


„Šestsetpadesátka“ čs. reprezentantky Dagmar Chlubné při 
tréninku v tělocvičně ZDŠ v Brně — Lesné

Titul mistra republiky 1967 ve tř. 
F2 a získal Z. Skořepa s jachtou Kiki. 
Délka 970 mm, váha asi 7000 g, elektro
motor Wartburg, čtyřkanálová RC 
souprava Graupner Grundig Varioton, 
serva MVVS s el. neutralizací

Nelétající makety stíhaček MIG-19 
a Lightning P1b zhotovil ze dřeva 
v měř. 1 :75 L. Kopecký z Dolní Lib- 
chavy u Č. Lípy

Úspěšný větroň Viking konstrukce ing. Heyer-Matička. Rozpětí 1820 mm, nosná 
plocha 29,3-|-5,5 dm2, profil křídla NACA 64A411, váha 1235 g. Řízena obě kormidla 
proporcionální soupravou vlastní konstrukce (40,68 MHz)

71letý nestor čs. modelářů, Fr. Škarda z Plzně, odlétal tři 
loňské „výběrovky‘‘ B2 a dvakrát dosáhl limitu I. VT. Na snímku 
s členy LMK Sez. Ústí

Učeň F. Fojcik z NHKG v Ostravě si postavil volnou 
polomaketu známého Kukuruznika. Model o rozpětí 
1000 mm výborně létá s motorem 1—1,5 cm3



Zvýšit
SPOLEČENSKOU AKTIVITU!

Podplukovník Jiří HEČKO, ÚV Svazarmu

Právě v těchto dnech končí období okresních konferencí naší organizace. Ve všech okresech 
byly významnou příležitostí zcela otevřeně, upřímně a neformálně přehodnotit dosažené vý
sledky, připomenout si úspěchy i jejich strůjce, vyvodit patřičné poučení z toho, kde to v naší 
činnosti méně nebo více „ zaskřípalo" . Konference současně vytýčily linii dalšího rozvoje všech 
druhů naší zájmové, sportovní i výcvikové činnosti.

Dovolte mi, prosím, abych využil také této příležitosti a pokusil se trochu bilancovat. Celá naše 
země má za sebou rok významných událostí. Veškerý politický, kulturní i sportovní život byl vý
znamně ovlivněn tou skutečností, že uplynulo 50 let od Velikého října, který tak pronikavě za' 
sáhl i do osudů našich národů.

Také celá naše svazarmovská rodina pro
žívala veliký svátek -  15 let svého trvání. 
Vedle řady vyznamenání a čestných odměn, 
kterých se dostalo naší organizaci jako 
celku i jednotlivým funkcionářům, nalezli 
jsme na mnoha okresech a místech příle
žitost a způsob, jak srdečně a lidsky posedět 
i s okruhem těch funkcionářů, kteří nám 
trvale fandí nebo těch, kteří přišli vůbec 
poprvé mezi svazarmovské funkcionáře. 
Na slavnostních plénech, schůzích ZO 
a klubů i při oněch posezeních padlo z úst 
vedoucích představitelů stranických, stát
ních i hospodářských orgánů nemálo upřím
ných slov uznání, docenění i povzbuzení. 
A to většinu našich obětavých členů a ak
tivistů hřeje více než bůhvíjaká, třeba 
peněžitá odměna.

Rád bych se ještě k 15. výročí vrátil tím, 
že velikou symbolickou kytici je třeba 
zcela po zásluze vtisknout do rukou re
dakci našeho „Modeláře11 i jejím obětavým 
spolupracovníkům. V návalu oslavování 
jsme si ani nějak neuvědomili, že všechny ty 
bohaté výsledky modelářství jsou nemysli
telné bez časopisu, který se po plných 15 
let existence Svazarmu (a vlastně ještě déle !J 
snaží uspokojit všechny ty početné členy 
dnes už velmi pestré a co do vyhraněnosti 
odborných zájmů značně různorodé mo
delářské rodiny. A to od těch, kteří za
čínají první samostatné tvůrčí krůčky, až 
po ty opravdové labužníky.

O tom, že náš Modelář má dobré jméno 
nejen doma, ale také za hranicemi, pře
svědčil jsem se na řadě míst v Sovětském 
svazu. I když s určitým odstupem času, 
mohu jen tlumočit zcela upřímné dobro- 
zdání např. členů charkovského oblastního 
klubu, kteří velmi intenzivně využívají „Mo
deláře" jako trvalého pomocníka a rádce.

Loňský jubilejní rok byl bohatý i na 
sportovní úspěchy a nemalým přínosem 
se na nich podíleli právě modeláři. To se 
konečně odrazilo i v prvním oficiálním 
hodnocení nejlepších jednotlivců a sportovních 
kolektivů Svazarmu, na kterém se podílelo

29 redakcí deníků a časopisů. Jako druhý 
nejlepší sportovec Svazarmu byl se značnou 
bodovou převahou vyhodnocen Jiří Kalina 
a jako osmý Vítězslav Moucha, oba držitelé 
loňských světových rekordů ve svých ka
tegoriích a mezi třemi nejlepšími kolektivy 
je družstvo leteckých modelářů, kteří vybo
jovali první místo na loňském mistrovství 
světa v kategorii A-2. Tato čestná umístění 
v ostré konkurenci celé plejády branných 
sportů, z nichž mnohé mají daleko větší 
popularitu v nejširších masách i publicitu 
než mají modelářské disciplíny, to jen 
dokazuje, že modelářství přestalo být po
pelkou. Přejeme si jistě všichni upřímně, 
aby i ten letošní rok nebyl k nám o nic 
skoupějším.

A nebude to rok o nic „klidnější", než 
byl ten loňský. Celou naši společnost oče
kávají dvě volební kampaně a navíc si bude 
připomínat četné významné události, které 
souvisejí s 50. výročím vzniku ČSR, s 30. vý
ročím Mnichova, 20. výročím vítězného února 
a další. Je věcí společenských organizací, 
aby zajistily aktivní podíl všech našich 
občanů, ať mladých nebo starých, na těchto 
významných kampaních a událostech, které 
vtisknou pečeť veškerému dění u nás v roce 
1968. Důstojným podílem k tomu přispěje 
jistě i naše organizace. Přejeme si, aby náš 
podíl byl skutečně neformální a nenásilný.

Naši organizátoři v okresech i v místech 
vědí nejlépe, kolik se každoročně koná při 
příležitosti Dne vítězství, Dne dětí, Dne 
armády apod. nejrůznějších, často už tra
dičních modelářských závodů, soutěží, vý
stav aj. Přáli bychom si, aby právě letos 
byla věnována organizační přípravě a pro
pagaci těchto podniků mnohem větší po
zornost než „obyčejně" a aby byly vhodně 
časově sladěny s jinými akcemi, pořádanými 
orgány Národní fronty a KSČ v příslušných 
místech. Jde o to, aby tyto akce vedle pěk
ných sportovních zážitků, vedle hřejivého 
pocitu z dobře vykonané práce, přispěly 
také k politické práci mezi občany a hlavně 
v účinném působení na naši mládež.

(Pokračování na str. 2A)

T I T U L N Í  S NÍ MEK
nám tentokrát pomohli vybrat naši zahraniční čtenáři. K začátku roku 
jsme od nich dostali hezkou řádku přání, některé i s dopisy. A v nich mimo 
jiné projevy uznání za způsob referování o MS 1967 pro volné modely spolu 
s přáním, abychom se k němu ještě vraceli. Rádi vyhovujeme, konkrétně 
přátelům z Rakouska a NSR — ale jistě i našim „volňáskářům“. — Na 
snímku Mirka BAKEŠE startuje Kanaďan J. McGillivray.

modelär
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VÍCESTUPŇOVÉ
rakety

(r) První skutečně plně úspěšné starty 
vícestupňových raket ing. Pazoura a O. 
Šaffka v roce 1965 na mezinárodní soutěži 
v Krakově podnítily četné další modeláře ke 
stavbě těchto technicky náročných modelů. 
Po mnoha amatérských pokusech o vyřešení 
bezpečného zážehu a oddělení dalších stupňů 
se ujala problému odborná skupina R M K  
Dubnica η. V., která vyvinula bezpečné prů- 
šlehové trubky. Také nové motory AD A S T  
s nulovým zpožděním, které přijdou letos do 
prodeje, se plně osvědčily na loňském M R.

Domníváme se, že je už možno začít se 
stavbou vícestupňových raket v širším mě
řítku. Proto uveřejníme postupně zkušenosti 
našich předních modelářů. Začínáme plán
kem a popisem makety francouzské rakety 
M O N IK A , s kterou na M R 1967 úspěšně 
létali T. Indruch a O. Klimeš.

Podkladem pro stavbu modelu byl po
pis a plánek v časopise Letectví a kosmo
nautika č. 24/1965. Maketa je postavena 
v měřítku 1 : 7,2 celkem běžným a již 
několikrát popsaným způsobem.

Trubky na trup jsou zhotoveny na tr
nech ze tří vrstev pauzovacího papíru, 
z čehož jedna vrstva je zesílena hedvábím. 
Jako lepidlo je nejvhodnější Epoxy 1200. 
Do prvního stupně o 0  22,3 mm je vle
pena trubka o 0  18 mm, do které se za
souvá motor. Na tuto trubku jsou navi
nuté kroužky z balsy tl. 2 mm. Stejně po
stupujeme v horní části prvního stupně, 
kde bude nasunut motor druhého stupně. 
Toto spojení stupně pomocí motoru musí 
být provedeno přesně suvně, aby nebyla 
bud příliš velká vůle anebo aby přílišná 
těsnost nezpůsobila havárii při oddě
lování.

Stabilizátory z balsy tl. 2,5 mm jsou 
tmeleny lepidlem Epoxy 1200 a vybrou
šeny. ·! I

Povrchová úprava. Celá raketa je stří
kána třikrát bílým nitrolakem a broušena 
brusným papírem pod vodou (zrnitost

2



200). Po posledním broušení je přeleštěna 
leštící pastou (autocleaner). Barevné části 
jsou povrchově upraveny pomocí obtisků.

Jak už řečeno, jednotlivé stupně jsou 
spojeny motory. V prvním a druhém 
stupni je použit motor ADAST RM 2,5/0 
(s nulovým zpožděním), ve třetím ADAST 
RM 2,5/5 (se zpožděním 5 vteřin); prů
měr všech motorů je 18 mm. Hlavice je 
opatřena návratným zařízením, které tvoří 
světlicový padák.

i Pro zážeh druhého a třetího stupně lze 
použít nově vyvinuté průšlehové trubky, 
kterou vyrábí a dodává RMK Dubnica 
η. V. U obou modelů MONIKA, které 
startovaly na MR 1967, bylo však použito 
průšlehových trubek zhotovených amatér
sky pisatelem, o kterých se zmíníme zvlášť 
později.

T. INDRUCH, RMK Ostrava

a l +  °2 + ........ +  On------------------------------- a
n

v . . .  výška dosiahnutá raketovým mode- 
lom

z  . . .  základna =  poloměr kruhovej pod
stavy oboch kuželov

a . . .  uhol povrchových priamok rotač- 
ného kužela s podstavou =  výškový 
uhol v tom případe, ked je raketový 
model nad odpalovacou rampou 

« . . .  počet stanovísk, rozložených po 
obvode kružnice o polomere z  

ax, a2, . . .  an . . .  uhly povrchových pria
mok obecného kužela s podstavou 
=  výškové uhly namerané z prvé
ho, druhého až n-tého stanoviska 

R  . . .  bod, v ktorom je umiestnená odpa- 
fovacia rampa

Mr . . .  vrchol dráhy raketového modelu 
Ak použijeme jedného alebo dvoch sta

novísk, je chyba příliš verká. Pri použití 
kruhovej základné po 120°, je chyba při
jatelná, pri štyroch stanoviskách rozlože-

JEDNODUCHÁ METÓDA
stanovenia výšky letu raketových modelov

Ing. J. VACHUDA, RMK Dubnica η. V.

Pre stanovenie výšky dosiahnutej raketovým modelom sa najčastejšie používá rnetóda, pri 
ktorej sa z  dvoch, eventuelne z  troch stanovísk meria stranový a výškový uhol. Výpočet je 
potom prevádzaný pomocou sínusovej vety, alebo graficky s použitím základov trigono
metrie. Základným nedostatkom tejto metódy je nutnost použit drahých pristrojov (TZK , 
teodolit), na ktorých je možno odčítat jak výškový, tak stranový uhol.

V důsledku toho sa v súčasnej době na 
váčšine raketomodelárskych súťažiach 
upúšťa od merania výšky a meria sa len čas 
od Startu rakety do jej dopadu na zem. 
Tento spósob merania je oprávněný len 
v kategorii rakiet na Tubovolnom padáku 
a rekatoplánov; vo všetkých ostatných ka- 
tegoriach je len nedokonalou náhražkou 
merania výšky. Hodnotenie kvality modelu 
meraním celkovej doby letu je neobjektiv
ně. Může sa stať, že závodník s horším mo
delom dosiahne jediným štartom lepšieho 
výsledku, ako závodník s modelom kvalit- 
ným, pretože doba letu modelu je z vel’kej 
časti závislá na povetcrnostných podmien- 
kach.

Z toho je zřejmé, že ozdravenie pomerov 
v raketovom modelárstve je možné len 
vtedy, ak budú výkony závodníkov hod- 
notené na základe merania výšok, dosiah- 
nutých modelmi.

Navrhujem používať novů jednoduchá 
metódu stanovenia výšky letu raketových 
modelov, ktorá má ticto výhody:

1. K výpočtu výšky letu modelu je třeba 
poznať len výškové uhly, namerané z jed
notlivých stanovísk. To umožňuje použí
vať omnoho primitivnějších pristrojov.

Obr. 1

Schéma jedného z nich je na obr. 1. Optika 
nie je nutná, pretože motorky (Adast) májů 
dýmová trasovaciu zlož. S prístrojom sa 
zachádza podobné ako s puškou, pričom 
meraný výškový uhol je vytknutý závesom 

olovnice na uhlomeri. Ak je přístroj umiest- 
nený na stative a ak je možná jeho aretácia, 
sá výsledky merania presnejšie.

hodnoteniu výsled- 
kov, jednak ásporu 
hidi.

Metoda je odvo- 
dená s nasledujáceho 
vzťahu, platiaceho 
pre dva kužele, ktoré 
májá spoločná kru
hová podstavu a rov- 
naká výšku (obr. 2).

ných po 90° (obr. 3) je chyba1 výpočtu 
vzMadom k chybám merania zanedbatel
ná.

Z tohoto důvodu a taktiež preto, že 
uhol 90° sa veTmi snadno vytyčuje bez po- 
užitia zložitých pristrojov, napr. pomocou 
trojuholníka A R B  (obr. 3), popíšem táto 
metódu, a to pri použití štyroch pozorova
cích stanovísk.

Doporučujem voliť dížku základné (po
loměr kružnice) z  =  =  z2 =  za = z t —
=  100 — 200 m. Ak nie je možné z akých- 
koTvek důvodov dodržať rovnaké vzdialc- 
nosti jednotlivých stanovísk od odpalova- 
cej rampy (nemalí by sa však příliš líšiť), je 
nutné brať pre výpočet hodnotu základné 
ako aritmetický priemer.

Zi + z2 + z3 + Zt ~ ■ — 4

Výpočet výšky je prevádzaný pódia na- 
sledujácich vzorcov, vyplývajácich z výše 
uvedeného obecného vzťahu.

_  qt +  «« +  q3 +  a «
4

v — z  . tga
Pre konkrétny výpočet doporučujem po

užívať formulára, ktorý je uvedený i s prí- 
kladom. Volím z  =  200 m.

Ol 45° č. štartu 1

q2

OO

q sáčet: 4

OO

«3 36° tg q 0,839

q« 39° v — z  . tg a 168 m

sáčet

I ° ovo Podpis:

(Pokračuje)
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Οι, α2, α3, α4 sú výškové uhly z jednotli
vých stanovísk. V případe prevýšenia sta- 
novísk nad odpalovacou rampou je nutné 
k týmto uhlom pripočítať opravné uhly 
(uhly medzi odpalovacou rampou a vodo
rovnou rovinou).

Pre dalšie zjednodušenie je možno po
užit nomogramu (obr. 4), ktorý nahradzuje 
hladanie tga v tabulkách a násobenie 
z  . tga =  v.

Nakreslením nomogramu na milimetro
vý papier v měřítku 1 : 1000(1 mm =  1 m) 
móžemé hned po vypočítaní priememého 
výškového uhlu a ako aritmetického prie- 
meru výškových uhlov nameraných z jed
notlivých stanovísk, odčítat výšku, dosiah- 
nutú raketovým modelom.

Chyba výpočtu popísanej metody v pří
pade, že dráha modelu rakety sa neodchýli 
od zvislého smcru, je nulová.

Pri výške dráhy modelu 200 m, pri od- 
chylke od zvislého směru 15°, jc chyba 
výpočtu-0 ,5  %, pri odchylke 30° (max. 
dovolená odchylka podia pravidiel FAI) 
je chyba - 2 % .

Pri výške dráhy modelu 300 m, pri od
chylke od zvislého směru 15°, je chyba vý-

10 %.
Z uvedeného vyplývá, že pri použití 

tejto metody je teoreticky zvýhodněný zá

vodník, ktorého model sa najmenej odch ýh 
od vertikáli.

Všeobecne je možno povedať, že chyba 
výpočtu je tým menšia, čím je menšia od
chylka od zvislého směru, čím je menšia 
výška, dosiahnutá raketovým modelom, 
čím je dlhšia základna a čím je vačší počet 
pozorovacích stanovísk. To isté je možno 
povedať i o chybě merania. Tá však ešte 
závisí na kvalitě prístrojov a pozorovateFov. 
Vzhradom k tomu, že je poměrně obtažné 
pomocou prístrojov presne určit vrchol 
dráhy raketového modelu, je chyba mera
nia niekolkokřát vačšia než chyba vo vý
počte výšky podťa popísanej metódy.

To platí bezozbytku i pre dosial použí- 
vanú metódu, u ktorej sa meral z troch sta
novísk výškový i stranový uhol pomocou 
prístrojov TZK. Prax ukázala, že tu do- 
chádzalo k značným chybám merania, a to 
zvlášť pri meraní stranového uhla, ktorý sa 
pri sledovaní modelu rakety v oblasti vrcho
lu dráhy modelu obyčajne mění rychlejšie 
než výškový uhol.

Ak chceme preto dosiahnuť uspokojú- 
cich výsledkov, je nutné sústrediť sa na 
výcvik pozorovatefov.

STABILITA A Ř IDITELNOST
RC modelů letadel

M. MUSIL, diplomovaný technik

U každého letadla, tedy i u modelu, mluvíme o výkonech a vlastnostech. 
Vlastnosti se skládají ze dvou částí: Stability a řiditelnosti. Zatímco 
u volné létajících modelů přichází v úvahu jen stabilita, zajímá nás u ra
diem řízených modelů také řiditelnost. čím více kormidel je řízených, tím 
více se požadavky kladené na model blíži skutečnému letadlu.

O stabilitě obecně
Stabilitou nazýváme schopnost letounu 

vrátit se bez zásahu pilota do ustáleného 
letu, ze kterého byl letoun nějakou vnější 
příčinou vychýlen. Často se hovoří o stabi
litě statické a dynamické.

H H

Obr. 1. Stabilita rovnovážné polohy hranolu. Po vy
chýleni do polohy a) se hranol vrátí do původní 
polohy, do polohy b) se převrhne

Statická stabilita není stabilitou v plném 
slova smyslu, tj. nezaručuje, že se letoun 
vrátí do původního ustáleného letu. Static
ká stabilita pouze zaručuje, že změní-li se 
úhly ofukování letounu (úhel náběhu a úhel 
vybočení), vznikne aerodynamický mo
ment, který se snaží natočit letoun tak, aby 
byl nafoukáván pod původními úhly. Ro
zeznáváme statickou stabilitu podélnou, 
uplatňující se při natočení letounu kolem 
bočné osy z  (obr. 2), tj. při změně úhlu 
náběhu a směrovou, uplatňující se při na
točení letounu kolem vztyčné osy y , tj. při 
změně úhlu vybočení. Protože se při nato
čení letounu kolem podélné osy úhly ofu
kování nemění, neexistuje žádná příčná sta
bilita a někdy se tohoto termínu používá 
mylně.

Dynamická stabilita uvažuje nejen, zda 
na vychýlený letoun působí vratný mo
ment (požadavek statické stability), nýbrž 
sleduje celý průběh pohybu letounu od

počátku vychýlení. Dynamická stabilita 
letounu je zajištěna, vrátí-ii se letoun do 
původního ustáleného letu; je tedy stabili
tou v plném slova smyslu.

Pohyb letounu po výchylce může být 
kmitavý nebo nekmitavý (aperiodický). 
Oba druhy pohybu mohou být sbíhavé 
(konvergentní) nebo rozbíhavé (divergent
ní). Sbíhavý pohyb prozrazuje stabilní 
režim letu (letoun se vrací do původního 
režimu letu), rozbíhavý pohyb je charakte
ristický pro nestabilní režim letu (letoun se 
stále odchyluje od původního režimu letu) 
- obr. 3.

Stabilita závisí také na režimu letu, ze 
kterého byl letoun vychýlen. Letoun může 
mít při jednom součiniteli vztlaku (tj. jedné 
rychlosti letu) stabilní charakteristiku, při 
jiném nestabilní.

Uvažujemc-li malé základní výchylky, 
zjistíme, že pohyb kolem příčné osy z  
(klopení) nezpůsobí pohyby kolem os x 
(klonění) a y  (zatáčení). Rozeznáváme tedy 
dynamickou stabilitu podélnou a stranovou.

Řiditelnost sleduje chování letounu po 
výchylce kormidla způsobené pilotem.

M OD ELY O V L Á D A N É  NA D Á LKU  RADIEM
'·· ■■ ■ '·'· ■
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I. PODÉLNÁ STABILITA 
A ŘIDITELNOST

Při úvahách o podélné stabilitě a řiditel- 
nosti nás zajímají aerodynamické síly a 
momety působící v rovině souměrnosti le
tounu -  vztlak, odpor a klopivý moment. 
Největší význam pro podélnou stabilitu a 
řiditelnost má rovnováha klopivých mo
mentů, která rozhoduje o úhlu náběhu, jejž 
letoun za letu zaujme. Pilot může momen
tovou rovnováhu ovlivňovat výchylkami 
výškového kormidla a měnit jím úhel ná
běhu, tím i vztlak a odpor. Tyto úvahy 
platí stejně pro skutečný letoun i pro mo
del.

ností těžiště od neutrálného bodu letadla 
(tzv. statická zásoba).

Neutrálný bod letadla je bod, k němuž 
je součinitel momentu Cm stálý, mční-li 
se úhel náběhu a.

l/i SAT

Prvním a hlavním naším úkolem je 
správně určit polohu těžiště modelu le
tadla. Jeho umístění vyjadřujeme vzhle
dem ke střední aerodynamické tětivě křídla 
(SAT), obvykle v procentech její délky od 
náběžné hrany křídla. Podélné vlastnosti 
a řiditelnost jsou dány především vzdále

Obr. 4. Základní data pro určeni neutrálného bodá 
modelu

Neutrálný bod samotného křídla je v 1/4 
hloubky křídla (0,25 b) na střední aerody

namické tětivě. Trup posunuje neutrálný 
bod dopředu (zhoršuje podélnou stabilitu) 
o 1 až 10 % SAT, vodorovná plocha posu
nuje neutrálný bod dozadu (zlepšuje po
délnou stabilitu) podle své mohutnosti, 
motor -  vrtule (plný plyn) zhoršuje o 2 až 
10 %.

Přesné počítám polohy neutrálného 
bodu je zdlouhavé a obtížné. Pro naše 
účely vyhoví její jednoduché určení podle 
nomogramu II (obr. 6). Potřebujeme znát 
plochu výškovky (VOP) v % plochy kříd
la, tedy Sv o p  , rameno VOP (viz obr. 4)

Š ’
a délku střední aerodynamické tětivy 
(SAT), kterou určíme z nomogramu I 
(obr. 5). SAT není přesně totožná se střed
ní geometrickou tětivou vlivem rozložení 
tlaku na křídle.

Vzdálenost těžiště modelu před neutrál- 
ným bodem v procentech SAT (statická 
zásoba) -  doporučené hodnoty: 

volné modely 10 až 15 % SAT 
(max. 20 % SAT) 

jednopovelové RC 8 až 15 % SAT 
vícepovelové RC 5 až 10 % SAT

Jak se projevuje různá statická 
zásoba

a) u jednopovelových modelů
Velká podélná stabilita -  zásoba 15 až 

20 % SAT
1. Je nutný velký sklon osy vrtule
2. Model vybírá prudce ze spirály a snad

no přechází do přemetu.
3. Model se zdá těžký, jestliže je vyvážen 

blízko pádové rychlosti (létá při velkém 
úhlu náběhu)

4. Velká zásoba nutně vede ke zhoršení 
klouzavého letu.

Malá podélná stabilita -  zásoba 1 až 
5 % SAT
1. Model potřebuje k létám velký prostor, 

špatně se ovládá.
2. Těžko přechází do přemetu a přejde-li 

vůbec, potřebuje velký výkon motoru 
a poloměr přemetu je veliký.

(Pokračuje n a  s tr . 6)

Obr. 3. Druhy pohybu po výchylce: a) neJknaitavý 
(»periodický), b) kmitavý

Obr. 5. Nomogram I. Určeni střední aerodynamické tčlřry (SAT) křídla. Příklad: hloubka křídla v rovinř sy
metrie křídla bs ~  280 mm, na konci b^ — 140 u m , polovina rospčtí 1/2 ■» 800 mm. Vzdálenost SAT od ro
viny symetrie 365 mm
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3. Úhel nastavení křídla a VOP je kritický.
4. Sklon osy vrtule stačí malý a let modelu 

je rychlý vzhledem k plošnému zatížení 
křídla.

b) u vicepovelových modelů
Velká podélná stabilita -  zásoba větší než

15 % SAT
1. Reakce na výchylky výškového kormid

la je „líná."
2. Pilotáž vyžaduje velké výchylky podél

ného vyvážení.
3. Velká změna úhlu stoupání při přidání 

plynu.
4. Model nejde do vývrtky nebo jen velmi 

neochotně.
5. Úhel nastavení křídla a VOP není kri

tický.
6. Aerodynamické zatížení VOP je vysoké 

a vede někdy k přetažení VOP a tím 
k poruše podélné stability.

Malá podélná stabilita -  zásoba 1 až 
4 % SAT
1. Reakce na výchylky výškového kormid

la je velmi živá.
2. Při přitažení výškového kormidla jde 

model snadno do přetažení, zvláště při 
malém plynu.

3. Uvedení do vývrtky je snadné.
4. Změna podélného vyvážení při spotře

bování paliva je příliš velká.
5. Malá změna úhlu stoupání při přidání 

plynu.
6. Úhel nastavení křídla a VOP je kritický. 

I malá oprava potahu lakem může po
rušit podélné vyvážení.

7. Sklon osy vrtule žádný nebo jen velmi 
malý. Pozor při „trimování"!

Těžiště za neutrálným bodem

1. Model je podélně nestabilní; let, pokud 
vůbec trvá, se podobá padajícímu listu 
bez ohledu na zatížení, velikost kormi
del a výkonnost motoru.

2. Každá výchylka výškového kormidla 
„překormidlovává" a vyžaduje okamži
tě opačnou výchylku.

3. Létání s takto vyváženým modelem je 
nemožné.

Příště část II: Stranová stabilita

Na volnou sobotu a neděli

S m i
Je nejmladši ze známé německé rodiny 

WiK, vzhledná, poslušná, nenáročná, ve
skrze moderní a každému jen pro radost!

Tolik a ještě víc o ní tvrdí reklama. Ne
jde o vtip, ani o záměnu. Sladké dívčí 
jméno patří nové stavebnici na radiem ří
zený nebo volně létající větroň, kterou dala 
loni do prodeje jako novinku své kolekce 
západoněmecká firma Ing. W. Klinger 
(WiK) v Knittlingen.

Nás nezlákala reklama. Povšimli jsme si 
neoficiálního testu v časopise MODELL. 
Pan K. H. Denzin -  jeho autor -  není ne
známý, ani nováček v oboru. Říká-li v zá
věru: „K stoprocentně kladnému posudku 
S U S I mě nepřimělo přátelství s výrobcem, 
ani místní patriotismus (sám je z Knittlin-

Obr. 6. Nomogram II. Určení polohy neuťrálného bodu na střední aerodynamické tětivě. Přiklad: Délka 
SAT =» 203 mm. rameno 900 mm, plocha křídla S =* 40 dm’, plocha VOP =» 8 dm*. Spojíme bod 200 na 
SAT s bodem 900 na rameni VOP. Průsečík této přímky s pomocnou přímkou P  spojíme s bodem 0,2 na 
s VOP ’— — Tato spojnice určuje na pravé stupnici poloha neutrálného bodu v 59 % SAT, měřeno od náběžné 
hrany křidla

-90 O

RAMENO VOP (mm)
1000

-110

1500

0,4-

S rop 
S '

0,3

-přjktaú
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gen -  pozn. red.) -  je to skutečně tak dobrý 
pták!u, můžeme tomu věřit. Proč? -  Podí
vejte se na plánek a sami jistě shledáte kon
cepci zajímavou, rozměry příjemně malé, 
tvary sice především účelové, ale při tom 
nikoli neladné -  zkrátka, jak se modelářsky 
říká: vypadá to slušně lítavě.

Stavebnice SUSI je mimo to zajímavá 
i jinak: nerozšiřuje jen velký výběr na mo
delářském trhu v NSR, ale přináší oprav
du určitý nový směr, jakýsi „návrat k pří- 
rodě“. Většina výrobců respektuje zákaz
níkův krátký volný čas a nabízí mu ve sta
vebnicích čím dál víc hotových dílů, takže 
model se blíží hračce. Firma WiK jde na 
to obráceně: nabízí stavebně (a ovšem 
i letově) „plnokrevný" model; mimo
řádně malé pracnosti je dosaženo vtipnou 
moderní konstrukcí s využitím moderní 
výrobní technologie. Model je samozřejmě 
celobalsový, dřevo je pečlivě vybíráno, 
různé tvrdosti.

[POPIS M OD ELU

Křídlo „standardní stavby”  E. Jedelského sesta
vuje modelář (viz řez) z náběžné lišty, tvarové plné 
náběžné části, žeber a deskové zadní části. Všechno 
je strojně opracováno na čisto, kromě montáže opra
covává modelář jen koncové oblouky.

Mimořádná štíhlost křídla (A =  12) — velmi 
příznivě ovlivňující klouzavost -  je umožněna právě 
Jedelského koncepcí, jež je známá tuhostí.

Výíkovka je pouze vhodně prohnutá deska (viz 
řez), tvarovou stálost udržují zespodu přilepená 
žebra. Umístění na vrcholu svislé ocasní plochy je

aerodynamicky i prakticky velmi výhodné. Pro volný 
let lze výškovku upravit jako determalizátor.

Trup obdélníkového průřezu s lehce zaoblenými 
rohy tvarové dobře ladí s ostatními částmi. Sestává 
jen z deskových stěn, jejichž montáž usnadňují po
mocné přepážky (mimochodem slepované jako za 
mládi dnešních pantatínků z lišt 5 x 31). Velká hla
vice je zevnitř upravena pro zasunutí knoflíkového 
článku typu DEAC 5/225. Po sejmutí křídla a vrch
ního předního krytu je v trupu volně přístupný 
prostor 240 X 45 až 45 x 50 až 65 mm pro uložení 
radiové soupravy.

Kýlová plocha je jenom deska, zesílená dvěma 
okrajovými lištami z tvrdšího dřeva, zakotvenými 
v trupu; směrové kormidlo je rovněž plné, ploché.

Povrchová úprava (nic se nepotahuje) spočívá jen 
ve dvojím lakování dvousložkovým lesklým lakem, 
jehož první vrstva se důkladné brousí. V tom je též 
značná úspora času.

Pracnost podle testu; 4 hod. 55 min. na sestavení, 
90 min. na vybroušení, po 20 min. na lakováni a 
35 min. na broušení první lakové vrstvy. Je tedy 
skutečně možné pořídit si SUSI během volné so
boty (za 7 hod. 40 min. čistého pracovního času), 
přes noc nechat vytvrdit lak a v neděli létat. (Testu
jící K. H. Denzin to ale nestačil, protože prý byla 
výjimečně zajímavá televize.)

Létat je nejlépe se lOOmetrové šňůry, kterou je 
možno vytáhnout model (jako RC nebo volný) až 
nad hlavu. Pomocný motor -  chce-li jej někdo na
montovat -  má mít nejlépe objem 0,8 cm1, vrtule je 
nej vhodnější plastická 6 x 4 palce. Motor na pylonu 
nad křídlem (točící v obvyklém smyslu) má být vy- 
osen asi 4° nahoru a 1° vpravo.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozpětí 1500 mm; délka 865 mm; nosná plocha 

18,55 +  3,85 =  celkem 22,40 dm».
Váhový rozbor; trup 150, křídlo 165, výškovka 

20 gramů. Vyvažovači olovo pro volný let 105 g; 
radiové zařízení plus vyvažovači olovo pro RC let 
170 g. Letová váha pro volný let 440 g, pro RC let 
505 g. Plošné zatížení pro volný let 19,6 g/dm*, pro 
RC let 22,6 g/dm».

%
DOTAZ

U vysíláte Bellaphon 10 a přijímáte Polyton 10 
v knize ing. J. Hájíte chybí některé údaje o součást
kách, např. tranzistory T3 až 7'6, hodnoty cívek a 
tlumivek ve vysilaii, přibližné hodnoty filtrů v přijí- 
mati. Jaké přístroje jsou nutné k uvedeni do chodu?

Vojín J . Vašíčka, Stříbro

ODPOVĚĎ
Údaje o soupravě Bellaphon -  Polyton jsou vzaty 

z továrního prospektu. Neuvedené údaje nebyly vý
robcem uveřejněny. Během doby používala firma 
různých tranzistorů. Kompletní přijímač Polyton 
byl uveřejněn v MO 5/64. Vysilač Bellaphon 
v knize ing. A. Schuberta Modely řízené rádiem, 
str. 113, 114, kde jsou i jiné vhodné vysílače, např 
Signál, Trix aj. K uvedení do chodu soupravy Bella- 
phon-Polyton je třeba alespoň miliampérmetr, tó
nový generátor, popřípadě osciloskop. (M)

DOTAZY
1. Jaká je hodnota a provedeni tlumivky ve vysi

laii z knihy ing. A. Schuberta, str. 101 ?
2. Je možno sehnat v pražské prodejné Radioama

tér (Žitná 7, Praha 2) jádro ke stavbě měníte k témuž 
vysilaii a feritový hrniiek pro cívku L2 přijímáte 
Mino? Anebo kde jinde?

3. Byl by vhodný větroň Dart s hlediska ovládáni 
pro zaiátek v RC?

F. Freibauer, Polní 815, Hradec Králové

ODPOVĚDI
1. Tlumivka má asi 50 závitů drátu o 0  0,4 

CuSm na průměru 6 mm.

2. Místo feritového hrníčku o 0  14 mm, který 
není u nás k dostání, používáme EE jádra 3 x 3  
mm, jako u přijímače Poly (viz MO 1/67), popřípadě 
feritového hrníčku o 0 18 mm, jako v modulátoru 
vysilače Multton.

3. Doporučujeme pro začátek jednopovelový vě
troň, např. Saturn nebo Čejka, jejichž plánky byly 
vydány ve skutečné velikosti. (M)

DOTAZ
i jilf 'Joužít měnit z  vysíláte Gama pro napájeni 

rozhlasového přijímáte Minor? Odpadla by tím ano
dová baterie. Ivan Vicha, Vodní 7, Opava

ODPOVĚĎ
Měnič z vysílače Gama není možno pro přijímač 

Minor použít. Podrobný návod na stavbu měniče 
pro přijímač Minor ie v knize Z. Škody: S tranzisto
rem a baterii (vyd. 1961), str. 187 až 200. Můžete si 
ji třeba vypůjčit v knihovně a zapojení s údaji si ob- 
kreslit. (M)

DOTAZY
1. Jaký materiál použít na jazýčky rezonantního 

relé? ing. Schubert ve své knize uvádí ocelový plan
žet, zatímco v knize ing. J. Hajiie je uveden antire- 
manentni materiál Arema.

2. Sdělte hodnoty v f tlumivky v přijímali V. Neš
pora z  Modeláře 10/67.

M . Sekal, Vokovická 685, Praha 6

ODPOVĚDI
/. Může být jakákoli měkká ocel, záleží hlavně na 

přesném provedení a dokonalých kontaktech. Do
sud nám známá amatérsky vyrobená rezonanční 
relé jsou vesměs nespolehlivá.

2. Tlumivka má 1500 závitů drátu o ø  0,063 Sm 
na feritovém jádru EE 3 x 3  mm. (M)

ZMĚNY

soutěžních pravidel AMA
pro  RC m odely oznám ila  letos am erická 
m odelářská organizace AMA. Lze předpo
k ládat, že časem  tím  budou ovlivněna 
i p rav id la  FAI, p ro to  se o zm ěnách zm í
ním e.

Soutěže pro RC modely podle AMA budou 
pořádány ve třech kategoriích rozlišených podle 
obtížnosti letových o b ra tů  a nikoli podle 
počtu řízených prvků jako dosud. P rv á  kate
gorie má obsahovat osm (blíže neurčených) 
obratů, při nichž má mít jednopovelový i více- 
povelový model stejné vyhlídky na vítězství.

D ruhá kategorie má složitější letové obra
ty, při nichž jsou postaveny na roveň modely 
vícepovelové (jsou myšleny vlastně mnohopo- 
velové) s modely opatřenými řízeným směro
vým a výškovým kormidlem. Nepředpokládá se 
účast jednopovelových modelů v této kategorii, 
není však zakázána.

T ře tí kategorie -  ,,multi“ , tedy plně říze
ných modelů -  se dělí na dvě subkategorie: pro 
začátečníky a pro experty. Soutěžní let se v ní 
skládá z povinné části (10 letových obratů) a 
z „volné sestavy". T u tvoří dalších 10 letových 
obratů, které si soutěžící před zahájením soutěže 
vylosuje z celkem 15 možných letových obratů.

Aby se jednodušší prvá a druhá část kategorie 
RC modelů zpřístupnila novým účastníkům a 
nestala se „trvalým domovem" několika je
dinců, předpisují nová pravidla vždy po třech 
vítězstvích v jedné kategorii nucený postup do 
obtížnější kategorie. Přístup na šampionát ÚSA 
bude vyhrazen pouze subkategoriím expertů — 
tedy nejlepším pilotům. (la-rm)

ZDALNE KIEROWANIE MODELI
Tak se nazývá neobyčejná kniha určená 

pro modeláře zabývající se dálkovým ovlá
dáním, kterou vydalo na podzim minulého 
roku Wydawnictwo komunikaeji i lacznošci 
v Polsku. Jejím autorem je známý inž. 
Janusz Wojciechowski, který tímto dílem na
vázal na sérii svých dřívějších prací věnova
ných radiovému řízení.

Podtitulek knihy -  rádce modeláře a radio
amatéra -  upřesňuje její poslání, ale zdaleka 
nevysvětluje kvalitu obsahu a užitečnost pro 
každého, kdo se zabývá samostatnou kon
strukcí nebo stavbou radiových ovládacích 
souprav či jejich částí. Je to v pravém slova 
smyslu encyklopedie radiového řízeni, v níž 
na 342 stranách defiluje před čtenářem snad 
všechno, co stojí zato znát ze soudobé tech
niky tohoto oboru. Těžko je zabývat se blíže 
jednotlivými kapitolami. Snad jen pár slov 
o nejobsáhlejší z  nich, věnované přenosu po
velů, kódování signálů a modulaci, která 
vrcholí výkladem o technických principech 
a konstrukčních variantách analogových a 
digitálních soustav. Autor zasvěceně a při
tom přístupnou formou objasňuje funkci a 
technickou skladbu na celém světě vyrábě
ných zařízení, hodnotí je po stránce nákladů, 
spolehlivosti a technické elegance řešení, 
přičemž jeho výklad je oproštěn od balastu 
nekritické chvály, který obvykle provází 
firemní literaturu.

Bez nadsázky je možno říci, že tato kniha 
představuje v současné době ve světovém 
měřítku nejlepší práci svého druhu. Ještě že 
polština je blízký jazyk a mezi polskými mo
deláři máme dosti přátel...

A na závěr jednu zajímavost: v knize jsou 
obsaženy i novinky, které se objevily v časo
pisech jen několik málo měsíců před jejím vy
dáním! Což je nejen záležitost pro znalce na
šich polygrafických poměrů neuvěřitelná, ale 
svědčící i o velké aktivitě autora. -  Bardzo 
dobrze, panie Wojciechowski!

Ing. R. LABO U TK A
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M O D E L Á Ř S K Ý  W A N K E L
< U s r

V roce 1960 vzrušila celou technickou a zejména motoristickou veřejnost zpráva, že známá 
německá firma N S U  (mimochodem v té době v neblahé hospodářské situaci) má v podstatě 
vyřešen spalovací motor nové koncepce N S  U -  Wankel. Navrhoval jej do té doby neznámý 
konstruktér F. Wankel. Firma N S  U uspořádala tiskovou konferenci mimořádného rozsahu 
kde mimo jiné oznámila, že připravuje výrobu menší série sportovního vozu N S U  -  Spider 
Wankel s jednokomorovým motorem.

středivou sílu. Zbývá tedy jen obvyklá 
nerovnoměrnost chodu, plynoucí z kolísání 
točivého momentu motoru během otáčky; 
s tím už se nedá dělat nic jiného než vhod
ným uložením utlumit. Ostatně i tento prů
běh je příznivější než u dvoudobého mo
toru klasické koncepce.

První zprávy o m o d e lářsk ém  motoru 
koncepce Wankel přišly z Polska, kde Sta
nislavy Górski postavil v roce 1961 motor 
o „zdvihovém" objemu (asi jedné komory) 
12 cm3. Vážil 850 g, měl průměr 78 mm 
a při 10 000 ot/min měl výkonnost 1,5 k. 
Také v USA otec a syn Thomasové vyro- 
bili již roku 1960 motor stejné korícV^l% a 
později motor se čtyřmi komorami a „pěti- 
jazykovým" rotorem.

Nejdále však bezesporu pokročila firma 
Graupner, jejíž leteckomodelářský návr
hář Fred Militky předvedl při mistrovství 
světa pro RC modely 1967 na Korsice RC 
model Taxi (ze stavebnice Graupner), po
háněný prototypem motoru Graupner- 
Wankel. Firma Graupner se tak postarala 
o senzaci tohoto mistrovství. Fred Militky 
udělal s modelem, řízeným proporcionální 
soupravou Grundig Digital T /R  14, ně
kolik letů, jimž přihlíželi i členové naší vý
pravy včetně obou redaktorů. Dojem 
z předvádění byl ten, že pro vyloženě 
sportovní model TAXI je motor příliš 
výkonný: model strmě stoupal, létal pře
mety z vodorovného letu, v němž se udržel 
jen při potlačené výškovce.

Samotný chod motoru byl bezvadný, ale 
vyvolal trošku rozpaky: každý z přítom
ných totiž očekával nějaký mimořádný

Četní světoví výrobci motorů projevili 
o novinku vážný zájem a také později za
koupili od firmy NSU licenční práva. Co 
je přimělo k takové iniciativě? Jsou to 
jistě nesporné výhody motoru této kon
cepce: Malé rozměry, malá váha ve vzta
hu k výkonnosti a zejména velmi klidný 
chod téměř bez chvění. Ten je umožněn 
koncepcí motoru, jehož díly nekonají vrat
ný pohyb (jako u obvyklého motoru s písty 
a klikovým mechanismem); neustále se 
zrychlující a zpomalující píst a část ojnice 
nelze totiž zcela vyvážit.

Pohybující se díly motoru Wankel na
proti tomu jen rotují, takže k jejich vyváže
ní stačí protizávaží vyvozující stejnou od-

Jeden z prvních motorů Graupner-Wan
kel s odejmutou přední stěnou

^  Autentický záběr Jiřího Smoly z  letiště 
Ajaccio na Korsice: Model Taxi s motorem 
Wankel, tak jak byl poprvé veřejně předve
den účastníkům M S  pro RC modely 1967

zvuk, snad připomínající chod turbiny či 
co. Modelářský Wankel se však v tomto 
směru příliš neliší od běžného „žhavíka". 
Redaktor Modeláře měl model Taxi v ruce 
okamžitě po přistání: byl suchý, bez ob
vyklého zaolejování, ačkoli výfukové zplo
diny vycházejí z malého otvoru (asi 
3 x 8  mm) na spodku válcového tělesa mo
toru, a to přímo, bez výfukového nástavce.

Potíže činí zatím spouštění motoru, 
uvedení do chodu bylo u prototypu možné 
jen s pomocí spouštěče (elektromoru). 
Italský časopis Modellistica k tomu podo
týká, že se motor též rázem zastavil, jak
mile byl učiněn pokus seškrtit otáčky.

Bulletin firmy Graupner, vydaný k mo
toru Wankel koncem minulého roku, obsa
huje zajímavé údaje z historie vývoje mo
toru: 10. března 1961 navštívil Fred Mi
litky s pověření své firmy technický vývo
jový institut společnosti Frauenhof, aby 
se zeptal na možnost vývoje malého mo
toru s krouživým pístem pro modely leta
del. Pracovník institutu pan Schägg se 
o požadavek velmi zajímal a slíbil jej pro
studovat ve volném čase. Tím začal obtíž
ný vývoj motoru, v němž nebyly nic platné 
dosavadní bohaté zkušenosti s pístovými 
motory. Prvý kladný výsledek se dostavil 
až koncem roku 1964, kdy po spuštění 
ruční elektrickou vrtačkou samostatně

Slavný okamžik u firmy Graupner: Ca- 
ravelle s motorem Wankel po prvé ve 
vzduchu!

běžel první motor s krouživým pístem, 
označený jako typ 12/64. Objem -  rozpa
kujeme se říci zdvihový -  jedné komory 
byl 3,6 cm3, vnější průměr motoru 60 mm. 
S palivem Cox-blau a s vrtulí 220/100 mm 
„dával" motor 11 000 ot/min.

Den ,,D “ nastal však až 30. září 1966, 
kdy vzlétl prvý model s motorem Graup
ner -  Wankel. Této pocty se dostalo známé 
Caravelle ze stavebnice firmy Graupner; 
RC souprava 6 kanálů Grundig Vario- 
phon, letová váha 3150 g. Motor typu 9/66 
poháněl vrtuli 280/100 mm.

Po tomto úspěchu dostaly vývojové prá
ce rychlejší spád. Pro další letové zkoušky 
byl vybrán model TAXI. Ten byl také 
předveden na Korsice, poháněný motorem 
typu 6/67 (objem 4,2 cm3, váha 397 g, vý
konnost 0,5 k, 13 200 ot/min s vrtulí 
250/100 mm).

Poměrně značná váha motoru typu 
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Montáž 
motoru 
Wankel 

na předku 
modelu 

Taxi

6/67 je dána výrobní technologií: obrábě
ním z plného materiálu. Sériové motory 
Graupner -  Wankel (firma je už také drži
telem licence) mají být vyráběny z odlitků, 
což umožní zmenšit váhu na úroveň stejně 
výkonných motorů pístových. A kdy do
jde k sériové výrobě? O tom se firma 
Graupner vyjadřuje velmi zdrženlivě: po 
skončení vývojových prací! Podle vžité 
praxe v NSR je třeba vyčkat letošního ve
letrhu hraček v Norimberku. Jestli zde 
bude nový motor představen veřejnosti, 
přijdou sériové výrobky do prodeje ještě 
letos. Avšak ať už letos či později, je nový 
motor GRA UPNER  -  W AN KEL nesporně 
technickou událostí desítiletí a jeho tvůrci 
udělali kus práce pro technický pokrok!

PO ZN ÁM K A REDAKCE: Nejsme si 
jisti, zda tato záležitost zajímá větší počet 
čtenářů podrobněji. Jestliže ano, mohli by
chom ještě otisknout schéma funkce motoru 
Wankel. Můžete nám k tomu napsat.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

experimentální modelářství
Pod tímto názvem se objevuje už třetí rok pravidelná rubrika v západoněmeckém měsíčníku 

Flug +  modell technik (F4-m tJ, v současné době jednom z  nejlepších svého druhu. Něco 
podobného jsme už také viděli v sovětském měsíčníku Krylja rodiny, avšak jen někdy a jakožto 
souhrn námětů. Časopis F +  mt naproti tomu přináší jenom ověřeně již  konstrukce modelů, jež 
se vymykají běžné praxi a zavedeným kategoriím. Mnohdy je zřejmě nesnadné pravidelnou 
rubriku naplnit, ale existuje stále, přináší zajímavé novinky a objevil se tu už nejeden model 
z ČSSR.

Boschův rekordní pokus o velikonocích lostních RC modelů. Časopis F + M t otiskl 
1967 (viz MO 7/67) vzbudil v NSR zvý- v č. 9/67 na toto téma rozhovor se svým 
šený zájem o podklady pro konstrukci rych- spolupracovníkem ing. F. W. Wiillnerem.

Zveřejnil snímek jeho nového modelu 
WOLLNER 2000, který dosáhl na bázi 
200 m rychlosti 240 km/h. Podrobnější 
podklady nebyly uvedeny, protože uspořá
dání modelu je chráněno patentem.

F. W. Wúllner v rozhovoru zdůrazňuje, 
že největší roli u rychlostního modelu hraje 
výkon motoru vztažený na nosnou plochu 
(k/dm2), spolu s příznivým plošným zatí
žením. K ilustraci úvahy otiskuje svůj 
model SPEEDMASTER. Tento model 
o hmotnosti 2000 g s nosnou plochou 
12,5 dm2 dosahuje rychlosti 300 km/h. Za
tížení 160 g/dm2 však značně převyšuje 
hodnotu 75 g/dm2 povolenou FAI. Auto
rovi zde ovšem nešlo o rekord, jako spíše 
o důkaz převahy šípových křídel nad 
„deltami" při stejných plošných zatíže
ních. Výhody šípu ukazuje F. W. Wullner 
na příkladu: Delta-křídlo se šípem 60° má 
stejný tlakový odpor, jako křídlo bez šípu 
při poloviční rychlosti. Další zvyšování ší- 
povitosti je nežádoucí, okolo 70—75° se 
začíná model „houpat".

Vliv výkonu na rychlost je jednoznačný. 
Jeho zdvojnásobení vyvolá zvýšení rych
losti l,26krát. Obecně rychlost roste s třetí 
odmocninou výkonu. Ten je ale omezen 
zdvihovým objemem motoru 10 cm3, 
předepsaným FAI.

Avšak že lze postavit i za těchto zdánlivě 
tvrdých požadavků FAI model stejného 
výkonu, to ukazuje již zmíněný typ 
WOLLNER 2000. Má šikmé prstencové 
křídlo s polygonním profilem (pravděpo
dobně čtyřúhelník). Model poháněný mo
torem Rossi je řízen digitální soupravou 
Simprop.

Dva zveřejněné letové snímky „a la 
Tušino" se sporadickými informacemi 
konstruktéra v něčem připomínají atmo
sféru obestírající vývoj skutečných letadel.

(im)

ZÁJEMCŮM 0  PLÁNKY 

ze základní i speciální řady Modelář 
doporučujeme, aby se obraceli na Poš
tovní novinovou službu (prodává jen zá
kladní řadu krátkodobě po vyjití) a na 
modelářské prodejny (obě řady až do 
vyprodání). Jestliže vám nebylo vyho
věno, můžete napsat redakci.
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VĚC do kapsy
(r) Autor přinesl „věc delta** v kapse 

zimníku, zasunul křídlo do výřezu v trupu 
a vyrazil s tím málem v redakci okno. Před 
redakcí pak se mu povedlo bezmála totéž, 
když „věd* vystřeloval úspěšně gumičkou. 
Avšak vzhledem k tomu, že s modely -  i nej- 
menšími -  se má létat „na place** a ne v re
dakci nebo tia ulici, jsme usoudili, že „věc** 
není nebezpečná okolí a můžeme j i  bez obav 
otisknout a doporučit. Jak jste si jistě po
všimli, je model tvarově shodný s DELTOU  
X-13, jejíž fotografii otiskujeme rovněž 
v tomto sešitu.

K STAVBĚ. Trup 1 vyřízneme z plné 
balsy tl. 3 mm. Otvory pro křídlo, zátěž 
a lyži uděláme lupenkovou pilkou. Lyže 
2 z překližky tl. 1,5 mm je do výřezu zale
pena. Z balsy tl. 2 mm vyřízneme smě
rovku 5, přechod 4 a obě součástky přile
píme shora na trup na tupo. Křídlo 3 je 
z balsového prkénka tl. 2 mm, šířky 100 
mm (tzn. nastavit na tupo) a délky 160 mm. 
Léta dřeva musí být vždy po rozpětí, 
jinak by nebylo možno vytvořit prohnutí 
do profilu, který zaručuje dobré letové 
vlastnosti modelu. Hrany křídla zaoblíme 
a povrch vybrousíme jemným brusným 
papírem.

Profil křídla vytvoříme takto: čirým 
nitrolakem přilakujeme proužek Model- 
spanu nebo hedvábného papíru shora  na 
zadní část (vyznačena síťkou). Naopak

zezdo la  přilakujeme papír na přední 
trojúhelníkovou část křídla. Celé křídlo 
pak nalakujeme třikrát čirým nitrolakem. 
Pnutím papíru se křídlo deformuje tak, 
že se vytvoří autostabilní profil, jehož tvar 
udává výřez v trupu. Papírem potahujeme 
také trup z boků a spolu se směrovkou 
rovněž třikrát nalakujeme.

ZALÉTÁVÁNÍ. Křídlo zasuneme do 
výřezu a zkusíme model hodit. Houpe-li, 
dovážíme jej kouskem olova, které zasune
me do výřezu v předku trupu. Padá-li 
model strmě k zemi, zvedneme odtokovou 
hranu křídla vzhůru (nejlépe přelaková- 
ním horní zadní části křídla). Zatáčí-li mo
del, odstraníme chybu směrovkou. Dobře 
seřízený model létá pěkně na svahu, dá se 
také vystřelovat gumou l x l  mm, popří
padě házet jako házedlo. O. SAFFEK

Jirka, Káia a já
MILAN PAVLAS, snímky (z DPaxM. Brno) Lad. DVOŘÁK

„Já mám nejradši ze všeho letadla -  to je 
bez debaty. Víte -  je nás v našem činžáku 
celá parta. Jako malí kluci jsme škubali listy 
ze sešitů na vlaštovky, ale to za moc nestojí. 
M y led už chodíme do sedmé cé a do kroužku 
modelářů a stavíme opravdovské modely, 
jako bývají třeba na závodech, jenže zatím 
ne tak pěkné -  to dá rozum.

Ze začátku to ale byla děsná legrace a ve
doucí nám vždycky říkával: ,Kluci, vy jste 
tak šikovní, že se dokážete říznout i zavře
ným křivákem.* Proto jsme napřed lepili je
nom takové kluzáčky z  papíru a zatím jsme 
se učili číst plánky, vyřezávat ptlečkou a 
všechno možné. Ona je to úplná věda a taky 
o opravdovských letadlech jsme si povídali a 
jednou jsme byli celý den na plachtařském 
letišti. To teda bylo něco pro nás! A  když už 
se mělo jít domů, pozvali si nás ti plachtaři 
na kus řeči a povídali, že až náš kroužek 
bude stavěl modely větroňů A-2, že nám 
uspořádají závody a kdo vyhraje, toho sve
zou v letadle. No -  moc nescházelo a letěli 
jsme hned demů začít stavět, jenže zatím 
nikdo nevěděl, jak ty á-dvojky vypadají. 
Tak nám musel vedoucí slíbit, že se všechno 
naučíme a do prázdnin by ta soutěž mohla 
být.

Dohodli jsme se, že každý bude stavět

Káču, protože ta je nejlehčí, jenže když jsme 
se do toho dali, hned se ukázalo, že to vůbec 
nijak nejlehčí nebude. Pořád něco nebylo 
k dostání a když bylo, ukázal se největší 
malér. Já věděl z  knížek kdeco a mocně jsem 
se těšil, jenže táta říkává, že jsem nešika a 
nejspíš je to fakt. Já se snažil, ale marná 
sláva! Já pokazil materiálu, že z  toho 
mohlo být pět větroňů a kde bylo potřeba 
něco přilepit, přilepil jsem se k tomu nejdřív 
sám. Kluci mně říkali Smolíček,já se vztekal 
a vypadalo to pochybně. Oni už dodělávali 
křídla a já neměl pořádně pohromadě ani 
trup. Nakonec jsem to přece jenom nějak 
ulepil, ale až všechno uschlo, šla z  toho hrů
za. To byste nevěřili, jak se může rovná věc 
pokroutit!

Já moc chtěl ty závody vyhrát, protože 
jsem jaktěživ neletěl, ale nevypadalo to k ni
čemu. Jednou mi kluci říkali, že ta moje 
Káča se bude vystavovat na Expo, abych 
pohnul a to mě tak dojalo, že jsem utekl do
mů a místo Káči jsem měl ostudu, ale nejvíc 
mě mrzelo, že nic nedokážu. Pořád jsem 
myslil, že jednou půjdu do továrny na letad
la, jenže co by si tam se mnou počali, když 
neulepím ani Káču ?

Zkoušel jsem to potem doma všelijak za
chránit, ale to víte -  sám si člověk moc nepo

radí. Potah byl upatlaný, žebra nakřivo, 
vážně -  nebylo to k ničemu. Tak jsem všechno 
rozlámal, strčil do kamen a -  bylo po mode
lářem. Kluci se vyptávali, kdy jako se zase 
objevím, ale já  povídal, že mě rozčiluje při 
práci to jejich kecání, že si postavím Káču 
doma a ty závody že beztoho vyhraju. To dá 
rozum, že jsem to nemyslel vážně, jenže po
tom se do toho připletl Jirka a začaly se dít

Člověče, s tím lepidlem opatrně! Drží 
nejlíp na prstech, to je vyzkoušený...
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věci. On byl šikovný, moc dobře se učil, ale my 
s ním moc nekamarádili, protože jsme měli 
strach. On měl Jirka takovou nějakou srdeční 
vadu, že nemohl běhat a ani do tělocviku ne
chodil. Já vím, že to nebylo od nás jako fér, 
ale ono se říkalo, že kdo má takovou vadu, 
dožije se tak kolem patnácti roků a Jirkovi 
bylo třináct. Tak se nám nedivte. Jednou 
jsme se ale potkali na schodech a on povídá:

,Ty modelaříš, Petře?'
,Kdepak,' povídám j á . ,Zkusil jsem to, ale 

nemám na to nervy. Já bych neulepil Káču 
ani za sto Nanuků.'

Načež se Jirka zasmál a povídal:
,Tak pojd na moment k nám, já  ti něco 

ukážu.'
Jirka mě zavedl do svého pokojíčku a tam 

jsem teda zůstal hledět, div mi oči nevypadly. 
Na niti u stropu visela Andromeda, na skříni 
stál Kondor a na stole rozdělaná Aurea. 
Teda -  tak krásné modely jsem jaktěživ ne
viděl. Povídám:

,Juro, to ti koupili vaši?* Ale on že ne, že 
to si stavěl sám a Káču že taky má. A  měl! 
Takovou bych neulepil, kdyby mi prsty po
zlatili. Tak jsem se ho zeptal, proč taky ne
chodí do kroužku, ale v tu ránu už jsem vi
děl, že se ptám hloupě. Jít ven s takovým 
modelem, to je pořádná lítačka a Jirka přece 
vůbec běhat nesměl! Napadlo mi, jak ho ty 
modely těší a co si s tím dal práce a nakonec 
je ani neuvidí lítat -  no, zkuste si to předsta
vit! Jenže nic mi nechtělo napadnout, abych 
ho potěšil, jenom jsme si tak povídali a Jura 
nakonec hlásil:

,Ty závody už budou brzo, vid? Tak víš 
co ? Já ti dám tuhle Káču. Třeba ti bude lítat 
a když se rozbije, postavíme si novou.'

A hned se začal těšit, že taky na ty závody 
přijde a bude se aspoň koukat. Tak jsem se 
vrátil domů s Káčou! Táta hned chtěl vědět 
kde jsem j i  vzal a když jsem mu to vypově
děl povídal jenom:

,Najednou o Jirkovi víš, ale že bydlí v na
šem domě dva roky a že s ním skoro ani ne
promluvíte, to vám nevadí. Měli byste se 
stydět a moc by vám to slušelo!'

Načež já neříkal nic, ale myslel jsem si to 
taky, už dávno.

Kluci potom uvěřili, že jsem si Káču udělal 
doma a tak jsem se do těch závodů přece je
nom přihlásil. Já vím, co chcete říct -  spor
tovní to nebylo -  ale moc se mi chtělo letět a 
tak jsem aspoň učil lítat Káču. Model musíte 
mít správně vyvážený, aby pěkně kroužil a 
dobře přistával a to dá taky práci. Jirka to 
udělat nemohl, ale v tom já už se dost vyznal 
a tak jsem si dal záležet a - najednou tu byla 
soutěž!

Na letišti nás čekali, všechno bylo připra
vené a před hangárem stál Trenér a čekal na 
toho, kdo vyhraje. Byly to naše první závody 
a to víte, že jsme byli řádně vyplašení. Kája 
měl dvě pravé půlky křídla a než našel levou 
u Tondy, zapletl se do startovací šňůry, 
Jarda div vlastní Káču nezašlápl, jeden zá
těže ubíral, druhý přidával, spravoval se po
tah a vůbec bylo veliké pilno. Foukal pnma 
větřík, kdo měl model dobře zalítaný, měl 
čas přes minutu a Kája přes dvě. Když přišla

řada na mě, byl jsem celý rozčilený, ale od
startoval jsem dobře a byly z  toho rovné dvě 
minuty. Na první kolo dost.

Druhý start jsem málem pokazil, ale Káča 
si poradila sama a kroužila, až se mi z  toha 
točila hlava -  přes dvě minuty! Byl jsem 
třetí a ještě tři starty zbývaly. Pošilhával 
jsem teda po Trenéru, jenže to byla chyba. 
Ve třetím kole se Káča vytáhla, ale nakonec 
přistála do keříčku a potah křídla se natrhl. 
Já vím, že je to správka pro legraci, ale to 
víte -  Smolíček! Být tam sám, asi bych byl 
utekl a šel domů vzteky brečet -  to já se 
znám. Před Jirkou jsem se ale styděl a bylo 
mi líto tnu pokazit radost. Ukázal jsem mu 
větroň, on to omrkl a povídal:

,Klidně to zalep, v dalším kole můžeš jít 
poslední, tak to stihneš.'

Jenže nebylo o to, že bych to nestihnul. 
Spravujte ale potah, když to neumíte a ruce 
se vám klepou! Leda jsem papír natrhl ještě 
dál a Jirka se na mně smutně koukal a poví
dal:

,Já bych ti pomohl, Petře, ale zkus to sám. 
Víš, aby kluci neřekli, že to nesvedeš. Jenom 
se nesmíš rozčilovat.'

Já vím -  on to myslel dobře, ale nic mi to 
nepomohlo. Už bych byl nechal Káču ležet a 
od všeho utekl, jenže najednou jsem dostal 
děsnou zlost, sám na sebe.

J s i  nervák!' nadával jsem si. ,Nedokážeš 
ani takovou pitomost a chceš se chlubit. A 
závody bych chtěl vyhrál ? Jsi úplně k smí
chu!'

(Pokračování na str. 24)
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Konečné 
úpravy 

na modelu

Ing. Z. BOUDNÝ, L M K  Brno 3

Jednou z  hlavních podmínek úspěšného létání s větroni kategorie A-2 je spolehlivý model. Prakticky to znamená snížit počet náhod, 
které znamenají bud špatný start, případně ulétnutí modelu nebo dokonce havárii. Často vidíme před soutěží,avšak i přímo v jejím průběhu, 
některé modeláře „křečovať. Bohužel je to k vidění i na soutěžích výběrových, tedy u modelářů s I. výkonnostní třídou. Zde však často 
nejde o náhodu, ale o nepřipravený model. Je docela možné, že stejný model soutěžícímu doma létal, ale jiné počasí, případně porušení ně
kterého pomocného zařízení při přistání nebo při dopravě v bedně znamená nové pracné zalétávání. Vědomí takového nedostatku samozřejmě 
při soutěži klidu nepřidává.

K tomu,abychom podobným věcem předcházeli, používáme již 
několik let v Brně pomocná zařízení. Mnoho modelářů považuje 
potažení modelu za konečnou fázi práce, snaží se co nejdříve s mo
delem létat a zapomíná na to nejdůležitější. V konečných úpravách 
modelů je totiž skryta valná část úspěchů všech špičkových mode
lářů. Jinými slovy: jenom plná důvěra v kvalitu modelu může vést 
k úspěchu na soutěži.

Zabývali jsme se hlavně těmito problémy:
1. Vlečný háček
2. Způsob provedení výchylky směrovky po vypuštění modelu
3. Časovač a jeho spolehlivé spuštění po vypnutí modelu
4. Fixování polohy směrového kormidlujak při vleku, tak při volném 

letu
5. Způsob zavěšení táhla od časovače na výškovce (determalizátor)
6. Vedení pro táhla po trupu

Jednotlivé problémy jsme řešili různými způsoby. Hodně jsme 
také viděli na modelech při loňském mistrovství světa v Sazené 
a zjistili jsme, že jsme často nevymysleli nic nového. Dále popsané 
způsoby řešení možná již někteří modeláři používají nebo snad 
znají i lepší. Chceme ale předat zkušenosti hlavně těm, kteří te
prve začínají.

NAŠE ZPŮSOBY ŘEŠENÍ:
1. Protože při různé síle větru je často nutno měnit polohu 

vlečného háčku vůči těžišti, používáme háček pohyblivý {obr. 1). 
PiiptNrujcme jej k trupu bud šroutky do dřeva nebo ještě lépe 
šroutky M3 tak, že matice zalepíme přímo do trupu epoxidovým 
lepidlem. (Nenastává uvolňování stálým povolováním a utahová
ním.)

Výhoda řešení je v tom, že při posouvání háčku nemusíme žád
nou část upír/· odmontovávat a manipulace je rychlá.

2. Posuvný háček vylučuje použití klasické „trhačky“, protože 
při každé změně polohy háčku by bylo třeba upravovat délku táhla. 
Jelikož ale považujeme způsob ,,trhačka“ za vhodný, umístili jsme 
zařízení mimo háček. Od klasického řešení se to příliš neliší. Táhlo 
od směrovky uvolňujeme po vypnutí modelu z vlečné šňůry po
mocí plíšku {obr. 2,pos. 2), který je silonovým vlascem připevněn

k závěsnému kroužku vlečné šňůry. Na táhle od směrovky je 
připevněn kousek celuloidu {obr. 2, pos. 1) s otvorem. V trupu je 
dooře upevněn hřebíček o 0  1 mm, a to co nejblíže těžišti (aby 
nedošlo při vypnutí k roíhoupání moielu), ale zase tak daleko, aby 
nevadil v pohybu háčku.

Při přípravě modelu na start nasadíme nejdříve kroužek u vleč- 
néno lanka na háček, potom hliníkový plíšek a nakonec ccluloid, 
který při nasazení vychýlí směro vé kormidlo do polohy, jakou po
třebujeme při vleku {obr. 2, poloha A). Při odepnutí modelu {obr. 
2, poloha B) vytáhne plíšek celuloid a směrové kormidlo se vychý
lí do polohy, jakou vyžadujeme pro volný let.

3. Pohybu táhla při vytrhnutí plíšku po startu využíváme ještě 
k spuštění časovače. Kromě táhla ke směrovce je na celuloidu
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také připevněno táhlo ke spouštění časovače {obr. 2). Jako časovač 
používáme německou fotografickou samospoušť (tzv. autoknips). 
Její chod prodlužujeme tím, že brzdíme vrtulku vidličkou z ocelo
vého drátu {obr. 5). Časovač spouštíme a zastavujeme páčkou, jak 
je vidět z obrázku.

4. Většina modelářů používá k fixování poloh směrovky špend
líky, případně plíšky, které potřebně ohýbají. Obě tyto metody 
jsou problematické. Vytažený špendlík znamená nové zalétávání,

protože je obtížné s jistotou najít dírku, ve které špendlík byl; 
bývá jich obvykle napícháno již více. Ulomený, případně uvolněný 
plíšek znamená stejný problém. Právě zde je však místo, které je 
jedním z nejdůležitějších na modelu, protože ovlivňuje jeho chování 
jak při vleku, tak při vlastním letu.

Způsob našeho řešení je patrný z obr. 5 a vlastní zařízení podle 
obr. 4 je zhotoveno z duralu tloušťky 1,5 mm. Plech ohýbáme do 
tvaru U po vyžíhání nad plamenem, aby se nelámal. Závit M2 
vyřízneme závitníkem. Šroubky M 2x 15 zajistíme proti samovol
nému pohybu maticemi M2. Profil U připevníme k trupu šroub
kem do dřeva a Epoxy 1200. Účel a výhodu tohoto zařízení ocení
me hned po prvním létání.

5. Zavěšení táhla podle obr. 5 je prakticky nejjednodušším 
možným řešením, které vyhovuje jak váhově, tak spolehlivostí. 
Trubičku na výškovku zhotovíme stočením papíru namočeného

do lepidla na hliníkovém drátě o 0  2 mm. Kousek drátu potom 
na konci kladívkem rozklepeme, provrtáme a přivážeme na konec 
táhla od časovače.

6. Všechna táhla vedeme u našich modelů zásadně vně po trupu 
(lepší přístup). Používáme silonový vlasec o 0  0,3 mm. Nevýho
du silonu, tj. změnu délky za různého počasí, odstraňujeme tím, 
že vkládáme do táhla vinutou ocelovou pružinu, která změny 
délky vyrovná. Jako vedení pro táhla používáme tenké hliníkové 
trubičky, které zhotovíme navinutím plechu na jehlu. Hodí se na 
to dobře alobal nebo plech, který se používá na obalování izolace 
teplovodního potrubí. Trubičky lepíme na trup acetonovým le
pidlem až po úplném dokončení modelu.

★
Námětů a způsobů řešení důležitých maličkostí na modelech je více. 

Byli bychom rádi, kdyby tento článek byl přijat jako rukavice hozená 
těm modelářům, kteří si své „vynálezy" přísně střeží. Těšíme se proto 
na další novinky v naší kategorii.

*

REDAKCE se k dovětku autora plně připojuje s tím, že "to 
platí i pro ostatní kategorie. Nedržte se pohodlného stanoviska, 
že vámi užívané řešení už stejně každý zná. To možná platí 
o podobně zkušených, jako jste vy sami -  ale co ti noví, mladší ? 
Kdo a kde je to má naučit, když vhodná literatura chybí a in
struktorů je jako šafránu?

Neostýchejte se tedy napsat (jakkoli, jenom srozumitelně -  od 
úpravy jsme my v redakci), vlídně přijmeme každý váš příspě
vek. Kreslit stačí jen tužkou.

CŽoJLC' /ntsm Usty
Když jsme loni v létě založili leteckomodelář- 

ský kroužek při městské organizaci Svazarmu 
ve Valašských Kloboukách, rozhodli jsme se, že 
začneme se cvičnými U-modely s plochým tru
pem. Já jsem si po delší úvaze vybral a postavil

podle Leteckého modeláře z roku 1962 starý 
známý Meta-Sokol konstrukce J. Fary. Volil 
jsem dobře. Je to opravdu velmi zdařilý cvičný 
U-model pěkného vzhledu, výborných letových 
vlastností a nevídané pevnosti a životnosti, jež 
jsou tak důležité pro začátečníky.

Myslím, že takový anebo podobný model je da
leko vhodnější pro osvojení si základních návyků 
pilotáže než křehký Plastik, který je v prodeji jako 
stavebnice. To jsme si ověřili při létání na škol
ním hřišti. Kamarádův Plastik šel na „zrušení" 
asi po pěti či šesti trochu tvrdších přistáních, 
kdežto Meta-Sokol přežil i takovou „maličkost", 
jako je uražení poloviny křídla nárazem o pře
vrácenou židli. Po této nehodě letěl dál a bezpeč
ně přistál. A takto zmrzačený absolvoval dokonce 
ještě několik bezpečných letů i v dosti silném 
větru. -  Tak nějak má tedy podle našeho názoru 
vypadat začátečnický upoutaný model.

A. CMAJDÁLKA, Val. Klobouky
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a kávalo se a platí dodnes, i v lé- 
™ tání s upoutanými modely. Když 
se někdo zhlédne v upoutaných akro
batech a postaví si Super-Master 
v domnění, že s ním  bude létat jako 
jeho duchovní otec Gábriš, špatně to 
dopadne. Všemu je třeba se učit, na 
cvičných modelech samozřejmě.

Jeden takový vám předkládáme. Má 
všechny výhody cvičných modelů: je 
stavebně jednoduchý a tedy málo 
pracný (člověku jej není tolik líto), je 
robustní a má dobré letové vlastnosti. 
Je to konstrukce J. LEDERBUCHA 
(na snímku) z LMK v Ostrově nad 
Ohří.

N A  PODZIM  jsem viděl, jak chlapci 
z  modelářského kroužku Svazarmu 
pouštěli letadla. Zalíbilo se mi to a koupil 
jsem si stavebnici Albatros. Model jsem 
stavěl podle plánku měsíc. Pak jsem šel 
svoje letadélko zalétávat a dopadlo to 
dobře. Létá průměrně tři čtvrtě minuty, 
nej delší let trval jednu a půl minuty. 
Práce na stavbě modelu se mi líbí. Svůj 
model jsem vyfotografoval a na námět 
modeláře jsem vystříhal matrici na tisk 
z  papírové koláže. K  tomu mi byl vzo
rem obrázek na obálce časopisu Modelář.

Pavel Augustýn 
V III tř. ZDŠ v Tišnově

Cvičný akrobat JUMBO
K STAVBĚ

Trup je do 1I3 hloubky křídla z odlehčeného balsového prkén
ka tl. 10 mm, v místě upevnění motoru jsou vlepeny bukové 
špalíky. Zadní část je z lišt a diagonálních výztuh 10 X 2. Celý 
trup je z obou stran potažen překližkou tl. 1 mm, ke spodku je 
přilepena lišta 12 x 3 s připevněnou ostruhou.

Křídlo stavěné v celku má dva hlavní nosníky z lišt 5 x 3 ,  
ke středu se přidávají další lišty až na celkový rozměr 5 x 9 .  
Potah náběžné a odtokové části, žebra a jejich páskování jsou 
z balsy tl. 2 mm.

Motor Tono 5,6 běží ve vzduchu 6 — 7 minut na palivovou 
nádrž o objemu 110 cm3. Nádrž je částečně zapuštěna do trupu, 
aby se dosáhlo lepšího umístění vůči karburátoru motoru.

Řízení je uloženo v křídle, táhlo ke klapce prochází pod tru
pem. Výchylky klapky jsou oproti výškovce poloviční.

Model o vzletové váze 1200 g létá dobře celou akrobatickou 
sestavu, se 450 g těžkou dýmovnicí pak přemety, let na zádech 
i vodorovné osmy. Doporučujeme jej i maketářům: čas potřebný 
k postavení jedné makety vám stačí na deset takovýchto akrobatů 
a na těch už se lze něčemu naučit!
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Kachny
vylíhlé ve Frenštátě

i' OBĚ jsou staré asi 3 roky. První byla na'světě ta 
menší, postavená podle náčrtku motorové kachny 
z jednoho starého Modeláře. Protože jsem neměl 
tak malý motor (COX 0,10), létá kachnička po 
menší úpravě i bez něj. Vlekám za pevný boční 
háček a na šňůře 50 m ji vytáhnu pěkně přímo až 
nad hlavu. Průměrné lety se pohybují mezi 50 až 
60 vteřinami. Typické je velmi dobré a rychlé vy
rovnávání jakéhokoli rozhoupání nebo „vystřele
ní" se šňůry.

Větší kachna vznikla o nějaký ten týden později

ze staršího modelu AI, u kterého jsem polámal 
trup. (Na křídle i výškovce dosud zůstalo staré 
licenční označení.) Stavěl jsem tedy jen nový 
„kachní" trup. Přes počáteční potíže s příčnou 
stabilitou jsem i tento model „naučil" létat, avšak 
má podstatně horší výkonnost než kachna první 
(s přihlédnutím k nosné ploše). Přičítám to men
šímu nadsazení výškovky nad úroveň křídla.

Zd. R A Š K A , L M K  FrenStát p. R .
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Konstruoval a píše ing. Zd. BO UD NÝ, L M K  Brno 3

Model jsem navrhl na jaře roku 1966. Od 
té doby bylo postaveno asi patnáct kusů 
tohoto typu a to i začátečníky z  našeho klubu 
a téměř všichni s ním nalétali první výkon
nostní třídu. Průměrný čas z  11 soutěží, jichž 
jsem se s M IRKO U  v roce 1967 zúčastnil, 
byl 841 vteřin (6 soutěží 900 v t.) . Stal jsem 
se s ní mistrem republiky pro rok 1967 prů
měrným výkonem 891 vteřin.

Model na plánu má časovač z  upravené 
Jotospouště z  NDR. Po menších změnách 
lze použít i doutnáku. Je citlivý na termiku 
a vyznačuje se velmi pomalým letem.

K stavbě
Trup. Základem je vylehčená hlavice 

z tvrdšího balsového prkénka tl. 10 mm. 
Do ní vyřízneme zářezy pro dvě balsové 
lišty 1 0 x 5 ,  mezi ně vlepíme příčky stej
ného rozměru. Lepíme lepidlem, jež se 
nerozpouští acetonem (EPOXY 1200, 
HERKULES), aby se trup při lepení boč-

nic nebortil. Stejným lepidlem přilepíme 
2 matice M3 (pro jistotu ještě na překliž
kovou podložku) pro přichycení posuvné
ho háčku. Do špičky hlavice zalepíme 
100 g olova. Při dodržení všech měr a uve
dených vah vyjde poloha těžiště tak, jak je 
vyznačeno na plánu.

Po důkladném zaschnutí trup přebrou-

síme, abychom mohli přilepit bočnice 
z balsy tlusté 3 mm. Vyřízneme je podle 
tvaru trupu a přilepíme acetonovým lepid
lem. Připevníme je k trupu ocelovými 
špendlíky se skleněnou hlavičkou, jež 
zapichujeme asi po 2—3 cm od sebe. 
Po slepení trup vyrovnáme a pověsíme 
hlavicí dolů; v této poloze se totiž nezde- 
formuje. Necháme jej schnout asi dva dny; 
potom opracujeme podle plánu (viz řezy 
A -  A, B -  B, C -  C). Vyřízneme otvor 
pro časovač a pro jazyk. Překližková 
zpevnění bočnic zapustíme až po hlavici 
(nejlépe tak, že kolem něho prořízneme 
bočnici až k hlavici čepelkou, nebo skal
pelem -  a dlátkem pak balsu odstraníme). 
Celý trup potáhneme tenkým Modelspa- 
nem. Po přilepení směrovky nalepíme na 
trup vodicí trubky pro silonový vlasec 
o 0  0,3, vyrobený stočením tenkého hli
níkového plechu na jehle. Pak přilepíme 
ještě celuloidovou zarážku a překližku 
0,8 mm, aby se výškovka do balsového 
trupu nezamačkávala. Nakonec nalepíme 
na trup (nejlépe EPOXY 1200) du ralový 
plech ohnutý do U se závity pro šrouby 
M2, omezující výchylky směrovky.

Směrovku i kýlovku z balsy tl. 3 mm 
opracujeme do tvaru a potáhneme tenkým 
Modelspanem. Oba díly k sobě přišijeme. 
Tento způsob je jednak pevnější, jednak 
ani lakování neznemožní lehký pohyb. 
Do směrovky zalepíme celuloidovou ovlá
dací páku. Kýlovku vlepíme do připrave
né drážky v trupu. Směrovku vychyluje 
ocelová pružina nebo gumová nit 1 x 1.

Vlečný háček má měnitelnou polohu, 
(Pokračuje na str. 18)
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VÝKONNÝ VĚTROŇ KATEGORIE A -2

MIRKA
KONSTRUKCE ING. ZD. BOUDNÝ, LUK BRNO III 

RO ZPĚT Í 1876mm PLOCHA KŘÍDLA 29,04dm2
DÉLKA 1020mm PLOCHA VÝŠK. 4.72dm*
VÁHA 415 g PROFIL KŘÍDLA VLASTNÍ
PLOCHA CELK. 33,76dm1 PROFIL VÝŠK. VLASTNÍ
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což oceníme při létání jak za klidu, tak 
ve větru. Vyřízneme jej z duralového ple
chu tl. 1,5 a přinýtujeme k destičce ze 
stejného materiálu. Mírné půlkruhové 
vybrání umožňuje dobíhání modelu při 
prověšené šňůře. Háček je připevněn 
k trupu dvěma šrouby M3. Směrovka je 
ovládána systémem „trhačka“ . Za háč
kem je v trupu zaražen hřebík o 0  1 bez 
hlavičky. Ke kroužku u vlečné šňůry je 
připevněno silonovým vlascem zařízení 
(viz plán), které po vypnutí modelu stáhne 
z hřebíku celuloidovou spojku, připevně
nou na táhle ke směrovce. Tím se sou
časně vychýlí směrovka a spustí časovač.

Křídlo. Začneme zhotovením šablon 
žeber B a F, nejlépe duralových. (Vyříz
neme i otvor pro jazyk.) Podle nich žebra 
vyřízneme a opracujeme; žebra pro „uši" 
uděláme obvykle rašplovou interpolací. 
Vnitřní i vnější část křídla stavíme zvlášť 
a hotové je slepíme na tupo pomocí pře
kližkových spojek. Po zaschnutí nalepíme 
mezi žebra na náběžnou lištu kousky bal- 
sové lišty a opracujeme do tvaru profilu. 
Hlavní nosník křídla vyztužíme proužky 
balsy tl. 1 mm, čímž vznikne skříňový 
nosník. Nakonec vylepíme okrajová žebra 
držící jazyk balsou 3 mm a žebra u lo
mení balsou 1,5 mm (po obou stranách

Detail, ocasních ploch větroně Mirka, 
výškovka vyklopena ve funkci determalizá- 
toru. Detailní popis je ve zvláštním článku

křídla). Usnadní to potahování a při pří
padném ulomení ucha praskne vždy jen 
spojka křídla a ne nosník, takže oprava 
po havárii je snazší. Po přilepení balsy 
tl. 10 mm na konce křídel a důkladném 
zaschnutí celé křídlo vybrousíme a vy
hladíme jemným brusným papírem a po
táhneme tlustým Modelspanem.

Výškovka je celobalsová; stavebně se

příliš neliší od křídla. Musíme být opatrní 
při výběru materiálu, balsa musí být 
lehká, ale pevná. Nejdříve uřízneme 
z vhodného prkénka tl. 2 mm nosníky a 
podle nich uděláme zářezy v žebrech. Vy
řízneme všechna typu B a po přiložení 
žebra typu C opracujeme „rašplovou in
terpolací". Z překližky 2 mm vyřízneme 
žebro A. Náběžnou lištu vyztužíme stejně 
jako na křídle nalepením kousků balsové 
lišty, jež po zaschnutí obrousíme do tvaru 
profilu. Střed výškovky zpevníme vyle
pením balsou tl. 2 mm, náběžnou hranu 
bambusem. Na konce nalepíme balsu 5 
mm. Po zaschnutí pečlivě vybrousíme. 
Po potažení tenkým Modelspanem nale
píme na odtokovou část uprostřed výš
kovky papírovou trubku, navinutou na 
hliníkovém drátu, připevněném na silo
novém „táhle" od časovače. Trubka slouží 
k připevnění táhla od časovače na výškov- 
ku pomocí drátu, který do ní zasuneme.

Potah volíme co nejpestřejší. Nej
vhodnější barva na „uši" křídla je červená, 
neboť po zapadnutí modelu do polního 
porostu obyčejně jedno ucho je vidět. 
Lakujeme řídkým vypínacím lakem, trup 
a výškovku třikrát, křídlo šestkrát.

Váhový rozbor: křídlo 170 g, výškov
ka 15 g, trup 230 g.

Zalétávání: model je zalétán do pra
vých kruhů; na pravé půlce křídla je větší 
úhel nastavení, jejž docílíme bud přímo 
při stavbě, nebo ohýbáním jazyku. Při 
dodržení uvedených vah a polohy tě
žiště zalétáváme model podkládáním od
tokové hrany výškovky.

T E C H N I K A

S P O R T

U D Á L O S T I
f C

Zvláštní závěs křidélek

používá jeden z nejlepších britských mode
lářů Chris Olsen. Jde o radiem řízený mo
del UPSET (na snímku), s kterým starto
val též na loňském mistrovství světa na 
Korsice.

Model má křídlo potažené fólií Mo- 
noKote, která současně slouží i jako doko
nalý závěs křidélek bez vůlí a s minimálním

odporem. Předpokladem tohoto řešení je 
rovinný nosník na křídle a rovinná přední 
část křidélka. Řešení je zřejmé z náčrtku.

(s-rem)

Postup nalícování kabiny

lisované z  plastické hmoty doporučuje pro 
své výrobky firma DuBro Products.

Z  výlisku kabiny se odřeže přebytečný 
materiál vpředu a vzadu tak, aby kabina 
přibližně lícovala s povrchem trupu (obr. 1). 
Na povrch trupu se přiloží jemný brusný pa
pír asi č. 180 v místě, kde má být kabina. 
Potom se kabina zabrušuje přímo na trupu 
(pohybem podél) tak dlouho, až její okraj 
lícuje zcela přesně (obr. 2). Správné lícování 
je možno zkontrolovat tím, že všechny dose- 
dací hrany kabiny mají stopy broušení.

Přesně lícující kabina se přichytí k trupu le
picí páskou (obr. 3) a její hrany po celém 
obvodě se přilepí k trupu kvalitním čirým le
pidlem. Pro přesnou a čistou práci je za

potřebí použít nástavec na tubu s malým 
otvorem nebo injekční stříkačkou s uříznutou 
jehlou. (s-rem)

Hubert vítězem „Republika Cup“

(šh) Zprávu o IV. ročníku této meziná
rodní soutěže, pořádané loni koncem listo
padu v Záhřebu, jsme dostali tak nešikov
ně, že nestihla ani Modelář 1 /68; vzhledem 
k významu ji ale zařazujeme i přes značné 
opoždění.

Celkem létalo 64 soutěžících z Jugoslá
vie, ČSSR, Rakouska a Itálie ve třech 
„klasických" volných kategoriích a 10 tý
mů, což je dost neobvyklá kombinace. 
Organizace byla velmi dobrá, počasí pří
jemné podzimní s větrem 5—6 m/s, pozdě
ji jen 2 m/s.

Ve větroních A-2  byl nejúspěšnější hos
tující Š. Hubert z CSSR (Lučenec), který

18 M O DELÁŘ . 2/1968



zvítězil časem 876 vt. před A. Čevlevskim 
ze Skoplje (863) a Rakušanem H. Keinrat- 
hem z Graz (855). Další člen LM K Luče
nec O. Reiter skončil pátý.

V modelech na gumu zalétal tradičně nej
lépe V. Kmoch, jako jediný s plným maxi
mem, zatímco jeho dávný soupeř E. Fresl 
dosáhl 865 a M. Dukič 829 vt. (všichni 
Jugoslávie).

V motorových modelech zdůraznil V. 
Kmoch své schopnosti nej lepším časem 
dne 900 +  240 +  300 vt. Další tři v rozlé- 
távání: R. Matič, Sarajevo (240 +  251); 
G. Grif oni, Florencie (+  188); W. Mayer, 
Graz (+  168).

V závodě týmů zvítězil rakouský tým 
Kropf-Nitsche výborným finálním časem 
9'27", který je lepší času amerického týmu 
Jehlik-Stockton na 14. kritériu Es 1967. 
Rakušané létali s motorem HP-15 (Bugl).

(50 cm3 -  5 k), a to při provozu na běžný 
benzín. Přitom závodní verze těchto moto
rů mají výkonnost i trojnásobnou! Tento 
rozdíl připisuje autor nedostatečným zna
lostem výrobců modelářských motorů. 
Teprve „vpád" laděných výfuků, jejichž 
výhody tak přesvědčivým způsobem uká
zal Bill Wisniewski, ukončil stagnaci ve 
vývoji modelářských motorů.

I

míry jsou v mm, průměry i se rozumí 
vnitřní.

Jestliže motor s laděným výfukem po
běží jen původními otáčkami, jimiž běhal 
s otevřeným výfukem, stoupne jeho výkon
nost asi o 20 % následkem stejného přírůst
ku středního efektivního tlaku ve válci p„ 
K tomu přistupuje další přírůstek vlivem 
zvýšených otáček. Přírůstek otáček může

Pohár „Minicopter” 1967

se konal loni na podzim už potřetí, tentokrát 
ve Walldorfu v NSR. Účastnilo se jej 23 mo
delářů z Francie, Německa a Švýcarska a 
dobrá tisícovka diváků. Byli to většinou mo
deláři zajímající se o novou speciálnost, 
z  nichž mnozí vážili dlouhou cestu, 
aby viděli dobře létat to, s čím si sami ještě 
nevědí rady.

Modely byly většinou osvědčeného typu 
Minicopter podle vydaného plánku iniciátora 
této nové soutěže ing. F. W. Wúllnera 
(N S R ), jemuž se podobá do jisté míry i naše 
zjednodušená Pirueta. Hlavní znaky: třílis- 
tý rotor, motor umístěný pod trupem na 
společném hřídeli s rotorem, konstrukční 
(nikoli plochý) trup s nepotaženou zadní 
částí. Zvítězil žák R. Loubert z  Francie 
před Němcem K. H. Schmittem (na snímku) 
a svým krajanem A. Kochem. (ek)

Ještě laděné výfuky

Citujeme jednoho z předních západo- 
německých a evropských „rychlostních" 
modelářů Rolfa Miebacha, který napsal 
o této „módní" záležitosti do měsíčníku 
Deutscher Aero-Kurier.

V úvodu se autor pozastavuje nad sku
tečností, že zatímco např. RC „desítky" 
sotva překročily výkonnost 1 k (s metano- 
lovým palivem s 10 % nitrometanu), do
držují výrobci motorů pro mopedy nepsa
nou úmluvu, jež stanovila tuto objemovou 
výkonnost (100 k/1) jako horní hranici

flrČlánek jinak vychází z Wisniewského 
poznatků, jež byly předmětem jeho před
nášky při MS 1966 v Anglii a říká tedy 
vlastně totéž, co bylo napsáno ve dvou mi
nulých sešitech Modeláře.

Autor dále uvádí údaje o dvou výfuko
vých trubicích -  Wisniewski 15 a Lindsey 
K  14, jež se rozměrově poněkud odlišují. 
To je ovšem dáno i tím, že jsou určeny pro 
různé motory.

Údaje v % se vztahují k délce 1, ostatní

Opět let vlastní silou

(mil) Sestrojit letadlo, které by poháněl 
pilot pouze silou svých svalů, je už po staletí 
snem lidstva -  ovšem nesplněným a podle vý
počtů techniků také nesplnitelným. K  letu by 
bylo totiž třeba minimálně asi pětkrát většího 
výkonu než může člověk trvale podávat. 
Pouze výborně trénovaný sportovec může 
šlapáním pohánět velmi lehounké tedadlo, 
ale jen několik desítek vteřin a všechny dosa
vadní „lety“ bylo možno měřit pouze na ně
kolik desítek metrů délky a kolem 1— 2 m 
výšky.

Pokusy ovšem neustávají a v poslední době 
si postavili podobné letadlo japonští vysoko
školáci. 'Opravdu ,,létá“, pokud tak můžeme 
nazvat krátké skoky. Zajímavé je však pře
devším po technické stránce. Má zcela neob
vyklou koncepci s vysoko zdviženou zádi 
a tlačnou vrtulí, rozpětí 22 m, délku 6 m, 
výšku 4 m a průměr dvoulisté vrtule 2,7 mi 
Stavba letadla odpovídá téměř z:ela létají
címu modelu -  je pouze z  balsy a s papíro-

ovšem způsobit i pokles p„ jestliže se ná
sledkem něho sníží nasávací účinnost mo
toru.

Podle názoru R. Miebacha bude možno 
zvyšovat otáčky až asi do 35 000 ot/min, 
přičemž výkonnost stoupne asi o 100 %. 
Hranicí bude spíše mechanická pevnost 
dílů klikového mechanismu a pístu.

Pro „statické" pokusy se doporučuje po
užít vrtuli, s níž motor bez výfukové tru
bice „točí" asi o 2000—3000 ot/min méně 
než jsou předpokládané otáčky, příslušející 
vrcholu resonanční křivky trubice. Její 
vrchol není ostatně příliš ostrý, takže dobře 
sladěná soustava (motor -  trubice) „snese" 
odchylku i 1000 ot/min bez citelného úbyt
ku výkonnosti.

Je třeba počítat s větším rozdílem mezi 
otáčkami na zemi a za letu a seřídit motor 
na startu jako „bohatší".

Sací nádrž se zatím jeví jako výhodnější 
než tlaková. (ve)

vým potahem. Nelze počítat s podobnými 
„stroji“ ve sportovním létání, avšak mají vý
znam pro prověřování různých koncepcí, su- 
perlehkých konstrukcí a minimálního výkonu 
pro pohon. Některé poznatky lze pak uplat
nit u lehkých sportovních letadel s motory 
o 25— 50 k a zejména u motorizovaných vět
roňů.

T ABU LK A hodnot výfukových trubic

a ø  i (a) b 0 max (b) c d ø i (d)

Lindsey KI 4 27 % 10 46 % 28 27 % 30 5

Wisniewski 15 31 % 11 38 % 27,5 31 % 25 6
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S MĚNITELNÝM STOUPÁNÍM

pro modely 
Wakefield

Vyznavači tichého motorového letu -  „gumdčkaři1 2 3 4 5 * 7 8 9 10 11 se neustále po
týkají s problémem, jak využít co nejlépe čím dál tím skrovnější energii 
gumového svazku.

Jsou s tím potíže: kroutící moment svazku se dosti zna čně mění, 
vrtule však zůstává stále stejná. Jak to skloubit ? U skutečných letadel 
se to řeší změnou stoupání vrtule. Že by to nešlo u „gumáků'1 ? Slo, 
a dokonce velmi jednoduše. Jedno takové řešeni jsme převzali z  fran
couzského časopisu Modéle Magazine (Č.198).

Princip je zřejmý z obrázku: Palec 2, 
připájený k vrtulovému hřídeli 1, natáčí 
osu listu vrtule 3 volně otočnou v trubce 6 
prostřednictvím ramene 4. Úhel nastavení 
listu vrtule závisí tedy na poloze palce 2, 
jež je dána rovnováhou momentů gumo
vého svazku a pružiny 13.

Celý mechanismus bez kuličkového lo
žiska váží asi 50 g, což je přijatelné. Seři
zuje se tak, aby nejmenší stoupání vrtule 
bylo asi 500 mm. Přesně se seřídí nejlépe 
za letu při postupném zvyšování otáček 
a sledování výkonu modelu. Rozsah stou
pání vrtule určuje délka drážky, v níž se 
pohybuje unášeč 11. Stoupá-li model pří
liš prudce (malé stoupání vrtule), zvětší se 
drážka doleva (při pohledu zpředu). 
V opačném případě se drážka zmenší vle
pením vložky do její pravé části.

Připojujeme stručný POPIS D ÍLO  MECHA
NISMU podle čísel na obrázku (míry v mm) pro 
vrtuli k modelu Wakefield:

1 h řídel -  ocelová struna o 0  2,5.
2 palec -  ocelová struna o ø  1,5. Připájen k hří

deli 1.
3 osa listu  vrtu le  -  ocelová struna o 0  2. Volně 

se točí v trubce 6. Na druhém konci je zajištěna při- 
pájenou podložkou. Dva kusy (pro každý list jedna 
osa).

4 ram eno -  ocelová struna o ø  1,5. Připájeno 
k ose 3. Je zakončeno tvarem U, do něhož zapadá 
palec 2. Ve styku částí 4 a 2 je třeba dodržet přimě
řenou délkovou i šířkovou vůli pro zajištění pohybu 
bez nadměrného odporu. Dva kusy.

5 m osazná trubka (např. z vložky do kuličko
vého pera) volné otočná na hřídeli L. Z každé strany 
jsou pečlivě připájený

trubky  6 pro uložení os 3. Nutno dbát, aby 
trubky 6 byly rovnoběžné a kolmé k trubce 5.

7 kotouč -  překližka tloušťky 2. Tvoří mezi- 
vložku a zajišťuje volné natáčení osy 3 a tudíž i vrtu
lového listu.

8 kotouč -  překližka tloušťky 2.
9 kotouč -  překližka tloušťky 3, s kuželovité sra

ženým okrajem pro nasazení kužele 15 z plastické 
hmoty. V kotoučích 8 a 9 je vyříznuta drážka (výseč 
mczikruží) pro pohyb unášeče 11.

Díly 7, 8 a 9 jsou slepeny lepidlem na dřevo a po
tom jako celek pečlivě přilepeny epoxidovým le
pidlem k trubkám 6. Kdo může pracovat na obrábě
cích strojích, může nahradit díly 5, 6, 7, 8 a 9 jedi
ným dílem obráběným z hliníkové slitiny.

10 m osazná trubka, jež zajišťuje potřebnou 
rozteč a brání tomu, aby trubku 5 neblokovalo pá
jení unášeče 11 na hřídeli 1.

11 unášeč -  ocelová struna o 0  1,5 s očkem pro 
natáčení gumového svazku a palcem vymezujícím 
pohybem v drážce úhel nastavení listů vrtule. Uná
šeč je připájen na hřídel 1 po sestavení všech dříve 
uvedených dílů. Při pájení je třeba pečlivě dbát na

to, aby krajní poloha vpravo (pohled zepředu) odpo
vídala nejmenšímu žádanému úhlu nastavení vrtu
lového listu.

12 šrouby (M2) pro upevnění pružiny 13.
13 vlásenková p ruž in a  -  ocelová struna o 0  

1 nebo 1,2. Moment pružiny musí být v rovnováze 
s momentem gumového svazku; jeho počáteční 
hodnotu je třeba nalézt pokusně.

14 k ry t -  přilepen na obvod kotouče 8. Tvoří jej 
čtyři vrstvy papíru navinutého (a přilepeného) na 
trubku žádaného průměru (podle tvaru přídě trupu). 
Po zaschnutí se rozřízne podélně na dvě půlky, 
upraví se podle celého mechanismu (procházejí jím 
díly 3 a 4), přilepí se na kotouč 8 a nalakuje.

15 kužel z plastické hmoty upevněný pnutím na 
kotouči 9. Při natáčení svazku se kužel snímá.

POZNÁMKA. V popise ani na obrázku není ku
ličkové ložisko a uložení vrtulového hřídele, jež je 
zcela obvyklé. (Kuličkové axiální ložisko přijde za 
palec 2.

★
K OBRÁZKŮM: S ta r t britského  m odelu 

W akefield na MS 1967 v Sazené (u titu lku) 9  
Zdánlivě nezdařený s ta r t  a p řesto  vedl k titu lu  
m is tra  světa. Nejde o náhodu p ři rozlétávání, 
m is tr  světa Sulkala z F inska sta rtu je  takto 
v náklonu zásadně. Je to součást jeho taktiky, 
jak jsm e se už podrobněji zm ín ili loni.
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Urobte si sami

Tlakovú striekačku
V praxi sa bežne používá pri povrcho

vé) úpravě modelu lakom štetec. Po štětci 
ale nezostává vždy povrch dokonale hlad
ký, najmä ak je lak hustější.

Ja som si preto zhotovil malú striekač
ku z aerosolového obalu laku na vlasy 
(móže byť aj iný). Pomócku používám 
bez závad viac ako rok a som s ňou velmi 
spokojný.

POSTUP: Do dna aerosolovéj nádobky 
o hrúbke asi 3 mm vyvrtáme dieru o 0  
5,2 mm a nařežeme závit M6. Do skrutky 
M6, z ktorej sme odřezali hlavu a skrátili 
na 15 mm, vyvrtáme pozdlzne otvor o 0 
2 mm. Skrutku privaríme mosadzou na 
spodok ventilového sedla z motocykla. 
Dbáme na to, aby povrch zvaru bol rovný, 
připadne ho zbrúsime. Do nádobky potom 
nalejeme trochu zriedený lak, na skrutku

navlečieme gumové tesnenie a opatrné 
naskrutkujeme do otvoru v nádobke. 
Hustilkou 2—3 rázy stlačíme vzduch a 
můžeme striekať. Nerobíme zbytočné vel
ký přetlak, aby sa nevytrhoval ventil.

Pri řezaní závitu a pri zaskrutkovávaní 
ventilu třeba dávat pozor, lébo nádobka 
je z mákkej hliníkovej zliatiny. Po použití 
je vhodné nádobku a rozprašovač přečistit 
čistým riedidlom. Rozprašovač sa dá 
odobrať, čo umožní jeho lepšie vyčistenie.

A. KOMÁRNICKÝ, Kežmarok

Z ústřední SEKCE

Z KLUBŮ
Nový L M K  byl ustaven při ZO Svazar- 

mu KDPaM, Rooseveltova 6, Ústí n. 
Labem. Předsedou je A. Příhoda, Pařížská 
5, Ústí n. L., který existenci klubu oznámil 
dne 13. 11. 1967.

Dále uvedené kluby ohlásily (v závorce 
kdy) nové adresy náčelníků:

L M K  Brno I I I  (27. 11. 1967): Ing. Zd. 
Boudný, Hoppova 2, Brno

Plán ústřední sekce na rok 1968 bude zveřejněn 
v „Pokynech pro modelářskou činnost na rok 1968“, 
pravděpodobně souhrnně v Modeláři č. 3/68. -  
Plán obsahuje mimo organizační záležitosti i ter
miny 7 ústředních kursů, 8 mezinárodních sportov
ních akcí v ČSSR, vyslání čs. modelářů na 10 sport, 
akcí do zahraničí aj. , ■ aí ä ä5

V diskuzi při IMZ bylo také vysvětleno mnoho 
připomínek a další budou vyřízeny bud na zasedá
ních jednotlivých odborů ústřední sekce nebo před
sednictva, po případě budou řešeny na ostatních 
odděleních ÚV Svazarmu.

Ž ádám e všechny náčelníky m odelářských 
klubů, aby se inform ovali o p rů b ěh u  IMZ 
u předsedy příslušné okresní m odelářské sekce,
který sdělí další podrobnosti.

Další IMZ je plánováno na jarní měsíce, kdy bude 
projednáváno zejména usnesení předsednictva ÚV

B U D E  V Á S Z A JÍM A T

•  (s-ma) Jednoduchou a osvědčenou 
výrobu trupu s kruhovým průřezem po
užívá Bob Wilder. Na vhodný trn (tyč 
nebo trubku) se navinou těsně závity pro
vázku, tlustší nitě nebo vlasce z  plastické 
hmoty. Důležité je, aby průměr vinutí 
i tloušťka vrstvy byly zcela rovnoměrné. 
Vinutí se obalí parafinovým papírem a na 
tom se již  pak postaví trup. Po ztvrdnutí 
lepidla se trup sejme s trnu jednoduše 
tak, že se zatáhne za konec provázku, 
ten se postupně vytáhne celý a tím se trn 
uvolní.

•  (s-ma) Finští modeláři používají 
úspěšně automatické navíjení vlečné 
šňůry po jejím odpoutání od větroně. 
Princip odpovídá gumovému svazku 
v ,,trupu“ (tj. držadle navijáku), místo 
vrtule je navíjecí kladka. Při vytažení 
šňůry na příslušnou délku se svazek 
natočí a jeho energie pak po uvolnění 
tahu navíjí zpět šňůru na kladku. Pro 
spolehlivost je zapotřebí, aby při zcela 
navinuté vlečné šňůře byl gumový sva
zek ještě částečně natočen.

•  (s-ma) Chceme-li předejít štípáni 
tenkých balsových dýh při jejich ohýbání, 
přilepíme na ně lakem tenkou silonovou 
tkaninu. Metoda je použitelná až do 
tloušťky balsy 2 mm.

Svazarmu o rozboru a dalších perspektivách mo
delářské činnosti.

•  TRENÉRSKÄ RADA leteckom odelář- 
ského odboru  ústřední sekce zasedala dne 13. 12. 
1967 a vyřídila mimo jiné:

-  definitivní termíny mezinárodních soutěží FAI 
v ČSSR v roce 1968, jakož i termíny mistrovských 
soutěží,

-  upravila omezení přístupu na mistrovské sou
těže a VT některých kategorií,

-  zrušila mistrovské soutěže pro kat. RCA-1, tj.
jednopovelové RC větroně. (k)

★

L M K  Zbýšov u Brna (1. 12. 1967): Mi
roslav Pokorný, ul. J. Hybeše 464, Zbýšov, 
ok. Brno-venkov

L M K  Nitra (1. 12. 1967): Lad. Šaško, 
Jánošíkova 2, Nitra.

LM K Paskov oznámil dne 22. 12. 1967 
novou adresu náčelníka: Vladimír Vaší
ček, Řepiště 252, okres Frýdek Místek.

•  INSTRUKČNĚ METODICKÁ ZAMĚST
NANÍ (IMZ) pro předsedy okresních modelářských 
sekci a pracovníky OV Svazarmu se konala ve dnech 
16. a 17. 12. 1967. Byla na nich vyhodnocena mode
lářská činnost za loňský rok a účastnící seznámeni 
s plánem činnosti ústřední modelářské sekce v roce 
1968 a 8 jeho finančním a materiálovým zabezpe
čením.

Ve vyhodnocení bylo konstatováno, že modelář
ská sportovní činnost si udržela vysoký mezinárodní 
standard a modeláři se stali získanými tituly mistrů 
světa a Evropy již po druhé nej úspěšnějšími spor
tovci Svazarmu.

V organizační činnosti se projevilo zrušení kraj
ských výborů a vyvedení ZO Svazarmu ze závodů 
do sídlišť úbytkem asi 20 % členů proti roku 1964. 
Příčinou bylo mimo jiné i to, že na dobrovolné 
funkcionář; připadá nyní podstatně více organizační 
práce než dříve. Vybudováním a aktivní činností 
okresních sekcí se však jistě podaří počet členů opět 
zvětšit.

V MTZ zajištěni se podařilo vyplnit další mezery 
získáním dostatečného množství úzkoprofilového 
materiálu z dovozu pro distribuční síť (balsa, Model- 
span, guma Pirelli), ale i dalšího sortimentu mate
riálu tuzemského (palivo Z, nové plánky, RC sou
pravy Tonox aj.).

S T O V K Y  OBČANŮ z  Kaznějova u Plzně zhlédly se zájmem pěknou výstavu, 
kterou zde uspořádal koncem minulého roku leteckomodclářský klub Z K  ROH  
Lachema

: » \č
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/  /poznáváme
L E T E C K O U  T E C H N I K U

PRAGA E-45
čs. stíhací letadlo

V letošním roce oslavíme významné 
jubileum -  50. výročí vyhlášení sa

mostatného československého státu. Sou
časně jubiluje i československý letecký 
průmysl. Přestože do roku 1918 byla 
v českých zemích jen malá opravna letadel, 
zvaná „Al-M a“, soustřeďovala se hned 
po osvobození kořistná letadla do prostorů 
bývalého Starého výstaviště v Praze. Aby 
se tato letadla dala využít v nově se rodící 
armádě a leteckém sboru, vzniká „Letec
ký arsenál“ , což byly vlastně vojenské 
opravny. A tento „arsenál“ je vlastně zá
kladem továrny Letov v Letňanech. Ne
dlouho na to -  v lednu 1919 -  vzniká továr
na Aero ve Vysočanech a ještě téhož roku 
jsou položeny základy letňanské Avie.

Později si začaly uvědomovat i jiné kon
cerny čs. průmyslu, že na výrobě letadel 
se dá vydělávat a snažily se zavádět letec
kou výrobu. Koncern ČKD v závodě 
Praga vyráběl sice už od roku 1915 letecké 
motory, přesto však až v březnu 1930 
vzniklo letadlové oddělení, vedené kon
struktéry ing. Benešem a ing. Hajném. 
Podle smlouvy s MNO měla továrna Praga 
stavět prototypy, kdežto série se měly vy
rábět v Letovu. Teprve od roku 1936 byla 
i sériová výroba ponechána v Pragovce.

Konstruktéři Beneš a Hajn nevydrželi 
v Pragovce dlouho, odešli v roce 1933. 
Nástupcem se stal ing. Jaroslav Šlechta, 
jejich dlouholetý spolupracovník již z Avie. 
Prvou samostatnou Šlechtovou prací byla 
stíhačka E-45, kterou částečně navázal 
na letadlo BH-44. Byl to elegantní dvoj- 
plošník s robustním podvozkem a výkon
ným anglickým motorem Rolls-Royce 
„Kcstrel“ . Práce na konstrukci E-45 byly 
zahájeny v březnu 1934 a již v říjnu téhož 
roku je zalétáván prototyp (!). Tedy vý
voj, o jakém se dnešní generaci konstruk
térů již může jen a jen sní t . . .

Stíhačka E-45 překvapila příjemnými 
letovými vlastnostmi, výbornou stabilitou 
i ovladatelností. Přesto si ale zajistila sé
riovou stavbu stíhacích letadel pro armá
du továrna Avia svým typem B-534, kdež
to E-45 zůstala jen jako typová rezerva 
a dosloužila u bezpečnostního letectva.

TECHNICKÝ POPIS

E-45 byl jednomístný vyztužený dvoj- 
plošník smíšené konstrukce s pevným ka- 
potovaným podvozkem a ostruhou.

Křídla byla celodřevěná s hlavním a 
pomocným nosníkem a na nich navlečený
mi žebry. Je zajímavé, že křidélka mělo 
jen spodní křídlo. Potah částečně překliž
ka, zbytek plátno. Použitý profil o po
měrné tloušťce 12 % byl dvojvypuklý. 
Horní křídlo bylo uchyceno na vysokém 
baldachýnu. Křídla byla spojena vzpěra
mi N a vyztužena dráty.

Trup eliptického průřezu měl na pří- 
hradové konstrukci z ocelových trubek 
upevněnu dřevěnou tvarovanou karosérii, 
v přední části krytou plechem, v zadní části 
částečně překližkou, zbytek plátnem. Před 
otevřeným pilotním prostorem byl malý 
větrný štítek. Řízení bylo pákové, ruční 
řídicí páka byla nahoře ukončena okem 
pro lepší uchopení oběma rukama.

Ocasní plochy byly dřevěné, potažené 
plátnem. Měly souměrný profil. Stabilizá
tor byl k trupu vyztužen vzpěrou, ke ký- 
lovce drátem. 5

Přistávací zařízení tvořil polosamo- 
nosný robustní podvozek, vyztužený 
k trupu ještě vzpěrou. Úzká kola dostala 
později kapkovité kryty. Neřiditelná ostru
ha byla opatřena botkou.

Motorová skupina: dvanáctiválcový 
kapalinou chlazený motor Rolls-Royce 

(Dokončení na str. 24)

PALUBNÍ PŘÍSTROJE ^
1 -  kompas, 2 -  zatáčkoměr, 3 -  rychloměr, 4 -  sklo- 
noměr, 5 -  variometr, 6 -  výškoměr, 7 -  teploměr 
chladicí kapaliny, 8 -  teploměr oleje, 9 -  otáčkoměr, 
10 -  tlakoměr oleje, 11 -  tlakoměr paliva, 12 -  pře
pínač magnet, 13 -  palivoměr, 14 -  tlakoměr brzd
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„Kestrel4* VI (výkonnost u země 650 k, 
ve výšce 710 k) poháněl pevnou dřevěnou 
dvoulistou vrtuli. Přístup vzduchu k tu
nelovému chladiči pod motorem regulova
lo pět žaluziových klapek.

Zbarvení. Jelikož šlo o vojenské le
tadlo, bylo původní zbarvení v tehdejším 
standardu čs. vojenského letectva: celé 
letadlo bylo v barvě khaki, jen spodní 
části křídel, VOP a trupu byly světle še
divé. Kruhové výsostné znaky byly v poli 
barvy khaki lemovány modře, v šedém 
poli červeně. Na levé straně trupu v úrovni 
pilotního štítku byl černý nápis E-45.1. 
Vrtule měla přírodní barvu dřeva.

Technická data a výkony: rozpětí 
obou křídel 8,50 m, délka 7,45 m; plocha 
křídel 20,25 m2; prázdná váha 1347 kg, 
vzletová váha 1691 kg; plošné zatížení 
83,5 kg/m2. Rychlosti -  maximální 372 
km/h, cestovní 320 km/h; stoupavost 
u země 15,6 m/s; dolet 640 km; dostup 
9500 m. Zpracoval Zdeněk KALÁB

f  ·  I  I #  r  v  ·  rJirka, Kaca a /a
(Dokončení ze strany 11)

To mě trošku pomohlo a najednou mi na
padla taková věc, že už nešla zapomenout. 
Udělal jsem teda v duchu veliký slib, že když 
Káču dokážu spravit, udělám něco, že budou 
všichni mrkat. Jirka mi pak radil a víte, že 
do startu byl model v pořádku ? Jenže já  ne
byl -  to je fakt. Jirka měl radost, že Káča 
udělala ve čtvrtém kole nejlepší čas a v pá
tém nám skoro uletěla. Nedalo se nic dělat -  
já  byl první! Prostě malér. Tak dlouho jsem 
se těšil, jenže slib je slib. Nikdo o něm nevěděl 
než já, ale to už se sešvindlovat nedalo -  to 
bych si jaktěživ neodpustil. Když jsem stál 
jako vítěz před kluky, bylo mi trošku nanic, 
ale potom jsem jim pověděl, že Káča vůbec 
není moje, ale Jirkova a že mi teda první 
místo nepatří. To víte, že se kluci vztekali, 
ale mně se fakticky ulevilo.

Instruktor od plachtařů a náš vedoucí dali 
hlavy dohromady, když jsem jim tak zamotal 
výsledky, potom parta z  hangáru přišla pro

Páni -  práce jak na kostele a 
kdopak ví, co to udělá ve vzduchu

ZVÝŠIT SPOLEČENSKOU AKTIVITU
(Dokončení ze strany 1)

A chceme-li být upřímní, musíme přiznat, 
že v realizaci závažných úkolů III. pléna 
zabývajícího se problematikou mládeže jsme 
po roce v řadě okresů a míst teprve na 
začátku. Hledáme-li příčiny tohoto stavu, 
zjišťujeme, že zdaleka ne všude se nám 
podařilo naladit vztahy otevřené soudruž- 
ské spolupráce a vzájemné pomoci s orgány 
ČSM, s Domy pionýrů a mládeže, se 
školskými orgány, národními výbory a pře
svědčit a získat pro podporu této naší 
činnosti stranickou organizaci. Zatím to 
často bohužel bývá tak, že čekáme vzá
jemně na nějakou záminku, slovíčko, 
třeba drobný projev momentálního nepo
rozumění, abychom měli důvod se navzá
jem osočovat z neochoty, nevraživosti, 
závisti a nevím z čeho ještě jiného. Když 
pak začneme tyto problémy řešit, zjistíme, 
že se za nimi skrývá zpravidla úzký subjek
tivní názor jednotlivce.

Právě letošní rok by měl být pro nás 
příležitostí k tomu, abychom v narůstající 
aktivitě společenských a státních orgánů, 
v prohloubení jejich součinnosti viděli 
významnou příležitost i pro řešení našich 
společných úkolů a problémů. Ať půjde 
o prosazení modelářství v rámci poly- 
technické přípravy na školách, ať půjde 
o rozumné a cílevědomé vzájemné využí
vání svazarmovských a mládežnických za
řízení, o výběr a přípravu nezbytných in- 
struktorských kádrů, o organizování spo
lečných akcí, které budou nejúčinnější pro
pagací modelářství na veřejnosti, o vytvo
ření základních nezbytných materiálních 
předpokladů pro činnost -  to vše by mělo 
představovat styčné body, které jsou více 
než zralé k řešení. Máme dnes již příklady 
okresů, kde tato součinnost v zájmu a v sou
ladu s potřebami naší mládeže se začala 
úspěšně řešit. Vedle Pardubic jsou to Se
mily, Ústí n. O rlicí, Strakonice a další.

Obzvláště naléhavá, zejména v souvislosti 
s úpravou nájemného, je záležitost materiel-

Trenéra a tlačila mašinu dovnitř a kluci kou
kali, jako kdyby byly zrušené prázdniny. Já  
se radši díval do země, ale nedalo mi to, kouk
nul jsem se ještě do hangáru a představte si -  
ze vrat vyjížděl Sokol!

Kluci stáli tak vyjukaní, že instruktor se 
při vyhlašování výsledků musil pořád smát 
a taky trvalo pěknou chvilku, než jsme si 
srovnali v hlavách, jak to vlastně dopadlo. 
První byl Kája a vyhrál ten let nad městem 
a to víte, že mu svítily kukadla jako baterky. 
Ale potom ještě instruktor povídal, že nejlepší

ní základny pro naši činnost, i když se už udě
lalo ve výstavbě různých zařízení pro zá
kladní organizace a jejich kluby za poslední 
dva roky nemálo. Před několika týdny jsem 
se zúčastnil výročních schůzí v několika 
ZO  v jednom okrese. Nebylo jediné zá
kladní organizace, která by nevystoupila 
s potřebou a požadavkem přispět na budo
vání různých zařízení v částkách několika 
desítek tisíc korun. Najednou všechny 
uspokojit nebude opravdu možné. Bude nut
no diferencovat a stanovit pořadí naléha
vosti. Výstavba bude procesem trvajícím 
ještě řadu let.

Měli bychom si uvědomit, zejména s blí
žícími se volbami do NV jedno, co jsem 
poznal už na většině jmenovaných výročních 
schůzí: Tam, kde je aktivita našich orga
nizací a klubů, kde svazarmovci nežijí jen 
úzce pro sebe, ale dovedou přiložit v pravý 
čas ruce k řešení různých naléhavých celo
společenských úkolů, tam je jejich činnost ná
ležitě společensky doceňována a hledají se 
také cesty, jak vytvořit příznivé podmínky 
pro jejich činnost.

Měli bychom proto přivítat i to, že se na 
nás příslušné komise Národní fronty obrátí 
s žádostí, abychom navrhli své nejlepší 
představitele jako kandidáty do NV. Pří
klady dokazují, že je pro činnost a rozvoj 
naší organizace velmi výhodné mít své za
stupitele v orgánech lidové moci. Přispí
vá to rozhodně k tomu, že nejen ná
rodní výbory, ale také ostatní spole
čenské organizace daleko všestranněji a dů
kladněji poznávají problematiku činnosti 
naší organizace a jsou mnohem více pří
stupny pomáhat při řešení některých našich 
těžkostí. Druhý neméně vážný důvod je 
ten, že členství v NV a v jeho příslušné 
komisi dává mnohem lepší možnost pro
sadit některé naléhavé potřeby zejména 
v oblasti výstavby do programů národních 
výborů.

Věříme proto, že i letošní rok bude ve zna

mení stále se zvyšující aktivity členů naší 

organizace a že k tomu jako vždy dosud vý

razně přispějí i naši modeláři.

model vlastně postavil Jirka a já že kromě 
toho švindlování dovedu aspoň dobře zalítá- 
vat. Tak jako že poletíme všichni tři a proto 
že vytáhli kvůli nám Sokola.

No - já  nevím, jestli si dokážete představit, 
jakou já měl radost, že Jirka má radost a že 
poletíme. Silně jsem si musil dávat pozor, 
abych se samou radostí nerozbrečel. A to by 
tak bylo všechno. Ted už se mi modely dost 
daří a Jirka má tolik kamarádů, že nás sotva 
stačí vyhazovat z  nemocnice. Oni mu tam 
totiž to srdíčko spravili.
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„ L o d n í ”  úprava elektromotoru
Lodní modeláři, kteří se rozhodli pro elek

tromotor, to nemají lehké s výběrem. Pro ma
lé modely postačí motor IGLA, pro větší ne
zbývá než improvizovat.

Jednou takovou zdařilou improvizací je 
motor ze stírače automobilu Wartburg 
(6 V, 8 W ). Jelikož tento motor nelze po
užít tak, jak se koupí, upravují jej modeláři 
nejrůznějším způsobem. Smyslem úprav je 
zvýšit výkonnost nebo snížit váhu, mnohdy 
oboje. Úpravami elektrické části se zabýval 
článek v MO 5166; následující odstavce uvá
dějí úpravy směřující k snížení váhy a k zlep
šení mechanického stavu, tak jak vám o tom 
napsal mistr republiky v kategorii EH Karel 
F A B IA N  z  Litvínova.

Stíračový elektromotor z automobilu 
Wartburg (6 V, 8 W) je velmi výkonný, 
ale pro modelářské použití dosti těžký: 
více jak 1000 g vážící motor však můžeme 
odlehčit až asi na 700 g. A to už stojí za 
trochu práce.

Na rotoru, statoru i třmenu, držícím 
druhé ložisko a uhlíkové sběrače, lze těžko 
něco měnit; naše ,,odlehčovací“ úsilí se 
tedy soustředí na základovou desku. Vybe
reme pro ní jiný lehčí, ale dostatečně pevný 
materiál. Osvědčilo se organické sklo 
Umaplex (plcxi); je lehké, dobře se s ním 
pracuje a jeho mechanické vlastnosti plně 
vyhovují.

(Organické sklo je termoplast, tzn. dá se 
tvářet za tepla a ztrácí tedy za tepla svoji 
pevnost. Jestliže máme v úmyslu motor

přetěžovat natolik, že bude „topit44, vzniká 
nebezpečí zdeformováni. Pak je lépe po
užít např. Umatex, což je vrstvený textil, 
prosycený fenylformaldehydovou prysky- 
řicj· Je známější jako texgumoid. Ten snáší 
vyšší teploty bez deformací, neboť je to ter-

z au tom ob ilu  
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moset a nelze jej tedy za tepla tvářet. -  
Poznámka redakce.)
* Můžeme též použít tvrdý PVC (Novo
dur) nebo plech z hliníkové slitiny.

Výrobní výkres základové desky na obr. 
1 je dostatečně srozumitelný, takže další 
výklad k němu by byl zbytečný. Cím 
přesněji budeme pracovat, tím snažší bude- 
deme mít montáž motoru.

Nejprve se musíme rozhodnout, zda 
zůstaneme u původního kluzného ložiska, 
či použijeme ložiska valivého. Ztráty tře
ním v kluzném ložisku nejsou zanedbatel
né, na spotřebě se projevují rozdílem 
0,3—0,4 A! (U kluzného ložiska si pomů
žeme zvětšením vůle na nejvíce 0,15 mm 
z původní asi 0,05 mm. Pokud někdo po
važuje „honění4* desetin ampéru za mali
chernost, ať si uvědomí, že zdroje v mo
delu lodi nejsou nevyčerpatelné a že po- 
užije-li dva nebo dokonce tři motory, re
prezentuje to už slušnou váhu nebo život
nost zdrojů.

Použijeme-li tedy kluzného ložiska, vy
páčíme je z původní základové desky tyč
kou o průměru díry (ložisko je kulově 
uloženo a drženo plechem) a přetočíme na 
soustruhu na trnu podle obr. 2. Pak ložisko 
opatrně zalisujeme do základní desky, při
čemž dbáme, abychom ji neroztrhli.

U valivého uložení použijeme ložiska 
s vnitřním 0  5 mm a budeme tedy nuceni 
přesoustružit nebo přebrousit hřídel. 
Otvor v základové desce bude mít také jiný 
průměr (podle ložiska).

Než začneme motor skládat, musíme 
mít ještě 4 rozpěrné trubky (viz obr. 2) a 4 
šrouby M4 x 45. Nemáme-li tak dlouhé 
šrouby s hlavou, uděláme si (třeba ze svá
řecího drátu) šrouby svorníkové -  se závi
tem na obou koncích.

Jelikož motor má silný permanentní 
magnet, jehož působení by stěžovalo po
znat, zda se rotor otáčí zlehka či nikoli, 
složíme motor nejprve bez statoru (pozor 
na uhlíky při zasouvání rotoru do ložiska 
v třmenu). Rotor se má točit zcela zlehka

-  brzdí jen uhlíky, pokud jsme je nevyjmuli 
nebo nezajistili ve zdvižené poloze. Není-li 
tomu tak, hřídel rotoru se kříží v ložiskách, 
což může být způsobeno jednak tím, že osa 
ložiska (v základové desce) nebo osa rotoru 
není kolmá k základové desce. Uvolníme 
šrouby upevňující třmen k základové des
ce, pohybujeme jím do stran a snažíme se 
nalést polohu, v níž se rotor otáčí zcela

volně. Můžeme si vypomoci i zvětšením 
otvorů v třmenu. Osa rotoru má být ovšem 
pokud možno kolmá k základové desce, 
jinak by rotor mohl opět zachytávat o sta
tor.

Je-li už všechno v pořádku, svrtáme zá
kladovou desku se třmenem na dvou mís
tech (mezi šrouby M4), abychom mohli

2  . 2
Obrázek 2

obě části skolíkovat (kolík o ø  2—3 mm) 
a měli tak při každém složení zajištěnou 
jejich vzájemnou správnou polohu (samoz
řejmě označíme, abychom věděli, kam 
které rameno třmenu patří).

Pak motor znovu složíme i se statorem. 
Abychom vyloučili vliv magnetu, vložíme 
mezi rotor a stator přiměřeně tlustý papír. 
Přitáhneme nejprve třmen, potom stator. 
Po vyjmutí papíru by se měl rotor bez vět
šího odporu otáčet; samozřejmě ne tak 
zlehka jako bez statoru, neboť již působí 
trvalý magnet statoru. Případné nedostat
ky opět opravíme uvolněním a pohybová
ním statorem.

Vůle mezi rotorem a statorem má být co 
nejmenší, z velké části na ní závisí účinnost 
motoru.

★

„Popsanou úpravu jsem vyzkoušel již  na 
mnoha motorech s úspěchem; jezdí s nimi 
naši přední lodní modeláři“ -  píše závěrem 
autor a přeje všem „upravovatelům44 
mnoho úspěchu.
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Modeláři se nás dost často ptají, jak mo
hou stanovit rychlost svého modelu nebo ja 
kého motoru mají použít, aby požadované 
rychlosti dosáhli. Ti zkušenější dokáží jistě 
tyto hodnoty do jisté míry odhadnout. To 
však není řešení. Dnes už se přece dá všech
no spočítat. Jistě dá, a le ... A  zde se nevyh
nutelně zastavíme. Potřebovali bychom totiž 
znát řadu činitelů, jež však můžeme spolehli
vě změřit až přímo na hotové lodi. I  pak 
bychom ale na spočítání potřebovali elektro
nický počítač. To tedy není cesta pro nás. 
A je vůbec nějaká ?

Při řešení skutečných lodí se postupuje 
tak, že model postavený v určitém měřítku 
se zkouší ve vodním kanálu, kde se změří 
všechny potřebné veličiny. Na jejich přepočí
tání do skutečné velikosti už jsou spolehlivé 
metody.

Jestliže se my, kteří tyto možnosti nemá
me, chceme přesto dostat k nějakému závěru, 
musíme se dopustit vědomě některých nepřes
ností.

Takovou přibližnou metodu zpracoval 
známý německý modelářský publicista ing. 
Peter Demuth a uveřejnil j i  v časopisu Mo
dell 11161.

Jak výkonný motor?
Především je třeba říci, že metoda platí jen pro výtlačné lodi (ne

předpokládá se u ní hydrodynamický vztlak), tedy pro modely 
osobních, nákladních a tankových lodí, válečných lodí, velkých 
jachet a podobné.

Po prostudování mnoha pramenů dospěl ing. Peter Demuth 
k rovnici:

N  =  0,435 - ^
G 00,567 . v  3,523 

Z  0,2625 ~ '

kde: N  =  výkonnost motoru ve wattech [W] (na hřídeli)
B  =  největší šířka lodi [cm]
T  =  největší ponor [cm]
G =  váha lodi (výtlak) [kg]
L  — délka ve vodorysce [m] 
v =  rychlost [m/vt]

U elektromotorů musíme mít na paměti, že nemůžeme počítat 
s jejich příkonem, ale s výkonností na hřídeli; účinnost modelář
ských elektromotorů bývá 50—60 °/„.

Pokud potřebujeme přepočítat výkonnost ve wattech [W] na 
výkonnost v koních [k], pak stačí vědět, že

1 k =  735,5 W, 
nebo 1000 W =  1,36 k

Rovnice předpokládá účinnost lodní vrtule 50 %, opomíjí vlivy 
tvarování přídě a zádě lodi, drsnost jejího povrchu atd. Jelikož 
v rovnici jsou některá čísla s takovými mocniteli, že je lze dobře 
počítat jen pomocí logaritmických tabulek, uvádíme diagram 
(obr. 1,) v němž si čísla přímo najdeme. Postup při výpočtu nejlépe 
objasní p ř í k l a d .

1. Je dáno: L =  0,75, B  =  25, T  — 6, G =  2,5, rychlost v 
zvolena 1,5 m/vt. Je třeba vypočítat N.

V diagramu si najdeme pro L =  0,75 příslušnou hodnotu na 
čáře Ft -  bude to asi 0,92, pro G =  2,5 na čáře F3 -  asi 1,7 a pro 
v  =  1,5 na čáře Fx -  asi 4,2. Dosadíme do rovnice

N  =  0,435 · 25
6

1,7-4,2 
0,92 =  14,1 W

2. Chceme-li vypočítat rychlost a známe potřebné údaje i vý
konnost motoru, spočítáme nejprve výkonnost potřebnou pro 
dosažení rychlosti 1 m/vt. Tímto číslem dělíme skutečnou výkon
nost motoru a k podílu (F,) si najdeme v diagramu na čáře Ft 
příslušnou hodnotu v. Zachováme-li hodnoty z příkladu 1, bude 
to:

N  =  0,435 25 1,7 - 1
6 ' 0,92

3,35 W

Máme-li motor o výkonnosti 65 W, pak

19,4

V diagramu najdeme na čáře F 3 hodnotu v =  2,3 m/vt.
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S většími obtížemi se setkáme, neznáme-li váhu nebo výtlak lodi a nemáme 
lod hotovou, abychom to mohli zjistit. Je na to spolehlivá a poměrně přesná me
toda:

Především musíme znát plochy řezů lodním trupem, ovšem v jeho části pod 
vodoryskou. U tvarů složených z přímek se dá plocha snadno vypočítat, u složi

ŽEBRORYSKA i.7

tějších si vypomůžeme jednoduchým zplanimetrovánim na milimetrovém pa
píře (viz. obr. 2). Takto získané hodnoty naneseme (v určitém měřítku)na svislou 
osu diagramu ('obr. 3), na jehož vodorovné ose jsou vyneseny (také v měřítku) 
vzdálenosti jednotlivých řezů. Body spojíme křivkou; plocha mezi touto křivkou 
a vodorovnou osou je v určitém měřítku k objemu neboli výtlaku lodi.

Jestliže např. zvolíme pro vodorovnou osu měřítko 1 : 10 (tj. 10 mm lodě = 
=  1 mm grafu) a pro svislou osu 1 cm1 plochy řezu =  1 mm grafu, pak plocha 
v diagramu (obr. 3) v mm2 udává váhu či výtlak lodě v g.

Čs. národní rekordy 
v lodním modelářství 

k 1. 1. 1968
RYCHLOSTNÍ MODELY

A 1 J. Sustr 138,461 km/h
A 2 V. Moucha m. s. 148,761 km/h

evropský rekord
A 3 J. Sustr 148,761 km/h
B 1 J. Baitler z. m. s. 191,489 km/h

(absolutní a evropský rekord)

PLACHETNICE
D J 100 m M. Kroupa 95,0 vt.
D J vzdál. L. Cukrová 832 m
DX 100 m V. Seník m. s. 39,0 vt.
DX vzdál. L. Vráblík m. s. 2403 m
DM 100 m J. Novotný 69,0 vt.
DM vzdál. J. Bartoš 2081 m
D 10 100 m V. Jeník m. s. 70,0 vt.
D 10 vzdál. L. Vráblík m. s. 1257 m

MAKETY
EH K. Fabián 196,9 bodů
EK J. Zeman 182,3 bodů
EX J. Nývlt 90,0 bodů

R/C
FI E 30 F. Podaný 61,0 vt.
F l E 300 J. Baitler z. m. s. 37,6 vt.
FI V 2,5 J. Bolek 26,9 vt.
F l V 5 L. Presl 25,2 vt.
F l V 10 V. Smola 26,0 vt.
F 2 a Z. Skořepa 175,6 bodů
F 3 E J. Baitler z. m. s. 131,4 bodů
F 3 V J. Severa m. s. 136,12 bodů
F 4 J. Severa m. s. 10 bal/122 vt.
F 5 X J. Linhart 197,4 vt.

Mistři republiky 1967 
v lodním modelářství

RYCHLOSTNÍ MODELY
A 1 J. Sustr -  Sestajovice
A 2 V. Moucha m. s. -  Sestajovice

A 3 J. Vorlíček -  Brandýs
B 1 J. Baitler z. m. s. -  Brandýs

PLACHETNICE
DJ J. Krouman -  Kolín
DM P. Vorlíček -  Brandýs
DX V. Jeník m. s. -  Kolín
D 10 L. Vráblík m. s. -  Kolín

MAKETY
EH K. Fabián -  Litvínov
EK K. Hock -  Vsetín
jun. EX M. Lysek -  Ostrava
sen. EX M. Drozd -  Porubá

R/C
Fl - E  30 F. Podaný -  Liberec
F 1 -  E 300 J. Baitler z. m. s. -  Brandýs
F 1 V 2,5 J. Bolek -  Plzeň
F 1 V 5 J. Severa m. s. -  Býchory
F 2 a Z. Skořepa -  Praha
F 2 b F. Tůma -  Vrchlabí
F 3 E J. Baitler z. m. s. -  Brandýs
F 3 V J. Severa m. s. — Býchory

TREKKÅ Škoda Octavia Combi
v novozélandském „kabátě '

Firmy Motor Industries L td., která 
montuje a Motor Lines Ltd., která dováží 
a prodává naše vozy Škoda na Novém 
Zélandě, vyrábějí mnohoúčelové užitkové 
vozidlo TREKKA. Majitel obou firem, 
pan J. N. Turner, přestože dováží a mon
tuje řadu automobilů jiných značek, se 
rozhodl použít podvozek naší Octavie 
Combi pro užitkové vozidlo. Doplnil tím 
řadu dovážených užitkových vozidel o typ, 
který je v nákupu i provozně levnější než 
známý JEEP, Land Rover a podobná vo
zidla a přitom slouží stejně dobře.
• Použitý podvozek typu Octavia byl 
zkrácen, rozvodovka byla vybavena hor
ským převodem a uzávěrem diferenciálu 
novozélandské konstrukce. Jinak zůstal 
podvozek beze změny, řízení je na pravé 
straně. (Popis Octavie Combi najdete 
v Modeláři 10/1963.)
i Celokovová užitková karosérie jedno
duchých tvarů, která byla navržena ve 
spolupráci s mladoboleslavskou automo
bilkou, je vyráběna přímo na Novém Zé

landě. Vůz má bud pevnou nebo plátěnou 
střechu pro řidiče a v obou případech od
krytou ložnou část karosérie. Jiné prove

dení (na výkrese) má plátěnou skládací 
střechu nad celou karosérií a odnímatelná 
podélná sedadla v ložném prostoru. Vý
robce nabízí také jakoukoli jinou úpravu 
podle přání zákazníka (!).

Svými jednoduchými tvary je tento za
jímavý automobil velmi vhodnou před
lohou pro stavbu makety. Hlavní rozměry 
jsou uvedeny na výkrese.

Zpracoval ing. H. ŠTRUNC

lilii š it i i lÉ■■V
: : ..... -·
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KM 6VA
„Jsem dvaadvacet metrů dlouhá, mám 

čtyři jízdní proudy, automatický počítač 
kol, světelnou startovací desku, napětí č á s t  nové 
přestavitelné na panelu, přesné stopky, dráhy s počí- 
ukazatel pořadí vozů na drahách, ovlá- tačl u,et^cl1 ko1 
dací pult pro konektory nebo banánky... “

I F rančík  a M. Z ávada p ředved li spolehlivě 
jezdící modely s papírovou karosérií

chlubila se nejmladší jízdní dráha pro 
dráhové automobily v ČSSR. Byla totiž 
pokřtěna teprve 30. listopadu 1967 za 
účasti vedoucích pracovníků Ústředního 
domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka 
v Praze a členů automodelářského klubu, 
který pracuje pod jeho záštitou.

i »

Vítězná Honda-speciál J. Brože. R ám  je z ten- 
kostěnných trubek, karosérie  vakuově tvaro
vaná z plastické hm oty

Nevíme, koho pochválit víc, zda ře
ditele, vedoucího oddělení techniky, ve
doucího modelářského oddělení, kteří pos- 
skytli finanční a organizační podporu -  
nebo automodeláře, kteří do dráhy in
vestovali přes 2000 hodin (!) odpracova
ných většinou v parném létě. Faktem 
zůstává, že dráha se zrodila za vzorné spo
lupráce, s minimálními náklady a co

Startovištč a*panel s pojistkam i a regulací n a 
pětí

hlavní -  ve vzorné kvalitě. Má také plné 
technické vybavení, které je běžné u všech 
zahraničních profesionálních výrobků.

V neděli 17. prosince se jel na této dráze 
první závod -  2. ročník Velké ceny Pra
hy za účasti 22 modelářů. Pořadatel si 
zřejmě uvědomil, že k bezvadné dráze 
patří i bezvadná organizace, což splnil 
do puntíku. Velmi dobře působilo ozna
čení nasazovačů a rozhodčích barevnými 
odznaky, rychlý spád rozjížděk a výborně 
fungující vyhlašování časů a bodů na vý
sledkové tabuli.

Po modelářské stránce se nám líbily 
závodní „speciály” I. Frančíka a M. Zá
vady, které měly karosérie z papíru a také 
perfektně jezdící HONDA-speciál J. Bro
že. Ten také zvítězil s velkou převahou ve 
finále, když za sebou nechal K. Krutské- 
ho, jehož EAGLE přece jenom nestačil. 
Na třetím místě skončil nejmladší „jez
dec” K. Novotný z tentokrát nej úspěš

nější závodní „stáje” automodelářského 
klubu ÚDPaMJF. Čtvrté místo ve finále 
si vybojoval I. Frančík, jehož upravený 
tuzemský motor byl na zahraniční bohu- 
žel^slabý. (š)

Stolek rozhodčích se stopkam i a ukazatelem  
jízdního p roudu

V í t e ,  ž e  . . .

.” .. v Polsku mají j iž  v prodeji součástky 
na ' dráhové modely? Výrobní družstvo 
Estetyka ve Varšavě nabízí v časopise 
PRZEKRÓ J výlisky karosérií závodních 
automobilů k dodání do 14 dnů. Dále při
pravuje výrobu jednoduché a levné jízdní 
dráhy. Svoje výrobky vystavovalo družstvo 
na varšavských výstavních trzích ,,Podzim 
1967“ v srpnu. U nás zatím o tom jen 
hodně mluvíme a píšeme, nejvíce ale „plá
nujeme*’' (hš)

. .  .i v NSR pořádají automobilky sou
těže na návrhy nových karosérií a zvou 
k účasti na nich modeláře? Je to praxe po
dobná, jako už po několik let v USA 
a Anglii. Soutěž automobilky Adam Opel 
A. G., rozdělená pro juniory a seniory a do
tovaná vysokými peněžními odměnami, 
byla obeslána několika stovkami modelů. 
(Snímek vítězného návrhu juniorského 
účastníka otiskujeme na 4. straně obálky.) 
Ptáte-li se po účelu takových soutěží, je 
dvojí: především propagační a pak také 
některé nové prvky jsou přejímány pro 
projekty nových typů vozů.

. .  .v  Bulharsku začal vycházet nový mo
delářský časopis? Malý konstruktér je mě
síčník o rozsahu 48 stran za 0,30 leva. První 
číslo v březnu 1967 mělo náklad 4500 výtis
ků. Jak název naznačuje, je časopis určen 
hlavně pro mládež od 10 do 15 let, tématicky 
je obdobou jednak časopisu Modellbau und 
Bastein (ND R), jednak časopisu Modelist- 
Konstruktor (SSSR ) -hš-

. .  .v Detroitu (USA) vzniklo sdružení 
automobilových modelářů s modely říze
nými na dálku ? Sdružení vydalo předpisy 
pro stavbu a soutěžení, jež jsou v mnohém 
shodné se sovětskými a polskými.

. . .  letecký modelář a instruktor DPaM  
v Kladně, František Mařík, se chystá se 
svými mladými svěřenci a ve spolupráci se 
Svazarmem na stavbu dráhy pro automobi
lové modely ? Zatím navštívili několik funkč
ních drah a automodelářských podniků, aby 
získali zkušenosti. Necháme se překvapit!

. . .v  karlínském pionýrském domě se 
staví už třetí dráha pro dráhové modely? 
L. Macek s několika nadšenci mají již skoro 
hotovou š e s t i p r o u d o u  dráhu 26 m 
dlouhou. Zbývá položit koberec s přimě
řeně hrubým povrchem a dokončovací 
práce.
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Úzkorozchodná lokomotiva řady T 47. o
Zajímavým doplňkem každého většího ko- 

lejiště ve velikosti HO je model úzkorozchod- 
né železnice s rozchodem 9 nebo 12 mm. Je 
pochopitelné, že firmy vyrábějící železniční 
modely tuto skutečnost neopomněly a svůj 
sortiment podle poptávky modelářů i ostat
ních zájemců upravily a rozšířily. Jde však 
většinou o západní výrobce, jediná firma, 
která vyrábí tyto modely v NDR, je Zeuke 
& Wegwerth (Herr). Pokud se rozhodneme 
pro velikost HO ITT  -  rozchod 12 mm, mů
žeme použít výrobky z  NDR.

Horší situace nastane, chceme-li mít na 
kolej išti úzkorozchodnou železnici ve veli
kosti HO/N -  rozchod 9 mm. V tom přípa
dě nemáme zpravidla na vybranou a ne
zbývá než uvedené modely postavit. Urči
tým ulehčením práce bude možnost použít 
kolejiva i součástek firmy Piko pro rozchod 
N. Na stránkách Modeláře (v sešitech 4 
a 5/1967) byly uveřejněny podklady pro 
stavbu motorového a vlečného vozu úzko- 
rozchodných drah ČSD.

Dalším vozidlem, které si můžeme po

stavit, je model motorové lokomotivy ČSD 
řady T  47.o.

Lokomotiva řady T 47.o, určená pro drá
hy s rozchodem 760 mm, byla vyráběna 
v ČKD v letech 1954 až 1959. Naftový, 
dvanáctiválcový, vodou chlazený motor 
typu 12 V 170 DR pohání přímo generátor. 
Každá ze čtyř náprav obou podvozků je po
háněna přes ozubené soukolí samostat
ným elektromotorem, napájeným z generá
toru. Samonosná skříň lokomotivy se dělí 
na dvě v čelech umístěná stanoviště stroj
vedoucího, na strojovnu a zavazadlový 
oddíl.

H L A V N Í TECHNICKÉ ÚDAJE

Uspořádání náprav 
Rozchod
Délka (přes nárazníky) 
Rozvor podvozků 
Vzdálenost otočných čepů 
podvozků 
Největší výška 
Největší šířka 
Průměr kol 
Adhesní váha 
Max. rychlost

Bó Bó 
760 mm 

12 690 mm
1 800 mm

7 000 mm 
3 325 mm
2 504 mm 

760 mm
30 500 kg 

40 km/h

Všeobecné poznámky

Rozměry na výkrese jsou přepočítány 
v poměru 1 : 87. Vstup do zavazadlového 
prostoru a na jedno ze stanovišť strojve
doucího je po obou stranách lokomotivy 
širokými skládacími dveřmi, zavíranými 
elektropneumaticky. Vstup na druhé sta
noviště strojvedoucího a dvě malé žaluzie 
ve spodní polovině lokomotivy jsou pouze 
po jedné straně skříně (viz obrázek).

Zbarvení: skříň lokomotivy vínově čer
vená se žlutými pruhy. Střecha, oba pluhy 
i podvozky šedivé. $

Ing. Zbyněk NOVÁK
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Stavba staničných kol’aji z kolajivaPIKO
Na kvalitu kolajiva Piko počut často ponosy, ktoré sú opodstatněné ak máme na 

mysli převedeme a modelovost kolajiva. Neprávom sa ale na kolajivo hovoří, že je 
málo univerzálně, vyžaduje poměrně vela vyrovnávacích kolají a že stavebné mož
nosti sú malé. Príkladom má byt tento odsek, ktorý pojednává o stavbě staničných 
kolají z  kolajiva Piko.

Všetky údaje sú prehladne zostavené do 
tabuTky, tvar koTajišťa je znázorněný na 
obrázku. Uvádzame 20 základných mož-

V

ností. Vo všetkých prípadoch uvažujeme 
minimálně množstvo korají, odbočná kolaj 
je teda najkratšia ako pre danú variantu 
móže byť. V případe, že chceme staničné 
koraje predržiť, třeba na rovnú a odbočnú 
kolaj vložiť rovnaký typ koraje, podl’a 
potrebnej dížky stanice.

Vysvetlenie tabulky si urobíme na pří
klade : Potřebujeme realizovat dve staničné 
koraje tak, aby ich středy boli od seba 
vzdialené 80 mm. V predposlednom strpci 
tabulky -  vzdialenosť kofají -  zistíme, že 
tomu zodpovedá případ, uvedený pod čís- 
lom 12. Na realizáciu teda potřebujeme dve 
výhybky Piko (v rozpise taburky nie sú 
uvedené, potrebujú sa vo všetkých prípa
doch), dva kusy dvoj třetinových oblúko- 
vých korají o polomere 440 mm, dva kusy 
třetinových koTají rovných, jeden kus dvoj- 
tretinovej rovnej koraje, jeden kus rovnej 
celej koraje, tri kusy vyrovnávacích korají 
malých a jeden kus dlhej vyrovnávacej

kolaje. O zostavení odbočnej koTaje nás 
informuje stfpec označený (zostava odboč
nej kol’aje), ktorá hovoří, že medzi odbočnú 
koTaj výhybky a dvojtretinové oblúkové 
kol’aje třeba na každej straně vložiť jednu 
tretinovú rovnú koraj a malú vyrovnávaciu 
koraj. Zvyšok koTají -  v našom případe to 
bude celá rovná, dvojtretinová rovná, malá 
vyrovnávacia kol’aj a velká vyrovnávacia 
koraj -  tvoria potom zloženie rovnej stanič- 
nej koraje. Ako vyplývá z predposledného 
stlpca taburky (vzdialenosť kol’aji), je vzdia
lenosť osí staničných korají 80 mm. V po- 
slednom strpci taburky je informácia, že 
takto zostavené koraj ište meria od začiatku 
právej výhybky ku konců Tavej výhybky 
823 mm.

Obdobným spósobom by sme mohli vy
světlit aj ostatných 19 prípadov.

Pozor, záleží na tom, v akom poradí zo- 
stavujeme odbočnú staničnú koraj! V námi 
vysvetlovanom případe sú možné celkom 
štyri varianty. Základný případ je toto pora- 
die: výhybka, třetinová rovná kol’aj, malá 
vyrovnávacia kolaj, dvojtretinový oblúk 
poloměru 440 mm. Pre tento případ platí 
aj uvedená tabuTka a vzdialenosť osí oboch 
koTají je 80 mm. Druhou variantou je zo
stava: třetinová rovná kolaj, třetinový 
oblúk, malá vyrovnávacia kofaj, třetinový 
oblúk. Pre tento případ je vzdialenosť stre- 
dov staničných kolají menšia a je 64 mm. 
Pri tretej variante s poradím: malá vyrov
návacia koraj, třetinový oblúk, třetinová 
rovná koraj, třetinový oblúk, je vzdialenosť 
stredov kolají 62 mm a pri štvrtej variante: 
třetinový oblúk, malá vyrovnávacia kolaj, 
třetinová rovná kol’aj a třetinový oblúk, je 
vzdialenosť stredov koTají najmenšia a tvoří 
ju iba 59 mm. Třeba na tomto mieste po
znamenal, že tu uveřejněná tabulka platí 
iba pre prvú, základnú variantu, pretože 
pri ostatných variantách sa mierne mění aj 
dTžka rovnej staničnej kolaje a nebolo by 
možné ju zostaviť z tých koTají, ktoré ta- 
bulka uvádza.

★

Ako teda vidno, možno z koíajiva Piko 
prakticky zostrojiť veTké množstvo rozličné 
tvarovaných staničných kolají. Tento odsek 
má slúžiť najmä tým začínajúcim modelá- 
rom, ktorí si chcú zostrojit staničné koTaje 
a pri praktickej realizácii narážajú na obtia- 
že. Nepodaří sa im totiž na prvý pohlad sta
ničné koiaje sostaviť, vždy kúsok kolaje 
přebývá alebo chybuje. Takisto bude cen
nou pomůckou pre tých, ktorí si po naplá
novaní typu staničnej kolaje můžu naisto 
kúpiť presne to množstvo a ten typ kolají, 
ktoré budú potřeboval, a to bez nebezpe- 
čia, že im bude doma niečo chýbať alebo 
přebývat’.

Ing. Ivan NEPRAŠ

VÍTE O TOM, že je vydán 
plánek tří čs. nákladních va
gónu — vysokostěnného Vtd, 
oplenového Otd a rozvinovací- 
ho? Můžete si jej koupit pod 
č. 4 (s) „NÁKLADNÍ VOZY
ČSD“ za 7,— Kčs v modelář
ských prodejnách obchodu 
Drobné zboží. Kdybyste jej tam 
nemohli získat, pište redakci.

MATERIAL p o t ř e b n ý  n a  s t a v b u  STANIČNÝCH KOLAJÍ -  KOLAJIVO PIKO

číslo Vlož. kolaj 
typ

2/3
760 mm 
oblúk

2/3
440 mm 
oblúk

1/3
rov.
kol.

2/3
rov.
kol.

1/1
rov.
kol.

Vyrov 
kolaj. 

67 mm

Vyrov. Vzdial. 
koraj 1 kolají 

107 rmrij stredov

Dlžka
zostavy
kolají

1 — 2 — 1 — — 2 — 45 547

2 — - 2 — 1 — — 1 47 579

3 1/3 rk 2 — 3 - 1 1 — 58 657

4 1/3 rk — 2 3 — — 1 2 61 694

5 67 mm 2 — — — — 2 3 60 675

6 67 mm — 2 — — 2 2 — 63 708

7 107 mm 2 — — 1 — 1 4 69 753

8 107 mm — 2 — 1 — 2 2 76 783

9 2/3 rk 2 — — 2 2 — 1 71 775

10 2/3 rk — 2 — 2 / 4 3 78 809

11 1/3 rk 
67 mm

2 — 2 2 — 5 — 73 791

12 1/3 rk 
67 mm

— 2 2 1 1 3 1 80 823

13 67 mm 
67 mm

2 — — 2 — 4 2 79 804

14 67 mm 
67 mm

— 2 — — 2 6 — 82 842

15 1/3 rk 
107 mm

2 — 2 — — 2 5 85 868

16 1/3 rk 
107 mm

— 2 2 1 2 1 2 96 893

17 1/1 rk 2 — — 1 3 2 1 88 890

18 1/1 rk — 2 — - 4 — 2 94 922

19 107 mm 
107 mm

2 — — 1 2 2 4 98 960

20 107 mm 
107 mm

— 2 — — 3 — 5 103 992
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speciální modelářské 
prodejny

■ Jindřišská 27, Praha 1, tel. 236 492

■ Pařížská 1, Praha 1, tel. 672 13

Číslo
zboží Náz e v J sdnl  Ceno množ.

3709 Elektrický motorek GONIO 2,4 V 
s řemeničkou, vodiči a základnou ks 17,—

3713 Elektrický motorek GONIO 4,5 V 
s řemeničkou, vodiči a základnou 
(vhodný i pro dráhové modely auto- ks 17,—

4120-30
mobilů)
Kolečko k autu Jeep ks 0,60

-31 Kolečko k setrvačníkovému autu ks 0,30
-32 Kolečko k autu Spartak ks 0,45
-33 Kolečko k autu Volha ks 0,35
-34 Kolečko k vyklápěčce -  dvoj. ks 0,70

6349-3 Nitroemail vrchní C 2101, balení 
200 g, červený ks 5,20

6350-3 balení 100 g, červený ks 3,—
6408 Nitrolak vrchní lesklý C  1108, 

balení 250 g ks 5,50
6470 Acetonové lepidlo v tubě 50 g ks 1,50
6540-102 Pěnový polystyrén v deskách 

rozm. 40 χ 30 X 5 cm ks 6,50
6558-801 Modelářský motor JENA 1 cm3, 

vodní chlazení ks 130,—
6559-801 JENA 2,5 cm3 vodní chlazení ks 175,—
Náhradní díly k motorům JENA 1 cm3 
Náhradní díly k motorům JENA 2,5 cm3 
6561-103 Alkalické články akumulátorové, 

naplněné a nabité ks 37,—

6573 Žhavicí svíčka k modelářským mo
torům ΤΟΝΟ ks 11,—

6601 Paliva do leteckomodelářských mo
torů, D 1, -  zabíhací obsah 200 g ks 4,50

6602 D 2 standard -  obsah 200 g ks 4,50
6620 Ricinový olej do paliv ks 5,70
6654-307 Kolečko pro modely na gumu 

plastic 0 18 mm ks 0,70
-308 0 28 mm ks 0,80
-309 0 34 mm ks 1,—
-310 0 40 mm ks 1,10

Balsová prkénka tloušťky 2 a 3 mm 
Modelářské lišty („nosníky",) všech rozměrů od 2 χ ! 
do 10 χ 12 mm, délka 1000 mm 
Letecká překližka tl. 0,8 mm—2 mm, deska rozměrů 
120 χ 120 mm
Letecká překližka tl. 0,8 mm—2 mm, deska rozměrů 
30 χ 60 cm
6909-136 Modelářský plánek PIRUETA -  vol

ně létající vrtulník na motor 1 cm3 
(č. 12)

-130 Modelářský plánek KÁČA 2 -  
školní větroň A-2 z tuzemského 
materiálu

-131 Modelářský plánek NETOPÝR -  
sportovní upoutaný model na 
motor 2,5-3,5 cm3 

-132 Modelářský plánek JISKRA II -
školní tyčkový kluzák, vhodný pro 
stavbu v kroužcích 

-133 Modelářský plánek D IB L ÍK -
školní model letadla na motor 1 cm5 

8489-804 Potahový papír MODELSPAN z do
vozu -  barevný tenčí, (váha 12 g/m2 

-806 -  barevný, tlustší (váha 21 g/m2)

NOVINKY: Magnetové tyčky ALN ICO  (vhodné pro svahové 
větroně) 0 10 χ 51 mm, číslo zboží 6780-321, kus za 
10,80 Kčs ·  Relé MVVS 2/230 ohmů, číslo zboží 6590, 
kus za 48,- Kčs.
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P O M Á H Á M E  SK
Inzerci p řijím á  Vydavatelství časopisů 

MNO, inzertn í oddělení, V ladislavova 26, P ra 
hla 1, telefon 234-353, linka 294. Poplatek je 
4j50 za tiskovou řádku. U závěrka 1. v m ě- 
s ci, tj. asi 5 týdnů p řed  uveřejněním .

PRODEJ
•  1 Jednokanálový RC model, souprava spolehlivá, 
motor Mikro 7,5 cm1. Vše za 770 Kčs, i jednotlivě.

modelář
měsíčník pro letecké, raketové, automob lové, 
železniční a lodní modelářství. Vydává Svazarm 
ve Vydavatelství časopisů MNO n. p. Praha 1, 
Vladislavova 26, tel. 234355-9. Šéfredaktor 
Jiří Smola, redaktor Zdeněk Liská. Redak
ce P ra h a  2, L ublaňská 57, tel. 223-600 -  
Vychází měsíčně. Cena výtisku 2,50 Kčs, polo
letní předplatné 15,— Kčs -  Rozšiřuje PNS, 
v jednotkách ozbrojených sil VČ MNO -  
administrace, Praha I, Vladislavova 26. Objed
návky přijímá každá pošta i doručovatel -  
Dohlédací pošta Ptaha 07. Inzerci přijímá 
inzertní oddělenfVydavatelství časopisů MNO. 
Objednávky do zahraničí přijímá PNS-vývoz 

tisku, Jindřišská 14, Praha 1, Tiskne Naše 
vojsko, závod 01, Praha.
Toto číslo vyšlo 5. 2. 1968. A -17*81046
©  Vydavatelství časopisů MNO Praha

Antonín Bastař, Sokolovská 75, Praha 8 Karlín. 9 
2 Model lodě 90 cm dlouhý a lodní plánky. K. No
vák, Kunratice u Prahy 901. # 3  Motor ΤΟΝΟ 
10 cm1 nezaběhnutý, dosud zaplombovaný za 
200 Kčs. B. Bedáň, Třinec VI., Ferosa 722. ·  
4 RC soupravu: vysílač MVVS s multi +  přijímač 
Gama +  relé. Vše za 500 Kčs. I. Mazák, V háji 30, 
Praha 7. ·  5 Volnou polomaketu s motorem 10 cm’, 
upoutanou maketu amerického letounu s motorem 
5,6 cm1, větroň A-2, rozestavěný RC větroň, samo- 
zápalný motor 3,5 cm* (Pfeffer), nelétající maketu 
s el. motorem, 1 pár nafuk. kol o 0 70 mm a I pár 
o 0  35 mm, různé plánky letadel z r. 1940-65. 
Seznam zašlu. J. Čech, Minská 2, Brno. ·  6 Vysí
lač Tonox (V-04) +  zákl. a l-2kanál. přijímač To- 
nox (v záruce); přijímač Metz +  servo Metz 
(1 kanál); servo NDR bez neutral. (2kanál); servo 
NDR s neutral. (2kanál); servo NSR -  EKW (2ka- 
nál); akumulátor DEAC 500; model sport, člunu 
s el. motorem, délka 650 mm. Marko Pavlík, Zítkova 
4, Litoměřice. ·  7 Jena 1 (50 a 130 Kčs); gum. 
kola a plast, vrtule; Sonet Duo (1250 Kčs). VI. Bílý, 
Tišnov u Brna 311. ·  8 Motory: M W S  2,5 R za 
200 Kčs, Zeiss 2,5 za 130 Kčs; časovač „auto- 
knips“ za 80 Kčs. V. Janota, Retízková 4, Jablonec 
n. Nisou. ·  9 Plány maket lodí: Der Pflinger, r. 
1650, Μ 1 : 60 (35); hlídkový člun USA, Μ 1 : 25 
(30); torbedoborec typ Skoryj, Μ. 1 : 100 (35). 
Lodní plány maket na pauzovacím papíře, možnost 
rozmnožit světlotiskem. Z. Krucký, Nad Jezerkou 5, 
Praha 4.

KOUPĚ

•  10 Plánky od Áí. K. Moučky: Astrachan, Kon
dor, Albatros -  nabídněte. Jos. Holčák, Rudná pod 
Pradědem, ok. Bruntál. ·  11 „Letecký modelář" 
č. 9/1953, alebo plány U-makety čs. lietadla Avia 
B-534. Urban Škotta, OU Chemosvit, Svit, Domov 
II. ·  12 Benzínové motory všech značek i v deso- 
látním stavu. Dobře zaplatím. Jos. Blažek, Hra
dišťská 250, St. Město -  Uh. Hradiště.

VÝMĚNA

•  13 Pištolovú striekačku 1 lit. za motory Jena 1 a 
1,5 cm*, alebo předám za 300 Kčs. A. Komámický,

Nám. sov. armády 35, Kežmarok, ok. Poprad. 9
14 Celobals. RC model na 2,5 cm', rozp. 1400, 
délka 1000 mm, možnost více povelů za 3kanál. 
servo na Trix nebo za nový ΤΟΝΟ 5,6 cm* nebo 
prodám. Jiří Kotrba, Matoušova 16, Praha 5. 9
15 Známky (500 ks) za motorek 2,5 cm*. Jiří Svo
boda, Syřínov 56, p. Nová Ves n. Pop., ok. Semily.
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Řecké písmeno dalo svým 
tvarem jméno nejen rozvětve
nému ústí řek do moří, ale 
i letadlům s trojúhelníkovým 
křídlem, u nichž se stal název 
technickým pojmem. Neob
vyklost se zalíbila i modelářům 
a dnes moderní modely DELTA 
patří k tomu, co ,,se nosí“ . 
Kde? Pochopitelně hlavně v nej
vyspělejších zemích -  USA a 
NSR. A protože zde, tak jako 
RC. -  U nás sice zatím zaostá
váme v radiu, ale nikoli v kon
strukci modelů. Několik DELT 
již tedy létá. Nezkusíte to?

A  Jedna re skutečných předloh: Marcel Dessault „Mirage" III E; z jejích tvarů 
jistě mnozí modeláři leccos okoukali

^  Nem ýlíte se, je to po· 
pulirní Jiří Hes z Ml. 
Boleslavi. Postavil RC 
kachnu s křídlem delta 
na motor Jena 1, inspiro
ván pokusným bombar
dérem North American 
Valkyrie

A  A ještě druhá hezká delta ing. Jaroše, tentokrát s výškovkou 
vpředu; koncepce podobná švédskému SAAB —Wiggen

RC delta ^
ing. Josefa Jaroše 
z LMK Praha 6. 
Rozpětí 1020 mm, 
váha 1 700 g, 
motor MVVS 2.STR 
souprava Gama, 
směrovku 
ovládá magnet

Jednou z nejhezčích modelářských delt je „707 E" ing. Biester- 
felda s motorem 6,5 cm3. Plocha 38 dm2, souměrný profil 
křídla tloušťky 9,5 %, proporcionální RC souprava, zatahovací 
podvozek ▼

▲
Letový záběr modelu jednoho z na
šich nejhouževnatějších „delto- 
manů“ Miloslava Urbana



Technická kontrola na loň· 
ském 9. mistrovství raket USA 
v Mankatu. V. T. Guill (největší) 
předvádí maketu Mercury Red
stone

Stavebnicový malý větroň „Spassvo- 
gel“ firmy Schuco-Hegi o rozpětí 
1290 mm určený pro malé radio 
(řízení kolem 1 osy). Pracnost asi 
15 hodin

Volně létající delta X-13 ze stavebnice firmy WiK. 
Rozpětí 660, délka 660 mm; motor Cox 0,8 cm3. 
Pracnost asi 6 hodin

Britský modelář R. James létá s týmovým mo
delem ORION (plánek Modelář 1 S) konstrukce 
m. s. M. Drážka. Pohon je motorem MVVS 2,5 TR 
Super

Polský modelář Laczynski soutěžil loni v Jevanech 
se svým rybářským kutrem HEL-23 ψ

Návrh juniora L. Schneidera z NSR na novou 
karosérii sportovního automobilu zvítězil v soutěži 
automobilky Adam Opel A. G.

SNÍMKY:
R. James,
Z. Kaláb, 
M.Mališ,
A. Opel A. G., 
G. H. Stine


