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Polomaketa
DA 42
Twin Star

Jaroslav Velísek
LMK Strážnice
Rakouská firma Diamond Aircraft známá výrobou letadel HK
36 Super Dimona, DA 20 a DA
40 Diamond Star v květnu roku
2004 získala certifikaci na své

další letadlo DA 42 Twin Star.
Vývoj tohoto letounu byl velmi
krátký, neboť začal na konci roku
2001. Prototyp s imatrikulační
značkou OE-VPS poprvé vzlétl
ve Vídeňském Novém Městě 19.
prosince 2002. Jde o dvoumotorový čtyřmístný celokompozitový letoun vybavený tříkolovým
zatahovacím podvozkem příďového typu určený především pro
obchodní a výcvikové lety. Při jeho návrhu bylo dbáno především
na ekonomiku provozu, což se
povedlo. Je to dáno vynikající aerodynamikou celokompozitového draku a typem pohonných jednotek; letoun pohánějí dva vznětové čtyřválcové motory Thielert
TAE Centurion 1.7 se zdvihovým
objemem 1 698 cm3 s turbokompresory. Tyto motory pohánějí
třílisté hydraulicky stavitelné vrtule o průměru 1,87 m. Jako palivo lze použít jak letecký petrolej,
tak běžnou automobilovou naftu.
Palivové nádrže mají celkový objem 195 l, s přídavnou nádrží je
množství neseného paliva až
280 l.
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Zalétaný prototyp byl
poprvé představen na
aerosalonu Aero 2003
ve
Friedrichshafenu.
O vynikajících vlastnostech tohoto letadla svědčí nonstop přelet Atlantického oceánu uskutečněný dne 16. srpna
2004, kdy stroj odstartoval z Kanady a zamířil
do Porta v Portugalsku.
Trať o délce 3 518 km
ulétl za 12,5 hodiny.
byl v roce 2004 a informace
o něm byly zveřejněny v časopisu RC modely 3/2005,
případně je najdete na
internetových stránkách LMK Strážnice
– www.lmkstr.eu.
Trup tohoto modelu
nebyl ještě laminátový.
Dnes popisovaná
nová polomaketa

tohoto letadla je postavena v měřítku 1 : 5.
Rozpětí modelu je
2 690 mm, délka 1 710
mm, celková letová
hmotnost 6 100 g. Model je poháněn dvěma
elektromotory MVVS
4,6/1120 Sport s regulátory Advance 66-3P od firmy
JETI model. O napájení se starají dvě sady článků PowerIon
2 600 mAh 4s2p Li-ion o výsledné kapacitě 5 200 mAh. Tato kapacita postačí na 7 až 8 minut letu.
Model je vybaven elektricky
ovládanými zatahovacími podvozky od švýcarské firmy Geizendanner – Technik. S příďovým
podvozkem však byly často problémy, proto na jaře roku 2012
dostal model nový přední vlastnoručně zhotovený podvozek. Součástí palubního systému jsou další
dvě baterie složené ze čtyř NiCd
článků o kapacitě 1 700 mAh; jedna slouží pro napájení přijímače
a serv a druhá pro napájení ovládání podvozku.
(Pokračování na str. 40)

Technické údaje skutečného letadla: Rozpětí
13,42 m; délka 8,51 m;
výška 2,65 m; nosná plocha 16,29 m2; hmotnost
prázdného letounu 1 180
kg; maximální vzletová
hmotnost 1 700 kg; maximální cestovní rychlost 376 km/h; minimální rychlost 96 km/h;
stoupavost u země 8,75
m/s; dostup 6 100 m; výkon motoru 99 kW při
2 300 ot./min; počet sedadel 4.
Stavbě dále popsaného modelu předcházela
stavba Twin Staru v měřítku 1 : 5,5, tedy s rozpětím 2 440 mm. Zalétán
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(Pokračování ze str. 39)
Stavbě modelu předcházela
příprava stavební dokumentace,

ky 1,5 mm. Koncové části
křídla jsou se střední částí
spojeny spojkami z duralové kulatiny o průměru

10 mm, které jsou uloženy
v laminátových pouzdrech. Křídlo je vybaveno
křidélky a vztlakovými
(brzdicími) klapkami. Tyto klapky a křidélka jsou
přilepeny pouze kvalitní
čirou plastovou samolepicí
páskou Aerotape. Pro
ovládání křidélek jsou použita serva Graupner
C3341 a pro vztlakové
klapky pak serva Hitec
HS-85.
Bezkomutátorové elektromotory MVVS 4,6/1120
Sport včetně regulátorů
jsou uloženy v laminátových trubkách o průměru 50 mm, navinutých ze tří vrstev skelné tkaniny o plošné
hmotnosti 110 g/m 2.
Tyto nosné trubky
jsou překryty motorovými kryty ze skelného laminátu. Motory pohánějí pevné vrtule APC 11/5 E. Regulátory s motory jsou zapojeny
paralelně, čímž je zabezpečeno stejné napájecí napětí obou motorů a regulátorů.
Hlavní podvozkové nohy jsou naohýbány z ocelového drátu o průměru
5 mm a jsou opatřeny koly
o průměru 70 mm.
Vodorovná ocasní plocha má symetrický profil
NACA 0009, je jednodílná, k trupu je uchycena
dvěma
polyamidovými

vše je kresleno v CADu a následně byly díly frézovány na CNC
frézce. Při stavbě modelu je použita i řada kompozitových dílů,
laminovaných v negativních formách. Tyto díly a formy jsou dílem známého modeláře Ladislava Knebla z Kopřivnice. Jde především o díly trupu včetně rámu
překrytu kabiny, dále o winglety
a dvoudílné kryty motorů.
Křídlo je pětidílné, skládá se
ze střední části (centoplánu),
koncových částí a wingletů, což
umožňuje dobrou skladovatelnost a manipulaci při přepravě.
Křídlo má osvědčenou kombinaci profilů E 207 u kořene a E 195
na konci křídla. Konstrukce křídla je klasická, hlavní nosník je
tvořený dvěma smrkovými pásnicemi o průřezu 3 x 10 mm, které se zužují na průřez 3 x 5 mm na
konci křídla. Hlavní torzní skříň
křídla je potažena balzou tloušť-
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šrouby M4. Přímo ve
stabilizátoru je uloženo
servo Hitec HS-85.
Kostra VOP je řešena
klasickou celobalzovou
konstrukcí s uzavřenou
skříní a páskováním žeber balzou tloušťky
1 mm. Winglety vodorovné ocasní plochy
jsou vybroušeny z plné
balzy.
Trup je celolaminátový. Zadní část trupu
je vyztužena uhlíkovou
trubkou, která umožňuje lépe zachytávat setrvačné síly vznikající od
VOP, která je uložena
na horní části SOP. Uhlíkové trubky jsou poujsou frézované a broušené
z pěnového materiálu
Conticell. Dále je kabina vybavena palubní
deskou od firmy
Aeroteam Vsetín.
Čirý překryt ka-

žity rovněž k vyztužení přední
části trupu v oblasti přepážky
předního podvozku. Přední podvozková noha je zhotovena z duralové kulatiny o průměru
12 mm s kyvnou odpruženou vidlicí, je opatřena kolem o průměru 60 mm, směrově je ovládána servem Hitec HS-425. Směrovka je ovládána taktéž servem
Hitec HS-425, a to prostřednictvím lanovodu. Kabina je vybavena sedačkami posádky, které
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biny vylisovala firma
HVP model a k rámu je
přilepen lepidlem Purocel.
Potah křídla a vodorovné ocasní plochy je
z nažehlovací fólie Mo-

Hlavní technické údaje:
Rozpětí

2 690 mm

Délka

1710 mm

Hmotnost
Motory

6 100 g
MVVS 4,6/1120 Sport

nokote a doplněn imatrikulačními značkami, popisky a dalším
označením vyřezaným ze samolepicí fólie.
Model byl zalétán 8. srpna
2009. Letové vlastnosti má velmi
dobré, létá realisticky. Především mě překvapilo příjemné
chování modelu při vysouvání
brzdicích klapek. Při jejich použití není nutné vůbec let korigovat výškovkou.
Případné dotazy rád zodpovím na e-mailové adrese jaroslav.velisek@uh.cz.
Snímky:
autor a Ing. Jindřich Felkel
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