letadla

V roce 2006 se na letišti objevil kolega
Martin s modelem koupeným přes internetovou inzerci, jehož stavitel pan Tuček
ho udělal na elektropohon a původní plán
zvětšil o 50 %. Model Leningradec I se
podařilo úspěšně zalétat a pak i provozovat. Při jednom letu na jaře 2007 však
došlo při přistáni - vlivem zvýšeného poryvu větru - k pádu a následné havárii, jejíž
důsledkem byl utržený centroplán. Tehdy se mi model dostal poprvé do rukou,
abych jej opravil. Po opravě následovalo
nové zalétání a opětovné používání. Až
do druhé havárie na rušení (tentokrát
totální) byl model úspěšně provozován do
října 2007. Pří této havárii byl kompletně
zničen trup a zůstaly pouze křídla a výškovka. Tehdy se mi model dostal do rukou
podruhé. Byla to výzva: Opravit tento pěkný model!
Spojil jsem se se stavitelem a konzultoval jeho stavební postupy a podle toho
se pak pustil do reinkarnace modelu.
Tak jako bájný Fénix z popela přede
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mnou postupně vyrůstal Leningradec II.
Stavbu jsem pojal tak, aby výsledek byl
co nejlehčí, protože zadavatel jej chtěl
dále provozovat na elektropohon.

Leningradec II. - stavba
V podstatě celý trup je postaven z balzy,
jen přepážky pod centroplánem a motorová přepážka jsou z letecké překližky. Tento základ je spojen smrkovými nosníky
a pomocí balzových podélníků tvoří trup.
Ten je v přední části až po konec kabiny zpevněn překližkou tloušťky 0,4 mm.
Vršek trupu od kabiny dozadu je potažen
balzou tl. 1,5 mm. Část před kabinou je
potažena balzou a je na ní vytvořeno
odnímatelné víko kryjící prostor pro baterie. Ty jsou umístěny hned za motorovou
přepážkou,
která nese motor připevněný
zadní montáží. Celá přední část trupu
byla kompletně zhotovena a vybroušena
před potažením, a kapota kryjící motor je
držena pouze potahem. Kryt baterií drží
pomocí magnetů. Spodek trupu zpevňuje
překližka tl, 1,2 mm a z vnitřní strany jsou
nalepeny výztuhy na připevnění duralového podvozku.
Ten sice neodpovídá předloze, ale
je vysoce funkční. Proti původnímu
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modelu přibyly vzpěry zhotovené z uhlíkových trubek, na křídle jsou připevněny
pomocí kulových čepů a na trupu je jistí
plastová vidlička s kovovým čepem.
Křídlo doznalo také změn. Proti předchůdci je sestaveno do celku, který se připevňuje k centroplánu pomocí tří šroubů
o průměru 4 mm. Spojení servomechanizmů v křídle s trupem je pomocí vícepinového konektoru. Klapky dostaly nové

panty a celé křídlo je nově potaženo tak,
aby ladilo s designem trupu. Kompletní
imatrikulace se hodně podobá skutečnému letadlu, jen místo zelených ohraničujících linek jsou použity linky červené.
Také RC osazení doznalo změn. Nyní je
model ovládám pomocí systému SPEKTRUM 2,4 GHz namontovaného ve vysílači Hitec Optic. Modul za koupený u firmy
Astra ovládá přijímač AR7000. Servomechanizmy dodal Kostkamodelcentrum.

V křídle jsou na klapkách i na křidélkách
Hitec HS 22588 . Uvnitř trupu jsou serva
pro výškovku a směrovku taktéž Hitec HS
22588. Model je potažen fólií Hummingkote zakoupenou u JR Models v Šebrově. Hotový letoun o vzletové hmotnosti
2200 g pohání motor RAY C3548/05,
který dodala fa Reichard Modelsport,
s baterií 4čl. lipolek EV025 2170 mAh
a regulátorem Jeti Spin 44 .
Zálet
Zálet proběhl 9. února za krásného slunečného počasí, foukalo do 5 mIs. Po
prvním letu došlo na dovážení asi 30 gra-

my do předku modelu a výměně původní
vrtule APCIE 12x6 za vrtuli 12x8. S tímto
pohonem má model dostatečnou rezervu
výkonu na eliminaci chyb pilotáže. Letový
projev je vynikající, model se nádherně
nese vzduchem a vzhledem k velikosti
směrovky je i při malé rychlosti směrově
velmi stabilní.
Pavel Roman

Technická data:
rozpětí
délka
plocha křídel
letová hmotnost
plošné zatížení

1500 mm
1050 mm
49 drn"
2200 9
44,9 g/dm2

