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Αεροδυναµική	  

• Η Αεροδυναµική είναι ιδιαίτερος κλάδος της Μηχανικής των ρευστών, και 
ειδικότερα της Δυναµικής. 	  
	  
• Ο επιστηµονικός κλάδος αυτός έχει ως αντικείµενο έρευνας και µελέτης τους       
νόµους που διέπουν τη ροή του αέρα ή άλλων αερίων γύρω από διάφορα 
σώµατα. 	  
	  
• Σκοπός αυτής της µελέτης είναι ή έρευνα των δυνάµεων που ασκούνται έτσι 
ώστε να είναι αφενός προβλέψιµη η κίνησή τους αφετέρου η καλύτερη 
σχεδίαση και βελτιστοποίηση των µεγεθών τους προς τον επιδιωκόµενο σκοπό. 
Η βελτιστοποίηση αυτή µπορεί να σχετίζεται είτε µε την επίτευξη µείωσης της 
αντίστασης στη κίνηση	  



Εφαρµογή στην F1 

 Σε µια σκληρή αγωνιστική αντιπαράθεση που είναι υπόθεση δευτερολέπτων 
ή και δεκάτων, όπως στην F1, η αεροδυναµική διαδραµατίζει καταλυτικό 
ρόλο.  

 
 H αεροδυναµική είναι ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια στο µονοθέσιο 
γιατί συµβάλει στην ανάπτυξη της τελικής ταχύτητας, αλλά και µε την 
παραγωγή της κάθετης δύναµης επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό κράτηµα 
στις στροφές, βοηθώντας βέβαια και η αεροτοµή που βρίσκεται στο πίσω 
µέρος του µονοθέσιου. 

 



 Οι οµάδες επενδύουν περίπου το 20% του συνολικού προϋπολογισµού τους 
στην κατασκευή των αεροδυναµικών στοιχείων του µονοθέσιου. Αυτά κάνουν 
το µονοθέσιο ταχύτερο, αλλά και ξεχωριστό από πλευράς αεροδυναµικής 
σχεδίασης και συνολικής εµφάνισης.  

 
 Η επιµεληµένη και σχολαστική δουλειά µέχρι και το τελευταίο µιλιµέτρ 
χαρτιού είναι ο ένας από τους βασικούς λόγους της καλής πορείας µιας 
οµάδας. 

 



Ιστορία 

 Η εφαρµογή της αεροδυναµικής στο Πρωτάθληµα της F1 έγινε για πρώτη 
φορά από τον Κόλιν Τσάπµαν, το 1972.  

 
 Ο θρυλικός αυτός σχεδιαστής, ο οποίος υπήρξε και ο επικεφαλής της Lotus, 
είχε σχεδιάσει για τη Lotus 72 µια επαναστατική για την εποχή εµπρός 
πτέρυγα, ενώ ήταν και ο εµπνευστής της τοποθέτησης των ψυγείων στα 
πλευρικά αεροδυναµικά βοηθήµατα.  

 
 Αυτά τα δύο στοιχεία, σε συνδυασµό µε την προσθήκη πίσω αεροδυναµικής 
πτέρυγας, έδωσαν στον Έµερσον Φιτιπάλντι αλλά και στη Lotus το 
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα.  



Σχεδιασµός 

 Το ιδανικό σχήµα κατασκευής ενός µονοθεσίου είναι αυτό της ατράκτου. 
Δηλαδή παρόµοια µε το σχήµα ενός κορµού πουλιού, καθώς η καµπύλη που 
σχηµατίζει διευκολύνει σηµαντικά την διοχέτευση του αέρα. 



 Τα κυρίως αεροδυναµικά στοιχεία µε τα οποία ασχολούνται οι 
οµάδες για να κατασκευάσουν ένα µονοθέσιο είναι οι εµπρός και 
πίσω πτέρυγες αλλά και ο διαχύτης στο πίσω µέρος και κάτω από το 
µονοθέσιο.  

 
 Σκοπός αυτών των στοιχείων είναι να δηµιουργήσουν ένα κανάλι 
όπου θα διαχέεται αέρας, ο οποίος θα σπρώχνει το µονοθέσιο προς 
τα κάτω τόσο στις µικρές ζώνες φρεναρίσµατος όσο και στις στροφές 
µε τις υψηλές ταχύτητες διέλευσης.  

 
 Για να γίνει κατανοητό πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το 
αεροδυναµικό πακέτο ενός µονοθέσιου, αρκεί να πούµε ότι το 80% 
της πρόσφυσής του επιτυγχάνεται από την κάθετη δύναµη και µόνο 
το 20% από τα ελαστικά 



 Ποιοι παράγοντες όµως επηρεάζουν την αεροδυναµική 
απόδοση ενός οχήµατος ;  

 
 Στην ουσία είναι 2. Ο πρώτος είναι ο συντελεστής οπισθέλκουσας 

(Coefficient Drag) ή πιο απλά CD. Ο δεύτερος είναι η µέγιστη µετωπική 
επιφάνεια που περιλαµβάνει και το ύψος του οχήµατος.  

 Ο συντελεστής οπισθέλκουσας καθορίζεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα 
από το σχήµα του οχήµατος και ασκείται κατά τον διαµήκη άξονα αυτού.Κατά 
κανόνα, ένα όχηµα µε περισσότερες καµπύλες έχει καλύτερο CD από ένα 
όχηµα µε ακµές. Για αυτό τον λόγο, τα µονοθέσια παρουσιάζουν µεγάλο 
αριθµό καµπύλων. 

 Σε ότι αφορά τη µέγιστη µετωπική επιφάνεια, την υπεροχή την έχει πάντα 
ένα όχηµα µε την µικρότερη µετωπική επιφάνεια σε σχέση µε ένα άλλο 
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