
Γιώργος Κανδυλάκης : Free flight models – µοντέλα ελεύθερης πτήσης   Σελίδα 1 

 
 

Free flight models – µοντέλα ελεύθερης πτήσης 

 
Οι σελίδες που ακολουθούν και θα ακολουθήσουν, αποτελούν µια προσπάθεια παρουσίασης στο 
ευρύτερο κοινό ενός, άγνωστου στην Ελλάδα αλλά αρκετά διαδεδοµένου παγκοσµίως, είδους αε-
ροµοντελισµού, τα µοντέλα ελεύθερης πτήσης. 
 
Θα ασχοληθούµε αρκετά, πρώτα µε τα είδη των µοντέλων, έπειτα µε τα χαρακτηριστικά των κυ-
ριότερων τύπων και στη συνέχεια θα δούµε σε βάθος τις κατασκευαστικές και πτητικές λεπτοµέ-
ρειες τους. Η προσπάθεια µου θα είναι, να παρουσιαστούν αρκετά στοιχεία και πληροφορίες, ώστε 
όποιος ενδιαφερθεί, να µπορέσει τουλάχιστον να αποκτήσει µια πρώτη καλή επαφή µε το συγκε-
κριµένο είδος αεροµοντελισµού. 
 
Ιστορικά, πρόκειται για την αρχαιότερη ουσιαστικά µορφή αεροµοντελισµού, και την πλέον διαδε-
δοµένη για αρκετά χρόνια, µέχρι την έλευση πρώτα των δέσµιων µοντέλων (control line) και στη 
συνέχεια των τηλεκατευθυνόµενων. Παρόλη την σχεδόν καθολική επικράτηση των τελευταίων, το 
ενδιαφέρον εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρό, για µια µεγάλη ποικιλία από λόγους, και µάλιστα µε 
αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. 
 
Οι λόγοι για την τάση αυτή είναι πολλοί. Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω: 
 

• Συγκριτικά χαµηλό κόστος κατασκευής και πτήσης (πρόκειται κατά κύριο λόγο για µι-
κρά ελαφριά µοντέλα) 

• Χαµηλό κόστος βοηθητικού εξοπλισµού ( δεν υπάρχει ανάγκη για ποµπούς, µπαταρίες ή 
πολλά άλλα παρελκόµενα, απλά εργαλεία είναι αρκετά για την κατασκευή) 

• Ευκολία κατασκευής (υπό ορισµένες προϋποθέσεις, γιατί απαιτούνται αυξηµένες δεξιότη-
τες) 

• «Καθαριότητα», δεν υπάρχουν υπολείµµατα µετά την πτήση, καστορέλαιο κλπ, αµέσως 
µετά την πτήση µπορούν να συσκευαστούν για την επιστροφή 

• Απαίτηση µικρότερων χώρων πτήσης για τις περισσότερες κατηγορίες, ειδικά στα indoor 
αρκεί ένα κλειστό γυµναστήριο 

• Οικολογικότερες µορφές κινητήρων, θέµα πολύ σηµαντικό στο εξωτερικό, όπου το κοινό 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο τόσο σε θέµατα ρύπανσης όσο και ηχορύπανσης 

• Τα συνηθέστερα µοντέλα, λαστιχοκίνητα, CO2 και ηλεκτρικά, είναι πολύ ασφαλή στη 
λειτουργία και στην πτήση. Η επαφή µε µια προπέλα (που πάντα απαιτεί σεβασµό) δεν έ-
χει δυσάρεστες συνέπειες. Σε περίπτωση σύγκρουσης µε άτοµο, πιο πολύ κινδυνεύει το µο-
ντέλο να σπάσει παρά ο άνθρωπος να τραυµατιστεί.  

• Ευκολότερη αποθήκευση και µεταφορά, καθώς πρόκειται συνήθως για µικρού µεγέθους 
µοντέλα. Ακόµα και µε µηχανάκι µπορεί κανείς να πάει για πτήσεις. 

• Πολύ µικρότερο άγχος. ∆εν υπάρχουν συχνότητες για έλεγχο, πολύπλοκα συστήµατα, πα-
ρεµβολές, βλάβες, µπαταρίες κλπ. Οι πτήσεις µπορούν να είναι συνεχείς, όσο το επιτρέπει ο 
καιρός 

• ∆ιάφοροι άλλοι λόγοι, προσωπικοί για τον καθένα 
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Ποια είναι όµως τα προβλήµατα; Ή οι λόγοι µη προτίµησης; Σίγουρα λιγότεροι από τους παραπά-
νω, ενδεικτικά : 
 

• Ο κυριότερος είναι «ψυχολογικός»: άλλη σπουδαιότητα αισθάνεται κανείς όταν ασχολείται 
µε τηλεκατευθυνόµενα ελικόπτερα, ή ακροβατικά αεροπλάνα, αισθάνεται ότι αποκτά άλλο 
κύρος. Το αν το ευχαριστιέται περισσότερο είναι ένα ερωτηµατικό. Σίγουρα πάντως ξοδεύει 
πολύ περισσότερα χρήµατα.  

• Αντιµετωπίζονται από τον αδαή (και µη) κόσµο σαν «παιχνίδια», αν δει κανείς όµως τι 
κρύβεται από πίσω, τι γνώσεις χρειάζονται και τι δεξιότητες, διαπιστώνει ότι πρόκειται για 
µια πολύ σοβαρή υπόθεση. Που είναι όµως διασκεδαστική. 

• Είναι απαραίτητες γνώσεις που λείπουν από άλλα είδη µοντελισµού, όπου την κακή ή βαριά 
κατασκευή διορθώνει συχνά ένας δυνατός κινητήρας. Με αρκετή ισχύ µπορεί να απογειώ-
σει κανείς µέχρι και µια πόρτα σπιτιού. Αυτό δεν ισχύει στα µοντέλα ελεύθερης πτήσης. 

• ∆εν υπάρχουν υλικά και εξαρτήµατα στα καταστήµατα αεροµοντελισµού. Αυτό το πολύ 
σηµαντικό πρόβληµα ξεπερνιέται πλέον µε τα εξειδικευµένα καταστήµατα του εξωτερικού, 
όπου µπορεί κανείς να βρει ότι χρειάζεται. Αν και θα αναφερθούµε αργότερα αναλυτικά, 
παραθέτω εδώ τη διεύθυνση του SAMS, http://www.samsmodels.demon.co.uk/ για όποιον 
θέλει να σχηµατίσει µια εικόνα 

• Τα µοντέλα δεν αποδίδουν πάντα όπως πρέπει. Μερικές φορές σπάνε. Άλλες φορές σπάνε 
πολύ. Επειδή όµως πρόκειται για ιδιοκατασκευές (σπάνια θα βρει κανείς ARTFs ή RTFs) 
ότι έχει φτιάξει κάποιος µια φορά µπορεί να το ξανακάνει. Οι ζηµιές είναι συνήθως µικρές 
µε αµελητέο κόστος επιδιόρθωσης 

• Είναι άµεσα εξαρτώµενα από τις καιρικές συνθήκες, καθώς απαιτούν συνήθως άπνοια. Ε-
κτός από τα indoor (βλ. παρακάτω) που είναι παντός καιρού... 

• Απαιτούν αυξηµένες ικανότητες κατασκευής, υποµονή, υποµονή και υποµονή. Είναι όµως 
πολύ πιο κοντά στην αρχική ιδέα του αεροµοντελισµού, δηλαδή στην κατασκευή και πτήση 
µοντέλων. 

• Ένας σηµαντικός λόγος αποθάρρυνσης είναι η αδυναµία διορθωτικών κινήσεων µετά την 
απογείωση. Όλες οι ρυθµίσεις γίνονται από πριν και το µόνο που µπορεί να κάνει κανείς εί-
ναι να απολαύσει την πτήση, χωρίς άγχος, αρκεί όλα να πηγαίνουν καλά. 

• Η αδυναµία ρύθµισης µπορεί να γεννάει και προβλήµατα ασφάλειας. Με εξαίρεση τα µεγα-
λύτερα µοντέλα µε κινητήρα, τα υπόλοιπα σπανίως θα προκαλέσουν τραυµατισµό. Ακο-
λουθούν µια συγκεκριµένη πορεία και καθώς δεν υπάρχει πιλότος να την αλλάξει απότοµα, 
είναι εύκολος ο υπολογισµός και η αποφυγή τους, ακόµα και σε περίπτωση που θα παρου-
σιαστεί η ανάγκη. 

• Εάν πάλι πετάνε πολύ καλά, υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν µακριά από το χώρο πτήσης, 
οπότε είναι απαραίτητο και κάποιο περπάτηµα. Η γυµναστική κάνει καλό... 

 
∆ιαβάζοντας τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς ότι εάν είναι κάτι για το οποίο προσφέρονται τα 
µοντέλα ελεύθερης πτήσης, αυτό είναι για νέους αεροµοντελιστές. Οι περισσότεροι, νέοι και στην 
ηλικία, στερούνται των οικονοµικών πόρων για την αγορά ενός R/C µοντέλου ή µιας συσκευής τη-
λεκατεύθυνσης. Θα µπορούσαν όµως κάλλιστα να ασχοληθούν µε την ελεύθερη πτήση, µαθαίνο-
ντας τις βασικές αρχές κατασκευής και πτήσης, χωρίς την υπερβολική χρηµατική επένδυση. Αργό-
τερα µπορούν να µεταπηδήσουν στα τηλεκατευθυνόµενα, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μπορεί 
και όχι όµως, εάν ζυγίσουν διαφορετικά τα πράγµατα... Γιατί δεν γίνεται αυτό; Κυρίως γιατί µέχρι 
τώρα δεν υπήρχε η κατάλληλη πληροφορία διαθέσιµη. Με τις σελίδες αυτές ελπίζω ότι το κενό αυ-
τό θα καλυφθεί, έστω και σταδιακά. 
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Κατηγορίες 
 
Πριν προχωρήσουµε, ας γνωρίσουµε πρώτα τα διάφορα είδη µοντέλων ελεύθερης πτήσης που υ-
πάρχουν. Θα τα δούµε σε βάθος στη συνέχεια, πρώτα θα ακολουθήσει µια σύντοµη προσπάθεια 
κατηγοριοποίησης.  Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατατάξει κανείς τα µοντέλα ελεύθερης πτήσης, 
χωρίς ο ένας να αποκλείει τον άλλο.  
 
Ένας πρώτος τρόπος είναι ανάλογα µε τον χώρο πτήσεων, υπάρχουν τα µοντέλα εξωτερικού 
χώρου (outdoor) και τα µοντέλα εσωτερικού χώρου (indoor). Τα αντίστοιχα µοντέλα έχουν τε-
λείως διαφορετική δοµή και λογική, ανάλογα µε τον χώρο τους. 
 
Ένας δεύτερος είναι το είδος του µοντέλου, εάν πρόκειται για µοντέλα υπό κλίµακα ( scale) ή 
για µοντέλο διάρκειας (duration). Στα πρώτα, σηµασία έχει κατά κύριο λόγο η πιστή αντιγραφή 
ενός πρωτότυπου, µε την ικανότητα πτήσης σε κάπως δεύτερη προτεραιότητα, ενώ στα δεύτερα, τα 
καθαρά πτητικά µοντέλα, η έµφαση είναι στη διάρκεια πτήσης. Εκτός από τις δύο καθαρές περι-
πτώσεις, υπάρχουν και τα sport µοντέλα, που απλά µοιάζουν µε κάποιο αεροπλάνο και η πτήση 
τους δεν έχει ως στόχο τη µέγιστη διάρκεια, παρά µόνο την ικανοποίηση του κατασκευαστή τους. 
 
Ο τρίτος τρόπος έχει σχέση µε την κινητήρια δύναµη, εάν αυτή υπάρχει. Στην περίπτωση που 
δεν έχουµε κινητήρα, ουσιαστικά πρόκειται για ανεµόπτερα. Όταν υπάρχει κινητήρια δύναµη, αυτή 
µπορεί να πάρει πολλές µορφές: κινητήρας εσωτερικής καύσης, glow ή diesel, ηλεκτροκινητήρας, 
λάστιχο, κινητήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κινητήρες jetex στερεού καυσίµου κ.α. Αναλυ-
τική περιγραφή στη συνέχεια. 
 
Οι δυνατοί συνδυασµοί που προκύπτουν είναι εξαιρετικά πολλοί. Σε αρκετές από τις περιπτώσεις 
πρόκειται µάλιστα για επίσηµες κατηγορίες της FAI, για τις οποίες γίνονται τακτικά πανευρωπαϊκοί 
και παγκόσµιοι αγώνες, όπως συµβαίνει στις πιο διαδεδοµένες κατηγορίες τηλεκατευθυνόµενων 
F3A, F4C κ.ο.κ. 
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Οι επίσηµες κατηγορίες FAI είναι: 

 
Μοντέλα διάρκειας (duration) 

 

F1A 

Ανεµόπτερα διάρκειας εξω-
τερικού χώρου, µε επιφάνεια 
πτέρυγας 32-34 dm2, ελάχι-

στο βάρος 410 gr 

 

F1B 

Λαστιχοκίνητα διάρκειας, 
εξωτερικού χώρου, µε επιφά-
νεια πτέρυγαςς 17-19 dm2, 

ελάχιστο βάρος (χωρίς λάστι-
χο) 200 gr, µέγιστο βάρος 
λάστιχοκινητήρα 30 gr 

 

F1C 

Μηχανοκίνητα διάρκειας,  
εξωτερικού χώρου, µε κινη-
τήρα έως 2.5 cm3, ελάχιστο 
βάρος 300 gr, φορτίο πτέρυ-
γας 20-50g/dm2, µέγιστη 
διάρκεια κινητήρα 5sec 

 

F1D 

Λαστιχοκίνητα διάρκειας, 
εσωτερικού χώρου, µε άνοιγ-
µα φτερών 550mm, ελάχιστο 
βάρος χωρίς λάστιχο 1.2gr, 
µέγιστο βάρος λαστιχοκινη-
τήρα 0.6gr, τα λεγόµενα  

“microfilm”  

F1E 

Ανεµόπτερα εξωτερικού χώ-
ρου, µε οδήγηση µαγνήτη, 

µέγιστη επιφάνεια πτέρυγας 
150dm2, µέγιστο φορτίο 

100g/dm2, µέγιστο βάρος 5kg 
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F1G 

Λαστιχοκίνητα διάρκειας ε-
ξωτερικού χώρου, ελάχιστο 
βάρος (χωρίς λάστιχο) 70gr, 

µέγιστο βάρος λάστιχου 10gr.  

 

F1H 

Ανεµόπτερα διάρκειας εξω-
τερικού χώρου, µέγιστη επι-
φάνεια πτέρυγας 18dm2, ελά-

χιστο βάρος 220gr 

 

F1J 

Μηχανοκίνητα διάρκειας,  
εξωτερικού χώρου, µε κινη-
τήρα έως 1.0cm3, ελάχιστο 
βάρος 160gr,  µέγιστη διάρ-

κεια κινητήρα 7sec 

 

F1Κ 

Με κινητήρα CO2, διάρκειας 
εξωτερικού χώρου, µε ελάχι-
στο βάρος 75gr, µέγιστη επι-
φάνεια πτέρυγας 12 dm2, µέ-
γιστο όγκο ντεπόζιτου 3cm3 

 

F1L 

Λαστιχοκίνητα διάρκειας, 
εσωτερικού χώρου, µε µέγι-
στο άνοιγµα φτερών 458mm, 
µέγιστο µήκος χορδής 76mm, 

τα λεγόµενα 
 “Easy B”  

F1M 

Λαστιχοκίνητα διάρκειας, 
εσωτερικού χώρου, για αρχά-
ριους, µε µέγιστο άνοιγµα 
φτερών 460mm, ελάχιστο 
βάρος  3gr, µέγιστο βάρος 

λάστιχου 1.5gr 
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F1N 
Ανεµόπτερα διάρκειας, εσω-
τερικού χώρου, τα λεγόµενα 

“HLG” 

 
 
 

Μοντέλα κλίµακας (scale) 
 

F4D 

Λαστιχοκίνητα scale, εσωτερικού χώρου, 
ελεύθερης κλίµακας, µέγιστου βάρους 

150gr, µέγιστου φορτίου πτέρυγας 
15gr/dm2 

 

F4E 

Μοντέλα scale µε κινητήρα CO2 ή ηλε-
κτροκίνητα, εσωτερικού χώρου, ελεύθε-
ρης κλίµακας, µέγιστου βάρους 150gr, 
µέγιστου φορτίου πτέρυγας 15gr/dm2 

 

F4F 
Λαστιχοκίνητα scale, εσωτερικού χώρου, 
µε µέγιστο άνοιγµα φτερών 330mm, τα 

λεγόµενα “peanut” 

 
 
Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και πολλές άλλες ανεπίσηµες κατηγορίες, στις οποίες θα ανα-
φερθούµε κατά περίπτωση σε επόµενες σελίδες. 
 
Οι κατηγορίες F1A, F1B, F1C είναι οι πιο παλιές, έχουν εξελιχθεί σε απίστευτο βαθµό, τόσο στην 
κατασκευή όσο και στην πτήση. Ανθρακονήµατα, kevlar, ειδικά φιλµ επικάλυψης χρησιµοποιού-
νται κατά κύριο λόγο σε αγωνιστικό επίπεδο. Λόγω του µεγέθους τους προϋποθέτουν µεγάλους α-
νοιχτούς χώρους. ∆ιαθέτουν µηχανισµούς χρονοδιακόπτη για διάφορες λειτουργίες, π.χ. διάρκεια 
κινητήρα στα F1C, λειτουργία rudder στα F1A, αλλαγή γωνίας πρόσπτωσης (F1A-F1C), λειτουργία 
αερόφρενου και στα τρία για αποτροπή απώλειας από ανοδικά ρεύµατα, κ.α. Αρκετά θεαµατική 
είναι η απελευθέρωση ενός F1C, που γίνεται κατακόρυφα προς τα πάνω. Η πτήση µε κινητήρα 
διαρκεί πέντε δευτερόλεπτα, στη συνέχεια πετάει σαν ανεµόπτερο. 
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Τα F1D είναι τα µικρότερα και ελαφρύτερα µοντέλα που υπάρχουν. Με άνοιγµα φτερών 55 ε-
κατοστά, και βάρος 1.8 γραµµάρια (σωστά διαβάζετε!), πρόκειται για πανάλαφρες και εύθραυστες 
κατασκευές, που πετάνε σε µεγάλους κλειστούς χώρους για χρόνους 40-50 λεπτά, παίρνοντας κί-
νηση από λάστιχο. Η ταχύτητα πτήσης είναι πολύ µικρότερη από την ταχύτητα βαδίσµατος, ενώ η 
έλικα (χτιστή µε επικάλυψη) περιστρέφεται µε τον «ιλιγγιώδη» ρυθµό των 50-60 στροφών/λεπτό! 
∆ηλαδή µία περιστροφή ανά δευτερόλεπτο. Απαιτούν κλειστούς χώρους µεγάλου ύψους, πάνω από 
20 µέτρα για κανονικές πτήσεις. 
 
Για τις παραπάνω κατηγορίες γίνονται τακτικά παγκόσµιοι και πανευρωπαϊκοί αγώνες. 
 
Τα F1E είναι ουσιαστικά ανεµόπτερα πλαγιάς, µε σύστηµα αυτόµατης επαναφοράς στην προσχε-
διασµένη πορεία. Ένας µαγνήτης στην µύτη συνδεδεµένος µε το πηδάλιο διεύθυνσης, προσανατο-
λίζεται πάντα προς τον βορρά. Οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης έχει ως αποτέλεσµα την περι-
στροφή του µαγνήτη, άρα και του πηδαλίου,  διορθώνοντας οποιαδήποτε απόκλιση. 
 
Τα F1L ξεκίνησαν σαν επίσηµη κατηγορία εισαγωγής στα µοντέλα διάρκειας κλειστού χώρου (in-
door duration). Είναι ένα βήµα πριν τα εξελιγµένα F1D, λιγότερο απαιτητικά στην κατασκευή, µε 
χρόνους πτήσης που ξεκινούν από 4-5 λεπτά και φτάνουν και τα 20. Μπορούν να πετάξουν άνετα 
σε κλειστό γήπεδο µπάσκετ. 
 
Τα F1K είναι µια σχετικά νέα κατηγορία, το µοντέλα είναι αρκετά µικρότερα από τα F1C, παρό-
µοιας όµως εµφάνισης, αλλά πολύ ελαφρύτερης κατασκευής και ηπιότερων χαρακτηριστικών. Ο 
κινητήρας CO2 είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας, καθώς από τη διάρκεια λειτουργίας του εξαρ-
τάται η διάρκεια της πτήσης. 
 
Στα µοντέλα κλίµακας F4D (λαστιχοκίνητα) και F4E (ηλεκτρικά ή CO2) βαθµολογείται τόσο η 
πιστότητα της κατασκευής (στατική βαθµολογία) όσο και ο ρεαλισµός των διαφόρων σταδίων της 
πτήσης. Η βαθµολόγηση της κατασκευής γίνεται µε τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες scale (F4B, F4C), όπως και της πτήσης, µε κάποιες παραδοχές, καθώς δεν υπάρχουν 
µανούβρες ή ασκήσεις. Όριο µέγιστου βάρους είναι τα 150 γραµµάρια, συνήθως όµως ζυγίζουν 
αρκετά λιγότερο. Η διάρκεια της πτήσης δεν παίζει ρόλο, αρκεί να είναι µεγαλύτερη από 15 δευτε-
ρόλεπτα. Συνήθως πετούν για 30-50 δευτερόλεπτα, σε κλειστά γυµναστήρια, σε κυκλική τροχιά. 
 
Τέλος τα F4F, πιο γνωστά ως peanut, βαθµολογούνται επίσης στατικά, ενώ στην πτήση µετράει 
µόνο η διάρκεια. Έχουν βάρος 5-15 γραµµάρια, µε χρόνους πτήσης που ξεκινάει από 20 δευτερό-
λεπτα µέχρι 1–2 λεπτά. Είναι η πλέον διαδεδοµένη κατηγορία µοντέλων scale ελεύθερης πτήσης. 

Υπάρχουν ακόµα πλήθος άλλων µοντέλων που δεν ανήκουν σε κάποια επίσηµη κατηγορία της 
FAI αλλά σε µικρότερες εθνικές, ή ακόµα και σε καµία κατηγορία. Τα µοντέλα αυτά είναι λι-
γότερο απαιτητικά, κατασκευάζονται µακριά από κανονισµούς και µετρήσεις, µε µόνο στόχο 
την διασκέδαση. Η µεγάλη πλειοψηφία των µοντελιστών ασχολείται µε τέτοιου είδους µοντέ-
λα, καθώς οι αγώνες έρχονται σε δεύτερη µοίρα, σε σχέση µε την προσωπική ικανοποίηση. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι το εύρος των µοντέλων ελεύθερης πτήσης είναι πολύ µε-
γάλο. Συνήθως µπορεί κανείς να δοκιµάσει διάφορα, αλλά δεν µπορεί να εµβαθύνει σε όλα τα είδη.  
 
Για τις ανάγκες µας στη φάση αυτή, θα αναλύσουµε µοντέλα απλά, ανεµόπτερα, λαστιχοκίνητα ή 
CO2, τόσο διάρκειας όσο και scale, σαν ένα σηµείο εκκίνησης. Είναι τα απλούστερα και τα πλέον 
διαδεδοµένα, και η ενασχόληση µε αυτά µπορεί να δώσει γρήγορα αποτελέσµατα. Μπορεί οι χρό-
νοι που θα πετύχει ένας «αρχάριος» να απέχουν από τους χρόνους «έµπειρων», είναι όµως πάλι αρ-
κετά ικανοποιητικοί για να επιβραβεύσουν όποιον θελήσει να ασχοληθεί. 

 Ηλεκτρονική έκδοση του:  


