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ΕΝΥΑ 049 
glod

Standard 25: 50

m
MODELLMOTORER Standard 29: 50 RC 34: 50

ENYA 06 
glod

ENYA 09-11 
glod

Standard 29: 50 RC 34: 50 Standard 37 :— RC 47: 50

ENYA 15-11 RC 
glod

Standard 48: —  RC 58: 50 Standard 44: RC 54: 50

ENYA 15-11 
Marine RC 
glod

ENYA 19-1V RC 
glod

Standard 59: —  RC 69: 50 Standard 73: — RC 83: 50

ENYA 19-1V 
Marine RC 
glod

Standard 49: —  RC 59: 50 Standard 65 :—  RC 75: 50

ENYA 29-IV 
glod m M / *  l / \ f  Λ  I  I T C T  tack vare fo rstklassigt m ateria!

n U \ 7  I V V A L I I C l  och oovertra ffad  precision.

I  A / * A  D D I C C D  P° grund av Ifing t driven ra-
r  K I 9 C I 1  tionaIise ring  och d irek lim po rt.

12 m A n a d e r s  g a r a n t i m otorer. 

FULLSTANDIG SERVICE

Standard 69 :—  RC79:50
TILLBEHOR t. ex. Ijuddam pore, svfinghiut och kopp· 

ling a r firms t i l l  de fiesta m otorerna.

ENYA 35-111 
glod

J p ; *

Standard 72: 50 RC 89: 50

. .  J L - ENYA 45 RC 
\ l f « k .  o'dd

ENYA 60 RC 
glod

Standard 82: — RC 99: — Stand. 103: · RC 119: —

AVGASRDR med 
LJUDDAMPARE

Stand. 123:— RC 139
Fassande 15,19 10:50
Passande 29, 35, 45 11:75

G e n e r a la g e n t

HOBBYTJANST
OLOFSGATAN 7 ·  BOX 3310 ·  STOCKHOLM 3 ·  TELEFON 08/202304



PRISBOMBER!
N Y A  J A P A N S K A  R A D IO S T Y R N IN G A R  AV V A R L D S K L A S S

ARCON

Itlf·
ARCON 1-lconols sandare

Arcon ti 11 verkas i Tokyo ov Arcon Corporation, ett av de s'orre foretagen ΐ den 
cleklroniska bronschen. Den storsta delen ov produktionen exporteras t i l l  USA, 
och on laggningornos utforande or dd rfo r ov samma slag som gongse om eri- 
kontka typer. An loggn ingarna dr temperaturstobiliserade fo r —20° C och hor 
e tt i r j  fabriksgaranti.
A R C O N  1 -K A N A L S  S U P E R  H E T E R O D Y N A N L A G G N IN G
Sandaren it i l l  vors te r) dr heltransistoriserod med 3 transistorer. Den dr upp- 
byggd p i  tryckt kre's med kornponenter av hogsta kloss, t. ex. m ikroswitch som 
signolknapp. Den har fu llt  nedskjutbar teleskopantenn, som utdragen mater 1.200 
mm. Inbyggt m o'instrum ent visor batterispanningen under belastning, s6 art bat- 
terierno kan bylos innon de to r slut. Stromfdrsdrjnmgen sker med 2 St. serie- 
kopplade 9 V transistorbotterier. Utan signal or slrdm forbrukningen 15 mA, med 
signal 20 mA, vclket m edfor a tt en batterisats rdcker c:a 2 tim mar. Den inma- 
fade effekten t i l l  slutsteget dr <:a 250 mW. Tonfrekvens 500 H i. Storlek 
140X80.<40 mm. V ik t med batte rie r 400 grom. 158:50
M ottagaren ( t i ll  hoger) hor 6 transistorer och 3 M F-filte r och dr krista llstyrd. 
Den dr uppbyggd p i  glasfiberlam inerad tryckt krets med m iniatyrkomponenter 
och dr dd rfo r mycket liten t i l l  fo rm atet, 25 > '40 X 5 0  mm. V ik t 65 grom. Strom- 
fd rsorjn ingen sker med ett 9 V Ironsistorbotleri fo r mottogoren och 2 St. serie- 
kopplode 1,5 V penceller fo r roderservot. Med signal drar m ottagaren 8 mA, 
utan signal 3 rnA ur 9 V -batte rie t. M ax-s‘ ram genom transistorrelaet (3 — 4,5 V) 
d r 500 mA. Passande roderservon Gyron, Vaficom p m. f l.  138:50
B a tte rih illa re  med strom brytore och anslutn ingskontakter fo r m ottagore och 
servo 18:50
A n ldggn ing med sdndare och m ottogare p i  samma frekvens (26,995, 27,045, 
27,095, 27,145 eller 27,195 M Hr) somt bo tte rih6 llo re  315:50
Roderservot Gyron 28:50
Batterisats t i l l  sondare och m ottagore 11:45
Obsl V ira  jopanska o rig in a lba tte rie r hor en log ringstid  av c:a 2 i r  och varar 
Idngre an de fiesta ondra typer av transistorbotterier.
A R C O N °6 -  O C H  10 K A N A L S  S U P E R H E T E R O D Y N A N L A G G N IN G A R
I slutet av fe b iu a 'i beroknos de forsta av Arcons flerkano lsanlaggningar finnos 
i lager. Det d r heltransistorlserode, tv is im u lto n o  sondare av gongse amerlkonsk 
typ med m dtlnstrum ent och teleskopantenn och m ottagore med tungrela passande 
Transmite roderservon elle r de nya transistoriserade versionerna ον MK M u lti
Servo A n loggn ingarna levereras samtrimmade p& frekvenserna 26,995, 27,045, 
27,095. 27,145 och 27,195 MH*.
6 -ka na ltan la gg n in g  695:—
10-konolson ldggn ing 880:—
MK M ulti-Servo Custom, transistoriserat, med anslutn ingskontokt fo r Arcon128: —

AR C O N  1-kanals m ottogare

B O N N E R  P R O P O R T IO N A L
Bonner p roportiono lonIdggn ing finns inom kort i lager. Den har 8 proportione lla  
kanoler och m otsvorar en icke proportione ll an ldggn ing med 24 funktioner. 
Sdndaren hor t v i  spakar med resp. hd|d-, skevroder och sido rode r'm o to rkontro ll. 
Dessa 4 kanoler dr trim bara. 4 extra , he ll propo rtione lla  kanaler finns dess- 
utom Sondoren hor en inm oiod effekt t i l l  slutsteget αν 1 W , inbyggdo oekumu- 
latorer p i  12 V samt loddaggregat fo r b6de sondar- och m otlagarackum ula 'o- 
rerna. M ottogoren dr kris ta lls tyrd och heltransistoriserod samt fu llt  fa rd igkopp lad
fo r 8 servon. Oen dr tem peralurstabiliserad ner t i l l  —18° C, Storlek 75 X 5 0 X 3 5  
mm, v ik t 170 gram. En ackum ulator p i  10,5 V (500 m Ah), som vdger 220 gram, 
ger slrom t i l l  s6val mottagaren som a lia  servona. Servona dr av den nya Bon- 
nertypen med rak rorelse (15 mm, dra gkro ft 1,8 kg). Storlek 8 0 X 4 3 X 2 5  mm, 
v ik t 95 grom.
Kompletr an ldggn ing med sondare, m ot'agare, ackum ulaforer, rnbyggt ladd- 
aggregat och 4 servon, fu llt  fa rd igkopp lad  och k la r fo r anvdndning 2.950: —

G O L D B E R G M O D E L L E R
Tre volkdndo m odeller av Goldbergs fo b rika t har nyligen inkommit.
Sr. Falcon, beprdvad skuldervingod traningsmodell fo r m ulti med en spdnnvidd 
ov 1 700 mm. la m p lig  motor Merco 49 RC eller onnon motor pd 6 -1 0  cm '.

Falcon, skuldervingad nyboriarm odell fo r en eller fle ra  kanaler med en spcnn- 
v idd  av 1.400 mm. Lam plig fo r motorer p i  7,5 — 3,5 cm :. 68: —
Skylark, en- elle r lv im o :o r ig , lig v in g a d  m odell med en spdnnvidd av 1.400 mm. 
Ldmplig m otorstorlek 2,5 —3,5 cm1 (en motor) eller 1,5 —2,5 cm ' ( tv i  m otoren.

A N D R A  N Y H E T E R
MK M ulti Servo Custom med transistorrela 12 8 :-
MK M ulti-Servo Custom 6 9 :-
MK Singleservo 6 8 :-
MK Singleservo fo r m otorkon'ro ll 6 8 : -
Camloc, amerikonsk fjdd rande ba jonettskruv, per par 9:75
D ius Fastener, per par 4:70
Totone g in g jo rn , per par 2:50
Fa'digbockut nasstall, fabr. Krick 6 -
Robbe Dampfjocht 1 1 4 :-
G lasfiberkropp t i l l  Candy 11 0 :-
C ellplastvinge t i l l  Candy, Taurus m. fl. 47:50
Plast-Jonas 54:50
<ontakto lja  Oxydex i sprutfdrpackning 12:75
Loddaggregat Accufit-Super 500 i500 m A -6  V) 61:50

Rekvirero nya kata- 
logen med landets 
storsta sortering mo- 
dellflygptan, m odell- 
batar, modellbilar, 
m iniracing, modell- 
motorer, radiostyr- 
ning, privatradio, mo· 
delltag, tillbehor m. m. 
Var kotolog dr alltid 
like rykande aktuell, 
POSTORDER EXPEDI- 
ERAS PA DAGEN.

Sand mig omg6ende mot postforskott:

Sand mig oven nya modellkatalogen, 2:50 i frimarken 
bifogas som betalning.
Namn ..........................................................................................
B o s ta d .......................  .......................  ..............
Postadress . .........  ....................................

HOBBYTJANST
OLOFSGATAN 7 ·  BOX 3310 ·  STOCKHOLM 3 ·  TELEFON 08/202304

GENERALAGENT fo r: ARGON - deBOLT - E.E.O, · ENYA - FOX - FUTABA - KEMTRON - MERCO · Μ K ■ REUTER - ROBBE - STERLING -TORNADO
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HP-produkter
Det ar inne att vara ute med 
vdra modeller!
DE ΜΟΝΕ
S P A N N V ID D  960 mm.
M odern  kva lite ts -bygg sa ts . Kom p le tt med 
fa rd ig a  s p ry g ia r  o. p ly w o o d d e la r, lis te r, 
b a ls a d e la r , be k la d n a d  sam t r itn in g  i fu ll 
ska la .

RIKTPRIS in k l. oms. Kr 21: 80

LA M O N O
S P A N N V ID D  1220 mm.
Tota l b a ry ta  17,50 dm 2.
V in g b e la s fn in g  12 g r p r dm 2.
To ta l v ik t  210 gr.

RIKTPRIS Kr 21:80  
Anvand HP lacker .

1/4 1/2 1/1 I.
Spannlack 4 : —  7 : —  13: —

Klisterlack 4 : — 7 : — 13: —
Dope
Latt Dope 3 :7 5  6 :5 0  11:50  
NYH ET
OS 0,6 g lo  12— 200 v/m Id m p lig  t i l l  De M one

Kr. 49: -

Begar prospekt.

HOBBY PRIMA, Box 130, Enkoping

Quadruplex
Driftsaker proportiona lstyrn ing fo r svenska forha llanden.

Q uadrup lex ger tre helt proportione lla  roderfunktioner samt trotte l. Systemet dr 
uppbyggt ρά pulsprincipen med ’’da rrande” roder, det enklaste och hitti I Is mest 
funktionssakra systemet. Roderdarret d r pa den nya modellen k ra ftig t reducerat 
och knappast m arkbart.
M ottagaren dr en superheterodyn; helt transistoriserad och drivs pd samma acku- 
m ulatorer som servomotorerna. Dessa dr m odifierade Bellamatic med helt ny 
centra liseringsfjdder och med storre dragkra ft. Servomotorerna innehaller inga 
de ta lje r som fo rd ra r skotsel.
Rorsandare med mycket hog uteffekt. Enspaks- 
utforande med sido-, hojd- och skevroder i spa- 
ken samt tryckknappar fo r m otorkontrollen.
Hela an laggningen dr tem peraturstabiliserad 
ned t ill —20°C och kom plett insta lla tion med 
servon, m ottagare och ackum ulatorer vager en- 
dast 560 gram.
Pris kom plett an laggning 
inkl. ack. kr 3.048: — . Nu 
i lager!
G eneralagent:

Aero-Hobby
Box 16163 Stockholm 16 
tel. 49 07 00
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Slut pa bullret!
MODELLFLYGNYTT
O rgan fo r Sveriges 
M odel If lygforbund.

Anslutef till Kungliga 
Svenska Aeroklubben

Redaktion
och annonser
V a lte r Johansson
Hdngeryd
LAMMHULT
Tel. Fraggahult 45

I allmanna debatten bryts kortsynt ekonomiska as- 
pekter mot de langsiktiga negativa konsekvenserna av 
buller. Liksom nar det galler luft- och vattenforore- 
ningar har i bullerdebatten manniskans sanitara be- 
hov visat sig vara ett nagot for svagt argument. Vi 
inom hobbyomradet aberopar rekreation som huvud- 
skal for var verksamhet och tanker da pa dess goda 
sociala och allmanmanskliga verkningar. Da far vi 
inte bidra till att gora medmanniskors och var egen 
miljo mindre draglig.

Tidningsstyrelse: 
Sune Persson 
Christer Soderberg 
C-E Auner

Redaktionskommitte: 
Goran Alseby 
Lennarth Larsson

Sveriges M ode llflyg -
forbund

LAMMHULT
Tel. Fraggahult 45.

C iv iltrycke rie t· i K o p ing  AB 1965

Om slagsbilden

visar en TR-final, med 
bl. a. Christer Soder
berg inblandad.

Alla modellplanstyper bullrar inte. Givetvis skall 
vi inte darfor hindra de som sa onska att flyga med 
forbranningsmotormodeller. En klass regleras av om- 
fattande och detaljerade regler. En stor del av det 
skapandets tjusning som brukar aberopas for modell- 
flyget, ligger just i att utnyttja reglerna fullt ut. Li
ka garna som vingytans storlek, motortidens langd, 
branslets sammansattning etc. begransas for att pressa 
prestanda kan reglerna kra'va ljuddampare. Sa har 
skett i England och Nya Zeeland. Belgien och Vast- 
tyskland ar pa vag.

Vi borjar forsiktigt har i Sverige. Om sa skulle be- 
hovas far vi ta steget fullt ut och krava ljuddampa
re pa alia tavlingsmotorer for modellflyg. Forsiktig- 
heten ar dock befogad. Besvarliga definitionsfragor 
kommer i folje, oavsett om indelning sker efter ljud- 
niva eller motorstorlek. Kontrollen blir en stotesten, 
sarskilt om krav stalls pa ljuddampare utanfor den 
ordinarie tavlingsverksamheten. 1964 ars riksstamma 
har dock aran av ett synnerligen konstruktivt stall- 
ningstagande!

Goran Alseby
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Bo Hialmar Modeer:

Sa har trimmar jag 

A2 - modeller

Mina ar i ”Banan”-skolan i borjan av 
50-talet satte spar som till en del annu 
finns kvar ratt ordentligt. Hans modeller 
var robust byggda, tilde harda smallar 
och drag i linan, och fick gora det ock- 
sa. Den dar lite tuffa starttekniken lade 
jag mig till med, och allt eftersom aren 
gatt har jag forsokt anpassa den till vac! 
vi kan kalla ’’spring och leta termik” - 
metoden. Resultatet har blivit att det 
harda draget nu bara finns kvar sekun- 
derna fore kopplingen och det skall da 
resultera i en snav, snabb, stigande 3/4 
— 1/1 varv. Det finns tva skal till det- 
ta. Dels vinner jag nagra meter extra i 
hojd och dels, och det ar det viktigaste, 
kan modellen da sakrare ligga kvar i det 
uppvindsomrade (termik) dar urkopp- 
lingen skedde. Jag  har konsekvent stra- 
vat efter att trimrna rnina modeller till 
det monstret de senaste fem aren, till 
storre delen i sallskap med Thomann, 
vars erkanda kunnande i de har sam- 
manhangen givetvis varit till stor hjalp.

Jag vagar mig inte pa att ge nagra ge- 
nerella regler for hur man uppnar det 
har flygmonstret, utan Stryker noga un
der att de enkla fakta som vi funnit gal- 
ler tills vidare for mina, och till storre 
delen, Thomanns modeller. Det ar alltsa 
inte alls sakert att denna trimning pas- 
sar andra modeller lika bra, men det vo-

re givetvis intressant om nagon mera har 
lust att prova pa det.

Alltsa. Foljande regler rattar jag mig 
efter:
1. Mittvingen och ytterspetsen skall inte 

ha nagon skevning.
2. Innerspetsen skall ges lagre anfallsvin- 

kel (skrankas).
3. TP mellan 57 %  och 60 %.
4. Modellen trimmas stabil med stabbens 

anfallsvinkel, men sa nara stallgran- 
sen som mojligt.

5. Tid f5r ett normalvarv i lugnt vader 
25—30 sek.

Kommentar:

1 och 2. Detta ar rnycket viktigt och 
kansligt. En okning av ytterspetsens an
fallsvinkel ger inte alls samma resultat 
som minskning pa innerspetsen. Resulta
tet tycks bli det onskade bara vid en, 
mycket bestamd, skrankning. Sma avvi- 
kelser fran detta ger omedelbart daligt 
resultat. Vid 160 mm baskorda och an
fallsvinkel 5° bygger jag in 3 mm 
skrankning i innerspetsen (bakkanten 
lagges mot byggbradan i hela sin langd 
och framkanten hojes 3 mm vid innersta 
sprygeln), och ordnar dessutom sa att 
denna vinkel kan andras c:a + — 1 mm 
genom att det tva styrstiften flyttas 
framat eller bakat. Deras relativa hojd-
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Bild 1 och 2. Sidovy och narb ild  av vingspetsen. 
Ett styrstift ρά var sida om pianotraden som 
halier ihop spets och m ittvinge. Styrstift av ka- 
pad och fila d  skruv gangas d irekt i plywoods- 
prygeln, och kan dd Idtt flyttas mellan de olika 
iagena.

lage andras da, medan motsvarande hal 
i mittvingen ligger kvar pa samma hojd 
(Bild 1 och 2). Spetsarna spiinnes fast pa 
eu styv ram sa att de inte andrar form 
i vila (Bild 3).

3. Med TP mellan dessa varden har jag 
uppnatt onskat flyktmonster, men om 
den ligger langre bak blir resultatet sam-

!U

Bild 3. Spetsarna spannes fast med gummisnod- 
dar pa en vridstyv ram. Obs! att ena spetsen 
skall I i g g a plant, den andra (innerspetsen) 
skrankes med en liten klots under framkanten 
vid delningen.

re och samre, samtidigt som risken for 
stortspiral okar.
4. Ju narmare stallgriinsen modellen kail 

flvga, ju lattare gar den in i den onskade 
svangen. Det ar ocksa fordelaktigt un
der fortsatt termikflygning. Overstabil 
trimning med tendens till tryckning ar 
direkt olampligt.

3. Hur snav svangen kan vara bestam- 
mes till stor del av modellens allmanna 
uppforande, termiksvang, vingglidning- 
ar, etc. Men det har sattet att trimma in- 
nebar ocksa en pataglig fara for stort- 
spiral, d. v. s. att om svangen av nagon 
anledning blir snav och samtidigt hastig- 
heten hogre an normalt (t. ex. i kopp- 
1 ingen) sa hander det latt att modellen 
fortsatter stabilt pa det sattet itnda ner 
i marken. Det ar utprovat och innebar 
definitivt inga fordelar! Man halier sig 
alltsa lampligen ett stycke ifran minsta 
mojliga kurvradie.

Ibland kan det iinda vara onskvart att 
flyga med snav svang och da maste sar- 
skilda atgarder vidtagas. Vi har med gott 

forts pa sid. 29
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Detta ar alltsa tredje modellen i min A:2-serie. Ettan byggdes 1962, men var 
strukturmassigt mindre lyckad. Till utseendet var den dock lik sin efterfoljare 
’’Isabell 2” , som byggdes 1963. Ettan skrotades ganska snart, men tvaan flyger 
fortfarande. Trean byggdes 1964 pa grundval av erfarenheterna fran de tidigare 
modellerna.

Alla tre har haft ungefiir samma ving- 
form och ytfordelning. Vingprofilen har 
hela tiden varit VM-vinnarens fran 
1957, Babic. Stabprofilen var till en bor- 
jan av eget marke, ritad pa ’’gehor” , 
men nu har jag overgatt till Go 804, vil- 
ken jag modifierat en aning for att fa 
plats med en 2X 10 bakkantlist. Modi- 
fieringen torde inte inverka menligt pa 
de aerodynamiska egenskaperna. Profil- 
vardena till Go 804 finns i Aeromodel- 
ler febr. 1962 och till Babic i samma tid- 
ning aug. 1961.

Till 1965 ars tavlingssasong hoppas jag 
fa tid att infora foljande modifieringar 
pa trean.

Ny stabbe med kordan 85 mm och spv. 
535 mm medfor, med bibehallande av 
bakre stab-bryggan, en okning av av- 
standet mellan vinge och stabbe med 15 
mm. Tyngdpunkten som f. n. ligger vid 
50 %  flyttas bakat ca 10 %  samtidigt 
som anfallsvinkelskillnaden minskas for 
att motsvara tyngdpunktsforflyttningen. 
Enligt Beuermanns metod for bestamning 
av tyngdpunktslaget hos segelmodeller 
ger ovannamnda andringar optimal

langdstabilitet. Tyvarr medger inte ut- 
rymmet att jag har redogor for denna 
metod, men formodligen ar det inte sista 
gangen den omnamns i MFN, eftersom 
Peter Wanngard starkt kritiserat Beuer
manns metod i en insandare i Aeromo- 
deller jan. 1962. Det innebar emellertid 
inte att metoden ar oanvandbar. Det 
mesta inom modellaerodynamiken, som 
inte skrivits av F. W. Schmitz, har ju 
motsagts av Peter!

For att aterga till ’’Isabell 3” , sa fram- 
gar det av ritningen att jag foredrar 
hangande nos (paraplykrycka enligt 
Wanngard). Denna nostyp tilltalar mig 
rent estetiskt, varfor den kan stallas 
utom all diskussion. Peter Wanngards 
synpunkter pa nosutformningen (se det 
i ovrigt utmarkta nr 6 1964 av MFN) 
kan val anses som enbart larv med tan- 
ke pa de dimensioner (hojd och bredd) 
en modern A:2-nos har. Att noslangden 
daremot har betydelse ar en annan sak, 
som det skulle vara roligt att hora syn
punkter pa.

Dick Wiklund
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Nyttig teori for radioflygare

Det diskuteras alltid mer eller mindrc om hur en del manovrer i multiprogram- 
met skall utforas nar nagra multiflygare samlas. En manover som vallat en hel del 
diskussion ar spinn och vi skall med utgangspunkt fran ett kapitel i en flygvapen- 
skrift ’’Flyglara” forsoka ge en teoretisk bild av vad en spin egentligen ar.

Gunnar Hofman

Historik
Redan under flygningens tidigaste ar 

erfor man, att ett flygplan kan raka i 
spin. En irakad spin va.r vid denna tid 
i allmanhet katastrofal, eftersom man da 
inte kande till lampliga manovrer for 
att hava spinrorelsen. I de fall da pilo- 
ten under flygningens tidigare ar lycka- 
des hava en spinrorelse berodde detta 
mera pa en lycklig slump an pa riktigt 
ansatta urgangsroder.

Engelsmannen H. G. Hawker anses va
ra den, som forst gav anvisning pa rik- 
tiga roderrorelser for spinurgang, vilket 
skedde under forsta varldskriget.

Flygplanet har i spin avsevard Ievande 
kraft, som skall bromsas upp medelst 
moment av luftkrafter vilka erhalles ge- 
nom lampliga roderutslag.

Detta liit sig gora under tidigare ar mir 
flygplanen var forhallandevis latta och 
darigenom den kinetiska energin i spin
rorelsen var mattlig jamford med det 
arbete som luftkrafterna kunde utriittn.

Allteftersom flygtekniken utveckladcs 
blev vingbelastningen hos flygplanen 
hogre. Darigenom blev forhallandet mel- 
lan masskrafter och luftkrafter vid en

given rorelse storre. Av denna anledning 
blev spinurgang allt svarare att genom- 
fora.

Pa grund av detta forhallande blev det 
nodvandigt att narmare studera spinro- 
relsens mekanik och vid flygplankon- 
struktion strava efter gynnsamma spin- 
egenskaper. Bl. a. borjade man under 
20- och 30-talen att bygga speciella 
vindtunnlar for att experimentellt pro- 
va en flygplankonstruktions spinegen- 
skaper. I dessa vindtunnlar bars flyg- 
planmodeller av en vertikal luftstrom 
med en hastighet motsvarande flygpia- 
nets sjunkhastighet under spinrorelsen.

I dag kan man konstruera flygplan, 
som ar praktiskt taget ’’spinsakra” dvs. 
ienom sin aerodynamiska utformning 
och viktfordelning gar de automatiskt ur 
en medvetet utford spinrorelse.

Beskrivning αν spinrorelsen

Spinrorelse hos ett flygplan kanneteck- 
nas av att det under hojdforlust utfor 
en roteranae rorelse. Denna rotation ut- 
gores framst av gir- och rollrorelse. Ro- 
relsen paminner om en spiraldykning 
(dykning langs en skruvlinje), men skil-

10



Fig. 1 a— b. Olika typer av spinrorelser has flygplan. A. Normal spin kannetecknas av hog 
sljdrt, vid banspiral, relativt lag rotationsbastighet. B. Flatspin kannetecknas av lag stjdrt, 
snliv banspiral, hog rotationsbastighet.

jer sig fran denna genom att vid spin 
vingen ar overstegrad.

Spinrorelsen kan i olika fall ha olika 
Karaktar. Vid s. k. normal spin ar stjar- 
ten hog och flygplanet ror sig nedat i

cn forhallandevis vid spiral — radien 
kan vara av samma storleksordning som 
flygplanets spannvidd, fig 1 a. R.ota- 
tionshastigheten ar darvid relativt la:;.

ό
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Vid s. k. flatspin ar skruvlinjens radio 
avscvart mindre an flygplanets dimen- 
sioner, endast nagon decimeter. Stjarten 
Sr obetydligt hogre an nosen och rota- 
tionen ar hastig, fig 1 b. Flatspin ar sva- 
rare att hava an normalspin.

En spinrorelse borjar vanligen i form 
av normal spin och overgar efter ett an
tal varv i flatspin.

Spinnrorelsens m ekanik
Vid en stationar spin, dvs. nar ett fort- 

farighetstillstand har uppnatts, kommer 
flygplanet att vrida sig kring sin axel 
(vertikal), som ar parallell med axeln 
for den skruvlinje vilken representerar 
flygbanan, fig 3 a. Uppdelar man denna 
rotationshastighet i komponetner pa 
flygplanets axlar finner man i allman- 
het, att flygplanet utfor en roll- och en 
girrorelse samt en relativt liten tippro- 
relse, fig 3 b.

Pa flygplanet verkar kraftcr enligt fol- 
jande. Flygplanets tyngd ar parallell 
med skruvlinjens axel. En centrifugal-

.y ftk ra ftsko e ffic ie n t

kraft ar riktad horisontellt ut Iran skruv
linjens axel. Dessa masskrafter har en re
sultant, som ligger i ett plan vilket gar 
genom namnda axel. Den resulterande 
luftkraften — summan av motstand, sid- 
kraft och lyftkraft — skall halla jam- 
vikt med den resulterande troghetskraf- 
ten.

Bortscr vi fran sidkraften ar vid stora 
anfallsvinklar den resulterande luftkraf
ten riktad huvudsakligen vinkelratt mot 
vingplanet. Detta ger en uppfattning om 
flygplanets attityd under spinrorelsen.

De viktigaste momcnten pa flygplanet 
ar foljande. Centrifugalkrafterna pa 
flygplanets olika delar ger ett moment, 
som tenderar att vrida flygplanet hori
sontellt, dvs. gora spinrorelsen flatare 
och darmed snabbare. Detta beror pa att 
stjartpartiet ligger pa storre radie an no
sen. Eftersom centrafugalkraftsbidraget 
fran yttervingen ar storre an motsvar.in- 
de fran innervingen erhalls ett rollmo- 
ment, som vill vrida flygplanet sa att 
vingplanet blir horisontellt.

av ro llr f ire ls e

Fig. 2 a— b. Lyftkraft pa vinge vid roilrorelse. Lyftkoefficienten dr beroendc av anfallsvin- 
keln. B. Anfallsvinkcln andras vid rollrorelsen.

12



Fig. 3 a— b. Spinrorelse. Hogerspin, rotationshastighel samt krafter pa flygplanet. A. Flyg- 
planets rotationshastigbet uppdelas i komponenter pa de kroppsfasta axlarna. B. Krafter pa 
flygplan under stationdr spinrorelse.

Luftkranarnas moment harror fran 
framst en roll- och girrorelse sasom vi
sas i fig 3 a. Girmomentet fran girrorel- 
sen ar alltid dampande, men girrorelsen 
kan underhallas av en viss snedanblas- 
ning. Rollrorelsen underhalls genom au
torotation, som enligt ovan kan upptra- 
da nar vingen ar overstegrad. Autorota- 
tionen ar saledes villkoret for att en 
spinrorelse skall erhallas. Autorotations- 
egenskaperna ar som namnts beroende av 
snedanblasningsvinkeln. Snedanblasning- 
en ar saeleds den storhet, som anpassar 
autorotationen och girmomentet till var- 
andra sa att en stationar spin uppstar.

Ingang i spin

Hur kommer ett flygplan i spin? En
ligt ovan skall vingen vara overstegrad.
Vi tanker oss darfor att vi later flyg-

planets fart nedga under det kritiska 
vardet, sa att vingen overstegras. Det 
kan da handa att overstegringen borjar 
vid vingspetsarna och fortsatter inat 
vingens mittparti. Avlosningen sker dock 
ej exakt lika pa hoger- och vanstervinge, 
varfor den ena vingen kommer att sjun- 
ka. Eftersom stromningen vid spetsarna 
ar avlost kan denna begynnande rollro- 
relse ej motverkas utan paskyndas av 
den pa grund av overstegringen forsvin- 
nande rolldampningen. Flygplanet girar 
mot den sankta vingen och darmed ar 
spinrorelsen paborjad.

Genom att utforma vingen sa att dess 
mittparti overstegras forst kommer den 
i borjan av overstegringen ej att paver- 
kas av nagot rollmoment av betydelse. 
Genom den minskade lyftkraften kom- 

forts. pa sid. 29
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I foregaende nummer av MFN gav vi 
exempel pa en fritidsgrupp, som gav 104 
kr i statsbidrag. Hade det i stallet varit 
en studiecirkel skulle statsbidraget kunna 
overstiga 300 kr for samma vcrksamhets- 
tid trots vasentligt fiirre deltagare!

Vilka regler galler da for studiecirklar?

°  Hogst 20 deltagare totalt med minst 
fem inklusive handledare narvarande 
varje gang.

°  Deltagares minimialder 14 ar.

°  Godkand handledare (ex. av studio- 
forbundcts distriktsledare). Tidigare 
godkannande beliover normalt ej for- 
nyas.

°  Minst 10, hogst 15 kurskvallar.

°  Minst tva, hogst tre 45-minuterslektio- 
ner varje gang.

°  Minst 10 veckors kurstid.
°  Godkand studieplan.
°  Redovisning efter avslutad kurs pa 

studieforbundets speciella blankett.

0 Alla aberopade utgifter skall kunna 
styrkas med verifikat inorn fyra ar ef
ter en cirkels avslutande.

°  Hogst 15 kr per lektionstimme totalt.

0 50 proc. av kostnaderna for handle
dare, dock hogst 11 kr per timme.

°  60 proc. av materialkostnaderna upp 
till totalanslagets ram.

°  Expertarvode far aberopas for hogst 
tva kurskvallar om max tva timmar 
vardera med max 30 kr per timme. 
Detta inraknas cj i handledararvodet.

Nagra komplcterande synpunkter: 
Egen lokal tar aberopas for hyreskost- 
nader. Som material raknas endast 
studielitteratur av godkant slag samt 
komplement till detta ex. bocker, tid- 
skrifter, sartryck etc. Skriv- och ov- 
ningsrnateriel, organisationskostnader 
mm far ej aberopas. Byggverksamhet 
klassas ej sent studiecirkel.

I allmanhct bidrar kommunen med 
ytterligarc ett anslag pa nagra kronor 
per timme, nagot som studieforbundet 
kan utverka for klubbens rakning. 
Kommunala hyresbidrag kan erhallas 
pa samma satt, upp till 75 proc. cir 
vanligt. Detta kan dock omojliggora 
hyresbidrag av den typ som namndes 
i foregaende nummer av MFN.

Kontrolluppgift till skattemyndig- 
heterna omfattande resp. handledares 
arligen totala arvoden skall inlamnas. 
Efterskankt arvode ar sannolikt skat- 
tepliktigt, trots att pengarna ej ut- 
kvitterats. Har handledare eller for- 
ening mindre an 2 400 kr arsinkomst 
foreligger ej deklarationsplikt. Enligt 
uppgorelse mellan studieforbunden och 
Riksforsakringsverket beliover for- 
eningar mea denna verksamhet ej be- 
tala arbetsgivaravgift.

KSAK har med Studieforbundet Med- 
borgarskolan gjort en overenskommelse 
om redovisning av modellflygkurser till 
SFM. Medborgarskolan tillhandahaller 
via sin riksexpedition, "Ostra Agatan 39, 
Uppsala, kursplanerna A 106 och A 107 
hiirfor.

Goran Alscl/y
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Rrofil-bladet
(Kan rivas uroch sparas)

Av Peter Wanngard

Benedek 
8 35 3-b/2

Pa redaktionskommittens begaran in- 
skriinker jag harmed diskussionen om de 
principiellt viktiga problemstallningar 
inom profilteorin, som jag anser vara 
av utomordentlig vikt for battre for- 
staelse av olika profilers egenskaper. 
Detta med sorg i hjartat.

En D-modell har en avsevart snabbare 
flyghastighet under motorflykten an 
andra modeller. Aerodynamiska krafter 
ar beroende av hastighetens kvadrat, 
och karakteristiskt for D-modeller ar 
den kanslighet i trimningen av motor
flykten, som de till foljd darav ofta 
uppvisar.

Det ar denna kanslighet, som skiljer 
D-profilen fran profiler for mera lang- 
samtflygande modeller. For att lattare 
uppna erforderlig stabilitet i motorflyk
ten, ar det onskvart, att man far en 
profil med liten tryckcentrumvandring 
och liten lyftkrafts- och motstandsgra- 
dient, (dvs. en andring av anfallsvinkeln 
shall andra lyftkrafts- resp. motstands- 
koefficienterna rel. lite). Att uppna 
ovanstaende anser man vara sa viktigt, 
att man offrar de sekunder man kunde 
vinna i glidet, om man anvande en mer 
viilvd profil.

Det viktigaste skalet till att man valjer 
en inte alltfor tunn profil med rel. blyg- 
sam valvning ar alltsa, att man vill ha 
en modell, som ar hanterbar i motor
flykten. Daremot okar man inte topp- 
hojden sa forfarligt mycket med en flat- 
bottnad, utpraglad D-profil jamfort med 
en konventionell scgelmodellprofil, hogst 
12— 13 procent i ett teoretiskt extremt 
fall, antagligen niindre i medeltal i prak- 
tiken. (Mina kalkyler kan jag av utrym- 
ntesskal som sagt inte redovisa. Tyvarr.)

En profil lika god som nagon ann for 
D-modeller ar B 8 35 3-b/2. Den kan 
illustrera tankegangarna, som skisserats 
ovan och tjana som gott exempel pa den 
typiska D-profilen. Ingenting hindrar 
naturligtvis att man anvander den som 
stabbprofil pa bade pa C- och D-model
ler, och jag har iiven sett ritning pa en 
mycket framgangsrik italiensk C-2:a 
med samma profil.

Benedek 8 35 3 — b/2
X y ,·, Y„

0 2 2
1,25 3,5 1
2,5 4,4 0,6
5 5,5 0,2
7,5 6,25 0,05
10 6,9 0
15 7,6 0,2
20 8 0,35
25 8,2 0,5
30 8,2 0,65
40 7,8 0,8
50 7 0,9
60 6 0,9
70 4,7 0,8
80 3,3 0,6
90 1,9 0,3
95 1,15 0,18

100 0,4 0

Storsta tjocklek 7,7 °/o vid X  =  25 
Storsta valvning 3,1 %  vid X  =  35 
Nosradie 0,6 %>
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Dee Bee Quadruplex ”2 1”

Bilden visar Bo O ldenburg och hans 
O uardrup exutrustade Maximum. M axi
mum dr konstruerad αν P. Stephansen, 
Nordisk mastare 1963 med Maximum och och vilken har visat sig var 

Bilden a r tagen 17.1 1965.

Nu borjar de amerikanska tillverkarn
av proportionella radiostyrningsanlaggninga
komma igang pa allvar med tillverkninger 
in  av de forsta som har natt vara bredd 
grader ar Dee Bee’s nya Quadruplex ” 21’ 
och Tommy Bennwik, som har provat an 
laggnmgen, ger har en beskrivning over den 
Systemet inkluderar sandare, superheter 

odynmottagare servobord saint ackumulato 
tor sandare och mottagarc. Siindaren ar 
enspaksutforande, dvs skev-, hojd- och sido- 
roder sitter kopplade till samma styrspak 
Motorkontrollen manovreras med tva styc- 
kcn tryckknappar ovanpa sandarlSdan. 
Mottagaren ar heltransistoriserad och drivs 

med samma ackumulatorer (4 st 1200 D K 2' 
som servona Hela installations ar holt far- 
uiguppkopplad pch kan monteras direkt i 
modellen utan nagot som heist lodningsarbe- 
te. Skev-, sido- och hojdroderservona ar tre 
Stycken modifierade Bellamatic, dragkraften 
ar vasentligt okad, och skev- och hojdroder- 
servona har fatt en belt ny neutraliserings-

fjider. Som en parentes kan namnas att for 
de som borjar med en modell utan skcvroder 
bor skevroderservot placeras pa sidoroderser- 
vots plats pa servoplattan, detta for att Iat- 
tare styra modellen och samtidigt fa en moi- 
hghet att trauma neutrnlJaget under flykten.

h'UNKTON
oanaarcn sander tre stycken toner 2 2 IvC 

1°5- S‘cior<,,flel;- 2 8 KC for skevrode; och 3,4 
KC tor hojdroder. Dessa toner pulsas med 
en b ocking-oscillator (c:a 10 Hz) och sands 
simultant. Varje tons pulsning kan sedan 
andras sa att signalens langd ar lika med 
pausen mellan signalerna (servo i noli) eller 
sa att signalen ar langre an pausen, servo at 
hogcr, signalen kortare an pausen, servo ut 
at vanstcr. Motorkontrollen fir kopplad till 
sidoroderkanalen och gar till fullgaslaget da 
kontinuerlig signal ges, tomgang da ingen 
signal ges.

Γ orts. pa sid. 44
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OS MAX S-35

Detta ar OS-fabrikens forsta motor konstruerad spcciellt for stuntklassen och 
avcedd att koras med OS Jetstream ljuddampare av stora modellen. Testmotorn 
som erholls av svenske ger.eralagenten BRIO, kordes in och testades med denna 
ljuddampare pasatt.

Vevhuset ar, liksom pa alia de nyare 
OS-motorerna, ej ytbehandlat efter gjut- 
ningen, utan har kvar sin sidenmatta yta. 
Pressgjutningen ar mycket val utford 
och darefter ar vevhuset bearbetat invan- 
digt i overstromningen sarnt dar cylin- 
derfodret resp. vevaxeln ligger an. For 
den scnare ar en lagerbussning av kop- 
parlegering ingjuten i vevhuset. Ventil- 
halet i vevhuset ar runt och har en diarn. 
pa 7,5 mm. Sjalva luftintagets diam. ar 
9 mm. I detta sitter dock en luftintag- 
ningsforlangare, svarvad av aluminium- 
legering, vilken minskar luftintagets 
diam. till 7,5 mm hela vagen ner till ven- 
tilhalet. En gummipackning tatar mellan 
luftintaget och vevhuset. Vevhuset inne- 
haller 7 gjutna kylflansar och ar borrat 
och gangat for 6 skruvar som halier fast 
cylindertoppen. 4 skruvar halier fast det 
likaledes pressgjutna vevhuslocket som 
tatar mot vevhuset med en papperspack- 
ning. Samtliga skruvar har krysspar, s. k. 
Philipstyp.

Cyl.-toppcn har ett helt sfariskt for-

branningsrum med frast spar for baffeln 
och tatar med en aluminiumpackning i 
ett spar i toppen, mot vevhusets ovre 
del.

Vevaxeln ar balanserad saval genom en 
utsvarvad motvikt som genom bortfras- 
ning av material pa bada sidor om vev- 
tappen. Axeln har en diam. av 11 mm 
och ar alltsa smalare an gamla OS Max 
III 35. Veveaxeln ar urborrad for gas- 
passagen med 7,7 mm och har ett ven- 
tilhal med langden 9 och bredden 6,8 
mm. Lagerlangden fir 30 mm. Vcvtap- 
pen har en diam. av 6,3 nun och ar till 
nastan hela langden urborrad med 3,S 
mm. Vevslangans tjocklek ar 7,8 mm 
over motvikten. Axeln ar gangad langst 
ut och medbringaren sitter pa en avfas- 
ning pa axeln och kan ej vrida sig. Med
bringaren ar svarvad ur aluminiumlege- 
ring och rafflad pa den sida som ligger 
an mot propellent.

Vevstaken ar mycket kraftig och friist 
ur dural. Mitt pa ar marten 8X 3 mm

o
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med ett kvadratiskt tvarsnitt. Lagerlangd 
den ar i lilliindan 7,8 och i storandan 6 
mm. I storandan finns ett oljehal for 
vevtapplagret.

Kolven har plan topp med rak baffel. 
Efter inkorningen och testen var den na- 
got brand mitt pa baffeln. Detta rnaste 
bcro pa att, da glodstiftet sitter centralt 
placerat i cylindertoppen, temperaturen 
blir for hog pa denna punkt pa baffeln. 
En omkonstruktion med utflyttning av 
glodstiftet mot avgassidan vore en cn- 
kel sak att genomfora. Insidan av kolven 
ar urfrast langst upp till ovalform for 
att ge mera material till kolvbultslagren. 
Under dessa ar den ursvarvad till en 
godstjocklek pa c:a 0,5 mm. Kolvbulten 
iir av rortyp och 5 mm i diam. And- 
skydd av koppar hindrar bulten att repa 
cylinderfodret da den ar helt fri i sina 
lager.

Cylinderfodret kan avlagsnas med fing- 
rarna och har alltsa s. k. glidpassning. 
Det ar inte last i nagot lage och kan 
alltsa sattas in fel om man ej ser upp. 
Saval overstromnings- och avgasport ar 
kvadratiska och har mitten 5 X 16,7 resp. 
3, 7X18,3 mm. Avgasporten oppnar 1,1 
mm fore overstromningen.

Testmotorn kordes in pa Super Record 
10" X 6" och med Nitormite 3 som brans- 
le. Efter knappt en timme holl motorn 
cn stadig tvataktning pa inkorningspro- 
pellern i flera minuter i strack utan att 
overhetta. Branslet byttes da till Nitro- 
mite 4 och inkorningen fortsatte en kort 
stund till da motorn aven kunde halla 
stadigt toppvarv pa detta svagt nitrera- 
de bransle. En stor del av denna inkor- 
ning kan sjalvfallet ske i en modell dar 
ju mestadels motorn far ga med tvatakt
ning endast korta stunder. Nagon kor- 
ning i bank for att utprova starttekniken 
med ljuddampare bor dock vara en for- 
del och rekommenderas. Det anvanda 
glodstiftet var OS nr 6 vilket ar ett RC- 
stift och medfoljde motorn samt rekom

menderas i den medfoljande engelska in- 
struktionen. Motorn ar en av de fa stunt- 
mctorer som har storre cyl.-diam. an 
slaglangd.

M otorda ta : OS M ax S-35, stunt,

Typ: Encylindrig, luftkyld,
tvataktsmotor med ogle- 
spolning och vevaxelven- 
til. Plan kolv med rak 
baffel. Balanserad vevax- 
el i bronsbussning.

Tandsystem: Glodstiftstandning
Borrning: 20,6 mm
Slaglangd: 17,5 mm
Cyl. volym: 5,83 cm3
Kompr. forh.: 7
Vikt: 193 gr (utan ljuddampa

re) Ljuddampare: 25 g. 
Varvtalen uppmatta vid korning pa 

Nitromite 4 och med pamonterad ljud
dampare.

Propeller

Super Record tra 10" X 6" 
Tornado nylon 10" X 6" 
Power Prop tra 10" X 6"

9.400 vpm 
10.200 vpm 
10.500 vpm
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J  H Hansson in memoriam

En av vara fargstarkaste modellflygare 
har gatt ur tiden. For vara dagars mo- 
dellflygentusiaster sager kanske namnet 
J. H. Hansson icke nagot, men for deni 
som var med pa 30- och 40-talen och 
aven borjan av 50-talet lever minnet av 
en snabbyggare och mangfrestare inom 
modellflyget av ovanlig dimension.

Fodd 1890 upplevde J. H. Hansson fly- 
get och modellflyget fran dess borjan och 
redan 1933 gjorde han experiment 
med diplompapperkladda bambumodel- 
ler hemma i Limhamn. Da modellflyget 
fick sitt genombrott i sodra Sverige om- 
kring 1938 blev J. Η. H. snabbt en for- 
grundsfigur. Segelmodeller och gummi- 
motormodeller producerades i snabb 
foljd, bland dessa markes en skalamodell 
av segelflygplanet ’’Sperber” , spv 2600 
mm, Dick Kordas Wakefield, formodli- 
gen samtliga av Truedssons byggsatsmo- 
deller 1939— 1945 plus en lang rad av 
cgna modeller, dar hans fantasi och vil- 
ja att standigt prova nya ideer i rikt matt 
demonstrerades.

Aven i Danmark var J. Η. H. en kand 
figur. Tillsammans med undertecknad 
var han forste svensk som tavlade pa 
utliindsk botten efter kriget. Det var 
sommaren 1945 (visum erfordrades for 
inresa) pa modellflyglagret i Veile. J. H. 
H. deltog med 17 modeller i olika segel- 
klasser. Men icke blott som modellflyga- 
re gjorde han sig popular vid detta till- 
falle. Fiolen var namligen medpackad i 
trunken, och outplanligt star i minnet 
bilden av J. Η. H. spelande i kretsen av 
modellflygare som samlats kring lager- 
balet i den nordiska sommarnatten.

J. Η. H. var mycket noga med att num- 
rera sina modeller. Pa bilden ovan ser vi 
honom med J. Η. H. 106, en Wakefield

formodligen av argang 1947, men dess 
forinnan hade J. Η. H. 100 passerats. 
Detta var en motormodell som t. o. m 
utgavs i byggsats. Formodligen en av de 
forsta i sitt slag i Sverige. Som instruk- 
tdr och ledare av klubbarna i Malmo och 
Limhamn gjorde J. Η. H. ett fint arbete, 
vilket kanske till en del bevisas av att 
det Flanssonska modellflygnamnet lever 
kvar genom sonen Lennart och sonsonen 
Anders.

Pa senare ar var han icke sa aktiv evad 
det galler tavlingsverksamhet. Dock var 
intresset levande, 1961 — 1962 byggde 
han salunda ’’Vagabond” och sa sent som 
i november 1964 var han entusiastisk 
askadare vid AKM:s klubbmasterskap pa 
Eslovs Flygplats. Endast vacklande hal- 
sa hindrade honom fran att medverka i 
arrangemanget.

J. H. Hansson ar nu borta for alltid, 
men minnet av en optimistisk och okon- 
ventionell modellflygare lever kvar.

Anders Hdkansson
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Tommy Oberg 

och hans 

Piraja

presenter as

Nar nu MFN presenterar Tommy Oberg 
och hans Piraja sa sker detta med den 
storsta tillfredsstallelse. Tommy har va- 
rit en av landets mest langlivade ’’stjiir- 
nor” pa combatomradet och fortfarande 
ar han lika aktiv. Piraja ar en mycket 
bra konstruktion. Daremot kan man in- 
te saga att Tommy satsat pa valbyggnad 
men kvaliteerna finns dar anda da hans 
modeller visat sig vara mycket robusta 
och diirmed langlivade. Piraja ar dess- 
utom ytterst vandbar. Vad det galler 
flygningen sa agnar sig Tommy inte sa 
mycket at taktik och slughet utan flyger 
i stallet synnerligen inspirerat. Manover- 
repertoaren ar praktiskt taget obegran-

sad kombinerat med storsta framatanda 
och god precision. Tranmgen forefaller 
lika spontant upplagd. Impulsivitet ar 
ocksa ett vapen.

Tommy's attityd till flygningen avslojar 
att resultaten maste bli en srnula ojam- 
na, vilket ocksa bestyrks av prislistorna. 
Samtidigt kompenseras dock oberakne- 
ligheten av nastan otroliga prestationer 
da och da. Ett omtalat exempel pa detta 
ar scmifinalen vid NL 64 da Tommy lag 
under i flygpoang pga en taktisk miss. 
Motstandaren hade hogst fern cm serpen- 
tinlangd kvar och Tommy ansags sjalv- 
klar forlorare. Ar man fran Motala sa 
ger man sig inte sa latt! Det blev en fan- 
tastisk jakt med frana manover pa alia 
nivaer men det gick inte att skaka av 
Tommy. Hans Piraja hangde som ett 
snore cfter motstandarens modell. Det 
ystra tumlandet slutade med att Tommy 
klippte bort half ten av serpentinstumpen! 
Som jamforelse kan namnas att manga 
andra brukar ha sa svart att berakna ett 
anfall battre an att nar de siktar pa en 
tremeters serpentin sa tar de hela med 
fastsattning och allt! Tommy kanske ha
de tur? Det ar mojligt men kvar star det 
faktum att om nagon kan vantas gora

Klubbsamarbete i Stockholm

Sedan lang tid tillbaka har modellflygklubbarna i Stockholmsomradet samarbe- 
tat genom de s. k. klubbledarmotena som har forekommit ett par ganger om aret. 
Da det visat sig att de gemensamma problemen har blivi allt storre, har samarbe- 
tet tagit fastare former och Stockholmsdistriktets Modellflygstyrelse har nu bildats.

Denna leds av den s. k. ’’juntan” , som 
bcstar av Christer Soderberg (ordf.), Jan 
Levenstam (v. ordf.), Kjell Rosenlund 
(sekr.) Bo Hj. Modeer (kassor) och I.en-

narth Larsson (ledamot). Alla klubbar 
inom Stockholmsdistriktet har mojlighet 
att bli medlemmar och hittills har klub- 
barna Aerospeed, Betlehemskyrkans Mfk,
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En varian t αν PI RAJ A med "o rion k rop p ” .

cn bravad av detta slag sa ar det Tom
my Oberg fran Motala, numera faltfly- 
gare pa Satenas.

Tur har han ocksa ibland, obegransad. 
Typiskt fall! I ett heat uppstar linkaos. 
Modellerna ar helt ur kontroll, motstan- 
darmodellen brakar i marken och blir 
smabitar, Tommys Piraja planar ut pa 
en halv meters hojd! Det ar svart att sa
ga nagot som skulle gora Piraja battre ur 
geometrisynpunkt. Detaljkonstruktionen 
gor den, som namnt, dessutom stark. Sa- 
val kropp som vinge har ett anmark- 
ningsvart kraftigt utforande. Det har va-

rit konsekvent om stabilisatorn varit 
tjockare samt motorbockarna annorlun- 
da utforda eller forstarkta. Om inte an- 
nat sa bor stabilisatorn forstarkas i in- 
fastningen med siden eller glasfiber. 
Enya 15 kanske inte langre havdar sin 
stallning i jamforelse med konkurrenter- 
na fran Europa. Slutligen kan man re- 
kommendera battre material an plywood 
i kontrollplatta och roderhorn.

Pirajas kropp har en ganska ovanlig 
konstruktion i det att fiberriktningen 
overallt ar langsgaende. Det gor den ju 
stark men ocksa en aning tung vilket 
dock inte gor troghetsmomentet sa stort 
att det innebar nagon begriinsning sa 
lange som ntodellens vikt halier sig un
der 400 gram. Den jamnbreda bakkrop- 
pen ar en gammal beprovad metod att 
minska risken for stabilisatorfladder och 
brott. De Ridderinspirerade vingspetsar- 
na gor sakert nytta da det inducerade 
motstandet okar kvadratiskt i forhallan- 
de till antalet uttagna g.

Goran Alseby

Byggritning i hel skalo t il l "P ira ja ”  kan 
bestallas fran MFN:s redaktion/SMFF:s 
exp. t il l ett pris av kr. 6:50.

Ritning linns pa ndsta uppslag

Jakobsbergs Mfk, Korpus, Nimbus, Sol- 
na MSK, Starflyes, Ornarna och OSFK 
anslutit sig. Klubbarna invaljes vid 
klubbledamotena, som i allmanhet halles 
pa KSAK.

FLYGPLATSER. Det ar meningen att 
denna styrelse skall skota kontakten med 
myndigheter och organisationer, vilket 
har blivit sarskilt aktuellt p. g. a. de sva- 
righeter som rader, speciellt i flygfalts- 
fragan. Det finns f. nv. tre platser som 
kan och far anvandas for modellflyg- 
verksamhet i Stockholms nlirhet. Dessa

ar Bromma flygplats (endast linstyrning), 
Skarpnack och F 18. Pa samtliga rader 
dock stranga ordningsregler, och styrel- 
sen kommer att for en billig penning sal- 
ja arsintradeskort till anslutna klubbars 
medlemmar, varvid koparna far skriva 
under en forbindelse att lyda gallande 
regler och foreskrifter. Ett brott mot des
sa medfor att kortet blir indraget var- 
igenom syndaren blir portforbjuden pa 
platsen i fraga. Kortet berattigar till tra- 
ningsflygning pa de tider och villkor som 

Forts, pa sid. 45
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L A S A R N A S  P A R L A M E N T

Vi fortsatter 

debattera 

linstyrarna 

och

landslaget

Baste red.

Med anledning av Edert och sign. ”bla- 
guls” i mitt tycke helt grundlosa ankla- 
gelser mot vissa, ej namngivna utovare 
av var hobby, skulle jag vilja framlagga 
min syn pa saken. Jag  har aldrig varit 
representant for Sverige i en internatio- 
nell tavling och betraktar mig som helt 
objektiv i fragan, vilket jag betvivlar 
att ’’blagul” kan gora. Uppfylld av na- 
tionellt patos gar han till angrepp mot 
de olyckliga som inte presterar det van- 
tade resultatet. Angaende de ” fula miss- 
tankarna” ar jag overtygad att de an- 
klagades byk ar val sa ren som akla- 
garens. Ingen kan kvalificera sig till 
landslaget utan att gora en rad goda re- 
sultat, och det betyder att han ar en po- 
tentiell segrare, kapabel till stordad. De 
’’standiga misslyckandena” har sakerli- 
gen helt berott pa olyckliga omstandig-

heter och sakerligen inte avfardats med 
en axelryckning av den drabbade, utan 
gramt honom mycket mer an ’’blagul” . 
For hogt uppskruvade forvantningar le- 
der i 9 fall av 10 till att man bedrar sig, 
men det skall inte den tiivlande lastas 
for. Betr. red:s anmarkning maste det 
val anses synnerligen ambitiost att agna 
sin semester at utlandska tavlingar och 
traningslager. Namn ett battre satt att 
skaffa rutin fran olika miljoer och un
der andra betingelser an hemma1 Sadan 
framatanda bor uppskattas. I vilken an
nan sport betalar for resten utovarna si- 
na VM-resor sjalva?

Med vanlig halsmng 
Anders Eklund

Svar pd insdndaren ’’Linstyrarna och 
och landslaget” MFN 6/64:

Om herrar linstyrningsansvariga i fort- 
sattningen som hittills vill ha goda re- 
sultat vid inhemska tavlingar och genom- 
klappningar i internationella samman- 
hang, oavsett fornyelser i landslagsleden, 
skall de aven i framtiden ha mer an tva 
manaders tavlingsuppehall fore hostens 
utlandsevenemang, uppmuntra dessa 
slappa arrangorsinsatser, se mellan fing- 
rarna med regelovertradelser, undvika 
att stressa tavlingsdeltagarna under pa- 
gaende tavling, gora medgivanden till 
hoger och vanster under tavlingarnas 
gang, ocksa fortsattningsvis grunda ut- 
tagning pa huvudsakligen en tavling, 
kalla ett gott resultat fran en icke er- 
kand for flax, osv. i nastan oandlighet.
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Jag hoppas signaturen ’’Blagul” rojer sig 
viig genom fordomar och slentrian och 
nyttjar sin vakenhet till svenskt modell-
flygs gagn.

”Bldogd”

I Redaktorens anmdrkning till insanda- 
rcn i foregaende nummer om linstyrarna 
och landslaget ansag V. J. att linstyrar- 
nas ’’turnelag” i fjol var ctt stort miss- 
ning vill jag avfarda pastaendet som 
tag. Som min likasa personliga uppfatt- 
rent nonsens. ’’Turnelaget” bestod av 
fern personer. Ove Kjellberg fungerade 
hela tiden som lagledare och flog alltsa 
inte forran VM dar han presterade per- 
sonbasta. Ingen skugga vilar foljaktligen 
pa honom darvidlag. Bengt Eric Olsson 
placerade sig 2:a och 3:a i Tyskland ve- 
spektive Jugoslavien och deltog i dessa 
tavlingar som kompensation for an han 
ej kunde beredas plats i VM-laget. Ing- 
et att efterrationalisera tydligen! Chris- 
ter Soderberg gjorde en fornamlig in- 
sats i Rostock. Blast och linbrott, som 
omintetgjorde hans VM-insats, elimine- 
ras inte med annan resrutt! Aterstar da 
Mans Hagberg och jag sjalv. Vi vann i 
Rostock men det berodde enbart pa da- 
lig konkurrens. Samma prestation vid 
VM skulle ha sankt oss ytterligare pa 
prislistan. Sviten 4,55, 4,18 och 4,25 
min, vilka noterades av oss i Varzdin 
berodde i forsta hand pa det perfekta 
vadret samt dessutom pa att vi var sa 
overlagsna att vi helt kunde dominera 
de heat vi flog i. VM-vadret var blasigt 
och ytterligt ostadigt. Uruselt m. a. o.

Att vi ej formadde fullfolja det heat vid 
VM, som borjade sa bra, beror inte en
bart pa otur. Battre rutin skulle ha kun- 
nat radda situationen.

For framgang kan man stalla tva vill- 
kor. Goda potentiella resultat samt 
driftsakerhet. For att astadkomma detta 
fordras till halften intensivt konstruk- 
tions- och byggarbete. Resten av forut- 
sattningarna utgors av tranings- och tav- 
lingsambition. Utan ’’turne” i fjol hade 
vi varit annu langre fran topprestatio- 
ner. Vad som behovs ar inte farre utari 
fler tavlingar. Inte vilka tavlingar som 
heist heller. Harda tavlingar i interna- 
tionell konkurrens maste bli vardags- 
mat. Har vi inte rad att resa ur i den 
utstrackningen att detta behov tillgodo- 
ses far vi se till att vara svenska tav
lingar blir av samma klass! Agirera inte 
for en veritabel friidrottens olympiaan- 
da bland oss modellflygare!

Goran Alseby
Red. anm.:

Red:s inldgg i forra numret var nar- 
mast avsett att astadkomma diskussion, 
och det har ju lyckats. Jag  anser dock 
fortfarande att ett alltfor intensivt tav- 
lande medfor stora risker for att mo- 
dellerna slits ner innan den verkligt vik- 
tiga starten, i detta fall VM. Man far 
fbrutsatta att en landslagsman kan sin 
tavlingsklass sa pass bra att han inte be- 
hbver nagon ytterligare tavlingsrutin. 
Detta resonemang galler kanske i hogre 
grad friflygning an linstyrning.
 ̂ V. / .

O
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Busflygning Satt

i RC svenska

rekordi 

RC

Det dr med skrackblandad undran man 
laser Sten-Ake Grahns forslag i HOBBY 
nr 10/64 till nagot erfarna multiflygare 
att ’’rensa” faltet fran askadare genom 
att styra sin modell ner mot dem. Nog 
rimmar det radet ilia med Sten-Akes i 
andra sammanhang framforda asikter 
om sakrare flygning speciellt bland ra- 
dioflygarna. I alia sammanhang forsoker 
SMFF och de anslutna klubbarna fa 
fram sakerhetsforeskrifter och se till att 
de foljs. Att da i en artikel riktad till 
allmanheten formligen uppmana till att 
bryta mot den mest elementara saker- 
hetsregeln (” Flyg ej mot publiken” ) ar 
fullstandigt oansvarigt. Kan man fa en 
forklaring?

Why?

Vi later den anklagade forsvara sig:

Det tycks lyckligtvis inte vara flera 
bland ’’allmanheten” som fattat min 
skamtsamma inledning som en uppma- 
ning. Las artikeln en gang till!

Att SMFF och anslutna klubbar forso
ker fa fram sakerhetsforeskrifter ar nog 
pa tiden, eftersom det inte finns nigra! 
I det sammanhanget skall jag passa pa 
att aterigen efterlysa ett forslag till sa- 
dana fran var radiogrenchef Hofmann. 
Kan man mojligen tanka sig att detta 
rentav blir fardigt till arets forsta tav- 
ling, eller hur lange skall vi vanta?

Sten-Ake Grahn

Radioflyg bar nu forekommit c:a fern- 
ton ar i Sverige. Det har under denna 
tid skett en enorm utveckling av bade 
flygplan och aggregat. I borjan fann 
man tjusning var gang radion verkligen 
fungerade och man nagot sa nar kunde 
styra modellen dit man ville. Med da- 
gens anlaggningar kravs att man kan 
flyga som riktiga plan. Med tanke pa 
detta tycker jag det ar beklammande 
vad man kunde lasa i Modellflyg-Nytt 
nr 6 ang. svenska rekord. Endast ett (1!) 
rekord ar satt med radiostyrda modeller. 
Det ar det svaraste att arrangera, nam- 
ligen hojdrekordet, senaste notering 
1963.
Med tanke pa det intresse som Sverige 

och modellflyget i Sverige kommer att 
fa i sommar i och med VM, vore det bra 
snopet om vi vid ev. forfragan om sven
ska rekord maste svara att det inte finns 
nagra. Varfor inte satsa pa en rekord- 
dag da samtliga luckor i tabellen utfyl- 
les. Radioflygare! Tank sa latt det ar att 
satta det forsta rekordet och sa roligt 
att sedan forbattra detta.

Jol
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Forts, fran sid. 7

T r i m m a  A - 2

resultat under nagra ar provat ” det flax- 
ande sidorodret” (Bild 4 och 5). Rod- 
rets gangjarn utfores sa att friktionsmot- 
standet vid vridning kan sagas vara =  0. 
Fjadern som drar ut rodret till flyglage 
gores sa svag att det star ute normalt 
vid normal hastighet, men atergar till 
neutrallage vid for hog hastighet. De 
krafter som gor att rodret andrar lage 
ar utomordentligt sma och arrangemang- 
et ar darfor mycket kansligt. Fjadern 
gores bast av 0,1 mm staltrad som lindas 
runt en 1,5 mm borr 40— 45 varv. I 
fritt tillstand bor den ha 20— 25 varv. 
Dragpunkterna skall placeras sa att fja
dern ligger alldeles intill rodret da det 
star i neutrallage. Pa sa satt far man tva 
distinkta lagen, antingen neutralt eller 
full svang. Mitt roder har c:a 25 cm2, 2 
mm balsa, och det skall nastan kunna 
falla av sin egen tyngd da det halles ho- 
risontellt (kroppen vriden 90° at sidan). 
Ena fastpunkten for fjadern gores varia- 
bel, t. ex. med hal i en celluloidbit sa att 
spanningen latt kan andras.

Bild 4 och 5. Sidorodrets utform ning och detalj 
av gdngiarn, stoppskruvar och fjader ur 0,1 mm 
trad.

forts, fran sid. 13

Radioteorl

mer i stallet nosen att sjunka och flyg- 
planet kommer i en ordinar dykning.

Med hjalp av de annu verksamma skev- 
rodren kan i overstegringsforloppets bor- 
jan ett rollmoment ges, som ev. forsat- 
ter flygplanet i spin, men detta sker da 
avsiktligt.

Man ser av detta, att vingens oversteg- 
ringsegenskaper ar avgorande for flyg- 
planets spinegenskaper.

Urgang ur spin

Efter vingen ar overstegrad ar det ej 
sannolikt, att skevrodren kan anvandas 
for urgangen ur spin. Erfarenheten har 
visat att dessa bor hallas neutrala.

Vid normal spin ar saval sid- som hojd- 
roder verksamma. Genom att ge fullt

o
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sidroder, som motverkar girrorelsen 
samt strax darefter fullt, nossankande 
hojdroder mlnskar vingens overstegring 
och darmed upphor forutsattningen for 
autorotationen.

Spinurgangen bor goras i borjan nar 
spinrorelsen ar normal. Sa smaningom, 
nar spinrorelsen har blivit snabbare och 
overgatt i flatspin ar urgangen svarare 
eftersom anfallsvinkeln da ar storre och 
hojdrodret och kanske aven sidrodret 
har samre verkan.

Overstegring och autorotation

Vid normal flygning kommer en roll- 
rorelse, t. ex. genom en vindby, att dam- 
pas ut pa grand av att vid rollrorelsen 
ett rollmoment bildas pa vingen, vilket

ar motriktat rorelscn. Detta moment 
uppstar genom att anfallsvinkeln och 
darmed lyftkraftskoefficienten okar pa 
del del av vingen, som gar nedat under 
det att vid den uppatgaende delen an
fallsvinkeln och lyftkraftskoefficienten 
minskar, fig 2.

Om vingen ar ovcrstegrad kommer det 
motsatta forhallandet att rada. En ok- 
ning av anfallsvinkeln vid den nedatga- 
ende delen kommer da att ge lagre var- 
den pa lyftkraftskoefficienten. Rollrorel
sen kommer darfor att fortsatta och flyg- 
planet befinner sig i autorotation, som ar 
ett stabilt rorelsetillstand inom ett visst 
anfallsvinkelsomrade. Vid liimpliga var- 
den pa snedanblasningen okar anfalls- 
vinkelomradet for autorotation.

Linstyrningsandringar Iran 

FAI-motet i Paris

Vid arsskiftet kom det officiella proto- 
kollet fran arsmotet med FAI:s modell- 
flygkommission diir foljande for linstyt- 
ningen vasentliga beslut stod att utlasa:

SPEED: Dkning av lindiametern for 
monoline till 0,40 mm.

STUNT: Dkning av max. linlangd till 
21,5 m.

TEAM -RACING: Visuellt varningssy- 
stem infores dar forsta varningen repre- 
senteras av gron signal, andra varningen 
av gul signal samt diskvalificering av rod 
signal.

Startperioden forlanges till 1 min. 30 
sek. dar varmkorningen far paga under 
60 sek. i stallet for tidigare 30 sek.

Finalen kores i 200 varv, medan for- 
soksheaten liksom tidigare kores i 100 
varv.

En sakerhetscirkel skall inforas. Dess 
dimensioner stod ej angivna i protokollet 
varfor uppgift om dessa far ansta till se- 
nare.

COMBAT: FAI-reglerna skall aven un
der 1965 ga som prov for att vinna yt- 
terligare erfarenheter. Da SMFF:s sty- 
relse ansag att for svenskt vidkommande 
1964 rackte som provar, har man beslu- 
tat att i Sverige skall combaten flygas 
efter de svenska reglerna med den mo- 
difieringen att serptentinen skall vara en- 
fargad och poang givas for varje klipp.

Christer Sodcrberg

Andrmgsbeslutet som bcror 
radioflygarna:

I multi ar totaltiden sankt fran 15 till 
12 minuter. Resultatet fran alia tre om- 
gangarna skall raknas ihop.
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Markesfordringar 
i radiostyrning

Brons

RC I

RC II 
RC III 
RC IY

Silver

RC I

RC II

RC III 

RC IV

G uld

RC I

eller 

RC II

RC III 

RC IV

Markstart, svang 360° vanster, d:o hoger, landning inom 100 m diam. 
cirkel med forutbestamt lage.
Samma som RC I utom markstart. 
samma som RC I 
Samma som RC II

Markstart, rakflygning mot vinden min 10 sek som borjar over sandaren, 
svang, 100° foljd av rak aterflygning till over sandaren, atta over sanda- 
ren i ratvant lage, 1 loping, spin 3 + — 1 varv, wingover, landning in
om 50 m diam. cirkel med forutbestamt lage.
Linstart, foljd av rakflygning mot vinden min 10 sek, svang 180° foljd 
av rak aterflygning till over sandaren, wingover, 1 loping, landning inom 
50 m diam. cirkel med forutbestamt lage.
Samma som RC I utom loping, spin bytes mot stortspiral 2 + — 1/2 
varv.
Samma som II utom loping.

a) FAI-programmet utom vanstersvang 90° +  hogersvang 270° som er
sattes med ’’touch and go” inom 25 m-cirkeln dar modellen skall ha sa 
lag fart att den klart understiger minsta mojliga flygfart men ej far 
stanna. Landning inom den forutbestamda 25 m diam.-cirkeln.

b) SMFF-sanktionerad tavling med 3 omgangar med totalpoang per om- 
gang =  min 0,4 Xm ax mojl. (For narv. 970). Samtliga manovrer skall 
ha genomforts. Landning inom 25 m-cirkeln.

Linstart, foljd av rakflygning mot vinden min 10 sek, 180° svang foljd av 
rak aterflygning till over sandaren, wingover, stjartglid, Inimelmannsvang 
(topproll), 2 lopingar i omedelbar foljd, landning inom den forutbestamda 
25 m-cirkeln.
Markstart, rakflygning mot vinden min 10 sek som borjar over sandaren, 
svang 180° foljd av rak aterflygning till over sandaren, ’’touch and go” 
(endast for modeller med motorkontroll), atta over sandaren i ratvant la
ge, 1 loping, wingover, Immelmannsvang (topproll), stortspiral 3 + — 12 
varv, landning inom den forutbestamda 25 m-cirkeln.
Som RC II utom stjartglid, som ersattes av 8 mitt over sandaren, och 2:a 
lopingen som ersattes av stortspiral 2 +  — 1/2 varv. Landning inom 25 m- 
cirkeln. forts- P* sici- 39
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Nyhetsplook fr£n 
in- ocli utlandet

Ny fopbundsexpecSition

Som en rationaliseringsatgard i samband 
mcd att vi under ar 1965 aven registre- 
rar alia klubbmedlemmarna har forbunds- 
cxpeditionen flyttat samman med Mo- 
dcllflyg-Nytts redaktion. Pa sa satt far 
vi all registrering av klubbar, medlem- 
mar etc. pa ett enda stalle. All expedi

tion fran forbundet kommer att ske fran 
Lammhult, varfor aven korrespondensen 
till SMFF i fortsattningen bor sandas 
till:

Sverigcs Modellflygforbund
Forbundsexpeditionen
LAMMHULT

Den vackra radiomodellen har ovan ar 
Jesper von Segebadens ’’Mustfire” som 
inom kort kommer i byggsats fran Sven 
E. Truedsson i Malmo. Det ar en be- 
provad modell som konstruktoren testat

under de mest skiftande forhallanden de 
senaste tva arcn. Huvudsakligen har han 
flugit med proportionalkontroll. De vik- 
tigaste data for ’’Mustfire” ar:

o

32



Splinnvidd: 172 cm 
Lanc’d: 130 cm 
Vikt: 3—4 kg 
Vingyta: 51 dm- 
Motor: 7,5—1C cc.

Truedssons bvggsats inneluller alia de- 
lar av balsa och plywood stansade, flir- 
digt landstail, plasthuv, 2 ritningsplan i 
full skala, formfrast overparti for krop- 
pcn, nvlondetaljer for roderkontroll m. in. 
Byggsatsen blir klar uni ett par niana- 
der och priset har preliminart bcstanrts 
rill 125 : — kr.

ARGON - ny
radioanlaggning

Nyheterna kommcr tatt frail Hobby- 
tjanst. I forra numret presenterade vi 
FUTABA, en prisbillig radiostyrnings- 
anlaggning, och nu kommer ARCON, 
en-kanals superheterodyn. Aven AR
CO N ar tillverkad i Japan och kostar 
cndast 297: — for sandare och niotta- 
gare.

Mottagaren ar relalos, har samma bat- 
teribestyckning som Tele-Pilot ’’Trans
flex” och passar till Tele-Pilots modell- 
installation. Sandaren ar heltransistori- 
serad och har driftspanningen 18 volt 
(2 st sma transistorbatterier), den har en 
125 cm lang teleskopantenn och bland 
ovriga linesser kan namnas inbyggd volt- 
matare. Tonfrekvens: 500 Hz. ARCON- 
anlaggningarna kan fa pa alia arneri- 
kanska standardfrekvenser.

Ovrigt 
mater ialnytt

Hobbytjanst ar ocksa distributor av 
glasfiberkroppar och cellplastvingar av 
Tommy Bennviks tillverkning. Som for- 
sta modell har Tommy valt den ameri- 
kanske mastaren Cliff. Weiricks ’’Can
dy” . Planer finns ocksa pa att tillverka 
Poju Stephansens ’’Maximum” och Jes- 
per von Segebadens ’’Mustfire” . En 
kropp av glasfiber kostar 110: — kr och 
vinge +  stabbe av cellplast kr 47: 50. 
Enligt uppgift skall Tommys glasfiber
kroppar vara mycket latta och fina, be- 
tydligt battre an de liknande av tysk 
tillverkning som tidigare har funnits pa 
den svenska marknaden.

Teamracing hjul
Ovc Kjellberg har tagit konsekvenser- 

na av marknadens daliga sortering av 
goda hjul for team racing. Han salufor

 ̂ o
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hjul for 5: — per stycket. Oves TR-hjul 
ar gcdiget utforda, valbussade, ringarna 
aker inte av ens vid de valdsammaste 
landningar och tvarsnittsarean ar liten. 
Storlekar 0  30 mm for TR-int och
0  50 mm for TR-B.

Norrlandskt VT
Norrlandska VT kommer i ar att ga i 

Jjirso den 28 mars. Jarvso ligger ju inte 
alltfor langt borta fran modellflygarna
1 mellansverige, varfor man nog kan 
rakna med ett stort deltagarantal. Sista 
chansen att kvalificera sig till UT.

USA:s VM-lag
USA har nominerat sitt lag till Radio- 

VM 1965. Det uttogs med ledning av 
resultaten fran arets US Nationals.

1. Cliff. Weirick (modellen ’’Candy” )
2. Zel. Ritchie (Space-Control)
3. Ralph Brooke (tidigare varldsmast.) 
Forste reserv ar Pihl Kraft (Kraft RC). 
Aven laget till friflyg-VM har uttagits

vid tre s. k. ’’semifinaler” den 5—6 Sep
tember. Segrare blev:

A 2
East: Dale Wilson
Central: Hugh L. Langevin 
West: Norm. Ingersoll

C 2
East: Dan McDonald
Central: Frank Parmenter 
West: John Lenderman

D 2
East: ; James E. Robinson 
Central: Henry L. Spence 
West: Bo Cherny

Magnetstyrning
Kontinentens berg- och alpsluttningar 

har gjort magnetsstyrning av segelmo- 
deller populart. Europacupen 1964 sam- 
lade 66 deltagare fran fyra lander. Tys- 
ken Helmut Schuberth vann och halts 
dotter Renate kom tvaa med nio sekult- 
der siirnre tid!

Skala-klasser
Italien har ett flertal intressanta skala- 

klasser bl. a. for linkontrollerade skala- 
modeller av sjoracerplanen, som forr 
tavlade i Scheider Cup. Flyghastighet 
start- och landningspoang sarnt utseende 
avgor placeringen.

Raketflygning 
i USA

Det sjatte amerikanska modellraket- 
masterskapet holls hosten 1964 pa NA- 
SA:s raketforskningsstation pa Wallrops 
Island, Virgina. ’’The Old Rocketeer” G 
Harry Stine blev seniormastare med kap- 
ten B. A. Thompson som god tvaa. Ju- 
niormastare blev Talley Guill.

Prisutdelare var bl. a. Apollo-astronau- 
ten William Anders och den kande ra- 
ketforskaren dr. Willy Ley.

I USA har under de senaste fern aren 
over 1 miljon (1 000 000) modellraketer 
avfyrats utan en enda allvarlig olycks- 
handelse. Tack vare detta har modellra- 
kethobbyn snabbt vunnit officiellt stod 
och erklinnande av sadana orgamsatio- 
ner och myndigheter som Nationel Aero
nautic and Space Administration (NA
SA, U. S. Air Force, Federal Agency 
och National Aeronautics Association.
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Ljudcflampning 
i Australien

Fran forsta januari 1965 kravs ljud
dampare pa glodstiftsmotorer over 2,5 
cc i Australien. Fran forsta mars ar 
ljuddampare ett krav for alia motoerr 
i Belgien och Storbritannien kravs iu 
sammalunda for alia klasser utom vid 
uttagningstavlingar for landslag fran 
arsskiftet 1965'6G. ΑΜΑ I USA har cn 
sarskild bullerkommitte och pa dess re- 
kommendation forsoker AMA uppmunt- 
ra amerikanska motortillverkare att ut- 
rulsta sina motorer med ljuddampare.

l O O O -

varvsflygning
Norrmannen Kolberg och Thorsdalen 

leder statistiken over basta tider for TR- 
mtmodeller i 1000-varsflygningar med 
tiden 51,55,8 min. Oliver Tiger kravde 
29 mellanlandningar for den prestatio- 
ncn. Betecknande ar att ETA-flygarna 
som ilyger manga varv per tank kom- 
mer langre ner pa listan. Place 1 la 
worth, som ju vann VM 1964 i TR, lig- 
ger tvaa pa listan med tiden 52,21,1, 
ETA 15 men med hela 25 omtankningar.

Mocflellbat-
Ijuddampare

De som funderar pa hur en Ijuddam- 
parforsedd motor skall kunna prestera 
maximal effekt kan kanske ha nytta a t 
en erfarenhet fran modellbatar. Av- 
stam damparen med ett mindre luft- 
ningshal framat!

200 klubbar
Till den engelska modellflygorganisa- 

tionen SMAE ar 200 klubbar anslutna 
med totalt 5 400 medlemmar. Av med-

lcmmarna ar 2 100 cnskilda medlemmar. 
889 har tiivlat med segelmodeller, 633 
med D-modeller, 545 med gummimotor- 
modeller, 52 i radiokontroll samt 332 
lag i team racing.

Raket-
bestammelser

I slutet av 1962 tillsatte C. I. A. M. en 
kommitte som fick i uppdrag att utar- 
beta internationella tavlingsbestammel- 
ser for modellraketflygning. I kommit- 
ten invaldes en representant for vardera 
USA, England, Frankrike, Ryssland, Po- 
len och I'jeckoslovakien. Hosten 1964 
var kommitten klar med ett forslag till 
fullstandiga tavlingsbestammelser, som 
antogs vid C. I. A. M:s sammantrade i 
Paris den 20—22 november 1964.

Propellrar
En svag trend till forman for skjutan- 

de propellrar kan markas inom modell- 
flyget. En kropp bakom propellern for- 
samrar ju "snurrans” verkningsgrad och 
slipstrommen over modellen okar dess- 
utom ytfriktionsforlusterna. Problem kan 
det ju i stiillet bli med dalig roderver- 
kan i lag fart, langre startstrackor etc. 
I RC anser Dennis Allen att landningar- 
na blir besvarliga men det torde endast 
gcilla hans modell ’’Cyrano.

Pylon Racing
Alla som flyger Pylon Racing i USA 

har deltaplanform, supertrimmade mo
torer och fruktansvarda branslen, vil- 
ket minskar intresset for klassen. Regel- 
andringar forutses dar Goodyear midget 
racer’s torde uppstallas som norm for 
semiskalautseende.
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MODELLRAKETER

HOJDMATNING

Av OLLE OLSSON

En forutsattning for hojdtavlingar 
med raketer ar att man har mojlighet 
att uppmata den uppnadda hojden med 
tillrackligt stor noggrannhet. Efter fern 
ars intensivt tavlande i USA har man 
kommit till den slutsatsen att optisk 
hojdmatning med hjalp av teodoliter ar 
den enklaste och tillforlitligaste meto- 
den. Tyvarr finns det troligen into nag- 
ra serietillverkade hojdmatningsinstru- 
ment av lamplig konstruktion och till 
overkomligt pris. SMFF har darfor pa 
forsok latit tillverka ett enkelt hojdmat- 
ningsinstrument bestaende av komponen- 
ter som finns att kopa i oppna handeln.

T E O D O u T  ~  P R I N C /P S K / S S  

Kuchre 'He d
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Beskri vning

Hojdmatningsinstrumentet bcstar av ctt 
stadigt fotostativ (Schiansky ’’Static- 
Profil-Stativ 208” , kikarsikte (Weaver 
Scope Model B4), vattenpass samt 2 st 
gradskalor (A. W. Faber 979). Dessutom 
tillverkades 2 st sma visare av hard 
PVC-plast i tjocklek 0,8 mm.

Kikarsiktet har fyra gangers forstoring 
och ett synfalt pa c:a 9 m vid ett av- 
stand av 100 m. Vid matning av hojder 
overstigande c:a 500 m torde det dock 
vara lampligare att anvanda kikarsik
te med storre forstoringsgrad, t. ex. 
Weaver B6.

Vattenpasset och gradskivorna limma- 
des fast vid stativhuvudet med vanligt 
kontaktlim. Dessutom borrades och 
gangades tva hal i stativhuvudet for 
fastskruvning av plastvisarna.

Dc anvanda gradskalorna torde med- 
giva en avlasningsnoggrannhet av 0,5 
grader. Totala kostnaden for instrumen- 
tet understeg 250 kr.

Det ar planerat att lata tillverka yt- 
terligare ett instrument. Bada instrumen- 
ten kommer sedan att utlanas till in- 
tresserade klubbar och tavlingsarrango- 
rer.

H o j d b e r a k n i n g

For approximativ hojdberakning ar det 
tillrackligt att anvanda endast ett hojd- 
matningsinstrument om man antager att 
raketen pa topphojd befinner sig rakt 
over avfyringsrampen. For tavlingsbruk 
iir det dock nodvandigt att envanda tva 
instrument.

Av foregeande beskrivning framgar 
det att hojdmatningsinstrumenten i prin- 
cip bestar av stativ med vridbara kika- 
re med harkors, gradskivor for avliis- 
ning av vertikal- och horisontalvinklar- 
na samt lasanordning for kikaren.

Sparningcn av raketen gar till sa att

man foljer den med kikaren frail star- 
ten tills den uppnar topphojd. Kikaren 
fastlases i detta lage och vinkeln med 
horisontalpianet jitmte vinkeln mellan 
kikaren och en bestamd baslinje avlases. 
Flojdmatningsinstrumenten skall vara sa 
placerade att de tillsammans med avfy
ringsrampen bildar hornen i en triangel. 
Se fig. 1. Triangelns sidor bor vara c:a 
300 m. Avstandet mellan instrumenten 
(baslinjen b) bestammes sa noggrant som 
mojligt genom uppmatning med matt- 
band.

T e o d o l i t  I T e o d o l i t  I I
Punkt A Punkt B

Vid uppstallningen av instrumenten in- 
stalles de sa att de star lodratt och ho- 
risontalskalornas nollstreck sammanfal- 
ler med baslinjen b. Vertikalvinkeln 
kommer i fortsattningen att kallas ele- 
vationsvinkel och horisontalvinkeln be- 
namnes basvinkel.

Principen for beriikning av hojden med 
trigonometri och med hjiilp av instru
menten erhallna vinklarna kan askad- 
liggdras enl. fig. 2. Avstandet RX ar 
raketens topphojd som skall bestammas. 
Om avstandet a eller c bestammas, sa 
kan ocksa hojden RX latt beraknas, ef- 
tersom trianglarna ARX och BRX ar 
ratvinkliga.

o
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L sin tg / _ sin tg sin tg

1 0,02 0,02 28 0,47 0,53 55 0,82 1,43

2 0,03 0,03 29 0,48 0,55 56 0,83 1,48

3 0,05 0,05 30 0,50 0,58 57 0,84 1,54 ■

4 0,07 0,07 31 0,52 0,60 58 0,85 1,60

5 0,09 0,09 32 0,53 0,62 59 0,86 1,66

6 0,10 0,11 33 0,54 0,65 60 0,87 1,73

7 0,12 0,12 34 0,56 0,67 61 0,87 1,80

8 0,14 0,14 35 0,57 0,70 62 0,88 1,88

9 0,16 0,16 36 0,59 0,73 63 0,89 1,96

10 0,17 0,18 37 0,60 0,75 64 0,90 2,05

11 0,19 0,19 38 0,62 0,78 65 0,91 2,14

12 0,21 0,21 39 0,63 0,81 66 0,91 2,25

13 0,22 0,23 40 0,64 0,84 67 0,92 2,36

14 0,24 0,25 41 0,65 0,87 68 0,93 2,48

15 0,26 0,27 42 0,67 0,90 69 0,93 2,61

16 0,28 0,29 43 0,68 0,93 70 0,94 2,75

17 0,29 0,31 44 0,69 0,97 71 0,95 2,90

18 0,31 0,32 45 0,71 1,00 72 0,95 3,08

19 0,33 0,34 46 0,72 1,04 73 0,96 3,27

20 0,34 0,36 47 0,73 1,07 74 0,96 3,49

21 0,36 0,38 48 0,74 1,11 75 0,97 3,73

22 0,37 0,40 49 0,75 1,15 76 0,97 4,01

23 0,39 0,42 50 0,77 1,19 77 0,97 4,33

24 0,41 0,45 51 0,78 1,23 78 0,98 4,70

25 0,42 0,47 52 0,79 1,28 79 0,98 5,14

26 0,44 0,49 53 0,80 1,33 80 0,98 5,67

27 0,45 0,51 54 0,81 1,38

Ταbell 1. Sinus- och tangentsvarden fo r o lika vinklar.
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R

R  ■ r a k e t b a n a n e  h o g s t a  p u nkt.
X = p u n k t  l o d r a t t  u n d e r  R.
0 / ·  e l e v a t i o n a v i n k e l  t e o d o l i t  I.
Ψ£·  II.
ok = b a a v i n k e l  I.

II.

Enligt trigonometrin kan foljande for- 
hallande sattas upp for triangeln AXB: 

c =  b
sin a  sin β

l'iftersom rakctcn R bcfinner sig rakt 
over punkten X  ar triangeln ARX rat- 
vinklig och da vi nu kan berakna av- 
standet c med formel 1 och dessutom 
kanner elevationsvinkeln 0 1  kan RX 
beraknas med foljande formel: 

tg 0  1 =  RX 
c

Genom kombination av formel 1 och 
2 erhallcs foljande slutformel:

RX =  b. tg 0  1 X sin ,χ 
sin (180 — β — x )

Sinus och tangentvarden for olika 
vinklar framgar av tabell 1. Noggranna- 
re varden kan erhallas ur nagon mate- 
matiktabell t. ex. El fyma.

Exempel:
Berakna topphojden for en raket om 

foljande varden avliistes pa instrumen- 
ten (baslinjens langd: 300 m):

x  =  65° 0  1 =  70J
7 =  31° 0 2 =  32“

Svar: topphojd 430 m.

forts, frart sid. 31

Markesfordringar

For RC II och IV far max 300 m start- 
lina anvandas.

Prover for resp. marke skall goras 3 ggr 
pa samma dag (undantag: Guld RC I al- 
ternativ b).

Proven i RC I och II ar tidsbegransade 
till 15 min. och i RC III och IV till 10 
min. Tiden borjar raknas nar propellen 
bbrjar slas for start resp. modellen slap- 
tes av medhjalparen vid linstart. Model
len skall definitivt ha landat inom den- 
na tid.

Allmant galler att manovrerna skall go
ras i den foljd som ar angiven. Varje ma- 
nover i tillampliga delar utfores enligt

de anvisningar som finnes i ’’Domar- 
handledningen” . Kan rekvireras fran for- 
bundsexp. Varje manover skall klart och 
tydligt kunna definieras som den avsedda 
(t. ex: en stjartglid som blir en wingover 
kan ej godkannas). I princip galler att 
varje manover bor vara sa utford att bc- 
tyget 5 (i en skala fran 0—10) kan sat
tas (betraffande betygssattning se ”Do- 
marhandledningen” ).

Modeller i klass RC II och IV far va
ra utrustade med bronsklaffar och RC 
III med motorkontroll.
Kommentar: Det har fran en del hall 

sagts att det ar omojligt att gora loping, 
wingover och topproll med enbart sidro- 
dcr. Sa ar emellertid ej fallet och vi skall 
i ett kommande nr beskriva hur man gar 
tillvaga for att utfora dessa manovrer.
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Rolf Hagel forste elitflygaren

efter nya reglerna

Nar modellflygarna vid Riksstamman 1963 i Uppsala instiftade nya prestations- 
marken (brons-, silver-, guld- och elitmarke) var del nog inte mlnga, som trodde 
att man redan efter ett ar skulle kunna utnamna en elitflygare, 25 poang ar ju 
ganska mycket, en SM-titel ger ju bara 5 poang t. ex. Trots detta ar det dock en 
modellflygare som uppnatt, icke blott 25 poang, utan 42! Denne verklige kampe 
ar Rolf Hagel fran Aeroklubben i Malmo.

Modellflygintresscrade over hela varl- 
den kanner Rolf sedan manga ars fram- 
gangsrikt tavlande, varfor en presenta
tion torde vara helt onodig. I stallet skall 
vi tala om hur dessa 42 poang har upp- 
natts.

Borjan gjordes 5 januari vid AKM:s 
markestagningsdag (det var meningen att 
1 januari skulle bli ’’markesdag” , men det 
regnade i Itslbv den dagen) med brons-, 
silver- och guldmarke, 6 poang alltsa, 
tagna med A2-modellen. Vid vmtertav- 
lingen pa Tullmge tog Rolf hem forsta- 
platsen i D2 (900 +  210) vilket gav 5 
poang, summa 11. Till nordisk lands- 
kamp l friflyg reste Rolf som ntelforsva- 
rare i A2. Scger blcv det inte denna
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gang, men 5:e platsen skiims ju inte for 
sig. 4 poang, totalt 15. Ntista internatio- 
nella engagemang blev VM i linkontroll 
i Budapest, dar Rolf inte lyckades sa 
sardeles, 4 deltagarepoang dock, summa 
19. Vid SM i linkontroll hade Rolf glad - 
jen att notera 202 km/tim i speed-klas- 
sen, vilket rackte till seger. 5 poang allt- 
sa och 24 sammanlagt. Vid Nordisk 
landskamp pa Kastrup utan Kopenhamn 
kunde Rolf lagga 4 landslagspoang till 
sina tidigare och var alltsa da klar med 
fordringarna for elitmarket. Emellertid 
aterstod da Europa-Cupen i Saar. For 
fjarde gangen segrade Rolf i denna tav- 
ling i D2, med 900 sek f. o. fick 14 po
ang och uppnadde darmed den fina po-

iingsiffran 42. Pa bilden ovan kan vi 
forutom namnda Europa-Cup aven be- 
undra Rolfs senaste attelagg Pontus 
(drygt 4 manader vid presslaggningen).

Utover detta kan man konstatera att 
Rolf besitter en mycket stor kunnighet i 
alia modellflygfragor, en foredomlig tav- 
lingsgnista och stor odmjukhet infor tav- 
lingsdeltagandet, vilket allt gor honom 
ytterligare fortjant av den utmarkelse 
han nu som den forste i Sverige kommer 
att tilldelas.

Vi gratulera honom till elitmarket och 
hoppas att hans prestationer skall sta 
som foredome for alia modellflygarc i 
Sverige.

L. H.
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Trots att ljuddampare till relativt manga modellmotorer varit tillgangliga i c:a 
ars tid har mycket fa motorer utrustats med dylika. Till stor del beror detta 
formodligen pa allman slohet och bristande insikter om ljuddamparnas goda egen- 
skaper.

Det var mycket framsynt av 1964 ars Riksstamma att forbehallslost acceptera 
forbundsstyrelsens forslag till anvandning av ljuddampare. En bidragande orsak 
till detta torde varit Goran Alsebys utmarkta anforande om ljuddampare och inte 
en rost hojdes till protest nar beslutet klubbades.

Forsta avdelningen av beslutet ar for- 
mulerat sa ” att motorer over 2,5 cm3 
skall vara forsedda med ljuddampare vid 
all slags flygverksamhet i storande ndr- 
bet av bebyggelse eller liknande med un- 
dantag av de fall lar tillstand om verk- 
samhet utan ljuddampare inhamtats fran 
lokal myndighet eller annan berord 
part” .

Detta betyder dock inte att, i de fall 
flygverksamhet med rnindre motorer fo- 
rekommer och dessa av berorda parter 
anses storande, man med hanvisning till 
SMFFts regler kan pasta att man har rat-

tighet att flyga utan ljuddampare. Om 
narheten fran flygplatsen till bebyggel- 
sen iir sadan att en rnindre motor an
2,5 cm3 verkar storande enligt de om- 
kringboende maste den givetvis forses 
med ljuddampare da i annat fall fara fo- 
religger att myndigheterna forbjuder mo- 
dellflygning pa platsen. Da det galler 
flygning med motorer over 2,5 cm3 galler 
att flygning med motorer over 2,5 cm3 
galler att flygning utan ljuddampare ar 
tillaten endast da tillstand dartill inham
tats fran de omkringboende eller lokal 
myndighet. (Red. anm.: Det kan ju ock-
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sa finnas flygplatser scm genom sin bc- 
lagenbct onodiggor anvandandet av 
ljuddampare).

De mest storande grenarna av modell- 
flyget ar linstyrning och radiostyrning. 
Friflyget, vilket sa gott som uteslutande 
anvander sig av motorer under 2,5 cm3, 
har ett annat utgangslage. Det ar mycket 
sallsynt att motorer varmkores over en 
minut och motortiden i luften ar som be- 
kant begransad till 10 sek. for tavlings- 
modeller. Storningsrisken alltsa minimal 
for denna kategori och dessutom ar den 
till sin natur sadan att den kraver stora, 
oppna fait vilket i och for sig omojliggor 
storande niirhet till bebyggelse. Sportnto- 
deller har visserligen langre motortid i 
luften an 10 sek men har brukar istallet 
motorns storlek ligga kring 1 cm3ochdar- 
under och varvtalet vara synnerligen mo- 
derat. Fastan sportmodeller oftast flygs 
pa mindre fait och nara bebyggelse tor- 
de darfor inte nagot storande buller fo- 
rekomma och nagon ljuddampare bor in
te heller for dessa modeller bli aktuella 
i framtiden.

Linstyrda modeller, med sitt relativt be- 
gransade utrymmesbehov, flygs ofta nar- 
mare bebyggelse, speciellt vad de mera 
nojes- och sportbetonade modellserna av- 
ser. For att fa behalla de redan befintli- 
ga flygplatserna och heist aven kunna 
skaffa flera for saval dessa som de mera 
tavlingsbetonade modellerna maste man 
hoppas att alia linstyrare helhjartat slu
ter upp kring ljuddamparna och applice- 
rar dem pa sina modeller. Jag menar allt
sa att inte bara de som flyger de storre 
motorerna skall ansluta ljuddampare 
utan aven alia som flyger mindre moto
rer om det kan befaras att kringboende 
blir storda av flygningen. Linstyrda mo
deller har vanligen en motortid kring 5 
min. och atminstone de storre motorer
na sprider ett, atminstone for utomstaen- 
de, ibland irriterande, ” oljud” t. o. m. pa 
ganska langa avstand. Att ljuddampare

i stunt och Combat-35 varit befogat hor
de de tiivlande ha insett for ganska liinge 
sedan och jag ifragasatter om inte Com- 
bat-int och Stunt A (2,5 cm3) borde in
fora ljuddampare som regel. Det utovas 
namligen redan nu ett mycket starlit 
tryck pa FAI fran vissa lander, spec. 
England och Australien, att infora ljud
dampare som regel i de internationella 
linstyrningsklasserna. Om vi kan fa lin- 
styrningsfolket att solidariskt sluta upp 
kring anvandningen av ljuddampare vo- 
re mycket vunnet och jag tror vi skulle 
ha betydligt storre mojligheter att ordna 
flygmojligheter i tatorterna an vad som 
nu ar fallet.

Har maste en eloge ges till radiosty- 
rarna vilka var de som tog initiativet 
till att ljuddamparfragan togs upp och 
som till synes som en man sluter upp 
kring iden. Sjalvklart har de ingenting 
att forlora, tvar'tom. Flygplatser som for- 
ut varit forbjudna pa grund av buller- 
storningarna ar nu ater tillatna da ljud
dampare anviinds. De modeller som for- 
ut haft sa svag motor att de knappast 
flugit tillfredsstallande kommer visserli
gen att drabbas av behovet att inkopa 
en ny motor da toppvarvet onekligen 
minskar nagot men da ingen annan grans 
an max. 10 cm3 finns, lar det knappast 
gora nagon modell oflygbar. Det ur- 
sprungliga forslaget om ljuddampare in- 
kluderade endast motorer for radiostyr- 
da modeller och motorer fr. o. m. 1,5 
cm3 och ville ha anvandningen obligato- 
risk. Emellertid finns det modellflygare 
som uppenbarligen flyger sina modeller 
pa platser dar storande buller inte drab- 
bar nagon manniska och den obligatori- 
ska anvandningen ansags darfor alltfor 
strang och framfor allt helt omojlig att 
kontrollera. Personligen anser jag dock 
att radiostyrda modeller med motorer pa
1,5 cm3 och storre bor ha ljuddampare 
och det ar inte bara for det storande lju-

o
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dots skull. Det firms niimligen atminsto- 
ne tva uppenbara fordelar.

For det forsta minskar bransleforbruk- 
ningen. Det galler sjalvfallet alia typer 
av modellmotorer och ligger mellan 5 
gch 20 %>. Nagra definitiva siffror ar 
svart att ge men rnina erfarenheter ger 
vid handen att storsta vinsten gors pa de 
storre motorerna, stunt-, combat- och 
RC I-motorer. OS Max 49 RC minskade 
sin bransleforbrukning pa onitrerat 
bransle med over 15 "/o da ljuddampare 
anbringades. Johnson CS med pamonte- 
rad Enya-dampare (stora modellen), 
minskade med narmare 20 °/o och vissa
2,5 cm3-motorer av team-typ har mins- 
kat bransleforbrukningen 5 — 10 ° / i i  utan 
namnvard fartforlust.

For det andra har alia RC-motorer som 
jag provat med ljuddampare visat for- 
battrade trottlingsegenskaper, speciellt i 
det lagre varvtalsregistret och mera mar- 
kant ju mindre motorn varit. Det torde 
alltsa vara en definitiv fordel att forse 
trottelforsedda motorer med ljuddampa
re om sa endast vore av detta skal. Topp- 
varvet minskar naturligtvis nagot pa 
samtliga motorer i dagens lage och med 
de konstruktioner som nu finns men in- 
om inte alltfdr avlagsen framtid kommer 
sakert modellmotorerna att vara kon- 
struerade sa att om ljuddamparen av- 
lagsnas sjunker effekten.

Slutligen skall jag ge ett exempel pa 
hur ljuddampare stinker tomgangsvarvet. 
Testmotorn ar Enya 19 IV forsedd med 
nya trotteltypen med skruv for tom- 
gangsluften och stopp for trottellagena. 
Helt utan trottel och ljuddampare gjorde 
motorn 11.400 vpm pa Top Flite tra 
9 "X 4 " . Med enbart trottel gjorde mo
torn 10.100 vpm som toppvarv och kun- 
de trottlas ner till 3.800 vpm. Med Enya- 
ljuddampare, lilla typen, gjorde motorn 
pa samma propeller 10.000 vpm och kun- 
de trottlas till 2.400 vpm. Testbranslet 
var Nitromite 4. Samma bransle anvan-

des for test pa en Enya 35 II, utan trot
tel. Efter c:a 2 tint, inkorning gjorde den 
pa Power Prop 10" X 6 " utan ljuddam
pare 10.600 vpm. och med ljuddampare 
9.900 vpm. Varvtalsminskningen ar allt
sa knappt 7 °/o och kommer troligen att 
minska ytterligare da motorn blir helt 
inkord. En stuntmutor gar ju dessutom 
i en modell ej kontinuerligt pa fullvarv 
varfor varvtalsminskningen troligen ej 
heller blir sa markant under flygning. 
Bransleforbrukningen minskade drygt 
10 o/o.

Lennarth Larsson

Forts, fr. sid. 18

Dee Bee Quadruplex ”21”

Anlaggningen iir den enklaste och mest latt- 
skotta av de proportionalanliiggningar som 
hittills kommit ut i marknaden. Den ford- 
rar ingen skotsel och trimning i vanlig be- 
markelse utan nar den en gang ar installe- 
rad i en modell ar det bara att ladda acku- 
mulatorerna och flyga.
Att flyga med Quadruplex ar i manga a'·- 

secnden helt annorlunda mot de tidigare pro- 
portionalanlaggningar vi varit i tillfalle att 
prova. Med det har systemet ar det ingen 
harfin balansgang med kontrollspaken, da 
servona fungerar progressivt, dvs man kan 
fora spaken runt neutrallaget med mycket 
sma scrvoutslag men da spaken fors liingre 
ut blir ’’utvaxlingen” mindre.

Som slutledning kan konstateras att Quad
ruplex ar en anlaggning for vart bistra kli- 
mat liiir i Norden, tre anlaggningar ar testa- 
de utomhus i —19 grader C (10.1 1965) och 
fungerade da med normal riickvidd. Dessa 
tre anlaggningar har sedan flugits intensivt 
under januari manad utan nagra som heist 
fallcringar. Vi flyger och tycker om Quad
ruplex.

Generalagent i Sverige ar Aero-Hobby, Box 
16163, Stockholm 16.
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forts, fr. sid. 23
Klubbsamarbete
anges. For tavling kravs naturligtvis 
inga kort eftersom organisationen da gor 
att bestammelsernas efterlevnad kan 
kontrolleras.

En speciell kommitte har tillsatts for 
resp. flygplats for att skota samarbetet 
med berorda myndigheter och for att 
vidtaga de atgarder som kan anses lamp- 
liga ur modellflygsynpunkt.
Styrelsen kommer f. o. avert att under- 

soka mojligheterna att utoga flygplats- 
bestandet i samver'kan med de kommu- 
nala myndigheterna.

KLUBBSAMARBETE. Klubbregister 
med adresser kommer att sandas ut till 
medlemsklubbarna, liksom diverse med- 
delanden om resultatet av det pagaende 
arbetet.

KURSER. Tidigare har viss gemensam 
kursverksamhet forekommit, och det ar 
var forhoppning att denna skall kunna 
aterupptagas i framtiden.

P. R. Modellflygpropagandan ar ju va- 
scntlig och en okad aktivitet utat ar att 
vanta, med bl. a. uppvisningsflygningar 
(formodligen kommer uppvisningsgrup- 
pen att aterupplivas i nagon form). D if
fusa planer pa en modellflygets propa- 
gandadag, heist i samverkan med nagon 
tidning, foreligger. For ovrigt kommer 
alia mojligheter till PR att bevakas.
STIPENDIUM. Styrelsen har for av- 

sikt att arligen utdela ett stipendium till 
en framgangsrik junior ur nagon av 
medlemsklubbarna, vilket, hoppas vi, 
skall sporra till stordad.

Flur skall nu alia dessa goda cigarrer 
betalas? Som tidigare namnts kommer 
inpasseringskorten till flygfalten att be- 
tinga en ringa avgift (3: —/st) och dess- 
utom uttages en avgift pa 10: — 'med- 
Icmsklubb. Var forhoppning ar att pa 
detta satt klara av kostnaderna for verk- 
samheten, som vi avser skall vara till 
gagn for Stockholmsdistriktets samtliga 
modellflygare.

Kjell Rosen!and

Ovanstaende tva modellflygare, 12 och 
13 ar gamla resp. aktade icke for rov 
att vid AKM:s klubbmasterskap 8 no- 
vcmber satta diverse mastare och lands- 
lagsman pa plats. Anders Hansson, 2:a 
vid junior-SM nyligen, segrade over he- 
la AKM-gardet av goda Wakefieldfly- 
gare med 863 sek. Efter honom fanns 
bland andra Anders Hakansson och Jul
ie Akesson. Den andre ynglingen ar Ton- 
ny Hakansson, kant efternamn aven dar, 
som kom pa andra plats i A2 med den 
goda tiden 757 sek. Man ma hoppas att 
god fortsattning foljcr.

L. H.

forts, pa sid. 47
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T&vlingskalendrar

Linstyrning
25.4 Juniortavl. Stockholm spec, klasser

2.5 Motalapok. Motala ST, C
9.5 Kaffepetter Stockholm TR, SP

22—23.5 VT Stockholm samtliga
6—7.6 Jubileums-

tavling
Varnamo samtliga

20.6 UT Stockholm int-klasser
8.8 Landslags-

traning
Stockholm int-klasser

26—30.8 EM Brussel int-klasser
29.8 HT Stockholm A- o. B-klass
11 — 12.9 SM Stockholm int-klasser
18—19.9 NM Oslo int-klasser
26.9 Filbyter Linkoping TR, ST, C
10.10 Solna pokal Stockholm TR

Modellraketsforsok

Hassleholms MFK skall forsoka med en 
mindre tavling sondagen den 11 april 
1965. Troligen i narheten av Hassleholm 
eller ev. flygfaltet i Skanes Fagerhult.

Friflyg
14/3 Norbergstraffen

28'3 Norrlandska vintertavlingen,
Jarsvo

25/4 Vingarnas vartavling

15— 16/5 UT, Norrkoping

27/5 DM-tavlingar

30/5 Hjelmerruspokalen, Linkoping

Solna MSK skall forsoka arrangera en 
tavling sondagen den 2 maj 1965. Troli
gen pa F 18 :s flygfalt.

6—7/6 Jubilemustavling, Jonkopings 
Ians Modellflygforbund.

6 — 7/6 Criterium International du 
Nord, Maubeuge, Frankrike

4/7 Skvaderns nattavling

8— 11/7 VM, Finland 
1 eller 8/8 Nordiska Landskampen, 

Sverige
19/9 SM, Plats: ???
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Radioflyg
Pask Dalahasten, RC-I och RC-III,

Siljansbygdens Mfk.

? Skaneblippen, RC-I; RC-III,
AKM

8— 9/5 Vartavling, RC-I; RC-III,
Uppsala?

27—30/5 VM-kval +  domarkurs, RC- 
I, Stockholm eller Vasteras.

6—7/6 Criterium International du
Nord, RC-I, Frankrike

6—7/6 Jubileumstavling, RC-I? och
RC-III, Jonk. Ians forbund

19—20/6 Nordisk Landskamp, RC-I; 
RC-III, Lillestrom, Norge

9— 15/8 VM, RC-I, Ljungbyhed

21—22/8 Internationell RC-I tavling, 
Stockholm

4—5/9 SM, RC-III, Goteborg?

Norska tSvIingar
7/3 Friflygning Hamar

21-3 Oppen fri- 
flygning Svelle

24—25/4 Vingtors int. 
radiotavling Kjeller

25/4 Ev. linstyr- 
styrningstavl. Kjeller

2/5 Traningstavl.
friflyg Torp/Jarlsberg

30/5 Norgemaster- 
skap, friflyg Aursletta

20/6 Oppen lin- 
styrn.tavl. Kjeller

15/8 Norgemaster- 
skap, lin-
styrning

5/9 Norgemas- 
terskap, ra
dioflyg

Kjeller

2—3/10 Hosttavling
i alia klasser

Forts, fr. sid. 45
Pigga flygare

Resultat:
D2 (2 deltagare)

1 Kaj Ahlberg 779
2 Tonny Hakansson 757
3 Knut Andersson 649
4 Kenneth Pahlsson 647
5 Bertil Persson 584

C2 (8 deltagare)
1 Ander Hansson 863
2 Olof Nerud 861
3 Einar Hakansson 811
4 Leo Christensen 7S8
5 Anders Hakansson 765

A2 (11 deltagare)
1 Per Hakansson 667 (4 starter)
2 Lars Olander 180.

TILL SALU

Tidskrifter
A erom odeller arg. 1963 kr. 12:50 
Aerom odeller arg. 1964 kr. 12:50 
M odell Cars arg. 1964 kr. 11:50 (utkom 
a p ril— december). Porto tillkom m er.

B. BECKMAN &  CO AB 
M am torgsgatan 8 

Stockholm C

Radiokonfro llutrustning
Beg. rad iostym ingsanlaggningar saljes. 
Bade en-kanals och multi. MFN:s red. 
hanvisar.
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Japanskt kvalitetsmarke 

valkanda specialiteter 

i motorer och radiokontroll

Dlstribueras

r
35 S

5,83 cc, 8000— 13000 v/m.
V ik t 188 gr. Stunt-motor. 
U tbytbart cyl.-foder.
Hog kvalitet.
91114 ................... R:p 73: —

MAX
8,3 cc, 2000-13000 v/m.
V ikt 344 gr. U tbytbart cyl.-foder. 
Kolv med 2 kolvringar. Ett kul- 
lager och ett rullager. Ny for- 
nam avgastrottel, bakatriktad. 
91136 ....................... R:p 137: —

U U D D S M P A R E
Vetenskapligt utform ade och konstruerade fd r minsta m ojliga m otorljud och 
maximal effekt.

Ljuddampare 91145
Passar till fo ljande  O.S.-motorer 

O.S. M ax 1 5 -1 9

Ljuddampare 91146
Passar t ill fo ljande O.S.-motorer 

O.S. M ax 29—49


