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Superheterodyne - Heltransistoriserade 
- Relalosa = Kvalitetsaggregat

TMS TRANSMITTER Mult i-Stimultan 10-kanalsandare. Hcjgclfektiv, svromsnal. Kr. 690: — 

ZR-10 RECEIVER 10-kanalmottagare, selectiv, superhetenulvn, inuli i-sitnultan Kr. 46C: —

C it iz e n  Sh ip
10-kanalaggregat har prov llugi ts  av ing. Rolf Di lot, som sager: ”— ett av Je  hasta multi- 
aggregat jag provat — sinuiltanelfekten ar famastisk, absoluta toppen” .

- * R L —6 
RECEIVER

6-kanal Ik I- 
transistoriserad, 
relalds, selectiv 
superheterodyn 
ton-mottagare 
Kr. 317: 50

^•SL—6 TRANSMITTER Komplett 6-kanalanlaggmng
6-kanal heltransistoriserad med sandare 5 L—6, mottagare RL—6 oc!\ 
hdgei tekts ton-sandare. 3 TNA-Servos Kr. 1.095: —
Kj\ 432 : 50

^ T N A  T R A N 
SISTORISE- 
RAD SERVO

lamping toy si- 
dorodef, motor- 
kontroll neb 
trim.
Kr. 149:50

TCA TRAN- 
S1STOR1SE- 
RAl)  SERVO

’ ’Cam action” 
servo Kimplig 
Idr hdjd- i) c 11 
skev coder.
Kr. 15S: 50

Dessa aggregat kuntia erhallas i ioljande frekvenser: 27.C45, 27.095, 27,145 Sc 27.195 MHz.

<*RSH
RECEIVER

Marknadens 
minsta 1-kanal 
relalds stiper- 
heterodyninotta- 
gare.
Kr. 199: 50

«■LT ” 3” 
RECEIVER

Popular 1-kanal 
superregenativ 
ton-nmuagarc . 
Kr. 129: 50

* S P X  TRANSMITTER
1 -1·. anal licl transistorise rad
ton-sandare. En sy nuerli- 
gen unnarkt  sandare for 
k/C-flyg.  Kr. 229: 50

* T T X  TRANSMITTER

1 -kanal heltransistoriserad 
tonsandare i mi nia tyr  for
mat. En myeket  trevlig 
sak tdr bataggregat.
Kr. 169: 50

Kop billigt! -
Bvggsatscr:
Smog Hog R/C .. 97:—
Ashtro i Tog R/C . . 65: —
Taun R/C ................ 75:—
Taurus R/C ............ 25:—
Mu 126 R/C-mod.

OMU ..................... 25:—
Robbe RB3 R/C-bi! 37:50
Robbe Pilot roderm. 15: —
Telecom roderserv. . 20:—
Bonner Varicomp. . . M :—
Atlas servo ............ 59:—
Unitae pulsbox . . . 40:—
Propom.uie servo . . 30:—

Passa pa iv.edan sorteringen 
mcr om nagon vara sku lk

Lagerrensning
R/C-materia l :
OS 8-kanal sandare &

mottagare ...............  495:—
Telecom 3-k an. sand. 175:— 
Telecom 3-k an. sand. 145:— 
OS 1-kan. Minitron

sandare ..................... 75:—
OMU 1-kan.sand. A-2 6S:— 
OMU 10-kan.sand.

Multic ..................... 335:—
OMU 4-kan. rtTasats 3S:— 
OMU Mott. Multi-

contr ..............................  126:—
OMU 8-kan.sand. Sc
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bvggs.............................. 16:50
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vara slut.
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Omslagsbild

dr tagen pa M odellspor- 
tens Dag i Stockholm for 
ett par ar sedan. M odel- 
len — en PT 19 — tillh o r 
Bjorn Bjork och flygare 
dr Sten-Ake Grahn.

Modellflygning

Stockholms Stads Idrotts- och Frilufts- 
styrelse har meddelat, att modellflyg- 
verksamhet icke far aga rum pa faltet 
under de tider som disponeras for segel- 
flyget. Anlcdningen torde vara den okon- 
trollerade flygning som pagatt och som 
medfort allvarliga sakerhetsriskcr for se- 
gelflygskoln ingen.

Kvalificerade modellflygklubbar har 
alltjamt mojligheter att cfter sarskilt till- 
stand av Idrottsstyrelscn fa halla till pa 
faltet.

Vidare har Idrottsstyrelsen patalat det 
storande hogfrekventa bullret fran en del 
av modellerna. Halsovardsnamnden har 
pa grund av de tata klagomalett fran 
villaagare i grannskapet under varen fo- 
retagit en bullermatning, av vilken fram- 
gar att modellflygarna astadkommer 
storningar pa en niva jamforlig med den 
som fororsakas av motorfordonstrafiken 
pa vagarna runt faltet.

Bullermatningen har synbarligen fore- 
tagits vid en synnerligen ogynnsam tid- 
punkt, d v s fore lovsprickningen. Nu, 
nagra veckor senare, torde lovverket 
runt faltet \rerka som en ganska effektiv 
bullerdampare.

Det finns emellertid anledning att er- 
inra modellflygarna om att ljuddampa- 
re numera konstruerats for ett flertal 
motorer. SMFF-klubbarna kan gora sin 
sport en stor tjanst genom att infora tyst 
trafik.



CHRISTER SUDERBERG:

Sa liar flyger 

man ett sftuntpl

Detta ar sista avsnittet i serien och

Stuntprogrammet bestar i huvudsak 
av olika kombinationer av antingen 
bunt-looping eller fyrkantbunt-looping. 
Om man saledes beharskar looping, 
bunt och ryggflygning ska man i prin- 
cip kunna utfora stuntprogrammet. 
Jag tanker har inte redogora i detalj 
for utseendet pa varje manover, utan 
mera ga in pa traningstekniska och 
flygtekniska detaljer. Som illustration 
tjanar figurschemat over AMA-pro- 
grammet. Den som vill veta mer om 
programmet kan rekvirera ett regel- 
hafte mot 35 ore i frimarken hos Sve- 
riges Modellflygforbund, Tychobrahe- 
gatan 35, Limhamn.
Stunt ar tyvarr en klass som manga 

startar pa fel satt. Oft a ar det sa, att 
den forhoppningsfulle modellflygaren 
just passerat nyborjarstadiet och nu vill 
prova nagot riktigt frasigt. Han stu- 
derar en hobbykatalog och fastnar for 
en stor, elegant 35-stunter. Efter tva 
manader ar bygget avklarat och forsta 
provturen vantar. Det blev tyvarr ock- 
sa den sista, ty var modellflvgare for- 
sbkte gora en looping som han sett ”de 
stora grabbarna” gora. Vad man skall 
gora ar alltsa att lata den stora, fina 
karran hanga pa vaggen, aven om det 
suger i handen, och istallet bygga ett 
enkelt plan med helbalsavinge for na- 
gon rnindre motor. Detta plan skall

Lhuvudsakligen. anvandas for att lara sig 
gora looping, bunt och ryggflygning. 
Att det kommer att bli markvisitatio- 
ner under denna larofas kan ni bli 
overtygade om.
Min asikt om den minst tarbestiinkta 

vagen att bli cn skicklig stunflygare 
ser ut sa har:
1. inlarning av looping, bunt och 

ryggflygning med mycket enkelt 
och starkt plan, forsett med ganska 
stor helbalsavinge och 1.5—2.5 cc 
motor.

2. inlarning av samtliga ’’rundmanov- 
rer” i programmet med enkel 
stunttrainer sasom ’’Buntie” i for- 
ra numret av MFN.

3. inlarning av trekant- och fyrkant- 
manovrer med riktigt tavlingsplan 
utrustat med flaps. Med detta plan 
skall ocksa manovrerna finslipas.

Vi borjar alltsa med balsatrainern och 
skall forst lara oss looping. Utgangsla- 
get ar nar planet befinner sig pa lasi- 
dan av cirkeln pa 4 m hojd, da man 
drar hojdroder, dock inte riktigt fullt. 
Hojdroderutslaget halles kvar till pla
net gatt runt i loopen, varpa man ger 
neutralroder och gar ut i planflykt 
igen. Nu tranar man loopen sa att man 
kan gora den bade stor och liten samt 
paborja den fran lagre hojd. Kom ihag 
att det inte gar att gora mer an e:a 10
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looping forran linorna borjar glida 
karvt mot varandra.
Problemet med ryggflygning ar att 

man maste flyga med omvanda roder- 
utslag, dvs nar man ger hojdroder dy- 
ker planet och nar man ger dykroder 
stiger planet. 9 nyborjare av 10 flyger 
i marken under den forsta ryggflyg- 
ningen, aven om de kanner forhallan- 
det med omvanda roderutslag. Rygg- 
flygningen borjas som en snav looping 
fran fag hojd, men just nar man passe- 
rat toppen, slapper man efter pa hojd- 
rodret, flyget en kort bit pa rygg, var- 
pa man ger kraftigt dykroder. Planet 
kommer att flyga som visas langst upp 
t. v. i fig. 1. Genom att vbinta langre 
och langre med att ge dykroder kom
mer ryggflygningsdelen att bli langre 
och langre och snart har man gjort ett 
helt varv pa rygg.

Ryggflygningen skall nu tranas myc- 
ket sa man kan gora den pa lag hojd 
och hur lange som heist.

Nu ar det ingen konst att klara av 
bunten. Utgangslaget ar som for loo- 
pingen fast man borjar fran rygglage 
och ger dykroder. Nar planet fullbor- 
dat en hel bunt ger man neutralroder 
och gar ut i ryggflygning igen.
Nar man nu beharskar dessa manov- 

rer skall man ga over till den stora 
trainern for att trana programmers

rundmanovrer. En 1 iten varning dock: 
ta det lugnt i borjan aven med denna 
modell da det air stor skillnad att flyga 
ett stort och litet plan.
Nu ar de ocksa dags att tanka litet 

allvarligare pa vindens inverkan pa 
manovrerna och for den skull infor jag 
den s. k. ”klockmetodcn” enligt fig. 2, 
dar flygcirkeln indelas i ’’klockslag” 
och dar kl 12 alltid ligger mot vinden.

Looping
For att borja med loopingen skall den 

ligga kl. 5, darfor att planet skall fa 
litet hjalp av medvinden i toppen av 
loopen, diir annars farten blir lag. Tra- 
ningen nu gar ut pa att fa loopen rund, 
da dess lagsta del skall ligga pa c:a 2 m 
hojd, dess hogsta del pa 45° nivan. Med 
denna niva menas den hojd planet be- 
finner sig pa, nar linorna bildar 45° 
vinkel mot markplanet. Eftersom man 
halier handtaget pa ungefiir 1 m hojd, 
blir 45° nivan

1 +

diir R 
Med

R
V 2 = 1 +

R
1,4 ’

= linlangden.
en linlangd av 20 m blir alltsa

. 2045° nivan 1 + -----— 15 m.
1,4

O
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Bunt (inverterad looping)
Samma sak tranas med buntarna med 

den skillnaden att de placeras kl. 7.

Rygg fhg ,n ing
Ryggflygning tranas sa att hojden lig- 

ger pa e:a 2 m med sa sma hojdvaria- 
tioner som mojligt.

Liggande dtta
Den forsta sammansatta manovern 

man tranar ar liggande atta, dar loo- 
pingdelen lagges kl. 7 och buntdelen 
kl. 5. Denna placering strider tyvarr 
mot principen att planet skall fa fart- 
hjalp av medvinden i manoverns hog- 
sta delar men ar i detta fall den gangse 
forekommande da det anses vara bast 
att ha nosen pekande uppat i over
gangen mellan de bada oglorna. Trana 
sa att oglorna efterhand blir lika stora 
och att planet i overgangen mellan og
lorna befinner sig i vertikalt lage.

Staende dtta
Denna manover skall enligt de nyaste 

bestammelserna paborjas pa 45° nivan. 
Da detta ar en nyhet, kan man inte 
med sakerhet fastsla lage och utforan- 
de, men jag skulle tro att placering 
kl. 6 ar bast och att man skall borja 
med loopingoglan. Nar man borjar tra
na denna manover, skall man ga in pa 
lag re hojd an 45°, sa att loopingoglans 
hogsta del kommer att overskrida 90°. 
Pa sa satt kommer man att fa litet mer 
utrymme for buntdelen och riskerar 
inte att bunten kommer i klam mot 
marken. Efterhand forsoker man fa 
oglorna lika stora, planets lage hori- 
sontellt i overgangen mellan oglorna 
och den oversta oglan att ligga lod- 
ratt ovanfor den undre. Attan skall 
alltsa luta.

Atta ov e r  huvude t
Denna atta paborjas kl. 12 med stig- 

ning tills planet befinner sig mitt over

pilotens huvud, da man ger hojdroder 
och gor en hogt liggande loopingogla 
at hoger. Nar planet fullbordat oglan 
och anyo passerar over huvudet ger 
man dykroder och gor en hogt liggan
de bunt. I denna manover slaknar gar- 
na linorna i motvindsdelarna, varfor 
det inte bor blasa alltfor mycket de 
forsta gangerna. Enligt reglerna far 
denna manover ej ga ned under 45u 
nivan men i borjan ar det lattare om 
man later den ga ned litet lagre. Vad 
som mest skall tranas ar att fa centrum 
av attan mitt over huvudet, oglorna 
lika stora och sa smaningom oglornas 
lagsta del att ligga pa 45° nivan.

Fyrklovern
Denna ar den mest komplicerade av 

rundmanovrerna, men skall inte bere- 
da nagra storre problem for den som 
redan beharskar de ovriga rundmanov
rerna. Man skall placera den kl. 6 och 
tyvarr blir aven i detta fall vindhjalpen 
i de oversta delarna av manovern fel- 
aktig, men detta gar inte att gora nagot 
at pga manoverns geometri. Ingangen 
i manovern sker fran 45° nivan, men 
de forsta gangerna gar man in hogre 
for att inte komma i konflikt med 
marken under manoverns laga delar. 
Likaledes far det inte blasa mycket de 
forsta gangerna pga linslakningstenden- 
ser speciellt i den hogt liggande bunt- 
bglan nr 3 i fyrkloverfiguren pa figur- 
schemat). Denna manover tranas speci
ellt pa att fa overgangarna mellan og
lorna vagriita resp. lodrata samt att fa 
oglorna lika stora.
Nar man nu kommit sa har langt, a.r 

det dags att ta ned det stora, fina tav- 
lingsplanet fran v'aggen for att lara sig 
de resterande manovrerna. Aven nu ar 
det bast att ta det lugnt i borjan och 
kora igenom rundprogrammet ett par 
ganger sa att man lar kanna planets 
reaktioner ordentligt.
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IJubbcl w in g - o v e r
Denna manover skall man into ge sig 

pa om man har daligt drag i motorn, 
da risken for linslakning i stigningar- 
na ar stor. Man startar manovern pre
cis kl. 12 med en stigning. Om man inte 
startar kl. 12 kommer planets lage un
der stigningen att bli snett enl. fig. 3, 
dar laget ar sett inifran cirkeln.

k l -  H  kl.  12 k l .  1

Fig. 3.

Overgangen till rvggflygningen skall i 
borjan ligga pa over 4 m, da detta ar 
ett av stuntprogrammets haverifarligas- 
te. Den andra stigningen paborjas pre
cis kl. 6 for att undvika sned stigning. 
Sa smaningom skall man lagga over- 
gangarna till plan- ocb ryggflygmng 
ned till c:a 2 m och forsoka fa hornen 
sa fyrkantiga som mojligt.

Fyrkant l o op ing
Denna lagges pa samma stiille som den 

vanliga loopen och har samma hojdbe- 
gransning som denna. I princip utlores 
fvrkantsloopingen genom att man 
snabbt drar lagom mycket hojdroder 
och snabbt neutralstaller rodret igen, 
efter ett kort ogonblick drar man 
snabbt nytt hojdroder osv. Problemet 
iir att dra lagom mycket roder i ratt 
ogonblick och att tidsmarginalerna ar 
mycket sma inser man nar man riiknar 
fram den tid planet befinner sig pa na- 
got av de raka benen: det ar bara 0.5 
sekunder for ett normalt plan. Nar man 
nu skall triin a denna manover borjar

man med att bara ta de tva forsta hor
nen och sedan ga ut i ryggflygning. 
Nar detta gar efter belatenhet, forbe- 
reder man sin forsta hela fyrkantloo- 
ping genom att ga in pa c:a 4 m hojd, 
gora forsta delen som tidigare och av- 
sluta med de tva aterstaende hornen. 
De forsta fyrkantloopingarna man gor 
brukar vara sneda och buckliga, men 
man skall inte misstrosta: det har aldrig 
funnits nagon, som kunnat gora dessa 
manovrer snygga fran borjan. Sa sma
ningom sanker man loopen och kon- 
centrerar sig pa att fa de raka benen 
vagrata resp. lodrata.

Fyrkant bunt
Denna manover skall enligt reglerna 

paborjas fran 45° nivan med en dyk- 
ning men da detta ar ratt otackt, gor 
man ingangen som for vanlig bunt, dvs 
fran rygglage. Liksom for loopen gor 
man nu enbart de tva forsta hornen 
och gar sedan ut i planflykt. Snart gor 
man aven de aterstaende hornen och 
nar man tycker att man beharskar hela 
manovern, borjar man med att gora 
ingangarna fran 45° nivan.

T riange l looping
Placeringen ar densamma som for 

vanlig looping och man later de forsta 
gangerna det ovre hornet ligga hogre 
an 45°. Dykbenet ar otackt, da man 
flyger snett nedat, bakat, varfor det ar 
lampligt att i borjan ga ut i planflyk- 
ten pa c:a 4 m hojd.
Efter hand triinar man pa att fa skar- 

pa horn, benen som i en liksidig tri
angel och speciellt forsoka dra ut dyk
benet anda ned i sista hornet.

Liggande fyrkant-atta 
I.agges pa samma stiille s om  vanlig 

liggande atta och enda skillnaden ar att 
oglorna ar fyrkantiga. I denna man- 
over ar det manga riktningar att halla 
reda pa men eftersom man beharskar

7



Consecutive Outside Square Loops Consecutive (nside Triangular Loops (Two Required).
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Takfe-off. Reverse Wing Overs (One Required,

Consecutive Inside Loops (Three Required).
Inverted Flight (T w o  Laps).

1450-'>- ' '  ~~ x̂?0°iess5'
elevation s —

< INTO 
I 'RECOVERY/!

Sround—  ----------------- —  · '

Consecutive Outside Loops 

(Three  Required).
Consecutive Inside Square Loops (T w o  Required).

-J5° ----------90°less ?
Blevatjons , '''■N

fyrkantbunt och fyrkantlooping, lar 
man sig snart act fa ordning aven pa 
fyrkant-attan.

Timglaset  _
Timglaset bestar i princip av tva lik- 

sidiga trianglar, varav den oversta har 
toppen nedat. Placeringen ar kl. 7 for 
att man skall fa medvindshjalp pa dct

ben som gar over huvudet. Dykbenet 
ar knivigt, enar planet far upp hog 
fart och man far i borjan absolut inte 
ta ut i planflykt pa lagre hojd an 4 m. 
Man trifnar m.a.o. raka och vinkel- 
riktiga ben samt skarpa horn.
Darmed skulle man beharska hela pro

grammer och nu aterstar egentligen
Forts, sid 18
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framgangsrik
finsk

team-racer

presenteras

Forst nagra kommentarer av 
Styrbjorn E:son Lindberg:
Som vid alia framstaende tavlingsmo- 

dellers presentationer anstar bor liven 
Jokers forflutna omnamnas med ett par 
ord. Ritningen harinvid avbildar III:an 
i nagot forblittrad form. l:an bvggdes i 
avsikt att prova pa team-racing och da 
det fran borjan visade sig vara lattare 
att na goda resultat i klassen med mind- 
re tidsodande trailing an i stunt foddes 
II:an sa att saga av sig sjiilv. Tan hade 
en ETA 15D men pa grund av meka- 
niska svagheter overgavs denna motor 
till forman for Oliver Tiger. I l l  ran ar sa 
en vidareutveckling av modellen med 
beaktande av alia de erfarenhetcr Olof 
fatt av de tva foregaende samt vid tav- 
lingar bade inom och utom Finland. 
Som kuriosa lean det naninas att Olof 
och Guy Sundell i team-racing hittills 
endast tva ganger missat finaler: VM 
1962 och EM 1963.

Sa over till Olof Sundell 
byggnadsbeskrivning:
JOKER ar en FAI-team-racer som vid 

forsta anblicken ser ut som vilken team- 
int som heist. Sjalva utseendet ar inte

extremt i nagon riktning och modellen 
liknar faktiskt till en del ett riktigt flyg- 
plan vilket reglerna iu foreskriver. Men 
vid narmarc granskning finner man en 
del intressanta praktiska detaljer som av- 
viker fran det vanliga sasom t.ex. ving- 
profilen och tanksystemet.

Nrirmast kroppen ar vingen ca 7 mm 
tjock och den blir tunnare mot spetsar- 
na i forhallande till bredden. Forhallan- 
det tjocklek/vingbredd ar ca 5 %. Jag 
liar anvant denna vmge sedan jag bcirja- 
de med T'R 1961 och har inte kunnat 
mark a nagra egentliga nackdelar. Land- 
ningshastighetcn blir nagot hogre an med 
en tjockare vinge da ju en tunn profil 
stallar tidigare an en tjock. Detta bor 
man minnas speciellt vid medvindsland- 
nmgar. Luftmotstandet ar a andra sidan 
nagot mindre for den tunna profilen.
Fin annan ovanlig detalj lir att roder- 

utslagcn ar minst ± 43 . Detta har sin 
givna fordel, forutom att karran kla- 
rar looping (!) om man riskcrar det, sa 
kan man effektivt bromsa ned hastighe- 
ten med snabba roderutslag sa att model
len kan infangas av mekanikern, som 
alltid star pa samma plats, redan ett 
halvt varv eller mindre eftcr det motorn 
stannat. Detta lir under tiivling dock in
te alltid belt riskfritt.

Att landningssrallet ar lostagbart och 
darmed utbytbart ger enbart fordelar, 
sasom t.ex. lattare transport och snabbt 
byte l handelse av skada samt i sadana 
fall som mitt, att kunna anvanda stor- 
re och bredare lijul under trailing pa 
grusplan, for att sedan kunna byta till 
mindre och smalare, eller rentav till ett 
lijul for trivlingar som gar pa hart un
derlag.
Ln detalj som jag slitter stort viirde pa 

ar utforandet av linornas fasten i an- 
dorna av vinggenomforingarna (lead- 
out :en). Genom att ha dessa bojda i 6g-

jorts. sid 12
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la och sedan dra over en stump flat- 
klamt massingsror har jag erhallit ett 
slags snabbkoppling som halier 100 % 
sakert och som dessutom har litet luft- 
motstand. Harigenom kan jag alltid ha 
linorna fardiga fore tavlingarna och be- 
hover endast kontrollmata dar och slip
per alltsa alk onodigt trassel med ut- 
dragna linor pa marken.

Snabbsupsystemet i samband med tan- 
ken bidrar vanligen till 1 . . .  3 slags star
ter under normala forhallanden. En over- 
hettad motor ar vanligen alltid svar- 
startad sa dar iir nyttan diskutabel. Fel 
anvant kan systemet valla svarigheter. I 
nara samband med snabbsupen star tan- 
kens luftventil som ar fjaderbelastad och 
halles oppen endast under tankning. Vid 
tankningen sprutar branslet genom ven- 
tilen dels i snabbsuproret dels genom 
skvallerhalet i pannan som tecken pa att 
tanken ar full.

Pannan ar en starkt modifierad Miss 
FAI-panna av magnesiumlegering.

Propellern ar en viktigare detalj an 
mangen tycks tro for att man skall fa 
ut sa mycket effekt som mojligt ur mo- 
torn. Tornado Plasticote var allmant er- 
kiinda de biista propellrar som funnits 
att fa. Det ar ocksa de som statt modell 
for mina hemgjorda i jigg kontrollerade 
7"X 7,5" snurror som i alia fall tillsvi- 
dare knappast kan sla Plasticote i annat 
an hallbarhet. Super Record 7"X8" har 
jag aldrig varit i tillfalle att prova, men 
de torde vara de biista i marknaden just 
n i l .

Motorn ar en annan viktig sak for 
framgang. Oliver Tiger har, trots att den 
ar en gammal konstruktion tack vare sin 
overlagsna driftsakerhet visar sig vara 
bra, men en forutsattning ar att den ar 
ett fabrikstrimmat exemplar. Vid ett 
forsok att fa en bra motor billigt kopte

jag en Oliver standard och trimmade 
den sa den niistan exakt motsvarade en 
fabrikstrimmad, men annu har jag inte 
fatt samma prestanda. Kvaliteten ver- 
kar ocksa ojamnare pa standard an pa 
modified. Vid byggct av Jokern brukar 
jag forst gora pannan fardig, mstallera 
motor och tank varefter trriarbetet bor- 
jar. Forst komnier da. vingen; de tva 
balsaflaken, ett 6,5X100X910 hart och 
ett 5X75X910 normalt limmas ihop 
varefter vingen i grova drag utformas.

Kontrollsystemet gores sedan belt far- 
digt. For att dra ”lead-out”-en genom 
vingen har jag anvant mej av pappers- 
ror som limmet faster bra i men klena 
aluminiumror duger ocksa. Vingen skars 
i tre delar utefter sin hela liingd i rikt- 
ning med de 0,8 mm grova ”lead-out”- 
tradarna. Snittytorna grops ur sa att ro- 
ren och triangeln passar in varefter 
vingen limmas ihop kring kontrollsyste
met. Vingen slipas ned till riitt profil, 30 
g bly falls in i yttre vingspetsen varpa 
hela vingen bekliides med 2 lager mo- 
delspan-papper efter det att ett lager si- 
den dragits over den mittersta delen.

Hiira lackas vingen flera ganger. Vill 
man ha vingen extra stark sa den halier 
for de pafrestningar den utsatts for da 
mekanikern fangar kiirran i landningen 
i hog fart, bor man forse den med en 
framkant av hardtra, som stracker sig 
en bit ut pa innervingen. Sedan utformas 
stabilisatorn ur 3 mm hard balsa och be- 
kliids med ett lager modelspan. Roder- 
gangjarnen av nylonband (viiv) frills in 
sa att ytan blir jamn. Hornet gores av 2 
mm pianotrad liksom ocksa stotstangen 
och triangelns axel. Hornets liingd iir 13 
mm, dvs samma matt som mellan axeln 
och stotstangens faste i triangeln. Pan- 
nans fastbockar utformas och borras for 
pannans fyra fiistskruvar och forses med 
muttrarna for skruvarna ifraga. Bockar-
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na limmas fast i vingen sa att anfalls- 
vinkeln blir 0. Sedan bygger man ut 
kroppen bakat och borjar med sidorna. 
Triangelns ccntrumaxel fastes med ett 
antal 1 mm fanerbitar vid bockarna pa 
ovre sidan och vid vingen och kroppen 
pa undre sidan. Samridigt kontrolleras 
att alIt loper latt sarnt att infastningen 
blir stark. En valgjord triangelfiistning 
halier minst 20—30 kp medan centrifu- 
galkraften normalt knappast aldrig over- 
stiger 10 ganger modcllens vikt.

Stabben 1 immas fast pa kroppssidorna 
och roderutslagen kontrolleras. Kroppens 
ovcrsida gores fardig, fenan utformas av 
1 mm faner och limmas pa plats. Fanc- 
ret for land ningsstallets infastning mel- 
lan kylluftskanalerna boies och limmas 
fast. Faneret lean latt bojas genont upp- 
varmning med en lodkolv el. dyl. Cov- 
lingen kring motorn har jag gjort genom 
att boja till lampliga fanerbitar och lim- 
rna ihop deni kring pannan och motorn, 
som da varit pa sin plats. Alternativt 
kan man gora covlingen av glasfiber- 
plast. Sedan aterstar blott undre och 
bakre delcn av kroppen som gors av 2,5 
mm balsa liksom ovriga kroppsdelar. 
Fyllningar av balsa och faner maste aven 
limmas mellan bockarna, vid covlingens 
fasten, vid kylluftkanalerna och kring 
stabben, vingen och fenan dar de over- 
gar i kroppen. Darefter ar det bara att 
borja slipa bort alia ojamnheter efter 
bygget sa man far frani den onskade for- 
men. Beklad nospartiet med siden och 
resten med modelspan, hi.a. forhindrar 
detta sprickbiidning med aldern.

Borja nu med lackeringen, minst 3—4 
ganger. For att fa en nagorlunda god fi
nish kan man sedan lacket torkat flera 
dagar borja vattenslipa modellen med 
fint vattenfast slippapper och en lamp- 
lig tvallosning. Nar man anser att ytan 
ar bra, maste man tvatta modellen or-

dentligt med rent vatten. Nar den tor
kat ar allt klart for malning. Jag har 
anvant pensel och Miranol i tva orn- 
gangar och nar fargen ar ordentligt torr 
har jag slipat hela karran med 06 slip
papper sa att ytan blivit helt matt. Po- 
lera nu med t.ex. bilvax tills det slar 
blixtar kring karran. Nu aterstar det att 
montera in pannan och gora en papp- 
modell (spant) som passar exakt kring 
kroppen dar denna har maximalt tvar- 
snitt. Rakna ut ytan och berakna hur 
stort tvarsnitt kabinen skall ha. Klipp 
till denna sa att den inte blir onodigt 
stor utan korrekt i avseende till krop
pens tvaryta och hojd. Frarnre delen av 
kabinen ar fast i en fanerskiva som i sin 
tur ar fast i pannan med skruvar och ke- 
misk metall (Plastic Padding). Kabinens 
bakre halva limmas direkt pa kroppen. 
Nu ar karran klar, fast landningsstallet, 
motorn och tanken pa plats och kontrol- 
lera att allting funktioncrar perfekt in- 
nan provflygningen.

Tyngdpunkten bor ligga 20—30 mm 
bakom vingframkanten, varvid Jokern 
ar mycket stabil och lattflugen. Linor- 
nas infasten pa mitt kontrollhandtag har 
ett inbordes avstand pa endast 35 mm 
och gar alltsa mellan fingrarna. Detta 
ger det basta ’’samarbetet” mellan pilot 
och roder samt storsta precision i styr- 
ningen. Om modellen ar bra gjord utan 
halvhjartade anstrangningar, forsedd 
med en bra motor och propeller sa hal
ier sig hastigheten kring 155—160 km/t. 
Inga som heist exotiska branslen beho- 
ver anvandas, kor pa en blandning som 
motortillverkaren rekommenderar med 
eventuella sma variationer beroende pa 
temperatur och vaderlek under radande 
tavling. Om rackvidden ar 35—40 varv, 
vilket ar normalt for Oliver Tiger Mo
dified medger detta tider pa ned till 4.30 
—4.40 under forutsattning att alia star
ter gar snabbt.
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Per Nilsson gor nagra reflexioner kring en 
fornamlig modelltyp.

Resultaten fran senaste VM for segel- 
modeller, visar att de moderna A2-orna 
uppenbarligen natt sin ultima grans och 
att en ytterligare okning av prestanda 
(med nuvarande regler) knappast ar tro- 
lig. Vad A2-flygaren fortsattningsvis 
kan utveckla, torde narmast vara sin 
flygteknik och sitt "termiksinne”.
Den moderna A2:an har en ratt kort 

historia. Det riktigaste ar nog att begyn- 
na densamma med det inofficiella VM 
som holls i Trollhattan ar 1950, alltsa 
det ar da "Swedish Glider Cup” instif- 
tades av direktoren Osvald Arnulf-Ols- 
son, tillika ordforande i Aeroklubben i 
Goteborg.
Denna forsta tavling om den fornam- 

liga trofen vanns av jugoslaven Stjepan 
Bernfast. For oss svenskar var Jugosla- 
vien en dittills helt okand faktor i mo- 
dellflygsammanhang, trots att landet un
der en foljd av ar skuile visa sig besitta 
varldens framsta hanterare av segelmo- 
deller. Bernfests modell var, minst sagt, 
tamligen knubbig, med bl. a. en ving- 
korda pa ca 22 cm. Dartill var karran 
forsedd med en stor v-stabbe. Manga 
trodde sakert, att det var pa grund av

v-stabben han vann, och denna ’’novel
ty” blev nagot av en modefluga ett bra 
tag frantover. Tvaa kom svensken Rag- 
nar Odenman med en ack sa svensk kon- 
struktion med ”hus och kabin”. Pa ett 
satt var det kanske tur att han inte 
vann, for da hade vi kanske fatt dras 
med denna modelltyp annu mycket lang- 
re an vad som blev fallet. Typen for- 
svann ur marknaden i mitten pa 50-talet, 
tror jag.
Pa denna tid sade reglerna att en A2:a 

skuile ha en kroppssektion — barytan: 
100, dvs. 32—34 cm2, vilket gjorde att 
alia kroppar blev en aning fylliga, jam- 
fort med nutidens pinnar. Tyvarr togs 
denna regel bort nagra ar senare.

Det hittills orginellaste sattet att upp- 
fylla denna regel demonstrerade segra- 
ren vid foljande ars VM, som gick i Ju
goslavia! (Lesce-Bled). Oscar Czepa fran 
Osterrike hade monterat ett ”agg” med 
stipulerat matt pa genomskarningen 
langst bak pa den ca 2 m langa kroppen.
En kort resume av de foljande arens 

VM ser ut ungefar som sa:
1952 Tavlingsplats Graz, Osterrike. Seg- 

rare blev jugoslaven Bora Gunic
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med en kiirra, som var nagot av 
det elegantaste ocli mest funktio- 
nella man dittills skadat i klassen, 
cn man tvekan valfortjant segcr!

1953 Taviingsplats Lescc-TMed, Jugosla- 
vicn. ’’Nordic” vanns for forsta 
gangen av en nordbo, namligen 
Hans Hansen fran Danmark, som 
segradc med sin robusta ’’Aurike!” 
(modellen alltsa, intc frun med 
samma ninin).

1954 Taviingsplats Odense, Danmark. 
Rudolf Lindner, Viisttyskland, seg- 
rade med en elegant modell. Tav- 
lingen drabbades av ett fruktans- 
viirt daligt vader med mycket stark 
sand och regn (aven undertecknad 
deltog, dock belt utan framgang). 
Lidners segrande tider ger en viss 
Lippfattning oni svarigheterna: 145, 
31, ISO, 30, 180 =- 566 sek.! Nils 
Luthersson fran Jonkoping blev 
3:a. Vid denna tiivling borjade re- 
sultat skonjas av en hel del tan- 
kande inom A2. Tva stora profe- 
ter deltog: Max Hacklinger, Tysk- 
land (trogen konstruktor till soger·

modellen) och Hansheiri Thomann, 
Schweiz. Dessa tva torde fortfa- 
rande vara varldens framste inom 
modellflygteorin. Hade vadret i 
Odense varit blittre, hade nagon 
av dem vunnit.

1955 Taviingsplats Mainz-Finthen, Vast- 
Tyskland. Rudolf Lindner uppre- 
padc sin bravad fran foregaende 
ar och blev anyo varlsmastare, na
got som annu ingen annan gjort 
om. En liten andel i segern far 
man nog tilldela det tyska folk- 
uppbad pa 200—300 personer, vil- 
ka troget fbljde honom runt faltet 
sista starten. Baste svensk var Rolf 
Hagel, som kom pa 3:e plats. Vid 
denna tavling var forsta gangen 
samtliga tre VM-klasser samlade 
pa en plats samtidigt.

1956 Taviingsplats Florens, Italien. Har 
hiinde tyvarr en olycka! Ta och sla 
upp t. ex. Aeromodeller Annual 
57—58 och se pa segermodellen! 
Den flogs av belgaren Marcel

o
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Brems. Det maste ha kants bittert 
for t. ex. Thomann, som blev 4:a 
eller Kalen som blev 5:a . . . Men, 
som Bosse Modeer sager: ”Det ar 
tillatet att ha tur!”

1957 Tavlingsplats Prag, Tjeckoslova- 
kien. Anyo en jugoslavisk mastare, 
Slobodan Babic, med en modell 
som jag tycker ar den vackraste 
hittills bland VM-vinnarna. For 
forsta gangen deltog aven ryssar- 
na, och deras ’’stjarnkamrat” So
kolov kom pa andra plats.

1959 FAI hade beslutat att VM fort- 
sattningsvis endast skulle avhallas 
vartannat ar. (Hade silvergravo- 
rernas taxor hojts manne?). Tav
lingsplats Leopoldburg, Belgien. 
Segrare blev Gerry Ritz, USA, 
med en ratt extrem modell. Detta 
att en amerikan skulle knycka A2- 
bucklan skulle man fore tavlingen 
endast ha ansett som ett samre 
skamt med allvarliga ting, man 
hade ju sett en del forsok till segel- 
modeller i de amerikanska maga- 
sinen . . .  I varje fall var det en 
mycke t  vardig segrare. Anyo blev 
Sokolov 2:a. Fem man flog 900 s.

1961 Tavlingsplats Leutkirch, Vasttysk- 
land. Tre man noterade full tid, 
och efter fly-off segrade Awerija- 
now, Ryssland, fore Soave, Italien 
och Kalen, Sverige. Awerijanow 
flog med en Sokolov-modell.

1963 Tavlingsplats Winer-Neustadt, Os- 
terrike. Segrare blev vasttysken 
Gerd Erichsen fore kanadensaren 
Ernie Avory och (pa sedvanlig 
svensk 3:e-plats) Bosse Modeer. 
Erichsens modell av mycket funk- 
tionell konstruktion: helbalsa, inga 
spryglar eller sadant larv, ingen 
kladsel i vackra farger eller sadant

larv, inga vackra rundade spetsar 
eller sadant larv . . . Fast into kan 
jag pasta att jag gillade karran, 
men den vann i alia fall! Karrans 
enda fordel ar dess lilla fordel, jag 
har alltid gillat korta nosar! I var
je fall gillar jag Avory’s ’’Thermal- 
nose” battre, for att inte tala om 
Bosses karra, sa skall val anda en 
A-2:a se ut!

Ja, sa har det alltsa sett ut i toppen pa 
de VM som hallits.
Hur tycker da jag att en modern, bra 

A-2:a skall se ut? Tja, sag det! Det 
finns forvisso manga goda recept av re- 
lativt olika utseende, men en enklare 
analys med diverse rekommendationer, 
kan jag ju alltid forsoka gora. Forst vill 
jag dock ta tillfallet i akt att en gang 
lor alia avliva den av mystiska orsaker 
uppkomna forestallningen att Per Nils
son skulle vara nagon sorts framstaende 
teoretiker. Jag forsakrar att jag kan ab
solut inte tillfredsstallande utreda sada- 
na saker som ca, cw, resultanter och 
luftkrafter, polarkurvors betydelse etc. 
Jag ar ledsen om jag berovar nagon en 
illusion, men sa ar det. ’’Latinus” sum! 
Hur ryktet uppkommit vet jag ej, sjiilv 
kanner jag mig hclt utan skuld. Vad jag 
utgar Iran vid konstruktionen av en mo
dell, ar till stor del att den skall ”kan- 
nas bra” att flyga med. Tag t.ex. min 
underliga ide att en modell skall ha en 
nos som ’’hanger” nagot: Det ar klart 
att den inte skall ha, men jag tycker de- 
finitivt att karran ’’kanns” battre sa. Och 
sa skyddas ju startkroken vid landning- 
arna, forstas . . .
Om det till aventyrs ar nagon som 

fortsatter lasningen efter denna bekan- 
nelse, sa fortsatter jag mina garanterat 
subjetktiva utlaggningar.
Det viktigaste pa en segelmodell iir 

vingen, dess profil och uppbyggnad. I 
MFN nr 1 — 1963; 3—1963 och 2—1964
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visnde vi nagra av de f.n. biista A2-pro- 
filerna mcd procentviirden.

GOTTINGEN 417 ar den evigt unga 
profiler,, den blir nog aldrig ’’passe”. De 
tva tulaste profilerna svarar Thomann 
for, men skenet bedrar, var sa saker! F-4 
rekommenderas for lugnvader och F-6 
for oroligare vader. SOKOLOV:s profil 
ar ’’tvpiskt rysk” med den langa flacka 
noskurvan och valvningcn langt bak. 
KFKKONENis profil ar den, som utse- 
endemiissigt tilltalar mig  most.
Sa till den vanliga gamla fragan: Skall 

vingen plankas eller ej? Ja, det kanske 
den cgentligen skall, men jag gillar ej 
plankade vingar. Man kan ju t.ex. ej sc 
igenom dem . . . Och det ar ju en del av 
tjusnmgen med modellflyg, att se en lac
ker konstruktion mot himlcn, genomlyst 
av solen! Och lustigt nog, har endast ett 
VM, namligen det sista, vunnits med en 
plankad kiirra. Min aversion mot plank- 
ning har liven viss rot i att jag tycker 
det ar svarare att bygga en sadan vinge, 
och fa den sa ”dod”, att den ej skevar 
sig langre fram. Fast onekligen har Gun- 
nar Kalen och Anders Hermansson natt 
ypperliga resultat med plankade ak. Jag 
forcdrar att bygga upp vingen med bal- 
saspryglar och belt infallda furubalkar. 
Sprygelavstandet far ej vara for stort, 
cat kordan: 5—6. Har man sedan en 
framkant av rnassiv balsa, cat (0X10 
mm, ger dennes bakkant oftast den tur- 
bulens som ar onskvard. Vingens kladscl 
skall vara siden.
Betrliffande vingens form, ser min ide

al vinge tit som sa: Rakt mittparti, even- 
tuellt en liten knack i ntitten, u-forma- 
de spetsar (alltsa ej med knackta oron, 
utan mjukt bojda, se t.ex. Leif Anders- 
son-Axstals ’’Toffeln” i gamla Teknik o. 
Hobby eller Tiihkapiiiis kiirra i MO- 
DELLFLYG-nytt 3/62, sid. 22). Spetsar- 
na skall vara eliptiska, kordan 15 cm, 
ytan 29—30 dm-.

Vingfastsattningen loses elegantast med 
”skruv och nyckelhal” a la Thomann- 
Modeer-Lundberg, eller med tungor. Fast 
tank va’ enkelt det var att bygga forr, 
nitr inga delbara vingar forekom!
Sedan giiller det att finna en stabbe, 

som ’’matchar” vingen, och det ar kanske 
ett av de storre problenten. jag  kan ty- 
varr ej gora nagra sakra rekontmenda- 
tioner i den vagen. Det basta ar nog att 
forsoka med Thonianns stabbprofilcr, se 
t.ex. Ingvar Sares’ kiirra i MODELL- 
FLYG-nytt 5 62 eller Kalens ”Eva 6” i 
samma nummer. En annan stabb-profil, 
som tydligen iir bra, jir Bosse Modeers, 
vilken profil har exakt samma utseende 
som den pa min egen ’’Nell”. (Pa tal ont 
Sares’ kiirra, sa tycker jag att den iir 
nagot av det vackraste och sundaste jag 
sett i A-2-viig!)
Betriiffande stabbens form, tycker jag 

det iir larv med eliptiska stabbar, de kan 
gott vara rektanguliira. Att forsoka 
jiimna ut spetsoverstromningen pa en 
stabbe iir nog inte sa stor ide. En korda 
pit 8 cm iir lagom. V-stabbe iir nog inte 
sa dumt, fast det iir fasligt opraktiskt att 
packa. Dessutom maste man som regel 
iinda ha nagon form av fena, for att 
fiista kurvrodret i. Betriiffande stabbens 
uppbyggnad, har jag mest anviint mig 
av multi-spar-system, men T-balk iir sii- 
kert bra ocksa. Givetvis skall stabben ej 
plankas.

Fena bor man ha pa kiirran, savida 
man inte klarar sig utan . . . Gores av 
helbalsa, och kan placeras var som heist 
ttakom vingen. Enligt Borje B-son har 
praktiska prov utvisat att fenans yta 
har mycket litet att gora med dess place
ring i forhallande till vingen (Tp), vil- 
ket kan synas lustigt. Ett kurvroder iir 
tyviirr ofrankomligt, och det skall givet
vis vara kopplat sa, att det utldses sam- 
tidigt med att kiirran kopplar loss och

Forts, sid 22
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Antligen 

svensk 

seger i 

Nordiska 

masterskapen

Det lyckades for det svenska friflykt- 
landslaget att ta totalsegern efter fem Sl
av finsk dominans. Dessutom bcirgadcs 
dubbelseger i C2 genom Anders Ha- 
kansson och Rolf Sundin samt Iagsegcr 
1 D2.
Tavlingen gick i Kauliava i Finland 

den 11 —13 juli mcd perfekta arrange- 
mang, varav flygspaningen efter model
ler som landat i sadcn runt flygfaltct 
var en nyhet som bor namnas sarskilt. 
Det var manga som tack vare denna 
service fick tilibaka modeller som annars 
varit mycket svara att hitta.

Dalig svensk avslutning i A2.
A2-trion som bestod av titelforsvararen 

Rolf Hagel, Mo Modeer och debutau- 
ten John Petlcrsson borjade mycket for- 
troendeingivande. lifter tre perioder ha
de svenska A2-laget en lcdnmg med 235 
sek. De tva sista perioderna blev dock 
rena raset och nar det hela var slur hade 
finnarna segrat med 142 sek. Individu- 
e!It sag det hela mycket bra ut efter tre 
perioder med svenskarna pa andra, tred- 
je och fjarde plats. Into Kekkonen som 
segrade, hade ledningen frail borjan. Av 
fcirut namnd orsak blev de individuella 
slutplaceringarna sedan nagot samre med 
Bo Modeer som trea, Rolf Hagel fennna 
och John Pettersson sjua.

Dubbelseger i C2.
Anders Hakansson halier sin form och 

infriade forvantningarna med en saker 
seger som foljd. Rolf Sundin visade att 
hail forberett sig pa ratt slitr och blev 
en positiv overraskning med sin andra- 
plats. Dessa tva hade ledningen efter 
andra pcrioden och beholl den tavlingen 
ut. Jan-Olle Akcsson hade sin svarta dag 
och borjade med 3 sek. i forsta pcrioden. 
Into heller de foljande starterna ville 
lyckas for honom med foljd att han 
hamnade pa elite plats. ’’Julies” daliga

forts, friin sid 9
Stuntflyg . ..

bara finputsning av manovrerna, vilket 
sammanfattas nedan.

Finputsning av  prograrnmct
1. Sank planflyktshojden och manov- 

rernas lagsta hojd till 1,5 m. Det ar 
den av AMA-programmet foreskriv- 
na hojden, som skall hallas med 
marginal pa ± 0,3 m.

2. Justera in 45° nivan som for 20 m

llnlangd ligger pa 13 m. Justera 
ocksa in hogsta hojden i staende 
ittta, timglas och fyrklover att ligga
1,5 m fran centrumpunkten over 
huvudet. Marginalen pa denna siff- 
ra iir enligt reglerna ± 0,6 m.

3. Trana upp rundhet hos loopvngar 
och buntar. 1 de fall dlar f 1 era man- 
ovrer i foljd skall utforas, shall de 
efterfoljande ha samma lage som 
som den forsta. 1 de kantiga man
ovrerna triinar man fram skarpa 
horn och raka, vinkelriktiga ben.
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tid fick tyvarr den foljden att lagtiden 
inte rackte, utan Danmark segrade med 
18 sek. over svenskarna.

Lagseger i D2.
Trion i D2 blev Svenges biista lagdel. 

Hans Friis, som gjorde comeback i inter- 
nationellt sammanhang efter ett par ars 
bortvaro, gjorde en tavlingsinsats av 
gammal god klass och bargade en andra- 
plats trots besvar med sin ’’glodare” i 
sista starten. De bada debutanterna Ha- 
kan Broberg och Jan Zetterdahl infriade 
torhoppningarna och komplettcrade 
Friis mycket bra med tredje och sjatte- 
plats som slutplaceringar. Segrare blev 
fmnarnas sakre Lasse Laxman med 16 sc- 
kunders marginal. Lagsegern gick som 
namnts till Sverige med Finland pa and- 
raplats.
Tavlingarna avslutades med middag 

och prisutdelning i gemytlig samvaro 
och gliidjen var stor i svensklagrct nar 
den statliga vandringspokalen, som upp- 
sattes 1937 av Gosta Ahlen, hiimtades 
av lagledartrion G. Kalen, K. A. Erics
son och L. Flodstrom ur tiivlingsledaren 
Nils Kjeldsens hand.

1. Into Kekkonen, Finland . . . .  769
2. Jussi Aalto, Finland ................ 646
3. Bo Modeer, Sverige ................ 643
4. Thomas Kongsted, Danmark 638
5. Rolf Hagel, Sverige ................ 617
7. John Pettersson, Sverige . . . .  599

Slutligen vill jag rada alia forhopp- 
ningsfulla unga entusiaster att skynda 
langsamt men triina mycket och det ar 
min forhoppning att denna artikelse- 
re skall oka standarden i en sa tjusig 
klass som stunt. Kanske kan vi ocksa 
fa tram en ’’svensk Juani Kari”.

Lag A2
1. Finland ......................................  2001
2. Sverige ...................................... 1859
3. Danmark ....................................  1709
4. Norge ......................................... 1364

Klass C2
1. Anders Hakansson, Sverige . . 887
2. Rolf Sundin, Sverige................ 873
3. Karl Erik Widell, Danmark . . 867
4. Henrik Dahl, N orge................ 818
5. Erik Nienstedt, Danmark . . . 782

11. Jan-Olle Akesson, Sverige . .  536
Lag C2

1. D anm ark....................................  2314
2. Sverige......................................... 2296
3. Norge ......................................... 2203
4. Finland ......................................  1949

Klass D2
1. Lasse Laxman, F in land .........  846
2. Hans Friis, Sverige ................ 830
3. Hakan Broberg, Sverige . . . .  808
4. Harri Raulio, Finland ...........  796
5. Torbjorn Johannessen, Norge 751
6. jan  Zetterdahl, Sverige.......... 676

Lag D2
1. Sverige ......................................  2314
2. Finland ......................................  2288
3. Norge ......................................... 1741
4. Danmark ....................................  1373

Lagtavling, totalt
1. Sverige ......................................  6469
2. Finland ...................................... 6237
3. Norge ......................................... 5308
5. Danmark .................................. 5226

GAMLA RITNINGAR KOPES.
FIB, Kungsornen, Trim, Dyn V och lik- 
ncinde onskas. Aven kata loger och 
bocker onskas. T. ex. H. M artin : Mo- 
de llp lansflygning (1934). Tidn. "Spann- 
v idden” (1938). Wentzels tid igaste ka
ta loger nr 1 —9.
Sven-Olov Linden, Hovstavagen 15 nb, 

O’rebro.
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Vackra
drommar

om

fram·

ganger
i

lin-VM
infirades

inte

Den svenska truppen bestacnde av atta 
tavlande och sju supporters anlande till 
lin-VM med hog.a forvantningar. Forbe- 
redelscrna 1 form av UT och prepara- 
tionstavlingar bade varit lyckosamma 
— sarskilt i team racing.
Men av alia vackra drommar blev niis- 

tan inter. Kjell Rosenlund med Nils 
Bjork sum medhjalpare/pilot och Ove 
Kicllberg var de enda sum kom undan 
med aran i beha.ll. Kjell flog 4 min. 49 
sek i forsta omgangen, trots en misslyc- 
kad landning, vilket gav en niondepla- 
cering. Genoni att flyga med Oliver Ti
ger har ban ersatt sporadiska toppresta- 
tioner med standiga resultat och god ge- 
nomsnittsklass.
Ove Kjellberg noterade 197 km/tini i 

sin. sista flygning, vilket ar personbiista 
i pylon. Men i speed ar ju konkurrensen 
p. g. a. proffsdominansen hopplos. 29:c 
plats blev det. Rolf Hagel lick daremot 
noja sig med att fa konstatera att ban 
bade tavlingens vassaste motor. 23.500 
pa Garofalis testsnurra, d. v. s. 900 batt- 
re an italienarna och 1300 battre an 
f'igre flygande Carpenters G 15. Hade 
Rolf bra motor sa var det dock samre 
bestallt med den ovriga titrustningen. 
Resultatet blev foljaktligen en nolla i 
protokollct.

1 stunt rcprcsenterades Sverige cnbart 
av Cbrister Soderberg. I forsta omgang
en irestade han lyckan for hart genoni 
att utnyttja startforsok. Sa i andra for- 
soket blaste det 13 sekundmeter. Farten 
drcvs dlirfor upp i manovrarna och i 
andra liggande iittan drogs dyklinan av 
i rygglage. Tavlingen avbrots sedan 
p. g. a. blast. Tyvarr hade ’’Kricke" da 
forlorat modellen, en gammal Thunder- 
bird, som han med stort besvar modifie- 
rat och lyckats fa 225 gram kittare. Sista 
plats i stunt-VM ar dalig Ion for mo-
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dan. Sa aterstod da TR diir Acroniodel- 
ler rippat Sverige som lagfavorit tiitt 
foljt av Tjcckoslovakien. Ora K.jells in- 
satser har redan beriittats. Mario Pinotti 
bvgger latta modeller och drabbades 
dartor hart av blasten. I andra heatet 
bade Rolf Hagel fatt bra fart pil mo- 
torn men i lorsta mellanlandningen for- 
sokte Mario med tanke pa vinden satta 
ned modellen utan glidvarv. Det giek 
inte alls lor stjartpartiet brots av. Diir 
gick en fin chans. Lagct Alseby/Hagberg 
tick 5 min 01 sek i forsta omgangen och 
skulle antagligen ha battrat i andra om 
inte en dansk modeil slakat linorna vid 
en mellanlandning med linkaos i cent
rum som foljd. Med skickligare linarbete 
fran Alsebys sida kunde det kanske ha 
klarat sig. Nu knacktes propellern och 
sedan slet sig modellen da ’’Mamie” 
Hagberg forsokte assistera. Tavlingen 
avbrots sedan p. g. a. blast. Regelenlig 
omflygning lvckades naturligtvis inte.

Till en teknisk resume 
aterkommer vi i niista nummer av MFN.

Arctic

De basta resultaten fran linstyrnings-
VM:

Speed  (49 delt.)
km.’t

1. Wisnievski, USA ..................  227
2. Krizsma, Ungern ................... 225
3. Glenn, USA ............................ 223
4. Sladky, Tjeckolovakien . . . .  223
5. Karpenter, USA ....................  220
6. Toth, Ungern ......................... 220

17. Valo, Finland ......................... 208
21. Ekholm, Finland ..................  202
26. Fillers, D anm ark....................  197
29. Kjellberg, Sverige ................ 197
33. Jensen, D anm ark..................  191

L.agtiivlan, speed
1. USA .............................  670

2. Ungern .................... . . 664
3. Sovjet ......................... . . 639
4. Italien ....................... . . 639
5. Tjeckoslovakien . . . . . 637

12. Finland .................... . . 410
14. Danmark .................. . . 388
17. Sverige .................... . . 197

Team-Racing  (54 delt.)
For de tre basta anges finaltid. For ov- 

riga basta heattid.
1. Place/Haworth, Englad . . . .  4.51
2. Tnka/Drazsek, Tjeckoslov. . . 4.58
3. Fontana/Amodio, Italien . . . 5.06
4. Fabre/Fabre, Frankrike . . . .  4.40
5. Sundell/Sundell, Finland . . . 4.45
6. Zselmann/Bulchin, Sovjet . . 4.46 
9. Bjork/Rosenlund, Sverige . . 4.49

15. Alseby/Hagberg, Sverige . . .  5.01 
17. Raatikainen/Torttila, Finland 5.08 
23. Aarmpalo/Jarvi, Finland . . 5.18 
34. Hasling/Hasling, Danmark . . 5.47
36. Pinotti/Hagel, Sverige .......... 6.00
42. Svensson Geschwendtner, D-k 6.17 
50. Ehlers/Jensen, Danmark . . . .  7.26

Ldgti ivhng , t eam-rac ing
1. Sovjet .............. ...........  14.21
2. England ........... ...........  14.30
3. Finland ............. ...........  15.11
4. Tyskland ........... ...........  15.21
5. Ungern ........... ...........  15.26
6. Sverige ............. ...........  15.50

12. Danmark .................... 19.30
Stunt

1. Sirotkin, Sovjet . . . .  2101 poang
2. Kan, Finland ...........  2071 poang
3. Gialdini, USA
4. Egervari, Ungern
5. McFarland, USA
6. Van den Hout, Flolland

Lagtavl ing, stunt
1. USA
2. Sovjet
3. Ungern
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Svenska

framgangar
m

I

masterskap

bakom

jarnridan

Osttyska masterskapen i linstyrning 
gick for forsta gangen med internatio- 
nellt deltagande ocli Sverige skickade 
ett fem-mannalag bestaende av Goran 
Alseby/Mans Hagberg och Bea Olsson/ 
Christer Soderberg i teamracing, Chris- 
ter Soderberg i stunt och Ove Kjellberg 
som lagledare. Forutom Sverige var aven 
Polen och Jugoslavien representerade.
Tavlingcn holls pa kolstybb i Rostock 

10—12 juli och som vid alia tiivlingar 
pa denna sida om jarnridan var den for- 
knippad med betydligt mer ceremoniella 
inslag an man ar van vid. Saledes sam- 
lades de tavlande redan pa fredagskval- 
len for officiell invigning, halsningsan- 
foranden m. m.

Nar tavlingen sa borjade pa lordagen 
var de svenske placerade med hoga start- 
nummer och kunde saledes i godan ro 
studera medtavlarna.

1 team-racing hade osttyskarna flera 
viil sa snabba plan som vi, men det var 
si och sa med rackvidden. Den ende 
som kom ned pa bra tider var Willberg 
som toppade med 4.41.

1 stunt hade osttyskarna flera goda for- 
magor, men outstanding var Fricke frail 
Potsdam, som flog en Grondal-konstruk- 
tion. Polacken Kuwaja flog siikert men 
hade alldeles for tungt plan for att kun- 
na gora goda AMA-manovrer.

I speed upptradde en herre vid namn 
Manfred Polster, som hade en motor av

forts, fran sid 17

A 2 . . .

timern startar. Fornamligast ar givetvis 
att ha sadant trim att rodret endast ar 
utfallt i starten for att vid kopplingen ga 
in, varefter ’’inbyggda skevheter” el. 
dyl. overtar kurvpaverkan av modellen.
Som den uppmarksamme lasaren note- 

rade i borjan av detta svammel, sade jag 
betraffande regeln om kroppsektion, att

’’t y vd r r  togs den bort . . For nog var 
det myckct trevligare med dessa lackra 
spantbyggda saker som man sag forr, i 
motsats till nutidens ’’pinnar”. Jag hop- 
pas verkligen att regeln om kroppssek- 
tion kommer tillbaks!
Nu ar dock regeln som den iir, och det 

elegantaste sattet att bygga upp en A- 
2-kropp, ar enligt den numera nastan le- 
gio principen med framkropp av hard- 
tra och bakkropp av balsaror, heist ko-
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eget fabrikat forsedd mod den intressan- 
ta Schniirler-overstromningen. Hans plan 
av nionolinetyp var iorsett med biirande 
stabilisator for att miiiska ’’gungan” vid 
blast. Persia flygningen skedde med all- 
deles for rik nalinstallning men linda 
blev det 191 km/tim. Mycket varre var 
dock polacken Rochwal, som fick upp 
208.

l'orst i cl den av de svenskc var Bea 
Olsson, som trots aningen overhettning 
gjorde 4.35 i TR, nytt personligt re- 
kord. Goran Alseby lyckades ej sa bra 
som vanligt och fick noja sig med 5.02. 
I andra lyckades de svenska lagen ej 
iorbattra tiderna, men eftersom endast 
en osttysk lyckats klamma sig emellau 
blev det final linda.

I stunt 1 log Christer Soderberg med 
sin nya ’’Chrisbird”, en omkonstruktion 
av Tliundcrbird. Resultatet av omkonst- 
ruktionen liar blivit lyckat och efter 
tva omgangar lag Christer pa andra- 
plats.
Tavlingen fortsatte pa sondagsformid- 

dagen med sista omgangarna i speed 
och stunt samt TR-final. Polster gjorde 
en mycket fin speedtlygning, som gav 
206 km/tim, endast 2 km/tim under po
lacken. I stunt fick Christer Soderberg 
5 sek. overtid, vilket medforde att land- 
ningen borrdomdes. Mojligtvis var delta 
ocksa orsaken till att tvsken Goulbicr 
kunde komnia forbi med 39 poling

TR-finalen blev som sa ofta ej av den 
kvalite som man viintat. Tysken kom 
bast tviig, medan bada svenskarna hade 
problem med bade start och instiillning- 
ar. I forsta omtankningen kvaddade tys
ken sitt landstiill, och resten blev en af- 
ffir mellan svenskarna som vid det laget 
hade fatt upp angan.

Prisutdelningen var av det verkligt 
frikostiga slaget: medaljer, blommor, 
presenter, minnesmiirken m. m. for de 
rnest framgangsrika. Vi deltagande 
svenskar kan se tillbaka mot en fram- 
gangsrik tavling som rent organisato- 
riskt var av hog kvalitct men tavlings- 
massigt var av nagot lagre standard an 
vara svenska nrasterskap.

Kricke

De basta resultaten:

Spe ed  (18 dclt.)
1. A. Rachwal, Polen . . . .  208 km/t
2. M. Polster, Tyskland . . 206 ,,
3. H. Fiedler, Tyskland . . 176 ,,

Stunt (15 delt.)
1. Fricke, Tyskland . . . .  1990 poling
2. Goulbier, Tyskland . . . 1913 ,,
3. Soderberg, Sverige . . .  1874 ,,

Team-Racing  (12 delt.) Final
1. Hagberg/Alseby, Sverige 5.10
2. Olsson/Soderberg, „ 5.26
3. Zube/Willberg, Tyskland —

niskt. Nosen skall vara kort, tycker jag, 
max. --- 1 korda, och bakkroppen minst
4,5 till 5 kordor lang, (med korda menas 
hlir ving-korda). En intressant kropps- 
typ lir den ryska, som liar en staende 
ryggfena av 2 mm dural, vilken stracker 
sig utmed 'nela framre delen av kropp- 
pen, och i vilken vingen fir first. Typen 
lir sail an provad utanfor USSR, men jag 
skulle giirna vilja hiira en teoretikers 
Itsikt om den!

Nuntera maste man liven se till att fa 
plats med en timer i kroppen. Sa kon- 
servativ ar jag faktiskt inte, att jag lang- 
tar tillbaks till den ’’romantiska” tid, da 
man flog utan nagon som heist form av 
tidsutlosning pa klirrorna, med standig 
risk for bortflygning. Timern komplice- 
rar givetvis bygget, men lir faktiskt 
oundganglig. Detta beroende pa att A-2- 
flygandet mer och mcr gatt over till en

Forts, sid 29
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De basta i 

frlflyg 1963

Att rattvist avgora vem som ar bast 
i de friflygande klasserna ar ett stort 
problem, enar det ar mycket svart att 
jamfora resultat som uppnatts vid olika 
tavlingar. Det tillvagagangssatt som nu 
bar nedan redogores for, pastas ej heller 
vara belt rattvist men forefallcr vara 
mycket nara en losning darpa.

Salunda:
Vid en tavling ex. SM 1963, klass Λ2, 

senior- och juniorklassen sammanslagen, 
uppnadde 70 deltagare ett slutresultat.

Da segraren enligt denna metod far 
full poling, dvs. 900 + 1 poling for 
varje deltagare fick l:an  i SM 970 p. 
Hans segrartid i sek. var 744, alltsa en 
skillnad av 970—744 — 226.

2:an far till sin sluttid som var 735 
denna skillnad + 226, totalt =■ 961 p. 
Alla ovriga plac. erhaller denna skillnad 
i tillagg till sin sluttid.

I en tavling med manga deltagare blit 
dlirfor poangtalet hogre an vid en tav
ling med fa deltagare for samma slut
resultat i sek.

Om flera uppnatt max. sluttid beriik- 
nas ovrigas slutpoang ut med ledning 
av den lagst liggande deltagaren med 
maxtid efter skiljefly gning. De med 
battre tider far ytterligare 1 poangs till- 
lagg beroende av plac efter skiljeflyg- 
ning.

Endast tavlingar av DM-karaktar 
medraknas. Nar UT gar med tio starter 
raknas denna som tva tavlingar. Endast 
den som deltagit minst 4 tavlingar un
der aret och uppnatt en genomsnitts- 
poang av 800 fir medtagna i nedanstaen- 
de tabeller. Den som deltagit i mer iin

4 tavlingar far sarnsta resultaten bort- 
raknade enligt foljande.

5 — 8 tavlingar, i resultat bortraknas
9—12 tavlingar, 2 resultat bortraknas 

13 —16 tavlingar, 3 resultat bortraknas 
17—20 tavlingar, 4 resultat bortraknas 
o. s. v.

Darigenom elimineras den verkan ett 
tillfa.ll igt misslyckande kail fa pa slut- 
poiingen.

Det ar nu meningen att denna tabell 
skall aterkomma fortlopande som en 
’’barometer” i MFN, sa att du skall 
kunna ge akt pa din formkurva, satut 
som en arlig tavlan, eventuellt med pri- 
ser i nagon form.

Det ar darfor av stor vikt att samt- 
liga resultat fran tavlingar av DM-ka- 
raktiir insandes till redaktionen for vi- 
dare befordran till undertecknad.

Kritik och forslag till forbattring av 
ovanstaende mottages tacksamt. Och sa 
till tabellerna . . .

K.A.
Klass A-2

1) 15. Modecr, Vingarna 896, 2) L. O. Lars- 
son, Uppsala FK 884, 3) G. Kalen, FK Ga- 
men 878, 4) H. Ahlstrom, Borliinge MSK 
862, 5) FI. EklunJ, MFK Skv.ulern 854, 6) 
K. Anders son, Λ KM 853, 7) I. Aim, MFK 
Skvadern. 853, 8) R. Skold, AKM 851 (jun.), 
9) A. Berglin, Ostersunds FK 849, 10) 15. F.i- 
mar. Nimbus, Stockholm S48, 11) F. Jo
hansson, Bor lunge 844, 12) S. A. Sjogren, 
Norberg 839, 13) S, Jansson, Koping 834 
(jun.), 14) R. Johansson, FK Gamen 831, 
15) S. Johansson, Finspang 816, 16) A. An- 
dersson, Koping 814,

Klass C-2
1) A. Hakansson, AKM 929, 2) R. Sun- 

din, Skvadern 915, 3) S. A. Sjogren, Nor
berg 905, 4) N. E, Hollander, Uppsala FK 
899, 5) A. Qvarnstrom, Vingarna, Sthlm 
893, 6) J. O. Akesson, AKM 879, 7) Ch.

forts, sid 31
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Criterium 
International 
du Nord

Arets Criterium International du Nord, 
som vanligt forlagd till pingsthelgen, 
hade sanilat deltagare fran atta lander, 
fran Spanien i soder till Sverige i norr. 
Den svenska truppen bestod av Julie 
Akesson, Einar Hakanson och Lennart 
Hansson, samtliga fran AKM, Malmo. 
Efter en kort avstickare till Paris an- 
lande vi i god kondition till tavlings- 
platsen pa lordagen och tog som forsta 
man flygplatsen i besittning. Emellertid 
borjade det hela synnerligen oturligt, i 
det att Einar Hakansson i forsta trint- 
starten flog bort sin alldeles nya A-2a. 
Lange skall bilden av den vackra rod- 
vita modellen mot den bla hirnlen (som 
sig bor franska farger vid detta till- 
falle!) sta kvar i minnet.
Forsta tavlingsdagen var sondagen, 

som bjod pa vindstilla och stralande sol, 
30 C. Mycket termik, men ocksa siir- 
deles med sjunk, vilket skulle visa sig. 
Einar inledde med 140 sek., ganska bra 
med reservmodellen, men sedan var det 
nermorkt for honorn. 1 de aterstaende 
starterna, bade pa sondagen och man- 
dagen formligen trycktes modellen ned 
av kraftiga nersvep och resultatet far 
ses mot bakgrunden av dessa envisa mo- 
tigheter.
A2-klassen vanns av fransmannen J. P. 

Librecht, som visade upp stor sakerhet 
i termikletningen och ocksa lyckades 
astadkomma full tid, 900 sek.

Julie Akesson, som nu gjorde sin tredje 
tavling i rad har i Maubeuge, hade batt- 
re lycka med sig, atminstone i D2, dar

han med tre sakra max pa sondagen och 
tva goda mandagsstarter, dock inte max, 
gick in pa en fin andraplats efter frans
mannen M. Jean, som i mycket god stil 
flog 900.
Wakefieldklassen inleddes for var del 

av Julie Akesson med 98 sek. i kraftigt 
sjunk. Max blev det daremot for mig 
sjalv bade i forsta och andra starten, 
men i tredje var det klippt. Med 125 
sek. i tredje och sjunk liven i fjarde 
skrinlades forhoppningarna om frarn- 
skjutna placeringar bade for Julie och 
mig, dock far tavlingen tagas som en 
lardont, bade evad det galler att halla 
rlitt pa termikblasorna och att halla hu- 
vudet kallt i siillskap med talfora kon- 
tinentaler, nagot som enligt uppgift icke 
ar sa latt . . . C2-klassen vanns av annu 
en fransman, namligen H. Degieux pa 
890 sek. "
I pauserna hade vi aven tillfalle att 

folja radiotavlingen, som omfattade RCI 
och 1-kanal for segelmodeller. Segrare i 
RCI blev Bosch fran Tyskland, som till- 
sammans med belgaren Teuwen gjorde 
uppvisningar i en klass, som atminstone 
skrivaren icke tidigare har fatt se. Frap- 
perande var att nastan alia manovrcr 
utfordes pa lag hojd, knappast over 40 m 
nagon gang, undantagandes dock rorel- 
ser som verkligen fordrar hojd. En re- 
flektion ar att vara svenska radioflygarc 
bar har en chans bade att mer tin vad 
som nu ar fallet fa internationell rutin 
och att fa sina prestationer bedomda av 
kontinentala domare. Det ar inte mer an 
cirka 100 mil till Maubeiube och tav
lingen ar verkligen trivsamt ’’avstres- 
sad”. Radioseglarnas tavling vanns av 
Quesnel, Frankrike, en poang har ar att 
tvaan i A2, Dremiere, aven blev tvaa i 
denna klass.
Avslutningsvis kan namnas, att vi av 

de deltagande tyskarna fick det gladjan-
forts. pa sid. 31
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OLLE OLSSON:

Krutmotorer 

for modellraketer
1 foregaende nummer beriittade jag 

litct allmant om modellraketflygning. 
Det som har mojliggjort den snabba 
frammnrschen for denna nya verksam- 
het ar utvecklandet av sma fabrikstill- 
verkade krutraketmotorer med noggrant 
specificerade data.

En raketmotor ar till skillnad fran en 
jetmotor ej beroende av luftens syre for 
forbranningen av branslet. Vanligen be- 
star ett raketdrivmedel av tva olika 
komponenter, namligen sjalva branslet 
och ett syreavgivande amne (oxidator). 
Drivmedlct kan antingen vara flytande 
eller fast. For modellraketer ar endast 
fast drivmedel (krut) tillatet.

Hur arbetar en raketmotor?
Liksom jetmotorn arbetar rakctmotorn 

cnligt reaktionsprincipen. Reaktionskraf- 
ten uppkommer dock ej genom att den 
utstrommande gasen trycker pa den bak-

omvarande luften, vilket ar en vanlig 
missuppfattning. For att klarlagga detta 
tanker vi oss att den klotformiga behal- 
laren i fig. 1 innehaller en blandning av 
bcnsinanga ocb luft. Ora denna bland
ning antandes, skulle trycket i behalla- 
ren stiga kraftigt, men beballaren skulle 
cj flytta sig, eftersom trycket fordelar 
sig likrormigt mot behallarens vaggar. 
Om vi daremot tar upp ett hal i behal
larens vagg, sa att gasen kan stromma 
ut i en riktning, konimer detta att med- 
fbra att jamvikten stores, eftersom ing
en kraft kan verka i arean Ai enligt fig. 
2. Kraftcn mot den motstaende arean 
A-< kommer darigenom att medfora att 
beballaren ror sig at vanster enligt fi- 
guren.

Dragkraftens (F) storlek ar beroende 
av trycket i beballaren (P) och utstrom- 
ningsareans (A) storlek och fir lika med 
trycket multiplicerat med arean. Salun-

A, }
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da kan dragkraften uttryckas som:
F = Ρ,.ΧΑ kp (J)

F = dragkraft i kilopond (kp)
P = brannkammartryck i kp/crn2 
Ac — utstromningsarean i m2 

Under vissa forutsattningar kan man 
uppna storre dragkraft genom att forse 
utstromningsoppn ingen med ett expan- 
derande munstycke eller s.k. De Laval- 
dysa enligt fig. 3.

F

Tillskottet i dragkraft sum denna dy- 
sa ger, uttryckes vanligen genom att fo
ra in en koefficient C,.· i formeln, varvid 
roljande uttryck erhalles:

F = C,,XP(.XA kp (2)
Dragkraften kan aven uttryckas som 

andringen av gasens rorelselangd eller 
moment. Med rorelsemangd forstas en
ligt Newton produktcn av massa och 
hastighet. Den utstrommande gasmassan 
per sekund uttryrckes som:

G

.. g X t
diir G -=- totala drivmedelsmangden i

Fg _
t — brinntiden i sekunder 
g -- jordaccelerationen 9,81 m/ 

sek.2

Salunda kan dragkralten aven uttryckas 
som:

F
G

X c kp

dar c utstromningshastighcten i 
m/sek.

Vad menas med en raketmotors 
impuls?
Det ’’arbete” som en raketmotor kan 

utfora, angives genom dess totala impuls, 
som ar produkten av dragkraft och 
brinntid.

I = F X t kps (4)
1 = total impuls i kilopondssekunder
 ̂ (kps)

F = dragkraft i kp 
t — brinntid i sek.
’’Effekten” hos ett raketdrivmedel kan 
angivas genom dess s.k. specifika im
puls, som uttrycker den impuls som var- 
je viktsmangd forbrukat drivmedel ger 
upphov till.

F X t
G kps/kg eller sek.

G = drivmedelslangd i kg 
kp — specifik impuls i kps/kg eller 

sekunder.
Om ekvationcn 3 och 5 kombineras, er
halles foljande uttryck for specifika im
pel sen :

sek.

Radiell eller axiell forbranning?
Nar det galler stora raketer gjutes van
ligen krutet i stavar med langsgaende 
halkanal. Antiindningen sker i centrum 
och forbranningcn fortplantar sig radi- 
ellt ut mot motorhylsans vaggar. Genom 
att utforma haligheten pa olika satt, sa 
har man vissa mojligheter att styra for- 
briinningsforloppet. Ett par exempel pa 
olika utforanden visas i fig. 4. och 5.

o
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Modellraketmotorerna har vanligen axi- 
ell forbranning, men det forekommer 
aven ett par typer med radiell forbran
ning. Vid axiell forbranning antandes 
krutet narmast dysan och brinner axiellt 
framat. Allmant kan sagas att radiell 
forbranning ger stor dragkraft men kort 
brinntid, medan axiell forbranning ger

langre dragkraft och langre brinntid. 
Vilken typ man skall valja blir alltsa 
mycket en fraga om vilken acceleration 
man onskar. I fig. 6 visas konstruktio- 
nen av ett par typiska modellraketmo- 
torer, bada med samma impuls men oli- 
ka dragkraft och brinntid.

Pa den svenska marknaden finns nu fy- Data och anvandningsomrade for dessa 
ra olika motorer for olika andamal. framgar av foljande tabell.

Typ nr Total
vikt

Bransle
vikt

Total
impuls Brinntid Medel-

dragkr.
Tids-
fordr. Anvandning

A. 8—3 17 g 3,5 g 0,32 kps 0,90 s 0,36 kp 3 s Ensteg
B. 8—4 20 7,0 0,52 1,40 0,36 4
B 3—5 20 7,0 0,52 0,35 1,50 5

..
B. 8—0 20 7,0 0,52 1,40 0,36 0 Startsteg

"') Kan aven anvandas for andra steget i tyngre tvastegsraketer.
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De anvanda typbetekningarna ar ame- 
rikanska. T.ex. B. 8—4 betyder att det 
ar en raketmotor av typ B med tot. 
impuls = 0,701 — 1,20 lb-sek., .8 m- 
nebar att medeldragkraften ar 0,8 lb 
och 4 betyder att tidfordrojningen ar 4 
sekunder.

Rakneexempel.
Berakna specifika impulsen I och ut- 
stromningshastigheten c for en B. 8—0 
motor.

0,36 X 1,4
I-" = 0,007 = 72 SeL
c = 8 X 72 = 7 1 0  m/sek.

Som jamforelse kan namnas att I for 
den tyska V-2 raketen var c:a 208 sek. 
och utstromningshastigheten c:a 2000 
m/sek.

forts, f ran sid 23 
A 2 . . .
fraga om startteknik. 15-minuterslop- 
ningar med modellen pa linan, hor snart 
till vanligheten. Att i ett sadant sam-

manhang anvanda fuse ar ju uteslutet! 
Var ’’loparkung” f.n. ar nog Bo Modeer, 
som verkligen inte ger sig forran han 
lagt karran i en lamplig blasa. (SMFF 
har ansokt om medlentskap i Riksidrotts- 
forbundet). Att beharska denna loptek- 
nik och ha en modell som ar val intrim- 
mad ”pa linan” ar numera faktiskt vik- 
tigare an att ha en modell med super- 
glid! Atminstone sa lange det ej ar fra
ga om kvalls- och nattavlingar.
Den som ar intresserad av att studera 

ytterligare ritningar pa goda A-2:or, vill 
jag rekommendera att studera aldre num- 
mer av MODELLFLYG-nytt (1962— 
63), bl.a. firms foljande intressanta sa- 
ker:
3/62 Takapaas u-formade; 4/62 Kekko- 

nenes ”Inde”, Strangs fina A-2-4; 5/62 
Kalens ”Eva 6”, Sares, Berglin; 6/62 
Lars Johanssons SM-vinnare, min ’’Nell”;
1- 63 A-2-profiler, 2/63 Arne Hansen; 
Norman Ingersoll (intresting!); 3/63 A-
2- profiler, Stellan Knoos’ ”Ulla”. 
SLUTKLAM: JAG GILLAR A-2!

HOBBY
endosl det bdsta

r gott nog
dag - i morgon - allfid

(ipnurnlnnanf.
A. Hermele A/B, Lindvolfsplan 6, Stockholm 9, Te|,: 69 19 19, 68 15 15



A

i =►
Forsdkra ei redan I dag om en ENYA kva lite tsm oto r t ill k ra ttig t 
reducera t p ris ! De nya m ode lle rna  ENYA 29-1111 och ENYA 
35-111 har just inkom m if, v a rfo r fo r ra  m odellerna  u ltorsd ljes sa 
long} la g re t rdcker. Rekvirera i dcig —  la g re l d r begrdnsat.

NYHETER!
POXYLAC
G R D N  -  R O D  -  B L . A  -  G U L  -  V I T  -  S V A R T  -  K L A R

Spara v ik t genom  den nya 2-kom ponents p lastlacken. Sam tid ig t 
fa r  ni en hundrap rocen tig  b ranslesdker yta. POXYLAC blandas 
med hardave och to rk o r sedan kemiskt. PO XYIAC K kan anvcin- 
das d ire k t οναηρά va n lig  dope  e lle r spdnnlack. N o im a lt rdcker 
en strykn ing  och v ik ten  b lir  da m inim al.
Pris 1/4 I 6:90
Fortunning fo r  sp rutn ing 100 ml 1 : 25

ARMERINGSPLAST
N y tun n fly ta n de  plast fo r  g las fibe ra rm ering .
ARMERINGSPLAST kan aven anvdndas fo r  re p a ra tio ne r och 
t. ex. i m otorrum  pa b a ta r och fly g p la n , ARMERINGSPLAST 
b landas med a cce le ra to r och h arda re  och lam nar e fte r ca 20 
m inu ter en g lashdrd  yta.
Pris 1/4 1 9:50

GLASFIBERVAV
Finmaskig tunn kva lite t, avsedd fo r  hobbybruk. 
GLASHBERVAVEN d r endast 0,10 mm tjock , v a rfo r v ik ten  fo r  
fd rd ig a rm e ra d  y ta  cir m ycket lag. Det rdcker norm al! med en
dast 2 s trykn in ga r ARMERINGSPLAST fo r  a tt m atta  vdven.
Pris 1 x 0 ,5  m 7:50

ENYA 29-11 IB RC 
ENYA 35-11 
ENYA 35-11 RC

forr 79: 50 nu 63: 50 
forr 72: 50 nu 58: — 
forr 89: 50 nu 71: 50

UTFORSWLJNING
TELECONT 3-5-9
De supe rregenerativa  a n ldggn inga rna  u tforsd l|es nu med 20 % 
rabatt, men fo r tfa ra n d e  med fu ll g a ran ti (1 ar). Prisexempel pa 
kom p le tta  a n ld g gn in ga r med servon och ackum ula to re r:

3 -kana lsan ldggn ing  Forr 886:—  Nu 695: —  
5-kana lsan ldggn ing  Forr 1148:40 Nu 918: —  
9-kana lsan ldggn ing  Forr 1551:90 Nu 1241: —

Rekvirera nya ka- 

ta log en  med lan- 

d etr storsfa sorte- 

ring m o d e llflyg - 

p lan, m odellba tar, 

m o d e llb ila r, m in ira 

cing, m odellm oto - 
re r,rad iostyrn ing , 

o riva trad io , m odeil- 
tdg , t illb e h o r m. m. 

V dr ka ta log  d r a ll- 

tid  lika  rykande ak- 
tuell, POSTORDER 

EXPEDIERA5 PA 
DAG EN .

_____m An a d e n s  t ip s  . _
1 Trc som inte skall s idenklas iro d e ry to r o. d.) kan grundas pd *

I fo lja n d e  satt; Spad va n lig  dope  med 50% th inner, stryk y tan  ■ 
tva  ganger. Slipo la tt med f in t sandpapper. Stryk nu y tan  I 
en gang med ARMERINGSPLAST och vattens lipa , V isar ytan

I fo r tfa ra n d e  p o re r ide tta  kan fo rekom m a v id  mjuk balsa) ges I 
unnu en s trykn ing  med ARMERINGSPLAST. Efter y tte rlig a re  I 
en va ttens lipn ing  malas sa y tan  med POXYLAC, det b rukar 

i  idcka  med en strykn ing, men vissa ku lo re r kan behova  tvd. i 
* De lta  har v iso t sig va ra  det enklaste sattet a ft fa  en la tt * 
• fin ish  med m ycket hog kva lite t. .

Sand mig om gaende mot p o s tfo rs k o tt:
; j  Enya 29-lli B RC L_‘ Poxylac ku lo r ....................
, i Enya 35-11 :lj  Poxylac fo rtunn ing
Π  Enya 35-11 RC {"} A rm eringsplast
i. lT e le c o n t LC 3 Π 5  l . 9 i."_ G las fibe r
Sand mig aven nya m ode llka ta logen , 2 :50 i frim cirken 
b ifogas som beta ln ing.

N a m n .......................................................................................................

Bostad .....................................................................................................
Postadress ............................................................................................

H O B B Y T J A N S T
O L O F S G A T A N  7 ·  B O X  3310 ·  S T O C K H O L M  3 ·  T E L E F O N  08 /20  23 04
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torts, fr. sid 24
De basta ...

Moberg, FK Gamcn S79, 8) I.. Flodstvoni, 
Skvadern 875, 9) B. Blomberg, Gamcn 872, 
10) R. Johansson, Gamcn 871, 11) R. Wil- 
kcsson, Enkoping 868, 12) F. Qvarnstrom, 
Vingarna, Sthlm 853, 13) Y. Domstedt,
Norbcrg 835, 14) L. Hansson, ARM 83C,

Klass D-2
1) R, Hagel, ARM 886, 2) H. Broberg, 

Borlange 881, 3) H. Ahlstrom, Borlange 
881, 4) U. Carlsson, AKG 872, 5) A. Lof- 
vandcr, Skvadern 858, 6) L. Larsson, Solna 
MSR 837, 7) S. Forsman, Finspang 834, 8) 
B. Wall, Uppsala 816, 9) J. Zettcrdal, Sol
na 814 (jun.), 10) H. Wassen, Uppsala 812 
(jun.).

Basta klubb
1) ARM 2668, 2) Skvadern 2627, 3) Upp

sala F’R 2599, 4) Ornen, Norberg 2508, 5) 
FR Gamcn 2472

TKVLINGSINBJUDNING

Konglig Dansk Aeroklub inbju- 
der till Nordisk Landskamp for 
linstyrda modeller den 5 och 6 
September. Tavlingen kommer att 
ga pa Kastrup.

Fran Aero-Club Walldorf i Vast- 
tyskland har vi fatt en inbjudan 
till deras 12:e internationella 
modellflygdag den 6 September, 
Tavlingen omfattar alia frifiyg- 
klasser och dr en av de storsta 
regelbundet aterkommande tav- 
lingarna i Tyskland. Narmare 
upplysningar om tavlingen kan 
erhallas fran W illi Mdller, 6909 
Walldorf, Lilienthalstr. 8.Te l.598.

forts, fr. sid 25
Griterium .. .

de beskedet att Europa Cup-tavlingen i 
Saar skall arrangeras aven i ar, troligen 
under senare delen av September. Detta 
far naturligtvis icke tagas for en officiell 
uppgift, men enligt vad vi kunde forsta, 
ar det avgjort att tavlingen kommer till 
stand, officiell inbjudan kommer tydli- 
gen senare i vanlig ordning.

Lennart Hansson

Resultatlista 

A 2
1) J. P. Librecht, Frankrike 900, 2) M. 

Dremiere, Frankrike 857, 3) J. Florn, 
Tyskland 846, 4) N. Mertes, Luxemburg 
806, 39) E. Hakansson, Sverige.

C 2
1) H. Degieux, Frankrike 890, 2) R. 

Hofsess, Tyskland 813, 3) J. Horn, Tysk
land 800, 4) J. O. Akesson, Sverige 778, 
7) L. Hansson, Sverige 753.

D 2
1) M. Jean, Frankrike 900, 2) J. O. 

Akesson, Sverige 816, 3) Guilloteau,
Frankrike 807, 4) J. Fontaine, Frank 
rike 790, 5. Gocorcena, Spanien 762.

Radiomodeller, RCI
1) Bosch, Tyskland 3737, 2) Teuwen, 

Belgien 3354, 3) Schmitz, Tyskland
2685.

Till salu
Super Record, italienska tav- 
lingspropellrar i tra. 6x8,  6X9,  
7X8, 8X4, 8X6, 8x8,  9X4 och 
10x6 kr. 1: 65, 11x6 kr. 2: 30.

AERO-HOBBY,
Box 16163, Stockholm 16
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MARKLIN
nyheter 1964

r
FR ANSKA STATSBAN OR NAS S N ALL TAG SVA G N AR  
Snd ll tagsvagn  1 klass — mode l l  av  f ranska  A  8 myfi  
av  ros tf r i t t  stal — 4-ax l i g  — langd 24 cm — vagnens 
overde l i k ra f t ig  p last och i fd rg  som fo re b i l den .  
04050 ' R:p 18: 50

1

G O D S T A G  MED TRANSFORMATOR
Bestdende av  lok  3000 — godsvagn 4503 och 4513 —
12 skenor  — t ra n s fo rm a to r  — tag la n g d  31,5 cm.
02960 R:p 85: —

D A N S K A  STATSBANORNAS DIESELLOK 
D iese l lok  (DSB) typ M y  1100 — 6-ax l i g t
— k ra f to v e r fo r in g  t i l l  3 ax la r  v ia  kugg- 
h ί uI — 4 s l i rskydd ger  okad d ra g k ra f t
— rddbrun  he lm e ta l lk ap a  med exakt 
a te rg iv na  be teckn ingar .
03067 R:p 78: —

DANSK G O D S V A G N  
O lv a g n  — 2-ox i ig  — modell  av pr ivat -  
vagn t i l l h o r a n d e  det danska Carls- 
b e rgb rygge r ie t  — v it  med gron  text — 
tak med im i te rade  ven t i l a to re r  — langd 
13,3 cm.
04636 R:p 13: 50

n y h e t  1 9 6 4

En ny s ta n da rd fo rp ackn in g

Kan anvdndas bade f5 r  ra ce r td v l in g a r  och som 
t ra f ik spe i
Systemet, da r  man kan m anovre ra  2 b i la r  pa 
samma spar
Idea l isk  1- och 2 -spar ig t  vdg-  och moto rvag -  
system med tvd o l ik a  ku rv ra d ie r  och harnals-  
ku rvor
Kraver  l i te t u trymme och kan d a r fo r  kombine-  
ras med m o de l l jd rnvc iga r  i skala HO

N Y H E T E R

Pr is fo rm an lig  sais med 12 b an de la r  samt pelarsats.
Tva b i la r ,  Merchedes  190 SL och Porsche. 09 400-1 R:p 66: 

10 V IK T IG A  PUNKTER O M  A U T O  M O T O R  SPORT
5 K o rkon t ro l l .  Tva knap pa r  fo r  manovre r in g  av 

e lm a g n e ta r t ik la r
6 Au tom a t is k  ko r ts lu tn ingssakring  i ko rkon t ro l len
7 Elek t romagnetiska f o rg re n in g a r
8 El -magnet iska  ja m v a g s b o m m a r  och k on t ro l l to rn  

med v a rv ra kn a re  fo r  b i l c r
9 Byggsatser  fo r  m ode l le r  v id  vdg och tdvl ings - 

bana
10 O beg ransad  u tbyggnad  och p r is b i l l i g t  system 

m otsvara r  de hogsta ansprcik

A R T I K L A R
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