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There are no translations available

Folytatva a megkezdett fonalat, ebben az Ã-rÃ¡somban kÃ©t kisebb, de annÃ¡l Ã©rdekesebb Ã©s hasznosabb kÃ¶nyvet
szeretnÃ©k bemutatni. AzÃ©rt nem kÃ¼lÃ¶n mutatom be Å‘ket, mert a kettÅ‘ egy kÃ©trÃ©szes sorozatot alkot, tÃ©mÃ¡ja pedig
hajÃ³k kÃ¶tÃ©lzete.

Rigging Period Ship Models
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Ebben a kiadvÃ¡nyban tehÃ¡t a keresztvitorlÃ¡zatÃº hajÃ³k kÃ¶tÃ©lzetÃ©t veszi gÃ³rcsÅ‘ alÃ¡ a szerzÅ‘. Teszi ezt pedig a 36 Ã¡g
18 fontos Melampus fregatt korabeli modellje alapjÃ¡n. Ez a hajÃ³ 1785 lett vÃ-zre bocsÃ¡tva Ã©s majdâ€™ 40 Ã©vet szolgÃ¡lt a
kirÃ¡lyi haditengerÃ©szetnÃ©l Ã©s miutÃ¡n eladtÃ¡k HollandiÃ¡nak, Ãºjabb tÃ-z Ã©vig volt vÃ-zen. A hajÃ³ egy reprezentatÃ-v m
az akkor hasznÃ¡latos kÃ¶tÃ©lzetnek, sok testvÃ©rhajÃ³ja volt, tehÃ¡t bÃ¡tran tÃ¡maszkodhatunk a kÃ¶nyvre, ha ebbÅ‘l a korbÃ
szÃ¡rmazÃ³ hajÃ³n dolgozunk.

A kÃ¶nyv termÃ©szetesen angol nyelvÅ±, de egy egyoldalas bevezetÅ‘n kÃ-vÃ¼l szÃ¶veget nem tartalmaz. A
tartalomjegyzÃ©kben felsorolt cÃ-mszavak tulajdonkÃ©ppen a kÃ¶tÃ©lzet egy-egy jÃ³l definiÃ¡lt rÃ©szei, melyeket az adott
oldalakon a szerzÅ‘ rajzai illusztrÃ¡lnak. Nagyon jÃ³l Ã©rthetÅ‘en van lerajzolva, nincsenek felesleges zavarÃ³, mÃ¡shonnan
odalÃ³gÃ³ rÃ©szletek. A fontosabb, illetve kisebb rÃ©szek Ã¡ltalÃ¡ban kÃ¼lÃ¶n ki vannak rajzolva nagyban.

TulajdonkÃ©ppen azt mondhatjuk, hogy a kÃ¶nyv egy kÃ©pes Ã©rtelmezÅ‘ szÃ³tÃ¡r azoknak, akik mÃ©g nem tudjÃ¡k, hogy
angolul mi micsoda a kÃ¶tÃ©lzeten. TermÃ©szetesen egy kis magyar alapmÅ±veltsÃ©g kell hozzÃ¡, nem Ã¡rt, ha tudjuk a
magyar nevÃ©t az adott rÃ©sznek, vagy legalÃ¡bb a funkciÃ³jÃ¡t sejtjÃ¼k. Annak, aki pedig mÃ¡r tisztÃ¡ban van mindezzel, a
rÃ©szletrajzok fognak rengeteg informÃ¡ciÃ³val szolgÃ¡lni.

RÃ¶viden Ã¶sszefoglalva a mÅ± az Ã¡llÃ³kÃ¶tÃ©lzeten, a vitorlarudak Ã©s a vitorlÃ¡k futÃ³kÃ¶tÃ©lzetÃ©n keresztÃ¼l a vitorlÃ¡
MINDENT bemutat nagyon rÃ©szletesen, kÃ¶zÃ©rthetÅ‘en. MÃ©g a futÃ³kÃ¶tÃ©lzet fedÃ©lzeti lekÃ¶tÃ©si terve is mellÃ©kelv
rÃ¡adÃ¡sul mÃ©g a terebeken lÃ©vÅ‘ lekÃ¶tÃ©si pontokat is jelÃ¶li! Ezen kÃ-vÃ¼l vannak Ã¡ttekintÅ‘ Ã¡brÃ¡k a vitorlÃ¡krÃ³l, a h
hosszmetszetÃ©rÅ‘l, a hajÃ³orrÃ³l Ã©s a tatrÃ³l(ezek csak inkÃ¡bb Ã¡ttekintÅ‘ jellegÅ±ek, nem tervrajzok!).

Ezen a linken belekukkanthattok a kÃ¶nyvbe.

Rigging Period Fore- and-Aft Craft

Â

Â

Â

Â

Â

Â
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 26 November, 2020, 04:09

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Itt a hosszvitorlÃ¡zatÃº hajÃ³k kÃ¶tÃ©lzetÃ©rÅ‘l olvashatunk behatÃ³an hÃ¡rom korabeli hajÃ³tÃ-pus vonatkozÃ¡sÃ¡ban: angol h
cutter, francia lugger Ã©s amerikai schooner. MindhÃ¡rom hajÃ³tÃ-pus egy-egy korabeli modellje szolgÃ¡l a kÃ¶nyvben
talÃ¡lhatÃ³ tÃ¶bb mint 200 rajz alapjÃ¡ul.

A szÃ¶veg itt sincs bÅ‘ lÃ©re eresztve, Ã¡ltalÃ¡nos bevezetÃ©s (kÃ©t oldal), majd mindhÃ¡rom hajÃ³tÃ-pus fejezetÃ©nek elejÃ©
egy egyoldalas leÃ-rÃ¡s a tÃ-pusrÃ³l Ã©s a modellrÅ‘l, ami alapjÃ¡n kÃ©szÃ¼ltek a rajzok. A tÃ¶bbi ugyanÃºgy, mint a testvÃ©r
rajz.

Mindegyik hajÃ³tÃ-pust kÃ¼lÃ¶n fejezet mutat be, melyek a kÃ¶vetkezÅ‘kÃ©pp Ã©pÃ¼lnek fel: Egy Ã¡ttekintÅ‘ duplaoldalas old
elÃ¶l-, hÃ¡tul- Ã©s felÃ¼lnÃ©zettel kezdÅ‘dik, majd a futÃ³kÃ¶tÃ©lzet fedÃ©lzeti lekÃ¶tÃ©si terve Ã©s azutÃ¡n a rÃ©szletrajzok

MinÅ‘sÃ©gben, rÃ©szletessÃ©gben hozza az elÅ‘d szintjÃ©t, minden, amit fent Ã-rtam erre is Ã©rvÃ©nyes.

A kÃ¶nyvek kivitele: 20,5x27,0 cm alapÃº, kemÃ©nykÃ¶tÃ©sÅ±, jÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ± fÅ±zÃ©ssel. 118, illetve 111 oldalasak.

A kÃ¶nyveket meg lehet rendelni tÃ¶bb helyrÅ‘l is, az amazon.com-on Ãºjonnan a kettÅ‘Ã©rt egyÃ¼tt 65,86 dollÃ¡rt kÃ©rnek
jelenleg, plusz postakÃ¶ltsÃ©g. A kÃ¶nyvek mÃ©retÃ©hez kÃ©pest az Ã¡r kicsit borsos szerintem.
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Ãšgy gondolom, hogy ezekbÅ‘l a kÃ¶nyvekbÅ‘l sokat tanulhat a kezdÅ‘ Ã©s a tapasztalt modellezÅ‘ is, Ã©n csak jÃ³ szÃ-vvel tud
ajÃ¡nlani!

Â

Cutter: Science Museum, London. MÃ©reteiben az 1778-ban vÃ-zre bocsÃ¡tott Expedition nevÅ± cutterre hasonlÃ-t
legjobban.

Lugger: National Maritime Museum, Greenwich. NÃ©v nincs, 1800-bÃ³l szÃ¡rmazik.

Schooner: Naval Museum Karlskrona, SvÃ©dorszÃ¡g. Az 1812-es Experiment nevÅ± schoonert Ã¡brÃ¡zolja.
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NÃ©hÃ¡ny kÃ©p a kÃ¶nyvbÅ‘l:
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