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� Το επίτευγμα της Αγγλογαλλικής Αεροδιαστημικής 

πρωτοπέταξε το 1969 και ολοκλήρωσε τις πρωτοπέταξε το 1969 και ολοκλήρωσε τις 

εμπορικές του πτήσεις την 

� 24/10/2003

� Το Concord ήταν πολύ μπροστά από  την εποχή 

του με αποτέλεσμα να μη γίνει αποδεκτό από την 

πλειονότητα των παραδοσιακών 
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πλειονότητα των παραδοσιακών 

αερομεταφορέων



49 χρόνια μετά
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� Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα διάφορα projects 
εμπορικών υπερηχητικών α/φώνεμπορικών υπερηχητικών α/φών

� Πόσο αποδεκτές  από την διεθνή αεροπορική 

αγορά είναι οι διάφορες «εξωτικές» προτάσεις 

των κατασκευαστών 
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Hyper Mach Sonic Star
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� Σχεδιαστική πρόταση της SonicBlue Aerospace

Supersonic business jet ταχ. 3 Mach� Supersonic business jet ταχ. 3 Mach

� 32 επιβάτες. Υβριδικοί jet-ηλεκτρικοί κινητήρες 

(jet γεννήτρια που θα δίνει κίνηση ηλεκτρικά σε 

Fans)

� Χρήση εξωτικών υλικών για μείωση του 
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aerodynamic heating.

� Αισιόδοξη πρόβλεψη για εμφάνιση πρωτοτύπου 

το 2021



TUPOLEV 444
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� Η ρωσική κοινοπραξία που κατασκεύασε το πρώτο 

υπερηχητικό Tu-144 εξήγγειλε την κατασκευή υπερηχητικό Tu-144 εξήγγειλε την κατασκευή 

νέου project.

� Καμμια άλλη πληροφορία δεν έχει διαρρεύσει με 

πιθανότερη την αναβολή της προσπάθειας λόγω 

έλλειψης χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος από 

την αγορά 
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την αγορά 



BOEING 2707
9

16/7/2018



10

� Από το 1963 οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ένα project ως 

απάντηση για το ευρωπαϊκό Concordαπάντηση για το ευρωπαϊκό Concord

� 250 επιβάτες, ταχ. 3 Mach, ακτίνα δράσης 4000 μίλια

� Variable sweep wing (για χαμηλές και ψηλές 

ταχύτητες) και droop nose όπως το Concord

� Το project κόλλησε λόγω κόστους και αδιαφορίας των 

αγορών αλλά η σχεδιαστική προσπάθεια συνεχίστηκε 
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αγορών αλλά η σχεδιαστική προσπάθεια συνεχίστηκε 

μέχρι το 1990 και βοήθησε στην εξέλιξη του High 

Speed Supersonic Transport HSST



SUKHOI – GULFSTREAM S-21
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� Άλλη μια αποτυχημένη προσπάθεια των δυο 

αυτών κατασκευαστώναυτών κατασκευαστών

� Η Sukhoi συνέχισε το project σε συνεργασία με 

την γαλλική Dassault μέχρι την δεκαετία του 90 

οπότε και σταμάτησε κάθε προσπάθεια για τους 

γνωστούς λόγους

16/7/2018



SAI QUIET SUPERSONIC 
TRANSPORT
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� Φιλόδοξη προσπάθεια του συνιδρυτή της 

Gulfstream Aviation, Michael PaulsonGulfstream Aviation, Michael Paulson

� Σχεδίαση «ήσυχου» υπερηχητικού αεροπλάνου 

όπου γίνεται προσπάθεια μεγάλης μείωσης του  

sonic boom με την χρήση καμπύλης πτέρυγας και 

ατράκτου με inverted V-tail

Κοινοπραξία με την Lockheed Skunworks το 
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� Κοινοπραξία με την Lockheed Skunworks το 

project κόλλησε σε νομικά θέματα πατεντών



REACTION ENGINES A-2
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� Από τις πιο σοβαρές και τεχνολογικά προηγμένες 
προτάσειςπροτάσεις

� Υπάρχει πλήρες design project για επιβατηγό 
μεγάλης χωρητικότητας ταχ. 5 Mach

� Η κατασκευή θα αρχίσει μόνο αν το ζητήσει η αγορά 
και με ορίζοντα 25 ετών

� Κινητήρες υγρού υδρογόνου(50% καλλίτερη απόδοση 
των συμβατικών)

Για περιορισμό της αεροδυναμικής θέρμανσης δεν 
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� Για περιορισμό της αεροδυναμικής θέρμανσης δεν 
υπάρχουν παράθυρα. Θα χρησιμοποιούνται flat 
panel displays με κάμερες για να έχουν οι επιβάτες 
εξωτερική θέα



SPIKE S-512
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� Η Spike Aerospace προτείνει ένα supersonic 
business jet, 18 επιβατών και ταχ. 1,6 Machbusiness jet, 18 επιβατών και ταχ. 1,6 Mach

� Όπως το Reaction A-2 χωρίς παράθυρα

� Δημιουργήθηκε κοινοπραξία από την Boieng, 
Gulfstream, Airbus,  και NASA προκειμένου να 
προχωρήσει η σχεδίαση γρήγορα

� Πλεονέκτημα το μικρό του μέγεθος άρα μικρό 
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� Πλεονέκτημα το μικρό του μέγεθος άρα μικρό 
sonic boom πάνω από κατοικημένες περιοχές

� Υπολογίζεται MTOW 52000 kg και certification
το 2023



AERION AS 2
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� Project που όπως και το Spike S-512 θα υλοποιηθεί 
σύντομασύντομα

� Χρησιμοποιεί υπερηχητική και διηχητική στρωτή 
(Laminar) ροή που μειώνει δραματικά το Drag και 
συνεπώς βελτιώνει την κατανάλωση

� Κοινοπραξία της Airbus με την Aerion Corporation. 
Η Airbus έχει αναλάβει την άτρακτο και τα υπόλοιπα 
συν την συναρμολόγηση από την Aerion
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συν την συναρμολόγηση από την Aerion

� Τρικινητήριο με προγραμματισμένη αρχική κατασκευή 
το 2021 και 20 βεβαιωμένες παραγγελίες (firm 
orders) από την εταιρία Flexjet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
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� Οι λόγοι που αν και υπάρχει η τεχνολογία δεν 

γίνονται αποδεκτά από το ευρύ κοινό και του γίνονται αποδεκτά από το ευρύ κοινό και του 

παραδοσιακούς αερομεταφορείς

� Sonic Boom που είναι απαγορευτικό πάνω από 

κατοικημένες περιοχές

� Αεροδυναμική θέρμανση

Ανάγκη κινητήρων διπλής χρήσης. Συμβατικών 
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� Ανάγκη κινητήρων διπλής χρήσης. Συμβατικών 

turbofan στις υποηχητικές ταχύτητες και Ramjets 

ή Scramjets στη μετάβαση σε υπερηχητικές ροές
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� Αυξημένη κατανάλωση κατά την διάρκεια 

υπερηχητικής πτήσηςυπερηχητικής πτήσης

� Αυξημένο ενεργειακό αποτύπωμα

� Στο σύνηθες ύψος πτήσης επηρεάζουν το στρώμα 

του όζοντος

� Ανάγκη για αυξημένα μήκη διαδρόμων στα 

υπάρχοντα αεροδρόμια
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υπάρχοντα αεροδρόμια

� Πολύ αυξημένος χρόνος επίγειας εξυπηρέτησης 

μετά την προσγείωση (turn around time)



Η αντιμετώπιση της αγοράς στη νέα 

τεχνολογία
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� Οι policy makers των αεροπορικών εταιριών είναι 
κατά κύριο λόγο οι CEO’sκατά κύριο λόγο οι CEO’s

� Με δεδομένο το πολύ μικρό περιθώριο κέρδους οι 
CEO’s είναι εξαιρετικά σκεπτικοί στην αποδοχή του 
επιχειρηματικού ρίσκου που φέρνουν οι νέες 
τεχνολογίες

� Προτιμούν συμβατικά αεροπλάνα, χαμηλής 
κατανάλωσης, χαμηλής συντήρησης, με εξαρτήματα 

16/7/2018

κατανάλωσης, χαμηλής συντήρησης, με εξαρτήματα 
που μπορούν να αντικατασταθούν σε μικρό χρονικό 
διάστημα και κυρίως με εξαιρετικά μικρό turnaround 
time
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� Προτεραιότητά τους δεν είναι να μειωθεί ο χρόνος 

πτήσηςπτήσης

� Αντίθετα βολεύει να μείνει στο αεροπλάνο ο 

επιβάτης αρκετά για να κάνει χρήση διαφόρων 

παροχών όπως πληρωμένο internet, inflight

service, φαγητό, beverages κλπ.

16/7/2018
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� Συνεπώς η αγορά θέλει:

Reliable, cheap, quiet, comfortable planes, � Reliable, cheap, quiet, comfortable planes, 

friendly to existing airports with low turn 
around time

� Αρχικά λοιπόν μόνο η αγορά business aviation 
θα κινηθεί για υπερηχητικά α/φη που θα 

μειώνουν τον πολύτιμο χρόνο των επιχειρηματιών 
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μειώνουν τον πολύτιμο χρόνο των επιχειρηματιών 

μέσα στο αεροπλάνο 



Stagnation temperature rise
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� Μικρή τεχνική ανάλυση για την αεροδυναμική 

θέρμανσηθέρμανση

� Ts/Tf=1+k.(γ-1)/2*Μ^2

� Όπου Ts= Skin temperature

� Tf= free stream temperature

� k= energy recovery coefficient =Pr^^1/2=0.87
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� k= energy recovery coefficient =Pr^^1/2=0.87

� γ= Cp/Cv=1,4

� M=Mach Nr.
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� Χρησιμοποιώντας τον ανωτέρω τύπο 
αποδεικνύεται ότι η θερμοκρασία επιφανείας του αποδεικνύεται ότι η θερμοκρασία επιφανείας του 
αεροπλάνου μετά από υπερηχητική πτήση Μ=3 
είναι 400 βαθμοί Κελσίου

� Το αεροπλάνο δηλαδή προσγειώνεται 
πυρακτωμένο και χρειάζεται αναμονή 2 ωρών 
πριν μπορέσει η επίγεια εξυπηρέτηση να ανοίξει 
πόρτες, να αρχίσει φόρτωση αποσκευών και 
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πόρτες, να αρχίσει φόρτωση αποσκευών και 
ανεφοδιασμό καυσίμου και catering

� Αυτή είναι η αιτία του τεράστιου turn around 
time



Sonic  Boom
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Sonic  boom
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� Η αεροδυναμική θέρμανση και το sonic boom 
είναι συνεπώς οι δυο κυρίαρχες αιτίες που οι είναι συνεπώς οι δυο κυρίαρχες αιτίες που οι 

παραδοσιακοί αερομεταφορείς δεν προχωρούν 

στην παραγγελία υπερηχητικών αεροπλάνων

� Η τεχνολογία για την μείωση του πρώτου 

φαινομένου υπάρχει μέσω χρήσης νέων μη 

μεταλλικών κυρίως υλικών μικρότερης θερμικής 
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μεταλλικών κυρίως υλικών μικρότερης θερμικής 

αγωγιμότητας (kevlar, carbon fibers, ceramics)



31

� Η τεχνολογία μείωσης του δεύτερου φαινομένου 

επίσης υπάρχει αλλά ξεφεύγει από τα όρια αυτής επίσης υπάρχει αλλά ξεφεύγει από τα όρια αυτής 

της παρουσίασης

� Curvilinear fuselage design, wings with mach 

wave generators, low orbit cruising level 
aeroplanes

16/7/2018
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� Η τεχνολογία προχωρά πολύ γρηγορότερα από 

όσο μπορεί να αποδεχτεί η σημερινή αεροπορική όσο μπορεί να αποδεχτεί η σημερινή αεροπορική 

αγορά.

� Υπερηχητικά αεροπλάνα, αρχικά business jets, 

και αργότερα passenger transport planes, θα 

αρχίσουν διαδικασίες test flights and 

certification το αργότερο μέχρι το 2023
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certification το αργότερο μέχρι το 2023
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� Σας  ευχαριστώ για την προσοχή σας

� ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ

� ΜΑΙΟΣ  2018
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