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Elektroakrobat Acro E2

Jaromír Vycpálek
Když jsem se v roce 2012 po
dlouhé (velice dlouhé) přestávce
vrátil k modelařině od reálného
létání a přes různé EPP modely
jsem se propracoval k ušlechtilejším konstrukcím, například
k Elipsoidu, Beaveru, Volcanu
nebo Doublemasteru – zprvu tedy nákupem hotových modelů –
tak jsem si začal pohrávat s myšlenkou postavit si něco vlastním
přičiněním. Vlastním přičiněním
poplatným dnešní době, tedy
z profi CNC výřezů.
V RC revue 9/2013 mne zaujal
článek Jaroslava Velce z Kladna
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o modelu elektroakrobatu Acro-E od pana Jaroslava Velíska
z LMK Strážnice. Z jeho popisu
a obrázků mi vyšlo, že je to přesně to, co si představuji pod pojmem pěkný velký elektroakrobat klasické konstrukce. Výřezy
jsem objednal, model postavil
a dva roky si užíval jeho vynikajících vlastností. Vyklepaný (nezalepený) šroub páky serva výškovky pak byl příčinou totální
destrukce mého nejoblíbenějšího
akromodelu. S tímto stavem jsem
se nemohl smířit a kontaktoval
jsem proto znovu pana Velíska.
Dozvěděl jsem se, že již má další
verzi Acro E2, která má oproti
původnímu modelu drobná vylepšení. Jde především o zvětšení
plochy SOP včetně úpravy zavěšení směrovky, zúžené konce křídla a současně mírné zvětšení jeho rozpětí a změnu velikosti křidélek včetně úpravy jejich zavěšení. Další úprava spočívala ve
vylepšení kapoty motoru, která
je doplněna o otvor pro přívod
chladicího vzduchu. Všechny
změny jsou ku prospěchu už tak
dobrého modelu.
Konstrukci trupu tvoří odlehčené přepážky a dvě bočnice
z topolové překližky s přesně vyfrézovanými zámky, které zajišťují správnou polohu a kolmost
přepážek. Z tohoto překližkového základu trupu vybíhají čtyři
balzové podélníky o průřezu
6 x 6 mm zpevněné příhradovinou z balzových lišt o průřezu
3 x 6 mm. Stavbu trupu je vhodné
začít slepením kompletních bočnic včetně diagonálních výztuh
a pak bočnice spojit přepážkami.
Ve spodku trupu je zalepena základna pro podvozek z letecké
překližky tloušťky 3 mm a zbytek centroplánu trupu je zespodu
vyztužen balzou tloušťky 3 mm.
Hřbet trupu za kabinou spočívá
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které zabezpečí, že se
SOP při stavbě nezkroutí.
Kýlová plocha není do
trupu zalepena, ale je uložena na dvou uhlíkových
trubkách
zasunutých
v laminátových pouzdrech. Proti vysunutí je zajištěna šrouby M3. Toto
řešení je sice stavebně
trochu pracnější, ale
umožňuje její snadnou
demontáž a následný pří-

na dodaných vylehčených přepážkách z topolové překližky.
Tato oblouková zúžená část trupu je polepena balzou tloušťky
1,5 mm. Při sestavování se tato
konstrukce trupu zdá poddimenzovaná, ale není tomu tak. Celý
trup se výrazně zpevní po vlepení diagonálních výztuh a konečné potřebné pevnosti dosáhne po
potažení. Motorové lože tvoří
kónická laminátová trubka se
zadní přírubou ze skelného laminátu tloušťky 2 mm pro uchycení
k motorové přepážce. Tato konstrukce je jako celek velice pevná
a přitom má nízkou hmotnost. Je
velmi vhodná pro motory typu
Roton, motory s oběžným pláštěm (například Hacker nebo
AXI) je vhodné upevnit prostřednictvím zadní montáže na
závitových tyčích. Podvozek je
tvořen laminátovou pružinou
přichycenou k trupu třemi polyamidovými šrouby M6. Noha ostruhy s kolem je spřažena se
směrovkou a umožňuje pohodlné pojíždění a přímé starty. Překryt kabiny může být z uhlíkového nebo stříbrně probarveného
laminátu, případně je možné použít i čirý plastový podtlakově
tvářený překryt.
Vodorovná ocasní plocha má
symetrický profil a konstrukce je
tvořena balzovými žebry, náběž-

nou lištou a zužujícím
se hlavním balzovým
nosníkem, torzní skříň
je celá potažena balzou
tloušťky 1 mm. VOP má
nulový úhel náběhu.
Součástí žeber jsou stavební můstky, které
usnadňují stavbu VOP na rovné
pracovní desce. Uprostřed stabilizátoru je umístěna základna pro
servo Hitec HS-225 BB nebo jiné
vhodné, 16 mm tlusté servo, které
ovládá výškovku krátkým táhlem. Výškovka je konstrukční, je
potažena Oracoverem a její dvě
části jsou propojeny uhlíkovou

trubkou o průměru
5 mm s vlepenou ovládací pákou. VOP je
k trupu přichycena dvěma plastovými šrouby
M4. Toto promyšlené
řešení obou ocasních
ploch (SOP je také demontovatelná) umožňuje pohodlný transport
i úspornější ,,hangárování“. Demontovatelnost ocasních ploch byla také jedním z důvodů
proč, jsem se pro model
Acro-E rozhodl.
Konstrukce SOP je klasická
balzová. Pro usnadnění stavby mají žebra vyfrézované
otvory pro nasunutí na
dva pomocné dráty
o průměru
5 mm,

stup k servu výškovky a vlastnímu uložení VOP. Ta proto může
být postavena nedělená, bez spojek, s ovládáním jedním servem,
a proto s minimální hmotností.
Vlastní směrovka je u některých
(Pokračování na str. 38)

Hlavní technické údaje:
Rozpětí

1 840 mm

Délka

1 620 mm

Letová hmotnost
Motor
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3 kg
Hacker A50-14L
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(Pokračování ze str. 37)
modelů ovládána prostřednictvím lanek vedených od serva
uloženého v trupu, já jsem u svého modelu servo zabudoval do
kýlovky a se směrovkou je propojil krátkým tuhým táhlem.
Křídlo má symetrický profil
NACA 64A014 a je ze dvou částí
spojených trubkou o průměru
18 x 1 mm z leteckého duralu (EN
AW 2024). Tuto trubku včetně laminátových pouzder je možné
objednat spolu s výřezy. Nová
konstrukce hlavního nosníku křídla se od původní liší tím, že stojina mezi dvěma hlavními smrkovými podélníky o průřezu
3 x 8 mm není tvořena balzovými
výkližky, ale je vyfrézována
z překližky po celém rozpětí křídla. Stojina má výřezy pro žebra,
což zajišťuje jejich přesnou rozteč, jejich kolmost a celkově to
ulehčí a urychlí práci při sestavování. Součástí žeber jsou stavební můstky, umožňující příjemnou
stavbu křídla na rovné pracovní
desce. Torzní skříň křídla tvoří
tuhý potah balzou tloušťky
1,5 mm sahající od náběžné lišty
k smrkovým pásnicím nosníku.
Ze stejné balzy je i opáskování
žeber. Kořenová žebra jsou vyztužena překližkovými výztuhami a v nich jsou zalepena laminátová pouzdra pro spojovací trubku. Konstrukce křídla je opět velice promyšlená, křídlo má nízkou hmotnost, ale je pevné. To
mohu doložil vlastní zkušeností,
kdy jsem při brutálním lomcováku na plynu lehce ohnul spojovací trubku z kvalitního leteckého
duralu a křídlo toto zvěrstvo přežilo bez úhony. Součástí dodávky
výřezů mohou být i pomocné stavební podložky pro zafixování
křídla při lepení tuhého potahu
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torzní skříně. Tato chytrá pomůcka zamezí zkroucení křídla při
lepení potahu a páskování žeber.
Křidélka jsou klasická celobalzová, stavěná na rovné stavební
desce. V původním modelu jsou
ke křídlu připevněna závěsem
tvořeným drátem o průměru
2 mm, zasunutým v plastové
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trubce o průměru 3/2 mm. Drát
prochází třemi závěsy ze skelného laminátu, které jsou zalepeny
v křídle. Tímto způsobem lze vytvořit aerodynamicky čistý přechod mezi křídlem a křidélkem.
Já jsem si stavbu trochu zjednodušil a zavěsil křidélka na hmoždinkové závěsy.

Celý model jsem požehlil Oracoverem.
Pohon mého modelu zajišťuje
sestava z motoru Hacker A50-14L, regulátoru Robbe ROXXY
60 A, Li-pol baterie 6s o kapacitě
3 300–4 200 mAh a vrtule APC
18/10. S tímto pohonem není potřeba „chodit“ na žádný obrat
s rozeběhem, ale stačí přidat plyn
a model akceleruje svisle vzhůru
i přesto, že mi letová hmotnost
modelu vyšla včetně baterie na
rovné 3 kg (2,45 kg bez baterie).
Doba letu s tímto pohonem vychází na devět minut i s dostatečnou rezervou.
Acro-E, a to jak původní model, tak vylepšená verze Acro-E
2, mi přinášely a nadále přinášejí
jen radost. Jejich pevná a promyšlená konstrukce není stavebně
náročná a z hlediska pilotáže jde
o model, který pohodlně zvládá
veškeré akrobatické obraty sestavy kategorie RCA.
Další informace o modelu je
možné zjistit na internetových
stránkách www.lmkstr.eu v sekci
modely.
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