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Všechny modeLáře zaskočj
v březnu t.r. náhte zemřeL

JIŘÍ
duše modetářů v gořicích v
teInou souč.lst1 všech akc1
ně nej en v k Lubu, d Le také

; i r ka by |. h Lavně dobrým
věkem a bude i nám, voIným

ta smutná zpráva, Že

DUšeK
podkrkonoši. ByL neodmysti-
v Hořicich. Pracova L aktiv-
v oknesní a krajské radě.
kamarádem a výborným čLo-
mod e Lá řům c hyb ět .
čest j eho památce!

č MKLeM

zajištěni
F1 D , P30,
hradou ná
vý stav i št
částku 8.
k di sposi
zajištěni
samostatn

2. Návrh na

č eskomoravský k Lub l'eteckých
modetářů se sešeI na své schůzi
2.3.1991 a pro jednaL nástedu j i-
cí body;
1. t{istrovství čn 1 991

kategori ich
e Limitováné ú-
vi Lonu "Zr na
ně. Požadovanou
Kčs nemá čt{xuer.l

kat. FlABC lviz
ek/ a FlE

nčn v roce 199?
záj emci o uspořádání nčn junio-
rů v kat. A1 a F1A zašLou Žá-
dost na sekretariát čnnos do
30.ó.1991 . v žádosti opatřené
raz1tkern a re9istračním čisIen,
j e t řeba uvé st návrh t erm i nu
l př. Ráhradního term1nut2 adrg-
sU pořadateIet i? kteného bude
za si tána korespondence.

3. xa Lendář scutěž{ na rok 199?
na ktuby bude v červnu 1991 20-
stán formu[ář včetně infqrmace
o Í'tčR í992. Vyptněné tiskcpisy
zaštou kIuby na adresu čnuos do
1 5.9 . 1991 . Do ka I endá ře budou
za řazeny pouze soutěže regi stro-
vaných ktubů. za zapsán{ každé
soutěže do ,'KaIendáře,' se pIa-
tí 10r- Kčs a současně má kIub
nárok na odpovídaj ic í počet
výtisků . Je možné jeho zastánj
za 1 0r-K čs.' an i ž by k l'ub po řá-
da t sout ěž .

1. Návrh na soustředěn1 a soutě-že nLádeže
soustředěn{ ta Lentované rrtáde-

doucích1
soustředění juniorů kateg. F1A2B, c - viz samostatná informace'
výše uvedená soust ředění budou
hrazena z dotace ilšnrv čn /net-ze však hradi t refundaci mezd
vedouc { ch/.

5. Rozdě[en1 dotace na činnost
mtádeže

dte statistického počtu ntád.dIe činnosti lnapř.'unístěnív žebř í čku/.
6. nůzné

ško Iení rozhodči ch na federá Lniůrovni se zúčastni A. Tvarůžkaa J. UrbáDekr
škoIení rozhodčich I. a II. tří-dy se uskutečni koncem Letošni-
ho roku lpravidLa FAI jsou v tis-
kul tz 200 ks magnetů pro kategcri i
F1E byLo již vydán= 139 ks, daL-ši rezděten1 zajištuje J. urbá-
nek.

nčn v
Mo ř j

jmu pa
i v Br
000r-
ci,
nčn v

ý č[án
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cHcETE PoŘÁ M čsFR?
Zá j emci o pořácJání !{i stloV_stvi č srn nebo nezinárodní SoU-

těŽe v noce 1992 musi posLat Žá-
dc st o přidě Leni této akce na
cstlos /p. Jabůrek, Na strži 9,
110 0U Praha 4l nejpozději do
30.ó.1991 .

rodnj soutěže j eště návrh výše
záktadníhur vktadu.

o přiděteni soutéŽe, připadně
o schváteni žádosti rozhcdne Ie-
tecká komise čst'tos a oznámí topořadateti do konce záři 1991.

JU

str0vrtvi připraviLi pr3 každé_
ho Účastnika možnost výběru pos-
kytovaných s Iužeb j ako např.stravováni, ubytováni apod., v
proposi c i ch budou uvedeny před-
běŽné ceny. Pořadatel. bude Fo-
zes i tat proposi ce na k tuby, kte-ré měl'y zastoupen1 na Přeboru
89 v P[asich, do 31.5.1991 . Pří-padni datší zájemci sí mohou ná-psat o proposice do 24.7.1991 na
adresu:

Ih9. Ivo Kornatovský
Pod nádražim 1?8
331 01 Ptasy

Uzávěrka při h [á šek na mi strovstvjje 24.8.1991 .

Ih9. Ivo Kornatovský

pořadateI ousí uvést ternína ní sto konáni akce, u meziná_

ve dnech 20.-?'1 .9.1991 se bu-
de konat mistrovství českÓ repU-btiky v kategori jch F1A, F.lB a
F1c. 0rganizátorem je po dvou Ie-
tech modeLářský kLub Ptasy. Fli-
st rovstv í se bude konat na p Loše
u 1ož[on, ubytování a stravování
j e předběžně zaj i štěno v areá Lu
čsno Ptzeň v Ptasich. podmínkou
účasti na tcmto mistrovstvi je
pouze r. vT v odpcvidajíci kate-gorii a zapIacen1 vktadu. Takžepo mnoha Ietech nomina čnich pro-
btémů opět l,otevřené,, mistrov-ství.

Veškeré vý[ohy spoj ené s účas-
na t.ti strovstvi čn si ptatí kaž-účastník sám. O19anizátcři mi:

PŘípnAVA NA MSJ

MlsTRoVsTVí Čn FlABc

tí
dý

v roce 1992 se opět uskuteč-ní mistrovství světa juniorů ve
vo Iném Ietu. }tsJ prlřáda j í s Ioven-št{ mode[áři na teti šti v Lučenci.
Na tuto akci by se rněl.a naše ju-niorská reprezentace dobře přip..-vit a využit možnosti startu re-prezentačntho družstva ve všechkategori ích.

lviz.. Žebříček sportovců/. V ka-tegorii FíB a F1C není v žebřtč-

jiŽ zača ti nebo j sou pevně roz_
hodnuti začit, napi šte mi o tom.
Nezapomeňte a te, Že junior v Po-ce 1992 je ten, kdo se narodi Iv roce 1974 a pozděj i. Věřim, žese dá mnohé ještě stihnout. ilámepřed sebou soutěžní sezonu 1991a cetou zimu 1991-g2. Potom jižnastoupi výběry na úrovni feá€l.B-
C€.

JU
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EJEME
cestě - ani sponz.Jří FAI ne j sou
Ůp Lně dokona t j .
Jménem všech ''vctňáskářů" J. ila-
chovi srdečně bLahopřejeme a při-
pojuj eme přáni : ... opakovat t o-
pakovat !

BLAHOPR
Vítězen seriátu l/0RLD cUP 90

v kategorii FiE se stat Jarostav
t{ A C H z Doudteb h.0. FAI mu
na svém zasedání v březnu t.r.
uděLi La DipIom FAI a pohár. Di-
pIom je v českostovensku a předá
ho pan 0. šaffek, zástupce čsnos
ve FAI, pohár j e zat'im někde na

VYBER NA MS 1991
Adepty reprezentačniho tri čka

pro mi strovstvi světa ve vo Lnén
Ietu v Ju9os Lávi i pozva L trenér
In9. t. ttořejší na sobotu 4.5.
t.r. na tradični "výběrové" tetiš-
tě v sazené. UbytovánÍ byIo Z?-jištěno v nodetářském středisku
ve SLaném. A č na většině území
státu V té době pršeto, v sazené
nikotiv.

Trenér stanovi t, Že reprezento-
vat budou prvn'i tři z kategorie
dIe pořad,l v čtrnáctikoIové sou-
těži respektive dvou soutěŽich.
Výběru se zúčastniLi V F1A Ing.
Vose jpkae ňota Lik, Havetka, Ch l.u-
9áée Náhtovský, In9. Hák, Dvořák
a Bučko, v F1B Vt. Kubeš nt. a st.2
KJ tář, sobinovský, KLima, Radó a
V F1c patěk, Houček, DoteŽe|t, Kai-
ser, Pátek. Noninovaný Andoga se
nedostavi [.

Nejdramatičtějšj byto kLáni re-
9rezentantů v kategori i F1A. Po
14 kotech byti ještě ''ptni'' Ing.
Vosejpkar l{ota Lik, Havetka, Chtu-

Na přiznivce votně tétaj ících
samokřideL v českostovensku se po-
čátkem března t.P. cbráti t pan H.
winkIer z Norimberku /SRN/. Habi-
dt našim nodetářům účast v neziná-
rodni kolespondenční soutěži o19a-
nizuvané v průběhu dubna. 0 soutě_
ži j sem i nformova I propa9átora té_
to kategorie pana Jana spá teného.
Na ostatnl maj iteLé sanokř1deI ne-
mán, bohužet, spoj ení. Předpok Lá-
dám však , Že záj em pana Hink Iera
o českosIovenská samokřídta trvá

Páč, Náh tovský. Teprve roz [étá-
váni ve 20 hodin určiIo konečně
pořadí a nominaci na ils 1. Ing.
vosejpka 2540+285, ?. t{otaLlk
?540+239, 3. Havetka ?540+198t
4. Chtupáč z54o+197 a 5. Náhtov-
ský 2540+1?4. l'ldximum v 1 . ko te
byIo 200 s a v rcztétáváni 00s.

V kategorii F1B byt jedinýn
',pIným" Vt. Kubeš mL. Jeho otec
a sobinovský dosáhLi stejného
výkonu v soutěži a o pořadi na
5. mistě se roz[étávaIi. Vitěz-
ně vyšeL vt. Kubeš. Na its budou
reprezentovat xubešové a Ko [á ř.

v k[áni ''motorářú" vyšto pořa-
dí ze soutěže 'l . Patěk' 2. Hou-
ček /ten si ''uŽi tl' s nezvanými
nátezci jeho modeIu/ á 3. J. Do-
težet.

Hodně úspěchů v červencové
Ju9os távi i !

Pod [ € !l . Vyma za ta
sepsa[ Ít. ZLesák

i nadá [e a prc,to uvád in j eho a-
dresu: HeImut Hinkter, Hauchstra-
sse 56, D-85 00 NUrnbergr SRN.

pokud zi skáte konkrétnÍ poZhát.
ky nebo se zůčastníte této he-
bo podobně sout éŽe, i nformuj te
mne nebo přimo čtenáře tchoto
časopi su. A vůbec samokřídtí
modetáři, nechcete si ve voLNÉ-
H0 LETU udětat trochu propagaci
a také nábor?

pŘÁrELŮM sAMoKŘíDEL

JU
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l!otnorti.ínl.atnl h.otnott toó.Iv b.t.otorv Jr lr2 9.
L.! 2otrt l'rtů

I.ldý toutllíG,l.l narot ar lert toutaln{Gh l'.tů' Yýtt.d.l
'. 

dln touat.. dvou n.Jt.9a,l<h tatů.
L.a Dríín'lC. 9l'.tnaho t.t!

vl: spořtovňl Lód, 9...9..' J.{,.a.
L.5 Poa.t rod.Lů .... oIr.or.' !.a.5.
L.ó Pr.Ytdlo o tlat3..odtIu .... 9.rt9rtí !.{.ó.
1.7 OYtadtnt /stl?cranl.t rodctu .... 9.?.grrt !.a.7.
L.! laltnl t.tU .... 9.r.9.rí !.a.9.
L.9 ?ol.t 9o.oGnltů .... 9lrr!rrí !.a.1o.
L.10 Yttrt rod.lU .... 9tr.9?lí !.a.1'.
L.11 x.t.9orí. !odl'? Yýal' !troPu....9.r.er.í !.a.12

In9. Ivan xořejši

oRIENTAčNi KALENDÁŘ i{IsTRovsTvi
sv ĚTA

1 991
je jasný

1 992
junioři F1ABc čsrn
F1 D Po t sko /p ředběžná nabí dka l

1 993
F1ABc UsA /předběžně/
FíE Potsko

199 4

FtD Argentina
1 995

Fí A Bc ilaóa r sko

I'I I STROV STV i EVRO PY

1 991

FlD Rumunsko ljury ChasseboUrgr
Hořejši, zanciu/

1 992
FÍABC rozhodne se mezi Runun-
sk em a švéd sk em

0takar šaffek
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Př1IetmémeohledudokalendářeakcÍFAIProrok1991
z jl'gLíLe, Že Pro kat6rgorii F1H (sPolu E dalšÍmi "maIými
kategoriemí) Je vypgán SvěLový Pohár, o é,emž svědčí eouLěž€ VYPElarré
v Nizozgmí i USA. Dovolte mí malou erognostiku : je to předzvěet
skuLgčnogti, Že z ProzatímnÍch eravidel ele ve welmi krátké době
atanou pravidla oÍÍciální, k jejichž gchwáIgní chybí Pouzg
zkušenogli FAI z mezinárodních goutěž1 '

Velkou iníciativou optýwají i Po].áci vypsánÍm mezinárodní
goutěŽg Pro mode]'y kategorií F1H,F1G i F1J w GliwicÍch. Právě
jejich eřÍklad Protože gLav jejich modelářeké "dezorganizace"
i íinanění moŽnogti Ee aŽ nápadně podobají gtruktuře, kterou
w goučagné době dÓvěrně známe, jq hoden náglgdowání' TrouÍajÍ el
Pouze z vk]'adl goutěžících nág1edně proměněných ve velmi rzýhodném
kurzu na t-uzemgkou ''valutu'' komelexně za j istit eobyt vĚech
přihláĚených úěaetníků. A Že to nedě]aJí bez vykalkulowaného z1sku
"v tvrdýCh", !o jieLě není třeba zdůrazňovat'

r u náe jaou kluby, které majÍ 1deální podmÍnky Pro uElPořádání
podobné soutěže, dokonce oÍiciáIně zařadite]'né do ka]endáře FAI.
Jen namátkou mě naPadá ktub Hranice na Moravě gl řadou VyBoce
ínteligentních a obětawých PořadateIů v ěeIě El ing' Vojtou Zímou
El dogtuPným letištěm Drahotuše i výhodnou Polohou ero eří jezd
goutěžÍcích z Polska, Maďareka, a]'e i Bakougka' Dokonce i od
účaetnÍků ze státo bývalé rublové oblast1 Jo moŽno počÍtat
El dolarorzými vk1ady, Pokud nebudg výhodnějĚí projednat eodmínky
reciprocÍLytotižŽebynašimodelářizaPlati].ijejichpobyt
u nág a oPačně. V každém případě však obougtranně výhodně'

Konečně by bylo možno mezinárodně zúročÍt zkuÉenogti našich
modelářovmalýchkategoriÍch,trouÍámsitvrdit,Žeízdebyerávě
naši goutěŽÍcÍ patřili obdobně jako v kategorii F1A k abgoluLní
Épičce.

Je zce1a zbytečné epoléhat na jakoukoliv "Bhora" řÍzenou
íniciativu i Íinanční doLaci. Cegtování na modelářeké goutěŽe Po
daleké (a jeĚtě dlouho drahé) cizíné také nemáme. Takže jedinou
alegPoň trochu gchů,dnou cegťou je navĚLíviL goutěžg v nejbl!žĚím
okolí naĚich sLátních hranic, PodmÍnkou k tomu jg ovšem ochota
ugeořádat podobné goutěže i u nág, abychom byli i "venku"
Přijímáni. Pokud k tomu přibudou i eoutěžnÍ úgpěchy, budou mÍL
i goukromé Íinanční wýIohy svoj eÍekt'

Tylo wýIohv Je možno omezít na nejmgnĚí míru tak, Ža omezÍme
výlohy cegtovní. Nabízí ge k tomu řešení cegtovat geolečně
autobuggm. To ovĚem předpokládá alegPoň tu nejnutněJšÍ míru
koordinace jediným cgntrgm, ktgré sougtředí závazné přihláĚky vĚgch
zájemco o ePolgěnou cegtu na eoutěž. V tomLo eřípadě Je možno
všechny cegLovní rrýlohy platit v korunách a nBvyjdou Podgtatně
dráŽe. t1eŽ cegta vlagtním automob1lem, odPadají gtarogti
El tankowánÍm, je dogtaLek ProBtoru Pro Převeze_ní jak odpovÍdajícího
množgtví záeob, tak modelů, o navázání norzých modelářgkých
eřátelstvÍ cegtou ani nemluvě' V letošním roce by by]o zcela reálné
takowýmto zPogobern navĚtívit goutěže gvěLového Poháru F1A,B,C ve
dnech 2a.8 aŽ 1.9 v Gliwicích a F1E v Novém TargU, obě na území
Polgka, kam JiŽ w té době budo eřÍgtup bez PozvánÍ ' Pokud by ele

tato Íorma uJala, ngní r,ryIouěeno za j išLěnÍ delĚích cegt do
Rakougka, š.rý"..gka a snad i do Francie a Nizozemí '

Jedinou možností, jak zJistiL reálnogt této předetarzY, Je
VáĚ dopigowý ohlae wydavateli čagoPigu, když goukromá cegtovní
kanceIář ero zajiĚtění glužeb r'rýhradně modelářeké veřejnogti Je' jiŽ
v HavÍřově eřiPravena Pogkytowat eluŽby na ProÍegionáIní úrowni '

souTÉŽ CNE?
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s Jardou Urbánkem. ilnoz1 z nás ob-držeti buL Letin této soutěŽe. Nynjjiž vjmel lda jsme do soutěže při-jati.

rech větru a j ehu sí Le dckonce pře-
kračujicí hranici 9 m/s a modeIy
budou přj stáva t po 18o s buó př i-
mo na ptoše tLivno, Ki jevt nebona při Leh tých a přeh Ledných po l. ích
/pokud na nich neni kukuřice/.

y našich podminkáChr 
_ tedy nej enV Chrudimi či Sezimově ůstí, a[ářekt bych na většině soutěži kat.

FlABc, již při zesil'eni větru nadhranici 5 nls lzvtáště v Letních

ií" kote použít daLší mode!. Spor-tovni úroveň j iž timto okamŽikegr

zms. Jaromir 0reL

MECHANISMY ZD. HAVELKY

mu nepodaři naj ít třeba da tši
modet. Avšak pokud j se o SoU_těž vyšší úrovně, jinŽ závod
světového poháru bezesporu je,
tak zde se najde spousta zá-
vodni ků ochotných vá t či t doposLedni ,'kapky krVe,|, čiIi
do posLedniho modeLu. Asi to nea
budou všichni-

Systém bodového hodnoc ení
světového poháru přimo nab{zi
zmenši.t dobu maximá Lně něřené-
ho času v jednotIivých koLech
na 150 s či dokonce 120 s vpřípadě, Že hrozi nebezpečí ztrá-ty mode Lů v terénu př i př i stá_ni. Takovou soutěž jsem již té-
taI v poIsku-GLiwic e ti zde budeLetos SP F1ABc/ a jak j i stě z
'.' a stní zkušencrst i dobře vi te,
ve větru a turbuIenci neni ani
těch T20 s moc jsitých. Potácinezkracuji v těchto připadech
ani šňůru u F1A 2 u F1 B také ne L-
ze svazky přem'-.tat na 3og a tak
j en F1 c zkracuj i dcbu motorově-
ho Ietu na 4 s.

v ča scvém rozpí su po řadate té
trochu zapomně[i na časový pros-
tor n3 roz Létáváni. Pokud' vyj dejen trochu počasl, bude roz[é-
táváni ve všech kategori ich. Po-kud začne v neděti ve 12 hodin,tak bude do večera co děLat. nlepořadi j e třeba určit ! Nebyto by
vhodné např. u větroňů v neděti

Na obrázku je nakresIeno rozIo-žení mechani smů v h Lavic i mých mo-de[ů. NakresLit jsem htavici mode-Iu INDEx, který jsem postaviL v
zimě.

Htavice trupu je z topoLu 1Z hDrve které j sou vyřezány otvory pro
Nicd akumutátory, eLektroniku bzu-čáku, "kustický měnič, konektcr pro
dobi ! ení AKU, časova č a há ček prokrouživý vLek. Teh j e uLožen na ko-

ku prům.3 nín T9z i . dura Iové dest í č-ll !l:.2 ECIí ktiré-i;;;-;apuště-ne z obou stran dc htavice. Zpravé st ranv j q při Lepena v a.i s-t ě háčku pr er l i zl" i 
-;;"i.o 

zpev-něni htavi'ce u IoňtJ;l'Ii. Vmístě utožení křidta :.-. o.boustran hIavice při tup"Áu pr.rtiž-ka 3 mm /na obr. čá;kou.i!l. Proto-že ukrývám časlvač do ht;;i;"; j;-za ní z obou stra1 přiLepena ba[-



9

za 3 mm a potcm 1 15 fiil. Při Lepe_
ni baLzy 3 mm jsou současně zaLe-
peny AKU včetně j ej i ch vzáj emné-
ho Prrlpt'jgni 3 dáte konektoru pro
dobijeni, s l<ontakty a bzučákem.
1ontakty jsou vzaty z réLé na
?1 V a zapoštěnY dtl hLavice. Na
tevý kontakt j e na Letcván pL í šek,
Ve kterém j e provrtán otvor prům.
1nrm a kterým procházt tanko cd
zpoŽdcvaciho mechanismu k časo-
vači. Při zajištěn'i zgoždovacího
mechani smu j sou kontakty rozpo-jeny. Při Iepeni batzy 3 mm na
Lev._,u starnu trupu, je vytvořeno
clkénko, které zobrazuje časovač
a pokra ču j e ténrěř ke konc i zpož-
óovac j ho rnechani smu / čárkova nél .
Na Ievou stranu j e nakonec na Lepe-
na ba Lza 0r8 mm s mi Iimetrovýru
přesahem okénka. Umožňuj e mi topřed Letem zkontrcLovat nastavení
časovače a ostatnich mechanismů.
CeLá hIavice ie ptk obroušena,
př edu do zÚžuj i c j ho se tva ru a
vzadu do průměru trupky a je po-
tažena sketnou tkaninou 30gln?.

ča sova č j e ze scvět ské S3'tlo-
spouště, jehoŽ výrobcem je Ja_
romí r 0ret a umožňuj e ov [ádáni
dvou funkcj. Na ptoché šnekové
ko Io ve tvaru 9ranodesky ó Fo2-
řezané obvodové koto pro zpoŽ-
dovací nechani smus.

xáček pro krouŽivý vLek je
teLeskopický dte In9. pcřejši-
ho, j ehoŽ vý robcen j e Z. Pro_
kop ze štenberka. U něho si
nechávám tyto háčky zhotoVr)V3t
pro perfektn1 zpracováni. il€-
chani smus pro seřízení směrovkypři výstřeLu a zpoždovaci me-
c hani smu s s i dodě [ávám sám.

Seři zovac í mechani smus pno vý-
střeL je veImi jednoduchý a spo-
Lehl'ivý. šroub H ? je veden v
trubi čce vni třního průměru 2 mm
a ta j e při Letována k teIeskopu
háčku. $roub je zajištěn proti
po sunu seg erovou poj i stkou nebo
opět stejnou trubi čkou, která j e
zmá čknuta. otá čenin šroubu se
nám posouvá destička z 2 Em du-
ra tu, kterou procház'| [anko ke
směrovce pc teteskopu háčku bL1_
Že či dá te od kuti čky c1nu na
Lanku. Tím se zmenšuje nebo zvy-
šuje výchytka směrovky při vý-

střetu. Lanko za desti čkou pro-
cházi očken, které j e na tetováno
na trubičce pro seřizovaci
šroub. 0čko je veImj důLežité,
protože v Př'ipadě, že bychom ho
tan nemě1.1, měniLo by se nám se-
řízeni pro vLek, kroužen1 i Let
v závjsLosti na nastavenj destič-
ky.

z9oŽdovacj mechanjsmus je uLo-
žen v prostoru hIavice, abychom
zameziLi vniknut1 nečistot při
při stánj. Umožňuj e nastaveni vý-
chy Lky směrovky po výst ře Lu na
dobu nastaVenou na časovači a se-
ři zeni pro Let. Posuvná destj čka
Ve tvaru "U'' je z duraIu t[. Í mm
a j e při šrcubována pcmoc i dvou o-
sazených šroubů M 2r5 s 9sazením
3 nm na stojínu z duratu tL. 115
flttl. Vše j e př j šroubováno k zák tad-
ně dvěma šrouby 14 z. poSuvná de-
stíčka má drážku 3 mm. PřednÍ
šnoub l{ 2 sLouŽ1 pro seřizeni
směrovky po výstřeLu a zadnJ pro
vo Lný [ et . Do L etové po Iohy j e
destička pro jistctu tažena pf!-
žinou

Lanko vedoucj k časovači je u-
chyceno V přední části desti čky
a procháai kontaktem pro bzučák.
Předni šroub lí 3 s Louží jako do-
raz há čku pro v I ek a pro př 1 pad-
né posunutí btiže či dáte od tě-
ži št é lv ma Lém rozsahu/. H tavnl
seří zeni pro v tek mán na směrovce.
Druhý šroub lí 3 je pro seřizen1
při krouŽeni. časovač je spouštěn
od západky háčku pomoci ptetcné-
ho oceLc,vého Lanka, které je ve-
deno. v trubi čce.

Závěrem bych chtěL sdětit j e-
den poznatek. Každý modeL se dá
veLmi dobře seřídit k dobrému vý-
střeLu j bez zpoždovacího mecha_
nismu, aIe musj mít možnost seři_
zeni výchytky při výstřeLu. U
zpcŽčlovacjho mechanjsmu mus'| být
vetmi pevná křidta a větši sí [a
vypináni háčku.

Zdeněk Have Ika



r0

,-
U
_t

o
ť

I

ll

-p

JĎY

?7
Dll
E

l>Íc

I

I

I

I

I

I

I

I

5ir={
Ee

Iot
l.J
u

-!=93r< :e G.

3 ěg

.1,!

ĚE
l-!5
!lě

a
oA
o
E
A
q



il

SoutěŽnÍ ndel kategorie FlH "B A D E G A s T"

Pokud Vás p.Iete oznaěgnÍ kategorie pÍsmenY F1H wězLe, Že jde
o gtandardnÍ A-jedničku pod]'e Pravidg1 čsrn u "oc.l1ehčenoL]'' na
hmotnogL 18o gramů, která j e minimáIní luotnoetí podIe pravide1
ma]ých větroňo mezinárodního kódu FAI. JejÍ zveřejnění má být
hozenou rukavicí naĚÍ modelářeké weřejnoeti, protoŽe nám v této Pro
nág j ietě ei ].né kategori i zač7ná, a to zcela zbytečně, uJ ÍŽdět
rnqzínárodní exPreel.

Kongtrukce modelu byIa podřízena dvěma hlavním kriter1ím :

rzyhovět podmÍnce, Že ideální modelářské eočagÍ se na goutěŽích v
průběhu roku prakticky nev'ygkytuje a Proto je mode]. kogtruován do
těžĚích podmÍnek "valaĚgké" turbulence (i řidĚích Proudnic na
naĚem domovgkém letišLi přÍmo Pod Lygou horou ve Frýd]antě nad
ogtraw1cÍ v nadmořgké rlýšce 45o metrů n.m. ).
navrhnout model g co nejvěLĚí gPortowní hodnotou el co nejmgnĚím1
gťavebním1 problémy.

Na modelu Proto nenajdete Žádné kgwlarové '.rymoženogti, Í)á
plánu vĚak dwě Verze téhož modelu, z nichŽ První E' křídlem
označeným PÍgmenem l'All ja werzí eůvodnÍ ( která také byla wel ice
úspěšně gtavěna w TtáIii, kde vyĚel Její gtavební p]'án eod názvem
''ROBERTo" ), křídlo označené llBll je inovovaný typ modelu B důrazem
Po}oŽaným na PevnoeL kř1dla v krutu Pro ty modeláře, kteří
neoplývají dogtatkem citu Pří závěrečné Íází w]'eku modglu a Jeho
wygtřelení.

Hodnotu gtavebního plánu doplňuje i možnogt volit ze dvou
variant ''Pohonu větroně" - tedy startowního háčku, zakreglena je
jak "trhaěka'', Lak háček Pro kroužírzý wlek.

TruP je celobaleový (věetně h]avice), coŽ v případě, Že model
nedowaŽujeme na hrmotnogt 22o gramů dovoluje pouŽít model E' wýhodou
Pro kategor1i FlH o hmotnoetl 189 Elramo. Druhá werze LruPu určená
Pro kategorii A1 má páteř z přek]1žkv 10 a zadnÍ část LruPu je
"valaĚgká Ronytube" nebo]i 4 gmrkové nogníky glepené EPoxy 12oo.

soP rrybroušená z balgy 2 i kongtrukěnÍ VoP z vg1mi lehké balgy
Jgou Pro obě val^ze modelu gPolečné.

Konetrukce křídla Pro verzi l'All i verzÍ |'Bl' je nejlépe patrná
z ProÍilu v měříLku t:L, poLah je v obou eřípadech ze etřednÍho
ModelBPanu, Iakovaného 5 x wyeínacím a 2 x vrchnÍm leeklým
Iakem. KřÍdlo je (w obou přÍpadech) hotovo aŽ Po nalgPenÍ n1ťového
turbuláLoru.

Plán tohoLo modelu v měřÍtku 1 :1 možete zígkaL od flrmy RAI{A
zagláním ěáetky L8,- Kčs + 2,- Kče poštovné Poukázkou, na JejíŽ
zadnt ěáet naPÍĚetg do kolonky "ZPráva Pro přÍjemce" hgglo
RADEGAST. Při gouěagném ngdogtatku kvalitnÍch smrkoWch nosnÍko na
našem trhu pogkytuje Íirma RAI{A i mezi mnoha modeláři jIŽ známou
glužbu, kdy po zaelánÍ ěáetky 23,_ Kčs zagLLá i komplet noenÍko Pro
gtavbu obou verzí modeIu.
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K napsáni těchto řádků mě do-
nuti L ptán a podrobný popi s Ír,ode-
Lu s. MakaroVa v 1.1odetáři 4l91 .
l1cŽná, Že se budete divit nad tím,
Že násLeduj ici řádky piše čLověk,
který sám tétá s modeIy technoIo-gicky veLmi nánočnými. Dnes je mě
toti ž jasné, že konstrukce křidta
Laminovaná Ve formách / sk Lo+roha-
ceIL či skLc+baLza/ mě přivedLa do
sLepé u Li čky l Ze které j e navi c z
různých důvc,dů i cesta zpátky těž-
ká.

I já jsem mě[ možnost si větro-
ně s. 6a ka rova proh [ édnout a po-
di skutovat nad nim j za př i toBho-
sti A. Leppa. J e to prostě sUPER
ve všech směrech. KdyŽ vynecháme
di skutovanou mechani zac i s pot ta-
čenim VoP, jde tu především v'při-
padě křídLa o jednoznačně dokona-
Iou konstrukci s využitim maximát-
nich technoLogických''sovětských''
mužností. A v tom je právě cetápotíž.

Po mých dvou pobytech v Kijevě
mohu totiŽ zodpovědně prohtásit,
že rovni ce reprezentant=instruk-
tor, i nstruktor=Profesi oná Lní Pra-covnik /kIubu, Domu dětj apod.l
j ednoznačně pIat i. Tedy reprezen-
tant ri;vná se prclfesionát. přičemž
jeho pracovni vytíženi jako instruk-
tora je minjmá[nJ. shrnutí jde
o konstrukci materiá Lově a techno_
togicky nedostupnou pro většinu
modeLářů.

Jak tedy na t,-. v našich podmin-
kách? za prvé vytepšením dřevěného
nosn1ku křidIa. Ve většině př1padů
mě[a na jeho destrukci..zásIuhu,,
nedostatečná stojina. Je to noto-
ri cky opomíj ená věc1 spo [éhat se
na to, Že stači baLza 2 mm po ce-
[ém rozpět i. Pokud nosn1k z uh ['í-
ku nevyLepite stojinou v c'e[ém
průř ezu, dočkáte se nemi lého pře-
kvapení. Takový nosník j e značně
horší než dřevěny. togicky tak
dřevěný nosnlk vytepený ba Izou na
pLný průřez /téta vŽdy kotmo napásnice a tepeno epoxidem/ mus1
být zna čně tepši . Lze pak použ i t
menšiho průřezu dřevěných pásnic
při vyšší pevnosti. Pevnostn 1 vý-
po čet j i stě mé tvrzen,l potvrdÍ.

KAtí JDE VÝVoJ FlA?
!ejen takový dřevěný nosnik, aIei uhLíkový je nutno u kořene /mi-
nimáLně v místech překIižkových
Žeberl zpevnit ovinutim niti ne-bc skeLnou tk ninou. Nejpevněj ši
j e však ni ř kev LaroVd.

Za druhé je nejdůLežitějším
vyIepšen'im j edncznačně clpáskcvá-
n'i žeber uh [ íkem. Tady padá Leti-tá prax e, Že odtokovka mu s i být
dostatečně tuhá, aby se nekrouti taa neVtniIa. totiŽ to, Že se nám

bort i křid ta j e zaviněno max. z
20'l tim, Že zapracuje torzniskříň a min. z 80% tim, Že pra-
cuj í žebra mezi torzn.i skřin1 a
odtokovou L i štou. 0dtoková hrana
za stává pak skut ečně j en funkc i
odtokové hrany, ne nosniku. Musi
tam být h Iavně proto, aby byto
na co na tepi t papí r při potahová-
ní. Pak může mit prŮřez, borovice
2x10, baIza 3x15, uhLík 1x215 mm'
Na páskován{ žeber j e zceIa nej-Lepši uhtík. HysLim si však, žeby se stejným výsIedkern se da L
použ'i t sketný pramen z přiměřeně
sitné tkaniny. Navic by nedochá-
zeIo k riepři Liš estetickému čer-nění při broušeni jako j e tomu
u uhtíku. v připadě páskováni že-ber tze pak použít na žebra ba t-
zu měkkou a nekvaLitn{.Ta zde pak
funguje jen jako sendvič. Cetou
prcb Iemat i ku Lze také samozřejmě
obej it tak, Že žebra budou zhoto-
vené z kráj ené dobře vysušené to-
poLově či jiné dýhy.

1o.rzní skř'iň je jistě výhodná,
ne však zceta nutná. o tom j semse přesvědči t na kř.id Iech V. Go-rynina z Ki j eva, které j sem viděl'před dvěma tety. Hmotno st komptetn{ho křídLa bez potahu je
118 9. To jsem zjisti t osobnim
váženin.

ůraoujíci mistr světa a EvropyA. Lepp tétá s modeLyl Ad kterýchje skLa a uh(jku minimá[ně. Stej_ně tak j e tcmu u modeLů V. čopa.

zÍns. Jarclmír 0reI
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3 Laml len Balsa o.8 ÍÍm

Unter- und 0berseite
mit Kevlar 36 gm2

beschichtet

Strangliinge 47 cm
P'irelli oder Champion-Rubber

Vorderteil: Rohr aus Kevlar 0

(3xl run)
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J:o

JonafiraTl
Walter Eltim"ann

Profi I

Propeller

Gunmi

Rumpf

Gew i ch te

Fl áche

Gewicht 28 9r
Hinterteil: I rrn Balsa, innen und aussen

mít 28 9m2 Seide beschichtet

Fl i.f gel 52 gr
Hóhenst. 5 9r
Rumpf 93 9r (inkl.
Propeller 42 gr

total 192 9r
Flijgel l6,5 dm2
Hóhenst. 2,4 dn?

total 18.9 dm2
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sT0Jímr NÁ

Prav'idLa kategcrie Cc2 v po-
sLedni době VyvoLávají hLavně me-
zi šp'i ěkovými modeLáři mnoho dis-
kusi. Tyto diskuse jsou VyVoLává-
ny hLavně protc, Že špjčkcvý fio-
det c02 při Letové váze koLem 50
g ramů a s dobře udrŽcvaným nroto-
nem, je schcpný v beztermi'ckérn
počasi za kLjdu naLetát třeba 3-
4 mínuty. U špiEkového mcdeLáře
při ztrátě 2-3 rncde[ů za sezcnu
nastává rozčarován'i a o radostj
a uspokojeni z tétáni se nedá
mLuvit. KdyŽ se p,;d'iváme na fi-
nanční stránku, raději to ani ne-
budeme počítat. co? Tim se dos-
táváme dc si tuace, kdy změna na-
šich pravideL je neVyhnuteLná.

i'taěarští přáteLé kate9or'i i cc2
rozebrati ze všech stran. Přihté-
dLi k současnému vývoji l-étáni
s mrJtory na c0? v Evropš a USA a
dcspěti k názcru, Že optimá tnj bu-
de nádrŽ 3 cm3. současný modet,
který váŽi přib ti žně ó5 9 t není
potřebné měnjt. ttádrž s cm3 se dá
jednoduše zaměnit za nádrž 5 cn3t
aniž by se porušiLo těžiště mode-
tu. 7 našich soutěži..přebrati fiá-
čaršt í modeLářj drženi modeLu s
běŽícím motorem v ruce po dobu
20 s, 40 s, ó0 s při roz Létává-
ni.

něco s toži tě j ší. U nás l.étá asi
35c aŽ Áoo modetářů. Všichni máme
nádrž 5 cril3. Nejsem si zceLa j'i s-
tý, Že nádrž objemu 3 cm3 vyřeši
naše prcbLémy. t pan Benedek mi
pi še, Že se v pozděj ši době, pF3V-

R0zc E sT I I

děpcdcbně buceme musčt uvažovat
o da[šjm cmezeni.

Třeba onezii rozpěti nebc ceL-
kc,loU ptcchu modeLu popřipadě Le-
tovcu váhu. ByLo by dobné naj i t
nějakcu spcLečncu cestu, aLe tady
jak se ř jká, je dcbná rada dra-
há, dobrá rada nad zLato.

Tak Co l nepcmoh L by t řeba Vá š
názorr;ak ceLou záLežjtost ře-
šit? Třeba máte ceLou řadu cr-
brých nápadů. Proto neváhej te
a nipište!

Dva vetci přátete a propagátoři
kategorie coZ K.J. Hammenschmidt
ze sRN a GyU19y Benedek z $aóar-
ska na sniinku J. ChaIoupky

uejich postup je vceIku přiro-
zený a dá se pochop'i t. V Flaóar-
sku tétá aktivně asi 30 aŽ /+0 ilo-
deLářů. aohužeL u nás je situace o
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Na vaše dotazy
všen, kteři ni pí

Ubytován1 s ptnou penzí 180r-
ATs a 50t ATs za krátkodobý po-
byt. spitzerberg je asi t5 km
j i hozápadně od Brati s tavy.

při tožená mapka vám usnadní h te-
dání mi sta konáni soutěže.

C0 JE COz-EUR0-TR0PHY
odpovi dám vám

šete.
Tato soutěŽ vzni k ta na zák tadě

zvýšeného zájmu modetářů z růz-
ných zení' tétajtc1ch kategoril
coz. Maji zájem úEastnit se mezi-
národní ch soutěžj podobných svě-
tovému pohá ru pro vo Ině [ětaj i-
ci nodeIy kategoril F1 ArBrC2E.

Pan K.J. Hanmerschmidt, veLký
propagátor kategori e c02 v sRN
se ujaL této íniciativy a vypsat
tuto soutěž spotu s časopisem
THERÍlt IK sENsE, kde má na sta rc st i
rubriku c02. v prvnim čiste v0L-
HĚxo LETu byt uveřejněn ceLý se-
riát soutěž.| co2 EUR0-TR0PHY.

Hodnoceni seriá tu. Počet SoU-
těžicj se dětí dvěna, v případě

SPITZERBERG

Druhá soutěŽ seriá tu se tétá
v rakouskén spitzerbergu podte
nových pravidet s nádrži o obsa-
hu 3 cm3. Létá se 6 startů, Po-
čitá se 5 nej tepšich. 0Prava j e
do 30 sec. Při roz [étávání se
drží modet s běž{c1m motoren v FU-
ce po dobu 20 sec v prvním kote,
40 sec ve druhén a ó0 sec ve tře-
tím koIe. !{aximun je vždy 1?o sec.
soutěž se koná 1. 2. 6. 1991.
Program scutěže:
1.6. do 1 5 hod. přij ezd účastnÍ-

ků, po večeři v t8 hodin
se začiná Létat soutěž
?1 hod. ukončení soutěŽe,
večer spo Lečné posezeni

2.6. ó hod. připadné do tětání
sout éŽe, dopo t edne vyh Lá-
šení vítěze, po obědě od-

. jezd účastnlků.

tlěko tik užitečných rad. Nádrž
můžete sehnat na adrese:

štefan Gašparin
DukeLská 2
91 5 01 Nové Írlesto h.V.

Při pLaceni soutěže se ptati
vš e zv [á št. vk Lad j e 50r- AT s

tichého p.:,čtu soutěžjcÍch se 2?-
r:knouh lr.lje nahoru na ce[é čisLo.
Toto čisLo udává počet bodůe kte-
ré získá vítěz. KaŽdý datšJ sou-
těžicÍ ziská o bod méně. Napři-
k Lad vítěz soutěže se 40 účastni-
ky ziská ?o bodů a soutěžíci na
20. mistě 1 bod, datší už nic.

JestIiže na konci seriátu bu-
dou mit dva soutěžici stejný po-
čet bodůl ?ozhoduje o pořadi u-
mí stění na h tavni soutěži roku.
Pro hodnocenl se započítávaj í Pou-
ze tři rrej Iepší výstedky. Protože
č srn j e evropským domoven mode tů
coz, budou do ceLkového hodnoce-
ni započitávány z této země vŽdy
dvě soutěže.

I_ II

F-3 .ll'| l.llUDD€J! 10
f,66 

Hffioir.rBr's
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,

s-ch Altenburg



CENA C02"

0bčasnik vouHÝ LET vyhtašuje seniát soutěží ''vELxÁ cENA co2".
V tetošním roce to J sou tři soutěže:

r9

,'Putovní pohár ůsteckoorticka
''patá cena Í{odety''
''ilemoriát J. 5moIy''

17. - 19.5.
17 .9.
8.9.

D0MSUD
třetí soutěž seriá [u "c02

Euro-Trophy se [étá 16.6 v DOm-
sod v madarsku.

PravidLa jsou stejná jako u
soutěže v Rakcusku nádrŽ 3 cm3.
soutěž se Létá ránoe Zdčátek Sou-
těŽe asi v 8r30 hod.
VkLady se Loňský ro'k neptati ty.
J idto s sebou vtastn1, spát se
dá u matého Iesíku třeba ve
vtastnim stanu. za stanování
se neptati. Apaj-Puszta j e roví-
na téměř bez horizontu tak, že
čtověk má horš1 orientaci. často'
tam fouká vitr. SoutěŽ v Doms0du
j e soutěži roku.
DUnsUd Leží asi 50 km jižně od
Budapeštj - sitnice č' 51 .

ůstí nad 0.
podhořany
x Iadno

vÝzvA pŘízNlYcÚM Coz

Tato výzva je adresována všem
přiznivcům co2. Přj Ur9anizováni
naší soutěže v ůsti nad Ort. jsem
drr9p61 k názoru, Že by byto dobré
za toži t něj aký adresá ř k tubů, kde
se l'étá co2 i rnakety co2. Když se
posi taii ',PPopozice 'na větší soutěž.
by Ia by j i stota, Že j e do stanou t i,
kterým j sou určeny.

Nevim, jestti jste všichni spo-
koJeni s katendářem'soutěží, ate
Já, kdyŽ jsem ho dostat do ruky,
muset jsem se smát. Někdo si z
nás z.a 10r- Kčs pěkně vystřeIi [.

v našem časopise si můžeme udě-
tat kaIendář sami. Pokud tam bu-
de rnimo c02 nebo co2 maket j eště
j iná kategori e, nevadi. Když poš-
l.ete adresy ktubů a term{ny Sou-
těží do 15. záři 1991 bude v naši
rubri ce vše ot i štěno. !|Ys [ ,lm , Že
to pomůŽe nám všem.

co vY na to? Jaký je váš kon-
krétni názor na tuto myšLenku ?
r i šte, pi šte, pi št e !

SERIAT "VELKA

Htavni soutěži roku 1991 je ''6aLá cena ilodeLy''. započitávat se
budou dva nej tepši výsIedky ze tři soutěží. Hodnocení stejné jakc
u seriá[u "co2 EUR0 TR0PHY". V roce 199? by byto dobré' kdyby
podte zájmu o Létán1 s nodeLy coz v různých rnistech naši repubtiky
se zvýši L p'-:čet soutéŽi, abychom nohti započitávat tři nej tepši
výstedky do konečného hodnocení. Hodnoceni seriá [u by se moh to
udětat na 5oUStředěnl příznivců cc?, které připravuj eme na tetoš-
nl tistopad. !|Ystim, Že by byto dobrě se jednou za rok sejit a zhod_
notit sezonu minutr'lu, připravit se na př1ští sezonu.
Navázat užši kontakt mezi ktuby a předat si mnoho užitečných. infor-
nacŤ. zkrátka, máme šanci sveje záteŽitosti or9anJzovat sami. Nepro-
marněme ji!

HIedárue ještě datšÍ sponzory pro financov.ini cen konečného hod-
nocení seriá [u. Pokud víte2 napi šte na mcj i adresu.
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i'todeL j sem navrhnuL v n3ce
193E. zvělšenirn vz9pěii křicLa
a ói]chy s:P se oorctj mým před-
ch':zim m:deLům t:hoto typu zLep-
š'i La přičná stabíLita, takže Lze
při startu mc'deL vyhcdit bez ne-
bezpeči ztr'áty výšky.

Při návrhu křidLa jsem vycházeL
z p?edpckLadu, Že kratši Lišty
znamenaji nenší hmotncst. PrcfjL
křidLa je z lnodeLu F1B Boba Hhi-
tea, kterÝ používá;n prakt'i cky
od p:čátku cc2.

l,todeL výborně stcupá, je c j-
tLjvý na tenmjku. Trup je kvůLi
maLé štihLosti trcchu horšj. Pc-
měr doby Letu ku době chodU flo-
toru je potonr okr-;Lo 2r4- uétárn
bez póochLazeni nádrŽe, dcba ch:''-
du motoru j e potcm ó0 aŽ 70 se-
kund.

Při startu si mcdeL nechá dost
l'Libitll a protc zesiLeni středu
křídLa je veLmj důLežjté.

podeL byLo nutno dovažovat
vz3du.

IÍl9. Jan Kubica
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HE FlD 1991 RUIíUNSKO ?

SegLavení l^ePYpzentačního družst.wa modelářů w kategorii F1D

Pro leLošnÍ mÍstrovstvÍ EwroPy, které t'ude eořádár_ro v solných

dofech rumunského SIanic-Prahova vypadá na PrvnÍ poh1ed Při
současné Íinanční situaci čs Mos jako Íormalní gesLo, awšak ve hře
jsou jiŽ Peníze (i ty tvrdší) EPonzoro. '.

ZceLa ÍormáIním grest.em by naoPak byIa inclividlrálrií PřÍprava
Lohoto družstva, u nás.možná Pouze V Prostoru ha]_y "Z" L,rněnského

VýstavišLě právě wzhLedem k místu pořádánÍ l'lE. SPeciÍicke podmírrkv

IétánÍ V so].rrých dolech eři teplot'ě 90 C a relatiwní rz]'hkostj- 85%

(záf7 ) totiž vyŽadují od běŽnéilo zceIa odIišné maťeríáIové vybawení

a Íi1ozoÍii stavby modelu' A kdo ngmá k dispozici 9l1mu, která

dokáŽe model wyhnat do výšky 70 metrů s takovou razancí, aby

Prorazil inwerzní Vrttvu we výšce snad 27 metrů (tedy w takové, VQ

kLeré jíŽ béŽně léLáme "údržbu" rrebo].i co nejde1šÍ a nejeIošší

vrchol dráhy letu, Pojede do Rurnunsha jen na drahý wýIet. TyLo
podmÍnky však nelze v Brně simulowat a Proto je na mÍsťě přispět

I

alesPoň osvěLou. Kongtrukčním vodítkem w podobě elánku úspěšného
mode1u rozumného, komPromisního ale především 'v ].eLu nezáLudného
modelu nejleešÍho polského halowkáře PoslednÍch let Sy]westra
Kujawy. Jeho model byl dokumentován Pisatelem jako jediným

československým účastníkem Posiední oÍiciální mezinárodní soutěŽe
ve Slanic Prahova (eochopítelně "za. své" ) v záfí 1988 Přímo na
místě soutěže.

RnDr. váctav tJatek

DO KATEN
soutěž historických modetůkat. ArBlc pořádá model'ářský

ktub v Jeseníku ve dnech 29. aŽ
30.ó.1991 na Ietišti v Jes'en1-
ku.

Pro účastniky je připraveno
ubytoVán{ od 2E.6. přímo na te-tišti a to buě v budově lcena
35r- Kčs/nocl nebo Ievnějš{ v
chatkách. Pro zájemce je připra-
veno i stravováni v ceně 65r-
xčs/den l3 jidta/. Po dobu Sou-těže j sou zaj i štěny vyh t idkcvé
Lety a to i ve větronich.

DÁ ŘE

záj emci o účast na této noderně
konc i pované sout ěž i s i mohou íl3-psat o proposice na adresu:
Petr NEZVAL, pod ChLumern 661 ,790 0í Jesenlk.

o-
Veřejná soutěž F1^rBrc v Chru-dimi se misto ?.9. bude-konat

8.9.1991 na závěr soust ředěni
j un i orů pro JrlsJ . Inf ormace v PPo-posic{ch, které pořadteL zašte.
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Váhv pro haIové rnodelw
Ve Stavebním návodu haIového modeIu kaLegorie P 3 "VENCA",

jehoŽ Ptán vyŠel Pod Číslem 9 jednotné řady RAIVA byl uveden i Popis
veImi jednoduché, ale zceLa přesné váhY pro odvaŽování hmotnost1
jednotIivých stavebnÍch dÍlo modeIu s presností na setiny gFaJnu.
ProtoŽe o tuto váhu byl veli}<ý zájem PredevŠÍm proto, Že je velmi
uŽiteČná i Pno stavbu jiných druho haloWch modelo kategorie l4oř'
Mmin a vŠech malých modelo, kde dovol t vázií hmotnosti i těch
nejzákIadnějŠÍch stavebních Prvko ja}<o jsou noSní}<y a Pod.,,
uvádíme Popis a nákres vŠech typo vah u tohoto Plánku inzerovaných.

1. Váha podIe stavebního pooisu modelu "VENCA"
je zhotovena ze dvou balsových nosníko 3 x 5 mm s dél]<ami
jednottivých l-aJnen cca 2oo a 3oo mm, slePených na tupo k sobě pod
Úhlem 37o. Na kratšÍm Fameni je zavěŠena na nitÍch vaniČka z
ten}<ého potahového PapíÍ-u, vyzLuzená dvěma ba]Sovými nosníČky 1 x 1

mm o déIce cca 60 mm, na niŽ Pokládáme váŽené d1ly. Ce]á sestava je
VoIně poloŽena na břit Žiletky, vetknuté do baIsového ŠpalÍčku'
který je tr-vale přilePen nejlépe na Foh jakékoliV vhodné s}<řÍnky v
naŠem modelářs}<ém koutku s podmÍnkou, ze brit je ve vod.orovné
poloze. StuPnici váhy nakneslÍme po jejím ocejchování závaŽíČky
předem znáné hntotnost i . Tato váha je t ím cit 1ivě j Š'Í ' čÍm Více se
sobě bIt'zt hmotnosLi obou jej ích Famen.

Vdha pdle stouebního Popžsu modeLv P 3 "VENCA"
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pno rozsah o - 3,5 e .je VyuŽÍV
. ( trup, krÍdlo, vntuIe) PřÍp66p16, ceIsvazko. JejÍ citIivost je zceIastnuny (pnoměr) a váhu Proto mpotřebných modifikacích.

VáŽícÍm elementem je pruŽné l-ameno4 z oce]ové sťnuny o pnoměnu. o,35-o,5 mm a dé]'ce 77o mm.J Jeden konec Stl-uny je ukonČenSpi rálou a vJ.epen do zářezudřevěného Čepu 5. Ten je z tvr-dého
,' dřeva, zaLlaČíme je j těsně suvně dootvor-u zakladnÍ desky 3 z přek Iiz,kytI. 4 5 mm. č"p musÍ být těsný,ale
J S moŽnostÍ jÍm pootočiL Pt-o budoucÍ''nuIování'' váhy. ocelova stFuna Váhymá býL co nejtěsněji přimknuta ke .

sLupnici z, aLe i k ce].é ploŠe zákL.desky 3, coZ je do]eŽitá podmínka

Prwžžnovd, vd.hq,

je Proveden výřez, jehoŽ ''odp66,,na ose 7. otočenÍ noŽky do po]ohynÍ postavit Váhu do pohotovostnÍ
modeIářském kufřÍku s ,'nádobÍm
moŽeme jednoduŠeji řeŠit i LrvzáRladnu a (Čárkovaně), Pokudk převáŽení vá}'y.

alepí.me bÍ 1ý Výkres, ktený budeontovanou váhu postaVÍme na hranuamene vyznačíme jej í nulu. DalŠÍtěŽovánÍ ramene závaŽÍčky známé
TakLo ocejcnovana váha je přiPFavena k pouŽiťí. Pokud ramenonaprík'ad změnou teploty změnÍ svou po.ohu vuči bodu o, pr-ovedemejejt kore}<ci pootoČenÍm L"o,' 5'

'=-,9-



pl'o vázenÍ
respektive
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GravitačnÍ váha
detailo pro stavbu haloWch modelo má rozsah o o,6

o L,2 e.

,{-
\

\
\

ct

GravžtaČn't' vd,|.cz

Na zakLadnu 6 nalePÍme dvě novnoběŽné společně oPracované
(včetně VyvrtánÍ otvonu Pro osu) boČnice 5 z plexiskla sÍIy ? mm.
Vzdálenost obou bočnic je 15 lrtm' v této poloze jsou fixovány
distaněnÍmi koIÍČky 11 rovněŽ z Plexis}<Ia.

V hornÍm Pravoúhlém Fohu obou boČnic jsou vyvrtány otvory
o pro'měnu 0,6 llllll, kterými prochází osa 1 ramene 5 z ocelového
ŠpendIíku. Rameno váhy 5 je z miIimetrového hIinÍkového plechu.
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UheI, SvÍnaný oběma částmi raJnene byl zvolen !aJ<, aby stupnice Váhybyla co neJvÍce lineánnÍ - tedy 37o. Na dolním konci Falnene jeprilePena protiváha o hmotnosti 2 e (tence vyk]epaný knouŽek o].ova)a vzduchová bnzda z PřekliŽky tI. o,4 nm o ŠÍřce I4,5 a délce 20
mm. Ta plní funkci jazýčku Vá}rý i jako tlumiČ VýchýIek. Druhý konec
namene 5 je upFaven do tvanu háČ}<u k zavěŠenÍ misky pro pokládání
VáŽených predměto. RamÍn}<a misky jsou z ocelové SLFuny o pnoměnu
o,3 hlll, Samotná miska z odřezku Iehké ba]sy o,8 mn je k ramínkompřilepena. Pod miskou jsou na pr-odlouŽených ramínkách vytvarovány
háčky k pol(1ádánÍ a zavěŠovánÍ delŠÍch váŽených předměto (nosníky,
guma).

Na výrobu a přesnost nejnáÍ-očnějŠí je loŽisko váhY ze dvou
shodných (Pak zncad]-ově obnácených) kouskŮ' konzervového ptechu otI.o,2 mm (třeba z Favor-ita 136), přinýtovaných k hliníkovému
rameni Váhy 5. V loŽiscÍch jsou vyvntány otvory o prÚ'měFu o,Ó5 mm.
Je nezbytné, aby tyto otvot-y leŽely V jedné FovÍně, kolmé k r-ameni
Váhy. CeIkoVá Šířka obou ]oŽisek 3 a Fan]ene Váhy 5 musí být jen o
máIo menŠÍ, neŽ je vnitřnÍ vzdáIenost mezi oběma bočnicemi Vá}ty,
Falneno váhy musí chodit lehce. Je výhodné, pokud se nám mezl wnějŠí
stěny IoŽisek a vnitřní stěny bočnic podařÍ umístit tefIonové'
podJ.oŽky PÍ-o omezení třenÍ ramene váhy o boČnice.

Na spodnÍ Část zákLadny Váhy přilePÍme noŽku 10, zadní ČástzáRladny je opatrena závítem Pro stavěcí Šnoub 7, }<teným nulujeme
vářtu.

CejchovánÍ váhy provedenle závaŽÍčky o známé hmotnosti,Stupnici ryjeme ostÍ-ým oceIoVým r-ejskem Přímo do p]-exisklové
bočn i ce .

ZvýŠen í uŽitnosti váhy pno VáŽen í "těŽŠÍch'' předměťo moŽemept-ovést jednoduŠe tak, Že do r-aJnene Váhy mezi jeho osou a mÍstemzavěŠení misky upevnÍme dalšÍ háče]< a na dFlthé boČnici váhYvyznačíme novou stupnici s větŠím nozsahem váŽen7' Tuto stupniciwyznačíme nowněŽ s pouŽitÍm laboÍ-atorních závaŽÍČek, zavěŠovanýchpostupně na háČek. VzdáIenost tohoto háČku od bodu zavěŠení miskyje 35 IlJTl, coŽ dovoluje zvětŠit Fozsah druhé stupnice na !,2 e.cittivost presně zhotovené Váhy tohoto typu je o,01 E, CoŽ ipro náročné úČe1y stavby halových modeIa zce1a Vystačuje, časem senauČíme odhadovat ''kr-ok" Vářly na o,oo5 g. JejÍ nevýhodou je sicenemoŽnost j i převáŽet, tato Váha VŠak s_LouŽí Výhradně při StavběmodeIo, Dá soutěŽi nás stačí ,'obslouŽit'' váha PruŽinová.

Podklady : Ciapala, Czechowski
l4odele halove s napedem gumowym

POZNAMKA
Všem přiznivcům občasniku VoLNÝ LETi kritické názory. Prob[émem je otázkapši způsob dosud neVymysLet. Vim, Že to

a te i s tim se zřejně dokážeme vyrovnat.
napro sté vět š i ny mode tá řů o tom svěd č i .
rozhodu j I c { .

stá Le mě chybí přispěvky z kategoni
š1ch. A proto vyzývám. Pišterskicujte,

děkuji za projeVenou přízeň
řešen{ pLacení. Já jsem te_přináši pro některé pot.iže,

0statně projevená stušnost
lilys t { m, Že v ča sno st nen i

i FlB, F1c, A3, h
zasí[ejte. Děkuji

l'ti Ian ZIesák'

i rle a dat-
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BUBIINACH A ATD. t!!

llnobo Latl3orlÍ oodelr! 1atad'c]' Ja urč.no k routěž.n( Ldy Jc
hodnrc"no dosežení co mJó11ěíbo tnaní ]'.tu. Lat{ t..m č..-.
.IcdnÁ cr t.ry o dosažcnÍ co nJacrúí kIr!rfottl pir1 rachoÝóní
pottGbnd ctabÍ11!y,zcjaóM u Ýo1rró 1atrJtcÍch lodct0.

NcjunáÍ kl.!Brort1 J. doruh@áno pll YaL!Ích úhlrch náMhÚ'
Ltara WolňujÍ doaažcní ýyáatho !ouětn!'trl,i V!tlBku. odpor rrrr)a-
tÁ aanozřeJlě toké. Ettrtují YáoL pro!l\ JcJ!'cbl aručtnttclc
odpoN a. ce evátáu.j(cín r. !Nalnl'tel.| rltl.Lu příll! rel!ní.
llcapoň' r přlJotclnál rozoczí úhlo nóbóh!. 1Yto proflu pltÝótÍú
poul'ívsnó u vo]'ná lltaJícíoh rodclů 1otadcI lrJí epodn_( .tr!ru i'
'mčná ÝydutoÚ. JcJlcb prohNtí lc p|cvdtrró vl!!í JaL t.1 at' Í
e J.Jlch anrlnální tl@![tr nrplr!ah!J. obÝJk1. 6 r hloubp.

rychl06! ]'eLu Eod€Lů Jellcbt Llídlc J'qnoP.!!!m taLdJbtto
pťofL\ regtavcrulql m Úb]y náběhu osl 60 ncbo l rÚt!írJc vllol
nízká. Podlc Ýelllortl rstíŽgnt plocv L|Ídl! r' potvbuJ. od.rt
J,'. i| óo Ell 6 [ B-|. U háIoýých oodtld Jr J.ata podrtotna
!. rg Í.

Jrou váck teka |ad.U'n.plítloó roólG! l(t.na'tt.ra rrJí m
kÍíólcch proflv ! podrtatná E.nÁíl prohnutíl r oertlálnÍ tlou6ř-
kou od 0 do ll Í. llďnální rJch]'o.tl lrtu rr McM:.Jí Y rozo.-
zÍ od ert ? ' "-l óo gsl lo r r_|v uártrlortl roer nc tetÍtrní
LříctlE. K.líd1o lěchto oodclů Jrou ěarto přrrn! rhotovcm r plarl
tJ'cLýcln oaterlálů a oaJí rebl pa.!nJl tvar r Ýebl hladký povroh.
JrJ.lch Rryno]'doova ěírIa pro rtnLoáInÍ rJcbl'oatl 1rtu raěímJí u
hodnof L.oler 00 000.

hoc to p|tpoeínáo? Chct uporornl! m to'l. t Lttyt rr Jcťtná o
zccla rozdÍ]'nd Loncopcl Ll(dcl rrtetuJí r<tc JrvyrLtcra Jrou ot vc1-
Ll podobny. oč asl bělí ?

Zo okolnos tí pnc a lruěnó uvcdar!'ch l. u bohl lodalo !ěnÍ na-
p|írulv! Yztah @zl rctr.óÍEt!'l rllul a !t.cíd tllul proudu
Vzduohu obtcLEJícího křídlo. Vnltřní tl.ÚnÍ Ysduc}r,l' lrcrí vyJaólru_
Je jcbo hodmte rllkottv a tlrní o povrch LrÍdl. rá rr nárlrdcl
Ýtrl}t'.zr. ]' arl Eá!Bí cD, bu b11D. Přl trrG rňvá
PrqúěEÍ Lo)'eE tříd]'s géně rlebtl.r- . to tÍ.o vícc čín jsou vět!í
úE\ !áběbu- Bobl!'ryrL1ncré jsre rÍ doYoltl mzvat"rcrodrrolc$l
aÁJ'cdír"zpptňujÍ P.'1od1c5 rba two.)'t dottaG!Í dostatcčEě vr!oké-
bo rzt]'sku f D€ ptí]'l'l rylolébo odporu.

Ec vznl_b bJ.b]jb docMtÍ pr.vdÚpodobd tll'la v}1t.& pltvlžujÍ-
cÍc! Účblil tflclcb sll ! p!ÍPoáEl órla1c! !Íst!ích podlírt,jel
ují v!l'v r rEouóaEÍ' . v uč1t.r nírtl l pwrcbu ttídlr rrlaí
ěótt proodu rněy s začB rl od plho V3ó!lď.t po učllou óobq r B
Bč1tou V'dálrÚ!t. Y tei'o 'zóvttlÍ., jebol tvu pňrdaí čatt! .vírl
t: Poífcht! tÍÍdlr Dařt' úhc]' rr Y.akrra Po\J'bl ěótt1c Ytóucbu t],u-
!'í r drc.bltí prur L lrD]íi?íňu Pobyt'J''lt obf.č. l.

kopó. tzóucb! lÚtd r n peolol dlorůl ibárr o,dts-lcEl oa po_
rLr !. v bodl S oó učj vróalujr Prlb]jltď po přílo . v'tvá-řÍ pod

tebN klíBďl(ll ÚdB lelDí.r,Í Pod"'!tý' rt do bodu ?. Y t@to
níctě docbórÍ L pltnčnl lŇ{*ňího prouólaí Ý ProuděEd tEbr]'rDt-
Lí.

s'kloDětgl proud 
'zducbu 

!G p6k ohrscí lEarla L porcb! | ptll.b'
ac k o'ěq !rcÝu t bodl l | glldujc dÁle pmcb, k}íóll saěrcl k oó-
toLďé brala.

Y'óólerc!! boóu s r l udávó cclkovou da]-ku bub)'lry 3 ýzdÁ1@st
bodg l od poncbu L_řídJ'a její t1N!{b]. Y. 'lBstDí bubJ'l'Dě docMzí
k nlrtaÍ clrLulac1 Y EÍ u8EllBábo objeB Ylducbutkt€}á oá opočd
lqy!]' n€' oLo]rj prouó.|Y!: otc.ě.2.

J!ou-1l př1 crper1aentec.b, r acro{)lwlcš'cb tuÉ]'Gcb s1edovÁqr
bodrcty rozložení t18h] po bloubc. proÍl]'utkteré nají vazbu m
nÍstní ryc.hlost prouóěnÍ a 

'7ch1o!t oLolalho perušcného proudu jc
Eoanl 1dentlí1kovat polobu bubl1n pod)'c pstro!jšÍch zoěu v prČbébu
PiísIuěnýcb' L*lveL,v1z ob.č.l do]G.

Y zósrdě jlou tll 
'át. 

E!st?Dc! bubl!'n : -p-d z n1cb je m
ob! č. l a bl18 prévě popsá:a. Dé]'b't]ouě{La B poloha bub]'1u u
Ponchu ktíd1e jc rŮzná.

-dřuM Íézc jc jecnÍo ze
zr cYou ertréolícb p:ípodů iáre Přrd'kdv tlouěřLa bub11ry e případné
jeý délke Dsostou tBl rydrl!'ž? proud sc od poncbu Lříd1a odtrb-
Dr Br1! by oe L DěBu zas? znovo yrátll. TeDlo staY jc oUqrllc mzý-
réD jálo FrssklBtí bubllry. je r obr.č.2.

-třetí ÍézG je druhýn
ertréE!ÍB ptíp8deE'kdy sr zcjném t1our{kr bub}lrry zoeDóuj. s!' plÍ-
padně zanlbc- Terto přípgd Dt]ž. být mz1rráa sp1askutÍn bubl1rv

čín!' jsou její D€p!Ízld'Yé úa1D-ry pllvéŽDé ubo rcc]'s odstru.arv'
11a ob..ě.3.

PrTrÍ !í:. rbo jlrl řtčo'prní Poóob. lohoto tÝ]'áótaÍho
Útn.n PřÍ Př.Ťbu líÍóla'Ldg !í blb)'lr Déjala roDlřatuí ror-
něr7 r polohun LÍíó1o ní:r nír)'cóclrýtvt h' t t. ř.t-
r í e b- j r v 6. PtÍLLd ta}ov{ $rtrruG Přl obtétíEÍ lFoft_
}s l.lraow 7569 jr n oEc.é.4.

Y pýEí čÚttt Pbld'kg 3l p0běh zóvlslo:tl toočld't.l? Yttlaku
r úhfu Dóběhu Ptl Bc. t50 oOO|kter' lá tvs lctat4 rryr! .
Xríólo jr r lNto příP.óa trr.alé.

Pro LJídlo ! t.D. rc ntlaLovÁ ěÁ:a pro úbJJ róběhq 0J al asl
l0o uplírí ! }!ž8!Á sryéLr rc zréoÍ. Její ttE !. zjedoodu!í. Y
roz!B.hE uÝcdtrolcb Úhlo Dáběbu hJ!t'cr.zDÍ jcýy EÍ'Í'Frotož. t.D.
@z jJ. rplÍzBlrý účl'r! Ň'h] í ̂  Y rÚsa.bu t1h]ó Eúběb! l 0ogl 2 0o
j. v!ak rfŮbé! rEčB !ouabltaJ'c vltlabr Ye].E1 podobd pňcdc.b,ozÍ-
D !t€w. BrbLllq 4. w]]tYáu]Í rFouděDí 

'' 
róálc. Šrpry m lí1Ykách

ozrču"jí Běry eěB.
V ]'evé čóst1 obráz\.u j! prcběh srstereznícň zoěn vyr$tujícíc!

r m Lladkéa Lříi'1e pco É1 rúzDÁ Fe)BoldlwB čícle. Je z oěho
p€trŤď P}ízErť Účlat zvětšr1jícícb se bcd'Út R!'rcldso4lcb číse!'
r rý31?d\r pou.děaí. Vzt-]rLovó čán pro B. r 20o 000 jc ve sv{
čásll lro úb\r Ooa! 8o jtl tc€]'a př<ar. obtéL:Áaí kŤíd]'a s tíEto
PfoÍ11et za weóer5lcb podnírL je jeo ve1al EáJ'o wll'vněno Půso-
b€Fíř brb]íň. }r8Frot1 tN tl'8dké lŤÍdlo ptl Bc . l50 000 obtéLá
Eob€! r!t€bl]'!ějlÍ Foud rejlén vc s:wdnÍ r ťsIedbl Pro l*í-
ó1o oPatltEé páskorýr t.D. p}!' t,EtlŽ BeJrcldswě čÍ61.IYlz pntá
čÁ!t obE&br.

Dnrby' Podota blblb't. j. Íóu r je jlc_b pracbutÍ zroú podstst-
né zlorěed' Y].8!tnostl s výloou lsÍó18. QPor prudce vz:{otá !
wt]BL kle!Á. 

^G!o$,E!lclí 
uč1Eo!t sc vJlrezně zboršujc. z8 třÍ-

dlE sG tvolÍ vel\! úp18Í. J. to aítuece,lter{ jc třcba zBbráDlt
re všetso rjvícu

llrtl Poóoba B.bo Íar.tcbc.t -11'bBb]juv ropol v7tvó-tí p@ěFď
PřízDtYa Pod.íD.v Pro roqd{EÍ Lo)'GE_L*Íallr. PoltuPDě !ítí }vlt -
rclrÍ jcYJ'. V:tlek rlroé Ys:{!tá r odpor rtQr klcró,v!'r ota.š.3.
YýLory 1 1.loYa 'lrttDortt tldrlo l.trdt]' t. t1"ptujÍ.

va.ctq/ třl Íáll ťlhltu bubl1D Doboc cr1ltont DltáVtt]'t r to-
bě r je jíc! vzclt jr oYllrDaa Eob. okobotrl, jrjlcbŽ popt! tG Y'-
EyH rálcÍ tohoto č]'áďE.

srbury ljí vlrobrol eptíznlrý v]'1t B FoudaDí Lolrl Liíd-
}e. Jcj&h rrE1_b. rp@Áh8jÍ xt.dtd ponc$ tÍÍóc1rvyá!Í Yrtko.tl
Ytóucb! /ý1 Ýrllí t Éott./'rlé 'oaěr? \ŤÍó)'elrcjlóu j.bo Lloub-
ht/,alzH !'cblÚtl l Poa-

torEtí jrl oóttnrd't nbo rlcrpoň oe:l't účla! t|Lďéboto
'rrroóyulcLlho nílrdÍ''po dl' t. dolt EyJtFlt t lil Po\'bují
at€llÍ rrttrz Vrduc}t\ jG jlchl poc1.'oír jc v5rtvílct rpo)'očn| r vbod_
rýl trEr'prÍllu r lďÍdle o c jlcptí p@ar Dt!1 YttllLlE r o{Po-
rE r j. Dakollk.

Jrdaoq z nlch jc rrýl.-í B.J'Dold!w. čÍr1r rďíd1Vpro'11u./'ř1!
otr.č.4 v)'cro. to t@d zvětólt bloubku Ltídlr e rycblo!t }Gtu.
lo noí vŽ6l lolba r Eobr óÚÝodů.

JbouBožÚstí jr poul1tí t.tr. tT t p p 1 D a d ! Y Í c r !'
t.tD. Pro!t}"dlil wytvá-tc!ícíc! r b]'8dkéE povrcb! ktÍd1a ptctáŽ-
\t z pÓa oh: jícÍ 

' 
Žr por o'dnJ chraLler pouóění, obqlllc lulaó.taí ,

jc porulra . Pra)d sc rtává tubglcotď! dlívc nct bl L trg do-
Á1o Plbo!.m c!tou . Bto prcstaedvIaea tBLa tubu],áto'? Dr-
bo ÍlE1€orátor' l PříPad!ě jcltč n!jeL jlrl'jsou vbúqýE! Dástro-
jÍ pro ooezení rpřÍzol'Yých Úěb-B bublb rbo je j1cb úP1Dého od-
.t'ÚěBÍ. Jedaá sc tc{r o jakést Bě1é wllvn}Dí vlrstlostí Prou-
dl- Výs)'edLcl tsloÝé\oto Ea1ého tás8hB do patrozenébo PrŮběbq
proud.ěaí nálc být Brě zboršcn:( ocbo z1epšení a.}oóy6a!cš'ch vlsst-
pl tí tělcr.

Dsl!í lo!rcstÍ j8L oYllnlt wělc p!Írozcaé Y]'83trcstl prou-
iléní je b]'u} D€bo Yl'brlG. obtlL'anébo tělcra.

Úcrnry uron n v1rstaostl Prouóěoí'Yr!3B ptípsóě m zB{ror
rjsledot geroQ'Bdc}ó !íu'z8ěau být !].douárv v poolc&úcb d.-
actí'letJcb pledev!ír pl1 t.!toYáDÍ klídeI v a.lodJoulc\ýcb tp-
D.lecb. ry].o rj1l!ěBotlr uě1tá lBten!lts btu}u o vbodDa 

'}.kVeD-cl trá PtÍ'!ÍYý vlÍv n Ylsltloltl proudění. Odpor sc obrJLlG zDcB-
ěu-jr e znenlují sc mbo zcc}a p1zí NstenzDí jewy provÁzc jící
obtlkÁoí Děkt€rých těler pll Dl!'tÍcb I?cblort.cb prouóěď. trr
obr'ě.5 jc výr}cócJ( Yt1Yu hJ'ulu u vellLo:t souč1rdtelc vz!1aku
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Fao 'otDt \ym)'drove čÍr1r u !ao!l]'u rr 63 - r3?. Jsou tdt. rovDět
Úró.ry ťr1róbl taho! Profllu opetlcoíbo jcórr- Í.D. V kilblr-
ct r dnhJb' l.D. |'ň{.tardch v rlzdcb blmbtóeb D borll tř!Da.

vylÉltíu YLbr.cÍ o u8altao b1točtrr !pů'obí!. lDtGB1ÝDěj!Í
YýDěB cD.r81. E s1 čatta'c.d proqóu tatDě Přl pďrcbl kfíót. r
čórt1cuÍ ucbázc jÍcírt rl vc vol.o& rouóu. Yýslcdkcl jc u]'á
ubo tódní Dr.valPodobD.ott ťlšEr bBbllE u pw'cbu tě]'.t.. v1-
b5ct vlaL lohN trdlo vyvola! rLoDtřolgÝrtcLoí rozb1tíaÍ jl_
rctlj.Yýcb' č1ltí rbo c.\'cb LoNtstc1r!!crí rr pal rbrootí v11-
Y{ lrúry ttlbLutý plt nrríh{níg! Podtt t'aa E.D!Ícb nct po ktr-
ra brry učr-ry.

Y pNt l Lrctolod!lÁ.ÉrL{ re ěr5to Ý'rvtují Ý1batc. rcbta-
il jí!a' jr rřt{y obtÍ'tra rrbó.c!t. Jte to rp|Ítl.d urJnrltaó
pohyhrjící rc čórtt totoň . Y'tur. r .otbl'!óDí lólr vclll rnd-
Do dojÍt 1 u LoDcí Líídcl,v)'lvtr Du!po}óómébo paoitěaí' jct jrm
t1Ř dortrtcčAa Plvd D1Lo]1V Ya.k dolt tob"ó.

V 1etccléo Eodr1ÁřltYÍ 1 lctrctví je rltíl rjro!!íkDěj!í !o!-
rcttÍ pro uaělí w]:!vaěnÍ praúo vzducbu tPolob'try j. VJ'tVol@
t.řIló PfuLóžLs Proudu vtducbu pohJbqJíc4att po pwrcbu tlíd]'r.
Jal jLž bjrlo zr<n.oo pnc' jcdaá s. vět!bou o acbrDlclé !ro!třtó-
$ vb.oddcb' tEo . t]oua{al Eí!!!N'cb otrJrLlc r homícb !tn-
nÉch křÍóc]. Y rlzE6'cb, Yzdá]'cr!lrcb od náběžué }rr-ry.

Jej1ch účr)'er jo doráhaout Úč1hDl PltDěEg laEldťEl!,o proudu
v nvazujÍcí trbu]'GBtrí přJ'lebló proudaEÍ . Y dB]'!Í! ttrtg buór
Pro tytó prostled\r PouaÍYér zbat_kr t.D. Y11YeD EíEtDÍbo zYÍ_ťt-
ní plorúc r oLo]í l.D. Yzlost €u'81. ěÉrtlc v btzprostl€d!í!
ot01í Laíd1B č1a2 vzn1tají PreYeDtÍvLí úě1a.!r působÍcí prott YzLt-
tu bublla mbo raÍžcuí je jlch rptízu1r5lch v1astuostí.

ÚlrnE r.l. ubo 1 j1nL zYs4'cb Prostředtso uEělébo zYýlcDí
tEhrl.E Proudu jsou v 1etccLolodc}lrLé pru1 zdry Př1rjED-
ěíl r óob drrůé světwé váLs z plací něE€cLébo eerodynul!. proÍ.
!.Y. Scheltz.-

v ]'et?cLéE npd'elálrtví jsou slto pnost|cd$ používáry od doV
jcjÍcb vzntlu. u skutečnJ'cb' :'GttdeI'rpríkled m spodnícb streEíc!
rŤÍdel Yětmňó obrytJ'r přrd DlsttE tdc rc aáblc EěBí tYl' ProÍ1:'u'jsou použÍváry !wDě!' rÍc! D?t det.t 1.t.

Jc r1cc uč1týE ParaóoxeEt'eh]'edló ktÍd1a jsou vybavovóna acro-
dyn.ňlckJbt překážkad Y€ !rtaz. zlePětt jejlcti výkorry,alc nePfíz_
ulrJ vllr boblLu n stlYJ P'ouděDj aó! L toou plíEo Ntí.
Cbcí pllpueuo[t EárlGdující obccDě p 1 ltna !c8'1ó]o : lro do!r_
lraÍ co rožd r jDDJÍlo odporu a odpwídajÍcÍ_bo Yrt]'akq ts d9_
ďch Podďrl jc vbodoé ud''!ct lB1DÁřní proudéní po co r jvětšÍ
bl'ou-bcc EÍdb ! podaÍa}ou,2c budr Yč3t přt!ěDěno r plllctslé p'ou-
děuí otrytlc j1Ž trbr)'cubí_

rlo rcžpé óát rlorpoi' D'ě jr_H doPoručrnÍ Ldrr jr pou!'ltJ l.D. j1t
Blth/tDě DltBé .rbo alcspoň, vrlnl' vboónl ? Pobusb tr o to Y d3].-
lí! tcxtJr-

Použltí Í-D. je zřc jEě b.tPoddDcěd ut!é up!íLlad o tďíócl
r Proíl\r o uxl!Á]aÍ tlorrllcr větší jrr as1 B t jejl.rr bloobl.
j: lcdÍ jrL' rs! 75 n e rJc-hlott ]'"tu DDlí ut t' I r-t. ho
tt jrí lřÍó)'. Po\rbJjíJ .t Ercblo.61 rl 30 r t_l jG Pour1tí
l.D. Pro rLpórql rcroQrna1ctýeh v]rrtmrtí Ý.]rÍ PFl'óaPodobDé.

Jlr ctírt rídd bJrtt!.sEÍ tt ; L4' .. FiróÉ DaBJ bodDEr
Etb.LB Í odPgťg v távÍltott1 n Úblg dbabo j!oq uě$,npřÍklld
u tlbčÍcb FoÍ1)'0 r n\b' paohautír a oltrcq DabětDN bnlou ob-
rí'Dají po.t!žlt€bl. ?o eů''c vért oob6r t nrprórt{b :óvěrÓn'
ld;l jaou rPtízrdvd Účlab| urbuD po'dccřová4r.

boto!. E jlou Yžd.y l d'.spo!1cl p}.!d tulGloýó pělcrd pro po-
rouzcnl Yhodlostl' Eě1éb'o tás8.bg do přlro3r'a ar rywíjejícíbo
Prouděrí ja YhodDJ wíi' v Úva!! úslcdujÍcÍ Postup.

lÍa ráLl'adě ÍďotEcÍ cowlrc jícícb t ob!éL{híĚ kŤíd! ptl níz-
vch :7c-blostec\kterd jrou postupoě red.r v de13íl t.rtc to-
boto č1áEbr s E zÁL18dě FraltlctJc5 zLušcaostÍ 1z. óoPoruč1t Y.
Ýě.c.b ptípadré}c.b' L6t bldDot8 podÍlu BqtDoldsna čís]'a g Eg1!Éli
uí n]'atlvní tlorrltb pcoÍllu klelr Poó ccB 600 ooo u proitlo J
tlNllLN kolel 6 t r Pod bo4DotA ccr 7'o ooo u Pro'110 t i]ouš{-
\ru asÍ' l2 ÍlPou!1tí uEěIého zása.hu óo pTděěD,í Dl k:[íó}. podelu.

Takto staDov€Dé leynoMsovo ěírlo wožňujÍcí posouzení Y.hodDo-
!t! Bé]'ého zcsahu do PllrozeDébo vJlvojc pouděn1 n lŤídte,uťžc
být ozÚč€no jeko Re^ r je dáno výrazcu

T

tdr lc jr typÍcké Beynoldsovo éíslo klÍd]r r T 5e oar1sá].uí lc-
lrÚvill tlouš{k8 proťllu.

ho proílu r větŠÍ t]ouš{LN jeL l2 t t ProbEutí! ró ] Í by
bod:ota Bc^ plo bledké t-řídlo neEě13 lclcrnout pod 8!1 1 5oo ooo.

v DédI..dující t9bulcG jc rou.hru PÍ.dpokládaDJ'cb bodDot Be^

pro h)'.dló Ltldlr c utívué tlourř\r prÍllÓ :
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Y poěát'dcň objen Úč!o.Lí lIě]-a tubu.]'?Ěl u laouóící t }gtl-
ry lr rícr čt réo! PltdpoLlló8lo'lr 3r vhodué jl vyYolri' pt1 t.
'. 

podbltlcvc_h r bLtlcLýcb !tlYccb prouděoí. v 1rt.ctéú to,d.-
lÁtstvÍ tr !ělo tr !o'tG ěír včraoéj!í . btcu''vDěj!í budc bě-
1é rýěcoJ tuEuJ'Gr prNdu 

'zducbu obtlkajícíbo klÍó)'o,zc jnáar
jcbo boraístmgttí! laP€. hoto !c wlr{wa\ pfírlulaé paosllc{-
b't€bdJ zvsé trbulátory'!éoěÍ ýýb--óo! v přeóuícb borÁíc.b !šr-
Éch k#ó!l| !atE! ta Díba!rcu braDou. rbo óoloDct Přld D1.

v prrÍ b'U rjč8stějl pou!ívÁ.4r tEbulátory t DltÍ bu-hoYých
průtezo ubo tlolq'cb Dos4íH Ealého prcllzu r 

'ů'dcb tÝaro -
č tvelc oY éb.' tro júb€lalLového' J'1choběžDlLw ébo r podíY1t. ob'. ě' 6.
Jc;lcb p!íění roeět? Eě\' i!]'1Lo!t!, oó j€d'rcbo pl-ltoetru aoěren
naboru. TBkt 8. posbJpov8]'o Y ]'etectoEode]'ářsLd pru1 ptrbužDa
PatDáct ]'et.

Postupcr ča!u !. pt1 gy!t€Estl,čtě j!íť.s p.čl1YějěíE posEďá-
n1 podlíml pobxo e je jlch výsled}co'ze jléu v Bcťod'BEjlcš'cň
iJr]'ecb ý1Ě1o n to'Žt tEbu]éto:T s1cG !t8bll1zgjÍ lroudění
lro1eo L_říóe1,alc žc rýs1eó$ rjsou YldJ jednoznačně p}Ízn1věj!ír

lnobo Potuao s tBbu]'átol? b/]o u Eodelo 1 dost Dcúspěěďc_b_
Portupné b/lo LoD!t8toýáao,lr pou2ívué tubu1átot?'aŽ n rýjb\l,
zwěíEB]J uÚlosoě odpor.

Y ó.al.!átJlcb ].!ecb bJ\y lEbu].étot? Yě.ob.cDé PoužÍváry Y.
fomě Dltí nebo páslí Dr PředDÍcb horDlch !trs.oácb k!Ídel. Jc-
jlcb tloqalry sa Po\yboYsu pleváŽně lolB l @lcož jak ac uké-
zalo Pozdě jl by]o pt1J'!ě Bobo.

oj€á{ňl1c re YyEh/toÝ81J Pros!řed\y Lc zvýěcal tubulenc: třc_
be jalo jcóaa ubo vícc Íad Eelýcb otvor{ rd lebou Yc lPoóDí &
horní čéStt křÍdlr. ljr věak nebyly ptíllĚ úspěéné. Nebo b/1o Pou_
Žlto rrlko]JlL8 výnzaě bďeEDě od11šnýcb Pťtůo r bolaí plcd'aí rtra-
Da. J!qJ' zzstob z3t. q'u!Ív.l rdrtDaDí p+.drí horDí ěárt1 tsÍd1!
polJÉd! . ptj')'.p.!j!! dfoh4'c.h čótt1c P!LEět.aé vcl1lort!'.

PťbrPDa rc rrčalo Pou]!.ír.t PálLwýc.b' T.D_ r Frvoúhl? č1.DěDJb
tvr.r YyjáólrDJb Lllllta lrunoq ěuou ! !d{rýcň T.D., jc jlcbž
tlo'$tbl tleo\ qlrazd Poal l E. r.D. lačr\ být ''_lrlwá4r ó{-
I. od dbělDa b}r.4. s&aFB Po DtrNdu . DěLóJ b'\' pou!1ťJ dv..Ht
1 vtíb'at u .!boq.

l. oLa.č.6 j. PĎrhl.d ó.rítl' zPorotÁ] Eělého rárabl do pÍ!:o_
t.Dě !. yyrÍjcjÍcÍbo prsóu Y!óucb! Lolo L!Ídle. l, to bul plcd
L'íd1u rbo Ď EěE 

' lltqllcb Yzdál.Boltccb od DóbětDJ bru' tfÍ_
ó]r. Yýčtt rEí tEo3ltjL úptrol. xloóDa plrdrtrvu.jr EFrtt.gt -
ttYaí rtortL tac-b t.D.,tt ra v\' r jso rúÍvá4l u loócl0 lct ó.:'
t jt-d..

Jcltl . jrdaou P!1Po.B.lr leo rlcplcní Poó!írk PÍl rJtaEí to-
lcn L!Ídlr. jr vbodaí poturtt l. trc.hont j.bo É1ro3.EÍ lozvoJ bcr
u.alébo sal8.bu po co.otDó ajócl-rÍ ót{r. r YJurÍt tst přÍuaírýcb
wláltooltÍ 1rnÝ!á-Dl!o Dcoudq'Lt.rý x cbánttcri'ovóo u\t! odpr
E. lí'to Le bJ Bě1 Wt r.D. uEÍltěE jr ttcba olqltclc ltuoÍlt
G:'er''rutáJ'!ě. Stcjd t8l j. ó01€!'1ta rlráYDa nnb.gout scho tYc
a ttou!Ťtu

}ňlrí uvcó! D!Lol1L pratť!crýcb' paÍtt.dů pou!,ltÍ T.D.
ra oE.? j. ProÍu Lnr l -'|0O7 r wedcuíl;.rtr přlb).lžlÍcb

souaedBL. lGBto Ero'll !l proe!řca p|l ulýcb ReJEo]'ó!oYýc.b' čÍt-
1qcb jcd,nat t bfadkýB Pďrchu j j.drt Wl opstt.r oěLol1Le !.D.
ZÁroYei w]o PÉž1to P'ost1rdLó Le zv1dlteloěaí proudurtetžc je uot-
oé sl udělat koBbetBí Pl"dstsw o zEldcb p:ouďěnÍ.i9

lía otc.č.8rrýu1edrr zvló1tc].qé-b'o rouóu Lo]u toboto p'oÍLlE.
Y lcvé čágtí obrázlu jsou rJslcdp Pro b.lrdlé kř1d].o. IŤt t(h1B Dá-
běhA 60 tt Foud' oóňóvÁ m bornl gtruě l*ídla esl r PoloÍlDó j.-
ho b]'oub5. To je mrybmjÍcí stsYIj8ktol1v jc prouóění r sPod-
ní straDě c?lter PřÍ:EIYé. &Po!'o jcbo, Y€]'ÍLostí jc r1 nožné u_
aí_dlt Před!t3n porovúúl !1lek Úplaru r óslóÍ!1 obráz$,jc j1!
nebo jcště rvc11$.

IŤ1 t{h]u Bíběbu 8o !t rdrd B borBÍ !tr.a!ě oótIňáYá j1!' vcbÍ
blÍzEo ze aábě!rcu br8_ooo. Úplev jc qynJ jcr!ě !1r!í rt prc ! od-
PgE tí! péden také mobco větěí.

ÁDl' j€ó.D t obou ptÍPedo nlavědčÍ o dobré B€rodJrrlcLa účlmos-
tL toboto teukébo proÍ1lu pt1 t8k njzkéo lcyoo]dsově čÍa]c.

Y pravé část1 obrózku č.8 jsou Yýsledv obtékÁDí tdbol Ltíllt
oPstleDého ti.ňí l.D. ptl stejoén Fcynoló!otě afu1c r Qlchž úhlccb

ltl
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DÓbábrr- z veltLott1 úp13vó ls? uluzovet B ťrrua tl.PlGrí Poó-
ldrt prouděBÍ. &Pď tlet.bě t!'esl c Úč1rl bublÍ! byl v.b! po-

tllčca.
Nr o!c.č.9 jr podobd lroud-ul'cwý obnt j8}o pfl.. TrDtobá!

pro Pět rLu.ló róběhu r Br ' 60 ooo. f,'!ídlo je N'sdta' b.t l.D.
P@ard ve]'lý úPlav EE':!td !r Foíll.E vl wlccb p}íFóccb. zYě"'-

ěeí Bcyoo)'d:m čísta o 5o Í mpl1Dc!}o !óéoé rfn:né rlcplcaí.
Zr porltnrt'í ttojí část obrázlnr č.8 vlcvo abo}c. E ďtržcuí
prouóu oó !roÍ!'1u dochárí pt1 uulovéa Úhlu Dóběbu 1r lPoóDí ttn-
Da'h.Úó t. DíbětBou blrDoL Cc]lwá a1!b ú9lrn r tíl 1 odpor jrou
pooltrú YatJí rt Ptl ú.bl'.ch Dábabu řJÁtÍcb'vls. ost tDí čá3t1 to-
boto obl2Lu pll rltůrcb oóběbg 40 r 8o. To j. t'plcLó sltuBc. P-o
vtcclrgr tcnt{ r FobDutar Poll\.

trr ob.č. to j. ob$l"c Fouóad lolE ta!o! Profllu Ptl ncy-
aoldgwě čÍr]'c rwoír loo ooo'rovDěl pro Ét úhlÓ náběbu. I róc jr
P.LEé odt t'crí Proudu B sPo4Eí !t'Bně tl Bóbě'Dou hlrDou PlÍ Du-
lovóa rlhlu Dlbábu. Z rc):llortl úplerÓ jr ta!. Eol'Do ulutoýot B to,
lc xJrdí odpor bqóG t roEGzí úE]'ů aáb,ěbg 30 et 60. P:t! l2o ú-
bl'u Eóběbr j:oa pměr7 lepó1 oel Ptl Rc ' 60 o0o. Toto rvýlcBí Y.-
lllottt BQJDo]'d9on čírlr re t.d.y jiŽ plojcv1lo zrtc]la plízolvě-
Jt E poroYDád r obéu plcócbozíal príp€{y. S ujvět'!í pravóěpodob-
o:tí jc lcDto sŤ€Ý p:ouděaí rr woj1 blttclou oblastí. PlÍ l60
dochází L odt_-!eDí prouóu s!.jpě t'Bk jBko picd tíE hncó za oábět-
Dou h}aDu. F!'sobe ol lE!,nárnJ bubljDy pro Ú.b).y aéběbu vétšÍ jsl
as1 l2o j. ztcJlla JGšta c.IEl vJtrezné. l tdy!' cc obral prouóéaí
p''1 toEto neynoldsov! čís).e je!' zř€tebě z1.pš1l'nelzr j€ltě a31

urglovgt o pb! ryv1nutén osdE'1l'l,ckéE plouděuí atrl p!r1 nalýcts ú_

bl?cb Dáběbu.
tr toau docbází pravóěpoóoboě t€prc Pil zvýšcaí Bcyno1dsova čí-

lla prildu E bodŇtu ko1!E 2o0 ooo|Y1z.otr.č. 1|. zd. ptcvlóóá
YllY s€tr8č4'cb s1l Proudu DBal s11el t}ccíll j12 Eto1lL''C BDl
přl Úblu Báběb! l20 acdrcbÉzÍ k q'tvo}eaí Yellébo úp}avu za profl-
leo. Oblast ncjaeaáí!o odpo}u sc protděPoóoDběDacyzí v rozEezí ú-

blo néběbu {o at 60. Úc1gmst ProÍllu jc jlt veLu1 óobró.
Na o!e.č. l2 jc prcběL součtDltelc vzt]alu oa úhlccb aéběbu,

LzY. vzt]'gLová LtlYLl r závtslost souč1a1tr]'c vztl3kg na souč1a1-
tell oóporurt.zr. poléra,v pravé část1 obrázku. závla1ostl jsou u
vedeay jeéul prc dvě l€'Doldsovs čÍs1a r jcdaaL Pro b]aóLl lsíólo
e teLé Pro třídlo sc tfeÉ T.D.

Po).árl hladLého kfídls p.o B€yrc]dSoÝo čís]'o 4o 000 Yykazujc
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j.sDa řry!tcrczEí zrůběb tJp1c)(ý pro Podbltlclé prouóěEÍ|v1z rovDěz
ob:.č. 8. }lcpií:alvý Úělrk lB.ťloárBlcb bublt! v rozpczí !1x10 DÁb'ě-

bu 60 aŽ 90 3c pozdějt LNp.EoÝáD v roluzÍ ÚLlŮ náběbu l0o l! l50
ptÍlD1Yýo účl'olcq p-ÁrDě ostré nóběa'né bmly'avĎal ta c.u obrov'Lé-
bo zrýĎcní odPďu

Dvcdco{ apcl1ruotá)a_Í výs}cd! protazu;í, žc pou!'1tí T.D. je u tcn-
č1ch Foíl10 rýhodul 1 ptl Brynolcsových čí!leéE' l00 oo0 a př8vděpo-

dobD! Í řyA6í.b. g luFo]'droYých ČÍr.l Dl_lsÍcb Jlk a31 50 00o jcjcjlc!
Poua1tí D.tbltla pro óosa!caÍ a1cspoi PrůEěr\ýc-b acro4ywjckýci ÚčÍa_

DDttÍ.
Jtlé rrjírvé výrledB by\ rískíqy ptl EP.rlgcgt.ch utbut!čDě-

rdc! v r^5l 11. Pbd!ě!.! lLogágí sr loáqý proÍl]' B{J56b poulÍve{
b]'aně u voba létrjícÍcb Eo4clo. Cí)'cn crper1uDlu wlo rj1st1t cbo-
váaÍ toboto Fo:lltr v rc!t!5! BcrDolóroťc! čílcl ?0 ooo e' 70 000'
cot jc právé oolart Ló. lélaý volaé Eodcly. Tcstwán tryIa évě Eíd-
1r Y Eěll'.ta l :'l pro v4troá Lategorlc tlÁ.

?-'a!' z L1cb bťto Yyrob€Bo a žeb.r a aosoíli e potBalDo papÍr?E'
v1z obr.é. l]. Y ds}šíE pop1su je toto ka1e}o ozrčrDo jaLo t*Íólo 

^.
Dru.hé třídlo L a.ěřDž byl! sledoYár EolBo!t óoaežruí Yyěaí Pcvrcstl
6 tu-bcst1 p'o prrdté rJPuJt'ěDí' n Lorcl vleku $rlo opg't'řrDo v p!td-
Dl borBÍ črlta pot8h?A z balsy llouě{ry asl l,! E. To'.o lšíd1o jr
paL ozměcm jalo Eíd1o B.

U ob@ Liícf. bťU t€ltoYárv ý]'astÚstl ! hlrdhlEl pov:c\t a pár-
LoEýE: tu.bu1Étory v poétu jGéE aŽ Ďest|rístěÚEl B bor:d stnaě
za seboq Y rť'--'ch EdÁ1eDostecb od nlbě'né hrarry.'

Úne1 oáběbg byl Eěle éaes j1Ž oPuětě{ýB způsobca. v toEto p|Ípsdě
jc to ú!e)' scvled oezt vcltorcn rychfost1 P.ouóu ! tcěDou k ob'?su
sPodDJ straEy proÍ',]'u'Yl't obr.č. lJ óole'

NB ohr.é- l4 v1evo jc soubor Yz''lakových kš1Y€l P'o obě La1dla.
obě I*íd13 j3ou ! toElo plípaóě b€z T.D. Vztlakové čá:? Eíélu B jsou
s1co přÍoějéí,elc od Elyu1dsovýc}r ěÍse1 Bs1 2' 0o0 Ýýš. jsou bod-
oot' rtGiro'ch souél'nlte]'0 Yztlaku óo5s}'fiÁrul př1 tlbl'Gch DlběbÁ Yětgích
r act 2o. lo zEDá pt! Yěršícb 5oBalDl't€lícb odPoru. součBsDě De-
nÍ dosBbováD! stc joě YeIlLé hodD\i nubÁ]'nl!.o !ouětD'tt€1t EzttBbu'
coá je pro L8t€tolll' 3]A rYýbodné. Pro Rc - 40 o00 je uejvětěí sou-
čtDlte1 vztlabr u tí1cla B n1_ě!Í asl' o ! jl ve srwnÁní s křÍdlen l.
U polár v pravé částj' obfézku č. 14 j? nožné rorcěŽ Pozorov8t !nBě-
ní rozóíIy DG21 !.Fo{lrE!1c&1 YlBstno!t!1 obou LtlÍóE1 vc P.osÉcb
)ďídla l.

Poóoboé cbs.r8LtePl'st1b',t.j. zhorěení výLod] u 3taioébo codeln.

Ldv bťlo Poua1lo hlÁ pspÍrové.ho Pot8-hrr Debo tuhého balsoÝého Pota.b!
Ds l*íd}.'bry\y zazronáry ýt Y pgóesá\ých ]'.t.ch..'GóDA1o !C o Eo_

óe]J rlÁ s hloubkou LtÍdla 160 E.Eonb€tDě to wl p'o'll ITl l23r
tígrý byl pou!'1t Dg Ltíól.. Výrorry 1 letoYé Yl3ltnostl Dodrlo.. Yý-
razDě zboršlu v plÍPoóě layŽ tŤÍd].o Bělo tubJ bafsorý potlh. v ta
době reb5 1a jGš!é Dode]ót9tó r.rodJDaElk6 wzb.-ojeDs tsLoYFl pozD8t-

tsl z oboru proudění pl1 ue]-Bl !Á]'ýcb Bcyloldsovýcb čÍrlccb jeko je
t@ d!€! 3 proto tJto jcYJ u!o'\'tel4y lPo].hllvě vysvětl.ry. TeD_

to člÁrt re ruzí teč dŽ.It.ké tJio c\yb'ElDuloltl BFtYlt. L.Do-

zí eoóefáll'podobDě j3ko loEu rylo t?Dbát. jcl!ě eal dcr nc.btě jí
brÉt r vldonÍ doJ'e]t'1!a DoYa 15'o'!8e. ía olm tctúcjtí óob/ jo
spmvcd!'lrá PorBlrt'tG PÉrtb' Prof.!.r.schd't't r. Ý té dobĚ

u !ót práYě zvělcjnl\ . to jrltě nc v!cch4l.
z otE.ěa ril jc noŽnl ElčÍ't tco klídlo 

^ 
bodnDtrr Bcyoldsmr čír_

1a'ktera j. pro t}.pšrd B.rod'y|BElclilch chB'rkterl!tll proíllu
B 63'6b jakfusl E?zďk?E. Eá bodnotu ast 30 000. t{ejcdná s. Pr6vdě-
podbDě o Pl.sDou boórctB t.zv. k'lt1ckého RryDoló!ova čÍdla.

xs obr.č. l5 je ťs1e&L tcsto tŤíd18 L / l paptrowýa pota.bcn /
Přl Fe l 30 000 rro případy s jecaín'tÍenltčolat a š!3tí 1.D. J._
j1cb polobJ p Ll1ó]c jsou na obrázku vPlB"o rho'\..

Z poJ'ár v pravé čóstl obr.č. l' j€ Pst'rDé zÝýó€EJ gouč1L1t?10 oó-

Poru v€ Yšecb PlÍpgd€c-h Y" sroÝDáoÍ ! h18d\r! L|íólca. llul!élDl hoó-
noty gouč1Dlt€10 vzt]aku se vÁat zvětš1\t v o)<užLku LdJ bť]J Pou!1t'
n bornÍ st'BDĚ t!1 t.D. ÁerocyElcké cbuakterlstlry lÍ1dle s Pě-
t1 T.D. jsou pil Re = ]0 0o0 lr8kt1cry stejDa jsko p:o hlaclé L|íd-
1o P|í R. .40 000. Jsou vóal dosabovÁoy P}l Dlžších t?chlostecb 1._
tu. Úč1neL trí 8! šestl T.!. je Doa'Bé L4s,''llovat jelo p}Ízrdýý.

Porovoáal výsledkrl t€3tů obou ktídJ. je E oh'. č. 16. E totru lycb
réd PttPoffir)' Pou!. tolll'!. óosabované souč1úte1€ vztlBku jsou oco-
byčcjoě v7soké / co! rbýcá :Yyke! pj't tak DízLJcb R.yDofc!oÝých čís_
1ech ./ a Ž? exPer1rolétol1 DezozrueB11 !áéEé hJ'!tG'.znÍ p;ůběb,
aero{ybaa1ckýcb charak!e11stlř l col' je Y i'8koÝýchto p}íp€ó.ch roYně!
ncobryk1ó /. UYeéené výs1ed$r dopo:učuj1 proto Posuzov3t sc znsčnou
obězÍetnottí. 

/ ' n
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HANÁCKÁ tlGA FlA

voIných mode[ů FAI. ByLo jasné,
že u nemůžeme očekúvat pomcc óa

době vegetačniho kIidu. Po krát-

ný9!' některým ze soutěž i c í ch, do
ce Ikového hodnoc eni se po či tá Sou-čet umi stění ze všech tři soutěžia zvítězi ten, jehož součet jenejnižší. Po konzuItaci s kLubo-
vými koIegy byt můj návrh schvá-Ien a zas[án ke zveřejnění v ka-Lendáři soutěží 1gg1.

I. koto tigy byto zahájeno ?3.března a na pIoše zD Těšetice sesešto 3ó netrpěl'ivých modeLářů.
Po ča s i nám přá [o, by Lo opravdu i_deá[ni, a tak se netze divit účas-ti 11 soutěžicich V rozLétáváni,a to ještě někotik nešřastniků i,jednom startu popadato. Rozhodtose překvapivě hned v 1. ko te roz-Ietu na 1 minutu pracovniho časua maxima 240 s dokázaL zatetětjen J. Bosák. tláLo chyběto Jar.0rtovi, třeti skončiI J. VoLdán.

Týden nato, v neděti 3í.3., sesešet stejný počet účastníků k od_tétání It. kota tigy. Tentokrát
nám počas1 nepř'áLo, uŽ od ránabyto citetně chtadno s větrem 4-6 nl s, pozděj i 8 m/ s. výhodoubyt dostatek voLného prostoru se
suchými poti bez ve9etace. I vtěchto tvrdých podmjnkách poda ta
téměř po Iovi na zúčastněných kva-Iitni vÝkony, J. GabIas, MUDr. H3-car a In9. Fišr dokázaIi zatetětptný výkon. Roztétáváni se usku-tečni Io Před zaháj enim pos Iední
soutěže a zvitězi L v něm Dr. Ha-car před Ing. Fišrem a J. Gabta-sem. Krátce se zminín o Dr. Hit-carovi z domác iho ktubu. Sám o so-bě tvrdi, že je ''pechfóg1', a do-
káza t to v Ůvodním koLe tigy, kdyv j ednom sta rtu t ěž cp popada L a
j eho smů [a mě[a pokra čováni v Po-

stedním startu druhé soutěže.
Po jasném maximu zapadL jehc, kcp-
nutý modeL dc 1 5m Vyscké nádrže
s mcčůvkou u bLízkého kravina.
výLov z této páchnUuc i tekutiny
jsme zvLádLi dobře, po důktadném
osprchování a Vysušení je modeL
opět v proVozu.

Po odLétáni dvou koL tigy by-
Lo mciné sestavjt diLči pořadí
a zdá Lc S€e Že diky vyrovnanosti
špi čky už k žádným změnám nemůže
doj ít. JenŽe čLověk míní a pří-
roda mění.

Závěrečné ko Lo Ligy se Léta Lc
v neděti 7.4. za účasti 26 mode-
Lářů a byLa to soutěž pouze pro
si Lné nátury'. Brzy po zahá j ení
za ča Lo toti ž pršet a toto počasi
spoIu se s'i Iným větrem trvaIo
prakti cky až do pc Iedne. Léta to
j en pá r odvá ž L i vců, mnoz1 mode-
Ly vůbec nevybaLil'i .r odjeLi do_
mů. Většina věřiIa, Že se počasí
přeci j en umoudř'i a dočka ti se'
P řed po Lednem déšt témě' usta L,
také vjtr zesLábL a tak ti pro-
močeni vytrvaLci mohIi už v po-
ktidu doLétat zbytek soutěže.
P Iný výkon doká za I za t et ět nená-
padný J. vo Ldán z Hrani c B.M.2
j cdi ná sekundc chybě La D r. Hocaro-
vi a it. Drobiszcvi.

CeLkové pořadí se oproti před_
2ckLadům dosti změni Io. Diky vy-
rovnanosti ve všech ko Lech si
vítězství odnesL nestárnoucí J.
GabIas zc Zti;rar'2. místc á Índ-
Iou ztrátou obsadi L zms. J. Jret
z Ku.novic. Na cetkové 3. misto
se vynikaj ícin závěrem propracoval
Dn. Hacar, čimž odsunuI na 4. mi-
stc da [šíhi'' dcmác ího zd. HaVeLku,
ktenélu to v deštj moc nešLo. Pos-
Lední hodnocen3 é. mi sto obsadi t
J. voLdán z Hranic htavně diky
vitězství v závěrečné scutěži.

Co řici závěrem? Byta to pro
nás v podstatě zkouška, zda j e
možné t imto způsobem lbez funkci-
onářů/ soutěže [état. OhIas vět-
šiny zŮčastněných byt 9řiznivý,a tak tze očekávat, Že i v příš-
tim roce se uskutečn'i ''Hanáckátiga F1A".

t4irosLav Vymazat
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INFoRMACE o souTÉŽicll

. Pro Ly, kteří mají zájem ostart v soutěžich s'ětového pohá-ru uvádim iníormace o soutěžichpořádaných V nejbLižši době. Proúptnost dodáván, Že koordinátorem
světoVého poháru za subkomisi voL-ného Letu cIAM FAI je Ian Kaynesz veLké Británie.

soutěž se koná ve dnech ? 4.- 17 .

PořadateL h tedá čascměři če ! Sotěž nen'i zařazena do seríá [u wkterý zastaL r. Kaynes důvod
n eznám.

u-
c,

PAMPA c UP ?. ro čn i k

PAN cuP 3. ročník
soutěž se koná od 3O.ó. do 2.7.v Zrenjaninu v Ju9cs [ávi i. Po níse uskutečni !ts 1991 . v pátek ?g.června je příjezd a re9istráCé2
v neděLi 30.ó o 2?hájení a soutěž
F1^, v pondě[j 1.7. soutěž F1B aF1cr'vyhtášení vitězů a banket.
Začátek soutěží je vždy v 8 hod.
Sta rtovn é za ka tego r i i óo cHF .za dvě 80 cHF. Termin zas[ání'při-
hLášky je do 15.5.1gg1 . Z claLšichpopLatků b ,rket 35 cHF2 ubytová-n1, po Lopenze, banket Z3S CHF.Kontaktni adresa: AerokLub ,,Zar-

PořadateL htedá časoměři če.
ANTONOV CUP 91

Soutěž se koná 13.až 17.7.na Le-tišti ''Buzovaja'' v Kijevěr SSSR.

FREE FLIGHT

WORLI) CUP



3ó
V sobotu 13.7. Př ijezd, regi stra-
C8t zahájeni. V neděLi 11.7. SoU-
těž F1B a F1C od 8 h'od., v pondě-
Li 15.7. SoutěŽ FíA od 6 hcd.,
v Ůterý 16.7. PFohLidka Kijevá a
s Lavnostni zakončeni . Sta rtovné
j e 20 UsD, da L'ší pop Latky ubyto_
ván'| /spcnt. hoteL čAJKA/ 30 Uso,
stravovánj 30 UsD a banket 2a UsD.
PřihLášky c1 nejdřivet f,ljLépe již
1.5. Kontaktni adresa: USsR1252 05ó
Ki j ev, Inciustria Lna ja 27, RSTKAT{.
Ukrajinšti modetáři měLi zájem o
start na B0HEltíIA CUPu výměnou za
start na jej ich soutěži. Nenaše(
j sem však u ná s záj emc e o cestu do
K i j eva a tak j sem nem:.rh t tuto ha-
bidku akceptovat.

PUCHAR POLSKI 91

soutěŽ se uskutečnj ve dnech 1 5.-
18.8.1991 v GLiwicich v potsku.
Ve čtvrtek 15.8. je při j ezd, v pá-
tek 1ó.8. Soutěž F'lA se začátkem
v 9 hcd., v sobotu 17.8o Soutěž
F1B a F1C se začátkem ve 1r3o ltod.
a nedě Le 18.8. j e rezervnim dnem.
Startovné je 25 usD. Datší popLat-
ky banket 7 USD, strava J USD za
c'sobu a den. Ubytováni v IYHo Hos-
tet za 4 USD za osobu a den a kamp
na tetišti. Příjem přihtášek do
30.ó.1991 . ŘediteL soutěže: tlitoLd

r. N-a

>!--

Stabi szews!<i, Ryneir 1gt 14 1COCtirice, poLsko.
Bankovni spojeni; GLiw. Stow.Mod.. Lot., Gtivicki Bank Handto-
lJy S.ó., Nr.61 1991 -50c0 116-132.
MIsTRoVsTVi sVĚTA F1ABc 1991
Pro zájemce o t'lS Ve voLném tetu
uvádim zák l'adní i nf ormace. Pokudpojedete ''ckoLo,' a nebo se zú-
častnite soutěže PAN cUP, můŽete
zůstat v Zrenjaninu lJug./ a býtpřitcm jako divák nebc jako ča-
5oměři či. PořadateI nabízj časo-
měři čům ubytováni o stravcváni
po 7 dn i a odměnu Vyp La c enoU v di-
nárech. Létá se na pLoše veLi-
kosti 1x1? km 1o km západně od
Zrenjaninu. časuvý průběh Í{S:v ůterÝ 2.7. přijezd a re9.i stracs,
ve středu 3.7. přejimka modetů,
trénink a zahájeni f,tS, ve čtvrtek
1.7. trénink, V pátek 5.?. sou-
těž F1A, v sobotu 6.7. soutěž
F1c a V neděLi ?.7. soutěž F1B"
v pcndě[í 8.7. j e náhradní denn
vyhtášenj vítězů a zekončení Sou-
těže. V úterý 9.9. je odjezd.
Naším reprezentantům přej enre
hodně ůapěchů a čtenářům VoLného
Ietu reportáž v přištim čiste.
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