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V tomto sešitu 
začínáme uveřejňovat 
zkušenosti 
našich 
modelářů 
s RC modely 
letadel, 
poháněných 
elektromotory



A  HC polomaketa L 410 Turbolet o hmotnosti 3300 g 
Ladislava Lenera z Klatov je poháněna dvéma motory 
Tono 3,5 s RC karburátory M W S. Řízeny jsou směrovka, 
výškovka, křidélka a současně oba motory

Vítaným přírůstkem do rodiny magnetářu je brněnský 
František Doupovec. V loňské soutěži na Větrníku ne
uspěl jen proto, že s jediným, i když dobře létajícím  
modelem nestačil odlétat všechna kola. V letošní sezóně 
však prý bude mít modelu už víc ^

Pěkná upoutaná polomaketa kategorie SUM letounu 
Stephens Akro je prací Oty Bilana z Havířova. Model 
o rozpětí 1100 mm a hmotnosti 1100 g je vybaven moto
rem Tono 3,5 cm' s ovládanými otáčkami, takže je scho
pen i mezipřistáni w

At se nikdo nedomnívá, že Jaroslav Fara z Prahy zanevřel 
na letadla. Jako správný „děda" však podlehl přání svého 
vnuka a podle výkresu lodi Lilka, zveřejněného v polském 
časopise Modelarz, mu postavil tuto RC polomaketu. 
Model o délce 720 mm je stavěn klasickou metodou 
z žeber a podélníků, obšívka je z překližky. Pohon 
zajišťuje motor Mabuchi. ovládáno je pouze kormidlo ^

Ák Na loňské Grand Prix Laugaricio v Trenčíně startovali i jezdci Agroteamu 
JZD Slušovice Stanislav Veleba a Radek Králík. Mechanika jim dělal Václav 
Buriánek (uprostřed), známý spíše ze soutěží leteckých RC modelu kategorie 
F3D. Modely Lola s motory M W S  2,5 GF ale zatím na zahraniční „třiapulky" 
nestačily



Připravme
včas!

se
Jedním z hla v nich úkolů 
Svazarmu v letošním roce je  
zvýšit jeho podíl na 
polytechnické výchově 
mládeže a technické 
výchově zejména v oblasti 
elektroniky. Směrnice 
ústředního výboru 
Svazarmu pro činnost 
organizace v roce 1982nám 
ukládá rozvinout v tomto 
směru spolupráci 
s příslušnými resorty, 
závody, školami, učilišti 
i  s Československou 
vědeckotechnickou 
společností.

Úkol obeznamovat mládež se základy 
techniky není pro modeláře nový. Souvisí 
vlastně s celým zaměřením naší činnosti 
a patří k našim dobrým tradicím. Orienta
ce mladé generace na technické obory 
v civilním i vojenském životě se stala 
nosným programem pevně zakotveným 
i v naší koncepci -  Směrech á úkolech 
dalšího rozvoje modelářské činnosti ve 
Svazarmu.

V říjnu letošního roku se uskuteční 10. 
plenární zasedání ústředního výboru 
Svazarmu, které bude řešit zvýšení podílu 
Svazarmu na polytechnické výchově mlá
deže a technické výchově pracujících 
v duchu závěrů XVI. sjezdu Komunistické 
strany Československa. Kromě toho se 
bude to to  zasedání zabývat využíváním 
poznatků vědy a techniky, směřujícím 
k zvyšování účinnosti práce naší branné 
organizace.

Říjnovému plenárnímu zasedání bu
dou pochopitelně předcházet odpovídají
cí jednání na nižších organizačních stup
ních. Bude se na nich hovořit o úspěších, 
ale i o problémech, kterými při výchově 
mládeže modelářské základní organizace 
a kluby denně žijí.

Ke kladům nesporně patří naše meto
dické osnovy, plánky, návodný materiál 
a celý systém. Publikace vzniklé ve spolu
práci s edičním oddělením ÚV Svazarmu 
jsou dávány za vzor i za hranicemi našeho 
.státu. Předností těchto metodických po
můcek je jasnost a srozumitelnost i pro 
začínající instruktory. Snahou autorů 
bylo zpracovat příručky vhodné i pro 
výuku na školách I. cyklu, kde jak známo, 
učí dnes především ženy. V současné 
době jsou k dispozici Programy pro mo
delářské oddíly mládeže Svazarmu, Orga
nizační zásady a programy práce technic
kých kursů mládeže předvojenského 
věku v modelářství, Modelářská výcviková 
příručka a Bezpečnostní pravidla. V tisku 
je  závěrečná publikace celé řady Před

náškový fond. Metodickou řadu doplňuje 
sortim ent plánků edice Modelář a pocho
pitelně i články v tom to časopisu.

Sebelepší metodika však není mnoho 
platná, pokud ji nemá kdo realizovat. Za 
slůvkem „kd o “  v předešlé větě se skrývá 
bezpočet dobrovolných vychovatelů -  in
struktorů, kteří ve svém volném čase na 
sebe nezištně přebírají povinnost pečovat 
o systematické vedení mládeže v mode
lářských kroužcích. Pokud by to tiž jejich 
práce systematická nebyla, nemohli by
chom o polytechnické výchově mládeže 
vůbec hovořit. Instruktory mládeže na 
všech organizačních stupních pravidelně 
školíme a jako novinku jsme uspořádali 
několik soustředění talentované mládeže 
různých odborností, kdejsm esi vhodnost 
naší metodiky ověřili v praxi.

Slabým článkem v polytechnické vý
chově mládeže však stále zůstává materi
álně technické zásobování klubů akrouž- 
ků ZO Svazarmu i zásobování běžné 
obchodní sítě. Neutěšená situace je ze
jména v základním modelářském sorti
mentu. Některé nepostradatelné materiá

ly, jako například potahový papír, nejsou 
již  delší dobu vůbec. Řada klubů je odká
zána pouze na nákup stavebnic, které 
sice všechen potřebný materiál obsahují, 
ale jsou příliš drahé. Stavebnice a drobné 
příslušenství vyráběné podnikem ÚV 
Svazarmu MODELA sice dnes představují 
v tom to oboru velmi dobrý světový p rů
měr vzhledem k vysokému stupni je jich  
předpracování, jsou však pro většinu 
kroužků rovněž cenově těžko přístupné. 
Přesto je  však nutné podniku MODELA 
vyjádřit dík za vše, co pro rozvoj modelář
ství dělá. Nelíčený zájem dětí a mládeže 
o techniku prokázalo mimo jiné koncem 
minulého roku otevření Domu techniky 
mládeže v Praze na Národní třídě; jeho 
obchodní obrat předčil všechna očekává
ní. Na druhé straně by však již název 
nového obchodního domu měl odpověd
né čin itele zavazovat kzajištění materiálu, 
který pro polytechnickou výchovu právě 
mládeže nezbytně potřebujeme. Také 
Dům obchodních služeb Svazarmu by 
měl být potřebami pro organizované mo
delářství ve Svazarmu zásoben tak, aby
chom mohli prostřednictvím jeho rozsáh
lé obchodní sítě pokrýt všechny poža
davky.

V rozsahu úvodního článku není možné 
postihnout všechny klady i nedostatky na 
úseku polytechnické výchovy mládeže. 
Nepochybuji však o tom, že nebude je d i
ná modelářská svazarmovská organ i
zace, která, by tento úkol neprojednala 
a nepřijala k jeho realizaci konkrétní 
a účinná opatření.

O. Šaffek, předseda ÚRMoS
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V lednu se uskutečnila v Kolíně meziná
rodní porada železničních modelářů so
cia listických zemí za účasti delegátů 
ČSSR, NDR a MLR.

Organizační výbor pro zajištění srovná
vací soutěže socialistických zemí lodních 
modelářů v kategoriích D, F5 a FSR, který 
byl ustaven v lednu 1982 v Kolíně, se 
pravidelné na svých zasedáních zabývá 
stavem příprav této nejvýznamnéjší akce 
lodních modelářů pořádané letos v ČSSR.

Upozorňujeme na změnu termínů ko
nání mistrovství ČSSR železničních mo
delářů a evropské soutěže železničních 
modelářů MOROP v roce 1982. Správné 
termíny jsou: Mistrovství ČSSR 17. až 19. 
října a Evropská soutěž MOROP 21. až 24. 
října.

Zdeněk Novotný 
vedoucí model, odboru 

a tajemník ÚRMoS

2  k lu b ů  

kroužků
■  Ve Frenštátě 
pod Radhoštěm

sahají začátky leteckého modelářství až 
k roku 1934. Bouřlivý rozvoj tohoto spor
tovně technického odvětví zde ovšem 
nastal až se založením Svazu pro spolu
práci s armádou, po roce 1951. Hlavní 
zásluhu na tom má dnešní náčelník zdej
šího LMK Zdeněk Raška, který se organi
zování a propagaci leteckého modelářství 
ve Frenštátě věnuje nepřetržité už od roku 
1950.

Těžiště činnosti frenštátského LMK tkví 
v práci s mládeží. V současné době se 
v jedenácti (!) kroužcích klubu učí zákla
dům modelářství osmdesát devět dětí 
mladších patnácti let. Členové klubu při 
vedení těchto kroužků úzce spolupracují 
s MěDPM ve Frenštátě, jenž hradí pod
statnou část nákladů na je jich práci. Děti 
stavějí především házedla a větroně kate
gorie A3, ale ty vyspělejší se pouštějí i do 
modelů s gumovým pohonem, větroňů 
A1, a dokonce i do rádiem řízených 
větroňů kategorie RC V1. Se svými mode
ly se zúčastňují i výstav a soutěží STTM 
a vždy skončí na některém z prvních míst. 
Škoda jen, že zájem mladých modelářů 
někdy tlumí rodiče, kteří své děti napří
klad nutí jezdit o víkendu na chatu, takže 
se nemohou zúčastňovat soutěží.

V loňském roce se poněkud snížil počet

soutěží, jež frenštátští navštívili. Je to 
nejen důsledkem snížené dotace OV 
Svazarmu na cestovné, ale i nedostatkem 
některého základního modelářského ma
teriálu: potahového papíru, překližky, vy
pínacího laku. Členové klubu prostě lec
kdy modely nemají z čeho stavět. Je 
pozoruhodné, že i za těchto podmínek se 
soutěží zúčastnilo třiadevadesát procent 
členů klubu a ti zbývající se zase podíleli 
na přípravě vlastních soutěží. LMK Fren
štát pod Radhoštěm jich v minulém roce 
uspořádal devět, mezi nimi i krajský a o- 
kresní přebor.

Frenštátští se ovšem nevěnují jen sou
těžení. Téměř dvě stě brigádnických ho
din, odpracovaných v minulém roce na 
úpravě je jich klubovny, třináct propagač
ních akcí, dvě výstavy modelů, školení 
instruktorů mládeže -  to jsou další strán
ky jejich činnosti. O aktivitě jednotlivých 
členů vede klub přesnou evidenci. Jako 
nejlepší z ní vychází rodinný tým Rašků, V. 
Knebl, L. Hanzelka, J. Culek atd. Důležité 
však je, že se snaží všichni.

A jaké jsou plány frenštátských pro 
tento rok? Hodlají zorganizovat deset 
soutěží, mezi nimi okresní přebor STTM 
a krajský přebor v kategoriích A3, B1 aC1, 
k šestistému výročí založení svého města 
uspořádají velkou modelářskou výstavu 
a za letu předvedou své modely nejméně 
na pěti propagačních akcích. Samozřej
mě, že kromě vlastní modelářské činnosti 
se budou i nadále věnovat brigádám jak 
ve své dílně, tak i při sběru železného 
šrotu a při Akci Z.

RZ

■  V okrese Přerov
se první zmínky o modelářství objevují už 
od druhé poloviny třicátých let. Díky ně
kolika nadšencům přežila modelářská 
činnost na Přerovsku i válečná léta a po 
osvobození zaznamenala -  především 
v přerovském aeroklubu -  další rozvoj. 
V té době také vznikla v Přerově na 
Žerotínově náměstí první modelářská klu
bovna. Při vzpomínkách na začátky orga
nizované činnosti přerovských modelářů 
nelze přehlédnout zásluhy je jich nestora 
Miloslava Bedřicha, tvůrce jednoho z prv
ních československých samozápalných 
modelářských motorů. Tento motor zna
menal v éře benzínových motorů se složi
tým zapalováním významný kvalitativní 
posun kupředu a Bedřichovy výrobky 
umožnily ve své době přerovským mode
lářům dosáhnout znamenitých sportov
ních výsledků. Miloslav Bedřich zůstal 
modelářství věrný; v roce 1978 například 
zkonstruoval a zhotovil parní stroj pro 
pohon modelů lodí (MO 7/1978), který při 
propagačních akcích přerovských lod
ních modelářů obdivují diváci dodnes.

Po založení Svazu pro spolupráci s ar
mádou v roce 1951 se i přerovský mode
lářský klub zařadil mezi jeho členy. Díky 
pochopení okresních svazarmovských 
orgánů byl ve své činnosti vždy podporo
ván, podmínky pro jeho práci se postupně 
zlepšovaly, až se zabydlel v dobře vybave
né klubovně OV Svazarmu.

Časem se v přerovském okrese projevi
ly důsledky trvalé propagační činnosti 
modelářů; zakládaly se nové modelářské 
kroužky a kluby. V druhé polovině šede
sátých let začala pracovat okresní rada 
modelářství, která metodicky řídí a us
měrňuje činnost modelářských základ
ních organizací. V současné době zřídila 
z pověření krajské modelářské rady o- 
kresní metodické středisko, jež začalo

plnit své posláni jako první v Severomo
ravském kraji.

Největších úspěchu dosáhli v přerov
ském okrese letečtí modeláři, jmenovitě 
bývali členové přerovského klubu mistr 
sportu Ivan čáni a Zdeněk Křižka, ale 
rozvíjely se i ostatní modelářské odbor
nosti. V roce 1971 byla v Přerově vybudo
vána čtyřproudá jedenadvaceti metrová 
autodráha, svého času jedna z nejlepších 
v ČSSR, na níž v roce 1973 vybojoval titu l 
mistra republiky odchovanec přerovské
ho automodelářského kroužku S. Mikoc- 
zi. V téže době zaznamenali v přerovském 
okrese s rozvojem rádiem řízených 
modelu -  pokroky i lodní modeláři; P. 
Růžička se stal mistrem republiky v kate
gorii RC plachetnic.

Po celou dobu své činnosti věnují pře
rovští modeláři velkou pozornost výchově 
mladé generace. Koncem sedmdesátých 
let uzavřela okresní rada modelářství 
s okresní organizací PO SSM dvoustran
nou dohodu o spolupráci a je jího příkladu 
následovaly v okruhu svého působení 
i základní organizace. Spojení materiál
ních, prostorových i kádrových možností 
obou organizací mělo pro činnost na 
úseku práce s mládeží nesmírný význam, 
takže dnes se v okrese Přerov daří pořá
dat i třeba republikové přebory.

Ve spolupráci s krajskou radou mode
lářství zajišťuje okresní rada výchovu dal
ších modelářských instruktorů a sportov
ních funkcionářů. Podařilo se jí také 
v nově budovaném branném areálu 
v Újezdci zajistit prostor, kde bude možné 
létat s upoutanými modely a jezdit s RC 
automobily. S ohledem na místní podmín
ky usměrňuje okresní rada specializaci 
jednotlivých klubu na různé kategorie. 
Například členové MK Přerov se zabývají 
upoutanými leteckými, lodními a automo
bilovými modely, v ZO Svazarmu Hranice 
a Všechovice dávají zase přednost vol
ným modelům. Pozadu jsou zatím na 
Přerovsku s RC modely, ale i v tomto 
směru se v poslední době projevuje zlep
šení: se svahovými větroni se přerovští 
modeláři už dva roky zasebou probojova
li v postupových soutěžích až na jejich 
nejvyšší stupeň -  přebor ČSR a m istrov
ství CSSR.

Ing.Otomar Ševčík 
předseda ORM

■  DO KALENDÁŘE
ZO Svazarmu LMK Sezimovo Ústí 
pořádá ve dnech 13. až 15. srpna 
Jihočeský pohár 1982, meziná
rodní soutěž volných modelů 
v kategoriích F1A, F1B a F1C.

Soutěž je vypsána pro jednot
livce. V případě velkého počtu 
přihlášek si pořadatel vyhrazuje 
právo omezit účast soutěžících 
z ČSSR. Při výběru bude rozho
dujícím kritériem výkonnost při
hlášených soutěžících. Uzávěrka 
přihlášek je 30. května 1982.

Dne 10. března vydal pořadatel 
informační bulletin. Zájemci si 
mohou napsat na adresu Vladi
mír Kubeš, náměstí Úderné bri
gády 663/18, 391 02 Sezimovo 
Ústí.
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Zamyšlení
nad
propagací

„Modelářství by se mělo více propago
vat . . . Přestávky v televi.zi by měly být 
vyplněny krátkými šoty z naší č in n o s ti. .  . 
V časopisech by se měly objevovat pouta
vé články o modelářství . . . Mladí modelá
ři by se o sobě měli dočíst v krajských či 
okresních novinách . . ", podobné věty 
nacházíme v redakční poště dost často. 
Jsem dalek toho, abych popíral je jich 
pravdivost, nad každým takovým dopisem 
si však kladu otázku, komu je určeno ono 
neadresné „m ělo by se?" Je totiž jasné, 
že chceme-li, aby modelářství p ron ik lodo 
povědomí veřejnosti stejně jako jiné oblí
benější sporty, musíme se o to přičinit 
sami. Mnoho modelářů si je toho naštěstí 
vědomo a právě v minulém roce, kdy jsme 
slavili třicáté výročí vzniku naší organi
zace, jsme byli svědky je jich zvýšené 
aktivity na poli propagace.

Nejrozšířenější formou propagace mo
delářství jsou předváděcí akce: nejrůzněj
ší leteckomodelářské dny, modelářská 
show, poutě, panoptika, akce typu Létá
me pro vás atp. Koncem minulého roku 
nám db redakce přišla řada dopisů, 
v nichž nám modeláři psali o průběhu 
těchto akcí v je jich městě či obci. O někte
rých jsme na stránkách Modeláře přinesli 
informaci, na další už bohužel nezbylo 
místo. Jsou ale ještě kluby, kde s organi
zováním propagačních akcí nemají zku
šenosti. Seznamme se tedy s některými 
důležitými zásadami pro je jich pořádání, 
Nehodlám se zmiňovat o organizačním 
zabezpečení, o tom  se dostatečně rozšířil· 
v Modeláři 7/1981 A. Valášek, tentokrát si 
povšimněme těchto akcí z hlediska jejich 
propagačního efektu.

Prvním důležitým krokem je oznámit 
předem pořádání takového vystoupení 
veřejnosti. Možností, jak to  uskutečnit, je 
mnoho; záleží vždy na místních podmín
kách. Ve větších městech k tom u lze 
využít novin, oblastního rozhlasového vy
sílání, plakátů, vývěsek ve školách, škol
ního rozhlasu atp. V menších obcích se 
osvědčuje kromě již  jmenovaných způso
bů i místní rozhlas,

Faktorem, který může podstatně ovliv
nit návštěvnost, je volba vhodného času. 
Nesmíme například zapomenout, že ve 
většině rodin se přes poledne obědvá! 
(Nebudeme samozřejmě pořádat propa
gační akci v pracovní den.) S diváky se 
také předem můžeme rozloučit, vysílá-li 
televize během našeho vystoupení přímý 
přenos fotbalového utkání ČSSR s Brazí
lií. Neméně důležité; je i vhodně stanovit 
dobu trvání akce. Neplánujme ji delší než 
asi tři hodiny! Celý den se na modely 
vydrží koukat se zalíbením jen fanda. 
Laikovi se omrzí dříve, domů však nepůj
de, protože má strach, aby o něco nepři
šel, V jeho mysli se tak sváří dva protikla
dy, které mohou vyústit v podvědomé 
rozčarování, jež ho od další návštěvy 
podobných akcí odradí.

Při organizaci vlastního vystoupení 
mějme na paměti, samozřejmě kromě 
bezpečnosti účastníků, dvě věci: divák 
musí mít nejen na co se dívat, ale k tomu 
dívání také podmínky, Vylučme předem 
z předvádění malé soutěžní rakety nebo

Z  leteckomodelářského dne v Drozdově

třeba motorové modely kategorie C. Je
jich  let vychutná odborník, neznalý divák 
si leda vykroutí krk, aby pak nad sebou 
spatřil nepatrnou tečku. Vhodné jsou 
rádiem řízené nebo upoutané modely 
a velké předváděcí rakety. Znamenitým 
zpestřením, už jen proto, aby divák ulevil 
očím upřeným na oblohu, jsou RC auto
mobily. Modely, které předvádíme, musí 
být vzhledově atraktivní. Zvlášť vhodné 
jsou makety a polomakety, vítána je každá 
zvláštnost: aerovlek, balón na teplý 
vzduch, létající čarodějnice, žehličky atp. 
Nezapomínejme také, že program musí 
mít určitou gradaci. Vypustit pět m inut po 
zahájení RC maketu a pak až do konce 
létat jen s házedly, je to nejhorši, co 
můžeme udělat.

Ohrazení kolem depa, případně i kolem 
startoviště, má dvě funkce. Té bezpeč
nostní jsme si vědomi snad všichni, vý
znam té druhé nám však leckdy uniká. 
Ohrazení je to tiž  také jakousi galérií — 
diváci se rozestaví kolem a vidí všichni. 
Bez vymezujících provazů nás obklopí 
hlouček, bránící ve výhledu těm ostatním. 
Zvolit správnou velikost ohrazené plochy 
vyžaduje velmi citlivý přístup. Nepostra
datelným je  při předváděcí akci pohotový, 
vtipný, ale hlavně znalý komentátor, po
kud možno s rozhlasovým zařízením.

Přílišná „h rd os t" nebývá při pořádání 
propagačních akcí na místě. Nebojme se 
V zájmu atraktivnosti programu požádat 
o vystoupení svazarmovce jiných odbor
ností, příslušníky Lidových milicí, požár
níky atp. Je lepší být jedním ze tří pořada
telů zdařilé akce, než jediným  organizáto

rem „propadáku", na který se nedalo 
koukat.

Další možností propagace jsou výstavy 
modelů. Předpokladem jejich uskutečně
ní je -  samozřejmé kromě dostatečného 
množství modelů -  sehnat vhodnou míst
nost. Nesmí postrádat dobré osvětlení 
a dostatek stolů pro exponáty, měla by být 
aspoň trochu „ku ltu rn í" avzim ním obdo- 
bí vytápěná. Jako stvořené pro výstavy 
jsou například školní třídy nebo agitační 
střediska Národní fronty.

Při výběru exponátů mějme na zřeteli 
je jich stav. Otřískané modely, jež roní slzy 
nespáleného paliva, nikoho nenadchnou. 
Vystavit je můžeme tehdy, jsou-li něčím 
výjimečné -  byl-li s nimi například překo
nán rekord -  což však zdůrazníme na 
popisce.

Opatřit vystavené modely popiskami by 
mělo být samozřejmostí ve všech přípa
dech, i tehdy, máme-li zajištěnou stálou 
přítomnost znalých informátorů. Modely 
by měly být v místnosti rozloženy tak, aby 
celkový pohled na né byl vyvážený. Zpes
třením výstavy jsou tabla s fotografiemi 
z modelářské činnosti, které ovšem musí 
být dostatečně velké a kvalitní, pokud 
možno rovněž s popiskami.

Je samozřejmé, že i před pořádáním 
výstavy o ní uvědomíme veřejnost. Vhod
ným doplňkem expozice je pamětní kn i
ha, do níž mohou návštěvníci napsat, jak 
byli spokojeni.

Oblastní tisk a závodní časopisy -  to je 
Oblast, kam můžeme zaměřit své propa
gační působení mnohem více, než je 
tomu dosud. Vím, většina modelářů nera
da píše, tím méně osobě, ale nikdo jiný to 
za nás neudělá, překonejme tedy svou 
nechuť! Je však třeba si uvědomit, že 
budeme psát pro širokou veřejnost, která 
má o modelářství jen velice matné před
stavy. Naše články proto nesmí hýřit 
zkratkami kategorií a odbornými popisy 
modelů. Je žádoucí dopln it článek kvalit
ní fo tografií nebo raději několika, ale 
pozor! Nejsme-li schopni svůj příspěvek 
odeslat do redakce hned druhý den po 
akci, nemusíme se ani namáhat. Všechny 
noviny bez výjimky stojí jen o čerstvé 
zprávy! Ten, kdo vládne lehkým perem, se 
může pokusit přispět třeba i do populární
ho časopisu. Článek ovšem už musí mít. 
jistou úroveň, být přitažlivý a alespoň 
ilustrační fotografie je nezbytná.

Všichni přispěvatelé však musí mít jed 
no společné; chuť do práce a trpělivost! 
Neotisknou-li nám první článek, neházej
me flin tu  do žita; třeba budeme mít ús
pěch podruhé. Takže co říkáte, zkusíme 
to  sami nebo budeme dál psát do dopisů

"měloby se“? T. Sládek

MODELÁŘ-4/1982-99 3



O  v  r rřízem
rádiem

■  Ještě jednou bych se chtěl krátce vrátit 
k jednom u z poznatků z posledního mistrovství 
světa kategorie F3A v Mexiku. Po technické 
stránce nepřineslo téměř n ic nového, resp. 
pozoruhodného -  o  některých drobných zají
mavostech jsem se již  zmínil. Dnes ještě pár slov 
k problému „vyzbro jen i" modelů. Zatímco na 
jedné straně bylo možné vidět velmi jednodu
ché modely s m inimálním počtem ovládaných 
prvků (např. model Red Palmer Bertrama Los- 
sena z NSR), na druhé straně tam byla monstra 
s deseti až dvanácti servy, je jichž představite
lem je  i model Magie nového m istra světa. 
Používá dvě serva pro křidélka (každé zvlášť -  
to to  řešeni použila řada dalších závodníků), po 
jednom  servu pak na směrovku, výškovku, 
motor, doladěni karburátoru, nastavení listů 
vrtule, vztlakové klapky, brzdicí klapky a nako
nec dvě serva na třlko lý  zatahovací podvozek. 
Výsledky ukazuji, že oba létali výborně -  Hanno 
vyhrál a mladý B. Lossen sice skončil až (?) 
čtvrtý, ale měl nejlepšl oba finálové lety. Počet 
ovládaných prvků není tedy rozhodující, použiti 
všelijakých mixérů, různých druhů klapek 
a „p rog ram ů" se dá obejit vhodnou konstrukci 
modelu.
■  Jak je to  s platnosti změn pravidel? Touto 
otázkou se mimo jiné zabývalo plénum CIAM 
FAI v prosinci 1981 a bylo dohodnuto, že 
napříště bude u každé přijaté změny v zápisu 
současně uvedeno, od kdy tato změna platí. 
Dosavadní praxe byla taková, že pokud nebylo 
stanoveno jinak, p latily přijaté změny vždy od 
1.1. následujícího roku. Takto určená platnost 
změn se ale vztahuje jen na m ezinárodni soutě
že a zálež! na rozhodnutí jednotlivých člen
ských zemi FAI, od kdy stanoví platnost změn na 
svých národních soutěžích. U nás byla až dosud 
praxe taková, že změny mezinárodních pravidel 
FAI se zaváděly s jednoročním  zpožděním hlav
ně z toho  důvodu, aby se o změnách mohla 
dozvědět modelářská veřejnost bud v časopise 
Modelář, nebo prostřednictvím  metodických 
listů či nových vydáni pravidel.

V novém vydáni překladu mezinárodních 
pravidel FAI („m odrá knížka") jsou uvedeny 
všechny změny mezinárodních pravidel i pravi
del ČSSR, které platí od 1. 1. 1982 (I když 
některé z nich měly platnost a létalo se podle 
nich již  v roce 1981). Znovu tedy opakuji, že 
změny uvedenév „m odré knížce" platí od 1.1. 
1982, pokud není přímo u jednotlivých změn 
uveden jiný termín, resp. rok platnosti.

Na plénu FAI v prosinci 1981 pochopitelně 
byly přija ty další změny (a není jich  málo), 
a jakm ile dojde z toho to  zasedáni oficiáln í 
zápis, budou přeloženy a budou s nim i sezná
meni reprezentanti a trenéři jednotlivých kate
gorií, u kterých se předpokládá účast na mezi
národních soutěžích. Pro modelářskou veřej
nost budou tyto změny spolu se změnami 
z pléna FAI 1982 opět souhrnně zpracovány 
jako příloha nového vydáni pravidel ČSSR 
(vyjdou v roce 1983) a bude stanoven i termín, 
od kdy budou platit na našich soutěžích. Nepo
sílejte mi proto dotazy na změny pravidel z plé
na 1981 a je jich platnost -  nemohu na ně 
odpovědět!

■Tuzemský lanovod ■  Pružná koncovka

je  tvořen silonovou strunou o průměru 2 mm, 
která se pohybuje v plastikové trubce. S ilono
vou strunu bylo možno zakoupit před časem 
v prodejnách s partiovým zbožím, nyní je  k dos
tán i v prodejnách sportovních, resp. rybářských 
potřeb (vlasec č. 200, 100 m za 27 Kčs). Jako 
plastiková trubka velmi dobře vyhoví „b rčko " 
na limonády, které je  možno zakoupit v prodej
nách s plastickými hmotami anebo v Domácích 
potřebách v baleni po 25 ks za 2,50 Kčs. Pro 
kratší táhla (k RC karburátoru) stačí brčko bez 
úprav, delší lanovod však vyžaduje i delší trub
ku. Pokoušel jsem se trubky lepit, ale vzhledem 
k materiálu trubek (polyetylén) neměly spoje 
dostatečnou pevnost. V maloobchodní síti se mi 
tu to  trubku nerozřezanou na brčka nepodařilo 
opatřit (výrobek byl z NDR, nyní však brčka 
dodává VD Tvar Lipová, tak snad tam).

Jako nejsnadnějšl -  a hlavně nejspolehlivější 
-  spojeni se jeví svařováni trubek. Jeden konec 
trubky se roztáhne natlačením na přípravek 
(obr. 1), zahřátý na takovou teplotu, aby trubka 
změkla, ale netavila se (asi 120 až 150 °C). Po 
ochlazení vznikne na trubce hrdlo, do něhož se 
nasune druhý neroztažený konec další trubky. 
Takto si upravíme potřebný počet trubek, aby
chom dosáhli požadované délky. Nyní nasadí
me dvě trubky na sebe a nasuneme na drát 
o průměru 2,5 mm (dobře vyhov! pletací jehlice 
číslo 2,5). Spoj zahřejeme na malém plameni 
(výška asi 10 mm, stačí zapalovací hořák u spo
ráku) a trubku na drátu mírné tlačíme k sobě. 
Spoj změkne a „llm cov ité " se shrne k sobě. 
Proto jej prsty válcujeme -  postup ještě dvakrát 
až třikrá t opakujeme. Po vychladnutí vytáhne
me drát (je zaručena průchodnost spoje), nasu
neme další trubku a postup opakujeme tak 
dlouho, až máme trubku patřičné délky. Na 
takto zhotovené trubce jsou „ko lénka". Funkci 
naprosto nevadí, z estetických (někdy i montáž
ních) důvodů je možno kolénka obrousit až na 
průměr 4 až 4,5 mm, kdy ještě mají potřebnou 
pevnost.

Na táhlo lanovodu (strunu) je  nutno upevnit 
vidličky. Koncovky u japonských lanovodů (nyní 
prodávaných) se upevňuji přitažením pod šrou
bek a je jich použiti je  bez potíži. Nejčastěji 
používané jsou plastikové vidličky Modela nebo 
kovové Graupner. Kovové vidličky jsem se po
koušel našroubovat, podobně jako u orig iná l
ních lanovodů Graupner, přímo na táhlo -  
strunu. Materiál je  ale příliš houževnatý a závit 
M2 na něm nebylo možno ani vylisovat za tepla, 
ani vyříznout závitovým očkem. Proto jsem 
zhotovil koncovky, které se upevní na konec 
struny a na ně se našroubuje v idlička -  bud 
kovová nebo plastiková. Koncovka (obr. 2) je  
tvořena měděnou nebo mosaznou trubkou 
o průměru 3/2 mm, do niž je  z jedné strany 
zapájena ocelová kulatina se závitem M2 (ze 
sady vidliček Modela nebo drát do jízdního 
kola). Koncovka se trubkou nasadí na strunu -  
bowden a upevni se stisknutím  kleštěmi. Na 
závit se pak našroubuje v idlička a po nastavení 
se po jisti protim atkou. V modelu lanovod upev
níme provléknutím přepážkami a přilepením 
kontaktním lepidlem.

Takto zhotovené lanovody jsou funkčně rov
nocenné zahraničním výrobkům.

Pro ovládání RC karburátoru je  dnes pružná 
koncovka prakticky samozřejmostí. K popiso
vanému lanovodu jsem vyvinul koncovku, která 
svými rozměry nepřesahuje velikost běžné ko
vové vidličky, a je  proto kratší než normální 
vid lička s pružným mezikusem -  u motorů se 
zadním sáním není v modelu za motorem místa 
nazbyt.

Koncovka je na obr. 3. Je zhotovena ze dvou 
kusů měděné nebo mosazné trubky 1, 2 o p rů
měru 3/2 mm, které jsou spojeny připájenou 
částí pružiny 3 z propisovac! tužky. Trubka 1 se 
upevní na táhlo lanovodu (opět zmáčknutím 
kleštěmi), trubka 2 je  na konci rozříznuta, 
rozehnuta, nasazena a připájena k v idličce 4, 
zhotovené z mosazného plechu. Vhodným po
lotovarem je kontaktní pružina z telefonního 
relé. Ve v idličce jsou proti sobě vyvrtány otvory 
o  průměru 1.6 mm (podle o tvoru v páce karbu
rátoru) a otvory je  prostrčen čep z drátu o prů
měru 1,6 mm ve tvaru písmene L 5, který je ve 
vid ličce fixován převlečením bužfrkou 6 (od 
vidliček Modela) ze strany pružiny 3.

Doporučený postup práce: Zhotovíme v id lič 
ku 4 s otvory pro čep a nasadíme na ni trubku 2, 
rozříznutou a vytvarovanou tak. aby šla těsné 
nasadit na vidličku. Celek upevníme do svěráku 
za vidličku trubkou nahoru, nasadíme příslušné 
d louhou pružinu a celek v místě styku vidličky, 
trubky a pružiny spájíme. Trubku 2 doporučuji 
před pájením zacpat balsovou štěpinou a po 
připájenl pročistit vrtákem o průměru 2 mm; 
trubka potom bude průchozí až k v idličce. Pak 
sestavíme koncovku na drátu o  průměru 2 mm 
(zaručuje souosost trubek 1 a 2) a trubku 1 
připájlme k pružině 3.

Koncovku na táhla lanovodu (ale i na kovové 
táhlo) upevníme následujícím způsobem: Nasu
neme koncovku na volný konec táhla, přesvěd
číme se, zda se trubka 2 na táhlu lehce pohybuje 
(silonovou strunu je nutno obrousit, po uštípnu
tí kleštěmi je  konec mírně rozmáčknutý), otvor 
v trubce případně upravíme vrtákem, koncovku 
natlačíme na lanovod tak, až se opře slepým 
koncem trubky 2 o konec táhla, trubku 1 
uchopíme do klešti (nejlépe s kulatými čelistmi), 
stlačíme pružinu směrem k tru bce2  a zmáčknu
tím klešti koncovku upevníme na táhlo. Dalším 
zmáčknutím trubky 1, oproti prvnímu pootoče
ným o 90°, koncovku na táhle definitivně zafixu
jeme.

Popsaná koncovka (rozměry jsou na obr. 4) 
má zdvih asi 6 mm, což by mělo pro většinu 
případů stačit. Pokud by bylo třeba navrhnout 
koncovku s jiným  (větším) zdvihem, je nutno 
pamatovat na to, že při stlačeni je  zdvih dán 
klidovou vzdálenosti mezi trubkam i 1 a 2; při 
nataženi nesmí konec táhla „vy je t" z trubky 2. 
Ta musí být pro to  o několik m ilim etrů delší, než 
je  požadovaný zdvih. Tuhost pružné spojky je 
možno upravit změnou pružiny.

Ing. Milan Březina
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Větroň
Admirál 3
jsem navrhl a postavil v únoru 1975, 
protože mi bylo jasné, že ty různé modely
0 rozpětí kolem 2 m nestačí na špičkové 
létání v kategori i RC V2. Vyšel jsem přitom 
z jednopovelového Admirála (po úpravě 
vydaného pod názvem Admirál 2), na 
němž jsem uskutečnil potřebné změny 
pro ovládání směrovky a výškovky. Důvo
dů pro převzetí všeho, co se mi osvědčilo, 
bylo dost, a tak mi nezazlívejte ani to 
shodné jméno. Plovoucí výškovku a způ
sob ovládání jsem převzal z větroně Cir
rus, s nímž jsem létal od léta roku 1969. 
Mám s tímto řešením dobré zkušenosti -  
vyhovuje mi malá hmotnost, praktická 
nezránitelnost a i skladnost výškovky.

Model se povedl, ihned na první soutěži 
obsadil druhé místo, když mne až posled
ním letem předstihl o několik sekund J. 
Hořava. K dobrým vlastnostem modelu 
patří výborná ovladatelnost a čilá reakce 
na řídící impuls. Později se ukázala nevý
hoda použitého profilu , který sice vykazo
val velmi malou klesavost, ale při větru 
nad 5 m.s~1 už nestačil: model měl malou 
dopřednou rychlost. Další tři sezóny létal 
Admirál 3 s křídlem o hloubce 210 mm, 
opatřeným profilem  NACA 4409 -  výkony 
se zlepšily. Nakonec dostal model opět 
nové křídlo o hloubce 215 mm a s osvěd
čeným profilem Eppler 387. Proč jsem jej 
nepoužil ihned, když jsem jej již  v prvopo
čátku RC létání úspěšně použil na malém 
modelu Jaguár, to si sám nedovedu vy
světlit. Po této úpravě se model stal štikou 
soutěží.

Dnes najdete na soutěžích řadu podob
ných modelů, v době svého vzniku byl 
Admirál 3 jedním z mála. Nedělám si však 
nijaký nárok na to, že právě tento model 
ovlivnil pozdější návrhy ostatních. Tvar
1 velikost představují dozrálé řešení „uša
té" koncepce modelu kategorie RC V2; 
přibližně ke stejnému museli zákonitě 
dojít i ostatní, kterých rok od roku přibý
valo. Někteří dokonce odstranili snad 
poslední estetickou závadu -  upevnění 
křídla gumou. Toto zlepšení má i Admirál 
4, poslední z „rod iny podzimních m otýlů" 
-  úspěšných větroňů, připravený pro se
zónu 1982.

Ke stavbě jen málo: Trup je stavebně 
řešen obdobně, jako u modelu Admirál 2 
(je jen o něco širší), takže popis stavby, 
myslím, není nutný. Trup je zakončen 
vyztuženou kýlovou plochou, na kterou je 
třemi otočnými plastikovými závěsy upev
něna směrovka. Na kýlové ploše jsou 
nalepeny výstupky, tvarově shodné s pro
filem plovoucí výškovky, která je ovládána 
nerovnoramennou silonovou pákou. Ně
kolikrát jsem se na soutěžích setkal s dos
ti přesnou kopií tohoto modelu, ale se 
zmenšenou směrovkou. Majitelé mi ale

nedovedli dost dobře vysvětlit, co je vedlo 
k této změně k horšímu. Při malých 
rychlostech to tiž není směrovky nikdy 
dost. Rovněž není vhodná nízká směrov
ka. Účinná směrovka je nezbytně nutná 
pro ovládání modelu při vleku.

Vodorovná ocasní plocha je plovoucí, 
dělená. Poloviny jsou navlečeny na ocelo
vé dráty o průměru 2 mm, procházející 
pákou řízení. Žebra výškovky jsou navle
čena na dvě balsové lišty o tloušťce 3 mm. 
Nízká hmotnost ocasních ploch má pří
znivý vliv na dobré vlastnosti modelu.

Křídlo s profilem Eppler 387 má dva 
nosníky ze smrkových lišt o průřezu 
3 x 5  mm, vyztužené překližkovou sto ji
nou tl. 0,8 mm. U kořene křídla jsou 
nosníky ještě zesíleny lištami o průřezu 
3 x 3  mm a 2 x  3 mm. V místě lomení 
křídla jsou spoje nosníků vyztuženy dvě

ma stojinam i z překližky tl. 2 mm, mezi 
něž je vlefaena vložka z hliníkového ple
chu s vyvrtanými odlehčovacími otvory. 
Přední část profilu křídla je z obou stran 
polepena balsou tl. 1,5 mm, u kořene 
křídla je balsový potah po celé hloubce 
křídla (na obou stranách). Poloviny křídla 
jsou spojeny dvěma duralovými plechy tl. 
2 mm, uloženými v pouzdrech zalepe
ných mezi lištami obou nosníků. Spojky 
z více plechů jsou výhodnější: při nárazu 
křídla o zem se snáze prohnou a uvolní 
než spojka z jediného kusu.

V sezóně 1981 létal s tím to modelem 
jun io r J. Stříteský a skončil v žebříčku 
ČSR šestý ze sedmatřiceti. Mezi seniory 
jsem s modelem létal koncem sezóny i já 
a VI. Horák; obsadili jsme v žebříčku 14. 
a 16. místo ze šestašedesáti.

Radoslav Čížek
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Ing.
Jaroslav
LNĚNIČKAPříspěvek k návrhu RC větroně

O rádiem řízené modely větroňů kategori i RC 
V1, RC V2. F3B se zajímá stéle iir ií okruh 
modelářů. Mnozí z nich se nehodlají spoko|lt 
se stavbou známého modelu, jehož plánek byl 
publikován -  chtějí stvořit větroň „k obrazu 
svému". Řada z nich ale nemá dostatek zkuše
ností a informací, takže výsledek jejich snaže
ní nakonec neodpovídá představám. Při návr
hu RC větroně totiž nelze opomenout některé 
závislosti mezi jeho rozměry ve vztahu ke 
konstrukci jednotlivých dílů. Tyto lze pochopi
telně stanovit výpočtem, což je ale pro většinu 
modelářů cesta přinejmenším nepříjemně 
zdlouhavá.
Budižznovu připomenuto, že obecně platný 
způsob vedoucí k nej lepšímu návrhu neexis
tuje. Je však možné -  za cenu určitého zjedno
dušení -  stanovit na základě známých skuteč
ností, ověřených praxí, Jisté závislosti, vedou
cí k dobré orientaci a stanovení základních 
rozměrů modelu větroně. Takto získané údaje 
je pak možno buď přímo použít, nebo dále 
zpřesnit výpočtem.
Podnětem k sestavení dále popsaného dia
gramu byla snaha po vyloučení nesprávných 
představ o hmotnostech jednotlivých částí 
modelu a tím i celého větroně v závislosti na 
hlavních rozměrech křídla (rozpětí, plocha, 
štíhlost) a VOP, které bezprostředně ovlivňují 
výkony, letové vlastnosti a životnost modelu. 
Pro vznik diagramu byla rozhodující úvaha
0 závislosti mezi technologií stavby křídla, 
Jeho hmotností a podílem na celkové hmot
nosti modelu. U RC větroňů (a nejen u nich, 
platí to ostatně i pro skutečné větroně) se 
křídlo podílí na celkové hmotnosti modelů 40 
až 50 % -  podle zvoleného způsobu stavby. 
Pro potvrzení tohoto předpokladu jsem shro
máždil dostupné Informace domácí i ze zahra
ničí, Jichž Jsem použil pro stanovení jednotko
vé hmotnosti křídla. Výsledky (jsou uvedeny
v tabulce) jsem „smíchal" se zkušenostmi 
přátel i svými a porovná! se známými teoretic
kými i praktickými zkušenostmi, při čemž jsem 
přihlédl I k mentalitě většiny našich mode
lářů.

Tolik  úvodem, nyní se vydejme na „p ro 
cházku" diagramem. Protože o výkonech 
větroně rozhoduje křídlo, je  v diagramu 
zachycena závislost plochy křídla SSk, 
jeho hmotnosti Gk, štíhlosti a rozpětí l na 
celkové hmotnosti větroně Gm, rychlosti 
letu, hloubkách křídla b, bc, bk a ploše 
VOP. Tato závislost je  graficky zachyce
na v nomogramu, sestávajícím ze šesti 
částí, bezprostředně na sebe navazují
cích.

V pravé horní části diagramu jsou dvě 
plné přímky, udávající extrémní použitel
né jednotkové hmotnosti křídla. Spodní 
z nich, označená 9, udává jednotkovou 
hmotnost (což je  výsledná hmotnost
1 dm2 hotového křídla) křídla stavěného 
z lišt, žeber a s částečným nebo úplným 
tuhým potahem z balsy tl. 1,5 až 2 mm, 
polepeného papírem, několikrát lakova
ného. Hlavní nosník ze smrkových lišt, ve 
střední části vyztužený, nemusí sahat po 
celém rozpětí. Horní přímka, označená 
15, odpovídá křídlu š jádrem z pěnového 
polystyrénu, polepeného balsou tl. 2 mm 
(epoxidem), s tmeleným, broušeným, la
kovaným a leštěným povrchem. Pro zají
mavost jsou zakresleny i přímky, odpoví
dající křídlu větroně F1A (označená 7) 
a skutečného větroně Hornet (téměř svis
lá přímka v levé části diagramu).

Dvě přímky v levé horní části diagramu 
jsou výsledkem statistického zhodnocení 
podílu hmotnosti křídla na celkové hmot
nosti modelu. Horní přímka, označená 2, 
odpovídá křídlu s jádrem z pěnového 
polystyrénu polepeného balsou tl. 2 mm

(stejnému, jaké již  bylo popsáno), druhá 
přímka, označená 2,5, odpovídá již po
psanému konstrukčnímu křídlu.

V pravé střední části jsou uvedeny 
křivky příslušející štíhlosti křidla v oboru 6 
až 22.

Na vodorovné přímce, oddělující horní 
a střední část nomogramu, je vpravo od 
počátku vynesena plocha křídla Sk, vle
vo pak celková hmotnost modelu Gm.

Na vodorovné přímce, oddělující střed
ní a spodní část nomogramu, je  vlevo od 
počátku vynesena rychíost letu modelu. 
V levé spodní části nomogramu jsou křiv
ky odpovídající hloubkám křídla: b pro 
obdélníkový půdorys křídla, b0 pro střed
ní a bk pro kořenovou hloubku křídla 
s lichoběžníkovým půdorysem.

V pravé spodní části nomogramu je pak 
dvěma přímkami zachycena doporučená 
velikost VOP v závislosti na ploše křídla.

Při návrhu modelu větroně jsou zcela 
závislými veličinami celková hmotnost 
modelu a hloubka křídla. Při je jich stano
vení jsme odkázáni na výpočet -  nebo 
použití popisovaného nomogramu, 
s nímž to  jde nepoměrně rychleji při 
dostatečné přesnosti. Částečné závislými 
(pokud mohu použít tohoto označení) 
jsou plocha křídla, jeho hmotnost, štíh
lost a rychlost letu, stejně jako plocha 
VOP. Zcela nezávislou veličinou je v na
šem případě rozpětí křídla, od něhož jsou 
všechny další hodnoty odvozeny. Obdob
ně je tomu s technologií stavby křídla.

Jak tedy s nomogramem pracujeme? 
Nejprve se rozhodneme pro technologii 
stavby křídla, pro plochu nebo rozpětí 
křídla a jeho štíhlost. Velikost VOP obvyk
le volíme až nakonec podle jedné ze dvou 
přímek v pravé spodní části nomogramu.

Pokud si určíme plochu budoucího 
křídla třeba 50 dm 2 (bod A), postupujeme 
nahoru k přímce odpovídající technolo
gie 9 nebo 15. Z průsečíku A1 nebo A2 
vedeme rovnoběžku s vodorovnou osou. 
Její průsečík se svislou osou nám udá 
hmotnost křídla. Pokračujeme však dál, 
k přímkám 2 a 2,5. (Přímka 2 odpovídá 
přímce 15, přímka 2,5 přímce 9.) Z průse
číku (B.,, B2) spustíme kolm ici na vodo
rovnou přímku, kde zjistíme celkovou 
hmotnost modelu.

Z bodu A potom pokračujeme dolů ke 
zvolené štíhlosti křídla (například bod C) 
a z průsečíku ke svislé ose, na níž odečte
me rozpětí křídla.

Nyní se podívejme na jinou možnost, 
kterou nám nomogram nabízí: rozhodne
me se pro omezení rozpětí křídla, vychá
zející třeba z velikosti automobilu, délky 
lišt, rozměrů transportní krabice či stísně
ných poměrů v domácí dílně. Pak postu
pujeme následovně: Zvolíme například 
rozpětí 1 =  2600 mm, čemuž odpovídá 
bod M na svislé ose. Dále zvolíme štíhlost 
křídla -  předpokládejme, že jsme milovní
ci štíhlých křídel a tím  i většího rizika při 
prudkých obratech a vysokých rychlos
tech; a určeme si třeba štíhlost 14,4, jíž 
odpovídá bod N. Svislice z něho protne 
horní vodorovnou přímku v bodu P, jemuž 
odpovídá plocha křídla Sk = 46,5 dm2. 
Konstrukční křídlo (přímka 9, bod R) 
o těchto rozměrech bude mít hmotnost 
Gk =  430 g. PokračujerrTé ale dál: Z pří
mky 2,5 (bod S) se dostaneme na vodo

rovnou přímku, kde odečteme celkovou 
hmotnost modelu Gm =  1090 g.

Protože mnozí z vás, kteří jste se pro
četli až sem, budou mít asi námitky proti 
zjištěným hodnotám, uvádím důležitou 
poznámku: Je velmi pravděpodobné, že 
zvolené mezní jednotkové hmotnosti 9 
a 15 g.dm2 jsou na spodní hranici dosaži
telnosti. Z nomogramu získané hodnoty 
hmotností křídla i celého modelu bude 
tedy účelné zvýšit asi o 10 až 13 %, 
abychom se lépe přiblížili skutečnosti. 
Z takto získaných údajů snadno určíme 
plošné zatížení křídla, pod jehož hodnotu 
se v praxi zřejmě každý nedostane.

Při určení hloubky křídla budeme vy
cházet z ověřených skutečností: dosta
tečně pevné a tuhé křídlo větroně o ploše 
45 až 60 dm2 musí mít absolutní tloušťku 
kořenového profilu nejméně 23 mm; hod
nota Reynoldsova čísla pro kořenový pro
fil by neměla být menší než 110 000 a pro 
koncový profil by měla být vždy nejméně 
75 000. Nyní tedy potřebujeme znát rych
lost letu, která je v tom to případě pomoc
ným údajem. Určíme ji v levé střední části 
nomogramu podle přímek pro křídla 
o dané ploše a obdélníkovém půdorysu 
(čárkované přímky) nebo lichoběžníko
vém (plné přímky) půdorysu. Rychlost 
odečteme na vodorovné přímce (pro výše 
uvedený příklad platí body T pro lichoběž
níkové a T, pro obdélníkové křídlo).

Pro lichoběžníkové křídlo vychází rych
lost ustáleného klouzavého letu 
7,7 m.s~1, z tohoto bodu vedená svislice 
protíná křivky b„ a bk v bodech U a V. 
Promítnutím těchto bodů na svislou osu 
získáme hloubku koncového profilu 
bk =  148 mm a kořenového profilu 
bQ =  211 mm. Pro obdélníkové křídlo vy
jde rychlost letu 9,1 m.s~1, jíž odpovídá 
průsečík V' a dále hloubka b =  178 mm. 
Zajímavý závěr: Obdélníkové křídlo musí 
letět to likrát rychleji než lichoběžníkové, 
kolikrát je přibližně jeho hloubka menší 
než hloubka kořenového profilu licho
běžníkového křídla, aby Reynoldsovo čís
lo a tím i hodnoty vztlaku a odporu zůstaly 
souměřitelné.

Nakonec určíme plochu vodorovné 
ocasní plochy. Spuštěním svislice z bodu 
N v pravé části nomogramu na přímky 
V pravé dolní části nomogramu získáme 
průsečíky Z1 a Z2, je jichž promítnutím na 
pravou stupnici zjistíme přibližnou plo
chu VOP v dm2. Horní z přímek udává 
plochu VOP odpovídající 13 %  plochy 
křídla, spodní pak 16 %. Spodní přímky 
použijeme pro modely kategorie RC VI 
a modely s profilem křídla, jehož střední 
čára má prohnutí větší než 3,5 %. Větší 
plocha VOP pochopitelně dává modelu 
větší stabilitu kolem příčné osy. Model 
pak nemusí být stále řízen a je možno jej 
snáze vytrimovat v kluzu, současně však 
větší VOP zvyšuje celkový odpor modelu 
a tím  snižuje jeho výkonnost.

Nyní máme pohromadě většinu hlav
ních údajů budoucího modelu -  vyjma 
délky, která se ale pohybuje kolem 50 % 
rozpětí křídla. Můžeme tedy začít s koneč
ným návrhem. Výhodou popsaného pos
tupu je poměrně přesné určení důležitých 
rozměrů modelu při zvolené technologii 
zhotovení křídla bez zdlouhavého tápání 
a případně výpočtu (což ale zase žádný 
výpočet hned napoprvé neumožňuje).
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Tvar křídla Konstrukce Jednotkové
hmotnost

(g.dm5)

lichoběžník pěn. polystyréns epoxidem přilepeným potahem z balsy 2 mm, hlavní nosník po celém rozpětí, papírový potah, lak 17,2
lichoběžník žebra, hlavní a dva pomoc, nosníky po celém rozpětí, tuhý balsový potah tl. 2 mm, tmel, lak 16,3
lichoběžník pěn. polyst. sLA  tmelem přilepeným potahem z balsy tl. 2 mm, papír, lak 13,5
lichoběžník žebra, hlavní nosník po celém rozpětí, tuhý potah z balsy tl. 2 mm do 1/3 hloubky křídla (skříň, nosník), tlustý papír, lak 14
obdélník žebra, nosník do 2/5 rozpětí, tuhý potah z balsy tl. 1,2, papír, lak 8,5
obdélník +  lichoběžník žebra, skříňový nosník do 1/3 hloubky křídla (potah z balsy tl. 1,5 mm), papír, lak (model kategorie F1 A) 6,5
skutečný větroň Hornet s křídlem ze skelného laminátu s uhlíkovými vlákny “*50
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Elektrolet u nás
Živě si představuji reakci řady čtenářů 

na pouhý titu lek této statě: ,,Co si v tý 
redakci myslej? Já nemám ani pořádný 
baterky do rádia a voni si vymejšlej elek
trolet! “  Jak ovšem mám v paměti vyprávě
ní svého předchůdce a učitele Jiřího 
Smoly, byl takový ohlas již na články třeba 
o řízení modelů rádiem v padesátých 
létech či na první zvěsti o raketovém 
modelářství v létech šedesátých. Pak to 
ale našinci nedá, začne přemýšlet, shá
nět, lepit -  a výsledek se za nějaký čas 
objeví. Proto po poměrné dlouhém rozva
žování přistupujeme ke zveřejňování zku
šeností našich modelářů s novým druhem 
pohonu modelů. Vývoj ve světě totiž do
kazuje, že elektrolet je životaschopný a že 
má v modelářství svoje místo. Zatím má 
sice možná víc oponentů než zastánců, 
lze ovšem očekávat jeho další rozvoj, 
který je v souladu se současnými celosvě
tovými ekologickými tendencemi. To je 
jedna stránka věci. Druhou je neustávající 
vývoj nejdůležitější součásti -  akumuláto
rů, případně slunečních článků. Stále více 
to tiž  roste poptávka po nich, tudíž se 
zvyšuje výroba a tím  i snižuje cena.

Právě nedostatek vhodných akumulá
torů se sintrovanými elektrodami je u nás 
největší brzdou rozšíření elektropohonu. 
Ve stejné situaci jsou ale třeba lodní 
modeláři -  a je jich kategorie vcelku pro
sperují, o čemž svědčí stále se zvyšující 
počet soutěžících. Nelze ale očekávat, že 
se elektrolet brzy stane masovou záleži
tostí: -  kzískání akumulátorů je -a b o h u 
žel asi ještě nějaký čas bude -  třeba 
vyvinout značné úsilí. Právě pro to tedy 
začínáme se zveřejňováním tohoto  volné
ho seriálu, jehož hlavním cílem je sezná
mit případné zájemce se současným sta
vem a pomoci jim  orientovat se v nové 
oblasti a ušetřit je  případného zklamání či 
neuvážených investic.

Dalším popudem k tom uto kroku bylo 
loňské zjištění neúnavného propagátora 
elektropohonu, známého lodního mode
láře Františka Šubrta, že se v našich 
speciálních prodejnách objevil motor 
vhodný pro elektrolet. Protože nenese 
žádné typové označení, byl nejprve dů
kladně proměřen a výsledky byly porov
nány s údaji v zahraničních katalozích. 
Z toho vyplynulo zjištění, že jde o motor 
z řady Mabuchi 380, podobný typu nabí
zenému třeba firmami Graupner a Simp- 
rop. Vzhledem k láci (pouhých35 Kčs) tím 
odpadla jedna velká starost. Speciální 
„e lektro le tecké" motory jsou několikaná
sobně dražší, navíc u nás prakticky ne
dostupné. Je sice pravda, že zmíněný 
m otor nepatří k nejvýkonnějším, pro první 
pokusy a posléze i pro rekreační létání 
však zcela vyhovuje.

Ještě než se dostaneme k prvním našim 
zkušenostem s elektroletem, podívejme 
se aspoň velmi stručně na stávající situaci 
ve světě. Elektrolet je  jednak výhodným 
komerčním artiklem, neboť jednoduchá 
konstrukce poměrně málo namáhaných 
(aspoň vibracemi) modelů umožnila je
jich  zhotovování z pěnového polystyrénu 
a moderních hmot vůbec, takže řada 
výrobců nabízí celé série hotových -  
většinou poměrné malých -  modelů či 
spíše hraček. Představitelem takových 
modelů je například model Electro firmy 
Humbrol, jehož test byl zveřejněn v Mode
láři 8/1980. Druhou oblastí -  a v poslední

době stále oblíbenější -  je  sportovní 
a soutěžní létání s modely poháněnými 
elektromotory. Většina světových mode
lářských firem  nabízí jednak stavebnice 
vhodných modelů, jednak speciální mo
tory a akumulátory. CIAM FAI na tento 
vývoj reagovala ustavením podkomise 
pro elektrolet, jejímž předsedou je Peter 
Blomaart z Belgie, kde se také letos 
uskuteční v rámci generální konference 
FAI pryní mistrovství Evropy v elektroletu. 
Výsledkem práce podkomise jsou -  kro
mě jiného -  pravidla kategorie F3E, což 
jsou rádiem řízené modely s elektrickým 
pohonem, s je jichž základními ustanove
ními vás v některém z následujících sešitů 
Modeláře seznámíme. Kromě toho CIAM 
FAI již  v roce 1979 stanovila třídy, v nichž 
lze ustavovat rekordy v elektroletu. K pře
kvapení celé světové modelářské veřej
nosti zely nové rekordní rubriky poměrně 
dlouho prázdnotou -  až do loňského 
října. Ve dnech 6. až 10. října 1981 totiž 
uskutečnili sovětští modeláři generální 
útok, jehož výsledkem je patnáct (!) no
vých světových rekordů. Držitelem devíti 
z nich je známý Valerij Mjakinin. Bližší 
podrobnosti bohužel zatím nemáme 
k dispozici.

Tolik tedy úvodem. Jako první ses vámi
0 své zkušenosti podělí známý RC plach- 
tař Václav Chalupníček z LMK Svazarmu 
ČSA Praha 6, se zájmem však očekáváme
1 vaše příspěvky. VI. Hadač

S elektroletem jsem úspěšně létal již 
před pěti léty. Podle plánku modelu 
Mosquito firm y Grapner jsem po

stavil větroň trochu větších rozměrů se- 
lektromotorem Jumbo 540 s převodem 
a sklápějícími listy vrtule; motor byl napá
jen baterií o  kapacitě 1,2 Ah, složenou ze 
7 až 8 článků, což je standardní pohon 
firm y Graupner. Již tehdy jsem uskutečnil 
řadu praktických měření. Porovnával

jsem například dva druhy akumulátorů 
pro pohon motoru: 7 článků Varta o jme
novitém napětí baterie 8,4 V a kapacitě 
1,2 Ah a osm článků General Electric 
1,2Ah/9,6V. Výsledky byly vcelku zají
mavé -  jsou shrnuty v tabulce.

TABULKA

Varta RS 8,4 V GE9.6V

Doba chodu 
motoru 9 min. 7 min. 30 s
Dosažená výška 330 m 450 m
Vert. rychlost 
stoupání 0,62 m .s -1 1,0 m.s.··1
Celková doba letu 23 min. 26 min.

Při trochu termickém počasí nebyly pro
blémem lety v trvání okolo jedné hodiny. 
Pro nedostatek času jsem však tento 
elektrolet odložil.

Po létech vznikla touha vyzkoušet, zda 
by létalo „něco" s malým elektrom oto
rem, který se u nás prodává za 35 Kčs 
(Mabuchi 380). Zprávy o tom, že někdo již 
s tím to motorem úspěšně létá s motoráč
kem z u nás rovněž prodávané rychlosta- 
vebnice TRISTAR 10 se zdály být neprav
divé poté,' co jsem prostudoval dostup
nou literaturu o nejnovějších poznatcích 
o létání s lehkými RC modely poháněnými 
elektrickým motorem. A to byl důvod, 
proč jsem znovu začal bádat v oblasti 
elektroletu.

Rychlostavebnice (vlastně téměř hoto
vý model) TRISTAR 10 jsem vzal jako 
základ pro zkoušky, i když hmotnost 
jednotlivých dílů stavebnice již předem 
naznačovala, že model poletí jen velmi 
těžko. Po zabudování všeho potřebného 
pro let a položeni hotového modelu na 
váhu se ustálila ručička na hodnotě kolem 
1200 g. Přesto jsem zkusil první let, který 
ukázal, že model letí -  ale spíše v sestup
ném než v horizontálním letu.
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Pro ověřeni letových vlastností modelu 
jsem jej později vypustil na svahu, kde ve 
vzestupném svahovém proudění odlétal 
úspěšně prvních deset minut. Předpokla
dy pro létáni tedy měl -  bylo však třeba 
bud zvýšit výkon na vrtuli, nebo snížit 
hmotnost modelu. S vydatnou pomocí 
Františka šubrta, který mi ochotně zapůj
čil některý materiál (akumulátory, různé 
druhy motorů atp.) jsem pak uskutečnil 
řadu měření i praktických letových zkou
šek s různými zdroji (4 až 8 článků) 
o různé kapacitě (500 až 1200 mAh), na
pájejícími rozličné motory s vrtulemi vše
lijakých průměrů i stoupání.

Jako optimální se nám pak jevilo použi
ti motoru Mabuchi 380 s vrtulí 150/100 
(6/4) napájeného baterií z 8 článků (9,6 V)
0 kapacitě 500 až 750 mAh. I s touto 
optimální pohonnou jednotkou však mo
del o hmotnosti 1200 g neletěl. Takže 
výsledkem náročných zkoušek bylo pou
ze zjištění, že model Tristar s tím to elek
tromotorem nemůže úspěšně letět.

Pro odlehčení bylo postaveno nové 
křídlo subtilní konstrukce a dále odlehče
na kostra a vybavení tak, že hmotnost byla 
snížena o 200 g. To zapříčinilo, že model 
nejen letěl, ale i vystoupal při zkušebních 
letech do výše kolem padesáti metrů. Dále 
jsem zkoušel, zda model umí udělat pře
met. Mírné roztlačeni pro zvýšení rychlos
ti, pozvolné přitažení a -s u b tiln í křídlo se 
rozdělilo ve vzduchu na dvě části. Dopad 
zbytků do měkké oranice nebyl tak tragic
ký, ovšem pokračování v této cestě bylo 
bezvýznamné. Nezbylo, než postavit nový 
model. Tehdy přišel na pomoc klubový 
kolega Karel Kruk, který na základě d lou
holetých zkušenosti navrhl jednoduchou, 
ale hlavně lehkou a přitom  dostatečné 
pevnou konstrukci a v hrubé stavbě i kos
tru postavil. Hmotnost takto dokončené
ho polotovaru byla až zázračně malá. 
Konečné práce -  tmelení, broušení, zá
stavba pohonu i RC soupravy a potažení 
již  byly radostnou záležitostí, i když po
hled na váhy při kontro lním  vážení po 
každé operaci trochu na radosti ubíral. 
Hmotnost však i s RC soupravou nepře
sáhla 600 g, a byl zde tedy předpoklad, že 
model i se zdroji (o hmotnosti 250 g, 
případně 320 g) poletí. A Jak se i stalo. 
Model létá velmi slušně. Řiditelnost, ale 
hlavně stabilita je výborná a model uřídí
1 úplný začátečník. Model umí perfektní 
vývrtku; přemet a souvrat v malé výšce 
vypadají efektně -  ono nestoupání nějaké 
té výšky přece jenom trvá pár sekund 
a někdy se zdá, že čas rychle běží. Doba 
chodu motoru se zdroji 550 mAh je kolem 
šesti m inut -  a to  je již  slušné polétání.

Popis modelu OK-81 EM

Trup má všechny dily z balsy, překližkaslouží 
pouze pro uchyceni serv a motoru. B očniceo tl.

2 mm jsou vyztuženy v rozích a v přední části 
lištami. Ve spodní části, v místě zdrojů, je stěna 
dvo jitá  (zesílení je z  balsy tl. 1 mm). Trup je bez 
podvozku; k uchycení křídla gum ou slouží 
bambusové kolíky. Zadní část trupu je  otevřená; 
otvor slouží jednak k vyvedení táh la k výškové
mu korm idlu a k průchodu antény přijímače, 
jednak k zajištění částečného proudění vzdu
chu vnitřkem trupu, které ochlazuje zdroje. 
Vstupní otvor vzduchu je v přední přepážce za 
motorem.

Křídlo je klasické žebrové konstrukce z balsy 
tl. 1 mm s jedním hlavním nosníkem zesmrkové 
lišty 2 x 3  mm a balsových stojin. Torzní skříň 
má oboustranný balsový potah. Žebra o rozteči 
40 mm jsou páskovaná. Odtoková lišta jeslepe- 
na ze dvou pásků balsy tl. 1 mm. Okrajové 
ob louky jsou vybroušeny z balsy tl. 10 mm. 
Střední část křídla je  vyztužena tuhým  balsovým 
potahem.

Ocasní plochy, vodorovná i svislá, jsou kon
strukční z lehké balsy tl. 3 mm, korm idla jsou 
z plné balsy stejné tloušťky. Závěs korm idla je 
vytvořen tenkou plastikovou lepicí páskou. 
Ocasní plochy jsou k trupu přilepeny, VOP jeve 
střední části zesílena trojúhelníky z překližky tl. 
0,8 mm.

Všechny díly -  křídlo, trup i ocasní p loch y-  
jsou potaženy nažehlovací fólií.

Pohon a řízení. Motor Mabuchi 380 je od ru 
šen třem i kondenzátory a připevněn k m o toro
vému loži mosazným páskem -  není vyosen. 
Unašeč vrtu le je  připevněn k hřídeli m otoru 
dvěma šrouby M2. Nylonová vrtule o rozměrech 
150/100 mm (6 X 4) se zdá být výhodnější než 
dřevěná.

Jako zdroj je  použit akumulátor složený z 8 
NiCd akum ulátorů se sintrovanými elektrodami 
o kapacitě 550 mAh -  doba chodu motoru je  5 
až 6 m inut. Při použití 8 článků s kapacitou 
750 mAh se doba chodu prodlouží asi o 2 
minuty. Zdroje jsou s motorem spojeny kabelem 
o průřezu 1 mmJ přes mikrospínač ovládaný 
servem.

Řízena jsou obě kormidla. Přijímač se třem i 
miniservy FP-S 20 značky Futaba napájí zdroj 
o kapacitě 225 mAh.

Pro rychlonabíjení na letišti používám aku
mulátor z automobilu, který připoju ji ke zdro
jům  přes autom atický nabíječ, kde nastavuji 
dobu nabíjení a mohu kontrolovat nabíjecí 
proud. Doba nabíjení zdroje o kapacitě 
550 mAh je 15 minut. Pokud by někdo vlastnil 
dva zdroje, může s modelem létat prakticky 
nepřetržitě. To však při rekreačním létání není 
účelné -  v přestávce při nabíjení se mnohdy 
člověk dozví spousty zajímavých věcí.

Václav Chalupníček
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Příznivcům
volného
letu

JIŘÍ KALINA

■  Letošní mistrovství světa halových modelů 
se ve dnech 22. až 26. září uskuteční po dvanácti 
letech znovu v rumunském Slanicu. Doufám, že 
se najde cesta, jak umožnit účast našich repre
zentantů, byt původně nebyla v plánu. V speci
fických podmínkách slanického solného dolu 
se nám totiž vždy daří lo; na MS v roce 1970 jsme 
získali titu ly v soutěži družstev i jednotlivců 
a i v loňském roce jsm e na dobře obsazené 
mezinárodni soutěži dokázali zvítězit.

Výběr našich reprezentantů proběhne patrně 
v době, kdy budete číst tyto řádky, právě ve 
Slanicu; pokud se zde ovšem původně ohláše
ná mezinárodní soutěž uskuteční. V loňském 
roce byla již  nominována družstva NSR, Ho
landska, Velké Britán ie a Spojených států. 
Z NSR známe zatím jen jména reprezentantů: 
nejzkušenéjšim je K urt Vogler, který létal již  na 
MS 1966 v Debreclnu. Výběr holandského týmu 
se uskutečnil v letištním hangáru pro dopravní 
letouny vysokém 25 m. Za velmi dobré kondice 
dosáhli Holandané výborných výsledků; do 
družstva se nominovali O. Rodenburg (27:35 
+  31:28), K. W olthoorn (26:11 +  26:54) a W. 
Beckmeyer (23:18 +  26:55). B ritské družstvo 
bylo vybráno na základě výsledků dvou soutěži 
v čtyřicetisedmi metrovém hangáru v Carding- 
tonu. Tvoří je  L. G. Barr (38:50 +  41:11), D. 
Pymm (38:08 +  38:57) aB . Hunt (35:56 +  35:06), 
tedy stejná jména jako na posledním MS v USA. 
Nejnáročnéjši byl bezesporu výběr družstva 
Spojených států, uskutečněný rovněž systé
mem dvou soutěží v kalifornském  hangáru 
Santa Anna o výšce 59 m. Zvítězil C. Banks 
(43:35 +  41:32), který se doposud věnoval 
hlavně „papírákům " kategorie Penny Plane -  
obdobě naší P3. Druhý byl R. Harlan (40:49 
+  40:41) před exm istrem světa J. Richmondem 
(41:54 +  38:46). Ředitelem výběrových soutěží 
byl stávající m istr světa, E. Rodemsky, jemuž se 
obhajobou titu lu  konečně splní touha si ve 
S lanicu zalétat. Před dvanácti lety tam byl 
i s manželkou pouze jako divák.

■  Československý zástupce v CIAM FAI O. 
Šaffek přivezl z prosincového zasedání v Paříži 
řadu změn pravidel. Mezi jiným i i jednu pro 
volný le t velmi důležitou: od 1. ledna 1983 bude 
maximální povolená rychlost větru snížena na 
9 m.s~1. Tato změna bude zahrnuta.i v našich 
připravovaných národních pravidlech.

■  V  kategoriích, v nichž se hodláme zúčastnit 
letošních nejvyšších světových soutěží, jsou již 
stanoveny termíny soutěží určených k výběru 
reprezentantů. Chcete-li tedy spatřit naši kom
pletní špičku v kategorii F1E, přijedte se podívat 
3. dubna na Ranou, 24. a 25. dubna na Větrník 
a 15. a 16. května do Králík. V kategorii F1A se 
výběr reprezentantů uskuteční 18. dubna na 
Sazené a 3. července v Sezimově Ústí a v kate
gorii F1C 6. června v Brně a 3. července rovněž 
v Sezimově Ústí.

Trénink. Časové rozmezí mezi tréninky by 
mělo být co nej menší. Získáme tak brzy 
potřebnou rutinu a zbavíme se nervozity 
při soutěžním létání. Chceme-li na soutě
žích podávat solidní výkony, musíme tré
novat za jakéhokoliv „rozum ného" poča
sí. Není nutné létat naplno. Kratší lety 
umožňují trénink i na třeba méně vhod
ných blízkých svazích. Před zahájením 
nové sezóny u všech modelů znovu vy
zkoušíme rovný let bez řízení.

0  výsledku na soutěži nerozhoduje jen 
kvalita modelu, ale i fyzická zdatnost 
soutěžícího. Nevynecháme proto jedinou 
příležitost k posílení dolních končetin. 
Soutěžní taktika, sledování a návrat mo
delu. Na soutěž přicházíme vždy dobře 
připraveni. Hledíme být na místě tak brzy, 
abychom stačili udělat s každým mode
lem několik cvičných startů a seznámit se 
s terénem. Každá povědomost o něm nám 
může to tiž později usnadnit stíhání a hle
dání modelu.

1 při svahovém létání je nutno počítat

(Dokončení z  MO 3/1982)

s výskytem term iky a podle možností 
oddálit nebo přiblížit okamžik vypuštění 
modelu. Nejsnadnější je startovat podle 
sondy, tedy podle právě letícího modelu, 
na němž poznáme, zda ,,to“  tam je. Za 
sondy poslouží i ptáci, na kterých je dobře 
vidět, zda jsou v oblasti stoupavého prou
du či naopak. Nejčastěji používanou me
todou je rozpoznávání intervalů, v kterých 
se střídaj í masy stoupaj ícího a klesaj ícího 
vzduchu. Je-li term ické počasí, startuje
me do uklidnění. Létáme-li za klidu, s ig
nalizuje uvolnění stoupavého proudu zá
van větru. Za zmínku stojí i situace, kdy se 
blíží hrana stínu vrhaného postupujícím 
mrakem. Velmi často před sebou „h rn e " 
teplejší vzduch, a tak se většinou vyplácí 
před hranu stínu startovat. Kolem poled
ne nebo za velmi term ického počasí na
stává přechodná doba rozpadů oblačnos
ti a klesavých proudů, které bývají pří
činou náhlých spadnutí modelů. Jediná 
rada: je-li čas, počkat, až tato situace 
přejde.

Po zahájení soutěže se startem neotálí
me, abychom měli při případném delším 
hledání modelu dost času na včasný 
návrat k druhému letu. Při dalších kolech 
dbáme toho, abychom mezi starty dodr
žovali stejné časové rozpětí. Nemůžeme- 
li model nalézt, neztrácíme hledáním dal
ší čas a vrátíme se zpět, abychom odletěli 
další soutěžní kolo s druhým modelem.

Při sledování je  vyloučeno stačit mode
lu vzdalujícímu se větší rychlostí, než 
můžeme vyvinout. Nemá proto cenu běžet 
bezhlavě až do okamžiku, kdy zjistíme, že 
nevíme, kam model vlastně zmizel. Jak 
tedy na to? Samozřejmě běžíme, avšak 
pouze tak daleko, abychom neztratili pře
hled o terénu, do něhož model padne. 
Vidíme-li model vdá li přistát, všimneme si 
výrazného bodu na horizontu přesně za 
modelem a jdem e k tom uto bodu. Aby

chom mohli kontrolovat, zda neuhýbáme, 
stanovíme si ještě jedno místo na přímce 
prodloužené dozadu za sebe a jdeme 
potom po spojnici obou bodů. Účinnou 
metodou, jak zmenšit riziko ztráty mode
lu, je spolupráce ve dvojici. Spolehlivý 
pomocník se vydává do terénu společně 
se startujícím modelem. Soutěžící zůstá
vá na místě startu, dalekohledem sleduje 
celý p růběh 'le tu  a určí přesné místo 
dopadu.
Co s sebou, kromě modelů a veškerého 
potřebného nářadí? Deku, na níž sestavu
jeme modely, tyčku se „špiónkem " 
(chemlonové vlákno nebo tenký pásek 
polyesteraluminiové fólie), který okamži
tě prozradí každou změnu směru větru, 
anemometr, třeba i amatérsky zhotovený, 
dalekohled a zápisník, v němž máme 
poznámky o seřízení modelů, použitých 
kýlovkách, směrových listech atp. Nez
bytný je „pam atováček" -  náhradní are- 
tační kolečko se západkou. Poměrně zra
nitelné řízení chráníme před poškozením

pružným uchycením k trupu gumou. Při 
nárazu modelu řízení odpadne od trupu, 
aniž se poškodí, jenže magnet, kýlovka 
a směrový I ist se vzájemně od sebe odděl í. 
Bez poznačené polohy na pamatováčku 
(nebo v zápisníku) pak nemůžeme nasta
v it předešlou polohu směrového listu; 
jsme tudíž nuceni provést zkušební let, 
jehož je  leckdy lepší se vyvarovat. Posled
ní pomůckou je jehla z nemagnetického 
materiálu, jejímž tlakem na aretační ko
lečko při současném tahu za směrový list 
je  od sebe rozpojíme, aniž bychom kvůli 
přestavění řízení museli odstraňovat gu
m ičky a odklápět víko s kýlovkou. Zámě
nou jehly za různé větvičky nebo slámu 
můžeme do misky řízení zanést nečistotu.

Abychom soutěžemi procházeli v co 
nejlepší pohodě, musíme kromě nezbytné 
fyzické přípravy dbát i na vhodnou volbu 
obuvi a oblečení. Na „p rvn í ja rn í" proto 
přibalíme pohorky, čepici na uši, prošíva
nou bundu a především spodky ,,s dlou
hým rukávem". Do hluboké oranice čas
tované sněhovými přeháňkami se nejlépe 
hodí vysoké gumové holínky (dobré jsou 
rybářské šněrovací). V přiměřeném poča
sí a terénu se osvědčují vysoké botasky. 
V záloze pak máme připraveny tenisky 
nebo kecky a hlavně několikero párů 
ponožek. V okamžiku, kdy nás něco za
čne tlačit, se musíme přezout.

Kdo dočetl až sem, dospěl možná 
k  poznání, že „m agnety" jsou jednou 
z mála kategorií, ve které nemusíme niko
mu nic závidět. Krásných kopců máme 
nadbytek a řízení u nás zhotoví řada lidí. 
Ovšem za předpokladu, že sežene mag
net, vyrobený poprvé a naposledy v roce 
1975 podnikem METAZ v Týnci nad Sáza
vou. Využívám příležitosti a útočím na city 
vás, u nichž magnety anebo celá řízení 
leží nevyužity -  dejte je k dispozici! Ať 
slouží účelu, k němuž byly zhotoveny!

Zasloužilý 
mistr sportu 
Jiří TRNKAMAGNETY’

pod drobnohledem
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Házecí kluzák

trio
vznikl jednoho večera, kdy mě trio 
mých potomků žádalo, abych jim  
udělal,, éro ' '  a mně se moc nechtělo. 
Během pěti minut jsem proto 
z odřezků balsy sestavit stavebnice 
tří modelů. Děti je  samy za večer 
slepily a druhý den už jsme létali.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné veli
kosti, všechny neoznačené míry jsou v mi
limetrech):

Trup 1 vyřízneme z tvrdé balsy tl. 3; 
zadní část z boků obrousíme až na tl. 1 na 
konci. Z tvrdé balsy tl. 1 vyřízneme dvě 
bočnice 2, k trupu je však zatím nelepíme. 
Svislou 4 a vodorovnou 5 ocasní plochu 
vyřízneme ze středně tvrdé balsy tl. 1. 
Křídlo 6 vyřízneme z lehčí balsy tl. 2, 
z obou stran je sbrousíme na tl. 1,5 
a v prstech prohneme do profilu.

Všechny díly nalakujeme třikrát řídkým 
čirým nitrolakem. Po zaschnutí každou 
vrstvu, laku přebrousíme jemným brus
ným papírem. Konce křídla, SOP a VOP 
zpevníme přilakováním proužků tenkého 
Modelspanu (hedvábného papíru).

Nyní můžeme celý model slepit. Vzepětí 
křídla je  na výkrese znázorněno ve třech 
variantách; nejjednodušší je pochopite l
ně vzepětí do jednoduchého ,,V“ . Křídlo 
podle pravítka rozřízneme holicí čepel
kou, pod konce křídla vložíme podložky 
patřičné výšky a podle hrany pracovní 
desky přesně sbrousíme styčné plochy. 
(Používáme pochopitelně brusného hra
nolu či prkénka.) Křídlo slepíme a po 
zaschnutí přilepíme k trupu, k němuž 
jsme již  přilepili SOP a VOP. Při lepení 
podložíme VOP na odtokové hraně odřez
kem balsy tl. 1. Slepený model dovážíme 
kouskem olova 3 tak, aby poloha těžiště 
odpovídala údaji na výkrese. Nakonec 
přilepíme k přední části trupu obě 
bočnice.

TRIO zalétáváme běžným způsobem. 
Ve všech třech variantách létá pěkně na 
svahu i jako házedlo. Protože však mé děti 
zatím neovládají klasický házedlový styl, 
nepoužil jsem opěrného trojúhelníku pro 
prst na spodní straně křídla. Model se při 
vyhazování drží za trup pod křídlem.

O. Šaffek
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POLY

Poly je  model, který m ohou využit 
všichni modeláři -  začátečníci i  ti, kteří 
m íří k  nebesům, tedy do pětadvacetime- 
trové výšky. Pro začátečníky je  největším  
kladem jednoduché křídlo, je ž  postrádá 
vše, na čem si nezkušený adept modelář
ského sportu může ,.vylámat zuby". Ně
kteří zkušení m odeláři nad křídlem  Poly
bo nevěřícně krou tí hlavou. Stačí však 
poh led do knihy Letecké modelářství 
a aerodynamika, abychom zjistili, že ,,su- 
p e rp ro fily " u malých větroňů kategorie A3 
vlastně vůbec nejsou super, ale spadají 
někam do pokritické oblasti Reynoldsova 
čísla. Naproti tomu Póly s křídlem o větší 
hloubce opatřeným turbulátorem  je  na 
tom  v tom to směru poměrně dobře. Výho
dy toho č i onoho typu jsou tedy sporné, 
zato jednoduchost Polyho je  mimo 
diskusi.

Na soutěžích, kde létaly exempláře 
Polyho, byl o ně velký zájem. Kromě toho 
je ho  zveřejnění může některým vedoucím  
kroužků aspoň částečně pom oci řešit 
nedostatek kvalitního potahového papí
ru. Domnívám se ostatně, že polystyréno
vé výlisky Modela jsou  p ro  stavbu malých 
m odelů využívány nedostatečně. Přitom  
jsem  například z  VOP na Mohu postavil 
kříd lo  úspěšného házedla a z  VOP p ro  RC 
větroň křídlo dobře létajícího upoutaného 
modelu. Bylo by jis tě  zajímavé, přečíst si 
zkušenosti i. jiných  modelářů s malými 
m odely zhotovenými z  těchto výlisků. Ale 
to už je  jiná  kapitola.

Póly prokázal své kvality na řadě soutě
ží; v roce 1980získal dokonce titu l žákov
ského přeborníka ČSR. Důležité však je, 
že i  doslova hrozně postavený létá celkem  
slušně a hlavně -  je  tém ěř nerozbitný!

K STAVBĚ:
Trup tvoří smrková lišta 1 o průřezu 

1 0 x 1 0  mm s rovnými hustými léty. Od 
hlavice směrem k ocasním plochám je 
obroušena do kruhového průřezu a ply
nule se ztenčuje až na průměr 5 mm na 
konci. Hlavici 2 vyřízneme ze středně 
tvrdé balsy tl. 10 mm. Pokud budeme při 
létání ovládat funkci determalizátoru 
doutnákem (alternativa A), ponecháme 
hlavici bez výřezu pro časovač. Budeme-li 
používat časovače, zhotovíme výřez po
dle alternativy B. Hlavici přilepíme k liště 1 
a přední část trupu z obou stran polepíme 
bočnicemi 3 z překližky tl. 0,8 mm. Pokud 
budeme létat s časovačem, zhotovíme 
pro něj v pravé bočnici ještě před jejím 
přilepením otvor.

Po zaschnutí lepidla celý trup obrousí
me. Odřízneme přední část hlavice, která

Konstrukce: 
Vladislav Janík, 
LMK Pionýr Ostrava

bude sloužit za determalizátor, a vyřízne
me v ní výřez pro zátěž, do nějž vlepíme 
kus olova o hmotnosti 10 g. Z překližky tl. 
0,8 až 1 mm vyřízneme dva díly 4 a přilepí
me je z obou stran na odříznutou přední 
část hlavice. Po zaschnutí v ní provrtáme 
otvor pro silonový vlasec o průměru 
0,2 mm, jímž bude připoutána k trupu.

Do výřezu v horní části hlavice zalepí
me silonovou matici 7 ze Soupravy šrou
bů Modela kat. č. 4442/5, z níž jsme odřízli 
přebytečné části (na výkrese vyšrafované) 
a po částečném zaschnutí lepidla přilepí
me na horní stranu hlavice díl 5 z překližky 
tl. 1 mm. Na konec trupu přilepíme díly 9 
a 10 z překližky tl. 1 mm, které tvoří lože 
vodorovné ocasní plochy, trup na čisto 
obrousíme, nalakujeme jednou vrstvou 
zředěného čirého vrchního lesklého ni- 
trolaku a po zaschnutí lehce přebrou- 
síme.

Svislou ocasní plochu 11 vybrousíme 
do profilu podle výkresu z měkké balsy tl. 
2 mm, polepíme ji tenkým potahovým 
papírem, třikrá t přelakujeme vrchním 
lesklým nitrolakem, lehce přebrousíme 
a přilepíme natupo k trupu. Celý trup i se 
SOP pak nastříkáme, nejlépe nitrokom bi- 
nační barvou ve spreji.

Křídlo zhotovíme z Výlisku křídla Mo
dela kat. č. 1501, z nějž uprostřed po délce 
vyřízneme čepelkou z hoblíku Narex nebo 
odporovou pilou pás přebytečného pěno
vého polystyrénu (na výkrese v řezech 
IV -IV ‘ a V -V ‘ vyšrafován). Mezi takto 
vzniklé díly 16 a 17 vlepíme lištu 14 z tvrdé 
balsy o průřezu 5 x  14 mm uprostřed 
a 5 X 10 mm na koncích křídla. K dílu 16 
přilepíme náběžnou lištu 15z balsy op rů - 
řezu 8 x 7  mm a k dílu 17 odtokovou lištu 
18 z balsy o průřezu 5 x  20 mm. Všechny 
části křídla lepíme lepicím lakem, který 
jsme předtím nechali stát jeden až dva 
dny v neuzavřené láhvi.

Po důkladném zaschnutí přebrousíme 
brusným papírem o zrnitosti 100 spodní 
stranu obou polovin křídla. Brusným pa
pírem o zrnitosti 60 obrousíme přebyteč
ný pěnový polystyrén (na výkrese vyšrafo
ván) na horní straně křídla, kterou poté 
přebrousíme ještě papírem zrnitosti 100.

Čepelkou z hoblíku Narex zařízneme 
obě poloviny křídla na správnou délku 
a odřízneme uši. Na je jich vnější okraje 
nalepíme koncové oblouky 19 z balsy tl. 
7 mm a po zaschnutí je obrousíme na 
přesný tvar brusným papírem. Sbrousíme 
styčné plochy uší a středních částí křídla 
a slepíme je do vzepétí podle výkresu. 
Z balsy tl. 10 mm vyřízneme střed křídla 
12 , jejž vlepíme mezi obě poloviny; dbáme

i na to, abychom dodrželi udané vzepětí.
Slepené křídlo po důkladném zaschnu

tí (přes noc) vyhladíme brusným papírem 
zrnitosti 230. K polepení spodní strany si 
připravíme pruh monofilu o rozměrech 
nejméně 200 x  900 mm. K náběžné liště 
jej přichytíme neředěným lepicím lakem, 
který rychle vtíráme do tkaniny plochým 
štětcem, přičemž monofil rukou napíná
me. K ploše mezi náběžnou a odtokovou 
lištou lepíme tkaninu, přetaženou přes 
odtokovou hranu a přichycenou špendlí
ky k horní straně křídla, Herkulesem 
a k odtokové liště ji opět přilakujeme 
lepicím lakem. Horní stranu křídla polepí
me tenkým potahovým papírem -  může
me použít i hedvábný -  který na povrch 
křídla přilakujeme lihovým lakem (LA 
tmelem zředěným lihem) nebo přilepíme 
Herkulesem.

Na polepené křídlo přilepíme podložku 
13 z překližky tl. 1 mm a nakonec je 
několikrát nalakujeme lihovým lakem. 
Turbulátor 21 z chirurgické nitě o průmě
ru 0,7 mm přilepíme lepicím lakem.

Vodorovnou ocasní plochu 20 vybrou
síme do profilu rovné desky se zaoblený
mi hranami z lehké balsy tl. 2 mm. Na 
koncích VOP jsou pro zpevnění přilepeny 
pásky balsy s léty napříč. Vybroušenou 
VOP polepíme z obou stran tenkým pota
hovým papírem a pětkrát nalakujeme 
vrchním lesklým nitrolakem. Každou vrs
tvu laku po zaschnutí lehce přebrousíme.

Sestavení. Na trup připevníme do 
předvrtaných děr (je jich  více pro případ
né posunování háčku) dvěma šrouby 
s matkami ze Soupravy šroubů Modela 
boční vlečný háček 8 z hliníkového ple
chu tl. 1,5 až 2 mm.

Pokud nechceme létat s časovačem, 
přilepíme na hlavici hliníkovou fó lii proti 
opálení doutnákem a zalepíme háček, 
zhotovený z kancelářské sponky, pro 
uchycení poutači gumy determalizátoru. 
Budeme-li používat časovače, přišroubu
jeme jej do otvoru v trupu. Silonový vlasec 
determalizátoru připevníme k trupu asi 
80 mm za odtokovou hranu křídla a vy
zkoušíme funkci determalizátoru. V leto
vém stavu je odříznutá část hlavice drže
na na trupu napjatým silonovým vlascem 
s poutači gumou. Po přepálení gumy 
doutnákem nebo vypnutí časovače pře
dní část hlavice odpadne a zůstane viset 
na trupu za křídlem na vlasci.

Křídlo připevníme k trupu polyamido
vým šroubem 6 Modela, VOP připoutáme 
smyčkou gumy o průřezu 1 x  1 mm. Nako
nec překontrolujeme polohu těžiště azda 
model dosahuje předepsané minimální 
hmotnosti 150 g; případné nedostatky 
odstraníme dovážením.

Zalétání modelu je zcela běžné a bylo 
již  mnohokrát popsáno. Póly je stavěn 
tak, aby jej šlo mohutně „vystře lit", proto 
je  třeba nalézt optimální polohu vlečného 
háčku i jeho správný odklon. K vlekání 
použijeme silonové šňůry s pevností 
v tahu alespoň 90 N; méně pevný dlouho 
nevydrží. K docílení dobrých výkonů je 
však nutné s modelem nejen létat, ale 
především pracovat. Výsledky budou od
povídat tomu, jak dalece jsme jej poznali 
a pochopili jeho chování za letu.

větroň kategorie A3
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SOUTĚŽNÍ MODEL VĚTRONĚ KA I A3

-  PÓLY -
ROZPĚTÍ 840 mm
DÉLKA 657 mm
HMOTNOST 150 g
plocha křídla 9,84 dm2
PLOCHA VOP 2,08 dm2
CELKOVÁ PLOCHA
KONSTRUKCE V. JANÍK-LMK PIONÝR

11 92 dm2
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Model kategorie F2C
h y b r i d  3
S m odelem Hybrid 3 |lh la v e k ý tý m Š im e k - Konstrukce
Duba zvítězil v  závodě týmů na loňském  F. ŠIMEK
přeboru ČSR a úspěšně si vedl i při ce lostátní 
nem istrovské soutěži v Hradci K rálové v  září 
m inu lého roku. K u nás nezvyklé bezocasé 
koncepci inspirovalo m echanika tým u F.
Šimka m istrovství světa v  Polsku v  roce 1980, 
kďe soutěžící patřící do světové šp ičky 
vesm ěs lé ta li právě se sam okřid ly.

K STAVBĚ:
Trup má páteř z překližky ti. 2 mm, do 

vzdálenosti 160 mm od přídě modelu (bez mo
toru) zdvojené. M otor je  k duralovému loži 
přichycen za šrouby zadního víka; to to  řešení 
um ožňuje zhotovit trup v přední části štíhlejší 
a tím zlepšit jeho obtékání. P ilotní kabina, 
posazená poměrně dost vzadu, je zcela odděle
na od prostoru motorové skupiny. Podvozek 
z titanové slitiny je  zasazen dc překližkové 
kapsy a zajištěn třemi šrouby. Ostatní části 
trupu jsou vydlabány z balsy, kabina jevylisová- 
na z  organického skla.

K říd lo  je  zhotovenoz lehké balsytl. 5 mm. Do 
náběžné hrany vnější poloviny je  vyfrézována 
drážka, široká 1 mm, do níž je zalepeno vyztuže
ni z překližky ti. 1 mm, nezbytné při chytání 
přistávajícího modelu mechanikem. Na spodní 
straně levé poloviny křídla jsou vyfrézoványdvě 
drážky pro řídicí dráty, vylakovány zředěným 
Epoxy 1200 a uzavřeny dvěma lakovanými liš
tam i z balsy ti. 2 mm. Lakování je  nutnou 
ochranou před účinky paliva, které může do 
drážek zatéci z trupu. Náběžná hrana a konce 
kříd la jsou zpevněny lipovou lištou o průřezu 
5 x 1 0  mm, zpevnění zadní části je lamelováno 
z pěti lipových lišt o průřezu 1 x 1 0  mm, pos
tupně lepených do žádaného tvaru. K řidlo je 
ohoblováno a vybroušeno do souměrného pro
filu  s největší tloušťkou ve 45 %  hloubky.

Povrch celého modelu je  přelaminován skel
nou tkaninou o tl. 0,05 mm prosycenou zředě
ným Epoxy 1200, přebroušen, lakován lehkým 
třlsložkovým lakem a leštěn do vysokého lesku 
Silichromem.

Konec vnitřní poloviny křídla je  opatřen po
suvným vedením řídicích drátů, kterým se při 
zalétávání dolaďuje poloha těžiště i poloha 
modelu za letu (optimální tah do lanek). U pro
totypu je  těžiště 5 mm před předním řídicím 
drátem.

Celková hmotnost modelu je  390 g. Je pohá
něn motorem vlastní konstrukce, opatřeným 
vrtu lí o průměru 160 mm a stoupání 175 mm.

Luboš Duba, Jih lava

HYBRID

Z pro
PRAXE PRAXI

■  Otvor pro spojovací jazyk v žebru 
křídla i s velmi tenkým profilem  bezpečně 
a s vyhovující přesností zhotovíme lupen- 
kovou pilkou v žebru upnutém v čelistech 
svěráku. Do žebra vyvrtáme okrajové 
otvory odpovídající tloušťce a šířce jazy
ka. Jim i provlečeme kulatiny patřičné 
tloušťky tak, aby otvory zcela vyplnily (1) 
a dolehly na čelisti rozevřeného svěráku. 
Žebro do svěráku sevřeme, kulatiny vy
jmeme a pravým otvorem provlečeme 
lupenkovou pilku. Řežeme zprava doleva,

rám pilky mírně vytáčíme vzhuru a řez 
vedeme šikmo shora do čelistí svěráku; 
pilka uhýbá a sleduje je jich okraj (2). Pak 
pilku uvolníme, vyvlečeme ji z levého 
otvoru, žebro vyjmeme z čelistí svěráku, 
otočíme o 180°, provlékneme jím kulatiny 
a postup opakujeme z druhé strany (3).

Kvalita řezu odpovídá hladkosti čelistí 
svěráku; většinou je zapotřebí jen nepatr
ného začištění řezu plochým jehlovým 
pilníkem. K těm to účelům se osvědčil 
pilník obroušený z jedné strany v délce 40 
až 50 mm na tloušťku asi 0,8 mm.

Pilkou na kov lze tím to způsobem 
bezhlučně a rychle řezat i překližku, kup- 
rextit, plech a jiné  „d rnčíc í" materiály.

Zasloužilý mistr sportu Jiří Trnka, 
LMK Brno II
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soutěžní 
modely 

na motor 
Modela C02

Konstrukce: 
mistr sportu Pavel DVOŘÁK 

a mistr sportu Jiří TÁBORSKÝ 
Výkres a popis: 

mistr sportu Jiří TÁBORSKÝ

Oba dále popsané modely byly 
navrženy pro účast v Memoriálu 
Jiřího Smoly, tedy jako soutěžní, 
čemuž je  podřízena celá konstrukce. 
Pečlivost při stavbě a hlavně při 
výběru materiálu -  modely musí být 
co nejlehčí -  se vám vyplatí: oba 
modely dosahují vysokých výkonů. 
Model Pap je dokonce o věnčen 
vavříny z druhého ročníku 
memoriálu, kdes nímP. Dvořák 
zvítězil v soutěži seniorů.
Oba modely jsou poměrně křehké, 
proto je  třeba s nimi zacházet velmi 
opatrně. Navíc doporučuji v době 
mezi létáním přechovávat křídla 
i vodorovné ocasní plochy v šabloně, 
aby se zamezilo jejich zborcení.

K STAVBĚ. (Všechny jinak neoznačené 
míry na výkrese jsou v milimetrech.)

Jednotlivé díly bud překreslíme přes 
uhlový papír nebo vystřihneme z výkresu 
a obkreslíme na příslušný výchozí mate
riál. Díly z balsy do ti. 2 vyřízneme skalpe
lem nebo holicí čepelkou. Díly z tlustší 
balsy nebo překližky vyřízneme lupenko- 
vou pilkou s jemnými zuby. Balsové lišty 
řežeme balsořezem; v nouzi je lze i uříz
nout holicí čepelkou podle kovového pra
vítka. Na lišty vybereme kvalitní balsu 
s dlouhými rovnými vlákny dřeva o měrné 
hmotnosti asi 0,1 až 0,12 g.cm3.

Jednotlivé části modelů sestavujeme 
na rovné pracovní desce, na niž napneme 
stavební výkres -  proti poškozeni jej 
chráníme překrytím tenkou čirou plasti
kovou fólií. Oba modely jsou lepené ace
tonovým lepidlem (Kanagomem), pouze 
motorové přepážky přilepíme epoxidem, 
nejraději rychle se vytvrzujícím (Kibo, 
Devcon). Ještě jednou připomínám, že je 
při stavbě bezpodmínečně nutné hlídat 
každý gram hmotnosti!

Model Fifi
je postaven převážně z odřezků lehké 
balsy.

Křídlo. Nejdříve obrousíme balsové pr
kénko tl. 2 na tl. 1,5 a vyřízneme z něho 
lišty K3 a K4. Náběžnou lištu K1 vyřízne
me z tvrdší balsy tl. 6 po částech, tedy pro 
centroplán a uši zvlášť. Poté ji ohobluje
me a obrousíme do průřezu podle výkre

su, při čemž dbáme na to, aby její průřez 
byl po celé délce shodný. Obdobně zho
tovíme i odtokovou lištu K2 z balsy tl. 3, do 
niž ale ještě zhotovíme zářezy pro žebra.

Z hliníkového plechu tl. 0,5 až 1 zhoto
víme šablonu žeber křidla K. Podle ní 
vyřízneme skalpelem nebo holicí čepel
kou žebra K7 z balsy tl. 3 a dvě koncová 
žebra K8 z balsy tl. 7. Žebra K7 na náběžné 
části asi o 1 mm obrousíme nebo zařízne
me, abychom získali prostor pro spojku 
K10 z překližky tl. 0,8. Koncová žebra K8 
z jedné strany obrousíme do úkosu asi 2°. 
Šablonu K nyní upravíme podle přerušo
vané čáry na výkrese a vyřízneme pak 
podle ní 28 žeber K5 z balsy tl. 1 a jedno 
žebro středu křídla K6 z balsy tl. 3, které 
opatrně podle šablony snížíme z obou 
stran o tloušťku budoucího tuhého pota
hu z balsy tl. 1.

Nejprve sestavíme centroplán křídla: 
na pracovní desku přišpendlíme náběž
nou K1 a odtokovou lištu K2. Odtoková 
lišta K2 musí být v místě styku s žebry 
(tedy na přední straně) podložena po
mocnou lištou o průřezu 2 x 5 ,  aby měla 
sklon podle profilu. K náběžné liště K1 
přilepíme spojky K10 a můžeme začít 
přilepovat žebra. Nejdříve při lepíme žebra 
K7 v místech připojení uší, potom žebra 
K6 do středu křídla a nakonec všechna 
žebra K5. Po zaschnutí lepidla vlepíme do 
zářezů v žebrech lišty K3 a K4. Nakonec 
přilepíme tuhý potah K11 středu křídla 
z balsy tl. 1.

Obdobné sestavíme uši křídla. Nejprve 
připevníme na výkres náběžnou a odtoko
vou lištu, k nimž přilepíme koncová žebra 
K8, potom ostatní žebra K5 a lišty K3 a K4.

Po důkladném zaschnutí lepidla uši sej
meme z pracovní desky a ke koncovým 
žebrům přilepíme díly K9 z balsy tl. 1; 
zakončení uší po zaschnutí lepidla obrou
síme do tvaru podle výkresu.

Hotové uši přilepíme k centropiánu. 
Vzepětí je dáno spojkami K10, pro jisto tu 
ale uši během schnutí lepidla ještě patřič
ně podložíme a zkontrolujeme, zda je 
je jich vzepětí shodné. Před lepením ještě 
slícujeme náběžné a odtokové lišty, aby 
je jich jednotlivé díly k sobě dosedaly 
celou plochou. Po slepení zpevníme u- 
prostřed odtokovou lištu přilepením tro 
júhelníku K12 z překližky tl. 0,8.

Po zaschnutí lepidla celé křídlo pře- 
brousíme, nalakujeme jednou čirým ni- 
trolakem (nej lépe zaponem) a potáhneme 
tenkým vláknitým papírem.

Trup. BočnicetrupuT1, pásniceT2aT3 
a bočnice pylonu T4 vyřízneme z balsy tl. 
1,5. Obě bočnice T1 v zadní části slepíme 
a přišpendlíme na výkres půdorysu trupu. 
Podle výkresu pak vlepíme dolní pásnici 
T2 a potom přepážky T6, T7, T8, T9, T10 
a T11. Po zaschnutí lepidla přilepíme 
i horní pásnici T3.

Bočnice pylonu T4 v místech označe
ných na výkrese čerchovanou čarou na
řízneme a nalomíme tak, abychom mohli 
slepit pylon podle výkresu. Z balsy tl. 7 
pak zhotovíme kryt motorové části T5 
a přilepíme jej k pylonu, k němuž posléze 
přilepíme i kolíky T13 a T14. Kolík T13 je 
podložen deskou T12 z balsy tl. 1,5.

Do zadní části trupu vlepíme bambuso
vé kolíky T19 a T20 a do zářezů přilepíme 
úložné desky vodorovné ocasní plochy 

(Pokračování na str. 18)
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Fif i a Pap

(Dokončení ze str. 15)

T16 a T18 z překližky tl. 0,8. K desce T16 
přilepíme lištu T17, obroušenou do klínu.

Do přední části trupu Kanagomem při
chytíme motorovou přepážku T15 z pře
kližky tl. 2 a po zaschnutí lepidla ji zevnitř 
důkladné natřeme rychle se vytvrzujícím 
epoxidem. Do otvorů o průměru 1,6 až 1,8 
pro připevňovací šrouby motoru zašrou
bujeme šrouby M2x10, je jichž vyčnívající 
konce namastíme a naneseme na ně 
rychle se vytvrzující epoxid -  nejprve na 
jeden a pak na druhý šroub tak, aby 
lepidlo vytvořilo plynulý přechod ze šrou
bu k bočnici trupu. Po vytvrzení lepidla 
šrouby opatrně vyšroubujeme. Nakonec 
vyvrtáme otvor o průměru 8 pro plnicí 
koncovku. Podle potřeby obrousíme hra
ny bočnic v místě styku s nádrží.

Trup přebrousíme a nalakujeme čirým 
nitrolakem, aspoň přední část s pylonem 
ještě polepíme tenkým papírem.

Svislá ocasní plocha je slepena na 
výkrese z dílů S1, S2, S3, S4aS5z balsy tl. 
2. Po zaschnutí lepidla celý díl obrousíme 
na tl. 1,2 a zaoblíme hrany. Svislou ocasní 
plochu pak potáhneme tenkým papírem, 
nalakujeme a přilepíme na tupo k trupu. 
Potah příliš nevypínáme, aby se díl zby
tečně nekroutil.

Vodorovná ocasní plocha. Nejprve si 
připravíme potřebné díly: V1 z balsy tl. 3, 
V2 z balsy tl. 2, V3 z balsy tl. 1,5 a V4 z balsy 
tl. 1. Podle šablony V vyřízneme deset 
žeber V7 z balsy tl. 1 a jedno žebro V6 
z balsy tl. 5. Koncovážebra V5 vybrousíme 
z balsové lišty 5 x 5 x 70. Postup slepo
vání jednotlivých dílů je stejný jako u kří
dla. Na pracovní desku přišpendlíme ná- 
běžnou V1 a odtokovou lištu V2, vlepíme 
žebra V6 a V7, koncová žebra V5 a zbývají
cí lišty V3 a V4. Náběžnou lištu je  vhodné 
uprostřed zpevnit proti otlačení bambu
sovou štěpinou V8. Po zaschnutí lepidla 
vodorovnou ocasní plochu obrousíme, 
nalakujeme a potáhneme tenkým papí
rem. Potah opět vypínáme velmi opatrně 
a raději méně než více -  konstrukce je 
náchylná ke zborcení.

Vlepíme bambusové kolíky V9 a V10. 
Kolík V10 podložíme klínem V11 z balsy tl. 
2 a zalepíme.

Sestavení. Nejvíce problémů zřejmě

budeme mít s vytvarováním plnicí trubky. 
Doporučuji nejprve trubku odšroubovat 
od hlavy válce a vyšroubovat i plnicí 
koncovku -  pozor na kuličky ventilů! 
Plnicí trubku pak opatrně ohneme podle 
kulatiny patřičného průměru tak, aby její 
průřez zůstal kruhový. Trubku s nádrží 
zasuneme zespodu do trupu, šroubení 
pro plnicí koncovku prostrčíme otvorem 
v dílu T5 a našroubujeme koncovku. Nyní 
vytvarujeme přívodní trubku k motoru, 
připevníme m otor k trupu a připojíme 
trubku k hlavě motoru.

Křídlo přivážeme k pylonu gumovou 
nití 1 X  1 X  600, kterou můžeme přichytit 
i nádrž k trupu, aby nekmitala při případ
ných vibracích motoru.

Ke kolíku V10 na vodorovné ocasní 
ploše přivážeme a přilepíme pevnou nit, 
na níž ve vzdálenosti asi 70 od kolíku 
uděláme očko, které nasuneme na kolík 
T20 v zadní části trupu. Vodorovnou 
ocasní plochu pak připevníme dvěma 
smyčkami gumy 1 x 1 ,  napnutými mezi 
kolíky T19 a V9 a T20 a V10.

Zalétávání. Model vyvážíme tak, aby 
poloha těžiště odpovídala údaji na výkre
se. Pokud jsme použili skutečně lehkou 
balsu, bude zřejmě nutné model nepatrně 
dovážit vzadu. Zkontrolujeme nastavení 
křídla, vodorovné ocasní plochy a vyosení 
motoru.

K zaklouzávání si vybereme pokud 
možno travnatou plochu; pokud vane vítr, 
vypouštíme model zásadně proti větru. 
Klesá-li model strmě k zemi, natáhneme 
(podložíme vzadu) vodorovnou ocasní 
plochu. Pokud model houpe, ubereme 
zátěž v zadní části trupu. Nepostačí-li tato 
úprava, zmenšíme nastavení křídla.

Směr letu upravíme vychýlením plošky 
naříznuté na svislé ocasní ploše tak, aby 
poloměr levých kruhů byl asi 30 m.

Po seřízení kluzu zalétáme model s bě

ž íc ím  m o to re m . M o to r  se říd ím e  na  n ízké  
o tá č k y  a m o d e l vyp u s tím e  p ro t i vě tru . 
L e tí- li m o de l d o le v a  n e b o  ro vně , vyosím e 
m o to r  v íce  d o p ra va ; h o u p e - li,  p o tla č ím e  
m o to r  v íce  d o lů . P o ku d  js m e  s m o to ro v ý m  
le te m  s p o k o je n i, zvýš ím e  o tá č k y  m o to ru . 
M o d e l by  m ě l lé ta t s ta b iln ě  i p ř i vě tš ích  
o tá č k á c h  m o to ru , než b u d e m e  běžné  
p o u ž íva t. N e jle p š ích  v ý k o n ů  d o sa h o va l 
p ro to ty p  o  h m o tn o s ti 65 g  p ř i o tá č k á c h  
m o to ru  asi 1200 m in -1 .

Hlavní m ateriál

Balsové prkénko tl. 1 x  60 x  1000 nebo odřez
ky o  celkové ploše 6 dm 2 
tl. 2 X  60 X 1000 -  2 ks 
tl. 3 X 60 X 1000 
tl. 6 X  30 X 500 
tl. 4 — 1 dm 2 
tl. 7 — 1 dm 2

Balsové lišta 6 x  6 x 900 -  1 ks 
Smrková lišta 2 x 5 x  900 -  1 ks 
Překližka tl. 0,6 až 1 -  0,1 dm 2 

tl. 0 ,2 -0 ,1  dm 2 
Bambusová štěpina
V láknitý potahový papír tenký -  asi 1.5 archu 
Hliníkový plech tl. 0,5 až 1 -  0,5 dm 2 
Lepidlo Kanagom -  1 tuba 

Kibo nebo Epoxy 1200 
N itrolak čirý napínací -  200 g 

zapon -  100 g 
N itroředid lo -  250 g
Vázací guma 1 x 1 x  1000, pevná nit -  asi 

200 mm
Šrouby M 2x10 -  2 ks 
M otor Modela C 02 s vrtulí

Model Pap

je stavebně podobný předchozímu mode
lu, proto je popis práce poněkud struč
nější.

Křídlo. Nejprve si připravíme lišty K1 
z balsy tl. 6, K2 z balsy tl. 3. Lišty K4 a K5 
mají průřez 2 x 2 a jsou z balsy; lišta K3 
v centroplánu má stejný průřez, je ale 
smrková. Žebra zhotovíme tzv. rašplovou 
interpolací. Mezi šablony K6 a K7 z hliní
kového plechu tl. 0,5 až 1 vložíme 28 
pásků balsy patřičné tloušťky (řadíme je 
podle výkresu), obrousíme a vypilujeme 
zářezy pro lišty.

K pracovní desce s výkresem přišpen
dlíme náběžnou K1 a odtokovou K2 lištu. 
Vlepíme spojky K11 z překližky tl. 0,6až 1. 
Na desku položíme lištu K5 a zalepíme 
všechna žebra. Po přilepení lišt K3 a K4 
přilepíme i koncová žebra K9 a K10
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z balsy ti. 1 a tuhý potah střední části 
křídla K8 z balsy tl. 1. Odtokovou lištu 
uprostřed zpevníme deskou K12 z pře
kližky tl. 0,6 až 1.

Trup. Na kuželovém trnu o rozměrech 
022/013-600 svineme z balsového pr
kénka obroušeného nati. 1,2(jehonejvět
ší šířka je 75) trup  T1, polepíme jej 
papírem a nalakujeme. Do přední části 
trupu vlepíme epoxidem motorovou pře
pážku T8 z překližky tl. 2 s přilepeným 
plastikovým držákem T9 z příslušenství 
dodávaného s motorem. Zadní část trupu 
seřízneme podle výkresu a zalepíme do ní 
desku T14 z balsy tl. 1,5, přepážku T11 
z balsy tl. 1 a přepážku T17 z balsy tl. 2. 
Přepážku T11 a desku T14 prořízneme 
skalpelem a zalepíme doraz T10 z tvrdé 
balsy tl. 2. Vyvrtáme otvory a zalepíme do 
nich bambusové kolíky T12aT16. Přilepí
me úložné desky T13 a T15 z překližky tl. 
0,6 až 1.

Pylon slepíme z balsy tl. 1, polepíme 
papírem a přilepíme k trupu. Vlepíme 
podložku T6 z balsy tl. 2. Vyvrtáme otvor 
pro kolík T7 a vyřízneme zářez pro háček 
T5. Zalepíme bambusový kolík T7 a háček 
T5 z celuloidu tl. 1. Úložná deska T3 pro 
křídlo je z překližky 0,6 až 1. V přední části 
vyřízneme lupenkovou pilkou otvor o prů
měru 18 pro vsunutí nádrže. Na kraje 
desky přilepíme balsové lišty o průřezu 
2 X 3. K pylonu desku přilepíme Kana- 
gomem.

Svislá ocasní plocha je vybroušena 
z balsy tl. 2 na tl. 1,2 a polepena papírem. 
K trupu je přilepena natupo.

Vodorovná ocasní plocha. Opět si nej
prve připravíme lišty V1 z balsy tl. 2, V2 
z balsy tl. 1,5, V3 a V4 z balsy tl. 1. Podle 
šablony V6 vyřízneme šest žeber z balsy tl. 
1 a jedno žebro z balsy tl. 3. Koncová 
žebra V5 vybrousíme z balsové lišty 
5 X 5 X 70. Diagonální žebra vyřízneme 
z balsy tl. 1 podle šablon V7 (8 kusů) a V8 
(8 kusů).

Na pracovní desku připevníme náběž- 
nou V1 a odtokovou lištu V2, položíme 
spodní lištu V4 a vlepíme žebra a koncová 
žebra V5. Potom vlepíme lištu V3 a diago
nální žebra V7 a V8. Náběžnou lištu 
uprostřed zpevníme bambusovou štěpi
nou V9. Po zaschnutí vodorovnou ocasní 
plochu obrousíme, nalakujeme a potáh
neme. Do středového žebra nakonec za
lepíme bambusové kolíky V10 a V11.

Seřízení a zalétání je obdobné jako 
u modelu FiFi.

Hlavní materiál

Balsové prkénko tl. 1 X  75 X  600 -  1 ks, 
60 X 1000 nebo
odřezky o celkové ploše 12 dm2 
tl. 2 X 50 X 600 
tl. 3 X  50 X  500 
tl. 5 X  20 X 100

Balsové lišta 6 x  9 x  1 0 0 0 -1  ks 
Smrková lišta 2 X  2 x  400 -  1 ks 
Celuloid tl. 1
Překližka tl. 0,6 až 1 -  1 dm2 

tl. 2-0,1 dm2 
Bambusová štěpina
Vláknitý potahový papír tenký -  asi 2 archy 
Hliníkový plech tl. 0,5 až 1 - 1 dm2 
Lepidlo Kanagom -  1 tuba 
Nitrolak čirý napínací -  250 g 

zapon -TOD g 
Nitroředidlo -  250 g 
Vázací guma 1 x 1 X 1000 
Šrouby M 2x10- 2 ks 
Motor Modela C02 S vrtulí

Překreslování
výkresů

do jiného 
měřítka
snadno 

a rychle

Pro zvětšování či zmenšování výkresů 
se v modelářské praxi používá různých 
metod, například fotografické, grafické či 
početní. Každá má své klady i zápory. Já 
dávám přednost grafické, využívající re
dukčního úhlu, která je však upravena 
tak, aby se nemuselo pracovat s odpicho
vátkem, přenášet délky na ramena úhlu 
a zpět nebo konstruovat rovnoběžky 
v obecné poloze. To vše je to tiž zdrojem 
nepřesností, o značné zdlouhavosti ani 
nemluvě. Upravenou metodou se pro pře
nesení jednoho bodu narýsují pouze čtyři 
rovnoběžky -  dvě vodorovné a dvě svislé. 
S výhodou lze k tomu použít rýsovací 
prkno s příložníkem a pravoúhlým tro jú 

helníkem, popřípadě -  má-li jej někdo 
k dispozici -  stojan s rýsovacím pří
strojem.

Na rýsovací desku připevníme papír, 
v jehož levé části umístíme originál výkre
su (můžeme použít pauzovacího papíru, 
abychom originál čarami neznehodnoti
li). Narýsujeme vodorovnou osu x  a svis
lou y . Na osu x  vyneseme jeden zvětšený 
rozměr (body 1 ’ , 2 ’), na osu y  tentýž 
rozměr v původní velikosti (body 1, 2). Je 
vhodné, aby průsečík os x , y  ležel mezi 
body 1 a 2. Z bodů 1, 2, 1’, 2’ vedeme 
rovnoběžky s osami x  a y ,  čímž zkonstru
ujeme obdélník ABCD. Narýsujeme jeho 
úhlopříčku AC =  u a z průsečíku os 
X a y  na ni spustíme kolm ici k. Tím máme 
připraveno vše, co k přenášení bodů 
potřebujeme.

Bodem M vedeme rovnoběžky s osami 
X a y . Jejich průsečíky s přímkami u a k -  
Mu a Mk -  vedeme opět rovnoběžky 
s osami X a y .  Průsečík těchto rovnoběžek 
je hledaným bodem M’. Tímto postupem 
přeneseme z originálu výkresu potřebný 
počet bodů a je jich spojením narýsujeme 
zvětšený výkres.

Podle mých zkušeností je tato metoda 
rychlejší a přesnější než použití obecného 
redukčního úhlu nebo běžnější čtvercové 
sítě, ale i než metoda početní nebo fo to 
grafická. Zběhlý kreslič tím to způsobem 
zvětší průměrně složitý výkres (například 
stíhacího letounu z monografie L +  K) asi 
za dvě až tři hodiny. Pokud je k dispozici 
stojan s rýsovacím přístrojem, jde práce 
rychle od ruky a s dostatečnou přesností 
lze docílit i značného zvětšení.

Ing. Vlastimil Šmejc

Šablony 
z kuprextitu

Při zhotovování kovových nebo překliž
kových šablon bývá obtížné přenést zcela 
přesně požadovaný tvar na kovový nebo 
překližkový podklad. Ti, kdož si doma 
zhotovují plošné spoje, mohou vyzkoušet 
následující způsob:

Požadovaný tvar ve skutečné velikosti 
překreslíme na pauzovací papír nebo tri- 
acetátovou fó lii. Takto zhotovený negativ 
vykopírujeme na odřezek kuprextitové 
desky pro výrobu plošných spojů (napří
klad Diazolist Resist vyráběný Diprou 
Praha atp.). Doba expozice 500W fotožá- 
rovkou umístěnou ve výšce 500 mm je asi

15 minut. Ponaexponovánídesku 1 m inu
tu  vyvoláváme v jednoprocentním rozto
ku hydroxydu sodného (NaOH), pak ji 
opláchneme vodou a vložíme do zahlubo- 
vače, jímž je  656 g chloridu železitého 
(FeCI3) rozpuštěného v 1 litru vody. Roz
puštěnou vrstvu omyjeme, přebytečnou 
měď odleptáme a nakonec desku oplách
neme ve vodě. Na kuprextitové desce 
zůstane obrazec přesně odpovídající ne
gativu. Z jednoho negativu lze zhotovit 
libovolný počet kopií.

Vyříznutí a vybroušení šablony na pře
sný tvar je již  jednoduché. Pokud chceme 
podle kuprextitové šablony žebra rovnou 
vyřezávat, je  vhodné, kromě zářezů pro 
lišty atp., přikreslit na negativ i plošku pro 
připájení pomocného držátka, zhotove
ného rovněž z odřezku kuprextitu.

Vladimír Payer 
LMK Praha 6
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Pottier
P 70 S
francouzské
amatérské
letadlo

Čtenáři časopisu Letectví + kosmonau
tika měli před nedávným časem možnost 
seznámit se s letounem P 50 R -  Bou- 
vreuil známého francouzského konstruk
téra Jeana Pottiera. Jinou jeho prací 
je amatérské letadlo Pottier P 70 S.

Bezmála roční shánění podkladů 
a hlavně fotografií tohoto typu bylo bez
výsledné, a proto nezbylo, než napsat 
samotnému konstruktérovi. Pan Pottier 
zaslal dokumentaci a fotografie letounu 
s výrobním číslem 11, který postavil 
a v loňském roce zalétal Claude Briand. 
Tento letoun se od původního prototypu 
(na snímku v záhlaví) liší vylisovaným 
krytem kabiny, tvarem nohy příďového 
kola a zkrácenými kryty hlav válců.

Koncepce typu P 70 S vycházela z toho, 
že i když se jedná o celokovový letoun, 
musí být pokud možno co nejjednodušší, 
s technologií stavby odpovídající mož
nostem amatérských stavitelů. Veškeré 
tvary s výjimkou motorového krytu jsou 
proto pouze rozvinuté plochy. Tuto pod
mínku splňoval i původní tvar kabiny.

Letoun P 70 S je základním typem 
konstrukční řady pokračující dalšími typy 
P 170 S, P 80 S, P 180 S. Jednotlivé typy 
se uložením nosné plochy liší na středo-

plošník a dolnoplošník a počtem míst na 
jednomístný nebo dvoumístný. U dvou
místných typů je prodloužena délka tru 
pu, zvětšeno rozpětí apod., ale podstatná 
část dílů je pro všechny typy shodná.

TECHNICKÝ POPIS

Pottier P 70 S je jednomístný jednomo- 
torový samonosný středoplošník celoko- 
vové konstrukce s pevným tříkolovým 
podvozkem.

Křídlo je jednodílné samonosné s hlav
ním a pomocným nosníkem. Oba nosníky 
jsou průběžné, snýtované z L profilů 
a duralové vyztužené stojiny. Žebra jsou 
z duralového plechu, dělená v místě hlav
ního nosníku. K zadnímu pomocnému 
nosníku jsou na spodní straně profilu 
připevněny vztlakové klapky s výchylkami 
0° -  15° -  30°. Jsou ovládány ručně, 
pákou na levé straně kabiny. Křidélka, 
zavěšená na pomocný nosník křídla na 
horní straně profilu pianovými závěsy, 
nejsou staticky ani dynamicky vyvážena. 
Jsou ovládána torzním i trubkami, vede
nými štěrbinou mezi pomocným nosní
kem a vztlakovými klapkami. Celé křídlo 
včetně křidélek a klapek je potaženo 
duralovým plechem. Má profil NACA 4415

po celém rozpětí, konstantní hloubku 
1250 mm a je bez vzepétí.

Trup má poloskořepinovou konstrukci 
snýtovanou z duralových profilů tvaru 
L a duralového plechu. Mezi motorovou 
přepážkou a přístrojovou deskou je  umís
těna palivová nádrž o objemu 32 litrů. 
Pilotní prostor, široký pouze 600 mm, je 
vybaven jen nejnutnějšími přístroji. Pře
kryt kabiny z organického skla se odklápí 
na pravou stranu. Za kabinou je zavaza
dlový prostor.

Ocasní plochy jsou celokovové, stejné 
konstrukce jako křídlo a mají souměrný 
profil. Výškové korm idlo s profilem 
NACA 0009 není staticky ani dynamicky 
odlehčeno; k stabilizátoru je zavěšeno 
pianovými závěsy na horní straně profilu. 
Směrové korm idlo tvoří podstatnou část 
svislé ocasní plochy, pomineme-li pře
chod z trupu nad VOP, lze je nazvat 
plovoucím. Je aerodynamicky odlehčeno. 
Výškové korm idlo je ovládáno táhlem, 
směrové lanky.

Podvozek. Hlavní podvozková kola 
mají rozchod pouhých 1200 m m aprům ěr 
330 mm. Jsou opatřena brzdami, ovláda
nými lankem vedeným v lanovodu. Příďo
vé kolo má průměr 240 mm.

Motorová skupina. Konstruktér dopo
ručuje motor o zdvihovém objemu 1200 
až 1600 cm3 a výkonu 30 až 44 kW (40 až 
60 k). Popisovaný letoun je poháněn spe
ciálně upraveným vzduchem chlazeným 
plochým čtyřválcovým motorem Volks
wagen o zdvihovém objemu 1500 cm3, 
který je vyosen 2° dolů a 2° vlevo. Dřevě
ná vrtule má průměr 1250 mm.

Zbarvení. Letoun s imatrikulací F- 
PYKP je převážně bílý. Na spodní polovi
ně trupu, směrovce, křídla a vodorovné 
ocasní ploše jsou nepravidelně široké 
zvlněné červené pruhy, zespodu či zeza
du lemované obdobnými, ale užšími ž lu
tými pruhy. Im atrikulaceanášlapovýpruh 
na levém křídle jsou černé, vrtule je 
ponechána v barvě dřeva. Přístrojová 
deska je jasně červená, vnitřek kabiny 
bílý. Disky kol jsou ponechány v barvě 
kovu.

Technická data a výkony: Rozpětí 
5,90 m, délka 5,10 m, výška 1,60 m, plo
cha křídla 7,20 m2; hmotnost prázdného 
letounu 215 kg, maximální letová hmot
nost 325 kg, plošné zatížení 45 kg.m -2. 
Maximální rychlost s motorem 30 kW 
180 km.h-1 (s motorem 44 kW 
215 km.h-1), cestovní rychlost 
165 km.h-1 (200 km.h-1 ), minimální rych
lost 70 km.h-1 . Délka startu 350 m 
(200 m), dolet 400 km.

Vybavení přístrojové desky: 1 -  rych
loměr; 2 -  zatáčkoměr; 3 -  otáčkoměr; 4 -  
výškoměr; 5 -  kompas; 6 -  tlakoměr; 7 -  
teploměr; 8 -  zaslepený otvor.

Zpracoval Jan Kozák
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NOVINKY
z podniku ÚV Svazarmu MODELA 

Čistič paliva
Průtokový čistič paliva pro motory 

o zdvihovém objemu do 10 cm3 je  tříko- 
morový se třemi filtry. Jeho provozní 
vlastnosti jsou podle mých dlouhodobých 
zkoušek vynikající -  palivový čistič jakostí 
převyšuje obdobné čističe Graupner či 
Kavan. Přívod paliva z nádrže se napojuje 
na černou část, hadička od karburátoru 
má bílou část. Průměr čističe je  14 mm, 
délka 25 mm a hmotnost 5 g.

MC karburátor
Nový karburátor s ovládanou připustí 

paliva umožňuje dodatečně nastavení po
měru palivo-vzduch za provozu druhým 
servem. Výhody, které tento typ karburá
toru přináší, zdaleka převýší náklady 
i hmotnost dalšího serva, kterým je  MC 
karburátor ovládán. Karburátor je  určen 
pro motory o zdvihovém objemu 6,5 cm 3. 
Celý karburátor je dokonale zpracován: 
jeho hmotnost je 42 g.

Čistič paliva bude v prodej i koncem první
ho čtvrtletí, MC karburátor nejpozději ve 
třetím  čtvrtletí letošního roku.

Ladislav Kohout

i i h e e e h *  . - 'lE S fB u flF  r.abizi

m odelářStavební plánky

MIKY sportovní RC model 
na motor 2,5 cm3 (viz 
Modelář 2/1981) 
kat. číslo 5100101,

cena 4 ,-

ŤUHÝK + STEHLÍK modely na gumu 
kategorie P30 (MO 
9/80)
5100069. cena4,

SE-5A -  maketa 1:20 histo
rického stíhacího le
tounu na pohon gu
mou (MO 12/80) 
5100071. cena4 -

RAJKA sportovní model na 
gumu, vhodný pro 
mírně pokročilé (MO 
5/81)
5100104, cena 4.

6 RAKET. MODELŮ (MO 1/81)
5100105, cena 4,--

TORPÉDOBOREC 40 -  maketa lodi třídy EX 
(MO 1/70)
5100073, cena 8 ,-

DENISA

SPURT

AERO A-34 J KOS

FÉNIX

KUMUL

SAFÍR

JANTAR

JISKRA

-  rádiem řízený mo
del plachetnice (MO 
3/81)
5100108, cena8,-
-  sportovní RC model 
na m otor 1,5 až
3.5 cm 3 (MO 7/80) 
5100068, cena 4 ,-
-  sportovní RC make
ta na m otor 6,5 cm 3 
(MO 8/80)
5100103, cena 12 ,-
-  sportovní RC model 
na m otor 2,5 až
6.5 cm3 (MO 10/80) 
5100102, cena8 ,-

-  soutěžní větroň A-1 
(MO 4/81)
5100107, cena4,-

-  RC dvouplošník na 
m otor 1,5 cm 3 (MO 
7/81)

cena 4,—

-  motorová jachta 
(M 08/81) cena4.-

-  školní upoutaný 
model (MO 10/81)

cena 4 ,-

Současně nabízíme katalog DOSSč. 3, kde jsou 
uvedeny všechny výrobky, které zasíláme na 
dobírku i na fakturu.

Plánky i katalog si můžete objednat (nadobírku) 
na adrese: DOSS, Pospíšilova 12/13, 757 01 
Valašské Meziříčí

A
Uzávěrka 

přihlášek je 
30. května 1982.

VELKÁ CENA
MODELY ’82
v kategoriích F3D a RC P-Club 20 se uskuteční ve dnech 
12. a 13. června 1982 na letišti v Mělníce-Hoříně.

0  přihlášky, propozice a veškeré další informace pište 
na adresu: Modela, podnik ÚV Svazarmu, Holečkova9, 
150 00 Praha 5.

Moje první 
soutěž

Do školy jsem chodil ještě před válkou. 
V hodinách ručních prací jsme tehdy 
často lepili různé předměty z papíru, 
občas i ze dřeva. Náš pan učitel se velmi 
zajímal o všechen technický pokrok, atak 
jednoho dne přišel do třídy a pravil: „Hoši, 
v příštích ručních pracích budeme dělat 
všichni něco, co létá, neboť vzduch je 
naše m oře!“

Rozumělo se jaksi samo sebou, že vše 
podstatné zhotoví každý za pomoci tatín
ka doma a ve škole potom výrobek jen 

•více či méně dokončí.
Spolužák Bortzel přinesl krásnou ma

ketu stíhačky z film u Letecká patrola, 
jehož hlavním hrdinou byl krásný kapitán 
Courtney, který když byl sestřelil množství 
,,bošů“ , nakonec v leteckém souboji za
hynul. Maketa byla včetně dvou kulometů 
celá z lipového dřeva; vše se nasunovalo 
na třecí kolíčky a bylo bezvadně spasová- 
no, neboť Bortzelův tatínek pracoval jako 
truhlář v pivovaru a byl velmi zručný. Když

Bortzel maketu sestavil, byl pan učitel 
nadšen a vystavil j i  v zasklené skříni.

Já jsem si donesl pilu, lipový hranol, 
rašpli, skelný papír a podle knihy ing. C. J. 
Schmida Model letadla jsem začal dělat 
vrtuli. Na podlahu třídy padaly úlomky 
dřeva a skřípavý zvuk pilky z jitřil ucho 
pedagogovo. „Copak to děláš, V ladku?" 
— „Prosím  vrtuli. Vrtule jest při výrobě 
letadla jeho nejobtížnější součástí." Uči
tel příliš nadšen nebyl: „Hlavně potom 
dobře zameť ty p ilin y !" -  „Prosím  ano, 
pane učite li", odvětil jsem, nepřestávaje 
v pilování.

O velké přestávce si mě pan učitel 
pozval k sobě do kabinetu a ukázal mi 
v  jednom časopisu obrázek krásného 
větroně s legračním jménem FAFNIR, jenž 
neměl za křídlem obvyklou konstrukci, 
ale jen trubkový nosník ocasních ploch. 
„Takové letadlo bys měl postavit, Vláď- 
ku“ , šprýmoval. „Třeba z papíru, pane 
uč ite li? " -  „Třeba z papíru", zasmál se.

A tak jsme se s kamarádem Vaškem 
rozhodli, že postavíme papírové letadélko 
s trubičkou místo zadní části trupu, jako 
má FAFNIR. Usoudili jsme totiž, že Bort- 
zelovi musíme dát flek. Dali jsme si však 
podmínku, že model musí být čistá papí
rová konstrukce -  žádný bastard.

Druhý den jsme se do Bortzela začali 
navážet, že má monstrum z pivních sudů, 
které stejně nelétá. „Lítá, a jak", vychlou

bal se Bortzel, nemoha snést naše potup
né řeči. „Tak to zkusíme a dáme si závod. 
Z kostelní věže!"

Bortzel souhlasil. Tenkrát se v kostele 
zvonilo třemi zvony najednou a zvoník 
pan Lulák nám někdy dovolil tahat za 
provaz nejmenšího z nich, zvaného Lud- 
milka. Oznámili jsme mu, co se chystá, 
a on se ukázal být ohromným fandou 
a nadšeně přijal funkci rozhodčího.

V den soutěže jsme vyšli na široký 
ochoz kostelní věže, lemovaný gotickým 
zábradlím. Pan Lulák vylosoval jako prv
ního Bortzela. Ten se rozmáchl rukou -  
a jeho krásná maketa padala v kotrmel
cích na dláždění Kostelního náměstí, kde 
z ní zbyla jen hromádka štěpin. Náš 
papírák však přeletěl blok domů a přistál 
až na Hlavním náměstí u Mariánského 
sloupu. Vítězství, jak musel uznat i brečící 
Bortzel, bylo naše.

Od té doby uplynula řada let a z malého 
kluka, jímž jsem tehdy byl, se stal děda. 
Nikdy jsem nezískal titu l mistra republiky, 
ani jsem nebyl reprezentantem, ale přesto 
jsem při modelařině prožil mnohou hez
kou chvíli. A tak dnes, když s vnukem 
pouštíme Komára, často vděčně vzpomí
nám na nevěřícího pana učitele i vychlou
bačného Bortzela, kteří mě k ní vlastně 
nechtíc přivábili.

Vladimír Pek
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ØØEIØGISEIØ ΘΠ
Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladisla
vova 2 6 ,113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, linka 
294. Poplatek je 5,90 Kčs za 1 tiskovou řádku.

PRODEJ

■  1 Nová nepouž. serva Modela Digi -  2 ks (po 550). V. 
Jambor, Ramešova 10, 612 00 Brno.
■ 2 Čtyřkanál. prop. RC soupr. Microprop Pilot (s 
možností rozšíření na 7 kanálů) + 7-kanói. přij. + 4 
serva (6200); čtyřkanál. prop, soupr. Microprop 
Hobby + přij. 6-kan. a 4-kan. + 4 serva + zdro
je + nabíječ (7200). K. Weissbrod, Jiráskova 28, 741 00 
Nový Jičín.
■ 3 4-funkční proporc. soupr. podle AR 76 včetně 
zdrojů, 1 serva Futaba a větroně Leticia (4000). K. Woch, 
M. Steyskalové 58, 616 00 Brno.
■ 4 Materiál na dráhové modely. V. Reich, Kotlářova 
393, 783 53 Velká Bystřice.
■ 5 Na Škoda 130 RS úplně nový motor MWS 2.5 GR, 
karburátor, převodová kola, setrvačník, buben spojky, 4 
kola s obručemi, karosérii a plánek (720). P. Felgr, 
Chodská 1224, 562 01 Ústí nad Orlicí.
■ 6 Anglické knihy: Gloster Aircraft since 1917 (500), 
Hawker Aircraft since 1920 (400). A. Ležák, Radkovy 8, 
751 14 p. Dřevohostice.
■  7 Pár křížových ovladačů, 2 šedá serva Varioprop. 
Koupím laminátový trup na větroně, serva Digi -  výměna 
možná, potahový papír. Zd. Procházka, Kyjevská 543, 
252 28 Cernošice.
■ 8 Mechanický otáčkoměr 0 -40 000 ot. (1200); model 
Tristar + MWS 1,5 D (500); poškoz. model Antic -  
nutná oprava (500); motory pro sběratele: Jena 2,5 
(120), Tono 3,5 S (150), Tono 5,6 RC (200), Enya 09 (150); 
hlavičku IV 080 (350); časopisy: Modelarz 1980 (70), 
Skrzydlata Polska 80-81 (po 60), L + K1978,1980.1981 
(po 80). K. Svoboda, Zahradnického 2959, 580 01 Hav
líčkův Brod.
■ 9 Robbe -  Mars -  Multimodul, vys. 4 funkce s mož
ností 8 funkcí, 2 přij., 2 zdroje, 3 serva Futaba, nabíječ, 3 
sady krystalů pásmo 27 MHz 4- model větroně. Model 
Tri star + Enya 1,6 +  2 vrtule (350). 2-kan. prop. přij. 
(400). Tantaly M47, 6M8 (12). Oživená deska 4-kan. 
prop. AM vys. + kříž. ovl. + pár kryst. + anténa + indi
kátor + zdroj + vyp. (850). J. Ditrych, Sudoměřská 1, 
130 00 Praha 3.
■ 10 Motory: MWS 2,5 D7 + RC (200), MWS 2,5 
DF + RC (350), MK-17 nový (100); nový RC větroň 
Spartak + pylon MWS 1,5 D (400). J. Sochůrek, J. 
Plachty 29, 150 00 Praha 5; tel. 53 88 75.
■11 Soupravu Varioton 8 + 3 x Bellamatic, 1 Servoma- 
tic; kříž. ovladač; koup. serva Varioprop kat. č. 3831, 
3834, 3843 větší množství, jen v dobrém stavu. M. 
Bělohlávek, Fučíkova 1023, 252 63 Roztoky.
■ 12 Tov. nepouž. prop, soupr. pro 5 funkcí Webra 
FMSI -  podrobnosti proti zn. Plán Big Lift. Nabíječ. 
Žhav. ak. V. Burian, Vlhká 8, 600 00 Brno.

Zemřel Leroy M. Cox
V Kaliforn ii zemřel v září loňského roku ve 

věku pětasedmdesáti let muž, který byl zaklada
telem kom erčního pojetí modelářství. Snad 
každý modelář na světě zná hlavně proslavené
ho „C oxíka“  .049 Baby Bee, m otor o zdvihovém 
objemu 0,8 cm3, vyráběný beze změny sedma
dvacet let.

,,Roy“  Cox založil těsně po druhé světové 
válce malou společnost, zabývající se výrobou 
jednoduchých dřevěných hraček. Brzy rozšířil 
sortim ent i na kovové modely automobilů, které 
potom  opatřil spalovacím motorem. Motor pak 
použil i k pohonu malého upoutaného modelu 
letadla -  ten první se jmenoval Space Bug. Tím 
byl položen základ k výrobě m iliónových sérií 
hotových upoutaných modelů letadel, autom o
bilů a lodí. Jejich předností — a příčinou úspě
chu -  byla nízká cena. Cox byl to tiž  nejen 
vynikajícím technikem, ale i skvělým organizá
torem. Například celkovou dobu potřebnou 
k výrobě jednoho motoru snížil pod dvanáct 
m inuti Přitom ve výrobním programu firm y je 
i nejmenší sériově vyráběný motor na světě -  
Tee-Dee o zdvihovém objemu 0,163 cm3. Při 
jeho výrobě (a při výrobě všech motorů Cox) 
b y la -b e z  ohledu na obrovské série -dodržová
na tolerance 7/1 000 000 palce, tedy asi dvě 
desetitisíciny milimetru, což pochopitelně vyža
dovalo dokonalou m ěřicí techniku, klimatizova
né výrobní haly atp.

V roce 1969 prodal L. Cox svoji firm u společ
nosti Leisure Dynamics lne., s níž pak spolupra
coval až do své smrti jako konzultant.

■  13 Čas. Modelář: 5 až 12/1976, kompl. roč. 1977-80.
J. Matyáš, Střed 1308, 765 02 Otrokovice.
■ 14 Lokomotivy, vagóny a korajivo rozchod N. Piko. 
Kúpim alebo vyměním za úzký rozchod HO. Dr. J. Kál lay, 
Rezedová 15, 829 00 Bratislava.
■  15 Překližku tl. 1 mm (40), upout. model motor MK-17 
(150), nepouž. motor na 002(150), nezalétaný Junior 
(50). nepouž. časovač (50), potah, papír Japan a jiný 
modelářský materiál, nebo vyměním za železnici TT. V. 
Doubek, Družstevní 509, 294 41 Dobrovice.
■  16 Jednokanál. Tx Mars II (800); konektory Variop
rop (40). M. Švarc, U tří lvů 5,373 01 Č. Budějovice.
■ 17 RC soupravu Modela Digi 30. kan. v bezvadném 
stavu bez serv (2500) i jednotlivé. Formu na Orlík II 
odlitou z epoxidu (600) -  jen osobně. Koup. serva 
Futaba nebo jiná s elektronikou. B. Klobouček, 512 03 
Libštát 66.
■  18 RC motor Enya 6,5 málo použív. (500); RC mode! 
M2 (400); amat. prop, súpravu pre 4 servá + 2 serva 
Futaba + nabíjač (4500). D. Dzurek, ul. K. Marxa 5, 
900 28 Ivanka.
■ 19 4-kan. prop, soupr. podle AR 1/77 + 4 Šedá serva 
Varioprop. vše v provozu (4500). J. Žižkovský, Bosonož- 
ské nám. 39, 642 00 Brno 42.
■ 20Súsťr. univerzál. štvorčelusťovú0125 + hrot pev
ný (550); vrtaciu hl. pre vrták 01-13 (150). Kúpim L + K 
r. 1969 č. 1 9. L + K r. 1973 č. 15, L + K r. 1975 č. 25 
a Voj. letadla diel III. J. Uhrovčík, 919 53 Dechtice 205.
■ 21 Amat. RC soupr. na 5 serv Futaba -  vys. s pultem, 
přij., 2 zdroje přijímače, náhr. zdroj vys.. nabíječ aku, 
náhr. díly ke kříž. ovl., bez serv (3800). J. Vizina, Ostrov 
2285, 438 01 Žatec.
■ 22 Nový motor Webra Speed 61 RCG (s reduktorem 
ozub. koly) vč. karb. Dynamix, nebo jen samotný 
reduktor (vhodný pouze pro Webra Speed 61 R s rot. 
šoupátkem). J. Pipek, ZWT -  projekce, 399 01 Mi
levsko.
■ 23 Tx Mars II +  Rx Mini 27,120 MHz +  vyb. (850). M. 
Dermišek, K. Marxe 76, 772 00 Olomouc.
■  24 Ke stavbě RC soupravy pár výměn, krystalů 27. 
12 MHz s objímkami, trojice mf transf. 7 x 7  (č., ž., b.), 
2 X SN 74S74 (vše 550). K. Vurm, Dimitrovo nám. 13, 
170 00 Praha 7.
■ 25 Kompletní novou nepoužitou proporc. soupr. 
Futaba FP̂ -4 FN. Zalétaný model Faraon. J. Smítal, 
Husova 112, 280 00 Kolín I.
■  26 Motory Jena 2,5 -  nový výbrus (po 100), el. mag. 
vybav, (po 50). J. Firman, Za sídlištěm 2145/11,143 00 
Praha 4-Modřany.
■ 27 3-kan. RC soupr. Modela Digi +  2 serva Futaba 
FP-S 22 (3000); 2-kan. RC soupr. Fajtoprop (2000); 
startér 12 V (100); 2 nové motory Tono 3,5 RC (po 150); 
kopyto na model Spurt (100); motor MWS 1,5 RC(150). 
Spěchá. L. Rajtora, Karlovarská 10, 252 61 Jeneč.
■ 28 Nepouž. soupr. Mars 40,68 (800); komplet skříňku 
vys. WP-23 se součást. + součástky přij. WP-23 nebo 
WP-75 (1000). J. Němec, 687 05 Jalubí 342.
■ 29 Spolehl, amat. soupr. na 4 serva Futaba, zdroje
NiCd 900 (vys.), 2 zdroje 450 +  900 NiCd
(přij.) + nabíječ Modela (2500). Nový 3-kan. přij, 
Modela + krystal do vys. (1000). Motory pro sběratele: 
Pfeffer 0,6 (200), MWS 2,5 DF na součástky -  prasklý 
pístní čep, bez karb. (160), Jena 2,5 v chodu (130), Jena
2,5 (150)+výbrus (70), motor AMA 3,6 (jiskřivá 
svíčka) + člun (500), Super Atom 1,8 -  poškozená 
patka. Časovač Thermik KaB (60). Lamin, trup: 
VSO-10 + polystyren, křídla (260), Kestrel (260). Neléta- 
ný mot. model QB-15, nažehl. fólie, na motor 2,5-3,5 
(550). J. Vavroušek, Havlíčkova 514, 582 22 Přibyslav.
■  30 Plány modelů historických plachetnic Roter Löwe 
r. 15971:60, HMS Revenge r. 15771:100, Golden Hind r. 
1575 1:60, HMS Aldebaran r. 1790 1:35, Pinta r. 1492 
1:75, Nina r. 1492 1:50 (120, 100, 100, 80, 60, 60). Ing. J. 
Švec, Slunečná 4556, 760 05 Gottwaldov.
■  31 Stavebnici U-dvouplošníku Kadett na 1,5 cm3 
(120), nový motor Enya 3,5 RC (550), přijímač SSSR Pilot 
2020 + servo. Bezdékovský, Na Krocínce 27, 190 000 
Praha 9.
■  32 Čas. Modelář roč. 1963-1972 (po 25); amat. prop, 
soupr. pro 4 funkce bez serv (2400). M. Michl, Václavská 
18, 120 00 Praha 2; tel. 29 19 09.
■  33 Tryskovou stíhačku Phantom, orig. kamufláž 
s dmychadlem na motor 10 cm1 nebo vym. zaZ-50 nebo 
Jodel Robin fy Graupner. Prod, větroň SB 10 rozp. 5,06 
m fy Carrera; komplet, mechaniku vrtulníku Bell 47-6; 
model Delta X 1200 fy Graupner; Mini delta rozp. 900 
s motorem 3,5 cm3; dva motory NSU Wankel 4,9 cm3 fy 
Graupner. Koup. vypínače Graupner a dva nové nebo 
málo běhané motory OS Max 2.5 cm3, i jednotlivě. Kdo 
prodá nebo vyrobí různé kužely na vrtule a třílisté vrtule.
K. Böhm, 5. května 23,460 01 Liberec; tel. 21681 od 8-18 
hod.
■  33a Křídla pro RC model kategorie F3D (pylon) 
včetně serva Futaba (700). M. Malina, Vlašimská 2, 
101 00 Praha 10.

KOUPÉ

■  34 Starší modelářský motor aj s iskrivou sviečkou 
a časopisy Mladý letec. Ing. J. Slávik, Komenského 34/6, 
945 01 Komárno.

■  35 Redukovanou Webru 61, Webru Speed 91, jen 
nové. J. Fuchs, Ořech 7,252 25 Jinočany.

■ 36 Novů, alebo málo používanú 4-kanálovú proporc. 
súpravu (kompletnú, do 5000). M. Košút, 916 22 Podolie 
675.
■  37 Plánok RC modelu automobilu na elektrický 
pohon. J. Hesek, Brněnská 437, 908 01 Kúty.
■  38 Plány vojen, lodí: atómová fregata Bainbridge (z r. 
1962), Devonshire (z r. 1962), alebo podobné; Yamato, 
Musashi, Suzuya (z obdobia II. svět. vojny). Modelářsky 
materiál: let. preglejku hr. 1 mm a tenšiu, plexisklo hr. 
1 mm a tenšie. J. Skokan, Rajčianská20, Dolné Hony II, 
839 00 Bratislava.
■ 40 Výhybky, par. lok. a doplňky pro Piko „N“ . L  
Petřilka. Mladé Fronty 1626, 149 00 Praha 4.
■  41 Žlutá serva Varioprop. M. Anděl, Pod Hájem 301, 
267 01 Beroun 7.
■  42 1-2 serva Futaba -  nejr. nová (ks 600). I. Bartl, 
Hřebenová 151,165 00 Praha 6-Lysolaje.
■ 43 Jakoukoli dokumentaci o japonské bit. lodi 
Yamato. J. Škývara. Purkyňova 31, 568 02 Svitavy.
■  44 Větroň F3F Explozív II nebo Sabbath 6, popis, 
cena. J. čejpa, 517 54 Vamberk 461.
■ 45 Serva Futaba, Varioprop (šedá i žlutá), černá jap. 
trafa 7 x 7  mm, S042P, S041P, různé konektory k ser- 
vům. E. Šupler, 517 50 Častolovice 396.
■ 46 Na žel. HO: elektr. lokomotivu E 11 (DR), motor, 
lokomotivu T 679.2 (ČSD), elektr. lokomotivu 
E 499.2026 (ČSD), motor, lokomotivu (Nohab) v prove
dení dánských drah. Z. Pokorný, Sladova 6, 602 00 
Brno.
■ 47 Plány současných letadlových lodí, krystaly K pro 
Varioprop 12 S, MHz 27 a plast. stav. letadel, lodí 
a techniky. J. Čichovský, Sokolovská 1042,289 22 Lysá 
n. Labem.
■  48 4 serva Futaba. i jednotlivě; jap. mf 7 X  7 b., ž., č. 
J. Hořák, Školní 307, 696 62 Strážnice.
■ 49 Motory Cox TeeDee.010 (0,16 cm3), i nekomplet
ní. J. Pipek, ZWZ-projekce 399 01 Milevsko.
■  49a Servo Graupner Servoautomatic II (kat. č. 3758) 
a motor Micro T 05. G. Hladík, Řehořova 5, 130 00 
Praha 3; tel. 22 96 214.

VÝMĚNA

■  50 3-kanál. soupr. s novými servy Varioprop za 
soustruh na kov, příp. prod, a koup. V. Pištora, 538 64 
Jenišovice 12 u Chrudimi.
■  51 Starší roč. čas. Signál, Mladý svět, Voják a Kino za 
nesest. plast, staveb, letadel 2. svět. války měř. 1:72 
firem Airfix, Revell. Monogram a jiné. Seznam zašlu. F. 
Opálka, Pražská 18, 679 61 Letovice.
■ 52 Novou soupravu Piko HO 1:87/16,5 mm (pův. 
cena 280) za nové kval. desky nebo kval. pásek 018. J. 
Polák, ub. Zora 42, 753 51 Lázně Teplice n. Beč.
■  53 Za plánky benzinových motorků do 30 cm3 dám 
hoblovačku š. 120 mm, nedodělanou, nebo koup. 
a prod. J. Lhoták, P. Bezruče 12, 325 01 Aš.
■  54 Stavebnici Graupner Mini Nimbus 3,5 m za serva 
Simprop Tiny -  C, Contest, FP-S7. Žh. svíčky Enya, 
Graupner -  Special vym. za konektory Simprop, Mo- 
delspan, plán Big Lift, nebo koupím. VI. Škarpa, 471 24 
Mimoň 603/I.
■  55 Stavebnice Tamiya 1:35 Volkswagen Pkw. K 1 
a Italaerei 1:35 Horch Kfz. 15 ze 2. svět války za 
stavebnice tanků a OT v měř. 1:72. F. Pecka, B. Němcové 
8, 370 01 České Budějovice.
■  56 Za staré benzinové a detonační motory německé 
výroby (Kratmo, Eisfeld, Felgiebel, Thaler, Dyno apod.) 
dám nová serva Futaba FP-S7 nebo nové motory. J. 
Pipek, ZWZ-projekce 399 01 Milevsko.

KOUPĚ

■  57 Serva Futaba a konektory. F. Štěpán, Třebusice 
15,273 41 Brandýsek.
■ 58 Modelspan, Japan, balsu, serva Futaba (vše 
jakékoliv množství), 2 motory Quadra 33 cm3 nebo pod. 
-  pouze nové a kompletní. V. Buriánek, vila Blaník 514, 
763 26 Luhačovice.

PRODEJ

■  59 Železniční panel typ TT, rozměr 2,25 X 1,60 m 
v provozu, bohaté příslušenství. Spěchá. V. Šaldová, ul. 
B. Němcové 1180, 286 01 Čáslav, tel. 2230.

RŮZNÉ

■ 60 Sběratel modelů automobilů v M 1:43 hledá 
partnera k vyměňování. Modely firem Brumm, Rio, 
Solido. Grip vymění za modely produkce SSSR a firmy 
Corgi Toys. SSSR, 141300 Moskovskaja obi., Zagorsk, 
ul. Majakovskogo 8 kv. 1, Knjazkov Vladimir.
■  61 Osazené a oživené desky plošných spojů na 
soupravu podle MO 1 a 2/1980 (vysílač + přijímač FM) 
a AR 1/1981 (vysílač), 5/1981 (kodér) a 8/1981 (přijímač 
-  2 kusy) s CD 4017, 4050, 555, S041P, S042P, 725, 
74164 za motor Enya. 61 RC a tři serva Futaba FP-S7. 
Zygmunt Pietryniak, ul. Piotrkowska 84, 90-102 Lódž, 
j^olska.
■  62 Letecký modelář (RC) hledá partnerak vyměňová
ní zkušeností a příp. i modelářského materiálu -  pište 
německy. H. Fach, 3600 Halberstadt/Harz, Tulpenweg 
43, DDR.
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Rozhlédnutí
světem
raket

JIŘÍ TÁBORSKÝ

Letošní raketomodelářská sezóna bude ná
ročná. Po tříleté přestávce se opét uskuteční 
mistrovství republiky a účast na ném si bude 
chtít vybojovat každý raketový modelář. Je to 
to tiž  po delší době příležitost, kdy může změřit 
své síly se současnými reprezentanty a případ
né se mezi ně i sám zařadit. Jaké jsou pro 
m istrovství republiky určeny kategorie? Ty, 
které se létají běžně: S3A, S6A, S5C časová a S7. 
Proti dřívějším létům došlo k jediné změně -  
raketoplány kategorie S4D nahradí S4C. Je to 
důsledek úpravy pravidel FAI stanovující pro 
vrcholné světové soutěže jmenovité kategorie, 
jíž považujeme za vhodné se řídit i při domácích 
vrcholných soutěžích. Při vysokých cenách 
motorů při nese tato změna i nemalou úlevu naši 
kapse. Je ovšem smutnou skutečností, že po 
technické stránce znamená krok zpět.

Bodovací řád pro makety schválený Cl AM FAI 
v roce 1980, byť jisté sestavený se snahou po 
objektivitě, v sobě skrývá jednu záludnost. 
V části ,,Souhlas se vzorem" se body udělují na 
základě procenta odchylky skutečných rozmě
rů modelu od rozměrů vypočítaných. Zásada, 
kterou budeme jistě považovat za správnou -  až 
do doby, kdy rozhodčí začnou měřit třeba 
tloušťku stabilizátoru. Pak to tiž  zjistíme, že je-li 
vypočítaná tloušťka 0,5 mm, musíme stavět 
s přesností 0,05 mm, abychom za tento rozměr 
získali vůbec nějaké body. To se ani nezmiňuji 
o přesnosti měření; ještě jsem neviděl, že by při 
něm bodovači používali m ikrometru. Naproti 
tomu při stavbě modelu, jehož stabilizátory by 
měly být tlusté 5 mm, můžeme pro docílení 
stejného bodového ohodnocení pracovat 
s přesností desetkrát menší! Je nasnadě, že 
bodovací řád by měl obsahovat i povolenou 
toleranci, jak je ostatně zvykem při udávání 
rozměrů ve všech technických odvětvích, ane
bo by se body měly udělovat podle absolutní 
hodnoty odchylky.

Kdykoli se raketoví modeláři sejdou, vedou 
vášnivé diskuse o pravidlech. Přesto se i na 
vrcholných světových soutěžích létá pokaždé 
trochu jinak. Na MS v USA před dvěma léty 
hodnotil „schodovitý" start raketoplánů ame
rických reprezentantů hlavní rozhodčí nulou, 
naproti tom u mu vůbec nevadilo, že první 
stupně je jich  modelů kategorie S2A padaly bez 
návratného zařízení. Na loňském ME v BLR 
jsme byli svědky zcela opačného výkladu pravi
del. Schodovitý let raketových kluzáků bulhar
ských reprezentantů nechali rozhodčí bez po
všimnutí, ale teprve po dlouhém dohadování 
uznali za platný let raketoplánu typu Rogallo, na 
jehož nosné raketě byl při návratu k zemi 
streamer po délce v polovině přehnut. S jednotit 
výklad pravidel nebo je upravit tak, aby byla 
zcela jednoznačná, však subkomisi raketových 
modelářů CIAM FAI dosud nenapadlo.

INTA-255
španělská
sondážní
raketa
Jednou ze zemí aktivně se podílejících na 
společných kosmických programech zá
padoevropské organizace pro výzkum 
kosmu (ESA) je i Španělsko. Národní 
komise pro kosmický výzkum CONIE vy
pouští ze své raketové základny El Areno- 
s illo  (Huelva) každoročně několik desítek 
sondážních raket. V průběhu let se zde 
vystřídaly typy Skylark, Petrel, Skua I, 
Skua II, Black Brant, Judi-Dart a další.

Příliš vysoké ceny zahraničních raket 
však přiměly CONIE k výrobě vlastního 
typu. V roce 1967 byl vývojem sondážní 
rakety pověřen Národní letecko-kosmic- 
ký institut (INTA), což je technologické 
středisko CONIE.

Vývoj probíhal nepříliš uspokojivě až do 
roku 1970, kdy došlo ke zdokonalení 
výrobních postupů a pro elektronické 
vybavení rakety byly použity integrované 
obvody. Prototyp konečné verze INTA- 
255 byl vypuštěn 22. prosince 1970. Poža
davek CONIE nahradit mezeru mezi malý
mi meteorologickými raketami, dosahují
cími výšek kolem 80 km, a velkými více
stupňovými raketami, létajícími výše než 
300 km, byl splněn: s15 kg vědeckých 
přístrojů dosahuje INTA-255 vypuštěná 
pod úhlem 85° výšek kolem 150 km.

TECHNICKÝ POPIS

INTA-255 je dvoustupňová (v průběhu 
vývoje však létala i jako jednostupňová) 
sondážní raketa s motory na TPH.

Letový stupeň je poháněn upraveným 
motorem britské firm y R.P.E. Wescott, 
vybaveným novou tryskou s expanzním 
poměrem dostatečným pro ionosférické 
lety, jehož plášť má odlehčená dna. Jádro 
TPH má hvězdicový průřez.

Přístrojová část má plášť složen ze 
dvou částí. Spodní tvoří hliníková trubka, 
zvenčí tepelně izolovaná návlekem z Hy- 
caru (speciální gumy), ogivální část je 
zhotovena ze skelné tkaniny prosycené 
epoxidem. Konec ogiválu z nerezové oce
li je  nepatrně zaoblen, údaj ně pro dosaže
ní co nejmenšího aerodynamického 
odporu.

Motor je s hlavicí spojen kuželovým 
přechodem z lehké slitiny, na němž je také 
umístěn přední vodicí závěs.

Raketa je aerodynamicky stabilizována 
čtyřm i stabilizátory z hliníkové slitiny, 
je jichž nábéžné hrany jsou chráněny před 
teplem nerezovou ocelí a osinkem prosy
ceným pryskyřicí (Durestos). Vůči podél
né ose rakety jsou stabilizátory o 0,33° 
odkloněny, takže ji za letu uvádějí do 
mírné rotace, která zamezuje odchýlení 
rakety z dráhy a potlačuje rezonanci. Sta
bilizátory jsou pevné spojeny s prstenco
vým hliníkovým odlitkem, upevněným na 
plášť motoru. O spodní okraj prstence se 
opírá první stupeň rakety, k jeho horní 
části je připevněn zadní vodicí závěs.

V počátcích vývoje byla INTA-255 jed
nostupňová. Poměrně nízký počáteční 
tah motoru však umožňoval její vypuštění 
pouze za optimálních povětrnostních 
podmínek. Proto byl dodatečně navržen 
startovací stupeň, účinkem jehož tahu se 
rychlost rakety při opuštění rampy zvýšila 
na 54 m.s-1.

Startovací stupeň se skládá ze čtyř 
malých motorů na TPH. K letovému stupni 
rakety není nijak upevněn, pouze se oň 
opírá třemi kovovými vzpěrami, spojený
mi kovovým prstencem, takže k oddělení 
stupňů dochází pouze vlivem rozdílného 
zrychlení a dynamického tlaku spalin mo
toru letového stupně. Doba tahu motorů 
startovacího stupně je pouhých 0,25 s; 
motor letového stupně je zažehován sou
časně s ním. Oba stupně se proto od sebe 
oddělují ještě na vypouštécím zařízení, 
čímž je vyloučena možnost případného 
vybočení letového stupně při rozdělování.

Vypouštěcí zařízení sloužilo původně 
pro starty raket Skua. Na povrch odpalo
vací trubky je  připevněna vodicí lišta 
o délce 9 m; upraveno bylo rovněž zdví
hací zařízení. Vodicí závěs rakety je slo
žen ze dvou jezdců, klouzajících po stra
nách vodicí lišty. Startovací stupeň je 
rovněž opatřen dvěma vodícími závěsy 
shodného tvaru.

Raketa je zbarvena bíle a černě, existu
je však více verzí. Ocelová špička rakety 
a horní část hliníkového pláště hlavice 
jsou ponechány v barvě kovu, stejně jako 
horní část startovacího stupně a trysky 
jeho motorů.

Technická data: Celkový tah motorů 
startovacího stupně 85 kN, doba tahu 
0,25 s. Hmotnost startovacího stupně 
32,5 kg, po vyhoření paliva 26 kg. Střední 
tah motoru letového stupně 22 kN, doba 
tahu 17s. Hmotnost letového stupně 
306 kg, bez paliva 96 kg. Hmotnost uži
tečného zatížení 26 kg, z toho vědeckých 
přístrojů 15 kg. Maximální rychlost rakety 
6 M, dostup 150 km.

Podle podkladů COSPAR M. Velek
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P Niklkadmiové akumulátory zažíva
jí v posledních letech renesanci 
ve formě plynotěsných článků se 
sintrovanými elektrodami. Vývoj 

těchto elektrochemických zdrojů proudu 
si vynutil rychlý rozvoj kosmické techniky, 
která vyžadovala poměrně lehké, trvanli
vé a na údržbu nenáročné zdroje, jež jsou 
v případě potřeby schopny dodávat vyso
ké proudy při zachování kapacity. I když 
tyto požadavky splňují i jiné zdroje, jako 
například stříbrozinkové akumulátory, 
jsou NiCd články daleko víc odolnější 
proti přebíjení a mají vysoký počet nabíje
cích cyklů (až 1000), což zdaleka vyvažuje 
je jich vyšší hmotnost na jednotku 
energie.

Leptání a nakonec spékání kovového 
prášku umožnilo zhotovit elektrody o vel
kých plochách, což má příznivý vliv na 
vnitřní odpor a tím  i zatížitelnost těchto 
akumulátorů. Aktivní plochu sintrova- 
ných elektrod tvoří dva pásky oddělené 
separátorem z anorganické plsti. Celek je 
potom stočen do spirály tak, že na jedné 
straně takto vzniklého válce je kladná 
elektroda a na druhé záporná. Válec je 
pak vložen do poniklovaného ocelového 
kalíšku, k jehož dnu je záporná elektroda 
přibodována. Na kladnou elektrodu je 
přibodována pružná příruba, kterájesou- 
částí víka, zatemovaného přes izolační 
vložku do kalíšku. Ve víku bývá pojistný 
ventil, jenž chrání článek při přehřátí proti 
explozi. Elektrolyt, jímž je nasáklý pórovi
tý separátor, se vlastní chemické reakce 
neúčastní; slouží pouze jako nosič iontů.

Průkopníkem ve výrobě těchto článků 
se stala francouzská firm a SAFT; dnes 
mají ovšem NiCd akumulátory se s in tro
vanými elektrodami ve svém výrobním 
programu všechny známější firmy. Za 
nej lepší jsou mezi modeláři pokládány 
značky General Electric, SANYO (články 
CADNICA), SAFT a VARTA. Kapacity těch
to článků jsou rozm anité -od 0,1 Ah až po 
7 Ah. Také tvary mají různé, v poslední 
době se objevily i ve formě známých 
knoflíkových akumulátorů. Pro modelář
ské účely lze NiCd články rozdělit do dvou 
skupin: pro napájení souprav dálkového 
ovládání a pro pohon modelů. Do první 
skupiny lze zařadit články o kapacitě 225 
až 500, respektive 550 mAh, které mají 
rozměry tužkových článků (500 mAh) 
nebo zmenšených tužkových článků 
(225 mAh). Ve druhé skupině jsou články 
o kapacitě 0,75 Ah, 1,2 Ah a 1,8 Ah. Člán
ky o kapacitě 1,8 Ah jsou velikostí shodné 
s malými monočlánky, články 1,2 Ah jsou 
zmenšené a 0,75 Ah zkrácené. Přesné 
rozměry jednotlivých článků jsou uvede
ny v tabulce. Za zmínku stojí články 
o kapacitě 4 Ah, jež svými rozměry odpo
vídají velkým monočlánkům. Jejich pou
žití je  však jak pro tu to  velikost, tak 
i hmotnost (147 g) omezeno pouze na 
pohon velkých modelů lodí nebo automo
bilů.

Mezinárodní doporučení IEC 285-1 de
finu je kapacitu akumulátorů se sintrova
nými elektrodami jako C5, což znamená, 
že vybíjecí cyklus je 5 hodin. Tomu odpo
vídá vybíjecí proud rovný jedné pětině

hodnoty jmenovité kapacity. Akumulátory 
s normálními elektrodami měly kapacitu 
definovánu jako C10 prodesetihodinový 
vybíjecí cyklus. Protože kapacity C5 a C 10 
jsou u článků se sintrovanými elektroda
mi prakticky shodné, zůstaneme u staré
ho značení C10. Vybíjecí či nabíjecí proud 
je potom v A roven jedné desetině hodno
ty jmenovité kapacity a je označován 
I =  0,1C10A; pro článek o kapacitě 
C10 =  1,2 Ah má hodnotu 0,12A. Pokud 
se tedy v některém katalogu setkáte s o- 
značením proudu například I =  0,5 C10A. 
znamená to, že jde o pětkrát vyšší proud, 
než je jmenovitý nabíjecí proud.

Výrobci dodávají články většinou ve 
vybitém stavu, pouze polarizované. Je to 
jednak z bezpečnostních důvodů, proto
že při náhodném zkratu by mohlo dojít 
k požáru, jednak také proto, že články se 
sintrovanými elektrodami máji poměrně 
velký příčný proud, tudíž se dost rychle 
samovolně vybíjejí. Například při okolní 
teplotě 20 °C ztratí během tří měsíců 
80 % své kapacity. Proto je třeba články 
před uvedením do provozu nabít prou
dem I =  0,1C10A. Nabíjecí faktor článku je 
ale vesměs 1,4, což znamená, že výše 
uvedeným proudem musíme články nabí
jet ne 10, ale 14 hodin. Napětí článku 
během nabíjení roste od 1,35 až do 1.5 V, 
kdy je nabíjení skončeno. Tyto hodnoty 
jsou pouze přibližné, s okolní teplotou 
a stářím článku velmi kolísají a i u jednotli
vých článků jedné výrobní série se liší. Po 
prvním nabití nedají ještě články plný 
výkon; je nutné nabíjecí a vybíjecí cyklus 
několikrát opakovat. V praxi stačily 
k tomu, aby mohly být baterie plně zatíže
ny, dva až tři cykly.

Po zformování článků, které provádíme 
vždy pouze proudem I =  0,1C10A, je mů
žeme nabíjet i vyšším proudem, který 
dovoluje podstatně zkrátit nabíjecí čas - 
v extrémních případech až na půl hodiny. 
To už však nelze využít plné kapacity 
akumulátorů a nabíjecí faktor se snižuje 
až k hodnotě 1. Při nabíjecím proudu 
I =  2C10A je tedy doba nabíjení třicet 
m inut místo čtyřiceti. Při tak rychlém 
nabíjení je důležité kontrolovat teplotu 
nabíjených článků a při jejím zvýšení 
okamžitě nabíjení přerušit. Je samozřej
mé, že k tom uto způsobu nabíjení lze 
přikročit až po předchozím vybití baterie. 
Napětí vybitého článku je při vybíjení 
proudem I =  0,1C10A 1,1 V. Při vyšším 
vybíjecím proudu je konečné napětí člán
ku menší; při vybíjecím proudu 
I =  10C10A je jen 0,9 V. Rychlé nabíjení 
akumulátorů se sintrovanými elektrodami 
a možnost je jich vysokého zatížení sehrá
ly významnou roli při rozšíření modelů 
poháněných elektromotory. Podle po
znatků z praxe však půlhodinové nabíjení 
nedoporučuji. Jako nejkratší doba se mi 
osvědčila jedna hodina při faktoru nabíje
ní 1, nabíjecí proud byl tedy v tom to 
případě I =  1C10A. I před tím to nabíjením 
je ovšem nutné baterii vybít až na nulovou 
kapacitu. Vybíjet můžeme zhruba tako
vým proudem, jakým je baterie zatížena 
při provozu. Nejjednodušší je  použít žá
rovku do automobilového světlometu 
nebo odpor patřičného ztrátového 
výkonu.

Částečné vybité články nemusíme před 
dalším nabíjením vybít pouze v případě, 
kdy budeme nabíjet proudem I =  0,1C10A. 
Tento nabíjecí proud totiž snášejí články 
téměř po neomezenou dobu, kterážto 
vlastnost je velmi výhodná -  nabíjíme-li 
částečně vybitou baterii tím to proudem 
čtrnáct hodin, máme jistotu, že je plně 
nabita. VARTA například uvádí pro své

články RS a RSH povolenou dobu přebíje
ní proudem I =  0,2C10A pět set hodin. 
V každém případě doporučuji, pokud to 
lze, nabíjet články nižšími proudy a jen 
v nejnutnějších případech použít reži
mu rychlonabíjení. Zahraničí lze pokládat 
proud I =  0,3C10A. při němž je doba nabí
jení 4,5 hodiny. Vyšší nabíjecí proudy, i 
když nehrozí přímé poškození článku, 
zkracují jeho životnost. Je zajímavé, že při 
vysokých vybíjecích proudech jsem sní
žení životnosti článku nepozoroval, po
kud ovšem nedošlo k přepólování něk
terého z nich.

Dobře formované články mohou dodá
vat vysoké proudy (například článek o ka
pacitě 1,2 Ah až 60 A) při poměrně dob
rém využití své kapacity. Za nejkratší 
vybíjecí dobu (mám na mysli využití pro 
rekreační létání nebo ježdění, ne pro 
špičkové modely) pokládám nejméně pět 
minut, což odpovídá vybíjecímu proudu 
I =  7C10A. Pro články o kapacitě 1,2 Ah. 
které jsou používány nejčastěji, to před
stavuje 8,4 A. Články jsou samozřejmě 
schopny dát ještě mnohem vyšší proudy-  
v modelu třídy F1-E i více než 30 A. ale při 
době jízdy pouze dvakrát 20 s.

Při vybíjecích proudech zhruba do 
I =  10C10A nemusíme čin it žádná opatře
ní pro snížení odporu spojovacích pásků 
mezi jednotlivými články apod. Pokud 
vlastníme články s připojovacími plecho
vými pásky, postačí je za ně spájet do 
baterie. Jestliže články připojovací pásky 
nemají, je nutné propojit je měděným 
vodičem o průměru 1 mm K tomu je 
zapotřebí pájedla s velkým Lělískem mají
cím dostatečnou tepelnou kapacitu k o- 
hřátí kalíšku. Pájíme s použitím pájecí 
pasty rychle na předem očištěné články, 
zbytky po pájení neprodlené odstraníme 
lihem a horkou vodou. V žádném případě 
se však nespokojíme s nějakými držáky 
baterií, protože při velikých vybíjecích 
proudech jsou úbytky napětí na přecho
dech mezi články a držáky rovněž značné. 
Při obzvlášť vysokých vybíjecích prou
dech, jaké jsou třeba v modelech třídy 
F1-E, použijeme dvou měděných vodičů 
o průměru 1.5 mm vedle sebe, i když jsou 
články svařené spojovacími pásky. Při 
kontrolních měřeních čin il to tiž úbytek 
napětí na těchto páscích až 0,15 V. V ba
terii o třiceti článcích to představuje již 
4,5 V, a to je na výkonu modelu znát! 
Velkou pozornost musíme rovněž věno
vat dostatečnému dimenzování přívod
ních vodičů. Pro proudy do 10 A postačí 
kabel o průřezu (pozor, nezaměňovat 
s průměrem) 1 mm2. Jednotlivé články je 
třeba mezi sebou dobře izolovat, protože 
zkraty pro ně bývají osudné. Celou baterii 
nedoporučuji nějak zvlášť krýt, články se 
totiž při provozu značné zahřívají a jaký
koliv obal brání je jich účinnému ochlazo
vání. Postačí stáhnutí textiln í izolační 
páskou o šířce 10 mm na obou koncích 
článků. Po uskutečněné jízdě nebo letu je 
vhodné baterii z modelu vyjmout a nechat 
vychladnout. Vyplatí se rovněž zhotovit 
v trupu modelu několik větracích otvoru 
pro chlazení nejen motoru, ale i napájecí 
baterie.

Údržba baterie nevyžaduje zvláštní 
péči; stačí, udržujeme-li články v čistotě.
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o d a  do z
Baterii nevadí, ponecháme-li ji ve vybitém 
stavu. Po delší přestávce je  jen nutné ji 
znova,,rozhýbat", nebo počítat s tím, že 
při prvních dvou až třech cyklech nebude 
dávat plný výkon.

Po delší době provozu se může stát, že 
stoupne vnitřní odpor některého článku 
a nelze jej již  pro pohon použít, přestože 
při menších vybíjecích proudech má ka
pacitu vyhovující. Tato závada je většinou 
způsobena nedostatkem elektrolytu, res
pektive odpařením vody v něm obsažené 
kolem netěsného víčka. Brněnští modelá
ři s úspěchem vyzkoušeli způsob opravy 
takového článku. Napřed pocínují místa 
na boku kalíšku těsně pod horním okra
jem článku. Pak do něj vyvrtají otvor 
o průměru 1 mm a injekční stříkačkou do 
něj vpraví několik kapek destilované 
vody. Nakonec otvor uzavřou kapkou 
pájky. Takto opravené články slouží bez 
závad již  tři sezóny.

Jinou závadou může být mezielektro- 
dový zkrat článku. Projeví se nulovým 
svorkovým napětím, přestože při nabíjení 
bude proud článkem procházet. V někte
rých případech lze zkrat odstranit vybitím 
většího elektrolytického kondenzátoru
0 kapacitě zhruba 5000 M, nabitého na 
napětí 50 V, do zkratovaného článku při 
zachování správné polarity (kladný pól 
kondenzátoru na kladný pól článku). Tuto 
proceduru opakujeme tak dlouho, až se 
na svorkách článku objeví napětí. Vysoký 
proud to tiž  spálí vodivé můstky mezi 
elektrodami, a protože probíhá jen velmi 
krátkou dobu, nemůže článek poškodit.
1 když se možná bude někomu zdát tento 
způsob opravy poněkud drsný, je to  po
slední způsob, jak zachránit drahý článek 
před jeho vyřazením z baterie.

A nyní něco k technice nabíjení článků 
se sintrovanými elektrodami. Všechny 
úvahy v úvodu této statě počítaly s nabíje
ním konstantním proudem, kterýžto způ

sob je také pro tyto články nejvhodnější. 
Pokud budeme mít k dispozici elektric
kou síť, nebude nám nabíjení č in it potíže. 
Postačí jakýkoliv nabíječ popsaný v od
borném tisku, který splňuje podmínku 
konstantního regulovatelného výstupního 
proudu. Články spojené v baterii do série 
nabíjíme výše určeným proudem stanove
nou dobu.

Horší situace nastane, budeme-li chtít 
nabíjet [  u vody nebo na letišti. V tom 
případě musíme vystačit se zdrojem elek
trické energie, který máme s sebou. Ve 
většině případů to  asi bude akumulátor 
našeho automobilu, popřípadě jiná dva- 
náctivoltová baterie. Pokud se naše po
honná baterie skládá maximálně ze sedmi 
článků, můžeme nabíjet přímo z baterie 
přes vhodný předřadnýodpor, jímž nasta
víme nabíjecí proud. Je však třeba počítat 
s tím, že při sedmi článcích je napěťový 
spád již  velmi malý, a jak poroste napětí 
pohonné baterie, bude klesat nabíjecí 
proud. Proto je lepší místo předřadného 
odporu zařadit vhodnou žárovku, která 
má stabilizační účinky. Použijeme tako
vou žárovku, která bude při požadovaném 
proudu jen slabě rudě žhnout; při tom to 
režimu bude mít to tiž nejvhodnější cha
rakteristiku jako stabilizátor proudu. Pa
ralelním řazením několika žárovek stejné
ho typu pak docíííme dvou, tro j nebo 
několikanásobného nabíjecího proudu. 
Je samozřej mé, že zvolené žárovky vyhoví 
pouze pro jednu baterii s určitým počtem 
článků. Sortiment nízkovoltových (6 V) 
žárovek pro automobily, z něhož vybírá
me, je  však poměrně široký. Z jedné 
autobaterie lze tím to způsobem nabíjet 
i několik baterií současně za předpokla
du, že každá je připojena přes příslušnou 
předřazenou žárovku. Nikdy nesmíme ba
terie při nabíjení spojovat paralelně!
I malé rozdíly je jich vnitřních odporů 
a nabíjecích napětí způsobí nerovnoměr
né rozdělení nabíjecího proudu a násled

Přehled typů akum ulátorů se sintrovanýml· e lektrodam i

Typ: 225 450 500 750 1 1,2 1;8 4

Jmen. napětí (V) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Jmen. kapacita (Ah) 0,225 0,450 0,500 0,750 1 1,2

1,1*
1,8 4

Nabíjecí proud pří 
době nabíjení 14 h (mA)

22,5 45 50 75 100 120 180 400

Hmotnost (g) 11,3 19 24 36 41 50 67 147
Průměr (mm) 14,7 17,2 14,5 25,3 23 23 26 33,5
Výška (mm) 25 28 49,5 25 35,7 42,2 49 61
Vybíjecí proud při
době vybíjení asi 5 min. (A)

1,575 3,15 3,5 5,25 7 8,4 12,6 28

Nabíjecí proud při 
době nabíjení 1 h (A)

0,225 0,45 0,5 0,75 1 1,2 1,8 4

Vybíjecí proud při 
době vybíjení 2 min. (A)

2,2 4,5 5 12 16 19 29 54

Impulsní proud 
do 2 s (A)

4,4 9 10 30 40 48 72 90

Vnitřní odpor při 
stejnosměrném proudu (míi)

92 50 35 20 17 15 12 6,5

Vnitřní odpor při
střídavém proudu 1000 Hz (míi)

24 11 14 10 12 10 8 3,75

xtyp CADNICA firm y SANYO

né zničení baterie příliš vysokým nabíje
cím proudem.

Pokud máme pohonnou baterií sesta
venou z více než sedmi článků, musíme 
k nabíjení použít baterii o vyšším napětí, 
anebo si poříd it nabíječ s měničem napě
tí, na nějž byl uveřejněn návod v M 0  2 / 
1981. Tento nabíječ je schopen nabíjet 
baterii složenou z třinácti článků, což už 
většině modelářů postačí. Je vhodné Ve
stavět je j do skříňky společně s časovým 
strojkem, který bud akusticky upozorní, 
že doba nabíjení skončila, anebo ještě 
lépe, po uplynutí stanoveného času bate
rii přímo odpojí. Na našem trhu je bohužel 
časový strojek s maximální dobou nasta
vení jedné hodiny, který nemá ani elek
trický kontakt, ale pro zručného a vynalé
zavého člověka, jakým každý náš modelář 
musí být, to  nemůže být nepřekonatelná 
překážka.

V literatuře se občas objeví návody na 
různé autom atické nabíječe, které po 
dosažení určitého napětí baterii odpojí 
nebo zmenší nabíjecí proud na udržovací 
hodnotu nehrozící přebitím článků. Jak 
již  však bylo řečeno úvodem, napětí nabi
tého článku závisí na mnoha vnějších 
i vnitřních vlivech -  na velikosti nabíjecí
ho proudu, teplotě okolí, vnitřní teplotě 
článku, jeho stáří i počtu cyklů. Všechny 
tyto faktory bychom při nastavení vypína
cího napětí museli mít na zřeteli, nemluvě
0 tom, že v baterii se rozdíly v napětí 
článků sčítají a článek s nej menší kapaci
tou by byl tedy vždy přebíjen. Pří normál
ním nabíjecím proudu I =  0,1C10A to příliš 
vadit nebude, ale při vyšších nabíjecích 
proudech je  takový způsob nabíjení pro 
tento článek smrtelně nebezpečný. Poně
vadž je tedy -použití takového nabíječe 
omezeno na nabíjení proudem
1 =  0,1C10A, kdy stejně nehrozí nebezpečí 
přebití ani po několika hodinách, poklá
dám jej za zbytečný přepych, což ostatně 
při konzultaci potvrdili i zástupci firm y 
VARTA.

T ato stať je  shrnutím více než pětiletých 
zkušeností s akumulátory se sintrovanými 
elektrodami, používanými V modelech 
lodí i letadel a automobilů. Při všech 
druzích pohonu se tyto články velm i-o- 
svědčily a hlavně jejich životnost byla 
překvapující. V modelu Mosquito použí
vám například baterii, která má za sebou 
přibližně pět set nabíjecích cyklů bez 
pozorovatelné změny kapacity. To vyváží 
i vysoké pořizovací náklady; je jich rozpo
čet na dobu užití přesvědčí i největšího 
skeptika. Takže -  máte-li možnost opatřit 
si akumulátory se sintrovanými elektro
dami, neváhejte a začleňte se do rozšiřují
cí se rodiny zastánců tichého motorového 
pohonu!

Ing. Vladimír Valenta

■  Ještě jednou z NAVIGY

■  Předseda kom ise lodních modelářů a čleň 
ÚRMoS Zoltán Dočkal byl zvolen za člena 
prezídia NAVIGA a pověřen vedením nově usta
vené skupiny FSR sportovní komise NAVIGA.
■  K 1. říjnu 1981 byl světovým rekordmanem ve 
třídě B1 J iří šu s tr výkonem 215,87 k m .h '1 a ve 
třídě F3V M iroslav Mrázek výkonem 143,9 bodu.
■  Podle nových pravidel pro modely plachet
nic, předaných národním organizacím k před
běžnému vyzkoušení, je  ve třídě F5-X zvětšena 
maximální plocha plachet na 7500 cm2.
■  Od 1. ledna 1984 se ve třídách F1 mění 
maximální zdvihový objem motorů z 2,5 na
3,5 cm3 a z 5 na 6,6 cm3. V ČSSR platí ta to 
změna již  v letošním roce.
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Seriál
Velkých
cen
ČSSR1981

Sportovní sezóna 1982 je již  v plném 
proudu, přesto se ještě krátce vraťme 
k loňské. Kromě klasických mistrovských 
soutěží, je jichž vyvrcholením bylo Mis
trovství ČSSR v Ostravě (pro juniory a se
niory) a Přebor ČSR žáků v Hradci Králo
vé, poutaly na sebe největší pozornost 
soutěže seriálu Velkých cen. Za velmi 
krátkou dobu existence si seriál získal až 
nečekanou oblibu modelářů z celé repub
liky. Účastí, sportovní a technickou úrovní 
to byly soutěže, jež v dosavadní historii 
našeho dráhového modelářství nemají 
obdoby.

Pro lepší dokumentaci se však neobej
deme bez čísel. Seriál tvořilo  pět závcdů: 
Velká cena Žďáru nad Sázavou, II. mezi
národní soutěž SRC v Bratislavě. Velké 
ceny Plzně, Brna a Ostravy. V seriálu 
startovalo (kromě 30 zahraničních závod
níků) 68 seniorů, 36 juniorů a 9 žáků, 
celkem tedy 113 modelářů z 27 klubů! 
Soutěže se konaly pouze v jediné katego
rii: C/24 podle předem stanovených jed
notných propozic (zabezpečení tréninku, 
postupový klíč atp.). Závod od závodu se 
zvyšovala technická úroveň modelů i jez
decké umění soutěžících, o čemž svědčí 
překonání většiny rekordů všech pěti au- 
todrah.

K pravidelným účastníkům soutěží se
riálu patřilo kompletní reprezentační 
družstvo (ing. Okáli, Kubal, Basel, Hájek, 
Košíčka, Míček, ing. arch. KasanickýaDi-

dov), z nichž prvních šest jmenovaných se 
umístilo v první desítce celkového pořadí 
Nejlépe si vedl Josef Hájek z AMC Kyjov 
který dokázal ve třech závodech zvítězil 
(Žďár, Brno a Ostrava) a stal se tak 
zaslouženě celkovým vítězem loňského 
seriálu. Nesporné jezdecké a konstruktér- 
ské kvality, podpořené dokonalým tech
nickým vybavením, dokázal J. Hájek do
konale využít a právem se tak zařadil 
k členům reprezentačního družstva ČSSR 
s nejvyrovnanějšími výkony. Druhé místo 
obsadil nej lepší slovenský modelář roku 
1981 Jozef Miškolci, startující za SRC 
Martin. Od svého vítězství v il. mezinárod
ní soutěži SRC v Bratislavě patřil k nejváž- 
nějšim kandidátům na celkové prvenství. 
Svými dalšími výkony v Plzni a Brně to jen 
potvrzoval a d louho byl v čele žebříčku 
seriálu. Až závěrečný závod v Ostravě 
rozhodl o jeho druhém místě -  a i to  je 
jistě úspěchem. Vynikající výkony podá
val i při Majstrovstvách SSR a Mistrovství 
ČSSR a byl proto poprávu zařazen do 
reprezentačního výběru pro rok 1982. 
Výborným výkonem v Ostravě se na třetí 
pozici propracoval Jiří Míček, hájící barvy 
AMC Klatovy. Při mimořádných jezdec
kých kvalitách, jim iž tento mladý modelář 
disponuje, bude jistě i v letošní sezóně 
patřit k nejlepším. Jestliže pro uvedené tři 
modeláře jsou je jich umístění úspěchem, 
pro ing. Okáliho je čtvrté místo zklamá
ním. Dlouholetý úspěšný reprezentant 
ČSSR, absolutní vítěz seriálu VC 1980. 
nejznámější a také nejkopírovanější kon
struktér dráhových modelů, který si jako 
jediný dokázal vybojovat postup do všech 
finále seriálu 1981, se na stupně vítězů 
nedostal. Při jeho všeobecně známých 
kvalitách je však jeho absence ve vedoucí 
tro jic i jistě jen přechodná.

K největším překvapením uplynulé sou
těžní sezóny patřily i výkony jednoho 
z nej mladších účastníků seriálu, šestnác
tiletého Petra Švandy z AMC Brno 4, který 
své jezdecké nadání dokázal proměnit ve 
vítězství v kategorii juniorů. Jeho celkově 
osmé místo je dobrým odrazovým můst
kem k ještě větším úspěchům v dalších 
sezónách. Druhým nejúspěšnějším jun io 
rem se stal plzeňský Luděk Piskač, jehož 
desátá příčka v žebříčku je jistě vynikající. 
Třetí místo v kategorii juniorů obsadil Ivo 
Trnavský z AMC Brno 4, škoda jen, že 
jeho účast v soutěžích seriálu byla jen 
sporadická.

Nejúspěšnějším z žáku se stal plzeňský 
Petr Seidl, který jako jediný z této věkové 
kategorie se dokázal probojovat až do 
semifinále a při Velké ceně Plzně obsadil 
14. místo. Druhým v pořadí žáků byl 
Andrej Dohnal z Karlových Varů a třetím 
Jiří Cihlář z MéDPM Vítkov. Účast devíti 
žáků v této nejrychlejší kategorii je obdi
vuhodná, ovšem vzhledem k nesmírné 
technické náročnosti a dvou až třídenní
mu trvání soutěži i poněkud problema
tická.

V hodnocení klubů získal výrazné pr
venství AMC HDS Bratislava před AMC 
Brno 4 a AMDK Plzeň. K nejpočetněji 
zastoupeným klubům patřily AMC Klatovy 
a AMC Brno 4 (oba po desíti modelářích), 
dále AMC Porubá (8), AMDK Plzeň a AMC 
Karlovy Vary (7), po šesti soutěžících 
vyslaly kluby Bratislava, Martin, Ždár nad 
Sázavou a Cheb. Nejproduktivnéjším klu
bem byl AMC Kyjov s 65 body na jednoho 
účastníka, dále HDS Bratislava (39 b.). 
AMDK Plzeň (23 b.), SRC Martin (20 b.). 
AMC Gottwaldov a AMC Brno 4 (18 b.) 
atd.

Cíle, jež si organizátoři seriálu dali -  
intenzivnější sportovní a technický rozvoj 
dráhového modelářství, rozšíření vzájem
ného sportovního klání modelářů všech 
věkových kategorií ze všech krajů ČSSR 
a v neposlední řadě dokumentace vysoké 
vyspělosti SRC jak sportovní tak i morální 
-  byly splněny. Je na automodelářském 
odboru ŮRMoS, aby snahu o seberealiza
ci dráhových modelářů akceptoval 
a v maximální možné míře podporoval. 
Kromě oficiální podpory třeba seriálu 
Velkých cen jde také o vytvoření dostateč
né materiální základny.

Seriál Velkých cen ČSSR 1981 doku
mentoval další rozvoj kategorie SRC, 
nadšení a obětavost jak funkcionářů jed
notlivých klubů, tak i samotných modelá
řů. Lze si jen přát, aby tento příznivý trend 
pokračoval i nadále.

Celkové pořadí seriálu: 1. Josef Hájek, 
AMC Kyjov 130; 2. Jozef Miškolci, SRC 
Martin 120; 3. Jiří Míček, AMC Klatovy 95; 
4. ing. Vládo Okáli, HDS Bratislava 88; 5. 
V iktor Kubal, HDS Bratislava 78; 6. Jiří 
Košíčka, AMC Brno 4 72; 7. Jan Kolář, 
AMC Gottwaldov 66; 8. Petr Švanda, AMC 
Brno 4 65; 9. Petr Basel, AMC Porubá 63; 
10. Luděk Piskač. AMDK Plzeň 50 bodů.

Petr Basel

O čem se jednalo 
v Minsku

V rámci loňského Mistrovství Evropy pro 
upoutané rychlostní modely automobilů v M in
sku (SSSR) se konala i schůzka mezinárodní 
organizace FEMA, které se zúčastnili představi
telé Bulharska, Francie, NSR, Švýcarska, Švéd
ská, Maďarska, Itálie, Polska a SSSR. Jedním 
z úkolů jednání bylo přispět k vyřešení problé
mů kolem RC automobilů.

Autom obiloví modeláři se sdružují v řadě 
mezinárodních organizací, které mají většinou 
jen omezenou územní působnost, navíc jsou 
většinou specializovány jen na určité kategorie. 
Modeláři ze socialistických zemí jsou prostřed
nictvím svých branných organizací členy orga
nizace FEMA, která se ale zabývá pouze upouta
nými rychlostním i modely. Tím pádem se nejen 
naši, ale i sovětští, polští, maďarští a bulharští 
modeláři nemohou zúčastňovat MS a ME pro 
RC, případné dráhové modely automobilů. Z i- 
niciativy našich a sovětských představitelů (ze
jména M. Osipova) byl proto prezídiu FEMA 
zhruba před třemi léty předložen návrh na 
rozšíření působnosti organizace i na RC mode
ly. Konečné rozhodnutí mělo padnout právě 
v Minsku. Tam se však ukázalo, že je již 
rozhodnuto: prezídium FEMA se na předcho
zím zasedání usneslo, že se organizace bude 
i nadále věnovat jen rychlostním modelům a pro 
RC modely že bude vytvořena organizace nová. 
Ta bude -  stejně jako FEMA členem světové 
organizace WMCR (World Organisation for M o
del Car Racing), sdružující většinu světových 
automodelářských organizací. Prezidentem 
WMCR je švéd Bengt Abrahamson, generálním 
sekretářem Američan Ted Maciag.

Na programu schůzky FEMA v Minsku bylo 
i rozhodování o místě konání letošního ME pro 
rychlostní upoutané modely; bylo rozhodnuto 
je  uspořádat v maďarské Pécsi.

Byl přija t také návrh na zavedení nové třídy 
rychlostních upoutaných modelů s motory 
o zdvihovém objemu do 3,5 cm3. Přes snahu 
představitelů socialistických zemí však nebyla 
tato kategorie zařazena na program ME.

Prezidentem FEMA byl znovu zvolen Bengt 
Abrahamson ze Švédská, generálním sekretá
řem je Harald Arlautzki z NSR, pokladníkem 
Adolf Malik z NSR a členy prezidia jsou dále 
Istvan Gombocz z MLR a Švýcar Hans Schnei
der.

Je škoda, že se na současném dění nepodílejí 
zástupci našich svazarmovských autom obilo
vých modelářů. Vždyť patříme k zakladatelům 
této odbornosti v rodině socialistických zemí, 
naši modeláři stále sklízejí vavříny na meziná
rodních soutěžích a i naši pořadatelé mají asi 
nejvíce zkušeností. Proto je  až zarážející, že se 
nepodílíme ani na zpracování návrhu soutěž
ních a stavebních pravidel nové organizace, 
jehož hlavním autorem je Polák R. Gabrysiak.

Podle Modelarz zpracoval VI. Hadač
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SERVO
TESTER

V praxi je často potřeba vyzkoušet 
servomechanismy proporcionálního o- 
vládání RC modelu. Aby nebylo nutno 
používat celou RC soupravu, zkonstru
oval jsem tester servomechanismu, dopl
něný zlepšeným testerem stavu baterií 
přijímače ing. Valenty uveřejněným 
v MO 2/1979. Tím vznikl kompaktní a malý 
přístroj, kterým je možné kontrolovat jak 
stav baterií, tak správnou funkci servome- 
chanismů přímo v modelu.

Servotester se skládá z oscilátoru opa- 
kovacího kmitočtu, monostabilního mul- 
tivibrátoru a invertorú.

Oscilátor (obr. 1) opakovacího km itoč
tu 50 Hz je tvořen dvěma hradly I01 
(MH7400), kondenzátory C1, C2 a odpory 
R2, R3, R4. K přesnému nastavení km itoč
tu slouží odporový trim r R3. Opakovacím 
kmitočtem je spouštěn monostabilní mul- 
tivibrátor I02  (UCY74121), jehož časová 
konstanta je řízena potenciometrem P1. 
Hodnoty odporu R+, potenciometru P1 
a kondenzátoru C4 vycházejí ze vztahu: 

fp =  C4(2 · 10·’ + P1 +  R+) ln 2
[fiS; |tF; ohm]

Pro testování servomechanismu je zapo
třebí měnit šířku pulsu teoreticky v roz
mezí 1310 ±  625 (<s. V praxi se však po lo
ha elektrického neutrálu jednotlivých ser- 
vomechanismů značně liší od hodnot, 
udávaných výrobcem. Proto byl celkový 
rozsah rozšířen na0,3 až2,5 ms. Stupnice 
potenciometru je cejchována podle osci
loskopu přímo v ms.

Z výstupu monostabilního multivibrá- 
toru je veden impuls na zbývající dvě 
hradla I01, zapojená jako invertory. Tím 
je tester použitelný pro servomechanismy 
se záporným i kladným řídicím pulsem.

Celý tester je napájen ze čtyř tužkových 
článků, tedy napětím 6 V. Pro napájení 
integrovaných obvodů je třeba minimální 
napětí 4,75 V a pro ověření spolehlivé 
funkce servomechanismů minimální na
pětí 4,8 V. Z tohoto důvodu byl předřazen 
stabilizační stupeň, upravující napájecí 
napětí na 4,8 V, tvořený tranzistorem T1, 
diodou D1 a odporem R1.

Pro ověření spotřeby servomechanis
mu je v jeho napájecí větvi zapojen mi- 
liampérmetr, udávající okamžitý odběr. 
Maximální rozsah měřidla byl zvolen 
200 mA, vzhledem kodběru nezatíženého 
serva, který se pohybuje kolem 150 mA.

Zařízení lze napájet přes konektor 
a přepínač i z vnějšího zdroje -  baterie 
přijímače.

Pro zjištění stavu této baterie obsahuje 
zařízení výše zmíněný tester ing. Valenty,

ZE SVĚTA

■  RC Racing News se jm enuje časopis, který 
od dubna vychází ve Woodland Hills 
v Kalifornii (USA). Kromě množství inzerátů 
(příjem z nich umožňuje existenci časopisu) lze 
na čtyřiceti stránkách formátu Světa motorů 
najít řadu zajímavostí zejména z amerických 
soutěží, rozhovory s úspěšnými modeláři a po 
zvánky na soutěže.

Μ V NSR jsou automobiloví RC modeláři sdru
ženi v organizaci DMC, založené v roce 1974. 
Tehdy měla osm desítek členů, zatímco v záři

doplněný mikrospínačem (obr. 2), kterým 
lze připo jit paralelné odporovou zátěž, 
modelující odběr přijímače a dvou servo
mechanismu, tj. asi 300 mA. Pokud při 
tom to zatížení LED dioda nezačne blikat 
nebo dokonce trvale svítit, je zajištěno, že 
testovaná baterie je provozuschopná pro 
další použití v modelu.

Mechanická konstrukce
Obě zařízení jsou vestavěna do skříňky 

o rozměrech 65 x  105 x 45 mm, spájené 
z jednostranně plátovaného kuprextitu. 
Konektory vnějšího zdroje a servomecha
nismu, oba výkonové odpory, m ikrospí
nač a LED dioda jsou umístěny na pomoc
ném plošném spoji, který je připájen do 
horní části skříňky. Jeho zapojení zde 
neuvádím, protože velikost plošného 
spoje je dána použitým měřidlem a typem 
konektorů.

Přepínač zdrojů je přišroubován do 
zadního čela.

Plošný spoj testdru baterií tvoří „druhé 
patro" celého zařízení a je připevněn 
pouze propájením přívodů.

Plošný spoj testeru servomechanismů 
(obr. 3) je připevněn na dno skříňky 
distančními sloupky o výšce 3 mm.

Do rohů skříňky jsou připájeny mosaz
né matice, které slouží k připevnění dna 
zapuštěnými šrouby M2x5.

Prostor pro baterie je oddělen přepáž
kou od elektronické části testeru a jeho 
kryt je  odnímatelný samostatně.

Skříňka je po vybroušení nastříkána 
šedým a bílým nitrolakem, popis je  suchý
mi obtisky Propisot. Poté je celá skříňka 
přestříkána čirým lakem na nábytek.

Ondřej Slavík, LMK Praha 10

1981 jich  bylo již  2900 ve sto šedesáti klubech. 
DMC je  členem mezinárodni organizace EFRA, 
jejíž pravidla jsou také základem národních 
soutěžních a stavebních pravidel, podle nichž 
bude letos uspořádáno na 220 soutěží ve čty
řech kategoriích modelů se spalovacími motory 
a dvou kategoriích modelů s elektrickým 
pohonem.

■  Anaheim v Kalifornii bude ve dnech 16. až 
18. 4. dějištěm prvního mistrovství světa pro 
terénní RC automobily. Protože umělá trať 
(včetně vodního přikopu) bude postavena ve 
sportovní hale, je  šampionát určen jen pro 
modely s elektrickým pohonem. Pořadatelé 
počítají s denní návštěvou až 30 000 diváků!

Obr. 3

Obr. 4 Rozmístění součástek testeru 
(pohled ze strany součástek)

Seznam součástek
R1 27 TR 120
R2, R42k2TR 120
R3 1k trim r
R5 220 TR 120
R+ viz text
R7 podle použitého měřidla -  1 W
R8 18/1 W -  drátový
P1 ' 22k/N
C1, C23M3 tantal
C3 M47 tantal
C4 M22 svitkový
T1 KFY34
D1 KS 147
I01 MH7400
I02 UCY74121
M miliampérmetr
S mikrospínač
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O model ovej 
železnici

Vlaňajšia súťažná sezóna bola pri 
všetkej skromnosti -  úspěšná. Po absolvovaní 
postupových súťaží sa výběr najlepších mode- 
lov představil na XXVIII. európskej súťaži želez- 
ničných modelárov v Budapešti. Dvadsaťpáť 
modelov z ČSSR získalo vedno sedemnásť 
ocenení. To je pozoruhodné, najma aksi uvědo
míme, že za tia lčo  úroveň a možnosti modelárov 
v ostatných európskych krajinách, predovšet- 
kým v NDR a MLR neustále vzrastajú, naši 
modeláři nemóžu na trhu dostat' ani to  málo, čo 
donedávna bolo k dostaň i u. Podstatné menej je 
hotových železničných modelov, ktoré sa aj za 
cenu rozobratia na súčiastky využívali na získá
me súčiastok na nový model a už vobec nijaké 
náhradně súčiastky a diely v obchode značné 
kom pliku jú situáciu. A domácaČeskoslovenska 
výroba zatial iba len slubuje, aj to  len nepatrný 
zlomok potřebného sortimentu.

Tieto všetky skutočnosti však medzinárodná 
jury nemóže a ani neberie do úvahy: hodnotí 
model pódia skutočných kvalit. O to  váčší je 
úspěch československých železničných mode
lárov. A pri te jto příležitosti je  tak trocha rúto 
medzinárodnému rozhodcovi -  českosloven
skému reprezentantovi, ak precizně, dokonale 
do detailu vypracovaný model (v podmienkach 
vyššie spomenutých) má na přepravu úplné 
nevyhovujúce balenie. Ak pominieme rozličné 
,,vo lné sypané'‘ modely kategórie C -  železnič
ně stavby, ktoré volné poletujú v najrozličnej- 
ších kartónoch od pracích práškov či pečivá, 
takže sa obal nesmie ani len naklonit, aby sa 
model nepoškodil, nehovoriac o problémoch 
pri plombovaní takéhoto balenia na colnici, sú 
to  predovšetkým módné balenia vozidiel kate
gorií A aj B do pěnového polyuretanu. Tento 
materiál je  sice pružný a vhodné tlm í případné 
mechanické nárazy, ak však model prichádza 
do priameho dotyku s ním, zachytenie a odlo- 
menie jemného detailu modelu je  takmer ne
vyhnutné. Taktiež len veími málo modelárov má 
vhodné upravený obal a připadne uvedené 
pokyny na vynímanie modelu z něho, a to aj 
modelárov skúsených. Přitom váčšina modelá
rov z iných krajin venuje baleniu modelov 
takm er vačšiu pozornost' ako stavbě modelu 
samotného.

A ešte jeden dóležitý moment bolo možné 
zreteine zaznamenat na XXVIII. európskej súta- 
ži: m imoriadny dóraz sa kladie na vyváženost 
kvalit modelu. Od výborné vypracovaného mo
delu sa automaticky vyžadujú výborné Chodové 
vlastnosti, či úplnost a dokonalost vypracova- 
nia aj častí, ktoré pri prvom pohiade zhora nie 
sú viditelné. Dá sa povedať, že celkovo prízni- 
vejšie pósobí menej dokonalý, ale vyvážený 
model, ako nádherné vyzerajúce vozidlo, ktoré 
,,poskakuje'‘ po koíaji, alebo pri pohiade zo- 
spodu vyzerá ako prázdný pancier korytňačky. 
Dva československé modely sa právě týmito 
,,drobnostam i“  připravili o prvé miesta.

S parnými
a tých niekoíko zachovaných 
muzeálnych kusov budeme moct 
vidieť ten raz za čas, ešteazda vo 
filmoch a v televízii. No nám 
modelárom ostává postavit'im trvalé 
malé pomníčky v podobě ich věrných 
modelov.

Jedným charakteristickým rušňom 
ČSD bol škodovácky Štoker 475.1 z rokov 
1949 až 51. Ako prvé bolí tie to stroje 
vybavené Kylchapom, a tak svojim výfu- 
kom řezali do ovzdušia sekané ča-ča-ča- 
ča. Som přesvědčený, že každému, kto 
mal nějaký vztah k lokomotivám -  aj 
modelárom -  táto zvlášť učarila.

V roku 1967 som poprvý raz videi model 
475.1 na výstave železničných modelov 
v Technickom múzeu ná Letné v Prahe. 
Bol to  model vtedajšieho popredného 
modelára -  už nebohého -  Alojza Vajne- 
ra, sústružníka Škodovky v Plzni. Potom 
priniesol časopis Der Modelleisenbahner 
z NDR fotografie modelov Waltera 
Herschmanna. Bolí to najznámejšie loko
motivy ČSD v modelovej vel kosti HO, ako 
354.1, 4860, 3870 aj 475.1. Na moj list mi 
velmi ochotné poslal materiál (kolieská, 
ozubené kolieská, závitovku, motorček a 
i né). Ak som potom v rakúskom časopise 
Die Eisenbahn našiel plánok rušná 475.1 
s velkými, hore dva rázy zalomenými 
„křid lam i1', pustil som sa ako úplnýzačia- 
točník do stavby modelu. Ked však som sa 
dopočul, že model te jto lokomotivy hodlá 
vyrábať továreň Piko v NDR, prácu som 
přerušil. Lenže k výrobě modelu nedošlo 
napriek tomu, že matrice boli hotové. Pre- 
to začiatkom roka 1979 som sa rozhodol, 
že model urobím úplné znova, podlá mo- 
jej koncepcie s viac motormi.

Lokomotiva 475.1 má zvlášť úhladný 
tvar: štíhlý, vysoko uložený kotol, pod ním 
-  nad kolesami -  poměrně velký, volný 
priestor, ktorý narušit s náhonom a pre- 
vodmi by bolo na škodu.

Najprv som vyriešil náhon v tendri. Aj tu 
som použil v mojich troch modeloch 
(498.106, 310.055 a 556.0202) už osvědče
né motorčeky Piko N typ 2024 o 7000 obr.

rušňami 
sme sa 
rozlúčili
m in-1 s pastorkom s prevodom taniero- 
vým ozubeným kolieskom. Oba podvozky 
majú vlastný náhon. Motory napriek men- 
šiemu objemu tendra 932.3 som mohol 
riadne uložit. Motor predného podvozku 
tendra sice zasahuje do búdky lokom oti
vy, ale poměrně nízko, takže pri pohiade 
z boka ho nie je vidieť.

Po vyriešení náhonu a dohotovení ten
dra som pristúpil k riešeniu náhonu v lo
komotivě. Po dókladnej úvahe a praktic- 
kom skúmaní vhodného miesta pre m oto
ry a převody som uložil jeden motor do 
dýmnice a druhý do skříňového kotlá. Tu 
som použil motorčeky Piko N typ 2032 
o 9000ot. m in-1 s o závitovkou.Vdakaprie- 
meru motorčekov (17 mm) a tenko- 
stennej trubke (z predajne rybárskyčh 
potrieb) sú motory aj s prevodom na 
hnacie nápravy ozubenými kplieskami 
ukryté tak, že vóbec nenarušujú krásné 
lin ie  obrysu lokomotivy.

Hlavným materiálom, použitým na mo
del, je  mosadz, No válce sú z organického 
skla a hlavná vzduchová nádrž vpředu 
pod čelníkom je vysústružená z plastickej 
hmoty.

Kotol je  z tenkostennej mosadznej 
trubky. Jeho válcová plocha je na spodku 
počnúc.od dýmnice odřezaná vo vodo- 
rovnej rovině. Po uchytení kotlá na ráme 
pod dýmnicou jednou a pod búdkou 
dvorná skrutkami je odřezaná časf plášťa 
priskrutkovaná na ochoz zospodu. Do 
te jto  časti plášťa som nalial olovo, aby 
som zvačšil adhéziu.

Dýmničné dveře sú vysústružené z or
ganického skla. Do nich je  v hornej časti 
vlepený světlomet tiež z  organického 
skla. V střede je kotúč závěru dýmničných 
dveří, ktorý přidržuje hviezdu. Polkruhové 
madlo je  príspájkované na kolíčky zastr-
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čené do dveri. Závěs dýmničriých dveří je 
přilepený epoxidom. Komín s dvoma 
otvormi je z organického skla a je na plášť 
dýmnice přilepený. Kryt otvoru k prehrie- 
vačovej skříni je z pružného plechu hr. 
0,3 mm; na kotol je priskrutkovaný. Dóm 
vodočističa a parný dóm sú vysústružené 
z mosadznej tyče. Nádrž piesku je  vypilo- 
vaná z hrubého kusá mosadze. leh spod- 
ná dosadacia plocha je opracovaná pol- 
gulaiým  pilníkom. Všetky tri sú priskrut- 
kované z vnútornej strany kotlá. Piesko- 
vacie trubky z měděného drótu sú do 
nádržky a na kotol prispájkované. Přetla
kové ventily vysústružené z mosadzného 
drótu sú do kotlá zaákrutkované. Parná 
píšťala je prichytená skrutkou M1 z vnútra 
kotlá. Tak charakteristický sklon vrchnej 
časti skříňového kotlá som dosiahol vyře
záním časti plášťa za ležatým kotlom. Po 
ohnutí plášťa v potrebnom  uhle som ho 
spojil znovu spájkovaním.

Búdka je z tvrdého mosadzného plechu 
hr. 0,3 mm, podobné akó pri mojich 
predchádzajúcich modeloch 498.106 
a 556.0202. Boky a strieška z jednoho 
kusá, čelná a zadná stena z mosadzného 
plechu 1 mm, všetko je spolu pájkované. 
Kotol je připevněný na ochozoch z tvrdé
ho mosadzného plechu hr. 1,5 mm a je 
v celej dlžke prispájkovaný. Šikmé krycie 
plechy z mosadzného plechu hr. 0,3 mm 
sú taktiež prispájkované. Búdka je ku 
kotlů privevnená trom a skrutkami.

Rám je  z mosadzného plechu hr. 2 mm. 
V blízkosti nosníka rozvodu je nástavok 
s lóžkom predného motora v priestore 
dýmnice a s ložiskami hriadelov dvoch 
koliesok s 24 zubami, ktoré tvoria převod 
od motora na ozubené kolieso prvej hna- 
cej nápravy. Druhý m otor je uložený v 
priestore skříňového kotlá tak, že svojou 
závitovkou poháňa koliesko s 24 zubmi, 
ktoré zaberá do ozubeného kolieska štvr- 
tej hnacej nápravy. Všetky štyri nápravy 
sú vzájomne spojené vloženými ozubený

■  SPUD

V roce 1980 přišli Japonci s převratnou 
novinkou, označenou SPUD, což je zkratka Self 
propelled universal drive (volné přeloženo,,uni
verzální, sám se pohánějící podvozek"). Zatím 
jej lze uplatnit pouze na modelech HO.

SPUD je na první pohled pouze dvouhřídelo- 
vý podvozek, avšak skrývá v sobě, v uzavřené 
schránce, elektrický m otor na napětí 12 V, 
pohánějící kola na obou hřídelech. M otor je  tak 
nepatrných rozměru, že lze celý SPUD namon
tovat například pod podlahu lokom otivy či 
vagónu, aniž by se tím  podlaha zvedla nad 
normovanou míru. M in ia turní rozměry motoru 
jsou umožněny mag nety statoru z nového mate
riálu Tosrex.

SPUD se zatím vyrábí ve třech druzích:
SPUD-T (Trakce) má kola o průměru

10.5 mm; rozteč hřídelů je  26 mm. Hodí se 
k modelům pouličních drah nebo trakčních 
vozů krátkých osobních vlaků. Dosud trpěl 
vzhled těch i oněch tím , že m otor byl nad 
podlahou a byl vidite lný okny.

SPUD-P (Passenger -  osobní) opět s koly
10.5 mm, avšak rozteč hřídelů je  31 mm. Na
montován pod podlahu osobního vozu posiluje 
lokomotivu a umožňuje sestavovat delší rychlí
kové soupravy, zejména dnes, kdy se stává 
délka nad 300 mm rychlíkových vozů běžnou 
a kdy především Japonci dodávají i těžší kovové 
modely vozů.

SPUD-B (k motorovým lokomotivám) opět 
s roztečí hřídelů 31 mm, avšak s průměrem kol 
(z nerezavějící oceli) 11,7 mm. Protože SPUD je 
v podstatě samohybný podvozek připevněný 
pod podlahou, poskytuje naprostou vplnost ve 
využití celého vnitřku karosérie; například k in 
stalaci přijímače systému dálkového ovládání 
lokom otivy na tra ti bez izolovaných sekcí.

RMP

mi kolieskami. Nosné pružnice sú iba 
„ozdobou" a sú vypílené z jednoho kusá 
mosadzného plechu hr. 2 mm spolu s rá- 
mom. Konce pružníc sú prevrtané pre ten
ké droty, ktoré znázorňuj ú stavacie skruty 
k myšleným vahadlám v ráme. Před kole
sami druhej, tretej a štvrtej nápravy sú 
brzdové zdrže, odliate z Epoxy 1200 do 
Lukoprénu, na rám prichytené skrutkou 
M1.

Nápravy sú do rámu vložené zdola 
a prichytené plechom hr. 1 mm s výrezmi 
pre ozubené kolieská na nápravách skrut
kami M1,2.

V záujme lahšej prechodnosti modelu 
lokomotivy v oblúkoch som okolesníky 
kolies druhej a tretej nápravy osústružil. 
Chýbajúce o‘kolesníky som nahradil 
plieškami s kruhovým obvodom, ktoré 
som pripájkoval k rámu. Pri pohlade zo 
strany tento „malý podvod" nezbadat'.

Predný podvozok je z hrubého mo
sadzného bloku a jedosťťažký, aby ani na 
výhybkách ani v oblúkoch nevykolajoval. 
Tomu napomáhá aj přítlačný pružný plie- 
šok hr. 0.2 mm z fosforového bronzu. 
Kolieská podvozku som odlial do Luko
prénu z Epoxy 1200 a tým som vylúčil 
možnost' skratu pri chodě v oblúkoch.

Priečny nosník rozvodu je delený pre 
každú stranu zvlášť. Jemné tyče rozvodu, 
ako sú předstihová páka, spojka unášača, 
predlženáposúvadlovátyč, výst red n í ková 
tyč, kulisy atď. sú z tvrdéhofosforbronzo- 
vého plechu. Ojnice, spojnice, protikíuky 
sú z tvrdého mosadzného plechu hr. 1, 
resp. 2 mm. Všetko je povrchovo uprave
né Niklíkom. Odlahčovacie vybrania na 
nich sú vyfrézované zubárskou frézkou.

Oválné okná na čelnej stene búdky aj 
postranné okná sú zo škatulky od cukrí- 
kov Tic-Tac; do otvorov sú vlepené tri- 
chloretylénom.

Kopec uhlia na tendri je  z olova, na 
ktoré je pri lepený piesok z rušňa, preosie- 
vaný na rovnakú jemnú zrnitost',

Masku podvozkov zásobníka som u ro 
bil z mosadze, ktorú som otlačil do Lu
koprénu a potom odlial potřebné 
štyri kusy z Epoxy 1200. Masky som 
přilepil na pliešky, naskrutkované na rám 
podvozkov vo vzdialenosti 1 mm před 
rovinou kolies.

Pretože motor predného podvozku 
tendra zasahuje do búdky rušňa pri za
chovaní presne modelovej blízkosti ten
dra k lokomotivě, mal model v oblúkoch 
fažký chod -  motor sa opieral o bok 
búdky. Predlžením medzery o 2 mm bola 
táto závada odstránená a model lahko 
prechádza oblúkm i o polomere 600 mm 
a výše.

Počas skúšobnej prevádzky sa hnacie 
čapy kolies hlavnej (druhej) hnacej nápra
vy pod nárazmi ojníc vylámali. Vylomené 
časti som dopln il Dentacrylom a hnacie 
čapy vlepil epoxidom.

Hotový model som nastriekal lesklou 
čiernou farbou zo spreja. Dosiahol som 
tak hladký lesklý povrch a model robí 
dojem rušňa, ktorý právě vyšiel z hlavnej 
opravy.

Znaky ŠKODA som vypílil z mosadzné
ho plechu hr. 0,5 mm a na křídla nalepil 
ešte před nastriekaním. Počas striekania 
boli odznaky prelepené papierom.

Číšla som vyryl do červenej doštičky 
z umelej hmoty a natřel bielou farbou, 
ktorú som ešte začerstva zotrel. Biela 
farba zostala vo vyrytej jamke a tým 
vznikli biele čísla na červenom podklade.

Práca na modeli trvala okolo 800 hodin. 
Dúfam, že fotografie dostatočne znázor- 
ňujú výsledok mojej práce, ktorej záme- 
rom bolo zostrojiť model predstavujúci 
škodovácku krásavicu 475.179.

Na medzinárodnej súťaži železničných 
modelov v Lipsku (NDR) v novembri 1980 
bol model vyhodnotený na 85 bodov 
a získal 3. cenu.

Dr. Alexander Molnár

Zníženie rýchlosti 
modelových lokomotiv

často  sa střetáváme s problémom 
rýchlosti modelových rušňov: aj najlep- 
šiemu modelářovi sa stává, že dokladné 
postavená „m ašina" má z róznych dóvo- 
dov příliš vysokú rýchlosť. Často to je 
zapříčiněné aj nedostatkom miesta pre 
převody. Mechanicky je však neriešitelný 
problém parných lokomotiv, ktoré s ten- 
drom vpřed mali nižšiu povolenú rýchlosť 
ako čelom vpřed. Pre tie to  případy uvá- 
dzam elektronické riešenie. Obvod úplné 
vyrieši hore uvedený problém, naviac 
regulácia je bezstratová, preto sa nemusí
me obávat, že niektoré vnútorné časti 
rušňa sa poškodia nadměrným teplom, 
ktoré by vzniklo, keby sme rýchlosť znížili 
len zaradením sériového odpora.

Tolko na úvod a teraz k schéme, ktorá 
je na obr. 1. Odporom R2 nastavíme 
žiadanú rýchlosť před daný směr. V dru- 
hom smere rýchlosť rušňa ostává nezmě
něná; dioda D2 skratuje regulačný obvod 
pre opačný směr. Ak chceme znížiť rých
losť pre oba směry, musíme zhotovit dva 
regulačně obvody a druhý zapojit na- 
miesto diody D2 súhlasne s označením 
A -  B. Kondenzátor C2 slúži k odrušeniu 
regulátora. Obrázok plošného spoja je na 
obr. 2, osadenie súčiastok je  na obr. 3.

Použité prvky: Tyristor KT 501, diody 
KY130/80 alebo KY132/80, kondenzátor

C1 je elektrolytický 2uF/najm enej 15 V, 
C2 je keramický kondenzátor 68 nF až 
150 nF. O dporovýtrim erR2jem in ia túrny, 
hodnoty asi 820 až 2200 ohmov. Jediný 
použitý odpor je  tiež miniatúrny, hodnoty 
4,7 kiloohmov. Cena všetkých súčiastok I. 
akosti nepřesahuje 25 Kčs.

Ing. E. Takács
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Každý sběratel modelářských motorů má ve své sbírce řadu exemplářů, o nichž marně přemýšlí, z které 
doby pocházejí a kdo je navrhl či zhotovil. Jsou to většinou amatérské konstrukce, mající obvyklé 
průvodní znaky; od hrubě obrobené či odlité klikové skříně s válcem, až po nepodařený výbrus. Přesto 
se ale i mezi nimi najdou motory kvalitně zpracované, na nichž jsou uplatněny dobré konstrukční 
nápady. Zasloužily by si proto uveřejnění v připravovaném druhém dílu knihy Modelářské motory. 
Poznáte-li motory na snímcích na vedlejší straně, napište nám do redakce, co o nich víte. Pište však co 

nejdříve, termín k odevzdání rukopisu knihy se totiž blíží.

Obr. 1: Motor připomíná způsobem 
dělení klikové skříně spojené pěti šrouby, 
ocelovým unašečem vrtule a manžetou 
navlečenou na válci a staženou čtyřmi 
šrouby výrobky firm y Ohlsson. Klikový 
hřídel je uložen v kluzném bronzovém 
pouzdru, ocelová ojnice je na klikovém 
čepu zezadu jištěna závrtným šroubem 
s velkou plochou hlavou. Lapovaný píst 
s deflektorem má ve spodní části dvě 
mazací drážky a obdélníkový přepouštěcí 
otvor v prostoru, kde je zevnitř v manžetě 
vypilován přepouštěcí kanál. Ocelová 
vložka válce je zašroubována do spodní 
části skříně, má dvě obdélníková okna pro 
přepouštěcí kanál a jeden sací a výfukový 
otvor. Hliníková hlava válce se čtyřmi 
chladicím i žebry je zašroubována do vál
ce; jiskřivá svíčka se závitem 9,5 mm je 
značky Richly. Karburátor má být zřejmě 
uložen tak, aby jehla byla ve svislé poloze. 
Motor se sáním řízeným pístem a příčným 
vyplachováním má zdvihový objem 
4,23 cm 3 (vrtání 17,2 mm, zdvih 18,2 mm).

Obr. 2: Motor s jiskřivou svíčkou má 
odlitý letecký znak vpředu na válci v místě 
přepouštěcího kanálu; vyroben byl údaj
ně v továrně Letov. Klikový hřídel má 
velmi krátké uložení v kluzném bronzo
vém pouzdru skříně, duralová ojn ice je 
zezadu na klikovém čepu jištěna závrt
ným šroubem s velkou plochou hlavou. 
Hliníkový píst s jedním těsnicím krouž
kem je v ocelové vložce válce se sacím 
výřezem a čtyřmi přepouštěcími a výfuko
vými okny umístěn s deflektorem napříč 
vzhledem k přepouštěcímu kanálu vpře
du a výfuku dozadu. Karburátor má být 
zřejmě umístěn tak, aby jehla zaujímala 
vodorovnou polohu. Takto to tiž prochází 
těsně za výfukem, takže hrozí popálení při 
seřizování přívodu paliva. Motor se sáním 
řízeným spodní hranou pístu a příčným 
vyplachováním má zdvihový objem 
9,69 cm3 (vrtání 22 mm, zdvih 25,5 mm).

Obr. 3: Motor s jiskřivou svíčkou, jehož 
svislé dělení klikové skříně, spojené cel
kem pěti šrouby, připomíná motory ORÁN 
či REX. Zhotovil jej pravděpodobně ing. 
Mezera. Zespodu je na skříni nálitek pro 
případnou úpravu na sání klikovým hříde
lem, výfuk v odlitku směřuje šikm o dolů 
vzhledem k tomu, že okna ve vložce válce 
jsou podstatně výš. Hliníkový píst s de
flektorem  a dvěma těsnicími kroužky se 
pohybuje v ocelové vložce válce, která má 
sací otvor a dvě přepouštěcí a výfuková 
okna. Motor se sáním řízením spodní hra
nou pístu a příčným vyplachováním má 
zdvihový objem 7,26 cm 3 (vrtání 20,5 mm 
zdvih 22 mm).

Obr. 4: M otors jiskřivou svíčkou údajně 
zhotovil ing. Novotný v českobudějovic
kém Unionu. Kvalitně zpracovaný nízko- 
zdvihový motor má klikovou skříň uzavře
nou zadním víkem se závitem, válec s bo
hatým žebrováním je  přišroubován ke 
klikové skříni dvěma šrouby, jež zároveň 
drží nádrž. Klikový hřídel je  uložen v jed
nom valivém ložisku a v kluzkém pouzdru 
skříně, klikový čep je zašroubován zezadu

do hřídele. Lapovaný litinový píst s pří
mým deflektorem má velký obdélníkový 
přepouštěcí výřez; poměrně subtilní du
ralová ojnice není vypouzdřena. Ocelová 
vložka válce má dvě přepouštěcí a jedno 
výfukové okno. Hlava válce je odlita prav
děpodobně podobnou technologií, jakou 
používal G. Bušek. Motor se sáním říze
ným klikovým hřídelem a příčným vypla
chováním má zdvihový objem 3,05 cm3 
(vrtání 16 mm, zdvih 15,2 mm).

Obr. 5: M otor s jiskřivou svíčkou ze 
sbírky Ivana Hájka. Byl vyroben zřejmě ve 
více kusech (mohlo to být po válce v letec
ké továrně Avia Letňany), jeden jeho 
snímek (bez nádrže) kdysi uveřejnil časo
pis Letectví. M otor má otočný kryt rozdě
lovače, skříň je  ukončena „proudnico- 
vou“  nádrží, připevněnou na zadním víku. 
Klikový hřídel je  uložen v kluzném bron
zovém pouzdru, plochá ocelová ojnice je 
na obou koncích vypouzdřena a na k liko
vém čepu je zezadu jištěna podložkou se 
šroubem. Dlouhý lapovaný píst s deflek
torem a přepouštěcím výřezem se pohy
buje v ocelové vložce válce, která má nad 
sebou dvě přepouštěcí a dvě výfuková 
okna. Vložka je  obrobena včetně chladi
cích žeber a příruby, přepouštěcí kanál 
a výfuk jsou k plechu tvrdě připájeny. 
Hlava válce s poměrně vysokými chladicí
mi žebry je  od lita z hliníkových slitin  a je 
připevněna čtyřm i šrouby. Motor se sá
ním řízeným klikovým hřídelěm a příčným 
vyplachováním má zdvihový objem 
7,96 cm3 (vrtání 21 mm, zdvih 23 mm).

Obr. 6: Samozápalný motor může po-^ 
cházet z produkce Gustava Buška. Kliko
vá skříň, od litá do písku, je  uzavřena 
předním víkem; klikový hřídel se otáčí 
v kluzném bronzovém pouzdru. Ocelová 
ojnice je  vypouzdřena na obou koncích 
bronzem, lapovaný litinový píst má rovné 
dno. Robustní ocelová vložka válce má tři 
přepouštěcí a tři výfukové zářezy, běžný 
protipíst je z duralu. Hlava s chladicími 
žebry je odlita z hliníkových slitin. Karbu
rátor není zřejmě původní, připomíná 
nejspíše karburátory motorů značky 
Jena. M otor se sáním řízeným klikovým 
hřídelem a centrálním  vyplachováním má 
zdvihový objem 5,65 cm3 (vrtání 20 mm, 
zdvih 18 mm).

Obr. 7: Samozápadný m otor vyrobený 
údajně ve Zdicích v letech 1947 až 1949. 
Kliková skříň včetně válce s chladicím i 
žebry a unašečem vrtule je  od lita z elek
tronu (zřejmě metodou ztraceného vos·* 
ku) a není zvnějšku dále obrobená. K liko
vý hřídel je  uložen v kluzném bronzovém 
pouzdru skříně, dlouhý lapovaný litinový 
píst má rovné dno a zpředu přepouštěcí 
výřez. Dlouhá tenká ocelová ojnice (vzdá
lenost mezi středy ok je  41 mm) je na 
obou koncích vypouzdřena bronzem. 
Ocelová vložka válce má nad sebou vždy 
dva přepouštěcí otvory, dále dva protileh
lé otvory pro výfuky a jeden otvor pro sání. 
Nádrž je  spájena z mosazného plechu, 
otvor pro přístup vzduchu jeseřizovatelný 
kulisou. M otor se sáním řízeným horní

hranou pístu a „T “  vyplachováním má 
zdvihový objem 2 cm3 (vrtání 13 mm, 
zdvih 15 mm), jeho hmotnost je 115 g.

Obr. 8: Motor s jiskřivou svíčkou ze 
sbírky Ivana Hájka připomíná dělenou 
manžetou přepouštěcího kanálu motory 
značky Ohlsson. Původní domněnka, že 
je to  jeden z našich prvních benzinových 
motorů značky PERU, vzala za své po 
prostudování fotografií motorů PERU 
v časopise Mladý letec; zdá se, že tento 
m otor je z pozdější doby. Jeho klikový 
hřídel je  sestaven ze tří dílů: setrvačník je 
k němu tvrdě připájen, klikový čep je 
zezadu zašroubován a jeho matka jistí 
o jn ic i proti vypadnutí. Hřídel je  uložen 
v jednom valivém ložisku a kluzném bron
zovém pouzdru skříně; ojnice je  odlita 
z hliníkové slitiny. Lapovaný píst s přímým 
deflektorem a velkým přepouštěcím výře
zem se pohybuje v ocelové vložce válce, 
která má dvě velká přepouštěcí okna 
a sací okno poměrně blízko pod výfuko
vým otvorem. Hliníkový válec s chladicími 
žebry je na vložku naražen. V jeho dnu, 
uzavírajícím spalovací prostor, je  otvor se 
závitem 9,5 mm pro svíčku značky Richly. 
Hlava válce s odlitým i žebry je připevněna 
pouze utažením svíčky. M otor se sáním 
řízeným horní hranou pístu a příčným 
vyplachováním má zdvihový objem 
9,68 cm3 (vrtání 23 mm, zdvih 23,3 mm).

Jiří Kalina 
Foto: Hugo Markes
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A  Ing. M. Švaříček 
z Bystřice nad 
Pernštejnem se nechal 
inspirovat modely 
MiniMaxaKlet; 
výsledkem je tento malý 
RC model na motor 
MVVS 1,5 D o hmotnosti 
920 g

Λ  Takto vypadá 
dokončený model 
lokomotivy 475.1 
dr. Alexandra Molnára, 
popsaný uvnitř tohoto 
sešitu

A  ..Oříšek Pitts Special jez dílny VI. Kořetze
staršího z Prahy

Ing. Štefan Gašparín se věnuje amatér
ským motorům na CO2, v poslední době i RC 
automobilům a na loňskou sezónu si zhotovil 
i elegantní jachtu na elektrický pohon

S n ím ky : A A lfe ry , A. M. Boleslavský, V. Hadač,
in g . J. S vě d iro h , O. Šaffek

r ?
Plánek nejrychlejší škodovky, zveřejněný v Modeláři 3/1982, doplňujeme ještě 
barevným snímkem z jejího předvedení v rámci ME cestovních automobilu 
v Brně v roce 1980

T


