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Instellen Spektrumzender voor een motorzwever met alleen ailerons 
Versie 1.5 
16 mei 2020 
Update: 04 juni 2020 
Met dank aan Robin, Gijs en Robbin. Voor hun goede raad en voor het voorvliegen, zodat ik 
daadwerkelijk het effect van de ailerons op de daalsnelheid kon meemaken. 
 
 
Instellen van een motorzwever met alleen maar twee ailerons. 
We gaan de verstoorder Flaperon instellen, zoals te lezen bij algemene begripsbepalingen. 
We hebben bijvoorbeeld dit toestel: 
Een simpel toestel wat prima vliegt en ook goed te landen is, maar wat we met deze kennis 
zo goed mogelijk gaan instellen, zodat we optimaal van het vliegen kunnen genieten. 

 
 
Elke zender is anders, dus je moet wel even zoeken op je eigen zender: hier gebruiken we 
een Spektrum DX8 gen2. 
We beginnen met de kanalen toe te wijzen: dus niet twee ailerons op een plek in de 
ontvanger.!! 
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Wel even daadwerkelijk op je ontvanger ook doen!! 

 
Vervolgens gaan we naar in het menu naar Aircraft Type :  
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Dan Kiezen we voor: 

 
Dan pas krijgen we er in het system menu, een menu erbij:  
 
Het flapmenu: 
 
Dan schakelaar kiezen – hier schakelaar D en bijvoorbeeld:  
Positie 1: 0 %,  
Positie 2 Flap 50% en elevator 11 %. 
Positie 3 Flap 100 % en elevator 24 % 
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Speed: 1.4 

 
 
De flaperon (ailerons) moeten naar boven en wel met een maximale uitslag; dus zo hoog 
mogelijk. Je wilt behoorlijk wat snelheid uit het toestel halen en de ailerons zijn niet zo heel 
breed. Je zet dan de 2 ailerons zo’n 30 graden omhoog waardoor de glijhoek groter wordt. 
Er moet wel wat gemixt worden met de elevator, omdat de neus iets omhoog gaat. Dat zie je 
terug in het menu flapsysteem. Ik wil wel weten of dit goed werkt en ga het uitproberen. 
 
 
Als je de switch zou overhalen, gaan de ailerons – sterk overdreven- met een klap naar de 
gewenste stand. Dan kan ook rustig aan door de speed van de handeling op 1.4 te zetten 
 
Dan blijft nog over om de differential in te stellen. 
Ga naar menu differential: Dit zit standaard in je menu. Het differential is een lastig 
onderwerp, maar wat je daar kunt verwerken is de afwijking in vleugelprofiel, die in elk 
vliegtuig zit. Er is altijd een verschil tussen de luchtsnelheid boven en onder de vleugels, die 
zorgen voor lift. En dat kan voor de li en re vleugel verschillend zijn. Dat verschil kun je 
wegwerken bij differential. En in de praktijk kun je het dan tijdens het vliegen proberen te 
ontdekken en dan het menu bij te stellen. 

Je hebt het flaperonmenu ingesteld. 

Make sure the aileron servo moves in the proper direction. 
> Activate the flaperon wing type or, depending on your radio system, the dual aileron 
function.  Install and connect the ailerons and con 
> Start with 30% to 40% differential (down aileron 30 or 40% less than up). 
> If differential mix is backwards (more down than up), reverse the servo connections by 
switching the aileron and Aux. 1 servo leads. 
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>Adjust the differential percentage after flying the model. Land the model before making 
adjustments and test fly again. 

	Algemene	regel	om	te	beginnen:	Eerst	de	vuistregel	gebruiken.	Uitslag	van	een	aileron	naar	
beneden	=	50%	van	uitslag	naar	boven	

Duw	je	stick	naar	de	li	aileron.	Kijk	hoeveel	cm	die	omhoog	gaat.	Kijk	naar	je	re	aileron	en	
stel	in	procenten	in,	zodat	de	re	aileron	de	helft	van	het	aantal	cm	van	de	li	aileron	omlaag	
gaat.	De	actie	van	de	aileron:	laat	de	re	aileron	30	of	40	%	zakken	van	de	lengte	die	de	li	

aileron	naar	boven	laat	gaan.	 	

	Dan	kijk	bij	het	vliegen:	Gaat	de	neus	bij	een	bocht	naar	boven	moet	je	meer	differentieel	
hebben,	gaat	de	neus	naar	beneden	moet	je	minder	hebben.	

	

Wil je alles nog een s lezen over differential: https://www.modelairplanenews.com/aileron-
differential-why-its-so-important-and-how-to-set-it-up/#visitor_pref_pop 
 
En ook hier een uitleg: https://www.rc-airplane-world.com/aileron-differential.html 
 
 
Wil je alles nog een op een andere manier lezen: Hoe flaperon in te stellen op een 
spektrumzender: https://www.flitetest.com/articles/spektrum-flaperon-setup-full-tutorial 
 
Zoals hierboven omschreven wordt is de manier waarop een beginnende zwever een zender 
kan instellen om het vlieggedrag van de zwever optimaal te krijgen om meer te genieten van 
het vliegen. Er zijn echter veel meer manieren om je zwever optimaal te krijgen. Meestal 
ingesteld door ervaren zwevers, die al veel ervaring hebben. 
Ook is hier op het forum in 2014 al over gemeld, maar houdt er wel rekening  mee, dat de 
huidige zender veel meer instellingen hebben, die vroeger met de hand ingesteld moesten 
worden.: https://www.modelbouwforum.nl/threads/ailerons-cirrus-instellen-als-remklep-
met-spektrum-zender.265680/ 
 
 


