Postup pro nastavení trimù
Dotažené trimy (Volné konce øady C & D jsou kratší než A & B)
• Pro maximální pohodlí a úèinnost pøi letech v termice
• Pro lety s tìžkými pasažéry
Trimy ve støední poloze (Všechny volné konce stejnì dlouhé)
• Neutrální základní nastavení
Povolené trimy (Volné konce C & D delší než A & B)
• Pro starty za silného vìtru nebo na mírném svahu
• Pro lety s lehkými pasažéry
• Pro zvýšení letové rychlosti

METIS

Tandemový padákový kluzák METIS je výsledkem vývojového programu založeného pøedevším na postøezích mnohých uživatelù pøedchozího modelu.
Cílem byla konstrukce køídla s certifikací AFNOR, které bude mít následující vlastnosti:
1. Start
• rovnomìrné plnìní
• pravidelné stoupání bez pøerušení až po vzlet
• vrchlík stoupá prakticky okamžitì, i za bezvìtøí
• bez tendence pøedbíhat pilota
2. Let
• vyvážené chování, stabilní za všech obvyklých letových podmínek
• samovolné znovuotevøení vrchlíku v pøípadì èelního symetrického nebo boèního asymetrického zaklopení až po 60 % rozpìtí køídla podle normy AFNOR
• normální chování i v pøípadì vìtších asymetrických zaklopení
• køídlo je pøi zatáèení klidné
• progresivní a pøesné pøi ovládání s pevným bodem pøed pøetažením
• pøechodná doba pøed pøechodem do režimu „sackflug“ je velmi citelná
• bez tendence k asymetrickému pøetažení
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3. Pøistání
• možnost znatelnì snížit klouzavost v první polovinì doby pøistávání
• bez tendence k asymetrickému pøetažení bìhem pøistávání „na brzdách“
• dostatek energie pro pøechod do výdrže pøi pøistávacím manévru
4. Pilotáž
• køídlo je ovladatelné a pøesné zároveò
• snadno se uvádí do termického stoupání
5. Testy a bezpeènost
• AFNOR v kategorii „dvoumístný“
• kluzák musí vyjít ze všech testových manévrù bez zásahu pilota
• kluzák musí zùstat lehce ovladatelný bìhem asymetrických zaklopení v rozsahu 30 % až 80 % rozpìtí (asymetrické zaklopení podle normy AFNOR: 50 % až 60 % rozpìtí)

Materiály
Látka:
• profily a diagonály: Porcher Marine Skytex 9017, zátìr E29A
• horní potahy: Porcher Marine Skytex 9017, zátìr E77A
• dolní potahy: Porcher Marine Skytex 9017, zátìr E38A
Vyvázání:
• horní: polyetylén potažený polyesterem, Edelrid øada 7850
• dolní: aramide potažený polyesterem, Edelrid øada 6843
Volné konce:
• popruh polyester 25 mm (1 200 daN)
Karabinky:
• trojúhelníkové karabinky z nerez oceli 4mm (1 000 daN) Péguet (Francie)
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Výsledky testù AFNOR
Manévry podle normy AFNOR
kategorie dvoumístných
Pøi min. váze: 148 kg

Technická data METIS
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Popis reakcí kluzáku podle protokolu

Start

Vrchlík stoupá dobøe a velmi stejnomìrnì. Nepøedbíhá pilota. Boèní dolaïování snadné.

Pøistání

Jednoduché a pøesné.

Rozsah rychlostí

Minimální mìøená rychlost: 25 km/h
Rychlost „hands-up“, trimy dotažené: 37 km/h
Rychlost „hands-up“, trimy neutrální: 39 km/h
Rychlost „hands-up“, trimy povolené: 42 km/h

Plocha

40,25 m2

Rozpìtí

14,33 m

Full stall

Bez parašutistického efektu, stabilní pøi øízení.

Štíhlost

5,1

B stall – rychlé vypuštìní

Mírná zmìna letového profilu v obou konfiguracích trimù.

Šòùra maximum

3,52 m

Schopnost otáèení

Jednoduchá a pøesná ve všech pozicích trimù.

Poèet komor

56

Ovladatelnost

Nevychyluje se z letu. Tlak v øízení pozvolný a pøíjemný podle pozice øidièek.

Celková váha za letu

140–210 kg

Wing over

Stejnomìrný, konce vrchlíku jsou pevné.

Váha kluzáku

8,5 kg

Opadání minimum

<1,2 m/s

Klouzavost max.

>8

Rychlost min.–max.

26–40 km/h

Rychlost se speed systémem

44 km/h

Asymetrické zaklopení

90° rotace se zataženými i s povolenými trimy.

Držené asymetrické zaklopení

Vrchlík zaèíná nabírat rychlost po obratu s povolenými trimy. Po pùlobratu sám pøejde do
pøímého smìru letu. Se zataženými trimy se vrchlíku nechce do rotace.

Vybrání negativní zatáèky

Se zataženými trimy vrchlík nabere pøímý smìr letu bìhem zatáèky, a to bez zaklopení
èi deformace vrchlíku. S povolenými trimy je zmìna dráhy mnohem znatelnìjší s vyfouknutím
nábìžné hrany a s asymetrickým zaklopením. Jakmile je vrchlík zatížen,
klidnì se znovu dává do letu.

Vybrání asymetrického pøetažení

Vynikající odezva v øidièkách, vrchlík témìø neopouští letovou dráhu. Mírné vychylování z letu.

Vybrání spirály 360O

Opouští spirálu postupnì s tím, jak pilot povoluje øízení, a to v obou polohách trimù.
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Manévry podle normy AFNOR
kategorie dvoumístných
Pøi min. váze: 210 kg

Popis reakcí kluzáku podle protokolu

Start

Vrchlík stoupá dobøe a velmi stejnomìrnì. Nepøedbíhá pilota. Boèní dolaïování
snadné. Vztlakuje rychle, postupnì, super.

Pøistání

Netahat moc rychle za brzdy, pøi postupném brzdìní je dosed mìkký.

Rozsah rychlostí

Minimální mìøená rychlost: 27 km/h
Rychlost „hands up“, trimy pøitažené: 39 km/h
Rychlost „hands up“, trimy neutrální: 41 km/h
Rychlost „hands up“, trimy povolené: 45 km/h

Full stall

Bez parašutistické fáze, stabilní pøi øízení.

B stall – rychlé vypuštìní

Mírná zmìna letového profilu v obou konfiguracích trimù.

Schopnost otáèení

Jednoduchá a pøesná ve všech pozicích trimù.

Ovladatelnost

Nevychyluje se z letu. Náklony pozvolné a pøíjemné pomocí øidièek. Na konci letu
fyzicky nároènìjší.

Wing over

Stejnomìrný, konce vrchlíku jsou pevné.

Asymetrické zaklopení

Ménì než 180° rotace s pøitaženými i povolenými trimy.

Držené asymetrické zaklopení

Vrchlík zabere silnì po obratu s povolenými trimy. Po jednom obratu nabere sám
od sebe pøímý smìr. S pøitaženými trimy se chová mìkèeji.

Vybrání negativní zatáèky

S povolenými trimy je zmìna smìru letu znatelnìjší s vyfouknutím nábìžné hrany
a s asymetrickým zaklopením. Jakmile je vrchlík zatížen, klidnì se znovu dává do
letu. Dobrá zmìna dráhy, docela pozoruhodná, ale normální pro takový manévr
s dvoumístným kluzákem.

Vybrání asymetrického pøetažení

Vynikající ovladatelnost øidièkami, vrchlík témìø neopouští letovou dráhu. Mírná
zmìna dráhy. Velmi dobøe postupnì reaguje na øízení.

Vybrání spirály 360°

Opouští spirálu postupnì s tím, jak pilot povoluje øízení, a to v obou polohách trimù.
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Poznámky k testování

Všechny manévry byly provedeny bìhem zkušebních letù nad vodní hladinou
v homogenním povìtøí za daných podmínek teploty vzduchu, vlhkosti a tlaku. Byly provedeny
profesionálními piloty trénovanými tak, aby v pøípadì potíží reagovali tím nejvhodnìjším zpùsobem.

Seøízení sedaèky

Pro testovací lety použil zkušební pilot dvoumístnou sedaèku typu ABS se vzdáleností desky od karabin 44 cm.
Vzdálenost centra od karabinek byla seøízena na 48 cm.
Doporuèujeme proto používat sedaèku vybavenou systémem ABS se vzdáleností desky od karabinek 43 až 45 cm. Rovnìž doporuèujeme seøídit prsní popruh tak, aby
vzdálenost mezi centrem a karabinkami byla 46 až 50 cm.
Pokud by byl prsní popruh staženìjší, roste riziko, že se pøi jistých manévrech mohou øady šòùr zamotat do sebe, tzv. „twist“. Povolenìjší prsní popruhy mají za následek horší
chování pøi asymetrickém zaklopení.

Asymetrické a frontální zaklopení

I když zkušební lety prokázaly schopnost dvoumístného kluzáku METIS vycházet rychle a bez zásahu pilota i z tìch nejnebezpeènìjších režimù, doporuèujeme Vám do øízení bìhem asymetrických èi
èelních záklopek systematicky zasahovat. Ztráta výšky tak bude minimální, stejnì tak jako zmìna smìru letu Vašeho kluzáku.
Jak reagovat v pøípadì frontálního zaklopení:
symetricky a silnì zatáhnout obì øidièky, aby se vrchlík rychleji otevøel, a okamžitì zvednout ruce
Jak zasáhnout v pøípadì asymetrického zaklopení:
udržovat kluzák v pøímém letu dobøe voleným pøibrzdìním na opaèné stranì, než je zaklopení,
urychlit znovuotevøení zaklopené strany silným zatažením za brzdy na zavøené stranì

Držené asymetrické zaklopení

Maximální náklony a držené asymetrické zaklopení jsou manévry, které se pøi zkušebních letech provádìjí pouze za úèelem hlubšího vyhodnocení úrovnì bezpeènosti prodávaných kluzákù. Tyto dva manévry
jsou velmi riskantní a mají za následek velmi velkou ztrátu výšky.

Pilotáž

Obecnì se dvoumístný kluzák METIS pilotuje zcela bìžným zpùsobem. Pøesto zde naleznete nìkolik upøesnìní,
která Vám pomohou se s Vaším novým kluzákem rychleji obeznámit.
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Start
Rozložte kluzák na zemi tak, aby mìla nábìžná hrana tvar pùlkružnice, jejíž polomìr by mìl
být o nìco kratší, než je délka vyvázání. Uchopte pøední volné konce (èervené vyvázání) ve výši karabinek
a ustupujte tak, aby byly levé i pravé pøední („A“) šòùry vyvázání lehce napnuty. Tak budete dokonale vycentrování
vzhledem k vrchlíku.
Za bezvìtøí èi za mírného èelního vìtru, když vykroèíte s napnutým vyvázáním, kluzák se rychle nafukuje a postupnì Vám vystoupá nad hlavu
bìhem nìkolika dynamických krokù. Doporuèujeme, abyste pøíliš nepøitahovali volné konce ani dopøedu ani dolù, což by mohlo zpùsobit zaklopení
nábìžné hrany. Jednoduše je sledujte až do chvíle, kdy kluzák dosáhne letového úhlu. Je dùležité, aby Vaše tìžištì zùstalo pøed Vašima nohama po celou dobu
stoupání kluzáku, abyste mohli stále udržovat volné konce v tahu a napìtí.
Klidné a postupné nafouknutí dovoluje kontrolovat pohledem vrchlík a vyvázání bìhem poslední fáze stoupání. Vyhnete se tak pøípadu, kdybyste museli kluzák zabrzdit, abyste
jej mohli opìt urychlit na jeho letovou rychlost. V závislosti na vìtru a prudkosti svahu mùže pøimìøené pøibrzdìní dovolit rychlejší odlepení od zemì.
Pøistání
Dvoumístný kluzák METIS nabízí vynikající vlastnosti a pøedevším klouzavost nad 8. Tu je tøeba správnì øídit pøi obratu a pøi pøistání. Je rovnìž velmi dobøe ovladatelný a živý pøi wingoverech.
Pøíliš prudké korekce bìhem pøistávacího manévru mohou zpùsobit velké boèní výkyvy. Doporuèujeme Vám proto provádìt první lety na místech, která znáte, a která mají dostateènì
velký a volný prostor pro pøistání.
Pøi provádìní celého obratu pøi pilotáži za snížené rychlosti budete mít víc èasu manévr provézt klidnì a zmenšíte výraznì možné rozkývání kluzáku.
Upozornìní: Tato pilotáž spoèívá ve stažení obou brzd symetricky o 30 % až 40 % pro zpomalení kluzáku. Obraty se pak vykonávají uvolnìním vnìjší brzdy.
Nabrání rychlosti v posledních metrech letu dovoluje nejlepší využití vybrání z letu pro mìkký dosed.
Zatáèky
Dvoumístný kluzák METIS byl navržen tak, aby byl pøíjemný v zatáèkách a aby se snadno ustøeïoval v termice, a to bez aktivní pilotáže v sedaèce.
Adekvátní brzdìní dovoluje jednak zpomalit kluzák v urèitých fázích letu, jednak zmenšit náklony napøíklad pøi wingoverech. Je nejen vhodný k obratùm (se zhruba 30% brzdìním), nýbrž umožòuje
také pomalý let pro dohledání termického stoupání, jakož i udržení kluzáku v horizontální poloze pro optimalizaci opadání bìhem obratù (se zhruba 15 % brzdìním).

Techniky pro rychlé klesání

Pro klesání se obecnì vyvarujte vzestupných proudù. Pokud by jste se z jakéhokoli dùvodu dostali pøíliš vysoko, mùžete použít následující techniky pro zvýšení opadání.
A. Sklopené uši
• zatáhnìte za volné konce speciálnì urèené k tomuto úèelu, až se konce vrchlíku složí pod dolní potahy.
• držte vyvázání pøitažené, aby se konce vrchlíku nenarovnaly.
• podle rozsahu zaklopení mùže opadání vzrùst až na 3 až 5 m/s.
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Jakmile uvolníte vyvázání, vrchlík se v zásadì sám postupnì
otevøe. Mùžete však otevøení urychlit tím, že zatáhnete silnì zároveò obì brzdy.
B. Strmá spirála – zatáèka 360°
Váš kluzák je dobøe ovladatelný, reaguje pøesnì a postupnì, jakmile zatáhnete za øídicí šòùry. Pro zahájení spirály táhnìte postupnì
za jednu brzdu až zhruba do poloviny její dráhy a pøidržte ji v této poloze. Rychlost rotace postupnì roste, stejnì jako tah na øídicí šòùøe
a dostøedivá síla, která na Vás pùsobí. Mùžete zmenšit nebo zvìtšit naklonìní a rychlost otáèení tím,
že povolíte nebo pøitáhnete brzdu o nìkolik centimetrù.
Dobøe provedená spirála Vám dovolí klesat rychlostí více než 15 m/s. Pøíliš prudké nebo špatnì synchronizované pohyby paží,
èi pøíliš prudký pøechod do spirály, mùžou pøivodit asymetrické pøetažení!
C. Manévr „B-Stall“
Tento manévr vyžaduje pøíliš velkou sílu, a proto je prakticky nemožné jej provádìt s dvoumístným kluzákem METIS.
Varování: Na rozdíl od „sklopených uší“ a strmé spirály opouští kluzák bìhem manévru B-Stall smìr letu.
Manévr B-Stall je pøetažení, a nemìl by proto být provádìn v blízkosti zemì.

Vlastnosti a rozsah použití brzd

Rychlost „hands up“, okolo 39 km/h, skýtá kluzáku nejlepší klouzavost. Minimálního opadání dosáhnete pøitažením brzd o zhruba 15 %.
Nad 30 % brzdìní se aerodynamická úèinnost Metisu, a tedy i jeho výkon citelnì snižují, rychle navíc roste námaha pøi ovládání.
Velmi citelný pevný bod pøedchází pøetažení, což také znamená minimální ovladatelnost (100 % brzdy).
Za normálních letových podmínek se oblast použití brzd, která nabízí jak maximální bezpeènost tak maximální výkon, nachází mezi polohou „hands up“ a tøetinou délky brzdné šòùry.

Údržba

Životnost Vašeho kluzáku závisí pøedevším na péèi, s jakou ho používáte a udržujete.
Vyhnìte se tomu, aby kluzák bìhem startu èi pøistávání prudce padal na horní potahy nebo na nábìžnou hranu. Netahejte ho po zemi ani pøi rozkládání ani pøi pøemisťování.
Nevystavujte kluzák zbyteènì sluneènímu záøení ani jiným svìtelným zdrojùm.
Zvolte techniku skládání, která je šetrná k výztuhám, nekrèí ani zbyteènì nemaèká vnitøní strukturu (profily a diagonály). Pro udržení optimální životnosti kluzáku Vám doporuèujeme nepoužívat batohy
pro rychlé skládání. Látka se takto krèí, což urychluje opotøebení zátìru.
Používejte ochranný obal pro zamezení pøímého kontaktu s pøezkami sedaèek a tøení mezi vrchlíkem a pøenosným batohem.
Nikdy neskládejte kluzák je-li mokrý nebo jen navlhlý. Pokud pøišel do styku s moøskou vodou, opláchnìte ho ve sladké vodì. K èištìní kluzáku nepoužívejte ani
rozpouštìdla ani èisticí prostøedky. Kluzák sušte mimo pøímé svìtlo na suchém a dobøe vìtraném místì.
Pravidelnì kluzák èistìte: úlomky vìtví, písek, oblázky, atd. pøi opakovaném skládání poškozují látku, a organické zbytky
rostlinného nebo živoèišného pùvodu (hmyz) mohou vést k tvorbì plísní.
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Kontroly
Pøed dodáním
Váš kluzák byl peèlivì zkontrolován ve výrobì a má za sebou ještì zálet, který odhalí všechny pøípadné
nedostatky.
Váš kluzák je dodán se standardním seøízením brzd, které se shoduje se seøízením užívaným bìhem zkušebních letù.
Pravidelné kontroly a opravy
Z dùvodù vìtší bezpeènosti Vám doporuèujeme kontrolovat Svùj kluzák nejménì jednou roènì a nebo pokaždé, zjistíte-li zmìnu v jeho chování.
První dvouletá kontrola a další pravidelné kontroly provádí výrobce – všechny technické prohlídky jsou po dobu životnosti kluzáku zdarma.

Záruka

Na kluzák METIS je dvouletá záruka na každou výrobní závadu. Záruka se poèítá ode dne dodání.
Záruka se v žádném pøípadì nevztahuje:
na poškození zpùsobená nedostateènou údržbou, nesprávným používáním èi používáním v nevhodných podmínkách,
jakož i na poškození zpùsobená nezpùsobilostí uživatele èi tøetí osoby, na normální opotøebení dané intenzívním používáním
© Sky Paragliders, 2004
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