
 

Οι τέσσερις αεροδυναμικές δυνάμεις που ασκούνται σ’ ένα 

ελικόπτερο 

 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  Πλαίσιο Ιπτάμενης Μηχανής 

Περιγραφή Μάθετε πώς πετάνε τα ελικόπτερα και 

περιγράψτε τις δυνάμεις που επηρεάζουν 

την πτήση ενός αεροσκάφους. 

Μαθησιακοί στόχοι Με το πέρας του μαθήματος, οι μαθητές θα 

πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να περιγράφουν πώς τα αντικείμενα 

έλκονται προς τα κάτω λόγω του 

νόμου της βαρύτητας.  

• Να περιγράφουν τις δυνάμεις που 

επηρεάζουν μια πτήση. 

• Να χρησιμοποιούν τον μαθηματικό 

τύπο της βαρύτητας (W) 

Σχετικά Μαθήματα Φυσική, Μηχανική 

Προαπαιτούμενη προετοιμασία για 

τους εκπαιδευτικούς 

 

Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι με την έννοια των δυνάμεων 

και τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα για την 

κίνηση. 



 

 

Προγενέστερη/Προαπαιτούμενη 

γνώση για τους μαθητές 

Καμία.  

Ηλικιακό εύρος των μαθητών 12 – 15 ετών (ανάλογα με τα καθιερωμένα 

προγράμματα σπουδών του μαθήματος της 

Φυσικής σε κάθε χώρα) 

 

Διάρκεια 1-2 ώρες 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο  

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: Πώς λειτουργούν τα ελικόπτερα; 

Το ελικόπτερο είναι ένας τύπος αεροσκάφους που δημιουργεί μια δύναμη ανύψωσης 

(μια ανοδική δύναμη στον αέρα) με τη βοήθεια των οριζόντια περιστρεφόμενων 

πτερυγίων (έλικες) που διαθέτει στην κορυφή του. Οι έλικες αναφέρονται μερικές 

φορές απλά ως ρότορες ή πτερύγια και περιστρέφονται δεξιόστροφα για να 

δημιουργήσουν δύναμη ανύψωσης. 

Βήμα 3: Πόσες δυνάμεις δρουν σε ένα ελικόπτερο που βρίσκεται σε πτήση; 

Τα ελικόπτερα (και τα αεροπλάνα) πετούν επειδή είναι σε θέση να δημιουργούν 

δύναμη ανύψωσης,  η οποία κανονικά κινεί το ελικόπτερο προς τα πάνω. Η κίνηση 

του ελικοπτέρου προς τα εμπρός δημιουργεί δύναμη ανύψωσης μέσω του αέρα. Η 



 

κίνηση αυτή παράγεται από την Ώθηση που ασκείται σε αυτό λόγω της δράσης 

του/των κινητήρα(-ων). 

Στην πιο κάτω εικόνα παρουσιάζονται οι τέσσερις αεροδυναμικές δυνάμεις που 

δρουν σε ένα ελικόπτερο. Ώθηση, Άνωση, Αντίσταση και Βαρύτητα. Η 

Αντίσταση είναι η δύναμη που παράγεται από την αντίσταση του αέρα κατά την 

πρόσθια κίνηση του ελικοπτέρου. Όταν στρίβουμε το χέρι μας γρήγορα προς το πλάι, 

αισθανόμαστε μια δύναμη αντίστασης σε αυτό.  

 

 

 

 

 

Οι αεροδυναμικές δυνάμεις που δρουν σε ένα ελικόπτερο εν πτήσει 

Πηγή: faasafety.gov 

Το βάρος είναι η δύναμη που δημιουργείται από την έλξη της βαρύτητας που 

ασκείται στα σώματα προς το κέντρο της γης. Μπορούμε να αισθανθούμε τις 

επιπτώσεις της βαρύτητας όταν πηδάμε από ένα ύψος. Λόγω της βαρύτητας που 

έχουν όλα τα σώματα στη γή, όταν πηδάμε από κάποιο ύψος, αναγκαστικά πέφτουμε 

προς τα κάτω.  

 



 

Βήμα 4:  Εξηγήστε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ιπτάμενα σώματα  

συγκρίνοντας τις δυνάμεις που δρουν επάνω τους (ώθηση, βαρύτητα) 

⮚ Όταν η Ώθηση που παράγεται από τον/ τους κινητήρα/ες είναι μεγαλύτερη από 

τη δύναμη της Αντίστασης, το αεροπλάνο κινείται προς τα εμπρός.  

Όπως αναφέρει και ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα: 

 

 

 

 

⮚ Όταν η κίνηση προς τα εμπρός είναι αρκετή για να παράγει μια Δύναμη 

Ανύψωσης μεγαλύτερη από τη δύναμη της Βαρύτητας, τότε το ελικόπτερο 

κινείται προς τα πάνω. 

Όπως αναφέρει και ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα: 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5: Πώς είναι δυνατό τα ελικόπτερα να πετούν χωρίς φτερά ; 

Σε αντίθεση με τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα δεν διαθέτουν μακριά φτερά. Ο έλικας 

συνδέεται με έναν κινητήρα, ο οποίος παρέχει ώθηση. Καθώς ο κινητήρας 



 

περιστρέφεται, οι έλικες αναγκάζουν τον αέρα πάνω από την κορυφή να επιταχύνει, 

μειώνοντας έτσι την πίεση, ενώ ο αέρας από κάτω διατηρεί υψηλότερη πίεση. Ο αέρας 

υψηλής πίεσης ωθεί προς τα πάνω τους έλικες, ανυψώνοντας έτσι το ελικόπτερο στον 

αέρα. 

Μερικά ελικόπτερα διαθέτουν επίσης μικρά φτερά για να μπορούν να σταθεροποιούν 

την κατεύθυνση και τη δύναμη του αέρα, αλλά το πιο συναρπαστικό στοιχείο πίσω 

από την πτήση των ελικοπτέρων βρίσκεται στους έλικες που είναι τοποθετημένοι 

στην κορυφή τους. 

 

Τα πτερύγια έλικα έχουν ένα ξεχωριστό σχήμα και προσανατολισμό που ωθούν τον 

πυκνότερο αέρα από κάτω να δημιουργήσει δύναμη ανύψωσης, όπως συμβαίνει και 

με τα φτερά ενός αεροπλάνου. Επομένως, όσο πιο γρήγορα περιστρέφονται οι 

έλικες για να δημιουργήσουν δύναμη ανύψωσης, τόσο πιο ψηλά ανυψώνεται το 

ελικόπτερο στον αέρα. 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

 

Δραστηριότητα αξιολόγησης 1: 

Ε1: Η δύναμη που ωθεί μια ιπτάμενη 

μηχανή προς την κατεύθυνση της κίνησης: 

● Βαρύτητα 

● Ανύψωση 

● Ώθηση 

● Αντίσταση  

http://howthingsfly.si.edu/aerodynamics/air-motion
http://howthingsfly.si.edu/aerodynamics/air-motion


 

Ε2: Ποια δύναμη δρα αντίθετα από την 

ανύψωση; 

● Βαρύτητα 

● Ανύψωση 

● Ώθηση 

● Αντίσταση  

Ε3: Ποια δύναμη δρα αντίθετα από την 

κατεύθυνση της κίνησης; 

● Βαρύτητα 

● Ανύψωση 

● Ώθηση 

● Αντίσταση  

Ε1: Η δύναμη που ωθεί μια ιπτάμενη 

μηχανή προς την κατεύθυνση της κίνησης: 

● Βαρύτητα 

● Ανύψωση 

● Ώθηση 

● Αντίσταση  

Q5: Ποιο μέρος ενός ελικοπτέρου 

δημιουργεί την δύναμη της ανύψωσης; 

● Κινητήρας 

● Τροχοί 



 

● Έλικες 

Q6: Για να φουσκώσει ένα μπαλόνι, το 

συνολικό βάρος του μπαλονιού και του 

αέρα που το γεμίζει πρέπει να είναι ___ από 

τη μάζα του αέρα που μετατόπισε. 

● ίση  

● μικρότερη από  

● μεγαλύτερη από  

Δραστηριότητα αξιολόγησης 2: 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ζητήσουν 

από τους μαθητές τους να κατασκευάσουν 

τα αεροπλάνα τους, χρησιμοποιώντας το 

αντίστοιχο σχέδιο κατασκευής. Αφού οι 

μαθητές τελειώσουν με την κατασκευή των 

αεροπλάνων τους, έχουν την επιλογή να τα 

παρουσιάσουν και να εξηγήσουν πώς τα 

έφτιαξαν, είτε να συζητήσουν όλοι μαζί για 

τις αρχές της αεροδυναμικής που έμαθαν 

στο μάθημα.  

 

 

 



 

Δραστηριότητα αξιολόγησης 3: 

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

ζητήσουν από τους μαθητές τους να 

κάνουν μια μικρή παρουσίαση του πρώτου 

ελικοπτέρου και αεροπλάνου που 

εφευρέθηκαν ποτέ, επισημαίνοντας τις 

κύριες διαφορές μεταξύ τους.  
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