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MODELLFLYGNYTT

Organ for Sveriges 
Modeliflygforbund.

Redaktor och 
ansvarig utgivare:
Volter Johansson 
Hdngeryd 
LAMMHULT 
Tel. Fraggahult 45

SMFF:s exp.

Tycho Brahegatan 36 

UMHAMN 
Telefon; 040/516 62.

CiviItryckeriet i Koping 
AB 1964.

Omslagsbilden visar av- 
fyringsramp for raketer 
vid uppskjutningar i Ho- 
ganas.

Det ror sig
Forbundsstyrelsen har sammantratt. Arende- 

nas mangfald gav forbundsordf. Sune Persson 
fullt jobb. Kommitteer bildades och arbetsupp- 
gifter utdelades. Stamningen praglades av initia- 
tivkraft och arbetslust.

SMFFrs ideer shall foras vidare i allt vidare 
kretsar. Hostens specialnummer har gatt ut 
koscnadsfritt i mycket stor upplaga, och med- 
fort ett flertal nya prenumeranter. C:a 10.000 
broschyrer delades ut pa utstallningen "Ffobby 
och Fritid” i Stockholm i hostas och nu skall 
det hela aterupprepas i Malmo i februari.

Medlemsservicen skall utbyggas. SMFF-nalen 
efterfoljs jsa smaningom av dekaler i tre storle- 
kar, matrikelblad, prestationsmarken, profilbe' 
skrivningar for samlare i Modellflyg-Nytt och 
den perfekta nyborjarmodellen Tempo 1 far ef- 
terfoljare i andra klasser. Speciella tavlingar for 
Tempo 1 med bade junior- och seniorklasser 
skall arrangeras.

I ar blir Riksstamman ett separat arrange- 
mang till gagn for arbetsron. Kurser for klubb- 
funktionarer ordnas efter fjolarets succestart. 
For tavlingsfronten galler att respektive grenars 
UK kommer att demonstrera mycket storre 
sjalvstandighet an tidigare. Atskilligt hander 
alltsa. Vintern ar ju planlaggningens och forbe- 
redelsernas arstid i modellflygsammanhang. 
Aven for Dig — hoppas jag.

Goran Alseby

TAVLINGSKALENDER 
Tavlingskalendern kommer att publiceras i 

nasta nummer, men redan nu kan vi meddela 
att Vintertavlingen i friflyg kommer att ga den 
1 mars och arrangeras av Stockholms modell- 
flygklubbar i samarbete.
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Raketflyget

pa
tram march 

i Sverige

αν O lle  Olsson

Samma ar som den forsta satelliten skots upp i sin bana kring jorden, bil- 
dades N ational Association o f Rocketry (N.A.R.) i USA. Denna organisa
tion tog som sin uppgift a tt organisera det stora antal am atdrraketforska- 
re som pa olika stdllen i USA arbetade med raketexperiment av o lika 
slag.

Under de ar som har gatt sedan scar- 
ten har N. A. R. vuxit till Amerikas 
storsta icke-professionella raketsallskap 
med tusentals medlemmar runt orn i lan- 
det. Redan 1959 holls de forsta ameri- 
kanska modellraketmasterskapen. Till det 
femte masterskapet som holls i Boston i 
augusti 1963 hade over 100 deltagare 
anmalt sig.

Aven i Sovjetunionen och Polen har 
ett stort intresse for den nya modellverk- 
samheten lagts i dagen. Under 1962 holls 
i Krakow Ϊ Polen de forsta internatio- 
neila masterskapen.

I december 1962 provades de forsta

modellraketerna i vart land. Varen 1963 
visades i TV-programmet ’’Mandagspos- 
ten” en amerikansk film om modellrake- 
ter och nagot senare gjordes officiella 
demonstrationer av modellraketer pa ut- 
stallningar i Hoganas och Ostersund. 
Tillverkning av byggsatser och annan 
utrustning for modellraketflygning har 
nu startats i Sverige, varfor de forsta 
tavlingarna kanske kan hallas redan un
der 1964.

Vid F. A. I:s regelmote i Paris hosten 
1962 beslots att modellraketflygning 
skulte godkannas som internationell tav- 
lingsgren vid sidan av det vanliga mo-
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1. K r u tm o to r
2. R a k e t h y l s a
3. J)ysa
4. M o t o r h y l s a
5. D r i v l a d d n i n g
6. F o r d r o j n i n g s l f i d d n i n g

11. F a l l s k a r ro
12 .  Gummiband
13 .  S k ru v o g la  
14· Koskon 
15* F en o r
16. S t y r h y l a a

7 .  U t s k j u t n i n g e l a d d n i n g  
fl. F b r l a d d n i n g  
9 .  S t o p p b r l c k a  

10.  G las x i l l

dellflyget. En kommitte tillsattes, vilken 
fick i uppdrag ate utarbeta tavlings- och 
sakerhetsbestammelser. De amerikanska 
tavlingsbestammelserna upptar ett stort 
antal klasser och grenar, vilka kommer 
att behandlas mera ingaende i ett kom- 
mande nummer.

Kungliga Luftfartsstyrelsen utgav i 
november 1963 bestammelser for raket- 
uppskjutningar, vilka i korthet innebar 
att tillstand maste sokas for uppskjut- 
ning av s. k. amatorraketer, medan diir- 
emot modellraketer far skjutas upp fritt 
under forutsattning att detta gores pa 
sadant satt ”att luftfartygs, personers 
eller egendoms sakerhet ej asidosattes”. 
Vidare galler att modellraketernas driv
laddning ej far overstiga 100 gram och 
att raketens cotala vikt far uppga till 
hogst 500 gram. Dessutom skall rake- 
terna tillverkas av sarama material som 
anvandes till modellflygplan, d.v.s. pap- 
per, papp, tra, balsatra, plast etc.

Modeilraketmotorer med upp till 25 
grams drivmedelsmangd ar hanforliga 
till ”mindre pyrotekniska artiklar” en- 
ligt Kungliga Forordningen av den 10 
juni 1949 om explosiva varor, vilket

innebar att lagsta alder for forvarv och 
innehav ar 15 ar. Storre motorer han- 
fores till ’’egentliga fyrverkeripjaser”, 
dar motsvarande aldersgrans ar 18 ar.

En typisk modellraket (se fig.) bestar 
av noskon, raketkropp, fenor, styrhylsa 
samt fallskarm. I raketen monteras fore 
varje uppskjutning en ny fabrikstillver- 
kad krutraketmotor.

Fallskarmen ar forbunden vid nosko- 
nen, vilken i sin tur ar elastiskt forbun
den vid raketkroppen med hjalp av ett 
langt gummiband av samma typ som an
vandes for gummimotormodeller. Gum- 
mibandet har till uppgift att dampa 
rycket vid utskjutmngen av noskonen.

Avfyringen sker pa elektrisk vag, ge- 
nom att ett litet glodelement av mot- 
standstrad stickes in genom utstrom- 
ningsmunstycket (dysan) samt anslutes 
till ett bilbatteri eller ett par seriekopp- 
lade 4,5 volts ficklampsbatterier. Saker- 
hetsavstandet vid avfyringen skall vara 
minst 7 m.

For att raketen ej skall ga ur kurs, 
skall den under starten styras med hjalp 
av styrhylsan och en rakdragen piano- 

Forts. pa sid, 26.
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Gosta Nilsson 
presenlerar 
sin A:1-modell

Karran konstruerades redan 1959, den 
ar alltsa nu inne pa sin femte sasong. 
1961—62 lag den dock ute drygt ett ar, 
bortflugen, men jag lyckades reparera 
ihop resterna sa act den ater borjade 
fungera nagot sa nar. Tavlingsresultaten 
har stundtals blivit relativt bra, yilket 
val torde bero pa att de verkliga stor- 
frasarna inte Ignat Al-klassen nagon 
storre uppmarksamhet. En viss skillnad 
i prestanda mellan A1 och A 2 ar nog 
oundviklig och mer an 2.20 i lugnvader 
ar ratt svart att na med en Al:a. F. o. 
har val sadana "iugnvadersprestanda” 
ratt begransad betydelse. Det avgorande 
for jamna tavlingsresultat anser jag sna- 
rare vara karrornas formaga att klara 
varierande forhallanden med bibehallen 
stabilitet, med andra ord i stor utstrack- 
ning en trimmngssak.

Bland de battre resultat sotrt noterats 
med "Mackie” ar foljande: 1 :a Wentzel- 
pokalen 1959, 1961 och 1963, samma 
piacering pa Jamtlands DM 1960, Norr- 
landsmasterskapen 1963 och Oktober- 
kannan 1963. 2:a har den blivit pa Ving- 
arnas hosttavling 1959 och 3:a pa Ving- 
arnas vartavling 1963, Uppsalas majtav- 
ling 1963 och i Jarvso 1964.

Och har nagra kommentarer till rit- 
ningen: Vingprofilen ar Lindners, vars 
procentvarden ar tillgangliga 1 flera tid- 
skrifter. Frambalken ar utformad med 
tanke pa att ge en viss turbulenseffekt

da kladseln sjunker in nagot vid over- 
kanten. Stabilisatorprofilen ar ungefar- 
ligt ritad, och den torde ocksa flyga bra 
med en nagot tunnare profil. Turbulens- 
traden pa stabben ar en vanlig tunn sil- 
keslina limmad direkt pa kladseln. Ving- 
en ar kladd med tjockt japanpapper, 
stabben med tunt. Karran ar ganska 
latt att bygga, men kanske inte direkt 
lampad for nyborjare. Det avgorande ar 
namligen hur den trimmas. Jag flyger 
den i hogerkurva, inte alltfor vid. 
Skrankningen pa det vingora som ligger 
i innersvang bor vara mindre an p i 
"ytterorat” for att ge de onskvarda ter- 
mikegenskaperna. Kurvningen forstarks 
med ett kurvroder, med traden fran 
startkroken till rodret fast under krop- 
pen. Tyngdpunkten bor ligga pa unge- 
far 55 procent, inte langre bak. Anfalls- 
vinkeln blir da ungefar fyra grader. Fe- 
nans storlek maste varieras med trim- 
ningen. Jag bar tidigare haft mindre 
fenyta pa den men med tiden har ving- 
ens V-form okat genom spanningen fran 
kladseln och fenytan maste da okas. Det 
ar alltsa tankbart att fenytan pa rit- 
ningen egentligen ar for stor. Minsk- 
ningen bor da goras pa overfenan. Krop- 
pens framsta del ar uppbyggd kring en 
fururam.

Det ar onskvart att karran Inte startar 
alltfor spikrakt utan pendlar nagot om 
man ska soka termik med den.

6



. . .  och har ar ritningen

Klubbledarmoteli 
fbr linstyrning

Pa bostens klubbledarmote for linstyr 
ningsklubbarna i Stockholm var hela 11 
klubbar representerade, varav nagra var 
friflygningsklubbar, inbjudna for att dis- 
kutera samarbetsfragor.

Forst pa dagordningen stod samarbets- 
fragorna, dar man beslot att samverka 
speciellt vid rekrytering och tavlings- 
arrangemang.

Ett preliminart tavlingsprogram skis- 
serades, och den brannande fragan om 
flygplatser ventilerades, varvid man be
slot att undersoka mojligheterna for okad 
anvandning av Bromma och Skarpnack.

Tavlingsutrustningen skall ses over

och en hogtalaranlaggning skall anskaf- 
fas.

En fraga om anmalande av hela lag 
i team-racing bordlades liksom fragan 
om kvalgranser for deltagande pa UT 
och internationella tavlingar.

Av regelfragorna faststalldes alders- 
gransen i TR-A till 18 ar (remiss fran 
Riksstamman), liksom forfarandet vid 
utdelning av varningar i TR. Har fram- 
kom ocksa ett forslag om juniorklasser 
(1,5 cc klasser) med motsvarande be- 
gransningar som TR-A. Forslaget mot- 
togs positivt, och kommer sannolikt att 
framlaggas pa nasta arsstamma.

I ovrigt onskades storre aktivitet av 
uppvisningsgruppen, samt diskuterades 
bestammelser for modellflygmarken i 
Combat.
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Bryt

slentrianen!

Flyg

linkonftroll

trots

sno och is

TEXT O CH  BILDER: Goran Alseby .

Vintern bar kommit och dimmed den 
tid pa aret da man vet att man borde 
bygga for att ha nagot att flyga med 
kommande sasong. Vanligt ar att man i 
stallet tipptacker sig prata bort all tid 
i klubblokalen, Lat oss andra pa detta!

Flygandet tycks sa avlagset att man 
har svart att komma igang med bygget. 
Sa behover det inte vara. Det gar att 
flyga pa vintern ocksa, bara man an- 
passar sig en smula. Bast gar det givet- 
vis pa senvintern da solen skiner och 
dagsmcjan ar kraftigast. Da ar det en 
idealisk tid for combat och team 
racing!

Har man ett ordentligt men mjukt 
snotacke som underlag for combat sa

torde man besparas manga reparationer. 
Nedkorningar resulterar inte i .en son- 
derslagen modell om den bara ar nagor- 
lunda valbyggd. Trana alltsa combat 
pa vintern! Enda bekymren ar att 
man maste vara valkladd och att cir- 
keloentrum maste trampas upp — 
kanske ocksa sandas, Ar det kallgrader 
blir glodstiftsmotorer ofta svarstartade. 
Glodstiftsmotorbransle fryser ocksa. 
Dieslarna daremot har inget emot kyla.

Pa manga orter saknas tillrackligt 
stora asfalterade ytor for team racing. 
Detta galler dock inte vintertid! fsba- 
nor ar nastan idealiska for TR. Inham- 
ta dllstand, hall skridskoakare pa av- 
stand och trana sedan team racing pa is. 
Branskt fordarvar isen en smula sa 
undvik att spilla. Ur bullersynpunkt 
bor endast banor valjas, vilka ligger 
langt ifran bostadsbebyggelse. Finns det 
belysning sa bor den ju ej hanga over 
isen utan vara monterad pa stolpar vid 
sidan om banan.

Tag fasta pa iden och arrangers 
klubbtavlingar i ’’snocombat” och ”is- 
TR ” i vinter! En tidig sasongstart kan 
kanske aldrig upphamtas av tavlings- 
konkurrenter fran andra orter. Detta 
ar dock inte huvudandamalet. Viktigast 
ar ju att man far nojet att upplcva en 
kanske ny och trevlig linstyrningsform.

Bilderna s

Har man fdrska batterier och uppvarmt 
brdnslc (rumstemperatur) s i startar nog 
avert clc fiesta glodstiftsmotorer.

Mekaniker pa bait underlag. Pa is forlorar 
man ju dnnu mera pa felaktiga bedomnings- 
landrangar, dd det ju gdr synnerligen ddligt 
att springa pa ett sadant underlag.

Avcn piloterna maste vara en smula forsik- 
tiga sd att de inte halkar omkull och stdller 
till kaos. Det kan ju ocksa vara fin  trailing. 
Sandad isbana uppskattas ju inte sdrskilt av 
efterkommande skridskoakare.
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Postal 

contest 

mellan Solna 

och Omaha

Resultat av arets tavling:
A2 '

1) Kjell Liwenborg, Solna MSK, 729 
sek., 2) Floyd Richards, Therm. Ch., 605, 
3) Jerry Bahula, Therm. Ch., 565, 4) 
Per-Olof Moberg, Solna MSK, 445.

Solna MSK har haft en s. k. brevtav- 
ling (postal contest) med klubben ’’Ther
mal Chasers” i Omaha, Nebraska, USA. 
Tyvarr drabbades dec amerikanska laget 
av maximal otur i form av uteblivna 
lagmedlemmar, den mest ogynnsamma 
vindriktningen pa flygfaltet, bortflugna 
modeller och fasanjagare, som hade svart 
an se skillnad pa fasaner, modellplan 
och modellflygare. Tavlingen var upp- 
lagd som en ren lagtavling med 3 man 
i vardera A2 och D2 eftersom ingen av 
klubbarna kunde stalla tillrackligt med 
Wakefieldflygare pa benen. Vi skall fly- 
ga en ny match casta ar, troligen i bor- 
jan pa maj och hoppas fa hardare mot- 
stand da, bl. a. emedan Sid Jepson (kon- 
strukcor av ’’Hustler”) skall flytta till 
Omaha och ga med i ’’Thermal Cha
sers”.

D2
1) Lennart Larsson, Solna MSK, 895 

sek., 2) Urban Nygren, Solna MSK, 885, 
3) Jan Zetterdahi, Solna MSK, 678, 4) 
Jerry Bahula, Therm. Ch., 540.
Lagtavling

1) Solna MSK 4075 sek., 2) Thermal 
Chasers 1987.
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B e s lu t  a v  F A I

For att vara modellflygare ute i lan
der skall fa vera de viktigaste resultaten 
av arets FAI-mbte som jag deltog i, 
kommer jag nedan att gora ett kort satrs- 
mandrag av de beslut som klubbades. 
Utforligare rapport kan ges forst nar jag 
fatt de slutliga protokollen. Jag hann 
namligen inte ratta och andra i forslagen 
som galler annat an radio.

Betraffande modellernas konstruktion 
blev det ingen andring av nuvarande 
regler, vilket innebar att nasta VM for 
respektive gren avgores med nu gallan- 
de regler inklusiye manovrerna i stunt 
ocb RCI. De nya reglerna i Combat fast- 
stalldes med manga skillnader fran de 
nuvarande svenska, bl. a. skall streemern 
vara 3 cm bred, modellerna skall starta 
fran marken som vid team-racing, och 
streamern, som ar 3 m lang och borjar 
2 m bakom modellen, far klippas hur 
manga ganger som heist.

Domarnas domning i radio-VM dis- 
kuterades och det konstaterades att det 
tydligt kunde faststallas, att den domare 
som i allmanhet domde lagsta poangen 
var jamnast foljsarn med den slutliga 
ordningsfoljden grundad pa medelpo- 
iingen av de tre "mellersta” domarna. 
M. Hill, som domde i London 1962. 
hade t. ex. samma ordningsfoljd pa de 
11 (elva) forsta i prislistan som den slut- 
ligen faststiilldes, och anda uteslots hans 
domslut fran de fiesta av dessa pa grund 
av att de var lagst. Med anledning drir- 
av tillsattes utredningskomrnitte besta- 
ende av Nicholls, England, Degen fran

Schweiz och Goyuverts fran Belgien for 
att ga igenom domarnas resultat frail de 
tre hittills hallna VM-en ocli komma 
med forslag till ett nytt eller modifierat 
domar- eller bedomningssystem.

Manovrerna 1 RC andrades inte pa 
nagon punkt utan VM 1965 pa Ljung- 
byhed i Skane kommer att flygas med 
nuvarande regler med den modifieringen 
att man fr. q. m. 1964 inte har 5 min. 
pa sig att komma i luften utan bara 3 
(tre). Vidare beslutades att i stallet for 
”fly off” skall den tredje flygningen be- 
stamma segraren om skillnaden mellan 
hogsta poling och foijande ar mindre an 
2 °/n. Observera att det blir summan av 
alia tre flygningarnas poang som skall 
laggas samman, varefter den som har 
hogst blir vinnare ehuru de som ligger 
inom 2 °/« delar 1 :a platsen,

Vi hade ocksa en lang diskusslon om 
s. k. prefabricerade delar till modeller 
och kom fram till att det inte var moj- 
ligt att exakt definiera en griins for pre- 
fabrikationen nu, men att det avgjort 
skulle vara ett visst arbete kvar pa mo
dellen (del av modellen, kropp, vinge 
o. s. v.) mer an malning och liknande. 
Preliminara regler for skalamodeller alia 
grenar, friflyg, linkontroll och radio, 
faststiilldes att galla till 1964 ars slut.

1964
23/2 A2, C2 och D2, Helsingfors,

Finland. Sista anmalningsdag 
31/1 "

Forts, pa sid. 13.
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Utveoklingstendenser 

i radiostyrning

En typ αν m odellplan, som vi annu inte har sett sa mycket av har i Sve

rige, dr de verk lig t sma rad iom odellerna som just nu dr oerhort populara 

i USA. Dessa m odeller ger m ojlighet till " s p o r f ’-m odellflyg i dess basta 

bemarkelse. De kan flygas pa en oppen plats som inte dr mycket storre 

an en tennisbana, de b lir re la tiv t b illiga , dr enkla a tt bygga och pa grund 

av sin laga v ik t (200— 300 g) dr de ocksa mycket hallbara. Det enda ne- 

gativa dr att de inte trivs nagot v idare i biasvdder.

Forutsattningen for modelltypen var 
att det kom fram sma motorer pa 0,15 
■—0,3 cc och latta radiomottagare pa 15 
—30 gram, som endast behovde 3 volts 
batteri.

En av de forsta som utnyttjade dessa 
mbjligheter var Ken Willard med sin 
"Schoolboy”, som bildat skola i klassen. 
Av sprangskissen framgar de olika de- 
larna placering Modellen ar i helbalsa- 
konstruktion. Andra liknande byggsats- 
modeller ar "Roaring 20”, Veron "Mini
Robot”, Vecos ”LiI Pinto”, Goldbergs 
"Junior Falcon” m. fl.

Det finns numera ett mycket stort 
antal lampliga mottagare av miniatyr- 
format, de fiesta ar amerikanska. Ett 
typiskt exempel ar "Otarion O—21”. 
Storleken ar 26X32X16 mm och den 
vager endast 15 gram. Som stromkalla 
anvandes 2 st 1,5 volt penceller. (Till 
denna mottagare ar det inte lampligt 
att anviinda DEAC-celler, men till de 
fiesta andra mottagare gar det bra). 
Anvandbara sandare ar alia tonmodu-

lerade med en tonfrekvens pa 400— 
1000 Hz, som exempeivis Telepilot, vil- 
ken darigenom kan fa ett nytt liv. 
Trimningen av Otarion-mottagaren sker 
med hjalp av en liten glodlampa som ar 
monterad i mottagaren. En annan mot
tagare an Citizen-Ship MDL, som inte 
ar storre an ett frimarke. Aven denna 
vager 15 gram.

Som rodermaskin anvands ett gum- 
mimotordrivet stegrela, och har har 
mmiatyrutforandet annu inte slagit 
helt igenom, Ofta ar denna mekanism 
storre och tyngre an sjalva mottagaren. 
Lampliga rodermaskiner ar Babcock, 
Bonner, Elmis m. fl. For att bespara 
modellflygarna besvaret med att instal
led  mottagaren med sin rodermaskin 
och baccerihallare, tillverkar Citizen- 
Chip en komplett ”RC Pak” som en
dast vager 95 gram, trots att allt ar 
monterat i en stadig metallram.

Det normala pa dessa modeller ar si-

o
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C&S p ro p o r tio n a ls ty rn in g  fo r sm a  m o d e lle r , 
0, 3- 0 , 8cc , hogst 100 cm  spv.
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Radiostyrning . . .

doroderkon troll, men har man en 
lamplig rodermaskin ar det ocksa moj- 
ligt att ordna trim-kontroll pa hojdrod- 
ret. Ytterligare en variant ar C&S pro- 
portionalstyrning, med en pulsbox an- 
sluten till siindaren och ’’Septalette” ro- 
dermotor. Detta ar ett mycket for- 
namligt styrsystem, sarskilt lampligt for 
sma skalamodeller. Priset blir dock hog- 
re p. g, a. pulsboxen.

Detta var den enklaste formen av ra
diostyrning. Vi skall nu overga till mera 
avancerade system. Mojligheten att 
kontrollera ett flertal funktioner med 
en enkanalsradio, genom att kombine- 
ra olika stegrela, ar valkand. Varje 
manover sker med en sarskild signal- 
foljd. Systemets begransning ligger allt- 
sa hos den som skoter sandarknappen.

Babcocks nya ”BCC-6 Electrostick” 
ar avsedd att anslutas till en enkanals 
sandare och ger automatiskt de ratta 
signalerna for operation av Babcocks 
rodermekanismer for sidoroder-, hojd- 
roder- och motorkontroll. Pa sa satt 
far man en verklig lattviktsutrustning 
som i funktion motsvarar en 6-kanalare. 
Ytterligare en sensation fran Babcock 
ar ”BCC-8 12-cannel coder” som ut- 
kommer inom kort. For detta system 
tillverkar Babcock en kraftig sandare 
och en superheterodyn enkanals motta- 
gare. Priset for en komplett anliiggning 
enligt detta system blir c:a 500 kr, vil- 
ket ar relativt billigt i jamforelse med 
en 6-kanals superhet.

Lamplig modell for detta system ar 
Ken Willards "Schoolmaster”, som finns 
i byggsats fran Top Elite. Den kan fly- 
gas med en 0,8—1,5 cc motor och va- 
ger 500—600 gram.

V. J.

Forts, fr. sid. 10. 

Besluf av FAI . .,

25—26/4 A2, C2 och D2, Weis, Oster- 
rike

17—18/5 A2, C2, D2 och RC I, Crite- 
rium du Nord, Maubeuge, 
Frankrike

28—31/5 Linstyrning, IV internation el
la linstyrningstavlingen, Wien, 
Dsterrike

13—14/6 Radiostyrda sjomod. (Hydro
Radio), Miinchen, Tyskland 

2—7/7 A2, C2 och D2, Jugoslaviska
Europa-Criteriet i friflyg

10—12/7 A2 och D2. V. internationella 
Alp-pokaltavlingen, Wiener 
Neustadt, Dsterrike

24—27/7 A2 och Team-racing, Varaz- 
din, Jugoslavien

27/7—3/8 VM linstyrning, Budapest, 
Ungern

28/7—3/8 USA-Nationals, alia klasser, 
Dallas, Texas, USA

11 —13/8 Friflyg-Criterium, Bled, 
Jugoslavien

15—16/8 Jugo-Hydro-Cup, sjomodel- 
ler, Split, Jugoslavien 

5—6/9 RC I, Miinchen, Tyskland
Mitten sept. VM momhusmodeller, 

Storbritannien
1965

Juli—aug. VM RC I, Ljungbyhed, F5, 
Sverige

Juli—aug. VM Friflyg, Storbritannien, 
som dock ar nagot osakert. 
Mexico har aven sokt, men det 
undersoks nu om Finland e!- 
ler Jugoslavien kan ata sig 
vardskapet om Storbritannien 
hoppar av.

1966 Radiostyrda skalamodeller, 
Nederlanderna (ej fullt salt.)

1967 VM RC I, Tyskland
VM, Friflyg, Tjeckoslovakien

13
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Goda raid for 

konstrukfion av 

’’sekunddreglande” karror

Av Peter W anngard

A lla , som har forsokt konstruera en verklig  toppkarra  enligt de senaste 
teoretiska ronen, och som sedan ser hur da iig t konstruktionen svarar mot 
de hogt sfalIda forvantn ingarna, vet hur besviken, splittrad och oharmo- 
nisk man kan bli. Efter flera  ars tro g s t teoretiserande har jag vunnit en 
del erfarenheter, vilka jag harmed de la r med mig, (och hoppas jag dcir- 
med foregar med gott exempel.)

Dec mat jag hela tiden har i sikte ar 
att vinna tavlingar, d. v. s. s. k. ’’sekund
dreglande”.

Lagsta sjunkhastighet vid ideala 
forhdllanden

Lat oss forst titta efter hur man kan 
influera den optimala prestandan i ’’stiila 
luft”, Det ar har framst tva saker som 
kan varieras, och som ger markbara and- 
ringar, namligen spannvidden och pro- 
filtjockleken.

Spannvidden
ju  storre spannvidden ar, ju mindre 

blir det inducerade motstandets koeffi- 
cient, och darmed den totala motstands- 
koefficienten. Darmed okas stigtalet 
C.a3/Cw% vilket inedfor att sjunkhastig- 
heten minskar. Flygtiden fran 50 m ut- 
gangshojd okar i basta fall med 7 sekun- 
der per decimeter spannviddsokning.

Okniiigen blir naturligtvis mindre vid 
alltfor stora spannvidder, da man till 
ovanstaende samband maste addera in- 
verltan av det minskade Re-talet.

Profiler»
Ju tunnare en profil ar, ju lagre ar 

den minimala sjunkhastighet, som kan 
uppnas (har man en tillrackligt tjock 
symmetrisk profil, kan man ju fa avlcis- 
ning utan att ha astadkommit nagon 
lyftkraft alls), men det ar framfor allt 
svarare att uppna den. Darfor bor man 
inte an van da tunnare profiler an 6 tt/o. 
Dels iir det mycket svarare att hitta den 
optimala skelettlinjen, men framfor allt 
det anfalisvinkelomra.de, inorn vilket 
profilen inte avloses pa over- eller un- 
dersidan mycket begransat, da profilen 
blir kansligare for stagnationspunkts- 
laget, ju tunnare den iir.

Profilen ger namligen mitista sjunk
hastighet for ett, visst bestdmt stagna- 
tionspunktslage, och ju tunnare profilen 
iir, ju samre prestanda ger den for en 
liten avvikelse fran detta lage. Eftersoni 
det dr svart att na lagsta sjunkhastighet 
i praktiken med alltfor tunna profiler, 
kanske dessa flyger med en hogre sjunk
hastighet an nagot tjockare profiler, om 
deras anfallsvinkel andrats det allra



fninsca. Dessa tunna profiler ar alltsa 
tnycket svarflugna, och de bor undvikas 
av tavlingsflygaren.

Dessa effekter marker man bast vid 
A/2 :or, som i allmanhet bar ganska sma 
statiska marginaler (till skillnad fran C- 
och D-modeller).

Ovriga storheter
Sadana saker som momentarmar, 

kroppens tvarsnittsyta och stromlinje- 
form saint stabbens utformning med 
mera ar vid en forsta aproximation 
oftast totalt betydelselosa jamforda med 
vingens spannvidd och profiltjocklek (vi 
skall langre fram se att skevheter och 
deformationer av nagra spryglar ocksa 
lean leda till prestandasankningar av 
storlekar jamforbara med spannviddens 
och vingprofiltjocklekens inverkningar).

Logiska ovningar
Det ar vad som hander i praktiken, 

som helt avgor en modells insats, Det ar 
ju vardelost med en model!, som visser- 
ligen gor 3:20 i stilla luft, men som nas- 
tan aldrig nar 50 m utgangshojd, da man 
kanske alltid tvingas att koppla ur tidi- 
gare.

Eller vad ar det for vits med en mo
del], som bryter kroppen vid forsta basta 
dykning i backen? Eller en, som borjar 
stalla efter en dahg urkoppling eller 
efter ett kytt, och som sedan fortsatter 
med det tills den nar marken?

Men framjor allt, vad har man for 
gladje av en startsaker modell med fin 
stilla luft-prestanda, om den inte kan 
utnyttja alia de sma blasor, som vi med 
vart turbulenta vader ofta har.

Kunstruktoren bor forsoka inbilla sig 
alia de egendomliga virvlar och sma ter- 
mikblasor, som uppstar vid det turbu
lenta modellflygvadret. Det ar oandligt 
mycket viktigare att modellen ar kanslig 
for dessa fluktuationer och snabbt ackli- 
matiserar sig till blasan, an att den fly-

ger tvars igenom den (eller kanske 
t. o. m. stallar genom den). En modell, 
som visserligen kanske har mycket lag 
sjunkhastighet i stilla luft, ar vardelos, 
om den inte snabbt ratar ut ett stall. 
Konstruktoren uppmanas harmed a det 
livligaste att tanka met pa verklig ter- 
mikkansla och god langdstabilitet an pa 
sjunkhastighet.

Praktiken visar, att det nastan aldrig 
lonar sig att forsoka pressa ut nagra 
extra sekunder redan vid ritbordet. Of
tast blir karrans extremiteter bara tyng- 
re, och modellen blir mer svarhanteriig 
och svartrimmad. Det kan inte nog be- 
tonas: Konstruktoren skall agna all sin 
onisorg at termikkansligheten. T. o. m. 
i skenbart stilla luft ar det inte model- 
lens egen sjunkhastighet, som ar avgb- 
rande utan dess formaga, att tillgodo- 
gora sig mycket svaga uppvindar. Spe- 
kulationer i stilla luft-sjunkhastighet get 
dalig utdelning, kom ihag det!

Termikkcinslighet
Nu uppstaller sig genast fragan: Elur 

gor man modellen termikkanslig? Eller 
vad stravar man efter, da man vill ha en 
termikkanslig modell? Jo, man vill, att 
modellen mycket snabbt skall acklima- 
tisera sig till blasan, d. v. s. lagga sig i 
blasan och flyga som i ”en hiss med 
stillastaendc luft”.

For att modeller! skall kunna gora det, 
maste den ha en mycket god langdstabili
tet, och darmed mycket sma troghetsmo- 
ment (latt stabbe och bakkropp, koncen- 
trerad vikt i tyngdpunkten). Men den 
maste ocksa ha mycket sma troghetsmo- 
ment kring sin liingdaxel, d. v. s. ving- 
halvorna maste vara latta, framfor allt 
i spetsarna. Detta tror jag ar en sak, som 
inte alltid beaktas tillrackligt. Av den 
anledningen bor man inte bygga allcfor 
langa vingar, med for sma kordor, da 
trogbetsmomentet okar bade med vikten

O
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(som okar med spannvidden) och lang- 
den hos vingen.

Sedan giiller det (1 synnerhet for den 
oerfarne) att inte lia skeva vingar. Ske- 
va vingar gor modellen nastan omojlig 
att trimma i vissa fall, ocli annu varre 
an skeva vingar ar skev stabbe, i syn
nerhet pa A/2:or med liten statisk mar
ginal. Vad har nu detta med konstruk- 
toren att gora, fragar sig lasaren kri- 
tiskt. Jo, vill mail ha en termikkanslig 
modell utan att skeva innervingen (vil- 
ket kan forsamra startegenskaperna), 
kan man anvanda asymmetrisk vinge a 
la Thomann.

Om langdstabilitet har redan ordats, 
jag har papekat vikten av sma troghets- 
moment, Btista sattet att minska dessa 
forutom att anvanda tnnna balsarors- 
bakkroppar, och ljitt stabbe, ar att inte 
anvanda en alltfor lang bakkropp. Detta 
medfor att man far oka stabbytan en 
aning.

’’Trimkdnslighet”
Nagot, som ar intimt forknippat med 

langdstabiliteten, ar mojligheten att 
trimma modellen. Har vill jag ta i litet 
alldeles extra och speciellt betona en 
sak, som jag anser vara mycket betydel- 
sefull: modellen maste vara latt att trim
ma, den maste vara ”disponibel" for 
irimning.

Med det vill jag ha sagt, att man skall 
kunna trimma modellen, det skall inte 
vara sa, att tar jag bort en tejpremsa, sa 
trycker modellen, och satter jag pa tejp- 
remsan under stabben, sa stallar den. Det 
maste alltsa finnas en ganska god mar
ginal for anfallsvinkelsandringar. Detta 
tillgodoser man genom att ha en till- 
rackligt stor statisk marginal, d. v. s. inte 
alltfor liten stabbyta.

Skevheter
Nagot som i mycket hog grad spelar 

m och paverkar modellens prestanda ar

skevheter, som tidigare nainnts. Skevhe
ter hade nedsatter flygtiden och gor mo
dellen svartrimmad och darmed svarflu- 
gen. Trots att det inte hor till amnet 
konstruktion vill jag papeka, att vingar 
och stabbar bor spannas upp pa en plan 
briida, da de ej ar i bruk. En fullkom- 
ligt plan vinge och stabbe gor mycket 
for en modells prestanda, mer an man 
kanske tror. Om man anvander en allt
for tjock vingbaik kanske sprygeln kan 
deformeras svagt och darmed andra pro- 
filformen obetydligt vid nagra stailen pa 
vingen. . .. .

Detta i forening med svaga skevheter 
pa oonskade stailen, kan utan vidare 
nedsatta en modells flygtid med 20—30 
sekunder, en effekt, som alltsa ar fullt 
jamforbar med spannviddsvariationer 
och vingprofilsandringar. Att hindra 
sprygcldeformationer och darmed upp- 
kommande skevheter ar alltsa nagot, 
som konstruktoren bor tanka pa.

Starfsdkerhet
Jag har tidigare belyst betydelsen av 

att modellen gar att starta. Modellen 
skall konstrueras, sa att den biir ett verk- 
tyg i handerna pa modellflygaren. Mo
dellen skall starta spikrakt, och med den 
over huvudet skall modellflygaren sedan 
kunna jaga rermik. Modellen skall da 
folja sin herre over huvudet som en tro- 
gen hund. Detta ar ett oeftergivet krav.

Alla vet viil hur man flyttar startkro- 
ken til! det basta laget, om modellen 
’’jazzar” eller skiir. Men jag vill ocksa 
poangtera vikten av att startkroken sit
ter mitt under tyngdpunkten i "spiiiin- 
viddslcd”, och att inga barplan ar skeva.

For att aterga till amnet: Pa kon- 
struktorsplanet bor man inte vara riidd 
for att anvanda ganska kraftig v- eller 
u-form, detta bidrar tiil att gora model
len lattstartad.

Forts, i ndsta Hummer.
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Sa har konstruerar 

och bygger men 

ett stuntplan

Detta avsnitt behandlar stuntplanets konsfruktion och bygge och som 
illustration till beskrivningarna har jag m edtagit Bob Palmers sista stunt- 
konstruktion "SKYSCRAPER". Ritningen kan tyckas invecklad, men vid 
noggrant studium finner man att a lia  de ta ijritn ingar pa ett utm arkt satt 
kom pletterar artikeltexten.
Artikeln behandlar i huvudsak stora stuntplan fo r 35-motor och vissa av- 
vikelser vid konstruktion av 2,5 cc plan angives sarskilt. Om inte bygg- 
materielet speciellt benamns ar det balsa.

Vingen
Vingen far anscs som sruntplanets va- 

sendigaste del, dar hallfasthet, styvhet 
och latthet ar de viktigaste konstruk- 
tionsegenskaperna. Vingen pa en 35-stun- 
ter byggs vanligen npp kring en mitt- 
balk av 2 mm balsa, som pa varje stalle 
har samma bredd som vingprofilen. De 
2—3 mm tjocka spryglarna tradas pa 
vingbalken genom att urtag gores i bal- 
ken till halva bredden och pa sprygeln 
ocksa till halva bredden.

Framkanten ar vanligen en 4-kant- 
list, som sattes in i urtag i spryglarnas 
framdel. Se fig. 1.

Torsionsnasan ar av c:a 1,5 mm balsa, 
borjar pa framkanten och slutar pa 
mittbalken. Nar torsionsnasan lagts pa 
bildar hela frampartiet av vingen en rad 
”lador”, vilka got vingen oerhort styv.

Torsionsnasan limmar man forst fast pa 
framkanten, later limmet torka, varefter 
man snabbt stryker lim pa spryglar och 
mittbalk samt nalar fast niisan. Skulle 
balsan vara mycket styv, sa att det finns 
risk att den spricker vid bojningen over 
spryglarna, fuktar man den forsiktigt pa 
utsidan fore sista limningen.

Bakkanten bestar vanligen av tre de- 
lar: en list som litnmas mot spryglar
nas bakdel och en c:a 25 mm bred tor- 
sionsnasa enl. fig. 1.

Pa spryglarna mellan fram- och bak- 
torsionsnasorna limmas 7—10 mm breda 
strimlor av 1,5 mm balsa, vilka ytter- 
ligare okar konstruktionens styvhet.

Omradet mellan de fyra mittenspryg- 
larna tackes helt med flok av 1,5 mm 
balsa som gar mellan fram- och bak- 
torsionsnasa. Detta for att fa en fast

20



yta vid limning av vingen till kroppen.
Vingspetsen skall vara rundad for att 

mlnska det inducerade motstandet, och 
den utgores av en mellandel i 3 mm 
balsa, som har spetsens planform. Denna 
del limmas mot yttersprygelns medel- 
linje och forstarkes med hjalpspryglar 
pa over- och undersida.

Flapsen gores av flok, som har samrna 
tjocklek som bakkanten. Har man en 
mycket tjock bakkant, kan det av vikt- 
sltal vara lampligt med uppbyggda flaps.

Stjartplcmen
Dessa utgores av stabilisaror, hojdro- 

der och fena. Av dessa bor atminstone 
de tva jforsta vara uppbyggda. Stabili- 
satorn ar mycket enkel att bygga upp, 
eftersom den ar belt plan: enkel fram- 
och bakkant samt 2 mm balsa strimlor 
som spryglar emellan. Sjalva spetsen 
maste normalt goras av tva delar p.g.a. 
rundningen. I stallet for att bygga upp 
kanterna av lister kan man skara fram 
dem ur ett helt flok, som rim ingen vi- 
sar.

Hojdrodret bygges pa samma satt men 
iir nagot knepigare, eftersom tjockleken 
avtar bakat.

Fenan ar for det mesta av massiv 
balsa och bar sidorodret riktat c:a 5° 
utat for att oka linspanningen. Om fe
nan ar uppbyggd, skall spryglarna vara 
valvda pa den sida av fenan som vetter

in mot flygcirkeln for att erhalla sam
ma verkan som utatriktat sidoroder.

Pa 2,5 cc plan gor man alia stjartplan 
av 4 mm balsaflok,

Kroppen
Kroppen byggs upp av 3 mm flok som 

utgor kroppssidorna, samt 3 mm spant 
mellan dessa. Framsta spantet (brand- 
vaggen) gores dock av plywood, lik- 
som spant nr 2 om landstallet ar fast 
dit. Fran nosen och bakat till ungefar 
2 cm bakom vingframkanten bor kropps
sidorna vara dubbla for att klara av de 
okade pafresthingarna genom motor och 
landstall.

Motorbockarna gores av rod- eller vit- 
bok och deras placering i hdjdled beror 
pa om man vill ha staende eller inverte- 
rad motor. De fiesta foredrar inverte- 
rad av estetiska skal, med an en staende 
motor kanske ar mer praktisk (snabba- 
re kallstarter). Motorbockarna bor striic- 
ka sig c:a 2 cm bakom spant nr 2 for 
att forstarka framkroppen. Orsaken at 
att ovansidan av kroppen garna vill 
spricka vid landstallet. Vill man jaga 
vikt kan man tunna av bockarna bakat.

Ett bra satt att ordna motorfastsatt- 
ningen ar att loda muttrarna till mo- 
torns fastskruvar pa en bit 1 mm mas- 
singplat, dar man borrat tva hal for 
skruvarna att passera genom. Platbitar- 
na fastes sedan med sma traskruv pa

o
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oyansidan ay varje motorbock (om sno- 
torn ar inverterad).

Undersidan av kroppen bestar av ett 
3—4 mm tjockt flok. Kroppens overdel 
gores av etc eller flera balsablock for 
att erhalla tillrackligt material att gora 
en snygg och rund oversida.

Den lostagabara motorkapan skall 
stracka sig sa langt bak att tanken utan 
svarighet kan plockas in och ut. Kapan 
tillverkas av balsablock eller en kombi- 
nation av balsablock och flok. Den 
framre delen skall dock alltid vara ett 
block for att fa tillrackligt material att 
gora en rund, snygg nos. Pa ritningen 
ser man motorkapans konstrukuon un- 
derifran. Man far inte glomma att liven 
en stuntmotor behover kylning, varfor 
utslapper for kyihiften ej bor under- 
dimcnsioneras. Det racker att siitta fast 
kapan med en fastskruv, men da skall 
bakdelen av kapan ha nigra styrklot- 
sar, si att den inte kan glida at sidan 
(’’keys for cowl” pa ritningen). Fastmut- 
tern till kapan bor lodas pa en nagot 
fjadrande hygel fast till forsta spantet. 
En stum fastsattning gor att skruven 
vill ata sig igenom kapan, nagot som 
ytterligare forhindras genom att en ply- 
woodbit inlimmas som ’’lagring” pa ka
pan.

Landningsstallet
Landningsstallet bar hittiils vanligen 

varit av 3 mm pianotrad, men dural- 
stall blir nu allt vanligare. Orsaken ar 
ate pianotraden ar for fjadrande och ger 
studsar vid landningen. Det stummare 
duralstallet okar dliremot pafrestningen 
pa planet och orsakar lattare sprickbild- 
ning i planets ytbehandlmg.

Landstallet at antingen fast i kroppen 
eller i vingen. Kroppslandstall av piano- 
trad skruvas fast vid spant nr 2, medan 
duralstallet vanligen skruvas mot en 
plywoodplatta fast till underdelen av 
kroppen (se ritningen).

Vinglandstall kan vara fast till en 
extra forstarkt plywoodsprygel eller till 
en extra inlagd plywoodbalk, dock ar 
vinglandstall ej att rekommendera for 
oerfarna model!byggare.

Roderrok, roderhorn
Problemen med stora stuntplan ar att 

man efter en tid far glapp i rodren. Spe- 
ciellt galler det stotstangernas lagringar 
och dessa b5r darfor bussas.

I de lodbara metaller, som finns i de 
fiesta roderhorn, kan man borra upp 
lagerhaien till storre diameter och loda 
in en bit massingror som bussning. I ro- 
deroket, som oftast fir av dural, far man 
forsoka varma in en bussning.

Ett satt att komma fran glapp ar att 
anvanda, nylonhorn och nylonok, som 
finns att kopa i handeln. Dessa ar nas- 
tan outslitliga men ger i scalier problem 
nar de skall sattas fast vid rodret. De 
fiesta kommersiella roderhorn har flera 
lagringshal att valja pi. Halets avstand 
frail roderaxeln har avgorande inverkan 
pa roderutvaxlingen.

Litet avstand — stor utvaxling och 
vice versa. Litet avstand okar alltsa pla
nets flygkanslighet.

Rodergcmgjdrn
Den gamla viilkanda typen av tyg- 

band sotn lagges vaxelvis ar fullt an- 
vandbar men har en tendens att efter 
langvangt bruk ga sonder i vecket.

Ett battre satt ar att tillverka ett 
gangjarn av rortyp.

Tre stycken 1 cm langa bitar av miis- 
singror sammanfogas med en drygt 3 cm 
lang pianotrad till ett gangjarn. Roren 
fastes med hjalp av smi sidenbitar och 
lim. For att ej pianotraden skall glida 
ur roren lases den enklast genom att ena 
linden bojes och stickes in i balsan.

Numera finns utmarkta sma massings-

Forts. pa sid. 27.

22



I

23



Prisbillig Me Coy 19
Fastan Me Coy’s rykte tidigare endast 

grundade sig pa racermotorer (.49, .29 
och .19 liksom .60:an) har Duromatic, 
vilka tillverkar Me Coy-mocorerna och 
ingar i Testorgruppen, numera gatt over 
till att huvudsakligcn tillverka motorer 
tor nojes- och sondagsflygaren Samt ny- 
komlingarna till hobbyn. Beroende pa 
detta tillverkade Duro-matic under 1962 
inte tiiindre an 100.000 av de nuvarande 
Me Coy ’’Read Head Stunt 19” att 
forsaljas i USA till ett pris som ingen 
dittills trott vara mojligt for en motor i 
,19-klassen, endast I 4,95. Den enda mo- 
torn i jamforbar storleksklass som kan 
priskonkurrera ar Cameron .15 som 
kostar $ 3,95 i USA men endast saljs 
direkt fran fabriken och ej over disken 
som Me Coy .19.

En undersokning av motorns delar ger 
endast vaga antydningar om hur det 
laga priset uppnatts. Naturligtvis har 
utforandet forenklats men alia kvalite- 
ter som man rimligtvis kan vanta sig 
firms dar, plus nagra detaljer som man 
varit beredd att finna uteslutna.

Huvudvevhuset ar pressgjutet av alu- 
miniumlegering och polerat. Det bestar 
av vevhus, den lagre delen av cylindern 
med ingjuten overstromning, avgasroret 
och vevaxellagret med ingjuten jarn'buss- 
ning. Motorn ar endast avsedd for sid-

montage. Luftinraget ar langt och har 
ett olikformigt tvarsnitt vilket minskar 
just runt forgasarroret lor att oka suget 
dar. Forgasarroret ar inte bara inpressat 
vilket vanligen ar fallet pa de enklare 
och billigare motorerna, utan lostagbart 
och gangat for fastmuttern. En ordent- 
ligt tilkagen fjader griper om forgasar- 
nalen vilken ar forsedd med en iang, 
bojlig forlangning sa att installning kan 
goras pa sakert avstand fran propellent. 
Vevhuset ar polerat saval in- som ut- 
vandigt och har bearbetade anliggnings- 
ytor for vevhuslockets kant och cylin- 
derfodrets flanskant. Tvartemot vanliga 
motorer av denna typ gar inte over- 
stromningskanalen genom vevhusgjut- 
ningen dar denna ligger emot cylinder- 
fodrets flanskant utan en ordentlig rai
ning erhalles genom de stora anligg- 
ningsytorna.

I motsats till ’’lied Head” 29 och 35 
halls inte cylinderfodret fast av mer an 
rvii skruvar genom hal i kylflanSarna 
och gangade hal i vevhuset. Det oharda- 
de cylinderfodret ar troligen utfort av 
blylegerat stal och har fyra kylflansar 
samt ar blanerat for rostskyddets skull. 
Packningar anvands mellan foder och 
cylindertopp och mellan foder och vev
hus. Cylindertoppen ar pressgjuten och 
har en lag, sfarisk forbranningskamma-

24



re. Toppen ar ugnslackcrad rod, troligen 
tor att ge firman mojligheten atr ater 
anvanda dec gamla fina namnet Me Coy 
’’Red Head!”. Etc langt glodstift av ty
per) Testors Golden-Gio levereras med 
rnocorn. Kotven ar lik den som anvands 
pa 29:an och 35:an och tycks tillverkad 
av sintrat jam. Den har en valvd topp 
och lag baffel men ar i motsats till kol- 
ven pa 29:an och 35:an ej ursvarvad 
under kolvbultslagren. Kolvbulten har 
en diam. pa 4,8 mm och ar helt fri t 
lagren. Den ar forsedd med andskydd 
av massing.

En av de kraftigaste delarna i motorn 
ar vevaxeln. Den ar hardad och har en 
diam. pa 11,3 mm vilket ar lika grove 
som pa vissa 29:or. Vevaxeln har en in- 
svarvad moevikt pa vevskivan som i ov- 
rigt ar helt cirkular. Vevtappen ar ca 
5,5 mm i diam. och urborrad. Den ar ej 
slipad efter maskinbearbetningen vilket 
daremot vevaxeln ar. Ventilhalet ar 
rektangulart, ca 10 mm langt och vev
axeln ar urborrad med ca 7,5 mm. In- 
sugningstiden ar ca 150° och borjar 55° 
efter BDL och slutar ca 25° efter TDL.

Medbringaren ar gjuten av alumini- 
umlegering och griper mot en ca 30° 
kona pa vevaxeln som ar gangad med 
l!i" ganga. Propelierbrickan och mut- 
tern ar av seal och blanerade.

Testmocorn kordes in pa en 9"X4" 
Top Flite trapropeller och ett bransle 
bestaende av 70 °/o methanol och 30 'Vo 
Castrol M. Under hela inkorningen satt 
trotteln pa och under inkorningstiden 
togs tillfallet i akt att prova trottlings- 
egenskaperna. Redan efter ca 45 min. 
kunde motorn stallas in pa ett jamnt 
tomgangsvarv som visserltgen var ganska 
hogt (ca 4000 rpm) men som gradvis 
gick att minska till ca 3500 rpm under 
nasca '/i-timmes korning. Da motorn 
aven boll ett stadigt och jamnt toppvarv 
efter denna tid och toppvarvet ej hade

okat matbart den sista halvtimmen an- 
sags motorn klar for varvtalsmatning. 
Under inkorning och matning med trot
teln monterad anvandes Johnsons RC- 
stift med lang ganga och under matning 
utan trottel anvandes det medfoljande 
glodstiftet Golden Glo long.

Trottelegenskaperna ar utomordent- 
liga om man bara inte forsoker sanka 
tomgangsvarvet under ca 3000 rpm da 
motorn kan fas att stanna genom att 
snabbt dra pa fullvarv efter relativt lang 
gangtid pa tomgang.

En propellerrekommendation for RC- 
bruk skulle vara 9"X4" eller 10"X4” 
beroende pa modellens storlek och vikt. 
For stuntkorning borde en 9 ''X 4" vara 
lamplig pa ett langsamt plan och even- 
tuellt en kapad 9,'X 6" for att fa varvet 
over 10.000 rpm. En 8"X6" ger for- 
modligen iagom fart for en traningsmo- 
dell men har ej dragkraft nog for alia 
stuntmanovrer.

Agare till Me Coy .19 som vill utrusta 
motorn med trottel kan sanda in den 
till Valter Johansson som ombesorjer 
installationen och som aven hade utfort 
den pa testmotorn. Trotteln ar av Super 
Tigres tillverkning och finns aven for 
Me Coy 29 och 35. Da trotteln endast 
kostar 2 5 :— blir Me Coy 19 markna- 
dens billigaste, medelstora RC-motor.

Att motorn inte ar en tavlingsmotor i 
standardutforande kommer fram betyd- 
ligt battre da man monterar bort trot
teln och mater varvet pa ett medelnitre- 
rat bransle. Som testbransle for denna 
korning valdes det nya branslet Shell 
Nitromite nr 5 vilket stalldes till forfo- 
gande av Hobbytjanst. Det har en nit- 
reringsgrad pa ca 15 % och motsvarar 
i stort sett Cox Sport.

Motordata: Me Coy 19 ’’Red Head 
Stunt”.

Typ; Encylindrig, luftkyld, oglespo- 

Forts. pa sista sid.
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Forts. \ran sid. 5.

R a k e t f l y g e f  . . .

trad fastsatc i ett lampligt fundament. 
Det forekommer aven en del mera verk- 
hghetstrogna uppskjutnmgsramper, be- 
staende av torn med styrskenor f5r ra- 
keten. Fordelen med dessa ar att de till- 
later en noggrannare inriktning och att 
ingen styrhylsa bebovs pa raketen.

For att utlosa fallskarmen vid ratt 
tidpunkt ar raketmotorn forsedd med 
en fordrojningssats och en liten sprang- 
sats, vilken skjuter ut noskonen och fall
skarmen.

Vid tavlmgar bestammes topphojden 
med hjalp av optiska teodoliter och tri- 
gonometrisk berakning.

Forutom vanliga enstegsrakcter fore
kommer flerstegsraketer, glidraketer samt 
kombmationer av dessa. For flerstegsra
keter firms speciella motorer. Endast det 
oversta stegets motor skall vara forsedd 
med fordrojningssats och utskjutnings- 
laddning. Antandningen av det understa 
steget sker pa vanligt satt, medan dar- 
emot antandningen av motorerna i de 
foljande stegen sker helt automatiskt. 
Liksom nar det galler modellflygplan 
kan man bygga skalmodeller eller egna 
konstruktioner. For nyborjaren fir det 
dock iamphgt att borja med ett par 
byggsatser for enstegsraketer for att se
dan efterhand ga in for mer avancerade 
konstruktioner.

Scbematisk framstallning av 
cn raketfard.

Det ar ett fascinerande verksamhets- 
omrade som nu har oppnats for raket- 
och rymdfartsintresserade ungdomar. Ge- 
nom klubbverksamhet under overinse- 
ende av aldre ledare, kan ju aven de 
yngre som ej sjaiva far forvarva och in- 
neha raketmotorer, ha stort utbyte av 
denna hobby.
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Forts fran sid. 22.

Stuntplan . . .

gangjarn i handeln. Dc skjutes in i en 
slits i bakkant och roder och halles pa 
plats av sma hullingar, vilket inte hind- 
tar att man aven anvander ett bra lim, 
exntpelvis Araldit, for att erballa storsta 
hallfasthet. Fullt anvandbara at ocksa 
de nylongangjarn, som finns utvlsade pa 
ritningen.

Pa ett 35-plan ar det lampligt med 3 
gangjarn pa varje flapshalva och 2 pa 
varje hojdroderhalva. Pa ett 2,5-plan 
riicker det med 2 gangjarn pa varje 
flapshalva om flaps anvandcs.

Tankar
Tankar ar ett myckct viktigt kapitel. 

For det forsta shall det finnas mojlighet 
att ta ur tanken for reparation. For det 
andra skall det finnas mojlighet att for- 
flytta tanken i hojdled.

For att motorn skall ga riktigt i alia 
flyglagen skall tankens sugror ligga i 
niva med forgasarhalen nar flygplanet 
ar i horisontellt lage. Sven om man tyc- 
ker sig ha justerat in tankens lage sa 
visar det sig kanske att motorn bluddrar 
for mycket vid ryggflygning, varfor tan- 
kens lage i hojdled alltsa inte var ratt.

Om motorn bluddrar i bunt och rygg
flygning — sank tanken.

Om motorn tjuter i bunt och rygg- 
lage — hoj tanken.

Tiden for en stuntflygning skall vara 
hogst 7 minuter och lagom tankstorlek 
ar da for en 35-motor 100—120 cc och 
for 2,5 motor 40—50 cc.

Materialet i tanken ar lampligen ntas- 
singsplat med tjocklekcn 0,30—0,35 mm 
for stora tankar och 0,20—0,25 for sma. 
Speciellt vid stora tankar ar det av hall- 
fasthetsskal viktigt att inte bara loda 
”kant mot kant” utan att ha en invikt 
liten lodskarv.

Tanken gores bast sa att hela mellan- 
stycket vikes av en platbit som bar bred- 
den =  tankens langd. Tankroren fastlo- 
des och slutligen passas fram- och bak- 
gavel med invikta lodskarvar in och lo
des.

Tanken kan antingen vara av Bob 
Palmer-typ (se ritningen) eller av Ald- 
rich-typ, som ar fyrkantigare och dar 
bakre yttre hornet endast ar nagot ihop- 
klamt.

Det racket att ha bara tva ror i tan
ken, sugror och skvallerror, da man tan
kar genom slangen till sugroret. For att 
minska tryckskillnadcr i tanken genom 
centrifugalkraftens paverkan skall skval- 
letroret sluta i tanktaket c:a 1 cm fran 
yttervaggeti (jfr Aeromodeller 1/64 ”Ma- 
fiottes karl”).

Har man 3 ror i tanken kan man tap- 
pa till tankningsroret med en slangbit 
vars ena ande ar hoplimmad, jfr rit- 
n ingen.

Tanken skruvas lampligen fast pa 
spant 1 och 2 med fastoron och sma 
traskruv.

I nasta avsnitt kommer jag att be- 
handla ytbehandling och sjalva flyg- 
ningen. Da kommer det ocksa att fin
nas en ritning pa ett enkelt 35-plan av- 
sett for stunttraning.
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Vintep-DM i 

Ostercjotland
Sondagen den 24 november holls arets 

Dstgota-DM i friflygning. Vadret var 
utmarkt med svag vind och sol over det 
snotackta Kungsangen och temperaturen 
var —12°, Arrangor var Finspangsklub- 
ben Ornen.

Hans Kalen segrade i juniorernas A : 1 
med sin ’’Tempo”. I den klassen hade 
man tre starter. Seniorernas uppgorelse 
stod melian Hugo Pettersson och Dick 
Wiklund med den forre som segrare.

Bertil Westin och Gunnar Kalen hade 
en mycket hard match om segern i A:2. 
I sista starten sakrade Westin segern med 
en maxflygning.

Ragnar Ahman var overlagsen i C:2 
och hade sakert flugit fullt om inte en 
motorsprangning kvaddat Hans basta 
model! i fjarde starten.

Carl-Eric Auner segrade i D:2, dar 
han var i sarklass pa grund av det da- 
liga motstandet fran hans medtavlare.

De basta resultaten:
A:1 jun.
1. Hans Kalen, Gamen, 325 sek.
2. Bjorn Wallin, Ornen, 180 sek.
3. C. Johansson, Ornen, 92 sek.
A:2 jun.
1. B. Westin, Gamen, 891 sek.
2. G. Kalen, Gamen, 856 sek.
3. S. Johansson, Ornen, 793 sek.
A:} sen.
1. H. Pettersson, Gamen, 554 sek.
2. D. Wiklund, Len, 471 sek.
3. B. Blomberg, Gamen, 415 sek.
C:2 sen.
1. R. Ahman, Gamen, 862 sek.
2. R. Johansson, Gamen, 777 sek.
3. I. Johansson, Gamen, 776 sek.

D:2 sen.
1. C.-E. Auner, Gamen, 895 sek.
2. R. Hano, Len, 559 sek.
3. L. Hellander, Gamen, 309 sek.
Lag:
1. Gamen 2.528 sek.
2. Gamen 1.753 sek.
3. Gamen 1.510 sek.
4. Ornen 967 sek.

Resultaf fran 

Gamens lagtavl.

1. Borlange 4063
2. Stockholm 4004
3. FK Gamen 3968
4. Malmo 3873
5. Vastmanland 3706
A:2

1. Gunnar Kalen, Gamen, 859
2. Bo Modeer, Stockholm, 720
3. Knut Andersson, Malmo, 701
4. Kjell Vilhelmsson, Vastmanl., 675
5. Lars Johansson, Borlange, 643
6. Inge Sundsteth, Borlange, 622
7. Kjell Lifvenborg, Stockholm, 576

C:2
1. Lennart Hansson, Malmo 872
2. Rune Johansson, Gamen, 805
3. Bengt Johansson, Malmo, 789
4. Ake Qvarnstrom, Stockholm, 778
5. Egron Qvarnstrom, Stockholm, 758
6. Bengt Blomberg, Gamen, 731
7. Ragnar Ahman, Borlange, 722

D:2
1. Hans Ahlstrom, Borlange, 774
2. Lennart Larsson, Stockholm, 752
3. Sten Forsman, Vastmanland, 741
4. Hakan Broberg, Borlange, 707
5. Carl-Erik Auner, Gamen, 566
6. Hans Friis, Gamen, 492
7. Rolf Hagel, Malmo, 491
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Danska ritningar i full skala
Som vi tidigare omtalat sa traffades 

vid overlaggningarna i samband med 
arets NL i Danmark en overenskom- 
melse om ett utbyte av ritningar mellan 
de nordiska landerna. Nu har vi er- 
hallit nedanstaende ritningar fran Dan
mark som vi alltsa kan erbjuda de 
svenska modellbyggarna. De upptagna 
priserna galler svenska kronor och oms
ar inraknad.
Sven Nielsens hastighetsmodell

(speed) .....................................  4: —
Kaj R. Hansens DM-vmnarmo-

dell (stunt) ............................... 7: 75
X-3 (stunt) ................................... 7: 75
Conovery (D-l) .........................  8:50

Kjeld Kongsbergs Wakefieldtra-
nare (C-2) ............................... 8:50
Gunnar Kalen har hunnit titta pa de 

tva friflygmodellerna och ger foljande 
utlatande:

Tva goda ’’danskar”.
Steen Agners D-modell ar mycket 

lamplig til] mindre motorer, omkring 1,5 
cc.

Ritningarna ar mycket utforliga och 
bereder sakert inga svarigheter att bygga 
efter. For biigge modellerna galler att 
de ar mycket lampliga som fortsattnings- 
modeller efter de forsta kursmodellerna. 
Resultatmassigt kan namnas segrar i 
bland annat danska masterskapen.

AMBROID Linkontrollmodeller for 
nyborjare och experter

ARES
En av de STORA stuntmodellerna, med 
manga vunna tavlingar pa sin meritlista. 
Trots den fina byggsatsen ar modellen svar- 
byggd och rekommendcras ej till nyborjare. 
Spv 137 cm, motor 6 cc, kr 68: —
STUKA

WHIPSAW
Combarmodell for 2,5 cc, mycket innehalls- 
rik byggsats med alia dclar prefabricerade 
och original Perfect rillbehor (roderok mm). 
Spv 78 cm, ;kr 20
MAVERICK
Nyborjarmodell med profilkropp, profilfrast 
vinge och -alia delar stansade.
Motor 1,5 cc, spv 57 cm, kr 20: —
MATADOR
Stunttraningsmodell for nyborjare, urfrast 
o. profilfrast vinge, profilkropp, alia delar 
stansade.
Motor 2,5 cc, spv 65 cm, kr 24: 50

Nasvan Ilka valkand som Ares, lika fin 
byggsats, men mindre och mera lattbyggd. 
Motor 5 cc, Spv 118 cm, kr 68: —

Limma med AMBROID —  star tub Regular
kr 2 : -

A E R O -H O B B Y  Box 16173 Stockholm 16
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Webra

MACH II

n y  s u c c e ' f r a n  W E B R A

Mach II ar en mycket effektiv tavlingsdiesel med stora kraftresurser och mattlig bransle- 
forbrukning. H kr: 0,36. Nagra varvtalsexempel:
Power Prop 7X 4 19.000 v/min

„ 8X4 15.800 v/min
„ 8X3V* 15.400 v/min

enligc Modell'hobbys test. Bransle POWA MIX.

Och priset for derma exklusiva tavlingsmotor ar endast 83: 50

Vi for ocksa SHELL och B:P engelska original motorbranslen, biiliga 
och tillfbrlitliga.

Finns for bade sport- ooh tavlingsbruk i platdunkar om 300 g.

POVA MIX
Effektivt dieselbransle

3: 30

ECONOMIC
N itrcrat dieselbransle

3 :30

RED GLOV
Utm arkt allround glod- 
stiftsbransle .............  3 :80

SUPER ZIP
Dieselbransle for tavlings
bruk ............................3 :80

B. BECKMAN & Co AB
Malmtorgsgatan 8 STOCKHOLM C Telefon 08/20 13 66
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Vinnarna i pristavlingen 
i Modellflygnytt nummer 4

Pris no 1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.
8. 
9.

10 .

11.

Hans Ljungbeck, Box 3, Horja 
Torbjorn Johansson, Box 310, Nossebro 
Bo Ottosson, Hallarydsvagen 6, Gislaved 
Ingvar Sorensson, Goingegatan 13 A, Hassleholm 
Lars Larsson, Faglamaden, Stora Mellby 
Anders Bladmark, Ekuddsvagen 2, Nacka 
Plans Wassen, Karlsrogatan 66, Uppsala 
Hagart Fridell, Storgatan 55 C, Nassjo 
Bengt Davidsson, Alleby, Box 38, Hovgarden 
Bo Herrlander, Gyllenstiernsgatan 5, Stockholm No 
Jan Falldin, Maratongatan 20, Hamosand 
Kent Pettersson, Mellangatan 3, Nassjo 
Bo Andersson, Faltjagargatan 9, Vannas 
Jan Hansson, Kollegiegatan 9 B, Malmo 
Vpl 431212—419 Martensson, Vennenhog, F 5, Ljungbyhed 
Roland Eriksson, Box 84, Karvsasen 
Goran Borg, Gorgatan 3, Lessebo 
Torvald Ahlberg, Staka Kraftverk, Kalltorp 
Bengt Lindqvist, Pilgatan 10, Marsta 
Plans Ulmert, Vikingagatan 15, Visby 

Norrkoping den 30 dec. 1963
Av SMFF utsedda kontrollanter 

Gunnar Kalin Carl-Erik Auner

Forts, fran sid. 25.

Motortesfen .. .

lad tvataktsmotor med vevaxelventil. 
Svagt valvd kolvtopp med lag baffel. 
Vevaxeln lagrad i jarnlager.

Tandsystem: Glodstiftstandnlng. 
Slaglangd: 15,7 mm.
Borrning: 16,3 mm.
Cyl.-voi.: 3,27 cm1.
Vikt: Motor 170 g, trottel 35 g. 
Varvtalsmatningarna med trotteln 

monterad gjordes med en bratislebland- 
ning av 2 del. Shell Nitromite nr 4 och 
1 del Shell Nitromite nr 5 vilket mot- 
svarar 5 %  nitrering. Anvant glodstift: 
Johnson GL-LB.

Propeller: Fullgas Tom gang
Tornado
Nylon 9"X6" 7400 rpm 3200 rpm

„ 10" X4" 8200 rpm 3400 rpm
Cox Ny
lon, vit 9"X4" 9100 rpm 3700 rpm
Top Flite,
Era 9"X4" 9200 rpm 3700 rpm

Varvtalsmatningar titan trottel. 
Bransle: Nitromire 5.
Glodstift: Testors Golden 

reach.

Propeller:

Glo long

Varvtal 
i rpm

Top Flite tra . . . . 9"X6" 9000
Tornado Nylon . . 10" X4" 9600
Top Flite tra . . . . 9"X4" 11300
Power Prop . . . . 8"X4" 14000
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FALLER

modeli-bilbana for held familjen
10 viktiga punkter om
AUTO MOTOR SPORT

1 Kan anvandas bade for racertdv- 
lingar och som trafikspel

2 Systemet, dar man kon manovrera 
2 bilar pa samma spar

3 Idealiskt 1- och 2-sparigt vag- och 
motorvagssysfem med tva olika 
kurvradier

4 Kraver litet ulrymme och kan ddrfor 
kombineras med modell jdrnvagar i 
skala HO

5 Korkontroll. Tva knappor for man· 
ovrering av el-magnetartiklar

6 Automatisk kortslutningssakring i 
korkontrollen

7 Elektromagnetiska forgreningar
8 EI-magneHska jdrnvdgsbommar och 

konfrolltorn med varvraknare for 
4 bilar

9 Byggsaiser for modeller vid vdg och 
tavlingsbana
Obegransad utbyggnad och pris- 
b illig t system motsvarar de hogsta 
ansprak

10

Se det rika sortimentet i Fallers stora ko- 
taiog som finns i Brio-Hobby-afftirerna.

ETT PRISFORMANUGT SYSTEM 
med kompletteringsdetaljer for 
obegransad utbyggnad.

Standardforpackning 4002
Prisformdnlig sats med 16 bonsektioner, som kan sammanbyg- 
gas till olika former. Innehdller oven pelare for viadukt sorrv 
skyddsracke. 2 bilar, 1 Mercedes 220 och 1 Opel Kapitan, 
med en korkontroll vardera mojliggor tavlingskorning.

78: —

Sportvagnsforpackning 4004
Sportvagnsforpackningen 4004 dr i forsta hand avsedd for tav- 
lingskorning. Genom utokning med ytterligare bonsektioner 
kan givetvis storre variation astodkommas. En fullstdndig via
dukt ingar i satsen. Man kan hdr bygga en tavlingsbana med 
tva olika longa korstrackor och omvdxlonde kurvor.
Innehall: Sportvagn Mercedes 190 SL, sportvagn Porsche, 2 
korkontroller, 26 bonsektioner, viadukt och vagracken.

118: —

NYHETER I BRIO HOBBY ARTIKLAR


