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Σεηάξηζκα Πεδαιίσλ 

Φάζεηο Πηήζεο 



Ειεγρνο ζπκκεηξίαο 

2 



Ειεγρνο ζπκκεηξίαο νπξάο V 
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Down-thrust 

4 



Σεηάξηζκα 
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 Είλαη ε ξύζκηζε θηλήζεσλ πεδαιίσλ, θαη κίμεσλ 

γηα ζπληνληζκέλεο  ζηξνθέο, θαη άλεηε πηήζε. 

 Σεηάξνπκε γηα ηηο εμήο θάζεηο: 

Ταρύηεηα ηαμηδίνπ (Cruise / Normal) 

Αξγή ηαρύηεηα (Thermal) 

 Γξήγνξε ηαρύηεηα (Speed) 

Πξνζγείσζε (Landing) 

Αλνδν (Climb) 

 

 

 

 



Πεδάιηα 
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 Oπδέηεξα ζεκεία πεδαιίσλ.  

 Μέγηζηεο θηλήζεηο πεδαιίσλ (νδεγίεο 

θαηαζθεπαζηή). 

 Μηθξέο θηλήζεηο (dual rate ή expo) ζηα ηξία 

πξσηεύνληα πεδάιηα (θαηά βνύιεζε). 

 Mίμεηο (νδεγίεο θαηαζθεπαζηή). 

 Φάζεηο πηήζεο (νδεγίεο θαηαζθεπαζηή). 

 

 



Πνζνζηά κίμεσλ 
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 Οη πεξηζζόηεξεο νδεγίεο πξνηείλνπλ κίμεηο κε 

βάζε ηα % ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Αλ θαη ηα πνζνζηά ησλ δηαθνξεηηθώλ πνκπώλ 

δελ είλαη ίδηα, είλαη εληάμεη γηα αξρηθή δνθηκή. 

 

 Τν ζσζηό είλαη νη νδεγίεο λα αλαθέξνπλ κνίξεο ή  

ρηιηνζηά εθηξνπήο. 



Γεσκεηξία ληηδώλ 
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Γηα ζπκκεηξηθή θίλεζε ailerons, ηα ζεκεία γπγιηζκνύ θαη 

ε ληίδα λα είλαη ζε νξζή γσλία. 
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 Σπκθέξεη λα έρνπκε 

κηθξή κεραληθή 

θίλεζε ησλ πεδαιίσλ 

θαη λα ηελ απμήζνπκε 

κε ηα steps ηνπ 

πνκπνύ. 



Elevator & Stabilator 
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Επηβάιιεηαη αθξηβό servo, κε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 

30Ν*cm, ρσξίο ηδόγν θαη κε θαιό θεληξάξηζκα.  
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Σην νινθηλνύκελν 

νπξαίν (stabilator) 

ζα βξεηο ηελ 

νπδέηεξε ζέζε 

κεηξώληαο ηελ 

απόζηαζε ηνπ 

ρείινπο εθθπγήο  ή 

ηνπ πείξνπ από έλα 

ζηαζεξό ζεκείν. 

Οπδέηεξε ζέζε ηνπ stabilator 



Τν Rudder 
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Δηαθνξεηηθέο 

θηλήζεηο ζε θάζε 

θάζε 



Τν rudder ζηελ νπξά “V” 

Με εληνιή rudder, ζε άιια κνληέια ηα πεδάιηα 

πξέπεη λα θηλνύληαη ζπκκεηξηθά θαη ζε άιια 

αζύκκεηξα (πεξηζζόηεξν θάησ). 

  π.ρ. 8 ρ. επάλσ ~ 10 ρ. θάησ  
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Εμσιίζζεζε Εζσιίζζεζε 

Σπληνληζκέλε 

ζηξνθή 



Δηαθνξηθή θίλεζε ailerons 
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o Πξνηείλνπλ : Γεσκεηξηθή δηαθνξά 50% (2 επάλσ : 1 θάησ) 

o Μηθξόηεξεο γσλίεο πξνζβνιήο, ιηγόηεξν, differential (έσο 0% 

1:1). 

o Σηε θάζε thermal ηα ailerons μεθηλνύλ από ρακειόηεξε 

νπδέηεξε ζέζε ~ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν differential απ’ όηη 

ζην cruise. 

 Εθαξκόδεηαη γηα λα αληηζηαζκηζηεί ην θαηλόκελν 

ηεο αληίζεηεο εθηξνπήο 



Μίμε rudder ζηα ailerons 

16 

 Η κίμε απηή πξνηείλεηαη γηα λα βνεζήζεη ηα 

ailerons ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο αληίζεηεο 

εθηξνπήο. 

Μεγάιν aileron differential, κηθξόηεξε ε κίμε ηνπ 

rudder 

Μηθξό aileron differential, κεγαιύηεξε ε κίμε ηνπ 

rudder 

 Πξνηείλνπλ: 50% ζηε θάζε thermal, 40 % ζηελ 

cruise, 0 % ζηελ speed. 

 

 



Ελαο αεξνκνληειηζηήο είπε: 
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 Παιδεςόμοςνα με ηο setup 

ηος Pike Perfect για 

πεπιζζόηεπο από 6 μήνερ, 

έωρ όηος μείωζα ηο 

differential ζηο 15%, 

ελάηηωζα και ηην μίξη ηος 

rudder και ξαθνικά άπσιζε να 

ζηπίβει ζαν να ακολοςθούζε 

γπαμμέρ ηπαίνος. 

 

Mike O’Reilly 



Μίμε flaps ζηα ailerons 
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 Τα flaps είλαη αξζξσκέλα ζην θάησ κέξνο. Μηθξό 

πεξηζώξην  θίλεζεο πξνο ηα επάλσ. Σηόρνο όζν 

επηηξέπεη ην θελό ηεο άξζξσζεο, ή έσο  ην 40% 

ηεο θίλεζεο ησλ ailerons. 

 Πξνηείλνπλ differential  θαη ζηελ θίλεζε ησλ flaps 

αιιά δελ πξνζθέξεη πνιιά. 

 Τα flaps θηλνύληαη ζαλ ailerons, καδί κε ηα 

ailerons. Προαιρετική εφαρμογή.  Χαλάει η αεροτομή. 



Μίμε flaps ζην elevator 
Snap Flaps ή Kick Flaps 
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 Τα flaps θηλνύληαη θάησ, κε ην up elevator..  

 Η δηαδξνκή έσο 10 ρηι. κε θνπι elevator. 

 Η αληίζεηε θίλεζε εμππεξεηεί κόλν ζηελ F3F. 

 Μπνξεί λα ιεηηνπξγεί αζξνηζηηθά κε ην 

θακππισκέλν ρείινο εθθπγήο ζην thermal. 

 Εθηέιεζε ζηξνθήο κε αύμεζε ηεο θακππιό-

ηεηαο ηνπ θηεξνύ θαη κηθξόηεξε αύμεζε ηεο 

γσλίαο πξνζβνιήο. Πξναηξεηηθή εθαξκνγή 
up 

up 



Άιιε θάζε = άιιε ηαρύηεηα 
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 Cruise  = ηαρύηεηα ηαμηδίνπ (κέζε ηαρύηεηα) 

 Thermal = πην αξγή ηαρύηεηα 

 Speed = πην γξήγνξε ηαρύηεηα 

 Σε θάζε θάζε ξπζκίδνληαη αλεμάξηεηα όια ηα 

νπδέηεξα ζεκεία ησλ πεδαιίσλ, νη θηλήζεηο 

ηνπο θαη νη κίμεηο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πιήξεο αλαίξεζή ηνπο). 

 

 

 

 



Οη 3 θάζεηο κε elevator/stabilator 
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Με δηαθόπηε ηξηώλ ζέζεσλ: 

up elevator ζηε θάζε thermal 

neutral elevator ζηε θάζε cruise 

down elevator ζηε θάζε speed 

Αληηζηνηρία κε 2-3 θιηθ ηνπ ηξηκ 

Όηαλ έρνπκε δηαζέζηκν κόλν ην elevator ή stabilator 

up down 



Αιιαγή θάζεο κε ην ρεηι. εθθπγήο 
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 Αιιάδνπκε ηελ θακππιόηεηα ηεο 

αεξνηνκήο ζε όιν ην εθπέηαζκα. 

 Τα flaps θαη ηα ailerons θαηεβαίλνπλ 

 ή αλεβαίλνπλ καδί. 

 Αξρηθά ξπζκίδνπκε ζηηο γσλίεο πνπ  

αλαθέξεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 H νπδέηεξε ζέζε ηνπ ρείινπο εθθπγήο (θάζε cruise) δελ 

αθνινπζεί απαξαίηεηα ην θαινύπη ηεο αηξάθηνπ (ή 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη ζεκείν αλαθνξάο δίπια). 



Κακππιώλνληαο ην ρ. εθθπγήο 
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Flaps θαη Ailerons 



Flaps ζηε ζέζε thermal 
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Παηξόλ ξύζκηζεο ζην Supra  
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Elevator trim 
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 Σηηο θάζεηο thermal θαη speed, ίζσο ρξεηαζηεί 

κίμε ηνπ elevator ζε λέα νπδέηεξε ζέζε, γηα λα 

επηηεπρζεί ε επηζπκεηή γσλία πηήζεο.  

 



Πξνζγείσζε κε Crow (Butterfly) 
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Τα flaps ζηo crow 
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Φνπι flaps έσο 90 κνίξεο 

 Τα flaps ζηελ πξνζγείσζε  

θαηεβαίλνπλ είηε κε ην  

throttle stick, είηε κε δηαθόπηε 3 ζέζεσλ. 

 Η γσλία 25ν επηιέγεηαη γηα ηελ κέγηζηε κείσζε 

ηνπ βαζκνύ θαζόδνπ (crawl). 

 Τα flaps λα αλεβαίλνπλ πξηλ ηελ επαθή κε ην 

έδαθνο, γηα πξνζηαζία. 



Τα ailerons ζην crow 
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 Εθηξέπνληαη πεξίπνπ 10 ρηι επάλσ.  

 Σε κεγαιύηεξε εθηξνπή, θηλώληαο θαη ην stick ηεξκαηίδνπλ 

δνξίδνληαο ηα ζέξβν θαη ηηο ληίδεο. 

 «Αληίζεην differential» ~ Κηλώληαο ην stick θαηεβαίλεη κόλν 

ην ςειό πεδάιην.  

 Ελεξγνπνηνύληαη κε κίμε ηαπηόρξνλα, αιιά 

αληίζεηα κε ηα flaps.  

 Απμάλνπλ ηελ νπηζζέιθνπζα, απμάλεη ην 

washout & ην differential. 



Τν elevator ζην crow 
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 Σηε ζέζε crow / butterfly, ε κύηε αλέξρεηαη. 

Φξεηάδεηαη αληηζηάζκηζε κε down elevator. 

 Τν πνζνζηό ηεο κίμεο βξίζθεηαη κε δνθηκέο. 

 Οη πξώηεο δνθηκέο ζε ΥΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

down 



     Πξνζγείσζε κε spoilers 
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αλνηγκα 35ν – 45ν 



32 
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Τν elevator κε ηα spoilers 
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 Όηαλ βγαίλνπλ ηα spoilers, θαηεβαίλεη ε κύηε. 

Αληηζηαζκίδνπκε κε up elevator. 

 Τν πνζνζηό ηεο κίμεο βξίζθεηαη κε δνθηκέο. 

Είλαη κεγαιύηεξν απ’ όηη ζην crow/butterfly. 

 Οη πξώηεο δνθηκέο ζε ΥΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

up 



 Όηαλ πξνζεγγίδεηο κε flaps, κε ρακειή ηαρύηεηα, αλ ηα 

αλεβάζεηο όια απόηνκα, ην αλεκόπηεξν ζα ράζεη 

ακέζσο ύςνο. 

 Όηαλ πξνζεγγίδεηο κε spoiler, αλ ηα βάιεηο απόηνκα 

κέζα, ην αλεκόπηεξν ζα απμήζεη ακέζσο ηελ ηαρύηεηά 

ηνπ.  
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Οπζηώδεο δηαθνξά 
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