
Hořejší model s.r.o.   

NOVÝ MOTOR XM2225EG-23

Firma Dualsky vydala nedávno několik malých elektromotorů, které patří do řady EG.
Motory jsou na první pohled kuriózní tím, že je lze upevnit na motorovou přepážku za
přední čelo. To je v této třídě motorů neobvyklé. Umožňuje to snadnou montáž motorů do
úzkých trupů malých elektrovětroňů.
Motor jsme instalovali na model RES a sami ověřili v letu. Výsledky nás velmi příjemně
překvapily. Nejlépe ovšem testuje nezávislá osoba, proto jsme jeden motor poskytli na
vyzkoušení kvalifikovanému a v nejlepšímu slova smyslu zvědavému modeláři, Ing. Janu
Kubicovi.

Honzovi tedy patří další slovo:

Dostal se mi do rukou nový výtvor firmy Dualsky - "motůrek" s označením XM2225EG-23.
Tento text shrnuje zkušenosti získané testováním na zemi i ve vzduchu. Motor má v nabídce
firma Hořejší - viz https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3792

Rozměry a parametry

Jak vyplývá z označení, má motor průměr 22 mm, délku 25 mm a je určený speciálně pro
elektrovětroně (Electro-Glider). Číslo za pomlčkou označuje počet závitů, stravitelnější
bude asi konstanta motoru - 1600 otáček na volt. To je poměrně hodně, ale velkého výkonu
se u malých motorů dá dosáhnout jedině otáčkami.

Posuvným měřítkem jsem naměřil následující rozměry: průměr 22.4 mm, délka 24.2 mm
(bez stavěcího kroužku), délka magnetů 9 mm, hřídel 3 mm, upevňovací otvory M2.5 na
rozteči 16 mm. Motor váží 32 g.

Většina malých motorů používá k upevnění šrouby M2 na rozteči 14. Už toto dává tušit, že
motor je dospělejší, než by rozměry naznačovaly. Dalším neobvyklým znakem je
integrovaný ventilátor v zadním čele rotoru, z mých ostatním motorů jej má jen
dmychadlový Hacker E40.

Statická měření

Prohrabal jsem zásoby a zjistil jsem, že nemám vhodný regulátor. Proto jsem pro statické
měření napájel na motor 3.5 mm konektory, abych mohl použít stařičký JETI Advance 18.

S bateriemi 2S1000 a 3S1050 jsem s různými vrtulemi naměřil následující:

Baterie Napětí Proud Výkon Otáčky Vrtule

2S1000 7.6 5.1 38.76 10650 žlutá Kavan 6x4 pevná

3S1050 11.1 9.4 104.34 14700 žlutá Kavan 6x4 pevná

2S1000 7 12.1 84.7 7440
Ae 9x5 sklopná, trámec
36 mm

2S1000 6.9 12.5 86.25 7020 Ae 9.5x5 sklopná

2S1000 7.2 8.5 61.2 8970 Ae 8x4 sklopná

3S1050 10.5 14.2 149.1 11790 Ae 8x4 sklopná

K měření proudu a napětí mám wattmetr, otáčky měřím aplikací Spectroid, u toho bych se
ještě rád zastavil. Motor má krásné spektrum, slyšet je opravdu jen vrtule - viz záznam níže.
Pro dvoulistou vrtuli jsou otáčky naměřená frekvence krát 30. Mám zkušenost, že kvalitní
motory mají výrazný "peak" pro vrtuli, levnější motory hlučí na mnoha frekvencích.

 XM2225  "No name" motor
 

Po několika dnech mi dorazil regulátor Pulsar A-15, tip na něj jsem našel v německém
časopisu FMT, u nás ho prodává Conrad.

Pokrok v elektronice je fantastický, regulátor je deklarovaný na 15 A trvale, 25 A špičkově a
váží jen 7 g (i s kabely). Regulátor jsem k motoru připájel (šetřím každým gramem).
Kombinace motoru, regulátoru a kuželu s vrtulí 8x4 váží 61 g. Baterie 3S460 má 42 g,
pohon celkem tedy 103 g.

Protože nemám pro wattmetr redukce na BEC konektory (JST-eRCY), změřil jsem jen
otáčky s vrtulí Aeronaut 8x4.

Baterie Otáčky Vrtule

3S460 12000 Ae 8x4 sklopná, trámec 36 mm

Letová měření

Vyzkoušel jsem pohon ve dvou modelech - samokřídlu Hai 1 Evo a soutěžním modelu
RES Slite V2. Měřil jsem nastoupanou výšku za minutu chodu motoru rozdělenou do 4
stoupání.
 

  
Hai 1 Evo

 

Slite V2
 

 Motor XM2225EG-23 + regulátor Pulsar A-15
+ vrtule sklopná Ae 8x4 + baterie 3S460

 Model  Hai 1 Evo
 

Slite V2 
 Datum 14.11.2020 mezi 9. a

10. hodinou
16.11.2020 mezi 14:30
a 15:30

Hmotnost 468 g 492 g

Doba chodu motoru 60 s 58 s

Nastoupaná výška 610 523

Stoupavost 10.2 m/s 9.0 m/s

Dobitá kapacita po letu 288 mAh 250 mAh

Zhodnocení

Šel jsem z překvapení do překvapení. Dosud jsem se domníval, že malé oběžky lze rozumně
zatěžovat výkonem do asi 4 W na 1 g hmotnosti motoru. Pro motor XM2225EG-23 je to asi
6W/g. Asi jsem někde zaspal vývoj :-) .

Pohon s hmotností asi 100 g je tedy schopen téměř půlkulovému modelu poskytnout
stoupavost 9-10 m/s.

Pravidla E-RES předepisují 100 m a 30 sekund motoru, testovaný pohon má tedy asi
trojnásobnou rezervu, pokud bude vývoj E-RES sledovat F5J, bude se hodit.

Další kategorií, kde najde motor uplatnění, jsou "omotorovaná" házedla F5K, kde se
stoupavost asi 10 m/s vyžaduje, ovšem s ještě menšími a lehčími modely. Ale o této
kategorii nevím nic víc, než že byla právě legalizována FAI jako provizorní.

Vrtá mi hlavou, jak asi budou vypadat trupy pro RCEV za rok za dva…

Jan Kubica

17.11.2020

Naše poznámka:  
 V řadě motorů EG jsou tři nové typy s průměrem 22mm, které se liší délkou a tedy i

výkonem. V každé délce je navíc několik různých návinů, tedy KV. Testovaný motor nemusí
být optimální  řešení Vašich požadavků. Pokud třeba vychází model lehký na nos, bude jistě
lepší instalovat delší a těžší motor, než přidat  kus olova. Další sestavy lze namodelovat
pomocí programu pro optimalizaci elektropohonu, e-calc. 

 Koeficienty motorů jsou již odměřeny a v dohledné době budou doplněny do databáze. V
souvislosti s malými motory obstaráváme také sklopné vrtule menších průměrů (7 palců).
Ani ty nebyly dosud zcela běžné a budou se hodit pro motory s vyšším KV.

 LISTY PRO SKLOPNÉ VRTULE AERONAUT

Informace, které uživatel dostává k vrtulím Aeronaut, nejsou
zcela vyčerpávající V textu příbalového letáku je uveden
maximální počet otáček. Zcela ale chybí délka trámku, pro
kterou byl list navržen. To je dost podstatný údaj: 

- Výkon vrtule je velmi závislý na celkovém průměru. Ten se liší podle rozteče otvorů pro
čepy.

- Velikost a průběh stoupání má odpovídat průměru vrtule. Když neodpovídá návrhu, vrtule
pracuje jinak než její autor zamýšlel. Je ovšem třeba zdůraznit, že úhel listu nemusí
odpovídat přesné šroubovici. Podobně jako třeba negativy na křídle, i vrtule jsou
"nakrouceny". Proudění kolem vrtule je výrazně 3D. Nominální stoupání by se mělo měřit v
70% délky listu.
Nominální rozteč se dá snadno spočítat tak, že od udaného průměru odečteme dvojnásobek
vzdálenosti mezi osou čepu a špičkou vrtule. Takže jsme odměřili všechny vrtule, které
máme na skladě a výsledek zapsali do tabulky:
 

  
 
Maximální otáčky jsou uvedeny v celkem logické posloupnosti, horší je to s roztečí čepů.
Čísla nejsou zrovna rovnoměrná. Pro větší průměry se význam rozteče snižuje, vzhledem k
průměru je relativně menší. Tabulka tak poskytuje alespoň nějakou představu, která dosud
úplně chyběla.
 
Tabulku postupně vložíme ke každé sklopné vrtuli Aeronaut, která je na našem webu.
Budeme vděčni za případné objevené chyby a tabulku upravíme.

Tento e-mail dostáváte proto, že jste se k odběru našich Zpravodajů přihlásili.
Kompletní informaci o našem zboží najdete na našem webu www.horejsi.cz 
Na tuto zprávu neodpovídejte.

https://www.horejsi.cz/
https://www.facebook.com/Horejsimodel
https://www.youtube.com/channel/UCbqNnNcD3DdbaKJxZfq2_FQ
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https://www.ecalc.ch/helicalc.php?dualsky&lang=cz
https://www.horejsi.cz/Pages/ListProdukt.aspx?kategorie=%2013&subkategorie=153&fraze=
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