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Γεια σας, φίλοι!
Το άρθρο που ακολουθεί αφορά στην παρουσίαση του POWER BOX ROYAL, του πιο εξελιγµένου συστήµατος διπλού δέκτη και µπαταριών στο
χώρο του µοντελισµού!

Υπάρχουν κάτι µαύρα κουτάκια, που γράφουν
power box επάνω και τα συναντάµε συχνά µέσα
στα αεροπλάνα των µεγάλων ονοµάτων του
χώρου, βλέπε Άγγελος Σκουρλής στην Ελλάδα
µας. Στις σειρές που ακολουθούν θα προσπαθήσω να σας ξεναγήσω σε αυτά τα συστήµατα!
Γιατί: Είναι αυτοί που ξεχωρίζουν από τη µάζα
και νιώθουν το µικρόβιο να τους οδηγεί, κάποια
στιγµή στην πορεία τους στο µοντελισµό, ώστε να
προχωρήσουν στη µεγάλη χορταστική κλίµακα
από δύο µέτρα εκπέτασµα και επάνω!

•

•

τους, που έπρεπε να πληρώσουν διπλά για να µάθουν. Απλά θα τονίσω ότι δεν είµαι υπερβολικός
και αναφέροµαι στη φύση αυτών των µοντέλων
και στους κίνδυνους που εγκυµονούν!
Συνεχίζοντας, το αποτέλεσµα είναι ένα περίπλοκο σύµπλεγµα από ενώσεις, καλώδια και
στοιχεία, που όχι µόνο είναι ευάλωτο σε βλάβες,
αλλά και δύσκολο στο να ελέγχεται κάθε φορά.
Σκοπός είναι να µας φεύγει το άγχος, όχι να φορτώνουµε και άλλα προβλήµατα στο κεφάλι µας.
Εδώ έρχεται η POWERBOX µε τις ολοκληρωµένες προτάσεις και την αιχµή του δόρατός της,
το POWERBOX ROYAL! Ό, τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο µοντελισµός αυτή τη στιγµή!

Το βαρύ πυροβολικό της εταιρείας δε φέρει
άδικα το όνοµα ROYAL, αφού δεν υστερεί πολυτέλειας και µπορεί να κάνει ό,τι φαντασθείτε!
• Η µονάδα διαθέτει διπλό ξεχωριστό σταθεροποιητή ρεύµατος για καθέναν από τους δυο δέκτες στα 5 βολτ και προς τα servo στα 5, 9 ή 7
βολτ (προεπιλεγµένα) χωρίς το ένα να επηρεάζει το άλλο!
• Ούτε το σήµα δεν τη γλιτώνει, αφού σταθεροποιείται και ενισχύεται!
• Οι δυο ηλεκτρονικοί διακόπτες του powerbox
ελέγχονται από το διακόπτη ασφαλείας sensor
switch

Ωστόσο, βρίσκονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα ζωτικής σηµασίας για το µοντέλο τους, αλλά
και ασφάλειας των υπολοίπων.
• Έξι servo το λιγότερο µεγάλης ροπής, διψασµένα για ρεύµα σε κάθε κίνηση του stick.
• Αποστάσεις καλωδίων µεγάλες, λόγω του µεγέθους του αεροπλάνου 70 εκατοστά το λιγότερο!
• Ηλεκτρονικός θόρυβος που περιµένει την κατάλληλη στιγµή να µας κάνει παρεµβολή
• ∆ύο, τρία ή και τέσσερα servo στην ίδια επιφάνεια, που θα πρέπει να συνεργαστούν χωρίς το
ένα να παλεύει το άλλο.
Και η λύση... Μεγάλες µπαταρίες µε ανορθωτές για τα ρεύµατα, µε servo matchers για τα
servo µε αντιπαρασιτικά.
Μερικές φορές µε περισσότερους από δυο δεκτές για να µοιράζονται τα περίεργα ρεύµατα που
περνάνε (µυρίζει! Τι να καίγεται πάλι;), µε πολλούς
διακόπτες (ξέχασα να ανοίξω έναν), και πάρα
πολλές ενώσεις!
Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση εδώ, γιατί µπορεί να ακούγοµαι υπερβολικός.
∆ε θα επικαλεστώ γεγονότα συγκεκριµένα, στα
οποία ήµουν µάρτυρας καταστροφής µοντέλων,
γιατί απλά πονάει πολύ και ειδικά τους ιδιοκτήτες
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(ένα servo βγάζει καπνούς - άσε το να βγάζει,
το υπόλοιπο σύστηµα είναι προστατευµένο!)
• Και στις 26 εξόδους φίλτρα αντιπαρασιτικά για
το σήµα από και προς το δέκτη!
• ∆ιαθέτει µονάδα χειρισµού
(ADJUSTOR
BOARD) για την οµαδοποίηση των παραπάνω
servo µε καλώδιο ενός
µέτρου, αποσπώµενη,
άρα µειωµένο βάρος
του αεροµεταφερόµενου συστήµατος!
• ∆ιαθέτει το περίφηµο black box (µαύρο κουτί)
καταγραφής δεδοµένων της πτήσης (βολτ µπαταριών/κατανάλωση αµπέρ/τρέχουσα κατανάλωση συστήµατος ή για καθένα servo
ξεχωριστά κατάσταση δεκτών/απόδοση εισερχόµενου σήµατος) όπου αυτά παρουσιάζονται
στην φωτιζόµενη GRAPHIC LCD αποσπώµενη
οθόνη για περαιτέρω ανάλυση!

Aξίζει να σηµειωθεί ότι είναι κατάστασης
NORMAL ON, που σηµαίνει ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο πάθει βλάβη ο διακόπτης ή αποκολληθεί από την κεντρική µονάδα, η τελευταία θα
παραµείνει σε κατάσταση “on”! ∆εν είναι µηχανικός διακόπτης, όπως οι υπόλοιποι, ώστε να τον
κλείσουµε κατά λάθος εµείς, ούτε κραδασµοί ή
κινούµενο αντικείµενο, που το έστειλε το ρεύµα
της προπέλας! Και ούτε βασίζεται σε διάφορα
pins- κλειδιά, που πρέπει να κουβαλάµε...
• ∆υο πολύ δυνατά LED, ένα για κάθε µπαταρία,
µε προεκτάσεις, παρέχονται για να τοποθετηθούν εξωτερικά στην άτρακτο, έτοιµα, το καθένα να ανάψει σε περίπτωση που αδειάσει η
µπαταρία που παρακολουθεί! Και είναι πολύ
ευδιάκριτα και την ηµέρα.
Μη ρωτήσετε που το ξέρω!
• ∆ιαθέτει πέντε ξεχωριστά κανάλια οµαδοποίησης τεσσάρων εξόδων, το καθένα (=20 servo)
για ρύθµιση κέντρου servo, άκρον διαδροµής,
αλλά και φοράς.
• Συν 2 κανάλια των τριών εξόδων
• Και στις 26 εξόδους υπάρχει σύστηµα προστασίας βραχυκυκλώµατος ξεχωριστά, ώστε σε
οποιαδήποτε βλάβη servo να µη στερηθεί ο πιλότος και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες για να
φέρει σε πέρας µια προσγείωση!

Όλα τα λεφτά, όταν ανάβει η µπλε οθόνη και η
κατάσταση των δυο µπαταριών παρουσιάζεται
σε ψηφιακό γράφηµα ρολογιών!
• Και φυσικά, υποδοχή για δυο από τους αγαπηµένους σας δέκτες, κρυσταλλικών φίλτρων ή
2,4, όπου αναγνωρίζετε και διαλέγετε αυτόµατα το καλύτερο σήµα!

Πρώτες εντυπώσεις
Πρόκειται για κόσµηµα! Ήµουν σε δίληµµα να
το βάλω στο αεροπλάνο ή να το κουβαλάω µαζί
µου. Μαύρο µε Ανοδιοµένες µπλε ψήκτρες, LCD
οθόνη, εδώ είµαστε!
Μωρέ και
τίποτα να µην
κάνει, για πρώτη
εντύπωση πήρε
άριστα!

Μπαταρίες
Για τροφοδοσία επέλεξα τις lipo µπαταρίες στα
2.800 µιλιαµπέρ της ίδιας εταιρείας. Ό,τι πιο
ασφαλές και εύκολο στη χρήση, αφού έχουν
διπλό φορτιστή και βάσεις τοποθέτησης για εύκολη αφαίρεση. Το κάλυµµά τους είναι κράµα
πλαστικού, ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού, ενώ το
κύκλωµα διαχειριστή/φόρτισης είναι
ενσωµατωµένο
µέσα τους, µε µια

διακριτική ψήκτρα να βοηθά στην αποβολή της
θερµότητας. Κατά τη φόρτιση, δυο LED απεικονίζουν συνεχώς την κατάσταση της µπαταρίας, ένα
κόκκινο κι ένα πράσινο.

∆ύο δέκτες
Το Powerbox Royal διαχειρίζεται επτά κανάλια
από τους δυο δέκτες. Αυτό σηµαίνει ότι διαλέγει
το σήµα του δέκτη, που δεν είναι σε failsafe
mode. Αν ο τρέχον δέκτης µπει σε failsafe mode,
σε κλάσµατα δευτερολέπτου αλλάζει στο δεύτερο
και αν και ο δεύτερος είναι σε failsafe mode, τότε
περνάει το failsafe. Ο δευτερεύον δέκτης πάντα
έχει τάση, άρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
υπόλοιπα κανάλια του σαν ανασυρόµενα σύστηµα
καπνού, φρένα κ.τ.λ. Εποµένως, τα επτά τα χρησιµοποιούµε για τις βασικές λειτουργίες aileron/elevator/rudder/throttle/engine kill, το
λιγότερο.
∆ιακόπτης

(πετάµε ΤΩΡΑ)

Συνδεσµολογία
Με την υποµονή που µε χαρακτηρίζει κάθοµαι
να διαβάσω τις οδηγίες. ∆ε νοµίζω...
Είχα να συνδέσω τις δυο µπαταρίες, τους δέκτες, πάνω στο ROYAL τα servo µου, τον sensor
switch και δουλεύει! Bαθµός άριστα! Τώρα διαβάζω τις οδηγίες.

Οι µπαταρίες µπήκαν παράπλευρα του ROYAL,
ενώ αυτό στο κέντρο του αεροπλάνου µε τους δυο
δέκτες µπροστά του.
Την κεραία του ενός δέκτη επέλεξα να την οδηγήσω προς το πίσω µέρος της ατράκτου, ενώ την
κεραία του δεύτερου δέκτη την οδήγησα µέσα στο
φτερό, δίνοντας έτσι δυνατότητα εναλλακτικού
περιβάλλοντος για λήψη του σήµατος.
Τον sensor
switch τον
έβαλα πίσω από
το µόνοκοτ και
τέλος!

Sensor Switch ή διακόπτης αφής
Βασικά, πρόκειται για συσκευή, η
οποία µε προέκταση ελέγχει τους
διακόπτες που υπάρχουν στο PowerBox. Αυτοί µένουν σε κατάσταση on σε οποιαδήποτε βλάβη
του Sensor Switch.
Πώς λειτουργούν:
Απλά, κρατάµε πατηµένο το σετ και µετά πατάµε
το 1.Ανάβει η πρώτη µπαταρία. Κρατάµε πάλι σετ
και 2 και ανάβει η δεύτερη! Τα δύo πράσινα λαµπάκια στο διακόπτη δείχνουν ότι οι µπαταρίες
είναι on. Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο τις σβήνουµε!
Μέσω αυτού του συνδυασµού αποφεύγονται τα
κατά λάθος ανοίγµατα, όπου ανακαλύπτουµε,
φτάνοντας στο αεροδρόµιο, πεσµένες µπαταρίες
ή κλεισίµατα. Το µοντέλο έχει πάρει µπροστά, ενώ
ο διακόπτης στο αεροπλάνο έκλεισε από λάθος
επαφή µε το βοηθό που το κράταγε. Ο τελευταίος
ελευθερώνει το νεκρό µοντέλο, µε το servo του
γκαζιού να έχει µείνει στην τελευταία θέση πριν
το κλείσιµο, ενώ ο χειριστής έχει µείνει µε
την...τηλεκατεύθυνση στο χέρι!

Προγραµµατισµός οµαδοποίησης servo
∆ε θα αναλύσω το πώς γίνεται ο προγραµµατισµός, αφού το σύστηµα συνοδεύεται µε αναλυτικές γι’ αυτο οδηγίες. Απλά θα πω ότι σε κάποια
µοντέλα ο κατασκευαστής προβλέπει περισσότερα
από ένα servo σε µια επιφάνεια. Λόγω του µεγέθους της, το PowerBox µας παρέχει τη σπάνια δυνατότητα να βάλουµε στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο
κανάλι) τέσσερα servo εύκολα, που θα συνεργάζονται µαζί για να κινούν την επιφάνεια, πράγµα
πολύ δύσκολο στο παρελθόν, αφού το ένα αντιµα-

χόταν το άλλο, λόγω ασύµµετρων ενώσεων και
διαφορετικών γωνιών στις αρθρώσεις κίνησης
της επιφανείας. Άρα, πέντε κανάλια µε τέσσερα
servo, οµαδοποιηµένα στο καθένα. Ελπίζω να σας
κάλυψα όλους. Μέγιστο setup, δύο κανάλια flaperon µε τέσσερα και τέσσερα οκτώ servo στα
φτερά. Άλλο ένα κανάλι µε τέσσερα servo για το
rudder. Ένα κανάλι µε 4 servo 2+2 για τα elevator
halfs. Και µένει άλλο ένα κανάλι µε τέσσερα servo
να τραβάνε throttle σε κανάλι v12.

Πτήση
∆έκα ώρες στον
αέρα µε το Ultimate
ήταν αρκετές για να
δηλώσω ότι πρόκειται για ό,τι καλύτερο
υπάρχει. Κρίµα που
ο Γερµανός (PowerBox) µου απαγόρευσε να κοντράρω προϊόντα
άλλων εταιρειών που έχω χρησιµοποιήσει στο
παρελθόν (EMCOTEC/WEATRONIC), για να αποδείξω την ανωτερότητά του, όχι µόνο στο Royal.
Τέτοιο fairplay µόνο ο καταναλωτής το πληρώνει,
αλλά τέλος πάντων...
Στην πτήση φάνηκε ότι το Royal προτίµησε µερικές φορές την κεραία, που ήταν µέσα στο χείλος
προσβολής του κάτω φτερού, αλλά σαν κύρια
προτιµούσε αυτήν που κατευθυνόταν προς το
πίσω µέρος της ατράκτου. Μου παρείχε πληροφορίες άγνωστες στο παρελθόν και µε έκανε να
νιώσω ότι έχω κάνει ό,τι δυνατό για την ασφάλεια
του µοντέλου µου και τον υπολοίπων. ∆ε θέλω
καν να σκεφτώ τι θα είχε συµβεί όταν ο δέκτης
που µπήκε σε failsafe mode δεν είχε το δεύτερο
να κυβερνήσει.

Εντυπώσεις
∆εν υπάρχει χειρότερο συναίσθηµα από αυτό
που δηµιουργείται όταν βλέπεις το µοντέλο σου
να πέφτει χωρίς να έχεις τον έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα πονάει η τσέπη σου... Συγνώµη, έκανα
λάθος. Υπάρχει! Εννοώ τη σωµατική ακεραιότητα
των υπολοίπων, που διακυβεύεται. Απλά θα σας
θυµίσω το βασικό κανόνα: Τη µεγάλη δύναµη τη
συνοδεύει και µεγάλη ευθύνη.
Είναι υποχρέωσή µας, σα χοµπίστες, κατασκευαστές και αεροναυπηγοί, η ασφαλής λειτουργία των αεροπλάνων µας.
Και να ρίξω λίγο λάδι στην φωτιά! Μετά τις άριστες εντυπώσεις, ήδη µπήκε παραγγελία δεύτερου Royal. ∆εν είναι πολυτέλεια, αλλά επένδυση.

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνηση σχετικά µε τα προϊόντα
της powerbox µη διστάσετε να επικοινωνήσετε!
www.powerbox-systems.de • Mail: info@powerbox-systems.com
phone: +49 906 22 55 9
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