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UNP részleteinek megbeszélése – Kiegészítés Hársfalvi Pál Elnöktől 

Tisztelt Szakkörvezetők! 
Pontosítanám a szimulátoron végrehajtandó vizsga feladatot: 
Egy betonos repülőtérről kell üzemelni (mindegy melyik) de én a RealFlight ranch-et 
ajánlom: 
 
A gép legyen ez a Cap232 alapértelmezésben elég élethűek a paraméterei. 

Teljesen önstabil vitorlázó modellt vagy annak beállított más modellt nem fogadok el! A 
feladat pontosan az, hogy a modellt vezetni megtanulja a gyerek. 
1. Feladat: 
- Felszállás pálya irányban 
- bal forduló 90 fok 
- emelkedő repülés 40 m ig 
- bal forduló 90 fok 
- magasság tartás 30-40 m között és repülés a hosszú falon 
- bal forduló 90 fok magasság tartás 30-40 m között 
- bal forduló a final-re 
- alacsony áthúzás a beton felett maximum 8 m magasságban 
- emelkedés 30 m ig folytatni az iskolakört a fentiek szerint a final-ig 
- leszállás elpattanás nélkül kilebegtetéssel a betonra 
 
2. feladat 
Meg kell csinálni at 1. feladatot jobb körön  
 
3. Feladat: 
Kényszerhelyzeti manőver 
- felemelkedés látóhatárig (kb  400 feet 120 m) 
- gáz levétel 
- minden kormány véghelyzetbe 3 másodpercre 
- leszállás a modell törése nélkül bárhol 
 
4. feladat: 
Körözés oldalkormány használatával: 
- felszállás 
- bal fordulóval emelkedés 15 m-re 
- bal legalább 45 fokos bedöntéssel folyamatos körözés (legalább 5 kör) úgy hogy a magasság 
15-25 m között maradjon. Közben a kör íve nem változhat jelentősen. A helyes 
oldalkormány használatot fogom ellenőrizni. 
- körözésből kivétel pálya irányban 
- egyenes repülés a pálya másik végére 
- jobb  legalább 45 fokos bedöntéssel folyamatos körözés (legalább 5 kör) úgy hogy a 
magasság 15-25 m között maradjon. Közben a kör íve nem változhat jelentősen. A helyes 
oldalkormány használatot fogom ellenőrizni. 
- körözésből kivétel pontosan a pilótával szemben majd rövid egyenes repülés a pilóta 
irányában 
- balra kifordulás a pálya iránnyal párhuzamosan 
- 20-25 m-en áthúzás a beton mellett (hosszúfal) 
- jobb 180 fokos forduló 
- leszállás a betonra elpattanása nélkül kilebegtetéssel 
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 A 4 feladatból rontás miatt 1-et lehet ismételni. Akinek nem sikerül 1 hét múlva újra 
találkozunk, ha akkor sem sikerül, akkor megint egy hét. 

A lényeg az, hogy amíg ezt a minimális feladatot nem tudja a növendék addig nem érdemes 
modellt adni a kezébe, mert jó eséllyel törni fogja a modellt, és oda a sikerélmény. (Én nem a 
törhetetlen és egyben erősen korlátozott képességű modellt tartom a megoldásnak) 
 
Ezt követelményt egyébként én a reptér rendbe is betenném, ezzel rendkívüli mértékben 
növekedhet a modellre repülések biztonsága. 
 
A papirusz modellekkel kapcsolatban én kicsit szkeptikus vagyok! 1980 körül gyártották a 
Nyíregyházi papírgyárban az alapanyagát, ami ugye egyszerű keményítő alapú 
ragasztóval van ragasztva. (akkor még ott dolgoztam a gyárban, láttam raklapnyi papiruszt, 
ami a pulperben végezte, mert gyenge volt a ragasztása). Nincs információm róla, hogy egy 
ilyen ragasztóval szemben 40 év távlatában milyenek az elvárások és milyen tárolást 
igényelt volna a szilárdság vesztés elkerülése. Kraft papírral van borítva, ami legalább 80% 
első feldolgozású cellulózt tartalmaz, az vélhetően jól fogja bírni, de az alja már nem biztos, 
hogy jó minőségű papir.. Én  javaslom, hogy mielőtt 100 gyereket rávesztek az építésre két 
modell épüljön meg és húzzátok meg kicsit erősebb szélben, hogy tudjuk mit bír ki.  
 
Körrepülő szimulátornak akkor lehetne alkalmassá tenni, bármelyik szimulátort, ha valaki egy 
olyan speciális fogantyút készítene ami helyes magassági kormány jelet ad minden kéz és 
modell pozíció viszonyban. Ilyenről nem hallottam, de ha valaki kifejleszti... én 
paraméterezek egy modellt amin csak magassági van és állandóan körbe-körbe megy gázadás 
után. 

 

Kérném az alábbi táblázatot kitölteni: 

UMP adatbekérő.xlsx 

 

A szimulátorokat egyben szeretném rendelni. Kérem azt is írjátok be a táblázatba ki 
mennyit kér. (két füle van) 

 

 


