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Toine
moderator

Joined: 06 Apr 2000
Posts: 371
Location: Amsterdam
Status: Offline

Posted: Fri 13 May 2005, 16:22    Post subject: brushless kan ook

Alleen de stuurstangen nog (vanavond) en dan morgen vliegen
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Toine
moderator

Joined: 06 Apr 2000
Posts: 371
Location: Amsterdam
Status: Offline

Posted: Tue 17 May 2005, 09:36    Post subject:

Zaterdag stond er te veel wind, zondagavond ging de wind liggen.

De eerste vluchten in Horst na afloop van de show

op een mooie pinksterdag, 's avonds in de zon
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Toine
moderator

Joined: 06 Apr 2000
Posts: 371
Location: Amsterdam
Status: Offline

Posted: Sat 21 May 2005, 10:57    Post subject:

Eerste bevindingen:
- het landingsgestel is m.i. te slap: buigt bij de landing door tot onder de prop, heb dwarsstangetjes gemaakt die in een buisje op de motorophanging kunnen schuiven, zo blijft
alles demontabel
- het zwaartepunt heb ik iets naar voren gelegd, moest zeer veel down trimmen bij de maiden flight
- motordomping maar gegokt op 3 a 4 graden
- foto van demontabele stuurstangen staan bij Vorderingen bouwproject 2005

Enkele maten:
afstand voorste bevestiging kielvlak en achterkant vleugeldrager: 12,5 cm

afstand tussen servo en achterkant vleugeldrager: 2 cm
Achterkant vleugeldrager is dus achterkant hoekstuk en niet de achterkant van de staafjes voor de elastieken van de vleugelbevestiging.

Daarnaast heb ik de rompbuis aan de voorkant extra verlengd met 3 cm.

Mijn motor is hier nog voor bevestigd

Mijn accu komt bovenop met elastieken. Door schuiven naar voor of achteren van de accu kan het zwaartepunt aangepast worden.
Volgens mijn ervaring moet het zwaartepunt op 4,5 tot 5 cm van de voorlijst liggen.
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