
Mødereferat
Stormodel- og Jet-kontrollant udvalgs møde 28.Maj 2012

Hobbyudvalget Side 1 af 3

Tid: Mandag d.28.Maj 2012 kl 10.00 til 16.00
Sted: Fjelsted skov kro
Deltagere: Peter Bejerholm, Troels Lund, Stig Andersen, Claus Tønnesen
Afbud: Anders Hansen
Referent: Claus Tønnesen

Opsamling på seminaret 2012
Mange positive tilbagemeldinger, godt at gå ned i specifikke emner som f.ex. servoer.
Ros til Per for at dirigere seminaret, fungerede rigtigt godt.

Emner til seminar 2013
Artikel til bladet om stormodeller generelt, og opfordring til at komme med forslag til emner til
næste seminar. Tilsvarende et forum indlæg.
På emnelisten kom allerede følgende forslag:

 Rorforbindelser
 Failsafe, lav batterispænding, forskellige scenarier
 ’Bring me home systemer’... nyt og avanceret elektronik/funktionalitet.
 Erfaringer fra godkendelser generelt

 dårlig gasservo
 bukket vingerør (manglende test før start)
 trækstænger (kontramøtrik), sikring af turnbuckles.
 Flyvevægt (toploaded jet til græsoperation), overload af udstyr.
 KISS – alle specialfunktioner skal ikke benyttes på første tur.
 Brugte / Renoverede modeller..
 Vejning af modeller, især i ’tæt’ på 25 kg scenarier.

Kommunikation af ændringer
Alle ændringer i regler, checklister, beskrivelser etc. skal gennemgåes på seminaret og gerne via
artikler og forum (åbne del), ellers slår ændringen ikke igennem hos kontrollanter og piloter, som
dermed stadig tror at det er den gamle regel/fortolkning der gælder.

Tilføjelse til checkliste/beskrivelse
”Motor skal kunne stoppes fra sender” vedtog vi på forrige seminar, men det er ikke indført i
checkliste/beskrivelse.
”Der skal være to måder at stoppe motoren på, den ene skal være fra senderen”

”Anbefalet fail safe setting: Jet = sluk, øvrige motorer tomgang eller sluk.”

Action ??   +  kommunikation af ændringen :-)

S Certifikater
Falder på plads stille og roligt, bestående stormodel S tager certifikatet henover sæsonen (på frivilig
basis), og henstilles til at have det på plads før godkendelse af ny stormodel S model.
Nye stormodel S pilotern skal have S certifikat før godkendelse af model og pilot.

Multirotor
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Troels har haft kontakt til Lars Rørstrøm. Anatomien er meget forskellig fra helikopter (helt anden
styring/stabilitet), så ikke under H.

Gråzone område over mod den professionelle verden (filmoptagelser, universitetsresearch og dertil
hørende flyveområder).

Der søges stadig en ’ankermand’. Troels vil begynde at liste hvor multirotor afviger fra helikopter,
og dermed komme en definition nærmere f.eks.

 Standarder for prøvning af hub (500kg)
 test af stabilitets systemet (e.g. tab af to propeller på en otte propels mutirotor).
 Der skal være en panikknap.

Godkendelsesformular
Den nye formular er taget i brug og fungerer OK.

Revision af modelliste
Enkelte smuttere på registering af kontrollant på kortet
Opfølgning på korrekt registrering A/H/J/S, da det har betydning for hvilke andre modeller en pilot
må flyve på ”synsfri sammenkobling”.

Bed om frisk liste fra sekretariatet til gennemgang. (Claus)

Ønske og at gentage ”bekræft dine registrerede stormodeller” kampagnen til årsskiftet.

Forum
Hvem har adgang til stormodelkontrollantområdet ? check op + bestyrelsesmedlemmers adgang??

MDK Web
Anmod om redaktør adgang til stormodel området.

Status på udvalget
Under hobbyudvalget? Eller hvor skal vi høre til??
hobbyudvalget er ok men der savnes en præcisering af ”teknik, certifikater og modelregler” i
formålsparagraffen.

”Go Big”
Ok, inden for arrangementets rammer, men flyene skal ikke videre.

GS regelsæt
Claus gennemgik det nuværende materiale.
Præsentation og generel beskrivelse af konceptet findes allerede.
Oplæg til statisk test forefindes.
Regneark til CG, Statisk belastningstest, Rorkræfter og servostrøm findes.
Herefter overgik vi til konkret arbejde med regelværket for GS, og kom et godt stykke videre med
checkliste og generelle krav og indsatspunkter for at få GS etableret som klasse.

Noter fra GS gennemgang (stikord og spørgsmål til opfølgning)
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 Papirlogbog fra KDA shop (Troels kigger på et eksemplar).
 Bremsesystemer?
 Vægt vil være airframe + evt. payload.
 Krav til Giant Scale pilot: Skal have erfaring fra tilsvarende stormodel type. (antal år,

flyvninger, ??)
 GS projekt tilknyttes en kontrollant fra projekt start.
 Kriterier for godkendelse af en plads til GS brug, luftrum for GS ?
 Registreringsnummer kan evt. påkræves at være et OY-xxxxx  af trafikstyrelsen. (vi skal

selv styre nummerrækken)
 Model/Pilotkort ?? kan vi benytte de nuværende, eller skal der udstedes specielle.
 Kontrol af byggeri? Hvordan med halvfabrikata / færdige modeller.

o Visuel inspektion af alle monteringspunkter skal være mulig

Action punkter:
Stig giver en orientering på forum ”For tidligt at sige noget om hvornår det kan træde i kraft, vi
håber naturligvis på at det kan være klart til næste år, men der er mange som skal tages i ed omkring
dette. ” - blev udført på stedet – og blev positivt modtaget

Referat rundsendes til godkendelse (ClausT), og sendes efterfølgende til MDK bestyrelsen til
orientering / opfølgning.

Dokumentdeling?? Claus spørger Allan Feld.

GS Checkliste som vi arbejdede med på mødet overføres til ’formelt’ regel/dokument sæt (ClausT)
GS Oversættelse af regneark (ClausT)
Statisk belastningsprøve, beskrivelse og opsamling på materiale (Stig)

Videre arbejde med GS regelsæt, alle, hen over sommeren :-)

Næste møde:
Telefon/Skype møde: Ultimo Juni, Ultimo August og September, og efter behov.
Fysisk møde: Ultimo Oktober ?


