
Stormodelkontrollantseminar 2015

Referat fra stormodelkontrollant seminar 25 jan. 2015
Årets stormodelkontrollant seminar blev afholdt på Fjeldsted Skov Kro.
Der var 64 kontrollanter til stede, samt formanden for hobbyudvalget Anders Hansen, MDKs
formand Allan Feld, og stormodeludvalget: Jes Berring, Claus Tønnesen, Troels Lund og Stig
Andersen.
Formanden for Hobbyudvalget Anders Hansen, bød velkommen og fortalte om
stormodeludvalgets arbejde i 2014.
Der er 77 kontrollanter, og der er blevet godkendt 157 stormodeller i 2014. Det er 2,0
stormodel godkendelse pr kontrollant, hvilket er lidt mindre end sidste år.
Anders fremlagde statistisk data omkring stormodeller og kontrollanter fra 2014 som kan ses
på hjemmesiden under ”stormodel og jet”.
Stormodeludvalget har afholdt 4 møder, 1 fysisk og de 3 som telefonmøder.

Claus Tønnesen takker af…
Claus Tønnesen er udtrådt af udvalget for at give plads til nye kræfter. Stor tak til Claus for en
stor indsats siden udvalgets start.

Kontrollant prøve
Alle deltagere deltog i en ”Tip en 13’ner”
Prøven blev evalueret og afvigende svar blev diskuteret kort.

Spørgsmålet om kontrollanten måtte godkende et familiemedlems fly blev diskuteret. – det må
man gerne, men bør så vidt det er muligt undgås.

Et andet spørgsmål der blev diskuteret var: ”Er det acceptabelt at drive en elmodels modtager
fra motorakku´en?” – Nej, det må den ikke.

Siden sidst
Opdateringer og regelændringer blev gennemgået:

Motorsvæver, S eller A ?
Der har gennem året være tvivl omkring godkendelse af svævere med motor.
Hvis modellen flyver som en svævemodel og den bruges som en svævemodel, så
ér det en svævemodel i certifikatmæssig forstand, uanset om der er monteret
hjælpemotor.
Modellen kan også godkendes som A model hvis pilot og kontrollant er
enige om dette.
Kontrollant skal have certifikat i den pågældende kategori.
Ændringen er opdateret i vejledninger for alle kategorier.

Godkendelse af modeller på udenlandske pladser
– Kan godkendelse foregå på en udenlandsk flyveplads? (f.eks. i Sverige eller

Tyskland)
– Ja, hvis piloten er stormodel pilot i forvejen og modellen er lovlig at flyve med

iht. lokale regler.

Godkendelse af en Trike.
- En faldskærm monteret på en gokart med propel…
Hvilken kategori skal denne stormodel godkendes under?



Den kan og skal godkendes som en stormodel A
Vi ser frem til at høre om godkendelsen, og vil meget gerne have tips og tricks fra
samme.

Følg opdateringer på modelflyvning.dk
http://www.modelflyvning.dk/hobbyudvalg/stormodel-og-jet/stormodel-
certifikater/opdateringer.aspx

Erfaingsudveksling
Der kom mange historier og erfaringer fra sæsonen der gik, f.eks.

 Poul Munch: Beretter om Enaloop battrier der svigter når kapacitetten er på ca
50%.

 Claus Tønnesen: Et nyt sendesystem LBT er lanceret som alle sendere fra 2015 og
frem,  har installeret. Claus har oplevet at ældre modtagere der
holder op med at virke når de opdateres efter fabrikantens
anvisninger.

 Diskussion Der opstod en diskussion omkring kopimodtagere til stormodeller:

Det er ikke forbudt at anvende kopimodtagere, hvis det virker og der
kan laves rækkeviddetest, kan modellen godkendes.

Diskussion i faggrupperne
Forsamlingen blev bedt om at gå ud i deres respektive grupper og diskutere følgende:

Motor 1: Godkendelse af store elmodeller.
Gennemgang, tips og triks til godkendelse af store elfly.
To store elfly som var opbygget korekt, dog på hver sin måde, blev
gennemgået.

Gode tips til godkendelser af elfly:
Batterierne skal side godt fast
Drivaccuerne skal kunne afbrydes udvendigt på flyet.
Brug Throttle cut på senderen til at sikre at regulatoren ikke er ”aktiv”

Motor 2: Find fejlen QQ Yak54.
Medbragt kunstflyver var medbragt med historien om gentagende havari ved
flyvning. Modellen tipstaler og kan ikke flyve. Gruppen blev sat til at finde mulige
fejl på flyet.

Gruppen diskuterede mange mulige senarier, men fandt umiddelbart ikke nogle
fejl eller skævheder på flyet.
Flyets problemer er statig uopklaret.

Jet:
En repareret model blev vist frem og reperationen blev gennegået.

Telemetri ved voice blev gennegået – begræns det under prøveflyvningerne.



Svæve:

Gruppen gennemgik kritiske ting der skal gennegåes efter genopbygning af svævemodel.
Derefter kiggede de på beregning af tyngdepunkt og indstillingsvinkler med Schwerpunkt
programmet.

Heli:

Gruppen kiggede på Fly bar less systemer. Hvordan kontrolleres et korrekt setup.

Afslutning og evaluering
Dagen sluttede med en evaluering af dagens program.
Stormodeludvalget siger endnu engang tak for alle evalueringerne.
Vel mødt 2016

Stormodeludvalget


