
Skrzyd³o delta - jest uk³adem aerodynamicznym o bardzo 
ciekawych w³aœciwoœciach . W czasie przep³ywu powietrza 
wokó³ profilu skrzyd³a w kszta³cie delta na du¿ych k¹tach 
natarcia, dochodzi do zjawiska tworzenia siê tzw. tr¹biastych 
wirów krawêdziowych. Wiry te powoduj¹ niewra¿liwoœæ takiego 
skrzyd³a na oderwanie siê strug powietrza, przez co samoloty ze 
skrzyd³em delta startuj¹ i l¹duj¹ przy bardzo du¿ych k¹tach 
natarcia, oraz  s¹ niewra¿liwe na przeci¹gniêcie, ale te¿ z 
³atwoœci¹  mog¹  osi¹gaæ  prêdkoœci  ponad  dŸwiêkowe.  
Mechanizm dzia³ania wirów krawêdziowych pokazuje zdjêcie 
obok.

Samolot ze skrzyd³em delta

Do  wykonania  modelu  bêdziemy  potrzebowaæ  nastêpuj¹cych  narzêdzi  i  materia³ów : 
-   kartki  z  bloku  technicznego  formatu  A 4   (120-160 g/m*2)
-   ostrych  no¿yczek
-   linijki 
-   kleju  (najlepszy  jest   klej  polimerowy  mo¿na  te¿  u¿yæ  wikolu  lub  kleju  do  papieru)
-   kostki  introligatorskiej  lub  nie  pisz¹cego  wk³adu  do  d³ugopisu
Budowê  modelu  rozpoczynamy  od  wydrukowania  na  kartce  z  bloku  technicznego  czêœci  sk³adowych  modelu.  Na                     
wydrukowanym   rysunku  nale¿y  zarysowaæ  przy  pomocy  kostki  introligatorskiej  lub  zu¿ytego  wk³adu   od  d³ugopisu  miejsca       
zgiêæ,  zaznaczone   przerywan¹  lini¹  ,  u³atwi  nam  to  póŸniejsze  zaginanie  kartonu.                                                    
 W pierwszej  kolejnoœci  wycinamy  kad³ub  (czêœæ 1 )  i  statecznik  pionowy  (czêœæ 4 ),  kad³ub  zginamy  w  pó³,  a  wypustki  skrzyde³  na 
zewn¹trz.  W  œrodek  kad³uba  wklejamy  statecznik  pionowy  (4)  a  nastêpnie  sklejamy  kad³ub.  Z  boku  kad³uba,  po  obu  stronach 
przyklejamy  wzmocnienia  (czêœci 2)  a  na  nie  czêœci  3.  Od  spodu  skrzyde³  (czêœæ 5)  przyklejamy  wzmocnienie  (czêœæ 6). 
Skrzyd³a  przyklejamy  do  wygiêtych  na  zewn¹trz  wypustek  kad³uba .  Klapy  w  tylnej  czêœci  kad³uba  odginamy  lekko  w  górê,  a 
krawêdzie  natarcia  skrzyde³  w  dó³.
Kolejne  etapy  budowy  pokazuj¹  zdjêcia  poni¿ej. 

Lot modelu reguluje siê wielkoœci¹ wychylenia klap skrzyde³. 
Prawid³owo wykonany model nie wymaga wywa¿enia
jeœli jednak œrodek ciê¿koœci nie znajduje siê w miejscu 
zaznaczonym pod skrzyd³ami nale¿y skorygowaæ jego 
po³o¿enie doklejaj¹c do przodu lub ty³u modelu kawa³ek 
plasteliny. Model wypuszczamy wystrzeliwuj¹c go z gumki 
recepturki.
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Wydrukowaæ na kartce A4
o gramaturze 160-180 g/m*2

linia wygiêcia
na zewn¹trz

zaczep do startu z gumki
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