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Om slagsbilden i detta 
nummer d r hamtad fran 
EM i TR-int Deltagarna 
g jorde sa smatt sensa
tion i klassen, dock inte 
genom exeptionellt bra 
heat-tider, utan genom 
att flyga  regelenligt.

Bilkorning 

pa flygfalten

Som vi tidigare framhallit har vi en vardefull hjalp 
bl. a. fran flygvapnet da det galler att fa fram tav- 
lingsfalt i modellflyg. Nu i vart bilburna tidevarv 
ar det mer an nodvandigt att understryka att det 
galler for oss att noga folja de instruktioner som 
vederborande flottilj utfardar bl. a. for bilkorning. 
Tyvarr har ofta dessa instruktioner nonchalerats och 
darfor maste forbundet ta till hardhandskarna for 
att forhindra att sadana forseelser upprepas med den 
pafoljden att kanske falten stanges for var verksam- 
het. Det maste alltsa bli tal om avstangning av tav- 
lande for langre eller kortare tid da sadana forseelser 
inrapporteras till forbundsstyrelsen fran nagon ar- 
rangorsklubb.
Pa olika flottiljer kan med hansyn till faltets och 
startbanornas beskaffenhet olika bestammelser om 
bilkorning rada. Det kan vara forbud att over huvud 
taget kora ut pa faltet, att kora pa annat an vissa 
forbindelsebanor, att parkera pa banorna eller kan
ske det dilates att kora pa graset men ej a banorna. 
Fran Vingarnas vartavling har vi fatt rapport om 
att de tavlande efter avslutad tavling fran parke- 
ringsplatser utanfor banorna korde upp pa dessa vid 
hemfarden. Darvid oversallades banorna av jord- 
kokor och smuts. Detta medforde att arrangorsklub- 
ben fick sopa banorna rena efter tavlingen. Vilka 
foljder som annars kunde ha uppkommit vid korning 
med dyrbara reaplan, diir jorden kunde ha sugits in 
i reamotorerna, ar val uppenbara for alia modell- 
flygare. Darfor ar tanklosheten och nonchalansen 
annu mer skrammande.
Tag alltid till regel att vid ankomsten till ett flyg- 
falt informera dig om vilka regler och anvisningar 
som galler — inte minst for bilkorningen — och foli 
sedan dessa foreskrifter.
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Lennarth Larsson:

OS M ax 6 ar mig veterligen OS-fabrikens forsta smamotor av hog- 
effektstyp. Den dr inte scsom "Pet”  tillra tta lag d  endast fo r b illig  mass- 
produktion, utan hansyn har ocksa tagits till de krav som maste uppfyl- 
las fo r att kunna hoja effekten till tavlingsniva. M otorn har omisskannli- 
ga drag fran sina stora ’ ’b roder” i Max-serien och dessutom nagra eg- 
na, speciella finesser.

Forgasarnalen ar ovanligt ling och 
forsedd med en spiralfjader nara den 
del som skruvas in i forgasarroret. 
Decta gor att man kan boja nalen bak- 
i t  och justera forgasarinstallningen pa 
sakert avstind fran propellern. Forga- 
saren sitter namligen otackt nara pro
pellern och det hade varit synnerligen 
otrevligt att behova sticka fingrarna 
si langt fram for justeringar. Forgasar
nalen kan hallas kvar i det bakatbojda 
laget genom att fasta nalens forlangning 
i en liten hake som medfoljer motorn 
och som ar avsedd att fastas pa en 
monteringsskruv. Forgasarinstallningen 
var mycket kritisk och motorn var 
mycket kanslig pa sma vridningar pa 
nalen.

Vevhuset ar en synnerligen kompli- 
cerad gjutning som ar utford med sed- 
vanlig OS-kvalite. Det ar bearbetat in- 
vandigt och p i  anlaggningsytorna for 
cylinderfoder och vevhuslock. Vevhu
set forefaller tillrackligt starkt for sltt 
andamal och vevlagret ar forstarkt pa 
fyra sidor. Sidofastena ar val dimen- 
sionerade. Motorn ar den minsta, nu 
serietillverkade, med en gjuten avgas-

portsforlangning. Luftintaget ar borrat 
vinkelratt mot vevaxeln och forsett 
med en insats, svarvad av aluminium. 
Forgasarroret ar genomgaende och har 
en diam. av 3 mm. Vevaxellagret be
stir av en bussning, ingjuten i vevhu
set och darefter slipad till ratt dimen
sion samt forsedd med ett oljespar ut- 
efter halva langden. (Pa testexemplaret 
hade bussningen vid ingjutningen rakat 
forskjutas i t  ena sidan varfor atersta- 
ende lagermetall p i andra sidan rorde 
sig om endast nagon tiondels mm). 
Ventilhalet genom lagret ar runt och 
overensstammer darfor inte med det 
ovala ventilhalet i vevaxeln. Dessutom 
ar vevaxeln avfrast over ventilhalet, 
vilket i praktiken ger en ventil med 
fyrkantsoppning. Vevaxelns diam. ar 7 
mm och den ar borrad med 4,5 mm. 
Strax framfor ventilhalet ar lagerytan 
nedsvarvad pa ca 4,5 mm och framfor 
denna nedsvarvning finns en lageryta 
pa ca 4 mm innnan nedsvarvningen for 
medbringarfastningen tar vid. Med- 
bringaren ar svarvad av aluminium och 
rafflad p i den sida som ligger an mot 
propellern. Medbringaren ar fast i ett



lage pa vevaxeln genom en frast ansats 
pa denna och motsvarande ansats i 
medbringarens centrumhal. Vevaxelns 
gangade del har en diam. pa 4 mm. 
Vevtappen har en diam. av 3 mm och 
vevaxeln ar balanserad genom bort- 
irasning av delar av vevaxelskivan. 
Denna ar ovanligt tjock, hela 3,2 mm 
men rundad langs framsidan utefter 
hela periferin.

Vevstaken ar frast ur dural och 
ar i storandan 3,4 mm och i lillandan 
mycket val bearbetad. Lagerlangden 
3,9 mm dar kolvbulten med en diam. 
av 3 mm ar lagrad. Kolvbulten ar for- 
sedd med andplattor av kopparlegering 
for att ej repa cylinderfodret da den 
ar helt fri i sina lager. Kolven forefaller 
gjord av mechanite och ar relativt tung 
trots ordentlig ursvarvning under 
kolvbultslagren. Den ar forsedd med 
baffel 3 mm fran overstroinningspor- 
ten dar baffeln ar vinkelrat mot kolv- 
ytan och sluttar mera mot avgasporten. 
Kolvhojden ar 10,4 mm och baffelns 
hojd ca 2 mm. Cylinderfodret ar svar- 
vat av stal och ar forsett med kylflan- 
sar vilka svartoxiderats. Saval over- 
stromnings- som avgasport ar rek- 
tangulara och skiljs at av tva, drygt 4 
mm breda, sidostycken av fodret. A v
gasporten oppnar ca 0,8 mm fore over- 
stromningsporten. Cylindertoppen ar 
svarvad av aluminium och utan kyl- 
flansar. Forbranningsrummet ar sfariskt 
med glodstiftet i centrum och ett frast 
spar for baffeln. Cylindertoppen fasts 
i cylinderfodret med 4 Phillipsskruvar 
varav tva ar langre och gar genom hal 
i kylflansarna ner till vevhuset och hal
ier aven fast cylinderfodret. Aven vev- 
huslocket ar fast med 4 Phillipsskruvar 
varav en kan utbytas mot ett tryck- 
uttag da skruvhalet mynnar i over- 
stromningskanalen. For den som vill 
ha tryckuttaget placerat mera centralt

Den testade motorn

i vevhuset finns en gjuten upphojning pa 
vevhuslocket dar man kan borra och 
ganga sjalv for ett tryckuttag.

Motorn ar atfoljd av en mycket or
dentlig och valgjord oversattning av 
den bruks- och startanvisning pa 
engelska som bifogas fran fabriken. 
Trots att jag forsokte folja denna var 
motorn besvarlig att starta. Till stor 
del torde detta bero pa att den var 
synnerligen tat fran borjan och dess- 
utom var forgasarinstallningen synner
ligen besvarlig. Efter en V2 timmes kor- 
ning blev emellertid motorn som en 
omvand hand och den var ett rent 
noje att starta. I varmt tillstand var 
det bara fraga om ett eller tva slag efter 
chokning i ett varv och i kallt till
stand behdvdes det dessutom en drop- 
pe bransle pa kolven. Inkorningspro- 
pellcrn var Super Nylon 6 " X 4 "  som 
efter 30 min. gav knappt 14000 vpm. 
Branslet byttes sedan fran 75/25 till 
Cox Sport och efter ca 10 min holl 
motorn ett stadigt varv pa 14400 vpm 
varefter den ansags inkord och varv- 
talsmatningarna borjade. Samma glod- 
stift som medfoljde motorn, OS nr 3, 
anvandes for hela testen. Vid overgang 

Forts, pd sid. 15
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Goteborgarnas s. k. ’’Pladuskor” ar en 
modelltyp som har havdat sig val pa 
svenska tavlingar de senaste aren. Da 
vi tror att det ar manga som ar intres- 
serade av att prova typen, ger vi har 
narmare detaljer om Ove Petterssons 
”0  sa lang Mk II”. Det ar en universal- 
modell som kan anvandas bade i klas- 
serna D1 och D2. Nu over till konstruk- 
torens bygganvisningar.

Jag forutsatter att den som ger sig pa 
den har karran har byggt en del forut, 
varfor jag ej gar in pa enklare detaljer, 
utan narmast behandlar det som ar spe- 
ciellt for denna karra. Vi bor borja med 
vingen, sa den far mest tid pa sig att 
’’ligga till sig” innan man tar ut den i 
sol eller fuktig vaderlek. En vinge ske- 
var sig undantagslost om man tar ut 
den for tidigt.

Bygget av vingen ar helt konventio- 
nellt och utan problem. Balkarna ar av 
(framifran raknat) hoplimmad balsa och 
furu (bra nar man flyger pa stolpar), 
furu, furu, balsa. Spetsarna, som finns 
avbildade i full skala, kan man om man 
ar energisk lamell-limma, annars gar det 
bra att limma ihop dem pa vanligt satt 
av balsaflaksbitar (5 mm). Har kommer 
skrankningen in i bilden: man bor byg- 
ga in den genast, genom att palla under 
bakkanten 6 mm pa viinster spets och 
8 mm pa hoger, detta for att ge karran 
tendens till roll at hoger. Slutligen kla- 
des vingen, heist med siden, och lackas 
grundligt.

Sa kommer turen till stabben, vilken 
ar problemet pa den har karran. Den

bor vara sa latt som mojligt och heist 
annu lattare. Balkarna ar av seg men 
latt balsa. Fenorna gores av 4 mm latt 
balsa och profileras. Sedan klades och 
lackas stabben. Anvand ”stabb-lack”, 
dvs. fortunnad och viss ricinoljetillsats, 
sa att den ej skall spanna for hart. Klad- 
sel tunt papper eller latt siden, vilket 
dock ar ratt svart att lacka for en ny- 
borjare. Forst sedan stabben ar lackad 
och ’’utspand” sattes fenorna pa, varvid 
de ges en mycket svag riktning at hoger. 
Fenorna skall klas med tunt papper.

Kroppen: Den ar helt fyrkantig, for 
att underliitta bygget. Motorspanten go
res av 8—10 st hoplimmade spant av 2 
mm plywood, och formen bestams helt 
av den motor man amnar anvanda. For 
att kunna rikta motorn i alia riktningar 
ar en motorbock att foredraga. Fardiga 
fasten finns att kopa. I nosblocket kan 
man falla in ev. pianotradsstod. Skar ut 
kroppssidorna i 1,5 mm balsa, varvid 
de avpassas efter vingens valvning pa 
undersidan (obs. att vingen, som ligger 
direkt pa kroppen, skall ha en anfalls- 
vinkel av 3°, vilket = 9 mm) och lim
ma pa 3 mm lister pa kanterna. Framre 
delen skares till sa att motorn far 6° 
nedatriktning (pa 44 mm spant cirka 
7 mm). Tillverka sedan 4 st spant av 
3 mm balsa (garna lamell-limmade 1,5), 
och placera dem med jamna mellanrum 
till vingens bakkant. Dit ar kroppen 
jamntjock. Limma ihop den rakt och 
snyggt. Tanken placeras sa nara motorn 
som mojligt, med matarroret till motorn

Forts, pa sid. 13

Har presenteras 

Goteborgarnas ’’Pladuskor”
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’ ό  s A  l a w '  mm .%
Konstruktor: Ove Pettersson AKG

Langd: 975 mm Vikt D l;  0, 8 cc 240 gr
Spannv.: 1120  mm D l;  1 cc 300 gr
Baryta: 2 4 ,5  dm2 D2; 1 , 5  cc 450 gr
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Stuntllygningens gpunder (2)

Manoverbarhet, Stabilitet 

Linspanningsformaga

Efter Lew McFarlands inhopp i for- 
ra numret med ’’Stunt for nyborjare” 
fortsatter jag nu min artikelserie om 
stunt, som paborjades i nr 4.

Jag namnde att stuntplanets viktigas- 
te egenskaper var

1. Manoverbarhet
2. Stabilitet
3. Linspanningsformaga

1. MANOVERBARHETEN

Med manoverbarhet menas planets 
formaga att utfora olika manovrer, och 
i praktiken ar det planets looping- och 
buntdiameter som avgor manoverforma- 
gan. Liten diameter innebar hog mano
verbarhet. Sedan AMA-programmet in- 
fordes har kravet pa god manoverbar
het ytterligare okat genom att radien i 
4-kantshornan enligt reglerna skall vara 
1,5 m.

Det som begriinsar manoverbarheten 
ar vingens formaga att orka med s. k. 
g-belastningar. Foljande rakneexempel 
visar hur man beraknar belastningen pa 
vingen.

V 2
a = --------

r . go
v = hastigheten i m/s
r = loopingradien i m
go = jordaccelerationen c:a 10 m/s2

Vi tanker oss en normal 35-stunter 
108 _

med fart 108 km/tim = —— = 30 m/s,3,6

302
r = 1,5 m, da blir a = ------------ =1,5 . 10
900
-----  = 60
15

Belastningen skulle alltsa i hornet bli 
60 g, dvs. 60 ggr storre an i planflykt, 
vilket innebar att om planet vager 1200 
gr = 1,2 kg maste vingen bara 60 · 1,2 
= 72 kg under svangen i 4-kanthornet. 
Det torde inte vara manga stuntplan 
som har en sadan manoverbarhetsfor- 
maga, varfor man far forutsatta, att de 
fiesta plan har betydligt storre radie i 
4-kantshornen och att belastningen lig- 
ger mellan 30—40 g, vilket i och for sig 
ar ett mycket gott varde.

Om man i stallet tanker sig en vanlig 
looping med radien cirka 7 m blir 

302 900

varav man ser att det kravs betydligt 
mindre manoverbarhet for att klara en 
sadan manover.

For att vingen skall fa lyftkraft som 
svarar mot belastningar upp mot 50— 
60 g fir foljande av vikt.

vikt
a’:‘ vingbelastning = —;--------

vingyta
mindre an 35 gr/dm2. 

b’:' ratt profil: 14— 17 °/o och storsta 
tjockleken pa 23—30 %> fran frarn- 
kanten.

c::' Tp (tyngdpunkten) pa 17—25 "/« 
fran framkanten vid vingroten. 

d’:' tillrackligt stora roder och flaps.

8



hcmd

Lyftkraften erhalles genom att hojd- 
rodret pressar ned planets stjart, varvid 
vingens anfallsvinkel okar och darmed 
okar ocksa lyftkraften i proportion till 
anfallsvinkeln (till en viss grans). Ar 
hojdrodret for litet, formar det ej att 
pressa ned stjarten tillrackligt snabbt, 
varfor lyftkraften okar for langsamt for 
att kunna gora ett snabbt 4-kanthorn.

2. STABILITETEN

For att planet skall kunna flyga snyggt 
speciellt vid ingang och utgang ur ma- 
novrer kravs att det ej ar "fladdrigt”. 
Om Tp ligger for langt bak blir det 
kansligt och vingligt. Langre bak an 
25 °/o bor inte Tp ligga. Kroppens langd 
paverkar ocksa langdstabiliteten. En 
mycket kort kropp gor planet kansligare 
(ex. flygande vinge) men en for lang 
kropp paverkar ocksa langdstabiliteten 
negativt. Det senare beror pa att de 
tunga delar av kroppen som sitter langt 
fran Tp (ex. motorn) har stort mass- 
troghetsmoment runt Tp. For att snabbt 
svanga runt planet i ett 4-kanthorn ford- 
ras darfor ordentliga hojdroderutslag, 
men nar den langa kroppen val borjat 
svanga blir det svarare att fa stopp pa 
den och nar man skall ut pa nasta ”ben” 
i 4-kantmanovern blir det en oversvang- 
ning (”krok”) i borjan av benet. For li- 
ten stabilisator minskar ocksa langdsta
biliteten.

Utvaxlingen mellan handtaget och 
rodren har ocksa stor betydelse. Stor ut- 
vaxling, dvs. liten rorelse pa handtaget 
ger stora roderutslag, maste naturligtvis 
gora planet kansligt och svarfluget.

Fig. 1 visar vilka momentarmar som 
har betydelse for utvaxlingen.

Utvaxlingen okar nar a okar, b okar 
och c minskar. Motsatsen ger alltsa 
mindre utvaxling. A v dessa momentar
mar ar det normalt endast a som kan 
andras nar planet ar fardigbyggt.

De fiesta kommersiella roderok och 
roderhorn har flera hal att viilja pa och 
man kan darfor redan under montering- 
en valja sadana momentarmskombina- 
tioner att fullt utslag motsvarar 35— 
40 ' hojdroderutslag och 25—30° pa 
flapsen. Observera att vid fullt utslag 
skall roderoket kunna rora sig minst 
45° at varje hall fran neutrallaget. Det 
far alltsa inte hindras av nagon sprygel 
eller dylikt.

En annan typ av stabilitet, som dock 
ar av mindre vikt an langdstabiliteten, 
ar rollstabiliteten. Instabilitet i rollpla- 
net visar sig genom att vingspetsarna 
’’vaggar” upp och ned, vilket kallas 
"wobbling”. Orsaken torde vara att 
vingspetsarna under mandvrer oversteg- 
ras och tappar en del av sin lyftkraft. 
Vid wobbling ar det en vingspets i taget 
sam overstegras. Senaste iden att avhjal- 
pa wobbling iir att minska vingspetsar- 

Forts. pa sid. 14
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Sven-Olof Linden:

Modellflygef i Sverige 

Ar 1948

Fran nyaret galIde del fo r klubbarna att oka sin verksamhet genom in- 
tensiv medlemsvarvning, markestagning, rekordslagning och inte minst 
arrangera och placera sig i toppen pa tavlingar. Varje verksamhet po- 
angsattes och noterades hos KSAK i den nya prestationstaviingen, som 
1 :e instruktbren presenterade. Kontantpriser fran 300 kr till 25 kr fanns 
att tavla  om.

Nar FAI:s ’’Code Sportif” sa smaning- 
om anlande i borjan av aret, var besvi- 
kelsen stor. Fransmannen hade lyckats 
krangla till rekordsattning med sa manga 
kontrolltekniska detaljer, att om svenska 
tavlingar och rekordforsok skulle folja 
dessa bestammelser, skulle nagon flyg- 
ning aldrig komma till stand. Ing. De- 
rantz, som kampat for enklare regler 
och och internationell tavlingsverksam- 
het foreslog helt enkelt, att vi har i lan- 
det skulle strunta i de internationella re- 
korden.

Svenskarna slog i stallet egna rekord. 
Torsten Hakansson, Ftabo, flog 2.22 med 
med en flygande vinge. Robert Lowen- 
Aberg noterade blygsamma 2.22 med en 
G int. modell, men det rackte, da det 
var forsta noteringen i klassen. Lennart 
Johansson, Vederslov, flog 28.300 me
ter med en S int-modell.

Arets VT forlades till F9 i Goteborg 
den 29 februari. Trots att tavlingen gick 
ovanligt tidigt blev det ingen riktig vin- 
tertavling, utan viidret var i hog grad 
varlikt med sol och termik. Tavlingen

blev mycket jarnn, 19 man i Sint note
rade over 3 min. i genomsnitt. F-klassen 
hade samlat 25 startande medan G-mo- 
dellerna var ganska sitllsynta. Tva nya 
vandringspris fanns uppsatta i F-klas
sen: Dir. Osvald Arnulf-Olssons silver- 
pokal till F-segraren och F 9:s propeller- 
blad till F-lag. Bada dessa trofeer lik- 
som Vingarnas S-pokal hamnade i Hoor.

Resultat:
Sint. Kurt Sandberg, Boras ..........  875
Gint. R. Lowen-Aberg, Vingarna . 315
F. Kurt Persson, Hoor ................... 629
Lag: Hoors Mfk

VT gallde aven som uttagningstavling 
till Nordiska landskampen, som detta ar 
holls i Norge pa sjon Mjosa vid Hamar 
den 23 mars. Tavlingen agde rum i en 
plotsligt uppblasande storm. Resultaten 
kom mycket att bero pa modellernas 
farg och tidtagarnas synformaga. Sveri
ge vann lagtavlingen fore Danmark, 
Norge och Finland. Individuell segrare 
blev Danmarks ’’grand old man” Aage 
Host Aaris med cirka 2Va minuts ge- 
nomsnittstid.
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Arne Nilsson med en gammal 
specdmodell

Linstyrningen kom allt mer igang. De 
forsta specialtavlingarna ordnades och 
man holl sig till de amerikanska regler- 
na med fyra klasser. Till en borjan in- 
tresserade man sig enbart for hastighets- 
flygning. Arne Widens samarbetade med 
Mario Pinotti, son till motorbyggaren. 
Aarne var helt ’’said” at linstyrning. 
Hans gamla segermotor fran Flyg 44- 
tiden drog runt en halvskalemodell ’’The 
Wasp” i en hastighet av 65 km/'tim. Ma
rio Pinotti kopte en 5 cc Super Tigre 
diesel i Italien och flog med den upp- 
skattningsvis 130 km/tim. innan han 
forlorade kontrollen over sig sjalv och 
darmed modellen.

Den forsta Wakefieldtavlingen efter 
kriget holls 27 augusti i USA. Pa grund 
av de hoga resekostnaderna kunde inget 
svenskt lag deltaga. Forhoppningar om 
svenskt deltagande aret darpa vacktes 
da engelsmannen Roy Chesterton med 
sin ’’Jaguar” tog pokalen tillbaka till 
F.uropa.

Pa Alleberg utbildades detta ar inte 
mindre an 100 instruktorer av Bengt 
Haraldsson, Vingarna. Bland de mera 
namnkunniga deltagarna detta ar var 
Magnus Eriksson och Arne ’’Skagget” 
Nilsson, da kallad ’’Meek”, bada fran 
Karlstad, Per Hakansson fran Malmo, 
Ragnar Odenman-Cumulus och Nils 
Nassen, Gladans konstruktor.

Svenskt modellflyg miste en av sina 
basta krafter, da fabrikor Edvin Lande- 
gren gick bort den 18 april. Vasteras- 
klubben, vars ledare han var under 
manga ar, tynade bort. Aven det var en 
forlust, da klubben varit en av landets 
fargstarkaste.

SM holls 1 augusti pa F 18 i Tullinge 
med Vingarna som arrangor. Samtidigt 
holls aven Rikstavlingen. Vadret var 
nastan for bra med 30° i skuggan. Ter- 
miken var stark och flera max-tider pa 
6 minuter noterades. Rune ’’Termik- 
Johan” nojde sig inte med att bli svensk 
mastare utan tog aven riksmastartiteln. 
Borje Borjesson noterade enda maxtiden 
i F-klassen med sin ’’Pladuska”. Bland 
de basta prestationerna i ovrigt var 
Ragnar Odenmans 2 :a-placering i Sint, 
4:e i F och 3:e i Rikstavlingen.

Resultat:
Sint. Rune Johansson, Norrkoping 836
Gint. Sune Stark, Vingarna ..........  605
F. Borje Borjesson, AKG ............... 547
Lag: Vingarna

Som fortsattningsmodell efter Vargen 
utsags en S l:a  av Terje Larsson, Malmo, 
med vilken han deltog i konstruktions- 
tavlingen aret innan. Egentligen kalla- 
de Terje modellen for Oke, men en skam- 
tare ansag att ’’Rodluvan” passade bra 
i sammanhanget. KSAK kunde nu aven 
tillhandahalla gummimotormodeller, och

Forts, pa sid. 15
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Christen Soderberg:

Nytt pa modellmarknaden

Johnson 09 ’’Bulldog” pa 1,5 cc ar 
ett nytillskott i den valkanda Johnson- 
serien. Det ar en glodstiftsmotor med 
ett val tilltaget insug vilket tillsammans 
med den robusta konstruktionen vars- 
lar om hog effekt. Finns aven i R e 
version med trottel. (Aero-Hobby)

Fran Aero-Hobby kommer aven ro- 
dergangjarnen, som ar avsedda for na- 
got storre modeller. De ar tillverkade 
av massing med instansade hakar for att 
minska risken for utglidning. Speciellt 
stunt- och RC-flygarna bor halsa dem 
med tacksamhet.

McCoy 19 och 35 har visat sig vara 
billiga och bra stuntmotorer. Nu har 
det aven kommit en trottelinsats av- 
sedd for dem, varigenom de aven blir 
anvandbara for RC. (Trottelinsatserna 
tillverkas av Super-Tigre, men fores 
inte av generalagenten, utan man mas- 
te kopa dem direkt fran fabriken. 
Red. anm.)

Ett av de enklaste och basta linkon- 
trollhandtag som gar att fa tillverkas 
av Hausser. Linorna lindas latt av och 
pa samt lases i flyglaget av en piano- 
trad. Om man tycker att avstandet 
mellan linorna ar for stort, kan man 
sjalv borra tva tatare hal for pianotra- 
den och saledes erhalla mindre roder- 
kanslighet pa planet.

Fran Keil-Kraft kommer en serie 
team-racing tankar. De ar pa 7,5, 10 
och 30 cc samt myckst gediget lodda. 
Det enda man kunde onska vore att 30 
cc tankarna kunde varit hogre och sma- 
lare.

K d l - h r a t l  1 R - t .u lh a )

/uhiiiofl "HulLlog’

y1

McCoy 19 utrustad med RC-forgasare
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’’Pladuska” . . .
pa hoger sida. Boj sedan ihop kropps- 
sidorna langst bak och limma. Se till att 
kroppen blir rak! Passa sedan in spant, 
som ar snedstallda enligt skissen (strec- 
kade linjerna). Skar till spanten noga sa 
att de passar val. Sedan lagges over- 
och undersidan pa samt limmas under- 
fenan av 4 mm balsa fast. Dar vingen 
ligger mot kroppen forstarkes med ving- 
brygga av 1 mm plywood. Efter puts- 
ningen klades kroppen slutligen med 
siden och lackas val. Stabb-bryggor till- 
verkas av bok eller annat hart traslag, 
plywood ar for vekt, och limmas fast 
sa att stabben ligger pa 0° anfallsvinkel 
och sitter rakt i forhallande till vingen. 
Gummikrokar gores av 1,5 mm piano- 
trad. De tryckes in i kroppen och fast- 
sattmngen forstarkes med siden. Limma 
fast styrningar pa vingens bakkant och 
stabbens framkant och se till att de sit
ter rakt och stabilt.

Jag har inte ordat sa mycket om timer, 
tank, fuse-anordning, dessa saker kan 
utforas pa manga olika satt. Sak sam- 
raa galler trimningen. Skulle vi behandla 
den utforligt har bleve artikeln alltfor 
vidlyftig. Nagra rad i korthet vill jag 
dock lamna:

Tyngdpunkt cirka 65 mm fran ving
ens bakkant, framat raknat. Motorns 
nedatriktning som namnts c:a 6° och

Konstruktoren Ove Pettersson

vansterriktning 2—2,5°. Glidtrimma till 
tint glid med svagt hogerkurv samt mark 
med penna hur vinge och stabbe sitter. 
Starta motorn och kor pa ett ratt lagt 
varv, dock far motorn ej hacka! Motor- 
tid max 5 sek. Ratt trimmad skall mo- 
dellen ga i snavt vansterkurv med mar- 
kant hogerroll under motorflykten, fbr 
att sedan ga over i stora hogerkurvor 
under glidet. Satt pa fuse for varje start! 
Lamplig motor ar en vass 1,5 cc, t. ex. 
Tee-Dee .09, men man kan aven ha en 
svagare motor, en nyborjare kan t. ex. 
satta pa en 1 cc till att borja med.

B a t t r e  r e s u lt a t
Tendensen Iran forra aret med en 

genomsnittlig forbattring av resultaten 
halier i sig, och speciellt i speed ar for- 
battringen markant.

Speed-int: 1. Rolf Hagel, 207, UT, 2. 
Mans Hagberg, 203, Kaffepetter, 3) Ove 
Kjellberg, 193, VT, 4. Nils Bj5rk, 180, 
UT, 5. C. E. Enquist, 174, UT.

TR A: 1. Anders Steen, 5.40, Solna- 
pokalen, 2. Peder Hummel, 6.12, d:o,

3. A. Borjesson, 6.20, d:o, 4) S. Wijk, 
6.35, d:o, 5. L. Nilsson, 6.39, d:o.

TR-int.: 1. Goran Alseby, 4.36, UT, 
2. Rolf Berglund, 4.48, UT, 3. W olf
gang Pioch, 4.48, Solnapokalen, 4. B. E. 
Olsson, 4.51, UT, 5. Kjell Rosenlund,
4.52, Borlange.

TR-B: 1. Hans Swedling, Solnapoka- 
lcn, 2. Hans Eklund, 7.15, d:o, 3. Ha- 
kan Alstrom, 7.53, VT, 4. B. Sagerman, 
8.48, Solnapokalen, 5. Stig Hagberg,
8.52, d:o.
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nas kanslighet for overstegring, dvs. oka 
procentuella profiltjockleken mot ving- 
spetsarna. Jag vill dock papeka att alia 
stuntplan lider inte av wobbling trots 
konstant procentuell profiltjocklek.

3. LINSPANNINGSFORM AGA
Eftersom stuntplanet huvudsakligen 

manovreras i flyghalsfiirens ovre delar, 
har det en tendens att ’’ramla in”. Spe- 
ciellt farligt ar det nar man i blasvader 
flyger i motvindsdelarna av staende at- 
tor och attor over huvudet.

Det finns flera knep att forbattra lin
spanningen, av vilka foljande ar de van- 
ligaste
A. Utatriktning av sidorodret c:a 5°.
B. Utatriktning av motorn 2—3°.
C. Bakatriktning av ”lead-out”-linorna 

2—4°.
D. Differentialflaps.
E. Hogre flygfart (effektivare bransle, 

ev. trycktank).
F. Bly i yttre vingspetsen.

\

- _
-Γ

Differentialflapsen ar konstruerade sa 
att innerflapset p. g. a. kortare roder- 
hornsmoment alltid far storre utslag an 
ytterflapset. Detta medfor att inner- 
vingen under loopingrorelser lyfts uppat 
och under buntrorelser doppas ned, var- 
igenom en viss del av lyftkraften riktas 
utat och linspanningen okas.

En orsak till dalig linsphnning kan 
ocksa vara en skev t'inge. Om man un
der planflykt ser vingens oversida, hr 
linspanningen normalt ganska dalig. Ser 
man isthllet undersidan brukar linspan
ningen vara utmhrkt tills man skall 
ryggflyga eller bunta, da forhallandet 
blir omvant.

Hhr nedan foljer en tabell med tum- 
regler for huvudmatten pa ett stuntplan, 
dels for 35-motor, dels for 2,5-motor.

Motor Sv Sf Ss Sh Spvv Spvs L, l 2 l 3 L„ m

35 33-39 10-15 5,5-6,5 45-50 130
140 50-55 20-22 32-34 20 22 15-17 1100

1300

2,5 16-20 — 2,6-3,5 45-50 90-100 35-40 11-13 22-24 11-13 12-13 500-
■650

Sv = Vingytan i dmI 2 (inkl. flaps)
Sf =  Flapsytan i °/o av Sv 
Ss == Stabbytan i dm2 (inkl. hojd- 

rodret)

I nasta avsnitt av artikeln avser jag
att behandla stuntplanets konstruktion 
och bygge.

Spvv = Vingens spannvidd i cm 
Spvs = Stabilisatorns sphnnvidd i cm 
LI, L2, L3 och L4 i cm. 
m = planets vikt i gram

Christer Soderberg,



Motortesten . . .

till nitrerat bransle blev motorn betyd- 
ligt lattare att stiilla in och starta och 
holl battre det installda varvet. Samt- 
liga varvtalsmatningar utfordes med 
’’Zimtac”, en varvtalsmatare av genera- 
tortyp, vilken valvilligt stallts till for- 
fogande av Modellflyg-Nytts redaktor.
Data for OS Max 6

Typ: Encylindrig, luftkyld, oglespo- 
lad tvataktsmotor med vevaxelventil. 
Plan kolvtopp med rak baffel. Vev- 
axeln lagrad i fosforsbronsbussning.

Tandsystem: Glodstift
Slaglangd: 10,4 mm 
Borrning: 11,0 mm 
Cyl. vol.: 0,988 cc 
Kompr. forh.: 9 
Vikt: 52 g

Varvtalsvarden uppmatta vid
korning pa:

Cox Cox
Propeller Sport Racing

Super Nylon 6"X4". . 14.400 —
Top Flite tra 7"X3" 11.800 12.500
Tornado nylon 6"X3" 15.400 16.300
Top Flite tra 6"X3" 
Tornado Plasticote

16.300 17.000

5" X 3" ................... 17.200 17.800

TILL SALU
1 st G rund ig  Variophon 8 kanal kom- 
plett med 3 Bellamatic, 1 servo-auto
matic, insta lla tion med ckkum ulatorer. 
1 st Varioton m ottagare 2 kanal med 
insta lla tion och akkum ulctorer.
1 st U ltraton m ottagare 1 kanal med 
insta lla tion.
4 st MK multiservo utkopplade med 
stickpropp fo r Varioton.
Samt ett tio ta l RC flygp lan  fran en till 
3 meters spannvidd och fran en t ill 8 
kanalers rad io. A llt  d r i go tt skick och 
saljes mycket b illig t.
Tel 03 83/502 84 efter kl 17

Modellflyget i Sverige . . .

vad var val lampligare an ’’Tummeliten” 
att borja med? Som fortsattningsmodell 
i denna klass valdes annu en Terje Lars- 
son-konstruktion, G l:an ’’Tern”.

Vid 1948 ars FAI-kongress i Paris i 
manadsskiftet sept./okt, framforde G. 
H. Derantz Inyo kraven pa tavlings- 
verksamhet enligt av FAI faststallda 
regler. Sverige och Danmark fick ovan- 
tat stod av Belgien i tavlingsfragan och 
Modellflygkommissionen gjorde ett ut- 
talande: ”FAI skall utfarda rekommen- 
dationer avseende organisationen av in- 
ternationellt tavlingsutbyte”. Bland ov- 
riga viktiga beslut kan namnas att lin- 
styrningen officiellt erkandes.

Bade antalet klubbar och modellfly- 
gare steg under aret. Vid 1948 ars slut 
fanns 8.541 modellflygare registrerade. 
Under aret hade inte mindre an 158 tav- 
lingar hallits. Dessa resultat far ses mot 
bakgrund av poangjakten i prestations- 
tavlingen. I denna tavling kastade sig 
Terje Larssons AKM fram i ledningen 
nastan omedelbart och holl ett standigt 
okande forsprang framfor Tjustbygdens 
FK i Vastervik och Ostersunds FK. Un
der sista manaden lyckades dock Karl- 
stads Mfk tranga sig fram till andra 
plats genom en tavling, forcerad mar- 
kesjakt och medlemsvarvning. Denna 
tavlingsform sporrade faktiskt klubbar- 
na till okad verksamhet och var ett lyc- 
kat schackdrag av 1 :e instruktoren, som 
utlovade en liknande tavling till pa- 
foljande ar.

Aret hade varit framgangsrikt bade 
internationellt och nationellt. Med litet 
overdrift kan man saga att det var Ter- 
jes ar, vilket inte minst bevisas av att 
han lyckades fa sin lagvigda fru Birgit 
att stalla upp i flera stortavlingar. Kal
las de inte demagoger, de som kan over- 
tala folk till att gora det mest otroliga?
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