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Μοντέλο κλειστού χώρου για αρχάριους «Moustique» 
 
Μετά το πρώτο άρθρο της σειράς, για την κατασκευή του TH-O, ετοίµασα ένα νέο 
άρθρο, πάλι για λαστιχοκίνητο indoor. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η 
κατασκευή ενός ελαφρά πιο εξελιγµένου µοντέλου indoor, της κατηγορίας F1M. Όποιος 
κοιτάξει τις αντίστοιχες οδηγίες του ΤΗ-Ο θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές στις τεχνικές και τις µεθόδους. Υπάρχει διαφοροποίηση όµως στο µέγεθος και 
στην πτητική απόδοση. 
 
Το κείµενο είναι ακριβής (κατά το δυνατό) µετάφραση από το αρχικό γερµανικό 
κείµενο που εµφανίστηκε στο περιοδικό Thermiksense το 1997. Τα σκίτσα είναι 
αντιγραφή από το πρωτότυπο άρθρο. Το θεωρώ τόσο αναλυτικό και καλογραµµένο, 
που δύσκολα θα το έφτανε κάποιο άλλο πρωτότυπο σχέδιο, ούτε και θα είχε νόηµα (δεν 
χρειάζεται να ξαναανακαλύπτουµε τον τροχό…) 
 
Τα εισαγωγικά αναφέρονται αρχικά στα γερµανικά δεδοµένα, πιστεύω όµως ότι έχουν 
γενική ισχύ, ακόµα και στη χώρα µας. 
 
Αρχικό κείµενο και σκίτσα : Dieter Siebenmann & Thomas Merkt 
 
Μετάφραση – προσαρµογή, σχέδια : Γιώργος Κανδυλάκης 
 
Θεσσαλονίκη, 3-3-06 
 
 
Εισαγωγή 
Πριν από µερικά χρόνια καθορίστηκαν σε µια συνεδρίαση της CIAM στο Παρίσι, 
ειδικοί κανονισµοί για µια κατηγορία indoor αρχαρίων, για διεθνή χρήση. ∆υστυχώς 
τα τελευταία χρόνια, µέσω διαφόρων αλλαγών στους κανονισµούς, η κατηγορία έγινε 
πολύ ανταγωνιστική, µε αποτέλεσµα να χάσει τον χαρακτήρα «αρχαρίων». 
Ανεξάρτητα από αυτό όµως, οποιοσδήποτε µέσων δεξιοτήτων αεροµοντελιστής, 
χωρίς ειδικά εργαλεία και µε κανονικό ξύλο Balsa, µπορεί σε λίγες ώρες να 
κατασκευάσει ένα στιβαρό µοντέλο διάρκειας indoor. Με ένα τέτοιο µοντέλο είναι 
εφικτές σε κλειστό γυµναστήριο, πτήσεις διάρκειας πάνω από 5 λεπτά. Το µοντέλο 
«Moustique” (κουνούπι) που παρουσιάζεται εδώ, αναπτύχθηκε ειδικά για αυτούς 
τους αρχάριους (στα indoor). 
 
Κατά τη διάρκεια επιδείξεων µοντέλων εσωτερικού χώρου, καταφέρνουν αυτά τα 
πολύ αργά ιπτάµενα µοντέλα να ενθουσιάζουν το κοινό. Αρκετοί θεατές θα 
επιθυµούσαν να κατασκευάσουν οι ίδιοι ένα µοντέλο εσωτερικού χώρου, δεν το 
έκαναν όµως, καθώς υπερεκτιµούσαν τις δυσκολίες κατασκευής τόσο λεπτεπίλεπτων 
µοντέλων. Σε σεµινάρια κατασκευής προέκυψε ότι κάθε µοντελιστής µε µέσες 
δεξιότητες είναι σε θέση να κατασκευάσει ένα µοντέλο εσωτερικού χώρου, αρκεί να 
του δείξει κάποιος τη σωστή τεχνική. Η κατασκευή ενός µοντέλου εσωτερικού χώρου 
είναι ένα κοµψοτέχνηµα, αλλά αν γνωρίζει κανείς το πώς, τότε τα διαδοχικά στάδια 
δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα να αντιµετωπιστούν. ∆υστυχώς τέτοια σεµινάρια είναι 
ιδιαίτερα κουραστικά για τους εισηγητές, οπότε αναγκαστικά περιορίζεται ο αριθµός 
των συµµετεχόντων και γίνονται και αρκετά σπάνια. Ως εναλλακτική λύση για 
αρχάριους υπάρχει πάντως η δυνατότητα να κατασκευάσουν µοντέλα ακολουθώντας 
γραπτές οδηγίες. 
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Παρόλο που δεν είναι εύκολο αυτό, αρκετοί αναγνώστες αεροµοντελιστικών 
περιοδικών έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι εφικτό. 
Μια δυνατότητα, να γίνει η πτήση εσωτερικού χώρου δηµοφιλής, προκύπτει από την 
καθιέρωση ειδικών κατηγοριών αρχαρίων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνουν οι 
κανονισµοί έτσι ώστε από τη µία να µειωθούν οι δυσκολίες στην κατασκευή και την 
πτήση, από την άλλη να µπορούν να διδαχθούν οι σηµαντικότερες τεχνικές 
εσωτερικού χώρου. 
Αυτές οι προσπάθειες δεν έφερναν πάντα τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Για 
παράδειγµα τα µοντέλα της κατηγορίας «Easy B» (F1L) γινόταν όλο και «λιγότερο 
εύκολα», όσο επιδίωκε κανείς καλύτερες επιδόσεις. Η απουσία ελάχιστου βάρους και 
η προδιαγραφή φτερού χωρίς ενισχύσεις µε κλωστές κάνει την κατασκευή 
αποδοτικών µοντέλων «Easy B» εξαιρετικά δύσκολη. Το αντίθετο συνέβη µε την 
κατηγορία «limited Penny plane” από τις Η.Π.Α. που έγιναν αρκετά δηµοφιλείς. Τα 
µοντέλα της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν ελάχιστο βάρος όσο µια αµερικάνικη 
δεκάρα (US Penny, 3,1 γραµµάρια) και µπορούν να έχουν «δεµένα» φτερά. Χάρη σε 
αυτό το γενναιόδωρο όριο βάρους µπορεί και ένας αρχάριος, χωρίς ειδικό ελαφρύ 
ξύλο, να κατασκευάσει ένα γερό µοντέλο, χωρίς να είναι υπερβολικά βαρύ. Έτσι η 
διαφορά απόδοσης µεταξύ αρχαρίων και ειδικών δεν είναι πια τόσο µεγάλη, οπότε ο 
αρχάριος έχει το κίνητρο να συνεχίσει. Αυτοί πρέπει να είναι οι κύριοι λόγοι για την 
ψηλή δηµοτικότητα των µοντέλων «limited Penny plane». Η εισαγωγή στα µοντέλα 
εσωτερικού χώρου γίνεται ευκολότερα και γρηγορότερα µέσα από µια καλή 
κατηγορία αρχαρίων. 
 
Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τα µέλη της CIAM να αλλάξουν ελαφρά τους κανονισµούς 
των Penny plane για να γίνουν κατάλληλοι για διεθνή χρήση (κατηγορία F1M). 
 

• Το άνοιγµα φτερών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 460 χιλιοστά. 
• Το βάρος του µοντέλου χωρίς λάστιχο δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 3 

γραµµάρια. 
• Το βάρος του λάστιχου κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 γραµµάριο. 
• Η επικάλυψη του µοντέλου µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε υλικό, εκτός από 

µικροφίλµ. 
• Μόνο πτήσεις διάρκειας 60 δευτερολέπτων και πάνω, υπολογίζονται ως 

επίσηµες πτήσεις. 
 
 Κατά τα άλλα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως για τα µοντέλα F1D. Απλά µοντέλα 
αυτής της κατηγορίας έχουν καλές προοπτικές να κάνουν την πτήση σε εσωτερικό 
χώρο ξανά δηµοφιλή, γιατί δίνουν γρήγορα την αίσθηση της επιτυχηµένης πτητικής 
προσπάθειας. Από αυτό προκύπτει το ερέθισµα για συνέχεια. 
 
Κατασκευή του «Moustique» 
Καθώς προδιαγράφονται το ελάχιστο βάρος και το µέγιστο άνοιγµα φτερών, πρέπει 
να προσπαθήσει κανείς να κάνει τις πτερυγικές επιφάνειες όσο γίνεται µεγαλύτερες. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε µεγάλα µήκη αεροτοµής και χρήση µεγάλου µήκους ατράκτου 
µε κέντρο βάρους αρκετά πίσω, που επιτρέπει τη χρήση µεγάλου οριζοντίου 
πηδαλίου µε πολλή άνωση. Και τα δύο όµως έχουν τα όρια τους, για λόγους 
αεροδυναµικής και σταθερότητας. Στο συγκεκριµένο µοντέλο, όπως φαίνεται στο 
σχέδιο, παρά τη σχετικά απλή διάταξη του, δεν µπορούν να γίνουν ουσιαστικές 
επιπλέον βελτιώσεις, εκτός από κατασκευή κούφιας ατράκτου και ενισχύσεων µε 
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κλωστές. Έτσι, η διαφορά απόδοσης µεταξύ ενός αρχάριου και ενός έµπειρου είναι 
περιορισµένη, οπότε ο «νέος» έχει επιπλέον κίνητρο να συνεχίσει. 
 
 
 

Σκίτσο 1 
Έλικα: κλίση 550 
∆ιάµετρος 310 χιλ. 
Πλάτος φύλλου 45 χιλ. 

Θετική κλίση 6 χιλ. 

Όψη από εµπρός 

Moustique 
Λαστιχοκίνητο κατηγορίας F1M 
Από τον Dieter Siebenmann 
∆ιαστάσεις και διατοµές σε χιλ. 
Άνοιγµα φτερών 460 χιλ. 
Βάρος ελάχιστο 3,0 γραµµάρια 
Λάστιχο 1 δαχτυλίδι 1 x 1,7 µήκους 
430 χιλ. 
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Τα υλικά κατασκευής για το «Moustique» 
Για τις δοκούς των επιφανειών χρησιµοποιούµε ελαφρύ έως µεσαίο ξύλο µπάλσα. 
Ψάχνουµε στα καταστήµατα τα ελαφρύτερα φύλλα στα αντίστοιχα πάχη (1,0 και 1,5 
χιλ.). ∆υστυχώς σε αυτά τα πάχη το ξύλο συνήθως είναι πολύ σκληρό και βαρύ, 
οπότε πρέπει πάντα να ψάχνουµε για το ελαφρύτερο. 
Για τις αεροτοµές και την έλικα το ιδανικό είναι να βρούµε ελαφρύ φύλλο 0,8 
χιλιοστών, µε νερά τύπου «C». Το ξύλο αυτό αναγνωρίζεται από την «σηµαδεµένη» 
εµφάνιση που έχει στην επιφάνεια του. Εάν δεν µπορούµε να βρούµε ελαφρύ φύλλο 
0,8 χιλ. µπορούµε να πάρουµε ένα κοµµάτι 16 εκ. πάχους 1 χιλ. και µε τάκο µε 
γυαλόχαρτο, να το τρίψουµε προσεκτικά µέχρι να φτάσουµε στο επιθυµητό πάχος. 
Για έλεγχο χρειαζόµαστε εδώ ένα παχύµετρο ή άλλο εργαλείο µέτρησης πάχους. 
Επιπλέον χρειαζόµαστε ένα κοµµάτι ατσαλόσυρµα 0,5 χιλ για τους γάντζους, ένα 
µικρό κοµµάτι φύλλο σκληρό αλουµινίου 0,5 χιλ. για το έδρανο της έλικας και ένα 
κοντό σωληνάκι αλουµινίου µε διάµετρο 2,2 / 3,0 χιλ (εσωτερική / εξωτερική), για τη 
στήριξη του φτερού. Σαν κόλλα για τα ξύλινα µέρη χρησιµοποιούµε βερνίκι ή 
αραιωµένη άσπρη κόλλα.. Το µοντέλο το επικαλύπτουµε κατά προτίµηση µε χαρτί 
για πυκνωτές, ή λεπτό πλαστικό φιλµ, στη ανάγκη αρκεί και ελαφρύ χαρτί 
επικάλυψης 12 γρ/ µ2. 
Για την κίνηση, φροντίζει ένα ελαστικό δαχτυλίδι µε διατοµή 1x2 χιλ., µε µήκος τόσο 
ώστε το βάρος του λάστιχου να πλησιάζει το 1,5 γραµµάριο. (µήκος του δαχτυλιδιού 
περίπου 310 χιλ.). Εάν υπάρχει διαθέσιµο µόνο λάστιχο 1x1, τότε κόβουµε το 
διπλάσιο µήκος και το κρεµάµε έτσι ώστε να προκύψουν δύο δαχτυλίδια. 
 
Η κατασκευή του φτερού και των πηδαλίων. 
Πρώτα πρέπει να ετοιµάσουµε µια σαµπλόνα από χαρτόνι, για το φτερό, το οριζόντιο 
πηδάλιο και το πηδάλιο διεύθυνσης. (σκίτσο 2). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια τρίβουµε τις δοκούς σύµφωνα µε τα µέτρα που φαίνονται στο σχέδιο, 
ώστε να µειώνεται η διατοµή τους από τη ρίζα προς τα ακροπτερύγια.. Στερεώνουµε 
τις χαρτονένιες σαµπλόνες µε καρφίτσες πάνω στην επιφάνεια εργασίας και στη 
συνέχεια τις δοκούς ώστε να ακουµπάνε στις σαµπλόνες. Ασφαλίζουµε τις δοκούς µε 
καρφίτσες από την άλλη πλευρά.. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
τρυπήσουµε τις δοκούς ή άλλο ξύλο µε καρφίτσες, απλά να τις σπρώχνουν τόσο ώστε 
να εφάπτονται στις σαµπλόνες. Στο σηµείο της δίεδρου γωνίας διαµορφώνουµε τα 
άκρα των δοκών που ενώνονται στο κέντρο µε την αντίστοιχη κλίση, και τις 
στερεώνουµε στη βάση εργασίας ώστε να εφάπτονται σωστά µεταξύ τους. 

χαρτόνι 
Εγκοπές για αεροτοµές 

∆ιαστάσεις σύµφωνα µε το σκίτσο 1 

Σκίτσο 2 



Moustique F1M 

Σελίδα 5 από 10 

Σύµφωνα µε το σκίτσο 3 κόβουµε µια σαµπλόνα από κόντρα πλακέ πάχους 1,0 χιλ. 
Για τις αεροτοµές τρίβουµε πρώτα ένα κοµµάτι µπάλσα πάχους 1 χιλ., µήκους 16 εκ. 
µε προσοχή, ώστε να το λεπτύνουµε, µέχρι να είναι µόνο 0,8 χιλ. Για έλεγχο 
χρησιµοποιούµε καλύτερα ένα παχύµετρο. Μετά µπορούµε να κόψουµε  τις 
αεροτοµές διαδοχικά σε λωρίδες ύψους 1,5 χιλιοστών, εκτός από την κεντρική που 
έχει ύψος 2 χιλ.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για το ταίριασµα του µήκους της αεροτοµής στην αντίστοιχη θέση κόβουµε ίσα 
κοµµάτια εµπρός και πίσω από την αεροτοµή. Μετά κολλάµε τις αεροτοµές ανάµεσα 
στις δοκούς (σκίτσο 4). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η µεσαία αεροτοµή θα κολληθεί αφού δώσουµε πρώτα τη δίεδρο γωνία. Στη 
συνέχεια κόβουµε τα περισσευούµενα µήκη των δοκών. Στο πηδάλιο διεύθυνσης 
πρέπει το εµπρός πηχάκι να περισσεύει 4 χιλ. προς τα πάνω για να κολληθεί αργότερα 
πλευρικά στον πίσω πήχη της ατράκτου. Το επάνω πηχάκι πρέπει επίσης να 
περισσεύει 3 χιλ. προς τα πίσω, για να µπορεί µετά τις πρώτες δοκιµές να διορθωθεί η 
ακτίνα του κύκλου πτήσης. 
 
Μένει µόνο να κολληθεί το φτερό στη σωστή δίεδρο γωνία (65 χιλιοστά στο κάθε 
ακροπτερύγιο) και να κολληθεί και η κεντρική αεροτοµή των 2 χιλ. 
Κατά την επικάλυψη κόβουµε περιµετρικά το υλικό λίγα εκατοστά µεγαλύτερο από 
το κοµµάτι που θα επικαλύψουµε. Το φτερό λόγω της δίεδρου θα το επικαλύψουµε 
µε δύο κοµµάτια.. Με ένα λεπτό πινέλο «βάφουµε» τις δοκούς και τις αεροτοµές µε 
διάλυµα κόλλας Glutofix (για ταπετσαρίες), τοποθετούµε επάνω το υλικό επικάλυψης 

Σαµπλόνα αεροτοµής φτερού  

Σαµπλόνα αεροτοµής οριζόντιου πηδαλίου  

Σκίτσο 3 

Σκίτσο 4 

Σαµπλόνα φτερού 
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και το τραβάµε προσεκτικά για να µην είναι χαλαρό. Επαναλαµβάνουµε συνέχεια, µε 
κόλλα και τράβηγµα, µέχρι η επικάλυψη να «κάτσει» σωστά. Η εργασία αυτή απαιτεί 
«λεπτούς» χειρισµούς από τα δάχτυλα και υποµονή. Το κοµµάτι που περισσεύει το 
κόβουµε προσεκτικά κατά µήκος του περιγράµµατος, µε πολύ κοφτερό ξυραφάκι. 
 
Άτρακτος 
Οι δοκοί της ατράκτου πρέπει να διαλεχτούν από ελαφρύ ξύλο. Το ξύλο αυτό δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι σπογγώδες ή πορώδες. Συστήνουµε να 
αγοραστούν αρκετά πηχάκια και από αυτά να επιλεγούν τα καλύτερα. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει ο πήχης της ατράκτου να αντέχει τη δύναµη ενός πλήρως 
κουρδισµένου λάστιχου. Για µείωση βάρους λεπταίνουµε τον κυρίως πήχη της 
ατράκτου µε διατοµή 6 x 4 χιλ., σε 5x3 στο εµπρός και στο πίσω εν τρίτο του µήκους 
του. 
Στη συνέχεια διαµορφώνουµε το έδρανο της έλικα και τον πίσω γάντζο σύµφωνα µε 
το σκίτσο 5, και τα κολλάµε µε κόλλα στιγµής ή εποξική 2 συστατικών. Ταυτόχρονα 
κολλάµε τα αλουµινένια σωληνάκια (διαµέτρου 2,2 / 3,0 χιλ., 10 χιλ. µήκος) για τις 
βάσεις του φτερού και την αλλαγή της γωνίας προσπτώσεως, στην αριστερή πλευρά 
της ατράκτου (σκίτσο 6). Το εµπρός σωληνάκι απέχει 40 χιλ. από την µύτη της 
ατράκτου, η απόσταση του δεύτερου από το πρώτο είναι 150 χιλ. (όσο και η 
αεροτοµή στο σηµείο εκείνο). Σηµαντικό είναι εδώ, τα δύο σωληνάκια να είναι 
ακριβώς κάθετα ως προς την άτρακτο και παράλληλα µεταξύ τους. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Σκίτσο 5 

Φύλλο αλουµινίου 

ατσαλόσυρµα 

Σκίτσο 6 

Σωληνάκι αλουµινίου Ø2,2-3,0 χιλ. 
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Γυαλοχαρτάρουµε τον πίσω πήχη, δηλαδή τον φορέα των πηδαλίων, κωνικά (5 x 3 
εµπρός, 2 x 1,5 πίσω) και τον κολλάµε στον εµπρός έτσι ώστε το πίσω άκρο του να 
είναι 2 χιλ. πιο ψηλά από την πάνω επιφάνεια του κυρίως πήχη. 
 
Έλικα 
Πρώτα φτιάχνουµε τον κορµό της έλικας, τρίβοντας σε στρογγυλό, ένα πηχάκι 
µεσαίας σκληρότητας µπάλσα, διατοµής 3x3 και µήκους 12 εκ., µε γυαλόχαρτο, ώστε 
να γίνει Ø3 στο κέντρο και Ø2 στα άκρα του. 
Έπειτα διαµορφώνουµε το σύρµα για τον άξονα της έλικας και τον κολλάµε στον 
κορµό (σκίτσο 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κόβουµε τα φύλλα της έλικας και τις τρίβουµε σύµφωνα µε τις «γραµµές πάχους» 
του σκίτσου 8. Αυτό σηµαίνει ότι στο περίγραµµα και στην µύτη του φύλλου, όπου η 
καταπόνηση είναι χαµηλότερη, µπορεί το πάχος να είναι µικρότερο. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τώρα πρέπει να διαµορφώσουµε την ελίκωση του βήµατος και µια ελαφριά 
καµπυλότητα. Για αυτό υπάρχει ένα απλό κόλπο. Βρίσκουµε ένα κύλινδρο (ξύλο, 
τενεκεδάκι ή άλλο) µε περίπου 12 εκ. διάµετρο, βουτάµε τα τριµµένα φύλλα για 10 
λεπτά σε καυτό νερό και τα στερεώνουµε µε µια χάρτινη λωρίδα γύρω από την 
κυλινδρική φόρµα., σύµφωνα µε το σκίτσο 9. Στη συνέχεια στεγνώνουµε το σύνολο 
στο φούρνο για 15 λεπτά, σε µέτρια φωτιά για 15 λεπτά. Μετά µπορούµε να 
αφαιρέσουµε τα φύλλα καθώς θα διαπιστώσουµε ότι κρατάνε την φόρµα τους. 

Σκίτσο 7 

Σκίτσο 8 
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 Τώρα πρέπει να κολληθούν τα φύλλα µε τη σωστή γωνία στον κορµό της έλικας. Για 
αυτό φτιάχνουµε µια απλή διάταξη µε ένα τάκο µπάλσα και ένα τρίγωνο 45º, 
σύµφωνα µε το σκίτσο 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να µην σκεβρώσουν τα λεπτά φύλλα από την κόλλα, είναι σκόπιµο να 
χρησιµοποιηθεί άσπρη κόλλα για αυτή την κόλληση. Αφού κολλήσει το πρώτο 
φύλλο, γυρνάµε τον άξονα 180º και κολλάµε το δεύτερο. Τέλος, περνάµε 1-2 µικρές 
ροδέλες από τεφλόν ή µια µικρή γυάλινη χάντρα στον άξονα της έλικας, για να 
µειώσουµε τις απώλειες ενέργειας λόγω τριβής. 
 

Σκίτσο 9 

Σκίτσο 10 

∆ιάµετρος 110-130 χιλ. 

43 χιλ. 
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Συναρµολόγηση 
Πρώτα κολλάµε το οριζόντιο πηδάλιο στην άτρακτο. Είναι σηµαντικό ότι έχει 
ελαφριά κλίση. Το άκρο στο εσωτερικό του κύκλου πτήσης πρέπει να είναι 
ανασηκωµένο περίπου 10 χιλ. Χωρίς αυτή την κλίση µπορεί να υπάρξουν 
προβλήµατα κατά την άνοδο µε πλήρως κουρδισµένο λάστιχο. Το πηδάλιο 
διευθύνσεως κολλιέται σύµφωνα µε το σκίτσο 11. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Μετά κόβουµε από σκληρή µπάλσα τα πηχάκια στήριξης του φτερού και τα 
τρίβουµε κυλινδρικά (διάµετρος 2,2 χιλ.), έτσι ώστε να περνάνε σφιχτά από τα 
αλουµινένια σωληνάκια. Το εµπρός πηχάκι έχει µήκος 60 χιλ., το πίσω 55 χιλ. 
Περνάµε τα δύο πηχάκια στα σωληνάκια και κολλάµε το φτερό και στα δύο 
(µοιρασµένη δίεδρος γωνία). Έπειτα ενισχύουµε µε µικρές αντηρίδες 1x1 χιλ. την 
ένωση του φτερού µε τα πηχάκια (σκίτσο 1). Οι αντηρίδες αυτές πρέπει να 
κολληθούν έτσι ώστε το αριστερό (εσωτερικό στην πτήση) φτερό να έχει κατά 6 χιλ. 
ανασηκωµένο το εµπρός άκρο του σε σχέση µε την αεροτοµή της ρίζας. Τ δεξί φτερό 
παραµένει τελείως επίπεδο. Οι θέσεις κόλλησης των αντηρίδων πρέπει να 
µεταβάλλονται µέχρι να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρία. 
 
Ελαστικό µοτέρ 
Για την έλικα που προτείνεται στο σκίτσο 1 χρειαζόµαστε ένα λάστιχο διατοµής 1 x 
1,7 χιλ. Με µέγιστο επιτρεπτό βάρος τα 1,5 γραµµάρια, αυτό µας δίνει ένα δαχτυλίδι 
µήκους 43 εκ. (για βαρύτερο µοντέλο µπορούµε να πάµε σε λάστιχο 1 x 2 χιλ µε 
µήκος 40 εκ.). Πριν από το δέσιµο του κόµπου βρέχουµε ελαφρά τα άκρα µε σάλιο. 
Κάνουµε ένα σταυρόκοµπο και µετά άλλους δύο απλούς. Βεβαιωνόµαστε ότι ο 
κόµπος είναι γερός και δεν γλιστράει, στη συνέχεια κόβουµε τα άκρα ώστε να 
περισσεύουν µόνο 3 χιλ. Μετά λιπαίνουµε το λάστιχο παντού. 
 
Υποστηρικτικά εξαρτήµατα 
Για τη µεταφορά και τη φύλαξη του «Moustique» χρειαζόµαστε ένα σταθερό 
χαρτονένιο κουτί (ελάχιστες διαστάσεις 55 x 35 x 15 χιλ.). Για τη στερέωση της 

Σκίτσο 11 

Σχεδιασµένο χωρίς επικάλυψη 

~7 χιλ. 
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ατράκτου στο κουτί, κολλάµε ένα κοµµάτι αφρώδες ελαστικό. Στο αφρώδες αυτό 
ανοίγουµε µια εγκοπή για να σφηνώνει η άτρακτος. Για το φτερό κολλάµε 2 
σωληνάκια αλουµινίου σε ένα πήχη µπάλσα (10 x 10 χιλ.) και κολλάµε τον πήχη στο 
εσωτερικό του κουτιού. 
Για το κούρδισµα του µοτέρ χρειαζόµαστε τέλος ένα κουρδιστήρι µε λόγο 
πολλαπλασιασµού στροφών 1:10 
 
Τριµάρισµα 
Όποιος κατασκευάσει το µοντέλο µε αρκετή ακρίβεια, σύµφωνα µε τις οδηγίες, θα 
βρεθεί κατά το τριµάρισµα µπροστά σε ευχάριστη έκπληξη. Το µοντέλο θα πετάξει 
κατευθείαν και ανοδικά. Ισχύει το ρητό που λέει ότι όσο πιο ελαφρύ είναι ένα 
µοντέλο, τόσο εύκολο είναι το τριµάρισµα του. Για το τριµάρισµα επαρκεί ένας 
χώρος επιφάνειας τουλάχιστον 10 x 10 µέτρων (γυµναστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων 
κλπ). Μια και ένα µοντέλο εσωτερικού χώρου δεν κάνει ποτέ πτήση ανεµοπορίας µε 
ακίνητη έλικα, τριµάρεται κατευθείαν για πτήση µε λάστιχο. Για το κούρδισµα 
κρατάει ένας βοηθός το µοντέλο από εµπρός, ανάµεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα. 
Έτσι εγκλωβίζει ταυτόχρονα τον κορµό της έλικας και το έδρανο της και προστατεύει 
το µοντέλο σε περίπτωση θραύσης του λάστιχου. Κουρδίζουµε περίπου 500 στροφές 
στη σωστή φορά, βγάζουµε προσεκτικά το λάστιχο από το κουρδιστήρι και το 
περνάµε στον πίσω γάντζο, αφήνοντας το να γλυστρίσει σιγά-σιγά. 
Κατά την έναρξη απελευθερώνουµε πρώτα την έλικα και λίγο µετά το µοντέλο, µε 
ελαφριά ανοδική κλίση. ∆εν χρειάζεται να πετάξουµε το µοντέλο, η ταχύτητα πτήσης 
του µόλις φτάνει τα 1,5 µέτρα/δευτερόλεπτο. 
Τώρα χρειάζεται συνεχής διόρθωση της γωνίας του φτερού, σπρώχνοντας ή 
τραβώντας  τα πηχάκια στα σωληνάκια, µέχρι να πετύχουµε σταθερά κυκλική πτήση 
διαµέτρου 6-8 µέτρων, µε ελαφρά άνοδο. 
Μπορούµε στη συνέχεια να αυξήσουµε σταδιακά τις στροφές του λάστιχου, µέχρι το 
µοντέλο να πλησιάσει την οροφή. Σε µια επίπεδη οροφή δεν πειράζει αν το µοντέλο 
βρίσκει και την ξύνει. Για περισσότερες στροφές, τεντώνουµε το λάστιχο στο 
τετραπλάσιο του αρχικού µήκους του, δίνουµε το 50% των στροφών και στη 
συνέχεια σταδιακά το υπόλοιπο πλησιάζοντας ταυτόχρονα στο κανονικό µήκος. Με 
αυτόν τον τρόπο µπορούν να δοθούν περίπου 1600 στροφές στο λάστιχο. Με αυτές 
τις στροφές, σε αντίστοιχες σάλες, είναι εφικτές πτήσεις διάρκειας µέχρι και 10 
λεπτών. Αλλά ακόµα και σε ένα γυµναστήριο µπορεί το «Moustique» και πετυχαίνει 
πτήσεις πάνω από 5 λεπτά. 
Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ καλή διασκέδαση και όµορφες πτήσεις µε το 
«Moustique», σε όλους όσοι θα τολµήσουν να ασχοληθούν µε την πτήση εσωτερικού 
χώρου. 


