
Prop Converter voorbeelden;
Prop converteren naar andere maat bii t geliikbliivend toerental.
Voor 2-blads naar 3 blads propellers moet "$LF" vermenigvuldigd worden met faktor 1,4 !!

Propmaat

9x6 | 2-blad

ttxTl2-blad

à Prop
(PLF = Proploading Factor)

(9)2 x 6= 9x9x6= 486 486 = 486 , Spoed -- 486 = 7 ,6 ) 8x7,51 2-blad
8" prop {8}2 x Spoed 64 x Spoed 64

486 = 486 , Spoed = 486 = 4,9 + LOxSl 2-blad
L0" prop (10)'zx Spoed 100 x Spoed L00

486 = 485 , Spoed = 486 =7,L ) 7x7l 3-blad

) 8x5,5/ 3-blad

7" prop (712 xl,4 x Spoed 68,6 x Spoed 68,6

486=486,Spoed=S=5,4
8" prop (8)'zx1,4 x Spoed 68,6 x Spoed 89,6

(LL)'zx 7= L1.xi-TxT= 847 847 = 847 , Spoed = 847 = 8,5
L0"prop (10)2 x Spoed 100 x Spoed L00

947 = 847 , Spoed = 847_= 5,9
L2"prop (1212xSpoed L44xSpoed 144

847 = 847 , Spoed =847-=6
L0"prop (L0)2x1,4xSpoed 140xSpoed 1,40

tSxLLl2-blad (18)2x1 1= 1"8x18x1 1=3564 3564 = 3564 ,

2O"prop (20)'zx Spoed 400 x Spoed

3564 = 3564 ,

17" prop (I7|2 xSpoed 289 x Spoed

3564 = 3564 ,

L6" prop (16)'zx Spoed 256 x Spoed

3564 = 3564 ,

1-6" prop (!6)2 xl,4 x Spoed 358 x Spoed

) 10x8,5/ 2-blad

) L2x6l2-blad

) L0x6l3-blad

SPoed = 35.64 =8.9 ) 2Ax9/ 2-blad
400

Spoed = 3564 =12,3 ) t7xl2l2-blad
289

Spoed = 3564 =13,8 ) t6xl4l 2-blad
256

SPoed = 35&1 =10 ) 15x10/ 3-blad
358

t0x6l 3-blad { 10)'z x1,4 x6=10xL0x1,4x5=840 840 = 840, Spoed=840=7 ) ttx7l2-blad
121 x Spoed 72L1"1-"prop (L1)'zx Spoed

Grote Spoed geeft; meer horizontale snelheid, beter geschikt voor snelle modellen, minder acceleratie,
la ngere sta rtbaa n nodig, m i nder stijgve rmoge n.

Kleine Spoed geeft; minder horizontale snelheíd, beter geschikt voor langzame modellen,meer acceleratie,
kortere startbaan nodig, meer stijgvermogen.

Jan Hermkens, Oss



Toerenta l-Speed-Spoed Monoerafie
$gebGdL-Effinlr;l

x I 
'OOO

Levlrl Fllght
$peed"{#q/u}

Homlnal
Pltch Punten op Hartliinen

van de Monografiën
met elkaar verbinden!

Vlieesnelheid (Speed)
Spoed en toerental
zijn bekend;

Verbind de gebruikte spoed

met het behaalde toerental
en men vindt in de

Speed-Monografie de
theoretisch te behalen snelheid.

Spoed (Pitch)
Men wil een bepaalde
snelheid halen, dus snelheid
is bekend. Het max. toerental
van de motor is ook bekend
(fabrieksopgave, maar is altijd
aan een te hoge kant !l
Neem hiervan9O%)

Verbind toerental met de
gewenste vliegsnelheid en

men vindt in de

Spoed-Monografie
de bijbehorende Spoed.

Nu kan men met de bekende

Spoed experimenteren met
versch il lende propdiameters
om het max. toerentalte halen

voor de gewenste vliegsnelheid.

Toerental (static RPM)
Men wil met een bepaalde
spoed en een bepaalde
vliegsnelheid weteq welk
toerental de motor draaít.

Verbind de gebruikte spoed

met de hartlijn van de bepaalde
vliegsnelheid en men vindt in
RPM-Monografie het
bijbehorende toerental dat
nodig is om met deze spoed

de snelheid te kunnen halen.

Jan Hermkens
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