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Perfectie in modelbouw!

Wetenswaardigheden over modelbouwhelikopters - praktijktip 6

Helikopters worden steeds populairder onder modelbouwfanaten en ze zijn fascinerend
om te vliegen. Maar voor de eerste vlucht, en voordat u hem zo soepel kunt sturen en
vliegen als zijn grote broers - de helikopters van de verkeers- en reddingsdiensten, is veel
geduld en oefening nodig. En ook de beste piloot is ooit klein begonnen. Vliegen is nie-
mand aangeboren, iedereen heeft het ooit moeten leren. Maar helaas is al menig model-
helikopter neergestort door een ondoordacht stuurcommando.                                            

Met deze praktijktip willen we u meer informatie geven over deze fascinerende vliegma-
chines en hun achtergronden. Want wie hun techniek en de verschillende onderdelen
kent en begrijpt, heeft meer kans om ooit een echte hoogvlieger te worden.

Hoe vliegt een helikopter?
De hoofdrotor van een helikopter werkt als de propeller
van een vliegtuig. Hij trekt de helikopter omhoog. Het
rotoroppervlak heeft hetzelfde profiel als de draagvlakken
van een gewoon vliegtuig. Door het draaien ontstaat een
Ñcirkelvormige " vleugel. Deze propeller zorgt voor de
stijgkracht en de voortstuwing. De piloot verandert de
bladhoek van de rotorbladen om het stijgen en zakken
van de helikopter te regelen. Daarbij blijft het toerental
van de motor constant. Deze instelling wordt ook wel de
pitch of de collectieve bladhoekverstelling genoemd.

Met cyclische bladhoekverstelling door het kantelen van
de rotorkop, kan de helikopter in elke gewenste richting kantelen (= rollen en stampen).

PRAKTISCHE TIPS Perfectie in modelbouw!

Fascinerende
modelhelikopters

6

De hoofdrotor
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Perfectie in modelbouw!

De staartrotor voorkomt
dat de helikopter door de
hoofdrotor wordt rondge-
draaid. Door de bladhoek
van de staartrotorbladen te
veranderen, is deze draai-
ing om de verticale as, het
gieren, van de helikopter
zeer nauwkeurig te sturen.
(Gieren = de piloot laat de
vliegmachine om zijn verti-
cale as draaien.)

Verschillende motorsystemen vergeleken
Modelbouwers onderscheiden motor naar de type aandrijving: er zijn elektromotoren, ben-
zinemotoren en methanolmotoren.

De elektromotor is eenvoudig en zonder veel technische kennis te gebruiken. Opvallend is
zijn stille werking. En dat biedt meer mogelijkheden om te vliegen - handig als er geen
vliegveldje voor modelvliegtuigen in de buurt is. Maar het vermogen van elektromotoren is
kleiner dan dat van verbrandingsmotoren. En dat betekent kortere vluchten.

Bij de verbrandingsmotoren kennen we benzine- en methanolmotoren:

Methanolmotoren hebben Ñgloeiontsteking" en vereisen geen actieve ontsteking. Een
gloeibougie zorgt voor de ontsteking en de motoren lopen op een mengsel van methanol
en olie. Dit type aandrijving is zeer populair. Het grote voordeel: de motoren zijn licht en
krachtig, en lopen door het hoge toerental vrijwel trillingsvrij. Daardoor kunt u lang in de
lucht blijven - u hoeft tussendoor geen accu's op te laden. Daarentegen mag u methano-
laangedreven helikopters alleen op de daartoe aangewezen vliegterreinen laten vliegen.
De motor produceert meer lawaai dan bij helikopters met elektromotoren.

De staartrotor

Aufbau eines Modellhelikopters - gezeigt am „ECO 8“ von Ikarus Modellsport

Bij de hoofdrotor regelt de
Ñpitch-instelling" het stij-
gen en dalen (collectieve
bladhoekverstelling). Via
cyclische bladhoekverstel-
ling met behulp van de tui-
melschijf kan de helikopter
in alle richtingen sturen
(stampen en rollen, dit
komt overeen met de
hoogte- en rolroeren van
een vliegtuig met vaste
vleugels).

Staartrotorservo
Bepaalt de bladhoek van de
staartrotorbladen en stuurt
daarmee de helikopter om
de gieras (zoals het rich-
tingsroer bij een vliegtuig).
De bevestiging aan de
staart is een handige tunin-
gaccessoire, dit zorgt voor
een zeer nauwkeurige
besturing.

Tuimelschijf

Servo's voor het besturen
van de tuimelschijf en de
pitch

Staartrotor
Deze compenseert het
reactiekoppel van de hoof-
drotor, en kan het model
om zijn verticale as laten
draaien of laten gieren. Dit
komt overeen met het
richtingsroer van een
vliegtuig.

Drijfwiel
Brengt de omwentelingen van de motor over
op de as van de hoofdrotor, en via een ander
tandwiel ook aan de tandriem die de staartro-
tor aandrijft.

Kielvlak
Stabiliseert de helikopter
tijdens de vlucht.

Elektromotor

Landingsgestel

Staartrotorsteun
(tuningaccessoire)

Rotorkop

Stuurpeddels
Beinvloeden de stand van
de hoofdrotorbladen

Frame

Accupack
Levert de energie voor de
aandrijving en de RC-
afstandsbediening, en door
hem in de lengterichting te
verschuiven kunt u het
zwaartepunt verplaatsen.
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De modelbouw-helikopter - alle belangrijke onderdelen in ÈÈn oogopslag
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Perfectie in modelbouw!

Informatie 

Benzinemotoren vereisen een ontstekingsmechanisme. De gemiddelde cilinderinhoud van
deze motoren bedraagt 23 cm≥. Deze motoren worden met een startkoord handmatig op
gang getrokken. Het grote voordeel: benzinemotoren hebben geen startsysteem nodig. En
ze lopen op brandstof die bij elk tankstation te koop is - in een tweetakt-mengverhouding
van 1:25 tot 1:50. Het toerental is lager en het koppel is hoger dan dat van methanolmoto-
ren. Benzinemotoren zijn zeer betrouwbaar. Maar ze zijn zwaarder en produceren minder
vermogen dan methanolmotoren.

Welke motor past bij mijn helikopter?

Elektromotoren zijn geschikt voor kleine helikopters met een rotordiameter van 50 tot 120
cm. De meeste normale modelbouwhelikopters met een rotordiameter van circa 150 cm
gebruiken methanolmotoren. Benzinemotoren worden voornamelijk gebruikt in grote,
nauwkeurige schaalmodellen. De rotordiameter is daarbij vaak meer dan 180 cm.

Veiligheid voor alles!

Voor het besturen van een modelbouwhelikopter moet u niet alleen veel ervaring
opdoen, maar moet u zich ook zeer verantwoordelijk kunnen gedragen. Wie de
veiligheidsvoorschriften negeert en zich onnadenkend gedraagt, riskeert ongeval-
len met zwaar lichamelijk letsel.

Iedere liefhebber van modelbouwhelikopters dient de volgende veiligheidsregels
in acht te nemen:

• Benader nooit een helikopter met draaiende rotor en blijf op een veilige afstand
van minimaal 15 meter. Houd zo nodig ook de toeschouwers op afstand.

• Vlieg nooit met onveilig of twijfelachtig materiaal. Vraag ervaren piloten om
advies als u iets niet weet of als u iets vreemds ziet.

• Vlieg nooit wanneer uw twijfelt aan uw vliegvermogen, aan uw materiaal of aan
de vlieglocatie. Inspecteer uw model regelmatig op schade en slijtage.

• Vlieg nooit in de buurt van mensenmassa's, speelplaatsen, spoorrails, vliegvelden
of drukke verkeerswegen, vlieg alleen op grote, overzichtelijke terreinen.

• Neem de plaatselijke voorschriften voor het vliegen met modelvliegtuigen in
acht. Neem bij twijfel contact op met de locale autoriteiten of met een plaatselijke
modelbouwwinkel.

* Houd bij het uitoefenen van uw hobby rekening met uw omgeving en het
milieu, denk aan de dieren en de gewassen.

• Houd bij het uitoefenen van uw hobby rekening met uw omgeving en het
milieu, denk aan de dieren en de gewassen.

• Houd rekening met collega-modelbouwpiloten in uw omgeving.

• Veiligheid voor alles! Een helikopter kost alleen maar geld.
Uw gezondheid i onbetaalbaar!

Vliegscholen voor beginners
Van weekendcursussen tot individuele lessen - vliegscholen bieden beginners
allerlei mogelijkheden om veilig te beginnen met het vliegen van modelbouwhe-
likopters. Zie voor meer informatie: Ikarus-modelbouwvliegschool,
www.ikarus-modellbau.de


