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NÃ¤r vi utgav de fÃ¶rsta numren av RFN med bÃ¶rjan under hÃ¶sten 1997, var avsikten att
inleda med den historiska utvecklingen mot allt mer Ã¶kade erfarenheter fÃ¶r att pÃ¥ sÃ¥ sÃ¤tt
Ã¶ka kunskapen om frÃ¤mst gyroplan. Vi bÃ¶rjade dÃ¥ med Cierva`s utveckling av sin
autogiros som skett med utgÃ¥ng frÃ¥n det lÃ¤ge dÃ¥ det inte fanns nogot nÃ¤mnvÃ¤rd
dokumentation, inga utprovade rÃ¤knemetoder eller andra publicerade erfarenheter frÃ¥n
tidigare fÃ¶rsÃ¶k att flyga med rotorplan om vi bortser fÃ¶r viss kunskap om autorotation. Efter
som intresset fÃ¶r denna form av rotorflyg var mycket stort, avrÃ¥ddes frÃ¥n att skriva
ingÃ¥ende om den historiska utvecklingen och erfarenheterna frÃ¥n dessa. Det behÃ¶vdes
istÃ¤llet en ingÃ¥ende fÃ¶rklaring av aktuella tidslÃ¤gets krav pÃ¥ bl.a. tekniska fÃ¶rklaringar,
men ocksÃ¥ rÃ¥d och anvisningar om flygtrÃ¤ning och flygning med gyroplan. Efter som
amatÃ¶rbyggnad av gyroplan innebÃ¤r viss kunskap om material och
hÃ¥llfasthetsberÃ¤kningar kom detta Ã¤mne att ingÃ¥ som serie i medlemstidningen. Det flesta
tekniska artiklar bÃ¶rjade ganska blygsamt dÃ¤r vi fÃ¶rsÃ¶kte fÃ¥ fram det allra viktigaste.
Senare utÃ¶kades dessa till att vara mer ingÃ¥ende och omfattande dÃ¤r vi ocksÃ¥ visade
typexempel pÃ¥ berÃ¤kningar och erfarenhetsmÃ¤ssiga vunna erfarenhetsvÃ¤rden som t.ex.
rotorbelastning, bladens soliditet, verkande krafter etc.

Behovet av snabb spridning av aktuell gyroplanteknik medfÃ¶rde att vi inte kunde fortsÃ¤tta det
planerade tidsschemat fÃ¶r innehÃ¥llet i RFN pÃ¥ sÃ¤tt som inneburit en " ta det frÃ¥n
bÃ¶rjan" inriktning vilket gav en viss " vilsenhet" utan helt raka linjer sÃ¤tt som Ã¤r typiskt fÃ¶r
facktidningar. Nu har vi emellertid kommit sÃ¥ lÃ¥ngt att vi kan Ã¥tergÃ¥ till den ursprungliga
artikelserien om den tekniska utvecklingen, dÃ¤r vi inleder med Cierva`s erfarenheter och ger
kÃ¤nda fÃ¶rklaringar fram till nutid.

Givetvis kommer vi inte att visa detta som en redovisning av alla de gyroplanskonstruktioner
som funnits, utan endast till sÃ¥dant som verksamt bidrag till den numer erfarenhetsmÃ¤ssiga
tekniken, tillÃ¤mpad pÃ¥ gyroplan i frÃ¤mst den amatÃ¶rbyggda kategorin. FÃ¶r den sopm vill
studera de olika gyroplantyperna som fÃ¶rekommit i England, Skottland, USA, Tyskland,

1/2

Gyroplanteknikens Upphovsman
Skrivet av Henrik Rosin
2009-04-23 08:28 - Senast uppdaterad 2009-10-22 17:08

Ryssland, Japan, m.fl. Vi kan hÃ¤nvisa till en ganska nyutkommen bok med titeln "Cierva
Autyogiros" fÃ¶rfattad av Peter W Brooks, utgiven 1988 av Air Publishing Ltd 7 St John`s
Hill Shrewsbury SY 1 England.
Detta Ã¤r den mest kompletta boken om olika autogirotyper som utgivits i populÃ¤rform och
innehÃ¥ller 384 sidor. Vi nÃ¤mner denna bok eftersom mÃ¥nga frÃ¥gar efter literatur om
gyroplan.

Idet fÃ¶ljande kommer vi att frÃ¤mst avhandla utvecklingen av rotor och rotorteknik som urgjort
det stÃ¶rsta problemet under utveckling fram till nutid dÃ¤r vi, fÃ¶r lÃ¤tta ensitsiga gyroplan,
inte har nÃ¥gra problem med betydelse av speciellt tvÃ¥bladiga rotorer av halvstel typ. Vi
kÃ¤nner de normalvÃ¤rden dÃ¤r dessa rotorer atbetar bÃ¤st. Vi kÃ¤nner ocksÃ¥ betydelsen av
profilform, disklast, sidfÃ¶rhÃ¥llande och soliditet samt har sÃ¤kra formler fÃ¶r berÃ¤kning av
dessa siffervÃ¤rden dÃ¥ vi vÃ¤ljer rotor fÃ¶r specifikt lÃ¤tt gyroplan. Vi har ocksÃ¥ godtagbar
kunskap om inverkan av rotorns diameter, som om den Ã¶kas kommer att ge lÃ¤gre lÃ¤gsta
fart med obetydligt Ã¶kad hÃ¶gsta fart. Bladkorda Ã¤r mera kÃ¤nsligt dÃ¤r Ã¶kad korda ger
Ã¶kad stigfÃ¶rmÃ¥ga och lyftkraft men ocksÃ¥ lÃ¤gre fart kontra erfoderlig motoreffekt pÃ¥
grund av kraftigt Ã¶kat motstÃ¥nd. Varvtalet kan anpassas inom rimliga grÃ¤nser med
rotordiametern, kordan och den fast inbyggda bladpitchen vilket Ã¤r av stÃ¶rsta betydelse fÃ¶r
vibrationsnivÃ¥n och dÃ¤rmed fÃ¶r tillÃ¥ten drifttid med hÃ¤nsyn till utmattning.

Vi har nÃ¤mnt rotorn fÃ¶r lÃ¤tta, ensitsiga gyroplan. Men hur Ã¤r det dÃ¥ med stÃ¶rre och
yyngre gyroplan som kommer allt mer i tvÃ¥sitsigt utfÃ¶rande? Svaret Ã¤t att fÃ¶r den fÃ¶rra
kategorinkan ha en rotordiameter av upp till 25 fot, korda upp till 7,5 tum och rotorlast upp till
1,25 lbs/ fot2 som normalvÃ¤rde. FÃ¶r tyngre gyroplan i tvÃ¥sitsigt utfÃ¶rande med tvÃ¥bladig
rotor av vaggtyp Ã¶kar problemen eftersom roton mÃ¥ste ha stÃ¶rre diameter och korda vilket
Ã¶kad vibrationsnivÃ¥.Â LikasÃ¥ att flappningsleden mÃ¥ste placeras sÃ¥ hÃ¶gt Ã¶ver
bladnavet att inte sÃ¥ kallad Ã¶versling uppstÃ¥r. Det senare nÃ¤mnt fÃ¶r att ingen skall
fÃ¶rledas tro att exempelvis ett rotorhuvud fÃ¶r Humlan kan anvÃ¤ndas fÃ¶r tvÃ¥sitsiga
gyroplan.
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