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Raketové modelářství a zdroje informací.

Žijeme v době informací a informačních technologií. 
Získat potřebné informace v naší „informační bažině“ však není vůbec jednoduché. Hlavně na začátku když člověk ještě „neví co vlastně hledat“ a jak se co jmenuje.

Pro usnadnění uvedu některé zdroje informací z naší oblasti.

	Literatura ve všech podobách – tištěné knihy z obchodu, od známých, z knihovny nebo elektronická verze:

           Domácí: 
Zde pár titulů z webu MiK-a : http://raketove.modely.sweb.cz/literatura.htm


Pro většinu knížek je v souboru přiloženém ke článku  nafocený obal knihy ,její obsah – pro Vaši informaci co tam vlastně bude , případně ukážka ž knihy ...  Doporučuji shlédnout !!

Alois Rosenberg - Raketové modelářství - stavba raket, modelů asi nejlepší cena je na: http://www.librilevneknihy.cz/index.php?action=6982&u=0 , 49.- Kč

    
Výborná kniha za skvělou cenu, doporučuji se složit a koupit víc kusů najednou – ušetříte nezanedbatelné poštovné !
Na dalších obrázcích je její obsah – ať víte co kupujete!
 
         Raketové modely  - Shrnutí všeho z prvních dvou knih vydaných u nás 
Modela 1985  - podrobná teorie odporu a stability modelu rakety. 
Kolektiv autorů pod vedením: 
Karla Jeřábka 
78 stran + 16 plánků raket  

- je ke stažení zde:  1 a 2-há část 
http://www.liberectimodelari.cz/index.php/cz/download.html?action=showall&category=7dc923b2f0

  3-tí část : http://www.liberectimodelari.cz/index.php/cz/download.html?action=showall&category=7dc923b2f0&page=2

Anebo jako 1 soubor: 
http://www.mo-na-ko.net/index_old.htmhttp://www.mo-na-ko.net/index_old.htm , sekce Ke stažení 

Jde sice o starší, ale stále velmi hodnotný materiál pro začátečníky i pokročilé !! Doporučuji všem kteří tento materiál ještě nemají !! 
Mnoho důležitých informací z oblasti aerodynamiky a stability je málo známo a využíváno!!

  Dále je to i Pyrotechnika – jedna z mnoha ...
  
         Pyrotechnika tajemství zbavená , Leo Válek – 131 str. , i zde se najde něco použitelného ...


Zahraniční literatura: -  pár knížek z různých oblastí. 

Handbook of Model Rocketry,G.Harry Stine , …………. pro menší modely raket  , 363 stran , mnoho fotografií a kreseb. Asi 16.- USD

 Modern High-Power Rocketry 2, Mark Canepa –  402 stran ,přes 800 fotografií a ilustrací. Asi nejlepší kniha na trhu pro velké rakety, i jako pomůcka pro přípravu na certikace L1,L2,L3.  Asi 28 .- USD

PVC rocket engine , Dan Pollino , obrazově – textová kuchařka na stavbu motoru třídy K450 na Sorbitolové palivo ,podrobně krok za krokem …. Z dvoupalcové PVC trubky , 2 104 Ns !

Amateur Rocket Motor Construction, David Sleeter , 
           528 stran, kniha popisuje podrobně výrobu domácího černého prachu , v 5-ti různých 
           modifikací a konstrukci a vlastnosti asi 54 verzí motorů plněných těmito palivy. Od průměru 
           spalovací komory  19 mm do průměru 51 mm. 

Tomu kdo nemá literaturu z tohoto žánru, doporučuji :

	stáhnout si „Raketové modely“  z řady Modela link v tomto článku !!!
	koupit si Raketové modelářství od Rosenberga
	přečíst a potom shánět dále dle potřeby  ..... 
	


Internet 
Podle toho co nás zajímá ,lze najít množství webů raketo-modelářských klubů po celém světě (Evropa, USA, Kanada, Jižní Amerika , Jižní Afrika , Austrálie …) , mnoho z nich je zaměřeno  na experimentální stavbu raketových motorů na TPH , hybridních i tribridních a  stavbu raket  jimi poháněných …

 Dále weby s komplexní nabídkou materiálů a výrobků pro raketové modeláře.
 Při procházení jejich obsahu a nabídky, dále také jejich sekce pro download, linky, články, tipy a triky, galerie fotografií a videa a další části najdeme mnoho informací. 
Ne vždy najdeme, to právě hledáme, ale skoro vždycky najdeme něco, co nás zaujme a postrčí dále.
 
Mnoho zajímavostí najdeme na YouTube , Vimeu a dalších videozdrojích , dále na sdílených fotobankách typu od Flickr-u  až po Rajče.

Na začátek se stačí podívat i na pár linků na tomto webu a jejich sekce a dostanete se k dalším navazujícím informacím.  

Pár dalších linků:

Zážeh:
http://www.meta-pyro.cz/cz/kategorie/technicke-informace.aspx
http://www.mmapyroweb.wz.cz/navody/elektrroz/index.php
http://archive.rocketreviews.com/reviews/all/rf_magnelite.shtml

Plánky:
http://www.mo-na-ko.net/index_old.htm
http://raketove.modely.sweb.cz/planky_modelu.htm
http://www.raketovemodely-jp.wz.cz/novy/stavebnice.php

Mix
http://www.siriusrocketry.biz/ishop/
http://www.dragonworksrocketry.com/
http://rawkitgurl.wordpress.com/2010/05/
http://www.vernk.com/Links.htm
http://www.jcrocket.com/
http://mek.kosmo.cz/cz/astra/index.htm
http://www.near.no/links/
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/rocket/shortr.html
https://www.discountrocketry.com/
http://www.hobbylinc.com/
http://www.jamesyawn.net/
http://www.jacobsrocketry.com/
http://www.ninfinger.org/rockets/rockets.html
http://stores.whatsuphobby.com/StoreFront.bok
http://www.unclemikesrocketshack.com/index.html
http://www.coastrocketry.com/
http://www.sierrafoxhobbies.com/catalog/
http://www.redarrowhobbies.com/
http://www.info-central.org/
http://www.wildmanrocketry.com/
http://www.giantleaprocketry.com/hpdefault.asp
http://www.sunward1.com/bodytubes.htm


Obrázky:
http://www.drmoore.org/
http://www.argoshpr.ch/Images/ALRS9/index.html
toto je obrovský archiv fotografií a videí !!
http://www.mdra-archive.org/
http://www.mdra-archive.org/Photos/Gallery.html
http://www.uroc.org/cpg/
http://www.angelfire.com/space/r_watkins/Photos.html
http://www.flickr.com/groups/52240768736@N01/pool/with/3416132763/
http://www.xprs.org/2004_Gallery.html
http://www.firemanrocketry.com/launch80605.htm
http://www.argoshpr.ch/
http://www.flickr.com/photos/jurvetson/sets/1031736/with/1410971162/

Videa  montážních postupů raketových modelů:
http://www.apogeerockets.com/Advanced_Construction_Videos/All

Software:
https://www.discountrocketry.com/winroc_software.php
http://www.drmoore.org/winroc.htm
https://www.discountrocketry.com/openrocket_software.php
http://home.iae.nl/users/aed/gdp/gdp.htm

Velké projekty:
http://www.upscalerocketry.com/14x_gemini.html

Raketová paliva a motory:
http://www.thefintels.com/aer/propellants.htm
http://www.jamesyawn.net/sugarsites/index.html
http://www.braeunig.us/space/propuls.htm#solid
http://www.space-rockets.com/motor.html
http://users.cybercity.dk/~dko7904/motor.htm
http://www.thrustcurve.org/mfrsearch.jsp?id=1
http://forumpirotechniczne.pl/viewforum.php?f=23&topicdays=0&start=50
http://www.aerotech-rocketry.com/resources.aspx?id=2
http://www.bvro.be/start-en.html
http://www.terra.es/personal/titanium/taar.htm
http://www.labara.cz/cs/vrstvene-izolanty/izolacni-trubky
http://www.wolterpyrotools.com/?page=cc_catg&cat=rocket
http://www.rouse-tech.com/products.htm
http://www.rocketmotorparts.com/
http://www.thrustcurve.org/
http://www.eldflaug.com/?lang=us

Stavební materiály:
http://www.teximtesneni.com/elektroizolanty---textil
http://www.hvp-modell.cz/shop/default.asp
http://www.ferona.cz/cze/maloprodejny/praha.php
.... mnoho dalších 

Elektronika:
http://www.perfectflite.com/
http://www.coastrocketry.com/Electronics.htm
https://performancehobbies.com/secure/store.aspx?groupid=22
http://aeroconsystems.com/cart/switches/magnetic-switch-with-led-indicator/
http://www.rcm.cz/e-shop/simulatory-kamery-prislusenstvi/minikamerka-pro-modelare-avi-720x480-karta-microsd-4gb-id:18189.eshop
http://www.cdimodelrocketry.com/products.php?cat=Rocketry+Electronics

úspěšné hledání přeje  
                  
                                              Mirek    






