Úvod pro nezasv cené
Laskavým tená m, kte í nejsou seznámeni s terminologií, která je v povídkách použita, bych
rád osv tlil n kolik základních termín .
Volné modely, jak nazna uje jejich ozna ení mezinárodní leteckou federací FAI, tedy F1,
vznikly již na po átku letectví a jejich základní chrakteristiky se dodržují dodnes. Volné jsou proto,
že jejich let nesmí být ovládán. Tedy žádné rádio. Maximáln je v modelu asova , který v p edem
nastavených asech vykonává p edem nastavené funkce. Od okamžiku vypušt ní modelu tak
modelá ztrácí nad modelem kontrolu, ten pak letí sám, ovliv ován pouze tím, jak byl postaven
a zalétán, unášen v trem a stoupavými i klesavými proudy.
Sout ží se v délce letu - m í se od vypušt ní modelu do p istání nebo zastavení o p ekážku,
nap íklad strom. Doba m eného letu je omezena, na takzvané maximum neboli max, v tšinou na
t i minuty. Pokud více modelá odletí v základní sout ži (v tšinou 7 kol) všechna kola na
maximum, postupují do rozlétávání neboli fly-off. Tam se maximum postupn prodlužuje a do
dalšího kola postupuje pouze ten, který je ulétne.
Za normálních okolností slunce zah ívá povrch zem a od té se oh ívá vzduch nad ní. Když je
dostate n teplý, utrhne se a stoupá - jako balón na teplý vzduch. Tak vznikne stoupavý proud,
stoupák neboli štajgr. Všichni se samoz ejm snaží umístit éro do stoupáku - ten zajiš uje let na
maximum. Na uprázdn né místo po stoupavém proudu se nasouvá chladn jší vzduch z okolí
a vzniká naopak klesavý proud, klesák neboli díra. Let v klesáku kon í podstatnou ztrátou vte in model schopný let t bez vlivu termiky 4 minuty, „dokáže“ let t v klesáku i pod jednu minutu.
Nejsiln jší termika je za slune ných a v trných dní, ale slabá se vyskytuje, i když je zataženo
a prší.
Aby model v termice neulétl, asova vyklopí po nastaveném ase výškovku (vodorovnou
ocasní plochu) o 30-45° a model pak padá naplocho k zemi. Odborn se to nazývá determalizátor
nebo determalizace, slangov kopnutí. Obecn se ale kopnutím nazývají jakékoliv prudké zm ny
sm ru nebo rychlosti.
N kdy modelá i ve snaze utrhnout stoupavý proud b hají pod letícím modelem a mávají nebo
to í na hlavou ástí oble ení - v p ípad , že se pohybují v p eh áté oblasti vzduchu, m že opravdu
tento vzruch stoupák utrhnout - rozhodn to ale není stoprocentní.
Stoupavé proudy a vítr zanáší modely leckdy zna n daleko od místa startu. A to je to, co d lá
volný let volným letem - není to žádné stání na letišti s vysíla kou, ale asto b h za modelem p es
hory a doly.
Stru né charakteristiky nejrozší en jších kategorií:
F1A: v tro , start pomocí 50m dlouhé š ry, let se m í až po odpoutání ze š ry.
F1B: model s gumovým motorem - pro start je použita energie nato eného gumového svazku, po
vyto ení svazku letí jako v tro
F1C: model se spalovacím motorem - doba chodu motoru je omezena na 5s, pak letí jako v tro
F1E: svahový v tro - startuje se z ruky na svahu, sm r letu (proti v tru) je ízen magnetem
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