίδηα - αληηθείκελα. 

 Απμεκέλα πξνβιήκαηα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα. 
 Απμάλεηαη ην χςνο ησλ ζθειψλ πξνζγείσζεο. 

 
Οη θηλεηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ πηέξπγα κφλν ζε πνιπθηλεηήξηα αεξνζθάθε. Ζ 

εγθαηάζηαζε εκβνινθφξνπ θηλεηήξα κπξνζηά απφ ην ρείινο πξνζβνιήο ηεο πηέξπγαο, 
εκθαλίδεη ηα πεξηζζφηεξα αεξνδπλακηθά θαη δνκηθά πιενλεθηήκαηα. Σν ειηθφξεπκα 
επεξεάδεη ζεηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά απψιεηαο ζηήξημεο ηνπ αεξνζθάθνπο, ηδηαίηεξα φηαλ 
είλαη θαηεβαζκέλα ηα πηεξχγηα θακππιφηεηαο. ηα αεξνζθάθε βξαρείαο απνγείσζεο 
πξνζγείσζεο, επηδηψθεηαη ε κέγηζηε θαηά κήθνο ηνπ εθπεηάζκαηνο ηεο πηέξπγαο 
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εθκεηάιιεπζε ησλ επλντθψλ επηδξάζεσλ ηνπ ειηθνξεχκαηνο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ 
εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ ζε αηξαθηίδην ζην ρείινο πξνζβνιήο θάησ απφ ηελ πηέξπγα είλαη 
επθνιφηεξε ζηα πςεινπηέξπγα, ιφγσ ηεο απφζηαζεο ηνπ έιηθα απφ ην δηάδξνκν. Ζ 
εγθαηάζηαζε θηλεηήξσλ ζηελ πηέξπγα κεηψλεη ην βάξνο ηεο (κεησκέλεο θακπηηθέο ξνπέο 
ζηελ πηήζε) θαη ηελ νπηζζέιθνπζα ηεο αηξάθηνπ. ε πεξίπησζε θξάηεζεο ηνπ θηλεηήξα 
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα επζηάζεηαο, ιφγσ ξνπψλ πεξηζηξνθήο θαη εθηξνπήο, κε 
ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαζέηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο, 
             Γεληθά, νη ειηθνζηξνβηινθηλεηήξεο εγθαζίζηαληαη ζε αηξαθηίδηα ρακειφηεξα απφ ηελ 
πηέξπγα, δηφηη ειαρηζηνπνηείηαη ην βάξνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κεηψλεηαη ην κήθνο ηνπ 
αγσγνχ εμφδνπ θαπζαεξίσλ. Ζ εγθαηάζηαζε θηλεηήξσλ ζηελ πηέξπγα ζηελ ρακεινπηέξπγε 
δηακφξθσζε απμάλεη ην κήθνο ησλ ζθειψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε πηέξπγαο - έιηθαο ν 
νπνίνο νξηζκέλεο θνξέο είλαη πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο πηέξπγαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε θηλεηήξσλ ζε αηξαθηίδηα πάλσ απφ ηελ άηξαθην θαη ζην νπξαίν 
πηέξσκα, ζπλεζίδεηαη ζε ακθίβηα αεξνζθάθε θαη πδξνπιάλα ιφγσ ηεο απαίηεζεο απμεκέλεο 
απφζηαζεο ηνπ έιηθα απφ ην λεξφ θαηά ηελ πξνζζαιάζζσζε θαη απνζαιάζζσζε. 

 
 
 

2.4.2. ΤΠΟΖΥΖΣΗΚΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ ΜΔ ΑΔΡΗΟΣΡΟΒΗΛΟΚΗΝΖΣΖΡΑ 
 
Ζ εγθαηάζηαζε αεξηνζηξνβηινθηλεηήξσλ ζε καρεηηθά αεξνζθάθε άξρηζε κεηά ην 

1948. Σα πξψηα καρεηηθά ζηξνβηινθφξα αεξνζθάθε ήηαλ κνλνθηλεηήξηα κε θηλεηήξα ζηελ 
άηξαθην. ηα πξψηα κεηαγσγηθά αεξνζθάθε νη ζηξνβηινθηλεηήξεο εγθαηαζηάζεθαλ 
εμνινθιήξνπ ζηε ξίδα ηεο πηέξπγαο. ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ καρεηηθψλ 
αεξνζθαθψλ νη ζηξνβηινθηλεηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ άηξαθην. Οη ακηγείο 
ζηξνβηινθηλεηήξεο θαη ζηξνβηινθηλεηήξεο δηπιήο ξνήο ηνπνζεηνχληαη ζε αηξαθηίδηα θάησ 
απφ ηελ πηέξπγα. Ζ δηακφξθσζε απηή πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ειάρηζηε απφζηαζε εδάθνπο 
ζηε πξνζγείσζε κε κέγηζηε θιίζε 50 θαη ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα εηζφδνπ μέλσλ 
αληηθεηκέλσλ ζηνλ αεξαγσγφ. Οη θηλεηήξεο απηνί ηνπνζεηνχληαη θαη ζην νπξαίν πηέξσκα. Ζ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα κεξηθψο ή θαη εμνινθιήξνπ ζηελ άηξαθην κεηψλεη ηελ 
νπηζζέιθνπζα αιιά θαζηζηά πνιχπινθε ηελ θαηαζθεπή ηεο δνκήο θαη δχζθνιε ηε 
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ξνήο ζηνλ αεξαγσγφ. 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηήξσλ ζε αηξαθηίδηα αλαξηεκέλα ζε εμσηεξηθνχο θνξείο, εκθαλίδεη 
ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα. 

 

 Γηαζθαιίδεη απμεκέλε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

 Γηαζθαιίδεη βέιηηζηεο ζπλζήθεο ξνήο ζηνπο αεξαγσγνχο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 

 Σν βάξνο ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θνξέα, κεηψλεη ηηο θακπηηθέο ξνπέο ηεο 
πηέξπγαο θαη ζπλεπψο ην βάξνο ηεο θαη ζε πεξίπησζε αλάξηεζεο κπξνζηά απφ 
ηνλ ειαζηηθφ άμνλα ηεο πηέξπγαο, βειηηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πηεξπγηζκνχ ηεο, 

 Δπεηδή νη ηάζεηο ζην αηξαθηίδην είλαη κηθξέο, επηηπγράλεηαη βέιηηζηε πξνζηηφηεηα 
ζηνλ θηλεηήξα (ζπξίδεο πξνζηηφηεηαο) κε πνιχ κηθξή αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ. 

 Οη εμσηεξηθνί θνξείο ζηηο κεγάιεο γσλίεο πξνζβνιήο ησλ νπηζζνθιηλψλ 
πηεξχγσλ, ιεηηνπξγνχλ σο «θξάθηεο» θαη απμάλνπλ ηε δηακήθεο επζηάζεηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

 
Ζ βέιηηζηε πξνζηηφηεηα ζηνπο θηλεηήξεο απφ ην δηάδξνκν δηαζθαιίδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε αλάξηεζήο ηνπο θάησ απφ ηελ πηέξπγα. 
Δπίδξαζε ζην θελό βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο: Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ θηλεηήξσλ, 

επεξεάδεη ην βάξνο ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο. πλνπηηθά ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 

 Οη θηλεηήξεο ζηελ πηέξπγα ηελ απνθνξηίδνπλ, δηφηη κεηψλνπλ ηηο θακπηηθέο ξνπέο, 
κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηεο πηέξπγαο 
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 Οη θηλεηήξεο ζην νπξαίν πηέξσκα απμάλνπλ ην βάξνο ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο 
θαη ην κήθνο ηεο αηξάθηνπ. 

 Οη θηλεηήξεο ζηελ πηέξπγα ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηε ξίδα ηεο, απμάλνπλ ηα 
θνξηία θξνχζεο ζηελ πξνζγείσζε θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαζέηνπ νπξαίνπ 
πηεξψκαηνο. 

 
Δπειημία θόξησζεο: Δμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ζρεηηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ 

θνξηίσλ πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο. Γεληθά ε κέγηζηε κεηαηφπηζε ηνπ K.B. 
ηνπ αεξνζθάθνπο, ιακβάλεη ρψξα ζηα αεξνζθάθε κε θηλεηήξεο ζην νπξαίν πηέξσκα. Σα 
αεξνζθάθε κε θηλεηήξεο ζηηο πηέξπγεο, δηαζέηνπλ ηνλ πιένλ εχρξεζην ρψξν ηνπνζέηεζεο 
ησλ θνξηίσλ θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ ησλ επηβαηψλ θαη πίζσ απφ ηηο πηέξπγεο. 

Δπηδόζεηο: Ζ εγθαηάζηαζε θηλεηήξσλ ζηηο πηέξπγεο απμάλεη ηελ επαγσγηθή 
νπηζζέιθνπζα θαη κεηψλεη ειαθξά ηνλ θξίζηκν αξηζκφ Mach. Ζ νπηζζέιθνπζα πνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αζπκκεηξία ιφγσ θξάηεζεο ελφο θηλεηήξα, απμάλεηαη κε απμαλφκελε 
απφζηαζε ηνπ θηλεηήξα απφ ην δηακήθε άμνλα ηνπ αεξνζθάθνπο, κε ζπλέπεηα λα είλαη 
κεγαιχηεξε ζηα αεξνζθάθε κε θηλεηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηηο πηέξπγεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά πηήζεο: ηα αεξνζθάθε κε θηλεηήξεο ζην νπίζζην ηκήκα ηεο 
αηξάθηνπ, ην νπξαίν πηέξσκα είλαη ζρήκαηνο Σ, δειαδή ην θάζεην νπξαίν πηέξσκα είλαη 
ππεξπςσκέλν. ηα πνιπθηλεηήξηα αεξνζθάθε κε θηλεηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ πηέξπγα, 
ε ξνπή εθηξνπήο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ θξάηεζε ελφο θηλεηήξα είλαη κεγαιχηεξε, κε 
ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαζέηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο. 

Δγθαηάζηαζε θεληξηθνύ θηλεηήξα: ηα ππνερεηηθά επηβαηηθά θαη θνξηεγά αεξνζθάθε 
κε 3 θηλεηήξεο, ν έλαο θηλεηήξαο εγθαζίζηαηαη ζπλήζσο ζην νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. 
Όηαλ ν θηλεηήξαο εγθαζίζηαηαη εμνινθιήξνπ ζηελ άηξαθην, απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ 
αεξαγσγνχ εηζφδνπ, ν νπνίνο θαζίζηαηαη θακπχινο κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ. Όηαλ ν θηλεηήξαο εγθαζίζηαηαη ζε 
αηξαθηίδην πάλσ απφ ηελ άηξαθην, απαηηείηαη δηακφξθσζε ηνπ θαζέηνπ νπξαίνπ 
πηεξψκαηνο. Γεληθά, ε εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ θηλεηήξα ζε ηξηθηλεηήξηα αεξνζθάθε 
δεκηνπξγεί πνιιά επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα. 
 
 

 

2.4.3. ΜΟΝΟΚΗΝΖΣΖΡΗΑ ΤΠΟΖΥΖΣΗΚΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ ΜΔ ΑΔΡΗΟΣΡΟΒΗΛΟΚΗΝΖΣΖΡΑ 
 
 Ο θηλεηήξαο ζηα αεξνζθάθε απηά είλαη εγθαηεζηεκέλνο εμνινθιήξνπ ζηελ άηξαθην. 
Ο αεξαγσγφο εηζφδνπ νθείιεη λα παξέρεη ζηαζεξή θαη θαζαξή ξνή αέξνο, κε ειάρηζηε 
ηχξβσζε ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη θάζεηο πηήζεο. Απηφ είλαη 
εθηθηφ κφλν ζε αεξαγσγνχο ρσξίο θακππιφηεηα, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ είλαη δχζθνιε θαη 
έρνπλ είηε πνιχ απμεκέλε δηάκεηξν αηξάθηνπ ζηελ είζνδφ ηνπο ή απμεκέλν κήθνο θαη 
ζπλεπψο απμεκέλν βάξνο θαη απψιεηα νιηθήο πίεζεο. ε κεγάιεο γσλίεο πξνζβνιήο, ε ξνή 
θαζίζηαηαη αζηαζήο θαη απνθνιιάηαη. ηα  αεξνζθάθε απηά επηδηψθεηαη ε θαηαζθεπή 
«κνλνθφκκαηεο» πηέξπγαο, δειαδή κε δηαθνπηφκελεο θαη δηεξρφκελεο κέζα απφ ηελ 
άηξαθην. Ζ ζρεδίαζε αεξαγσγψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαπζαεξίσλ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα 
πνιχπινθν αεξνδπλακηθφ πξφβιεκα θαη εμεηάδεηαη ζην νηθείν θεθάιαην. 
 
 
 

2.4.4. ΤΠΔΡΖΥΖΣΗΚΑ ΜΑΥΖΣΗΚΑ ΑΔΡΟΚΑΦΖ 
 
Απφ ηα δχν επηβαηηθά, ππεξερεηηθά αεξνζθάθε ην κελ Concorde έρεη ηέζζεξηο 

θηλεηήξεο ηνπνζεηεκέλνπο αλά δχν ζε θάζε πηέξπγα ην δε Tupolew Tu-144 έρεη ηέζζεξηο 
θηλεηήξεο ηνπνζεηεκέλνπο ζηελ άηξαθην θαη ζηε ξίδα ηεο πηέξπγαο. ηα ππεξερεηηθά 
καρεηηθά αεξνζθάθε ν /νη θηλεηήξεο ηνπνζεηνχληαη είηε εμνινθιήξνπ ζηελ άηξαθην ή 
ζπλήζσο ζηελ άηξαθην θαη ηελ πξνέθηαζή ηεο ζηελ πηέξπγα. Σα πεξηζζφηεξα αεξνζθάθε 
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θέξνπλ δχν αεξαγσγνχο εηζφδνπ πιεπξηθά ηεο αηξάθηνπ π.ρ. F-Η8 θαη νξηζκέλα θέξνπλ έλαλ 
αεξαγσγφ θάησ απφ ηελ άηξαθην, π.ρ. F-16  

Γεληθά, νη αεξαγσγνί ζην ξχγρνο ηνπ αεξνζθάθνπο κε κηθξφ κήθνο έρνπλ βειηησκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά. Οη αεξαγσγνί θάησ απφ ηελ άηξαθην ή ηηο πηέξπγεο, έρνπλ απμεκέλε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε απηνχο πάλσ απφ ηελ πηέξπγα. Οη αεξαγσγνί θπθιηθήο 
δηαηνκήο εκθαλίδνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο απινχζηεξεο θαηαζθεπήο θαη ην κεηνλέθηεκα ηεο 
πνιχπινθεο εγθαηάζηαζεο. 
 
 
 

2.5. ΟΤΡΑΗΟ ΠΣΔΡΧΜΑ 

 
Ζ βαζηθή δηαθνξά ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο απφ ηελ πηέξπγα είλαη φηη ζηελ θιαζηθή 

πηήζε ε αλαπηπζζφκελε άλησζε ζε απηφ αληηπξνζσπεχεη έλα πνζνζηφ κφλν ηνπ δπλακηθνχ 
ηεο. Παξέρεη ζην αεξνζθάθνο αληηζηάζκηζε, έιεγρν θαη επζηάζεηα. Σν θιαζζηθφ νξηδφληην 
νπξαίν πηέξσκα αληηζηαζκίδεη ηηο ξνπέο πξφλεπζεο ηεο πηέξπγαο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο 
πηήζεο κε αξλεηηθέο γσλίεο πξνζβνιήο ηεο ηάμεο ησλ 30 . Ζ άλησζε ηνπ νξηδφληηνπ νπξαίνπ 
πηεξψκαηνο ζε έλα θιαζζηθφ αεξνζθάθνο ζε Δ.Ο.Π. είλαη αξλεηηθή (ρήκα 3). Απηφ 
ζπκβαίλεη δηφηη ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο άλησζεο ηεο πηέξπγαο (θέληξν πίεζεο, Κ.Π.) θείηαη 
πίζσ απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη δεκηνπξγεί πξνο απηφ κία ξνή πξφλεπζεο 
πνπ ηείλεη λα θαηεβάζεη ην ξχγρνο ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ ξνπή απηή αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε 
ξνπή ηεο «αξλεηηθή» άλησζεο ηνπ νξηδφληηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο. 

Δπεηδή ηα αεξνζθάθε είλαη ζπκκεηξηθά πξνο ην θαηαθφξπθν επίπεδν, δελ απαηηείηαη 
αληηζηάζκηζε απφ ην θάζεην νπξαίν πηέξσκα ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πηήζεο. Σν θάζεην 
νπξαίν πηέξσκα αληηζηαζκίδεη ηηο αζχκκεηξεο ξνπέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε πεξίπησζε 
θξάηεζεο ελφο θηλεηήξα ζε πνιπθηλεηήξην αεξνζθάθνο. Ο έιηθαο πξνζδίδεη ζηνλ αέξα πνπ 
δηέξρεηαη κέζα απφ απηφλ κία ζηξνθνξκή. Ο αέξαο απηφο πεξηξξέεη ην θάζεην νπξαίν 
πηέξσκα θαη δεκηνπξγεί ξνπή εθηξνπήο ζην αεξνζθάθνο. πλεπψο, θάζε κνλνθηλεηήξην 
αεξνζθάθνο πθίζηαηαη κία ξνπή εθηξνπήο απφ ην νπξαίν πηέξσκα. Μία βαζηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο είλαη ν έιεγρνο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη κάιηζηα ζηηο θξίζηκεο 
ζπλζήθεο πηήζεο, φπσο πηήζε κε ρακειή ηαρχηεηα θαη κε πηεξχγηα θακππιφηεηαο θάησ, 
ειηγκνί ζηε δηερεηηθή πεξηνρή, θ.ά.. Σππηθέο θξίζηκεο ζπλζήθεο γηα ην θάζεην νπξαίν 
πηέξσκα είλαη ε πηήζε ζηελ πεξίπησζε θξάηεζεο ελφο θηλεηήξα ζε ρακειή πηήζε, πηήζε 
κε κέγηζην βαζκφ πεξηζηξνθήο θαη έμνδνο απφ πεξηδίλεζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ειέγρνπ 
εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε κέζνδν θίλεζεο κίαο επηθαλείαο γηα παξάδεηγκα θίλεζε 
νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο. Οξηζκέλα επηβαηηθά αεξνζθάθε θέξνπλ δηπιά πεδάιηα 
δηεχζπλζεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ έιεγρν ζε πεξίπησζε θξάηεζεο ελφο θηλεηήξα. Ο 
έιεγρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε έλα κεγαιχηεξν πεδάιην. Οξηζκέλα καρεηηθά αεξνζθάθε 
(YF-12, F-107) έρνπλ «νινθίλεην» θάζεην νπξαίν πηέξσκα. 

 

 
ρήκα 3: Ηζνξξνπία δπλάκεσλ θαη ξνπώλ ζε νξηδόληηα ζέζε. 
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2.5.1. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΟΤΡΑΗΟΤ ΠΣΔΡΧΜΑΣΟ 
 
Γηαρξνληθά έρνπλ ζρεδηαζζεί αεξνζθάθε κε κία πνιχ κεγάιε πνηθηιία δηακνξθψζεσλ 

ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο. Σν θιαζζηθφ νπξαίν πηέξσκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα 
(άλσ ηνπ 70%) αεξνζθάθε θαη δηαζθαιίδεη επζηάζεηα θαη έιεγρν κε ειάρηζην βάξνο 
θαηαζθεπήο. Σν Σ-νπξαίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά αεξνζθάθε. ηα επηβαηηθά αεξνζθάθε 
κε ζηξνβηινθηλεηήξεο επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θηλεηήξσλ ζην νπίζζην ηκήκα ηεο 
αηξάθηνπ. Έρεη κεγαιχηεξν βάξνο απφ ην αληίζηνηρν θιαζζηθφ. Σν θάζεην ηκήκα είλαη 
κηθξφηεξν θαη ην νξηδφληην ηκήκα απνηειεζκαηηθφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο θιαζζηθήο 
θαηαζθεπήο. H ξίπηζε ηνπ νξηδφληηνπ ηκήκαηνο είλαη κεησκέλε, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο 
θφπσζεο ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηνπ πηιφηνπ. Σν ζηαπξφκνξθν νπξαίν είλαη κία 
ελδηάκεζε ζρεδίαζε κεηαμχ ηεο θιαζζηθήο θαη Σ-νπξαίν κε επίζεο ελδηάκεζν βάξνο κεηαμχ 
ησλ δχν απηψλ δηακνξθψζεσλ. Απνηξέπεη ηε ξνή εμφδνπ θαπζαεξίσλ απφ ηνπο θηλεηήξεο 
λα πξνζπέζεη ζην νξηδφληην ηκήκα θαη δηαζθαιίδεη νκαιή ξνή αέξα ρσξίο δηαηαξαρέο ζην 
θάησ ηκήκα ηνπ πεδαιίνπ δηεχζπλζεο ζε πηήζε κε κεγάιε γσλία πξνζβνιήο. 

Σν Ζ-νπξαίν έρεη κεγαιχηεξν βάξνο απφ ην θιαζηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 
απαηηείηαη ζην θάζεην ηκήκα ξνή ρσξίο δηαηαξαρέο ζε κεγάιεο γσλίεο πξνζβνιήο ή ηα 
πεδάιηα δηεχζπλζεο λα κέλνπλ καθξηά απφ ην απφξεπκα ζε έλα πνιπθηλεηήξην αεξνζθάθνο, 
γηα λα δηαζθαιηζζεί ν έιεγρφο ηνπ, ζε πεξίπησζε θξάηεζεο ελφο θηλεηήξα. Σν Ζ-νπξαίν 
θαζψο θαη φια ηα ηξηπιά νπξαία κεηψλνπλ ην χςνο ηνπ αεξνζθάθνπο, κε ζθνπφ λα είλαη 
εθηθηή ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ππάξρνληα ππφζηεγα. Σν V-νπξαίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε 
αλεκνπιάλα θαη ζπάληα ζε αεξνζθάθε. Έρεη κεησκέλε δηαβξερφκελε επηθάλεηα ζπγθξηηηθά 
κε ηηο άιιεο δηακνξθψζεηο. Όηαλ ην δεμί πεδάιην θαηεβαίλεη, αλεβαίλεη ην αξηζηεξφ. Δίλαη 
γλσζηφ θαη σο νπξαίν πηέξσκα πεηαινχδαο Butterfly θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθηψλ 
πεδαιίσλ αλφδνπ - θαζφδνπ / δηεχζπλζεο (Ruddervators). 

Σν δηπιφ νπξαίν (ρσξίο δνθνχο) ζην νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ, επηηξέπεη ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ πεδαιίσλ δηεχζπλζεο καθξηά απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο. 
Δίλαη ζπλήζσο βαξχηεξν απφ έλα ηζνδχλακν ζε εκβαδφλ απιφ νπξαίν, αιιά θαηά θαλφλα 
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ κεγάισλ 
κνληέξλσλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ, φπσο F-l, F-15 , F-18 θαη MIG-25. 

Σν Τ-νπξαίν είλαη φκνην κε ην V-νπξαίν αιιά έρεη κηθξφηεξε δίεδξν γσλία θαη κία 
ηξίηε επηθάλεηα θάζεηα θάησ απφ ην V. Ζ επηθάλεηα V δηαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν εθηξνπήο, ελψ 
ε ηξίηε θάζεηε επηθάλεηα έρεη ην πεδάιην δηεχζπλζεο. Δκθαλίδεη κεησκέλε νπηζζέιθνπζα 
αιιειεπίδξαζεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ θιαζζηθή θαηαζθεπή. Έλα αληεζηξακκέλν Y-νπξαίν 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην αεξνζθάθνο F-4. 

Σν νπξαίν πηέξσκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε δνθνχο (boom) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε θηλεηήξσλ ψζεζεο ή ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζηξνβηινθηλεηήξα απμεκέλνπ 
βάξνπο θνληά ζην θέληξν βάξνπο. ηνπ αεξνζθάθνπο. Έρεη απμεκέλν βάξνο ζπγθξηηηθά κε ην 
θιαζζηθφ νπξαίν πηέξσκα. Σν νξηδφληην πηέξσκα είλαη εγθαηεζηεκέλν είηε κεηαμχ ησλ δχν 
δνθψλ είηε ππεξπςσκέλν. Ηδηαίηεξα επξεία εθαξκνγή βξίζθεη ην πηέξσκα απηφ ζηα κε 
επαλδξσκέλα αεξνζθάθε. Σν νπξαίν ζρήκαηνο δαθηπιίνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή θαη 
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζην αεξνζθάθνο JM -2. 

 
 
 

2.5.2. ΘΔΖ ΟΤΡΑΗΟΤ ΠΣΔΡΧΜΑΣΟ 
 
Ζ ζέζε ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο πξνο ηελ πηέξπγα επεξεάδεη άκεζα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απψιεηαο ζηήξημεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Όηαλ ην νπξαίν πηέξσκα εηζέξρεηαη 
ζην απφξεπκα ηεο πηέξπγαο, ζηε θάζε απψιεηαο ζηήξημεο, ηφηε ράλεηαη ν έιεγρνο θαη 
αλφξζσζε ηεο θεθαιήο ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη πνιχ δχζθνιε. 

Δπίδξαζε ηνπ ηαρπξεύκαηνο απνξξνήο: Σν ηαρχξεπκα ηνπ θηλεηήξα εθηείλεηαη ζε έλαλ 
θψλν κε γσλία θνξπθήο 120 κέζα ζηνλ νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα εηζέξρεηαη ην νπξαίν 
πηέξσκα. Έλα ηαρχξεπκα απνξξνήο πνιχ θνληά ζηνλ νξηδφληην ή θάζεην ζηαζεξφ επεξεάδεη 
ηε δηεχζπλζε ηεο ξνήο. Σν νπξαίν πηέξσκα πξέπεη λα απέρεη πνιχ απφ ηνλ θηλεηήξα, δηφηη ν 
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ζφξπβνο ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθνπζηηθή θφπσζε ζηε ιεπηή επηθάιπςε ηνπ 
νπξαίνπ πηεξψκαηνο. Κάζε άιιν κέηξν πξνζηαζίαο απφ αθνπζηηθή θφπσζε, απμάλεη ην 
βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

Δπηδξάζεηο ειηθνξεύκαηνο: ε ζπκκεηξηθή πηήζε ε θαηαλνκή άλησζεο ζηηο πηέξπγεο 
κε εθηεηακέλα πηεξχγηα θακππιφηεηαο, εμαξηάηαη απφ ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Σν ίδην 
ηζρχεη γηα ην θαηψξεπκα θαη ηελ θαηαλνκή ηεο ηνπηθήο ηαρχηεηαο ζην νπξαίν. Με 
κεηαβαιιφκελε ηαρχηεηα θαη γσλία πξνζβνιήο, ην ειηθφξεπκα κεηαθηλείηαη θάζεηα πξν ην 
νξηδφληην νπξαίν θαη κεηαβάιιεηαη ε δηακήθεο επζηάζεηα ηνπ αεξνζθάθνπο. Απηφ εμαξηάηαη 
θαη απφ ηε ζέζε ηνπ νξηδφληηνπ νπξαίνπ θαζ’ χςνο. Ζ απψιεηα ζε ζηαηηθή επζηάζεηα είλαη 
πνιχ κηθξή, φηαλ ην νξηδφληην πηέξσκα ηνπνζεηείηαη πνιχ ςειά ή πνιχ ρακειά. Όηαλ ε 
αλαινγία ηζρχνο πξνο ψζε θαη ν κέγηζηνο ζπληειεζηήο άλησζεο απμάλνληαη, ηφηε απμάλεηαη 
ε επίδξαζε ηνπ ειηθνξεχκαηνο θαη ζπλεπψο απμάλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ νπξαίνπ 
πηεξψκαηνο. ε πηήζε κε έλαλ θηλεηήξα εθηφο ιεηηνπξγίαο, ε ξνπή εθηξνπήο αληηζηαζκίδεηαη 
κε ην πεδάιην δηεχζπλζεο, ε θαηαλνκή ηεο άλησζεο ζηελ πηέξπγα δελ είλαη ζπκκεηξηθή θαη 
ην νπξαίν πηέξσκα δέρεηαη πιεπξηθφ απφξεπκα, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο γσλίαο 
εθηξνπήο. Ζ ζπλζήθε απηή πηήζεο, πξνζδηνξίδεη έλα θξηηήξην γηα ην θάζεην ζηαζεξφ θαη ην 
πεδάιην δηεχζπλζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θηλεηήξαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ πηέξπγα. 

Δπζηάζεηα θαη έιεγρνο ζηε ζπλζήθε απώιεηαο ζηήξημεο: Ζ έμνδνο απφ απψιεηα 
ζηήξημεο είλαη βαζηθή απαίηεζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζηε θάζε ησλ δνθηκψλ πηζηνπνίεζήο 
ηνπ πξνβιέπεηαη ε επίδεημε ηεο ηαρχηεηαο απψιεηαο ζηήξημεο. 

Ζ δηακήθεο επζηάζεηα επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ «αθακςία ζε πξφλεπζε». Ζ 
αξλεηηθή θιίζε ηεο θακπχιεο αληηπξνζσπεχεη ζεηηθή ζηαηηθή επζηάζεηα, ελψ ζηε ζπλζήθε 

αληηζηάζκηζεο, πνπ επηηπγράλεηαη κε θιίζε ησλ πεδαιίσλ αλφδνπ - θαζφδνπ, ηζρχεη MC =0   

Ζ ζέζε ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο πξνο ηελ πηέξπγα επεξεάδεη άκεζα ηελ επζηάζεηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο. Ζ ξνπή πξφλεπζεο ηεο πηέξπγαο ζηε θάζε απψιεηαο ζηήξημεο εμαξηάηαη 
απφ ηε δηακφξθσζή ηεο θαη θπξίσο απφ ηε γσλία βέινπο θαη ηελ επηκήθπλζε. Ζ πεξηνρή 
επζηαζείαο εμαξηάηαη απφ ηελ αεξνηνκή, ηε ζπζηξνθή ηεο πηέξπγαο, απφ θξάγκαηα νξηαθνχ 
ζηξψκαηνο, αηξαθηίδηα θηλεηήξσλ θαη ππεξαλησηηθέο δηαηάμεηο ρείινπο πξνζβνιήο. Σα φξηα 
ηεο πεξηνρήο επζηαζείαο θαζνξίδνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ επηκήθπλζε ησλ πηεξχγσλ κε 
κεγάιε γσλία βέινπο. 

ην ρήκα 4 απεηθνλίδνληαη ηα φξηα ησλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ νξηδφληηνπ 
νπξαίνπ πηεξψκαηνο πνπ δηαζθαιίδνπλ έμνδν απφ απψιεηα ζηήξημεο. Ζ πεξηνρή Α θαιχπηεη 
ηα νπξαία πηεξψκαηα ζρήκαηνο Σ, ε πεξηνρή Β είλαη απαγνξεπκέλε δηφηη ην νξηδφληην νπξαίν 
εηζέξρεηαη ζην απφξεπκα ηεο πηέξπγαο, ε πεξηνρή Γ δελ εκθαλίδεη ηα ηεο B, αιιά ην 
αεξνζθάθνο αλνξζψλεη θεθαιή κφλν ζε πςειέο ππνερεηηθέο ηαρχηεηεο θαη ε πεξηνρή Γ 
ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή γηα φιεο ηηο γσλίεο πξνζβνιήο. 

 

 
ρήκα 4: Πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο νπξαίνπ πηεξώκαηνο 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ εκθαλίδεη επζηάζεηα ζε πνιχ κεγάιεο γσλίεο 
πξνζβνιήο ζηηο νπνίεο ε ζπλεηζθνξά ηεο νπξαίνπ πηεξψκαηνο ζηε δηακήθε επζηάζεηα 
κπνξεί λα κεησζεί κέρξη 10 - 20 %ηεο θαλνληθήο ηεο ηηκήο. ε γσλίεο πξνζβνιήο 300 - 400 ην 

νπξαίν πηέξσκα πέθηεη ζε απψιεηα ζηήξημεο. ηε ζπλζήθε MC =0  ην αεξνζθάθνο είλαη 

αληηζηαζκηζκέλν ζε βαζηά απψιεηα ζηήξημεο. ηε ζπλζήθε απηή, ε ξνπή πξφλεπζεο πνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ ηα πεδάιηα αλφδνπ - θαζφδνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα επαλαθέξεη ην 
αεξνζθάθνο ζηελ θαλνληθή ζηάζε θαη ην αεξνζθάθνο είλαη εγθισβηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε 
απηή. 

Έμνδνο από πεξηδίλεζε: Ζ έμνδνο απφ πεξηδίλεζε είλαη βαζηθή απαίηεζε ζηε 
ζρεδίαζε αθξνβαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη επηηπγράλεηαη κε ζσζηή 
ζρεδίαζε ηνπ θαζέηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο, ηε θάζε ηεο πεξηδίλεζεο, ην αεξνζθάθνο 
«πέθηεη» ζρεδφλ θαηαθφξπθα ζε ειηθνεηδή ηξνρηά, απηνπεξηζηξεθφκελν κε ηηο πηέξπγεο ζε 
πιήξε απψιεηα ζηήξημεο. Σππηθά, ην αεξνζθάθνο θηλείηαη κε πνιχ κεγάιε γσλία 
πιαγηνιίζζεζεο. 

Γηα λα εηζέιζεη ην αεξνζθάθνο ζε πεξηδίλεζε ν πηιφηνο νθείιεη κε ην πεδάιην 
αλφδνπ- θαζφδνπ λα πεηχρεη πιήξε απψιεηα ζηήξημεο θαη λα απνθιίλεη βίαηα ην πεδάιην 
δηεχζπλζεο ζηελ επηζπκεηή θνξά πεξηδίλεζεο. Γηα έμνδν ηνπ αεξνζθάθνπο απφ πεξηδίλεζε 
απαηηείηαη ε έμνδνο ηεο πηέξπγαο απφ ηελ απψιεηα ζηήξημεο θαη ελ ζπλερεία κείσζε ηεο 
γσλίαο πξνζβνιήο. Γειαδή πξέπεη λα ηεξκαηηζζεί ε απηνπεξηζηξνθή θαη λα κεησζεί ε γσλία 
πιαγηνιίζζεζεο, δηαθνξεηηθά ην αεξνζθάθνο εηζέξρεηαη ακέζσο ζε άιιε πεξηδίλεζε. Σα 
πηεξχγηα ξάρεο βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο ζε κεγάιεο 
γσλίεο πξνζβνιήο. Ζ θαξίλα / θαξίλεο (θνηιηαθά πηεξχγηα) παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε 
κεγάισλ γσληψλ πξνζβνιήο πιαγηνιίζζεζεο θαη επηπξφζζεηα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ 
απνθπγή δηακήθεο αζηάζεηαο ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο πηήζεο. 

Έλαο πξαθηηθφο θαλφλαο γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ νξηδνληίνπ πηεξψκαηνο, 
αλαθνξηθά πξνο ην θάζεην ζηαζεξφ, είλαη φηη ζηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε, ην έλα ηξίην ηνπ 
πεδαιίνπ δηεχζπλζεο πξέπεη λα παξακέλεη έμσ απφ ην απφξεπκα. Σέινο, ηα νπξαία 
πηεξψκαηα ζρήκαηνο V θαη νπξαία κε θάζεηα ζηαζεξά ζηα αθξνπηεξχγηα ηνπ νξηδφληηνπ 
νπξαίνπ εκθαλίδνπλ πιενλεθηήκαηα ζηελ έμνδν απφ πεξηδίλεζε. 

Με θιαζζηθέο δηακνξθώζεηο αεξνζθαθώλ:ην ζρήκα 5, απεηθνλίδνληαη δηακνξθψζεηο 
ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο κε εκπξφζζηεο επηθάλεηεο ειέγρνπ (canard). Σα canard κπνξνχλ 
λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 Δκπξφζζηα πηεξχγηα ειέγρνπ.  

 Δκπξφζζηα αλησηηθά πηεξχγηα. 
. 
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ηα αεξνζθάθε κε εκπξφζζηα πηεξχγηα ειέγρνπ ε άλησζε αλαπηχζζεηαη βαζηθά ζηηο 
πηέξπγεο θαη ηα πηεξχγηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα έιεγρν, θαηά αλαινγία πξνο ην 
νπξαίν πηέξσκα. Σα πηεξχγηα ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζε πνιχ κηθξέο γσλίεο πξνζβνιήο θαη ε 
ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζπλνιηθή άλησζε είλαη ακειεηέα. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
γσλία πξνζβνιήο ηεο πηέξπγαο θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηεο ξνπήο πξφλεπζεο ζηε θάζε 
ελεξγνπνίεζεο ησλ πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο Αληηζέησο, ηα εκπξφζζηα αλησηηθά πηεξχγηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο πηήζεο, καδί κε ηελ πηέξπγα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
άλησζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Έρνπλ κεγαιχηεξε επηκήθπλζε θαη θακππιφηεηα αεξνηνκήο απφ 
ηα εκπξφζζηα πηεξχγηα ειέγρνπ. Δίλαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ην νπξαίν πηέξσκα, δηφηη ε 
άλησζε πνπ παξάγνπλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπ βάξνπο ηεο 
πηέξπγαο θαη ηεο επαγσγηθήο νπηζζέιθνπζάο ηεο. ηα αεξνζθάθε απηά ην θέληξν βάξνπο 
αλαθνξηθά πξνο ηελ πηέξπγα, θείηαη κπξνζηά απφ ηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ ηδίνπ 
αεξνζθάθνπο κε νπξαίν πηέξσκα. Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εκπξφζζησλ πηεξπγίσλ είλαη 
ηα αθφινπζα: 

 
a) Ζ πηέξπγα κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε θιαζζηθή 

ζρεδίαζε κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ξνπήο πξφλεπζεο ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ 
πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο. Ζ ξνπή απηή πξφλεπζεο ησλ πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο ζε 
κηθξέο ηαρχηεηεο πξέπεη λα αληηζηαζκηζζεί απφ απμεκέλε άλησζε ησλ εκπξφζζησλ 
αλησηηθψλ πηεξπγίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ κε 
εκπξφζζηα αλησηηθά πηεξχγηα δελ κπνξεί ρξεζηκνπνηήζεη «έμππλα» πηεξχγηα 
θακππιφηεηαο 

b) Σα εκπξφζζηα πηεξχγηα ειέγρνπ είλαη πην θνληά ζην θέληξν βάξνπο απφ ην νπξαίν 
πηέξσκα. Απηφ κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε αληηζηάζκηζε θαη έιεγρν θαη 
απμάλεη ηελ επηθάλεηα θαη νπηζζέιθνπζά ηνπο ζε πνιχ κεγάιεο γσλίεο εθηξνπήο. 
 
ηελ πηέξπγα «ηάληεκ» ε άλησζε ηεο εκπξφζζηαο πηέξπγαο είλαη πεξίπνπ ίζε κε 

απηήλ ηεο νπίζζηαο, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο επαγσγηθήο νπηζζέιθνπζα έσο 50%. Ζ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πηέξπγαο «ηάληεκ» απμάλεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ δχν 
πηεξχγσλ, ηφζν νξηδνληίσο φζν θαη θαζέησο. Ζ κέγηζηε άλησζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 
εγθαηάζηαζε ππεξαλησηηθψλ δηαηάμεσλ, ζπλήζσο ζηελ εκπξφζζηα πηέξπγα. 

Ζ δηακφξθσζε ηξηψλ επηθαλεηψλ έρεη νπξαίν πηέξσκα θαη εκπξφζζηα αλησηηθά 
πηεξχγηα. Σα εκπξφζζηα αλησηηθά πηεξχγηα κεηψλνπλ ηελ επαγσγηθή νπηζζέιθνπζα ρσξίο ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηεο δηακφξθσζεο κφλν κε εκπξφζζηα πηεξχγηα. Θεσξεηηθά, ε δηακφξθσζε 
απηή δηαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε νπηζζέιθνπζα αληηζηάζκηζεο, Σα εκπξφζζηα πηεξχγηα 
ειέγρνπ θαη ην νπξαίν πηέξσκα, φηαλ παξάγεη άλησζε γηα αληηζηάζκηζε, απμάλνπλ ηελ νιηθή 
επαγσγηθή νπηζζέιθνπζα. ηε δηακφξθσζε ησλ ηξηψλ επηθαλεηψλ νη επηδξάζεηο ησλ 
εκπξφζζησλ πηεξπγίσλ θαη ηνπ νπξαίνπ πηεξψκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ νιηθή θαηαλνκή ηεο 
άλησζεο, αιιειναλαηξνχληαη. Ζ δηακφξθσζε απηή απμάλεη ην βάξνο, ηελ πνιππινθφηεηα 
θαηαζθεπήο θαη ηελ νπηζζέιθνπζα αιιεινεπίδξαζεο. 

ηε δηακφξθσζε κε επέθηαζε ηεο πηέξπγαο ζην νπξαίν, κία νξηδφληηα επηθάγεηα 
ειέγρνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ επέθηαζε ηεο πηέξπγαο ή ηεο αηξάθηνπ. Ζ επηθάλεηα απηή 
ειέγρνπ ρξεζηκεχεη θπξίσο γηα ηελ παξεκπφδηζε αλφξζσζεο θεθαιήο, αιιά κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο θχξηα επηθάλεηα ειέγρνπ ηεο ξνπήο πξφλεπζεο. Σν αεξνζθάθνο ρσξίο 
νπξαίν πηέξσκα έρεη ζπκβαηηθή άηξαθην θαη κηθξφ θάζεην ζηαζεξφ. Γεληθά, είλαη 
ζρεδηαζκέλν γηα ππεξερεηηθέο ηαρχηεηεο θαη θέξεη πηέξπγα δέιηα. Οη θηλεηέο επηθάλεηεο ζην 
ρείινο εθθπγήο ιεηηνπξγνχλ σο πεδάιηα αλφδνπ θαζφδνπ, φηαλ εθηξέπνληαη ζηελ ίδηα 
θαηεχζπλζε θαη σο πεδάιηα θιίζεο, φηαλ εθηξέπνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Έρεη ην 
πιενλέθηεκα ηνπ ειάρηζηνπ βάξνπο θαη ειάρηζηεο νπηζζέιθνπζαο ζπγθξηηηθά κε ηα 
αεξνζθάθε πνπ θέξνπλ νπξαίν πηέξσκα. 

ε έλα επζηαζέο ρσξίο νπξαίν πηέξσκα αεξνζθάθνπο, νη πηέξπγεο πξέπεη λα έρνπλ 
ζπζηξνθή γηα λα παξέρνπλ θπζηθή (ρσξίο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) επζηάζεηα, κε ζπλέπεηα 
ηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. ’ έλα αζηαζέο αεξνζθάθνο κε ζχζηεκα ειέγρνπ 
πηήζεο ειεγρφκελν απφ Ζ/Τ δελ απαηηείηαη ζπζηξνθή ηεο πηέξπγαο. Έλα αζηαζέο ρσξίο 
πηέξπγεο αεξνζθάθνο κπνξεί λα είλαη «απηφ αληηζηαζκηδφκελν», δειαδή νη γσλίεο εθηξνπήο 
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ησλ πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο ηνπ ρείινπο εθθπγήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε 
ηνπ αεξνζθάθνπο ζηηο δηάθνξεο ηαρχηεηεο πηήζεο θαη γσλίεο πξνζβνιήο, λα είλαη αθξηβψο 
ίδηεο κε ηηο γσλίεο εθηξνπήο ησλ πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο γηα κέγηζηε αλαινγία L/D. Σα 
αεξνζθάθε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά εκθαλίδνπλ γεληθά επαηζζεζία πξνο ηε ζέζε ηνπ K.B. 
(π.ρ. Convair B-58, Αλην Vu1can, Lock heed YF-12A, Doug1as F-4D, Dassault Mirage, θ.η.ι. 

Σν αεξνζθάθνο ηεο δηακφξθσζεο ηπηάκελεο πηέξπγαο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 
πηέξπγα, δειαδή δελ έρεη άηξαθην θαη νπξαίν πηέξσκα θαη έρεη κεησκέλν βάξνο θαη 
ζπληειεζηή νπηζζέιθνπζαο κεδεληθήο άλησζεο. Ο ζπληειεζηήο νπηζζέιθνπζαο κεδεληθήο 
άλησζεο είλαη ηεο ηάμεο 0.008 - 0.011 ελψ ησλ ζπκβαηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη 0.015 – 
0.020. Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο αλαινγίαο (L/D)max είλαη απμεκέλε πεξίπνπ 40% ζπγθξηηηθά πξνο 
ηα ζπκβαηηθά αεξνζθάθε. Ζ «ηπηάκελε πηέξπγα», ζπγθξηλφκελε κε έλα ζπκβαηηθφ 
αεξνζθάθνο ηεο ίδηαο πνζφηεηαο θαπζίκνπ, ηνπ ίδηνπ βάξνπο απνγείσζεο θαη ηαρχηεηαο 
πιεχζεο, εκθαλίδεη κηα αχμεζε ζηελ εκβέιεηα ηεο ηάμεο ηνπ 40% . 

Ζ επζηάζεηα ζπλζήθεο αληηζηάζκηζεο επηηπγράλεηαη κε ηηο εμήο δηακνξθψζεηο: 
 
a) Ζ αεξνδπλακηθή ξνπή πξφλεπζεο ζε κεδεληθή άλησζε θαη κεδεληθή εθηξνπή 

ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζεηηθή. 
b) Σν  θέληξν βάξνπο πξέπεη λα είλαη κπξνζηά απφ ην αεξνδπλακηθφ θέληξν. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε πηέξπγεο κεγάιεο γσλίαο βέινπο, νη νπνίεο κεηαθηλνχλ ην 
αεξνδπλακηθφ θέληξν πξνο ηα πίζσ κε ζπλέπεηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ θέληξνπ 
βάξνπο πξνο ηα εκπξφο. 

 
Ζ ηπηάκελε πηέξπγα εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία επίηεπμεο επζηάζεηαο ηφζν 

θπζηθήο φζν θαη κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ο έιεγρνο ησλ αεξνζθαθψλ απηψλ 
επηηπγράλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ ησλ πηεξχγσλ ή απφ ειεγρφκελε 
ψζε. Γεληθά, εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα ηεο κεγάιεο αλαινγίαο άλησζεο πξνο βάξνο θαη 
κεησκέλνπ βάξνπο δνκήο θαη δπζρέξεηεο ζε πηεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν αεξνζθάθνο κε πηέξπγα έληνλεο θχξησζεο ζηα άθξα απνηειεί δηαθνξνπνίεζε 
ηεο ηπηάκελεο πηέξπγαο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα θαη έιεγρν. Ζ 
θπξησκέλε πηέξπγα ιεηηνπξγεί φπσο ην V-νπξαίν θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επζηάζεηα 
εθηξνπήο θαη πεξηζηξνθήο κε ηελ εθηξνπή ηνπ πεδαιίνπ δηεχζπλζεο. Ζ ηνπνζέηεζε 
θαζέησλ πηεξπγίσλ ζηα αθξνπηεξχγηα αληηθαζηζηά ιεηηνπξγηθά ην θάζεην νπξαίν ζηαζεξφ, 
αιιά ε κεηαθίλεζή ηνπο αξθεηά πίζσ πξνο ηελ άηξαθην, απαηηεί κεγάιεο γσλίεο βέινπο ή 
ηνπνζέηεζε εκπξφζζησλ πηεξπγίσλ ή θαη ηα δχν. 

 
 
 

2.6. ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ 
 
ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα είδε ζπζηεκάησλ πξνζγείσζεο 

ησλ αεξνζθαθψλ, απφ ηε ζεψξεζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη φρη ηεο αλάιπζήο 
ηνπο σο ζπζηήκαηα. Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο ησλ αεξνζθαθψλ 
είλαη: 

 

 Απνξξφθεζε ηεο θξνπζηηθήο ελέξγεηαο ηε ζηηγκή επαθήο ησλ ζθειψλ κε ην 
δηάδξνκν ζηε θάζε πξνζγείσζεο. 

 Απνξξφθεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο κε ην ζχζηεκα πέδεζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο θαη κεηαηξνπή ηεο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα. 

 Πεδαιηνχρεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε θάζε πξνζγείσζεο θαη ηξνρνδξφκεζεο. 

 Απνθπγή νιίζζεζεο ησλ ειαζηηθψλ ηνπ αεξνζθάθνπο κε ην ζχζηεκα 
αληηνιίζζεζεο. 

 ηήξημε ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηε ζηάζκεπζε, ξπκνχιθεζε θαη ηξνρνδξφκεζή 
ηνπ. 
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Σα πδξνπιάλα δε έρνπλ ζχζηεκα πξνζγείσζεο θαη πξνζζαιαζζψλνληαη - 
απνζαιαζζψλνληαη κε ηελ άηξαθηφ ηνπο πνπ έρεη δηακφξθσζε θαξίλαο πινίνπ. Σα ειαθξά 
πδξνπιάλα έρνπλ θαηάιιεινπο πισηήξεο. Σα ακθίβηα αεξνζθάθε πξνζγεηψλνληαη θαη 
απνγεηψλνληαη ζε δηαδξφκνπο κε ζχζηεκα πξνζγείσζεο θαη πξνζζαιαζζψλνληαη - 
απνζαιαζζψλνληαη κε ηελ άηξαθηφ ηνπο. 

Σν ζχζηεκα πξνζγείσζεο είλαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο κε ηε 
κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε, ε νπνία κάιηζηα είλαη θαη θξνπζηηθή. Σα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο 
δηαθέξνπλ ζηα δηάθνξα αεξνζθάθε αλάινγα κε ην αλ είλαη αλαζπξφκελα ή φρη, κε ηε ζέζε 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην αεξνζθάθνο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνρψλ. Με βάζε ηε δπλαηφηεηα 
αλάζπξζεο ή φρη δηαθξίλνληαη ζε: 

 

 ηαζεξά ή κε αλαζπξφκελα ζθέιε. Παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεηακέλα ζε φιεο ηηο 
θάζεηο πηήζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα ειαθξά επηβαηηθά αεξνζθάθε. 
Δίλαη απιά ζηελ θαηαζθεπή θαη έρνπλ κεησκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη 
εγθαηάζηαζεο. Γπζηπρψο απμάλνπλ ηελ νιηθή νπηζζέιθνπζα ηνπο αεξνζθάθνπο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο. 

 Αλαζπξφκελα ζθέιε. Μεηά ηελ απνγείσζε αλαδηπιψλνληαη, αλαζχξνληαη θαη 
«θσιηάδνπλ» ζε θαηάιιειεο ππνδνρέο ζηελ άηξαθην, ηηο πηέξπγεο ή ζηα 
αηξαθηίδηα θηλεηήξσλ. Πξηλ ηελ πξνζγείσζε εθηείλνληαη θαη αζθαιίζνπλ. Ζ 
αλάζπξζε θαη έθηαζε ησλ ζθειψλ γίλεηαη απφ ην ρεηξηζηή κε εηδηθή ρεηξνιαβή ε 
νπνία ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα αλάζπξζεο - έθηαζεο ησλ ζθειψλ ηνπ 
αεξνζθάθνπο. Καηά ηελ αλάζπξζε θιείλνπλ απηφκαηα νη εηδηθέο ζπξίδεο ζθειψλ 
θαη θαιχπηνπλ εμσηεξηθά ηηο ππνδνρέο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε 
νπηζζέιθνπζα ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο. Σα πεξηζζφηεξα 
ζχγρξνλα αεξνζθάθε (επηβαηηθά θαη καρεηηθά) έρνπλ αλαζπξφκελα ζθέιε. Δπεηδή 
ην αλαζπξφκελν ζχζηεκα πξνζγείσζεο έρεη απμεκέλν θφζηνο, βάξνο θαη 
πνιππινθφηεηα θαηαζθεπήο, νξηζκέλα ειαθξά ζπλήζσο αεξνζθάθε θέξνπλ 
ζηαζεξά (κε ζπξφκελα) ζχζηεκα πξνζγείσζεο. 
 

Σα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο κε βάζε ηε δηάηαμε ζέζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 
 

 Σξίθπθινζχζηεκα πξνζγείσζεο (Tricycle Landing Gear)  

 Γίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο (Bicycle Landing Gear) 

 Σεηξάθπθινζχζηεκα πξνζγείσζεο(Quadricycle Landing Gear) 

 Πνιχηξνρνζχζηεκα πξνζγείσζεο (Double – Dual Tandem Gear) 
 

Ζ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο είλαη κία δπζρεξήο εξγαζία, ηδηαίηεξα γηα 
ηα αλαζπξφκελα ζθέιε. Ο κεραληζκφο αλάζπξζεο είλαη αξθεηά βαξχο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο 
κειέηεο γηα λα θαηαζηεί ειαθξχο θαη απιφο ζηελ θαηαζθεπή αιιά θαη αξθεηά αλζεθηηθφο γηα 
λα απνξξνθήζεη ηελ θξνπζηηθή ελέξγεηα ζηελ πξνζγείσζε. Σε κεγαιχηεξε εθαξκνγή έρεη ην 
ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο. Κάζε είδνο ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο έρεη πιενλεθηήκαηα 
θαη κεηνλεθηήκαηα, Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε ηξίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε ξηλαίν 
θαη νπξαίν ηξνρφ. Σα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα κεζαία θαη κεγάια αεξνζθάθε έρνπλ ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ηξνρφ. 
 
 
 
2.6.1. ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ ΜΔ ΟΤΡΑΗΟ ΣΡΟΥΟ 

 
Σν  κε νπξαίν ηξνρφ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηξίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο 

έρεη δχν θχξηα ζθέιε, έλα κπξνζηά απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη έλα 
βνεζεηηθφ ηξνρφ ζην νπξαίν θαη είλαη γλσζηφ σο ζπκβαηηθφ επεηδή ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο 
ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο αεξνπνξίαο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ειαθξψλ αεξνζθαθψλ 
έρεη, αθφκε θαη ζήκεξα απηφ ην ζχζηεκα πξνζγείσζεο αλ θαη (ζεσξείηαη απαξραησκέλν). Ζ 
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γσλία πξνζβνιήο ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηε ζηάζκεπζή ηνπ είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ ηε 
γσλία απψιεηαο ζηήξημεο ηεο πηέξπγαο κε εθηεηακέλεο ηηο ππεξαλησηηθέο δηαηάμεηο. Ζ θιίζε 
ηνπ αεξνζθάθνπο πξνο ηνλ νξίδνληα  ζε ζέζε ζηάζκεπζεο, κε πιήξεο βάξνο απνγείσζεο, 
αλέξρεηαη ζε 100 - 150. Σν θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε ζηάζκεπζε νθείιεη λα θείηαη 
160 - 250 πίζσ απφ ηελ θαηαθφξπθν ηεο ζέζεο ηνπ θπξίνπ ηξνρνχ. Όηαλ ην θέληξν βάξνπο. 
ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη πνιχ κπξνζηά απφ 160 ηείλεη λα αλαηξαπεί πξνο ηα εκπξφο θαη φηαλ 
είλαη πνιχ πίζσ απφ 250 ηείλεη λα αλαηξαπεί πξνο ηα πίζσ. Ο θχξηνο ηξνρφο ζηε θάζε 
εθηξνπήο ηνπ απνζβεζηήξα θξνχζεο, νθείιεη λα παξακείλεη ζε κία πεξηνρή πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ θαηαθφξπθν θαη κία επζείαο γσλίαο κέρξη 50 πίζσ απφ ηελ θάζεην. 

Με ηνλ απνζβεζηήξα θξνχζεο ζπκπηεζκέλν θαη ηα ιάζηηρα ησλ ηξνρψλ ρσξίο αέξα, ε 
ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ άθξνπ ηνπ έιηθα απφ ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη 4 cm θαη ε ειάρηζηε 
απφζηαζε ησλ πεδαιίσλ αλφδνπ θαζφδνπ θαη ησλ πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 
6.5 cm. Ο άμνλαο πξνζαξκνγήο ηνπ νπξαίνπ ηξνρνχ νθείιεη λα έρεη θιίζε πξνο ηελ θάζεην 
ηεο ηάμεο ησλ 50 . Ζ πξνέθηαζε ηνπ άμνλα πξνζαξκνγήο ηνπ νπξαίνπ ηξνρνχ νθείιεη λα 
ηέκλεη ην έδαθνο ζε έλα ζεκείν κπξνζηά απφ ηνλ ηξνρφ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 10% 
ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ. Ο νπξαίνο ηξνρφο θαηά ηελ εθηξνπή ηνπ απνζβεζηήξα θξνχζεο, 
νθείιεη λα βξεζεί πίζσ απφ ηελ θάζεην ζην έδαθνο θαη κέρξη κέγηζηε γσλία 450. Ζ βέιηηζηε 
γσλία είλαη ηεο ηάμεο ησλ 250 - 300. Γεληθά ηζρχεη φηη γηα πνιχ κεγάιεο γσλίεο απμάλεηαη ε 
πηζαλφηεηα αλαηξνπήο πξνο ηα πίζσ, ελψ γηα πνιχ κηθξέο γσλίεο πξνο ηα εκπξφο. 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο είλαη, ζπλνπηηθά, 
ηα αθφινπζα: 

 

 Ο νπξαίνο ηξνρφο είλαη κηθξφο, ειαθξχο θαη απιφο ζηε ζρεδίαζε. 

 ηήξημε ηνπ νπξαίνπ ζθέινπο ζηελ άηξαθην ρσξίο ηνπηθή ελίζρπζε. 

 Απιή πξνζαξκνγή ησλ θπξίσλ ζθειψλ ζηελ πηέξπγα. 

 Καζηζηά εθηθηή ηελ ηαπηφρξνλε επαθή φισλ ησλ ηξνρψλ ζηελ πξνζγείσζε 
ζέηνληαο ην αεξνζθάθνο ζε απψιεηα ζηήξημεο. Ζ απμεκέλε νπηζζέιθνπζα 
επηβξαδχλεη ην αεξνζθάθνο ζε δπζκελείο ζπλζήθεο δηαδξφκνπ (π.ρ. πγξφ 
γξαζίδη).  

 Σν αεξνζθάθνο θαηεβάδεη θεθαιή ζηελ πέδεζε. Απηφ απμάλεη ηελ αληίδξαζε 
εδάθνπο ζηα θχξηα ζθέιε θαη ηε ηξηβή θαη κεηψλεη ηε πηζαλφηεηα αλαηξνπήο ηνπ 
αεξνζθάθνπο 

 Απμεκέλε απφζηαζε ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ έιηθα απφ ην έδαθνο. 

 Σν νπξαίν ζθέινο έρεη κεησκέλε νπηζζέιθνπζα απφ ην αληίζηνηρν ξηλαίν. 
 
 Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε νπξαίν ηξνρφ, ηα νπνία 
νδήγεζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην ηξίθπθιν ζχζηεκα κε ξηλαίν ηξνρφ, είλαη ηα 
αθφινπζα: 
 

 Ζ βίαηε πέδεζε ηείλεη λα αλαηξέςεη ην αεξνζθάθνο πξνο ηα εκπξφο. 

 Ζ πξνζγείσζε κε ηα θχξηα ζθέιε πξνθαιεί αλαπεδήζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο.  

 Ζ δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πέδεζε αζθείηαη κπξνζηά απφ ην K.B. ηνπ 
αεξνζθάθνπο θαη ην απνζηαζεξνπνηεί θαζψο θηλείηαη κε εθηξνπή πξνο ην ίρλνο 
ηνπ. 

 Γπζρεξήο ηξνρνδξφκεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζε ηζρπξφ άλεκν. 

 Ζ κεγάιε θιίζε ηνπ δηαδξφκνπ ζηα επηβαηηθά αεξνζθάθε δελ είλαη επράξηζηε 
ζηνπο επηβάηεο θαη θαζηζηά δπζρεξή ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο.  

 Ζ απμεκέλε θιίζε ηεο αηξάθηνπ ζε γσλίεο θιίζεο ηνπ αεξνζθάθνπο πεξηνξίδεη 
ζεκαληηθά ηελ νξαηφηεηα ηνπ πηιφηνπ. 

 Ζ νπηζζέιθνπζα ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη απμεκέλε ζηελ αξρηθή θάζε ηεο 
απνγείσζεο θαη αλαξξίρεζεο κέρξη ηελ «νξηδνληίσζε» ηνπ νπξαίνπ. 
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Ζ ζέζε ηνπ ζθέινπο θαζ' χςνο δηαζθαιίδεη ηελ επαθή πξψηα ησλ θπξίσλ ηξνρψλ ζην 

έδαθνο ψζηε ε γσλία πξνζβνιήο ηεο πηέξπγαο γηα πξνζγείσζε κε  L Max
C =0.9   λα κελ 

ππεξβαίλεη ηηο 150. 
Ζ ζπλζήθε απνθπγήο αλαηξνπήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε θάζε ηεο πέδεζεο, 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ ξνπψλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ ηξνρφ πξνο ην 
Κ.Β. ηνπ αεξνζθάθνπο θαη είλαη ε αθφινπζε: 

 

Rh R
Σσντελεστής_ανατροπής= =

Wa Wtanθ
 

 
[2.1] 

 
Όπνπ: 

 R = δχλακε πέδεζεο, 
 

R = κ . W [2.2] 
 
Όπνπ: 

κ =ζπληειεζηήο πέδεζεο φπνπ είλαη 0.25,  
W = βάξνο αεξνζθάθνπο, 
 
Μία πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηνχ αλαηξνπήο είλαη 0.7 έσο 0.8. Καηά 

ζπλέπεηα πξνθχπηεη: 
 

-1 o oμ
θ=tan =17 εως19

0.7-0.8

 
 
   

 

 
[2.3] 

Σέινο, ε απφζηαζε ησλ θπξίσλ ηξνρψλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα απνθπγή 
πξφζθξνπζεο ησλ αθξνπηεξπγίσλ ζην έδαθνο ζε ηζρπξφ εγθάξζην άλεκν ζηε θάζε 
πξνζγείσζεο - απνγείσζεο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αεξνζθάθνπο απφ αλαηξνπή απαηηείηαη 
νη θχξηνη ηξνρνί λα εγθαηαζηαζνχλ ζε κία γσλία 250 εγθάξζηα απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

 
 
 
2.6.2. ΣΡΗΚΤΚΛΟ ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ ΜΔ ΡΗΝΑΗΟ ΣΡΟΥΟ 
              

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ηξίθπθιν ζχζηεκα 
πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ηξνρφ, πνπ έρεη θαζηεξσζεί θαη σο ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο 
θέξεη δχν θχξηα ζθέιε πίζσ απφ ην θέληξν βάξνπο, ηνπ αεξνζθάθνπο θαη έλα βνεζεηηθφ 
ξηλαίν ζθέινο κπξνζηά απφ ην θέληξν βάξνπο Δίλαη επζηαζέο ζην έδαθνο θαη έρεη ηε 
δπλαηφηεηα πξνζγείσζεο κε κεγάιε θιίζε πξνο ην δηάδξνκν. Σα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηξίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο είλαη αληίζηξνθα απφ απηά ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε νπξαίν ζθέινο. 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηξίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο είλαη ηα εμήο: 
 

 Δπηηξέπεη ζηνλ πηιφην - πιήξε πέδεζε. 

 Σν αεξνζθάθνο ζηαζκεπκέλν ζην έδαθνο είλαη πεξίπνπ νξηδφληην. 

 Ζ νξαηφηεηα ηνπ πηιφηνπ θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη πνιχ 
θαιή. 

 Σν ξηλαίν ζθέινο πξνζηαηεχεη ην αεξνζθάθνο απφ αλαηξνπή ζηε θάζε πέδεζεο. 

 ηελ αξρηθή θάζε ηεο απνγείσζεο ε νπηζζέιθνπζα ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη 
κεησκέλε.  
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 ηε πξνζγείσζε κε δχν ηξνρνχο, ν θχξηνο ηξνρφο δεκηνπξγεί ξνπή πξφλεπζεο 
πνπ θαηεβάδεη ην ξχγρνο ηνπ αεξνζθάθνπο κε ζπλέπεηα ηελ απνθπγή 
αλαπεδήζεσλ. 

 Ζ θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη εχθνιε. 
 
Ζ βαξχηεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ απηψλ, ιφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο 

πξνζγείσζεο ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ, ππεξηζρχεη ησλ θάησζη κεηνλεθηεκάησλ: 
 

 Ζ πηζαλή απαίηεζε δνκηθήο ελίζρπζεο ησλ βάζεσλ ζηήξημεο ηνπ θπξίνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. 

 Γπζρέξεηα «απνζήθεπζεο» ηνπ αλαζπξφκελνπ ξηλαίνπ ζθέινπο. 

 Σν ξηλαίν ζθέινο ζηε ζπλερή πέδεζε πξνζιακβάλεη θνξηία απφ 20% έσο 30% 
ηνπ νιηθνχ βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο, δειαδή πνιχ κεγαιχηεξα απφ ην 
αληίζηνηρν νπξαίν ζθέινο, κε ζπλέπεηα ην βάξνο ηνπ λα είλαη απμεκέλν ζπγθξηηηθά 
πξνο απηφ.  

 Απαηηείηαη αλαζπξφκελν ξηλαίν ζθέινο επεηδή ε νπηζζέιθνπζα ηνπ είλαη κεγάιε 
θαη ε αλαινγία άλησζεο / νπηζζέιθνπζαο ηνπ αεξνζθάθνπο κεησκέλε. 

 
Γεληθά, ην ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο δηαζθαιίδεη βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα 

πέδεζεο θαη απινχο ειηγκνχο ζηε θάζε πξνζγείσζεο. Γεληθά έρνπκε: 
 

 Ζ ζηαηηθή δχλακε ζην ξηλαίν ηξνρφ νθείιεη λα αλέξρεηαη ζε 8% - 15% ηνπ βάξνπο 
ηνπ αεξνζθάθνπο. Όηαλ ε ζηαηηθή αληίδξαζε ηνπ ξηλαίνπ ηξνρνχ κεηψλεηαη ζην 
5% ηνπ βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο, ε πεδαιηνχρεζε θαζίζηαηαη αλέθηθηε. 

 Ζ επηηξεπφκελε γσλία κεηαθίλεζεο ηνπ ζηπιηδίνπ ηνπ ξηλαίνπ ηξνρνχ αλέξρεηαη ζε 
100 - 150 κε βέιηηζηε ηηκή 70 . Ζ ζρεδίαζε ηεο βάζεο ζηήξημεο ηνπ ξηλαίνπ ηξνρνχ 
επηηξέπεη ηελ θίλεζε ηνπ ξηλαίνπ ηξνρνχ κφλν πξνο ηα επάλσ θαη πίζσ. 

 Ζ γσλία αλαηννπήο είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ην έδαθνο θαη ε επζεία πνπ 
ζπλδέεη ηνλ θχξην ηξνρφ κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο. Δίλαη έλα κέγεζνο 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηάζεο αλαηξνπήο ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηελ 
ηξνρνδξφκεζή ηνπ ζε θιεηζηή ζηξνθή. ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ 
δελ ππεξβαίλεη ηηο 630, κε εμαίξεζε ηα αεξνζθάθε πνπ πξνζγεηψλνληαη ζε 
αεξνπιαλνθφξα, γηα ηα νπνία αλέξρεηαη ζε 540 

 Ζ γσλία αλαηξνπήο πξνο ηα πίζσ είλαη ε κέγηζηε θιίζε ηνπ αεξνζθάθνπο (γσλία 
δηακήθε άμνλα αεξνζθάθνπο πξνο νξίδνληα), ζηελ νπνία κε πιήξε εθηεηακέλα 
ζθέιε, ην νπξαίν πηέξσκα αγγίδεη ην έδαθνο. Γηα απνθπγή πξφζθξνπζεο ηνπ 
νπξαίνπ ζην έδαθνο, ε γσλία ηεο θαηαθφξπθνπ απφ ηνλ ηξνρφ θαη ηεο επζείαο πνπ 
ζπλδέεη ηνλ ηξνρφ κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο, πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηε γσλία αλαηξνπήο ή κεγαιχηεξε ησλ 150. ηα αεξνζθάθε ησλ 
αεξνπιαλνθφξσλ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 250 γηα απνθπγή αλαηξνπήο ηνπ 
αεξνζθάθνπο πξνο ηα πίζσ θαηά ηελ θίλεζή ηνπ ζην θαηάζηξσκα ηνπ 
αεξνπιαλνθφξνπ, ζηε θάζε απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο ζε πςειή θπκάησζε 
ζαιάζζεο. 

 
ε πεξίπησζε απμεκέλεο δχλακεο αληίδξαζεο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

 

 Απαηηείηαη απμεκέλε αλησηηθή δχλακε θαη θαηά ζπλέπεηα ξνπή απφ ηα πεδάιηα 
αλφδνπ - θαζφδνπ γηα αλφξζσζε ηεο θεθαιήο θαηά ηελ απνγείσζε. 

 Μεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

 Γπζθνιία ειέγρνπ ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ην πεδάιην δηεχζπλζεο ζε εγθάξζην 
άλεκν. 

 
ε πεξίπησζε κεησκέλεο δχλακεο αληίδξαζεο ζην ξηλαίν πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
 



 
36 

 Γπζρέξεηα πεδαιηνχρεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο ηδηαίηεξα ζε εγθάξζην άλεκν.  

 Ζ αλαινγία ηεο δπλακηθήο πξνο ηελ ζηαηηθή θφξηηζε ηνπ ξηλαίνπ απμάλεηαη, κε 
ζπλέπεηα νη επηδφζεηο ηνπ απνζβεζηήξα θξνχζεο λα θαζίζηαληαη θξίζηκεο.  

 
Ζ ζηαηηθή γσλία πηψζεο ηνπ νπξαίνπ ζ2, αλέξρεηαη ζε 100 - 150. 

 
 
 
2.6.3. ΓΗΚΤΚΛΟ ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ 

 
ην ζχζηεκα απηφ νη ηξνρνί πνπ απνζβέλνπλ ηα θχξηα θξνπζηηθά θνξηία είλαη ζην 

επίπεδν ζπκκεηξίαο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη νη βνεζεηηθνί ηξνρνί θάησ απφ ηηο πηέξπγεο. Σν 
δίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δίλεηαη έκθαζε ζηα εμήο 
πιενλεθηήκαηα:  

 

 Σα θχξηα ζθέιε έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ απφζηαζε κπξνζηά - πίζσ απφ ην θέληξν 
βάξνπο θαη απειεπζεξψλεηαη επαξθήο ρψξνο ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ βάξνπο 
ζπγθξηηηθά κε ην ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν 
ζηα βνκβαξδηζηηθά αεξνζθάθε θαη ηα αεξνζθάθε θαζέηνπ απνγείσζεο, ζηα 
νπνία ηα θνξηία θαη ν θηλεηήξαο ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ 
βάξνπο. 

 Μείσζε βάξνπο θαη νπηζζέιθνπζαο ζπγθξηηηθά κε ην ηξίθπθιν ζχζηεκα 
πξνζγείσζεο. 

 Αλάζπξζε θπξίσλ ζθειψλ ζε άηξαθην ρσξίο δηαθνπή ηεο δνκήο ηεο πηέξπγαο. 
 

Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ δίθπθινπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 
 

 Σα βνεζεηηθά πιεπξηθά ζθέιε, πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ην αεξνζθάθνο ζην έδαθνο, 
απμάλνπλ ην βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 1%. ηελ πεξίπησζε 
ηνπνζέηεζεο δχν δεπγψλ ηξνρψλ ζηα θχξηα ζθέιε (B-52), κεηψλεηαη ην θνξηίν 
ησλ ηξνρψλ. 

 Απαηηείηαη αθξηβήο έιεγρνο ηεο ζηάζεο ηνπ αεξνζθάθνπο γηα απνθπγή 
ππεξθφξηηζεο ησλ θπξίσλ ζθειψλ (κεγάιε απφζηαζε θπξίνπ νπξαίνπ ζθέινπο 
απφ ην θέληξν βάξνπο αεξνζθάθνπο). 

 Απαηηείηαη αθξηβήο έιεγρνο ηεο θιίζεο ηνπ αεξνζθάθνπο γηα ηελ απνθπγή 
ππεξθφξηηζεο ησλ πιεπξηθψλ βνεζεηηθψλ ζθειψλ. 

 Αλαπήδεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζε πξνζγείσζε κε αλνξζσκέλε θεθαιή. 

 Απαηηείηαη απμεκέλε ξνπή πξφλεπζεο απφ ηα πεδάιηα αλφδνπ - θαζφδνπ ζηελ 
απνγείσζε θαη θαηά ζπλέπεηα, εληζρπκέλν νξηδφληην πηέξσκα. 

 ηελ απνγείσζε απαηηείηαη απμεκέλε άλησζε κε κηθξή γσλία πξνζβνιήο ιφγσ 
ηεο απμεκέλεο απφζηαζεο ηνπ νπηζζίνπ θπξίνπ ζθέινπο πίζσ απφ ην θέληξν 
βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

         
Όηαλ ηα θχξηα ζθέιε είλαη ζε απφζηαζε απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο 

κηθξφηεξε ηεο αθηίλαο πεξηζηξνθήο ζε πξφλεπζε ηνπ αεξνζθάθνπο, ην ζθέινο πνπ έξρεηαη 
πξψην ζε επαθή κε ην έδαθνο θαηαπνλείηαη πεξηζζφηεξν. Αληηζέησο, φηαλ είλαη κπξνζηά 
απφ ην θέληξν πεξηζηξνθήο, ηφηε θαηαπνλείηαη πεξηζζφηεξν ην ζθέινο πνπ έξρεηαη ηειεπηαίν 
ζε επαθή κε ην έδαθνο. Σέινο, φηαλ ηα θχξηα ζθέιε είλαη ζην θέληξν πεξηζηξνθήο ηνπ 
αεξνζθάθνπο ζε πξφλεπζε, ηα θξίζηκα θνξηία ζηνλ εκπξφζζην θαη νπίζζην ηξνρφ είλαη ίζα 
θαη είλαη ηα ειάρηζηα. Ζ ειάρηζηε θφξηηζε ησλ πιεπξηθψλ βνεζεηηθψλ ηξνρψλ ιακβάλεη 
ρψξα, φηαλ απηνί ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν πεξηζηξνθήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηελ 
ηξνρνδξφκεζε. Σν θέληξν βάξνπο. ηνπ αεξνζθάθνπο νθείιεη λα είλαη ιίγν πίζσ απφ ην κέζν 
ηεο απφζηαζεο ησλ ζθειψλ. 
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2.6.4. ΛΟΗΠΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ 

 
Κύξην κνλό ζθέινο: Σν θχξην κνλφ ζθέινο πξνζγείσζεο εγθαζίζηαηαη ζην εκπξφζζην 

ηκήκα ηεο αηξάθηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα αλεκφπηεξα θαη γεληθά πνιχ ειαθξά 
αεξνζθάθε ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαηαζθεπήο ηνπ. Ο θχξηνο ηξνρφο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 
κπξνζηά απφ ην θέληξν βάξνπο ή ελαιιαθηηθά πίζσ απφ ην θέληξν βάξνπο κε κία βαθηεξία 
(skid) εγθαηεζηεκέλε θάησ απφ ην πηινηήξην. ε νξηζκέλα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
ζθέιε απνθπγήο πξφζθξνπζεο ζην δηάδξνκν. Δγθαζίζηαληαη ζην νπίζζην ηκήκα ηεο 
αηξάθηνπ, φπσο ζην ππεξερεηηθφ επηβαηηθφ αεξνζθάθνο Concorde. 

Σεηξάθπθιν ζύζηεκα πξνζγείσζεο: Δίλαη παξφκνην κε ην δίθπθιν, κε ηε δηαθνξά φηη 
νη ηξνρνί είλαη εγθαηεζηεκέλνη πιεπξηθά ηεο αηξάθηνπ. Απαηηεί νξηδφληηα πεξίπνπ 
πξνζγείσζε θαη απνγείσζε. Υξεζηκνπνηείηαη ζην αεξνζθάθνο B-52 θαη δηάθνξα κεηαγσγηθά 
αεξνζθάθε, ζηα νπνία απαηηείηαη κηθξή απφζηαζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ην 
έδαθνο. Σα θχξηα ζθέιε έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ηξνρνχο θαη φινη νη ηξνρνί ησλ θπξίσλ 
ζθειψλ έρνπλ πέδεζεο. Σα ζθέιε ηνπ ηεηξάθπθινπ ζχζηεκα πξνζγείσζε είλαη ζπλήζσο 
αλαζπξφκελα. Σα θχξηα ζθέιε κεηά ηελ αλάζπξζε «απνζεθεχνληαη» ζε ππνδνρέο ηεο 
αηξάθηνπ θαη ηα βνεζεηηθά ζε ππνδνρέο ηεο πηέξπγαο. Σν αεξνζθάθνο πεδαιηνπρείηαη κε ηα 
εκπξφζζηα θχξηα ζθέιε πνπ έρνπλ δηάηαμε ζπγρξνληζκέλεο πεδαιηνχρεζεο. Οη βνεζεηηθνί 
ηξνρνί δε δηαζέηνπλ ζχζηεκα πέδεζεο θαη πεδαιηνχρεζεο 

Σξνρνθνξέαο: Δίλαη κία δηάηαμε πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε θχξην ζθέινο θαη θέξεη 
ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο ελ ζεηξά θαηά δεχγε. Σν αεξνζθάθνο έρεη ζπλήζσο έλα 
ξηλαίν ζθέινο κε δχν ηξνρνχο θαη δχν ηξνρνθνξείο κε ηέζζεξηο ηξνρνχο ν θαζέλαο, δειαδή 
είλαη έλα ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ζθέινο, ζην νπνίν ηα θχξηα ζθέιε έρνπλ 
ηξνρνθνξέα. Υξεζηκνπνηείηαη ζηα θχξηα ζθέιε κεγάισλ αεξνζθαθψλ. Σν ζχζηεκα 
πξνζγείσζεο κε ηξνρνθνξέα δχν ηξνρψλ ζην ξηλαίν ζθέινο θαη ηξνρνθνξείο ηεζζάξσλ 
ηξνρψλ ζηα θχξηα ζθέιε, εκθαλίδεη ηα βέιηηζηα ραξαθηεξηζηηθά πέδεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 
επξέσο ζηα ζχγρξνλα κεγάια αεξνζθάθε. 
 
 
 

2.6.5. ΠΟΡΔΗΑΚΖ ΔΤΣΑΘΔΗΑ 

 
Καηά ηελ ηξνρνδξφκεζε θαη πέδεζε ηνπ αεξνζθάθνπο αλαπηχζζνληαη ζηνπο 

ηξνρνχο ησλ θπξίσλ ζθειψλ δπλάκεηο ηξηβείο. νη δπλάκεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ξνπή πξνο ην 
θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηείλνπλ λα ην εθηξέςνπλ απφ ηε δηεχζπλζε θίλεζήο ηνπ. 
Γηα ην ιφγν απηφ ηα αεξνζθάθε πεδαιηνπρνχληαη κε ην ξηλαίν ζθέινο. Ζ πνξεηαθή επζηάζεηα 
ηνπ ξηλαίνπ ζθέινπο είλαη ζεηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ, φηαλ ην αεξνζθάθνο εθηξέπεηαη 
ειαθξά θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε, ε αλαπηπζζφκελε δχλακε ζηα θχξηα ζθέιε επελεξγψληαο 
πίζσ απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο, ηείλεη λα ην επαλαθέξεη. 

Σν νπξαίν ζχζηεκα πξφζδελ έρεη πνξεηαθή επζηάζεηα. Σν θχξην βάξνο ηνπ 
αεξνζθάθνπο παξαιακβάλεηαη απφ ηα θχξηα ζθέιε, ηα νπνία είλαη κπξνζηά απφ ην K.B ηνπ 
αεξνζθάθνπο. πλεπψο ε εθηξνπή θαη πιαγηνιίζζεζή ηνπο, δεκηνπξγεί απνζηαζεξνπνηεηηθή 
ξνπή, ε νπνία επηδεηλψλεη ηελ εθάζηνηε αζηαζή θαηάζηαζε. Ζ απνζηαζεξνπνηεηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ νπξαίνπ ηξνρνχ είλαη εληνλφηεξε φηαλ ν νπξαίνο ηξνρφο είλαη ειεχζεξνο. 
Όζν απμάλεηαη ην βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο, ηφζν πην επηηαθηηθή είλαη ε αλαγθαηφηεηα 
εγθαηάζηαζεο ζηνλ νπξαίν ηξνρφ ελφο κεραληζκνχ εγθισβηζκνχ - αζθάιηζεο, πνπ 
ελεξγνπνηείηαη ζηε θάζε απνγείσζεο, πξνζγείσζεο θαη ηξνρνδξφκεζεο. 

Ζ απνζηαζεξνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε νπξαίν ηξνρφ 
βειηηψλεηαη ελ κέξεη, φηαλ νη θχξηνη ηξνρνί έρνπλ θιίζε πξνο ηα έμσ 10 - 20. Έηζη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θχξην 
ηξνρφ, ν νπνίνο ιφγσ ηεο θιίζεο ηνπ πξνο ηα έμσ ηείλεη λα παξακείλεη ζε επζεία πνξεία. Ζ 
θιίζε ησλ θπξίσλ ζθειψλ πξνο ηα κέζα επηδεηλψλεη ηελ απνζηαζεξνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά 
ηνπ αεξνζθάθνπο. 
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Ζ ζέζε ηνπ θπξίνπ ηξνρνχ ή ηνπ θέληξνπ βάξνπο ελφο ζπζηήκαηνο θπξίσλ ηξνρψλ 
πξνζδηνξίδεηαη ζεσξψληαο φηη ην ζεκείν επαθήο ησλ ηξνρψλ θείηαη 40 πίζσ απφ ηελ θάζεην 
ζην δηάδξνκν πνπ δηέξρεηαη απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο (ρήκα 6). Με 
απμαλφκελε κεηαηφπηζε ηνπ ηξνρνχ πξνο ηα πίζσ, απαηηείηαη αχμεζε ηεο ξνπήο ηνπ 
πεδαιίνπ αλφδνπ - θαζφδνπ γηα ηελ αλφξζσζε θεθαιήο ζηελ απνγείσζε θαη απμεκέλε 
ξνπήο πξφλεπζεο ζηελ πξνζγείσζε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ζε αεξνζθάθε ρσξίο 
νπξαίν πηέξσκα. Ζ κεγάιε κεηαηφπηζε ηνπ ηξνρνχ πξνο ηα εκπξφο κεηψλεη ηε ζηαηηθή 
επζηάζεηα πνπ αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο. ηα αεξνζθάθε κε νπξαίν ηξνρφ, ην ζεκείν 
επαθήο ηνπ ηξνρνχ νθείιεη λα θείηαη 170 αλαθνξηθά πξνο ηελ θάζεην ζην έδαθνο πνπ 
δηέξρεηαη απφ ην θέληξν βάξνπο. 

       Ζ αλαπηπζζφκελε δχλακε αληίδξαζεο ζην ξηλαίν ζθέινο νθείιεη λα είλαη πεξίπνπ 
10% ηνπ βάξνπο απνγείσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Δκπεηξηθά έρεη απνδεηρζεί φηη, φηαλ ε 
δχλακε ηεο αληίδξαζεο είλαη κηθξφηεξε ηνπ 8%, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 
πεδαιηνχρεζεο θαη ειηγκνχ ηνπ αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο, ελψ φηαλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 
14% απμάλεηαη ππεξβνιηθά ην βάξνο ηνπ ξηλαίνπ ζθέινπο θαη ην αεξνζθάθνο θαζίζηαηαη 
αζηαζέο θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζή ηνπ ζην έδαθνο. ην ηξίγσλν πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο 
ηξνρνχο ηνπ αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο, ε γσλία ζην ξηλαίν ηξνρφ νθείιεη λα κελ ππεξβαίλεη 
ηηο 800, γηα ηελ απνθπγή αλαηξνπήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηελ πέδεζε θαη αζηάζεηα ζηελ 
ηξνρνδξφκεζε. Σν θαηαθφξπθν επίπεδν πνπ δηέξρεηαη απφ ην θέληξν βάξνπο. ηνπ 
αεξνζθάθνπο θαη είλαη παξάιιειν ζηελ επζεία πνπ ζπλδέεη ηνπο θχξηνπο ηξνρνχο (ρήκα 6), 
ηέκλεη ην ηξίγσλν πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο ηξνρνχο ηνπ αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο, ζε δχν 
ζεκεία. Σα δχν απηά ζεκεία θαη ην K.B. ηνπ αεξνζθάθνπο ζρεκαηίδνπλ έλα ηζνζθειέο 
ηξίγσλν, ζην νπνίν ε γσλία ησλ ζθειψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 55ν. 

 

 
 

ρήκα 6: Γηάθνξνη πεξηνξηζκνί ζηε γεσκεηξηθή δηακόξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ πξνζγείσζεο. 
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3. ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΟΜΖ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 
 
 
 

3.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
Ζ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο (αηξάθηνπ, πηεξχγσλ θαη 

πηεξσκάησλ), πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο αεξνδπλακηθήο θαη λα παξαιακβάλεη ηα 
δηάθνξα θνξηία. Πξέπεη λα είλαη ειαθξηά θαη πνιχ αλζεθηηθή. ηηο απαηηήζεηο απηέο 
αληαπνθξίλεηαη ε ιεπηή θειπθνεηδήο θαηαζθεπή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εκηθειπθνεηδήο 
(semi- monocoque). 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο εκηθειπθνεηδνχο θαηαζθεπήο είλαη ε επηθάιπςε (Skin), ηα 
δηακήθε ζηνηρεία ή δηακήθεηο λεπξψζεηο (Spars - Stringers) θαη ηα εγθάξζηα ζηνηρεία ή 
εγθάξζηεο λεπξψζεηο (Ribs - Frames). Απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ήινπο, θνριίεο θαη 
θνιιήζεηο ψζηε λα δεκηνπξγνχλ κία θιεηζηή δηαηνκή ζχλζεηεο κνξθήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εκηθειπθνεηδνχο θαηαζθεπήο είλαη φηη νη επηθαιχςεηο δε θέξνπλ 
νξζέο ηάζεηο επεηδή έρνπλ κηθξφ πάρνο, 1 έσο 2 mm, αιιά κφλν δηαηκεηηθέο ηάζεηο. Απηφ 
ηζρχεη γηα ηα φια ζρεδφλ ηα επηβαηηθά αεξνζθάθε. ηα καρεηηθά αεξνζθάθε θαη θπξίσο ζηηο 
πηέξπγεο πνπ έρνπλ κεγάιν πηεξπγηθφ θφξην θαη κηθξά πάρε αεξνηνκήο, δελ είλαη δπλαηή ε 
παξαδνρή απηή. ηε πεξίπησζε απηή νη επηθαιχςεηο έρνπλ κεγαιχηεξν πάρνο, ψζηε λα είλαη 
ηθαλέο λα παξαιάβνπλ θαη νξζέο ηάζεηο. 
 

 
 

3.2. ΠΣΔΡΤΓΑ 
              

Οη πηέξπγεο θαηαζθεπάδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σν κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπο 
εμαξηάηαη απφ ηηο επηδφζεηο θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ αεξνζθάθνπο. Μπνξεί λα απνηεινχληαη 
απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα. 

Ζ δνκή ηεο πηέξπγαο απνηειείηαη απφ εγθάξζηα θαη δηακήθε ζηνηρεία θαη ηελ 
επηθάιπςε. Σα εγθάξζηα ζηνηρεία είλαη νη εγθάξζηεο λεπξψζεηο (Ribs). Έρνπλ ην ζρήκα ηεο 
αεξνηνκήο, είλαη άθακπηεο, ρξεζηκεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο κνξθήο ηεο αεξνηνκήο θαη 
παξαιακβάλνπλ ηα εμσηεξηθά θνξηία. Μεηψλνπλ ην ειεχζεξν κήθνο ηεο επηθάιπςεο θαη ησλ 
δηακήθε λεπξψζεσλ θαη ηελ ηάζε ιπγηζκνχ ηεο πηέξπγαο. Οη εγθάξζηεο λεπξψζεηο 
θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ πξεζζαξηζηά ειάζκαηα θξάκαηνο αινπκηλίνπ, πνπ θέξνπλ 
ειαθξπληηθέο νπέο κε εθηνλσκέλα ρείιε, έηζη ψζηε λα δηέξρνληαη ξάβδνη, θαιψδηα, θ.ά., θαηά 
κήθνο ηεο πηέξπγαο. Καηαζθεπάδνληαη ζε πνιιά ηκήκαηα αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηεο 
πηέξπγαο. ε πηέξπγεο κε δχν δνθνχο ε εγθάξζηα λεχξσζε ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα. 

Τπάξρνπλ θαη εγθάξζηεο λεπξψζεηο πνπ δελ εθηείλνληαη θαηά κήθνο φιεο ηεο ρνξδήο 
αιιά κφλν κεηαμχ δνθψλ ή κεηαμχ δνθνχ θαη ρείινπο πξνζβνιήο. Ο αξηζκφο ησλ εγθάξζησλ 
λεπξψζεσλ ζε έλα αεξνζθάθνο απμάλεηαη φζν κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ δηακήθσλ. Δπεηδή νη 
εγθάξζηεο λεπξψζεηο πξέπεη λα είλαη άθακπηεο ζην επίπεδφ ηνπο, εληζρχνληαη κε λεπξψζεηο 
πνπ ειψλνληαη πάλσ ζ’ απηέο. 
             Σα δηακήθε ζηνηρεία ηεο πηέξπγαο είλαη νη θχξηεο δνθνί (Spars) θαη νη δηακήθεηο 
λεπξψζεηο (Stringers). Σα δηακήθε ζηνηρεία παξαιακβάλνπλ θπξίσο ηελ θακπηηθή 
θαηαπφλεζε ηεο πηέξπγαο θαη δε δηαθφπηνληαη. Καηά κήθνο ηνπ εθπεηάζκαηνο, νη δνθνί 
δηέξρνληαη κέζα απφ ηηο εγθάξζηεο λεπξψζεηο πνπ δηαθφπηνληαη. 
             Οη δνθνί παξαιακβάλνπλ ηα αεξνδπλακηθά θνξηία απφ ηελ επηθάιπςε θαη ηα 
κεηαθέξνπλ ζηελ άηξαθην. Καηαπνλνχληαη ζε δηαηκεηηθά, εθειθπζηηθά θαη θακπηηθά θνξηία 
θαη ζε ζηξέςε. πλήζσο ηα θακπηηθά θνξηία ζηηο αθξαίεο ζπλζήθεο πηήζεο, δειαδή ζε 
πηήζεηο κε ην κέγηζην ζπληειεζηή θφξηνπ είλαη ηα κεγαιχηεξα. πλήζσο, έρνπλ δηαηνκή 
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δηπινχ Σ. Σν θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο δηαηνκήο δηπινχ Σ (web) ζπλεηζθέξεη ειάρηζηα ζηελ 
αληνρή ζε θαηαπφλεζε ζε θάκςε, ελ αληηζέζεη πξνο ηα νξηδφληηα ηκήκαηά ηεο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη θιάληδεο. Καηά θαλφλα ε πηέξπγα ησλ αεξνζθαθψλ έρεη ιφγν εθιέπηπλζεο, 
δειαδή ε ρνξδή ηεο αεξνηνκήο ζην αθξνπηεξχγην είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ρνξδή ζηε ξίδα 
ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηαηνκή ηεο δνθνχ δελ είλαη ζηαζεξή ζε φιν ην κήθνο ηεο αιιά 
κηθξφηεξε ζην αθξνπηεξχγην θαη κεγαιχηεξε ζηε ξίδα ηεο. 
            Οη θχξηεο δνθνί απνηεινχλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο πηέξπγαο θαη ηε ζπλδένπλ κε 
ηελ άηξαθην. ηελ πεξηνρή ηεο ζχλδεζεο ην πέικα ησλ δνθψλ είλαη πνιχ απμεκέλν γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ζην εληζρπκέλν πιαίζην ηεο αηξάθηνπ.  Οη θχξηνη δνθνί κπνξεί λα 
είλαη νινθιεξσηηθνχ ηχπνπ ρπηνπξεζζαξηζηνί απφ θξάκα αινπκηλίνπ (καρεηηθά αεξνζθάθε) 
ή δηαθνξηθνχ ηχπνπ, νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη ππφ ειάζκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ήινπο 
θαη θνριίεο. 
            Οη δηακήθεηο λεπξψζεηο (Stringers) έρνπλ ζπλήζσο ζηαζεξή δηαηνκή (ζε αληίζεζε κε 
ηηο δνθνχο). Καηαζθεπάδνληαη ζηξαληδαξηζηέο ή κε εμέιαζε απφ ειάζκαηα θξακάησλ 
αινπκηλίνπ, ζπλήζσο ηεο ζεηξάο 7.000 θαη 2.000. Οη δηαηνκέο ηνπο έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα 
θαη ζηεξεψλνληαη κε ήινπο ζηελ επηθάιπςε. 

Ζ επηθάιπςε παξαιακβάλεη ηηο αεξνδπλακηθέο δπλάκεηο θαη ηηο κεηαβηβάδεη ζηα άιια 
δνκηθά ζηνηρεία. Όηαλ έρεη κηθξφ πάρνο δέρεηαη θπξίσο ηε δηαηκεηηθή ηάζε πνπ πξνέξρεηαη 
απφ θάκςε θαη ζηξέςε. ηα επηβαηηθά θαη κεηαγσγηθά αεξνζθάθε νη επηθαιχςεηο 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ειάζκαηα αινπκηλίνπ κηθξνχ ζρεηηθά πάρνπο, ζπλήζσο απφ 0.6 έσο 
1.2 mm. Σα θχιια θξακάησλ αινπκηλίνπ θαηαζθεπήο επηθαιχςεσλ είλαη alclad, δειαδή 
έρνπλ πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε ζπλήζσο θαζαξνχ αινπκηλίνπ γηα αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία. Οη επηθαιχςεηο ειψλνληαη ζηηο θχξηεο δνθνχο, δηακήθεηο δνθίδεο θαη εγθάξζηεο 
λεπξψζεηο κε ήινπο. ηα εξαζηηερληθά κηθξά αεξνζθάθε θαζψο θαη ζηα αλεκφπηεξα, νη 
επηθαιχςεηο θαηαζθεπάδνληαη απφ ειαθξά ζχλζεηα πιηθά. Δπίζεο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη 
επηθαιχςεηο απφ θαηάιιεια πθάζκαηα. 
            Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηεο πηέξπγαο είλαη ν αξηζκφο ησλ θχξησλ δνθψλ πνπ 
εμαξηάηαη απφ ηελ απνζηνιή ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ κνλφδνθνο πηέξπγα έρεη κία θχξηα δνθφ 
θαη νη εγθάξζηεο λεπξψζεηο ηεο απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα. Οη κνλφδνθεο πηέξπγεο είλαη 
πνιχ ζπάληεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εξαζηηερληθά θαη κνλνζέζηα πνιχ ειαθξά 
αεξνζθάθε. πλήζσο ε κνλφδνθνο δηακφξθσζε κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ θαη ζηα πηεξχγηα θακππιφηεηαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 
αεξνζθαθψλ είλαη πνιχδνθεο δηακφξθσζεο. 

Ο ρψξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ άλσ θαη θάησ επηθάιπςε, ηηο δνθνχο θαη ηηο εγθάξζηεο 
λεπξψζεηο ηεο πηέξπγαο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε δεμακελψλ 
θαπζίκνπ. Δπίζεο, είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θαπζίκνπ κέζα ζηε δνκή ηεο, ρσξίο δεμακελή, 
αλ απηφο ν ρψξνο θαηαζθεπαζηεί κε ζηεγαλέο ειψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε πηέξπγα 
νλνκάδεηαη «πγξή πηέξπγα». 

Ζ πηέξπγα κπνξεί λα έρεη αλνίγκαηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζγείσζεο, ζπξίδεο πξνζηηφηεηαο ζηελ θάησ θαη ζηελ άλσ επηθάλεηά ηεο θαη εηδηθέο νπέο 
ζηελ θάησ επηθάλεηα γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηεο πγξαζίαο ή άιισλ πγξψλ θαη γηα ηελ 
απφξξηςε θαπζίκνπ. ηηο πηέξπγεο ππάξρνπλ εηδηθέο πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα βαδίζεη θαλείο 
θαη πεξηνρέο ζηελ επηθάλεηά ηεο γηα ηελ αλχςσζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζε γξχινπο. ηα 
ππεξερεηηθά καρεηηθά αεξνζθάθε ε ππεξερεηηθή αεξνδπλακηθή απαηηεί πηέξπγα κηθξνχ 
πάρνπο κε αηρκεξφ ρείινο πξνζβνιήο. Δπεηδή φκσο ην αηρκεξφ ρείινο πξνζβνιήο 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ππνερεηηθή πηήζε ζπλεζίδεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ ρείινπο 
πξνζβνιήο κε πνιχ κηθξή αθηίλα θακππιφηεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε θηλεηνχ. 

Ζ απαίηεζε κηθξνχ ζρεηηθνχ πάρνπο, ζπλδπαδφκελε κε ην κεγάιν πηεξπγηθφ θφξην 
ησλ ππεξερεηηθψλ αεξνζθαθψλ (απμεκέλε άλησζε ιφγσ κεγάινπ ζπληειεζηνχ θφξηνπ ζηηο 
αεξνκαρίεο) θάλεη αλαγθαία κία πηέξπγα κε πνιιέο εληζρπκέλεο δνθνχο θαη κε πην ρνλδξέο 
επηθαιχςεηο ψζηε λα επηηεπρζεί κεηάιε ξνπή αδξάλεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 
παξαιεθζεί θάκςε. Οη δηακήθεηο λεπξψζεηο θαηαζθεπάδνληαη κε νινθιεξσηηθφ ηξφπν. Ζ 
θαηαζθεπή κίαο πηέξπγαο καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο κε ηε θηινζνθία ηα θνξηία λα 
παξαιακβάλνληαη κφλν απφ ηηο δνθνχο θαη ε επηθάιπςε λα παξαιακβάλεη κφλν δηαηκεηηθέο 
ηάζεηο, δελ είλαη εθηθηή.  
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Οη επηθαιχςεηο ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη «θέξνπζεο», δειαδή 
παξαιακβάλνπλ δηαηκεηηθά θαη θάζεηα (νξζά) θνξηία ελ αληηζέζεη πξνο ηηο επηθαιχςεηο ησλ 
επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ πνπ είλαη «κε θέξνπζεο», δειαδή παξαιακβάλνπλ κφλν δηαηκεηηθά 
θνξηία. πκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δνκηθή αληνρή ηεο πηέξπγαο θαη παξαιακβάλνπλ έλα ηκήκα 
απφ ηα θακπηηθά θαη εθειθπζηηθά δηαηκεηηθά θνξηία ηεο πηέξπγαο. Οη επηθαιχςεηο απηέο 
έρνπλ κεγάιν πάρνο (ζπλήζσο ππεξβαίλεη ην δεθαπιάζην) απφ ηηο θιαζζηθέο επηθαιχςεηο 
πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ειάζκαηα αινπκηλίνπ πάρνπο κέρξη 0.8 mm. Σν πάρνο ησλ 
επηθαιχςεσλ είλαη κεηαβιεηφ θαη απμάλεηαη απφ ην αθξνπηεξχγην πξνο ηε ξίδα ηεο 
πηέξπγαο. Σν πάρνο κεηαβάιιεηαη φρη κφλν θαηά κήθνο ηνπ εθπεηάζκαηνο αιιά θαη θαηά 
κήθνο ηεο ρνξδήο. Οη επηθαιχςεηο ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ ελζσκαηψλνπλ ηηο δηακήθεηο 
λεπξψζεηο (δνθίδεο) ζε κία εληαία θαηαζθεπή νινθιεξσηηθνχ ηχπνπ. Ζ επηθάιπςε ηεο 
πηέξπγαο παξαιακβάλεη δηαηκεηηθά θαη θάζεηα θνξηία (δηαηκεηηθέο θαη νξζέο ηάζεηο). 

Ζ πηέξπγα ζηα αλεκφπηεξα, εξαζηηερληθά ειαθξά αεξνζθάθε θαη κε επαλδξσκέλα 
αεξνζθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζήκεξα ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ ζχλζεηα πιηθά. Γεληθά, ηα 
ζχλζεηα πιηθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληηθαζηζηνχλ ηα θξάκαηα αινπκηλίνπ. Δλδεηθηηθά, 
ζην αεξνζθάθνο eurofighter ην 50% πεξίπνπ ηεο δνκήο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχλζεηα 
θαη ζπλζεηηθά πιηθά. 

Σα θνξηία ηεο πηέξπγαο κεηαθέξνληαη ζηελ άηξαθην κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ 
θιαζζηθή ζχλδεζε - ζηήξημε ηεο πηέξπγαο ζηελ άηξαθην γίλεηαη κε ηηο θχξηεο δνθνχο. ηε 
κέζνδν απηή νη θχξηεο δνθνί θαηαιήγνπλ ζε εληζρπκέλα πέικαηα, ζπλδένληαη κε ηε βνήζεηα 
θνριηψλ ή βιήηξσλ κε ηα πιαίζηα ηεο αηξάθηνπ. Οη ζπλδέζεηο πηέξπγαο αηξάθηνπ κε βιήηξα 
- θνριίεο ζηα πέικαηα ησλ θπξίσλ δνθψλ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πην θαηαπνλνχκελεο 
πεξηνρέο ηνπ αεξνζθάθνπο. Μία δηαθνξεηηθή κέζνδν ζχλδεζεο εθαξκφζζεθε ζην 
αεξνζθάθνο F-14. ηε κέζνδν απηή ε πηέξπγα απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα, ηε δεμηά, ηελ 
αξηζηεξή ηελ θεληξηθή πηέξπγα. Ζ θεληξηθή πηέξπγα είλαη ηχπνπ θηβσηίνπ. Οη δχν αθξαίεο 
πηέξπγεο (δεμηά θαη αξηζηεξή) ζπλδένληαη ζηε ξίδα ηνπο κε ηελ θεληξηθή πηέξπγα κέζσ κίαο 
ζχλδεζεο. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αεξνζθάθε κε κεηαβιεηή γσλία βέινπο.  

Γηα ηελ  απνθπγή ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ ζηα πέικαηα ησλ δνθψλ, ζε νξηζκέλα 
αεξνζθάθε, ε πηέξπγα είλαη «κνλνθφκκαηε», δειαδή απνηειείηαη απφ κία θεληξηθή πηέξπγα 
θαη δχν θχξηεο πηέξπγεο ζπλδεδεκέλεο ζε έλα εληαίν ζπγθξφηεκα. Κιαζηθφ παξάδεηγκα ηεο 
«κνλνθφκκαηεο» πηέξπγαο καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο απνηειεί ε πηέξπγα ηνπ αεξνζθάθνπο 
F-5. Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη έλα κέξνο ηεο πηέξπγαο ζην νπνίν δελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο 
γηα λα δηάθνξα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη θπςεινεηδήο θαηαζθεπήο. Ζ θπςεινεηδήο 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηεμνρήλ ζην νπξαίν πηέξσκα θαη ηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ. 

 
 
 

3.3. ΆΣΡΑΚΣΟ 
 
Ζ άηξαθηνο είλαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αεξνζθάθνπο κε ηε κηθξφηεξε 

αεξνδπλακηθή ζεκαζία. Δπάλσ ηεο ζηεξίδνληαη νη πηέξπγεο, ην νπξαίν πηέξσκα, πνιιέο 
θνξέο νη θηλεηήξεο, ην θχξην ζχζηεκα πξνζγείσζεο θαη ην ξηλαίν ή νπξαίν ζθέινο απφ ηα 
νπνία παξαιακβάλεη κεγάια ζπγθεληξσκέλα θνξηία. Σν ζρήκα ηεο δηαηνκήο ηεο αηξάθηνπ 
εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ζε ρψξν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ αεξνζθάθνπο. Τπάξρνπλ δχν 
βαζηθνί ηχπνη θαηαζθεπήο ηεο δνκήο ηεο αηξάθηνπ: ν θειπθνεηδήο ηχπνο θαη ν ηχπνο 
δηθηπψκαηνο. Ο ηχπνο δηθηπψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο ζε κηθξά αεξνζθάθε. 

Ο θειπθνεηδήο ηχπνο θαηαζθεπήο δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο θαζαξή 
θειπθνεηδήο, εκηθειπθνεηδήο θαη εληζρπκέλνπ θειχθνπο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 
αεξνζθαθψλ είλαη θειπθνεηδνχο ηχπνπ θαη κάιηζηα εκηθειπθνεηδνχο. 

 
 Άηξαθηνο Σύπνπ Γηθηπώκαηνο: 

Δίλαη κία ζηεξεά θαη άθακπηε θαηαζθεπή ελφο δηθηπψκαηνο απφ ζσιήλεο. Δίλαη έλα 
ρσξηθφ δηθηχσκα απφ δηακήθεηο, δηαγψληεο, θαηαθφξπθεο θαη εγθάξζηεο ζσιήλεο (ρήκα 7). 
πλήζσο νη εγθάξζηνη, δηαγψληνη θαη θαηαθφξπθνη δνθνί ραξαθηεξίδνληαη σο ζηπιίδα. Ζ 
πξψηε χιε θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ κπνξεί λα είλαη ράιπβαο, αιιά ζπλήζσο είλαη θξάκαηα 
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αινπκηλίνπ. Οη ραιχβδηλνη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο ζπλήζσο κε ζπγθνιιήζεηο. Οη ζσιήλεο απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ ζπλδένληαη 
κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ (χθνπο κε ήινπο. Γεληθά, νη ζπγθνιιήζεηο έρνπλ 
κεησκέλε αληνρή ζε δπλακηθά θνξηία θαη ν ηχπνο ηεο θαηαζθεπήο δηθηπψκαηνο έρεη 
ζπρλφηεξεο επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ εκηθειπθνεηδή θαηαζθεπή. Οη ζσιήλεο 
θαηαπνλνχληαη ζε εθειθπζηηθά θαη ζιηπηηθά θνξηία. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο θαηαζθεπήο 
ηχπνπ δηθηπψκαηνο είλαη ε απιφηεηα ηεο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο. 

 

 
 

 
 

ρήκα 7: Κύξηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο αηξάθηνπ ηύπνπ δηθηπώκαηνο 
 
 

 Καζαξή θειπθνεηδήο Καηαζθεπή: 
 Ζ δνκή ηεο αηξάθηνπ ζηε θαζαξή θειπθνεηδή θαηαζθεπή απνηειείηαη κφλν απφ 

εγθάξζηα ζηνηρεία, φπσο πιαίζηα, δηαθξάγκαηα θαη ζρεκαηηζηέο (Former, Rings Bulkheads, 
frames) θαη ηελ επηθάιπςε (Skin). Σα εγθάξζηα ζηνηρεία, πνπ γεληθά ραξαθηεξίδνληαη 
εγθάξζηεο λεπξψζεηο, ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γεσκεηξίαο ηεο αηξάθηνπ θαη ε 
επηθάιπςε είλαη ην κνλαδηθφ «δνκηθφ» ζηνηρείν πνπ παξαιακβάλεη ηα θνξηία πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηελ άηξαθην. Σα πιαίζηα πνπ θαηαιακβάλνπλ φιε ηε δηαηνκή ή ην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο, ραξαθηεξίδνληαη δηαθξάγκαηα (Bulkheads). Κχξην κεηνλέθηεκα ηεο 
θαζαξήο θειπθνεηδνχο θαηαζθεπήο είλαη ε κηθξή αληνρή ζηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη 
ζηελ άηξαθην. Ζ θαζαξή θειπθνεηδήο θαηαζθεπή δελ έρεη δηακήθε ζηνηρεία. Σν πάρνο ηεο 
επηθάιπςεο είλαη απμεκέλν δηφηη ε επηθάιπςε δελ παξαιακβάλεη κφλν δηαηκεηηθέο ηάζεηο 
αιιά θαη νξζέο. Δπίζεο, ην βάξνο ηεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε 
εκηθειπθνεηδή θαηαζθεπή. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπάληα. 
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 Ζκηθειηθνεηδήο Καηαζθεπή: 
Δίλαη ν θαηεμνρήλ ηξφπνο θαηαζθεπήο ηεο αηξάθηνπ ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ. 

Έρεη πνιχ κεγαιχηεξε αλαινγία αληνρήο πξνο βάξνο ζπγθξηηηθά κε ηε θαζαξή θειπθνεηδή 
θαηαζθεπή. Απνηειείηαη απφ δηακήθε ζηνηρεία ή λεπξψζεηο, δειαδή δνθνχο (longerons) θαη 
δνθίδεο (stringers, stiffeners), θαη εγθάξζηα ζηνηρεία ή εγθάξζηεο λεπξψζεηο (Former, Rings, 
Bulkheads, frames) θαη ηελ επηθάιπςε (Skil). Ζ βαζηθή αιιά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κε ηελ 
θαζαξή θειπθνεηδή θαηαζθεπή είλαη φηη έρεη δηακήθε ζηνηρεία. Σα εγθάξζηα ζηνηρεία, πιαίζηα, 
δηαθξάγκαηα ή δηακνξθσηέο παξαιακβάλνπλ ηα εμσηεξηθά θνξηία θαη δηαηεξνχλ ην ζρήκα 
ηεο αηξάθηνπ. Οη δαθηχιηνη, ηα πιαίζηα θαη νη ζρεκαηηζηέο είλαη παξφκνηα ζε δηακφξθσζε, 
ζρήκα θαη αληνρή εγθάξζηα ζηνηρεία. Δίλαη πνιχ πεξηζζφηεξα ζε αξηζκφ απφ ηα 
δηαθξάγκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηα νπνία έρνπλ κεησκέλε αληνρή θαη ζηηβαξφηεηα. 

Σα δηαθξάγκαηα είλαη εληζρπκέλα εγθάξζηα ζηνηρεία πνπ θαηαιακβάλνπλ φιε ηε 
δηαηνκή ή ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο. Σνπνζεηνχληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο αηξάθηνπ κε απμεκέλε 
θαηαπφλεζε, φπσο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 
αηξάθηνπ ή ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη ζηελ άηξαθην ηα θχξηα ζπγθξνηήκαηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο (πηέξπγα, νπξαίν, αηξαθηίδηα, θχξηα ζθέιε, θ.ά.). Σα θχξηα θνξηία 
παξαιακβάλνληαη απφ ηα δηακήθε ζηνηρεία θαη κάιηζηα απφ ηηο δηακήθεηο δνθνχο. Σα 
δηακήθε ζηνηρεία δε δηαθφπηνληαη θαζψο δηέξρνληαη απφ ηα εγθάξζηα ζηνηρεία. Ο αξηζκφο 
ησλ δνθψλ είλαη κηθξφο ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δνθίδσλ.  

Οη θχξηνη δνθνί είλαη πνιχ πην εληζρπκέλνη θαη ζηηβαξνί απφ ηηο δηακήθεηο δνθίδεο. Σα 
δηακήθε ζηνηρεία θαη θπξίσο νη δνθνί παξαιακβάλνπλ ηα βαζηθά δηακήθε θνξηία ηεο 
αηξάθηνπ θαη ζπγθξαηνχλ ηα εγθάξζηα ζηνηρεία ηεο. Ζ επηθάιπςε είλαη ζπλήζσο 
θαηαζθεπαζκέλε απφ έιαζκα θξάκαηνο αινπκηλίνπ, ην πάρνο ηεο νπνίαο δηαθέξεη ζηνπο 
δηάθνξνπο ηχπνπο αεξνζθαθψλ αλάινγα κε ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ άηξαθην. 
Μπνξεί λα δηαθέξεη θαη ζε πεξηνρέο ηεο ίδηαο αηξάθηνπ. Σα εγθάξζηα θαη δηακήθε ζηνηρεία ηεο 
αηξάθηνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ επηθάιπςε κε θνριίεο θαη ήινπο. Ζ ζχλδεζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ δηαζθαιίδεη κία ζηηβαξή θαη άθακπηε θαηαζθεπή. ηελ θαηαζθεπή 
εληζρπκέλνπ θειχθνπο ε επηθάιπςε είλαη εληζρπκέλε κε δηακήθε ζηνηρεία, φπσο ζηπιίδηα θαη 
δνθίδεο. Σα ηκήκαηα ηεο αηξάθηνπ ελφο αεξνζθάθνπο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζηελ θαηαζθεπή, 
δειαδή λα είλαη θειπθνεηδή, εκηθειπθνεηδή ή εληζρπκέλνπ θειχθνπο. Ζ ζπληξηπηηθή 
πιεηνςεθία είλαη εκηθειπθνεηδνχο ηχπνπ. 

Ζ άηξαθηνο θαηαζθεπάδεηαη ζε πνιιά ηκήκαηα. ηα κηθξά αεξνζθάθε ζπλεζίδεηαη ε 
θαηαζθεπή ηεο αηξάθηνπ ζε δχν ή ηξία ηκήκαηα, ελψ ζηα κεγάια αεξνζθάθε ε θαηαζθεπή 
γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα κέρξη θαη έμη. Ο ηξφπνο απηφο θαηαζθεπήο ζε πνιιά 
ηκήκαηα δηεπθνιχλεη, ηφζν ηελ θαηαζθεπή ηνπο φζν θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Σα επηκέξνπο 
ηκήκαηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ ζε δηαθνξεηηθά εξγνζηάζηα. 

Σα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη ε εκηθειπθνεηδήο άηξαθηνο είλαη θπξίσο 
θξάκαηα αινπκηλίνπ θαη ειάρηζηα καγλεζίνπ. ηηο πεξηνρέο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ραιπβνθξάκαηα θαη θξάκαηα ηηηαλίνπ. ηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε 
παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ θξακάησλ αινπκηλίνπ απφ ηα ζχλζεηα πιηθά. Οη 
δηακήθεηο δνθνί είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλνη κε ζθπξειάηεζε, ελψ νη δηακήθεηο δνθίδεο 
είλαη ζθπξήιαηεο ή δηακνξθσκέλεο απφ ειάζκαηα ή πξντφληα έιαζεο. Σα πιαίζηα θαη ηα 
δηαθξάγκαηα ηεο αηξάθηνπ ζπλήζσο είλαη έλα εληαίν ηεκάρην ή απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα 
ηα νπνία ζπλδένληαη κε θνριίεο. Καηαζθεπάδνληαη απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ πςειήο αληνρήο, 
ζπλήζσο ηεο ζεηξάο 7.000 ή 2.000 θαη είλαη ζθπξήιαηα ή ρπηνπξεζαξηζηά ή κε 
κεραλνπξγηθή αθαίξεζε πιηθνχ. ηα ειαθξά αεξνζθάθε θαηαζθεπάδνληαη θαη απφ ειάζκαηα 
αινπκηλίνπ κε ςπρξή δηακφξθσζε. Σν πάρνο ηεο επηθάιπςεο εμαξηάηαη απφ ηελ θχξηα 
απνζηνιή ηνπ αεξνζθάθνπο. 

Ζ άηξαθηνο θέξεη ζε δηάθνξα ζεκεία ζπξίδεο πξνζηηφηεηαο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 
επηζεσξήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζήο ηνπο. 
Δπίζεο, ζε πνιιά αεξνζθάθε ηα ζθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κεηά ηελ αλάζπξζε 
«απνζεθεχνληαη» ζηελ άηξαθην. ε πνιιά καρεηηθά αεξνζθάθε νη αεξαγσγνί είλαη 
ελζσκαησκέλνη δνκηθά ζηελ άηξαθην, δειαδή ε δνκή ηνπο απνηειεί ηκήκα ηεο δνκήο ηεο 
αηξάθηνπ. 
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3.4. ΟΤΡΑΗΟ ΠΣΔΡΧΜΑ 

 
Σν νπξαίν πηέξσκα απνηειείηαη απφ θηλεηέο θαη ζηαζεξέο επηθάλεηεο πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζε έλαλ «θψλν» σο ζπλέρεηα ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηεο αηξάθηνπ. Ζ δνκή 
ηνπ θαζέηνπ ζηαζεξνχ είλαη φκνηα κε ηε δνκή ηεο πηέξπγαο. Δίλαη έλα ζπγθξφηεκα πνπ 
ζπλδέεηαη κε θνριίεο θαη βιήηξα ζην άλσ ηκήκα ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηεο αηξάθηνπ. 
Απνηειείηαη απφ εγθάξζηα θαη δηακήθε ζηνηρεία θαη ηελ επηθάιπςε. 
            ηα ειαθξά επηβαηηθά αεξνζθάθε ην θάζεην ζηαζεξφ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ κία 
δνθφ, εγθάξζηεο λεπξψζεηο θαη ηελ επηθάιπςε. Οη δνθνί θαη νη εγθάξζηεο λεπξψζεηο 
θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ηεο ζεηξάο 2.000 θαη 7.000 κε 
δηακφξθσζε ζε ζηξάληδα θαη ζε καδηθή παξαγσγή ζε πξέζα κε κεηαιιηθά θαινχπηα. Ζ 
επηθάιπςε είλαη έιαζκα αινπκηλίνπ ηεο ζεηξάο 2.000 θαη 7.000 πάρνπο ζπλήζσο απφ 0.5 
έσο 0.7 mm. Ζ δνθφο ηνπ θαζέηνπ ζηαζεξνχ πξνεμέρεη θαη εηζέξρεηαη ζηελ άηξαθην φπνπ 
θνριηψλεηαη ζε θαηάιιειε βάζε ζηήξημεο. ηα ζχγρξνλα ειαθξά αεξνζθάθε θαζψο θαη ηα 
κε επαλδνσκέλα αεξνζθάθε ηα ζχλζεηα πιηθά αληηθαζηζηνχλ ηελ θιαζηθή κεηαιιηθή 
θαηαζθεπή απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ. πλήζσο, κφλν ε θχξηα δνθφο είλαη θαηαζθεπαζκέλε 
απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ, ελψ νη εγθάξζηεο λεπξψζεηο θαη ε επηθάιπςε θαηαζθεπάδνληαη απφ 
ζχλζεηα πιηθά. Οη επηθάλεηεο ειέγρνπ (πεδάιηα θιίζεο, θαη αλφδνπ θαζφδνπ) 
θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ θπςεινεηδέο. 

Ζ δνκή ηνπ ζηαζεξνχ ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη 
παξφκνηα κε απηήλ ησλ ειαθξψλ αεξνζθαθψλ. Ζ βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ αξηζκφ 
δνθψλ θαη εγθάξζησλ λεπξψζεσλ. ηα καρεηηθά αεξνζθάθε ε δνκή ηνπ θαζέηνπ 
πηεξψκαηνο είλαη πην εληζρπκέλε απφ ηε δνκή ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ, αιιά έρεη ηελ 
ίδηα αξρή ζρεδίαζεο, δει απνηειείηαη απφ δνθνχο, δνθίδεο, εγθάξζηεο λεπξψζεηο θαη ηελ 
επηθάιπςε. Ζ θαηαπφλεζε ηνπ θαζέηνπ ζηαζεξνχ είλαη απμεκέλε ζηε θάζε πηήζεσλ κε 
πεξηζηξνθή πεξί ην δηακήθε άμνλα. Ο αξηζκφο ησλ λεπξψζεσλ θαη δνθψλ πνηθίιεη ζηνπο 
δηάθνξνπο ηχπνπο αεξνζθαθψλ. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο είλαη κηθηφο, αιιά ζηα ζχγρξνλα 
αεξνζθάθε ηα ηκήκαηα κε νινθιεξσηηθφ ηξφπν θαηαζθεπήο είλαη πεξηζζφηεξα απφ φηη ζηα 
παιαηά αεξνζθάθε ηεο γεληάο ηνπ 70. 

Ζ δνκή ηνπ νξηδφληηνπ ζηαζεξνχ είλαη φκνηα κε ηε δνκή ηεο πηέξπγαο θαη ηνπ θαζέηνπ 
ζηαζεξνχ (ρήκα 8). Δίλαη έλα ζπγθξφηεκα πνπ ζπλδέεηαη ζηε θιαζζηθή δηακφξθσζε ηνπ 
νπξαίνπ πηεξψκαηνο, κε θνριίεο θαη βιήηξα, ζην νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ ηνπ 
αεξνζθάθνπο. Απνηειείηαη απφ εγθάξζηα θαη δηακήθε ζηνηρεία θαη ηελ επηθάιπςε. ην 
νπίζζην ηκήκα ηνπ νξηδφληηνπ ζηαζεξνχ ζπλδένληαη ηα πεδάιηα αλφδνπ -  θαζφδνπ. ε 
αξθεηά καρεηηθά αεξνζθάθε ην νξηδφληην νπξαίν πηέξσκα είλαη νινθηλνχκελν. ηα ζχγρξνλα 
αεξνζθάθε ην νξηδφληην ζηαζεξφ θαηαζθεπάδεηαη ελ κέξεη ή θαη νιφθιεξν απφ ζχγρξνλα 
ζχλζεηα πιηθά. 

 

 
 

ρήκα 8: Κύξηα ζηνηρεία δνκήο νπξαίνπ πηεξώκαηνο 
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3.5. ΚΤΦΔΛΟΔΗΓΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
 
Οη θπςεινεηδείο θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη' εμνρήλ ζηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ 

ησλ αεξνζθαθψλ θαη ζε πεξηνρέο ηεο πηέξπγαο κε κεησκέλε θαηαπφλεζε κέζα απφ ηηο 
νπνίεο δελ δηέξρνληαη ζσιελψζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, 
θ.ά.. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο θπςεινεηδνχο θαηαζθεπήο ζπγθξηηηθά κε ηελ εκηθειπθνεηδή 
θαηαζθεπή είλαη φηη ε αλαινγία ηεο αληνρήο πξνο ην βάξνο ηεο είλαη κεγαιχηεξε. Δπίζεο, ε 
εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο είλαη ηειείσο ιεία επεηδή δελ έρεη ειψζεηο. Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηά 
ηεο είλαη φηη θαηαιακβάλεη πιήξσο ηνλ εζσηεξηθφ δηαζέζηκν ρψξν, έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο 
θαη δπζθνιφηεξε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε. 

Μία ηππηθή θπςεινεηδήο θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ ηνλ ππξήλα πνπ είλαη 
θπςεινεηδέο πιηθφ θαη ηηο εμσηεξηθέο ιεπηέο επηθαιχςεηο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 
θαηαζθεπή επηθαλεηψλ ειέγρνπ, νξηδφληησλ θαη θαζέησλ ζηαζεξψλ, δαπέδσλ, ηκεκάησλ 
πηεξχγσλ, αληηζηαζκηζηηθψλ, δηαθξαγκάησλ θαη ηκεκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο. ηα κεγάια 
επηβαηηθά αεξνζθάθε ε θπςεινεηδήο θαηαζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή πιαηζίσλ 
θαη αληηθαζηζηά ηελ επηθάιπςε ζηελ πεξηνρή ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο. 

Ο ππξήλαο ηεο θπςεινεηδνχο θαηαζθεπήο είλαη ζπλήζσο αινπκίλην ή πιαζηηθφ θαη νη 
επηθαιχςεηο πνιχ ιεπηά θχιια πιαζηηθνχ, αινπκηλίνπ ή μχινπ. Οη θπςεινεηδείο θαηαζθεπέο 
έρνπλ δηάθνξεο δηακνξθψζεηο, ζπλήζσο φκσο είλαη ζηαζεξνχ πάρνπο ή θσληθνχ ππξήλα. 

 
 

 
3.6.  ΑΣΡΑΚΣΗΓΗΑ ΚΑΗ ΒΑΔΗ ΣΖΡΗΞΖ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 

 
 Αηξαθηίδηα θηλεηήξσλ: 

 Ζ δνκή ηνπο είλαη ζπλήζσο παξφκνηα κε ηε δνκή ηεο αηξάθηνπ. Δίλαη ζπλήζσο 
εκηθειπθνεηδήο θαηαζθεπή ή δηθηχσκα κε εμσηεξηθή επηθάιπςε. Ζ επηθάιπςε ησλ 
αηξαθηηδίσλ θαηαζθεπάδεηαη απφ ειάζκαηα θξακάησλ αινπκηλίνπ, αλνμείδσην ράιπβα, 
θξάκαηα καγλεζίνπ ή ηηηαλίνπ. Ζ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ησλ αηξαθηηδίσλ ησλ 
εκβνινθφξσλ αεξνζθαθψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηή ησλ αεξνζθαθψλ κε 
ζηξνβηινθηλεηήξα. ηα πνιπθηλεηήξηα εκβνινθφξα αεξνζθάθε ην αηξαθηίδην ρξεζηκεχεη 
απιψο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα ρσξίο ηελ απαίηεζε ν αέξαο λα 
δηέξρεηαη δηα κέζνπ ηνπ αηξαθηηδίνπ. Αληηζέησο, ζηα αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα ν 
αέξαο δηέξρεηαη κέζα απφ ην αηξαθηίδην. 

 
 Βάζεηο ζηήξημεο θηλεηήξσλ.  

Γηαθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θηλεηήξσλ θαη εμαξηάηαη θαη απφ ηε ζέζε 
εγθαηάζηαζεο ηνπ θηλεηήξα ζην αεξνζθάθνο. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρεδίαζεο θαη 
θαηαζθεπήο ηεο βάζεο ζηήξημεο ηνπ θηλεηήξα είλαη φηη δηαζθαιίδεη ηελ απιή θαη ζχληνκε 
αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα ζην αεξνζθάθνο. ηα κνλνθηλεηήξηα 
εκβνινθφξα αεξνζθάθε ε βάζε ζηήξημεο είλαη ζπλήζσο έλα απιφ δηθηχσκα. Ο θηλεηήξαο 
πξνζαξκφδεηαη ζηε κεησπηθή επηθάλεηα ηνπ δηθηπψκαηνο ηεο βάζε ζηήξημήο ηνπ. Σν 
δηθηχσκα ηεο βάζεο ζηήξημεο είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπγθνιιεκέλεο ζσιήλεο 
ρξσκηνκνιπβδεληνχρνπ ράιπβα. Ζ βάζε ζηήξημεο ηνπ θηλεηήξα πξνζαξκφδεηαη, ζπλήζσο ζε 
αληηππξηθφ δηάθξαγκα. Ο θηλεηήξαο ζηεξεψλεηαη ζηε βάζε ζηήξημήο ηνπ κε βιήηξα ή θνριίεο 
θαη αληηδνληζηηθά έδξαλα. 
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4. ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΛΖΡΔ ΑΔΡΟΚΑΦΟ 
 
 
 

4.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
     
  ε φηη αθνινπζεί, ζε απηφ ην θεθάιαην, ζα εμεηάζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 
ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο, επηκέλνληαο θπξίσο ζηελ αιιειεπίδξαζε 
πηέξπγαο-αηξάθηνπ, αεξνζθάθνπο ηα αεξνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηέξπγαο, 
επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο επηδφζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο. 
 
 
 

4.2. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΠΣΔΡΤΓΑ - ΑΣΡΑΚΣΟΤ 
      

Θα ζεσξήζνπκε κηα άηξαθην κφλε ηεο κέζα ζηελ ξνή, κε γσλία πξνζβνιήο α 
(δειαδή ν δηακήθεο άμνλαο ηεο ζρεκαηίδεη γσλία α κε ηελ δηεχζπλζε ηεο ξνήο). Ζ ηαρχηεηα 
(V) ηεο ξνήο, κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δχν ζπληζηψζεο (Vεκα) θαη (Vζπλα) αληίζηνηρα θάζεηα θαη 
παξάιιεια πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα ηεο αηξάθηνπ. Μπνξνχκε έηζη λα ζεσξήζνπκε φηη ε 
άηξαθηνο βξίζθεηαη κέζα ζε δχν ξνέο: κηα δηακήθε, κε ηαρχηεηα (Vζπλα) θαη κηα εγθάξζηα κε 
ηαρχηεηα (Vεκα). 
     Ζ εγθάξζηα θαη ε δηακήθεο ξνή ζα επηηαρχλνληαη, θαζψο ζα παξαθάκπηνπλ ηελ 
άηξαθην. Αλ ηψξα ε άηξαθηνο απηή ελσζεί κε κηα πηέξπγα, είλαη πξνθαλέο φηη ε πξαγκαηηθή 
γσλία πξνζβνιήο ηεο πηέξπγαο, ζα έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή απ’ φηη αλ δελ ππήξρε ε άηξαθηνο 
θαη απηφ εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηεο εγθάξζηαο ξνήο. Ζ αιιειεπίδξαζε πηέξπγαο-αηξάθηνπ 
ζηηο κηθξέο γσλίεο πξνζβνιήο εθδειψλεηαη θπξίσο κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ησλ 
νξηαθψλ ζηξσκάησλ ηφζν ηεο πηέξπγαο φζν θαη ηεο αηξάθηνπ.  

Όζν απμάλεη ε γσλία πξνζβνιήο ηνπ αεξνζθάθνπο ε απνθφιιεζε ηνπ νξηαθνχ 
ζηξψκαηνο ζηελ πεξηνρή πνπ ελψλεηαη ε πηέξπγα κε ηελ άηξαθην απνηειεί ην βαζηθφ 
ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σν ηπξβψδεο απφξξεπκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 
απνθφιιεζε δηαηαξάζζεη επίζεο ηελ ξνή πάλσ απφ ηελ άηξαθην. Ζ χπαξμε ησλ 
απνθνιιήζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο δηαηνκήο πνπ ζπλαληά ν αέξαο ζηελ πεξηνρή 
πνπ ελψλεηαη ε πηέξπγα κε ηελ άηξαθην, δηαηνκή πνπ εμαξηάηαη απφ ην ζρήκα ζε ηνκή ηεο 
αηξάθηνπ, ζε εθείλε ηελ πεξηνρή, θαζψο θαη απφ ηε ζέζε ηεο πηέξπγαο. Σν ρήκα (9) δείρλεη 
ηελ εμέιημε ηνπ ζπληειεζηή CL, ζε ζπλάξηεζε κε ην CD, γηα αηξάθηνπο δηαθνξεηηθψλ 
δηαηνκψλ, ζηηο νπνίεο νη πηέξπγεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 

Απηέο νη θακπχιεο είλαη απνηέιεζκα κεηξήζεσλ κέζα ζε αεξνζήξαγγα θαη ην 
ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα βγάινπκε είλαη ην εμήο: εμ' αηηίαο ηεο θακππιφηεηαο ηεο 
πηέξπγαο, ε ξνή ζπλαληά απμεκέλεο δηαηνκέο (απνθιίλνλ). Απηφ ην απνθιίλνλ 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ θακππιφηεηα ηνπ ζρήκαηνο ηεο αηξάθηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 
επηβξάδπλζε ηεο ξνήο, άξα ε αχμεζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε 
θαη ηειηθά ηελ απνθφιιεζε ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο. Μία ιχζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
άηξαθηνο κε σνεηδή δηαηνκή θαη πηέξπγα κε δίεδξν. 
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ρήκα 9: Δμέιημε CL ζπλαξηήζεη CD 
 
 
     ηελ πεξίπησζε αεξνζθάθνπο ζρεηηθά κηθξήο ηαρχηεηαο, φπνπ νη πηέξπγεο δίλνπλ 
κεγάιν CL, επεηδή βξίζθνληαη ζε κεγάιε γσλία πξνζβνιήο, ε δηαηνκή ηεο αηξάθηνπ θαηά ηνλ 
δηακήθε άμνλα ηεο κεηαβάιιεηαη, έηζη ψζηε ην ζρήκα ηεο (ηεο αηξάθηνπ) λα είλαη παξφκνην 
κε εθείλν ησλ ξεπκαηηθψλ γξακκψλ γχξσ απφ ηε πηέξπγα γηα δεδνκέλν CL. Έηζη, είλαη 
δπλαηφλ ε γσλία κεδεληθήο άλησζεο λα έρεη πεξίπνπ ζηαζεξή ηηκή είηε ζεσξήζνπκε ηελ 
πηέξπγα κφλε ηεο, είηε καδί κε ηελ άηξαθην. Γηα αεξνζθάθε κεγάισλ ηαρπηήησλ, ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηείηαη άηξαθηνο κε κεγάιε εθιέπηπλζε (δειαδή κεγάιν ιφγν κήθνπο / κέγηζηνπ 
πιάηνπο, θπθιηθήο δηαηνκήο. Σψξα αλ ζεσξήζνπκε, φηη ε άλησζε ηεο πηέξπγαο κεηαβιήζεθε 
θαηά Ln (εμ’ αηηίαο ηεο παξνπζίαο ηεο αηξάθηνπ), ηφηε έρνπκε: 
 
α) πλνιηθή άλησζε ζπζηήκαηνο πηέξπγαο-αηξάθηνπ γηα γσλία πξνζβνιήο α: 
 

 
2

1nL L a   [4.1] 

 
β) Άλησζε πηέξπγαο, κφλν:

  
 

 1nL L    [4.2] 

 
γ) Άλησζε αηξάθηνπ: 
 

 
2

1nL L     [4.3] 

 
Όπνπ: 

 ζ = Πιάηνο αηξάθηνπ ζην ζεκείν ζχλδεζε κε ηελ πηέξπγα. 
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     ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληψζεσλ ζηηο ζρέζεηο (4.1) θαη (4.2) έρεη ιεθζεί ππ' φςε θαη ε 
αιιειεπίδξαζε. 
 
 
 

4.3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΑΣΡΑΚΣΟΤ - ΠΣΕΡΤΓΑ - ΟΡΙΖΟΝΣΙΟΤ ΣΑΘΕΡΟΤ 

      
Ζ αιιειεπίδξαζε Αηξάθηνπ - Οξηδνληίνπ ζηαζεξνχ, είλαη αθξηβψο, φπσο εθείλε 

κεηαμχ Αηξάθηνπ - Πηέξπγαο. Δμεηάδνληαο φκσο νιφθιεξν ην αεξνζθάθνο, πξέπεη λα ιεθζεί 
ππ' φςε θαη ε δηεχζπλζε ηεο ξνπήο πίζσ απφ ην ρείινο εθθπγήο ηεο πηέξπγαο, πνπ 
εμαξηάηαη απφ ην απφξξεπκα. Σν ρήκα (10) ζπλνςίδεη ηελ θαηάζηαζε: 

 
 

 
 

ρήκα 10: Αιιειεπίδξαζε Αηξάθηνπ - Πηέξπγαο - Οξηδνληίνπ ηαζεξνύ 
 

 
ην ρήκα 10 δηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα: 
 

 Loi= Γσλία αλάκεζα ζηελ ρνξδή ηεο πηέξπγαο (ή φπνηαο άιιεο επζείαο αλαθνξάο 
ηνπ αεξνζθάθνπο) θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο αδηαηάξαθηεο ξνήο  

 ε = Απφθιηζε ηεο ξνήο, απφ ηελ αξρηθή ηεο δηεχζπλζε, πίζσ απφ ηελ πηέξπγα εμ' 
αηηίαο ηνπ θαησξεχκαηνο  

 β = Γσλία ζθήλσζεο ηνπ νξηδφληηνπ ζηαζεξνχ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
γσλία αλάκεζα ζηηο ρνξδέο ηεο πηέξπγαο θαη ηνπ νξηδφληηνπ ζηαζεξνχ) 

 LOI= Γσλία ζθήλσζεο ηνπ νξηδφληηνπ ζηαζεξνχ. 
 

Απφ ην ρήκα (4.2) βιέπνπκε φηη: 
 

L i       [4.4] 

 
Πξέπεη εδψ λα δηεπθξηληζηεί, φηη ην νξηδφληην ζηαζεξφ πνπ εμεηάζηεθε βξηζθφηαλ ζε 

«θιαζζηθή» ζέζε ζην πίζσ άθξν ηεο αηξάθηνπ. Αλ ην νξηδφληην ζηαζεξφ πνπ εμεηάζηεθε, 
βξίζθεηαη ζηελ κέζε ή ζηελ θνξπθή ηνπ θάζεηνπ ζηαζεξνχ, ζα επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηελ 
παξνπζία ηεο αηξάθηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο κηθξέο γσλίεο πξνζβνιήο, ελψ θαη ε ηηκή ηεο ε ζα 
είλαη κηθξφηεξε. Ο ζπιινγηζκφο φκσο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. 
 
 
 
4.4. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΤ - ΚΑΘΔΣΟΤ ΣΑΘΔΡΟΤ 
     

H ξνή γχξσ απφ ην θάζεην ζηαζεξφ επεξεάδεηαη, φπσο είλαη θπζηθφ, απφ ην νξηαθφ 
ζηξψκα ηεο αηξάθηνπ, θαζψο θαη απφ ηα νξηδφληηα ζηαζεξά θπξίσο ζε πηήζε κε κεγάιε 
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γσλία πξνζβνιήο. ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα εμεηάζνπκε ην νπξαίν πηέξσκα ζαλ ζχλνιν 
θαη ζα δνχκε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ηνπ κνξθέο. 
 

A. Οπξαίν Πηέξσκα κε Οξηδφληηα ηαζεξά 
 
Σν νξηδφληην ζηαζεξφ απμάλεη ηελ δξαζηηθφηεηα ηνπ θαζέηνπ ζηαζεξνχ πεξίπνπ θαηά 

10% θαηά κέζν φξν, ζχκθσλα κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. Απηή ε αχμεζε ηεο 
δξαζηηθφηεηαο κπνξεί λα κεησζεί ζην κηζφ, αλ ην νξηδφληην ζηαζεξφ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ 
θάζεηνπ ζηαζεξνχ  θαη λα απμεζεί ζην κέγηζην δπλαηφ, αλ ην νξηδφληην ζηαζεξφ βξίζθεηαη 
ζηελ θνξπθή ηνπ θάζεηνπ. 
     Απηή ε ηειεπηαία δηάηαμε εμαζθαιίδεη, φηη ην νξηδφληην ζηαζεξφ βξίζθεηαη καθξηά απφ 
ηηο δηαηαξαρέο, πνπ πξνθαιεί ε πηέξπγα, θαζψο θαη απμεκέλε πνξεηαθή επζηάζεηα εμ' αηηίαο 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηέδξνπ. Σν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη φηη, επεηδή αθξηβψο ην νξηδφληην 
ζηαζεξφ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ δηαηαξαρή πνπ πξνθαινχλ νη πηέξπγεο, θαζπζηεξεί ηελ 
εκθάληζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ γηα Απψιεηα ηήξημεο. 
 

Β.  Οπξαίν Πηέξσκα ρήκαηνο ''V" θαη "Y” 
 
Σν Οπξαίν Πηέξσκα ζρήκαηνο "V” έρεη, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο, ην 

πιενλέθηεκα κηθξφηεξεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ άηξαθην (εθφζνλ απνηειείηαη απφ έλα 
ηκήκα ιηγφηεξν), άξα κηθξφηεξε νπηζζέιθνπζα. Σν αεξνζθάθνο, ειέγρεη ηελ δηεχζπλζε θαη ην 
χςνο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πεδάιηα ηνπ νπξαίνπ απηνχ. Σα κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ 
Οπξαίνπ είλαη φηη νη δπλάκεηο "L" ηείλνπλ λα ην πεξηζηξέθνπλ γχξσ απφ ηνλ δηακήθε άμνλα 
ηνπ αεξνζθάθνπο, θαηαπνλψληαο έηζη ην πίζσ κέξνο ηεο αηξάθηνπ ζε ζηξέςε. Σν Οπξαίν 
Πηέξσκα ζρήκαηνο "Y” είλαη έλα Οπξαίν Πηέξσκα ζρήκαηνο "V” ηξνπνπνηεκέλν έηζη ψζηε, 
λα απνκαθξπλζεί απφ ην νξηαθφ ζηξψκα ηεο αηξάθηνπ. 
 
 
 
4.5. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΛΛΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 
      

Πέξα απφ ηελ άηξαθην θαη ηηο θέξνπζεο επηθάλεηεο ππάξρνπλ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ 
αεξνζθάθνπο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, επεξεάδνληαο ηελ νιηθή νπηζζέιθνπζα. Απηά 
ηα ζηνηρεία είλαη νη ππεξαλησηηθέο δηαηάμεηο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ην ζχζηεκα 
πξνζγείσζεο, ηα εμσηεξηθά θνξηία, ην ειηθφξεπκα ηεο έιηθαο ή ησλ ειίθσλ, θ.ά.. 
     Ζ αεξνδπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αεξνζθάθνπο, 
επηδξά άκεζα ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επζηάζεηά ηνπ, άξα ζηελ πηεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηαθφξπθε ζέζε ησλ πηεξπγίσλ σο πξνο ηελ άηξαθην, 
αλ δειαδή, ην αεξνζθάθνο είλαη ρακεινπηέξπγν, κεζνπηέξπγν ή πςεινπηέξπγν. Απηή ε 
ζέζε επεξεάδεη ηελ εγθάξζηα επζηάζεηα ηνπ αεξνζθάθνπο. 
    Δμ' αηηίαο ηεο αεξνδπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο, πηέξπγαο - νπξαίνπ, φπσο είδακε θαη 
πξνεγνχκελα, επεξεάδεηαη ε δηακήθεο επζηάζεηα, ελψ ε αεξνδπλακηθή αιιειεπίδξαζε 
πηέξπγαο - θαζέηνπ ζηαζεξνχ επεξεάδεη ηελ πνξεηαθή επζηάζεηα. 
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5. ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΦΑΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 
 

 
 
5.1. ΓΔΝΗΚΑ 

 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ αεξνζθάθνπο απαηηείηαη ε εθαξκνγή φιεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ νξηζκέλνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο 
αξηζκνχο ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ε αμία ελφο ζχγρξνλνπ καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο κε πιήξε εμνπιηζκφ είλαη 
πεξίπνπ 2.000 θνξέο κεγαιχηεξε απφ έλα κέζν επηβαηηθφ απηνθίλεην. Ζ γεληθή επηζθεπή 
πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο, ηελ επηζθεπή ηεο δνκήο ηνπ θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθψλ ηκεκάησλ θαη κεραληζκψλ ηνπ αεξνζθάθνπο, απαηηεί 
πεξίπνπ 10.000 εξγαηνψξεο. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί (ππνερεηηθφ, 
ππεξερεηηθφ, θ.η.ι.), δηαθέξεη θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηνπ. Γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ πξσηφηππνπ αεξνζθάθνπο, ε εξγαζία κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε ηέζζεξηο 
δηαθνξεηηθέο θάζεηο νη νπνίεο είλαη: 

 

 Αξρηθή ζρεδίαζε. 

 Θεσξεηηθή κειέηε. 

 Πεηξακαηηθή κειέηε - Καηαζθεπή. 

 πλαξκνιφγεζε - Γνθηκή. 
 
 
 
5.2. ΑΡΥΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ  

 
Δηδηθνί κεραληθνί, νη ζρεδηαζηέο, εθπνλνχλ ηα πξψηα γεληθά ζρέδηα ηνπ αεξνζθάθνπο 

κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, αηνκηθήο εκπεηξίαο, αξρηθή πξνδηαγξαθή θαη κε βάζε 
ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο ηεο θαηεγνξίαο (π.ρ. FAR 23) ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ πξφθεηηαη λα 
θαηαζθεπαζζεί. Ζ αξρηθή πξνδηαγξαθή πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνπο 
πειάηεο πεξηιακβάλεη ηηο επηδφζεηο, ηα βάξε, ηε γεσκεηξία, ηε ρξήζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη 
άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 
 
 
5.3.  ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 
ηε θάζε απηή εθηειείηαη ζεσξεηηθή κειέηε Αεξνδπλακηθήο, Αληνρήο, Μεραληθήο 

πηήζεσο, Αεξνειαζηηθφηεηαο θαη πζηεκάησλ ζηα αλάινγα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο. Ζ ζεσξεηηθή κειέηε ηεο αληνρήο, έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη παξνπζηάδεη 
ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κειέηεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ζηελ αληνρή δελ 
ππάξρεη ζεσξία νκνηφηεηαο. πλεπψο, ηα πεηξάκαηα αληνρήο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα 
ιφγνπο αζθαιείαο πνπ επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αεξνζθάθε 
πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξσηφηππν ή ζηα πξσηφηππα αεξνζθάθε. 

ε αληίζεζε κε ηε ζεσξεηηθή κειέηε ηεο αληνρήο, ε ζεσξεηηθή Αεξνδπλακηθή κειέηε 
δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία επεηδή ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ε πεηξακαηηθή κειέηε γίλεηαη ζηελ 
αεξνζήξαγγα κε κηθξφ νκνίσκα αεξνζθάθνπο. Δθηφο απηνχ, νη κεγάιεο δπλάκεηο (θνξηία), ν 
κηθξφο ζηαηηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο (1.5) θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο 
δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ππνινγηζκνχ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ ν ππνινγηζκφο κε θιαζζηθέο 
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ζεσξίεο είλαη πιένλ αδχλαηνο. Ζ εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ηαρχηεηα, κλήκε, 
πξνγξάκκαηα) θαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηε ζεσξία ησλ 
πηλάθσλ (πεπεξαζκέλα ζηνηρεία), αληηκεηψπηζε πιήξσο ην πξφβιεκα ηεο ζεσξεηηθήο 
κειέηεο ηεο αληνρήο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

Μπνξεί ε εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ λα 
βνήζεζαλ πάξα πνιχ, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη θάηη απιφ. Ζ 
γλψζε θαη ε εκπεηξία ηεο θιαζζηθήο αληνρήο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 
εμειηγκέλνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηηο θαηλνχξγηεο κεζφδνπο, απνηεινχλ ζήκεξα 
ηνλ θνξκφ ηεο δνκηθήο ζρεδίαζεο ελφο αεξνζθάθνπο. 

Φπζηθά γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζεσξεηηθήο κειέηεο ηεο αληνρήο, απαηηείηαη ε γλψζε 
ησλ πεξηπηψζεσλ θφξηηζεο πνπ δίλνληαη απφ εηδηθφ ηκήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
Απηέο νη πεξηπηψζεηο θφξηηζεο, πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζπλδπαζκέλα βαζίδνληαη ζηηο 
αεξνδπλακηθέο δπλάκεηο, ζηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη φηαλ ην αεξνζθάθνο θηλείηαη ζην 
έδαθνο, ζηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ θηλεηήξα θαη ζηηο αδξαλεηαθέο δπλάκεηο 
πνπ ιακβάλνληαη απφ ην δηάγξακκα ειηγκψλ (V - ε) ζπκπιεξσκέλν κε ξηπέο. Δπεηδή νη ηηκέο 
ησλ δπλάκεσλ απηψλ κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, επηιέγνληαη νη 
θξηζηκφηεξεο ηηκέο ηνπο (θξίζηκεο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο). 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αεξνζθάθνπο, κπνξεί επηπιένλ λα παξνπζηαζζνχλ θαη 
θαηαπνλήζεηο ιφγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζηψλ, ζπκπίεζεο (ηερλεηή αηκφζθαηξα), 
γπξνζθνπηθψλ θαη ερεηηθψλ θαηλνκέλσλ. ηε ζεσξεηηθή κειέηε αληνρήο κπνξεί λα 
πεξηιεθζεί θαη κειέηε αληνρήο ζε θφπσζε (θπξίσο πεηξακαηηθή). ε επφκελν θεθάιαην ζα 
αλαιπζεί εθηελέζηεξα ε ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ έρεη ε θφπσζε ζηε ζρεδίαζε θαη αληνρή ησλ 
αεξνζθαθψλ. 

H αεξνδπλακηθή κειέηε, πνπ γίλεηαη ζρεδφλ ζπλδπαζκέλα κε ηε κειέηε Μεραληθήο 
Πηήζεσο, έρεη ζθνπφ ηελ εχξεζε ησλ αληψζεσλ, ησλ νπηζζειθνπζψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο θαηαλνκήο ηνπο. Ο ππνινγηζκφο ησλ δπλάκεσλ απηψλ επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή 
δηαθφξσλ κεζφδσλ, φπσο π.ρ. ησλ θεξνπζψλ γξακκψλ θαη επηθαλεηψλ θαζψο θαη κε 
αξηζκεηηθέο κεζφδνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο θαη απηέο νη δπλάκεηο κεηαβάιινληαη 
ζεκαληηθά. Ζ Μεραληθή πηήζεο αζρνιείηαη βαζηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδφζεσλ, ηνλ 
έιεγρν, ηελ επζηάζεηα θαη ηνπο ειηγκνχο ηνπ αεξνζθάθνπο. ην γεληθφ φξν «επηδφζεηο», 
πεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξεο ηαρχηεηεο, ε εκβέιεηα ε νξνθή, ε απηνλνκία, ην σθέιηκν 
θνξηίν, ην κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ απφ/πξνζγείσζεο πνπ ρξεηάδεηαη ην αεξνζθάθνο. θ.ά.. 
 
 
 
5.4. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 
Μεηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο θάζεο, αξρίδεη ε πεηξακαηηθή 

επηβεβαίσζε ηεο Αεξνδπλακηθήο κειέηεο θαη κεξηθψο ηεο Μεραληθήο Πηήζεσο. Ζ 
πεηξακαηηθή απηή κειέηε γίλεηαη κέζα ζε αεξνζήξαγγα. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαζθεπάδεηαη 
ζπκπαγέο νκνίσκα (κνληέιν) ηνπ αεξνζθάθνπο, πνπ ην κέγεζνο ηνπ κηθξαίλεη φζν ε 
ηαρχηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ αεξνζθάθνπο πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί απμάλεη. 

Γηα ηα ππνερεηηθά αεξνζθάθε θαηαζθεπάδνληαη κνληέια κεξηθψλ κέηξσλ, ελψ γηα ηα 
ππεξερεηηθά ην κήθνο απηφ κπνξεί λα θαηέβεη αθφκα θαη ζε εθαηνζηά. Σα απνηειέζκαηα 
πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο δνθηκέο ζηελ αεξνζήξαγγα, ηζρχνπλ θαη γηα ην πξαγκαηηθφ 
αεξνζθάθνο, αλ ην κνληέιν είλαη γεσκεηξηθά θαη αεξνδπλακηθά φκνην, κε ην πξαγκαηηθφ 
αεξνζθάθνο. Γεσκεηξηθά φκνην ζεκαίλεη φηη θάζε δηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ αεξνζθάθνπο 
είλαη πνιιαπιάζην ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ κνληέινπ, φπσο π.ρ. κήθνο, εθπέηαζκα, ρνξδή, 
κέγηζην πάρνο αεξνηνκήο, ζέζε κέγηζηνπ πάρνπο, θ.η.ι. 

Αεξνδπλακηθφ φκνην ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν θαη ην πξαγκαηηθφ αεξνζθάθνο πξέπεη 
λα έρνπλ βαζηθά ηνλ ίδην αξηζκφ Re θαη ηνλ ίδην αξηζκφ Mach. Σφηε νη κεηξήζεηο πνπ καο 
δίλεη ν  δπγφο ησλ αεξνζεξάγγσλ, δει. νη ηξεηο ζπληειεζηέο δπλάκεσλ θαη νη ηξεηο 
ζπληειεζηέο ξνπψλ, ζα είλαη νη ίδηνη θαη ζην πξαγκαηηθφ αεξνζθάθνο. ην ζεκείν απηφ 
ζεσξείηαη ζθφπηκν λα ππελζπκίζνπκε φηη αξηζκφο Mach δίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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V
Ma=

a
 

 
[5.1] 

 
Όπνπ: 

 V = ε ηαρχηεηα πηήζεο  
 α = ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ζην χςνο πηήζεο. 

 
Ο αξηζκφο Reynolds δίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

V c
Re=

v


 

[5.2] 

 
Όπνπ: 

c = ε ρνξδή ηεο αεξνηνκήο  
v = ην θηλεκαηηθφ ημψδεο. 
 
Απφ ηηο ζρέζεηο απηέο ζπκπεξαίλνπκε φηη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ν 

αξηζκφο Μα πηήζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην χςνο πηήζεο, δει. κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ 
ήρνπ α: 

 

a= a R T   [5.3] 

 
Όπνπ:   
 

P

V

C
γ=

C
 

 
[5.4] 

 
Όπνπ: 
  CP = εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή πίεζε  

CV = εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ππφ ζηαζεξφ φγθν  
 

Δπίζεο ζπκπεξαίλνπκε φηη κεγάινο αξηζκφο Re ζεκαίλεη γξήγνξν θαη κεγάιν 
αεξνζθάθνο. 

Σα κεγάια φπσο π.ρ. ην Α380 έρνπλ αξηζκφ Re κεγαιχηεξν απφ 130x106, κε 
απνηέιεζκα νη θιαζζηθέο αεξνζήξαγγεο λα κε κπνξνχλ λα επηηχρνπλ αξηζκφ ίδην κε απηφ 
ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ Re ζηηο αεξνζήξαγγεο έγηλε κφλν κε ηε 
ρξήζε ησλ θξπνγελλεηηθψλ αεξνζεξάγγσλ. ηηο αεξνζήξαγγεο απηέο, ε αχμεζε ηνπ Re δελ 
πξνέξρεηαη κφλν απφ ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ή ηεο ρνξδήο, αιιά κε κείσζε ηνπ ιφγνπ 
ηνπ (θηλεκαηηθφ ημψδεο) ηνπ αεξίνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη είλαη: 

 





  

[5.5] 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, αληί αέξαο ρξεζηκνπνηείηαη άδσην ζε ζεξκνθξαζία 180ν C. 
ηε ζπλέρεηα ζηε θάζε απηή αξρίδεη ε ζρεδίαζε ησλ ιεπηνκεξψλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη αθνινπζεί ε παξάιιειε θαηαζθεπή ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο, 
φπσο ηεο πηέξπγαο, ησλ πεδαιίσλ, ησλ ηκεκάησλ ηεο αηξάθηνπ, θ.η.ι.. 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ αθνινπζεί ν πεηξακαηηθφο έιεγρνο ηεο 
αληνρήο ησλ ηκεκάησλ απηψλ πνπ γίλεηαη θαηά βάζε κε κέηξεζε ησλ αλαπηπζζνκέλσλ 
ηάζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θνξηίζεσλ. Ζ θαηαπφλεζε επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κε 
πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο θαη ε κέηξεζε ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ κε 
επηκεθπλζηφκεηξα. 
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ηε ζπλέρεηα, ζπλαξκνινγείηαη ην αεξνζθάθνο θαη γίλεηαη έιεγρνο αληνρήο 
νιφθιεξνπ ηνπ αεξνζθάθνπο ζε ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία θαζψο θαη έιεγρνο αληνρήο ζε 
θφπσζε. Καηά ηνλ έιεγρν απηφλ, ην αεξνζθάθνο ππφθεηηαη ζε δπλακηθή ελαιιαζζφκελε 
θαηαπφλεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε εμνκνίσζε πηήζεο δεθάδσλ ρηιηάδσλ σξψλ, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή. 
    ηελ πεξίπησζε ππεξερεηηθψλ αεξνζθαθψλ εθηεινχληαη επίζεο δνθηκέο ερεηηθήο 
θφπσζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δνθηκή ηεο αηξάθηνπ γηα αληνρή ζε ηερλεηή αηκφζθαηξα. Ζ 
δνθηκή απηή γίλεηαη αθφκα θαη ζήκεξα κε εκβάπηηζε ηεο αηξάθηνπ ζε δεμακελή λεξνχ. 

Φπζηθά αλεμάξηεηεο δνθηκέο γίλνληαη θαη ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη κέξε ηνπ 
αεξνζθάθνπο, φπσο ζην ζχζηεκα δηαζψζεσο γηα ηα καρεηηθά αεξνζθάθε κε ζξπκκαηηζκφ 
ηεο θαιχπηξαο, έιεγρνο ηεο κε θαηαηγηζκφ πηελψλ θαη ραιάδη κεγάιεο δηακέηξνπ, ζην 
ζχζηεκα πξνζγείσζεο γηα δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ απφζβεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζγείσζεο, ζην ζχζηεκα απνπαγσπνίεζεο, θ.η.ι.. 
 

 
 

5.5. ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΖ - ΓΟΚΗΜΖ 
 
ηε ηειηθή απηή θάζε ηνπνζεηνχληαη ζην αεξνζθάθνο ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ δελ 

ήηαλ αλαγθαία ζηε δνθηκή αληνρήο, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα, κεραληζκνί θαη 
φξγαλα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δνθηκή ζην έδαθνο θαη κεηά ζε πηήζε. Οη δνθηκέο πηήζεο 
γίλνληαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξσηφηππα θαη θηάλνπλ ζε αξθεηέο ρηιηάδεο ψξεο. 

Αθνχ εθπιεξσζνχλ νη φξνη ηεο πξνδηαγξαθήο θαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί θαηαζθεπήο 
θαη αζθαιείαο, ην αεξνζθάθνο παίξλεη πηζηνπνηεηηθφ πιντκφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα 
ζηξαηησηηθή ή πνιηηηθή ππεξεζία ή θαη απφ ηηο δχν θαη ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεηαη γηα 
εθκεηάιιεπζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα αεξνζθάθε ζήκεξα 
παίξλνπλ πηζηνπνηεηηθφ πιντκφηεηαο απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο, ζέινληαο κε απηφλ 
ηνλ ηξφπν λα βεβαηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα αεξνζθάθνο ζπλαξκνινγείηαη ζε έλα εξγνζηάζην ην νπνίν 
θαηαζθεπάδεη ηαπηφρξνλα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ θαη ζεσξείηαη ν θαηαζθεπαζηήο. Καηά 
θαλφλα, ζπκκεηέρνπλ ηαπηφρξνλα πνιιά εξγνζηάζηα ζηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ ηκεκάησλ 
θαη ζπζηεκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο. Σα ηκήκαηα απηά κεηαθέξνληαη ζην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, ειέγρνληαη θαη ζπλαξκνινγνχληαη. 
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6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΡΥΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΟΜΖ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ 
 

 
 
6.1. ΓΔΝΗΚΑ 

 
Με βάζε ηε θηινζνθία Fail Safe πνπ εθαξκφδεηαη, θαηά θαλφλα ζηε ζρεδίαζε θαη 

θαηαζθεπή ησλ αεξνζθαθψλ, ζην αεξνζθάθνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνθαινχληαη ξσγκέο, 
δηαβξψζεηο θαη γεληθά δηάθνξεο αζηνρίεο. Οη αζηνρίεο απηέο πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ 
έγθαηξα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κεηψλεηαη 
ζπλερψο ε αληνρή ηνπ αεξνζθάθνπο. Πνιιέο πεξηπηψζεηο αζηνρηψλ ηεο δνκήο ηνπ 
αεξνζθάθνπο πεξηγξάθνληαη ζηα ηερληθά εγρεηξίδηά ηνπ. Σα εγρεηξίδηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
επηζθεπή ηεο δνκήο είλαη γλσζηά σο «εγρεηξίδηα επηζθεπήο δνκήο» (Structural Repair 
manual). 
    Σν εγρεηξίδην επηζθεπήο ηεο δνκήο ελφο αεξνζθάθνπο πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο θαη κε 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηηο κεζφδνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα πιηθά, ηε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ 
επηζθεπήο θαη ηα απαηηνχκελα εηδηθά εξγαιεία γηα ηηο δηάθνξεο επηζθεπέο ηεο δνκήο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. Τπάξρνπλ βιάβεο θαη «επξήκαηα», φπσο π.ρ. ξσγκέο, ζπλήζσο ζε θχξηα 
δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζε θξίζηκεο πεξηνρέο, πνπ ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην 
απηφ δελ πξνβιέπεηαη ε επηζθεπή ηνπο απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο πνπ 
εθκεηαιιεχεηαη ηνλ ηχπν ηνπ αεξνζθάθνπο. πλήζσο ηα επξήκαηα δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηζεσξήζεσλ.  

Όηαλ δηαπηζησζνχλ «επξήκαηα», φπσο ξσγκέο, δηαβξψζεηο ή φηαλ θάπνην εμάξηεκα 
ή θαη ζπγθξφηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο ππνζηεί θαθψζεηο π.ρ. απφ θάπνηα κηθξή ζχγθξνπζε 
ζην έδαθνο, ηφηε ε πξψηε ελέξγεηα ησλ κεραληθψλ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ είλαη λα 
ζπκβνπιεπζνχλ ην εγρεηξίδην επηζθεπήο ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο. Σν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ, κε ηελ επίβιεςε ησλ κεραληθψλ, πξνβαίλεη ζε επηζθεπή ηεο βιάβεο 
αθνινπζψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην απηφ. 
 
 
 
6.2. ΒΛΑΒΔ ΓΟΜΖ 
 
 
 
6.2.1. ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΒΛΑΒΖ 

 
Έλα κεγάιν πνζνζηφ βιαβψλ ηεο δνκήο εληνπίδεηαη θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζεσξήζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο. Οη βιάβεο απηέο αθνξνχλ ζπλήζσο δηαβξψζεηο θαη κηθξέο 
ξσγκέο. Οη δηαβξψζεηο δηαθξίλνληαη, θαηά θαλφλα, κε γπκλφ κάηη ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθψλ 
ζπζθεπψλ, ελψ νη ξσγκέο εληνπίδνληαη θαη κε κε θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο κε ηε βνήζεηα 
ζπζθεπψλ θαη πγξψλ. 

Καηά ηελ επηζεψξεζε ησλ βιαβψλ απφ ζχγθξνπζε ηνπ αεξνζθάθνπο ή πηψζε 
μέλνπ ζψκαηνο ζ' απηφ, απαηηείηαη δηεμνδηθφο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
αεξνζθάθνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε απηά πνπ ππέζηεζαλ δεκηά. Γηα 
παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ελφο ζθέινπο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο ζε 
αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε κπνξεί λα ππνζηνχλ βιάβεο, φπσο παξακνξθψζεηο ή ξσγκέο ηα 
ζηεξίγκαηα ησλ θηλεηήξσλ θαζψο θαη ηκήκαηα ηεο αηξάθηνπ θαη ησλ πηεξχγσλ. 

Σν θξνπζηηθφ θνξηίν ζε έλα ζηνηρείν ηνπ αεξνζθάθνπο κεηαθέξεηαη ηφζν ζηα 
γεηηληάδνληα ζηνηρεία φζν θαη ζε απνκαθξπζκέλα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Σπρφλ 
βιάβεο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ελφο ζπγθξνηήκαηνο ηνπ αεξνζθάθνπο εμσηεξηθεχνληαη κε 
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ζπάζηκν ηνπ ρξψκαηνο ζηνπο ήινπο. Γηα ην ιφγν απηφ αξρηθά επηζεσξνχληαη πξνζεθηηθά νη 
ήινη ζηηο επηθαιχςεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί θξνχζε π.ρ. πηέξπγα. παζκέλνη 
ήινη ή ήινη ρσξίο ρξψκα δειψλνπλ εζσηεξηθέο βιάβεο ηεο δνκήο. 

 
 

 

6.2.2. ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΒΛΑΒΧΝ 

 
Οη βιάβεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο δνκήο ελφο αεξνζθάθνπο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 
 
 Καηεγνξία 1ε:  

Ακειεηέα Βιάβε:  Υαξαθηεξίδεηαη ε βιάβε πνπ δελ επεξεάδεη ηελ πηεηηθή ηθαλφηεηα 
ηνπ αεξνζθάθνπο ή ηε δνκηθή αληνρή θαη αθεξαηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 
ηεο είλαη φηη απνθαζίζηαηαη πξνζσξηλά κε πνιχ απιέο ελέξγεηεο ρσξίο ηελ πξνζζήθε 
θάπνηαο επηπξφζζεηεο ελίζρπζεο. Γηα παξάδεηγκα νη κηθξέο ξσγκέο ζην θεληξηθφ θάζεην 
ηκήκα κίαο δηαηνκήο δηπινχ Σ ζεσξνχληαη ακειεηέεο θαη απνθαζίζηαληαη κε δηάλνημε νπψλ 
ζηα άθξα ηεο, γλσζηφ σο stop - drill, πνπ παξεκπνδίδεη ηελ επέθηαζε ηεο ξσγκήο. Δπίζεο, 
κηθξέο θαθψζεηο ζε επηθαιχςεηο απνθαζίζηαληαη πξνζσξηλά κε ζθπξειάηεζε θαζψο θαη 
κηθξέο δηαβξψζεηο ζε κε δνκηθά ζηνηρεία απνθαζίζηαληαη κε επάιεηςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
αληηδηαβξσηηθνχ πγξνχ.  

 
 Καηεγνξία 2ε:  

Δπηζθεπάζηκε Βιάβε κε Δλίζρπζε: Ζ βιάβε ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνθαζίζηαηαη κε 
θαηάιιειε ελίζρπζε ηεο αληνρήο ηνπ ζηνηρείνπ. Σν εληζρπηηθφ πιηθφ είλαη ζπλήζσο ηκήκα 
ειάζκαηνο ή εληζρπηηθή γσληά θαηάιιεινπ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν θξάκα αινπκηλίνπ. 
Δπηπιένλ, πξνζηίζεληαη νη νδεγίεο επηζθεπήο απφ ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 
 
 Καηεγνξία 3ε:  

Δπηζθεπάζηκε Βιάβε κε Απνθαηάζηαζε Μέξνπο: Ζ βιάβε απηή είλαη ζνβαξφηεξε 
ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο επηηπγράλεηαη κε απνθνπή 
ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί δεκηά θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ φκνην 
γεσκεηξηθά θαη ηζνδχλακν ζε αληνρή ηκήκα. Σα ηερληθά εγρεηξίδηα επηζθεπήο ηεο δνκήο ηνπ 
αεξνζθάθνπο (Structural Repair manual) πεξηγξάθνπλ πνιπάξηζκεο πεξηπηψζεηο επηζθεπψλ 
κε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ επηζθεπήο. 

 
 Καηεγνξία 4ε: 

Βιάβε πνπ απαηηεί Αληηθαηάζηαζε Γνκηθνχ ηνηρείνπ ή Σκήκαηνο: Ζ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε απαηηείηαη ζπλήζσο φηαλ: 

 

 Ζ βιάβε ηνπ ζηνηρείνπ, ζπλήζσο δνκηθνχ, είλαη ζνβαξή θαη πέξα απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο αλνρέο επηζθεπήο. 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ είλαη πξνζηηή θαη εχθνιε. 

 Γελ ππάξρεη πξνζηηφηεηα επηζθεπήο. 
 
Τπάξρνπλ βιάβεο, θπξίσο ζε δνκηθά πιηθά ηνπ αεξνζθάθνπο, ε επηζθεπή ησλ 

νπνίσλ επηηξέπεηαη κφλν κε κεζφδνπο θαη ζρέδηα πνπ εθπνλνχλ νη αξκφδηνη κεραληθνί ηεο 
εηαηξίαο θαηαζθεπήο ηνπ. ε πεξηπηψζεηο κεηδφλσλ αηπρεκάησλ, φπσο αλαγθαζηηθέο 
πξνζγεηψζεηο εθηφο δηαδξφκνπ ζπλππάξρνπλ φιεο νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο βιαβψλ.  

ηελ θαηεγνξία ηεο βιάβεο απηήο αλήθεη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θάησ θειχθνπο 
ελφο ηκήκαηνο ηεο αηξάθηνπ ζε πεξίπησζε πξνζγείσζεο κε ππνρψξεζε ηνπ ζθέινπο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. Φπζηθά ε θαηαζηξνθή ηνπ θάησ θειχθνπο ηεο αηξάθηνπ πξνήιζε 
απφ ην ζχξζηκφ ηεο ζην δηάδξνκν. 
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6.3. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 
 
 
 
6.3.1. ΑΚΡΗΒΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΒΛΑΒΖ 

 
Οη βιάβεο ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθέο, δει. λα έρνπκε 

άκεζε νπηηθή εηθφλα ηνπο θαη εζσηεξηθέο, δει. λα κελ είλαη νξαηέο. Οη εμσηεξηθέο βιάβεο 
δηαπηζηψλνληαη ακέζσο, θαζφηη νθείινληαη ζπλήζσο ζε πξνζθξνχζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο ζην 
έδαθνο, π.ρ. ζηε θάζε ηεο πξνζγείσζεο, ελψ νη εζσηεξηθέο δηαπηζηψλνληαη ζπλήζσο θαηά 
ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο κε ειέγρνπο πνπ νλνκάδνληαη κε 
θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη (Ννε Destructive lnspection θαη ζε ζπληφκεπζε N.D.I.), π.ρ. κε 
ππεξήρνπο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο βιαβψλ αθαηξνχκε ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο κέρξη λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα ηεο βιάβεο ηνπ θαη ειέγρεηαη ε γεηηληάδνπζα 
πεξηνρή γηα ηπρφλ κε νξαηέο εζσηεξηθέο βιάβεο κε κε θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο απφ 
αξκφδην ηερληθφ πξνζσπηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα ε έθηαζε ηεο 
βιάβεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά. 
 
 
 

6.3.2. ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 
 
Φάρλνπκε θαη εληνπίδνπκε ζην εγρεηξίδην επηζθεπψλ ηηο νδεγίεο επηζθεπήο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ην είδνο βιάβεο. Δάλ ε βιάβε είλαη επηζθεπάζηκε, ην 
εγρεηξίδην πεξηγξάθεη ζπλήζσο, κε ιεπηνκέξεηεο ηε κέζνδν θαη ηα πιηθά επηζθεπήο (ζρήκα 
θαη δηαζηάζεηο εληζρπηηθψλ ειαζκάησλ, ηχπνπο ήισλ, πιηθά επηθαλεηαθήο πξνζηαζίαο, 
θ.η.ι.). ηηο επηζθεπέο επηθαλεηψλ ειέγρνπ, επεηδή ηνπηθά πξνζηίζεηαη βάξνο πξνβιέπεηαη, 
επηπξφζζεηα θαη δπγνζηάζκηζε ηεο επηθαλείαο ειέγρνπ κεηά ηελ επηζθεπή. 

ηα εγρεηξίδηα επηζθεπήο ηεο δνκήο ζρεδφλ φισλ ησλ ηχπσλ αεξνζθαθψλ, 
πξνβιέπεηαη ην ζηακάηεκα ηεο επέθηαζεο ηεο ξσγκήο κε δηάλνημε νπψλ ζηα άθξα ηεο, 
γλσζηφ σο stop – drill. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ηξππάλη δηακέηξνπ 3/ 32 ή 1/ 8 ηεο ίληζαο. 
Σν ζηακάηεκα ηεο ξσγκήο κε δηάλνημε νπψλ ζηα άθξα ηεο είλαη πάληνηε κία πξνζσξηλή 
επηζθεπή θαη πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαηάιιειε ελίζρπζε ηεο πεξηνρήο ηεο ξσγκήο. 

Γηα ηελ επηζθεπή ηεο δνκήο ελφο αεξνζθάθνπο πξέπεη λα ηεξεζνχλ νξηζκέλεο 
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 
 Γηαηήξεζε Αξρηθήο Αληνρήο 

Ζ επηζθεπή ελφο ζηνηρείνπ ηεο δνκήο απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ηεο αξρηθήο ηνπ 
αληνρήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα γεηηληάδνληα ζηνηρεία. Γελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε, δηφηη 
ππάξρεη ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο αξρηθά κηθξψλ ξσγκψλ θαη ελ ζπλερεία ζξαχζεο ησλ 
ζηνηρείσλ. Γελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε, δηφηη κεηψλεηαη ε επθακςία ησλ ζηνηρείσλ 
θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ξσγκψλ ζε άιια ζεκεία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 
επηζθεπάδνπκε. Δπίζεο, ε επηζθεπή ελφο ζηνηρείνπ δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηα γεηηληάδνληα 
ζηνηρεία κε ηα νπνία ζπλδέεηαη. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηζθεπψλ γίλεηαη κε ειάζκαηα, ηα νπνία είηε ειψλνληαη 
ζηηο επηθαιχςεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά είηε δηακνξθψλνληαη ζηε ζηξάληδα ζε εληζρπηηθέο 
γσληέο. Ζ πξψηε χιε ησλ εληζρπηηθψλ ειαζκάησλ είλαη πάληνηε ίδηα κε ηελ πξψηε χιε ηνπ 
ζηνηρείνπ πνπ επηζθεπάδνπκε. 

Γεληθά, ε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο αληνρήο επηηπγράλεηαη κε ηελ ήισζε ζην ζηνηρείν πνπ 
επηζθεπάδνπκε εληζρπηηθψλ γσληψλ ή επηθαιχςεσλ ηνπ ίδηνπ εκβαδνχ θαη ηεο ίδηαο πάληνηε 
πξψηεο χιεο θαηαζθεπήο κε απηφ. Καηά θαλφλα ηζρχεη ε αξρή φηη, φηαλ ε ελίζρπζε είλαη 
εμσηεξηθή ην πάρνο ηνπ εληζρπηηθνχ δηακνξθσκέλνπ ειάζκαηνο πξέπεη λα είλαη ίδην κε απηφ 
ηνπ ζηνηρείνπ. Όηαλ ε ελίζρπζε είλαη εζσηεξηθή ην πάρνο πξέπεη λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξν 
απφ απηφ ηνπ ζηνηρείνπ. 
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Ζ γεληθή απηή αξρή ηζρχεη κε αθξίβεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηνηρείν θαηαπνλείηαη 
ζε εθειθπζκφ, ζιίςε ή δηάηκεζε φρη φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηξέςεο θαη θάκςεο. 
Όηαλ έλα ζηνηρείν θαηαπνλείηαη ζε ζηξέςε ή θάκςε ηφηε ζηηο θιάληδεο ηνπ αλαπηχζζνληαη 
κέγηζηεο ηάζεηο θαη ζην θάζεην ηκήκα ειάρηζηεο. Δπηπξφζζεηα ε θιάληδεο ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ αληνρή ηνπ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην θάζεην ηκήκα. Δπεηδή ζηηο αηρκεξέο γσλίεο 
αλαπηχζζνληαη ξσγκέο, νη εληζρπηηθέο γσληέο θαη γεληθά, ηα εληζρπηηθά ζηνηρεία πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ειάζκαηα ζηε ζηξάληδα πξέπεη λα έρνπλ θακππιφηεηα. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο κέζνδνη επηζθεπήο επηθαιχςεσλ: ε επηθαζήκελε θαη ε 
ρσλεπηή. Ζ επηθαζήκελε επηθάιπςε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αεξνζθάθε κηθξήο ηαρχηεηαο (< 0,5 
Ma). Δίλαη έλα έιαζκα πνπ ιεηαίλεηαη πεξηκεηξηθά, επηθάζεηαη ζηελ επηθάιπςε ηνπ 
αεξνζθάθνπο θαη ειψλεηαη εμσηεξηθά ζε απηήλ. Ζ ρσλεπηή επηθάιπςε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 
αεξνζθάθε κεγαιχηεξσλ ηαρπηήησλ. Φπζηθά ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο 
νπηζζέιθνπζαο κε ην ηεηξάγσλν ηεο ηαρχηεηαο. Σν έιαζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 
επηζθεπέο επηθαιχςεσλ είλαη πάληνηε ηνπ ηδίνπ πάρνπο κε απηφ ηεο επηθάιπςεο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη έιαζκα θξάκαηνο αινπκηλίνπ 2024 - Σ4 ή Σ81 Alclad θαη 
ζπαληφηεξα 7075 - Σ6 Alclad. ηηο επηζθεπέο επηθαιχςεσλ ηα ειάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο έρνπλ, δειαδή ζηελ ηειηθή ηνπο ζεξκηθή θαηεξγαζία, επεηδή δελ απαηηείηαη δηακφξθσζή 
ηνπο. Αληηζέησο, φηαλ ηα ειάζκαηα δηακνξθψλνληαη ζηε ζηξάληδα, πξέπεη λα είλαη καιαθά, 
δει. αλνπηεκέλα, δηφηη δηαθνξεηηθά δεκηνπξγνχληαη ξσγκέο θαηά ηε δηακφξθσζή ηνπο. 
Μεηά ηε δηακφξθσζε πθίζηαληαη ηε πξνβιεπφκελε ζεξκηθή θαηεξγαζία. Οη θάζε είδνπο 
εληζρχζεηο πξηλ ηελ ήισζε αζηαξψλνληαη. 

πλήζσο, ζην εγρεηξίδην επηζθεπήο ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο θαζνξίδνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ ήινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηζθεπή δει. ε πξψηε χιε θαηαζθεπήο θαη ε 
δηάκεηξφο ηνπ. Δπίζεο θαζνξίδνληαη νη ζεηξέο ησλ ήισλ ηεο ήισζεο θαη o αξηζκφο ήισλ 
θάζε ζεηξάο. Ο ηχπνο ηνπ ήινπ (θνηλφο ή ηπθιφο) θαζνξίδεηαη απφ ην εάλ ππάξρεη ή φρη 
πξνζηηφηεηα ήισζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Γεληθά, πξνηηκνχληαη νη θνηλνί ήινπ έλαληη ησλ 
ηπθιψλ. Ο αξηζκφο ησλ ήισλ ζε κία επηζθεπή θαζνξίδεη ηελ αληνρή ηεο ζχλδεζεο θαη 
εμαξηάηαη απφ ην πάρνο ηνπ ειάζκαηνο θαη ηελ έθηαζε ηεο δεκηάο. 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ήινπ αλέξρεηαη ζπλήζσο ζην ηξηπιάζην ηνπ πάρνπο ηεο επηθάιπςεο 
ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ επηζθεπάδεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο ζε 1/ 32 ηεο 
ίληζαο είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ ήινπ. Ζ πξψηε χιε θαηαζθεπήο ησλ ήισλ, εάλ δελ 
πξνζδηνξίδεηαη ζην εγρεηξίδην επηζθεπήο ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο επηιέγεηαη λα είλαη ε 
ίδηα κε απηήλ ησλ ήισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ζέζε πξηλ ηελ επηζθεπή. 

 
 Γηαηήξεζε ηνπ Αξρηθνύ ρήκαηνο 

ε θάζε επηζθεπή ην ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο πεξηνρήο πξηλ θαη κεηά ηελ επηζθεπή 
πξέπεη λα είλαη ίδηεο. ηηο απιέο ηνπηθέο επηζθεπέο, απηφ είλαη ζρεηηθά εχθνιν θαη απιφ. ηηο 
κεγάιεο επηζθεπέο, φπσο ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ αηπρεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
κείδνλα αηπρήκαηα δελ είλαη ηφζν απιφ. Απαηηείηαη ζπλερήο έιεγρνο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 
ζρήκαηνο ζε ηαθηά βήκαηα ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο. 

 
 Γηαηήξεζε Διάρηζηνπ Δπηπξόζζεηνπ Βάξνπο 

Σν βάξνο πνπ πξνζηίζεηαη ζε θάζε επηζθεπή πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ. 
Σφζν νη δηαζηάζεηο ησλ εληζρπηηθψλ ειαζκάησλ ή ζηνηρείσλ φζν θαη ν αξηζκφο ησλ ήισλ, 
θνριηψλ θαη βιήηξσλ πξέπεη λα είλαη φζν απαηηείηαη γηα ηελ αληνρή ηεο ζχλδεζεο. Ζ γλψζε 
ηνπ είδνπο θαηαπφλεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηε κείσζε 
ηνπ επηπξφζζεηνπ βάξνπο επηζθεπήο. 
 
 Παξάδεηγκα  

ε κία επηζθεπή δνθνχ ηεο πηέξπγαο αεξνζθάθνπο πνπ έρεη ππνζηεί ζξαχζε απφ 
θάπνηα ζχγθξνπζε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη επηζθεπή, κπνξεί λα κεηψζεη θαλείο ην 
επηπξφζζεην βάξνο επηζθεπήο εληζρχνληαο κφλν ηηο θιάληδεο ηεο δνθνχ θαη φρη ην θάζεην 
ηκήκα ηεο. Γεληθά, ζην θάζεην ηκήκα ηεο δνθνχ νη αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο θάκςεο είλαη 
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κηθξφηεξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κέζν είλαη κεδεληθέο θαη δελ απαηηείηαη ελίζρπζε. Γηα ην 
ιφγν απηφ ζην θάζεην ηκήκα αλνίγνπκε ειαθξπληηθέο νπέο. 

Μία πνιχ ζπρλή ειαζκαηνπξγηθή εξγαζία είλαη ε επηζθεπή ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ 
ηνπ αεξνζθάθνπο. Σν επηπξφζζεην βάξνο ηεο επηζθεπήο αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε 
δπγνζηάζκηζεο ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ θαη απαηηείηαη εθ λένπ δπγνζηάζκηζε. Γηα ην ιφγν 
απηφ δπγίδνπκε ηελ πξνο επηζθεπή επηθάλεηα ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηελ επηζθεπή θαη 
πξνζδηνξίδνπκε ην επηπξφζζεην βάξνο επηζθεπήο. 

Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε εθηεηακέλσλ επηζθεπψλ ζε έλα αεξνζθάθνο απαηηείηαη 
δπγνζηάζκηζή ηνπ.  
 

 
 

6.3.3. ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΔ ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΤΝΘΔΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ  
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαλ ηα ζχλζεηα πιηθά ζηελ επηζθεπή 

κεηαιιηθψλ δνκψλ κε ηε ρξήζε εληζρπηηθψλ επηζεκάησλ. Σα επηζέκαηα επηθνιινχληαη επάλσ 
ζηελ πεξηνρή πνπ απαηηείηαη ελίζρπζε ιφγσ χπαξμεο ξσγκψλ, δηάβξσζεο ή θάπνηαο άιιεο 
αζηνρίαο. Ζ ηερληθή απηή νλνκάδεηαη Composite Patch Repair. Έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα 
ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο επηζθεπψλ, δει. ησλ κεηαιιηθψλ επηζεκάησλ κε ηε 
ρξήζε ήισλ θαη θνριηψλ. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 
 

 Γελ αλνίγνληαη νπέο ζηελ πξνο επηζθεπή δνκή. 

 Μεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο αζηνρίαο. 

 Γελ απαηηείηαη πξνζηηφηεηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο δνκήο. 

 Μεηψλεηαη ν ρξφλνο επηζθεπήο. 

 Διαρηζηνπνηείηαη ε δηάβξσζε ηεο πεξηνρήο πνπ επηζθεπάδεηαη. 

 Απμάλεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηεο επηζθεπήο. 

 Παξέρεη ιεία εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη ζπλεπψο θαιχηεξε αεξνδπλακηθή δηακφξθσζε. 
 

Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 
 

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο. 

 Απαηηνχληαη απζηεξφηαηεο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο επηζθεπήο, φπσο πνιχ 
επηκειεκέλε θαζαξηφηεηα θαη μεξφ πεξηβάιινλ. 

 Γπζθνιφηεξε επηζεψξεζε θαη έιεγρνο ηεο πεξηνρήο επηζθεπήο. 

 Γπζθνιφηεξε αθαίξεζε ηεο επίζηξσζεο - ελίζρπζεο. 
 

εκεηψλεηαη φηη ην πάρνο ηεο επίζηξσζεο κε ζχλζεηα πιηθά θπκαίλεηαη απφ 1/64 έσο 
1/2 ηεο ίληζαο. 

 
 

 
6.4. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 
 
 
 
6.4.1. ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΘΔΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 
 

ηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε, φπσο αλαθέξακε ζε εηδηθφ θεθάιαην, ε ρξήζε ησλ 
ζχλζεησλ πιηθψλ απμάλεηαη δηαρξνληθά. Σα ηκήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ζχλζεηα πιηθά επηζθεπάδνληαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο θαηά θαλφλα κε 
ζχλζεηα πιηθά. 
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Ζ δηαδηθαζία επηζθεπήο ελφο εμαξηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλνπ απφ ζχλζεην πιηθφ κε 
ζχλζεηα πιηθά ζπλνπηηθά ζπλίζηαηαη ζηηο αθφινπζεο θαηά βήκαηα εξγαζίεο: 

 

 Δπηκειήο αθαίξεζε ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη ππνζηεί αζηνρία. 

 Πξνεξγαζία ηεο πεξηνρήο επηζθεπήο.  

 Ζ αθαίξεζε ηεο πεξηνρήο αζηνρίαο απφ ην εμάξηεκα γίλεηαη αλάινγα κε ηελ 
έθηαζε ηεο δεκηάο είηε ζχκθσλα κε θαηάιιειε θσληθή δηακφξθσζε ησλ αθκψλ 
είηε θαηά επηζηξψζεηο - «ζηξψκαηα». 

 Δίλαη ζεκαληηθφ, ε αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ λα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζηξψζεηο 
ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πξνο επηζθεπή 
εμάξηεκα. 

 Καηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ δε ιακβάλεηαη ππφςε ε δηεχζπλζε ησλ 
εληζρπηηθψλ ηλψλ ηνπ. 

 Καηά αλαινγία πξνο ηηο επηζθεπέο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ-ζηνηρείσλ απαηηείηαη 
ην ζηξνγγχιεπκα ησλ αθκψλ ζηελ πεξηνρή αθαίξεζεο πιηθνχ. Δπίζεο, ηα 
επηζέκαηα απφ ηηο επηζηξψζεηο ηνπ ζχλζεηνπ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη 
ζηξνγγπιεπκέλα πεξηκεηξηθά. 

     
Έλαο εκπεηξηθφο θαλφλαο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αθκψλ θαηά ηελ αθαίξεζε πιηθνχ 

είλαη φηη ε εθιέπηπλζε θάζε επίζηξσζεο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 12.5 mm (1/2 inch). Ζ 
απφζηαζε απφ ηελ αθκή ηνπ πιηθνχ πνπ αθαηξείηαη θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 120 θνξέο ηνπ 
πάρνπο ηνπ. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκφδνληαη επηζθεπέο 
εμαξηεκάησλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ζχλζεηα πιηθά κε κεηαιιηθά επηζέκαηα. 
 
 
 

6.4.2. ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΤΦΔΛΟΔΗΓΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί νη θπςεινεηδείο θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ 

θαηαζθεπή πεδαιίσλ, δηαθξαγκάησλ, θαιπκκάησλ θεξαηψλ, ηκεκάησλ ηεο αηξάθηνπ, θ.ά.. Ζ 
κέζνδνο επηζθεπήο κίαο αζηνρίαο ζε θπςεινεηδή θαηαζθεπή εμαξηάηαη βαζηθά απφ ην 
κέγεζνο ηεο βιάβεο θαη ην πάρνο ηνπ ππξήλα. Οη αξρέο επηζθεπήο κίαο θπςεινεηδνχο 
θαηαζθεπήο είλαη αλάινγεο κε απηέο ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ. Απαηηείηαη αθαίξεζε ηνπ 
πιηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, δει. ηεο επηθάιπςεο θαη ηνπ ππξήλα θαη ε ηνπνζέηεζε 
αληίζηνηρσλ ηεκαρίσλ επηθάιπςεο θαη ππξήλα κε επηπξφζζεηα εληζρπηηθά επηζέκαηα. 
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7. ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ 
 
 
 

7.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Σα ζχγρξνλα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε δηαζέηνπλ νξηζκέλα βαζηθά 

ζπζηήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνζηνιή ηνπο. Σα ζπζηήκαηα 
απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

 
1. χζηεκα ειέγρνπ πηήζεο.  
2. Πξνσζεηηθφ ζχζηεκα. 
3. Τδξαπιηθφ ζχζηεκα. 
4. χζηεκα πεπηεζκέλνπ αέξα (πλεπκαηηθφ ζχζηεκα). 
5. χζηεκα πξνζγείσζεο. 
6. Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα. 
7. χζηεκα θαπζίκνπ. 
8. χζηεκα νμπγφλνπ. 
9. χζηεκα πξνζηαζίαο απφ πάγν θαη βξνρή.  
10. χζηεκα ππξφζβεζεο. 
11. χζηεκα ηερλεηήο αηκφζθαηξαο (ζχζηεκα ζπκπίεζεο). 
12. χζηεκα αεξνλαπηηιίαο. 
13. χζηεκα νξγάλσλ. 
14. χζηεκα επηβξάδπλζεο 
15. χζηεκα δηάζσζεο - επηβίσζεο. 
 
Σα καρεηηθά αεξνζθάθε έρνπλ επηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο απνζηνιήο ηνπο, ηα αθφινπζα 

δχν ζπζηήκαηα: 
 

 Οπιηθφ ζχζηεκα 

 πζηήκαηα αληηκέηξσλ. 
 
Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ην κεραληθφ ζχζηεκα έρεη ζαλ πιενλέθηεκα ηελ απμεκέλε 

αζθάιεηα θαη ην ρακειφ θφζηνο, ελψ ζαλ κεηνλέθηεκα ην απμεκέλν βάξνο, ηε δπζθακςία θαη 
ην κεησκέλν ρξφλν απφθξηζεο. Γηα νξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα, ηα αεξνζθάθε δηαζέηνπλ γηα 
ιφγνπο αζθαιείαο θαη εθεδξηθφ ή αθφκε θαη ζχζηεκα αλάγθεο. 
 

 
 

7.2. ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΣΖΖ 

 
Με ην ζχζηεκα ειέγρνπ πηήζεο (ΔΠ) ηνπ αεξνζθάθνπο ν πηιφηνο ελεξγνπνηεί ηηο 

επηθάλεηεο ειέγρνπ πηήζεο. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη κε ην 
ρεηξηζηήξην, ηα πνδσζηήξηα θαη κε δηάθνξνπο κνρινχο. Με ηνλ φξν επηθάλεηεο ειέγρνπ 
πηήζεο ελλννχκε ηα ηξία είδε πεδαιίσλ, αλφδνπ-θαζφδνπ θιίζεο θαη δηεχζπλζεο, ην 
θηλνχκελν νξηδφληην ή θάζεην νπξαίν πηέξσκα, πνπ έρνπλ νξηζκέλα αεξνζθάθε, φια ηα είδε 
ησλ ππεξαλησηηθψλ δηαηάμεσλ, ηνπο θζνξείο άλησζεο, ηα αληηζηαζκηζηηθά πηεξχγηα θαη ηα 
αεξφθξελα. Καηά ηελ απφθιηζε κίαο επηθαλείαο ειέγρνπ κεηαβάιινληαη νη αεξνδπλακηθνί 
ζπληειεζηέο σο εθ ηνχηνπ κεηαβάιιεηαη ε αεξνδπλακηθή δχλακε FA. πνπ αλαπηχζζεηαη ζ' 
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απηήλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ξνπή (ΜΑ) πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο επηθαλείαο ειέγρνπ 
ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ ξνπή (ΜΑ) ηεο αεξνδχλακεο δίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

A A AM =F c  [7.1] 

 
Όπνπ: 

FA = αεξνδπλακηθή δχλακε  
CA = απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηεο αεξνδχλακεο ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ 
απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο.  

 
Ζ ξνπή (ΜΑ) σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ, νλνκάδεηαη 

θαη ξνπή γπγγιηζκνχ. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ πηήζεο πξέπεη λα ππεξληθάεη ηε εθάζηνηε 
ξνπή γπγγιηζκνχ, δειαδή πξέπεη λα παξάγεη ξνπή ίζε θαη αληίζεηε κε ηελ εθάζηνηε ξνπή 
γπγγιηζκνχ γηα λα δηαηεξήζεη ηελ επηζπκεηή απφθιηζε ζηελ επηθάλεηα ειέγρνπ. 

Ζ δξαζηηθφηεηα ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην κεγάιε. 
Γηαθέξεη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αεξνζθαθψλ θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο αεξνηνκήο, 
απφ ηηο δηαζηάζεηο θαη απφ ηελ ηξνρηά θίλεζεο ηεο επηθαλείαο ειέγρνπ. ε νξηζκέλν 
αεξνζθάθνο εμαξηάηαη κφλν απφ ηε γσλία απφθιηζεο (δ) θαη απφ ηελ ηαρχηεηα πηήζεο (V). 

ηε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πηήζεο επηδηψθεηαη 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο ξνπήο γπγγιηζκνχ ΜΑ. Γεδνκέλνπ φηη, φπσο πξναλαθέξακε, ε 
αεξνδχλακε πνπ αζθείηαη ζηελ επηθάλεηα ειέγρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε γσλία απφθιηζεο, ην 
ηεηξάγσλν ηεο ηαρχηεηαο πηήζεο, ην κέγεζνο θαη ζρήκα ηεο, απφ ηελ εμίζσζε (7.1) 
πξνθχπηεη φηη ε κείσζε ηεο ξνπήο γπγγιηζκνχ επηηπγράλεηαη πξαθηηθά κφλν κε κείσζε ηεο 
απφζηαζεο. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πηήζεο κπνξεί λα είλαη κεραληθφ, πδξαπιηθφ, ειεθηξηθφ ή 
ζπλδπαζκφο ηνπο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ αεξνζθάθνπο. ηα ζχγρξνλα πνιηηηθά θαη 
καρεηηθά αεξνζθάθε ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεο είλαη ειεθηξνληθά - ειεθηξηθά θαη ηειείσο 
απηφκαηα (Fly -Βγ- Wire). ην ίδην αεξνζθάθνο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε 
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πηήζεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ 
πεξηγξάθνληαη πνιχ ζπλνπηηθά ηα δηάθνξα είδε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πηήζεο. 

 
 

 

7.2.1. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΣΗΗ 

 
Σν κεραληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πηήζεο είλαη ην πην απιφ. Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο 

απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αεξνπνξίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε ζηα ειαθξά θαη αγξνηηθά 
αεξνζθάθε. Οη βαζηθφηεξνη ηχπνη κεραληθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πηήζεο είλαη κε: 
ζπξκαηφζρνηλα, ξάβδνπο έιμεο - ψζεζεο θαη ξάβδνπο πεξηζηξνθήο. ε πνιιά αεξνζθάθε 
ππάξρνπλ θαη νη ηξεηο ηχπνη ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ. Σν πην ζχλεζεο κεραληθφ ζχζηεκα 
ειέγρνπ πηήζεο είλαη κε ζπξκαηφζρνηλα. 

  
 ύζηεκα ειέγρνπ πηήζεο κε ζπξκαηόζρνηλα:   

Απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία: ζπξκαηφζρνηλα, ηξνραιίεο, εληαηήξεο, 
νδεγνχο ζπξκαηφζρνηλσλ, ξπζκηδφκελνπο εκπνδηζηήξεο, κεραληζκνχο ζπλδεζκνινγίαο, 
απνζβεζηήξεο επηθαλεηψλ ειέγρνπ, κεραληζκνχο αζθάιηζεο, εληζρπηηθνχο κεραληζκνχο 
πεδαιίσλ θαη ειεθηξηθνχο ή πδξαπιηθνχο κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο. Σα ζπξκαηφζρνηλα 
ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θίλεζε ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ θαη γεληθά γηα ηε κεηαθνξά θίλεζεο ζηα 
ζπζηήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο. Οη εληαηήξεο δηαηεξνχλ θαη ξπζκίδνπλ ηελ πξνβιεπφκελε 
ηάζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ. Ο πην ζπλήζεο ηχπνο εληαηήξα ζηα αεξνζθάθε είλαη ν 
ακθηζχλδεζκνο. 

Ζ έληαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ κεηψλεηαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 
ηεο δνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ. ηα κεγάια αεξνζθάθε νη ξπζκηζηέο 
έληαζεο ξπζκίδνπλ απηφκαηα ηελ έληαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ. 
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Οη νδεγνί ζπξκαηφζρνηλσλ ζπγθξαηνχλ ηα ζπξκαηφζρνηλα επζχγξακκα. Σα 
παξεκβάζκαηα ζηεγαλφηεηαο δηαζθαιίδνπλ ζηεγαλφηεηα φηαλ ηα ζπξκαηφζρνηλα δηέξρνληαη 
απφ πεξηνρέο ηνπ αεξνζθάθνπο κε ζπκπίεζε θαζψο θαη νκαιή γξακκηθή θίλεζε ησλ 
ζπξκαηφζρνηλσλ. Οη ηξνραιίεο ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο ησλ 
ζπξκαηφζρνηλσλ. 
    Οη κεραληζκνί ζπλδεζκνινγίαο ζπλδένπλ ηα ρεηξηζηήξηα κε ηα ζπξκαηφζρνηλα θαη ηηο 
επηθάλεηεο ειέγρνπ. Δπίζεο, κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζε ή αιιάδνπλ ηε δηεχζπλζή ηεο ζε 
επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνηεινχληαη απφ ξάβδνπο ειέγρνπ (έιμεο-
ψζεζεο), ζσιήλεο πεξηζηξνθήο, ηξνραιίεο, κνρινχο θαη ηχκπαλα πεξηέιημεο 
ζπξκαηφζρνηλσλ. 
 
 ύζηεκα ειέγρνπ πηήζεο κε ξάβδνπο έιμεο – ώζεζεο:  

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη βαζηθά απφ ξάβδνπο ειέγρνπ, πνπ είλαη γλσζηέο σο 
ξάβδνη έιμεο - ψζεζεο, θηβψηηα ειέγρνπ δηεχζπλζεο θίλεζεο, κνρινχο θαη βξαρίνλεο 
δηαθφξσλ δηακνξθψζεσλ, εκηθπθιηθέο ηξνραιίεο θαη ηχκπαλα πεξηειίμεσλ. 

Οη ξάβδνη ειέγρνπ (έιμεο-ψζεζεο) είλαη άθακπηνη, επζείο θαη επζπγξακκηζκέλνη κε 
ηνπο βξαρίνλεο πνπ ζπλδένληαη. Ζ ζχλδεζε κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
ειέγρνπ πηήζεο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιεινπο, ζπλήζσο  ραιχβδηλνπο ξάβδνπο πνπ 
πξνζαξκφδνληαη ζηα άθξα ηνπο. Καηαζθεπάδνληαη απφ κεηαιιηθά πιηθά, φπσο θξάκαηα 
αινπκηλίνπ θαη ραιπβνθξάκαηα. 
     ηα κεζαία θαη κεγάια αεξνζθάθε θαζψο θαη ζηα αεξνζθάθε κεγάισλ ηαρπηήησλ ε 
ξνπή γπγγιηζκνχ είλαη πνιχ κεγάιε κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη απμεκέλε δχλακε ζην 
ρεηξηζηήξην θαη ζηα πνδσζηήξηα γηα ηελ θίλεζε ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ. Ζ δχλακε πνπ 
απαηηείηαη λα αζθεζεί απφ ηνλ πηιφην ζην ρεηξηζηήξην δίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε 7.4. 
 

A 1M =F d  [7.2] 

 
Ζ ζρέζε (7.2) ηζνχηαη κε ηελ ζρέζε (7.1), αθνχ πξψηα κέιε ίζα άξα θαη δεπηέξα κε 

ζπλέπεηα λα δίλεηαη ε αθφινπζε εμίζσζε: 
 

1F b=F a   [7.3] 
 

1 A A

b b
F=F =F c

a a d
  


 

 
[7.4] 

 
 

χκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο νη δπλάκεηο πνπ απαηηνχληαη λα αζθνχληαη 
απφ ηνλ ρεηξηζηή, γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ 
νξηζκέλεο κέγηζηεο ηηκέο. Ζ κείσζε ηεο δχλακεο πνπ απαηηείηαη λα αζθείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή 
επηηπγράλεηαη κε πνιχπινθα κεραληθά ζπζηήκαηα ή ζπλήζσο κε πδξαπιηθά θαη ειεθηξηθά 
ζπζηήκαηα. 
 
 ύζηεκα ειέγρνπ πηήζεο κε ξάβδνπο πεξηζηξνθήο:  

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ίδηα κε απηή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 
πηήζεο κε ξάβδνπο έιμεο - ψζεζεο. Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν ζπζηεκάησλ είλαη φηη νη 
ξάβδνη ή ζσιήλεο πεξηζηξνθήο κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζε κε πεξηζηξνθή ηνπο, δει. αζθείηαη 
ξνπή ζηα άθξα ηνπο ελψ ζηηο ξάβδνπο έιμεο - ψζεζεο αζθείηαη ειθηηθή ή σζεηηθή δχλακε. 

Γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζηα κεραληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο πξναλαθέξακε δηάθνξα εμαξηήκαηα, φπσο κνρινί δηαθφξσλ 
δηακνξθψζεσλ (π.ρ. αγθσλσηνί), γσληνζηξφθαινη εκηθπθιηθέο ηξνραιίεο, θ.ά.. Ζ κεηαηξνπή 
ηεο γξακκηθήο θίλεζεο ζε πεξηζηξνθηθή θαη αληηζηξφθσο επηηπγράλεηαη κε πνιινχο 
ηξφπνπο, φπσο π.ρ. κε ηα θηβψηηα ειέγρνπ δηεχζπλζεο. 
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Σα κεραληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεο είλαη απιά, έρνπλ κεγάιε αζθάιεηα 
ιεηηνπξγίαο θαη κηθξφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο - ιεηηνπξγίαο πιελ φκσο έρνπλ 
απμεκέλν βάξνο θαη είλαη δχζρξεζηα ηδηαίηεξα ζηα κεγάια αεξνζθάθε. 

 
 

 

7.2.2. ΜΗΚΣΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΣΖΖ 

 
Δπεηδή ηα κεραληθά ζπζηήκαηα έρνπλ απμεκέλε αζθάιεηα, δηαηεξήζεθαλ αθφκε θαη 

ζε αεξνζθάθε κεγάισλ επηδφζεσλ, ηδηαίηεξα πνιηηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε πδξαπιηθά ή 
ειεθηξηθά ζπζηήκαηα. Έηζη πξνέθπςαλ ηα κηθηά ζπζηήκαηα, φπσο απηφ ηνπ ζρήκαηνο 11. 

 
 

 
 

ρήκα 11: ρεκαηηθή παξάζηαζε κηθηνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πεδαιίσλ. 
 

 
Ο ρεηξηζηήο κε ην ρεηξηζηήξην ελεξγνπνηεί ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν ζπζηήκαηα 

(κεραληθφ θαη πδξαπιηθφ). ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ν ρεηξηζηήο θαηαβάιιεη κία κηθξή κφλν 
δχλακε ζην ρεηξηζηήξην γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδαιίσλ. Έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ηεο 
απαηηνχκελεο δχλακεο παξαιακβάλεηαη απφ ην κεραληθφ ζχζηεκα, ελψ ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ παξαιακβάλεηαη απφ ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα. Σα δχν ζπζηήκαηα ελεξγνπνηνχληαη 
απφ ην ρεηξηζηήξην ηαπηφρξνλα θαη, ιεηηνπξγνχλ ελ ζεηξά. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ην φιν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαζαξά κεραληθά θαη νη δπλάκεηο πνπ 
απαηηείηαη λα αζθεζνχλ απφ ηνλ ρεηξηζηή γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ, είλαη ηφηε πνιχ κεγάιεο. 

Σα κηθηά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ζπζηήκαηα ελίζρπζεο. Έρνπλ θαηάιιειν 
κεραληζκφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρεηξηζηή λα κεηαβάιιεη ηελ αλαινγία ηεο κπτθήο δχλακεο. Ο 
ρεηξηζηήο κε ην κεραληζκφ απηφ ξπζκίδεη ην βαζκφ ελίζρπζεο, δειαδή ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζην κηθηφ ζχζηεκα. Με απμαλφκελν βαζκφ 
ελίζρπζεο κεηψλεηαη ε κπτθή δχλακε ηνπ ρεηξηζηνχ επεηδή απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα κηθηά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεο έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα ησλ κεραληθψλ θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 
 

 
7.2.3. ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΣΖΖ 

 
Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ έρεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πηήζεο. Με 

ηελ θίλεζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ θαη ησλ πνδσζηεξίσλ ελεξγνπνηείηαη (θηλείηαη) ζπλήζσο έλα 
έκβνιν ζην άιιν άθξν ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο θνληά ζηελ επηθάλεηα ειέγρνπ. Ζ δχλακε 
πνπ αζθείηαη ζην έκβνιν ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο θνληά ζηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ είλαη 
εθαηνληάδεο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε δχλακε ζην έκβνιν πνπ είλαη θνληά ζην ρεηξηζηήξην ή 
ζηα πνδσζηήξηα. 
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ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ε κπτθή δχλακε ηνπ ρεηξηζηή είλαη πάξα πνιχ κηθξή θαη 
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ππεξλίθεζε ησλ ηξηβψλ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ θαη ησλ πδξαπιηθψλ 
ηξηβψλ. Δπεηδή ε δχλακε είλαη ηεο ηάμεσο γξακκαξίσλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ν ρεηξηζηήο λα κελ 
έρεη ηελ «αίζζεζε» ηεο δχλακεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα «αηζζάλεηαη» ηελ πηήζε. Γηα ην 
ιφγν απηφ κεηαμχ ρεηξηζηεξίσλ θαη πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο παξεκβάιιεηαη κία δηάηαμε 
ηερληθήο αίζζεζεο. Ζ δηάηαμε απηή απμάλεη ηε δχλακε ζην ρεηξηζηήξην θαηά ηελ 
ελεξγνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ ζηα επηηξεπφκελα φξηα αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα 
πηήζεο ηνπ αεξνζθάθνπο.  

Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεο έρνπλ ηα αθφινπζα θχξηα πιενλεθηήκαηα:  
 

 Δχρξεζηα 

 Μεηαθέξνπλ πνιχ κεγάιεο δπλάκεηο αλεμάξηεηα ηηο απνζηάζεηο  

 Καηάιιεια γηα κεηαβιεηέο ηαρχηεηεο θηλήζεσο  

 Καηάιιεια γηα απηφκαην πξνγξακκαηηζκφ θηλήζεσο   

 Δγθαηάζηαζή ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη απιφηεηα.  
 
Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πηήζεο είλαη:  
 

 ρεηηθά κεησκέλε αζθάιεηα ζπγθξηηηθά πξνο ηα κεραληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ 
πηήζεο 

 Απμεκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο- εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 
 

 
 
7.2.4. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΣΖΖ 

 
ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πηήζεο νη εληνιέο απφ ηνλ ρεηξηζηή κεηαθέξνληαη 

ειεθηξηθά ζε έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο κε ζχζηεκα αηέξκνλα θνριία 
(actuator) ζέηεη ζε θίλεζε ηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ ηνπ αεξνζθάθνπο. Μεγάιε εθαξκνγή ζηα 
ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεο έρνπλ νη ειεθηξνπδξαπιηθνί θχιηλδξνη ελέξγεηαο, ε 
αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα  

 

 
 

ρήκα 12: Αξρή ιεηηνπξγίαο ειεθηξνπδξαπιηθνύ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο 
 

      
Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα έρεη επηθξαηήζεη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ 

καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 
πηήζεο είλαη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα:  

 

 Δχρξεζην 

 Απιφ ζηελ εγθαηάζηαζε 
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 Απαηηεί κηθξφ ρψξν εγθαηάζηαζεο 

 Έρεη κηθξφ βάξνο 

 Γέρεηαη κεηαβιεηέο ηαρχηεηεο θηλήζεσο  

 Ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα απηφκαην πξνγξακκαηηζκφ θηλήζεσλ  

 Γηαζθαιίδεη ηελ ηαρχηεξε αληαπφθξηζε.  
 
Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πηήζεο είλαη ηα 

αθφινπζα: 
 

 Μεησκέλε αζθάιεηα ζπγθξηηηθά πξνο ην κεραληθφ ζχζηεκα,  

 Μεησκέλε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο κεγάισλ δπλάκεσλ ζπγθξηηηθά πξνο ην 
πδξαπιηθφ ζχζηεκα  

 Απμεκέλε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
 
 
 

7.2.5. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΣΗΗ 

      
ηα αεξνζθάθε ηξίηεο γεληάο ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πηήζεο είλαη ειεθηξνληθά. Σν 

ειθεηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πηήζεο (EFCS) παίξλεη δηάθνξα ζηνηρεία (ειεθηξηθά ζήκαηα), 
φπσο απφ ηελ θίλεζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ή ησλ πνδσζηεξίσλ (εληνιή πηιφηνπ), ηελ ηαρχηεηα 
θαη ην χςνο πηήζεο, ηε γσλία πξνζβνιήο, θαζψο θαη επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ άιινπο 
αηζζεηήξεο. Ο θεληξηθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζπλδπάδεη φια απηά ηα ζηνηρεία θαζψο 
θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη πξνβαίλεη ζε απνθιίζεηο ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ 
πνπ δηαζθαιίδνπλ ζην αεξνζθάθνο ηα βέιηηζηα ραξαθηεξηζηηθά πηήζεο. Σν ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα έρεη πάληνηε ηερλεηή αίζζεζε. 

Σα ζχγρξνλα EFCS είλαη γλσζηά σο fly - by – wires ystems ή fly - by – Light systems. 
Όια ηα ζχγρξνλα καρεηηθά αεξνζθάθε αιιά θαη ηα πνιηηηθά έρνπλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
ειέγρνπ πηήζεο, φπσο ην F-16, Μirage 2000, Airbus 340, θ.η.ι.. 

Ζ ρξήζε ελφο EFCS είλαη αλαγθαηφηεηα γηα έλα αζηαζέο καρεηηθφ αεξνζθάθνο κε ηηο 
ζεκεξηλέο ηνπ επηδφζεηο. Με ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ν ρεηξηζηήο δίλεη 
νδεγίεο ζην αεξνζθάθνο παξά φηη ην πεηάεη ν ίδηνο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πηήζεο (EFCS) είλαη ηα 
αθφινπζα: 

 

 Δχθνινο θαη απιφο ρεηξηζκφο ηνπ αεξνζθάθνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρεηξηζηήο 
έπαςε λα είλαη ζηνηρείν ηνπ βξφγρνπ πηήζεο δελ αζρνιείηαη θαη δελ αλεζπρεί αλ 
ην αεξνζθάθνο μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ θαη αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο κάρεο θαη ιηγφηεξν κε ηελ εθηέιεζή ηεο. 

 Πξνζθέξεη πξνζηαζία ζηνλ ρεηξηζηή, δνκηθή, αεξνδπλακηθή θαη βηνινγηθή (ξπζκφο 
θαη κέγηζηα g' s). Αθφκε θαη εάλ ν ρεηξηζηήο δεηήζεη, κέζσ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, 
αχμεζε ησλ g' s, ην ζχζηεκα παξαβιέπεη ηελ εληνιή, εάλ επξφθεηην λα βγεη απφ 
ηα φξηα. 

 Δθκεηαιιεχεηαη πιήξσο ηα πιενλεθηήκαηα ελφο αζηαζνχο αεξνζθάθνπο 
(κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο, βειηίσζε ησλ πηεηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηαίηεξα αχμεζε ηνπ CL θαη κείσζε ηνπ CD). 

 Μείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο κέρξη θαη 20% (ιηγφηεξε ψζε, κηθξφηεξε 
πηεξπγηθή επηθάλεηα. θ.α.). 

 Αμηνπηζηία. Με ην λα ιεηηνπξγνχλ πνιιά θαλάιηα παξάιιεια, π.ρ. ηέζζεξα, ν 
ππνινγηζηήο ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο ην κε αμηφπηζην θαλάιη. 
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7.3. ΤΣΗΜΑ ΚΑΤΙΜΟΤ 
 

Ζ θηλεηηθή θαη δπλακηθή ελέξγεηα ησλ αεξνζθαθψλ ζηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο 
παξέρεηαη απφ ην θαχζηκν πνπ κεηαθέξνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
ηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε νη ελέξγεηεο απηέο είλαη κεγάιεο επεηδή ηα αεξνζθάθε έρνπλ 
κεγάιε κάδα θαη πεηνχλ ζε κεγάια χςε κε κεγάιεο ηαρχηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ κία βαζηθή 
δηαθνξά ησλ αεξνζθαθψλ κε ηα δηάθνξα επίγεηα κέζα κεηαθνξάο είλαη φηη ε αλαινγία ηνπ 
βάξνπο ηνπ θαπζίκνπ πνπ κεηαθέξνπλ πξνο ην βάξνο ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. ηα 
ειαθξά πνιηηηθά αεξνζθάθε είλαη ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, ζηα καρεηηθά 20% θαη 
ζηα κεγάια πνιηηηθά αεξνζθάθε κεγαιχηεξε ηνπ 30%. Δλδεηθηηθά, ζην αεξνζθάθνο Β - 747 ε 
αλαινγία απηή είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 44% θαη ζην Β - 52 κπνξεί λα θζάζεη αθφκε θαη ην 62%. 

Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ είλαη ε απνζήθεπζε θαη παξνρή ηεο 
απαξαίηεηεο πνζφηεηαο θαπζίκνπ κε ηελ πξνβιεπφκελε πίεζε ζην πξνσζεηηθφ ζχζηεκα. 
Σν ζχζηεκα θαπζίκνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη βαζηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη 
ζηε ζπλέρεηα θαη είλαη: 

 

 Αμηφπηζηε ξνή θαπζίκνπ κε ηελ απαηηνχκελε εθάζηνηε παξνρή θαη πίεζε ζε φια 
ηα χςε θαη ηηο θάζεηο πηήζεο θαη ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Αμηφπηζηε έλδεημε ηεο εθάζηνηε πνζφηεηαο θαπζίκνπ ησλ επηκέξνπο δεμακελψλ 
θαη ηεο παξνρήο ξνήο θαπζίκνπ. 

 Παξνρή ζηνλ ρεηξηζηή ησλ απαξαίηεησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ. 

 Σαρεία θαη αζθαιή πιήξσζε ηνπ αεξνζθάθνπο κε θαχζηκν. ηα αεξνζθάθε κε 
εκβνιφθν θηλεηήξα ρξεζηκνπνηείηαη βελδίλε 115/45, 100/130 θαη 91/96 νθηαλίσλ, 
ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα θεξνδίλε ηχπνπ JP- 4 θαη 8 θαη ζηα 
αεξνζθάθε ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο JET Α1 θαη JET Α. Σα θαχζηκα απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ησλ θηλεηήξσλ.  

 
Σα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ είλαη: δεμακελέο, αληιίεο, βαιβίδεο, 

θίιηξα, ζσιελψζεηο, ελδεηθηηθνί θαη πξνεηδνπνηεηηθνί κεραληζκνί. 
Σν ζχζηεκα θαπζίκνπ απνηειείηαη απφ ππνζπζηήκαηα, ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ 

είλαη: ην ζχζηεκα πιήξσζεο κε θαχζηκν ζην έδαθνο θαη ζε νξηζκέλα αεξνζθάθε, φπσο ηα 
καρεηηθά ελ πηήζε, ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο γηα ηε κεηαθνξά θαπζίκνπ κεηαμχ ησλ 
επηκέξνπο δεμακελψλ θαη απφ απηέο ζην πξνσζεηηθφ ζχζηεκα, ην ζχζηεκα 
πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ θαη δνθηκήο ιεηηνπξγίαο θαη ην ζχζηεκα εθθέλσζεο γηα ηελ 
απφξξηςε θαπζίκνπ. 

 
 

 

7.3.1. ΔΕΞΑΜΕΝΕ ΚΑΤΙΜΟΤ 

 
Οη δεμακελέο θαπζίκνπ κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε. Οη εζσηεξηθέο κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθέο, ζπλζεηηθέο, 
αιεμίζθαηξεο θαη απηνζηεγαλνπνηνχκελεο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ άηξαθην θαη ηελ 
πηέξπγα ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ θαηαζθεπή, ε δηακφξθσζε, ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ε ζέζε 
ηνπο ζην αεξνζθάθνο εμαξηάηαη απφ ηελ απνζηνιή ηνπ αεξνζθάθνπο θαζψο θαη απφ ηνλ 
ρψξν πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηηο πηέξπγεο ή ζηελ άηξαθην. Καηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ 
δελ αληηδξνχλ ρεκηθά κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαχζηκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θξάκαηα 
αινπκηλίνπ.  

ε νξηζκέλα αεξνζθάθε, ζπλήζσο πνιηηηθά, ε δνκή ηεο πηέξπγαο ζρεδηάδεηαη θαη 
θαηαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ζρεκαηίδεη ε ίδηα δεμακελή θαπζίκνπ. Γει. δελ 
ππάξρεη θάπνηα κεηαιιηθή ή ζπλζεηηθή δεμακελή αιιά ν ρψξνο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο 
δνθνχο, ηηο εγθάξζηεο λεπξψζεηο θαη ηηο επηθαιχςεηο έρεη πιήξε ζηεγαλφηεηα, απνηειεί κέξνο 
ηεο δνκήο ηεο πηέξπγαο θαη είλαη κία δεμακελή θαπζίκνπ. Ο ηχπνο απηφο ηεο πηέξπγαο είλαη 



 
67 

γλσζηφο σο «πγξή» πηέξπγα. ηε ξάρε ηεο πηέξπγαο πάλσ απφ ηε δεμακελή ππάξρεη 
ζπξίδα πξνζηηφηεηαο. ην ζρήκα 13 απεηθνλίδεηαη κία ηππηθή «πγξή» πηέξπγα. 

 

 
 

ρήκα 13: Σππηθή «πγξή» πηέξπγα 
 

 
 Μεηαιιηθέο θαη κε Μεηαιιηθέο Κνηλέο Γεμακελέο 

Οη δεμακελέο απηέο έρνπλ ην κέγεζνο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ πνπ 
ηνπνζεηνχληαη. Οη κεηαιιηθέο θαηαζθεπάδνληαη απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηεο ζεηξάο 6.000, ελψ νη θνηλέο κε κεηαιιηθέο απφ ζπλζεηηθά ειαζηηθά. Οη κε 
κεηαιιηθέο θνηλέο δεμακελέο δελ είλαη απηνζηεγαλνπνηνχκελεο θαη πξνηηκνχληαη επεηδή 
έρνπλ κηθξφηεξν βάξνο απφ απηέο θαζψο θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο κεηαιιηθέο δεμακελέο. 

 
 Απηνζηεγαλνπνηνύκελεο Γεμακελέο 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο ζην παξειζφλ ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε. ηεγαλνπνηνχλ 
απηφκαηα ηηο νπέο ή ηηο βιάβεο απφ ζθαίξεο ή θηππήκαηα, δηαζθαιίδνπλ ηελ κε απψιεηα 
θαπζίκνπ θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο. πλήζσο απνηεινχληαη απφ εζσηεξηθά 
θαη εμσηεξηθά ζηξψκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξεκβάιιεηαη ην ζηεγαλνπνηεηπθφ πιηθφ. Όηαλ 
έλα αληηθείκελν (π.ρ. βιήκα) δηαπεξλά ην ηνίρσκα ηεο δεμακελήο, ην ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ 
ηεο αληηδξά κε ην θαχζηκν θαη θιείλεη ηελ νπή. Γεληθά, ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε κεηά απφ 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αθαηξείηαη ε δεμακελή απφ ην αεξνζθάθνο θαη επηζθεπάδεηαη. 
Κχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ απηνζηεγαλνπνηνχκελσλ δεμακελψλ είλαη φηη έρνπλ κεγαιχηεξν 
βάξνο απφ ηηο κεηαιιηθέο ή ειαζηηθέο δεμακελέο ηνπ ηδίνπ φγθνπ, έρνπλ κηθξφηεξε 
ρσξεηηθφηεηα θαη απαηηνχλ πεξηζζφηεξε ζπληήξεζε.  

 
 Αιεμίζθαηξεο Γεμακελέο  

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ ζηαδηαθή 
αληηθαηάζηαζε ησλ απηνζηεγαλνπνηνχκελσλ δεμακελψλ κε αιεμίζθαηξεο δεμακελέο. Οη 
αιεμίζθαηξέο δεμακελέο δελ εκθαλίδνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ απηνζηεγαλνπνλνχκελσλ 
δεμακελψλ. 

 
 Δμσηεξηθέο Γεμακελέο  

Οη εμσηεξηθέο δεμακελέο θαπζίκνπ αλαξηψληαη ζηελ άηξαθην, ζηελ θνηιηά ηεο 
πηέξπγαο ή ηα αθξνπηεξχγηα. πλήζσο είλαη απνξξηπηφκελεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 
ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε. Έρνπλ αεξνδπλακηθή δηακφξθσζε γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
νπηζζέιθνπζαο θαη θέξνπλ πηεξχγηα ζην νπξαίν ηκήκα. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ 
ηε ζέζε αλάξηεζήο ηνπο ζην αεξνζθάθνο. Οη κεγαιχηεξεο ζε ρσξεηηθφηεηα αλαξηψληαη 
ζηελ άηξαθην θαη νη κηθξφηεξεο ζηα αθξνπηεξχγηα. Σν θαχζηκν ηεο δεμακελήο σζείηαη ζην 
ζχζηεκα θαπζίκνπ ηνπ αεξνζθάθνπο απφ πεπηεζκέλν αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηε δεμακελή. Ο 
πεπηεζκέλνο αέξαο παξέρεηαη απφ ηνλ ζπκπηεζηή ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα ηνπ αεξνζθάθνπο. 
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Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηε δεμακελή, κεηά ηελ εθθέλσζε ηεο, 
ππάξρνπλ βαιβίδεο απνθαηάζηαζεο πίεζεο. 

Σα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία κίαο εμσηεξηθήο δεμακελήο θαπζίκνπ είλαη ηα εγθάξζηα 
ζηνηρεία (πιαίζηα θαη δηαθξάγκαηα), ηα δηακήθε ζηνηρεία ζην θεληξηθφ ηεο ηκήκα πνπ είλαη 
θπιηλδξηθφ θαη ε επηθάιπςε πνπ είλαη ζπλήζσο απφ ζπγθνιιήζηκα θξάκαηα αινπκηλίνπ ηεο 
ζεηξάο 6.000 (εκηθειπθνεηδή θαηαζθεπή). Δζσηεξηθά ε δεμακελή έρεη ηα βαζηθά εμαξηήκαηα 
θαη ηηο ζσιελψζεηο πνπ έρνπλ νη εζσηεξηθέο δεμακελέο. 

 
 Βαζικά Εξαπηήμαηα 

Σα θχξηα εμαξηήκαηα κίαο ηππηθήο δεμακελήο θαπζίκνπ είλαη ηα αθφινπζα:  
 

 Κπζηίδα κε βαιβίδα απνζηξάγγηζεο ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο θαη ζσιελψζεηο 
αηκνζθαηξηθήο απνθαηάζηαζεο ζην επάλσ κέξνο. Οη βαιβίδεο απνθαηάζηαζεο 
πίεζεο δηαηεξνχλ ηελ εζσηεξηθή πίεζε ηεο δεμακελήο ίζε κε ηελ εμσηεξηθή πίεζε 
ζην εθάζηνηε χςνο πηήζεο. 

 Γηαθξάγκαηα - πιαίζηα κε θαηάιιειεο νπέο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο ηαρείαο 
κεηαηφπηζεο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. ε 
νξηζκέλα αεξνζθάθε, φπσο ην Mirage F-1CG νη δεμακελέο έρνπλ εζσηεξηθά 
θαηάιιειν πνξψδεο πιηθφ γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο κεηαηφπηζεο θαπζίκνπ.  

 Πψκα πιήξσζεο, ζσιήλα ππεξρείιηζεο, θίιηξν θαη βαιβίδεο εθθέλσζεο. Οη 
βαιβίδεο εθθέλσζεο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ ρεηξηζηή γηα απφξξηςε θαπζίκνπ 
ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο πξνζγείσζεο, ή γηα κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ 
αεξνζθάθνπο θάησ απφ ην επηηξεπφκελν βάξνο πξνζγείσζεο ή γηα αχμεζε ηεο 
επειημίαο ηνπ. 

 Οη εμσηεξηθέο δεμακελέο έρνπλ εηδηθφ ξπζκηζηή πίεζεο επεηδή ε κεηαθνξά 
ηνπ θαπζίκνπ απφ απηέο πξνο ηηο θχξηεο δεμακελέο γίλεηαη κε πεπηεζκέλν 
αέξα. 

 
 

7.3.2. ΑΝΣΛΙΕ 

 
Έλα ηππηθφ ζχζηεκα θαπζίκνπ έρεη ηα αθφινπζα είδε αληιηψλ: 

 

 Μεραλνθίλεηε (Engine driven pump). 

 Δληζρπηηθή (Booster pump) 

 Υεηξνθίλεηε αληιία (Hand pump). 
 
 Μεραλνθίλεηε Αληιία 

 Παξέρεη ζπλερή ξνή θαπζίκνπ ζηνλ θηλεηήξα κε ηελ πξνβιεπφκελε πίεζε γηα ην 
εθάζηνηε χςνο πηήζεο. πλήζσο είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηα παξειθφκελα ηνπ θηλεηήξα θαη 
παίξλεη θίλεζε απφ απηφλ κέζσ ζπζηήκαηνο νδνλησηψλ ηξνρψλ. Δπεηδή ε κεραλνθίλεηε 
αληιία παξέρεη πεξηζζφηεξε ξνή θαπζίκνπ απφ απηήλ πνπ ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο, ε ξνή 
αλαθνπθίδεηαη πξηλ εηζέιζεη ζηνλ αλακηθηήξα απφ κία βαιβίδα αλαθνχθηζεο. Ζ πίεζε ζηελ 
νπνία αλνίγεη ε βαιβίδα αλαθνχθηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε ηνπ ειαηεξίνπ θαη ηελ πίεζε 
ηνπ αέξα επάλσ απφ ην δηάθξαγκα. Ζ κεραλνθίλεηε αληιία έρεη ελζσκαησκέλε κία βαιβίδα 
παξάθακςεο ε νπνία επηηξέπεη ηε ξνή ηνπ θαπζίκνπ απεπζείαο ζηνλ θηλεηήξα ζηε θάζε 
εθθίλεζεο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 
 Δληζρπηηθή Αληιία 

Ζ θχξηα απνζηνιή ηεο είλαη ε παξνρή θαπζίκνπ κε πίεζε απφ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο 
δεμακελέο ζηε κεραλνθίλεηε αληιία. Δπίζεο, ρξεζηκεχεη γηα ηε κεηαθνξά θαπζίκνπ απφ κία 
δεμακελή ζε άιιε θαη ηελ παξνρή θαπζίκνπ κε πίεζε γηα ηελ έθρπζε θαη εθθίλεζε ηνπ 
θηλεηήξα. πλήζσο πξνζαξκφδεηαη ζηελ έμνδν ή ζην εζσηεξηθφ ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ θαη 
είλαη ειεθηξηθή θπγνθεληξηθνχ ηχπνπ. Ο αέξαο θαη ν αηκφο δηαρσξίδνληαη απφ ην θαχζηκν 
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ζηε δεμακελή ιφγσ ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηεο αληιίαο. Αλέξρνληαη κέζα απφ 
ην θαχζηκν ζην επάλσ ηκήκα ηεο δεμακελήο θαη εμέξρνληαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηε βαιβίδα 
αηκνζθαηξηθήο απνθαηάζηαζεο. Ζ εληζρπηηθή αληιία αληηθαζηζηά ηε κεραλνθίλεηε αληιία ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ή δχν ηαρπηήησλ ή έρεη κεηαβιεηφ αξηζκφ 
ζηξνθψλ. 

 
 Υεηξνθίλεηε Αληιία  

Υξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά αεξνζθάθε θαη ελεξγνπνηείηαη απφ ηε ζέζε ρεηξηζηνχ κε 
θαηάιιεια ρεηξηζηήξηα θαη είλαη ζπλήζσο ηχπνπ εκβφινπ. Πεξηζζφηεξα γηα αληιίεο 
αλαθέξνληαη ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα. 

 
 

 
7.3.3. ΒΑΛΒΗΓΔ 

 
Έλα ηππηθφ ζχζηεκα θαπζίκνπ έρεη απαξαίηεηα δχν είδε βαιβίδσλ:  
 

 Βαιβίδα Γηαινγήο (Selector valves):  
Γηαθφπηεη ηε ξνή θαπζίκνπ απφ ηε δεμακελή ζηνλ θηλεηήξα θαη ρξεζηκεχεη γηα ηελ 

επηινγή ηεο κεηαθνξάο θαπζίκνπ απφ κία δεμακελή ζε άιιε. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ζχζηεκα θαπζίκνπ κε δηαζηαπξσηηθή ηξνθνδφηεζε. Έρεη πνιιά ζηφκηα (εηζφδνπο - εμφδνπο) 
ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ. 
Λεηηνπξγεί κεραληθά ή ειεθηξηθά. Ζ κεραλνθίλεηε βαιβίδα ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή 
κε κεραληθή ζπλδεζκνινγία θαη ε ειεθηξηθή κε δηαθφπηεο. Τπάξρνπλ ηξεηο (Βαζηθνί ηχπνη 
βαιβίδσλ δηαινγήο: ηχπνπ παπαξνχλαο, θσληθή θαη δίζθνπ. Ζ βαιβίδα ηχπνπ παπαξνχλαο 
έρεη ζε θάζε είζνδφ ηεο μερσξηζηή βαιβίδα. Έλαο έθθεληξνο άμνλαο ελεξγνπνηεί ηηο βαιβίδεο 
ησλ ζηνκίσλ κέζσ ελφο κεραληζκνχ επηινγήο. ηελ θσληθή βαιβίδα πεξηζηξέθεηαη έλαο 
θψλνο κε πεξηκεηξηθέο νπέο ζε αληίζηνηρε ππνδνρή ηνπ ζψκαηνο ηεο βαιβίδαο. Έλαο 
κεραληζκφο επηινγήο δηαζθαιίδεη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ νπψλ ηνπ θψλνπ κε ηα ζηίγκα ηνπ 
ζψκαηνο ηεο βαιβίδαο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θψλνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε. ηε βαιβίδα 
ηχπνπ δίζθνπ, ζην εζσηεξηθφ θπιηλδξηθφ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ηεο βαιβίδαο, ππάξρεη έλα 
ζηξνθείν. Σν ζηξνθείν έρεη κία κφλν νπή θαη ηζάξηζκνπο ζηεγαλνπνηεηηθνχο δίζθνπο κε ηα 
ζηφκηα ηεο βαιβίδαο. Με ην κεραληζκφ επηινγήο πεξηζηξέθεηαη ην ζηξνθείν κέρξη λα 
επζπγξακκηζζεί ε νπή ηνπ κε ην επηζπκεηφ ζηφκην ηνπ ζψκαηνο ηεο βαιβίδαο. Σαπηφρξνλα, 
νη ζηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη θξάδνπλ εξκεηηθά ηα ππφινηπα ζηφκηα ηνπ ζψκαηνο ηεο 
βαιβίδαο κε ηελ πίεζε ησλ ειαηεξίσλ ηνπο. 

 Βαιβίδα Γηαθνπήο (Shut - off valves):  
Δίλαη δχν ζέζεσλ: αλνηθηή θαη θιεηζηή. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο θαηά ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ θαζφηη εκπνδίδεη ηελ απψιεηα θαπζίκνπ φηαλ 
αθαηξείηαη έλα εμάξηεκα ή φηαλ έλα εμάξηεκα έρεη βιάβε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο θαπζίκνπ απφ κία δεμακελή ζε κία άιιε. Λεηηνπξγεί κεραληθά ή 
ειεθηξηθά. Οξηζκέλα ζπζηήκαηα θαπζίκνπ έρνπλ ειεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο δχν ζέζεσλ. 

 
 

 

7.3.4. ΦΙΛΣΡΑ 

 
Σα θίιηξα παγηδεχνπλ ην λεξφ θαη ζπγθξαηνχλ ηα μέλα ζσκαηίδηα πνπ ππάξρνπλ ζην 

θαχζηκν ή εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα θαπζίκνπ θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπ. Δίλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, φπσο ζηα ζηφκηα πιήξσζεο, 
ζηηο εμφδνπο ησλ δεμακελψλ θαη ζηηο εηζφδνπο ησλ αλακηθηήξσλ. Κάζε ζχζηεκα θαπζίκνπ 
έρεη έλα θχξην θίιηξν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο. 
πλήζσο ζε θάζε θηλεηήξα αληηζηνηρεί έλα θχξην θίιηξν. Σα θίιηξα θαηαζθεπάδνληαη απφ 
ζπξκάηηλα πιέγκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κεηαιιηθά πεξηβιήκαηα 
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(ζψκα ηνπ θίιηξνπ) κε ζηξφθηγγα απνζηξάγγηζεο. Απνζηξαγγίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. Σν πιέγκα αθαηξείηαη θαη θαζαξίδεηαη φηαλ απαηηείηαη. 
 

 
 

7.3.5. ΧΛΖΝΧΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔΗ ΚΑΤΗΜΟΤ 
 
Σα δηάθνξα επηκέξνπο ζηνηρεία - εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ ζπλδένληαη 

κε κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο θαη φπνπ απαηηείηαη κεγάιε επθακςία, κε εχθακπηεο ζσιελψζεηο. 
Οη κεηαιιηθέο ζσιελψζεηο θαηαζθεπάδνληαη απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ θαη νη εχθακπηεο απφ 
ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ ή ηεθιφλ. Αλαγλσξίδνληαη απφ έγρξσκεο θσδηθνπνηεκέλεο ηαηλίεο 
ηνπνζεηεκέλεο ζηα άθξα ηνπο. Οη ζσιελψζεηο ζηεξεψλνληαη ζηε δνκή ηνπ αεξνζθάθνπο κε 
θνιάξα. Οη εχθακπηνη ζσιήλεο ζε πεξηνρέο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη αληηππξηθνί κε 
επίζηξσζε ειαζηνκεξψλ ππξηηίνπ. 

 
 
 
7.3.6. ΔΝΓΔΗΚΣΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΤΗΜΟΤ 

 
Οη βαζηθνί ελδείθηεο ελφο ηππηθνχ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ είλαη ηεο πνζφηεηαο, ξνήο, 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαπζίκνπ. 
 

 Δλδείθηεο Πνζόηεηαο Καπζίκνπ 
Δίλαη ζπλήζσο ειεθηξηθνί θαη ειεθηξνληθνί θαη δείρλνπλ ηελ πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ 

ππάξρεη ζηηο δεμακελέο. Σα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά θπθιψκαηα έλδεημεο πνζφηεηαο 
θαπζίκνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ νξγάλσλ ελδείμεσλ θαη δεμακελήο 
θαπζίκνπ θαη επηηξέπνπλ ηελ έλδεημε ηεο πνζφηεηαο θαπζίκνπ πνιιψλ δεμακελψλ ζην ίδην 
φξγαλν. Σν ειεθηξηθφ θχθισκα έλδεημεο ηεο πνζφηεηαο θαπζίκνπ απνηειείηαη απφ ην φξγαλν 
ελδείμεσλ ζην ρψξν δηαθπβέξλεζεο, κία ειεθηξηθή θαισδίσζε θαη έλαλ πισηήξα ζηε 
δεμακελή. Ο πισηήξαο αθνινπζεί ηε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ θαη κεηαβάιεη ην ειεθηξηθφ ζήκα 
πνπ ζηέιλεη ζην φξγαλν. Ο ειεθηξνληθφο ελδείθηεο έρεη κεγάιε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. Ο 
κεηαβηβαζηήο είλαί νπζηαζηηθά έλαο απιφο θπιηλδξηθφο ππθλσηήο ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ 
εμαξηάηαη απφ ηελ αλαινγία θαπζίκνπ θαη αέξα ή αηκνχ ηεο δεμακελήο. ηα ειαθξά 
αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαλ απιά κεραληθά ζπζηήκαηα έλδεημεο ηεο πνζφηεηαο θαπζίκνπ. 

 
 Δλδείθηεο ή Μεηξεηήο Ρνήο 

 Γείρλεη ην πνζφ ηεο ξνήο θαπζίκνπ (παξνρή) ζηνλ θηλεηήξα αλά κνλάδα ρξφλνπ (lbs 
/ h). Δίλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα κεηαβηβαζηή πνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο ζηελ είζνδν θαπζίκνπ ηνπ θηλεηήξα, κία ειεθηξηθή θαισδίσζε θαη ην φξγαλν 
έλδεημεο. Σν ζήκα ηνπ κεηαβηβαζηή δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο απφ έλαλ πεξηζηξεθφκελν 
θσληθφ θχιηλδξν κε πηεξχγηα ζηε ξνή ηνπ θαπζίκνπ. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 
θπιίλδξσλ απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο παξνρήο. 

 
 Δλδείθηεο Πίεζεο Καπζίκνπ 

Δίλαη έλα καλφκεηξν δηαθνξηθήο πίεζεο πνπ δείρλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πίεζεο 
ηνπ θαπζίκνπ πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ αλακηθηήξα θαη ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ζηελ είζνδν ηνπ 
αλακηθηήξα. Σα κηθξά αεξνζθάθε έρνπλ έλα φξγαλν πνπ δείρλεη ηελ πίεζε ηνπ θαπζίκνπ θαη 
ηνπ ιαδηνχ θαη ηε ζεξκνθξαζία ιαδηνχ. Σα ζχγρξνλα αεξνζθάθε έρνπλ ρσξηζηά φξγαλα γηα 
ηηο δηάθνξεο ελδείμεηο. 
 
 Δλδείθηεο Θεξκνθξαζίαο Καύζηκν  

Δίλαη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκφκεηξν πνπ δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία θαπζίκνπ ζηηο 
δεμακελέο θαη ζηελ είζνδν ηνπ θηλεηήξα. Υξεζηκεχεη θπξίσο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο 
θαπζίκνπ ησλ δεμακελψλ ζε ζπλζήθεο ππεξβνιηθνχ ςχρνπο, φπσο ζε πηήζεηο ζε κεγάια 
χςε, φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ζρεκαηηζκνχ θξπζηάιισλ πάγνπ ζην θαχζηκν. 
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7.3.7. ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 
    

 Σα ζχγρξνλα αεξνζθάθε έρνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζπζηήκαηα ελδείμεσλ ηεο 
δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ. Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα - ελδείμεηο, αθνξνχλ 
ζπλήζσο ηελ αζηνρία ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ (βιάβεο απφ αληιίεο, βαιβίδεο, 
άδεηαζκα δεμακελψλ, θ.η.ι.). πλήζσο είλαη θσηεηλέο θαη ειεθηξνληθέο ελδείμεηο. ε πνιιά 
ζχγρξνλα αεξνζθάθε απεηθνλίδεηαη ην ζχζηεκα θαπζίκνπ κε ην ζηνηρείν πνπ έρεη ππνζηεί 
βιάβε. Ζ πηζαλφηεηα αζηνρίαο θάπνηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, π.ρ. κίαο 
βαιβίδαο δηαινγήο, είλαη απμεκέλε ζηα κεγάια αεξνζθάθε κε πνιιέο δεμακελέο θαη 
πνιχπινθν ζχζηεκα θαπζίκνπ. 
 
 
 
7.3.8. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΤΗΜΟΤ 
 

 
7.3.8.1. ύζηημα Πλήπωζηρ 
     

Σν ζχζηεκα θαπζίκνπ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα επηκέξνπο ζπζηήκαηα: ην 
ζχζηεκα πιήξσζεο ζην έδαθνο, ην ζχζηεκα πιήξσζεο ελ πηήζε θαη ην ζχζηεκα 
ηξνθνδνζίαο. ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αεξνζθαθψλ ηα δχν πξψηα ζπζηήκαηα 
ζπλδπάδνληαη ζε έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ηε κείσζε βάξνπο. Τπάξρνπλ δχν είδε ζπζηεκάησλ 
πιήξσζεο:  

ην ζχζηεκα πιήξσζεο απφ έλα ζεκείν  
ην ζχζηεκα πιήξσζεο θάζε δεμακελήο ρσξηζηά. 
 
ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα δχν αλσηέξσ ζπζηήκαηα πιήξσζεο. 
 

 ύζηεκα Πιήξσζεο από έλα εκείν 
Ζ πιήξσζε ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ κε θαχζηκν γίλεηαη κε πίεζε απφ έλα 

ζεκείν, ζην νπνίν ππάξρεη έλαο δηαθφπηεο απνζχλδεζεο. Σν θαχζηκν παξέρεηαη απφ κία 
εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε φρεκα παξνρήο θαπζίκνπ γηα παξάδεηγκα θεξνδηλνθφξν φρεκα. Σν 
θαχζηκν εηζέξρεηαη ζηηο δεμακελέο θαπζίκνπ ηνπ αεξνζθάθνπο, κέζσ ησλ βαιβίδσλ εηζφδνπ 
θαπζίκνπ, νη νπνίεο θιείλνπλ βαζκηαία θαζψο απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ αέξα ζηηο δεμακελέο. 
Σαπηφρξνλα, απφ ηελ πίεζε ηνπ αέξα ησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ, ελεξγνπνηείηαη ν δηαθφπηεο 
απνζχλδεζεο πνπ απνζπλδέεη απηφκαηα ην ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ, ην ζχζηεκα πιήξσζεο πξνζηαηεχεηαη απφ πηζαλέο δεκηέο, ιφγσ ππεξβνιηθήο 
αχμεζε ηεο πίεζεο φηαλ θιείλνπλ νη βαιβίδεο εηζφδνπ ησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ. 
Δπηπξφζζεηα, ε πίεζε ηεο παξνρήο θαπζίκνπ ξπζκίδεηαη ζε ρακειέο ηηκέο, ζπλήζσο 
κηθξφηεξεο απφ 500 P.S.I. 

Σν ζχζηεκα πιήξσζεο έρεη δχν εηδψλ βαιβίδεο, ηηο βαιβίδεο εηζφδνπ θαπζίκνπ ζηηο 
δεμακελέο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη πξσηεχνπζεο θαη ηηο βαιβίδεο ζην ζχζηεκα δηαλνκήο 
θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη δεπηεξεχνπζεο. Οη πξσηεχνπζεο θιείλνπλ 
φηαλ νη δεμακελέο γεκίδνπλ θαηά βάξνο θαη νη δεπηεξεχνπζεο φηαλ γεκίδνπλ θαηά φγθν. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη ην ζχζηεκα πιήξσζεο φηαλ ην θαχζηκν έρεη ρακειή ή πςειή 
ππθλφηεηα, γηα παξάδεηγκα ζε αθξαίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο. Ζ κεγάιε 
πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ δηαζέηεη δχν ζεκεία πιήξσζεο κε 
θαχζηκν, έλα ζεκείν γηα ηελ πιήξσζε ζην έδαθνο θαη έλα ελ πηήζε. 
 ύζηεκα Πιήξσζεο θάζε Γεμακελήο Υσξηζηά.  

Όια ηα αεξνζθάθε δηαζέηνπλ ζχζηεκα πιήξσζεο θάζε δεμακελήο ρσξηζηά. Ζ 
πιήξσζε ησλ δεμακελψλ ζην ζχζηεκα απηφ είλαη αλάινγε ησλ απηνθηλήησλ. 
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7.3.8.2. ύζηημα Σποθοδοζίαρ 
 
Σν ζχζηεκα θαπζίκνπ ελφο αεξνζθάθνπο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ην ζχζηεκα 

ηξνθνδνζίαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ. ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη 
πνιχ ζπλνπηηθά ηα βαζηθά, απιά ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ησλ αεξνζθαθψλ. 
 
 ύζηεκα Σξνθνδνζίαο κε Βαξύηεηα 

Δίλαη ην πην απιφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά ειαθξά, 
πςεινπηέξπγα αεξνζθάθε. Οη δεμακελέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο πην ςειά απφ ηνλ αλακηθηήξα 
θαη ε ξνή θαπζίκνπ απφ ηηο δεμακελέο ζηνλ θηλεηήξα δηαζθαιίδεηαη απφ ηε βαξχηεηα. Σν 
ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα θίιηξν κε απνζηξάγγηζε, κία αληιία πξνέθρπζεο, κία βαιβίδα 
δηαθνπήο θαη ηηο ζσιελψζεηο. Σν θαχζηκν απφ ηηο δχν δεμακελέο δηέξρεηαη πξψηα απφ ην 
θίιηξν θαπζίκνπ, φπνπ θαζαξίδεηαη απφ ην λεξφ, μέλα ζψκαηα θαη ζθνππίδηα πξηλ εηζέιζεη 
ζηνλ αλακηθηήξα. Ζ βαιβίδα δηαθνπήο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο ξνήο θαπζίκνπ 
θαη επηπξφζζεηα ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα θαη ηελ επηινγή ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ. Με ηελ 
απνζηξάγγηζε αθαηξνχληαη ην λεξφ θαη ηα θαηαθάζηα πνπ ζπγθξαηνχληαη ζην θίιηξν. Ζ 
αληιία πξνέθρπζεο ρξεζηκεχεη γηα ηελ παξνρή επηπξφζζεηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ εθθίλεζε 
ηνπ θηλεηήξα.  
 
 ύζηεκα Σξνθνδνζίαο Καπζίκνπ Μνλνθηλεηήξησλ Αεξνζθαθώλ 

Σα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ησλ ζχγρξνλσλ καρεηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 
κνλνθηλεηήξησλ αεξνζθαθψλ είλαη αξθεηά πνιχπινθα. Ζ αξρή φκσο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη 
απιή θαη ίδηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αεξνζθαθψλ απηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάδεηαη 
αξρηθά έλα ηππηθφ απιφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ελφο κνλνθηλεηήξηνπ αεξνζθάθνπο. 
Απνηειείηαη απφ δχν δεμακελέο θαπζίκνπ πνπ θάζε κία έρεη ηε δηθή ηεο αληιία θαπζίκνπ, 
ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο θαη εμαεξηζκνχ θαη φξγαλν κέηξεζεο ηεο πνζφηεηαο θαπζίκνπ. 

Ζ αληιία θαπζίκνπ θάζε δεμακελήο ζηέιλεη ην θαχζηκν κέζσ ησλ ζσιελψζεσλ ζηελ 
αληίζηνηρε εληζρπηηθή αληιία. Σν θαχζηκν δηέξρεηαη απφ ηε βαιβίδα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, 
πεξλάεη απφ ηε βαιβίδα δηαθνπήο, θηιηξάξεηαη ζην θχξην θίιηξν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
παξέρεηαη ζηνλ θηλεηήξα. 

Σα καρεηηθά αεξνζθάθε αιιά θαη νξηζκέλα ζηξαηησηηθά κεηαγσγηθά έρνπλ ζχζηεκα 
ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ γηα απνξξηπηφκελεο εμσηεξηθέο δεμακελέο. 
Οη απνξξηπηφκελεο δεμακελέο αλαξηψληαη ζηελ θνηιηά ηεο αηξάθηνπ θαη ζηηο πηέξπγεο. Σν 
ζχζηεκα απηφ ηξνθνδνζίαο απνηειεί έλα ππνζχζηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο 
θαπζίκνπ ησλ εζσηεξηθψλ δεμακελψλ ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν. Σν θαχζηκν 
κεηαθέξεηαη απφ θαη πξνο ηηο εμσηεξηθέο δεμακελέο απφ κία πνιιαπιή κεηαθνξάο 
θαπζίκνπ. Σν θαχζηκν δε κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ θηλεηήξα αιιά ζηελ θεληξηθή δεμακελή 
θαπζίκνπ ηεο αηξάθηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηνλ θηλεηήξα. 
 
 ύζηεκα Σξνθνδνζίαο Καπζίκνπ Πνιπθηλεηήξησλ Αεξνζθαθώλ  

ηα πνιπθπλεηήξηα αεξνζθάθε (δχν ή πεξηζζφηεξνη θηλεηήξεο) ε απφζηαζε θαη ν 
αξηζκφο ησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ ηεο αηξάθηνπ θαη ησλ πηεξχγσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε 
απφ ηα κνλνθηλεηήξηα αεξνζθάθε. Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη παξνρή 
θαπζίκνπ απφ θάζε δεμακελή ζε θάζε θηλεηήξα. Έηζη ζε πεξίπησζε βιάβεο ελφο θηλεηήξα, 
ην θαχζηκν πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνλ θηλεηήξα απηφλ πξέπεη λα παξέρεηαη - δηαλέκεηαη 
ζηνπο άιινπο θηλεηήξεο. Τπάξρνπλ αξθεηνί κέζνδνη δηαλνκήο ηνπ θαπζίκνπ απφ ηηο 
δεμακελέο πξνο ηνπο θηλεηήξεο, νη βαζηθφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη κε ζχζηεκα 
δηαζηαπξνχκελεο ηξνθνδφηεζεο θαη ζχζηεκα πνιιαπιήο. 

ην ζχζηεκα ηεο δηαζηαπξνχκελεο ηξνθνδφηεζεο νη βαιβίδεο δηαινγήο ησλ 
δεμακελψλ ηξνθνδνηνχλ ηνπο θηλεηήξεο κε θαχζηκν απφ ηηο θχξηεο δεμακελέο. Μπνξνχλ 
φκσο, θαηφπηλ επηινγήο, λα παίξλνπλ θαχζηκν θαη απφ ηηο βνεζεηηθέο δεμακελέο. Ζ βαιβίδα 
δηαζηαχξσζεο κπνξεί, κεηά απφ επηινγή ηνπ ρεηξηζηνχ, λα ηξνθνδνηήζεη κε θαχζηκν ηνλ 
έλαλ ή θαη ηνπο δχν θηλεηήξεο απφ ηε δεμακελή ηεο αηξάθηνπ ζε δηαζηαπξνχκελε 
ηξνθνδφηεζε. 
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Σν ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο κε πνιιαπιή είλαη κία παξαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαζηαπξνχκελεο ηξνθνδφηεζεο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε αεξνζθάθε κε ηέζζεξηο 
θηλεηήξεο. ε θάζε θηλεηήξα αληηζηνηρεί κία θχξηα δεμακελή θαπζίκνπ. ε θαλνληθή ιεηηνπξγία 
βαιβίδεο δηαινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνηνχλ κε θαχζηκν ηνπο θηλεηήξεο απεπζείαο απφ 
ηηο αληίζηνηρεο δεμακελέο. Σν ζχζηεκα έρεη κία θεληξηθή ζσιήλσζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
πνιιαπιή θαη κία δηάηαμε επηινγήο πνιιαπιήο ηξνθνδνζίαο. Όηαλ ν ρεηξηζηήο ηνπ 
αεξνζθάθνπο επηιέγεη ηελ πνιιαπιή ηξνθνδνζία, νη βαιβίδεο δηαινγήο ηξνθνδνηνχλ κε 
θαχζηκν απφ φιεο ηηο δεμακελέο ηελ πνιιαπιή, ε νπνία ηξνθνδνηεί φινπο ηνπο θηλεηήξεο. 
ε πεξίπησζε βιάβεο ελφο θηλεηήξα ην θαχζηκν δηαηίζεηαη απηφκαηα ζηνπο ππφινηπνπο ηξηο 
θηλεηήξεο θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο κίαο δεμακελήο θαπζίκνπ ν αληίζηνηρνο θηλεηήξαο 
ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζχζηεκα ηεο πνιιαπιήο. Σν ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο κε πνιιαπιή 
εμαζθαιίδεη ηελ πιήξσζε ελφο αεξνζθάθνπο κε θαχζηκν ππφ πίεζε απφ έλα ζεκείν θαη 
κεηψλεη ζεκαληηθά ην ρξφλν πιήξσζεο επεηδή επηηξέπεη ηελ παξνρή θαπζίκνπ κε κεγάιε 
πίεζε. 

 
 
7.3.8.3. Δναέπιορ Ανεθοδιαζμόρ 

 
Σα πξψηα πεηξάκαηα ελαέξηνπ αλεθνδηαζκνχ πξαγκαηνπνηεζεί θαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 

1920. ήκεξα ππάξρνπλ εηδηθά δηαζθεπαζκέλα αεξνζθάθε κεηαθνξάο θεξνδίλεο θαη, 
αλεθνδηαζκνχ ελ πηήζε αεξνζθαθψλ (θαηεγνξία K). Οη πην ζπλήζεηο θαη ελ ρξήζεη κέζνδνη 
ζχλδεζεο ησλ δχν αεξνζθαθψλ ελ πηήζε (εθνδηάδνληνο θαη εθνδηαδφκελνπ) είλαη κε 
ζχζηεκα βξαρηφλσλ θαη ζχζηεκα εχθακπηνπ ζσιήλα κε αλεκνχξην ην νπνίν ζπλήζσο είλαη 
γλσζηφ σο θαιάζη. 

ην ζχζηεκα κε βξαρίνλα ην αεξνζθάθνο κεηαθνξάο θαπζίκνπ (tanker) θέξεη 
ζπλήζσο ζην νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ έλα καθξχ, άθακπην, θνίιν άμνλα. Ο άμνλαο ζην 
ηέινο ηνπ έρεη ζπλήζσο κία πηπζζφκελε πξνέθηαζε κε κία βαιβίδα ζην άθξν ηεο γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο ξνήο θαπζίκνπ. ηελ άθξε ηεο πηπζζφκελεο πξνέθηαζεο ππάξρνπλ κηθξά 
πηεξπγίδηα πνπ θαζνδεγνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν ηεο ζην ζηφκην πιήξσζεο 
θαπζίκνπ ελ πηήζε ηνπ αλεθνδηαδφκελνπ αεξνζθάθνπο. 

Σν ζηφκην πιήξσζεο ηνπ αλεθνδηαδφκελνπ αεξνζθάθνπο είλαη ζπλήζσο ιίγν 
κπξνζηά ή ιίγν πίζσ απφ ην ρψξν δηαθπβέξλεζεο ζην θάζεην επίπεδφ ηνπ θαη είλαη 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα ηελ ππνδνρή ηνπ αθξνθπζίνπ ηεο πηπζζφκελεο πξνέθηαζεο 
ηνπ βξαρίνλα. ηε βάζε ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο ππάξρεη κία βαιβίδα ε νπνία αλνίγεη κφλν 
ζηε θάζε αλεθνδηαζκνχ θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ θαπζίκνπ πξνο ηηο δεμακελέο ηνπ 
αλεθνδηαδφκελνπ αεξνζθάθνπο. 

ην ζχζηεκα αλεθνδηαζκνχ εχθακπηνπ ζσιήλα κε αλεκνχξην (θαιάζη), ζην άθξν ηνπ 
εχθακπηνπ ζσιήλα πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην αεξνζθάθνο πνπ αλεθνδηάδεη κε θαχζηκν, 
ππάξρεη κία βαιβίδα. Σν αεξνζθάθνο πνπ αλεθνδηάδεηαη θέξεη έλα ζσιήλα πιήξσζεο κε 
αθξνθχζην πνπ ζπλήζσο είλαη ζηαζεξφ θαη πξνεμέρεη πιεπξηθά ηεο αηξάθηνπ. Ο ρεηξηζηήο 
ηνπ νθείιεη λα πιεζηάδεη ην άθξν ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα κέρξη λα εηζέιζεη ζην αθξνθχζην 
ηνπ ζσιήλα πιήξσζήο ηνπ. 

 
 
7.3.8.4. ύζηημα Δκκένωζηρ Καςζίμος 

 
Κάζε αεξνζθάθνο επηηξέπεηαη λα απνγεησζεί κε έλα κέγηζην βάξνο απνγείσζεο θαη 

λα πξνζγεησζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν κέγηζην βάξνο πξνζγείσζεο. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν 
βάξνο απνγείσζεο είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο 
πξνζγείσζεο, Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ ζπλζήθεο αλάγθεο πξνζγείσζεο 
ηνπ αεξνζθάθνπο, γηα παξάδεηγκα πξνζγείσζε ιίγν κεηά ηελ απνγείσζε κε πνζφηεηα 
θαπζίκνπ πνπ θαζηζηά ην βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν 
βάξνο πξνζγείσζεο. Σν ζχζηεκα εθθέλσζεο θαπζίκνπ επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή, ζε 
πεξηπηψζεηο αλάγθεο, ηελ απφξξηςε πνζφηεηαο θαπζίκνπ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ βάξνπο 
ηνπ αεξνζθάθνπο θάησ απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο πξνζγείσζεο. Κάζε πηέξπγα 
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έρεη ζπλήζσο ην δηθφ ηεο ζχζηεκα εθθέλσζεο γηα λα δηαηεξεζεί ε εγθάξζηα επζηάζεηα ηνπ 
αεξνζθάθνπο ζηε θάζε εθθέλσζεο απνξξίπηνληαο πεξηζζφηεξν θαχζηκν απφ ηε βαξχηεξε 
πηέξπγα. Σν ζχζηεκα εθθέλσζεο απνηειείηαη απφ ζσιελψζεηο, βαιβίδεο θαη πξνεθηάζεηο 
εθθέλσζεο. Κάζε πηέξπγα έρεη κία ζηαζεξή ή εθηεηλφκελε πξνέθηαζε γηα λα δηαζθαιηζζεί ε 
εθθέλσζε θαπζίκνπ καθξηά απφ ηελ πηέξπγα. 
 
 
 
7.4. ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα αεξνζθάθε απφ ηα πξψηα ζηάδηα 

ηεο αεξνλαππεγηθήο. Σα ζπζηήκαηα πέδεζεο ησλ πξψησλ αεξνζθαθψλ ήηαλ πδξαπιηθά. Σα 
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ εθκεηαιιεχνληαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πγξψλ κε ηελ 
εθαξκνγή πίεζεο απφ θάπνηα πεγή ηζρχνο θαη γη' απηφ νλνκάδνληαη ζπλήζσο πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα ηζρχνο. Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζε έλα ζχγρξνλν αεξνζθάθνο εθηειεί πνιιέο θαη 
δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα αλάζπξζε θαη έθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζγείσζεο, θίλεζε ησλ πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο θαη ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ, πέδεζε 
ησλ ηξνρψλ, θίλεζε ησλ αεξφθξελσλ άλνηγκα θαη θιείζηκν ζπξψλ θ.ά.. Ζ ρξήζε ηνπ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη φρη κφλν ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αεξνζθαθψλ αιιά θαη 
απφ θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή. 

Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ 
ζπζηεκάησλ, γηα παξάδεηγκα κεραληθψλ, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ε κεγάιε ηαρχηεηα 
αληίδξαζεο, ε αθξίβεηα ειέγρνπ, ην κηθξφ βάξνο θαηαζθεπήο θαη, εγθαηάζηαζεο, ε απιφηεηα 
θαηαζθεπήο θαη επηζεψξεζεο, ε κεησκέλε απαίηεζε ζπληήξεζεο, ε επρέξεηα εγθαηάζηαζεο 
θαη ε κεγάιε απφδνζε. Ο βαζκφο απφδνζήο ηνπο είλαη ζρεδφλ 1 δεδνκέλνπ φηη ε κέγηζηε 
απψιεηα ιφγσ ηξηβψλ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 1%. Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη 
φηη θαζηζηνχλ εθηθηή ηε κεηαβίβαζε κεγάιεο ηζρχνο θαη ηελ ππεξλίθεζε κεγάισλ δπλάκεσλ 
κε ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 
 

 

7.4.1. ΑΡΧΗ ΣΟΤ PASCAL ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑ 

 
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζεκειηψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

Γάιινπ επηζηήκνλα Pascal ζχκθσλα κε ηελ νπνία: Ζ πίεζε p πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα 
ζεκείν ελφο αθίλεηνπ ξεπζηνχ κεηαδίδεηαη ακεηάβιεηε ζε θάζε ζεκείν ηνπ ξεπζηνχ θαζψο 
θαη ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ πνπ ην πεξηέρεη. Ζ κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) ηεο πίεζεο 
ζε έλα ζεκείν ελφο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαδίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ηνπ 
πδξαπιηθνχ πγξνχ ε νπνία είλαη πάξα πνιχ κεγάιε ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ηνπ 
αέξα. Πξαθηηθά ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο κεηαθέξεηαη αθαξηαία ζε φιν ην ζχζηεκα. ηελ 
ηερλνινγία ηα πδξαπιηθά πγξά ζεσξνχληαη αζπκπίεζηα. 

Γεληθά, ζε έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε κία κηθξή δχλακε θαη κεγάιν κήθνο δηαδξνκήο 
εκβφινπ επηηπγράλεηαη ε άζθεζε κίαο κεγάιεο δχλακεο κε κηθξφ κήθνο δηαδξνκήο εκβφινπ, 
δει. ζηελ  έμνδφ ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη πνιιαπιαζηαζκφο ηεο δχλακεο 
πνπ αζθείηαη ζηελ είζνδφ ηνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη 
γλσζηφ σο κεραληθφ πιενλέθηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αλαινγία ησλ εκβαδψλ ησλ 
εκβφισλ δχν θπιίλδξσλ ελφο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεη ηελ αλαινγία ησλ δπλάκεσλ 
πνπ επελεξγνχλ ζηα έκβνια. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πδξαπιηθνί γξχινη αλχςσζεο. 
Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ κεηαθέξνπλ ηζρχ απφ κία πεγή ελέξγεηαο ζηα 
δηάθνξα απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ αεξνζθάθνπο φπνπ απαηηείηαη ηζρχο. 

ην ζρήκα 14 ε δχλακε F2 πνπ αζθείηαη ζην έκβνιν 2 είλαη F2 = 1.5 F1 επεηδή ην 
εκβαδφλ ηνπ εκβφινπ 2 είλαη S2 = 1.5 S1 θαη ε δχλακε F3 πνπ αζθείηαη ζην έκβνιν 3 είλαη F3= 
2 F1 επεηδή ην εκβαδφλ ηνπ εκβφινπ 3 είλαη S3 = 2 S1.  
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ρήκα 14: Αξρή ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 
Μία ηππηθή εθαξκνγή ηνπ κεραληθνχ πιενλεθηήκαηνο απνηειεί ην πδξαπιηθφ 

ζχζηεκα πέδεζεο κε ζηαγψλεο ησλ απηνθηλήησλ. Ζ κηθξή δχλακε πνπ αζθεί ν νδεγφο ηνπ 
απηνθηλήηνπ πηέδνληαο κε ην πφδη ηνπ ην θξέλν, απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηα έκβνια ηνπ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο πηέδνπλ ηηο ζηαγψλεο ζηα ηχκπαλα 
ηξνρνπέδεζεο κε πνιχ κεγάιε δχλακε, κε ζπλέπεηα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 
 
 
 
7.4.2. ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΤΓΡΑ 

     
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πδξαπιηθψλ πγξψλ 

ζηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ είλαη ε ξεπζηφηεηα, αζπκπηεζηφηεηα 
(ζεσξνχληαη αζπκπίεζηα) ην ημψδεο, ε ρεκηθή επζηάζεηα, ην ζεκείν αλάθιεμεο θαη ην ζεκείν 
θαχζεο. Γεληθά ν ηχπνο ηνπ πγξνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο κε βαζηθνχο παξάγνληεο ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο, ηε 
ζεξκνθξαζία κέζα θαη έμσ απφ ην ζχζηεκα θαη ηε ρξήζε. 

 
 Ημώδεο 

 Γεκηνπξγεί ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ζηε ξνή ηνπ πγξνχ. Μεηψλεηαη κε απμαλφκελε 
ζεξκνθξαζία. Σν πδξαπιηθφ πγξφ νθείιεη λα παξέρεη ζηεγαλφηεηα ζηα ζηνηρεία ηνπ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο (αληιίεο, βαιβίδεο, έκβνια, θ.η.ι.) θαη δελ πξέπεη λα έρεη πνιχ 
ρακειφ ημψδεο. Σν κηθξφ ημψδεο απμάλεη ηε θζνξά ησλ θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ ην κεγάιν ημψδεο ξέεη δχζθνια θαη απμάλεη ηηο απψιεηεο ηζρχνο 
θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο. Σα πδξαπιηθά πγξά ησλ αεξνζθαθψλ έρνπλ ζπλήζσο 
ρακειφ ημψδεο. 

 
 Υεκηθή επζηάζεηα 

Υεκηθή επζηάζεηα είλαη ε ηθαλφηεηα αληίζηαζεο ηνπ πγξνχ ζε νμείδσζε θαη κφιπλζε. 
Σα πδξαπιηθά πγξά είλαη αλζεθηηθά ζε αλεπηζχκεηεο ρεκηθέο κεηαβνιέο θαη δε δηαζπφληαη 
φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο, λεξφ, αιάηη, ή άιινπο ξίπνπο. Σέινο δελ αληηδξνχλ ρεκηθά κε κέηαιια φπσο 
ην ςεπδάξγπξν, ην κφιπβδν, ηνλ θαζζίηεξν θαη ην ραιθφ. Ζ ρεκηθή αζηάζεηα πξνθαιεί 
ζνβαξέο βιάβεο ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα, φπσο θξάμηκν νπψλ, θφιιεκα βαιβίδσλ θαη, 
εκβφισλ δηαξξνέο θαη ειιηπή ιίπαλζε ησλ θηλνπκέλσλ κεξψλ  
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 εκείν Αλάθιεμεο  
εκείν αλάθιεμεο είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία νη αηκνί ηνπ πδξαπιηθνχ πγξνχ 

αλαθιέγνληαη παξνπζία θιφγαο. Σα πδξαπιηθά πγξά έρνπλ πςειφ ζεκείν αλάθιεμεο. 
 

 εκείν Καύζεο 
εκείν θαχζεο είλαη ε Θεξκνθξαζία ζηελ νπνία νη αηκνί ηνπ πγξνχ απηαλαθιέγνληαη 

θαη ζπλερίδεηαη ε θαχζε. Σα πδξαπιηθά πγξά έρνπλ πςειφ ζεκείν θαχζεο. 
 
ηα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζνη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη πδξαπιηθψλ 

πγξψλ  
 

 Τδξαπιηθά Τγξά Βάζεσο Φπηηθνχ Λαδηνχ (MIL-Ζ-7644). Υξεζηκνπνηνχληαη 
ζπάληα θαη ρξσκαηίδνληαη κπιε. Απνηεινχληαη απφ αιθνφιε θαη ξεηζηλφιαδν. 

 Τδξαπιηθά Τγξά Βάζεσο Πεηξειαίνπ. Υξσκαηίδνληαη θφθθηλα. πλήζσο είλαη ηεο 
πξνδηαγξαθήο MIL-Ζ-6083 θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε βνεζεηηθά θαη δεπηεξεχνληα 
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα θαη πνηέ ζε θχξηα. 

 Τδξαπιηθά Τγξά πλζεηηθήο Βάζεσο. ηα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε ζπλεζίδνληαη 
πδξαπιηθά πγξά πξνδηαγξαθήο MIL-Ζ-83282 θαη ζηα πνιηηηθά αεξνζθάθε κε 
ζηξνβηινθηλεηήξα πξνδηαγξαθήο MIL-Ζ-8446. Αλαγλσξίδνληαη απφ ην ρξψκα 
ηνπο, φπσο ειαθξά πξάζηλν ζην Skydrol 7000, κπιε ζην Skydrol 500, θαη ειαθξά 
θφθθηλν ζηα Skydrol 500 Α θαη 500 Β 

 
Μεγάιε ζεκαζία ζηε ιεηηνπξγία ελφο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ε κφιπλζε ηνπ 

πδξαπιηθνχ πγξνχ. Τπάξρνπλ ηα αθφινπζα δχν είδε κφιπλζεο πδξαπιηθψλ πγξψλ: 
 

 ηεξεά ζσκαηίδηα πνπ εηζέξρνληαη ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ 
φπσο άκκνο, ζθφλε, ςήγκαηα ζπγθφιιεζεο θαη κεηαιιηθά ξηλίζκαηα απφ 
κεραληθέο θαηεξγαζίεο ή ζθνπξηέο. 

 Απηνγελή, κε κεηαιιηθά ζσκαηίδηα, φπσο παξάγσγα νμείδσζεο πδξαπιηθνχ 
πγξνχ, ηεκάρηα απφ θζαξκέλα παξεκβάζκαηα θαη νξγαληθά εμαξηήκαηα. 

     
Ζ κφιπλζε πξνθαιεί ζνβαξέο βιάβεο ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα θαη εληνπίδεηαη κε 

θίιηξα. Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πδξαπιηθνχ πγξνχ επηηπγράλεηαη κε ρεκηθέο 
αλαιχζεηο δεηγκάησλ ηνπ. Σα πδξαπιηθά πγξά ειέγρνληαη ζπρλά γηα κφιπλζε. 
 
 
 
7.4.3. ΑΡΥΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 
Έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηε ζρεδίαζή ηνπ, 

απνηειείηαη απφ βαζηθά ζηνηρεία ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη: 
 

 Γεμακελή πγξνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην θίιηξν, ηε βαιβίδα απνθαηάζηαζεο θαη ηνλ 
ελδείθηε ζηάζκεο. 

 Αληιίεο ζηαζεξήο θαη κεηαβιεηήο παξνρήο πνπ κπνξεί λα είλαη θχξηεο θαη βνεζεηηθέο, 
κεραλνθίλεηεο, ειεθηξνθίλεηεο ή ρεηξνθίλεηεο δηαθφξσλ ηχπσλ.  

 Ρπζκηζηέο πίεζεο 

 Γηάθνξα θίιηξα 

 Τδξαπιηθνχο ζπζζσξεπηέο  

 σιελψζεηο πίεζεο απφ ράιπβα θαη ηηο ζσιελψζεηο επηζηξνθήο απφ θξάκα 
αινπκηλίνπ 

 Τδξαπιηθνχο θηλεηήξεο 

 Κπιίλδξνπο ελέξγεηαο 

 Γηάθνξεο βαιβίδεο (κεραληθέο, ειεθηξηθέο) 
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Σν εξγαδφκελν πγξφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην πδξαπιηθφ πγξφ ε πίεζε ηνπ νπνίνπ 

είλαη ζπλήζσο 2.000 θαη 3.000 PSI. 
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη πνιχ εχθνια θαηαλνεηή ζηα 

δχν πνιχ απιά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πνπ ελεξγνπνηνχλ κία επηθάλεηα ειέγρνπ ηνπ 
αεξνζθάθνπο. Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κία ρεηξνθίλεηε αληιία, κία δεμακελή 
πγξνχ, κία βαιβίδα ειέγρνπ, κία βαιβίδα δηαινγήο θαη έλα θχιηλδξν ελέξγεηαο. Ζ αληιία σζεί 
ην πγξφ απφ ηε δεμακελή πξνο ηνλ θχιηλδξν ελέξγεηαο κέζσ ηεο βαιβίδαο ειέγρνπ θαη ηεο 
βαιβίδαο δηαινγήο. Ζ βαιβίδα ειέγρνπ ειέγρεη ηελ πίεζε ηνπ πγξνχ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε 
δήηεζε. 

πλήζσο είλαη κίαο δηεχζπλζεο θαη εκπνδίδεη κεξηθψο ή νιηθψο ηελ θίλεζε ηεο ξνήο 
ηνπ πγξνχ ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Όηαλ εκπνδίδεη νιηθψο ηελ θίλεζε ηνπ πγξνχ ζηελ 
αληίζεηε θαηεχζπλζε, αθηλεηνπνηεί ην έκβνιν ηνπ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 
επηθάλεηα ειέγρνπ. Ζ βαιβίδα δηαινγήο ειέγρεη ηε δηεχζπλζε ηεο ξνήο. Δπηηξέπεη ηε ξνή ηνπ 
πγξνχ πξνο ηνλ θχιηλδξν ελέξγεηαο θαη απφ απηφλ πξνο ηε δεμακελή. 

 
 
 

7.4.4. ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ 
 

Οη δεμακελέο πεξηέρνπλ ην απαηηνχκελν πγξφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαζψο θαη ηελ θάιπςε κηθξψλ δηαξξνψλ. Έρνπλ δηάηαμε γηα ηε δηαθπγή ηνπ παγηδεπκέλνπ 
αέξα θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ θαζψο θαη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν γηα ηε 
δηαζηνιή ηνπ πγξνχ. Ζ δηάηαμε ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ είλαη ζπλήζσο ηχπνπ ξάβδνπ 
ειέγρνπ ή πιεπξηθνχ πάιηλνπ ελδείθηε ή ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. 

Ζ δεμακελή πγξνχ κπνξεί λα είλαη απιή κε αηκνζθαηξηθή απνθαηάζηαζε είηε θιεηζηή 
θαη ζπκπηεδφκελε. ηελ απιή δεμακελή ην πγξφ θζάλεη ζηελ αληιία ππφ ηελ επίδξαζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ηεο βαξχηεηαο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλε πάληνηε πνην ςειά απφ ηελ 
αληιία. Σν ζχζηεκα απηφ ηξνθνδνζίαο κε βαξχηεηα εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζε ειαθξά 
αεξνζθάθε. 

ηα αεξνζθάθε πνπ πεηνχλ ζε κεγάια χςε ε αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη ρακειή, δελ 
επαξθεί γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο αληιίαο θαη, απαηηείηαη ζπκπίεζε ηεο δεμακελήο. Οη κέζνδνη 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπκπίεζε ηεο δεμακελήο είλαη δχν: κε αέξην θαη κε πγξφ. Ζ 
ζπκπίεζε κε αέξην επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή αεξίνπ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
πγξνχ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη αέξαο πνπ παξέρεηαη 
ζπλήζσο απφ ηνλ θηλεηήξα ή απφ ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ πίεζε ηνπ 
αέξα ζηε δεμακελή δηαθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 15 p.s.i. 

ηηο ζπκπηεδφκελεο δεμακελέο κε πγξφ, έλα εχθακπην δηάθξαγκα (κεκβξάλε) 
ηνπνζεηεκέλν ζηνλ εζσηεξηθφ θχιηλδξν ζρεκαηίδεη έλα δνρείν πγξνχ. Ζ πίεζε ηνπ πγξνχ 
απφ ην εμσηεξηθφ ζχζηεκα, ζπλήζσο ηεο ηάμεσο ησλ 3.000 p.s.i. σζεί ην έκβνιν θαη απμάλεη 
ηελ πίεζε ηνπ πγξνχ ηεο δεμακελήο ζε ηηκέο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, πεξίπνπ 30 - 32 p.s.i. 
Όηαλ ε πίεζε ηνπ πγξνχ ππεξβεί ηελ πίεζε πνπ πξναλαθέξζεθε, αλνίγεη ε αλαθνπθηζηηθή 
βαιβίδα θαη ζηαζεξνπνηεί ηελ πίεζε. Ο ηχπνο απηφο ηεο δεμακελήο γεκίδεη θαη απαεξψλεηαη 
πιήξσο. Ζ πίεζε ηνπ πγξνχ απφ 3.000 p.s.i. ζην ζηφκην εηζαγσγήο ηεο δεμακελή, κεηψλεηαη 
ζηα 50 p.s.i. ζηα δχν ζηφκηα εμαγσγήο θαζφηη ε επηθάλεηα ηνπ εκβφινπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλε 
ζε πίεζε 3.000 p.s.i. αλέξρεηαη ζην 1/ 6 ηεο επηθάλεηαο ηνπ εκβφινπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζε 
πίεζε 50 p.s.i. 

Σν ζηφκην πιήξσζεο ησλ δεμακελψλ είλαη πάληνηε ιίγν θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο 
δεμακελήο γηα ηελ απνθπγή ππεξπιήξσζεο. ην εζσηεξηθφ ησλ δεμακελψλ πδξαπιηθνχ 
πγξνχ αιιά θαη ζηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηνπο ππάξρνπλ δηάθνξα ζηνηρεία-εμαξηήκαηα γηα 
ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πγξνχ, ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Γηαρσξηζηήξεο ή θαη Πηεξχγηα: Δκπνδίδνπλ ηελ αλαηαξαρή ηνπ πγξνχ ην νπνίν 
δηαθνξεηηθά ζα άθξηδε θαη ν αέξαο ζα έκπαηλε ζηελ αληιία. 

 Φίιηξν ηνκίνπ Πιήξσζεο: πγθξαηεί ηα μέλα ζσκαηίδηα θαηά ηε δηάξθεηα 
αθαίξεζεο ηνπ πψκαηνο ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ 
πιήξσζε κε πγξφ. 

 ηνηρεία Φίιηξσλ: Καζαξίδνπλ ηνλ αέξα ζπκπίεζεο ηεο δεμακελήο θαη ην πγξφ ζην 
ζηφκην εμφδνπ ηεο παξνρήο θαζψο θαη ζην ζηφκην επηζηξνθήο ηνπ πγξνχ ζηε 
δεμακελή. ηηο δεμακελέο αηκνζθαηξηθήο απνθαηάζηαζεο ηα θίιηξα αέξνο είλαη 
ηνπνζεηεκέλα ζηελ θνξπθή ηεο δεμακελήο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ 
θαη ζηηο δεμακελέο κε ζπκπίεζε πγξνχ ζην ζηφκην εηζφδνπ ηνπ πγξνχ ζπκπίεζεο. 
Δπίζεο, θίιηξα ηνπνζεηνχληαη ζην ζηφκην εμφδνπ ηεο παξνρήο ηεο δεμακελήο. 

 Βαιβίδα Παξάθακςεο: Αλνίγεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε παξνρή πγξνχ 
ζηελ αληιία φηαλ θξάμεη ην θίιηξν. 

 χλδεζκνη σιελψζεσλ Τδξαπιηθνχ πζηήκαηνο Αλάγθεο: Μεξηθά αεξνζθάθε 
δηαζέηνπλ πδξαπιηθά ζπζηήκαηα αλάγθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ηνπ θπξίνπ ζπζηήκαηνο. Σα δχν ζπζηήκαηα ηξνθνδνηνχληαη ζπλήζσο 
απφ ηελ ίδηα δεμακελή. Σν ζηφκην ηξνθνδνζίαο ηεο αληιίαο αλάγθεο είλαη πνην 
ρακειά (ζπλήζσο ζηνλ πάην ηεο δεμακελήο) απφ απηφ ηνπ θπξίνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο. 

 
 
 
7.4.5. ΑΝΣΛΗΔ 
    

Οη αληιίεο δεκηνπξγνχλ ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηελ απαξαίηεηε πίεζε γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπ πγξνχ. Γηαθξίλνληαη κε βάζε ηελ πεγή ελέξγεηαο ζε αληιίεο ηζρχνο θαη ζε 
ρεηξνθίλεηεο αληιίεο. 

 
 Υεηξνθίλεηεο Αληιίεο 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα αεξνζθάθε παιαηάο ηερλνινγίαο. ηα ζχγρξνλα 
αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν θαη απνθιεηζηηθά ζην εθεδξηθφ ζχζηεκα αλάγθεο θαη 
γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο. πλήζσο είλαη 
δηπιήο ελέξγεηαο, ηχπνπ εκβφινπ θαη παξέρνπλ πγξφ κε πίεζε θαη ζηηο δχν δηαδξνκέο ηνπ 
εκβφινπ.  

Απνηεινχληαλ απφ έλαλ θχιηλδξν κε έκβνιν θαη ζηφκην εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηα 
ηνηρψκαηά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ δχν βαιβίδεο ειέγρνπ θαη έλαλ ρεηξνκνριφ. Καζψο ν 
ρεηξνκνριφο ηεο αληιίαο θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ πγξνχ ζηελ αληιία, 
θιείλεη ε βαιβίδα ειέγρνπ ζην ζηφκην εηζφδνπ, ζηακαηάεη ε είζνδνο πγξνχ ζηελ αληιία, 
αλνίγεη ε βαιβίδα ειέγρνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εκβφινπ θαη ην πγξφ εμέξρεηαη κε πίεζε απφ ην 
ζηφκην εμφδνπ. Αληηζέησο, θαζψο ν ρεηξνκνριφο ηεο αληιίαο θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, αλνίγεη ε 
βαιβίδα ειέγρνπ ζην ζηφκην εηζφδνπ, εηζέξρεηαη πγξφ ζηελ αληιία, θιείλεη ε βαιβίδα ειέγρνπ 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ εκβφινπ, απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ πγξνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο αληιίαο 
πεξηκεηξηθά θαη πίζσ απφ ηε θιεηζηή βαιβίδα ειέγρνπ θαη ην πγξφ εμέξρεηαη κε πίεζε απφ ην 
ζηφκην εμφδνπ. 

 
 Αληιίεο Ηζρύνο 

Υαξαθηεξίδνληαη έηζη επεηδή ηξνθνδνηνχληαη απφ εμσηεξηθή πεγή ηζρχνο, κεραληθή ή 
ειεθηξηθή. Οη κεραλνθίλεηεο παίξλνπλ θίλεζε απφ ην θηβψηην παξειθφκελσλ ηνπ θηλεηήξα 
θαη νη ειεθηξνθίλεηεο απφ ειεθηξνθηλεηήξα. Γηαθξίλνληαη ζε αληιίεο ζηαζεξήο θαη 
κεηαβιεηήο παξνρήο. ε νξηζκέλα αεξνζθάθε ππάξρνπλ αληιίεο, ζπλήζσο αλάγθεο, πνπ 
θηλνχληαη απφ ηε ξνή ηνπ αέξα κε ηε βνήζεηα κίαο πηεξσηήο. 

 
1. Αληιίεο ηαζεξήο Παξνρήο. Υαξαθηεξίδνληαη θαη σο αληιίεο κεηαηφπηζεο ή ζηαζεξνχ 

φγθνπ: Οη αληιίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξαιακβάλνπλ κία πνζφηεηα πγξνχ θαη ην 
κεηαηνπίδνπλ απμάλνληαο ηελ ζηαηηθή πίεζε ηνπ πγξνχ. Παξέρνπλ ζηαζεξή πνζφηεηα 
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πγξνχ ζε θάζε πεξηζηξνθή αλεμάξηεηα απφ ηε δήηεζε ζε πίεζε. Ζ απφδνζή ηνπο 
εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ζηξνθέο. Γηα λα δηαηεξεζεί ε πίεζε ηνπ πγξνχ 
ζηαζεξή απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ξπζκηζηή πίεζεο. Οη αληιίεο απηέο ρσξίδνληαη ζε 
παιηλδξνκηθέο (εκβνινθφξα) θαη πεξηζηξνθηθέο, δηα παξάδεηγκα νδνληνηξνρνχο. 

2. Αληιίεο Μεηαβιεηήο Παξνρήο ή Γπλακηθέο Αληιίεο: Οη αληιίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 
κεηαβάινπλ ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ πγξνχ κε απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο 
θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζηαηηθή πίεζε. Ζ παξνρή ηνπο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 
αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ πγξνχ κέζα ζηνπο ζσιήλεο θαη 
κεηαβάιιεηαη κε ηε δήηεζε ζε πίεζε. Οη αληιίεο απηέο ρσξίδνληαη ζε θπγνθεληξηθέο 
θαη εκβνιναληιίεο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ αληιηψλ απηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο αληιίεο ηεο 
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο, είλαη: κεγαιχηεξε αζθάιεηα, εξγάδνληαη κε κεγαιχηεξν 
αξηζκφ ζηξνθψλ, κηθξφ κέγεζνο θαη βάξνο, κηθξφ θφζηνο ζπληήξεζεο, κεηαβιεηή 
παξνρή αθφκε θαη κεδεληθή γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
Οη αληιίεο κε βάζε ην κεραληζκφ άληιεζήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε αληιίεο κε:      
  

 Οδνληνηξνρφ  

 ηξνθεία  

 Πηεξχγηα  

 Έκβνια. 
     

Οη αληιίεο κε νδνληνηξνρφ είλαη ζηαζεξήο παξνρήο θαη έρνπλ επξεία ρξήζε ζηα 
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο κε νδνληνηξνρφ 
είλαη ε εμήο: Απνηεινχληαη απφ δπν ζπλεξγαδφκελνπο νδνλησηνχο ηξνρνχο πνπ εδξάδνληαη 
ζην θχξην ζψκα ηεο αληιίαο. Σα δηάθελα κεηαμχ ηνπ θπξίνπ ζψκαηνο ηεο αληιίαο θαη ησλ 
ηξνρψλ είλαη πνιχ κηθξά. Ο ηξνρφο πνπ παίξλεη θίλεζε απφ εμσηεξηθή πεγή ηζρχνο 
κεηαθέξεη ηελ θίλεζε ζηνλ άιιν ηξνρφ. Σν ζηφκην εηζφδνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεμακελή 
πδξαπιηθνχ πγξνχ θαη ην ζηφκην εμφδνπ κε ηε γξακκή πίεζεο. Σα δφληηα ησλ ηξνρψλ θαζψο 
δηέξρνληαη απφ ην ζηφκην εηζφδνπ παγηδεχνπλ ην πγξφ ζην δηάθελν κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 
εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηεο αληιίαο θαη ην κεηαθέξνπλ (κεηαηνπίδνπλ) ζην ζηφκην ηεο 
εμφδνπ. Οη αληιίεο κε νδνληνηξνρνχο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα κηθξέο θαη κεζαίεο πηέζεηο. 
    Ζ αληιία ηχπνπ πηεξπγίσλ απνηειείηαη απφ ην θχξην ζψκα, έλα εζσηεξηθφ ρηηψλην, 
ηέζζεξα πηεξχγηα θαη έλα ζηξνθείν κε εγθνπέο γηα ηελ ππνδνρή ησλ πηεξπγίσλ 
ηνπνζεηεκέλν έθθεληξα ζην ρηηψλην. Ο φγθνο ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ηνπ ρηησλίνπ 
κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνθείνπ επεηδή είλαη έθθεληξα ηνπνζεηεκέλν. Ο 
φγθνο θάζε ηκήκαηνο κεηαβάιιεηαη απφ κία ειάρηζηε ηηκή ζηε κέγηζηε ζε θάζε κηζή ζηξνθή. 
ην ζηφκην εηζφδνπ έρεη ην κέγηζην φγθν θαη ηελ ειάρηζηε πίεζε ελψ ζην ζηφκην εμφδνπ ηνλ 
ειάρηζην φγθν θαη ηε κέγηζηε πίεζε. Σν πγξφ ζε θάζε ηκήκα εηζέξρεηαη ζηελ αληιία, φηαλ 
δηέξρεηαη απφ ην ζηφκην εηζφδνπ θαη εμέξρεηαη, φηαλ δηέξρεηαη απφ ην ζηφκην εμφδνπ. 
    Οη αληιίεο κε έκβνια ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε 
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα κε κεγάιεο πηέζεηο, ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ησλ 3.000 psi. Κχξην 
πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξσλ πηέζεσλ απφ ηνπο άιινπο 
ηχπνπο αληιηψλ. Δίλαη κεραλνθίλεηεο θαη απνηεινχληαη απφ πνιινχο παξάιιεινπο αμνληθά 
ηνπνζεηεκέλνπο θπιίλδξνπο κε έλα έκβνιν θαη κία βαιβίδα ζε θάζε θχιηλδξν. Ο αξηζκφο 
ησλ θπιίλδξσλ είλαη πεξηηηφο. 
    πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο γσληαθήο δηάηαμεο εκβφισλ. Ζ γσληαθή δηάηαμε 
αλαγθάδεη ηα έκβνια λα παιηλδξνκνχλ θαζψο ε αληιία πεξηζηξέθεηαη. Όηαλ ηα ηξία έκβνια 
εμέξρνληαη ζηνπο θπιίλδξνπο ηα άιια ηξία εηζέξρνληαη. ηνπο θπιίλδξνπο κε εμεξρφκελα 
έκβνια κεησλφηαλ ε πίεζε θαη ζπλεπψο εηζέξρεηαη πγξφ ζηελ αληιία ελψ ζηνπο θπιίλδξνπο 
κε εηζεξρφκελα έκβνια, απμάλεηαη ε πίεζε θαη ην πγξφ εμέξρεηαη απφ ην ζηφκην εμφδνπ. Ζ 
αληιία απηή, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε, είλαη επίζεο ζηαζεξήο παξνρήο. 
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7.4.6. ΡΤΘΜΗΣΔ ΠΗΔΖ 
     

Οη ξπζκηζηέο πίεζεο δηαηεξνχλ ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ δχν 
πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζηαζεξήο παξνρήο 
ρσξίο θφξηηζε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ κεραληζκψλ. Ζ παξνρή ηεο αληιίαο δηέξρεηαη 
απφ ην ξπζκηζηή πίεζεο πξηλ θζάζεη ζην ζχζηεκα. Οη ξπζκηζηέο δέρνληαη ηελ πίεζε ηνπ 
πγξνχ θαη απφ ηα δχν ζηφκηα. Μέρξη λα αλνίμεη ε βαιβίδα ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο ζηελ 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ην πγξφ παξέρεηαη ζην ζχζηεκα. Όηαλ ε πίεζε ππεξβεί ηε 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ην πγξφ επηζηξέθεη ζηε δεμακελή. 
 
 
 

7.4.7. ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ ΤΧΡΔΤΣΔ 
 

Οη πδξαπιηθνί ζπζζσξεπηέο είλαη απνζήθεο πγξνχ ππφ πίεζε κε θχξηα απνζηνιή 
ηελ: 

 

 α. Απφζβεζε ησλ αλεπηζχκεησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο πίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 β. Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο αληιίαο ηζρχνο. 

 γ. Τπνζηήξημε ηεο αληιίαο ζε ζπλζήθεο ππεξβνιηθήο θφξηηζεο. 
 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζπζζσξεπηψλ νη βαζηθφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη 
θπιηλδξηθνχ ηχπνπ κε έκβνια θαη ζθαηξηθνχ ηχπνπ κε δηαθξάγκαηα. Έρνπλ ηελ ίδηα αξρή 
ιεηηνπξγίαο. Έρνπλ έλα ρψξν ζην νπνίν απνζεθεχεηαη αέξην κε πίεζε θαη έλα ρψξν κε 
πδξαπιηθφ πγξφ ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα. Όηαλ απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο κεηψλεηαη ν φγθνο ηνπ αεξίνπ θαη απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ θαη 
αληηζηξφθσο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνζβέλνληαη απμνκεηψζεηο-δηαθπκάλζεηο ηεο πίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Σν αέξην κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε πίεζε ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα θαη λα ην 
ζέζεη ζε ιεηηνπξγία νξηζκέλεο θνξέο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο αληιίαο. Ζ αξρηθή πίεζε 
πιεξψζεσο ηνπ ζπζζσξεπηή κε αέξην είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε πίεζε 
ιεηηνπξγίαο θάζε κεραληζκνχ. 
 
 
 
7.4.8. ΒΑΛΒΗΓΔ 

 
ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη 

ηχπνη βαιβίδσλ κε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. Οη πην γλσζηνί θαη κε επξεία ρξήζε ηχπνη 
βαιβίδσλ είλαη: 
 
 Βαιβίδεο Γηαινγήο (Selector Vaves) 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηεχζπλζεο θίλεζεο ελφο κεραληζκνχ (π.ρ. 
επηθάλεηαο ειέγρνπ) θαη ηελ αζθάιηζε ηεο ζέζεσο ηνπ κέζσ ηνπ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο. 
Γηαθξίλνληαη, κε βάζε ηε ξνή ηνπ πγξνχ ζηελ νπδέηεξε ζέζε ηνπο, ζε δχν θαηεγνξίεο: 
αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ θέληξνπ. 

Υαξαθηεξίδνληαλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνκίσλ ηνπο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη πεξηζζφηεξεο βαιβίδεο δηαινγήο έρνπλ ηέζζεξα ζηφκηα. 
Σν πξψην ζηφκην ζπλδέεηαη κε ηελ αληιία θαη ην δεχηεξν κε ηε γξακκή επηζηξνθήο ζηε 
δεμακελή. Σα άιια δχν ζπλδένληαη κε δχν ζηφκηα δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ εκβφινπ ηνπ 
θπιίλδξνπ ελέξγεηαο γηα λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε ηνπ εκβφινπ πξνο ηα αξηζηεξά ή δεμηά, 
αλάινγα κε ηε ζέζε επηινγήο (π.ρ. αλέβαζκα - θαηέβαζκα πηεξπγίνπ θιίζεσο). 

 

 Βαιβίδεο Κιεηζηνχ Κέληξνπ. Όηαλ ε βαιβίδα ηίζεηαη ζε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο 
(νπδέηεξε ζέζε), ηφηε ηα ζηφκηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ θιείλνπλ θαη δελ εηζέξρεηαη θαη 
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εμέξρεηαη πγξφ απφ απηήλ. ηα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο βαιβίδεο 
δηαινγήο θιεηζηνχ θέληξνπ ηεζζάξσλ ζηνκίσλ κε ζηξνθείν ή έκβνιν. Οη βαιβίδεο 
θιεηζηνχ θέληξνπ έρνπλ ηξεηο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο, κία νπδέηεξε ζέζε ζηελ νπνία ε 
βαιβίδα είλαη θιεηζηή θαη δχν ζέζεηο ιεηηνπξγίαο αληίζεηεο θνξάο θαη δηεχζπλζεο 
θίλεζεο, γηα βαιβίδα δηαινγήο κε ζηξνθείν. 

 Βαιβίδεο Αλνηθηνχ Κέληξνπ. Όηαλ ε βαιβίδα ηίζεηαη ζε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο 
(νπδέηεξε ζέζε), ηφηε ηα ζηφκηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ είλαη αλνηθηά θαη ην πγξφ 
δηέξρεηαη απφ ηε βαιβίδα θαη επηζηξέθεη ζηε δεμακελή. Καηά ηα ινηπά ε ιεηηνπξγία 
ηεο είλαη ίδηα κε απηή ηνπ θιεηζηνχ θέληξνπ, γηα βαιβίδα δηαινγήο ηεζζάξσλ ζηνκίσλ 
κε ζηξνθείν. 
 
Οη βαιβίδεο δηαινγήο, φπσο θαη ηα άιια είδε βαιβίδσλ, κπνξεί λα είλαη ειεθηξηθέο, 

π.ρ. κε ζσιελνεηδή.  
 
 Βαιβίδεο Αλαθνύθηζεο (Relief Valve).  

Μεηψλνπλ ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φηαλ ππεξβεί κία νξηζκέλε ηηκή θαη 
πξνζηαηεχνπλ ηηο ζσιελψζεηο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απφ δεκηέο. Ζ αχμεζε ηεο πίεζεο κπνξεί 
λα δεκηνπξγεζεί αθφκε θαη απφ ζεξκηθέο δηαζηνιέο ηνπ πγξνχ. Ζ κείσζε (αλαθνχθηζε) ηεο 
πίεζεο επηηπγράλεηαη κε επηζηξνθή ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο πγξνχ ζηε δεμακελή. Δίλαη 
βαιβίδεο αζθαιείαο πνπ ξπζκίδνληαη λα αλνίγνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή πίεζεο αξθεηά 
κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα θχξηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ 
ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζηα 3.000 p.s.i. θαη νη βαιβίδεο αλαθνχθηζεο ξπζκίδνληαη λα αλνίγνπλ 
ζηα 3,650 p.s.i. θαη λα θιείλνπλ ζηα 3,190 p.s.i.. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη βαιβίδσλ αλαθνχθηζεο κε βαζηθφ ζηνηρείν, ζπλήζσο έλα 
ειαηήξην, ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε έληαζε θαζνξίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο βαιβίδαο. Οη πην 
γλσζηνί ηχπνη είλαη ε βαιβίδα ζθαηξηθνχ ηχπνπ, ηχπνπ ρηησλίνπ θαη ηχπνπ παπαξνχλαο. 
Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη νη βαιβίδεο ζεξκηθήο αζθάιεηαο πνπ αλαθνπθίδνπλ ηελ πίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ πγξνχ. 

 

 Ζ βαιβίδα είλαη ζε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο (νπδέηεξε). Σν έκβνιν θιείλεη ην ζηφκην 
επηζηξνθήο θαη ηα δχν ζηφκηα ησλ θπιίλδξσλ ελέξγεηαο θαη ην πγξφ δελ κπνξεί λα 
εηζέιζεη ή λα εμέιζεη απφ ηε βαιβίδα. 

 Σν ζηφκην ηεο αληιίαο θαη ην ζηφκην ηνπ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο 2 ζπλδένληαη κεηαμχ 
ηνπο φπσο θαη ην ζηφκην ηνπ θπιίλδξνπ 1 κε ην ζηφκην επηζηξνθήο. πλεπψο 
ιεηηνπξγεί ν θχιηλδξνο 2. 

 Σν ζηφκην ηεο αληιίαο θαη ην ζηφκην ηνπ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο 1 ζπλδένληαη κεηαμχ 
ηνπο φπσο θαη ην ζηφκην ηνπ θπιίλδξνπ 2 κε ην ζηφκην επηζηξνθήο. πλεπψο 
ιεηηνπξγεί ν θχιηλδξνο 1. 

 
 Βαιβίδεο Διέγρνπ (Check Valves) 

Διέγρνπλ κε αθξίβεηα ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε, 
δηαζθαιίδνπλ ζηαζεξή θαη ειεγρφκελε ξνή. Δίλαη κίαο δηεχζπλζεο, γη' απηφ ραξαθηεξίδνληαη 
θαη σο βαιβίδεο κίαο δηεχζπλζεο θαη εκπνδίδνπλ κεξηθψο ή νιηθψο ηελ θίλεζε ηεο ξνήο ηνπ 
πγξνχ ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. πλήζσο έρνπλ δχν ζηφκηα θαη ζπλδένληαη ζην πδξαπιηθφ 
ζχζηεκα ζε ζεηξά κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη βαιβίδσλ ειέγρνπ, 
ν απιφο θαη ν πεξηνξηζηηθφο ηχπνο. Ο απιφο ηχπνο ηεο βαιβίδαο ειέγρνπ επηηξέπεη 
απεξηφξηζηε ξνή ζε κία κφλν θαηεχζπλζε. Σν πγξφ εηζέξρεηαη απφ ην ζηφκην εηζφδνπ θαη 
απνθξάδεη ηε βαιβίδα πηέδνληαο ην ειαηήξην. Σε ζηηγκή πνπ ζηακαηάεη ε ξνή, θιείλεη 
πιήξσο ε βαιβίδα θαη εκπνδίδεη νιηθψο ηελ αληίζηξνθε ξνή κέζσ ηεο βαιβίδαο. Ζ βαιβίδα 
ειέγρνπ πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ είλαη ίδηα κε ηελ απιή, κε ηε δηαθνξά φηη, φηαλ θιείλεη, 
επηηξέπεη πεξηνξηζκέλε ξνή ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Δίλαη γλσζηή θαη σο βαιβίδα 
απφζβεζεο. 

Ζ δηεχζπλζε ηεο ξνήο ζηελ απιή βαιβίδα επηζεκαίλεηαη κε έλα κεγάιν βέινο ζην 
θχξην ζψκα ηεο θαη ζηελ πεξηνξηζηηθή κε δχν βέιε εθ ησλ νπνίσλ ην πην έληνλν δείρλεη ηελ 
ειεχζεξε ξνή θαη ην ιηγφηεξν έληνλν ηελ πεξηνξηζκέλε. 
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 Γηάθνξνη Σύπνη Βαιβίδσλ  
ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ, εθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ 

ηχπνπο βαιβίδσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηάθνξνπ άιινη ηχπνη κε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. 
Τπάξρνπλ βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο ή ζηξαγγαιηζηηθέο βαιβίδεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ θπξίνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, βαιβίδεο ξχζκηζεο γηα ηελ νκνηφκνξθε 
θίλεζε ησλ θπιίλδξσλ ελέξγεηαο, βαιβίδεο αζθαιείαο γηα ηε δηαθνπή ηεο ξνήο ζε 
πεξίπησζε δηαξξνήο πγξνχ, βαιβίδεο ηαρείαο απνζχλδεζεο γηα ηελ απνθπγή απψιεηαο 
πγξνχ ζε πεξίπησζε αθαίξεζεο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε δηάξθεηα εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο, βαιβίδεο δηαδνρήο γηα ην ζπγρξνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ησλ ζπξίδσλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο εθηίλαμεο θαζίζκαηνο, θ.η.ι.. 

Οη θχιηλδξνη ελέξγεηαο κεηαηξέπνπλ ην έξγν ζπκπίεζεο ηνπ πγξνχ ζε θίλεζε, δει. 
δεκηνπξγνχλ ηελ απαξαίηεηε δχλακε γηα ηε γξακκηθή θίλεζε ελφο εμαξηήκαηνο. 
Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ, π.ρ. γηα ηελ θίλεζε 
ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ. Απνηεινχληαη απφ ην θχξην ζψκα θαη απφ έλα ε πεξηζζφηεξα 
έκβνια κε δηάθνξα ζηφκηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ πγξνχ. Ζ ζηεγαλφηεηα κεηαμχ εκβφισλ 
θαη θπιίλδξσλ θαζψο θαη ηνπ βάθηξνπ εμαζθαιίδεηαη κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο. Σν 
θχξην ζψκα ηνπ θπιίλδξνπ θέξεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο βάζεηο ζηήξημεο γηα ηελ ζηήξημή 
ηνπ ζην αεξνζθάθνο. Σν άθξν ηνπ βάθηξνπ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην εμάξηεκα πνπ ζέηεη 
ζε θίλεζε. 
 
 
 
7.4.9. ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
Οη θχιηλδξνη ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη απιήο ελέξγεηαο, δηπιήο ελέξγεηαο θαη 

δπγνζηαζκηζκέλνπ ηχπνπ. 
 

 Κύιηλδξνο Απιήο Δλέξγεηαο 
  Παξέρνλ θίλεζε ζε κία δηεχζπλζε. Έρεη έλα ζηφκην απφ ην νπνίν ην πγξφ εηζέξρεηαη 
κε πίεζε θαη θηλεί ην έκβνιν, ελψ ηαπηφρξνλα πηέδεηαη ην ειαηήξην. Όηαλ κεηψλεηαη ε πίεζε 
ηνπ πγξνχ, κεηψλεηαη θαη ε δχλακε πνπ αζθείηαη ζην έκβνιν θαη φηαλ γίλεη κηθξφηεξε απφ ηελ 
αληίζηνηρε δχλακε ηνπ ειαηεξίνπ, ην έκβνιν επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη ν αέξαο 
εηζέξρεηαη ζην ρψξν ηνπ ειαηεξίνπ.  
 
 Κύιηλδξνο Γηπιήο Δλέξγεηαο 

Έρεη δχν ζηφκηα εηζφδνπ πγξνχ, ζπλεξγάδεηαη ζπλήζσο κε κία βαιβίδα δηαινγήο 
ηεζζάξσλ ζηνκίσλ θαη παξέρεη θίλεζε ζε δχν δηεπζχλζεηο. 

 
 Κύιηλδξνο Δλέξγεηαο Επγνζηαζκηζκέλνπ Σύπνπ 

Δίλαη έλαο θχιηλδξνο δηπιήο ελέξγεηαο ζηνλ νπνίν ην βάθηξν εθηείλεηαη θαη ζηα δχν 
άθξα ηνπ θπιίλδξνπ. Καζηζηά εθηθηή ηελ ηαπηφρξνλε θίλεζε δχν εμαξηεκάησλ, φπσο π.ρ. 
ηνπο θαζαξηζηήξεο αιεμελέκσλ, ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ξηλαίνπ ζθέινπο θ.η.ι.. 

  
 Γηάθνξνη Σύπνη Κπιίλδξσλ Δλέξγεηαο 

ηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη εμειηγκέλνη ηχπνη θπιίλδξσλ ελέξγεηαο 
κε ηξία ζηφκηα θαη δχν έκβνια, θαη δηάθνξνη ειεθηξηθνί ζεξβνκεραληζκνί. 

 
 
 

7.4.10. ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 
 
Ο πδξαπιηθφο θηλεηήξαο παξάγεη πεξηζηξνθηθή ηζρχ απφ ηελ πίεζε ηνπ πδξαπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη αληίζηξνθε απηήο ηεο αληιίαο ηχπνπ 
νδνληνηξνρνχ. Ζ δηεχζπλζε πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα ειέγρεηαη απφ κία βαιβίδα δηαινγήο. 
Ζ αληιία απμάλεη ηελ πίεζε θαη ζέηεη ζε θίλεζε ην πδξαπιηθφ πγξφ ελψ ν θηλεηήξαο ιακβάλεη 
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ηελ θίλεζε ηνπ απφ ην πδξαπιηθφ πγξφ. Σν πγξφ αζθεί πίεζε ζηνπο νδνληνηξνρνχο ηνπ 
θηλεηήξα πνπ κεηαθηλνχληαλ θαη πεξηζηξέθνπλ ηνλ άμνλά ηνπ. Ο άμνλαο ζπλδέεηαη κε ην 
κεραληζκφ πνπ πξφθεηηαη λα θηλεζεί, π.ρ. έλαλ αηέξκνλα γηα ηελ θίλεζε ησλ πηεξπγίσλ 
θακππιφηεηαο. Ζ εθθίλεζε επηηπγράλεηαη απφ κία βαιβίδα εθθίλεζεο. ην ζρήκα 15 
απεηθνλίδεηαη ζπγθξηηηθά ε ιεηηνπξγία κίαο πδξαπιηθήο αληιίαο θαη ελφο πδξαπιηθνχ θηλεηήξα. 

 

 
 

ρήκα 15: Απεηθόληζε ζπγθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο πδξαπιηθήο αληιίαο θαη πδξαπιηθνύ θηλεηήξα. 
 
 

 
7.4.11. ΔΗΓΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 
Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ είλαη αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ θέληξνπ θαη 

κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη κε πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα αλάγθεο. 
 

 Τδξαπιηθό ύζηεκα Αλνηθηνύ Κέληξνπ 
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη έρεη ξνή πγξνχ, φηαλ ιεηηνπξγεί ε αληιία, ρσξίο 

φκσο πίεζε κέρξη λα ελεξγνπνηεζεί θάπνηνο θχιηλδξνο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα 
βαζηθφ ηππηθφ ζχζηεκα αλνηθηνχ θέληξνπ, απνηειείηαη απφ: κία δεμακελή, κία αληιία 
ζηαζεξήο παξνρήο, κία βαιβίδα αλαθνχθηζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο βαιβίδεο δηαινγήο 
αλνηθηνχ θέληξνπ θαη έλα ή πεξηζζφηεξνπο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο. Ζ βαιβίδα αλαθνχθηζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηνξίδεη ηελ πίεζε φηαλ ιεηηνπξγεί ν θχιηλδξνο θαη ε βαιβίδα δηαινγήο. 
Γελ απαηηείηαη ξπζκηζηήο πίεζεο. 

 
 Λεηηνπξγία πζηήκαηνο κε Βαιβίδεο Γηαινγήο ζε Οπδέηεξε (Κιεηζηή) Θέζε 

ην ζχζηεκα αλνηθηνχ θέληξνπ κε βαιβίδεο δηαινγήο αλνηθηνχ θέληξνπ ζε νπδέηεξε 
ζέζε ην πγξφ σζείηαη απφ ηελ αληιία ζηηο ζσιελψζεηο, δηέξρεηαη απφ φιεο ηηο βαιβίδεο 
δηαινγήο θαη επηζηξέθεη ζηε δεμακελή ρσξίο αχμεζε ηεο πίεζεο. Οη βαιβίδεο δηαινγήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλδένληαη ελ ζεηξά ή παξάιιεια. 

 
 Λεηηνπξγία πζηήκαηνο κε κία Βαιβίδα Γηαινγήο ζε Θέζε Λεηηνπξγίαο 
 Όηαλ κία κφλν βαιβίδα δηαινγήο ηίζεηαη ζε ζέζε ιεηηνπξγία, ην πγξφ κεηαθηλείηαη κε 

πίεζε απφ ηελ αληιία πξνο ηνλ θχιηλδξν ελέξγεηαο αθνχ δηέιζεη ειεπζέξα απφ ηελ πξψηε 
βαιβίδα δηαινγήο πνπ είλαη ζε νπδέηεξε ζέζε. Καζψο ην έκβνιν ηνπ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο 
θηλείηαη, ην πγξφ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην έκβνιν θηλείηαη πξνο ηελ επφκελε βαιβίδα 
δηαινγήο, δηέξρεηαη κέζα απφ απηήλ θαζφηη είλαη ζε νπδέηεξε ζέζε θαη επηζηξέθεη ζηε 
δεμακελή. Όηαλ ην έκβνιν θζάζεη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ θπιίλδξνπ ελέξγεηαο, ην 



 
84 

πγξφ ζηακαηάεη λα θηλείηαη πιένλ, απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ, ελεξγνπνηείηαη ε βαιβίδα 
αλαθνχθηζεο θαη ην πγξφ επηζηξέθεη κέζσ απηήο ζηε δεμακελή. Όηαλ δχν ή ηξεηο βαιβίδεο 
ηεζνχλ ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο, ηφηε ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε δήηεζε ηζρχνο ησλ θπιίλδξσλ 
ελέξγεηαο, δει. πξψηα ιεηηνπξγεί ν θχιηλδξνο κε ηελ ειάρηζηε δήηεζε ζε πίεζε πγξνχ. 

 
 Τδξαπιηθό ύζηεκα Κιεηζηνύ Κέληξνπ  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη ην πγξφ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα έρεη πίεζε φηαλ 
ιεηηνπξγεί ε αληιία θαη γη' απηφ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο άκεζν ζχζηεκα. Έλα ηππηθφ, βαζηθφ 
ζχζηεκα θιεηζηνχ θέληξνπ απνηειείηαη απφ κία δεμακελή, κία αληιία, κία βαιβίδα 
αλαθνχθηζεο, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο θαη ηξεηο βαιβίδεο δηαινγήο 
θιεηζηνχ θέληξνπ, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ελεξγνπνηεί δηαθνξεηηθφ θχιηλδξν ελέξγεηαο. 
 
 
 
7.4.12. ΑΠΛΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
Κάζε αεξνζθάθνο έρεη έλα θχξην πδξαπιηθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδέεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη 

κε ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ηνπ. Σα πδξαπιηθά θχξηα ζπζηήκαηα 
θαη ππνζπζηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ είλαη πνιχπινθα γηαηί ζπλδπάδνπλ πνιιέο 
θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο πηέζεσλ θαζψο θαη ζπγρξνληζκέλεο θηλήζεηο κεραληζκψλ θαη 
ηκεκάησλ. Π.ρ. ζηα αλαζπξφκελα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο, ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα 
πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ ζπξψλ θαζψο θαη ηελ αζθάιηζή ηνπο 
ζηελ άλσ θαη θάησ ζέζε ζε ζπγρξνληζκφ κε ηελ θίλεζε ησλ ζθειψλ θαηά ηε θάζε 
αλάζπξζεο θαη έθηαζεο. Ζ πεξηγξαθή ησλ πνιχπινθσλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 
αεξνζθαθψλ εθηηκάηαη φηη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ, δεδνκέλνπ 
κάιηζηα φηη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ίδηα κε απηήλ ελφο απινχ ζπζηήκαηνο. 
     Ζ ιεηηνπξγία ελφο απινχ θχξηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ελφο θιαζζηθνχ 
αεξνζθάθνπο είλαη ε εμήο: ε αληιία ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη κεηαβιεηήο παξνρήο θαη 
παίξλεη θίλεζε απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ αεξνζθάθνπο, αληιεί ην πγξφ απφ ηε δεμακελή θαη ην 
σζεί ζηα πδξαπιηθά επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο θαιχπηξαο, ησλ πηεξπγίσλ θακππιφηεηαο 
ηνπ ρείινπο εθθπγήο, ηεο πεδαιηνχρεζεο ηνπ ξηλαίνπ ζθέινπο, ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζγείσζεο θαη ησλ αεξφθξελσλ. Σν πγξφ δηέξρεηαη απφ κία ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα 
παξάθακςεο, ε νπνία γηα θάζε έλα απφ ηα ππνζπζηήκαηα ελεξγνπνηείηαη, απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

Σν πγξφ ζε θάζε ππνζχζηεκα ελεξγνπνηεί ηνπο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο θαη επηζηξέθεη 
ζηνλ θεληξηθφ ζσιήλα επηζηξνθήο ζηε δεμακελή. Μία αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα, ζπλδεδεκέλε 
ζην ζχζηεκα κεηά ηε βαιβίδα παξάθακςεο, εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο ζηα 
επηηξεπφκελα φξηα. Μία ρεηξνθίλεηε αληιία δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζεο βιάβεο ηεο θχξηαο κεραλνθίλεηεο αληιίαο. 

 
 

 
7.4.13. ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΓΚΖ 

 
χκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηα ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά αεξνζθάθε 

πξνβιέπεηαη λα έρνπλ επηπξφζζεηα ηα εμήο ζπζηήκαηα αλάγθεο: έλα πδξαπιηθφ γηα ηελ 
θίλεζε ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ, έλα πλεπκαηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 
θαη έλα κεραληθφ ζχζηεκα γηα ην θαηέβαζκα ησλ ζθειψλ.  
    Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα αλάγθεο πξέπεη λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεην απφ ην θχξην 
πδξαπιηθφ ζχζηεκα. Ζ αληιία ηνπ ζπζηήκαηνο αλάγθεο κπνξεί λα είλαη ρεηξνθίλεηε ή λα 
παίξλεη θίλεζε απφ ειεθηξνθηλεηήξα, ή ζηξνβηινθηλεηήξα. Οη ζσιελψζεηο ηνπ θπξίνπ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλάγθεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλεο. Οη δεμακελέο ησλ δχν ζπζηεκάησλ έρνπλ ζπλήζσο ην ίδην 
ζηφκην πιήξσζεο. 

Έλα ηππηθφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα αλάγθεο κε ειεθηξνθηλεηήξα απνηειείηαη απφ κία 
αληιία, έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα, έλα ζπζζσξεπηή, κία αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα, έλα δηαθφπηε 



 
85 

ηειερεηξηζκνχ απφ ην ρψξν δηαθπβέξλεζεο θαη έλα δηαθφπηε πίεζεο. Ζ θχξηα δηαθνξά ηνπ 
ζπγθξηηηθά κε έλα θαλνληθφ ζχζηεκα είλαη φηη ε αληιία ηνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κφλν φηαλ 
απαηηεζεί αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ ε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεησζεί θάησ 
απφ κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ν δηαθφπηεο πίεζεο ελεξγνπνηεί ηνλ θηλεηήξα ν νπνίνο παχεη 
λα ιεηηνπξγεί, φηαλ ε πίεζε απμεζεί θαη ιάβεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ αλαθνπθηζηηθή 
βαιβίδα πξνζηαηεχεη ην ζχζηεκα απφ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο πίεζεο θαη ν ζπζζσξεπηήο 
απνθνξηίδεη ηνλ θηλεηήξα. 

 
 

 
7.5. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
Σα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο κε ηα πδξαπιηθά, κε ηε 

δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζνλ εξγαζίαο αέξα (αέξην), αληί πγξφ. Δπίζεο, 
ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηα εμαξηήκαηα. Οη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ αέξηνπ απφ ην πγξφ, σο 
κέζνλ εξγαζίαο, είλαη φηη ην αέξην είλαη ζπκπηεζηφ θαη έρεη πνιχ κηθξφ ημψδεο ελψ ηα πγξά 
πξαθηηθά είλαη ζρεδφλ αζπκπίεζηα κε πνιχ κεγαιχηεξν ημψδεο. Δπηπιένλ ην ημψδεο ζηα 
πγξά κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελψ ζηα αέξηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Σα 
πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπάληα ζηα αεξνζθάθε σο θχξηα ζπζηήκαηα. 
Πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπζηήκαηα αλάγθεο παξνρήο πίεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία 
ησλ πδξαπιηθψλ ππνζπζηεκάησλ ησλ αεξνζθαθψλ, φπσο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο, ζηηο 
δηαηάμεηο θαη ζηνπο κεραληζκνχο  αλάγθεο, ζηνπο κεραληζκνχο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν 
ζπξψλ, εθθηλεηήξεο, θ.η.ι. 

 
 

 
7.5.1. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
 

Σα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ πίεζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο. Ζ πίεζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 πζηήκαηα Τςειήο Πίεζεο 

ηα ζπζηήκαηα πςειήο πίεζεο ν αέξαο απνζεθεχεηαη ζπλήζσο ζε κεηαιιηθέο 
ραιχβδηλεο θηάιεο κε πίεζε απφ 1.000 έσο 3.000 p.s.i. Δπεηδή ε παξνρή αέξα απφ θηάιεο 
είλαη πεξηνξηζκέλε, ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζαλ εθεδξηθή πεγή ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 
αλάγθεο, φπσο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο. Οξηζκέλα αεξνζθάθε έρνπλ αεξνζπκπηεζηέο 
γηα ηελ πιήξσζε ησλ θηαιψλ ελ πηήζε, φηαλ απαηηεζεί. Ο αέξαο κεηαθέξεηαη κε 
ζσιελψζεηο απφ ηηο θηάιεο ζηηο κνλάδεο ειέγρνπ πίεζεο, φπνπ ξπζκίδεηαη ε πίεζε ηνπ ζηελ 
επηζπκεηή ηηκή θαη ελ ζπλερεία κεηαθέξεηαη ζηνπο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο. 

 
 πζηήκαηα Μέζεο Πίεζεο 

    Σα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα αέξα κέζεο πίεζεο, ιεηηνπξγνχλ ζε πηέζεηο απφ 100 έσο 
150 p.s.i., δελ έρνπλ θηάιεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα. Ο 
αέξαο αληιείηαη απφ ην ζπκπηεζηή ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα θαη κε ζσιελψζεηο κεηαθέξεηαη 
ζηνπο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο αθνχ πξψηα ξπζκηζζεί ε πίεζε ηνπ ζηελ επηζπκεηή ηηκή ζηηο 
κνλάδεο ειέγρνπ πίεζεο. 
 
 πζηήκαηα Υακειήο Πίεζεο 

Σα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα ρακειήο πίεζεο, ιεηηνπξγνχλ ζε πηέζεηο απφ 1 έσο 10 
p.s.i. θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε αεξνζθάθε κε εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο. Ο αέξαο 
παξέρεηαη απφ αληιίεο πνπ παίξλνπλ θίλεζε απφ ηνπο θηλεηήξεο ηνπ αεξνζθάθνπο ή απφ 
ειεθηξνθηλεηήξεο. 
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7.5.2. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
Σα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα είλαη φκνηα κε ηα πδξαπιηθά, κε ηε βαζηθή δηαθνξά φηη δελ 

έρνπλ ρεηξαληιίεο, δεμακελέο, ζπζζσξεπηέο θαη ξπζκηζηέο. Σα ζηνηρεία ησλ πλεπκαηηθψλ 
ζπζηεκάησλ έρνπλ ηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο κε απηά ησλ πδξαπιηθψλ, πιελ φκσο 
δηαθέξνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

 
 Φηάιεο  

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα πςειήο πίεζεο. Έρνπλ δχν βαιβίδεο, κία γηα 
πιήξσζε απφ αεξνζπκπηεζηή ζην έδαθνο θαη κία γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθνπήο 
ηεο παξνρήο αέξα κέρξη λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα. 
 
 Αεξνζπκπηεζηέο 

Οξηζκέλα αεξνζθάθε έρνπλ αεξνζπκπηεζηέο γηα πιήξσζε θηαιψλ ελ πηήζε, φηαλ 
απαηηεζεί. Δίλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κε έκβνια, θνριησηνχ ηχπνπ, θπγνθεληξηθνί θαη 
αμνληθνί αλάινγα κε ηελ πίεζε πνπ δεκηνπξγνχλ. 

 
 Αληιίεο 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα ρακειήο πίεζεο θαη είλαη ζπλήζσο ηχπνπ 
πηεξπγίσλ. Ζ αληιία ηχπνπ πηεξπγίσλ απνηειείηαη απφ ην θχξην ζψκα, ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο θαη ηα πηεξχγηα. Σα πηεξχγηα θηλνχληαη κέζα ζηηο ζρηζκέο ηνπ άμνλα πξνο ηα 
ηνηρψκαηα ηεο αληιίαο ιφγσ ηεο θπγνθέληξνπ δχλακεο. Δπεηδή ν άμνλαο είλαη εθθεληξηθά 
ηνπνζεηεκέλνο, ηα πηεξχγηα δεκηνπξγνχλ ζαιάκνπο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ. Ο αέξαο 
εηζέξρεηαη πάληνηε ζην κεγάιν ζάιακν ηεο αληιίαο θαη θαζψο ν άμνλαο πεξηζηξέθεηαη ν 
παγηδεπκέλνο αέξαο ηνπ εηζέξρεηαη ζηνλ επφκελν ζάιακν πνπ είλαη κηθξφηεξνο, ζπκπηέδεηαη 
θαη εηζέξρεηαη ζηνλ επφκελν ζάιακν θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη ην ζηφκην εμφδνπ. 

 
 Αλαθνπθηζηηθέο Βαιβίδεο 

 Πξνζηαηεχνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ζσιελψζεηο θαη παξεκβάζκαηα) 
απφ δεκηέο πεξηνξίδνληαο ηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο πίεζεο. πλήζσο έρνπλ έλα ειαηήξην 
πνπ θιείλεη ηε βαιβίδα ζε θαλνληθή πίεζε. Όηαλ ε πίεζε ηνπ αέξα απμάλεηαη πέξα απφ κία 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ην ειαηήξην ζπκπηέδεηαη, αλνίγεη ε βαιβίδα θαη ν αέξαο εθηνλψλεηαη 
ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ βαιβίδα παξακέλεη αλνηθηή έσο φηνπ ε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιάβεη ηελ 
θαλνληθή ηηκή. 

 
 Βαιβίδεο Διέγρνπ 

Απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ην θχξην ζψκα κε δχν θαη πεξηζζφηεξα ζηφκηα θαη 
έκβνια κε ειαηήξηα θαη κία κνλάδα ειέγρνπ. πλήζσο είλαη δπν ζέζεσλ, ηχπνπ «on» - «off». 
ηελ θιεηζηή ζέζε «off» θξαηνχλ ηνλ αέξα παγηδεπκέλν κε πίεζε θαη ζηελ αλνηθηή ζέζε «on» 
ηνλ απνδεζκεχνπλ. Ο κεραληζκφο ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη κεραληθφο, ειεθηξηθφο ή θαη 
ειεθηξνκαγλεηηθφο. 

 
 Βαιβίδεο κε Δπηζηξνθήο 

Δπηηξέπνπλ ηε ξνή ζε κία κφλν θαηεχζπλζε, έρνπλ δχν ζηφκηα θαη ζπλήζσο ε ξνή 
ζηξαγγαιίδεηαη απφ έλα έκβνιν ή έλα πηεξχγην κε ειαηήξην ή κία ζθαίξα. Σν έκβνιν, ην 
πηεξχγην ή ε ζθαίξα επηηξέπνπλ ζηνλ πεπεηζκέλν αέξα λα δηέιζεη κέζα απφ ηε βαιβίδα 
φηαλ ν αέξαο εηζέξρεηαη απφ ην έλα κφλν ζηφκην ηεο βαιβίδαο. Αληηζέησο, φηαλ ν αέξαο 
εηζέξρεηαη απφ ην άιιν ζηφκην θιείλνπλ ηε βαιβίδα θαη ν αέξαο δε κπνξεί λα πεξάζεη απφ 
απηή. 
 
 Πεξηνξηζηήξεο.  

Οη πεξηνξηζηήξεο είλαη έλα είδνο βαιβίδσλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 
ζηα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα. Διέγρνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηνπ αέξα. 
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Γηαθξίλνληαη ζε κίαο θαηεχζπλζεο ζηαζεξήο παξνρήο, κίαο θαηεχζπλζεο κεηαβιεηήο 
παξνρήο, δχν θαηεπζχλζεσλ ζηαζεξήο παξνρήο θαη δχν θαηεπζχλζεσλ κεηαβιεηήο 
παξνρήο. 
 
 Φίιηξα 

Πξνζηαηεχνπλ ην ζχζηεκα απφ ηελ είζνδν θαη παξακνλή «μέλσλ» ζσκαηηδίσλ (π.ρ. 
ζθφλεο, ξηλίζκαηα, θ.η.ι.) θαη αθαζαξζηψλ (π.ρ. ιάδη, λεξφ, θ.η.ι.). Σα βαζηθφηεξα είδε 
θίιηξσλ είλαη κε δηεζεηηθφ ραξηί θαη κε κεηαιιηθφ πιέγκα. Σα θίιηξα απνηεινχληαη απφ ην 
θχξην ζψκα, δχν ζηφκηα, έλα ζηνηρείν θίιηξνπ θαη κία βαιβίδα αλαθνχθηζεο. Ζ βαιβίδα 
αλαθνχθηζεο αλνίγεη φηαλ ην θίιηξν βνπιψζεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή αθηιηξάξηζηνπ 
πεπηεζκέλνπ αέξα. Σα θίιηξα απηά δελ θαζαξίδνληαη αιιά αληηθαζίζηαληαη. Σα θίιηξα κε 
κεηαιιηθφ ζπξκάηηλν πιέγκα (ζήηα) έρνπλ ζπλήζσο ρεηξνιαβή γηα ηελ αθαίξεζε θαη ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπο. 
 
 
 
7.5.3. ΑΠΛΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
Όπσο αλαθέξζεθε επαλεηιεκκέλα ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ πλεπκαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

είλαη ίδηα κε απηή ησλ πδξαπιηθψλ. Σν πλεπκαηηθφ ζχζηεκα αλάζπξζεο - έθηαζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο θαη ηνπ αεξφθξελνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θπξίνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο ελεξγνπνηείηαη απφ ηε βαιβίδα ελεξγνπνίεζεο. Ο πεπηεζκέλνο αέξαο απφ ηε 
θηάιε εηζέξρεηαη ζηε κεραληθή βαιβίδα ειέγρνπ θαη ελεξγνπνηεί ην πλεπκαηηθφ ππνζχζηεκα 
ηνπ ξηλαίνπ ζθέινπο θαη ηα πλεπκαηηθά ππνζπζηήκαηα ησλ θπξίσλ ζθειψλ θαη ηνπ 
αεξφθξελνπ. Ζ επηινγή ελεξγνπνίεζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ησλ θπξίσλ ζθειψλ θαη ηνπ 
αεξφθξελνπ επηηπγράλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο βαιβίδεο δηαινγήο. Ο ζπγρξνληζκφο ησλ 
θηλήζεσλ εμαζθαιίδεηαη απφ ηε βαιβίδα δηαδνρήο. 
 

 
 

7.6. ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟ ΚΑΗ ΒΡΟΥΖ 
 

ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αεξνζθάθνπο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πάγνο φηαλ 
ππάξρεη πγξαζία ζηνλ αέξα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη θνληά ή θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία 
παγνπνίεζεο. Σα ηκήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ απφ πάγν είλαη 
ηα αθφινπζα: 

 

 Υείινο πξνζβνιήο πηεξσκάησλ (πηέξπγα, νξηδφληην θαη θαηά-θφξπθν νπξαίν).  

 Αιεμήλεκα, παξάζπξα, θεξαίεο θαη απνζηξαγγίζεηο ηνπαιεηψλ. 

 Δηζαγσγέο αέξα ζηνπο θηλεηήξεο θαη ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ. 

 Πηεξχγηα κεραληζκνχ πξνεηδνπνίεζεο απψιεηαο ζηήξημεο θαη ζσιήλεο Pitot. 

 Υείινο πξνζβνιήο ειίθσλ, επηθάλεηεο ειέγρνπ πηήζεσο θαη αλακηθηήξεο. 
     

Ο πάγνο, ζε θξίζηκα κέξε ηνπ αεξνζθάθνπο, φπσο ζηα ρείιε πξνζβνιήο ησλ 
πηεξσκάησλ, ηεο έιηθαο, ζηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ πηήζεο, θ.ά. επεξεάδεη δπζκελψο ηηο 
επηδφζεηο ηνπ. Καηά θαλφλα απμάλεη ηελ νπηζζέιθνπζα θαη κεηψλεη ηελ άλησζε κε ζπλέπεηα 
ηε κείσζε ηεο γσλίαο πξνζβνιήο απψιεηαο ζηήξημεο θαη ζηε θάζε πξνζγείσζεο θαη 
απνγείσζεο απμάλεη ην κήθνο ηνπ απαηηνχκελνπ δηάδξνκνπ. Ο πάγνο ζηηο εηζαγσγέο ηνπ 
θηλεηήξα θαη ηνλ αλακηθηήξα κεηψλεη θαη ηηο επηδφζεηο ησλ θηλεηήξσλ. Ζ δεκηνπξγία πάγνπ 
ζηηο πεξηνρέο ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ επεξεάδεη άκεζα ηε ξνή ηνπ αέξα ζε απηέο θαη 
δπζρεξαίλεη ηνλ έιεγρν ηνπ αεξνζθάθνπο. Οη επηθάλεηεο ειέγρνπ ράλνπλ ηε δπγνζηάζκηζή 
ηνπο ή αθηλεηνπνηνχληαη. Ζ αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ πάγνπ, ηδίσο ζηηο πηέξπγεο, 
πξνθαιεί θαηαζηξεπηηθέο ηαιαληψζεηο αθελφο ιφγσ ηεο αλνκνηφκνξθεο ξνήο θαη αθεηέξνπ 
ηεο αλνκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ηεο κάδαο ηνπ αεξνζθάθνπο. Σέινο, αιινηψλεη ηηο ελδείμεηο 
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ησλ νξγάλσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη εκπνδίδεη ηηο 
ηειεπηθνηλσλίεο. Ο πάγνο ζηα αιεμήλεκα πεξηνξίδεη ηελ νξαηφηεηα. 

 ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο δεκηνπξγνχληαη ηξεηο ηχπνη πάγνπ: ηξαρχο πάγνο, 
γπαιηζηεξφο πάγνο θαη ζπλδπαζκφο ηνπο. Ο ηξαρχο πάγνο ζρεκαηίδεη κία ηξαρηά επηθάλεηα, 
επεηδή ην λεξφ παγψλεη πξηλ πξνιάβεη λα δηαζθνξπηζηεί, ιφγσ ηεο πνιχ ρακειήο 
ζεξκνθξαζίαο. Ο γπαιηζηεξφο πάγνο δεκηνπξγείηαη φηαλ ην λεξφ δηαζθνξπίδεηαη πξηλ 
παγψζεη. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ιίγν ρακειφηεξε απφ ην ζεκείν 
παγνπνίεζεο. Ο γπαιηζηεξφο πάγνο είλαη κία ιεία, κεγάινπ ζρεηηθά πάρνπο επίζηξσζε ζηα 
ρείιε πξνζβνιήο ησλ πηεξσκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο. Σέινο, ν ηχπνο ζπλδπαζκνχ πάρλεο 
θαη γπαιηζηεξνχ πάγνπ ζρεκαηίδεηαη φηαλ ηα ζηαγνλίδηα ηεο βξνρήο έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
κέγεζνο ή φηαλ ηα ζηαγνλίδηα ηεο βξνρήο αλακηγλχνληαη κε ρηφλη ή ζσκαηίδηα πάγνπ. 

Οη ηξφπνη πξνζηαζίαο απφ ην θαηλφκελν ηεο παγνπνίεζεο είλαη νη αθφινπζνη:  
 

 Πξφιεςε ζρεκαηηζκνχ πάγνπ, γλσζηή θαη σο αληηπαγνπνίεζε. 

 Αθαίξεζε πάγνπ, γλσζηή σο απνπαγνπνίεζε. 
 

Οη βαζηθέο κέζνδνη παξεκπφδηζεο ή ειέγρνπ ηεο δεκηνπξγίαο πάγνπ είλαη: 
 

 Θέξκαλζε ησλ επηθαλεηψλ κε ζεξκφ αέξα. 

 Θέξκαλζε ησλ επηθαλεηψλ κε ειεθηξηθά ζηνηρεία. 

 πάζηκν ηνπ πάγνπ κε κεραληθφ ηξφπν, φπσο ηε δηφγθσζε ειαζηηθψλ 
επηθαλεηψλ.  

 Έθρπζε νηλνπλεχκαηνο. 
 
   Γεληθά, ν ζρεκαηηζκφο πάγνπ ζε κία επηθάλεηα, κπνξεί λα απνηξαπεί είηε εμαηκίδνληαο 

ηνπο πδξαηκνχο θαη δηαηεξψληαο ηελ επηθάλεηα μεξή κε ζέξκαλζε είηε δηαηεξψληαο ηελ 
επηθάλεηα πγξή ζε ζεξκνθξαζία πδξαηκψλ κεγαιχηεξε ηεο παγνπνίεζεο. 

 
 
 

7.6.1. ΑΠΟΠΑΓΧΖ ΣΟ ΈΓΑΦΟ  
 
Οη κέζνδνη απνπάγσζεο ελφο αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο εμαξηψληαη απφ ηα κέζα 

πνπ δηαζέηεη ην αεξνδξφκην. Ζ πην ελδεδεηγκέλε κέζνδνο απνπάγσζεο είλαη ε είζνδνο θαη 
παξακνλή ηνπ αεξνζθάθνπο ζε ζεξκαηλφκελν ππφζηεγν κέρξη λα ιηψζνπλ ηα ρηφληα θαη ν 
πάγνο. 

Μία ζπλήζεο κέζνδνο απνπαγνπνίεζεο εθηφο ππφζηεγνπ, είλαη κε ςεθαζκφ 
απνπαγνπνηεηηθνχ πγξνχ πνπ πεξηέρεη ζπλήζσο αηζπιηθήαιθνφιε. Ο ςεθαζκφο πξέπεη λα 
γίλεη κέζα ζε δχν ψξεο απφ ηελ πξνζγείσζε. Γεληθά, ηα πγξά απνπάγσζεο επεξεάδνπλ 
δπζκελψο ην ρξψκα θαη ηα παξάζπξα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 
είλαη ηα πξνβιεπφκελα. 

ε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κεγαιχηεξεο απφ ηε ζεξκνθξαζία παγνπνίεζεο ην 
πγξφ ρηφλη αθαηξείηαη κε ζπάηνπια ή πηλέιν. Γεληθά ε κεραληθή αθαίξεζε πάγνπ δελ 
ελδείθλπηαη θαη πξέπεη λα απνθεχγεηαη, φηαλ είλαη δπλαηφ, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο λα 
πξνθιεζνχλ δεκηέο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πνπ είλαη θαιπκκέλεο απφ ην ρηφλη. Ο 
θαζαξηζκφο ησλ αεξαγσγψλ θαη ησλ ζπκπηεζηψλ ησλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ απφ ρηφλη ή πάγν, 
επηηπγράλεηαη κε ζεξκφ αέξα. Ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ρηνληνχ ή πάγνπ ζηηο πεξηνρέο κε δηάθελα, ζηνπο γπγγιηζκνχο, 
ζηηο νπέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη αηζζεηήξεο πίεζεο, ζηηο απνζηξαγγίζεηο, ζηνπο 
κεραληζκνχο θίλεζεο ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο, ζηηο 
ζπξίδεο θαη ζην ζχζηεκα πέδεζεο. 
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7.6.2. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΠΑΓΧΖ ΜΔ ΠΔΠΗΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ 

    
 Σα ζπζηήκαηα απνπάγσζεο κε πεπηεζκέλν αέξα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνπάγσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο ησλ πηεξχγσλ θαη ηνπ νπξαίνπ 
πηεξψκαηνο. ηελ πεξηνρή ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο ησλ πηεξσκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο, 
ειψλνληαη ή επηθνιινχληαη ειαζηηθά πνπ απνηεινχληαη απφ ζεηξέο ζσιελψζεσλ πνπ 
δηαζηέιινληαη, φηαλ ν πεπηεζκέλνο αέξαο δηέξρεηαη κέζα απφ απηά θαη επαλέξρνληαη ζηελ 
αξρηθή ηνπο κνξθή φηαλ αθαηξείηαη ν αέξαο. Με ηελ πεξηνδηθή απηή θίλεζε (δηαζηνιή - 
ζπζηνιή) ηνπ ειαζηηθνχ, πνπ κνηάδεη κε αλαπλνή, ζξπκκαηίδεηαη ν πάγνο θαη παξαζχξεηαη 
απφ ηνλ αέξα. ηα εκβνινθφξα αεξνζθάθε, ν πεπηεζκέλνο αέξαο παξέρεηαη απφ κία αληιία 
πνπ παίξλεη θίλεζε απφ ηνπο θηλεηήξεο. ηα αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα, ν αέξαο 
παξέρεηαη απφ ην ζπκπηεζηή ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα. Ζ πεξηνδηθφηεηα ηεο θίλεζεο δηαζηνιήο- 
ζπζηνιήο ηνπ ειαζηηθνχ, δει. ε εθαξκνγή ηεο πίεζεο ειέγρεηαη είηε απφ κία θεληξηθή 
βαιβίδα δηαλνκήο είηε απφ πνιιέο βαιβίδεο δηαλνκήο, κία γηα θάζε ειαζηηθφ ζσιήλα. Σν 
ζχζηεκα απηφ απνπάγσζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε αεξνζθάθε κε ζρεηηθά κηθξή 
ηαρχηεηα. 

Έλα βαζηθφ ζχζηεκα απνπάγσζεο κε πεπηεζκέλν αέξα, απνηειείηαη απφ ηα 
αθφινπζα θχξηα ζηνηρεία: ηα ειαζηηθά, ηελ πεγή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα, ηηο βαιβίδεο 
δηαθφξσλ ηχπσλ (αζθαιείαο, αλαθνχθηζεο, ππνπίεζεο, ξχζκηζεο ε δηαθνπήο πίεζεο, 
ειέγρνπ ή δηαλνκήο) θαη ην ρξνληζηή δηφγθσζεο. Σα ειαζηηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
καιαθφ ειαζηηθφ ή πιαζηηθνπνηεκέλν χθαζκα θαη έρνπλ ζεηξέο απφ ζσιελψζεηο αέξα.Σα 
ειαζηηθά είλαη αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, δέζηε, θ.ά.) θαη ζε δηάθνξεο ρεκηθέο 
νπζίεο. Δπίζεο, είλαη θαθνί αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνχ γηα λα απνθεχγνληαη ειεθηξηθέο 
εθθελψζεηο απφ ηπρφλ ζπγθέληξσζε ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. ηνλ θχθιν δηφγθσζεο θαη 
επαλαθνξάο ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο θαη ησλ πιεπξηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ειαζηηθνχ, ν πάγνο 
ζξπκκαηίδεηαη θαη απνκαθξχλεηαη. Σπρφλ ζρίζηκν ηνπ ειαζηηθνχ ελ πηήζε, ιφγσ θαθήο 
ζπληήξεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο αθφκε θαη αηχρεκα, ηδίσο φηαλ είλαη 
ζηεξεσκέλν κε ήινπο. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ πεηξειαηνεηδή, 
αθαζαξζίεο θαη αηρκεξά αληηθείκελα. 
 
 
 
7.6.3. ΘΔΡΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΗΠΑΓΧΖ 
 

Ζ δεκηνπξγία πάγνπ ζηα ρείιε πξνζβνιήο ησλ πηεξσκάησλ αιιά θαη ζε άιιεο 
θξίζηκεο πεξηνρέο ηνπ αεξνζθάθνπο, κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ζέξκαλζε είηε κε ζεξκφ αέξα 
είηε κε ζεξκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ζπλήζσο ειεθηξηθά. Σα ζεξκηθά ζπζηήκαηα 
ρξεζηκεχνπλ θαη γηα ηελ αληηπάγσζε ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ηνπ αεξνζθάθνπο. Τπάξρνπλ 
αξθεηέο κέζνδνη παξνρήο ζεξκνχ αέξα θαη εμαξηψληαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνλ ηχπν ησλ 
θηλεηήξσλ ηνπ αεξνζθάθνπο. ηα αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα, ν αέξαο είηε παξέρεηαη 
απφ πξνρσξεκέλεο βαζκίδεο ηνπ αεξνζπκπηεζηή είηε ζεξκαίλεηαη κε ζεξκαληήξεο. ηα 
εκβνινθφξα αεξνζθάθε, ε αληηπάγσζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ηα θαπζαέξηα εμαγσγήο ησλ 
θηλεηήξσλ. 
    Ζ εζσηεξηθή πεξηνρή ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο ησλ πηεξσκάησλ θαηά κήθνο ηνπ 
εθπεηάζκαηνο, έρεη ζπλήζσο δηπιφ ηνίρσκα κέζα απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ζεξκφο αέξαο. Ο 
ζεξκφο αέξαο εμέξρεηαη ζηελ αηκφζθαηξα ζπλήζσο ζην αθξνπηεξχγην ή ζε ζεκεία πνπ είλαη 
θξίζηκα γηα ζρεκαηηζκφ πάγνπ, φπσο ηα ρείιε πξνζβνιήο ησλ επηθαλεηψλ ειέγρνπ. ηα 
ζχγρξνλα αεξνζθάθε ην ζεξκηθφ ζχζηεκα αληηπάγσζεο ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ παξνρή θαη 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνχ αέξα. Μπνξεί επίζεο, λα δηαθφπηεη ή λα κεηψλεη ηελ παξνρή 
αέξα πξνο κία πεξηνρή θαη λα απμάλεη ηελ παξνρή ζε άιιεο πην θξίζηκεο πεξηνρέο αλάινγα 
κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. ε πεξίπησζε βιάβεο ελφο θηλεηήξα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνβεί ζε αλαθαηαλνκή ηνπ ζεξκνχ αέξα πνπ παξέρνπλ νη ππφινηπνη θηλεηήξεο. Σέινο, 
κπνξεί λα πξνβεί θαη ζε αληηπάγσζε επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ κε απηφκαηε ξχζκηζε ηεο 
παξνρήο ζεξκνχ αέξα. 
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 Αληηπάγσζε κε Θεξκαληήξεο Καύζεο: 
  Όηαλ ν αέξαο ζεξκαίλεηαη κε ζεξκαληήξεο, ζπλήζσο, ππάξρεη μερσξηζηφ ζχζηεκα κε 

ην ζεξκαληήξα ηνπ γηα θάζε πηέξπγα θαη ην νπξαίν πηέξσκα. Οη ζεξκαληήξεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη είλαη ειεθηξηθνί ή 
εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκαληήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο είλαη 
παξφκνηα κε απηή ησλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ. Ο εηζεξρφκελνο ζην ζεξκαληήξα αέξαο 
αλακηγλχεηαη κε ην θαχζηκν, αλαθιέγεηαη απφ ζπηλζεξηζηή θαη κεηά ηελ θαχζε εμέξρεηαη ζηελ 
αηκφζθαηξα. Ο πξνο ζέξκαλζε αέξαο πεξηξξέεη εμσηεξηθά ηνλ ελαιιάθηε ηνπ θαπζηήξα, 
ζεξκαίλεηαη θαη παξέρεηαη ζην ζχζηεκα αληηπάγσζεο. Οη ειεθηξηθνί ζεξκαληήξεο έρνπλ 
ελζσκαησκέλεο ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζεξκαίλεηαη ν αέξαο. Έλα ηππηθφ ζχζηεκα 
αληηπάγσζεο κε ζεξκαληήξεο εζσηεξηθήο θαχζεσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 16. 

 

 
 

ρήκα 16: Σππηθό ζύζηεκα αληηπάγσζεο κε ζεξκαληήξεο θαύζεο 
 

    
 Σν ζχζηεκα αληηπάγσζεο ειέγρεηαη απηφκαηα απφ δηαθφπηεο ππεξζέξκαλζεο, ζεξκηθνχο 
δηαθφπηεο θαη δηαθφπηεο αζθαιείαο πίεζεο αέξα ζηνπο αγσγνχο. 
 
 Αληηπάγσζε κε Θεξκαληήξεο Καπζαεξίσλ Δμαγσγήο 

ηα εκβνινθφξα αεξνζθάθε ηα ρείιε πξνζβνιήο ησλ πηεξχγσλ θαη ηνπ νπξαίνπ 
πηεξψκαηνο πξνζηαηεχνληαη απφ πάγν κε ειεγρφκελε παξνρή ζεξκνχ αέξα απφ ηα 
θαπζαέξηα εμαγσγήο ησλ θηλεηήξσλ. Οη εμαγσγέο ησλ θαπζαεξίσλ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ 
κίαο πνιιαπιήο θαη ελψλνληαη ζε έλαλ αγσγφ εμαγσγήο θαπζαεξίσλ κεγάινπ κήθνπο πνπ 
ιεηηνπξγεί σο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο. Έλαο δεχηεξνο νκνθεληξηθφο αγσγφο πεξηβάιεη ηνλ 
θεληξηθφ απηφ αγσγφ εμαγσγήο θαπζαεξίσλ. Ο αγσγφο απηφο ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο σο 
ζεξκαληήξαο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ. Σα θαπζαέξηα ηνπ θηλεηήξα αλακηγλχνληαη ζην 
ζεξκαληήξα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ κε ηνλ αέξα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα θαη ην ζεξκφ κίγκα 
αεξίσλ δηνρεηεχεηαη κέζσ αγσγψλ ζηα θξίζηκα ζεκεία ζρεκαηηζκνχ πάγνπ. 
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 Αληηπάγσζε κε Θεξκό Αέξα πκπηεζηή ηξνβηινθηλεηήξα 
 ηα αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα, ν ζεξκφο αέξαο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπάγσζεο 

παξέρεηαη απφ ην ζπκπηεζηή ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο «αθαίκαμεο» 
αέξα απφ ην ζπκπηεζηή, είλαη ε κεγάιε παξνρή ξνήο ζεξκνχ αέξα. ηα ζχγρξνλα 
αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα, ην ζχζηεκα αληηπάγσζεο έρεη βαιβίδεο δηαθνπήο θαη 
ξχζκηζεο ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ηνπ ζπκπηεζηή, αγσγνχο, αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, 
ζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη βαιβίδεο ειέγρνπ ηεο ξνήο. Διέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ παξνρή θαη ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνχ αέξα αλάινγα κε ηελ απαίηεζε γηα αληηπάγσζε ζηηο δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηνπ αεξνζθάθνπο. Γηαθφπηεη ηελ παξνρή, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο 
ππεξβαίλεη κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη πξνζηαηεχεη ηε δνκή ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ηπρφλ 
ππεξζέξκαλζε. 

 
 Αληηπάγσζε Αλακηθηήξα  

Ο αλακηθηήξαο θαη νη θηλεηήξεο κε ςεθαζκφ (injection) ρξεηάδνληαη πξνζηαζία απφ 
ζρεκαηηζκφ πάγνπ, φηαλ ην αεξνζθάθνο εθηειεί πηήζε κε ρηφλη ή βξνρή ή πεξλάεη κέζα απφ 
ζχλλεθα κε ζεξκνθξαζία παγνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πάγνπ ζηελ θχξηα 
είζνδν αέξα ηνπ θηλεηήξα, ν πηιφηνο αλνίγεη κία δεχηεξε ελαιιαθηή είζνδν αέξα ζηνλ 
θηλεηήξα. Ζ αληηπάγσζε θαη απνπάγσζε ηνπ αλακηθηήξα, επηηπγράλεηαη είηε κε ζεξκφ αέξα 
είηε κε ςεθαζκφ αληηπαγσηηθνχ πγξνχ ζπλήζσο αιθνφιεο. Σν ζχζηεκα αληηπάγσζεο θαη 
απνπάγσζεο κε Φεθαζκφ αιθνφιεο ηνπ αλακηθηήξα, είλαη ζπλήζσο θνηλφ κε ην αληίζηνηρν 
ζχζηεκα ησλ αιεμελέκσλ. 

 
 Αληηπάγσζε - Απνπάγσζε κε Ζιεθηξηθά Θεξκαληηθά ηνηρεηά 

ηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα ειεθηξηθά ζεξκαληηθά 
ζηνηρεία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ απφ πάγν, φπσο ηηο έιηθεο, ηηο εηζφδνπο 
ησλ αεξαγσγψλ ησλ θηλεηήξσλ, θ.ά.. Σα ζεξκαληηθά ειεθηξηθά ζηνηρεία είλαη ειεθηξηθέο 
αληηζηάζεηο, ζπλήζσο πιέγκαηα απφ λίθει ή λίθει - ρξψκην. Ζ θαηαζθεπή ηνπο, ην ζρήκα θαη 
ε δηακφξθσζή ηνπο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ηνπνζεηνχληαη. Δίλαη θαηαζθεπέο 
ζάληνπηηο κε εμσηεξηθά ην πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα θαη εζσηεξηθά ην κνλσηηθφ. Έλα ηππηθφ 
ειεθηξηθφ ζχζηεκα αληηπάγσζεο απνηειείηαη απφ ηελ πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
θαισδηψζεηο, ηα ειεθηξηθά ζεξκαληηθά ζηνηρεία θαη δηαηάμεηο ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Σα ζεξκαληηθά ζηνηρεία είλαη ηνπνζεηεκέλα εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ζηνλ έιηθα ή 
ζηνλ θψλν ηνπ έιηθα. 

 
 

 

7.6.4. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΗΠΑΓΧΖ ΜΔ ΦΔΚΑΜΟ 
 
Σν ζχζηεκα αληηπάγσζεο θαη απνπάγσζεο κε ςεθαζκφ αιθνφιεο είλαη ζπλήζσο 

θνηλφ κε ην ζχζηεκα αληηπάγσζεο - απνπάγσζεο θαη πξνζηαζίαο απφ βξνρή ησλ 
αιεμελέκσλ. Ζ αληηπάγσζε ηνπ έιηθα, ζπρλά επηηπγράλεηαη κε ςεθαζκφ αληηπαγσηηθνχ 
πγξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο ηνπ έιηθα. Σν πγξφ αληιείηαη απφ ηε δεμακελή 
απφ κία αληιία θαη κέζσ ζσιελψζεσλ νδεγείηαη ζηε ξίδα ηνπ έιηθα, φπνπ θαη ςεθάδεηαη. Ζ 
θπγνθεληξηθή δχλακε ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ έιηθα δηαζθνξπίδεη ην αληηπαγσηηθφ πγξφ θαηά 
κήθνο ηνπ ρείινπο πξνζβνιήο ησλ πηεξπγίσλ. Έλα ηππηθφ ζχζηεκα αληηπάγσζεο κε 
ςεθαζκφ ηνπ έιηθα απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 14.80. 

 
 
 
7.6.5. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΗΠΑΓΧΖ ΚΑΗ ΑΠΟΠΑΓΧΖ ΑΛΔΞΖΝΔΜΧΝ 

 
 Ζ απνζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπάγσζεο - απνπάγσζεο αιεμελέκσλ είλαη λα 

δηαηεξήζεη ηα αιεμήλεκα ηνπ αεξνζθάθνπο θαζαξά απφ πάγν, ρηφληα, πγξαζία θαη νκίριε. Οη 
θπξηφηεξνη ηχπνη ζπζηεκάησλ αληηπάγσζεο - απνπάγσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
ζχγρξνλα αεξνζθάθε είλαη: 
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 Ταινθαζαξηζηήξεο θαη ςεθαζκφο αληηπαγσηηθνχ πγξνχ.  

 Αιεμήλεκα δηπιψλ ηνηρσκάησλ κε ξνή ζεξκνχ αέξα κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ 

 Αιεμήλεκα κε ελζσκαησκέλα ειεθηξηθά ζεξκηθά ζηνηρεία. 
 
 Ταινθαζαξηζηήξεο θαη Φεθαζκόο Αληηπαγσηηθνύ Τγξνύ 

 ε νξηζκέλα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ςεθαζκνχ αληηπαγσηηθνχ πγξνχ 
γηα ηελ αθαίξεζε πάγνπ απφ ηα αιεμήλεκα. πλήζσο, ην αληηπαγσηηθφ πγξφ είλαη αιθνφιε. 
Έλα βαζηθφ ζχζηεκα απνπάγσζεο αιεμελέκσλ απνηειείηαη απφ κία δεμακελή αιθνφιεο, κία 
αληιία πγξνχ, κία ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα θαη ζσιελψζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα 
ειέγρεη ηελ παξνρή ηεο αιθνφιεο κέζσ ηεο αληιίαο απφ ηε δεμακελή ζηα αιεμήλεκα. Σν 
ζχζηεκα ξπζκίδεηαη απφ ην ρεηξηζηήξην κε θαηάιιεινπο κεραληθνχο ε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο. 
Γεληθά, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ην ζχζηεκα αληηπάγσζεο θαη απνπάγσζεο κε ςεθαζκφ 
αληηπαγσηηθνχ πγξνχ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο, ζηηο πηέξπγεο, ην νπξαίν πηέξσκα, ηνπο 
αλακηθηήξεο, ηηο έιηθεο, ηνπο αεξαγσγνχο εηζφδνπ ησλ θηλεηήξσλ, θ.ά.. 

 
 Αιεμήλεκα Γηπιώλ Σνηρσκάησλ κε Ρνή Θεξκνύ Αέξα 

Δίλαη αλάινγν ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπάγσζεο - απνπάγσζεο κε ζεξκφ αέξα ηνπ 
ρείινπο πξνζβνιήο ησλ πηεξσκάησλ (πηέξπγαο θαη νπξαίνπ πηεξψκαηνο). Σα αιεμήλεκα 
έρνπλ δηπιφ ηνίρσκα, κέζα απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ειεγρφκελα ζεξκαηλφκελνο αέξαο. 
 
 Αιεμήλεκα κε Ζιεθηξηθά Θεξκηθά ηνηρεία 

Σα αιεμήλεκα ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ πξνζηαηεχνληαη απφ πάγν θαη νκίριε κε 
ηε ζέξκαλζε ελζσκαησκέλσλ ζε απηά ειεθηξηθψλ ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ. Σα αιεμήλεκα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξεκβάιιεηαη 
ην αγψγηκν ζηξψκα, πνπ είλαη θαη ην ζεξκαηλφκελν ζηνηρείν, φπσο. Σν αγψγηκν ζηξψκα είλαη 
ζπλήζσο απφ δηαθαλέο νμείδην ηνπ θαζζηηέξνπ πνπ επηθαιχπηεηαη απφ ζηξψκα δηαθαλνχο 
πιαζηηθνχ απφ βηλχιην πνπ ην θαζηζηά άζξαπζην θαη αλζεθηηθφ. Σα δηάθνξα ζηξψκαηα 
γπαιηνχ θαη πιαζηηθνχ είλαη θνιιεκέλα κε πίεζε ελ ζεξκφ. 

Ζ αληνρή ηνπ αιεμήλεκνπ ζηα ζπκπηεδφκελα αεξνζθάθε εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε 
ζηξψκαηνο ζθιεξνχ γπαιηνχ. Σν αγψγηκν πιηθφ ζεξκαίλεηαη ειεθηξηθά. ηα ζχγρξνλα 
αεξνζθάθε, ην ζχζηεκα αληηπάγσζεο αιεμελέκσλ, ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα (ρσξίο ηελ 
επέκβαζε ηνπ πηιφηνπ), φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηεο αηκφζθαηξαο είλαη πνιχ ρακειή 
ή φηαλ αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη πάγνο. Σν ζχζηεκα αληηπάγσζεο - απνπάγσζεο 
ελεξγνπνηείηαη θαη απφ ηνλ ρεηξηζηή κε δηαθφπηεο θαη παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο ελδείμεηο θαη 
πξνεηδνπνηήζεηο.  
 
 
 
7.6.6. ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΧΖ ΒΡΟΥΖ 
     

Ζ απνκάθξηλζε θαη ηδηαίηεξα ε παξεκπφδηζε επηθάζηζεο ηεο βξνρήο ζηα αιεμήλεκα 
ησλ αεξνζθαθψλ επηηπγράλεηαη κε: 

 
 Ταινθαζαξηζηήξεο 

Οη παινθαζαξηζηήξεο θηλνχληαη είηε ειεθηξηθά κε ειεθηξνθηλεηήξεο, φπσο ζηα 
απηνθίλεηα είηε πδξαπιηθά κε πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο. ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθψλ 
παινθαζαξηζηήξσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ειεθηξνθηλεηήξεο θαη ζε 
νξηζκέλα είλαη αλεμάξηεηνη, γηα λα δηαζθαιηζζεί επαξθήο νξαηφηεηα ζε πεξίπησζε βιάβεο 
ελφο ειεθηξνθηλεηήξα. Ζ ηαρχηεηα ησλ παινθαζαξηζηήξσλ ειέγρεηαη απφ ην ρεηξηζηήξην. Ζ 
αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ίδηα κε απηή ησλ απηνθηλήησλ. 

Οη πδξαπιηθνί παινθαζαξηζηήξεο θηλνχληαη απφ θπιίλδξνπο ελέξγεηαο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνη κε ην θχξην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο. Έλα βαζηθφ πδξαπιηθφ 
ζχζηεκα πδξαπιηθψλ παινθαζαξηζηήξσλ αιεμελέκνπ απνηειείηαη απφ: θπιίλδξνπο 
ελέξγεηαο, βαιβίδα ειέγρνπ ηαρχηεηαο, κνλάδα ειέγρνπ θαη ζσιελψζεηο. Ζ βαιβίδα ειέγρνπ 
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ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ παινθαζαξηζηήξσλ θαη εθθηλεί θαη 
δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ κνλάδα ειέγρνπ ξπζκίδεη ηε δηεχζπλζε ηεο ξνήο πνπ πγξνχ 
θαη κεηαηξέπεη ηελ πδξαπιηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή κε παιηλδξνκηθή θίλεζε ησλ θπιίλδξσλ 
ελέξγεηαο. Σν ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ αεξνζθάθνπο κε δηαθφπηεο.  

Οη παινθαζαξηζηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε αεξνζθάθε κε κηθξέο έσο κεζαίεο 
ηαρχηεηεο. ηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο δε ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά, επεηδή νη αεξνδπλακηθέο 
δπλάκεηο κεηψλνπλ ηελ πίεζε ηνπο ζην αιεμήλεκν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ην κεηνλέθηεκα 
ησλ παινθαζαξηζηήξσλ είλαη φηη πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα. 

 
 Δκθύζεζε Αέξα  

Σν ζχζηεκα παξεκπφδηζεο επηθάζηζεο ηεο βξνρήο κε εκθχζεζε αέξα, εμειίρζεθε κε 
ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο πηήζεο ησλ αεξνζθαθψλ κε ζηξνβηινθηλεηήξα. ην ζχζηεκα απηφ 
εκθπζάηε, θαηά κήθνο ηνπ αιεμελέκνπ, απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, αέξαο απμεκέλεο πίεζεο 
θαη ζεξκνθξαζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην ζπκπηεζηή ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα. Ο ζεξκφο 
πεπηεζκέλνο αέξαο δεκηνπξγεί έλα πξνζηαηεπηηθφ πξνθάιπκκα πνπ δελ επηηξέπεη ηηο 
ζηαγφλεο ηεο βξνρήο λα πέζνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αιεμήλεκνπ. 

 
 Υεκηθέο Οπζίεο 

Όηαλ ην λεξφ πξνζπίπηεη ζε θαζαξφ γπαιί, απιψλεηαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ αθφκε θαη 
φηαλ ην γπαιί είλαη ππφ γσλία ή θηλείηαη. Αληηζέησο, φηαλ ην γπαιί επηθαιπθζεί κε ρεκηθφ 
απσζεηηθφ πγξφ, ην λεξφ δελ επηθάζεηαη πιένλ αιιά ζπκπεξηθέξεηαη, φπσο ν πδξάξγπξνο. 
Σν λεξφ ζπγθεληξψλεηαη ζε ζηαγνλίδηα δηαθφξσλ κεγεζψλ πνπ θαιχπηνπλ έλα ηκήκα κφλν 
ηνπ γπαιηνχ ελψ ε ππφινηπε επηθάλεηα ηνπ παξακέλεη ζηεγλή. Όηαλ ην γπαιί θηλείηαη, ηα 
ζηαγνλίδηα απηά απνκαθξχλνληαη πνιχ εχθνια απφ ηνλ αέξα πνπ πξνζπίπηεη ζε απηφ. ηα 
αιεμήλεκα ησλ αεξνζθαθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επάιεηςε κε απσζεηηθφ πγξφ, ηα ζηαγνλίδηα 
ηεο βξνρήο απνκαθξχλνληαη απφ ηε ξνε ηνπ αέξα.  

Σν ζχζηεκα απψζεζεο βξνρήο κε επάιεηςε ρεκηθψλ νπζηψλ, απνηειείηαη απφ ηε 
δεμακελή ηνπ απσζεηηθνχ πγξνχ, κία αληιία, κία βαιβίδα θαη ηηο ζσιελψζεηο. Σν απσζεηηθφ 
πγξφ εθηνμεχεηαη θαη ςεθάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ αιεμήλεκσλ, θαηά αλαινγία πξνο ην 
αληίζηνηρν ζχζηεκα ησλ απηνθηλήησλ. Σν ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη απφ ην ρεηξηζηήξην κε 
δηαθφπηεο. Ζ ρξήζε ησλ απσζεηηθψλ πγξψλ απαγνξεχεηαη ζε ζηεγλά αιεμήλεκα θαζφηη 
αθελφο πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα θαη αθεηέξνπ πξνθαινχλ θζνξέο ζηνλ παινπίλαθα.  

 
 
 

7.7. ΤΣΖΜΑ ΤΜΠΗΔΖ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 
 

Ζ πίεζε, ε ππθλφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κεηψλνληαη κε απμαλφκελν χςνο. 
Ηδηαίηεξα ε πίεζε κεηψλεηαη ξαγδαία θαη ζηα 11 Km αλέξρεηαη ζην 22% ηεο πίεζεο ζε χςνο 
ζαιάζζεο. Ζ ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη κε απμαλφκελν χςνο ζηελ ηξνπφζθαηξα ελψ ζηε 
ζηξαηφζθαηξα παξακέλεη ζηαζεξή θαη αλέξρεηαη ζηνπο – 56.5 oC ή 216.66 Κ. Σα αεξνζθάθε 
πεηνχλ ζπλήζσο ζηελ ηξνπφζθαηξα πνπ εθηείλεηαη κέρξη ηα 11 Κm θαη ζην θαηψηεξν ηκήκα 
ηεο ζηξαηφζθαηξαο πνπ εθηείλεηαη κέρξη ηα 50 Κm. 

Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο είλαη έλα κίγκα αεξίσλ, ε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ 
παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηα 105 Km πεξίπνπ. Απνηειείηαη θπξίσο απφ άδσην ζε πνζνζηφ 
78% θαη νμπγφλν ζε πνζνζηφ 21% πεξίπνπ. Σν άδσην είλαη αδξαλέο θαη δε ζπκκεηέρεη 
άκεζα ζηε δηαδηθαζία ηεο δσήο ελ αληηζέζεη πξνο ην νμπγφλν, ρσξίο ην νπνίν δελ ππάξρεη 
δσή ζηε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε ζηνλ πιαλήηε καο. 

Ζ κεξηθή έιιεηςε νμπγφλνπ επεξεάδεη δπζκελψο ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 
δηεξγαζίεο θαη ην βαζκφ ζπλεηδεηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Κχξηα ζπκπηψκαηά ηεο είλαη ε 
λσζξφηεηα ηνπ κπαινχ ηνπ ζψκαηνο πνπ νλνκάδνληαλ ππνμπγνλία. Οη αηηίεο ηεο 
ππνμπγνλίαο είλαη πνιιέο, απηή φκσο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνζθάθνπο, είλαη ε 
κείσζε ηεο πίεζεο ηνπ νμπγφλνπ. Ζ κεξηθή πίεζε ηνπ νμπγφλνπ, επεξεάδεη ην ξπζκφ κε ηνλ 
νπνίν νη πλεχκνλεο απνξξνθνχλ νμπγφλν θαη αλέξρεηαη ζην 1/ 5 πεξίπνπ ηεο πίεζεο ηνπ 
αέξα ζην εθάζηνηε χςνο ηεο αηκφζθαηξαο. 
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Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν θαη ε πίεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα κέρξη ηα 2.400 m 
(8.000 ft) δηαζθαιίδνπλ πιήξε θνξεζκφ ηνπ αίκαηνο ζε νμπγφλν θαη ζπλεπψο θαλνληθή 
ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία. ε κεγαιχηεξα χςε, ην νμπγφλν ζην αίκα κεηψλεηαη 
θάησ απφ ην επίπεδν θνξεζκνχ. Δλδεηθηηθά ζηα 3.280 m (10.000 ft), ν θνξεζκφο ηνπ αίκαηνο 
ζε νμπγφλν αλέξρεηαη ζην 90% θαη γηα κεγάιε παξακνλή πξνθαιεί πνλνθεθάινπο θαη 
θνχξαζε φηαλ δε δεη θαλείο κφληκα ζην πεξηβάιινλ απηφ. ηα 4.920 m (15.000 ft) ν θνξεζκφο 
αλέξρεηαη ζην 81% θαη πξνθαιεί λχζηα, πνλνθέθαιν, κειάληαζκα ζηα ρείιε θαη ζηα δάθηπια, 
κε θαλνληθή φξαζε θαη θξίζε, ηδξψηα θαη νξηζκέλεο θνξέο κεηαβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
ηα 6.500 m (20.000 ft) ν θνξεζκφο αλέξρεηαη ζην 61% θαη πξνθαιεί ζπαζκνχο ελψ ζηα 
8.200 m (25.000 ft) ν θνξεζκφο είλαη 50% θαη παξακνλή πέληε ιεπηψλ ηεο ψξαο πξνθαιεί 
ιηπνζπκία. 

Ζ πηήζε ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ ζηα κεγάια χςε, είλαη ζπκθέξνπζα αθελφο 
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, ιφγσ κείσζεο ησλ θαπζίκσλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ βειηησκέλσλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη ηα αεξνζθάθε πνπ πεηνχλ ζε κεγάια 
χςε πξέπεη λα έρνπλ έλα ζχζηεκα πνπ λα απνηξέπεη ηελ ππνμπγνλία. Πξαθηηθά ζε χςε 
πηήζεο πάλσ απφ 2.400 m (8.000 ft) ε κεξηθή πίεζε ηνπ νμπγφλνπ, ζηα επηβαηηθά 
αεξνζθάθε πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηα 0.8 bar. Ζ παξνρή αέξα κε ζηαζεξή πίεζε θαη 
πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν, δηαζθαιίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο. Ζ ζπκπίεζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο ζπλδέεηαη κε πνιχπινθα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σν 
ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ε θαηαζθεπή ηεο αηξάθηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε αθελφο λα 
αληέμεη ζηε κεγάιε δηαθνξηθή πίεζε, δει. ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πίεζεο θακπίλαο θαη ηεο 
εμσηεξηθήο πίεζεο θαη αθεηέξνπ λα είλαη ειαθξηά. 

ε αληίζεζε κε ηε ζπκπίεζε, ν θιηκαηηζκφο, δειαδή ε ζέξκαλζε ή ε ςχμε ηνπ αέξα 
ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο, δε δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Γεληθά, ε ζπκπίεζε 
θαη ν θιηκαηηζκφο ησλ ειηθνθφξσλ αεξνζθαθψλ είλαη δπζθνιφηεξνο απφ φηη ησλ 
αεξνζθαθψλ κε ζηξνβηινθηλεηήξα. 

 
 

 
7.7.1. ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΜΠΗΔΖ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

 
Σν ζχζηεκα ζπκπίεζεο ειέγρεη, ξπζκίδεη θαη δηαζθαιίδεη ζηαζεξή πίεζε θαη 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αέξα ζε νμπγφλν θαη ίζε κε ηελ πξνβιεπφκελε. Σν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ 
ξπζκίδεη, ειέγρεη θαη δηαζθαιίδεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ πνπ θιηκαηίδεη λα είλαη ε 
πξνβιεπφκελε. Σν ζχζηεκα ζπκπίεζεο θαη θιηκαηηζκνχ θιηκαηίδεη, εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο 
ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο, νξηζκέλνπο ρψξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο γηα ηελ απνθπγή 
ππεξζέξκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε απηνχο. 

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο ελφο ηππηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο θαη θιηκαηηζκνχ είλαη ν 
αθφινπζνο: 

 

 Πεγή παξνρήο ζπκπηεζκέλνπ αέξα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηνη ζπκπηεζηέο, 
αλεμάξηεηνη ππεξζπκπηεζηέο ή ην πξνσζεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 Μεραληζκνί θαη δηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε κέγηζηε δηαθνξηθή πίεζε κεηαμχ 
ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. Ζ δηαθνξηθή πίεζε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο 
πίεζεο ζην ζπκπηεδφκελν ρψξν ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηεο εμσηεξηθή πίεζεο ηεο 
αηκφζθαηξαο ζην χςνο πηήζεο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαθνξηθήο πίεζεο επηηπγράλεηαη 
κε βαιβίδεο αλαθνχθηζεο, ηαρείαο εθθέλσζεο θαη βαιβίδεο αζθαιείαο θελνχ 
(αξλεηηθέο).  

 Ρπζκηζηέο πίεζεο θαη βαιβίδεο ξνήο αέξα γηα ηε ξχζκηζε θαη έιεγρν ηεο πίεζεο ησλ 
ζπκπηεδφκελσλ ρψξσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο αέξα πνπ εμέξρεηαη απφ ηνπο 
ζπκπηεδφκελνπο ρψξνπο. 

 Μεραληζκνί θαη δηαηάμεηο ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο 
ζπκπηεδφκελνπο ρψξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο. Δίλαη βαιβίδεο ειέγρνπ, ελαιιάθηεο 
ζεξκφηεηαο, ειεθηξηθά ζηνηρεία ζέξκαλζεο, ζχζηεκα ςχμεο θαη ειέγρνπ 
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ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ θαη πιεξψκαηνο. πλήζσο απαηηείηαη ςχμε θαη 
φρη ζέξκαλζε. 
 
Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο θαη 

θιηκαηηζκνχ ζε έλα αεξνζθάθνο, είλαη ε απμεκέλε αληνρή θαη ζηεγαλφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ 
ζπκπηέδνληαη. Ζ δηαθνξηθή πίεζε ζηνπο ζπκπηεδφκελνπο ρψξνπο είλαη κεγάιε ζηα κεγάια 
χςε πηήζεο θαη νη αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο ζηε δνκή ηνπ αεξνζθάθνπο ζεκαληηθέο. Γηα ηε 
κείσζε ηεο δηαθνξηθήο πίεζεο, δει. γηα ηε κείσζε ηεο πίεζεο ηεο αηξάθηνπ, ε πίεζε ζηνπο 
ρψξνπο ζπκπίεζεο δελ είλαη ε «ηδαληθή» (1 bar) αιιά πεξίπνπ 0.8 bar. 

ην ζρήκα 17 απεηθνλίδεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ηππηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο 
θαη θιηκαηηζκνχ επηβαηηθνχ αεξνζθάθνπο. Ο αέξαο γηα ηε ζπκπίεζε αληιείηαη απφ 
ππεξζπκπηεζηέο κέζσ θαηάιιεισλ αεξαγσγψλ εηζφδνπ αέξα. Οη ππεξζπκπηεζηέο 
δηαζθαιίδνπλ κία ζρεηηθά ζηαζεξή παξνρή ξνήο αέξα ζε φια ηα χςε πηήζεσο. Ζ πίεζε ηνπ 
αέξα ζηε ζπκπηεδφκελε θακπίλα ειέγρεηαη απφ ηε βαιβίδα ειέγρνπ πίεζεο θαη ν εμαεξηζκφο 
ηεο δηαζθαιίδεηαη απφ ηε βαιβίδα εμαγσγήο. Ζ αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα αλνίγεη απηφκαηα, 
φηαλ ε δηαθνξηθή πίεζε θζάζεη κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη ε βαιβίδα αξλεηηθήο πίεζεο 
αλνίγεη φηαλ ε πίεζε ηεο αηκφζθαηξαο ππεξβεί κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. 

 

 
 

ρήκα 17: Σππηθό ζύζηεκα ζπκπίεζεο θαη θιηκαηηζκνύ επηβαηηθνύ αεξνζθάθνπο. 
 
 
 
7.7.2. ΤΣΖΜΑ ΤΜΠΗΔΖ 

 
ηα εκβνινθφξα αεξνζθάθε, ν αέξαο παξέρεηαη απφ ηνπο ππεξζπκπηεζηέο πνπ 

θηλνχληαη απφ ηνλ θηλεηήξα ή απφ αλεμάξηεηνπο απηφλνκνπο αεξνζπκπηεζηέο. ηα 
αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξεο ν αέξαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο παξέρεηαη απφ ηνπο 
ζπκπηεζηέο ησλ θηλεηήξσλ θαη ζπλήζσο είλαη θαζαξφο. ε νξηζκέλα αεξνζθάθε κε 
ζηξνβηινθηλεηήξα, ρξεζηκνπνηνχληαη αλεμάξηεηνη ππεξζπκπηεζηέο πνπ παίξλνπλ θίλεζε 
απφ ηνλ αέξα ηνπ ζπκπηεζηή ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα. Οη ππεξζπκπηεζηέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 

 Φπγνθεληξηθνχο  

 Με θπγνθεληξηθνχο. 
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    Οη ππεξζπκπηεζηέο έρνπλ ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ παξνρή ηνπο. 
ηα εκβνινθφξα αεξνζθάθε απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο 
θίλεζεο απφ ηνπο θηλεηήξεο ζηα ζηξνθεία ησλ ππεξζπκπηεζηψλ. ηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε 
κία ειεθηξνληθή βαιβίδα κεηψλεη απηφκαηα ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθείνπ, φηαλ 
απηή ππεξβεί κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. ηελ έμνδν ηνπ ππεξζπκπηεζηή νξηζκέλσλ 
αεξνζθαθψλ ππάξρεη κία βαιβίδα εθθέλσζεο θαη αληίζιηςεο πνπ κεηψλεη ηελ πίεζε φηαλ 
ππεξβεί κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ππεξζπκπηεζηή ειέγρεηαη απφ ηνλ 
πίλαθα νξγάλσλ ηνπ ρεηξηζηή, φπνπ ππάξρνπλ φξγαλα κε ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο, 
πνζφηεηαο θαη πίεζεο ιαδηνχ θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθά θψηα. Σν βαζηθφ φξγαλν ηνπ 
ππεξζπκπηεζηή, είλαη ν ελδείθηεο ηεο ξνήο ηνπ αέξα πνπ ζπλήζσο κεηξάεη ηε δηαθνξά ηεο 
πίεζεο ηνπ αέξα ζηελ έμνδν θαη είζνδφ ηνπ 
 
 Βαζηθά ηνηρεία πζηήκαηνο πκπίεζεο 

   

 Βαιβίδεο πκπίεζεο: Σα ζπζηήκαηα ζπκπίεζεο έρνπλ ηνπο εμήο ηέζζεξηο βαζηθνχο 
ηχπνπο βαιβίδσλ: 

 Βαιβίδα Δμαγσγήο: Δπηηξέπεη ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ αεξνζθάθνπο κέζσ νπψλ ζηε ξίδα 
ηεο πηέξπγαο ή ζηελ επηθάιπςε ηεο αηξάθηνπ. Λακβάλεη «ζήκαηα» απφ ην ξπζκηζηή 
ζπκπίεζεο θαη θιείλεη ή αλνίγεη αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε ζπκπίεζε. Δίλαη 
ηνπνζεηεκέλε ζην ζπκπηεδφκελν ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. Σα κηθξά αεξνζθάθε έρνπλ κία 
βαιβίδα εμαγσγήο ελψ ηα κεγάια πεξηζζφηεξεο. ε πνιιά αεξνζθάθε ε βαιβίδα 
εμαγσγήο παξακέλεη αλνηθηή απφ έλα δηαθφπηε πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα 
πξνζγείσζεο. Μεηά ηελ απνγείσζε θαζψο απμάλεηαη ην χςνο πηήζεο, ε βαιβίδα 
θιείλεη βαζκηαία θαη πεξηνξίδεη ηνλ εμεξρφκελν αέξα. 

 Αλαθνπθηζηηθή Βαιβίδα: Αλνίγεη απηφκαηα φηαλ ε δηαθνξηθή πίεζε ππεξβεί κία 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Μπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηε βαιβίδα εμαγσγήο αιιά 
κπνξεί θαη λα είλαη αλεμάξηεηε.  

 Βαιβίδα αξλεηηθήο πίεζεο:  Αλνίγεη φηαλ, ζην ζπκπηεδφκελν ρψξν ηνπ αεξνζθάθνπο, 
ε εμσηεξηθή πίεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή. Οπζηαζηηθά είλαη κία αξλεηηθή 
αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα. Μπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηε βαιβίδα εμαγσγήο, 
κπνξεί φκσο θαη λα είλαη αλεμάξηεηε. 

 Υεηξνθίλεηε βαιβίδα:  Δίλαη κία αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα πνπ ελεξγνπνηείηαη ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο φισλ ησλ άιισλ κέζσλ ξχζκηζεο ηεο πίεζεο ζην ζπκπηεδφκελν 
ρψξν ηνπ αεξνζθάθνπο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηαρείαο 
απνζπκπίεζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή θαζφδνπ αλάγθεο. 

 
 ύζηεκα Διέγρνπ πκπίεζεο 

 
Έλα βαζηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζπκπίεζεο απνηειείηαη απφ ην ξπζκηζηή ζπκπίεζεο, ηε 

βαιβίδα αζθαιείαο, θαη ην ζχζηεκα δηαλνκήο αέξα. Ο ξπζκηζηήο πίεζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηε 
βαιβίδα εμαγσγήο θαζψο θαη κε επηπξφζζεηα ζηνηρεία, φπσο βαιβίδεο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη 
ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο αέξα. 

 Ρπζκηζηήο πκπίεζεο: Παξέρεη ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά ζήκαηα γηα ηελ επίηεπμε 
ηνπ επηζπκεηνχ βαζκνχ ζπκπίεζεο. Διέγρεη θάζε κεηαβνιή ζην ζχζηεκα ζπκπίεζεο 
θαη επαλαξπζκίδεη ηε βαιβίδα εμαγσγήο. πλεξγάδεηαη κε δηάθνξεο βαιβίδεο, φπσο 
ηε βαιβίδα ξχζκηζεο πίεζεο ηνπ ζπκπηεδφκελνπ ρψξνπ, ηε βαιβίδα εμαγσγήο θαη 
αζθαιείαο θαη ηηο βαιβίδεο αλαθνχθηζεο. Δίλαη έλα φξγαλν παξφκνην κε ην πςφκεηξν 
κε πνιιέο ξπζκίζεηο. 

 Βαιβίδα Αζθαιείαο: Γελ επηηξέπεη ε εζσηεξηθή πίεζε λα ππεξβεί κηα 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ηεο δηαθνξηθήο πίεζεο θαη λα γίλεη κηθξφηεξε απφ ηελ 
εμσηεξηθή. Μεηψλεη ξαγδαία ηελ εζσηεξηθή πίεζε ηνπ αεξνζθάθνπο (εθθέλσζε) ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο. 
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 Γηαλνκή Αέξα πζηήκαηνο πκπίεζεο 
 
Έλα ηππηθφ ζχζηεκα δηαλνκήο αέξα ζηνπο ζπκπηεδφκελνπο ρψξνπο απνηειείηαη απφ 

ηα αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία: 
 

 πζθεπέο κέηξεζεο θαη αηζζεηήξεο ειέγρνπ ηεο κάδαο ηεο ξνήο ηνπ αέξα πνπ 
εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα αλά κνλάδα ρξφλνπ. 

 Αγσγνχο δηαλνκήο αέξα. 

 Γηάθνξα θίιηξα. 

 Δλαιιάθηεο Θεξκφηεηαο 

 Βαιβίδεο ειέγρνπ κε επηζηξνθήο, δηαθνπήο, αλαθνχθηζεο, θ.η.ι. 

 ηγαζηήξεο 

 Τγξνπνηεηέο 
    

 Οη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ δηαλνκήο αέξα δηαθέξνπλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 
αεξνζθάθνπο, ζπλήζσο φκσο, είλαη θπθιηθέο ή νξζνγψληεο, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. Οη 
αγσγνί είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ, αλνμείδσηνπ ράιπβα ή πιαζηηθφ, 
αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ δηαλέκνπλ. Πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
επηκήθπλζεο θαη ζπζηνιήο ρσξίο λα ράλνπλ ηε ζηεγαλφηεηά ηνπο δηφηη ε ζεξκνθξαζία ηνπο 
κεηαβάιιεηαη (πηήζε) ζηάζκεπζε αεξνζθάθνπο κε απνηέιεζκα λα δηαζηέιινληαη - 
ζπζηέιινληαη. 
 
 
 
7.7.3. ΤΣΖΜΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

 
Σν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ην ζχζηεκα 

ςχμεο. Ζ βαζηθή απνζηνιή ηνπ είλαη ε εμαζθάιηζε κίαο άλεηεο θαη νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο 
ζεξκνθξαζίαο ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο ηφζν ζηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο φζν θαη θαηά 
ηελ παξακνλή ηνπ ζην έδαθνο. πλήζσο είλαη ζρεδηαζκέλν λα δηαηεξεί κία ζεξκνθξαζία 
αέξα απφ 21 έσο 26 νC. Δπίζεο, ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ πγξαζία ηνπ αέξα, δηαηεξεί ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ρψξνπ ησλ επηβαηψλ θαη 
ηνπ πιεξψκαηνο ζε αλεθηά επίπεδα θαη απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία νκίριεο ζηα παξάζπξα. Οη 
θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ είλαη ε παξνρή ζεξκνχ αέξα, ςπρξνχ αέξα 
θαη αέξα εμαεξηζκνχ.  
 
 
7.7.3.1. ύζηημα Θέπμανζηρ 

 
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαηηήζεσλ ζέξκαλζεο ηνπ ζπκπηεδφκελνπ ρψξνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ αέξα ζπκπίεζεο. Πνιιέο θνξέο ν αέξαο ζπκπίεζεο παξέρεη 
πεξηζζφηεξε ζέξκαλζε απφ ηελ επηζπκεηή θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ςχμε. 
Όηαλ απαηηείηαη επηπξφζζεηε ζέξκαλζε, απφ απηή πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο, ηφηε 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο πεγέο θαη κέζνδνη παξνρήο ζέξκαλζεο:  

 

 Θεξκαληήξεο θαχζεο κε βελδίλε. 

 Ζιεθηξηθνί ζεξκαληήξεο. 

 Δπαλαθπθινθνξία ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο. 

 Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο κε ηε ρξήζε ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα. 
 
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκαληήξσλ θαχζεο είλαη φκνηα κε απηή ησλ 

ζηξνβηινθηλεηήξσλ. Ο αέξαο πνπ εηζέξρεηαη ζην ζεξκαληήξα απφ ην πεξηβάιινλ γηα θαχζε, 
αλακηγλχεηαη κε ην ςεθαδφκελν θαχζηκν, αλαθιέγεηαη απφ ζπηλζεξηζηή θαη αθνινπζεί θαχζε. 
Ο αέξαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε, πεξηξξέεη ηνλ θαπζηήξα θαη 



 
98 

ζεξκαίλεηαη. Δλ ζπλερεία κε θαηάιιεινπο αγσγνχο, δηνρεηεχεηαη ζηνπο θιηκαηηδφκελνπο 
ρψξνπο θαη αλακηγλχεηαη κε ηνλ αέξα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο. Σα θαπζαέξηα ηνπ 
ζεξκαληήξα εμέξρνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληήξα ειέγρεηαη απφ έλα 
απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα φηαλ είλαη επηζθαιήο. 

Οη ειεθηξηθνί ζεξκαληήξεο έρνπλ ελζσκαησκέλεο ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ζε ζρήκα 
αγσγνχ ή πιάθαο. Ο πξνο ζέξκαλζε αέξαο πεξηξξέεη ηνπο αγσγνχο κε ηηο ζεξκέο 
αληηζηάζεηο θαη ζεξκαίλεηαη. Οη ζεξκαληήξεο ζρήκαηνο πιάθαο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζην 
δάπεδν ή ηα ηνηρψκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζεξκαίλνπλ κε αθηηλνβνιία. Κχξην κεηνλέθηεκά 
ηνπο είλαη ε κεγάιε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη θχξην πιενλέθηεκά ηνπο ε γξήγνξε 
αληαπφθξηζε ηνπο. ε νξηζκέλα αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα, ν ζεξκφο, ζπκπηεζκέλνο 
αέξαο πνπ εμέξρεηαη απφ ην ζπκπηεζηή ζαιάκνπ, νδεγείηαη ζηελ είζνδν ηνπ ζπκπηεζηή θαη 
επαλαζπκπηέδεηαη. Με ηε δηπιή ζπκπίεζε ν αέξαο απνθηά αξθεηά πςειή ζεξκνθξαζία γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί πεξαηηέξσ γηα ζέξκαλζε. 

ε νξηζκέλα, ζπλήζσο κεγάια εκβνινθφξα αεξνζθάθε, σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηε 
ζέξκαλζε ηνπ αέξα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαπζαέξηα. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη πνιχ παιηφ θαη 
πνιχ απιφ. Οη εμαγσγέο ησλ θαπζαεξίσλ ζπλδένληαη κέζσ κίαο πνιιαπιήο κε έλαλ αγσγφ 
εμαγσγήο θαπζαεξίσλ κεγάινπ κήθνπο πνπ ιεηηνπξγεί σο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο. Ο πξνο 
ζέξκαλζε θαζαξφο αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο, δηέξρεηαη απφ έλαλ αγσγφ πνπ πεξηβάιεη ηνλ 
θεληξηθφ αγσγφ θαπζαεξίσλ θαη ζεξκαίλεηαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε ηεο θακπίλαο ηνπ αεξνζθάθνπο. Ο αέξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηε ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ αεξνζθάθνπο εηζέξρεηαη απφ αεξαγσγνχο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηηο εκπξφζζηεο ή θάησ επηθάλεηέο ηνπ ή κέζσ άιισλ αλνηγκάησλ 
εμαεξηζκνχ ηεο επηθάιπςεο. 

 
 

7.7.3.2. ύζηημα Φύξηρ 
     

Σν ζχζηεκα ςχμεο δηαζθαιίδεη ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο ηελ επηζπκεηή 
ζεξκνθξαζία θαη πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο. πλεξγάδεηαη κέζσ απηνκαηηζκνχ κε ην ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζπζηεκάησλ ςχμεο. Οη πην ζπλήζεηο ηχπνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα αεξνζθάθε είλαη ην ζχζηεκα θχθινπ αέξα θαη θχθινπ αηκνχ. 

 
 ύζηεκα Φύμεο Κύθινπ Αέξα.  

Σν βαζηθφ ζχζηεκα ςχμεο θχθινπ αέξα απνηειείηαη απφ έλαλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, 
έλα ζηξφβηιν εθηφλσζεο, βαιβίδεο δηαθφξσλ ηχπσλ πνπ ειέγρνπλ ηε ξνή αέξα ζην 
ζχζηεκα θαη αγσγνχο δηαλνκήο αέξα. Απφ ηνλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο δηέξρεηαη 
ζπκπηεζκέλνο αέξαο απφ ηε θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ςχρεηαη. Χο κέζνλ ςχμεο ζηνλ 
ελαιιάθηε ρξεζηκνπνηείηαη αηκνζθαηξηθφο αέξαο. Δπεηδή ηφζν ην κέζνλ ςχμεο φζν θαη ην 
ςπθηηθφ κέζνλ ζηνλ ελαιιάθηε είλαη αέξαο, ραξαθηεξίδεηαη σο ελαιιάθηεο αέξα - αέξα. Ο 
ζπκπηεζκέλνο αέξαο πνπ εμέξρεηαη απφ ηνλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, εηζέξρεηαη ζε έλαλ 
ζηξφβηιν εθηφλσζεο θαη πεξηζηξέθεη ην ζηξνθείν ηνπ. ην ζηξφβηιν εθηφλσζεο κεηψλεηαη ε 
πίεζε, ε ηαρχηεηα θαη ηδηαίηεξα ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα. Οη δηάθνξεο 
βαιβίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ξπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηε ξνή ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα. Κχξηα 
απνζηνιή ησλ βαιβίδσλ είλαη ε αχμεζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα πεξηβάιινληνο ζηνλ ελαιιάθηε 
ζεξκφηεηαο θαη ε αχμεζε ηεο ςχμεο ζην ζηξφβηιν.  
 
 ύζηεκα Φύμεο Κύθινπ Αηκνύ 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε κεγάια αεξνζθάθε, έρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ςχμεο 
απφ ην ζχζηεκα ςχμεο θχθινπ αέξα θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί φηαλ ην αεξνζθάθνο είλαη ζην 
έδαθνο ρσξίο ηνπο θηλεηήξεο ελ ιεηηνπξγία. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 
ζεξκνθξαζία εμαέξσζεο (βξαζκνχ) ελφο πγξνχ κεηψλεηαη φηαλ κεηψλεηαη ε πίεζε ηνπ.  

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο θχθινπ αηκνχ, είλαη ίδηα κε απηήλ ελφο 
ςπγείνπ θνπδίλαο ή ελφο θιηκαηηζηηθνχ. Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιχ ζπλνπηηθά είλαη ν 
αθφινπζνο: Απφ κία δεμακελή πςειήο πίεζεο έλα πγξφ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ςπθηηθφ 
κέζνλ, ξέεη κέζσ κίαο βαιβίδαο εθηφλσζεο, ζε κία δηάηαμε ζηελ νπνίαλ εμαηκίδεηαη θαη γη' 
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απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο εμαηκηζηήο. Ζ πίεζε ηνπ πγξνχ ζηνλ εμαηκηζηή επηιέγεηαη λα είλαη 
ηφζν ρακειή ψζηε ε ζεξκνθξαζία εμαεξηζκνχ ηνπ λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ πξνο ςχμε αέξα. Καζψο ν πξνο ςχμε αέξαο πεξηξξέεη εμσηεξηθά ηνλ εμαηκηζηή ςχρεηαη, 
ελψ ην ςπθηηθφ πγξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εμαηκηζηή ζεξκαίλεηαη, εμαεξψλεηαη (βξάδεη) θαη 
κεηαηξέπεηαη ζε αηκφ (αέξην). Ο ςπρξφο αηκφο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ εηζέξρεηαη ζην 
ζπκπηεζηή, φπνπ απμάλεηαη ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία εμαεξηζκνχ ηνπ. Μεηά ην ζπκπηεζηή, 
ν ςπρξφο αηκφο δηέξρεηαη απφ έλαλ ζπκππθλσηή φπνπ ςχρεηαη, πγξνπνηείηαη θαη επηζηξέθεη 
ζηε δεμακελή πςειήο πίεζεο θαη ε θχθινο επαλαιακβάλεηαη. 

Χο ςπθηηθφ πγξφ ή κέζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη πγξά κε πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία 
βξαζκνχ. Σν πην θαηάιιειν ςπθηηθφ πγξφ ζεσξείηαη ην Freon πνπ βξάδεη ζε αηκνζθαηξηθή 
πίεζε ζηνπο 40 νC. 
 
 
 

7.8. ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΓΔΗΧΖ 

 
Σν ζχζηεκα πξνζγείσζεο απνηειείηαη απφ ππνζπζηήκαηα, ζπγθξνηήκαηα θαη 

ελδείθηεο. Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο (/Π) ησλ αεξνζθαθψλ είλαη: 
 

 Ζ απνξξφθεζε ηεο θξνπζηηθήο ελέξγεηαο ηε ζηηγκή επαθήο ησλ ζθειψλ κε ην 
δηάδξνκν ζηε θάζε πξνζγείσζεο. 

 Ζ απνξξφθεζε θαη κεηαηξνπήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηνπο 
κεραληζκνχο πέδεζεο κε ηξηβή ζε ζεξκηθή ελέξγεηα. 

 Πεδαιηνχρεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε θάζε πξνζγείσζεο θαη ηξνρνδξφκεζεο. 

 Παξεκπφδηζε θαη απνθπγή «νιίζζεζεο» ησλ ειαζηηθψλ ηνπ αεξνζθάθνπο.  

 ηήξημε ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηε ζηάζκεπζε, ξπκνχιθεζε θαη ηξνρνδξφκεζή ηνπ. 
 
Σα πδξνπιάλα δε δηαζέηνπλ ζχζηεκα πξνζγείσζεο δηφηη πξνζζαιαζζφλνληαη θαη 

απνζαιαζζφλνληαη κε ηελ άηξαθηφ ηνπο. Δπηπιένλ, ηα ακθίβηα αεξνζθάθε πξνζγεηψλνληαη 
θαη απνγεηψλνληαη ζε δηαδξφκνπο κε ηα γλσζηά ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο θαη 
πξνζζαιαζζφληαη θαη απνζαιαζζφλνληαη κε ηελ άηξαθηφ ηνπο πνπ έρεη δηακφξθσζε 
θαξίλαο πινίνπ. Σα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε απφ φια ηα 
ζπζηήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο, κε ηελ απαηηνχκελε αληνρή θαη αζθάιεηα, 
θαηέζηε εθηθηή κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 30 κε ηελ εμέιημε ησλ αεξνπνξηθψλ ραιπβνθξακάησλ 
θαη ηελ εμέιημε ηεο ηξηβνινγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 - 1930 
θαηαζθεπάζζεθαλ ηα κεγαιχηεξα πδξνπιάλα κε αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο. 
 
 

7.8.1. ΣΤΠΟΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΔΗΧΖ 

 
Σα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο δηαθέξνπλ ζηα αεξνζθάθε αλάινγα κε ην αλ είλαη 

αλαζπξφκελα ή φρη, κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην αεξνζθάθνο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
ηξνρψλ. Με βάζε ηε δπλαηφηεηα αλάζπξζεο ή φρη δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο δχν 
θαηεγνξίεο: 

 

 ηαζεξά ή κε αλαζπξφκελα ζθέιε. Παξακέλνπλ εθηεηακέλα ζε φιεο ηηο θάζεηο πηήζεο. 
Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε ειαθξά πνιηηηθά αεξνζθάθε κε κηθξέο ζρεηηθά ηαρχηεηεο 
πηήζεο. Κχξην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε απιφηεηα θαη ην κηθξφ θφζηνο θαηαζθεπήο, 
εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Κχξην κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη απμάλνπλ ηελ 
νπηζζέιθνπζα ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηελ πηήζε θαη ζηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο πηήζεο 
πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηνπ. Ζ κείσζε ηεο νπηζζέιθνπζαο ηνπ ζηαζεξνχ 
ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε αεξνδπλακηθψλ 
θαιπκκάησλ θαη ηε ρξήζε ζηνηρείσλ κε αεξνδπλακηθά δηακνξθσκέλε δηαηνκή. 
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 Αλαζπξφκελα ζθέιε. Μεηά ηελ απνγείσζε αλαδηπιψλνληαη αλαζχξνληαη θαη 
«θσιηάδνπλ» ζε ππνδνρέο ζηελ άηξαθην, ζηηο πηέξπγεο ή ζηα αηξαθηίδηα θηλεηήξσλ. 
Πξηλ ηελ πξνζγείσζε εθηείλνληαη θαη αζθαιίδνπλ. Ζ αλάζπξζε θαη έθηαζή ηνπο γίλεηαη 
απφ ηνλ ρεηξηζηή κε ην αλέβαζκα ή θαηέβαζκα κίαο εηδηθήο ρεηξνιαβήο. Καηά ηελ 
αλάζπξζε ησλ ζθειψλ θιείλνπλ απηφκαηα νη εηδηθέο ζπξίδεο ηνπο κε ζπλέπεηα ηε κείσζε 
ηεο νπηζζέιθνπζαο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο ηνπ. Ζ κεγάιε 
πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ (πνιηηηθψλ θαη καρεηηθψλ) θαη ηα αεξνζθάθε 
κε απμεκέλεο επηδφζεηο έρνπλ αλαζπξφκελα ζθέιε. Σα αλαζπξφκελα ζπζηήκαηα 
πξνζγείσζεο έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο θαη είλαη πην πνιχπινθα απφ ηα ζηαζεξά. ηα 
αλαζπξφκελα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο ε νπηζζέιθνπζα ησλ ζθειψλ αθνξά κφλν ηηο 
θάζεηο πξνζγείσζεο θαη απνγείσζεο. 

     
Σα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο, κε βάζε ηε δηάηαμε θαη ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην 

αεξνζθάθνο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 
 

 Σξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο (Tricycle Landing Gear). 

 Γίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο (Quadricycle Landing Gear). 

 Πνιχηξνρν ζχζηεκα πξνζγείσζεο (Double - Dual Tandem Landing Gear). 
 
 
 
7.8.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΔΗΧΖ 
 
 Σξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο (Tricycle Landing Gear) 

    Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε ηξηθχθινπ ζχζηεκαηνο πξνζγείσζεο κε ξηλαίν θαη νπξαίν 
ηξνρφ. 
 
 Σξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ηξνρό.  

ρεδφλ φια ηα κεζαία θαη κεγάια αεξνζθάθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ηξίθπθιν 
ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ηξνρφ. Σα αεξνζθάθε κε απηφ ζχζηεκα πξνζγείσζεο 
έρνπλ δχν θχξηα ζθέιε εγθαηεζηεκέλα πίζσ απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπο θαη έλα βνεζεηηθφ 
ξηλαίν ζθέινο κπξνζηά απφ ην θέληξν βάξνπο. 

Σν θέληξν βάξνπο ηνπο είλαη κπξνζηά απφ ηα θχξηα ζθέιε κε ζπλέπεηα λα είλαη 
επζηαζέο ζην έδαθνο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζγείσζεο κε κεγάιε θιίζε πξνο ην 
δηάδξνκν.  

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηξίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ηξνρφ είλαη: 
 

 Ζ δχλακε πέδεζεο επελεξγεί ζηαζεξνπνηεηηθά θαη επηηξέπεη πιήξε πέδεζε. 

 ην έδαθνο ην αεξνζθάθνο (δάπεδν ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ) είλαη πεξίπνπ νξηδφληην. 

 Πνιχ θαιή νξαηφηεηα ηνπ πηιφηνπ θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε. 

 Μεησκέλε νπηζζέιθνπζα ηνπ αεξνζθάθνπο ζηελ αξρηθή θάζε ηεο απνγείσζεο. 
 
Γεληθά, ην ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ηξνρφ δηαζθαιίδεη βέιηηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα πέδεζεο θαη απινχο ειηγκνχο ζηε θάζε πξνζγείσζεο. Σα θχξηα ζθέιε 
ζηεξίδνληαη ζπλήζσο ζηελ άηξαθην αιιά θαη ζε αξθεηά αεξνζθάθε ζηηο πηέξπγεο. Σν ξηλαίν 
ζθέινο είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην επίπεδν ζπκκεηξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ξχγρνπο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

 
 Σξίθπθιν ζύζηεκα πξνζγείσζεο κε Οπξαίν Σξνρό 

Έρεη δχν θχξηα ζθέιε κπξνζηά απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο θαη έλα 
βνεζεηηθφ νπξαίν ηξνρφ. Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηηο ηξηο πξψηεο 
δεθαεηίεο ηεο αεξνπνξίαο. Πνιιά ειαθξά αεξνζθάθε έρνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ην ζχζηεκα 
απηφ πξνζγείσζεο αλ θαη ζεσξείηαη απαξραησκέλν. Ζ γσλία θιίζεο ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά 
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ηε ζηάζκεπζή ηνπ είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ ηε γσλία απψιεηαο ζηήξημεο ηεο πηέξπγαο κε 
εθηεηακέλεο ηηο ππεξαλησηηθέο δηαηάμεηο. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηξίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε νπξαίν ηξνρφ 
είλαη ζπλνπηηθά: 

 

 Ο νπξαίνο ηξνρφο είλαη κηθξφο, ειαθξχο θαη απιφο ζηε ζρεδίαζε - θαηαζθεπή. 

 Δπηηξέπεη ηελ απιή πξνζαξκνγή ησλ θπξίσλ ζθειψλ ζηηο πηέξπγεο. 

 ε πξνζγείσζε κε ζπλζήθεο απψιεηαο ζηήξημεο είλαη εθηθηή ε ηαπηφρξνλε επαθή θαη 
ησλ ηξηψλ ηξνρψλ κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο νπηζζέιθνπζαο θαη ηεο επηβξάδπλζεο 
ηνπ αεξνζθάθνπο ζε δπζκελείο ζπλζήθεο δηαδξφκνπ (π.ρ. πγξφ γξαζίδη). 

      
Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ηξίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο κε νπξαίν ηξνρφ, ην 

νπνίν νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε ξηλαίν 
ηξνρφ, είλαη φηη ζε βίαηε πέδεζε ηείλεη λα αλαηξέςεη ην αεξνζθάθνο πξνο ηα εκπξφο. 

 
 Γίθπθιν ζύζηεκα πξνζγείσζεο (Bicycle Landing Gear) 

ην δίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο νη ηξνρνί πνπ παξαιακβάλνπλ θαη απνζβέλνπλ 
ηα θχξηα θξνπζηηθά θνξηία είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην επίπεδν ζπκκεηξίαο ηνπ αεξνζθάθνπο 
θαη ηα βνεζεηηθά ζθέιε ζπκκεηξηθά θάησ απφ ηηο πηέξπγεο. Σα βνεζεηηθά ζθέιε παξέρνπλ 
πξφζζεηε επζηάζεηα θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε. Σα θχξηα ζθέιε έρνπλ δηπινχο ηξνρνχο. Όινη 
νη ηξνρνί δηαζέηνπλ ζχζηεκα πέδεζεο ελψ ν ξηλαίνο ηξνρφο δηαζέηεη επηπξφζζεηα θαη 
ζχζηεκα πεδαιηνχρεζεο. Γεληθά, ην δίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
αεξνζθάθε κε κεησκέλν κήθνο αηξάθηνπ θαη κεγάιν ιφγν δηαηάγκαηνο θαζψο θαη ζε VTOL. 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δίθπθινπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο είλαη φηη δηαζέηεη, 
ζπγθξηηηθά πξνο ην ηξίθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο, κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αηξάθηνπ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θνξηίσλ. Απηφ είλαη 
πνιχ ρξήζηκν ζηα βνκβαξδηζηηθά αεξνζθάθε θαη ηα αεξνζθάθε θαζέηνπ απνγείσζεο ζηα 
νπνία ηα «σθέιηκα» θνξηία θαη ν θηλεηήξαο ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή απηή. 

 
 Σεηξάθπθιν ύζηεκα Πξνζγείσζεο 

Σν ηεηξάθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο είλαη παξφκνην κε ην δίθπθιν κε ηε δηαθνξά φηη 
ηα ηέζζεξα ζθέιε ηνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ άηξαθην ζπκκεηξηθά πξνο ην δηακήθε άμνλα 
ηνπ αεξνζθάθνπο. Σα αεξνζθάθε κε ην ηεηξάθπθιν ζχζηεκα πξνζγείσζεο πξέπεη λα 
πξνζγεηψλνληαη θαη απνγεηψλνληαη πεξίπνπ νξηδφληηα. Υξεζηκνπνηήζεθε δηαρξνληθά ζε 
ειάρηζηα αεξνζθάθε, θπξίσο ζε βαξηά θαη νγθψδε βνκβαξδηζηηθά αεξνζθάθε, φπσο ζην 
αεξνζθάθνο B-52 θαη δηάθνξα κεηαγσγηθά αεξνζθάθε ζηα νπνία απαηηείηαη κηθξή απφζηαζε 
ηνπ δαπέδνπ ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ην έδαθνο. 

Κάζε θχξην ζθέινο θέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν ηξνρνχο. Όινη νη ηξνρνί ησλ θπξίσλ 
ζθειψλ έρνπλ ζχζηεκα πέδεζεο. Σα θχξηα ζθέιε κεηά ηελ αλάζπξζε «απνζεθεχνληαη» ζηελ 
άηξαθην θαη ηα βνεζεηηθά ζηελ πηέξπγα. Σν αεξνζθάθνο πεδαιηνπρείηαη κε ηα εκπξνφζζηα 
θχξηα ζθέιε πνπ έρνπλ δηάηαμε ζπγρξνληζκέλεο πεδαιηνχρεζεο. Οη βνεζεηηθνί ηξνρνί δε 
δηαζέηνπλ ζχζηεκα πέδεζεο θαη πεδαιηνχρεζεο. Δπεηδή ηα αεξνζθάθε κε ηεηξάθπθιν 
ζχζηεκα πξνζγείσζεο είλαη νγθψδε κε πνιχ κεγάιε πηεξπγηθή επηθάλεηα, είλαη επαίζζεηα 
ζηνλ εγθάξζην άλεκν. Γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο εθηξνπήο ή αλαηξνπήο ζε 
απφ/πξνζγεηψζεηο κε ηζρπξφ πιάγην άλεκν, δηαζέηνπλ ζπλήζσο ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο 
πιαγίνπ αλέκνπ. Σν ζχζηεκα απηφ επζπγξακκίδεη ηα θχξηα ζθέιε κε ην δηάδξνκν 
πξνζγείσζεο ελψ ε δηεχζπλζε ηνπ δηακήθε άμνλα ηνπ αεξνζθάθνπο ζπκπίπηεη κε ηε 
δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 
 ύζηεκα Πξνζγείσζεο κε Σξνρνθνξέα.  

Παξαιιαγή ηνπ ηξηθχθινπ ζχζηεκα πξνζγείσζεο κε ξηλαίν ηξνρφ είλαη ην ζχζηεκα 
πξνζγείσζεο κε ηξνρνθνξέα. ηα βαξηά αεξνζθάθε, ζε θάζε θχξην ζθέινο πξνζαξκφδεηαη 
κία δηάηαμε κε ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο ελ ζεηξά, θαηά δεχγε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
σο ηξνρνθνξέαο. πλήζσο ην αεξνζθάθνο έρεη έλα ξηλαίν ζθέινο κε δχν ηξνρνχο θαη δχν 
ηξνρνθνξείο κε ηέζζεξηο ηξνρνχο ν θαζέλαο. Σν ζχζηεκα απηφ πξνζγείσζεο εκθαλίδεη ηα 
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βέιηηζηα ραξαθηεξηζηηθά πέδεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα ζχγρξνλα κεγάια 
αεξνζθάθε. 
 
 Βνεζεηηθό ζθέινο 

ε νξηζκέλα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζθέιε απνθπγήο πξφζθξνπζεο ζην 
δηάδξνκν.  
 

 ύζηεκα πξνζγείσζεο πδξνπιάλσλ θαη ακθίβησλ αεξνζθαθώλ 
Σν θάησ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ ησλ αεξνζθαθψλ πνπ πξνζγεηψλνληαη θαη 

απνγεηψλνληαη ζε λεξφ είλαη δηακνξθσκέλν ζε ζρήκα θαξίλαο πινίνπ. Σα αεξνζθάθε απηά 
είλαη ζπλήζσο πςνινπηέξπγα θαη θαηά θαλφλα έρνπλ πισηήξεο ζηα αθξνπηεξχγηα. 
Οξηζκέλα αεξνζθάθε απφ /θαη πξνζζαιαζζψλνληαη κε πισηήξεο ή «πέδηια ζαιάζζεο» 
πνπ ηνπνζεηνχληαη σο επηπξφζζεηνο εμνπιηζκφο θάησ απφ ζπκβαηηθά ζθέιε. 

 
 

 

7.8.3. ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΡΟΓΔΗΧΖ 

 
Σν ζχζηεκα πξνζγείσζεο απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζπγθξνηήκαηα, φπσο π.ρ. είλαη 

ηα ζθέιε, νη απνζβεζηήξεο θξνχζεο, νη ηξνρνί, ηα θξέλα, ηα επίζσηξα θαζψο θαη απφ 
ππνζπζηήκαηα πνπ είλαη π.ρ. πέδεζεο, πεδαιηνχρεζεο θαη αλάζπξζεο. Δπίζεο, δηαζέηεη θαη 
δηάθνξνπο ελδείθηεο θαη πξνεηδνπνηεηηθνχο κεραληζκνχο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα 
αζρνιεζνχκε κε ηα βαζηθφηεξα απφ απηά. 

 
 

7.8.3.1. Αποζβεζηήπερ Κπούζηρ 

 
Οη απνζβεζηήξεο θξνχζεο παξαιακβάλνπλ θαη απνζβέλνπλ ηα θξνπζηηθά θνξηία 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ζθέιε ζηελ πξνζγείσζε. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ 
απνζβεζηήξσλ θξνχζεο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο θξνχζεο ζηε θάζε επαθήο ησλ 
ηξνρψλ κε ην δηάδξνκν ζε έξγν ζπκπίεζεο θαη ζε ζεξκφηεηα ή ζε έξγν ειαζηηθήο 
παξακφξθσζεο ελφο ειαηεξίνπ ή κίαο ειαζηηθήο δνθνχ. Δίλαη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ /Π θαη 
πθίζηαληαη κεγάιε θαηαπφλεζε. 
    Οη δηάθνξνη ηχπνη απνζβεζηήξσλ θξνχζεο δηαθξίλνληαη κε βάζε ην «κέζνλ» 
απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνπ κπνξεί λα είλαη ειαηήξην, πγξφ θαη ζπλδπαζκφο αεξίνπ 
- πγξνχ. 
 
 Απνζβεζηήξαο ειαηεξίνπ ή ειαζηηθή δνθόο 

 ηα κηθξά θαη ειαθξά αεξνζθάθε θαη ηδηαίηεξα ζηα κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε, ν 
απνζβεζηήξαο θξνχζεο είλαη κία θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ειαζηηθή δνθφο ή ειαηήξην απφ 
κεηαιιηθφ ή ζχλζεην πιηθφ. Ζ θξνπζηηθή δχλακε πνπ αζθείηαη ζηνπο ηξνρνχο ηε ζηηγκή 
επαθήο ηνπο κε ην δηάδξνκν, παξακνξθψλεη ειαζηηθά έλα ειαηήξην ή κία ειαζηηθή δνθφ θαη 
απνζβέλεηαη. Σν ειαηήξην ή ε ειαζηηθή δνθφο ακέζσο κεηά ηελ θξνχζε επαλέξρεηαη ζηελ 
θαλνληθή ηεο ζέζε. Σν θχξην πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε απιφηεηα θαηαζθεπήο θαη 
εγθαηάζηαζεο θαη ην κηθξφ βάξνο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο. Σν βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη 
ε πεξηνξηζκέλε θξνπζηηθή ελέξγεηα πνπ κπνξνχλ λα απνζβέλνπλ. 

 
 Απνζβεζηήξαο ειαίνπ - αεξίνπ.  

Έρεη πνιιέο παξαιιαγέο θαη ηελ επξχηεξε ρξήζε. Απνηειείηαη απφ δχν 
ηειεζθνπηθνχο θπιίλδξνπο πνπ ζπλαξκνινγεκέλνη ζπγθξνηνχλ έλαλ θχιηλδξν κε δχν 
ζαιάκνπο θαη έλα έκβνιν. Ο θάησ ζάιακνο ηνπ θπιίλδξνπ είλαη γεκάηνο πάληνηε κε ιάδη ελψ 
ν επάλσ ζάιακνο πεξηέρεη πεπηεζκέλν αέξην. Μεηαμχ ησλ δχν ζαιάκσλ ππάξρεη έλαο 
πεξηνξηζηήξαο ξνήο. Ο θχθινο εξγαζίαο ηνπ απνζβεζηήξα αξρίδεη ηε ζηηγκή επαθήο ησλ 
ηξνρψλ ζην έδαθνο. Σν πγξφ (ιάδη) ζηνλ θάησ ζάιακν ζπκπηέδεηαη θαη κέζσ ηνπ 
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πεξηνξηζηήξα εηζέξρεηαη ζηνλ επάλσ ζάιακν. Ζ παξνρή ηεο ξνήο ηνπ πγξνχ ζηε θάζε ηεο 
ζπκπίεζεο δελ είλαη ζηαζεξή θαη ειέγρεηαη ζπλήζσο απφ κία ξπζκηζηηθή βαιβίδα κε πείξν. 

Οξηζκέλνη απνζβεζηήξεο θξνχζεο αληί ηεο ξπζκηζηηθήο βαιβίδαο έρνπλ ξπζκηζηηθφ 
ζσιήλα  πιελ φκσο ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ίδηα. Ζ ελέξγεηα θξνχζεο ζηε θάζε απηή 
κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα, ε νπνία απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ θαη ζε έξγν 
ζπκπίεζεο ηνπ ειαίνπ - αεξίνπ. Σαπηφρξνλα, απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηνλ επάλσ 
ζάιακν θαη φηαλ ππεξβεί κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζηακαηάεη ε ζπκπίεζε ηνπ. Σν πεπηεζκέλν 
αέξην ιεηηνπξγεί σο ειαηήξην θαη πηέδεη ην πγξφ πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί ζηνλ επάλσ ζάιακν. 

πλεπψο ην πγξφ αξρίδεη λα επηζηξέθεη ζηνλ θάησ ζάιακν. Έηζη αξρίδεη ε θάζε ηεο 
πξνέθηαζεο, δειαδή ην αέξην επαλαθέξεη ηνλ απνζβεζηήξα ζηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε θαη 
ηειεηψλεη ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 
 Απνζβεζηήξαο Τγξνύ.  

ηα ζπλήζε πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πίεζε κέρξη 3.000 p.s.i. ην 
πγξφ ζεσξείηαη αζπκπίεζην. Οη αλαπηπζζφκελεο πηέζεηο ζηνπο απνζβεζηήξεο θξνχζεο είλαη 
ηεο ηάμεσο ησλ 4.500 p.s.i. θαη ειάρηζηα πγξά είλαη αζπκπίεζηα ζηηο πηέζεηο απηέο. ηνπο 
απνζβεζηήξεο πγξνχ ή πγξνχ ειαηεξίνπ, ν θχιηλδξνο πεξηέρεη πγξφ κεγάιεο 
ζπκπηεζηφηεηαο, φπσο ιάδη ζηιηθφλεο. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζβεζηήξα πγξνχ 
ειαηεξίνπ είλαη ίδηα κε απηήλ ηνπ απνζβεζηήξα ειαίνπ - πγξνχ ειαηεξίνπ. 

 
 Γηακόξθσζε Απνζβεζηήξα 

Οη πεξηζζφηεξνη απνζβεζηήξεο θξνχζεο έρνπλ ζην θάησ ηνπο άθξν άμνλα γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ ηξνρψλ, ή θαηάιιεια δηακνξθσκέλε δηάηαμε εχθνιεο θαη απιήο 
πξνζαξκνγήο ησλ ηξνρψλ. ην άλσ άθξν έρνπλ πξνζαξκνγείο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 
ζηελ άηξαθην ή ηελ πηέξπγα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζχλδεζκν κε ζηφκην πιήξσζεο πγξνχ θαη 
βαιβίδα πιήξσζεο κε πεπηεζκέλν αέξην. 

Σα θχξηα ζθέιε ηνπ /Π έρνπλ δηάθνξα εμαξηήκαηα θαη δηαηάμεηο νη βαζηθφηεξεο απφ 
ηηο νπνίεο είλαη: βξαρίνλεο ή ζχλδεζκνη ξνπήο, άμνλεο έδξαζεο θαη ππνζηεξίγκαηα, ξάβδνη 
αληίζηαζεο, ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο δηαηάμεηο αλάζπξζεο θαη ελδείθηεο ζέζεο ζθειψλ. Οη 
βξαρίνλεο ξνπήο απνηεινχληαη απφ δχν βξαρίνλεο πνπ ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε 
γπγγιηζκφ. πγθξαηνχλ ην ζθέινο ζε επζεία ζέζε απνηξέπνληαο ηπρφλ πεξηζηξνθή ηνπ 
εκβφινπ πξνο ηνλ θχιηλδξν. Ο έλαο βξαρίνλαο ζπλδέεηαη ζηνλ θχιηλδξν ηνπ απνζβεζηήξα 
θαη ν άιινο ζην έκβνιν. Σα θχξηα ζθέιε ζηεξεψλνληαη ζηελ άηξαθην ή ηελ πηέξπγα ηνπ 
αεξνζθάθνπο κε ππνζηεξίγκαηα ζε βάζε έδξαζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Ο κεραληζκφο έδξαζεο θαη ηα ππνζηεξίγκαηα επηηξέπνπλ πεξηζηξνθή ηνπ ζθέινπο 
ζηε θάζε ξπκνχιθεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο ή αηψξεζε ηνπ ζθέινπο εκπξφο - πίζσ ζηε θάζε 
αλάζπξζεο ησλ ζθειψλ. Ζ ζηεξέσζε ηνπ ζθέινπο ζηε θάζε ξπκνχιθεζεο θαη ε 
παξεκπφδηζε ηεο θίλεζεο ηνπ, εκπξφο - πίζσ, δηαζθαιίδεηαη ζπλήζσο κε κία ή δχν ξάβδνπο 
αληίζηαζεο γλσζηέο θαη σο ξάβδνη νπηζζέιθνπζαο. ε πνιιά αεξνζθάθε ε ιεηηνπξγία ησλ 
ξάβδσλ νπηζζέιθνπζαο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην βξαρίνλα ηνπ κεραληζκνχ αλάζπξζεο. 
 
 

7.8.3.2. Τποζύζηημα Ανάζςπζηρ και Έκηαζηρ 

 
Σα ζπζηήκαηα αλάζπξζεο δηαζθαιίδνπλ ηελ αλάζπξζε θαη έθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζγείσζεο κε ηνλ απαξαίηεην ρξνληζκφ, ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ ζπξίδσλ ηνπ θαη ηελ 
αζθάιηζε θαη απαζθάιηζή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο ζηε ζέζε πιήξνπο αλάζπξζεο θαη 
έθηαζεο. 

 
 Ζιεθηξηθό ζύζηεκα αλάζπξζεο 

Σα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο ησλ αεξνζθαθψλ αλαζχξνληαη ειεθηξηθά ή πδξαπιηθά ή 
κε ζπλδπαζκφ ηνπο. Σα θχξηα ζηνηρεία ελφο βαζηθνχ ειεθηξηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλάζπξζεο 
είλαη: 
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 Έλαο ειεθηξνθηλεηήξαο πνπ παξέρεη ηελ ελέξγεηα γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζθέινπο. 

 Έλα ππνζχζηεκα ππνπνιαπιαζηαζκνχ κε νδνληνηξνρνχο γηα κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 
αλάζπξζεο ηνπ ζθέινπο θαη αχμεζε ηεο ξνπήο πεξηζηξνθήο. 

 Οδνληνηξνρνχο γηα κεηαηξνπή ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ζε επζχγξακκε θίλεζε 
έιμεο - ψζεζεο. 

 Μεραληθή ζπλδεζκνινγία επζχγξακκεο θίλεζεο έιμεο - ψζεζεο κε ην ζθέινο. 
    

Όηαλ ν δηαθφπηεο αλάζπξζεο ηνπ ζχζηεκα πξνζγείσζεο είλαη ζε ζέζε «ΔΠΑΝΧ»
(UP), ν ειεθηξνθηλεηήξαο πεξηζηξέθεη ηνπο νδνληνηξνρνχο κέζσ ελφο αηέξκνλα θνριία. Οη 
νδνληνηξνρνί ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα ππνπνιαπιαζηαζκνχ πνπ κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα θαη 
απμάλεη ηε ξνπή πεξηζηξνθήο ζην ζσιήλα ξνπήο ηνπ ζθέινπο. Ο ζσιήλαο ξνπήο κεηαθέξεη 
ηε ξνπή ζηε ξάβδν αληίζηαζεο θαη ην ζθέινο αλαζχξεηαη θαη αζθαιίδεη. Όηαλ ν δηαθφπηεο 
αλάζπξζεο ηνπ ζχζηεκα πξνζγείσζεο είλαη ζηε ζέζε «ΚΑΣΧ» (DOWN), αληηζηξέθεηαη ε 
θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ην ζθέινο θαηεβαίλεη θαη αζθαιίδεη. 

 
 Τδξαπιηθό ππνζύζηεκα αλάζπξζεο 

Σα θχξηα ζηνηρεία ελφο βαζηθνχ πδξαπιηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλάζπξζεο είλαη: 
θχιηλδξνη ελέξγεηαο, βαιβίδεο δηαινγήο θαη ρξνληζκνχ, αζθάιεηεο άλσ θαη θάησ ζέζεο, 
ζσιελψζεηο θαη δηάθνξα εμαξηήκαηα. Απφ ην ζρήκα απηφ πξνθχπηεη φηη, φηαλ ε βαιβίδα 
δηαινγήο ηίζεηαη ζε ζέζε «ΔΠΑΝΧ» ην ζθέινο αλαζχξεηαη δηφηη ιακβάλνπλ ρψξα ηα 
αθφινπζα: Σν πγξφ ξέεη ζηηο ζσιελψζεηο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζηε θνξά ηνπ βέινπο 
«Δπάλσ». Δλεξγνπνηεί ηνπο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο ησλ κεραληζκψλ αζθάιηζεο θάησ ζέζεο 
ηφζν ησλ θπξίσλ ζθειψλ φζν θαη ηνπ ξηλαίνπ κε ζπλέπεηα ηελ απαζθάιηζή ηνπο. 
Δλεξγνπνηεί ηνπο δχν θπιίλδξνπο ελέξγεηαο ησλ θπξίσλ ζθειψλ θαη ηνλ θχιηλδξν ελέξγεηαο 
ηνπ ξηλαίνπ ζθέινπο. Έηζη ηα ζθέιε αξρίδνπλ λα αλαζχξνληαη. Οη δχν βαιβίδεο ρξνληζκνχ Γ 
θαη Γ είλαη θιεηζηέο θαη ην πγξφ δε κπνξεί λα δηέιζεη κέζα απφ απηέο πξνο ηνπο θπιίλδξνπο 
ελέξγεηαο ησλ ζπξίδσλ ησλ θπξίσλ ζθειψλ πνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο. 

Ζ ζπξίδα ηνπ ξηλαίνπ ζθέινπο πνπ ζπλδέεηαη κνριηθά κε απηφ, αθνινπζεί ην ζθέινο 
θαη θιείλεη ζηαδηαθά θαζψο ην ξηλαίν ζθέινο αλαζχξεηαη. Καζψο ηα θχξηα ζθέιε ζπλερίδνπλ 
λα αλαζχξνληαη, ην έκβνιν πιεζηάδεη πξνο ην άθξν ηνπ θπιίλδξνπ θαη ην πγξφ ξέεη πξνο ηηο 
βαιβίδεο ρξνληζκνχ Α θαη Β θαη κέζσ ηεο βαιβίδαο δηαινγήο (ζέζε «ΚΑΣΧ») ξέεη ζηε 
γξακκή επηζηξνθήο. Όηαλ ηα ζθέιε αλαζπξζνχλ πιήξσο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε, αλνίγνπλ κε 
κνριηθή ζπλδεζκνινγία, νη βαιβίδεο ρξνληζκνχ Γ θαη Γ θαη ελεξγνπνηνχληαη νη θχιηλδξνη 
ελέξγεηαο ησλ ζπξίδσλ θαη θιείλνπλ ηηο ζπξίδεο ησλ ζθειψλ πνπ αζθαιίδνληαη ζηελ «ΠΑΝΧ» 
ζέζε κε ηνπο θπιίλδξνπο ελέξγεηαο πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηηο ρξνληζκνχ Α θαη Β. 

 
 Τπνζύζηεκα έθηαζεο αλάγθεο 

Όια ηα αεξνζθάθε έρνπλ ππνζχζηεκα έθηαζεο αλάγθεο γηα λα θαηεβάζνπλ ηα ζθέιε 
ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θπξίνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο. ε νξηζκέλα αεξνζθάθε ν ρεηξηζηήο 
ειεπζεξψλεη ηνπο κεραληζκνχο αζθάιηζεο ησλ ζθειψλ ζηελ άλσ ζέζε κε κία ρεηξνιαβή πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλε κεραληθά κε απηνχο. Ζ ειεπζέξσζε ησλ κεραληζκψλ αζθάιηζεο ζηελ 
άλσ ζέζε ζε άιια αεξνζθάθε γίλεηαη κε πεπηεζκέλν αέξα. Τπάξρνπλ αεξνζθάθε ζηα νπνία 
ε έθηαζε ησλ ζθειψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο γίλεηαη βίαηα. Σέινο ππάξρνπλ αεξνζθάθε κε 
πδξαπιηθφ, ή πλεπκαηηθφ ή κεραληθφ ζχζηεκα έθηαζεο ησλ ζθειψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 
 Δλδείμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο ζύζηεκα πξνζγείσζεο 

ε φια ηα αεξνζθάθε κε αλαζπξφκελα ζπζηήκαηα πξνζγείσζεο ππάξρνπλ ελδείμεηο 
ηεο ζέζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο θαη δηαηάμεηο πξνεηδνπνίεζεο ζηε ζέζε ηνπ 
ρεηξηζηή. Οη ελδείμεηο θαη νη δηαηάμεηο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο είλαη 
ερεηηθέο θαη νπηηθέο. Όηαλ ην ζχζηεκα πξνζγείσζεο δελ είλαη ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε ερεί 
κία ζεηξήλα θαη αλάβεη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ θσο ζηε ζέζε ρεηξηζηνχ. Τπάξρνπλ πνιινί 
ηχπνη έλδεημεο ηεο ζέζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο θαη δηαηάμεηο πξνεηδνπνίεζεο. 

 
 



 
105 

7.8.3.3. Τποζςζηήμαηα Πηδαλιούσηζηρ 

 
Ο ξηλαίνο ηξνρφο κπνξεί λα είλαη ειεχζεξνο κε κεραληζκφ επζπγξάκκηζεο αιιά 

ζπλήζσο είλαη θαζνδεγνχκελνο κε πεξηζηξνθή κέρξη 40ν. Όηαλ είλαη ειεχζεξνο, ε 
θαζνδήγεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζην δηάδξνκν γίλεηαη, κε πέδεζε ηνπ αξηζηεξνχ ή δεμηνχ 
ηξνρνχ ή κε θίλεζε ηνπ πεδαιίνπ δηεχζπλζεο. Ζ θαζνδήγεζε ζηα πνιπθηλεηήξα αεξνζθάθε 
κπνξεί λα γίλεη κε κεηαβνιή ηεο ψζεο ηνπ αξηζηεξνχ ή δεμηνχ θηλεηήξα. Σν ξηλαίν ζθέινο 
ζηα κεγάια αεξνζθάθε έρεη ππνζχζηεκα πεδαιηνχρεζεο κε πεγή ηζρχνο. 

Τπάξρνπλ πνιχ ηχπνη ππνζπζηεκάησλ πεδαιηνχρεζεο πιελ φκσο έρνπλ ηελ ίδηα 
αξρή ιεηηνπξγίαο θαη απνηεινχληαλ απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία  

 

 Έλα ζηνηρείν ειέγρνπ ζηε ζέζε ρεηξηζηνχ, π.ρ. ηξνρφ, ρεηξνιαβή ή δηαθφπηε γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 Έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο ησλ εληνιψλ απφ ην ρεηξηζηή ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε κνλάδα 
ειέγρνπ πεδαιηνχρεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη πδξαπιηθφ, ειεθηξηθφ ή κεραληθφ. 

 Μνλάδα ειέγρνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη ξπζκηζηηθή βαιβίδα ή βαιβίδα ειέγρνπ. 

 Πεγή ηζρχνο, πνπ ζπλήζσο είλαη ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 σιελψζεηο κεηαθνξάο πγξνχ απφ θαη πξνο ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα. 

 Κπιίλδξνπο πεδαιηνχρεζεο θαη κνριηθή ζπλδεζκνινγία κεηαθνξάο θίλεζεο 

 πγθξφηεκα δηαηήξεζεο ζηαζεξήο πίεζεο ζηνπο θπιίλδξνπο πεδαιηνχρεζεο. 

 πγθξφηεκα απφ νδνληνηξνρνχο, ζπξκαηφζρνηλα, ξάβδνπο, ηχκπαλα θαη 
γσληνζηξφθαια γηα ηελ επαλαθνξά ηεο κνλάδαο πεδαιηνχρεζεο ζηελ νπδέηεξε ζέζε 
θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ηξνρνχ ζηε ζσζηή γσλία ζηξνθήο. 

 Βαιβίδεο αζθαιείαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζηξέςε ησλ ηξνρψλ ζε πεξίπησζε 
πδξαπιηθήο βιάβεο. 

 
 Απνζβεζηήξεο Δθηξνπήο 

Σν ξηλαίν ζθέινο θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζηελ ηξνρνδξφκηζε, απνγείσζε ή 
πξνζγείσζε κπνξεί λα εκθαλίδεη θξαδαζκνχο θαη εθηξνπέο ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο 
ζε απηφ ή ζηε δνκή ζηήξημήο ηνπ ζην αεξνζθάθνο. Ο απνζβεζηήξαο εθηξνπήο είλαη έλα 
ζπγθξφηεκα πνπ πξνζαξκφδεηαη εμσηεξηθά ή ελζσκαηψλεηαη ζην ξηλαίν ηξνρφ θαη αληηηίζεηαη 
ζε θάζε ηάζε ηνπ γηα εθηξνπή. Διέγρεη ηνπο θξαδαζκνχο ή ηελ εθηξνπή ηνπ ξηλαίνπ ηξνρνχ 
κε πδξαπιηθή απφζβεζε. ε πνιιά αεξνζθάθε νη δηαηάμεηο απνθπγήο εθηξνπήο είλαη 
ελζσκαησκέλεο ζην ππνζχζηεκα πεδαιηνχρηζεο. 
    Οη βαζηθνί ηχπνη ησλ απνζβεζηήξσλ εθηξνπήο είλαη ν ηχπνο εκβφινπ, ηχπνο 
ζηξνθείνπ ή πηεξπγίνπ θαη ηχπνο ελζσκαησκέλνο ζην ππνζχζηεκα ηζρχνο πεδαιηνχρεζεο. 
 
 
7.8.3.4. Τποζύζηημα Πέδηζηρ  
 

Σν ππνζχζηεκα πέδεζεο επηβξαδχλεη ην αεξνζθάθνο ζηε θάζε πξνζγείσζεο θαη 
πεδαιηνχρεζεο, ην αθηλεηνπνηεί ζηε ζηάζκεπζε θαη ην ζπγθξαηεί θαηά ηε δνθηκή ησλ 
θηλεηήξσλ. Μεηαηξέπεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε θάζε πξνζγείσζεο 
θπξίσο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα. Σα θξέλα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν θαη ε 
απφδνζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ίδηα. Δίλαη εγθαηεζηεκέλα ζε θάζε θχξην ηξνρφ θαη ειέγρνληαη 
κε ηα πνδσζηήξηα ηνπ πεδαιίνπ δηεχζπλζεο κε ηε κχηε ησλ πνδηψλ. Με ην δεμηφ 
πνδσζηήξην ειέγρνληαη ηα θξέλα ηνπ δεμηνχ θχξηνπ ζθέινπο θαη κε ην αξηζηεξφ πνδσζηήξην 
ηνπ αξηζηεξνχ. Σα ππνζπζηήκαηα πέδεζεο ρσξίδνληαη ζε: 

 
1. Αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα. 
2. Τπνζπζηήκαηα θξέλσλ κε έιεγρν ηζρχνο.  
3. Τπνζπζηήκαηα εληζρπκέλεο ηζρχνο. 

 
ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ.  
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 Αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα πέδεζεο 

Υαξαθηεξίδνληαη αλεμάξηεηα, επεηδή έρνπλ δηθή ηνπο δεμακελή πδξαπιηθνχ πγξνχ θαη 
είλαη αλεμάξηεηα απφ ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο. Δίλαη φκνηα κε ηα ζπζηήκαηα 
πέδεζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα κηθξά αεξνζθάθε. Έλα 
βαζηθφ αλεμάξηεην ππνζχζηεκα πέδεζεο απνηειείηαη απφ κία δεμακελή πγξνχ, δχν θχξηνπο 
θπιίλδξνπο ελέξγεηαο (έλαλ ζε θάζε ζθέινο), κεραληθή ζπλδεζκνινγία πνπ ζπλδέεη θάζε 
θχξην θχιηλδξν ελέξγεηαο κε ην αληίζηνηρν πνδσζηήξην, ζσιελψζεηο πδξαπιηθνχ πγξνχ θαη 
δχν ζπγθξνηήκαηα θξέλσλ, έλα γηα θάζε θχξην ηξνρφ. 

Όηαλ κε ην πνδσζηήξην δηεγείξεηαη ν αληίζηνηρνο θχιηλδξνο ελέξγεηαο, απμάλεηαη ε 
πίεζε ηνπ πδξαπιηθνχ πγξνχ θαη ην αληίζηνηρν ζπγθξφηεκα θξέλσλ ηνπ θπξίνπ ζθέινπο, 
επηβξαδχλεη ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ ηξνρψλ. Όηαλ ην πνδσζηήξην απειεπζεξψλεηαη, 
ην πγξφ απφ ην ζπγθξφηεκα θξέλσλ επηζηξέθεη ζηνλ θχξην θχιηλδξν ελέξγεηαο. Ο θχξηνο 
θχιηλδξνο είλαη ην θχξην ζηνηρείν ηνπ ππνζπζηήκαηνο πέδεζεο, δελ παγηδεχεηαη πνηέ θαη δελ 
επηηξέπεη ηα θξέλα λα θνιιήζνπλ. 

 
 Τπνζύζηεκα πέδεζεο ειέγρνπ ηζρύνο 

πλδέεηαη άκεζα κε ην θχξην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάια αεξνζθάθε κε κεγάινπο ηξνρνχο θαη ζπγθξνηήκαηα θξέλσλ. 
Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία: 

 

 Βαιβίδα κε επηζηξνθήο ή ειέγρνπ. Πξνιαβαίλεη ηελ απψιεηα πίεζεο ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο θξέλσλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ θπξίνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο. 

 Τδξαπιηθφο ζπζζσξεπηήο απνζεθεχεη πγξφ κε πίεζε θαη απνζβέλεη ηα ππεξβνιηθά 
θνξηία ζην πδξαπιηθφ ππνζχζηεκα θξέλσλ. 

 Βαιβίδεο ειέγρνπ πέδεζεο θπβεξλήηε θαη ζπγθπβεξλήηε. Ρπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηνλ 
φγθν θαη ηελ πίεζε ηνπ πγξνχ ιεηηνπξγίαο ησλ θξέλσλ. 

 Βαιβίδεο κε επηζηξνθήο θαη πεξηνξηζηηθέο βαιβίδεο πδξαπιηθνχ πγξνχ γξακκψλ 
θπβεξλήηε θαη ζπγθπβεξλήηε. 

 Αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα αλαθνχθηζεο πίεζεο. 

 Γηαρσξηζηηθή βαιβίδα. Δίλαη εγθαηεζηεκέλε ζε θάζε κία ζσιήλσζε θξέλσλ θαη 
δηαρσξίδεη ην θχξην πδξαπιηθφ ζχζηεκα απφ ην ππνζχζηεκα αλάγθεο. 

 Βαιβίδα ειέγρνπ ηζρχνο θξέλσλ. Μεηψλεη θαη ξπζκίδεη ηελ πίεζε ηνπ θπξίνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη απνζβέλεη ηηο ζεξκηθέο δηαζηνιέο θαηά ηελ πέδεζε 

 Κχιηλδξνη κείσζεο πίεζεο ππνζπζηήκαηνο πέδεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε 
αεξνζθάθε κε θχξην πδξαπιηθφ ζχζηεκα πςειήο πίεζεο θαη ππνζχζηεκα πέδεζεο 
ρακειήο πίεζεο. Μεηψλνπλ ηελ πίεζε ηνπ πδξαπιηθνχ πγξνχ απφ ην θχξην ζχζηεκα 
ηνπ αεξνζθάθνπο πξνο ην ππνζχζηεκα πέδεζεο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηνλ 
απνζβεζηήξα θξνχζεο. 

   
 Τπνζύζηεκα πέδεζεο εληζρπκέλεο ηζρύνο 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζε αεξνζθάθε κε κεγάιεο ηαρχηεηεο πξνζγείσζεο θαη αλεμάξηεην 
ππνζχζηεκα πέδεζεο. Έρεη βάξνο κηθξφηεξν απφ ην ζχζηεκα πέδεζεο ηζρχνο θαη 
κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ην αλεμάξηεην ζχζηεκα πέδεζεο. Υξεζηκνπνηεί ην θχξην 
πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
πνδσζηεξίσλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε εληζρπηηθψλ θπιίλδξσλ. 
    Σν βαζηθφ ζχζηεκα πέδεζεο εληζρπκέλνπ ηχπνπ απνηειείηαη απφ κία δεμακελή 
πδξαπιηθνχ πγξνχ, δχν θχξηνπο εληζρπηηθνχο θπιίλδξνπο, δχν δηαρσξηζηηθέο βαιβίδεο θαη 
έλα ζπγθξφηεκα θξέλσλ ζε θάζε θχξην ηξνρφ. Όηαλ ν ρεηξηζηήο παηάεη ην πνδσζηήξην 
θξέλσλ, ην πγξφ θηλείηαη απφ ηνπο εληζρπηηθνχο θπιίλδξνπο, κέζσ ησλ δηαρσξηζηηθψλ 
βαιβίδσλ ζηα θξέλα. Όηαλ ηα πνδσζηήξηα απειεπζεξψλνληαη, ην πγξφ πνπ είρε κεηαθηλεζεί 
πξνο ηα θξέλα επηζηξέθεη ζηε δεμακελή πγξνχ ησλ θξέλσλ ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε 
δεμακελή πγξνχ ηνπ θπξίνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αεξνζθάθνπο. Σν ππνζχζηεκα 
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πέδεζεο αλάγθεο είλαη πλεπκαηηθφ θαη έρεη κία θηάιε κε πεπηεζκέλν αέξα κε ελδείθηε θαη 
βαιβίδα ειεπζέξσζεο πίεζεο. 
 
 
7.8.3.5. ςγκπόηημα Φπένων 
     

Σν ζπγθξφηεκα θξέλσλ έρεη έλαλ, δχν ή πνιιαπινχο δίζθνπο (δηζθφθξελα), κε 
ηεκαρηζκέλα ηαθάθηα ζηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν ή κε ζσιήλεο πνπ δηαζηέιινληαη. Σα κηθξά 
θαη ειαθξά αεξνζθάθε έρνπλ ζπγθξνηήκαηα θξέλσλ κε έλαλ ή δχν δίζθνπο θαη ηα κεζαία 
θαη κεγάια αεξνζθάθε κε πνιιαπινχο δίζθνπο. Ο αξηζκφο ησλ δίζθσλ εμαξηάηαη απφ ην 
βάξνο θαη ηελ ηαρχηεηα πξνζγείσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 
 Φξέλα ελόο δίζθνπ 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ θξέλνπ κε έλα δίζθν είλαη ίδηα κε απηή ησλ απηνθηλήησλ. Οη 
επηθάλεηεο ησλ δχν πιεπξψλ ελφο πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην 
ηξνρφ ηνπ ζθέινπο, ηξίβνληαη ζε ζηαζεξέο επηθάλεηεο θαη επηβξαδχλνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή 
θίλεζε ηνπ ηξνρνχ. 

Όηαλ ν ρεηξηζηήο παηάεη ην πνδσζηήξην, ε πίεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο απμάλεηαη θαη 
σζεί ην έκβνιν θαη ην δίζθν ηξηβήο πξνο ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν. Όηαλ ην πνδσζηήξην 
ειεπζεξψλεηαη, κεηψλεηαη ε πίεζε ηνπ πγξνχ θαη ην ειαηήξην απνκαθξχλεη ην έκβνιν θαη ην 
δίζθν ηξηβήο απφ ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν. 
 
 Φξέλα δύν Γίζθσλ 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε αεξνζθάθε κε κεγαιχηεξε ηξηβή πέδεζεο απφ απηά ελφο 
δίζθνπ κε ηα νπνία είλαη παξφκνηα, κε ηε δηαθνξά φηη αληί ελφο δίζθνπ έρνπλ δχν 
πεξηζηξεθφκελνπο δίζθνπο. 

 
 Φξέλα πνιιαπιώλ δίζθσλ 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα πέδεζεο ειέγρνπ ηζρχνο ή εληζρπκέλεο ηζρχνο θαη 
ζε βαξηά αεξνζθάθε. Έλα βαζηθφ ζπγθξφηεκα θξέλσλ πνιιαπιψλ δίζθσλ απνηειείηαη απφ 
έλα θνξέα ηξηβέα, πεξηζηξεθφκελνπο δίζθνπο πνπ νλνκάδνληαη ζηξνθεία (rotors), ζηαζεξνχο 
δίζθνπο πνπ νλνκάδνληαη ζηάηεο (stators), έλαλ θχιηλδξν ελέξγεηαο, έλαλ απηφκαην ξπζκηζηή 
θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία. 

 
 Φξέλα Σεκαρηζκέλνπ Πεξηζηξεθόκελνπ Γίζθνπ 

Σα θξέλα απηά (segmented rotor brakes) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βαξηά αεξνζθάθε κε 
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα πςειήο πίεζεο, ζπζηήκαηα πέδεζεο ειέγρνπ ηζρχνο ή εληζρπκέλεο 
ηζρχνο. Δίλαη φκνηα κε ηα θξέλα πνιιαπιψλ δίζθσλ θαη έρνπλ ηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο. Οη 
πεξηζηξεθφκελνη δίζθνη είλαη ηεκαρηζκέλνη ελψ νη ζηαζεξνί έρνπλ ελζσκαησκέλεο επηθάλεηεο 
πιηθνχ πνπ ηξίβεηαη (ηαθάθηα - θεξκνπίη) θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπο. Σν βαζηθφ εμάξηεκα ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο είλαη ν θνξέαο ηνπ ηξηβέα. 
 
 Φξέλα δηαζηειιόκελσλ ζσιήλσλ 

Σα θξέλα απηά είλαη ειαθξά, κε ιίγα θηλνχκελα κέξε, κε κεγάιε επηθάλεηα ηξηβήο θαη 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεγάια θαη κηθξά αεξνζθάθε κε πδξαπιηθφ ζχζηεκα 
ρακειήο πίεζεο. Απνηεινχληαη απφ ην πιαίζην, ην δηαζηειιφκελν ζσιήλα, ηα πιαθίδηα, ηα 
ειαηήξηα επηζηξνθήο θαη ην ξπζκηζηή δηαθέλνπ. Ο δηαζηειιφκελνο ζσιήλαο πεξηβάιιεη ην 
πιαίζην πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην ζθέινο. Σν δηάθελν κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ ξπζκίδεηαη απφ 
ην ξπζκηζηή δηαθέλνπ. 

Όηαλ ν ρεηξηζηήο παηάεη ην πνδσζηήξην θξέλσλ, απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ πγξνχ ζην 
δηαζηειιφκελν ζσιήλα πνπ δηαζηέιιεηαη κφλν πξνο ηα έμσ. Σα πιαθίδηα πνπ 
ζπγθξαηνχληαη πεξηκεηξηθά ζην πιαίζην θαη δελ πεξηζηξέθνληαη, αθνινπζνχλ ηε δηαζηνιή ηνπ 
δηαζηειιφκελνπ ζσιήλα θαη ηξίβνληαη ζην ηακπνχξν ηνπ θξέλνπ. Ζ ηξηβή είλαη αλάινγε ηεο 
αχμεζεο ηεο πίεζεο ηνπ πγξνχ ζην δηαζηειιφκελν ζσιήλα. Όηαλ ηα πνδσζηήξηα 
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ειεπζεξψλνληαη, κεηψλεηαη ε πίεζε ηνπ πγξνχ ζην δηαζηαιιφκελν ζσιήλα ν νπνίνο 
ζπζηέιιεηαη θαη ηα πιαθίδηα απνκαθξχλνληαη απφ ην ηακπνχξν. 
 
 
7.8.3.6. Τποζύζηημα Ανηιολίζθηζηρ Φπένων 

 
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ησλ αεξνζθαθψλ έρεη ελζσκαησκέλν ππνζχζηεκα πνπ ειέγρεη 

θαη κεηψλεη ηελ νιίζζεζε ησλ ηξνρψλ θαηά αλαινγία πξνο ηα απηνθίλεηα. Σν ππνζχζηεκα 
απηφ είλαη γλσζηφ σο ππνζχζηεκα αληηνιίζζεζεο. Απμάλεη ηελ απφδνζε ησλ θξέλσλ δηφηη 
φηαλ ν ηξνρφο νιηζζαίλεη ε δχλακε ηξηβήο ηνπ κε ην έδαθνο κεηψλεηαη ξαγδαία. 
    Σν ππνζχζηεκα αληηνιίζζεζεο εθηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:  
 

 Έιεγρν νιίζζεζεο ηνπ ηξνρνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, δει φηαλ πεξηζηξέθεηαη. 

 Έιεγρν νιίζζεζεο ηνπ ηξνρνχ φηαλ δελ πεξηζηξέθεηαη (πιήξεο κπινθάξηζκα). 

 Πξνζηαζία θαηά ηελ επαθή ηνπ ηξνρνχ ζην δηάδξνκν ζηε θάζε πξνζγείσζεο. 

 Πξνζηαζία απφ αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 
 
 Έιεγρνο Οιίζζεζεο ζε Καλνληθή Λεηηνπξγία 

Σν ππνζχζηεκα ειέγρνπ νιίζζεζεο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία επεκβαίλεη θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο νιίζζεζεο θαη πξηλ ηελ πιήξε νιίζζεζε ηνπ ηξνρνχ. Ο έιεγρνο θαη ε πξνζηαζία 
νιίζζεζεο θάζε ηξνρνχ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνπο άιινπο ηξνρνχο. 

 
 Έιεγρνο Οιίζζεζεο ζε Μπινθαξηζκέλν Σξνρό 

Σν ππνζχζηεκα αληηνιίζζεζεο ειεπζεξψλεη ζρεδφλ πιήξσο ηνλ ηξνρφ, φηαλ 
κπινθάξεη, γηα λα αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη. Ο ηξνρφο κπινθάξεη ζε πάγν, φηαλ ην 
ππνζχζηεκα αληηνιίζζεζεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο δελ ηνλ πξνζηαηεχεη απφ πιήξε 
νιίζζεζε. Σν ππνζχζηεκα νιίζζεζεο γηα κπινθαξηζκέλν ηξνρφ, είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα 
ηαρχηεηεο κηθξφηεξεο απφ 25-30 Km/h. 

 
 Πξνζηαζία θαηά ηελ Δπαθή ηνπ Σξνρνύ ζην Γηάδξνκν Πξνζγείσζεο 

Σν ππνζχζηεκα απηφ απνηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θξέλσλ ζηε θάζε επαθήο κε 
ην δηάδξνκν πξνζγείσζεο αθφκε θαη εάλ ηα πνδσζηήξηα είλαη παηεκέλα απφ ηνλ ρεηξηζηή. 
Σπρφλ ελεξγνπνίεζε ησλ θξέλσλ ζα είρε ζαλ ζπλέπεηα ην κπινθάξηζκα ησλ ηξνρψλ. 

 
 Πξνζηαζία από αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

Σν ππνζχζηεκα απηφ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο αληηνιίζζεζεο θαη ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο ην δηαθφπηεη θαη ην ππνζχζηεκα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ηα 
πνδσζηήξηα ηνπ ρεηξηζηνχ.  
 
 
7.8.3.7. Σποσοί και Δλαζηικά 
    

Οη ηξνρνί πθίζηαληαη πνιχ κεγάιε θαηαπφλεζε θαη κάιηζηα θξνπζηηθή κε θπθιηθέο 
θνξηίζεηο. Δπηζεσξνχληαη θαη ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηφηη ε ζξαχζε ζηε 
θάζε πξνζγείσζεο κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Οη ηξνρνί θαηαζθεπάδνληαη 
απφ θξάκαηα αινπκηλίνπ θαη καγλεζίνπ θαη είλαη νιφζσκνη, δηαηξνχκελνη θαη κε 
απνζπλαξκνινγνχκελε ζηεθάλε. 

Τπάξρνπλ ηξνρνί κε ειαζηηθφ θαη αεξνζάιακν θαη ηξνρνί ρσξίο αεξνζάιακν. Οη 
νιφζσκνη ηξνρνί ρξεζηκνπνηνχληαη κε ειαζηηθά κεγάιεο πίεζεο, φπσο ζηα καρεηηθά 
αεξνζθάθε θαη είλαη πην εληζρπκέλνη απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο ηξνρψλ. 

Οη δηαηξνχκελνη ηξνρνί έρνπλ ηε κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηα ειαθξά, κεζαία θαη 
κεγάια αεξνζθάθε θαη ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα ζθέιε (θχξηα ζθέιε, ξηλαίν θαη νπξαίν 
ζθέινο). Απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα πνπ είλαη δπγνζηαζκηζκέλα ζηαηηθά θαη 
ζπλαξκνινγνχληαη ζε έλα εληαίν ζπγθξφηεκα κε βιήηξα θαη ζηεγαλνπνηνχληαη κε ελδηάκεζν 
δαθηχιην. 
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Οη ηξνρνί απνζπλαξκνινγνχκελεο ζηεθάλεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα θχξηα 
ζθέιε. Βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη ε ηαρεία αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαζηηθνχ. Ζ αιιαγή ηνπ 
ειαζηηθνχ γίλεηαη κε αθαίξεζε ηεο ζηεθάλεο, ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ θαη αζθάιηζε ηεο 
ζηεθάλεο κε αζθαιηζηηθφ δαθηχιην. 

Οη δηαζηάζεηο θαη ην πιάηνο ηνπ πέικαηνο ησλ ηξνρψλ εμαξηψληαη απφ ηελ 
θαηαπφλεζε ηνπ ζθέινπο. Οη ηξνρνί πξνζαξκφδνληαη ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ ζθέινπο 
κε ηξηβείο, πνπ ζπλήζσο είλαη θσληθνί θπιηλδξηθνχ ηχπνπ θαη θσιηάδνπλ ζε έδξαλα ηξηβήο. 
ηα αεξνζθάθε κε κεγάιεο ηαρχηεηεο πξνζγείσζεο, ε ζεξκνθξαζία ησλ ηξνρψλ θαη ησλ 
ειαζηηθψλ απμάλεηαη ππεξβνιηθά. Γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ησλ ειαζηηθψλ 
ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ηξνρνχο εχηεθηα πψκαηα αζθαιείαο πνπ απειεπζεξψλνπλ ηνλ αέξα 
ησλ ειαζηηθψλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππεξβεί πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. 

Σα ειαζηηθά, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο, δηαθξίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: 
 

 Διαζηηθά γεληθήο ρξήζεσο κε άξηζηε πξφζθπζε. 

 Αληηνιηζζεηηθά ειαζηηθά κε ειιεηπηηθφ πέικα.  

 Αληηνιηζζεηηθά ειαζηηθά κε ξαβδψζεηο. 

 Διαζηηθά θαηάιιεια γηα ζηαζεξφ ζχζηεκα πξνζγείσζεο (κηθξή νπηζζέιθνπζα). 

 Διαζηηθά θαηάιιεια γηα ξηλαίν ζθέινο (κηθξφ ηξέκνπιν). 
 
Σα πνιιαπιά ζηξψκαηα λάηινλ - ειαζηηθνχ θαη νη εζσηεξηθέο εγθάξζηεο θαη δηακήθεηο 

εληζρχζεηο παξέρνπλ ζηα ειαζηηθά απμεκέλε αληνρή θαηά ηελ πξνζγείσζε θαη δηαηεξνχλ ην 
ζρήκα ηνπο. Οη απιαθψζεηο ζηα ειαζηηθά ησλ αεξνζθαθψλ, ιφγσ ησλ κεγάισλ ηαρπηήησλ 
πξνζγείσζεο, είλαη πεξηκεηξηθέο θαη φρη εγθάξζηεο γηα λα απνθεχγεηαη ε πδξνιίζζεζε ησλ 
αεξνζθαθψλ. Σα ειαζηηθά κε θαη ρσξίο αεξνζάιακν, είλαη φκνηα, κε ηε δηαθνξά φηη ηα 
δεχηεξα έρνπλ ειαζηηθή εζσηεξηθή επέλδπζε πνπ ζηεγαλνπνηεί ηνλ αέξα κεηαμχ ηξνρνχ θαη 
ειαζηηθνχ. Σν ρείινο ηνπ ειαζηηθνχ κε αεξνζάιακν ζηεγαλνπνηεί ην ειαζηηθφ κε ηνλ ηξνρφ 
ζηα ζεκεία επαθήο ηνπο. 

Σα ειαζηηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη ην πιάηνο ηνπ 
πέικαηνο. Δίλαη πιηθά κε φξην δσήο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 
Δίλαη επαίζζεηα ζην θσο θαη ηδηαίηεξα ζην ειηαθφ θσο, ζηε βξνρή, ηνλ αέξα, ηηο κεηαβνιέο 
ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζην φδνλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απνζήθεο κε θζνξίδνληα θσηηζκφ. 
Πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο ζθνηεηλνχο, δξνζεξνχο θαη ρσξίο πγξαζία, λα κελ 
έξρνληαη ζε επαθή κε ιηπαληηθά δηαιπηηθά, θαχζηκα θαη γεληθά κε παξάγσγα πεηξειαίνπ. 
 
 
 
7.9. ΤΣΖΜΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

 
Σα αεξνζθάθε, εθηφο απφ ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο θαη θιηκαηηζκνχ πνπ δηαζθαιίδεη ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλζήθεο παξακνλήο ζην αεξνζθάθνο ρσξίο επηπξφζζεηε παξνρή νμπγφλνπ, 
έρνπλ θαη εθεδξηθφ ζχζηεκα νμπγφλνπ. Ζ απνζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο νμπγφλνπ είλαη ε 
παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ νμπγφλνπ ζηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα ηνπ αεξνζθάθνπο ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο. Σα αεξνζθάθε πνπ πεηνχλ ζε κεγάια 
ζρεηηθά χςε έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο νμπγφλνπ θαη θνξεηφ εμνπιηζκφ γηα 
πεξηπηψζεηο πξψηεο αλάγθεο. Σα κηθξά θαη κεζαία αεξνζθάθε πνπ πεηνχλ ζε ζρεηηθά κηθξά 
χςε έρνπλ κφλν θνξεηφ εμνπιηζκφ. 
    Οη δηάθνξνη ηχπνη ζπζηεκάησλ νμπγφλνπ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ 
αεξνζθάθνπο, ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ην ζχζηεκα ζπκπίεζήο ηνπ. Τπάξρνπλ δχν 
ηχπνη ζπζηεκάησλ, ηα ζπζηήκαηα αεξίνπ νμπγφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πνιηηηθά θαη 
κεηαθνξηθά ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε θαη ηα ζπζηήκαηα πγξνχ νμπγφλνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε. Σα ζπζηήκαηα αεξίνπ νμπγφλνπ δηαθξίλνληαη ζε 
ζπζηήκαηα κε ζπλερή ξνή νμπγφλνπ γηα ην πιήξσκα θαη ηνπο επηβάηεο θαη ζε ζχζηεκα κε 
ξπζκηδφκελε πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε κεγάια επηβαηηθά αεξνζθάθε θαη 
αθνξνχλ ην πιήξσκα ηνπο. Οξηζκέλα κεηαθνξηθά αεξνζθάθε έρνπλ ζχζηεκα πνπ 
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ζπλδπάδεη ηα αλσηέξσ δχν ζπζηήκαηα. Πνιιά αεξνζθάθε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ δηαζέηνπλ 
ή φρη κφληκε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο νμπγφλνπ, έρνπλ θνξεηφ εμνπιηζκφ νμπγφλνπ. 
 
 
7.9.1. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΗΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 
 ύζηεκα πλερνύο Ρνήο 

Σν βαζηθφ ζχζηεκα αεξίνπ νμπγφλνπ ζπλερνχο ξνήο, απνηειείηαη απφ κία θηάιε 
νμπγφλνπ, ζσιελψζεηο, θίιηξα, βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο, βαιβίδεο δηαθνπήο, βαιβίδεο κε 
επηζηξνθήο, βαιβίδεο πιήξσζεο, ελδείθηεο πίεζεο θαη κάζθεο νμπγφλνπ. Ζ βαιβίδα 
κείσζεο πίεζεο πεξηνξίδεη ηελ πίεζε ηεο ζπλερνχο ξνήο φζν απαηηείηαη ζηε κάζθα νμπγφλνπ. 
Ζ δηαλνκή νμπγφλνπ γίλεηαη είηε απφ ην επάλσ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ είηε απφ ηα πιεπξηθά 
ηνηρψκαηά ηεο. 
 
 ύζηεκα Ρπζκηδόκελεο Πίεζεο 

Δίλαη ίδην κε ην ζχζηεκα ζπλερνχο ξνήο κε ηε βαζηθή δηαθνξά φηη θάζε κέινο ηνπ 
πιεξψκαηνο κπνξεί λα ξπζκίδεη ην ξπζκηζηή, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ. Σν ζχζηεκα 
ξπζκηδφκελεο πίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην πιήξσκα ηνπ αεξνζθάθνπο.  
    Οη θηάιεο απνζήθεπζεο νμπγφλνπ είλαη πςειήο ή ρακειήο πίεζεο ζε δηάθνξα 
κεγέζε. Οη θηάιεο πςειήο πίεζεο έρνπλ πξάζηλν ρξψκα κε κέγηζηε πίεζε πιήξσζεο 2.000 
p.s.i.  θαη νη θηάιεο ρακειήο πίεζεο έρνπλ αλνηθηφ θίηξηλν ρξψκα κε κέγηζηε πίεζε 
πιήξσζεο 450 p.s.i. Έρνπλ κία βαιβίδα ζην ζηφκην ηνπο θαη δίζθν αζθάιεηαο ν νπνίνο 
ζπάεη φηαλ ε πίεζε ππεξβεί κία νξηζκέλε ηηκή. Οη ζσιελψζεηο έρνπλ ηαηλίεο κε 
θσδηθνπνηεκέλν ρξψκα. 

ηα ζπζηήκαηα αεξίνπ νμπγφλνπ ρακειήο πίεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο απφ 
θξάκαηα αινπκηλίνπ θαη ζηα πςειήο πίεζεο απφ θξάκαηα ραιθνχ. πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 
ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, κε πξνζαξκνγείο απφ θξάκα αινπκηλίνπ, ράιπβα ή 
κπξνχληδνπ. Δίλαη δχν ηχπσλ: γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ κε θαη ρσξίο εθρχισζε. ηα 
ζπζηήκαηα αεξίνπ νμπγφλνπ πςειήο πίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο νη εμήο ηχπνη 
βαιβίδσλ: πιήξσζεο, κε επηζηξνθήο, δηαθνπήο, κείσζεο πίεζεο θαη αλαθνχθηζεο πίεζεο. 
ηα ζπζηήκαηα ρακειήο πίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο νη, εμήο ηχπνη βαιβίδσλ: 
πιήξσζεο θαη κε επηζηξνθήο. 
    Οη βαζηθνί ηχπνη ξπζκηζηψλ είλαη νη εμήο δχν: ξπζκηζηέο δηαιχηε θαηά απαίηεζε θαη 
ξπζκηζηέο ζπλερνχο ξνήο. Οη ξπζκηζηέο δηαιχηε θαηά απαίηεζε, παξέρνπλ νμπγφλν ζηνπο 
πλεχκνλεο αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο αλαπλνήο. Οη ξπζκηζηέο ζπλερνχο ξνήο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ην πιήξσκα φζν θαη ηνπο επηβάηεο. Ρπζκίδνληαη απηφκαηα ή 
ρεηξνθίλεηα. Οη κάζθεο νμπγφλνπ είλαη πνιιψλ ηχπσλ θαη δηαθέξνπλ θπξίσο ζηελ εκθάληζε. 
Οη κάζθεο ησλ επηβαηψλ είλαη απιέο, θαιχπηνπλ ζπλήζσο ην ζηφκα θαη ηε κχηε, είλαη 
ειαζηηθέο, πξνζαξκφδνληαη ζε φια ηα πξφζσπα θαη δηαζέηνπλ ζπλήζσο κηθξφθσλν. Σα 
κεγάια επηβαηηθά αεξνζθάθε έρνπλ ζπλήζσο κάζθεο θαπλνχ ζηε ζέζε θάζε πιεξψκαηνο 
γηα ρξήζε ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο. 
 
 
 

7.9.2. ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

 
Σν ζχζηεκα πγξνχ νμπγφλνπ απνζεθεχεη θαη κεηαηξέπεη ην πγξφ νμπγφλν, ζε αέξην 

θαη εθνδηάδεη ην πιήξσκα ηνπ αεξνζθάθνπο κε αέξην νμπγφλν κε βάζε ηελ εθάζηνηε 
απαίηεζε. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε. Δίλαη παξφκνην κε ην 
ζχζηεκα αεξίνπ νμπγφλνπ κε ηε βαζηθή δηαθνξά φηη έρεη επηπξφζζεηα θαη ελαιιάθηε 
ζεξκφηεηαο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ πγξνχ ζε αέξην νμπγφλν. Απνηειείηαη απφ ηε θηάιε 
απνζήθεπζεο πγξνχ νμπγφλνπ, ην κεηαηξνπέα, ηνλ ελαιιάθηε - ζεξκφηεηαο, ην ξπζκηζηή 
δηαιχηε θαηά απαίηεζε, ηηο ζσιελψζεηο παξνρήο νμπγφλνπ θαη απαεξηζκνχ, ηε βαιβίδα 
αλαθνχθηζεο, ηνλ πννζαξκνγέα ηεο θχξηαο παξνρήο αλάγθεο νμπγφλνπ, ηνπο ελδείθηεο 
παξνρήο, ηα πξνεηδνπνηεηηθά θψηα θαη ην δηαθφπηε ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 
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κεηαηξνπέαο απνζεθεχεη θαη κεηαηξέπεη ην πγξφ ζε αέξην αλαπλεπζηηθφ νμπγφλν 
δηαηεξψληαο ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θηάιε πγξνχ νμπγφλνπ ζπλήζσο είλαη ζθαηξηθή κε 
δηπιά ηνηρψκαηα ελδηάκεζνπ θελνχ γηα κφλσζε. Αθαηξείηαη θαη ηνπνζεηείηαη εχθνια θαη 
γξήγνξα.  

Ζ βαιβίδα πιήξσζεο θαη απαεξηζκνχ επηηξέπεη ηε δηαθπγή ηνπ αέξηνπ νμπγφλνπ ζην 
πεξηβάιινλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ κε ζσιελψζεηο ζην κεηαηξνπέα. Δπίζεο, 
πξνζηαηεχεη ην ζχζηεκα απφ κφιπλζε. H βαιβίδα ξχζκηζεο πίεζεο ζπλήζσο είλαη 
ελζσκαησκέλε ζην κεηαηξνπέα, είλαη αλνηθηή ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη θιείλεη φηαλ ε πίεζε 
ππεξβεί κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Σν πελίν απαεξηζκνχ ζεξκαίλεη ην πγξφ νμπγφλν, ην 
νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε αέξην κε κεγάιε πίεζε. Οη αλαθνπθηζηηθέο βαιβίδεο ηεο θηάιεο θαη 
ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θιεηζηέο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη αλνίγνπλ φηαλ ε πίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ππεξβεί κία πννθαζνξηζκέλε ηηκή. Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ζεξκαίλεη ην θξχν 
αέξην νμπγφλν πνπ εμέξρεηαη απφ ην κεηαηξνπέα ζε ζεξκνθξαζία θαηάιιειε γηα αλαπλνή. 
Σα αεξνζθάθε έρνπλ ζην ρψξν δηαθπβέξλεζεο πίλαθα κε έλδεημε παξνρήο νμπγφλνπ, 
πξνεηδνπνηεηηθά θψηα ειάρηζηεο πνζφηεηαο νμπγφλνπ θαη δηαθφπηε ξχζκηζεο ηεο παξνρήο 
νμπγφλνπ. 

Οη κάζθεο είλαη δχν εηδψλ: κάζθεο γηα ξπζκηζηέο ζπλερνχο ξνήο θαη κάζθεο πίεζεο. 
Έρνπλ κηθξφθσλα, ξπζκηζηέο, εληζρπηέο, θ.η.ι. αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. 
Δπηπξφζζεηα πξνζηαηεχνπλ ην πξφζσπν απφ ππξθαγηά. 

 
 
 
7.10. ΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 
 

Σα ζσζηηθά κέζα ησλ αεξνζθαθψλ απνζθνπνχλ ζηε δηάζσζε ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ 
πιεξψκαηνο ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο, φπσο αλαγθαζηηθή πννζζαιάζζσζε ή αλψκαιε 
πξνζγείσζε. Σα πνιηηηθά αεξνζθάθε έρνπλ πφξηεο δηαθπγήο αλάγθεο, θνπζθσηέο 
«ηζνπιήζξεο», ιέκβνπο θαη αηνκηθά ζσζίβηα γηα ηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα. Σα 
καρεηηθά αεξνζθάθε έρνπλ εθηηλαζζφκελν θάζηζκα. 

Σα πνιηηηθά αεξνζθάθε είλαη ζρεδηαζκέλα λα αληέρνπλ ζε κηθξνχο ζπληειεζηέο 
θφξηνπ, π.ρ. ηα αεξνζθάθε θαλνληθήο θαηεγνξίαο ζε 3.8g, ηεο γεληθήο θαηεγνξία ζε 4.4g θαη 
ηα αθξνβαηηθά ζε 6.0g. Οη αθξαίεο επηηαρχλζεηο ζηα πνιηηηθά θαη κεηαθνξηθά αεξνζθάθε 
εκθαλίδνληαη πνιχ ζπάληα ζε πεξηπηψζεηο έληνλσλ αλαηαξάμεσλ ηνπ αέξα, δειαδή ζηηο 
ξηπέο. Σα ζχγρξνλα καρεηηθά αεξνζθάθε είλαη ζρεδηαζκέλα λα αληέρνπλ ζε ζπληειεζηέο 
θφξηνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 10. ηηο αεξνκαρίεο νη επηηαρχλζεηο ησλ 4 g έσο θαη 7 g είλαη 
θαζεκεξηλή ξνπηίλα. Οη ζπλζήθεο πηήζεο ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη νξηαθέο γηα ηνλ 
αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 
    Οη ρεηξηζηέο ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ έρνπλ εηδηθφ αηνκηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηνπο 
πξνζηαηεχεη απφ ηα απμεκέλα «g» θαη δηαζθαιίδεη ηε δηαθπγή θαη επηβίσζή ηνπο ζε 
πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Γεληθά, ηα ζπζηήκαηα δηαθπγήο θαη δηάζσζεο 
ησλ ρεηξηζηψλ ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ είλαη πνιχπινθα. ηηο παξαγξάθνπο πνπ 
αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη ν αηνκηθφο εμνπιηζκφο ησλ ρεηξηζηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα 
εγθαηάιεηςεο ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ. 
 
 
 

7.10.1. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΔΗΡΗΣΟΤ ΜΑΥΖΣΗΚΟΤ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 
 
Ο αηνκηθφο εμνπιηζκφο ηνπ ρεηξηζηή δηαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ 

ηνπ αεξνζθάθνπο, ηε δηαθπγή ηνπ θαη ηελ ελ ζπλερεία επηβίσζή ηνπ ζε πεξίπησζε 
εγθαηάιεηςεο. Ο ηππηθφο αηνκηθφο εμνπιηζκφο ηνπ ρεηξηζηή ελφο καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο 
απνηειείηαη πνιχ ζπλνπηηθά απφ ηα αθφινπζα: 
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 Φόξκα «αληί G» 
Έρεη δηπιά αεξνζηεγή ηνηρψκαηα, θνπζθψ λεη -μεθνπζθψλεη αλάινγα κε ηα εθάζηνηε 

g θαη «ζθίγγεη» ην θάησ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ηνπ ρεηξηζηή. Απμάλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ 
αίκαηνο ζην θεθάιη ηνπ ρεηξηζηή επεηδή αλαγθάδεη ην αίκα λα αλείβεη πξνο ηα επάλσ. Απμάλεη 
ην κέζνλ φξν ηεο αληνρήο ηνπ ρεηξηζηή θαηά 2g πεξίπνπ, ζπγθξηηηθά κε ηελ αληνρή ηνπ ρσξίο 
θφξκα. Ζ κέζε αληνρή ηνπ ρεηξηζηή, κέρξη λα ράζεη ζηηγκηαία ηελ φξαζή ηνπ ρσξίο θφξκα, 
είλαη 4.5 έσο 5.5 g, ελψ κε ηε θφξκα είλαη 6.5 έσο 7 g. Ζ δηάξθεηα ηεο επηηάρπλζεο θαηαπνλεί 
πεξηζζφηεξν ηνλ ρεηξηζηή απφ φηη ε έληαζή ηεο. Ζ αληί g θφξκα παξέρεη πξνζηαζία ζε 
ζπλερείο επηηαρχλζεηο δηάξθεηαο πάλσ απφ 4 δεπηεξφιεπηα. ηηο ζηηγκηαίεο επηηαρχλζεηο ηνπ 
ελφο δεπηεξνιέπηνπ δελ πξνζθέξεη πξνζηαζία. Ζ θαηαπφλεζε ηνπ ρεηξηζηή ζε έλα ζπλερή 
ειηγκφ κε 7g, επί δεθαπέληε δεπηεξφιεπηα, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη ζε έλα ζηηγκηαίν 
ειηγκφ κε 10 g επί έλα δεπηεξφιεπην. Ζ αληί g θφξκα θαηαζθεπάδεηαη απφ ππξίκαρα 
πθάζκαηα πνπ έρνπλ εζσηεξηθά θχζηε απφ χθαζκα πνιπνπξεζαλίνπ κε επηθάιπςε λάηινλ. 
 
 ηνιή Κνξκνύ κε Ηκάληεο (Torso Harness) 

 Οη ζηνιέο ησλ ρεηξηζηψλ ζηα ζχγρννλα αεξνζθάθε είλαη νινθιεξσηηθνχ ηχπνπ 
ζπζηήκαηνο ηκάλησλ. Δλζσκαηψλνπλ ηνπο ηκάληεο ηνπ αιεμηπηψηνπ, ηνπο ηκάληεο πνπ 
ζπγθξαηνχλ ην ρεηξηζηή ζην θάζπζκα θαη ηνπο ηκάληεο ψκνπ. Ο ρεηξηζηήο ζπγθξαηείηαη ζην 
θάζηζκα κε δψλεο, κε δψλεο θαη ηκάληεο ψκνπ θαη κε δψλεο ζηνπο βξαρίνλεο θαη ζηα πφδηα. 
 
 Κάζθεο θαη Μάζθεο.  

Ζ θάζθα παξέρεη πξνζηαζία ζηελ θεθαιή ηνπ ρεηξηζηή απφ ηπρφλ πξνζθξνχζεηο θαη 
θαιή νξαηφηεηα θαη επηθνηλσλία κε θέληξα εθηφο αεξνζθάθνπο. Καηαζθεπάδεηαη απφ ζχλζεηα 
πιηθά κεγάιεο αληνρήο ζε θξνχζε θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ κάζθα παξέρεη 
ξπζκηδφκελε ξνή νμπγφλνπ ζηνλ ρεηξηζηή θαη έρεη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε. Τπάξρνπλ 
δηάθνξνη ηχπνη απφ κάζθεο θαη θάζθεο. Δίλαη ζρεδηαζκέλεο λα πξνζαξκφδνληαη ε κία ζηε 
άιιε. 
 
 Δμνπιηζκόο Δπηβίσζεο Υεηξηζηή 

Γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ρεηξηζηή κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ αεξνζθάθνπο, ν αηνκηθφο 
εμνπιηζκφο ηνπ έρεη ηα αθφινπζα βαζηθά κέζα: ζσζίβην, αζχξκαην, θσηνβνιίδεο, πηζηφιη κε 
θπζίγγηα, ππμίδα, πιηθά γηα ςάξεκα, αλαπηήξα, είδε δηαηξνθήο, θαθφ, καραίξη, ζθπξίρηξα, 
θ.ά.. Σα ζχγρξνλα ζσζίβηα αλνίγνπλ απηφκαηα κεηά ηελ επαθή ηνπ ρεηξηζηνχ κε ην λεξφ. 
 
 
 
7.10.2. ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΑ 
 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη αιεμηπηψησλ. Ο έλαο ηχπνο αθνξά ηα αιεμίπησηα 
νπηζζέιθνπζαο πνπ ζε πιήξε λελεκία πέθηνπλ θαηαθφξπθα θαη είλαη εκηζθαηξηθά. Ο άιινο 
ηχπνο αθνξά ηα αιεμίπησηα ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη νπηζζέιθνπζα θαη άλησζε θαη 
ζπλήζσο έρνπλ ζρήκα πηέξπγαο αεξνζθάθνπο. Σα αιεμίπησηα απηά ζε πιήξε λελεκία δελ 
πέθηνπλ θαηαθφξπθα. 
    Σα αιεμίπησηα έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα αλάινγα κε ηελ απνζηνιή ηνπο θαη ηελ 
ηαρχηεηα αλέσμήο ηνπο. ηα αιεμίπησηα κε δχν ζφινπο, πξψηα αλνίγεη ην αιεμίπησην 
πςειήο ηαρχηεηαο θαη ελ ζπλερεία ην ρακειήο ηαρχηεηαο. Σα αιεμίπησηα αλάγθεο είλαη 
ζπλήζσο αιεμίπησηα νπηζζέιθνπζαο πιελ νξηζκέλσλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζηξαηφο 
θαη έρνπλ δπλαηφηεηα αιιαγήο πνξείαο. ηα αιεμίπησηα δχν ζηξσκάησλ πθάζκαηνο ν 
αέξαο δηέξρεηαη κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ θαη αλαπηχζζεηαη άλησζε. 
    Σα αιεμίπησηα έρνπλ ζπλήζσο θαη εθεδξηθφ αιεμίπησην πνπ αλνίγεη απηφκαηα ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ θπξίνπ αιεμηπηψηνπ. Ο κεραληζκφο απηφκαηεο αλέσμεο ηνπ 
αιεμηπηψηνπ ιεηηνπξγεί είηε κε ηελ πίεζε ηνπ αέξα είηε κε ρξνλνκεηξεηή (ξνιφη). Σα 
αιεμίπησηα ησλ ρεηξηζηψλ ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ αλνίγνπλ απηφκαηα κεηά ηελ 
εθηίλαμε ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ ρεηξηζηή απφ ην θάζηζκα. 
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7.10.3. ΤΣΖΜΑ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΥΔΗΡΗΣΖ 
 
Σν ζχζηεκα εγθαηάιεηςεο ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ηνλ ρεηξηζηή απνηειείηαη απφ δχν 

θχξηα ππνζπζηήκαηα: ηεο αλέσμεο - ζξπκκαηηζκνχ ή εθηίλαμεο ηεο θαιχπηξαο θαη ηεο 
εθηίλαμεο ηνπ θαζίζκαηνο. Οη κεγάιεο ηαρχηεηεο πηήζεο ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ θαη ε 
απαίηεζε ηαρείαο θαη αζθαινχο εγθαηάιεηςεο νδήγεζαλ κεηά απφ πνιιέο θαη καθξνρξφληεο 
πξνζπάζεηεο ζηα ζχγρξνλα πνιχπινθα ζπζηήκαηα εγθαηάιεηςεο. Ζ ζξαχζε ηνπ 
αιεμελέκνπ ηεο θαιχπηξαο (ζξπκαηηζκφο) θαη ε ηαπηφρξνλε εθηίλαμή ηνπ, επηηπγράλεηαη ζηα 
ζχγρξνλα αεξνζθάθε κε ηε ρξήζε εθξεθηηθήο χιεο. 

Ζ εθξεθηηθή χιε, ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά ζην αιεμήλεκν ή ζηελ θαιχπηξα θαη 
ζξπκκαηίδεη ην πξνραξαγκέλν αιεμήλεκν ή απνκαθξχλεη ηελ θαιχπηξα. Οξηζκέλα 
αεξνζθάθε, φπσο ην F-16 θαη F-18, έρνπλ ζην εκπξφζζην ρείινο ηνπ αιεμήλεκνπ 
ππξαπινθηλεηήξεο πνπ αθελφο κεηψλνπλ ην ρξφλν απνκάθξπλζεο ηνπ αιεμήλεκνπ θαη 
αθεηέξνπ ην απνκαθξχλνπλ απφ ηελ πνξεία πνπ ζα δηαγξάςεη ην εθηηλαζζφκελν θάζηζκα κε 
ηνλ ρεηξηζηή. 

Σα εθηηλαζζφκελα θαζίζκαηα νιηζζαίλνπλ ζε δχν ζηαζεξέο ξάγεο ηνπ αεξνζθάθνπο 
θαη επηηαρχλνληαη – εθηηλάζζνληαη απφ ππξαβινθηλεηήξεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην 
θάζηζκα. Σα ζχγρξνλα αεξνζθάθε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ έρνπλ ζπλήζσο θαζίζκαηα ηχπνπ 
Martin & Baker. ε πεηξακαηηθφ ζηάδην εμειίζζνληαη θαη δνθηκάδνληαη θαζίζκαηα πνπ 
εθηηλάζζνληαη απηφκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηε βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή. 

Σα αιεμίπησηα ησλ ζχγρξνλσλ εθηηλαζζφκελσλ θαζηζκάησλ αλνίγνπλ θαη 
δηαρσξίδνπλ ην θάζηζκα απφ ην ρεηξηζηή απηφκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε 
απνθπγή εζθαικέλσλ ελεξγεηψλ ηνπ ρεηξηζηή θαη ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ελεξγεηψλ απφ ην ρεηξηζηή, φπσο π.ρ. ζε πεξίπησζε ιηπνζπκίαο 
ηξαπκαηηζκνχ ηνπ. 

Ο αιεμίπησην ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή, ην εθηηλαζζφκελν θάζηζκα θαη ν 
ρεηξηζηήο απνηεινχλ, κεηά ηελ εγθαηάιεηςε, έλα εληαίν ζχλνιν. Ζ ρξνληθή ζεηξά 
ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ κεραληζκψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
ρεηξηζηή. Γηα παξάδεηγκα ην άλνηγκα ηνπ αιεμηπηψηνπ ηνπ θαζίζκαηνο ακέζσο κεηά ηελ 
εγθαηάιεηςε ζε κεγάια χςε, φπνπ ην νμπγφλν είλαη κεησκέλν, ζα ήηαλ κνηξαίν εάλ θαηά ηελ 
εγθαηάιεηςε έρεη ππνζηεί δεκηέο ε κάζθα ηνπ ρεηξηζηή. 
Γεληθά ην ζχζηεκα εγθαηάιεηςεο ησλ ρεηξηζηψλ ζηα ζχγρξνλα καρεηηθά αεξνζθάθε είλαη 
πνιχπινθν θαη απαηηεί κεγάιε αθξίβεηα ζηε ρξνληθή ζεηξά ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ 
ελεξγνπνίεζεο. 
 
 
 
7.11. ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 
Πάξα πνιιά φξγαλα θαη ζπζθεπέο ζηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε, ιεηηνπξγνχλ κε 

ειεθηξηθφ ξεχκα. Δπίζεο, ξεχκα απαηηείηαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θσηηζκφ ηνπ 
αεξνζθάθνπο, ην ζχζηεκα επηθνηλσληψλ - αεξνλαπηηιίαο θαη γεληθά ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ 
αεξνζθάθνπο θαη ηελ θίλεζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ, φπσο ησλ πεδαιίσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζγείσζεο, θ.η.ι.. Γηα ηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο απαηηείηαη ειεθηξηθφ ξεχκα ζπλερέο θαη 
ελαιιαζζφκελν κε δηάθνξεο ηάζεηο θαη πεξηφδνπο. Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπ ειεθηξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη ε παξαγσγή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο. Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ησλ ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ είλαη πνιχπινθν θαη 
απνηειείηαη απφ πνιιά ειεθηξηθά ππνζπζηήκαηα θαη θπθιψκαηα. 

Σα βαζηθά κέξε ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο είλαη γελλήηξηεο ζπλερνχο θαη 
ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο, ειεθηξνθηλεηήξεο, ζπζζσξεπηέο, αλνξζσηέο, κεηαζρεκαηηζηέο, 
δηαθφπηεο, ξπζκηζηέο, αζθάιεηεο, ιπρλίεο, θαισδηψζεηο, ξεπκαηνιήπηεο, ξεπκαηνδφηεο, θ.ά.. 
Σν γεληθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνζθάθνπο ειέγρεηαη απφ έλα γεληθφ πίλαθα ειέγρνπ. 
 
 Καηαλάισζε ξεύκαηνο 

  Γεληθά ηα ζηνηρεία θαηαλάισζεο ξεχκαηνο ζηα αεξνζθάθε είλαη ηα εμήο: 
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 Οη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, νη ειεθηξηθέο βαιβίδεο θαη νξηζκέλνη θηλεηήξεο 
ιεηηνπξγνχλ κε ζπλερέο ξεχκα 

 Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ν θσηηζκφο ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηα δχν είδε ξεχκαηνο 

 Σα παξειθφκελα (θπξίσο νη θηλεηήξεο) ιεηηνπξγνχλ κε ελαιιαζζφκελν ξεχκα. 
 

Δλδεηθηηθά ην καρεηηθφ αεξνζθάθνο Eurofighter Typhoon, έρεη δχν κεραλνθίλεηεο 
γελλήηξηεο ησλ 30 KVΑ πνπ παξάγνπλ ηξηθαζηθφ ελαιιαζζφκελν ξεχκα 115/200 V, 400 ΖΕ 
ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε ζπλερέο ξεχκα 28 V. Σν πνιηηηθφ αεξνζθάθνο Boeing 767 έρεη δχν 
κεραλνθίλεηεο γελλήηξηεο ησλ 90 kVΑ πνπ παξάγνπλ ηξηθαζηθφ ελαιιαζζφκελν ξεχκα 
115/200 V, 400 ΖΕ ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε ζπλερέο ξεχκα 28 V. 
    Οη γελλήηξηεο ησλ αεξνζθαθψλ είλαη αλάινγεο κε ηηο επίγεηεο κε ηε δηαθνξά φηη έρνπλ 
κηθξφ φγθν θαη βάξνο θαη κεγάιε αμηνπηζηία αθφκε θαη ζε εηδηθέο αληίμνεο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο. Γεληθά έρνπλ κηθξφ ιφγν βάξνπο/ηζρχνο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ηνπ θηλεηήξα 
ηνπ αεξνζθάθνπο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεσο ησλ 2500 νC.  
 
 πζζσξεπηέο 

  Κχξηα απνζηνιή ηνπο είλαη ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ξεχκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία 
ησλ βαζηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ αεξνζθάθνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο 
γελλήηξηαο ζπλερνχο ξεχκαηνο. Δίλαη δει. βνεζεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Σα κνλνθηλεηήξηα 
αεξνζθάθε έρνπλ έλαλ ζπζζσξεπηή ελψ ηα πνιπθηλεηήξηα ζπλήζσο δχν. Οη ζπζζσξεπηέο 
ησλ αεξνζθαθψλ είλαη ζπλήζσο 12 θαη 24 V ηχπνπ Νηθειίνπ - Καδκίνπ κε κεγάιν αξηζκφ 
ακπεξσξίσλ.  
 
 Καιώδηα 

Έλα αεξνζθάθνο έρεη δεθάδεο ρηιηφκεηξα θαιψδηα. Δλδεηθηηθά ην βνκβαξδηζηηθφ 
αεξνζθάθνο Α - 7 Ζ έρεη είθνζη ρηιηφκεηξα θαιψδηα. Σν αγψγηκν κέξνο ηνπ θαισδίνπ είλαη 
ζπλήζσο απφ ραιθφ ή αινπκίλην θαη ζπαλίσο απφ άξγπξν. Σν κνλσηηθφ κέξνο ηνπ θαισδίνπ 
εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη είλαη απφ πιαζηηθφ, ακίαλην ή ηεθιφλ. 

Οη θαισδηψζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θάζε αεξνζθάθνο έρνπλ πιήξε 
ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (ldentification codes). Σα ζηνηρεία ηνπ θψδηθα αλαγλψξηζεο 
πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ην ζχξκα ηνπ θαισδίνπ, ην θχθισκα ζην νπνίν αλήθεη, ηηο 
δηαζηάζεηο (κνλάδεο AMG), θ.η.ι. Σα ζηνηρεία ηνπ θψδηθα ησλ θαισδίσλ αλαγλψξηζεο 
αλαγξάθνληαη ζην κνλσηηθφ κέξνο ησλ θαισδίσλ θαη ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ 
ζπλδπαζκφ γξακκάησλ θαη αξηζκψλ. Σν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 
αλαγλψξηζεο ησλ θαισδίσλ δηαθέξεη ζηνπο δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο αεξνζθαθψλ. Π.ρ. 
έλα θαιψδην κε ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο P-24 δειψλεη φηη είλαη ην θαιψδην Νν 24 ηνπ 
θπθιψκαηνο ηζρχνο (power circuit), 

Σα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο είλαη επαλάγλσζηα θαη αλαγξάθνληαη αλά έμη πφδηα θαηά 
κήθνο ηνπ θαισδίνπ κε κέγηζηε απφζηαζε απφ ηα άθξα ηνπ θαισδίνπ ηξεηο ίληζεο. Ζ πηψζε 
ηεο ηάζεο ζηα θχξηα θαιψδηα ελέξγεηαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο 
ζηαζεξνπνηεκέλεο ηάζεο φηαλ ε γελλήηξηα παξέρεη ξεχκα νλνκαζηηθήο ηάζεο. Σα θαιψδηα 
ησλ επηκέξνπο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ζπγθεληξψλνληαη ζε δέζκεο, ηνπνζεηνχληαη ζε 
ζσιελψζεηο θαη ζπλδένληαη ζηα άθξα ηνπο κε ξεπκαηνιήπηεο - ξεπκαηνδφηεο. Οη 
ζσιελψζεηο κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθέο ή κε, εχθακπηεο ή άθακπηεο. ηεξίδνληαη επάλσ ζε 
εηδηθνχο νδεγνχο θαηά δηαζηήκαηα κε ζθηγθηήξεο γηα λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα θαη 
θζνξέο απφ ηξηβέο. 

Σα θαιψδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηεξκαηηθά θνπηηά, κπάξεο δηαλνκήο ή ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο θέξνπλ ζηα άθξα ηνπο αθξνδέθηεο. Οη αθξνδέθηεο δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηε 
ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ. Καηαζθεπάδνληαλ απφ ραιθφ ή αινπκίλην θαη είλαη 
κνλσκέλνη ή φρη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. Γηαθξίλνληαη ηξηο βαζηθνί ηχπνη αθξνδεθηψλ, 
ηχπνπ ζεκαίαο, επίπεδνη θαη γσληαθνί. 
 
 Γεθύξσζε θαη Γείσζε 

 Σα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο έρνπλ πνιπάξηζκεο γεθπξψζεηο θαη 
γεηψζεηο. Γεθχξσζε είλαη ε ειεθηξηθή ζχλδεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ αγψγηκσλ πιηθψλ πνπ 
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δε ζπλδένληαη άκεζα κε άιιν ηξφπν. Γείσζε είλαη ε ειεθηξηθή ζχλδεζε ελφο αγψγηκνπ 
πιηθνχ κε ην αεξνζθάθνο πνπ δηαζθαιίδεη επηζηξνθή ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. Οη γεθπξψζεηο 
θαη γεηψζεηο ζε έλα αεξνζθάθνο δηαζθαιίδνπλ ηα εμήο: 

 

 Πξνζηαηεχνπλ ην αεξνζθάθνο θαη ην πξνζσπηθφ απφ θεξαπλνχο. 

 Πξνζηαηεχνπλ ην πξνζσπηθφ απφ ειεθηξνπιεμία. 

 Γηαζθαιίδνπλ ζηαζεξφηεηα ξαδηνεθπνκπήο θαη ιήςεο.  

 Πξνιαβαίλνπλ ζπζζψξεπζε ζηαηηθψλ θνξηίσλ. 
 
 Ρεπκαηνιήπηεο θαη Ρεπκαηνδόηεο 

Οη ξεπκαηνιήπηεο θαη ξεπκαηνδφηεο (θίζζεο) δηεπθνιχλνπλ ηε ζπληήξεζε ησλ 
ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο θαζφηη ζπλδένληαη θαη απνζπλδένληαη εχθνια θαη 
είλαη αεξνπνξηθψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο ΑΝ θαη MS. Αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία 
θσδηθνπνίεζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη 
ξεπκαηνιεπηψλ θαη ξεπκαηνδνηψλ πνπ δηαθέξνπλ ζην ζρήκα, ηνλ αξηζκφ ησλ ππνδνρψλ, 
ηνλ ηχπν επαθήο, ηελ πφισζε, θ.η.ι. αλάινγα κε ηε ρξήζε. 
 
 Λνηπά ηνηρεία Ζιεθηξηθνύ Κπθιώκαηνο 

  Σα ινηπά ζηνηρεία ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ησλ αεξνζθαθψλ είλαη παξφκνηα κε 
απηά ηεο γεληθήο ρξήζεσο κε ηε βαζηθή δηαθνξά φηη έρνπλ κηθξφ φγθν, κηθξφ βάξνο θαη 
κεγάιε αμηνπηζηία. 
 
 Φσηηζκόο 

Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ ηνπ αεξνζθάθνπο παξέρεη θσηηζκφ γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
ρξήζε. Σα εμσηεξηθά θψηα ρξεζηκεχνπλ γηα λπρηεξηλέο πξνζγεηψζεηο, επηζεσξήζεηο 
παγηνπνηήζεηο θαη πξνζηαζία απφ ζπγθξνχζεηο ζηνλ αέξα θαη ζην έδαθνο. Σα εζσηεξηθά 
θψηα ρξεζηκεχνπλ γηα ην θσηηζκφ ησλ νξγάλσλ, ηνπ πηινηεξίνπ, ηεο θακπίλαο επηβαηψλ θαη 
ησλ ινηπψλ ρψξσλ ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επηβάηεο θαη ην 
πιήξσκα. 

Σα εμσηεξηθά θψηα ηνπ αεξνζθάθνπο ζπλνπηηθά είλαη ηα αθφινπζα:  
 

 Φσηά πνξείαο. Δίλαη έλα πξάζηλν θψο ζην άθξν ηεο δεμηάο πηέξπγαο, έλα θφθθηλν 
ζην άθξν ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο θαη έλα άζπξν ζην θάζεην ζηαζεξφ. 

 Φψηα απνθπγήο ζχγθξνπζεο. Δίλαη, ηχπνπ πεξηζηξεθφκελεο δέζκεο θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνξπθή ηεο αηξάθηνπ ή ζηελ θνξπθή ηνπ θαζέηνπ ζηαζεξνχ. 
πάληα ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ ηκήκα ηεο αηξάθηνπ. 

 Φψηα πξνζγείσζεο. Υξεζηκεχνπλ γηα ην θσηηζκφ ηνπ δηαδξφκνπ θαηά ηηο λπρηεξηλέο 
πξνζγεηψζεηο. Δίλαη ηνπνζεηεκέλα ζην ρείινο πξνζβνιήο ηεο πηέξπγαο ή ρσλεπηά 
ζην ξχγρνο ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 Φψηα ηξνρνδξφκεζεο. Υξεζηκεχνπλ γηα ην θσηηζκφ θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε ή 
ξπκνχιθεζε ηνπ αεξνζθάθνπο. ηα αεξνζθάθε κε ξηλαίν ζθέινο είλαη ηνπνζεηεκέλα 
ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ ζθέινπο. 

 Φψηα επηζεψξεζεο πηεξχγσλ. Οξηζκέλα αεξνζθάθε έρνπλ θψηα γηα ηνλ έιεγρν 
παγνπνίεζεο ησλ πηεξχγσλ απφ ην πιήξσκα. 

 
 
 
7.12. ΔΠΗΒΡΑΓΤΝΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ  

 
Ζ επηβξάδπλζε ησλ αεξνζθαθψλ θξίλεηαη αλαγθαία ηφζν θαηά ηε θάζε πξνζγείσζεο 

φζν θαη ηελ πηήζε. Ζ απφζβεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο ζε δηαδξφκνπο 
πξνζγείσζεο κηθξνχ κήθνπο αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο 
δηαηάμεηο θαη κέζα επηβξάδπλζεο πνπ εμαξηψληαη απφ ην βάξνο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο, 
εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη κεραληθά ζπζηήκαηα, φπσο 
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ζχζηεκα πέδεζεο, αλαζηξνθή ψζεο ηνπ πξνσζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αεξνδπλακηθά 
ζπζηήκαηα, φπσο θζνξείο άλησζεο, αεξφθξελα, αιεμίπησηα νπηζζέιθνπζαο ή ζπλδπαζκφο 
ηνπο. 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο απνηειεί ηνλ θιαζζηθφ, βαζηθφ επηβξαδπληηθφ εμνπιηζκφ γηα 
φια ηα αεξνζθάθε θαη αμηνπνηείηαη γηα ηελ πέδεζε θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε θαη ηνπο 
δηάθνξνπο ειηγκνχο - θηλήζεηο ζην έδαθνο. Σα πην γλσζηά επηβξαδπληηθά ζπζηήκαηα εθηφο 
απφ ην ζχζηεκα πέδεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 
 Αιεμίπησηα Οπηζζέιθνπζαο (Αιεμηπξνρώξηα).  

ηα αεξνζθάθε κε απμεκέλν βάξνο θαη κεγάιεο ηαρχηεηεο πξνζγείσζεο, ε 
απφζβεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο απνθιεηζηηθά κε ην ζχζηεκα πέδεζεο είλαη απαγνξεπηηθή. 
Ζ αμηνπνίεζε επηπξφζζεησλ επηβξαδπληηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη επηβεβιεκέλε, φπσο 
αιεμίπησηα νπηζζέιθνπζαο θαη αλαζηξνθείο ψζεο. Σα αιεμηπξνρψξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
κείσζε ηεο δηαδξνκήο ηξνρνδξφκεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο ζηε θάζε πξνζγείσζεο. Δίλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε θαηάιιειε ππνδνρή ζην νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ θαη ελεξγνπνηνχληαη 
απφ ηνλ ρεηξηζηή. Δίλαη απνηειεζκαηηθά ζε ηαρχηεηεο πξνζγείσζεο κεγαιχηεξεο ησλ 70 
Knots. Ζ νπηζζέιθνπζα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα αιεμηπξνρψξηα κεηαθέξεηαη απφ ηνπο 
ηκάληεο ζχλδεζεο ζηελ άηξαθην ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ην επηβξαδχλεη κε 0.25g έσο 0.35 g. Ζ 
δηάκεηξφο ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βάξνο ηνπ αεξνζθάθνπο. ηα πεξηζζφηεξα 
αεξνζθάθε ην αιεμηπξνρψξην απνξξίπηεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηξνρνδξφκεζεο. 
Τπάξρνπλ θαη αεξνζθάθε κε δηαηάμεηο απηφκαηεο επαλαθνξάο ηνπ αιεμηπξνρσξίνπ φηαλ ε 
ηαρχηεηα ηξνρνδξφκεζεο κεησζεί ζηα 60 έσο 70 Knots. 

Γεληθά ηα αιεμηπξνρψξηα απνηεινχλ  ζπζηήκαηα επηβξάδπλζεο κε παγθφζκηα 
αλαγλψξηζε θαη επξχηαηε ρξήζε ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε κεγάισλ επηδφζεσλ. 
Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα αεξνζθάθε κε ηξίθπθιν /Π κε ξηλαίν ηξνρφ. Δίλαη απιά ζηελ 
θαηαζθεπή θαη πνιχ ειαθξά. Ο ζπληειεζηήο νπηζζέιθνπζαο γηα λάηινλ αιεμίπησηα ή 
αιεμίπησηα ηχπνπ ηαηλίαο είλαη πεξίπνπ 1.4. 

 
 Αλαζηξνθή Βήκαηνο Έιηθαο (Reverse Pitch Aircrew) 

Σα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα ειηθνθφξα αεξνζθάθε έρνπλ ζχζηεκα αλαζηξνθήο - 
αληηζηξνθήο ηνπ βήκαηνο ηνπ έιηθα. Ο ρεηξηζηήο κε ην ζχζηεκα απηφ κεηαβάιεη ηε γσλία 
πξνζβνιήο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ έιηθα θαη ζέηεη ηα πηεξχγηα ζε αξλεηηθή γσλία πξνζβνιήο. 
Αληηζηξέθεηαη ε θνξά ηεο πξνσζεηηθήο δχλακεο ηνπ έιηθα κε ζπλέπεηα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ 
αεξνζθάθνπο. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξνζγείσζε ζην ηέινο ηεο θάζεο ηξνρνδξφκεζεο ή 
ζηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ειάρηζην βάξνο θαη θφζηνο 
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Ο ζπλδπαζκφο ζηξνβηινθηλεηήξα κε έιηθα παξέρεη αλάζηξνθε 
ψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 60% ηεο ζηαηηθήο ψζεο θαη ν εκβνινθφξνο θηλεηήξαο ηεο ηάμεσο ηνπ 
40%. Οη έιηθεο αληηζηξεπηνχ βήκαηνο παξέρνπλ ζην αεξνζθάθνο ηε δπλαηφηεηα θίλεζεο ηνπ 
αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο πξνο ηα πίζσ. 
 
 ύζηεκα Αλαζηξνθήο Ώζεο (Thrust Reverse System) 

ρεδφλ φια ηα ζχγρξνλα πνιηηηθά αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξα, έρνπλ ζχζηεκα 
αλαζηξνθήο ψζεο. Σν ζχζηεκα απηφ, ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ επαθή ησλ ηξνρψλ ηνπ 
αεξνζθάθνπο κε ην δηάδξνκν θαη κεηαβάιεη ηε θνξά θίλεζεο ησλ θαπζαεξίσλ πξνο ηα 
εκπξφο ππφ γσλία, δηαζθαιίδνληαο κεγάιε επηβξάδπλζε ζηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε κε 
ζηξνβηινθηλεηήξα κε κεγάιε αμηνπηζηία θαη κηθξή επηβάξπλζε ζην θφζηνο ζπληήξεζεο. 
ε νξηζκέλα αεξνζθάθε, φπσο ην DC-8 θαη C-5 νη αλαζηξνθείο ψζεο είλαη ελζσκαησκέλνη 
ζηνπο θηλεηήξεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ πηήζε θαη σο αεξφθξελα. Ζ 
αλάζηξνθε ψζε ελφο ζηξνβηινθηλεηήξα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 40% έσο 50% ηεο ψζεο 
απνγείσζεο. Σν ζχζηεκα αλάζηξνθεο ψζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα καρεηηθά αεξνζθάθε 
επεηδή είλαη πνιχ βαξχ. Διάρηζηα καρεηηθά αεξνζθάθε βξαρείαο απν / πξνζγείσζεο, φπσο 
ην VIGGEN έρνπλ αλαζηξνθέα ψζεο, ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κε ηελ επαθή ησλ 
ηξνρψλ ηνπ αεξνζθάθνπο ζην έδαθνο. 
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 πξκαηόζρνηλα Αλάζρεζεο.  
ην άθξα ηνπ δηαδξφκνπ πξνζγείσζεο ππάξρνπλ εγθάξζηα ηνπνζεηεκέλα 

ζπξκαηφζρνηλα αλάζρεζεο. Σα πεξηζζφηεξα Ακεξηθάληθα καρεηηθά αεξνζθάθε έρνπλ ζην 
θάησ νπίζζην ηκήκα ηεο αηξάθηνπ άγθηζηξν αλάζρεζεο. ε πεξηπηψζεηο αλάγθεο, φπσο κε 
ηθαλνπνηεηηθή πέδεζε ή πξνζγείσζε ζε αεξνπιαλνθφξα, ν ρεηξηζηήο θαηεβάδεη ην άγθηζηξν 
ην νπνίν «πηάλεη» ζην ζπξκαηφζρνηλν αλάζρεζεο. Σν ζπξκαηφζρνηλν αλάζρεζεο είλαη 
ζπλδεδεκέλν κε ηκάληεο ζε κεραληζκφ επηβξάδπλζεο (αδξαλεηαθά ηχκπαλα επηβξάδπλζεο) 
εγθαηεζηεκέλν πιεπξηθά ηνπ δηαδξφκνπ ζηνλ νπνίν μεηπιίγεηαη ν ηκάληαο. Καζψο ν ηκάληαο 
μεηπιίγεηαη, ην ζπξκαηφζρνηλν επηβξαδχλεη ην αεξνζθάθνο. Σν γχξσ θαη βαζηθφ 
επηβξαδπληηθφ ζχζηεκα πξνζγείσζεο ησλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ ζηα αεξνπιαλνθφξα, 
είλαη ην ζχζηεκα αλάζρεζεο κε ζπξκαηφζρνηλα. Σν άγθηζηξν αλάζρεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο 
«πηάλεη» ζην ζπξκαηφζρνηλν ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
 Γίρηπα Αλάζρεζεο 

Χο δηαδηθαζία έθηαθηεο πξνζγείσζεο αλάγθεο πξνβιέπεηαη ε επηβξάδπλζε ελφο 
καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο, πνπ δελ έρεη άγθηζηξν αλάζρεζεο, ζε εηδηθά δίθηπα πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζην ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ θάζεηα ζην δηάδξνκν. Ζ πξνζγείσζε ζε δίθηπα 
δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο βιάβεο ζηε δνκή ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 
 Αεξόθξελα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ε επηβξάδπλζε ηνπ αεξνζθάθνπο επηηπγράλεηαη κε 
αεξφθξελα. Σα αεξφθξελα ζπλήζσο είλαη επίπεδεο πιάθεο, εγθαηεζηεκέλεο ζπκκεηξηθά θαηά 
δεχγε ζηελ άηξαθην θαη ηελ πηέξπγα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ηαρχηεηάο ηνπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

 

 
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζηφρεπε ζηελ αλάιπζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζπληήξεζεο ησλ αεξνζθαθψλ θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηάο βνεζεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο ν αλαγλψζηεο επηζπκείηαη λα 

θαηαλφεζε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ ηφζν ζηελ θαηαζθεπήο θαη ζηελ δνκή ηνπο 

αιιά θαη ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο.   

Ζ άξηηα ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δξνκνινγίσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην θάζε αεξνζθάθνο. Αθνχ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ θάηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζπκθσλά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή δελ δφζεθε 

ε απαξαίηεηε πξνζνρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζαλαηεθφξν αηχρεκα.  

Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ 

Μεραληθψλ πληήξεζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε ζπληήξεζε ησλ 

αεξνζθαθψλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ επίιπζε βιαβψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ην επηιεγκέλν 

πξνζσπηθφ ζπληεξήζεσλ αεξνζθαθψλ (Μεραληθνί) ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη θαηάιιεια 

κε ζηφρν λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο εμειίμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηζηήκε ηεο αεξνδπλακηθήο.  

Ο απνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο έρεη σο ζπκπεξάζκαηα ηελ δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο 

ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ησλ αεξνζθαθψλ, ηηο αξρέο επηζθεπήο ησλ αεξνζθαθψλ ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ κεηαιιηθά θαη κε κεηαιιηθά. Δπηπιένλ, ηελ δπλαηφηεηα γλσξηκίαο φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ αεξνζθαθψλ φπσο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πηήζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαχζηκνπ, ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ πλεπκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο απφ πάγν θαη βξνρή, ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο θαη θιηκαηηζκνχ, ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο νμπγφλνπ θαζψο επίζεο θαη ησλ ειεθηξηθψλ θαη 

επηβξαδπληηθψλ ζπζηεκάησλ.  
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