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There are no translations available
Na nÃ©zzÃ¼k tovÃ¡bb, mire jutunk. Az idegen sebek â€žalkotÃ³jaâ€•, mondhatnÃ¡m barkÃ¡csolÃ³ja, a slampos munkÃ¡jÃ¡t Ãºg
prÃ³bÃ¡lta â€œ tuningolni â€œ, hogy az Ã¶sszes elkÃ©pzelhetÅ‘, - Ã©s el nem kÃ©pzelhetÅ‘ - felÃ¼letet szabÃ¡lyosan telezsÃ
tudom Ã©n honnan vett idegen cikornyÃ¡kkal s dÃ-szÃ-tmÃ©nyekkel, amik a pÃ¡rizsi rajzon sehol sem lÃ¡thatÃ³k!

Ahelyett, hogy a tÃ©nyleges dÃ-szÃ-tÃ©seket csinÃ¡lta volna meg becsÃ¼letesen ! De kedves barÃ¡taim! Ez Ã-gy igazÃ¡n nem
megy! Ahogy a festÃ©k se takarja el az alatta fekvÅ‘ slampos munkÃ¡t, sÅ‘t inkÃ¡bb kiemeli, a giccsparÃ¡dÃ©s idegen diszek
sem rejtik el a slampos, trehÃ¡ny munkÃ¡nkat! TÃ¶bbet ehhez a tÃ©mÃ¡hoz nem is szÃ³lok.

Â

A fÃ©nykÃ©pek magukÃ©rt beszÃ©lnek! Itt jÃ³l lÃ¡thatÃ³ az alsÃ³ tÃ¼kÃ¶r fapasztÃ¡jÃ¡nak eredeti szÃ-ne is. ( A sÃ¡rga nyilak
mutatjÃ¡k az idegen diszeket. ) Ã•gy nem.
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KÃ¶tÃ©lzet:

KÃ¶telekbÅ‘l csak 1 Ã©s 0,5 mm-est szÃ¡llÃ-tottak, s pocsÃ©k minÅ‘sÃ©gben. Olyan laza volt, hogy nem csak a vÃ©geken bom
fel, ha csak rÃ¡nÃ©ztem, hanem kÃ¶zÃ©pen is. Ki kellet volna dobni, de miutÃ¡n Ã©n mindent megtartok, kÃ©sÅ‘bb felhasznÃ¡l
egy olcsÃ³, mondhatnÃ¡m szÃ©gyenletes viking hajÃ³hoz. De a megrendelÅ‘ elÃ©gedett volt vele.

SzÃ³val Ãºj kÃ¶teleket venni, 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 1,25 Ã©s 1,5Â mm-ben. ( Ahhoz lusta vagyok, hogy sajÃ¡t magam csinÃ¡ljam, â€œ
verjem â€œ Å‘ket, mert szerencsÃ©re jÃ³ minÅ‘sÃ©gben kaphatÃ³k, meg a horgolÃ³cÃ©rnÃ¡kat is fel lehet hasznÃ¡lni. Csak a 2
nÃ©l vastagabbakat kÃ©nyszerÃ¼lÃ¶k magam sodorni. ) ( Tunning19 ) A blokkok kimondottan elfogadhatÃ³ak voltak,
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen ( furcsa mÃ³don ) az ejtÅ‘kÃ¶telek blokkjai voltak igazÃ¡n szÃ©pen megcsinÃ¡lva, igaz, furatok nÃ©lkÃ¼l, csak
elÅ‘repontozva, de a kifÃºrÃ¡s nem volt problÃ©ma.

Az Ã¡rbocoknak szÃ¡llÃ-tott rudak is szÃ©pek voltak. Ã•gy aztÃ¡n ezekkel nem sok baj volt.

A vitorlarudakat kÃ©t rÃ©szbÅ‘l kell kÃ©szÃ-teni, kÃºposÃ-tÃ¡s utÃ¡n mindkÃ©t rÃ©sz egyik oldalÃ¡t a megfelelÅ‘ hosszban kiss
laposra kell csiszolni, hogy egymÃ¡son felfekÃ¼djenek, s aztÃ¡n Ã¶sszeragasztani, helyenkÃ©nt szÃ¶gekkel megerÅ‘sÃ-teni., s
aztÃ¡n feketÃ©re festeni. FestÃ©s utÃ¡n megfelelÅ‘ tÃ¡volsÃ¡gban 0,5-Ã¶s fekete ( nem vilÃ¡gos Ã©s nem barna! ) kÃ¶tÃ©lbÅ‘l
menettel Ã¶sszekÃ¶tni. ( Tunning21 )

De azÃ©rt a nÃ©gyszÃ¶gletes Ã¡rbocfejekbe a csigÃ¡k nyÃ-lÃ¡sÃ¡t kimartam, s mÅ±kÃ¶dÅ‘ esztergÃ¡lt csigÃ¡kat szereltem
belÃ©jÃ¼k. ( Tunning20 )

Most kell ( legalÃ¡bb az egyik ) pumpa karjÃ¡t a fÅ‘Ã¡rbocra erÅ‘sÃ-teni, ez az Ãºn. Ã¡rbocpumpa.

Â

Pumpa
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- â€œDugattyÃºrÃºdâ€•
- Kar
- HÃºzÃ³kÃ¶tÃ©l
- KartartÃ³ kÃ¶tÃ©l
- A â€œ rÃ¡ngatÃ³ â€œ kÃ¶telek
- FedÃ©lzet
- Ã•rboc

Â
Â

- FÅ‘Ã¡rboc
- Pumpa
- Pumpakar a fÅ‘Ã¡rbocra akasztva
- A â€œ rÃ¡ngatÃ³ â€œ- kÃ¶telek ( Tunning22 )

A kar egyik vÃ©ge egy rÃ¶vid kÃ¶tÃ©ldarabbal a pumpa â€žbÃºvÃ¡rdugattyÃºjÃ¡valâ€• volt Ã¶sszekÃ¶tve. A kar mÃ¡sik vÃ©gÃ
kÃ¶tÃ©ldarab volt kÃ¶tve - az alsÃ³ vÃ©gÃ¼kÃ¶n egy-egy csomÃ³val, Ã-gy tÃ¶bb ember is rÃ¡ngathatta, AztÃ¡n megy az
â€žÃ¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzetâ€•, - ami itt natÃºr Ã©s nem sÃ¶tÃ©tbarna! - mint az Ã¡gyba csinÃ¡lÃ¡s!

ValÃ³jÃ¡ban a latin vitorlÃ¡s hajÃ³knÃ¡l nem beszÃ©lhetÃ¼nk â€žigaziâ€• Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzetrÅ‘l, mint a keresztvitorlÃ¡zatÃº Ã©sz
ahol a csarnakok s a tarcsok macskafejekkel ill. Doodshoft

kengyelekkel vannak fixen rÃ¶gzÃ-tve. A sebek ( s a tÃ¶bbi latin vitorlÃ¡s hajÃ³ ) csarnakjai csigasorokkal s peckekkel
vannak a mellvÃ©d belsÅ‘ oldalÃ¡ra - gyorsan oldhatÃ³an - rÃ¶gzÃ-tve. Az oldalkÃ¶tÃ©l-csigasorok alsÃ³ vÃ©ge, meg egy csom
mÃ¡s kÃ¶tÃ©lvÃ©g is, mint a GhanjÃ¡nÃ¡l, Ãºn.Â pecekkel ( Knebel ) voltak mÃ¡sik kÃ¶tÃ©lhez erÅ‘sÃ-tve, - a kÃ¶nnyebb Ã©s
oldhatÃ³sÃ¡g miatt.

Â

A latin vitorlÃ¡zatÃº sebekek egyÃ¡ltalÃ¡n nem hordtak tarcsot, csak a az Ãºn. Polacker -vegyes vitorlÃ¡zatÃº - sebekek. (
FranciÃ¡ul Mistycque )
Az Indiscret-nÃ©l a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³, az elÅ‘Ã¡rboc Ã©s az orrÃ¡rboc kÃ¶zÃ¶tt feszÃ¼lÅ‘ kÃ¶tÃ©l nem tarcs,
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hanem eventuel egy â€žrepÃ¼lÅ‘â€•, hÃ¡romszÃ¶gletÅ± orrvitorla kÃ¶tele.
PatrÃ¡cot se talÃ¡lunk, mert a vitorlarudak ejtÅ‘kÃ¶tele betÃ¶ltÃ¶tte ezek szerepÃ©t is.

Â
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Â

Â
Â
Â
Â

A kÃ©sz Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzet. A rudakat fel kellet kÃ¶tnÃ¶m vitorlÃ¡k nÃ©lkÃ¼l, mert
egy kiÃ¡llÃ-tÃ¡sra vittem, s a vitorlÃ¡k mÃ©g nem voltak kÃ©sz. De legalÃ¡bb
ilyen fotÃ³im is vannak.

FutÃ³ kÃ¶tÃ©lzet:

A nehÃ©z rudak mozgatÃ¡sÃ¡ra a kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ¶telek szolgÃ¡ltak :

A vitorlarudak alsÃ³ vÃ©gÃ©n 3 kÃ¶telet talÃ¡lunk. A kÃ¶zÃ©psÅ‘ a rudak lefelÃ© valÃ³ hÃºzÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡lt.

EjtÅ‘ - a dupla ejtÅ‘kÃ¶tÃ©l alul egy 5, ill. a besannÃ¡l 3 csigÃ¡s nehÃ©z blokkon volt keresztben Ã¡tfÅ±zve Ã©sÂ innenÂ a
nÃ©gyszÃ¶gletes Ã¡rbocfejben talÃ¡lhatÃ³ 4 csiga kÃ¶zÃ¼l az alsÃ³ kettÅ‘n elÅ‘refelÃ© Ã¡tvezetve, ahol a kÃ©t Ã¶sszekÃ¶tÃ¶t
egy pecek volt rÃ¶gzÃ-tve, ami a vitorlarÃºd rÃ¶gzÃ-tÅ‘kÃ¶telÃ©nek a â€žszemÃ©nâ€• volt Ã¡tbujtatva. Az 5 csigÃ¡s blokk alatt
mÃ©terrel volt egy 6 csigÃ¡s blokk, Ã©s a kettÅ‘ egyÃ¼tt alkotta az ejtÅ‘kÃ¶tÃ©l csigasorÃ¡t. ( Reep )( LÃ¡sd az elÅ‘zÅ‘ EjtÅ‘blok
kÃ©pet. ) ( Nem tudok rÃ¡ magyar nevet. ) A kÃ©t szÃ©lsÅ‘t talÃ¡n alsÃ³ fordÃ-tÃ³kÃ¶tÃ©lnek nevezhetnÃ©nk, mert ezek kel leh
rudak alsÃ³ vÃ©gÃ©t jobbra vagy balra hÃºzni. A rudak alsÃ³ vÃ©gÃ©tÅ‘l egy â€žalsÃ³ karkÃ¶tÃ©lâ€• vezetett felfelÃ©, Ã©s az
csigÃ¡inak egyikÃ©n Ã¡tvezetve az Ã¡rboc mÃ¶gÃ¶tt levezetve egy csigasoron volt rÃ¶gzÃ-tve. A rudak felsÅ‘ vÃ©ge Ã©s az Ã¡
kÃ¶zÃ¶tti tÃ¡volsÃ¡g kb. felÃ©nÃ©l volt a â€žfelsÅ‘ karkÃ¶tÃ©lâ€• a rÃºdra kÃ¶tve, innen az Ã¡rbocfej felsÅ‘ csigÃ¡inak a â€žmÃ
Ã¡tvezetve s az Ã¡rboc elÅ‘tt egy csigasorral rÃ¶gzÃ-tve.

Kb. ugyancsak itt voltak a vitorlarÃºdra kÃ¶tve a kÃ©t â€žfelsÅ‘ fordÃ-tÃ³â€• csigasorÃ¡nak a felsÅ‘ blokkjai egy-egy rÃ¶vid
kÃ¶tÃ©ldarabbal. Ezek tkp. nem voltak igazi fordÃ-tÃ³k, hanem a hosszÃº vitorlarudak felsÅ‘ vÃ©gÃ©nek a kilengÃ©sÃ©t
akadÃ¡lyoztÃ¡k meg. ( Az elÅ‘- Ã©s fÅ‘vitorlarudak hossza
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majdcsak hogy elÃ©rte a hajÃ³ hosszÃ¡t!Â Az Indiscret fÅ‘vitorlarÃºdjÃ¡nak a hossza 36,5 m volt ! )

A vitorlÃ¡k kÃ¶telei :

KivonÃ³k : A vitorlÃ¡k hÃ¡tsÃ³, alsÃ³ csÃ¼cskÃ©n volt 2 kivonÃ³.

BevonÃ³k : A vitorlÃ¡k hÃ¡tsÃ³ â€žfÃ¼ggÅ‘legesâ€• Ã©lÃ©nek kb. 1/3 Ã©s 2/3 magassÃ¡gÃ¡ban talÃ¡lunk kÃ©t bevonÃ³t. Ezek
vitorlarÃºdon a megfelelÅ‘ magassÃ¡gban vannak felkÃ¶tve, az egyik oldalon vezetnek lefelÃ©, Ã©s a vitorlÃ¡k hÃ¡tsÃ³ Ã©lÃ©nÃ
1/3 Ã©s 2/3 ) kÃ©pzett kÃ¶tÃ©lszemeken Ã¡tvezetve a mÃ¡sik oldalon ugyanott talÃ¡lhatÃ³ blokkokon Ã¡tvezetve a fedÃ©lzetre
rÃ¶gzÃ-tve.

( ElnÃ©zÃ©st, ezt elÃ©g nehÃ©z magyarÃ-tanom !Â TalÃ¡n a kÃ©peken lÃ¡thatÃ³k. )

FogÃ¡solÃ³kÃ¶telek: Eredetileg a FÃ¶ldkÃ¶zi Ã©s - Arab tengeren Ã©s az Indiai Ã³ceÃ¡non vitorlÃ¡zÃ³ latin vitorlÃ¡zatÃº hajÃ³k
nem ismertÃ©k a fogÃ¡solÃ³ kÃ¶teleket. Ezek helyett tÃ¶bb, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ nagysÃ¡gÃº vitorlÃ¡kat tartottak a fedÃ©lzeten, illet
vitorlaraktÃ¡rban Ã©s ezeket az idÅ‘jÃ¡rÃ¡snak megfelelÅ‘en cserÃ©lgettÃ©k. Viharos idÅ‘ben pl. a besan legkisebb vitorlÃ¡jÃ¡t a
fÅ‘vitorlarÃºdra kÃ¶tÃ¶ttÃ©k. Ã•gyÂ a legkisebb Ã©s legnagyobb vitorlafelÃ¼let kÃ¶zÃ¶tti arÃ¡ny kb. az 1:10 -hez arÃ¡nyt is elÃ
azaz a legkisebb pl. 30 m2, s a legnagyobb 300 vagy akÃ¡r 350 m2-t is elÃ©rhette.

AzÂ Indiscret fogÃ¡solÃ³ kÃ¶telei mÃ¡r az Ã©szaki behatÃ¡sra vezethetÅ‘k vissza. De ellentÃ©tben a keresztvitorlÃ¡kkal a
fogÃ¡solÃ³ kÃ¶telek sora, soha sem a vitorla felsÅ‘ Ã©lÃ©vel pÃ¡rhuzamosan vezetett, hanem az alsÃ³, elsÅ‘ csÃ¼csÃ¶ktÅ‘l
kiindulva, felfelÃ© srÃ©gen a felsÅ‘ csÃ¼csÃ¶k alatt kb. 2-3 m-el talÃ¡lhatÃ³ ponthoz.

Â

VitorlÃ¡k

Nagyon szÃ©p anyagot adtak a dobozhoz Ã©s a szÃ-ne is megfelelÅ‘ volt. A vevÅ‘ ugyan megrendelte mÃ©g hozzÃ¡ a varrott
vitorlakÃ©szletet ami viszont csapnivalÃ³ volt!

DurvÃ¡n szÅ‘tt vastag anyag volt, a varratok pocsÃ©kok, Ã©s ami mindennek a teteje, a szegÃ©lykÃ¶telek valamifÃ©le
hurkaszerÅ± Ã¶ltÃ©sekkel voltak imitÃ¡lva! SikerÃ¼lt rÃ³la a vevÅ‘t lebeszÃ©lnem, megegyeztÃ¼nk, hogy visszakÃ¼ldi, Ã©s a
Ã¡rÃ¡ban meg egy kis felÃ¡rral, Ã©n szebb vitorlÃ¡kat gyÃ¡rtok neki. ( Tunning23 )

Â
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Nos - modellvitorlÃ¡t sokfÃ©lekÃ©ppen Ã©s sokfÃ©le anyagbÃ³l lehet kÃ©szÃ-teni. Hogy mennyi szemÃ©ttel talÃ¡lkoztam Ã©n
is! SÃ¡rgÃ¡ra festett, lakkozott kemÃ©nypapÃ-r, japÃ¡npapÃ-r, durvÃ¡n szÅ‘tt vÃ¡szon , sÅ‘t festett alumÃ-nium vagy rÃ©z fÃ³lia!
Nem beszÃ©lve a mÅ±anyag kittek vastag mÅ±anyag vitorlÃ¡irÃ³l!

Mint mÃ¡r emlÃ-tettem - â€žMÃ©retarÃ¡nyok ...â€• - a lehetÅ‘ legfinomabb ( de nem Ã¡ttetszÅ‘ ) batisztot

teÃ¡ban kell â€žszÃ-nesÃ-teniâ€•. ( Nem fÅ‘zni! Hideg teÃ¡ban! ) SzÃ¡rÃ-tani nedvesen, vÃ-zszintes felÃ¼leten kell. Nem szaba
csavarni sem centrifugÃ¡zni! AztÃ¡n vasalni. A kiszabÃ¡s utÃ¡n a 2 - 3 mm-es szegÃ©seket vasalÃ³val felhajtani, Ã©s aztÃ¡n
megfelelÅ‘ ragasztÃ³val ragasztani. AztÃ¡n a szegÃ©seket vÃ©gigvarrni. Kihegyezett, de kissÃ© rÃ¡diuszosra csiszolt hegyÅ± 1
s, 1B-s , HB-s ceruzÃ¡val a sÃ¡vok hatÃ¡rait, meg a fogÃ¡solÃ³ kÃ¶telek sÃ¡vjait ( ha vannak ) berajzolni, Ã©s az Ã¶sszes
varratot gÃ©pen 2 mm-es Ã¶ltÃ©sekkel vÃ©gigvarrni.
KÃ©zzel felvarrni a szegÃ©lykÃ¶teleket, mÃ©gpedig Ãºgy, hogy a varrÃ³szÃ¡lak megkerÃ¼lik a szegÃ©lykÃ¶telet, s annak a
â€žmeneteibeâ€• belefekszik. Nem kell Ã¡tszÃºrni a szegÃ©lykÃ¶telet! Ã‰s egyÃºttal kialakÃ-tani a vitorla sarkain a fÃ¼leket.

FogÃ¡solÃ³ kÃ¶telek : Egy rÃ¶vid darab 0,5-0,7 mm-es kÃ¶tÃ©lre csomÃ³t kÃ¶tÃ¼nk, tÅ±vel Ã¡thÃºzzuk a megfelelÅ‘ helyen, Ã©
vitorla mÃ¡sik oldalÃ¡n is csomÃ³t kÃ¶tÃ¼nk, Ã©s a hosszÃ¡t mÃ©retre vÃ¡gjuk. Mivel ezek a â€œ cÃ©rnÃ¡k â€œ sprÅ‘dek, s v
Ã¶sszevissza Ã¡llnak, ezÃ©rt kissÃ© megnedvesÃ-tve â€žmÅ±vÃ©sziâ€• Ã-vekbe rendezve Å‘ket mindkÃ©t oldalon egy csepp
a vitorlÃ¡hoz rÃ¶gzÃ-tjÃ¼k.
A vitorlÃ¡kat rÃ¶vid, natÃºr szÃ-nÅ± kÃ¶telekkel kÃ¶tjÃ¼k a rÃºdra.
Nagy hajÃ³knÃ¡l soha nem egy hosszÃº kÃ¶tÃ©llel spirÃ¡lisan ! Az ok nagyon egyszerÅ± : Ha egy kÃ¶tÃ©lspirÃ¡l egy helyen
elszakadt, a szÃ©l semmi perc alatt lerÃ¡ntotta volna a vitorlÃ¡t !
Hogy a rudakra a blokkokat a vitorlÃ¡k elÅ‘tt vagy utÃ¡n kÃ¶tjÃ¼k a rudakra, az elvileg mindegy, kinek hogy kÃ¶nnyebb.

- Csak kis hajÃ³kon !
- Az Ã³kortÃ³l a 17. sz-ig
- Kb. 1600-1850
- 1850 utÃ¡n un. Jackstag - ra
- A vitorlÃ¡k felsÅ‘ csÃ¼cskeinek bandÃ¡zsolÃ¡sa a rÃºdvÃ©gekre 1850-ig
- A vitorlÃ¡k felsÅ‘ csÃ¼cskeinek bandÃ¡zsolÃ¡sa a rÃºdvÃ©gekre 1850 utÃ¡n
Â

A futÃ³kÃ¶telek sÃ©mÃ¡ja az olasz rajzon is kb. 90 %-ban rendben volt, eltekintve azoktÃ³l, amiket
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a kÃ¶tÃ©lbaknak tartott pumpÃ¡kra kellett volna kÃ¶tni. Itt tkp. csak egy fontos szabÃ¡lyra kell Ã¼gyelni. Nem elÃ©g a
futÃ³kÃ¶tÃ©l laza vÃ©gÃ©t egyszerÅ±en a bakra vagy a szegre kÃ¶tni, s aztÃ¡n levÃ¡gni !Â S ha hosszÃº szÃ¡lra ki kell engedn
honnan vesszÃ¼k a tÃ¶bbit ?? ( LegalÃ¡bbis a valÃ³sÃ¡gban ! ) De Ã©ppen ezÃ©rt a modellen a bakra vagy a szÃ¶gre
tekercsben akasztva, vagy mellettÃ¼k a padlÃ³n feltekerve kell Å‘ket Ã¡brÃ¡zolni!

Ez a padlÃ³n mÃ©g csak elÃ©g egyszerÅ±en megy, egy-egy csepp ragasztÃ³val. De a szegeken Ã©lethÅ±en lelÃ³gva
tekercselni - a modellkÃ¶telek â€œ Ã¶nfejÅ± â€œ sprÅ‘dsÃ©ge miatt ez elÃ©g nehÃ©z. De erre is megvannak a sok tÃ¼relmes
modellezÅ‘k Ã¡ltal â€œ kikotlott â€œ mÃ³dszerek. De errÅ‘l majd mÃ¡skor.

MiutÃ¡n semmi idegem nem volt sajÃ¡t zÃ¡szlÃ³kat kÃ©szÃ-teni, Ã-gy vettem Å‘ket. Igaz, hogy meglehetÅ‘sen sprÅ‘d selyembÅ‘
vannak, de egy kis gyakorlattal egÃ©sz szÃ©pen a helyÃ¼kre lehet Å‘ket gyÃ¶tÃ¶rni, s a rÃºdon vagy a vitorlÃ¡n egy csepp
ragasztÃ³val rÃ¶gzÃ-teni.

Â
Â
Â

Itt meg kell jegyeznem a legalapvetÅ‘bb hibÃ¡kat a modellzÃ¡szlÃ³knÃ¡l.

1 - A modell kikÃ¶tÅ‘ben vagy szÃ©lcsendben Ã¡ll ( vitorlÃ¡kkal vagy
nÃ©lkÃ¼lÃ¼k ) - a zÃ¡szlÃ³k furcsa mÃ³don deszkalapegyenesen vagy egy kicsit
hullÃ¡mosÃ-tva valamilyen irÃ¡nyba Ã¡llnak.

2 - A hajÃ³(modell) dagadÃ³ vitorlÃ¡kkal â€œ elÅ‘re â€œ hajÃ³zik, a zÃ¡szlÃ³k
ellenben bÃ¼szkÃ©n lobognak hÃ¡trafelÃ© ??!! SzÃ©llel szemben ? Ha a szÃ©l
hÃ¡tÃºrÃ³l fÃºj, akkor logikus mÃ³don aÂ zÃ¡szlÃ³knak elÅ‘refelÃ© kellene
lobogni ! Ill. mindig szÃ©lirÃ¡nyban ! Vagy ?

Az igazi zÃ¡szlÃ³k meglehetÅ‘sen vastag anyagbÃ³l voltak kÃ©szÃ-tve, Ã-gy valÃ³jÃ¡ban csak erÅ‘s szÃ©lben lobogtak olyan
szÃ©pen. Eltekintve az un. Flamme-ktÅ‘l ( nagyon hosszÃº vÃ¡szoncsikÃ³k ) Ã©s a kÃ©sÅ‘bb feljÃ¶tt jelzÅ‘zÃ¡szlÃ³ktÃ³l.

S itt felmerÃ¼l a kÃ©rdÃ©s - olvastam a vitÃ¡tokat - vitorlÃ¡val avagy nÃ©lkÃ¼le, ha vitorlÃ¡val akkor dagadÃ³n vagy lÃ¶ttyedte

Ehhez illik a kÃ¶vetkezÅ‘ket tudni :

A kikÃ¶tÅ‘ben - rÃ¶vid tartÃ³zkodÃ¡s estÃ©n - a vitorlÃ¡kat felvontÃ¡k, s rÃ¶gzÃ-tettÃ©k. ( Ez egyÃ©bkÃ©nt egy nehÃ©z dolog,
vitorlÃ¡kat felkÃ¶tÃ¶tt Ã©lethÅ± Ã¡llapotban Ã¡brÃ¡zolni. A 14-18. sz-ig egÃ©sz mÃ¡shogyan kÃ¶tÃ¶ttÃ©k fel, mint kÃ©sÅ‘bb pl.
klippereknÃ©l ! )
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Â

Kb. 1700-ig a vitorlÃ¡kat egyszerÅ±en csak a rudak alÃ¡ kÃ¶tÃ¶ttÃ©k. 1700 utÃ¡n a vitorlÃ¡kat a vitorlarudakra felpakoltÃ¡k s ott
kÃ¶tÃ¶ttÃ©k meg Å‘ket.
( Fr. 74 Ã¡gyÃºs Le Superbe modelljÃ©n ).

Hosszabb tartÃ³zkodÃ¡snÃ¡l a vitorlÃ¡kat mindig leszereltÃ©k, s kiteregettettÃ©k szÃ¡radni. Ez esetben a felsÃ¶ rudakat mindig
fÃ©lÃ¡rbocra eresztettÃ©k,Â s az Ã¶sszes rudatÂ vierkant-ba Ã¡llÃ-tottÃ¡k , azaz merÅ‘legesen a hossztengelyre.

Ebben az Ã¡llapotban tehÃ¡t a hajÃ³nk a kikÃ¶tÅ‘ben fog Ã¡llni.

Esetleg Ã¡brÃ¡zolhatjuk mÃ©g pontosan azt a pillanatot, amikor a hajÃ³ Ã©ppen hogy befutott a kikÃ¶tÅ‘be, vagy Ã©ppen egy
szÃ©lcsendes zÃ³nÃ¡ban van, ilyenkor a vitorlÃ¡k lÃ¶ttyedetten lÃ³gnak.

Â

De ilyenkor a felsÅ‘ vitorlÃ¡k alsÃ³ Ã©le ( fÅ‘leg kÃ¶zÃ©pkori, hasas vitorlÃ¡knÃ¡l ) Ã¡lt. az alatta lÃ©vÅ‘ rÃºd alÃ¡ lÃ¶ttyen. Nem
szÃ©p lÃ¡tvÃ¡ny. De azÃ©rt dagadÃ³ vitorlÃ¡k Ã¡brÃ¡zolÃ¡sÃ¡ra is van nÃ©hÃ¡ny elfogadhatÃ³ mÃ³dszer. Ehhez azonban
ismernÃ¼nk kell a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ korszakok vitorlÃ¡inak a â€œ hasassÃ¡gÃ¡t â€œ ! A kÃ¶zÃ©pkorban a vitorlÃ¡k nagyon hasa
szabva, mert azt hittÃ©k, hogy a hasas vitorlÃ¡k a szelet jobban befogjÃ¡k !( Ennek persze Ã©ppen az ellenkezÅ‘je az igaz ! Ez
egyszerÅ± fizika ! MinÃ©l kisebb felÃ¼leten oszlik el ugyanaz a szÃ©lnyomÃ¡s, annÃ¡l nagyobb lesz az adott egysÃ©gnyi
felÃ¼letre ( m2 ) esÅ‘ nyomÃ¡s , Ã©s fordÃ-tva ! Ã‰s minÃ©l gÃ¶rbÃ©bb a vitorla, annÃ¡l tÃ¶bbet kell vektorokkal szÃ¡molni. )
mert az alsÃ³ vitorlÃ¡k arÃ¡nytalanul nagyok voltak, kÃ¶zÃ©pen is voltak kivonÃ³kÃ¶telek.

Ez jÃ³l lÃ¡thatÃ³ a kÃ©pen.
Ez egy spanyol galeon-t ill. karrak-ot (?) Ã¡brÃ¡zol kb. 1560-bol. P. Breughel metszete. A vitorlÃ¡k hasassÃ¡ga felfelÃ©
csÃ¶kkent.

Az Ã©vszÃ¡zadok sorÃ¡n a vitorlÃ¡k szabÃ¡sa egyre laposabb lett, s vÃ©gÃ¼l a klippereknÃ©l, s a Windjammer - eknÃ©l (( Sz.s
SzÃ©lprÃ©selÃ¶, - a klipperek utÃ³dai, mint pl. a P-Liner hajÃ³k, a PreuÃŸen ( ma az orosz Kruzenstern ), Padua, Potosi, Pamir
s a Passat ( ma restaurÃ¡lva a LÃ¼becki kikÃ¶tÅ‘ben )) egÃ©szen extrÃ©m laposan lettek szabva.
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Â francia Windjammer
-Â nÃ©gyÃ¡rbocos bark

nÃ©met Windjammer
- Ã¶tÃ¡rbocos Vollschiff
- â€œ teljes hajÃ³ â€œ

A latin vitorlÃ¡kat egyszerÅ±bb egy kicsit hasasra beÃ¡llÃ-tani, ez Ã¡ltalÃ¡ban jÃ³l sikerÃ¼l a vitorlarÃºd, Ã©s a ( hÃ¡tsÃ³, alsÃ³ )
kÃ©t csÃ¼csÃ¶kkÃ¶tÃ©l ( kivonÃ³ ) megfelelÅ‘ beÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡val.Pl. ez a sebekemen a vÃ©lemÃ©nyem szerint jÃ³l sikerÃ¼lt, s
vitorlÃ¡k most Ãºgy Ã¡llnak, mintha a hajÃ³ jobboldali ( SB ) hÃ¡romnegyedes szÃ©lben egy hosszÃº Ã-vÅ± kanyart venne
Ã©ppen. Ezt a benyomÃ¡st meg lehetne erÅ‘sÃ-teni, ha a modell az Ã¡llvÃ¡nyon nem egyenesen Ã¡llna, hanem balra bedÅ‘lne.

A sebek az erÅ‘sen kifele dÅ‘lÅ‘ oldalai miatt 45 fokos dÅ‘lÃ©sszÃ¶get elviselt felborulÃ¡s nÃ©lkÃ¼l, akÃ¡r csak mai modern jach

A keresztvitorlÃ¡knÃ¡l egy kicsit nehezebb a dolog, fÅ‘leg az alsÃ³ vitorlÃ¡knÃ¡l. De ezt majd egy mÃ¡sik cikkben tÃ¡rgyaljuk
meg.

Ezzel egyelÅ‘re befejeztem az â€œ Ã‰pÃ-tÅ‘dobozok tuningolÃ¡s â€œ -Ã¡t, de kÃ©sÅ‘bb mÃ©g vissza fogok tÃ©rni erre a tÃ©
modellek Ã©pÃ-tÃ©se kapcsÃ¡n. De elÅ‘tte szeretnÃ©k egy Ãºj sorozatot indÃ-tani, azoknak, akik kizÃ¡rÃ³lag terv utÃ¡n akarnak
Ã©pÃ-teni. Ami sokkal de sokkal nehezebb, mint konzervbÅ‘l Ã©pÃ-teni. S itt elÅ‘zetesen meg kell jegyeznem, hogy aki terv
utÃ¡n akar Ã©pÃ-teni, annak nagyon-nagyon nagy tÃ¼relemmel kell rendelkeznie ! Heteket- hÃ³napokat rÃ¡ kell szÃ¡nnia a
kutatÃ¡sra s a szakirodalom tanulmÃ¡nyozÃ¡sÃ¡ra. Nem akarom senkinek se a kedvÃ©t szegni !
MÃ¡r emlÃ-tettem. A pocsÃ©kabbnÃ¡l pocsÃ©kabb â€œ tervrajzokkal â€œ DunÃ¡t lehetne rekeszteni.

De mi van akkor, ha a rajz jÃ³, de hiÃ¡nyzik a tapasztalat, az Ã©vek sorÃ¡n Ã¶sszegyÅ±jtÃ¶tt elmÃ©leti tudÃ¡s? Az igazÃ¡n jÃ³
rajzok nem kezdÅ‘knek kÃ©szÃ¼lnek ! Ahogy egy gÃ©pÃ©szmÃ©rnÃ¶knek sem kell elmagyarÃ¡zni, hogyan olvasson egy
alkatrÃ©szrajzot, ugyanÃºgy egy jÃ³ hajÃ³ ( modell ) Ã©pÃ-tÅ‘nek nem kell elmagyarÃ¡zni, hogyan kell egy metszetet vagy
vÃ-zvonalrajzot Ã©rtelmeznie ! Vagy pÃ©ldÃ¡ul a rÃ©gi hajÃ³k kÃ¶tÃ©lzete! A dobozok Ã©pÃ-tÃ©si utasÃ-tÃ¡saiban olvashatÃ³
meg oda 0,5 mm-es kÃ¶telet kell kÃ¶tni . OK. De miÃ©rt ? MÃ©rt Ã©ppen oda ? S mÃ©rt Ã©ppen 0,5 mm-est ?
Nem akarom az un. gyakorlati embereket megbÃ¡ntani , de sajnos elmÃ©let nÃ©lkÃ¼l nem megy !!!
Akit nem Ã©rdekel az elmÃ©let, az lehet hogy nagyon tetszetÅ‘s kopjafÃ¡t tud faragni, - habÃ¡r egy igazi szÃ©kely rengeteg
hibÃ¡t talÃ¡lna benne - az soha nem lesz igazi hajÃ³modellezÅ‘, hanem csak egy szobadÃ-sz kÃ©szÃ-tÅ‘. MÃ©g egyszer : Nem
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akarom senkinek se a kedvÃ©t szegni !!!
Fel tudom rajzolni az utat : Ezen az Ãºton kell menned, ha jÃ³ hajÃ³modellezÅ‘ akarsz lenni !

Ez az Ãºt nem lesz kÃ¶nnyÅ±, s talÃ¡n tele lesz kitÃ©rÅ‘kkel, s hibÃ¡kkal. Hogy ezeket a kitÃ©rÅ‘ket s hibÃ¡kat el tudd kerÃ¼lni,
ebben tudok segÃ-teni.

Flamenco

KorÃ¡bbi cikkek:Â

- Ã‰Ã-tÅ‘dobozos modellek tunningolÃ¡sa 1.rÃ©sz
- Ã‰Ã-tÅ‘dobozos modellek tunningolÃ¡sa 2.rÃ©sz
- Ã‰Ã-tÅ‘dobozos modellek tunningolÃ¡sa 3.rÃ©sz
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