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Tisztelt Modellező Társ

Kiadványunk -alap fokon,- megismertet a napjainkban igen kedvelt EPP 
anyagból készülő modellrepülő építőkészletek összeszerelésével.
Alap fokon megismertet a modellezés, az aerodinamika, a szilárdságtan és a hozzá 
szorosan kapcsolódó témakörökkel, fogalmakkal.

Néhány szóban ismerkedjünk meg az EPP ( Expanded PolyPropylene)-nel.
Az anyagában habosított, éles tapéta vágó késsel könnyedén vágható, könnyű,  
ellenben kellően tömör anyag, ideális alapanyaga a modellrepülő építésnek. Igen jól 
viseli a mechanikai behatásokat, kellőképpen rugalmas,  alaktartó, és sérülés esetén 
igen könnyen és gyorsan javítható. Szerkezete és anyaga miatt erősen maró (nitró, 
észter, aceton)  anyagokkal is ragasztható (UHU POR, PALMATEX, CIÁN-AKRILÁT) 
és festhető (például akril aeroszolos, vagy akár vizes bázisú festékekkel)
Hőszálas vágási felülete érdes, ami kedvezően hat a szárnyprofilok felületén 
végbemenő folyamatokra. (lásd később)

Első lépésben ismerkedjünk meg a modellező műhelyével és szerszámaival.
Szükségünk lesz egy megfelelően nagy méretű sima és egyenes felületre, ami építés 
közben munkaterületként szolgál. Továbbá mérőszalagra, vonalzókra, ceruzára, 
tapétavágó késre, ragasztókra, (pillanat)forrasztópákára, (vas)fűrészlapra, 
csiszolópapírra........stb.
Természetesen minden egyes típusú modellhez specifikusan egyedi szerszámok 
szükségesek lehetnek, de alap felszerelésnek a képen látható eszközök 
elégségesek:

Következő lépésben ismerkedjünk meg modellrepülönk alkotó elemeivel, 
alkatrészeivel.
A.-törzs (főbb alkatrészeket meghatározott rendben összefogja, belsejében kap 
helyet az irányításhoz és reptetéshez szükséges elektronika)
B.-szárny (a levegőnél nehezebb testek szárnyak segítségével repülnek, a rajtuk 
keletkező felhajtóerő emeli fel és tartja fent repülőgépmodellünket is. Rajtuk 
helyezkedik el a csűrőkormány (1),ami a hossztengely(h) körüli elforgatásra hivatott )
C.- vízszintes csillapító vagy vezérsík (szerepe, modellünk hosszanti egyensúlyának 
megvalósítása. Rajta helyezkedik el a magassági kormány(2),mely a kereszttengely 
(k) körüli elforgatásra hivatott)
D.- függőleges vezérsík (szerepe, modellünk iránystabilitása. rajta helyezkedik el az 
oldalkormány(3), ami a függőleges tengely (f) körüli elforgatásra hivatott)

Találunk még a csomagban néhány hasznos, ellenben nélkülözhetetlen kelléket, ami 
modellünk összeszereléséhez szükséges és működtetéséhez nélkülözhetetlen:
-lézervágott fa alkatrészek (tűzfal, amin a motor foglal helyet, és egyéb alkatrészek 
ami modellünk megerősítésére szolgál)
-tolórudak, kormányemelő karok, tolórúd rögzítők (ezek az alkatrészek segítenek a 
szervók energiáját átadni a kormányfelületeknek)
-uhu por ragasztó (amivel elasztikus, rugalmas kötést tudunk biztosítani a vízszintes 
vezérsík és a magassági kormányfelület továbbá a függőleges vezérsík és az 
oldalkormány között)
-valamint egy vákuumszívott áttetsző kabintetőt

Fordítsuk meg a szárnyat, és alulról 
a két szárnyvég (8)között, teljes hosszban a 
belépőéltől (9) mérve, a húrhossz (10) első 
1/3-ában képezzünk kerek hornyot a főtartó 
(13) számára, egy pillanatpáka 
segítségével, ami felszálló súly tekintetében 
6-8mm átmérőjű és 1mm falvastagságú 
karboncső. Használjunk fémvonalzót ami 
mellett nyugodtan vezethetjük a forró, előre 
megformázott (12) pákahegyet. Üregünk 
annyira legyen mély, hogy a főtartónk a 
behelyezés után ne álljon ki a szárny 
felületéből.

Kezdjük az összeállítást a törzsel. 
Miután méreteiket, illeszkedésüket 
ellenőriztük!, ragasszuk egymáshoz a 
megfelelő részeket.
Figyeljük arra, hogy ragasztás közben ne 
vetemedhessen, csavarodhasson egyik 
alkatrész se!
Ragasszuk a helyére a tűzfalat (4) amin a 
motor fog helyet kapni, majd a gépháztető 
erősítése is (5) a helyére kerülhet.

Főtartónk (13) rendeltetése, hogy 
gépünk tömegét áthejzze a szárnyakra 
repülés közben. Főtartónknak igen nagy 
szerepe van modellünk szilárdságában is, 
ezért ne csak foltszerűen, hanem teljes 
hosszában ragasszuk a szárnyba.
Amennyiben nem sikerül pontosan az 
üregelés és rés mutatkozik a főtartó és a 
szárny között, úgy használjunk helykitöltő 
illetve felhabosodó ragasztót a 
rögzítéshez. (pl.: purex p45)

Következhet a kabin mögötti rész 
felragasztása.(6)
Figyeljünk arra, hogy a kabinfedelet tartó 
fa alkatrészre (7) ne kerüljön ragasztó, 
mert annak mozgathatónak, levehetőnek 
kell maradnia.
Ha törzsünk túl rugalmasnak mutatkozik, 
úgy oldalanként 2-2db (szárny vonala alatt 
és felett,) 3*0,5mm-es karbonlappal 
javíthatunk a szilárdságán, amiknek helyét 
tapétavágó késsel kiképeztünk, majd abba 
a lapokat beragasztjuk.

Félszárnyainkon lévő 
csűrőkormányaink törzshöz közeli végéből 
vágjuk le egy akkora darabot, hogy a két 
félszárny egymáshoz való ragasztása és a 
törzsbe helyezése után se akadályozza 
azok mozgását, a képen látható módon.
Figyeljünk arra, hogy ne vágjunk le túl 
nagy darabot, csak éppen akkorát, hogy a 
szárny végleges rögzítése után a törzs és 
a csürőlapok közötti távolság kb. 5-5mm 
legyen. Fontos, hogy mindkét oldali 
csűrőlapból egyforma darabot vágjunk le.

Ezek után próbáljuk (most még ragasztás 
nélkül) egymáshoz a két fél szárnyat és 
tegyük a helyére a törzsbe, leellenőrizve, 
hogy jól dolgoztunk-e. Ha mindent 
rendben találtunk, akkor következzék a 
két fél egymáshoz ragasztása. 
Használjunk rugalmas ragasztót , hogy 
modellünk szerkezeti homogenitását, 
rugalmasságát  ne veszítse el. Mindezt 
végezzük egy sík és egyenes felületen, 
hogy a két fél egymáshoz való 
ragasztásakor ne csavarodhassanak el 
egymáshoz képest.

Következzen a vízszintes vezérsík 
(14) és az arra szerelt magassági 
kormánylap (15).
Funkcióját tekintve, vízszintes repülésben 
a modellünk stabilizálása a szerepe. A 
kormánylapot kitérítve emelkedő vagy 
sűlyedő pályára kényszeríthetjük 
gépünket. Ezeket a vékony lapokat 
kellően merevre kell kialakítanunk, hogy 
irányítás közben alaktartóak maradjanak.
Sem a légellenállás sem a légáramlatok 
nem befolyásolhatják annyira, hogy azok 
megcsavarodhassanak vagy 
beremegjenek, mert különben gépünk 
irányíthatatlanná válik.
Nézzünk egy egyszerű példát (a sok 
egyéb mellett,) ennek kiküszöbölésére.
Éles tapétavágó késsel készítsünk 
bemetszést a vízszintes vezérsíkon és a 
magassági kormánylapon teljes 
hosszukban (16) 3mm mélységben.
Nagy körültekinéssel kell eljárnunk a 
bevágáskor, hogy a kés pengélye ne 
vágja át az anyagot.
Mindenképp vonalzó mellett végezzük a 
vágást, mert azon feltámaszthatjuk a 
késünk pengéjét.

A csűrőkormány. Funkcióját 
tekintve, repülés közben segít gépünket a 
hossztengely mentén bedönteni. A 
csűrőkormányokat már össze zsanérozva 
kapjuk készen (17), de az 
oldalkormánynál és a magassági 
kormánynál ezt nekünk kell elkészítenünk.
Vágvunk le 45"-ban a kormányfelületekről  
az illeszkedésük vonalán a felesleget, ami 
akályozná a szabad mozgásban.
Természetesen vonalzó mentén ez is 
könnyedén végrehajtható.

Elkezdődhet modellünk 
összeállítása.  Haladjunk a képen látható 
betűk sorrendjében. Azonos betűkkel 
jelölt szakaszokon, azonos értékű 
távolságokat kell mérnünk.
A.)-bújtassuk  a szárnyat a helyére és 
ideiglenesen a belépő élnél (g) egy 
gombostüvel rögzítsük,
B.)-a vízszintes vezérsíkot is helyezzük el 
hasonló képpen,
C.)-végezzünk kontroll mérést egy zsinór 
vagy egy mérőszalag segítségével, 
mindkét oldalon, a törzs orrának 
középpontja és a szárnyvégek közt. 
Amennyiben a két oldal közt eltérés 
mutatkozik, úgy addig fordítsuk el a 
szárnyat a gombostű (f) körül, ameddig a 
C) érték mindkét oldalon azonos nem 
lesz, majd egy másik gombostűvel 
rögzítsük a pozícióját a szárnynak.
D.)-végezzük el a vízszintes vezérsík 
esetében is a beállítást a fent leírtak 
szerint.
E.)-ezen a vonalon is mérjük meg mindkét 
oldaon a távolságot, ha egyezik, akkor 
potosan lesz gépünk összeállítva.

Az oldalkormányon (20)egy éles 
tapétavágó késsel alakítsuk ki a 
csatlakozási élt, amivel a függőleges 
vezérsíkhoz (18) fog csatlakozni.
Ebben az esetben a lapok középvonalába 
képezzük ki az élt, hogy mindkét irányban 
egyformán kitéríthető legyen az 
oldalkormány.

A szervók beépítése. Szerepük, a 
rádió távirányítóról érkező utasítások 
végrehajtása. Használjuk a 9g-körüli mikro 
szervó családot. 1000g össztömegű 
modellek irányításához tökéletesen 
megfelelnek, kellő energiával 
rendelkeznek, hogy a repülés közben 
fellépő erőhatásokat legyőzve, teljes 
biztonságga tudják kezelni gépünk 
kormányszerveit. Éles tapétavágó késsel, 
vagy a pillanatpákánk hegyéből 
megformázott és már az előzőekben 
tárgyalt hővágásos technikával alakítsuk ki 
a szervó fészkét.Illeszül a helyére a 
szervót, majd a rögzítési füleinél fogva (25) 
ragasszuk a helyére. A ragasztáshoz 
használjunk pattex-pisztolyt, mert az álltala 
megolvasztott műanyag kellően stabil 
kötést biztosít, viszont a későbbielben, ha 
szervónkat cserélni vagy javítani kell, 
maradék és anyagroncsolás nélkül 
eltávolítható a ragasztóanyag.
 A szervó az energiáját egy tolórúd (26) és 
egy kormányemelő kar (27) segítségével 
adja át a kormánylapnak (28). Törekedjünk 
arra, hogy a nagyobb erőkifejtés irányába 
(pl. emelkedéskor) a szervók a 
kormányemelő kart húzzák, ne pedig tolják. 
Ez jól látható az illusztráción.

Szervóinkat próbáljuk 
„munkahelyükhöz“ a lehető leg közelebb 
elhelyezni, hogy a tolórudak kihajlása, 
munkavégzésük során, a leg kissebb 
legyen (29). Ha erre egyéb okok miatt 
(súlypont, hely hiány vagy túl nagy 
távolság miatt) nincs módunk, úgy egy 
„szívószálba“ bujtatva és azt adott 
távolságonként megtámasztva tudjuk a 
kihajlást kiküszöbölni (30). Ha a szervók 
gyári vezetéke túlságosan rövidnek 
bizonyul, és nem érne el a velő egységig, 
úgy azt szervó-toldó kábel segítségével, a 
megfelelő mértékben meg tudjuk 
hosszabítani. 
A tolórudunkat, az egyik végén „Z“ alakban 
meghajvítva (32), a másikon pedig egy 
tolórud rögzítőbe (31) helyezve, tudjuk a 
kormányemelő  és a szervókar közé 
rögzíteni. Úgy kell beállítanunk a tolórudat, 
hogy a kormánylap semleges helyzetben 
állva, a szervókar és a tolórúd egymásra 
pontosan merőleges legyen. Amennyiben 
ez nem így lesz, úgy az egyik irányban 
jobban, a másikban kevésbé fog 
kormánylapunk kitérni.A fent leírtak szerint 
végezzük el a magassági és az 
oldalkormány szervóinak beszerelését. 

Az emelőkarok (27)elhelyezése is 
felvet néhány kérdést. A kormányemelő 
karokat az álltaluk működtetett 
kormányfelületek forgáspontjához (35) a 
lehető legközelebb helyezzük el.
A kormányemelő karokat olyan módon 
rögzítsük a kormánylapokhoz, hogy azokat 
a szervó ne tudja fellazítani vagy esetleg 
kitépni a helyükről.
Ragasszunk minden esetben (terheléstől 
függően),egy balsa vagy egy vékony 
rétegelt lemez lapot (36)a kormányfelületre.
Ezek az erősítő elemek a nagyobb 
felületüknél fogva, jobban elosztják a 
szervónk erejét, valamint a terhelést is. 
Stabilabb, pontosabb rögzítést tesznek 
lehetővé a kormányemelő karok számára.
A tolórudat áthelyezve a kormányemelő 
karján elhelyezkedő furatok valamelyikébe, 
a rögzítési ponttól a vége felé (a 
zsanérozási  vonaltól (35) távolabb ) 
haladva, egyre finomabb ám de kissebb 
kitérést fog produkálni a kormányfelület, a 
szervó ugyan akkora kitérésekor. Így 
állíthatjuk be mechanikusan a kívánt 
kitérési mértéket és mozgatási finomságot, 
ha rádiónk esetleg nem lenne 
programozható.

Mágnessel rögzítsük a 
„gépháztetőt“ (41) ami maga alatt rejti az 
elektronika nagy részét.
Hozzuk „repkész“ állapotba gépünket: 
-csatlakoztassuk a vevőegységhez az 
összes szervó és szabályozó vetetékét a 
megfelelő helyekre,
-szereljük fel a légcsavart,
-helyezzük a gépháztető alá az 
akuumulátort is, de még ne 
csatlakoztassuk a rendszerhez,
-tegyük vissza a helyére a fedelet is.

A jobb kezünknél lévő kart vízszintesen mozgatva(42), a csűrökormányt tudjuk 
működtetni. A kar jobbra mozdításával, a jobb szárnyon felfelé, a ball szárnyon lefelé (43) 
tér ki a kormányfelület, így gépünket a hosszanti tengely körül a menetirány szerint jobbra 
elfordítja.(44)

A ball oldali kart jobbra-ballra mozgatva todjuk gépünket a függőleges tengelye körül 
elfordítani. A kart jobbra mozdítva (56) az oldalkormány jobbra tér ki (57) és repülőnk orrát 
jobbra fordítja(58).

A csomagban kapott uhu por 
ragasztóval (vagy palmatex-el,)  vékonyan 
kenjük meg mind a két csatlakozási élt. (a 
képen piros pont jelöli)
Fontos, hogy csak a csatlakozási él 
legyen ragasztós, ne az egész feület, mert  
az akadályozná, vagy akár teljes 
egészében meggátolná a kormánylapot a 
szabad mozgásában.
A ragasztási felületet a képen a piros pont 
jelöli.

Csak a (21) sárga nyílal jelzett 
szakaszon készítsünk „ragasztott zsanért“ 
az előzőekben leírtak szerint, az 
oldalkormány alsó részén (,hogy még 
erősebb legyen), használjunk műanyag 
csuklópántot, aminek a csapját egy 
gobostűből készíthetjük el.
Az oldalkormányt is rögzítsük a végleges 
helyén, majd következzék az irányító 
mechanika és elektronika beszerelése.

Most következzék az egyik 
legfontosabb beszabályozás, a súlypont 
beállítása.
Vegyük fel a húrhosszt a törzs mellett(a 
belépőél belépési pontja és a kilépőél 
kilépési pontja közötti távolság), annak 
1/3-át mérjük rá a belépési ponttól a 
szárnyra alulról és jelőljük meg mindkét 
oldalon jól látható módon.
Ezen a két ponton támasszuk alá 
gépünket. Amennyiben gépünk elbillen, 
nem megfelelő a súlyponti eloszlás. Így a 
hosszirányú stabilitás nem valósul meg.
Következő lépésben próbáljuk meg úgy 
elhelyezni gépünkben az akkuumulátort, 
hogy az egyensúly megvalósulhasson.
Az akkumulárort a végleges helyén 
tépőzárral rögzítsük, hogy az repülés 
közben el ne szabadulhasson és így 
gépünk súlypontját megváltoztatva, 
egyensúlyi problémákat okozzon. Ha már 
tovább nem helyezhető át az akku a 
géptesben, és az egyensúly sem jött még 
létre, akkor megfelelő súlyú ólomdarabok 
felragasztásával hozzuk létre az 
egyensúlyt. A súlyponttól minnél távolabra 
tesszük fel a súlyt (de nem a 
kormányfelületekre), annál kisebb 
mennyiségre lesz szükségünk. Akkor 
tökéletes a beszabályozás, ha a 
vízszintes vezérsík valóban vízszintesen 
áll, az az 0 fokban.

Ballra elmozdítva (45), a csűrőkormánylapok ellentétes irányba térnek ki (46) és 
ellentétes irányba (ballra) fordítják gépünket .(47)

Ellenkező irányba elmozdítva (59), az oldalkormány ellentétes irányban mozdul el 
(60) és gépünk orra ballra fordul (61).

Az így elkészített hornyokba, teljes 
hosszukban nyomjunk egy-egy  3*0,5mm-
es élére állított karbonlapot és teljes 
hosszukban ragasszuk a helyükre úgy, 
hogy azok a felületből ne álljanak ki.
Ne használjunk ennél vastagabb 
karbonlapot, (vagy a főtartónál látott 
módon alakítsuk ki a helyét,) mert az a 
vastagságánál fogva, ebbe a szűk résbe 
tuszkolva, meg fogja hajlítani a felületeket, 
ami a későbbiekben befolyásoni fogja 
modellünk repülési tulajdonságait. 

Néhány perc elteltével, miután a 
ragasztó tapintásra száraznak tűnik 
(elpárolgott az oldószer), egy egyenes 
felületen nyomjuk össze a két darabot.
Fontos mejegyezni, hogy miután 
összenyomtuk a két darabot, újra szét 
szedni már nem lehet, csak az anyag 
roncsolásával.
A ragasztásunk teljes kiszáradás (24h) 
után erősebb mint maga az alap felület.

Ragasszuk, most már véglegesen a 
helyére a szárnyat a vízszintes vezérsíkot.
Ügyeljünk arra, hogy az elvégzett 
beállítást ne mozdítsuk el.
Nagyon fontos, hogy a szárny és a 
vízszintes vezérsík párhuzamosan 
fussanak (a), ne legyenek elcsavarodva 
egymáshoz képest, és merőlegesek 
legyenek a függöleges vezérsíkkal.

Mivel modellünk felszálló tömege nem fogja meghaladni az 500g-ot, ezért 
repüléséhez szükséges energiát egy 3 cellás, 1000-1300mAh  (LiPo) akkumulátor már 
teljes biztonsággal biztosítani tudja. Szüségünk lesz egy 24-50g-os 1300-1500kv-s 
brushless motorra, a hozzá ajánlott légcsavarra, brushless 20A-es  fordulatszám 
szabályozóra, 4db 9g-os szervóra és egy minimum 4, de inkább 6 csatornás rádió adó-vevő 
készülékre. Elméleti összekapcsolási sémájuk az alsó képen látható.

A törzs orrában helyezkedik el a motor a légcsavarral (a), ami közvetlenül össze van 
kapcsolva a fordulatszám szabályozóval (b).  A szabályozót úgy helyezzük el a törzsben, 
hogy a légáramlás gondoskodni tutjon annak hűtéséről.A fordulatszám szabályozóból két 
irányban ágaznak el vezetékek, az egyik az erősáramú (két eres), ami az akkumulátor (c) 
piros (pozitív) és fekete (negatív) pontjára csatlakozik, a másik (három eres), ami pedig a 
vevőegység (d) álltalában (futaba, hitec) 3-as csatornájával van összekapcsolva. A géptörzs 
végében kap helyet a magassági kormányt működtető szervó (h), ami a vevő 2-es 
csatornájával van összekötve és az oldal

Kezdjük a motor beépítésével. 
Általánosan az orrban elhelyezett tűzfalon 
(22) kap helyet. A motor szerepe, hogy 
(megfelelő irányú), forgómozgást végezve, a 
légcsavar álltal közvetítve, vonóerővé 
alakítsa az akkumulátor energiáját. Kerülhet 
géptesten belülre és kívülre is egyaránt, de 
minden képpen gondoskodni kell a motor 
hűtéséről.  A forgómozgást, a repülőgépet 
körülvevő áramlatokat és a légellenállást 
figyelembevéve ajánlott, a motort a haladási 
iránynak megfelelően, enyhén jobbra és 
lefelé (2-2 foknyit,) megbillentve beépíteni, 
de a berepülés után legyen lehetőség az 
utólagos finomításra is, ha az előre beállított 
értékek nem lennének megfelelőek. 
A légcsavart a motor tengelyére két féle 
képpen tudjuk rögzíteni. Kissebb 
teljesítményű motorokra, futószár nélküli 
gépekre gumis, a hasra leszállás alkalmával 
elhajló módon (23), nagyobb teljesítményű 
motorokra, futószáras gépekre pedig direkt 
(24) módon tehetjük ezt meg. A légcsavarok, 
kiegyensúlyozottak legyenek minden 
esetben, a külömben fellépő rezonancia 
miatt, hatásfokvesztéssel, vagy akár a motor 
kiszakadásával is járhat.

A csűrőkormány szervójának 
elhelyezése a következő képpen történjen.
Mivel szárnyunk tövétől kifelé haladva 
egyre kissebb terhelésnek van kitéve a 
csűrőkormányunk, ezért a képen látható 
módon, nem a kormánylap közepénél, 
hanem arányosan a törzshöz közelítve kell 
annak fészkét kialakítanunk. Ha nem 
szeretnénk ,hogy a szárny ellenkező 
oldalán kilógjon a szervónk és ott az 
áramlást lerontsa, úgy azt  fektetve építsük 
be a szárnyba. Emelőprofilok esetében a 
szervó (ideális esetben) a szárny alsó 
felén helyezkedjen el, a jobb áramlás és 
kisebb légellenállás miatt.
Természetesen itt is figyelmünk kell, hogy 
a zsanérozási vonalhoz (33) képest a 
tolórúd merőleges és a szervókar tengelye 
(34)párhuzamos legyen.
A szárnyba épített szervó vezetékékét úgy 
tudjuk eltüntetni, hogy ne rontsa tovább 
szárnyunk  hatásfokát, hogy tapétavágó 
késsel egy kb. 3mm mély hornyot képzünk 
a törzs irányába a vevő felé, amibe egy 

Elkészültünk a szerkezeti és 
irányítási feladatokkal. Következzen egy 
néhány hasznos, ellenben a repüléshez 
mellőzhető alkatrész. Az egyik  a kabintető 
(37). A kabintetőt a csomagban készen 
találjuk, nekünk csak pontosan a megfelelő 
méretre kell vágnunk és a helyére 
rögzítenünk. Ha ez az elem alatt valamilyen 
fontos alkatrész található( mint például a 
vevő egység), úgy oldható kötéssel, például 
erős mágnessel szereljük fel, hogy később 
könnyedén le tudjuk venni ha szükséges.

A jobb kezünknél lévő kart előre-hátra mozgatva, a magassági kormányt tudjuk 
működtetni. A kart előre tolva (48), a magassági kormánylap lefelé tér ki (49), ezálltal 
gépünk, orrát a talaj felé fordítja (50).

A kart magunk felé húzva (51) a kormánylap felfelé tér ki (52). Gépünk orrát az ég 
felé emeli (53).

A csomagban találunk még egy a 
magassági kormánylap merevítésére 
szolgáló alkatrészt (17).
Ennek szerepe, hogy a két nagyobb 
felületből álló magassági kormánylapot 
egy merevebb egységgé fogja össze. 
Egymáshoz mért csavarodásukat a 
minimálisra csökkentse. Ezen foglal majd 
helyet a kormányemelő kar is.
Ideális ezt az alkatrészt is a felületbe 
sűlyeszteni, hogy annak síkjából ne álljon 
ki.

Ha jól dolgoztunk, akkor a képen 
látható módon, fel is és le is könnyedén 
kitéríthető a kormányfelület.

Következzék tehát a függőleges 
vezérsík (18) és az oldalkormány, aminek 
funkciója repülés közbeni iránytartás, 
iránystabilitás.
Az oldalkormány kitérítésével modellünk a 
függőleges tengelye körül elfordítható, 
forduláskor segít az ideális íven tartani 
gépünket.
Itt is használjunk merevítő karbonlapot 
vagy csövet az előzőekben leírt módon 
úgy, hogy az a géptesten is haladjon 
keresztül.(19)
Felragasztáskor figyeljünk arra, hogy a 
függőleges vezérsík pontosan a géptest 
függőleges tengelyébe kerüljön és 
pontosan kövesse a hosszanti tengely 
vonalát.

kormányt működtető szervó (g) is, ami 
pedig a vevő 4-es csatornájával van 
összekötve. A két szárnyban kap helyet a 
két csűrőlapot működtető szervó (e,f), ami 
egymáshoz képest ellentétes irányban 
térnek ki. Ezek a vevőegység 1-es és 6-os 
csatornájára, 4ch-rádió esetében pedig, 
egy „Y“-kábel közbeiktatásával, az 1-es 
cstornára csatlakozik. A vevőegység 
antennáját (i)vezessük a gép farka felé, 
minnél messzebb, a nagyfrekvenciát 
generáló szabályzótol és motortól meg a  
légcsavartól. Vezesük ki a törzsből hátra 
felé és hagyjuk szabadon lógni.

Az első (38) és hátsó (39) futószár.
Segítségével a talajról is megkísérelhető a fel 
és leszállás. Landoláskor nem fog leérni a 
légcsavarunk a talajra, ez álltal nem is fog 
eltörni. Fontos, hogy anyagát tekintve kellően 
merev és megfelelően könnyű anyagot 
válasszunk (karbon vagy vékony alumínium), 
a kerekek pedig könnyű habszivacsból és a 
reptér talajának megfelelő átmérőjűek 
legyenek.
Felrögzítésük úgy végezzük el, hogy a 
géptörzsre egy nagyobb felületű rétegelt 
lemezt (40) ragasztunk és erre csavarozzuk 
fel a futószárakat, a nagy mechanikai 
igénybevétel miatt.

csavarhúzó segítségével beletuszkoljuk szervónk kábelét. Figyeljünk arra, hogy a kábel ne 
álljon ki a szárnyprofil síkjából és a behelyezési müveletkor ne vágjuk át sehol. Ezt követően 
bújtassuk a géptest belsejébe a fennmaradt felesleges kábelhosszt és csatlakozót, majd azt 
csatlakoztassuk a vevő megfelelő csatornájára.

Elkészültünk  a beállítással. Ellenőrizzük le, hogy mindent megfelelően rögzítettünk, és 
az akkumulátor csatlakoztatása után, minden megfelelően működik.
Programozzuk rádiónkat úgy, hogy a kormányszervek (semleges helyzetükből) 15-20mm-t 
térjenek ki irányonként.
Kompjúteres rádiók esetében -50%-os EXPO-t is állíthatunk (a finomabb irányítás érdekében).
Ezek után már megtörténhet a berepülés. A végleges beállításokat már mindenki magának 
könnyedén személyre szabhatja.

Mindenkinek sok sikeres építést és önfeledt modellezést kívánok. Remélem ezen kiadvány 
segít modellező társaint tudásának gyarapításában, a modellezés jobb megismerésében és 
annak népszerűsítésében.

Közvetlen értékesítés: 
Sok hasznos információ: 
Habgépekkel és lézervágott modellekkel kapcsolatban információ: 
Személyes információ:  vagy 
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A ball kezünknél lévő kart,
előre-hátra mozgatva, tudjuk a motor 
fordulatszámát befolyásolni.
Magunk felé húzva csökkenteni (54), előre 
tolva pedig (55) növelni motorunk 
fordulatszámát, ezzel  szabályozva  annak 
vonóerejét, így változtatva modellünk 
repülési sebességét.

Most pedig essen néhány szó az 
irányító kozollal kapcsolatos alap 
tudnivalókrol. Általánosan a következő 
irányítási mód a leg elterjedtebb.
1ch- a csűrőkormányt működteti,
2ch- a magassági kormányt működteti,
3ch- a motor fordulatot szabályozza,
4ch- az oldalkormányt működteti.
 A vevőegységen is hasonló a 
csatornakiosztás számozása.
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