Douglas SBD (Scout Bomber Douglas)Dauntless
Douglas Dauntless oli Yhdysvaltojen lentotukialusten tärkein tiedustelu/
syöksypommittaja vuodesta 1940 vuoden 1944 puoliväliin. Yhdysvaltojen
Merijalkaväki käytti Dauntlesseja sekä tukialuksilta että maatukikohdista.
Yleisesti ottaen Dauntlessia pidettiin kelpo sotakoneena. Sillä oli pitkä
toimintasäde, hyvät lento-ominaisuudet, liikehtimiskyky, hyvä hyökkäys- ja
puolustusaseistus. Loistavien syöksyominaisuuksien lisäksi kone oli
vahvarakenteinen.

KEHITYS
Dauntlessiin kehitys alkoi kokonaan toisessa yhtiössä. Kun Douglas valtasi Northrop
yhtiön se jatkoi Northropin aktiivisia projekteja, niiden joukossa oli myös BT-1 josta
Ed Heinemanin johdolla kehitettiin Dauntless SBD-1 ja SBD-2. Ykköset menivät
Merijalkaväelle vuoden 1940 lopulla ja kakkoset laivastolle 1941 alkupuolella. Näissä
versioissa oli 1000 hv Cyclone ja samalla koneeseen asennettiin sille tyypilliset
reiälliset syöksyjarrut vaimentamaan syöksyn aikaista huojuntaa.
Tärkein versio oli SBD-5, joita rakennettiin Tulsassa Oklahomassa. Vitosessa oli
1200 hv moottori sekä jo kolmosessa lisätyt neljä konekivääriä ja entisestään lisätty
patruunamäärä. Kaikkiaan vitosia rakennettiin noin 2400.
Viimeinen paranneltu versio oli SBD-6, mutta sen tuotanto keskeytettiin. Myös
USAAF käytti Dauntlessia nimellä A-24 Banshee. Tärkein ero oli, että koneesta
puuttui tukialuskäyttöön takoitettu pysäytyskoukku. Kaikkiaan armeijalla oli 948 A-24
Bansheeta.

OPERATIIVINEN HISTORIA
Käytännössä SBD Dauntlessit osallistuivat sodan alkupuolella kaikkiin Tyynenmeren
taisteluihin. Ne upottivat enemmän tonnistoa kuin mikään muu lentokonetyyppi.
Ensimmäinen taistelukosketus tuli jo Pearl Harborissa, jossa pieni määrä tukialuksilta
lähteneitä Dauntlesseja pyrki torjumaan japanilaisia hyökkääjiä. Kuitenkin
japanialaiset onnistuivat tuhoamaan suurimman osan laivaston ja Merijalkaväen
Dauntlesseista kentille.
Ensimmäinen todellinen koitos oli Korallimeren taistelu. Siellä Dauntlessit yhdessä
Devastatorien kanssa upottivat japanilaisten kevyen lentotukialus Shohon sekä
vaurioittivat laivastotukialus Shokakua. Dauntlesseja käytettiin Korallimerellä myös
hävittäjien tapaan torjumassa torpedokoneiden hyökkäyksiä. Niille kirjattiin joitakin
ilmavoittoja.
Dauntlessien tärkein taistelu oli Midwaylla, missä neljä laivaston laivuetta hyökkäsi ja
upotti sekä vaurioitti vakavasti neljää japanilaisten parasta tukialusta. Lisäksi SBD:t
ahdistelivat japanilaisten jälkeen jääneitä risteilijöitä upottaen Mikuman.

Midwaylla oli myös Merijalkaväen Dauntlessyksiköitä, mutta ne eivät olleet yhtä
tehokkaita kuin laivastoyksiköt. Merijalkaväki oli juuri vaihtamassa kalustoaan
Vindicatorista Dauntlessiin. Koulutuksen vajavuuden takia Merijalkaväki turvautui
liukupommitukseen, mikä on hitaampaa kuin syöksypommitus. Tämä antoi
japanilaisten hävittäjätorjunnalle aikaa torjua Merijalkaväen Dauntlessit.
Laivastoyksiköt sitävastoin hyökkäsivät korkealta kahtena eri suunnalta tulleena
yksikkönä kyllästäen japanilaisten torjunnan ym. kuvatulla lopputuloksella.
Tunkeutumiskykyä lisäsi myös laivaston hävittäjäsaatto.
Cuadalcanalilla Dauntlessit toimivat sekä tukialuksilta että Hendersonin
maatukikohdasta. SBD:t hyökkäsivät japanilaisten kuljetuksia vastaan estäen
täydennykset päivänvalossa. Dauntlessit tuhosivat lentotukialus Ryujon sekä
vaurioittivat kolmea muuta tukialusta. Lisäksi ne upottivat risteilijän sekä yhdeksän
kuljetusalusta kuuden taistelukuukauden aikana.
Atlantin puolella SBD:t osallistuivat USA:n maihinnousuun Afrikassa sekä
hyökkäsivät Saksan merikuljetuksia vastaan Norjassa.
Käytännössä Filippiinienmeren taistelu oli Dauntlessien viimeinen merkittävä taistelu.
Laivastoyksiköissä ne korvattiin Curtiss Helldivereillä, joilla oli 500 kiloa enemmän
asekuormaa sekä olivat nopeampia. Merijalkaväki jatkoi Dauntlessien käyttöä sodan
loppuun asti.
Kaikkiaan SBD Dauntlesseja rakennettiin 5936. Viimeinen valmistui El Secundon
tehtaalta Kaliforniassa 21.07.2018. Sodan aikana ne lensivät 1 189 473 tuntia joista
25% tukialuksilta. Kaikkiaan Dauntlesseilla upotettiin kuusi tukialusta 14 risteliljää,
kuusi hävittäjää, 15 kuljetusalusta sekä muuta sekalaista aluskalustoa. Kaiken lisäksi
niiden pudotussuhde oli positiivinen.
Jääköön USAAF historia toiseen kertaan. Ranskan merivoimat käyttivät viimeisenä
Dauntlessia sotatoimissa lentäen tukialus Arromanchesilta yli 200 tehtävää
Indokiinassa 1947.
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YLEISET OMINAISUUDET
 pituus 10.09 m
 kärkiväli 12,66 m
 siipipinta-ala 30,19 neliömetriä
 tyhjäpaino 2905 kg
 suurin lähtöpaino 4853 kg
 moottori Wright Cyclone 1200 hp
 miehistö 2

SUORITUSKYKY




huippunopeus 410 kmh
toimintamatka 1795 km
lakikorkeus 7780 m

ASEISTUS
 2x12,7 mm ohjaajakonekivääri
 2x 7,62 mm tähystäjäkonekivääri
 1020 kg pommeja
(lähde Wikipedia)

AIRCOMBAT MALLI
Tässä dokumentissa koneen piirustukset ovat vain PDF muodossa. Ne tulee
suurentaa siten, että rungon pituus on 83,60 cm ja toisen siipipuolikkaan pituus 53,25
cm. Itse käytän Paint ohjelmaa, koska se jakaa piirustuksen suoraan A4 arkeille.
Muuten se on melko huono.
Rungon mallineet on suunniteltu siniselle tai keltaiselle foamille. Valkoisella foamilla
ainevahvuutta voi lisätä jonkun verran.
Peräsimet ja siivekkeet leikataan 6 mm Balsasta.
Siipikaaret eivät ole mitään tiettyä sarjaa, kunhan minusta näyttävät hyvälle. Kyllä se
noillakin lentää. Jos asia vaivaa, jokainen voi hakea itselleen mieluisat kaaret jostain
tiedostosta kunhan muistaa, että siiven tulee olla koko matkaltaan 10% paksu.
Kärkikaareen laitetaan 5 mm kiertoa eli sen etupään tulee olla alempana kuin
takapää. Voi olla, että lisää hiukan vastusta, mutta eipähän sakkaile.
Painon kanssa ei tarvitse pihistellä. Tämän kokoluokan koneen kisapainon tulee olla
vähintään 1000 grammaa. Sopivasti rakennetta muuttamalla tästä voi tehdä vaikkapa
rinneliidokin.

Kuva 1. Koneen sivukuva piirretään foamilevyyn ilman ohjaamoa. Siivelle ja peräsimille jätetään niiden
vaatima tila. Tämä kone katkaistaan tuosta kabiinin takaa.

Kuva 2. Rungon puolikkaat leikattuna

Kuva 3. Tässä vaiheessa on todella hyvä vielä varmistaa, että on todellakin leikkaamassa rungon vasenta ja
oikeaa puoliskoa. Kuvassa näkyvät myös leikkuumallineet

Kuva 4. Näin paljon meni tavaraa energian tuotantoon kahdesta rungosta

Kuva 5. Liimataan puolikkaiden etu- ja takaosat yhteen. Liitos vahvistetaan neljällä nupparilla vaahtoliiman
kuivumisen ajaksi.

Kuva 6. Kun etu- ja takaosat ovat liimaantuneet yhteen, liimataan puoliskot yhteen vaahtoliimalla. Tuo
palikka tuolla rungon sisällä estää sen, etteivät kumilangat paina runkoa väärin mutkille

Kuva 6. Ideana on, että kuvassa pitäisi näkyä kärkikaaren asento. Se on etureunastaan 5 mm alempana kuin
takareunasta. Näin syntyy aerodynaaminen kierto joka estää kärkisakkauksen. Kaaret eivät ole mitään
astrotieteellisiä. Kunhan ovat sopivasti hyvän näköisiä. On ainakin tähän saakka toiminut.

Kuva 7. Tyvikaari paikallaan se on molemmista päistään 21 mm eli suorassa. Kaaria piirrellessä pitää
muistaa, että siiven paksuuden tulee olla vähintään 10% siiven leveydestä. Niitä on jopa joskus mitattu
kisoissa.

Kuva 1. Siipien leikkaus menossa. Käytössäni on analogileikkuri, kun noista askelmoottoreista yms. mitään
ymmärrä. Periaate on yksinkertainen. Samalle akselille on kiinnitetty kaksi lankaa, toinen kiertyy tuon M10
akselin ympärille ja toinen lanka kiertyy puurullan ympäri. Kun akselia pyörittää niin siiven tyvessä lanka
liikkuu nopeammin.

Kuva 2. Siipiaihio on käännetty toisinpäin ja nyt lanka kiertyy toisessa päässä puurullan ympäri. Leikkurin
kaari liukuu puulistoja pitkin ja langan pysyminen leikkuumallineita vasten on varmistettu n. 40
grammaisilla painoilla. Ne eivät näy kuvissa kovin hyvin. Vaihtelemalla puurullan kokoa voisi saada ihan
tarkkaankin polttolangan kulkemaan suhteellisesti samaa nopeutta, mutta yleisesti tämä tarkkuus riittää.
Siipiaihiota voi tarvittaessa töniä oikeaan suuntaan. Tasaleveissä siivissä luonnollisesti vedetään
molemmissa päissä samankokoisilla rullilla.

Kuva 3. Siivet leikattuna. Ne vaativat vielä hieman fiksailua, hiomista jne. Nuo leikkuusta ylijääneet palat voi
hyödyntää esimerkiksi kun haluaa päällystää siivet vaikkapa balsaviilulla. Tulee puristus tasaisesti joka
paikkaan. Nyt ne joutavat energiajätteeksi

Kuva 4. Tuliseinä liimattuna, tässä on ideana se, että tuo vanerilevy leikataan hieman pienemmäksi kuin
foami. Ei sitten tarvitse jyrsiä sitä kovaa vaneria. Tein tuliseinät 6 mm vanerista. Onhan se vähän järeää,
mutta ei se paino haittaa tässä päässä konetta. Asennan tuliseinän niin, että siinä on n 1 aste vetoa oikealle.
Vasemmalle ei saa olla. Alasvetoa en myöskään laita alatasokoneisiin. Tuliseinä liimataan vaahtoliimalla ja
jos mahdollista jonkinlaisella puristuksella. Parin minuutin kuluttua liimauksesta kannatta tarkastaa, että
tuliseinä on pysynyt oikealla paikalla. Tässä vaiheessa se vielä liikkuu.

Kuva 5. Nyt runko on hiottu karkeasti ottaen muotoonsa. Työkaluina käytän leipäveistä, kavioraspia ja 60
karkeuden hiomapaperia. Siipisatula ja korkkarin alue muotoillaan kun siipi ja korkkari ovat käytettavissä.
Nokka jäi hieman liian kapeaksi, pitäisi olla tuliseinän kohdalla lähes pyöreä. On se vielä laillinen.

Kuva 6. Siivet hiottuna niihin voi jäädä jonkin verran langan polttojälkiä. Ensi tarkastetaan silmämääräisesti,
kumpi siiven puolisko on onnistunut huonommin. Tarvittaessa muotoillaan se hiomalla siistiksi ja sitten
tehdään siitä paremmasta puolikkaasta samanlainen. Minun yleisperiaate on, että kombattikoneet ei kittiä
tarvitse, mutta jos polttojäljet ovat kovin syviä niin voi siihen pyyhkäistä balsakittiä. Balsakitti tarttuu
paremmin, kun siihen lisää hiukan vettä. Tosin se sitten voi homehtua purkkiin.

Kuva 1. Yksi tämän kombattihomman hienouksia on kierrätys. Usein käy niin, että vaikka tuho vaikuttaisikin
täydelliseltä, joitakin osia voi kuitenkin uusiokäyttää. Jostain löytyi edellisen Dauntlessin pyrstösulat

Kuva 2. Kabiini liimattuna paikoilleen. Kyllä se vaan muuttaa ulkomuotoa. Jos haluaa, niin voisihan tuon
tyhjiömuovata myös Vivakista tai tehdä muovipullosta. En ole oikein päässyt sinuiksi sen homman kanssa.

Kuva 3. Peräsinten liimaus menossa hiilikuitutikulla varmistetaan, että korkeusvakaaja on suunnilleen
rungon perusviivan mukainen

Kuva 4. Parasta tietysti olisi, jos viitsisi viilailla peräsimien asennuskohdan mahdollisimman suoraksi , mutta
käy se näinkin. Laitetaan reilusti kasteltua vaahtoliimaa saumaan kiristetään kumilangoilla ja lopuksi pienillä
puukiiloilla asetellaan peräsimet haluttuun asentoon. Vaahtoliima sitten turpoaa välit tukkoon.

Kuva 5. Dauntlessissa on vahvasti niksattu siipi. On sen verran reilu tuo niksaus, että se lienee pakko
toteuttaa. Virhettähän saa olla 20mm verrattuna 1:72 kolmitahoihin. Taittokohta on noin 14 cm kohdalla.
Toinen siipi on jo leikattu toinen odottaa leikkausta.

Kuva 6. Liimasin siiven keskipalat yhteen. Tällä kappaleella on helpompi sovitella siipi runkoon. Ulkosiivet
liimataan sitten joskus myöhemmin.

Kuva 1. Siipisatula fiilailtu suunnilleen oikean malliseksi. Koska käytän siivessä kumilankakiinnitystä, laitoin
lasikuitunauhasta vahvikepalat sille alueelle, minne tapit tulevat. Nelikulmaiset tapit ovat servopukin päät.

Kuva 2. Toinen kuva servopukeista. Ne tehdään 10x10 puolikovasta balsarimasta. Leikataan nelikulmaiset
reiät, työnnetään tappi läpi ja vahvistetaan liimalla. Jos teet sähkökoneen niin näitä ei tarvita.

Kuva 3. Selkäeväkin tuli liimattua lisäämään uskottavuutta ulkonäköön. Taisi jäädä vähän lyhkäiseksi kun
veistelin korvakuulolla.

Kuva 4. Siivet liimaantumassa Hiekkapussit painona liitoskohdat on vahvistettu 0,6 mm vanerisilla
kulmapaloilla. En tiedä ovatko tarpeelliset, mutta kun olen tottunut käyttämään niin olkoot

Kuva 5. Pienet tuet siivenkärkien alla

Kuva 6. Vaikka siipi on tässä vaiheessa jo liimattu, niin tosiasiassa liimasin nuo siivekkeet paikoilleen, kun
osat olivat vielä irtonaisina. Siivekkeessä saranan virkaa toimittaa 50 mm leveä lasikuitunauha. Jos siiven
olisi leikannut kokonaisena, olisi myös siivekkeet voinut leikata irti suoraan siivestä. Tällä kertaa materiaali
mikä oli käytettävissä oli niin pieni, ettei menetelmä ollut mahdollinen. Siivekkeet ja keskisiiven jättöreunat
ovat 6 mm balsaa. Siivekkeen takareuna on leikattu suoraksi.

Kuva 1. Paperointi alkaa peräsimien ympäriltä on jokseenkin samantekevää laittaako ensimmäisen paperin
korkkarin ylä- vai alapuolelle. Paperi kun kiristyy kuivuessaan se myös siloittelee aiemmin ruman
liitoskohdan.

Kuva 2. Ne ensimmäiset neljä paperin palasta näyttävät suunnilleen kuvan mukaisilta. Tuohon koloon tulee
luonnollisesti korkkari. Tarkoitus on, että palaset liimataan myös yhteen. Palanen on kuvattu siiven päällä,
että kontrasti tulisi selväksi.

Kuva 3. Alapuolenkin palaset on liimattu. Tarkoitus on, että näillä palasilla saadaan verhoiltua peräsimien
alue kokonaan.

Kuva 4. Peräsimistä eteenpäin runko paperoidaan yhdellä palalla tarvittaessa hapsutetaan. Paperina käytän
voimapaperia, jonka liimaan noin piimän viskositeettiin ohennetulla Eri-Keeperillä. Liima pitää laittaa
paperiin ja antaa paperin jopa turvota hieman. Jos liiman laittaa koneen runkoon ja laittaa kuivan paperin
liiman päälle niin ei vaan toimi

Kuva 5. Sama asia toisesta kulmasta. Pääkomponentteja paperoidessa paperi leikataan aina rullan
pituussuuntaan. Jos tuntuu vaikealta paperoida yhdellä isolla palalla niin saa sen tehdä pienemmistäkin
palasista. Tässä vaiheessa paperissa on ryppyjä, mutta pari tuntia pannuhuoneessa tekee ihmeitä. Paperi
siliää kuin ikääntyvän näyttelijän kasvot ennen Oscar gaalaa

Kuva 6. Siiven paperointi alkaa yläpuolelta. Tässä koneessa on siivessä niksaus, eikä yläpuolen paperointi
onnistu sievästi yhdellä palalla joten paperi pitää liimata kahdessa palassa. Yläpuolen paperi ylettyy myös
kärkiosassa siivekkeen yli. Kuvassa näkyy myös servojen kaapeliurat ja olen peittänyt ne 50 mm
lasikuitunauhalla. Servojen kaapelit voisi myös teipata siiven pintaan mutta ei sovi minulle.

Kuva 7. Yläpuolen paperi tulee johtoreunan yli siiven alapuolelle noin 3-5 cm. Tällä paperitorsiolla on
huomattava merkitys siiven jäykkyydelle. Kuvassa näkyy (huonosti) myös siiven alapuolelle vedetty 50 mm
lasikuitunauha. En tiedä vahvistaako se oikeasti mitään, mutta kun olen tottunut sellaisen laittamaan
isoihin koneisiin. Eipä tuo juuri mitään painakaan.

Kuva 8. Kun siiven kärki on pyöristetty, paperi ei vaan taivu yhtenä palana. Se pitää hapsuttaa kuvassa
kuvateknisistä syistä vain joka toinen suikale on liimattu. Todellisuudessa hapsut taivutetaan järjestyksessä
alkaen takaa eteen.

Kuva 9. Alapuoli onnistuu yhdellä paperilla. Huomattavaa on, että paperi ei ylety siivekkeen päälle

Kuva 10. Alapuoli paperoituna kokonaan. Lisäsin vielä pienen ylimääräisen paperin palasen keskiosaan niin
tulee sekin hieman virtaviivaisemmaksi. Ainakin 10 km/h tulee lisää nopeutta.

Kuva 1. Paperit ovat kuivuneet ja kiristyneet. Kyllä sen tuosta jo Dauntlessiksi tunnistaa. Kuvakulmasta
johtuen siipi näyttäisi olevan suhteettoman pitkä, mutta todellisuudessa se on lyhyt ja leveä.

Kuva 2. Tässä vaiheessa pohja on jo maalattu. Samalla vaalean harmaalla on vedetty myös cabiinin alue ja
ennen yläpinnan väriä teipataan suunnilleen ohjaamon ääriviivojen mukaan.

Kuva 3. Kun maali on siivestä kuivunut, kaivetaan servon kolo näkyviin ja Sullivanilla /vast. vedetään servon
kaapeli rungon sisälle. Servo liimataan vaahtoliimalla koloonsa ja nimenomaan siiven yläpinnalle. Näillä kun
laskeudutaan (jos laskeudutaan) ilman laskutelinettä niin on iso riski, että kasvillisuus repii servon pilalle.
Kuvassa myös näkyy hyvin, että siivekkeen liitos on tällä tavalla toteutettuna tiivis.

Kuva 4. Kansallisuustunnusten liimailu menossa. Langan tarkoitus on antaa jonkinlainen referenssi että saa
tähdet ojennukseen. Maalauskaavioksi valitsin yksinkertaisen tummanharmaa vaaleanharmaa yhdistelmän.
Se on riittävän oikein. Mietiskelin myös rauhanaikaista valkoinen runko ja keltainen siipi yhdistelmää, mutta
hylkäsin sen. Keltaisessa värissä on se huono puoli, että muutkin kiinnittävät siihen huomiota ja sitten
menettää oman striimerin. Muutenkin maalauksen tulee olla tyyliä ”ois voinu olla”. Eli värisävyjen
oikeellisuutta ei mitata, mutta kaikenlaiset päivähohtovärit ovat vahvasti epookin ulkopuolelta. Sääntöjen
mukaan myös kansallisuustunnukset tulee olla. Peittelin siivekeservojen reiät paperilapuilla. Paikkamaalasin
sitten myöhemmin. Muutenkin on ihan hyvä idea maalata paperia valmiiksi, sitä voi käytellä pienissä
vauriokorjauksissa.

Kuva 5. Edelleen kansallistunnusten liimausta. Tässä koneessa tunnukset on leikattu kontaktimuovista.
Minulla on mahdollisuus saada rullan loppuja painotalosta, joten lienevät hieman parempilaatuisia kuin
”Tiimarista” . Ensin leikataan sininen pohjaympyrä sen jälkeen valkoinen tähti ja lopuksi punainen ympyrä.
Liimattavasta palasta poistetaan noin ¼ suojapaperista kohdistetaan nuppineulalla. Painetaan liimapinta
kiinni väännetään loput suojapaperista pois. Kohdistamista helpottaa kun liimattavalle pinnalle suihkauttaa
sumupullolla vettä. Vesi painetaan pankkikortilla /vast. pois tarran alta.

Kuva 6. Alusta lähtien olen käyttänyt kaupallista moottoripukkia. Alun perin idea oli että aina samanlainen
pukki, jotta moottori olisi helppo vaihtaa pukkeineen vaikka kisapaikalla. Sittemmin kalustoa on kertynyt
sen verran, ettei siihen ole tarvetta. ”Cowlinki” on kiinni kumilenkeillä ja on tarvittaessa helppo painaa pois
tieltä jos pitää tehdä huoltoja tai säätöjä. Kaikissa ruuveissa on syytä käyttää joko nylockeja tai
ruuvilukitetta

Kuva 7. Siinä se nyt on, ensilento takana. Koristelu lähti vähän lapasesta, varsinkin nuo punaiset pallot ovat
melko tarpeettomat. Kaikki punaiset ympyrä hävisivät liittoutuneiden tunnuksista, jotta vältyttäisiin
sekoittamasta japanialaisten ”lihapullaan”.
Ensilennolla oli tyypillinen Paattiskeli pussi suorana ja puut mutkilla eli lento-ominaisuuksista ei saanut
oikein tarkkaa kuvaa. Lähti kuin lintu kädestä, kaksi naksua trimmiä vasempaan. Ja katso valmis kisakone.
Kaivoin moottoriksi jostain lähestulkoon kiinnijuuttuneen 0.25 Irvinen, ropeliksi 10/4 Scimitar. Kierroksia en
mitannut, varmaan 9/4 APC:llä kulkua olisi enemmän. Lentopaino jäi vähän runsaaksi peräti 1200 g, mutta
toimii. Runttasin oikein kunnolla korkkarilla ja sain kuin sainkin koneen sakkaamaan. Löysääminen tikusta
palautti koneen välittömästi kontrolliin. Jotenkin jäi sellainen vaikutelma, että moottorin asetuskulma olisi
hitusen liikaa oikealle. Kun rakentelee silmukkaa niin tuppaa tulemaan korkkiruuvi. Toinen vinkki samasta
aiheesta on, että tehdessä vaakaympyrää oikealle nokka pyrkii laskemaan, vasemmalle tehtäessä on selkeä
nousupyrkimys. Kunhan tuossa kelit tasoittuu niin pitää kokeilla uudelleen. Sivariahan koneessa ei ole. En
osaa sitä käyttää niin en sitä myöskään tarvitse.
Kaikkiaan ihan kiva rojekti ja kaunis kone. Suorasiipinen kone on helpompi rakentaa esimerkiksi P-47 tai
vaikkapa joku japanialaisten torpedokone, mutta ei tämäkään mitenkään ylivoimainen ole. Samalla
tekniikalla vaikkapa 1:10 mittakaavaan sekä vähän skalempia ratkaisuja esim. cabiini ja cowlinki, pienet
sähkötoimiset landarit alle niin voi osallistua kansanscaleen. Valitettavasti en ole sähkökoneiden
erikoisosaaja. Tämäkin lienee helppo modifioida sähkölle toivottavasti joku tekee ja kirjailee siitäkin jutun.
Päällimmäisen perusajatuksena oli kuitenkin neuvoa mahdollisesti asiasta kiinnostuneita rakentamaan
itselleen kombattikone ja jopa osallistumaan kilpailuun. Tärkeintä on että tekee vaan, seuraava sitten
paremmin. Ei se niin vaikeaa ole. Näitä ehtii tekemään ensi kaudelle vaikkapa puoli tusinaa. Sama
rakennusperiaate sopii melkein mihin tahansa koneeseen. Olen itse lentänyt kisoissa yli 30 eri koneella
Battlesta I-16 hävittäjään ja kaikki ovat enemmän tai vähemmän samalla tavalla tehtyjä poislukien Me-110
ja Blenheim.
Toivottavasti näitä näkyisi tulevalla kaudella runsaasti.

Näin sille sitten kävi. Joku ajoi läpi

