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ALLES OVER BREVETVLIEGEN

Wij hopen hiermede de beginnende ‘Vliegsters’
en ‘Vliegers’ een helpende hand te bieden bij
het behalen van het BREVET, maar vooral ook
om hen te stimuleren om actief bezig te zijn
met het vliegen.

Uit eigen ervaring weten we dat zo maar een beetje rondvliegen hartstikke leuk
is, maar dat je pas goed leert vliegen als je
heel precies en volgens voorgeschreven figuren gaat vliegen. Bovendien blijkt
dan dat je veel meer kunt dan je wel denkt.
Het gaat er daarbij vooral om dat je aan de Jury laat zien dat je,

"JE HELI VOLKOMEN BEHEERST".

VOOR DE VLUCHT: CONCENTREER JE OP HET VLIEGEN, EEN PAAR KEER DIEP
ADEMHALEN EN GOED GAAN STAAN! JE COACH HELPT JE DAARBIJ.

VERVOLGENS ALLE TRIMSTANDEN CONTROLEREN …….. NEEM DE TIJD.
ALLES GOED? ….. DAN PAS GEEF JE EEN SEINTJE AAN JE COACH

EN GAAN WE BEGINNEN.

Alle voorgeschreven figuren worden in een vak van 10 x 10 meter gevlogen.
Met uitzondering van de geschoven acht en de cirkel om je heen. Het is heel
belangrijk dat je binnen het vak blijft. Voor de veiligheid van de toeschouwers
en jezelf. Een model heli is geen speelgoed, al wordt daar vaak anders over
gedacht. 
Daarom is het belangrijk dat je in een bepaalde stand staat en gedurende de
gehele vlucht ook blijft staan! Niet je lichaam met de heli meedraaien dus
(wel graag je hoofd). Je voeten blijven altijd in dezelfde stand staan!
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Iedere vlieger heeft een coach die vertelt welk figuur je nu moet vliegen en die
aanwijzingen geeft tijdens het vliegen. Het niet opvolgen van de aanwijzingen
staat gelijk aan een soort zelfmoord. Met de kans op ernstig lichamelijk letsel
toegebracht door een schuimbekkende coach.
Maar zonder flauwe kul, immers jij kijkt naar jou heli en de coach ziet alles.
Het is bekend van coaches dat zij ogen hebben van voren, van achteren en van
opzij. Jij hoort alleen je eigen motor (en zo moet het), jou coach hoort niet alleen
dat, maar ook het draaien van de wind, het gemompel van de Juryleden en het
gefluister van de grassprietjes die van jou kist een veilige landing verwachten.
LUISTER DUS NAAR JE COACH! 

Hij is het ook die, als mentale steun naast je blijft staan tijdens de brevet vluchten,
maar dan mag hij tijdens het vliegen van een figuur geen aanwijzingen meer
geven. De voorgeschreven brevetfiguren moet je dus zelf tussen de oren (en in
de vingers) hebben.
Na afloop is er altijd nog tijd genoeg om de felicitaties in ontvangst te nemen.
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VEILIGHEID BOVEN ALLES

Bij onze vereniging staat de veiligheid hoog in het vaandel. Dat betekent dat
er van je verwacht wordt dat je rekening houdt met je medeclubleden.
Dus let op omstanders als je de motor start. Laat ze niet te dicht in de buurt
van de heli komen. Verder houd je met één hand de hoofdrotor vast tijdens de
startprocedure. Je mag de hoofdrotor pas loslaten als de heli veilig op het veld
staat, waar je hem wilt laten opstijgen.

Probeer ook de motor zo goed mogelijk af te stellen of vraag een ervaren clublid
om hulp daarbij. Een betrouwbaar lopende motor vergroot de snelheid waarmee
je de figuren leert vliegen, omdat je niet steeds geconfronteerd wordt met
noodlandingen of erger. Vergeet vooral niet dat er ook een stationair sproeier
op de motor zit. Weliswaar is die heel gevoelig bij het verstellen ervan, maar
met enige deskundige begeleiding kan het een wereld van verschil uitmaken
bij het 'oppakken'  van stationair naar 'volgas'.

Zodra je met je model op het veld komt voor de eerste vlieglessen, zal het model
door je instructeur aan een nauwgezette controle onderworpen worden. Hierbij is
het meer regel dan uitzondering dat je nog een keertje onverrichter zaken naar
huis zal moeten om een aantal dingen te verbeteren. Nadat alles in orde bevon-
den is en ook het geluidsniveau dat de heli produceert, voldoet aan de norm, ben
je klaar om onder begeleiding van je instructeur het luchtruim te kiezen. Daarbij is
het de bedoeling dat je op veilige hoogte eerst de cyclische pitch van de heli leert
beheersen waarmee je hem in evenwicht (lees: op zijn plaats) kunt houden,
daarna volgen de overige functies. 
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BESCHRIJVING FIGUREN VEILIGHEIDSBREVET A HELIKOPTER

Voor de figuren 1 t/m 5 neemt de kandidaat een positie in ongeveer 2 meter
voor de achterlijn van het helivierkant. (Zie ook de schets van de indeling van
het helivierkant A-klasse).
De helikopter wordt geplaatst in het centrale helipad (in het midden van het vierkant)

1. ZWEEFVLUCHT ZIJWAARTS LINKS-RECHTS
Het model stijgt vertikaal op van het centrale helipad tot ooghoogte en stopt 2
seconden. Verplaatst zich vervolgens zijwaarts naar links met de neus in dezelfde
richting tot boven het gemarkeerde middelpunt van de zijlijn van het vierkant
en stopt 2 seconden. Vliegt zijwaarts naar rechts tot boven het gemarkeerde
middelpunt van de tegenovergestelde zijlijn van het vierkant en stopt 2 seconden.
Vliegt zijwaarts naar links tot boven het centrale helipad en stopt 2 seconden.
Daalt daarna vertikaal en landt in het centrale helipad.
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Een 'onvoldoende' kan gebaseerd zijn op één of een combinatie van meerdere
van de onderstaande onvolkomenheden:

- Het opstijgen en landen verloopt ruw;
- Het opstijgen en landen is niet vertikaal;
- Het model verandert van hoogte of snelheid tijdens de horizontale vlucht;
- Het model wijkt tijdens de horizontale gevlogen gedeelten van het figuur af
van de voorgeschreven koers tussen de stoppunten;

- De kandidaat slaagt er niet in het model boven de stoppunten stil te hangen
gedurende minimaal 2 seconden.

2. ZWEEFVLUCHT DIAGONAAL, VOORUIT - ACHTERUIT
Het model stijgt verticaal op van het centrale helipad tot ooghoogte en stopt daar
2 seconden. Verplaatst zich vervolgens diagonaal over het veld met de neus in
dezelfde richting. De diagonaal kan naar alle vier de hoeken begonnen worden.
Het model vliegt tot boven het gemarkeerde hoekpunt en stopt 2 seconden.
Vliegt vervolgens horizontaal in tegengestelde richting tot boven het tegen -
overliggende gemarkeerde hoekpunt en stopt 2 seconden.
Vliegt vervolgens horizontaal terug tot boven het centrale helipad en stopt 2
seconden, waarna vervolgens verticaal geland wordt in het centrale helipad.

Een 'onvoldoende' kan gebaseerd zijn op één of een combinatie van meerdere
van de onderstaande onvolkomenheden:

- Het opstijgen en landen verloopt ruw;
- Het opstijgen en landen is niet vertikaal;
- Het model verandert van hoogte of snelheid tijdens de horizontale vlucht;
- Het model wijkt tijdens de horizontale gevlogen gedeelten van het figuur af van
de voorgeschreven koers tussen de stoppunten;

- De kandidaat slaagt er niet in het model boven de stoppunten stil te hangen
gedurende minimaal 2 seconden.
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3. FIGUUR M
Het model stijgt vertikaal op tot ooghoogte en stopt 2 seconden. Met de neus in
dezelfde richting houdend, zweeft het horizontaal in diagonale lijn achterwaarts
naar hoekpunt 1 (of 4) en stopt daar 2 seconden. Zweeft vervolgens horizontaal
op ooghoogte rechtuit tot boven hoekpunt 2 (of 3) en stopt 2 seconden. Zweeft
vervolgens horizontaal zijwaarts van hoekpunt 2 naar 3 (of van 3 naar 2) en stopt
daar 2 seconden. Zweeft daarna achterwaarts tot boven hoekpunt 4 (of 1) en
stopt 2 seconden. Vliegt vervolgens diagonaal terug tot boven het centrale heli-
pad, stopt 2 seconden en landt vervolgens in het centrale helipad.

Een 'onvoldoende' kan gebaseerd zijn op één of een combinatie van meerdere
van de onderstaande onvolkomenheden:

- Het opstijgen en landen verloopt ruw;
- Het opstijgen en landen is niet vertikaal;
- Het model verandert van hoogte of snelheid tijdens de horizontale vlucht;
- Het model wijkt tijdens de horizontale gevlogen gedeelten van het figuur af
van de voorgeschreven koers tussen de stoppunten;

- De kandidaat slaagt er niet in het model boven de stoppunten stil te hangen
gedurende minimaal 2 seconden.
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4. GESCHOVEN HORIZONTALE ACHT
Het model stijgt vertikaal op tot ooghoogte en stopt 2 seconden. Het model
vliegt vervolgens horizontaal op ooghoogte vooruit en beschrijft een cirkel links
of rechtsom, waarbij de neus van het model in de vliegrichting blijft waarmee het
de figuur is begonnen. De cirkel heeft een diameter van 10 meter en loopt over
de gemarkeerde hoekpunten aan één kant van het vierkant en eindigt boven het
centrale helipad. Zonder snelheid te verminderen vliegt het model door en maakt
een cirkel in de andere richting, waarbij het model over de twee andere gemar-
keerde hoekpunten vliegt en terugkeert tot boven het centrale helipad en daar
stopt gedurende 2 seconden. Vervolgens wordt verticaal geland in het centrale
helipad.

Een 'onvoldoende' kan gebaseerd zijn op één of een combinatie van meerdere
van de onderstaande onvolkomenheden:
- Het opstijgen en landen verloopt ruw;
- Het opstijgen en landen is niet vertikaal;
- Het model verandert van hoogte of snelheid tijdens de horizontale vlucht;
- Het model wijkt tijdens de horizontale gevlogen gedeelten van het figuur af van
de voorgeschreven koers tussen de stoppunten (cirkels niet rond, niet gelijk aan
elkaar of niet boven de hoekpunten gevlogen);

- De kandidaat slaagt er niet in het model boven de stoppunten stil te hangen
gedurende minimaal 2 seconden.
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5. LANDING VANAF 10 METER HOOGTE EN 10 TOT 15 METER VAN
LANDINGSDOEL

Dit figuur demonstreert de vaardigheid van de piloot om in noodgevallen snel en
veilig te kunnen landen en daarbij op wat grotere afstand de heli aan de grond te
kunnen zetten. Tevens wordt de beheersing van de heli op wat grotere hoogte
aangetoond. Het model stijgt vanaf het midden van het helipad op tot een
hoogte van ongeveer 10 meter en stopt 2 seconden.  Naar keuze van de piloot
verplaatst hij het model daarbij maximaal 10 meter naar links of rechts als
uitgangspositie voor de landing. Vervolgens daalt het model, waarbij tevens
een voorwaartse beweging toegevoegd wordt, waardoor het model ongeveer
5 tot 10 meter voor de voorste hoekpunten van het helipad landt over een
toegestane breedte van ongeveer 20 meter.

Een 'onvoldoende' kan gebaseerd zijn op één of een combinatie van meerdere
van de onderstaande onvolkomenheden:
- De landing begint niet op de juiste hoogte;
- De landing begint niet vanuit het verticale vlak van de startpositie
(b x h = 10 x 10 meter en loopt over het centrale helipad) ;

- Het model komt niet in het voorgeschreven gebied aan de grond;
- De landing verloopt ruw en/of onzeker;
- Er ontstaat schade aan het model bij of kort na de landing;
- Het model omvalt bij of kort na de landing

GELIJKTIJDIGE VERPLAATSING KANDIDAAT EN MODEL
Het model stijgt vertikaal op tot ooghoogte en stopt 2 seconden. Daarna ver-
plaatsen zich de kandidaat en het model gelijktijdig voorwaarts totdat de kandi-
daat tussen de hoekpunten van de voorlijn van het helivierkant staat en de
helikopter ongeveer 5 à 7 meter voor hem hangt. Vervolgens landt de helikopter
op deze plaats. Dit vormt de startpositie van het 6e figuur. Aan deze verplaatsing
wordt geen beoordeling door de jury verbonden, maar toont wel aan dat de kan-
didaat in staat is van positie te veranderen, terwijl de helikopter in de lucht is.
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6. CIRKEL GESCHOVEN
Bij dit figuur staat de piloot in het midden van de cirkel, dat zich in het midden
tussen de voorste twee hoekpunten van het helipad bevindt. Dit figuur toont aan
dat de piloot het model bij alle windrichtingen beheerst.
Het model stijgt verticaal op tot ooghoogte en stopt 2 seconden. Het model vliegt
dan zijwaarts naar links of rechts en beschrijft op ooghoogte een horizontale cirkel
om de piloot heen, waarbij de staart steeds naar het middelpunt van de cirkel
gericht is. De diameter van de cirkel is 10 tot 15 meter. Het model stopt gedurende
2 seconden als het op het beginpunt van de cirkel is teruggekeerd. Vervolgens
wordt verticaal geland op een punt 5 à 7 meter voor de kandidaat.
Naar keuze van de kandidaat mag gebruik gemaakt worden van de ‘heading
lock / hold’ mode van de gyro die de staartrotorfunctie stabiliseert. Bij sommige
moderne gyro’s is deze ‘heading lock mode zelfs de enige mogelijkheid. Vandaar
de keuzemogelijkheid als er ook nog een ‘normal’ mode op zit.

Een 'onvoldoende' kan gebaseerd zijn op één of een combinatie van meerdere
van de onderstaande onvolkomenheden:
- Het opstijgen en landen verloopt ruw;
- Het opstijgen en landen is niet vertikaal;
- Het model verandert van hoogte of snelheid tijdens de horizontale vlucht;
- Het model wijkt tijdens de horizontale gevlogen gedeelten van het figuur af van
de voorgeschreven koers tussen de stoppunten (cirkel niet rond);

- De staart is niet constant naar het midden van de cirkel gericht;
- De kandidaat slaagt er niet in het model boven de stoppunten stil te hangen
gedurende minimaal 2 seconden.
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HET BREVET EXAMEN

Na de nodige maanden oefenen onder het waakzaam
oog van je instructeur is het dan zover. De leskabel
tussen jouw zender en die van je instructeur wordt
verwijderd en je mag je eerste solovlucht maken,
waarin je kan laten zien dat je de edele vliegkunst
al redelijk beheerst. Deze eerste solovlucht zorgt
natuurlijk wel voor wat extra zenuwen, maar het is
een stap op weg naar het zelfstandig vliegen.
Als alles naar wens gaat, zal je instructeur ervoor
zorgen dat je formeel mag 'afvliegen'. Dit gebeurt
meestal op een familiedag, zoals met Hemelvaart of de family fly-in in september.
Breng je familie en vrienden mee en maak er een gezellige en spannende dag van.

Als het zover is zal een jury, bestaande uit twee man, plaats nemen op een
strategische plaats op het veld, gewapend met het interne beoordelings-formulier. 

Maar PAS OP: de jury heeft ogen in de rug. Dus als je al gevaarlijk aan de gang
gaat in de pits, komt het beoordelingspunt 'Algemene veiligheid van vlucht en
model' al onder druk te staan. En hier mag je geen enkele 'onvoldoende' scoren.
Zorg daarom voor voldoende afstand van andere vliegers. Maar zorg ook voor
je eigen veiligheid door de hoofdrotor van de heli stevig vast te houden.
Ook loshangende kleding of sieraden kunnen de nodige risico's vormen en als
de jury dat oppikt heb je pech.

Je zal uiteindelijk 3 vluchten moeten maken. Bij iedere vlucht worden de figuren
afzonderlijk beoordeeld en gewaardeerd met een cijfer van 1 tot 10, dat bij
de aanvraag voor het KNVvl brevet wordt vertaald naar een 'voldoende' of
'onvoldoende'. Dit is ook de reden dat je instructeur deze stuk voor stuk
'aanzegt', zodat de jury weet wanneer een figuur gaat beginnen. Maar
eigenlijk is dit niet eens nodig, want na elk figuur keer je terug op het startpunt.

Na beëindiging van de laatste vlucht worden de beoordelingsformulieren ingeleverd
bij het bestuur. Aan hen is het om uit te maken of je geslaagd bent voor het
KNVvL brevet. Dat hoor je dezelfde middag nog. Dus lang hoef je niet in spanning
te zitten.

Naast de officiële criteria van de KNVvL (twee vluchten met allemaal 'voldoenden'),
waarvoor je eigenlijk automatisch zou moeten slagen als je de figuren redelijk
beheerst, wordt bij de MVC VP nog een kleine concessie gedaan als er in twee
vluchten één of twee 'onvoldoenden' vallen. Op basis van het criterium van de
KNVvL telt de betreffende vlucht al niet meer mee zodra er één 'onvoldoende'
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valt. Het uitvliegen zou dan geen zin meer hebben. Daarom ligt bij de MVC VP
meer de nadruk op het aantal malen (minimaal 2x) dat een figuur goed gevlogen
wordt. Maar zoals gezegd, het aantal 'onvoldoenden' moet natuurlijk niet te
gek worden. De formele criteria liggen vast in het MVC VP ‘Reglement voor het
behalen van brevetten met modelvliegtuigen’.
Op voordracht van het bestuur wordt bij positief resultaat het KNVvL brevet
aangevraagd.

HET STARTEN EN AFSTELLEN VAN MODELMOTOREN

Om een snelle start te verzekeren is het zaak dat je motor goed afgesteld staat.
Hieraan even de aandacht schenken, levert ontzettend veel meer plezier in het
vliegen. Om de zaak aan de praat te krijgen en verder af te stellen, kunnen het
beste de onderstaande tips worden opgevolgd. Deze zijn namelijk van toepassing
op TWEETAKT motoren.

1. Controleer alvorens te beginnen of er niemand op hetzelfde kanaal aan het
vliegen is en schakel daarna eerst de zender in en vervolgens de ontvanger in.

2. Als je niet zeker bent van de juiste stand van de hoofdsproeier, draai hem
dan vanuit volledig ingeschroefde stand, twee hele slagen linksom. Dit is
een aardige beginstand, waarbij de motor enige tekenen van leven moet
gaan vertonen. 

3. Zet het trimhandel in de juiste stand en wel zodanig dat de gasklep nog
net iets open staat.

4. Schakel nu pas de ontsteking in en start de motor met een elektrische
startmotor.
Als de motor niet start,vraag dan aan een collega vlieger of hij even wil
helpen met choken. Choken doe je door tijdens een startpoging telkens
even de uitlaat af te sluiten met je vinger. Hierdoor wordt er meer tegendruk
opgebouwd waardoor er meer brandstof in de cilinder wordt gespoten.
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5. Als de motor start en gelijk weer afslaat, dan staat hij waarschijnlijk te arm.
Of er zitten nog luchtbellen in de brandstofslang.
Draai dan de brandstofnaald (hoofdsproeier) een ½ slag open (tegen de wijzers
van de klok in). Start opnieuw en herhaal dit als het nodig is.
Doet hij het nog niet, hou dan de heli eens achterover en kijk of er brandstof
uit de uitlaat loopt. Of verwijder de plug en kijk of die nat is. Zo ja, dan stond
de sproeier te rijk en moet een halve slag rechtsom.

6. Zodra de motor aanslaat, probeer dan met de trim van het gas een toerental
in te stellen waarbij de koppeling nog niet aangrijpt

7. Als de motor daarbij weer afslaat dan staat de motor te arm afgesteld. De
sproeiernaald moet dan worden uitgedraaid (tegen de wijzers van de klok in).
Doe dit met een kwart slag per keer. Herhaal de startpoging.

8. Hoor je de tweetaktmotor 'viertakten' en komt er veel rook uit de uitlaat, dan
staat de motor te rijk. Draai in dat geval de hoofdsproeier langzaam 'met de
klok mee' (rechtsom) totdat het viertakten net ophoudt. Op deze manier heb
je de hoofdsproeier aardig afgesteld. 

MAAR, NU GAAN WE EVEN TERUG NAAR STATIONAIR
Op alle carburateur zit ook een stationair sproeier of luchtinlaat voor het stationaire
toerental. Helaas gaat menig piloot aan dit punt voorbij, want als het motortje vol
gas toch lekker draait, dan is het toch goed?!
Maar let nu eens op de situatie waarbij het motortje al een poosje stationair heeft
staan draaien en de piloot zijn heli op het veld heeft gezet. De piloot geeft gas
om op te stijgen. Prut, prut....UIT!
Nog een situatie: Een motor die een onregelmatige stationair loop vertoont. In dit
geval staat de stationair sproeier waarschijnlijk te arm. En een wanhopige piloot
die het maar niet begrijpt. Al met al situaties die niet bepaald bevorderlijk zijn
voor de gemoedsrust. En vaak volledig onnodig ook nog.
Dus neem de moeite om eens na te gaan of de stationair sproeier wel goed staat.
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1. PAS OP. De stationair sproeier staat bij nieuwe motoren vanaf de fabriek al
goed ingesteld. Dus blijf er met je schroevendraaier vanaf.

2. PAS OP. De stationair sproeier (en zeker degenen die uitgevoerd zijn als
sproeiernaald) zijn behoorlijk gevoelig. Dus nooit meer dan 1/8 slag per keer
verstellen. Als je de afstelling van de stationair sproeier kwijt bent waar de
motor normaal netjes aansloeg, dan kun je het wel even vergeten. De motor
is dan alleen nog vol gas te starten en dat is bij een heli niet te doen zonder
dat de koppeling kapot gaat.

3. PAS OP. Vraag een ervaren clublid om even mee te kijken, zolang je zelf nog
de handigheid en het gevoel niet hebt.

4. Als de motor enige tijd stationair draait, open je vrij snel het gas.
Nu even opletten wat er gebeurt. 

5. Slaat de motor direct af en komt er nauwelijks rook uit de uitlaat, dan staat de
stationair sproeier te arm. Draai deze 1/8 slag linksom en probeer opnieuw.

6. Blijft de motor draaien, maar duurt het even voordat hij het volgas toerental
oppikt, zoals je dat afgesteld hebt met de hoofdsproeier. En komt er flink wat
rook uit de uitlaat. Dan staat de stationair sproeier te rijk. Draai deze 1/8 slag
rechtsom en probeer opnieuw.

7. Bij nieuwe motoren zal het vaak nodig zijn om de stationair sproeier iets in te
draaien, zodra de motor 'ingelopen' is. Want de motor draait soepeler en
heeft dus minder brandstof nodig. En dit is vaak hetgeen de meeste piloten
over het hoofd zien. Want die nieuwe motor liep toch goed?!

8. Zodra je merkt dat het 'oppakken' van het toerental steeds beter gaat,
controleer dan af en toe weer de instelling van de hoofdsproeier. Eventueel
aanpassen, zodanig dat de motor goed draait en niet in het 'viertakt' gebied
komt. Want een te rijk afgestelde hoofdsproeier misleid je doordat de motor
traag op toeren komt. 

9. De stationair sproeier is alleen dan goed af te stellen, als de hoofdsproeier
perfect staat!!!

TIP:
Als de motor na verloop van een aantal vluchten, begint af te slaan tijdens
het vliegen of niet lekker meer loopt en je niets kan ontdekken aan lekkage
en alles in de tank ook goed zit, dan zou een dichtlopend filter tussen tank

en motor de oorzaak kunnen zijn. 
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KOELING. Bij (schaal)modellen, waarbij de motor ingekapseld is door een kap,
moet het oppervlak van de luchtinlaat 1/2 tot 1/3 zijn van het oppervlak waar-
door de lucht de motorruimte weer verlaat. Anders is de koeling van de motor
onvoldoende, hetgeen weer merkbaar is aan het onverwacht afslaan. En onder-
schat dit fenomeen niet. Het gebeurt vaker dan je zou verwachten. Zeker omdat
je een schaalmodel mooi wilt afwerken en dus die ontsierende openingen zo
klein mogelijk wilde houden. Dus loopt je mooie model onnodig risico op een
harde landing.

Niet direct aan sproeiers draaien die altijd goed stonden. Vaak is de oorzaak van
een motor die ineens niet meer goed loopt een andere.
Bij de meeste wat oudere motoren is de 'O-ring' afdichting van de hoofdsproeier
zeer snel lek. Als je lekkage hebt, monteer dan een stukje siliconenslang als extra
afdichting. Dit verborgen 'gebrek' van bijna alle model brandstofmotoren is de
oorzaak van vele middagen afstellen, omdat de motor in de lucht telkens maar
afslaat. Door de lekkage is de aanzuigkracht onvoldoende en als het niveau in het
tankje wat zakt, is het al gauw bekeken. Dit moet één van de eerste dingen zijn,
die je aanbrengt, als je motortje niet doet wat er van hem verlangd wordt.

Gebruik brandstof volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Zorg voor
voldoende olie en hou het eventuele percentage 'nitro' binnen de aangegeven
marges. Zorg voor een constante kwaliteit / samenstelling van je brandstof.
Zorg dat je tankinstallatie voorzien is van een brandstof filter.

HET TOERENTAL
Als je de carburateur zo goed als mogelijk heb afgesteld dan kan je eens aan
je instructeur vragen of hij je heli wil invliegen. Hierbij let de instructeur op het
toerental van de hoofdrotor. Als het toerental te hoog of te laag is, dan kan je
dit oplossen door de instellingen van de gascurve aan te passen.

BRANDSTOFFEN (METHANOL, NITROMETHAAN)
Deze zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Voorkom aanraking met de huid. Voor-
kom inademen. Laat geen houders open staan. Bij zelf mengen: sluit voorraad
containers en de container met de gemengde brandstof zo snel mogelijk weer af.
Bewaar ze op een koele en donkere plaats. Hou ze buiten bereik van kinderen!!
Lees het etiket op de verpakking zorgvuldig.
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Methanol: Licht ontvlambaar en giftig.
Wordt makkelijk door de huid opgenomen. Veroorzaakt blindheid indien men
aan te hoge concentratie blootstaat. M.n. bij opname door de mond. Brand
onzichtbaar. Bij brand met water blussen.

Nitromethaan: Schadelijke stof
Is een zeer vluchtige stof, die daardoor makkelijk ingeademd kan worden. Heeft
een negatieve werking op het zenuwstelsel. Is tevens zeer explosief en reageert
snel en fel met tal van verbindingen. In besloten ruimten wordt snel de explosieve
mengverhouding met lucht bereikt.

Synthetische olie
Er zijn diverse oliesoorten die toegepast worden. Vermijd langdurig contact met
de huid. 

LIPO ACCU'S.
Lithium-ion polymeer batterijen, gewoonlijk bekend als lithium-polymeer batterijen
(afgekort "Li-Poly" of "Li-Po") zijn oplaadbare batterijen die zijn ontstaan na door
ontwikkeling van lithium-ion batterijen. Het lage gewicht, hoge energie afgifte,
en lage zelfontlading zijn eigenschappen waardoor deze batterijen erg polulair
zijn in R/C toepassingen, en met name in RC-heli’s en RC-vliegtuigen. 
Opgemerkt moet worden dat in de R / C toepassingen wat extra zorg moet
worden besteed aan het gebruik ervan. Hoewel veel meer gevoelig voor
mishandeling dan nikkel cadmium of nikkel-metaalhydride batterijen, kunnen
lithium-polymeer batterijen veilig honderden malen worden opgeladen als men
de onderstaande richtlijnen volgt: 
• Laders ontworpen voor gebruik met Li-Po batterijen moeten worden gebruikt.
Doet u dit niet het risico loopt van een explosie en / of brand. 

• De draden mogen nooit worden kortgesloten. Onmiddellijke schade aan de
Li-Po zal het gevolg zijn. 

• In tegenstelling tot nikkel-cadmium-cellen, mogen Li-Po batterijen nooit worden
ontladen tot onder een bepaald punt. Dus de onderspannings afschakeldrempel
op de ESC / ontvanger combinaties moeten of zo worden ingesteld dat te ver
ontladen wordt voorkomen. 

• Een accu die betrokken is geweest bij een ernstige crash mag nooit onmiddellijk
worden geladen in een voertuig als gevolg van het risico van brand. 
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Veilig laden
De meerderheid van de lithium batterij branden gebeuren tijdens het opladen,
dus is het zinvol om een LIPO-beschermzak te gebruiken zodat een brand zich
niet verder zal verspreiden. 
• Laad de accu niet in een voertuig, in het bijzonder een bewegend voertuig. 
• Opladen in een speciaal daarvoor ontwikkelde LIPO veiligheids zak wordt
aanbevolen. 

• Metalen containers kunnen worden gebruikt, maar zorg ervoor dat de
laadstroomkabels niet kunnen worden beschadigd of kortgesloten. 

• Houd batterijen gescheiden, zodat er bij brand geen andere batterijen
beschadigd raken. 

• Tijdens het opladen moet de LIPO accu worden weggehouden van brandbare
objecten. 

Veilig vervoer 
Er zijn zeer weinig gevallen bekend van batterijen plotseling exploderen wanneer
ze niet worden gebruikt, misbruikt of opgeslagen. Lithium batterijen worden
vaak bij gebruik van luchtvracht beschermd door een paar lagen noppenfolie
en kleine versies zijn uitgevoerd als ronde accu’s in mobiele telefoons. 
Moet een LIPO worden verzonden, verpak de accu dan zodanig dat deze fysiek
niet kan worden beschadigd. 
Sommige branden zijn veroorzaakt doordat een hond werd aangetrokken door
de geur van een lithium batterij en er in beet. 
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SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD VAN JE HELI
Regelmatig wordt door beginnende helivliegers de vraag gesteld wat je nu
precies moet schoonmaken en nazien als je hebt gevlogen. Dit verhaal geldt
voor zowel een elektro, als ook voor een brandstof heli. (van klein tot groot).
De dode vliegen en ander vuil van de rotorbladen, kap en landingsgestel maak je
het beste schoon door wat glassex op een stukje keukenpapier te spuiten en daar
de onderdelen mee af te wrijven. Spuit nooit rechtstreeks op de heli. Er komt dan
schoonmaak middel op plaatsen waar je het niet wilt hebben. Denk daarbij aan
bijvoorbeeld kogellagers.
De rest van de heli kan je met droog keukenpapier schoonwrijven.
Controleer of er speling op de blad-as zit door de bladhouders uit elkaar te trek-
ken. Kijk of er axiale speling op de hoofd-as zit. Kijk tijdens het schoonmaken of
je sporen ziet van slijten of schuren (stof).
Voel even (gewoon met je blote handen) of alle stuurstangen vast zitten en geen
overmatige speling vertonen.
Kijk visueel of alle boutjes nog op hun plaats zitten. Probeer nooit met gereed-
schap te kijken of de boutjes nog wel goed vast zitten. Je zou de locktite kunnen
breken, waardoor de schroef juist los komt te zitten. Ook de schroefkoppen
worden snel slecht als je er iedere week een sleutel of schroevendraaier op zet.
Als je twijfelt aan een boutje, neem dan geen risico en haal het los, maak het
schoon en bevestig het opnieuw met locktite.
Na ongeveer 3 middagen vliegen: Verwijder met droog keukenpapier de
vetresten op de hoofd-as en de hekrotor-as, en breng daarna wat nieuw vet
aan. Voor leerlingen geldt: Bespreek de eventuele gevonden problemen en
defecten altijd vóór je gaat vliegen met je instructeur.
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KOOLBORSTELMOTOREN EN BORSTELLOZE MOTOREN

Een klein stukje over deze motoren.
Elektromotoren bestaan uit een rotor en een
stator, beide kunnen zijn voorzien van wikkelingen
maar bij de in de modelbouw gebruikelijke
gelijkstroommotoren is altijd één van beide
voorzien van wikkelingen en de andere van
magneten. Bij borstelmotoren is de rotor voorzien
van wikkelingen. Door stroom door de wikkelingen
te sturen ontstaat een aantrekkende/afstotende
werking tussen de rotor en de stator waardoor de
rotor gaat draaien. Door nu op tijd de richting van de stroom in de wikkelingen
om te draaien zal de rotor blijven draaien. Het omschakelen van de stroomrichting
gebeurt bij een borstelmotor via de collector (of commutator) en dat is ook het
zwakke punt van borstelmotoren, de collector en koolborstel worden heet en zijn
onderhevig aan slijtage. Bovendien levert het slepen van de koolborstels over de
collector wrijvingsweerstand op en er treedt spanningsverlies bij de overgang van
de koolborstels naar de collector Een deel van de door de accu geleverde energie
gaat hieraan verloren. Dit gaat uiteraard ten koste van het rendement van de
motor.

Een borstelloze motor werkt in principe op dezelfde
manier als een borstelmotor maar het omdraaien van
de stroomrichting wordt elektronisch geregeld via de
stroomregelaar waardoor een collector en koolborstels
overbodig zijn. Modelbouwmotoren hebben drie aan-
sluitdraden waarvan er om de beurt twee stroomvoe-
rend zijn en de derde er via een seintje aan de regelaar
voor zorgt dat de stroomrichting wordt omgekeerd (bij
grotere motoren worden hiervoor sensoren gebruikt). 

De voordelen zijn duidelijk: geen warmteontwikkeling op collector en koolborstels,
geen wrijvingsweerstand, geen spanningsverlies en geen slijtage. De levensduur
(tot 40.000 uur) van een borstelloze motor wordt bij goed gebruik vrijwel alleen
bepaald door slijtage van de lagers. Het rendement van borstelloze motoren ligt
aanzienlijk hoger dan van borstelmotoren.
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Er zijn twee types borstelloze motoren: binnenlopers
(inrunners) en buitenlopers (outrunners).
Bij beide types zitten de wikkelingen in de stator
(stilstaande deel) en de magneten in de rotor
(draaiende deel) van de motor. Bij binnenlopers
draait de rotor binnen de wikkelingen en bij
buitenlopers draait de rotor om de wikkelingen, het
draaiende deel van de motor aan de buitenkant dus. Het gewicht van borstelloze
motoren is aanzienlijk lager dan van borstelmotoren, ze zijn daardoor uitstekend
geschikt voor gebruik in modelvliegtuigen.
Het toerental van deze motoren wordt aangegeven in omwentelingen per volt
per minuut, dit wordt aangeduid als b.v. 980rpm/volt of als 980Kv. Dat wil
zeggen dat deze motor onbelast met 2 Lipo cellen 7.4 x 980 = 7252 toeren zal
draaien, hoeveel toeren de motor met propeller haalt hangt af van de grootte
van de propeller. Borstelloze motoren zijn iso-synchrone motoren d.w.z. ze zijn
zelfsynchroniserend m.b.v. de regelaar, bij zwaardere belasting zal het toerental
omlaag gaan. 

Binnenlopers draaien doorgaans met hoge toerentallen, ze hebben een lager
koppel dan buitenlopers en worden meestal gebruikt in combinatie met een
vertraging.
Buitenlopers draaien meestal met een veel lager toerental, ze hebben een hoog
koppel en kunnen daardoor zonder vertraging een relatief grote propeller
ronddraaien. 

DE REGELAAR (ESC)
Een regelaar (electronic speed control) ook wel
ESC genoemd is een elektronische schakeling
die tot doel heeft om het toerental van een
elektromotor te variëren. Vaak kan de regelaar
ook dienen om de draairichting van de motor
en de remwerking (brake) in te stellen. 
Een regelaar regelt niet mechanisch zo als een
servo, maar door de schakelsnelheid van een
aantal elektronische schakelaars (FETs) te varië-
ren. Het snelle schakelen van de FET’s zorgt ervoor dat de motor een karakteris-
tieke hoge jankende toon laat horen. Dit gebeurt vooral bij lagere snelheden.
Deze manier van aan-sturen van de motor zorgt ervoor dat ervoor dat het toeren-
tal veel beter kan worden geregeld dan bij een mechanische rege-laar. Bij een
mechanische regelaar gaat vooral bij lagere snelheden veel energie verloren in
de vorm van warmte. Een elektronische regelaar heeft dit probleem veel minder.



22 Startersboekje

Het vermogen van een regelaar wordt aangeduid door het maximaal aantal cellen
(batterij spanning) en de maximale stroomsterkte (ampère) waarvoor de regelaar
is gemaakt.
Er zijn heel wat instellingen die in de meeste regelaars moeten worden ingesteld.
De meest bekende en belangrijkste zijn de volgende:
• Softstart (rustige start)
• Cutoff (afschakelspanning bij te lege accu)
• Governor (toerenregeling)
• Direction (draairichting)
• Brake (rem)
• Timing (manier van aansturen)
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Softstart
Deze instelling dient ervoor dat de motor niet direct op het ingestelde toerental
gaat draaien, maar het toerental rustig wordt opgebouwd. Dit is vooral bij heli’s
van belang, anders gaan de tandwielen stuk.

Cutoff
Moderne LIPO accu’s mogen niet te ver worden ontladen, anders gaan ze stuk.
Deze instelling zorgt ervoor dat dit kun kan gebeuren. Afhankelijk van de instel-
lingen wordt het vermogen van de motor teruggeregeld, of wordt de motor uit-
geschakeld.

Governor
De toerenregeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat de motor ongeacht de be-
lasting en de batterijspanning op het ingestelde toerental blijft draaien.

Direction
De draairichting van een borstelloze motor kan worden omgekeerd door 2 dra-
den van de motor van plaats te verwisselen. Een groot aantal regelaars kan dit
echter ook elektronisch.

Brake
De moderne regelaar kan ook als elektronische rem werken. Hierdoor staat de
motor direct stil als het “gas” wordt dicht gezet. Bij heli’s wordt deze functie uit-
geschakeld omdat er anders schade ontstaat aan de aandrijflijn. Met name de
tandwielen krijgen het dan zwaar te voorduren.

Timing
Een borstelloze motor wordt aangesloten met 3 draden. De signalen van de re-
gelaar worden in een bepaalde volgorde naar de motor gestuurd. De tijd die daar
tussen zit wordt de timing genoemd. Een verkeerd ingestelde timing kan als re-
sultaat hebben dat de motor een geluid maakt alsof er zand in zit. Ook de regel-
aar kan bij verkeerd ingestelde timing gemakkelijk stuk gaan.

BEC
De afkorting BEC staat voor Battery Elimination Circuit.
deze schakeling zorgt ervoor dat je geen aparte battery nodig hebt om je ontvan-
ger en servo's van spanning te voorzien. De BEC haalt de benodigde energie uit
de aandrijfaccu.
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