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Post subject: Electro Jet meeting Vlissingen 2004

Was al zondag richting Zeeland gereisd om maandag niet zo vroeg eruit te hoeven. Hoe verder richting Zeeland, hoe meer regen. Dacht al dat mijn Alphajet, Pyranha en Laser
200 shocky in de auto konden blijven.
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Wordt ik maandagochtend om 7 uur wakker omdat de zon door een spleet in het gordijn me recht in het gezicht schijnt. Dus toch nog mooi vliegweer.
Het weer was inderdaad ideaal, weinig wind en blauwe lucht.

Shocky, Alphajet en Pyranha.
Pyranha is eindelijk afgebouwd, maar ik krijg het zwaartepunt nog niet goed.
Heb mijn accupack (10 x Sanyo 1950 FAUP) als 2 x 5 kop/staart gesoldeerd en kan deze niet verder naar voren leggen.
Van Emile een truuk gehoord hoe deze kop/staart verbinding weer los te maken zodat ik er 2x (3+2) van kan maken.
Grote kans dat de eerste vlucht nu in Keldonk gaat plaatsvinden.
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Zo kan het ook in plaats van de bekende knijpers.
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Tita (Hans) en Jindra bekijken mijn Pyranha

Hier stond hij nog niet aan een tentharing vast, later wel omdat het iets harder waaide. Tja, 215 gram is windgevoelig.
Had hem eigenlijk 's ochtends meteen moeten vliegen. Nu heeft ie alleen maar mogen staan.
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Mijn Alphajet heeft vandaag voer het eerst een uitlaat-nozzle. Dit zou iets meer snelheid moeten opleveren bij een minimaal thrustverlies
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Emile gaat de Alphajet voor me opgooien.
Wemotec minifan met speed480-BB met Kontronik Rondo regelaar en 8x Sanyo RC-4/5SC
Een servo voor beide rolroeren en een voor het hoogteroer.

De motor klonk bij de eerste vlucht niet lekker soepel, maar erg rauw.
Het model maakte ook niet echt snelheid. Koste moeite om het enigzins op hoogte te brengen. Bij de tweede bocht (winduit) dook hij naar beneden.
Stond 10 cm in de grond, zonder schade.

Even buurten bij Tara Enterprise www.tarabat.com
De tweede vlucht van mijn Alphajet was ook van korte duur.
De uitlaat nozzle er maar af gehaald om in ieder geval iets meer thrust te hebben bij de start.
Ook nu was het moeilijk om er wat snelheid in te krijgen.
Op dezelfde plaats als de eerste vlucht ging het mis. Storing? Niet goed gezien? Ik weet het niet, dacht dat ik bezig was met het langzaam inzetten van een linkerbocht, maar het
model bleek rechts om te rollen. Het duurde even (te lang dus) voordat ik zag dat er iets anders aan het gebeuren was dan ik dacht. Dus zoeken tussen het riet.

Behoorlijk wat schade, maar goed te repareren. De romp gaat in ieder geval weer als een geheel mee terug.
Of hij in Keldonk weer vliegklaar is durf ik nog niet te zeggen.
Apparatuur en motor in ieder geval schadevrij.

Inpakken en napraten/nagenieten
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