
Gyroer – flyv som på skinner 

Gyroer er det ikke kun til helikoptere? 

 

Præsenteret på stormodel kontrollant seminar 
2014 af Claus Tønnesen 



Gyroens virkemåder: 
dæmpning og/eller heading lock 

• Gyroen registrerer hvis der sker en 
retningsændring i det plan den er monteret på 

• Denne registrering benyttes til at give modsat ror 
og dermed modvirke bevægelsen 

• Hvis gyroen korrigerer for kraftigt opstår 
overdæmpning og svingningerne vil forværres i 
stedet for dæmpes 

• Hvis gyroen har heading lock, vil der ikke kun 
blive styret modsat bevægelsen, der vil blive givet 
styresignal indtil positionen er tilbage til 
udgangspunktet 



Den klassiske én akse gyro 

• Har en sensor der virker i et plan / akse 
• Første anvendelse var til styring af halerotor på 

helikopter 
• Versioner specifikt til fastvinge fly har været på 

markedet i mange år, f.eks. med mulighed for 
styring af 2 krængror 

• Anvendelser 
– Sideror og hale/næsehjul for at sikre snorlige starter & 

landinger. 
– krængror for at stabilisere i turbulent vejr 
– Højderor og sideror til ‘kunstflyvnings’ korrektion 



3 akse systemer er ved at blive hyldevare 
og er på vej til ind i modtageren 



Hvad salgsafdelingen siger 

• Stabiliserer flyet så turbulens ikke mærkes 
eller ses 

• Avanceret stabilisering gør det nemt at flyve 
akkurate manøvrer 

• Tilfører nemme flyve egenskaber til selv den 
mest krævende model 

• Reducerer behovet for mix, f.eks. Sideror til 
højderor for højkantflyvning 

• Nem opsætning på mindre end et kvarter 

 



Hvad kontrollanten spørger om 

• Kan den slåes fra? 
– Kan modellen flyves uden gyro er aktiv 
– Kan piloten flyve modellen uden gyro hjælp 
– Kort sagt, hvem styrer og hvem flyver modellen 

• Er den korrekt monteret? 
– Optimalt set i center af modellen 
– Vær opmærksom på vibrationer 

• Er den korrekt indstillet? 
– Korrektions retning 
– Hastigheds afhængig opsætning 

• Har piloten læst manualen, eller er gyroen bare 
sat i? 



Check at gyro korrigerer korrekt 
• Når modellen krænges til venstre, skal gyro give højre 

krængror. 

• Når næsen sænkes skal gyro give højderor 

• Når modellen drejes til højre om længdeaksen skal der gives 
venstre sideror 

• Hvad sker der hvis gyro korrigerer den forkerte vej? 



Hvornår styrer man og hvornår 
flyver man modellen  

• Eksempel fra Powerbox iGyro’en 

– Heading lock i neutral, dæmpning med 
styrepindens udslag 


