PITCH AFSTELLEN ZONDER GEBRUIK TE MAKEN VAN
DE PITCHMETER.

Kijk je nu vanaf de voorkant van de heli tegen de bladhouders aan zoals de foto weergeeft en staat
het voorste blad hoger dan het achterste blad dan heb je een positieve pitch hoek. Waar het nu om
gaat is het bepalen van de lengte L en afstand A. De lengte L is een vaste lengte, echter de afstand A
gaat veranderen als we de pitch veranderen. Door de afstand A te meten kunnen we de hoek
uitrekenen. Bij relatief kleinere hoeken zoals wij ze hier tegenkomen kan je stellen dat als je afstand
A deelt door lengte L je een omzetting in radialen krijgt. Afstand A wordt bepaald door de hoek van 2
bladen samen en moeten we die dus delen door twee om een enkele hoek te weten.
Je krijgt dan A / 2 / L.
Daarna moet je dit nog omrekenen naar graden. Dit gaat als volgt:
Een hele cirkel bestaat uit 360 graden en is gelijk aan 2 x Pi radiale, een halve cirkel (180 graden) is
dus 1 x Pi radiale. Dus moet je de uitkomst dan delen door 3.14 (Pi) en vermenigvuldigen met 180.
Je krijgt dan als formule A / 2 / L / 3.14 x 180.
Voorbeeld: L = 325 mm en A = 70 mm.
A / 2 / L / 3.14 x 180 = 70 / 2 / 325 /3.14 x 180 = 6.17 graden.
Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Stel dat je de hoek weet in graden die je wil instellen maar de
afstand nog niet dan krijg je:
Hoek / 180 x 3.14 x L x 2 = Afstand A.
Voorbeeld: L = 325 mm en de hoek is 6 graden.
Hoek / 180 x 3.14 x L x 2 = 6 / 180 x 3.14 x 325 x 2 = 66.99 dus afgerond 67 mm.
Op deze manier is het dus ook mogelijk de pitch in te stellen.

