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Að læra módelflug 
 
Þessi bæklingur til leiðbeiningar fyrir byrjendur í módelflugi hjá Flugmódelfélaginu Þyti. Hér er útskýrt 
hvernig best er að standa að því að læra  flug á fjarstýrðum flugmódelum. Þetta er gríðarlega mikið magn 
upplýsinga sem eru mjög góðar fyrir alla sem fljúga fjarstýrðum flugmódelum, ekki bara byrjendur.  
 
Byrjendur – lesið þetta vandlega og lesið það aftur og aftur, jafnoft og þarf til að marka ákveðna stefnu í 
náminu á módelflugi. Síðast í bæklingnum eru reglur fyrir flugmenn í sólóflugi á Hamranesi. Þegar lokið er við 
að lesa þetta þarf að hafa samband við leiðbeinanda.  
 
“Unnið af Mike Lynch - Þýtt og endursagt af Guðmundi G. Kristinssyni”  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fjarstýrt módelflug er eitt athyglisverðasta áhugamálið sem hægt er að finna. Það samanstendur af mörgum 
áhugaverðum þáttum s.s. fræðslu, þekkingu, kunnáttu og áskorunum. Nokkrir af þessum þáttum eru t.d. loft-, 
afls- og, rafmagnsfræði, járn- og trésmíði, hönnun og teiknun, flugeðlisfræði og flug, notkun mismunandi efna 
og þá er bara talið það sem tengist beint fjarstýrðum flugmódelum. Það eru fjölmörg önnur svið sem tengjast 
þessu skemmtilega áhugamáli; of mörg og of fjölbreytt til að reyna að telja þau upp. Flestum finnst þeir þurfa að 
læra marga og ólíka hluti áður en þeir eru tilbúnir að byrja að læra að fljúga. Þetta áhugamál er stöðugt að 
breytast og ný tækni að koma fram. Nýjum módeláhugamanni gæti fundist þetta vera yfirþyrmandi, en honum 
mun örugglega ekki leiðast.  
 
Til að lágmarka hættu á vandræðum þarf nýr módelaðili að vera í sambandi við reyndan módelmann til að læra 
nauðsynleg undirstöðuatriði. Þetta mætti einfaldlega gera með því að fara út á flugvöll og kynnast einum slíkum 
aðila eða að ganga í módelklúbb. Reyndir módelmenn eru uppspretta þekkingar og reynslu sem er mikils virði 
fyrir aðila sem ætlar í fyrsta skipti að smíða og fljúga fjarstýrðu módeli. Reyndur módelmaður getur yfirleitt 
kennt nýliðum þau undirstöðuatriði sem eru nauðsynleg til að forðast hugsanlegt flugslys.  
Nýr módelmaður verður að hafa í huga að fjarstýrt flugmódel er ekki leikfang. Það er raunveruleg flugvél sem 
flýgur samkvæmt sömu lögmálum og flugvélar í fullri stærð, en er bara léttara og minna. Meðalstórt flugmódel 
flýgur á 20 to 60 MPH og er um 2.5 til 3 kg. að þyngd. Höggið sem myndast við að flugmódel fljúgi á eithvað 
getur verið mikið og sérstaklega ef um er að ræða manneskju. Fjarstýrðum flugmódelum verður að stjórna af 
vel, bæði til yndisauka og vegna öryggis. Nauðsynlega kunnáttu til að geta þetta er hægt að öðlast með aðstoð 
frá reyndum módelmanni.  
 
Áður en keyptur eru einhver búnaður, þarf byrjandi að spyrja sjálfan sig, "er þetta tómstundagaman sem ég ætla 
að athuga hvernig mér líki eða er þetta eithvað sem ég ætla að stunda næstu árin?" Ef ætlunin er að vera í þessu 
til einhverrra ára, ætti að skoða kaup á vandaðri búnaði s.s. mótor með kúlulegum á sveifarás og sex rása 
fjarstýringu. Ef ætlunin er að prófa þetta í stuttan tíma, ætti að halda kostnaði eins litlum og kostur er. Byrjandi 
getur farið af stað með 20.000 krónur með því að kaupa notað, en þarf þá að huga vel að því að búnaðurinn sé 
áreiðanlegur. Á hinn bóginn, gæti byrjandi eytt allt að 85.000 krónum í nýjan tækjabúnað ef hann þarf ekki að 
spara við sig.  
 
Efnið sem farið verður yfir hér á eftir tengist mest byrjendum í módelflugi og kennsluflugmódelum. 
Upplýsingamagnið sem tengist fjarstýrðu módelflugi getur verið yfirþyrmandi, jafnvel fyrir reyndan 
módelmann. Þekking sem tengist flóknari þáttum fjarstýrðs módelflugs mun aukast samhliða áunninni reynslu 
og sífellt meira krefjandi markmiða í fluginu.  
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Undirstöðuatriði í flugi 
Nýr módelaðili þarf að þekkja undirstöðuatriði í flugi áður en hann fer að fljúga. Undirstöðuatriði í flugi gætu 
fyllt marga kafla í heilli bók. Þetta eru mikilfengleg, mismunandi og stundum tvíræð fræði með spurningum 
eins og hvernig getur flugvél flogið? Eitt af þeim grundvallaratriðum sem allir samþykkja er að lyft er 
grundvallað sem  afleiðing að hærri loftþrýstingi undir væng flugvélar, en fyrir ofan hann.  
 

 
Vænglyft myndin sýnir öll helstu grundvallaratriði flugvélarvængs. Þau eru öll vel þekkt á sviði fjarstýrðara 
flugmódela.  
 

Efri vængflötur - Efri hlið vængjar. 

Vænghorn - Hornið á milli vænglínu og beinnar fluglínu. 

Vængmiðja  - Miðlína frá fremsta hluta til aftasta hluta vængjar. 

Flugátt - Sú átt sem módelið flýgur í eftir beinni línu . 

Fremri vænglína - Fremstu hluti vængjar. 

Aftari vænglína - Aftasti hluti vængjar. 

 
Það eru fjórir (4) meginkraftar sem vinna á flugmódel í flugi; tog, lyft, drag, og þyngd. Tog er sá kraftur sem 
mótórinn og skrúfan mynda til að toga módelið áfram. Lyft er sá kraftur sem myndast við mismunaþrýsting 
fyrir ofan og neðan væng módelsins. Drag er sú mótstaða sem módelið hefur þegar það klýfur loftið. Þyngd 
kemur til vegna aðdráttarafls jarðar. Til að halda sama hraða þarf tog og drag að vera í jafnvægi og til að halda 
sömu hæð verður þyngd og lyftikraftur að vera í jafnvægi.  
 

Lyft eykst með auknu loftflæði yfir vænginn eða með því að vænghornið aukist (vængurinn rísi að 
framanverðu) um leið og gott loftstreymi sé yfir vænginn. Raunverulegt flug hefst þegar lyftikrafturinn er meiri 
en þyngd módelsins.  
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Flugmódel hefur þrjá (3) snúningsása; stefnuás sem stjórnað er með hliðarstýri á stéli, hallaás sem stjórnað er af 
hæðarstýri á stélvæng og veltuás sem stjórnað er af hallastýrum á hvorum vænghelmingi. Það er hægt að stjórna 
ásunum hverjum fyrir sig, fleirum í einu og í mismunandi áttir, allt eftir því hvernig stjórnpinnar á fjarstýringu 
eru hreyfðir.  
 

Þegar hliðarstýrið er sett til hægri, mun flugmódelið snúast til hægri um stefnuásinn og öfugt ef það er sett til 
vinstri. Þegar hæðarstýri er sett upp, mun flugmódelið snúast um hallaásinn og lyfta nefinu og niður ef 
hæðarstýri er sett niður. Hallastýrin hreyfast í sitt hvora áttina. Þegar vinstra hallastýri er sett upp og hægra 
niður, mun flugmódelið snúast til vinstri um veltuásinn og til hægri ef hreyfing hallastýra er í hina áttina. 
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Hefðbundið byrjendamódel 
Það er oft sem einhver fær áhuga á fjarstýrðum flugmódelum og heimsækir módelflugvöll í nágrenninu til að 
skoða. Hann sér þar allar gerðir flugmódela allt frá kennsluvélum til lisflugvéla og flugvéla úr seinni 
heimstyrjöldinni. Áhugi hans vex mikið þegar hann sér allar þessar glæsilegu flugvélar. Hann hugsar þá, "Ég 
verð að fá eina svona Mustang vél." og hefur leit að P-51 módeli til að geta farið af stað með. Þetta eru 
stórkostleg mistök. Til að hægt sé að meðhöndla svona erfiða flugvél þarf margra klukkutíma þjálfun, kennslu 
og fræðslu. Byrjandi verður að gera sér grein fyrir þeim kröfum um getu sem liggur að baki  þeirrar vélar sem 
hann hefur áhuga á að fljúga. Hann verður að byrja þetta áhugamál með því að læra á kennsluvél og færa sig 
síðan upp um getustig eftir því sem markmiðin segja til um.  
 
Kennsluflugvél er sérhönnuð til að vera mjög stöðug á flugi. Það þýðir að hún hefur innbyggða kosti til að 
leiðrétta mistök í stjórnun og yfirvinna mismunandi snúningskrafta og fljúga beint flug. Flestar kennsluvélar eru 
hannaðar til að vera mjög stöðugar á lítilli ferð og því auðveldar í lendingu.  
 

 
Teikningin af hefðbundnu kennslumódeli sýnir helstu hluta þess.  
 

Hallastýri - Hreyfanlegur hluti vængs sem hefur áhrif á veltiás. 

Vélarhlíf - Hlíf utanum mótór flugvélar. 

Mótór - Tvígengismótór með afl í hlutfalli við stærð vélar. 

Hæðarstýri - Hreyfanlegur hluti stélvængs sem hefur áhrif á hallaás. 

Stél - Stélið gefur stöðugleika á veltiás. 

Búkur - Aðalbúkur flugvélar. 

Lendingarhjól - Lendingarbúnaður flugvélar samanstendur af fjöðrunarstöngum og hjólum 
sem festast þar á. 

Skrúfa - Skrúfa skapar með snúningi og afli mótórsins það tog sem dregur flugvélina 
áfram. 

Hliðarstýri - Hreyfanlegur hluti stélsins sem hefur áhrif á stefnuás. 

Spinner - Spinner framan á skrúfu er til að skapa betri skurð í gegnum loftið með 
minna viðnámi. 

Stélvængur - Stélvængur skapar láréttan stöðugleika á hallaás. 

Vængur - Láréttur hluti flugvélar sem staðsettur er þvert á búk og skapar lyft miðað við 
vængform og þykkt vængjar. 
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Það eru nokkrir þættir sem kennsluflugvél þarf að hafa, til að vera ásættanleg fyrir byrjendur.  
Háþekja – Flugvél með væng ofan á búk er stöðugri en vél með væng að neðan vegna þess að þá er 
þyngdarpunktur hennar fyrir neðan vænginn. Þá hangir búkurinn neðan í vængnum sem gerir flugið stöðugra.  
Flatan botn á væng – Vængur flugvélarinnar verður að vera flatur að neðan. Það skilar hægari hreyfingum á 
flugvélinni sem nauðsynlegt er fyrir byrjendur að hafa.  
Vænghalla – Vængur þarf að hafa vænghalla. Með þessu er átt við að annar vænghelmingurinn sé með ákveðið 
horn á hinn og vængendar séu því hærri en miðja vængsins. Vænghalli skapar ákveðna krafta sem leytast við að 
halda flugvélavængnum láréttum í flugi.  
Hátt viðbragðssvið – Lengd á væng þarf að vera minnst 5 1/2 sinnum lengri en breidd hans. Þetta lengir 
tímasviðið frá því að flugnemi breytir stjórnun þar til módelið svarar honum og gefur nemandanum aukinn tíma 
til að bregðast við breytingunni.  
Línuleg vængbreidd – Breidd vængjar þarf að vera sú sama frá vængmiðju út á vængenda. Þá dreifist þyngd 
vélarinnar jafnt yfir allan vænginn.  
Lága vænghleðslu – Þyngd módelsins deilt með flatarmáli vængjar þarf að vera undir 19 oz./sq. ft. Þetta 
minnkar hraðaþörfina til að halda nauðsynlegum lágmarkshraða sem þörf er á þegar dregið er af mótór og verið 
er að lenda á hægri ferð.  
Hæfileg stærð – Flest kennslumódel eru fyrir mótór af stærðinni 15 til 60. Minni módelin eru viðkvæmari fyrir 
vindi og venjulega er vænghleðsla þeirra meiri vegna sömu þyngdar á fjarstýribúnaði. Það er auðveldara að 
fljúga þeim stærri og fylgjast með þeim í loftinu, en þær eru aftur erfiðari í flutningi. Flest kennslumódel eru 
fyrir .40 stærð af mótór og sú stærð er viðurkennd af flestum sem sú praktískasta.  
Byggingarlag kennslumódels – Kennslumódel verður að geta tekið þeim áföllum sem meðhöndlun frá 
byrjenda skapar. Þetta á sérstaklega við í lendingum. Það verður að geta þolað harðar lendingar með 
lágmarksskemmdum. Það þarf einnig að vera tiltölulega auðvelt að gera við skemmdir.  
Kennslumódel sem uppfyllir þessar kröfur ætti að henta vel fyrir byrjanda og vera án ýmissa erfiðleika sem 
óhentugt módel mundi skapa. Með réttum upplýsingum ætti byrjandi að ná hratt og örugglega í það að fljúga á 
eigin vegum og eftir það ætti hann að fá mörg skemmtileg ár með gömlu kennsluvélinni.  
Það eru margar gerðir kennslumódela á markaðnum sem uppfylla þessar kröfur og jafnvel langt umfram það. 
Þau spanna allt frá grunngerð sem þarf að smíða frá grunni og upp í ARF sem eru model sem eru nánst tilbúin 
til flugs og sum með mótor og tækjabúnaði ísettu. Það þarf að íhuga margt þegar keypt er ný kennsluvél og 
helstu þættirnir þar eru tími og peningar.  
Kennslumódel sem smíðað er frá grunni hefur þann kost að vera ódýrt. Slíkt módel gefur skemmtilegan 
smíðatíma, val um liti og skreytingar og þekkingu á módelinu til að gera við það síðar. Einn ókosturinn við 
þetta er tíminn sem sumir vildu frekar eyða í að læra að fljúga. Annar ókostur er að við smíðina getur myndast 
tilfynningalegt samband við módelið eftir að hafa eitt mörgum klukkutímum í smíðina.  
Stærst kosturinn við ARF (NTF eða næstum tilbúin til flugs) módel er stuttur tími sem fer í að gera vélina klára 
í flug og því miklu fyrr hægt að byrja flugnámið. Stærstu ókostirnir eru að þau er yfirleitt nokkuð dýrari, 
byggingarlagið stundum veikara og þau eru með tilbúnum skreytingum. Flest ARF módel eru jafn góð og 
smíðuð. Allir byrjendur ættu að fá reyndan módelmann til að yfirfara ARF model áður en þeir fara í að setja það 
saman. Reyndur módelmaður sér fljótt ef styrkja þarf einhverja hluta þess.  
Mikill fjöldi módela eru viðurkennd sem eitt það besta á markaðnum þó alltaf verði ágreiningur um hvert þeirra 
sé “besta módelið”. Listinn hér að neðan er takmarkaður, en inniheldur flest þau viðurkenndustu á markaðnum. 
Sum þessa módela eru til fyrir .20 og .60 mótora, en módel fyrir .40 eru þau sem flestir mæla með.  
 

BESTU KENNSLUMÓDELIN 
Smelltu á nafn models eða frameiðanda fyrir nánari upplýsingar. 

NAFN FRAM. LÝSING Á MÓDELI 

Stick 40+ Balsa USA Einfalt byrjenda módel, auðvelt að smíða, auðvelt að fljúga, nærri 
ómögulegt að eyðileggja 

Kadet LT40 SIG Mfg.. Inc. Mjög vandað byrjenda módel, tiltölulega auðvelt að smíða, auðvelt að 
fljúga, frábærir flugeiginleikar 

Kadet Senior SIG Mfg.. Inc. Mjög vandað byrjenda módel, erfitt að smíða, mjög auðvelt að fljúga, góðir 
flugeiginleikar 

Eagle II Carl Goldberg Mjög vandað byrjenda módel, tiltölulega auðvelt að smíða, mjög auðvelt að 
fljúga, góðir flugeiginleikar 

Aerostar 40 Midwest Mjög vandað byrjenda módel, tiltölulega auðvelt að smíða, auðvelt að 
fljúga, góðir flugeiginleikar 

Telemaster 
40 Hobby Lobby Mjög vandað byrjenda módel, tiltölulega auðvelt að smíða, góðir 

flugeiginleikar 

PT40 Mk II Great Planes Mjög vandað byrjenda módel, tiltölulega auðvelt að smíða, auðvelt að 
fljúga, góðir flugeiginleikar 
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Trainer 40 Thunder Tiger Mjög vandað ARF byrjenda módel, auðvelt að setja saman, auðvelt að 
fljúga, frábærir flugeiginleikar 

Trainer 40 Tower 
Hobbies 

Mjög vandað ARF byrjenda módel, auðvelt að setja saman, auðvelt að 
fljúga, góðir flugeiginleikar 

 
Fjallað hefur verið um flest ef ekki öll módelin hér að ofan í erlendum módelblöðum. Byrjendur geta nálgast 
þessar umfjallanir og þær hjálpað til að velja módel til að kaupa og hvaða þáttum í samsetningu þarf að veita 
athygli. Óháð ráðleggingum reyndra leiðbeinenda, þá liggur endanleg ákvörðun um þessa hluti hjá byrjandanum 
sjálfum. Ákvörðun um val á módeli byggir á einstaklingsákvörðun og allar ráðleggingar og valkosti þarf að 
meta. Hver og einn verður að íhuga hvað uppfylli hans kosti og henti hans þörfum. Lokaákvörðun þarf að 
byggja á því að módelið sé missanlegt. Flest kennslumódel fara í ruslið þegar þau hafa þjónað sínum tilgangi 
(að kenna módelflug).  

 
 
Hefðbundinn stjórnbúnaður fyrir módelflug 
Byrjendur geta yfirleitt valið úr mörgum gerða fjarstýringa, en þar sem strangar kröfur eru í gildi um innflutning 
er ekki boðið upp á nema fáar hér á landi (sem hafa leyfi til notkunar hér á landi). Það eru framleiddar margar 
gerðir s.s. Futaba, Airtronics, JR, Hitec og Ace. Allir þessir aðilar framleiða stýringar með allt frá einföldum 2 
rása til tölvustýrðra 8 rása. Takmörkin eru eingöngu bundin fjárhagslegri getu kaupanda. Byrjandi ætti að 
ráðfæra sig um þessa valkosti við ætlaðan leiðbeinanda. Það er margar ástæður fyrir því að gera það, en 
aðalástæðan er sú að væntanleg fjarstýring passi til að tengja við fjarstýringu leiðbeinanda með kennslusnúru. 
Þetta verður útskýrt nánar hér á eftir.  
 
Allar hefðbundnar fjarstýringar samanstanda af fjórar (4) grunnhlutum.  
 

Sendir - Sendir tekur við skilaboðum frá notanda í gegnum stjórnpinna, umbreytir þeim og sendir til 
flugmódelsins. 

Móttakari - Móttakari í módeli tekur við sendingum frá sendi, umbreytir þeim og sendir áfram til að 
stjórna viðkomandi stýrivél. 

Stýrivélar - Stýrivélin tekur við boðum frá móttakara og breytir þeim í vélræna færslu til að stjórna 
stýriflötum flugmódelsins. 

Rafhlöður - Rafhlöður geyma þá orku sem þarf til að sendir, móttakari og stýrivélar geti unnið sitt verk. 

 
Póst og fjarskiptaeftirlit landsins gefur út ákveðið tíðnisvið sem leifilegt er að nota fyrir módelflug. Byrjandi 
verður að vera viss um að sú fjarstýring sem á að nota sé á viðurkenndri tíðni hér á landi. Flestir framleiðendur 
fjarstýringa eru með miða á kassanum þar sem stendur “aðeins til notkunar í fjarstýrðu módelflugi” ("For 
airborne use only"). Á heimasíðu flugmódelfélagsins Þyts er að finna tíðnikort þar sem flestir félagar eru með 
sína senda skráða inn á ákveðna tíðni. 
Fjarstýringin sem valin er þarf að uppfylla kröfur frá árinu 1991 varðandi það að vera “narrow band” móttakara. 
Byrjandi þarf ekki að þekkja þessar reglur vegna þess að fjarstýringin ætti að uppfylla þessar kröfur. 
Leiðbeiningar ættu að upplýsa um að þetta sé í lagi og margir framleiðendur merkja sínar pakkningar með 
gulllituðum miða til staðfestingar í þessum efnum.  
Fjarstýringar geta sent hvort sem er á AM eða FM tíðni. FM tíðni er ekki eins viðkvæm fyrir truflunum og AM 
tíðni. Sumar fjarstýringar nota eina af tveimur gerðum innra kerfis til að lágmarka utanaðkomnandi truflanir. 
Þessi kerfi eru kölluð PPM og PCM. Hvort kerfi hefur sína kosti, en eru ekki fyrir hendi nema í dýrari gerðum 
fjarstýringa og ættu því ekki að skipta máli fyrir byrjendur.  
Óháð tegund, fjölda rása eða verðs á fjarstýringum eru þær allar með sama grundvallarbúnað. Sendar geta haft 
aukatakka, aukapinna og skjá sem sýnir hvað verið er að gera, en grundvallarbúnaður er alltaf sá sami.  
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Loftnet - Útdraganlegt járnrör sem sendir signal til mótakara. 

Rafhlöður - Búnaður sem sér fjarstýringu fyrir afli til notkunar. 

Rafhlöðumælir - Búnaður sem sýnir styrk rafhlaða á hverjum tíma.  

Tíðnikubbur - Búnaður sem ákveður þá tíðni sem notuð er.  

Stýripinni  - Búnaður sem notaður er af stjórnanda til að senda stjórnskilaboð til sendis 
og þaðan til flugvélar. 

Handfang - Búnaður til að halda á fjarstýringu. 

Aflrofi  - Búnaður (rofi) til að kveikja/slökkva á fjarstýringu.  

Kennslutakki - Búnaður (rofi) Takki fyrir kennara til að yfirfæra stjórnun á milli senda í 
kennslu. 

Fínstillitakkar  - Rennitakkar til að jafnvægistilla stýrisvélar. 

 
Það eru til tvær (2) útfærslur fyrir uppsetningu á stjórnun sendis, það er útfærslur á stjórnun pinna til stjórnunar 
módels. Ekki er hægt að segja til um hvor útfærslan er betri fyrir byrjendur, en þessar útfærslur eru að mestu 
notaðar, önnur í Evrópu og hin í Bandaríkjunum. Aðferð I er notuð í Evrópu og aðferð II í Bandaríkjunum.  



 8

 
 
Mode I er sett upp í þá daga sem sendar voru púlsstýrðir. Sendirinn var því settur upp út frá því. Hugsunin var 
sú að hæðarstýri og hallastýri/hliðarstýri væru aðalstjórnhreyfingarnar og yrðu því að vera aðskildar fyrir hvora 
hendi til að fá  betri stjórnun. Seinna komu burðarbylgjustýrðir sendar og þá koma inn Mode II í uppsetningu 
sem flestir módelmenn nota í dag.  

 
 
Með árunum breyttust áherslur og módelmenn töldu að betri stjórnun fengist með því að sameina hæðarstýri og 
hallastýri/hliðarstýri í sama stjórnpinna og þá kom Mode II. Þessi útfærsla varð mjög vinsæl og er alsráðandi í 
bandaríkjunum. Byrjendur þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu þar sem flestir framleiðendur eru með hvor 
tveggja og setja upp eftir áherslum í hverju landi.  
 
Það hefur mikið verið rætt í gegnum árin hversu margar rásið byrjendu ætta að nota. Sumir segja að nota eigi 
þrjár (hliðarstýri, hæðarstýri og inngjöf). Rökin eru þau að auðveldara sé fyrir byrjendur að nota bara 
hliðarstýrið til að beygja og þurfa ekki að hafa áhyggjur af hallastýrum. Aðrir segja að nota eigi fjórar rásir 
(hliðarstýri, hæðarstýri, hallastýri og inngjöf). Rökin fyrir þessu eru að byrjandi þurfi strax að venjast notkun á 
hallastýrum, því hann þurfi á þeim að halda á næstu vél. Fjögurra rása stjórnun gefur betri stjórnun í flugtaki og 
lendingum í hliðarvindi. Algengast er byrjendur noti fjögurra rása stjórnun strax í upphafi. 
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Byrjandi mun hugsa sig um hvort hann eigi að kaupa fullkomnari sendi (6 rása) til að fá aukna 
stjórnunarmöguleika en eru í grunnsendi (4 rása) s.s. “Dual Rate” (tvöfalt stjórnunarsvið) sem gefur valkost um 
tvö mismunandi færslusvið á stýriflötum. Ef að byrjandi er nokkuð viss um að hann muni í framtíðinni nota 6 
rása tæki, væru slík kaup í byrjun góð fjárfesting. Að mörgu er að huga í þessum málum og gott að ræða málin 
við reynda módelmenn (sérstaklega væntanlegan flugleiðbeinenda) áður en farið er af stað.  
 

 
 
Hefðbundinn mótor í flugmódel 
Sú gerð af mótorum sem mest er notuð í fjarstýrð flugmódel er eins stimpils, tvígengis, loftkæld, útbúin 
glóðarkertis kveikibúnaði og notar sérstaka eldsneytisblöndu með “methanol, nitromethane” og smuroliu. 
Flestir hluta mótórsins eru úr járnsteypu eða áli. Aflið sem hægt er að ná úr þessum mótórum er mjög 
mismunandi eftir hönnun og gerð hvers fyrir sig. Hefðbundinn ódýr .40 stærð af mótor getur skilað 1.1 hestafli 
við 11.5000 snúninga á mínútu, en sama stærð af .40 keppnismótór getur skilað allt að 2.4 hestöflum við 20.000 
snúninga á mínútu. Allir þessir mótórar eru samt byggðir á sömu hlutum og vinna eins í grundvallaratriðum.  
 

 
 

Loftflæðiskrúfa - Skrúfa sem stillir loftflæði til blöndungs þegar mótór er í lausagangi. 

Bakplata - Endahlíf aftan á vélarhúsi mótórsins. 

Blöndungur - Ræður blöndu á eldsneyti og lofti og stjórnar magni eldsneytisblöndu  
til mótórs. 

Sveifarhús - Aðalhluti mótórsins. 

Stimpill - Sá hluti mótórsins sem með upp/niður hreyfingu myndar þrýsting og 
möguleika á sprengingu. 

Glóðarkerti - Hlutur sem skapar hita sem kveikir í eldsneytisblöndu sem komin er 
með yfirþrýsting. 

Stimpilhaus - Stimpilhausinn er ofan á þrýstirými sveifarhússins þar sem stimpillinn 
gengur upp og niður. 

Vélafestingar - Sá hluti sveifarhússins sem notaður er til að festa mótórinn í módelið. 

Hljóðkútur - Hlutur sem minnkar hávaðann í mótórnum. 

Nálarloki - Stillir eldsneytisblöndu við inngjöf.  

Skrúfuás - Aðalsnúningsásinn í mótornum sem flytur aflið sem myndast í 
mótórnum fram í skrúfu módelsins. 

Inngjafar 
stoppskrúfa  - Stoppstilliskrúfa fyrir blöndung þegar mótór er í lausagangi. 



 10

Hönnun á hverjum mótor ræður afli, áreiðanleika og endingu. Sveifarásinn er ýmist í legubökkum eða með 
kúlulegum. Slit myndast á milli stimpils og stimpilhlífar og á legubökkum eða kúlulegum á sveifarás. Flestir 
mótorar eru það sem kallað er ABC eða með álstimpli og krómaðri koparstimpilhlíf. Þessu útfærsla skilar 
yfirleitt mótorum með góðum gagi og langri endingu ef farið er vel með þá. Mótorar með kúlulegum á sveifarás 
skila yfirleitt um 25% meira afli, en ef um er að ræða legubakka og endast miklu lengur.  
Nýr .40 mótor getur kostað frá 5.000 og upp í 40.000 krónur. Það eru margar tegundir sem eru ásættanlegar í 
verði, endingu, afli og áreiðanleika.  
 

BESTU MÓTORARNIR 
(í engri sérstakri röð) 

FRAMLEIÐANDI TEGUND LÝSING 

OS 40 FP Gott verð, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, mjög viðurkenndur 
mótor í góðu áliti. 

OS 40 LA Ódýr, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, ný hönnun sem hefur 
virkað vel. 

OS 40 FX Dýrari, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, aflmikill, sport- og 
keppnismótór. 

Thunder Tiger GP40 Ódýr, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, mikið vaxið í áliti og 
sala aukist. 

Thunder Tiger Pro40 Dýrari, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, aflmikill, sport- og 
keppnismótór. 

Magnum GP40 Ódýrar, auðveld gangsetning, áreiðanleiki. 

Magnum Pro40 Dýrari, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, aflmikill, sport- og 
keppnismótór. 

Super Tigre GS40 Dýrari, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, aflmikill, sport- og 
keppnismótór. 

Enya 40TV Dýrari, auðveld gangsetning, áreiðanleiki, aflmikill, sport- og 
keppnismótór. 

 
Mótorar á lægri verðum eru oftast góð fjárfesting fyrir kennsluvélar og endast ofast margar vélar ef vel er farið 
með þá.  
 

 
 
Hönnun og uppbygging kennsluflugmódela 
Hönnun á kennslumódelum er það flókið umhverfi að ekki er hægt að gera því full skil hér. Kennslumódel sem 
byrjandi ætti að velja þarf að vera með góðum teikningum og leiðbeiningum varðandi samsetningu og ísetningu 
stjórntækja. Það eru til margar bækur og greinar sem eru með frábært efni í þessum efnum. Byrjandi sem hefur 
enga reynslu í smíða balsamódel ætti að leita sér hjálpar hjá einhverjum reyndari til að forðast mistök sem gætu 
haft alvarlegar afleiðingar.  
Byrjandi ætti að nota hægþornandi lím til að geta auðveldlega leiðrétt mistök í smíðinni. Slík lím þorna hægt, 
gefa sterka límingu og er auðvelt að slípa niður. Öll samskeiti sem verða undir miklu álagi s.s. eldveggir og 
samlíming vænghluta ætti að líma með hægþornandi “Epoxi” lími.  
Byrjandi þarf að hafa huga vel að staðsetningu vængs á búk módelsins. Vængstaðsetningin hefur mikið að segja 
um flugeiginleika og stöðugleika módelsins. Með módelinu ætti að fylga leiðbeiningar um þetta og þeim þarf að 
fylgja vel eftir til að þessir hlutir verði í lagi.  

 
Áhrif stjórnflata 
Nýjustu fjarstýringar eru með stiglausa stjórnun á stýriflötum. Með því er átt við að stýrifletir módelsins færist í 
beinu hlutfalli við hreyfingu stjórnpinna á fjarstýringu. Ef að pinni á fjarstýringu er settur hálfa leið mun 
viðkomandi stýriflötur módelsins einnig færast hálfa leið í sömu átt. Byrjandi verður að vita hvaða áhrif færsla 
stýriflatar hefur á flug módelsins. Í venjulegu flugi er inngjöf mótors sett þannig að módelið haldi stöðugu flugi. 
Með þessu er átt við að framkraftur sé í jafnvægi við drag módelsins og lyftigeta vængs sé jöfn þyngd 
módelsins. Þegar verið er að tala um áhrif hreyfinga stjórnpinna á fjarstýringu á flug módelsins, er miðað við 
breytingu frá þessu stöðuga flugi.  
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Þegar hægri stjórnpinni er togaður aftur, hreyfist hæðarstýrið á módelinu upp. Við þetta lyftist nef og vængur 
módelsin sem eykur drag. Ef ekki er aukið við aflið í mótornum mun módelið hægja ferðina og að lokum ofrísa. 
Þetta þýðir að loftflæði yfir vænginn minnkar, lyftigeta hans lækkar niður fyrir þyngd módelsins og módelið 
byrjar að detta. 

 
Þegar hægri pinna er ýtt fram, hreyfist hæðarstýrið á módelinu niður. Við þetta fellur nef og vængur módelsins, 
hraðinn eykst og loftflæði yfir vænginn verður meira. Þegar lyftigetan er er orðin jöfn þyngd módelsins mun 
það aftur fljúga beint. 
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Þegar hægri pinna er ýtt til hægri mun hægra hallastýri fara upp og vinstra niður. Módelið veltur til hægri, 
vinstri vængur fer upp og sá hægri niður. Veltan mun haldast á meðan pinnanum er haldið til hægri. Þegar 
vængurin hallar minnkar lyftigeta hans hlutfallslega við aukinn halla. Vegna þessa mun nefið byrja að falla.  

 
Þegar hægri pinna er ýtt til vinstri mun vinstra hallastýri fara upp og hægra niður. Þetta þýðir að módelið veltur 
til vinstri og hægri vængur fer upp og vinstri niður. Veltan helst á meðan pinna er haldið til vinstri. Þegar 
vængurin hallar minnkar lyftigeta hans hlutfallslega við aukinn halla. Vegna þessa mun nefið byrja að falla.  
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Þegar vistri stjórnpinni er settur til hægri mun hliðarstýrið fara til hægri. Við þetta snýst módelið til hægri og þá 
mun vinstri vængurinn fara á meiri hraða en sá hægri í gegnum loftið. Vegna snúningsins og aukinnar lyftigetu 
á á vinstri vængnum (vegna þess að hann fer hraðar en sá hægri) mun módelið taka mjúka hægri beygju meðan 
pinnanum er haldið til hægri.  
 

 
Þegar vinstri stjórnpinni er settur til vinstri mun hliðarstýrið fara til vinstri. Við þetta snýst módelið til vinstri og 
þá mun hægri vængurinn fara á meiri hraða en sá vinstri í gegnum loftið. Vegna snúningsins og aukinnar 
lyftigetu á á hægri vængnum (vegna þess að hann fer hraðar en sá vinstri) mun módelið taka mjúka vinstri 
beygju meðan pinnanum er haldið til vinstri.  
Þegar vinstri stjórnpinna er ýtt fram eykst eldsneytisflæði til mótorsins og hraði módelsins eykst. Meiri hraði 
eykur lyftigetu vængsins og þá mun módelið byrja að hækka flugið. Þegar pinnanum er ýtt til baka mun hraði 
módelsins aftur minnka. Við það mun lyftigeta vængsins minnka og módelið lækka flugið.  
Það er augljóst samkvæmt lýsingu á áhrifum hreyfinga stjórnpinna, að hver hreyfing hefur mikil áhrif á flug 
módelsins. Með því að blanda saman hreyfingum er hægt að yfirvinna áhrifin sem verða. Með því að taka í 
hægri stjórnpinna aftur um leið og hann er settur til hægri er búið að koma í veg fyrir að módelið lækki flugið 
þó lyftigetan hafi minnkað.  
Til að skilja vel hvernig á að nota stjórnpinna fjarstýringar, gæti þurft breytta hugsun, byggða á skilningi áhrifa 
þess hvernig stjórnfletir módels virka. Byrjandi verður að skilja þá krafta sem virka á módelið og hvaða áhrif 
þeir hafa á flug þess.  
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Flugvallarbúnaður 
Það sem þarf til að koma kennsluvél í loftið þarf ekki að kosta mikið. Það eru nokkur grundvallaratriði sem þörf 
er á til að koma byrjanda í loftið og læra að fljúga, en síðan eru til aðrir hlutir sem má bæta við til að gera þetta 
allt auðveldara.  
 

LÁGMARKSBÚNAÐUR 

HLUTUR LÝSING 

Kertakveikir Rafhlaða til að tengja á kertið og starta glóðinni 

Skrúfupinni Spýtupinni til að snúa mótoronn í gang 

Eldsneiti Viðurkennd eldsneytisblanda framleiðanda mótorsins. 

Eldsneytisáfyllir Gúmíslanga til að koma eldsneyti úr brúsa á tank í módelinu. 

4–gata skrúflykill Fjögurra stærðar skrúflykill á kerti, skrúfu og fleira. 

Verkfærakassi Hverskonar kassi sem passar undir verkfærin. 

 
Þessir hlutir kosta 3-4000 kr eftir því hvaða tegund er keypt og hvar. Einnig þarf að vera með skrúfjárn, töng og 
fleira  til að geta sinnt lágmarksviðgerðum á vellinum.  
 
 
 

VIÐBÓTARBÚNAÐUR 

HLUTUR LÝSING 

Startari 12 volta startari til að setja mótór í gang. 

Kertasmellir Sérstök rafhlaða með smellibúnaði til að setja á kerti í mótor.  

Aflstjórnborð Sérstakt mælaborð tengt 12 volta rafhlöðu og með úttaki til að tengja startara, kerti og 
fleira. 

Vallarrafhlaða Lítill 12 volta rafgeymir. 

Vallarkassi Sérhannaður verkfærakassi fyrir módel. 

 
Þessir hlutir gætu kostað um kr. 12.000. Verðið fer eftir tegund tækja og hvar þeir eru keyptir.  Flugkassar eru 
til á öllum verðum og hægt að smíða á einfaldan hátt. Þarna er hægt að byrja með einföldum hlutum og bæta við 
sig seinna betri hlutum. Einnig er þörf á handverkfærum s.s. skrúfjárni, töng, skiptilykli og fleiru. 

 
 
 
 
 
Að læra að fljúga 
Mest áríðandi hluti þess að læra að fljúga er að fá leiðbeinanda. Leiðbeinandinn þarf ekki að vera með sérstaka 
stöðu sem flugmaður, en verður samt að vera með þokkalega reynslu sem flugmaður og hafa þolinmæði til að 
gefa leiðbeiningar til nemanda. Margir halda að módelflug sé það auðvelt að hægt sé að læra það án 
leiðbeinanda og sumum hefur tekist það með tilheyrandi erfiðleikum.  Margir hafa því miður orðið svekktir 
þegar þeir hafa brotlent í sínu fyrsta flugi og aldrei prófað aftur. Það verður aldrei ofsagt að módelflug er 
erfiðara en það sýnist og án leiðbeinanda sem getur leiðrétt mistök, er brotlending oft það sem blasir við.  
Það eru til tvær leiðir fyrir leiðbeinanda að kenna módelflug.  Önnur er sú að leiðbeinandi taki í loftið og rétti 
síðan nemanda fjarstýringuna. Þegar nemandi lendir í vandræðum, tekur leiðbeinandinn aftur við fjarstýringunni 
og kemur fluginu aftur í lag. Í þessu ferli er dauður tími þar sem enginn er að stjórna (þegar fjarstýringin fer á 
milli) og getur orðið til þess að ekki er hægt að komast hjá brotlendingu. Hin leiðin til að kenna módelflug er að 
nota tvær fjarstýringar og tengja þær saman með kennslusnúru. Þá getur leiðbeinandi (sem heldur inni takka til 
að færa stjórnun á milli fjarstýringa) strax tekið yfir þegar honum finnst að nemandinn sé kominn í vandræði í 
fluginu. Þessvegna ætti ekki að kaupa fjarstýringuna fyrr en búið er að finna leiðbeinanda og vita hvaða stýringu 
er hægt að tengja við hans.  
Einn möguleiki til viðbótar er að kaupa tengifjarstýringu sem sumir framleiðendur bjóða upp á. Þetta er 
aukasendir sem er bara hægt að stjórna með, ef hann er tengdur fjarstýringu. Þá getur leiðbeinandi alltaf flogið 
með sinni eigin fjarstýringu og notað fleiri en einn leiðbeinanda óháð því hvaða fjarstýringu hver á.  



 15

Að síðustu ætti nýr aðili í flugmódelum að skrá sig í flugmódelklúbb sem hefur lögbundnar tryggingar vegna 
tjóns af völdum módelflugs. Enginn módelklúbbur myndi líklega leyfa byrjanda að fljúga á sínum flugvelli 
nema þessi atriði séu í lagi. Að skrá sig í módelklúbb er ekki lögbundið, en eindregið mælt með því vegna 
trygginga og ekki síst vegna aðgangs að upplýsingum og aðstoð hjá klúbbfélögum. Hægt er að læra módelflug 
þó byrjandi hafi ekki aðgang að flugsvæði módelklúbbs á sínu svæði. Sumir módelklúbbar bjóða upp á 
félagsþáttöku á lægra verði þar sem tryggingar eru inni, en ekki notkun á flugsvæði (t.d. Flugmódelfélagið 
Þytur). Auðveldasta leiðin er að spyrja í módelversluninni þar sem módelið er keypt um skráða módelklúbba.  
Þegar byrjandi er kominn með módel og fjarstýringu, leiðbeinanda, tryggingar, undirstöðuþekkingu í 
flugeðlisfræði og stjórnun með fjarstýringu, er hann tilbúinn að fara af stað til að verða viðurkenndur 
módelflugmaður. Allir hlutir verða að vera yfirfarnir af leiðbeinanda til að tryggja að allt virki eðlilega. Athuga 
þarf að jafnvægispunktur módelsins sé á réttum stað og að því loknu þarf hann að fljúga fyrsta flugið og trimma 
módelið af. Ef leiðbeinandi finnur eithvað að í fyrsta flugi verður að laga það áður en leiðbeinandi fer að fljúga 
fyrsta flug. Ekki á að hefja kennslu fyrr en leiðbeinandi er búinn að taka út öll tæki og flugmódel.  
Það eru nokkur atriði sem nemandi ætti að hafa í huga þegar hann undirbýr hvert flug. Það hjálpar honum að fá 
betri tilfinningu fyrir flugmódelinu á flugi.  
Vertu mjúk/ur í hreyfingum á stjórnpinnum. Það þarf ekki nema litla hreyfingu til að fá fram mikil áhrif í 
fluginu. Muna þarf að stjórnfletir á módeli hreyfast lengra eftir því sem stjórnpinna er hreyfður meira.  
Stjórnun á hreyfingu módels stendur yfir eins lengi og stjórnpinna er haldið inni. Þetta er sérstaklega mikilvægt 
að hafa í huga þegar verið er að stjórna hallastýrum. Þegar stjórnpinna er ýtt til hliðar mun módelið velta og 
halda því áfram meðan stjórnpinna er haldið í þeirri stöðu.  
Fljúgið módeli inn…fljúgið módeli út. Þegar módeli er gefin ákveðin stjórnunarhreyfing þarf yfirleitt sömu 
hreyfingu til baka til að ná því út úr hreyfingunni. Þegar módeli er hallað með hreyfingu stjórnpinna á hallastýri, 
verður setja pinnann í hina áttina til taka taka það úr beygjunni.  
Haldið módelinu í góðri hæð. Einn reyndur módelmaður sagði einu sinni, “Tveir mest óþarfa hlutir fyrir 
módelflugmann eru loftið fyrir ofan og flugbrautin fyrir aftan”.  Með þessu er hann að benda á að það þarf að 
hafa góða hæð undir módelinu, þegar vandræði skapast í fluginu. Þegar verið er að lenda er það flugbrautin 
framundan sem segir til um hvort hægt sé að taka aftur í loftið ef vandræði skapast.  
Haldið módelinu alltaf í góðu sjónfæri. Fljúgið ekki of hátt eða það langt í burtu að erfitt verði að sjá hreyfingar 
þess. Þó kennsluvélin virðist nokkuð stór, er mjög auðvelt að fljúga henni það langt í burtu að erfitt verði að sjá 
hana. Fljúgið ekki inn í sólina. Augnabliksblinda geta verið nóg til að brolenda módeli.  
Ekki örvænta. Það munu koma tíma þar sem ekkert virðist ganga upp. Hver einasta hreyfing stjórnpinna skapi 
vandamál í fluginu. Allir sem fljúga módelum hafa upplifað þetta þegar þeir voru að læra að fljúga. Gefist ekki 
upp, það gengur betur í næsta flugtíma.  
FARIÐ EKKI Í KERFI. Þegar stjórnun er gerð röng, þarf að taka þann tíma sem þörf er á til að leiðrétta 
hlutina. Ef nemandi fer í kerfi, mun hann næstum örugglega yfirstýra í þeirri viðleitni að koma hlutunum í lag 
aftur og vitleysan verða sú sama í hina áttina. Þó leiðbeinandi láti eins og hann ætli ekkert að gera, mun hann 
taka stjórnunina yfir ef hannn telur þörf á.  
Fyrsta flugið hefst með því að leiðbeinandinn tekur í loftið og trimmar vélina. Nemandi þarf að fylgjast vel með 
módelinu og leiðbeinandinn skýrir út hvernig stjórntækin á sendinum virka á það. Með þessu fær nemandinn 
innsýn í hvað þurfi að gera til að taka módelið í loftið. Sama gildir þegar komið er með módelið inn til 
lendingar. Að lenda módeli er líklega það erfiðasta að læra við módelflugið. Þar er viðkvæmt augnablik þar sem 
módelið er í lítilli hæð, flughraðinn er minni, minni virkni er á stýriflötum og módelið er að koma öfugt á móti 
nemanda.  
Þegar leiðbeinandi hefur sett módelið í örugga hæð (um 150 til 200 fet), spyr hann nemanda hvort hann sé 
tilbúinn að taka við. Það er mjög eðlilegt að nemandi sé upptendraður á þessu augnabliki. Miðað við að notaðir 
séu tveir sendar mun leiðbeinandinn skipta stjórnvirkninni yfir á sendi nemandans með því að halda inni 
sérstökum kennslutakka á sínum sendi. Hann mun núna segja nemandanum hvaða hreyfingar hann vilji að 
nemandinn framkvæmi á flugmódelinu og útskýra hverja fyrir sig. Hann mun láta nemandann gera mjúkar 
beygjur til vinstri og hægri, fljúga beint flug eftir vellinu og fljúga síðan í áttuflugi. Sérhver æfing er til að þjálfa 
upp ákveðna hluti í flugnáminu. Nemandi mun eftir nokkra þjálfun takast á við dýpri beygjur, lægri flughraða 
og ofris og fleira sem ætlað er að undirbúa hann fyrir að geta lent módelinu.  
Ef nemandinn lendir í vandræðum í fluginu getur leiðbeinandinn hvenær sem er tekið yfir stjórnunina með því 
að sleppa kennslutakkanum á sínum sendi. Hann leiðréttir mistökin og kemur flugmódelinu aftur í örugga hæð. 
Leiðbeinandi mun ekki láta vandræðin komast á það stig að hann geti tekið ekki við og komið í veg fyrir 
brotlendingu. Hann ætti engu síður að gefa nemandanum tíma til að geta tekist á við að leiðrétta vandræðin á 
eigin spýtur.  
Ef nemandi hefur möguleika á að fljúga mikið á stuttum tíma, mun hann verða fljótur að ná árangri. Sá dagur 
mun koma að nemandi fær að reyna sína fyrstu lendingu. Þetta er álagstund fyrir leiðbeinandann þar sem hann 
verður að bregðast fljótt við ef eithvað fer úrskeiðis. Það getur tekið nokkur aðflug áður en nemandinn 
raunverulega lendir í fyrsta skipti. Módelið gæti líka hoppað verulega ef lending er hörð og jafnvel verið eins og 
það ætlaði aftur í loftið. Þrátt fyrir þetta verður nemandinn alltaf að stýra módelinu allt þar til það hefur 
stöðvast.  
Þó námið virðist vera endalaus tími, mun koma að því að nemandinn flýgur svokallað solo (tekur í loftið, flýgur 
og lendir á eigin spýtur). Þetta getur verið áhrifaríkt augnablik og honum fynnst takmarkinu náð. Þetta er þó 
bara byrjunin og nú hefst tímabil þar sem hægt er þjálfa sig markvisst til að ná lengra.  
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Öryggisreglur í módelflugi á Hamranesi 
 
1. Þegar komið er á flugstað skal gæta þess að enginn sé á sömu senditíðni og þú sjálfur. Smella verður “gildu” 
flugskýrteini á “réttan” tíðnipinna á tíðnitöflu áður en kveikt er á sendi og taka það niður að loknu hverju flugi 
til að aðrir á sömu tíðni geti flogið.  
 
2. Þegar gengið er út á flugbraut með módel skal gæta þess að þeir sem eru að fljúga eiga alltaf réttinn. Muna 
þarf að stöðva flugmódel á varúðarlínu.  
3. Ef flugmaður er að fljúga á ákveðinni braut má ekki fara á aðra braut og fljúga þvert á flugtaks- og 
lendingarstefnu hins. (Sé einn flugmaður að fljúga t.d. á norðurbraut, skal næsti maður sem fer að fljúga nota 
sömu braut í sömu átt.   
 
4. Þegar  flugtaki er lokið skal víkja af braut eða þar til gerðum flugtaks/ lendingar hellum og standa fyrir aftan 
hellur meðan flogið er.  
 
5. Þegar drepst á hreyfli flugmódels á það réttinn til lendingar. Meðan á aðflugi stendur skulu önnur flugmódel 
halda sig frá aðflugsstefnu. Sá sem drepur á mótor verður að kalla það hátt og skýrt til viðvörunar.  
 
6. Þegar verið er að taka í loftið eða lenda er bannað fljúga lágflug yfir brautina.  
 
7. Þegar flugmaður ákveður lendingu skal hann kalla “lending” hátt og skýrt. Við lendingu skal flugmaður færa 
sig fram á stétt við brautarenda. Að lokinni lendingu skal flugmódel fjarlægt af flugbrautinni. Kalla skal “á 
braut og af braut” þegar náð er í flugmódel.  
 
8. Áhorfendum er stranglega bannað að ganga  að brautarenda þar sem menn eru að stjórna flugmódelum.  
 
9. Það er stranglega bannað að gangsetja flugmódel á þar til gerðum samsetningar og viðgerðarborðum.  1  Það 
er mjög hættulegt.   2  Það er verulega sóðalegt fyrir aðra að koma að borðunum á eftir.  
 
10. Það er stranglega bannað að fljúga yfir pittinn, bílastæði og húsið okkar.  
 
11. Það er stranglega bannað að taka í loftið eða lenda á aðkeyrslubraut.    
 
12. Flugmenn leytist til að botngefa ekki eða stilla mótora í pittinu. Drepa skal á mótor áður en komið er frá 
flugvelli inn í pittinn.  
 
13. Bannað er að vera með húsdýr á öllu svæðinu á Hamranesi.  
 
14. Brot á þessum reglum geta varðað heimildarmissi til flugs, en áður skal stjórn senda viðkomandi 
áminningarbréf. 
 
Samþykkt á félagsfundi 4. október 2001 
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Using a Flight Simulator 
A flight simulator cannot teach a beginner to fly. There are no magic programs built into a simulator that teach 
the user the correct way to perform a maneuver or alert the user when a maneuver is done incorrectly. A 
simulator is exactly what the name implies, a program that simulates the actions of an airplane. It is an easy and 
convenient way to practice the simplest turns to the most complex maneuvers even when it is dark, wet, windy, 
cold, etc. A simulator can benefit a beginner greatly if used properly. For a beginner, a simulator can be 
invaluable in developing approach coordination. When a model is flying toward the flyer or approaching, the 
controls are backwards. To make the model go to the flyer's right, the stick is moved to the left. Being able to 
move the stick in the correct direction without thinking takes a lot of practice. This can be done on a simulator.  
There are three (3) commercially available R/C flight simulators that offer simulation of powered airplanes. 
Each of the simulators is DOS based but will run under Windows 95. The system requirements are 386 
processor or higher with a sound card. All simulators use vector graphics to generate the images of the models 
and the surrounding area. Each one has its own distinctive features, requirements, advantages, and 
disadvantages. A prospective buyer should examine each of these carefully before choosing the one to buy.  
 

R/C Flight Simulators 
Click on the name for additional information 

NAME COST DESCRIPTION 

Ambrosia Aerochopper $195 Offered as a complete package including software, Futaba based 
controller, and instruction manual. 

CSM Flight Simulator $168 Offered as a complete package including software, adapter for user's 
transmitter, and instruction manual. 

Dave Brown RCFS $120 
Offered as a complete package including software, dual joystick controller, 
and instruction manual. Software can be purchased separately for about 
$64. 

RealFlight $250 
Offered as a complete package including software, dual joystick controller, 
and instruction manual. Software can be purchased with a transmitter 
interface for $190.  

A beginner can benefit from the use of an R/C simulator by using it between flying sessions to practice the 
things that he has been taught by his instructor. Using the instructions he has been given, he should practice 
only those things that he has been taught while working to improve coordination and developing a feel for each 
maneuver. He can use it prior to a flying session to build confidence in his ability to control the model.  

 
Getting Started 
With the help of experienced modelers, a beginner should be able to make a somewhat educated guess as to 
which trainer system best fits his needs. There are many sources from which a beginner can purchase the 
equipment that he will use to begin the hobby. Most people live in or near a city that has a hobby shop that 
carries R/C equipment. The prices may be higher than those from a mail order house but the owner of the shop 
can be a big benefit to the beginner. Mail order houses usually have a larger selection than local hobby shops 
but the beginner must know exactly what he wants to buy and place the order for everything at the same time to 
avoid incurring multiple shipping charges.  
When a beginner makes the decision to become involved in R/C aircraft modeling, he must be willing to devote 
his time and money to the hobby. He must be willing to tolerate disappointment and frustration. Although R/C 
modeling can be frustrating and disappointing at times, it can be very rewarding and a lot of fun.  

The information contained on this page is available for download as a Microsoft Word document (440K bytes). 
The document has all of the text, tables, diagrams, and illustrations that make up this page but no references to 
web links. This gives a much neater appearance for those who want to print the information for distribution.  

 


