IMS-rikin trimmauksesta
Viime vuosina on niin kilpa- kuin perheveneissäkin yleistynyt
rikityyppi, jossa saalingit suuntautuvat taaksepäin ja rustiraudat
ovat selvästi maston takana. Tämän rikityypin kehitti alunperin
Seldén perhepurjehdusta silmällä pitäen. Masto kesti pystyssä
ilman hankalakäyttöisiä barduunoita ja babystaagia, jotka olivat
tiellä vastakäännöksissä ja jiipeissä.
Peräharuskaan ei ollut enää tärkeä: se saattoi olla auki jiipissäkin ilman, että masto tuli ryskyen alas kannelle, kuten ”inline”
rikien kanssa oli saattoi käydä. Saalinkien kulma on tavallisesti
18-25°, ja yhä useammin rustit on vedetty myös ulospäin kohti
veneen reunaa niin, että genuan skuuttaaminen luovissa alkaa
olla mahdotonta.
Rikiä kutsuttiin yleisesti ”Scandicap”-rikiksi, koska sitä käyttivät
enimmäkseen Scandicap-säännön alla kilpailevat perhepurret.
IOR-veneet suosivat ykskantaan inline rikiä, jossa saalingit ja
rustit ovat maston sivulla. Helppokäyttöisyydellä on hintansa: tällaisen rikin trimmaaminen on vaikeampaa ja säätövara pienempi
kuin inline rikissä. Retkipurjehtijan kannalta trimmattavuus ei ehkä
ole niin tärkeää, mutta kilpapurjehtija haluaisi kyetä vaihtamaan
vaihteita tuulen voimakkuuden muuttuessa.
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Miksi siis kilpapurjehtijatkin ovat kääntäneet saalingit takaviistoon ja
siirtäneet rustit maston linjan taakse? Syynä on, kuten niin usein purjeveneen kehityksen historiassa, mittasääntö. Tällä vuosituhannella vallalle
tullut IMS-sääntö rankaisee barduunoista ja genuoista, suosien korkeaa
9/10-osa takilaa siten, että lähes kaikki veneenvalmistajat ovat lähteneet
tälle käyttäjäystävälliselle linjalle. Miten siis saada kaikki irti tällaisesta
rikistä? WB-News esitti Scandicap-rikin trimmausohjeensa ensimmäisessä
numerossaan v. 1986, joten lienee korkea aika tarkastella tällaista rikiä
uudelleen. Kutsumme tätä korkeammalla keulakolmiolla ja taaksepäin
suunnatuilla saalingeilla varustettua takilaa aikaan paremmin istuvalla
nimellä ”IMS-riki”.
Takilaa trimmaamalla vaikutetaan purjeiden muotoon niiden etuliesman kautta. Isopurjeen kohdalla tämä merkitsee maston taivuttamista tai
taipuman kontrollointia, genuan osalta taas keulaharuksen notkon säätämistä. On hyvä muistaa lisäksi , että purjeiden muotoon voidaan vaikuttaa
tietysti myös skuuttien kireydellä, jaluspisteillä jne., mutta keskitymme
tässä itse rikin virittelyyn.

Maston trimmin vaikutus genuan muotoon
Aloitamme veneen keulapäästä eli tarkastelemme ensin, miten mastoa
säätelemällä voimme vaikuttaa keulaharuksen notkoon. Kovemmassa
tuulessa keulaharus painuu notkolle genuan tai fokan kuormituksesta.
Purjeentekijä kompensoi keulaharuksen notkoa leikkaamalla genuan etuliesman valmiiksi ”negatiiviseksi”, sisään päin kaarelle.Tyypillinen kaarevuus
on 0,5 - 1% etuliesman pituudesta, eli 10 m harukselle 5-10 cm. IOR-tyyppisessä inline rikissä, jossa on barduunat, negatiivista leikataan purjeeseen
vähemmän, koska notkoa voidaan säätää kätevästi barduunan kireydellä.

Miksi rikiä ja purjeita trimmataan? Pääasiallinen syy
sisältyy itse tuulivoiman luonteeseen: tuulen purjeihin kohdistama paine kasvaa (suhteellisen) tuulen nopeuden neliössä. Kun
tuulen voimakkuus kasvaa esim. 2 metristä 4 metriin sekunnissa,
purjeiden rikiin kohdistama voima nelinkertaistuu. Jos tuuli voimistuu kahdesta metristä kuuteen, voima purjeissa kasvaa yhdeksän
kertaiseksi - edelleen 8 metriin, ja voima joka pyrkii kallistamaan
venettä on jo 16 kertainen verrattuna siihen mitä kahdessa metrissä. Etelänmerellä Whitbread-veneet purjehtivat usein 30 m/s
myrskyissä - niiden rikeihin kohdistuu silloin 150 kertaa suurempi
voima kuin päiväntasaajan Doldrumeissa. Ei ihme, että purjeen
muodolle täytyy tehdä jotain, jotta tullaan toimeen kevyistä tuulista
myrskyihin.
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IMS-rikissä ei ole barduunoita: sivuvanttien kireys, ison jalus ja
peräharus määräävät keulaharuksen notkon. Kevyessä tuulessa harus on
viivasuora, jos vantit ovat normaalilla (kovan tuulen mukaan asetetulla)
kireydellä. Kun purjeen etuliesmaan on leikattu reilusti ”kuoppaa”, seurauksena on liian litteä genuan yläosa kevyessä tuulessa - juuri silloin kun
kaikki voima olisi tarpeen. Tämä onkin IMS-rikin suurin ongelma. Tarkastellaan asiaa BoatBase-simulaatiomallia apuna käyttäen, esimerkkiveneenä
Dehler 33.

Kuvassa on piirretty keskenään mittakaavassa tyypillisiä rikiin
vaikuttavia voimia 6-7 m/s tuulessa.Tarkastelu keskittyy keulaharuksen kiinnityspisteen ympärille, jossa vallitsee tasapaino. Keulaharus, jossa on n. 1,6 tn kuorma pyrkii vetämään mastoa eteenpäin
(punainen vaakasuuntainen voima).
Keulaharuksen vetoa on vastustamassa sinisillä nuolilla merkityt
voimat, joista tärkein on päävantin tuoma tuki. Isopurjeen takaliesman (skuutin kautta) ja peräharuksen välittämät tuet ovat keskenään samaa suuruusluokkaa ja yhteensä suunnilleen samanverran
kuin sivuvantin tuki.
Saalinkien kohdilla voi olla pieniä tukivoimia, mutta varsinkin ylimmän saalingin kohdalla myös työntöä, koska vantti tekee suuren
mutkan saalingin pään kohdalla puskien saalinkia sisäänpäin kohti
veneen keskilinjaa. Saalinkivoimat ovat mielenkiintoiset lähinnä
maston taipuman kannalta, tärkeitä ovat myös puomin alasvetäjän
aiheuttama työntö puominivelen tasolla ja vastaava reaktio alasvetäjän kiinnikkeen kohdalla mastossa.
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Genuan trimmin kannalta on mielenkiintoista se, mitä tapahtuu keulaharuksen notkolle, kun tuuli voimistuu kevyestä tuulesta kovaan.
Perinteisesti sivuvantteihin kierretään melkoinen esijännitys. Mastonvalmistajat suosittavat 15 - 20% vantin vetomurtolujuudesta vastaavaa jännitystä.
Tavalliselle 1x19, 7 mm vaijerille tämä merkitsee n. 800 kg esijännitystä,
rodille enemmänkin.
Lainatakseni WB:n Vauhtiseminaarin trimmausohjetta: “Päävantit saavat
tulla kireälle - yleensä vanttiruuvit ovat niin pienet ja työkalut puutteelliset, että niitä ei ole mahdollista kiristää liikaa. Älä ole huolissasi veneestä,
se kestää jännityksen”. Kovemmassa tuulessa varmaan on näin (vai onko
sittenkään?), mutta kevyessä tuulessa esikiristys aiheuttaa ongelmia, kun
saalingit ja rustit on suunnattu taaksepäin.
BoatBasella lasketuista esimerkkitapauksista (ks. seuraava sivu) ilmenee, että heikossa tuulessa sivuvanttien esikiristys vetää keulaharuksen
lähes viivasuoraksi. Notkoa on vain muutamia senttimetrejä, kun purjeeseen tavallisesti leikataan reilun 10 cm “kuoppa” kompensoimaan keulaharuksen taipumista kovemmassa tuulessa. Genua on etureunastaan ja
ylhäältä liian litteä, voimaton ja vaikea ajettava kevyissä tuulissa. Tarvitaan
erillinen Light-genua, jonka etuliesma on leikattu suoremmaksi.
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Esijännitystä vai ei?
Mikäli esikiristyksestä luovutaan ja jätetään vantit löysemmälle, keulaharus painuu notkolle jo 3 m/s tuulessa, genua istuu kauniisti ja virtauslangat etuliesmassa pysyvät kiinni suojankin puolella. Kuulostaa hyvältä, mutta
miten käy kovassa tuulessa ilman vanttien esikiristystä? Ei ehkä mitenkään,
sillä itse asiassa racing-cruising veneissä, joissa tavallisesti on vaijerivantit
ja vähemmän eksoottisista materiaaleista laminoitu, hiukan joustava runko,
suojan puolen vantit löystyvät jo 5-6 m/s tuulessa kokonaan. Kun suojanpuolen vantit ovat löysät, ei rannassa tehdyllä esikiristyksellä ole enää
mitään merkitystä keulaharuksen tukemisen kannalta. Sivuvanttien tuki
tulee silloin vain tuulenpuolen vantista, eikä vanttien aiemmasta esijännityksestä ole hyötyä. Ainoa merkitys, mikä suojan puolen vanteilla siinä
vaiheessa enää voi olla, liittyy pumppauksen vähentämiseen, jos ne edes
ajoittain kiristyvät aallokossa.

Simuloimme esijännityksen vaikutusta keulaharukseen notkoon
BoatBase-mallissamme. Keulaharuksen notko riippuu monesta eri
osatekijästä, kuten tuulen voimakkuus, ison skuutin kireys, peräharuksen kireys, vanttien esijännitys, saalinkien kulma jne. Kuvissa on
vertailtu kahta tapausta: vasemmalla minimaalilinen ”löysät pois”
esikiristys, oikealla ”normaali” maston valmistajan suositus. Heikossa tuulessa (3 m/s yllä), esikiristys suoristaa keulaharusta liikaa
(sag 30 mm) ja genua jää litteäksi. Kovassa tuulessa (9 m/s alla)
osa esikiristyksestä on jo kadonnut vanttien venymästä ja rungon
joustosta johtuen (simulaatio tässä tehty rod-rikille). Jotta keulaharuksen notko saadaan pidettyä kurissa (sag 120 mm), peräharusta
joudutaan kiristämään n. 100 kgf enemmän (610 kgf vasemmalla), kun vanteissa ei ole esijännitystä, verrattuna esijännitettyyn
vaihtoehtoon (520 kgf oikealla). Tämän teoreettisen tutkielman
valossa vanttien esijännityksessä ei ole paljon järkeä.
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Jos esikiristyksestä ei ole hyötyä kovemmassa tuulessa, miksi siis vääntää vanttiruuveja kireälle, kun kevyessä tuulessa siitä on pelkkää haittaa?
Perinteinen tapa käyttää suuria vanttijännityksiä (mitä WB-Sailskin on suositellut), on peräisin erikoisrakenteisista kilpaveneistä sivulle suunnattuine
saalinkeineen ja rod-rikeineen. Mikäli veneesi suojan puolen vanteilla on
tapana roikkua löysänä kovassa tuulessa, ehdotan, että vähennät esijännitystä tuntuvasti - kevyen tuulen kulku paranee varmasti, eikä kovan tuulen
ominaisuuksiin tule juuri muutosta.

Vanttien kireys ja isopurjeen trimmi
Isopurje on etuliesmastaan kiinni mastossa, joten sen muotoa kontrolloidaan maston taipumalla. IMS-rikissä maston taipuman skaala on paljon
pienempi kuin IOR-ajan inline rikissä. Maston taivuttaminen peräharusta
liikaa kiristämällä johtaa sivuvanttien löystymiseen, mikä voi vaarantaa
rikin sivuttaistuen ja tasapainon. Sen mukana isopurjeen säätömahdollisuudet ovat rajallisemmat. Leikkauksessa täytyy tehdä kompromissi
kevyen ja kovan tuulen ominaisuuksien välillä. Tällaiseen mastoon isopurje
leikataan suoremmalla etuliesmalla ja masto pyritään pitämään suorana
melko pitkään tuulen voimistuessakin.

Esijännitystä vai ei?
Keskituulessa vanttien esijännityksestä on eniten hyötyä, varsinkin
jos veneen runko on jäykkä ja vantit rodia. 6 m/s tuulessa esimerkkiveneemme vanttien esijännityksestä on vielä n. puolet jäljellä.
Kiristämällä peräharusta 80 kg:n voimalla (mikä on mahdollista
tavallisella kuusinkertaisella taljalla) keulaharuksen notko pysyy
hyvin kurissa. Pienellä esijännityksellä notko karkaa 200 mm:iin,
mikä on liikaa ja genuasta tulee liian pullea.
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Mittasäännön muokkaamaa
IMS-säännön antama hyvitys mastoprofiilin pituudesta on johtanut
putkiin, jotka ovat varsinkin etu- takasuunnassa paljon jäykempiä kuin IORsäännön aikana käytetyt.Vastaavasti profiili on kannattanut tehdä litteäksi ja
kapeaksi, mikä vaarantaa putken lujuuden sivusuunnassa. Tämä on osaltaan
vienyt kehitystä kilpaveneissä genuoista kohti fokkaa. Kapea putki vaatii
pitkät saalingit ja leveät rustit lähellä veneen ulkoreunaa riittävän sivujäykkyyden takaamiseksi, jolloin genuan skuuttaaminen onnistuu huonosti.
Kääntämällä saalingit taaksepäin fokka saadaan 107-108%:na LP mitaltaan hiukan peittämään isoa purjetta, mikä auttaa kevyessä tuulessa. Mutta
myös tässä säännön vaikutus on selvä. IMS ei kohtele genuaa täysin oikeudenmukaisesti fokkaan verrattuna, eikä hyvitä matalampaa osatakilaa riittävästi. Sen seurauksena ollaan päädytty korkeisiin ja kapeisiin 9/10-rikeihin.
Perheveneet seuraavat kilpaveneiden perässä, mikä on vahinko. Alkuperäisessä Scandicap-takilassa oli vielä pitkä vapaa toppi, joka taipuessaan toi tähän rikiin edes osan siitä automatiikasta, mikä teki IOR-ajan
7/8-osatakilasta niin erinomaisen. Jos sinulla on joskus mahdollisuus käydä
purjehtimassa 80-luvun lopun IOR-racing veneellä (1/2-, 3/4- tai 1-tonnari), suosittelemme: on avartava kokemus nähdä miten helposti pulleat
ja täyteläiset purjeet latistuvat kevyestä kovaan tuuleen lähes levyiksi, vain
barduunan vinssiä pyörittämällä. Ero IMS-rikiin on kuin vertailisi Jopoa 15vaihteiseen kilpapyörään.
IMS-rikin jäykkyyden etu-takasuunnassa määrää lähes täysin diagonaalien kireys. Jos saalingit ovat 20° tai enemmän taaksepäin diagonaalieja säätämällä voidaan kontrolloida tehokkaasti maston taipuma eri korkeuksilla
kannesta. Kiristämällä ensin alavantit (D1) lukitaan 1. saalinki paikalleen.
Ykkössaalingin päästä lähevät diagonaalit lukitsevat kakkossaalingin juuren
paikalleen jne. Mastolle jää tilaa taipua keulaharuksen alapuolella oikeastaan
vain ylimmän saalingin ja keulaharuksen välistä, mikäli niin halutaan.

Tyypillisiä IMS-rikejä Gotland Runtin startissa v. 2004. Etualalla
Roschierin LUNA. Huomaa Lunan takana tulevn 50-jalkaisen
äärimmäisen korkea ja kapea fokka.
WB-News
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Mittasäännön muokkaamaa Näin ovat veneet muuttuneet
reilussa kymmenessä vuodessa, kun ollaan siirrytty IOR-säännöstä
IMSiin. Säännön vaikutus näkyy niin rungon kuin purjeidenkin
sivuprofiileissa, mutta myös saalinkien leveydessä ja lukumäärässä.
GPH-lukujen mukaan 1-tonnarin pitäisi olla nopeampi kuin Sinergian, mutta todellisuus on aivan muuta, kuten BoatBasenkin yksinkertainen VPP ennustaa.

IMS-veneet ovat kapeampia, niiden vesilinja on pidempi, rungon
syväys pienempi, kölin syväys suurempi, varalaita korkeampi,
sailplan korkeampi ja kapeampi, rustit leveämmät ja mastoputki
suurempi kuin IOR-aikalaisten.
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Muista, että isopurjeen muoto määrää - maston taipuma ei
ole itsetarkoitus vaan väline, jolla purjetta muokataan. Joka tapauksessa
maston pitäminen suorana kannen ja keulaharuksen välillä on tehokas
tapa estää keulaharusta painumasta notkolle. Siinä diagonaalit yhdistettynä
pitkään mastoprofiiliin ovat varsin tehokkaita. Tämä on tärkeää, kun ei ole
barduunoita: suorempi masto tukee förstaagia tuulen voimistuessa, kun
peräharukseen ja ison skuuttiin lisätään painetta.
Mastokaulus on tärkeä säätö myös IMS-rikissä, sillä toimiihan se
tavallaan ensimmäisenä saalinkina. Mastokaula voi joko tukea tai työntää,
riippuen siitä nojaako masto kanteen taka- vai etureunastaan (ks. kuva s.),
ja sillä voidaan kontrolloida maston alapään esitaivutusta. Useimmiten niin
mastokaulan kuin -jalan siirtäminen on hankalaa, jolloin maston taivutus
kannattaa hoitaa keulaharuksen pituutta muuttamalla. Haruksen pidentäminen parilla togglella 5-10 cm lisää mukavasti esitaipumaa, ja päinvastoin.
Puominalasvetäjä on dynaaminen säätö, jolla maston alaosaa voidaan
taivuttaa ja isopurjetta litistää kryssillä tuulen voimistuessa. Edellytyksenä
on, että mastokaulassa on etupuolella vähän varaa (pehmeitä kiiloja), jotta
masto voi taipua vapaammin. Muista löysätä tiukkaan vedetty alasvetäjä
ennen kryssimerkin kiertoa, kova puristus voi johtaa puominivelen pettämiseen, kun puomi kääntyy sivulle skuuttia löysättäessä - nimimerkillä
kokemusta on.

Veneen suunnittelutuuli
Useimmat veneet suunnitellaan siten, että ne purjehtivat optimikallistuksella ja täydellä teholla n. 5-6 m/s tuulessa. Tätä tuulen voimakkuutta,
jolloin vene myös kulkee lähes maksiminopeutta luovilla, kutsutaan usein
suunnittelutuuleksi. Kevyissä keleissä, aina suunnittelutuuleen saakka
pyrimme trimmaamaan rikin ja purjeet mahdollisimman vomakkaiksi, eikä
kallistusmomentilla ole juuri merkitystä. Tärkein on mahdollisimman suuri

venettä eteenpäin kuljettava ajovoima.Tuulen voimistuessa yli suunnittelutuulen, ajovoiman suhde kallistavaan momenttiin tulee yhä tärkeämmäksi.
Tämän jälkeen trimmarin tehtäväksi tulle pyrkiä maksimoimaan ajovoima
tietyllä, maksimaalisella kallistavan momentin arvolla.Tämän vuoksi optimi
purjeen muoto on varsin erilainen heikossa ja kovassa tuulessa.
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Rake ja prebend
Entä maston kallistus (rake) ja esitaivutus (prebend)? Nykyiset IMSrikien keulakolmiot ovat niin korkeita, että maston kallistuksen vaikutus
luoviominaisuuksiin on paljon pienempi kuin 7/8-osatakiloiden aikakaudella. Sopiva lähtökohta rakelle on 2-4% isopurjeen mastoliesmasta.
IMS-rikin prebend määräytyy paitsi vertikaalien ja diagonaalien välisistä
kireyssuhteista, ennenkaikkea keulaharuksen pituuden suhteesta mastokaulukseen, kuten jo aiemmin mainitsemme. Nykyisille isopurjeille sopiva
esitaivutus on pienempi kuin aiemmin WB-Newsissä esitetty (Scandicaprikin) puolet mastoprofiilin pituudesta, ehkä lähempänä 25-30% siitä. Jos
prebendiä on enemmän, masto joustaa liikaa, kun peräharus ja isopurje
kasvattavat puristusta tuulen voimistuessa, eikä keulaharus pysy hallinnassa. Lyhyempi vapaa toppi on aiheuttanut sen, että rikin automatiikka on
vähentynyt: masto taipuu vähemmän puuskissa ja tuulen voimakkuuden
vaihteluissa kuin 7/8-osatakila. Sen vuoksi purjeentekijä leikkaa ison etuliesmaan vähemmän kaarevuutta.
Toinen syy on se, että isopurjeet ylipäätään ovat latistuneet - maallikkokin voi huomata sen jos käsiin osuu 10-15 vuotta vanha purjehduslehti
ja katselee racing-veneiden kuvia. Syitä on useampia: veneiden koko ja
nopeudet ovat kasvaneet, rikit kaventuneet ja kölit syventyneet, kryssi- ja
apparenttikulmat pienentyneet. Suurin syy lienee kuitenkin se. että IMSrikin trimmausalue on pienempi kuin inline-osatakilan. Kevyessä tuulessa
purjehditaan ehkä liiankin latteilla isopurjeilla, jotta kovassa tuulessa pärjätään pidempään reivaamatta. Kun barduunoita ei ole, keulaharusta täytyy
tukea voimakkaammin ison skuutilla. Iso täytyy leikata litteämmäksi, jotta
se voidaan skuutata kireälle liikaa venettä kaatamatta. Näin mittasäännön
vaikutus ulottuu jopa purjeideen muotoon saakka.

Kuva kaksinkertaisesta Half Ton Cupin voittajasta Coficasta kertoo,
että in line-rikin prebendit olivat aivan eriluokkaa kuin nykyisten
IMS-takiloiden. Huomaa myös mastoprofiilin pienet ulkomitat.
WB-News
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IMS-rikin säätäminen eri tuuliin
On selvä, ettei veneestä saada kaikkea irti, jollei vanttien kireyttä
muuteta kevyestä tuulesta kovaan tuuleen. Kaikkien sivuvanttien ja diagonaalien pyörittely päivän sääennusteen mukaan on kuitenkin ylivoimainen
tehtävä’ innokkaimmallekin trimmifriikille. IMS-rikissä kokonaisjännitystä
ja sen mukana förstaagin tuiki tärkeitä elinoloja voidaan kuitenkin säätää
varsin helposti yhdestä paikasta: keulaharuksen vanttiruuvista.
Vanttiruuvia ei tarvitse päästää kovinkaan paljon, kun harus jo muuttuu paljon elävämmäksi ja genua saa muotonsa heikossa tuulessa. Kovaa
tuulta silmällä pitäen vantteihin saadaan esikiristystä pienellä vaivalla
lyhentämällä förstaagia veneen keulasta. Maston takanojan kannalta säätö
toimii väärin päin.Yleensä veneet purjehtivat kevyessä tuulessa paremmin
masto pystyssä ja kovemmassa takanojassa, mutta 9/10-osatakilassa raken
merkitys on pieni. Joissain IMS-veneissä keulaharus on varustettu hydraulisylinterillä, jolla jännitystä voidaan helposti säätää.
IMS-säännön alla on kuitenkin toinen, isompi kysymys: periaatteessa
maston kallistusta ei saa muuttaa ilman uutta vesimittausta ja kallistuskoetta: maston nojaaminen taakse upottaa perää alemmas ja lisää jäykkyyttä, ainakin teoriassa. Muutokset ovat niin pieniä, että on kyseenalaista,
voiko niitä käytännössä mitata. Tyyppilisen 40-jalkaisen rikissä keulaharuksen pidentäminen 2 cm lisää rakea 10 cm, eli n. 200 kg painavan maston
painopiste siirtyy ehkä 3 cm taaksepäin. Tämä on äkkiä kompensoitu, kun
pari miehistön jäsentä siirtää pyllyjään vastaavasti eteenpäin. Mutta säännöt ovat sääntöjä, ja mihin raja tarkkaan ottaen vedetään? Käytännössä
tarvittava säätöalue olisi juuri tuo 2-3 cm keulaharuksen pituudessa, ja
mielellään 4-5 kierrosta sivuvanteista.
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Jollei tarmo riitä kireyksien säätelyyn, WB-Sails suosittaa mieluummin
liian löysää kuin liian kireää rikiä, varsinkin silloin, kun vene ja/tai vantit
antavat sen verran perään, että suojan puolen vantit roikkuvat löysänä jo
5 m/s tuulessa ja esikiristys menettää merkityksensä. Kevyessä tuulessa
aivan liian kireä riki pudottaa nopeutta helposti solmun. Kovassa tuulessa
vanttien kireyttä voi aina kompensoida peräharusta kiristämällä ja skuuttaamalla isoa kireälle.

Terminologiaa:
Inline riki: Takila, jossa saalingit ovat suoraan maston sivulla (in line with
mast).

taan paikalleen liikkumattomaksi kumi- tai puukiiloilla.
Vapaa toppi: Keulaharuksen yli jatkuva maston osa, joka on vapaasti
tuettu. Mastonhuippurikissä ei ole vapaata toppia lainkaan, nykyisissäkin
9/10-rikeissä niin vähän, että ne käyttäytyvät kuin mastonhuippuriki trimmin kannalta. Osatakilan suhteen saat jakamalla keulaharuksen korkeuden
kannesta mitalla kannesta maston huippuun.

Jollissa ja yksityyppiluokissa, joissa on matalat osatakilat, käytetään
kovassa tuulessa huomattavan suurta rakea.Vapaa toppi on lähes
suora keulaharuksen jatke.

Vertikaali: Sivuvantti, joka nousee pystysuoraan (vertikaalisti) rustista
saalingin päähän, tai saalingin päästä saalingin päähän.Tästä käytetään usein
myös nimeä päävantti.
Diagonaali: Sivuvantti, joka kulkee viistoon (diagonaalisti) rustista
saalinkien juureen tai saalingin päästä saalingin juureen. Diagonaalit on
numeroitu alhaalta ylös siten, että diagonaali 1 (lyhennetään tavallisesti
D1) kulkee rustista 1. saalingin alle. D1:stä kutsutaan usein myös alavantiksi. D2 lähtee ensimmäisen saalingin päästä, D3 toisen saalingin pästä jne.
Vertikaaleja kutsutaan ammattikielessä samaan tapaan V1,V2 jne., varsinkin
kilpaveneissä, joissa on katkotut rod-vantit.
Rake: maston kallistus tai takanoja. Suunnittelija määrittelee kallistuksen
usein asteina, mitataan tavallisesti prosentteina ison mastoliesman pituudesta.
Prebend: Maston esitaivutus, kun vene seisoo rannassa.
Mastokaulus: Aukko, josta masto kulkee kannen läpi ja johon se kiila-
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DynaSim, isometrinen
muoto ja Gaussin kaarevuus

Rikin jännitykset keskituulessa. Esimerkissämme ennustettu First 36.7 rikijännitys
purjehdittaessa 16 kn (apparent) tuulessa. RigSimissä vene purjehditaan ensin simulaattorissa halutussa tuulessa ja säädetään vanttien kireydet sellaisiksi, että maston taipuma sekä
etu- että sivusuunnassa on halutun suuruinen. Myös keulaharuksen notko säädetään purjeelle
sopivaksi: tässä tuo 210 mm on melko suuri, kun käyttöön on valittu medium-heavy genua.
Kun rikiin ollaan tyytyväisiä, ”ajetaan rantaan” (ks. ”Dock Trim”alla), lasketaan
purjeet, löysätään peräharus ja voila, taulukosta voidaan lukea vanttijännitys rannassa.
Omaan veneeseen säädetään sitten Dock Trim-mukainen jännitys vantteihin esim. Loos-jännitysmittaria apuna käyttäen. Silloin tiedetään, että masto on trimmissä 16 kn tuulta ajatellen.
Kun sama menettely toistetaan kevyessä ja kovassa tuulessa, saadaan tarvittavat variaatiot
vanttijännityksissä eri tuulia silmälläpitäen.
Punaiset käyrät esittävät maston taipuman selvyyden vuoksi 10x skaalattuna.
Tuning [mm] voidaan muuttaa myös suoraan vanttiruuvin kierroksiksi. Järjestelmä voi tulostaa
myös vanttien suhteellisen venymän prosentteina murtovenymästä, jolloin voidaan käyttää
Seldénin standardi Folding ruler-menetelmää vanttien kireyden asettamiseen. Olemme
liittäneet ”Folding ruler method”- ohjeen CD rompulle. Esimerkkitapauksessamme vantit ovat
varsin kireällä (V1 34% murtolujuudesta), jotta suojan puolen vantin eivät löystyisi (vertaile
jännityksiä Vlee-Vwind ja Dlee-Dwind taulukossa yllä). Järjestelmä osaa ennustaa, missä tuulessa suojan puolen vantit löystyvät - silloin vanttien esijännitys menettää merkityksensä mitä
tulee maston jäykistämiseen (ks. ”IMS-riki, esijännitystä vai ei”,WB-News 1-05).

Purje on kolmeulotteinen pinta, jonka
muoto muuttuu ja jota voidaan muunnella.
Purjeella ei ole vain yksi muoto: se venyy
kuormitettuna, mutta muuttaa muotoaan
ilman venymistäkin. Itse asiassa purjeella
voi olla lukematon määrä erilaisia muotoja
(muttei kuitenkaan mitä muotoa tahansa!)
ilmankin, että se venyy lainkaan. Isometrisessa muodonmuutoksessa purjeen pinnalla olevien pisteiden välinen etäisyys ei
muutu, toisin sanoen purje ei veny, kutistu
tai repeä. Vaikka venyminen vaikuttaa purjeen muotoon, isometriset muutokset ovat
paljon suurempia ja tärkeämpiä. Ajatellaan
äärimmäisenä esimerkkinä vaikka purjetta
viikattuna pussissaan tai ylhäällä mastossa tuulen täyttämänä. Näinkin suuret geometriset muutokset ovat pääasiassa isometrisiä. Mikä vain muoto ei ole venymättä
mahdollinen, sillä isometrisiä muutoksia rajoittaa ns. Gaussin kaarevuus. Sen mukaan
pinnan jokaisessa pisteessä suurimman ja pienimmän kaarevuussäteen tulo pysyvät muuttumattomina niin kauan, kun muodonmuutokset ovat isometriset. Toisin
sanoen, kun pinta muuttuu kaarevammaksi pystysuunnassa, se latistuu vastaavassa
määrin vaakasuunnassa, niin että kaarevuussäteiden tulo säilyy vakiona. Tämä Gaussin kaarevuus on jokaiselle purjeelle uniikki ominaisuus, joka määrittää sen muodon
ja pysyy samana, vaikka purje läpikäy lukemattomia muodonmuutoksia matkalla
pussista mastoon.
Gaussin kaarevuus liippaa läheltä purjeen suunnittelijaa. Periaatteessa on
siis sama, suunniteleeko designeri purjeen muotoonsa pussiin viikattuna vai mastossa vetävänä. Käytännössä on hyödyllistä yrittää löytää lukemattomasta määrästä
purjeen isometrisiä variaatiota sellainen, joka on mahdollisimman lähellä purjeen

Vasemmalla asymmetrisen suunniteltu muoto, oikealla sen lentävä muoto reippaassa tuulessa.
Tässä tapauksessa suunniteltu ja lentävä muoto ovat huomattavan erilaiset.
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Spinnupuomin korkeuden vaikutus spinnun muotoon: vasemmalla puomin pää alhaalla,
oikella ylhäällä. Spinaakkeri on Folkkarin, vaikka malliveneenä onkin Louhi (sellaisen malli kun
oli valmiina). Purje on sama kuin alhaalla, kovemmassa sivutuulessa mallinnettu.

Muodonmuutoksia genuassa. Lisäämällä simulaatioon purjeen suunnittelumuotin
(harmaalla), saamme hyvän vertailupohjan muodonmuutoksille.Vasemmalla suunniteltu
muoto (design shape, moulded shape). Keskellä tuuli on ”käynnistetty”, ja purje venyy
erityisesti takaliesmastaan, joka ei ole tuettu harukseen tai mastoon. Muoto siirtyy samalla
taaksepäin. Oikella skuuttia on kiristetty 10 cm siten, että takaliesma tulee taas saalinkeihin
kiinni. Se vastaa realistista 0,7% venymää purjeen takaliesmassa. Jos katsoo tarkkaan, voi
nähdä skuuttikulman pistävän esiin harmaan muotin takaa. Lopputulos on lähellä suunniteltua muotoa, mutta kauttaaltaan litteämpi.
Tässä simulaatiossa keulaharus on lukittu paikalleen (kiristämällä peräharusta ja/tai ison
skuuttia).Tulos näyttää melko erilaiselta, kun keulaharuksen annetaan painua notkolle, mutta
takaliesma pidetään edelleen kireällä - purje tulee kauttaaltaan syvemmäksi, varsinkin keskeltä ja ylhäältä. Simulaatio osoittaa, että keulapurjettakin on mahdollista latistaa, käyttämällä
hyväksi tuulen painetta ja purjeen venymistä!
... jatkuu s. 9

Koodin validointia.Vaikka fysikaalinen mallinnus pyrkii ottamaan huomioon tärkeimmät
simulaatioon vaikuttavat tekijät, malleissa on aina yksinkertaistuksia, eikä kaikkia muuttujia
tunneta. Sen vuoksi on tärkeää verrata tuloksia tosimaailman mittauksiin. Kuten kuva yllä
osoittaa, DynaSim selviää hämmästyttävän hyvin jopa suurten venymien ja ryppyjen ennustamisessa. CD-rompulta löytyy enemmän kuvia ja animaatioita DynaSimillä mallinnetuista
purjeista.

todellista muotoa purjehdustilanteessa. Tästä käytetään enlanninkielessä usein
nimitystä "flying shape", purjeen lentävä muoto (hyvä hype-termi gastin tai purjemyyjän suuhun, joka haluaa vaikuttaa itseään fiksummalta). Kun purjeen suunniteltu
muoto on lähellä sen lentävää muotoa, purjehtijan ja purjemaakarin on helpompi
keskustella ja ymmärtää trimminarujen vaikutusta purjeen muotoon. Purjeen
suunnitteluohjelma on puhtaasti geometrinen ja haluttu Gaussin kaarevuus voidaan suunnitella purjeeseen lukemattomilla eri muodoilla - geometrinen ohjelma
ei ymmärrä mitään purjeen lentävästä muodosta. On täysin mahdollista suunnitella
muotoja, joita ei voida käytännön purjehdustilanteessa kankaasta leikatulla purjeella
saavuttaa. Purjeeseen voi muodostua ryppyjä ja poimuja sen hakiessa luonnollisen
lentävän muotonsa purjehdustilanteessa.
Tässä astuu kuvaan purjeen muodon dynaaminen mallintaminen, puhtaasti
geometrisen mallintamisen rinnalla. DynaSimin taustalla on kangasmallinnus (cloth
simulation), joka on verrattain uusi "tieteenhaara". Kymmenen vuotta sitten tällaisista simulaatioista ei olisi voitu unelmoida edes suurilla mainframe-tietokoneilla,
mutta nyt niitä lasketaan tavallisella PC:llä. Paitsi henkilökohtaisen tietokoneen
kehitys, syynä on paljolti ohjelmakoodin optimointi ja edellä mainittu standardisointi. Erityisesti kangassimulointi on hyötynyt, siitä kun on tullut vähän muotiaihe
yliopistopiireissä. Aihetta on käytetty ohjelmoinnin opetuksessa, ja seurauksena on
ollut erittäin tehokas koodi, joka pystyy hämmästyttävän realistiseen simulointiin.
Purjeen dynamiikan simuloinnissa täytyy ottaa huomioon purjekankaan venymisominaisuudet, taivutusjäykkys, paino, tuulen läpäisy (spinaakkerikankaat), jopa kankaan
kitka sen hangatessa itseään ja rikiä vasten. Fysikaalisessa simulaatiossa on mukana
myös massa- ja hitausvoimat, jotka vaikuttavat erityisesti spinaakkerien muotoon ja
dynamiikkaan puuskissa ja manövereissa, sekä kevyessä tuulessa.
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Rypyt ja vekit
Purjeen dynaamisessa mallinnuksessa muodonmuutokset lasketaan pienten askelten menetelmällä, lähtien liikkeelle suunnitellusta muodosta sitä korjaten,
kunnes tasapaino ulkoisten voimien (tuulen paine, nostimen, jaluksen ja rikin asettamat rajoitukset) ja kankaan sisäisten jännitysten välillä löytyy. Lopputuloksena voi
olla vaikkapa 24 kuvaa sekunnissa sisältävä animaatio, jossa jokaisen kuva-askeleen
tuottamiseen on tehty tuhansia iteraatioaskeleita. Jokaisen kuvan välissä purjeiden
säätöjä, tuulen voimakkuutta tai veneen kulmaa ja liikettä voidaan säätää. Lopputuloksen realistisuutta rajoittaa vain aika, joka yksittäisen simulaatio-ajon määrittämiseen menee! DynaSimin aerodynaaminen malli on karkea, jotta laskenta olisi
mahdollista suorittaa järjellisessä ajassa. Se ei ole haittaa, sillä ulkoisten kiinnitysten
(skuutit, fallit, harukset tai masto) purjeeseen aiheuttamat jännitykset ja muodonmuutokset ovat ainakin kertaluokkaa suuremmat, kuin tuulen paineen eroavaisuuksista johtuvat. DynaSimin laskema muoto voidaan syöttää takaisin AeroSimiin
tarkempien aerodynaamisten voimien ratkaisemiseksi.
Rypyt ovat tärkeässä osassa todellisen purjeen käyttäytymisessä ja trimmauksessa. Ryppyjen muodostuminen vaikuttaa tavallisesti paljon enemmän purjeen
muotoon kuin kankaan venyminen. Rypyt johtuvat paikallisesta puristusjännityksestä, jota ohut kangas ei siedä, koska sillä ei ole juuri taivutusjäykkyyttä. Kulmien
lähellä käytetäänkin vahvistuksia riittävän taivutusjäykkyyden aikaansaamiseksi
ryppyjen estämiseksi. Toisaalta, rypyistä on paljon hyötyä kevyessä tuulessa. Purjeet
leikataan yleensä sopivaan muotoon 5-6 m/s tuulta silmällä pitäen. Kevyemmässä
tuulessa pulleammat purjeet ovat tehokkaammat, ja lisää muotoa purjeeseen saadaan antamalla etureunan rypistyä sopivasti. Ryppyjen mallintaminen kankaissa ei
ole helppoa - se vaatii tiheää hilaverkkoa ja elementtien asemointia siten, että niiden
liitokset muodostavat sopivat "saranat" ryppyjen muodostumiselle. DynaSim pystyy
ennustamaan ryppyjen muodostumista melko realistisesti, mutta tällä alueella riittää
vielä tutkittavaa. Geometrisilla purjeensuunnitteluohjelmilla designeri voi suunnitella melkeinpä minkä muotoisen purjeen tahansa. Jos purjeeseen sitten mastoon
vedettynä muodostuu (ei haluttuja) ryppyjä, suunniteltu muoto ei toteudu ja suunnittelija on pettynyt työnsä tulokseen.

Kaksi erilaista lentävää muotoa samalle asymmetriselle: skuutti kireällä ja löysättynä.

Purjeiden dynaaminen simulaatio on vielä lapsenkengissään, mutta täynnä lupauksia. Alle 5 vuoden kuluessa se on varmaan integroitu suunnitteluohjelman osaksi
ja arkipäivää, jota sovelletaan kaikkien purjeiden suunnitteluun.
Lisää aiheesta. Löydät nämä CD-rompulta tai internetistä.
”Purjetrimmin geometriaa” , WB-News 1/2000 ss. 4-7.
”Modelling effects of wind fields in cloth animations”, http://wscg.zcu.cz/wscg2004/Papers_2004_Full/C73.pdf
”Computer simulations in physics”, http://panoramix.ift.uni.wroc.pl/~maq/eng/index.php.
”http://www.freecloth.org”.

Sailing World 12-05. WB-purjeet Contenderin mainoksessa Sailing Worldissä.
Kuva Aquavit/Gotland Runt 2005, Turo Nummi. Lisää kuvia osoitteessa
http://homepage.mac.com/mbrummer/WB-Sails/PhotoAlbum2.html

DynaSimissä skuutteja voi vapaasti säätää ja purje hakee uuden muotonsa.Tässä genuaa
löysätty niin, että huippu lyö sisään. CD-romilla trimmausta voi katsella animaatioina.
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A case for
prebend

Maston esitaivutusta on helppo vertailla
mastoprofiilin pituuteen. Tyypillinen
prebend on reilu puolet mastoprofiilin
pituudesta. Mastoprofiili on tavallisesti
150-200 mm pitkä, jolloin prebend on
suuruusluokkaa 70-100 mm. Sopiva
määrä riippuu kuitenkin isopurjeen leikkauksesta - purjeompelijasi osaa neuvoa.
Arvioi esitaivutuksen määrää rannassa
kiristämällä ison nostin maston taakse
suoraksi.

Jos olet joskus lukenut WB:n
maston viritysohjeita, olet varmasti
huomannut, että niissä suositetaan
pientä esitaivutusta (engl. prebend,
”priibendi”). Käytäntö on osoittanut, että parhaaseen tulokseen
päästään purjeella, jonka etuliesma
”vaatii” mastolta pienen esitaivutuksen. Miksi näin? Tutkimme asiaa
simuloimalla kahta erilaista rikitrimmiä ja niihin sopivaa purjetta.

Purjeisiin leikataan niiden kolmeulotteinen muoto toisaalta saumoja muotoilemalla ja toisaalta etuliesman kaarevuutta säätämällä. Periaatteessa on siten
mahdollista leikata samanmuotoiset purjeet niin suoralle kuin esitaivutetulle, kaarevallekin mastolle. Suoraa mastoa varten purjeen etuliesma leikataan lähes suoraksi
ja esitaivutettua mastoa varten etuliesmaan lisätään kaarevuutta prebendin verran.
Kevyessä tuulessa purjeiden muoto on samanlainen, mutta tuulen voimistuessa
syntyy ratkaiseva ero, kuten simulaatiomme osoittaa. Käyttämällä kevyessä tuulessa
esitaivutusta ja leikkaamalla purje sen mukaan, saadaan parempi suorituskyky laajemmalla tuulialueella kuin ilman prebendiä.
Kun tuuli voimistuu, masto taipuu isopurjeen takaliesman ja vanttien paineesta.
Suoraksi trimmattu masto taipuu nopeasti samaan kaareen kuin esitaivutettu masto
ja tuulen edelleen voimistuessa se taipuu lisää. Esitaivutettu masto puolestaan ei
alkuun muutu tuulen paineesta juuri lainkaan - esitaivutus toimii eräänlaisena esijännityksenä. Masto taipuu lisää vasta kovemman paineen alla, kun purjeen takaliesman
kuorma ylittää esijännityksen. Ajattele asiaa vaikka niin, että prebend saadaan aikaan
pelkästään peräharusta kiristämällä. Niin kauan kun peräharuksen kiristys on suurempi kuin isopurjeen takaliesman aiheuttama jännitys, maston taipuma ei muutu.
Kun takaliesman kuormitus edelleen kasvaa tuulen paineesta, peräharus löystyy
maston taipuessa yli esitaivutuksen.
Kaiken tämän lopputuloksena suoralle mastolle leikattu purje on liian litteä
keskituulessa, siitä puuttuu voimaa. Jos purje leikataan niin, että se toimii optimaalisesti keskituulessa, se voi olla liian pullea ja sulkeva heikkoon tuuleen. Käyttämällä
prebendiä mastossa ja leikkaamalla purjeen etuliesma sen mukaan, päästään parhaaseen tulokseen keskituulessa ilman, että tarvitsee tinkiä kevyen tuulen ominaisuuksista.

Tarkastelu rikisimulaattorissa

Artikkeli on jatkoa WB-News 1-05:ssä ja 1-06:ssa esitetyille jutuille rikin trimmauksesta
ja simuloinnista. Niihin voit tutustua kotisivuillamme osoitteessa
http://www.wb-sails.fi/suomi/newsArkisto.

Simulaatiossa vertailemme suoralle mastolle ja esitaivutetulle mastolle (prebend 100
m) leikattua purjetta keskituulessa. Suora masto taipuu 16 solmun tuulessa 115 mm, ja
esitaivutettu 160 mm

Käytämme esimerkkitapauksessamme tyypillisen 36-jalkaisen veneen rikiä,
jossa on kahdet taaksepäin suunnatut saalingit. Ensin viritämme maston laiturissa
kutakuinkin suoraksi (prebend 5 mm). Päävanteissa on jännitystä n. 1300 kgf (kiristetty 30 mm), ja alavanteissa (D1) saman verran. Ylemmät diagonaalit (D2) ovat
löysänä. Kun tuuli nousee 16 kn apparenttiin, masto taipuu 115 mm kaarelle ja
Suora masto

Esitaivutettu

Taipuma
keskituulessa

100 mm
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Isopurje heikossa
tuulessa

Suora masto vs. prebend
tarkasteltuna simulaattorissa.
Heikossa tuulessa purje
näyttää samanlaiselta, oli se
sitten leikattu suoralle tai
esitaivutetulle mastolle, kun
esitaivutus on otettu huomioon purjeen suunnittelussa.
Mikäli esitaivutetulle mastolle
leikattu purje vedetään
suoraan mastoon, se on liian
pullea ja takaliesma sulkee
liikaa heikossa tuulessa.

purje, jonka etuliesma on lähes suora, litistyy vastaavasti. Jos purje on ollut sopivan
pullea kevyessä tuulessa, se on nyt liian litteä ja vene kaipaa enemmän voimaa. Tätä
trimmiä varten peräharus täytyy kiristää 210 kgf:een, jotta keulaharuksen notko
pysyy kurissa, n. 1%.
Esitaivutettua tapausta varten siirrämme mastojalkaa 30 mm taaksepäin,
antaen maston tukeutua takareunastaan hytin kattoon, ja kiristämme päävantit 1600
kgf:een. Kun molempia diagonaaleja vielä vähän löysätään, esitaipumaa syntyy näin
100 mm. Tämä vastaa 0,7% P-mitasta, mitä voidaan pitää melko tyypillisenä esitaivutuksen määränä. Jollissa ja IOR-ajan takiloissa prebendiä käytetään enemmänkin,
usein yli 1%. Kun tuuli nousee 16 solmuun, esitaivutetun maston taipuma kasvaa 160
mm:iin. Prebend-tapauksessa masto siis taipuu 50 mm enemmän kuin suoran rikin
trimmissä, mutta kun lähtöarvona on 100 mm, erotusta kevyestä tuulesta keskituuleen tulee n. 60 mm. Suoran maston tapauksessa erotusta tuli 110 mm, eli prebendin
ansiosta meille jää 50 mm ”hyvää” isopurjeen voiman säilyttämiseksi keskituulessa.

Esitaivutuksen rajoja

Kun tuuli voimistuu, masto
taipuu kasvavan takaliikin
paineen ja sivuvanttien vedon
alaisena. Esitaivutetun maston
taipuma lisääntyy vähemmän
(esimerkkitapauksessamme
n. 60 mm) kuin suoraksi
viritetyn maston. Esitaivutetulle mastolle leikattu purje
säilyttää halutun voimansa
pidemmälle keskituuleen.

Keskituulessa
esitaivutetussa mastossa

Keskituulessa
suorassa mastossa

Suora masto taipuu enemmän suhteessa etuliesmaan
leikattuun kaareen tuulen voimistuessa. Sen seurauksena
suoralle mastolle leikattu
purje latistuu liikaa keskituulessa ja veneestä puuttuu
voimaa.

IMS-riki taakse suunnattuine saalinkeineen ei ole ihanteellinen, mitä tuli voiman
säätöön ja ”vaihteiden vaihtamiseen” eri tuulissa. Siinä ei voida käyttää yhtä suurta
esitaivutusta kuin esim. jollissa tai in line-rikissä, missä saalingit ovat suoraan maston
sivulla ja voidaan säätää barduunalla niin maston taipumaa kuin keulaharuksen notkoakin. Tämän kertainen simulaatiomme kuitenkin vahvistaa käsitystä, että myös
IMS-tyyppisessä rikissä kannattaa käyttää esitaivutusta mastossa. Rajoittavana
tekijänä on mastoputken jäykkyys ja taaksepäin suunnattujen saalinkien sallima
pienempi maston kokonaistaipuma (sivuvantit löystyvät maston taipuessa). Myös
purjeiden leveysmitat asettavat rajansa. Kun lyhyiden lattojen aikana ahvenselkää
ei voinut kasvattaa miten paljon hyvänsä, niin nykyisin purjesuunnittelija joutuu
punnitsemaan, kannattaako pinta-alaa laittaa lisää taka- vai etuliesmaan. Veneen
purjehdusominaisuudetkin vaikuttavat: alirikattu vene hyötyy enemmän prebendistä
kuin ylirikattu. Kannattaa myös muistaa esitaivutuksen pieni bonus avotuulissa. Kun
isopurje löysätään, puomi kääntyy sivulle ja purjeen runsas mastokaari, yhdistyneenä
sivusuunnassa suoraan mastoon, tekee siitä pulleamman.

Kuva kaksinkertaisesta Half Ton Cupin
voittajasta Coficasta kertoo, kuinka in
line-rikin prebendit olivat aivan eri luokkaa
kuin nykyisten IMS-takiloiden. Huomaa
myös mastoprofiilin pienet ulkomitat.
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