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školní model výkonného házedla pro klasický i kruhový hod
rozpìtí 600 mm, délka 600 mm, hmotnost 45g
Vyrábí a dodává: Hiesbök s.r.o., provozovna Brodská 97 Ždírec nad Doubravou

Model Hawk je koncipován jako jednoduchý víceúèelový školní model.
Lze ho vyrobit v mnoha variantách, od volného házedla po RC model s elektropohonem.
Mùžete si na nìm pøímo vyzkoušet vliv nastavení jednotlivých køidélek a klapek na prùbìh letu modelu.
Tento návod nezahrnuje základní modeláøské postupy a techniky.
Slouží jako informaèní vodítko k sestavení modelu.
Ke stavbì modelu budete potøebovat rovnou pracovní desku, modeláøské špendlíky, brousítko
a brusnou houbièku, lepidlo ( UHU Hart ) a trochu zaponového laku.
V návodu popisujeme základní stavbu modelu. Ostatní modifikace najdete postupnì na našich
internetových stránkách.
Stavbu trupu zahájíme slepením hlavice modelu.

Díl hlavice è.5. pøebrousíme
brusnou houbièkou.
Z bukové kulatiny odøízneme dva
centrovací kolíky.(14 a 30 mm)
Konce obrousíme do kulata.
Na díl è.5 postupnì pøilepíme
boènice è.6, které centrujeme
kolíky è.4. Kolíky nezalepujeme.
Hlavici necháme vždy zaschnout
pøišpendlenou na rovné podložce.
Stejnì postupujeme i pøi lepení
dílu è. 7. Pøi lepení jednotlivých
vrstev hlavice se øídíme podle
výkresu.

Pøed pøilepením pøekližkových boènic hlavici vybrousíme podle výkresu (pohled seshora).
Vybrousíme zejména pøechod hlavice do uhlíkové trubky.
Zároveò mùžeme zalepit pøední støedící kolík è.4, který po zaschnutí zabrousíme zároveò s hlavicí trupu.

Pøilepíme pøekližkové výztuhy trupu è.8 a hlavici
vybrousíme do finální podoby.
Hlavici nìkolikrát nalakujeme zaponovým lakem.
Každou vrstvu laku pøebrousíme brusnou houbièkou.
Lehce zkosíme konce trubky trupu a zalepíme ji
do trupu.
Díl SOP zbrousíme smìrem k záøezu pro VOP
na tloušku cca 1,1-1,3mm. Potom je spoleènì
s VOP nìkolikrát pøelakujeme zaponovým lakem.
Každou vrstvu pøebrousíme houbièkou.
Potom odøízneme pohyblivé èásti kormidel.
Jejich styèné plochy lehce pøebrousíme do kulata.
Z drátu (oddíl E) nastøíháme kousky o délce 7-8 mm.
Modeláøským špendlíkem si udìláme otvor pro drát
pantu a rozvolníme ho (viz. obrázek).
Drátky potom do kormidel zalepíme.
Potom pøitlaèíme klapku kormidla ke drátùm
a v místì otlaku po drátu udìláme opìt špendlíkem
dírku pro drát. Drátky do klapky také zalepíme.

Z dílù è.10 a 11 slepíme “kapsu” pro trubku trupu.
Vše obrousíme do hladka a pøelakujeme.
Opatrnì obrousíme záøezy VOP a SOP tak,
aby do sebe vsuvnì zapadaly. Pak VOP a SOP
k sobì pøilepíme. Dbáme na kolmost lepených ploch.

Potom pøilepíme výztuhy è.12.
Spoj mùžeme jednou pøelakovat zaponovým lakem.
Komplet prozatím k trupu nelepíme.

Pøipravíme si polotovary pro stavbu køídla. Na jejich konce pøilepíme horní díl è.2.
Po zaschnutí pøebyteènou èást køídla odøízneme a konce obrousíme.

5 cm

Na spodní stranì køídla si narýsujeme tužkou èáru podle obrázku.
Od této èáry smìrem k odtokové lištì køídlo brousítkem obrousíme. Po obroušení by mìla mít
odtoková lišta køídla tloušku cca 1 mm a èára po tužce by mìla zmizet.

6 cm

Druhý díl è.2 pøiložíme ke køídlu.Tužkou si oznaèíme jeho polohu a køídlo opìt obrousíme do úkosu.
Spodní díl køídla è.2 pøilepíme a po zaschnutí obrousíme do èista. Potom postupnì pøilepíme výztuhu
køídla è.3. Proužek pøekližky pøilepíme nejdøíve zespodu køídla. Po zaschnutí ho ohneme okolo
nábìžné hrany køídla a opìt ho pøilepíme. Pøebyteèné èásti obrousíme.

Tužkou si oznaèíme polohu klapek køídla a vyøízneme je. Hrany klapek a køídla obrousíme do kulata.
Pøilepíme drátkové závìsy. (Postupujeme stejnì jako u VOP a SOP)
Køídlo potom lakujeme 2 x zaponovým lakem. Každou vrstvu laku pøebrousíme brusnou houbièkou.
Spoj køídla obrousíme do úkosu tak, aby nám vzniklo požadované vzepìtí køídla modelu
a obì poloviny køídla k sobì dobøe slepíme.

Po zaschnutí køídlo pøilepíme k hlavici modelu.
Pohledem zepøedu kontrolujeme soumìrnost celku. Potom pøilepíme komplet ocasních ploch.
Pootoèením si doladíme soumìrnost ploch ke køídlu a vše necháme dobøe zaschnout.

Do modelu vsypeme tolik závaží, aby byl model vyvážený (poloha tìžištì je na výkresu).
Korekce a smìr letu pak již ovlivòujeme pouze mírným ohýbáním klapek kormidel a køídla.
Model zalétáváme proti smìru mírného vìtru.
Klesá li pøíliš strmì k zemi, mírnì ohneme výškovku smìrem nahoru, nebo trochu sklopíme
vnitøní klapky køídla smìrem dolù.
Houpe li model, výškovku pøihýbáme mírnì dolù.
Let modelu by mìl být klidný s pøimìøeným klesáním.
Smìrovkou a vnìjšími klapkami køídla korigujeme požadovaný smìr letu modelu.
Do hlavice modelu mùžeme pøišroubovat vleèný háèek.
Model pak mùžeme vlekat na cca 15 m šòùøe nebo ho vystøelovat katapultem.
(5 m kvalitní gumy 3x3 mm nebo 6x1 a 10 m provázku)
Házíme li model kruhovým hodem, házíme ho nejprve nižší silou, abychom ho mohli lépe seøídit
a pøedešli jeho znièení. Po seøízení modelu postupnì sílu hodu zvyšujeme až na potøebnou úroveò.
Model není hraèka. Dbáme na bezpeènost práce pøi jeho stavbì a létání s ním.
Na internetových stránkách www.mladykonstrukter.cz budou postupné uveøejnìny všechny další
modifikace tohoto modelu.
Mnoho úspìšných startù s našim modelem pøeje kolektiv Hiesbök s.r.o.

