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Dit was voor mij de eerste keer in Alphen. Mooie grote hal, maar een beetje fris daarbinnen.
Uiteraard mijn Blade weer mee, maar ook mijn nieuwe Music Bubble van Telink .
Omdat ik de Music Bubble persé af wilde hebben, ben ik met het probleem met de rolroerservo van mijn Blade niet veel verder gekomen dan de constatering dat de servo ook
gloeiend heet word.
In Alphen kreeg ik de tip dat dit wel eens zou kunnen komen doordat de (blijkbaar erg slappe) behuizing te strak ingeklemd zit in het model. Zal hier eens naar gaan kijken.
Toch er 'gewoon' mee gevlogen wat me een aantal opmerkingen opleverde dat de Blade nogal wiebelig vloog. (zou uiteraard ook gewoon aan mezelf kunnen liggen  )

De Music Bubble kreeg in Alphen zijn maidenflight. Niet direct een doorslaand succes (geen schade of zo hoor).
Volgens de beschrijving zou het CG op 10 tot 10,5 cm vanaf de vleugel voorkant moeten liggen. Dit vond ik al raar, want dat zou op 60 tot 70 % zijn in plaats van op 25 tot 30.
Toch met het CG op de opgegeven plaats gestart. Model wou alleen maar verticaal hangen i.p.v. horizontaal.

Na de accu flink naar voren geschoven te hebben ging het al iets beter.
Nog iets lood op de neus geplakt en het hoogteroer iets down getrimmed.
Al weer een stuk beter, maar nog niet optimaal. Als dan ineens de staande balken aan de overkant een eind de zaal in blijken te steken....
Gelukkig geen schade.

De Music Bubble gebruikt de MzK Quatra ontvanger.
Motor is mijn eerste zelfgewikkelde motor. Het is een bouwpakketje van Horejsi , de AC NANO + . Niet de XT versie want die is bedoeld voor achterkant bevestiging. Ook is bij
mijn moter de as afgedraaid tot 2,3 mm.
Als prop heb ik een 8x3,8 APC gebruikt, meer dan genoeg vermogen. Moet stroomverbruik etc nog meten, ook met andere props.
Op de weegschaal van Willem kwam het totale vliegklaargewicht (met 3s1p 350 mAh Kokams) op 204 gram.

Hieronder nog enkele foto's van de meeting.
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