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Forsakra er redan i dag om en ENYA kvalitetsmotor till kraftigt 
reducerat pris! De nya modellerna ENYA 29-1111 och ENYA 
35-111 hor just inkommit, varfor forra modellerna utforsdljes sa 
langt lagret racker. Rekvirera i dag —  lagret dr begransat.

N Y H E TE R !
POXYLAC
G R O N  -  R O D  -  B L A  -  G U I . -  v i t  -  S V A R T  ·  k i _a r

Spara vikt genom den nya 2-komponents plastlacken. Samtidigt 
far ni en hundraprocentig brdnslesaker yta. POXYLAC blandas 
med hardare och torkar sedan kemiskt. POXYLACK kan anvan- 
das direkt οναηρά vanlig dope eller spannfack. Normalt racker 
en strykning och vikten blir dd minimal.
Pris 1/4 I 6:90
Forfunning for sprutning 100 ml 1:25

ARMERINGSPLAST
Ny tunnflytande plast for glasfiberarmering.
ARMERINGSPLAST kan aven anvcmdas for reparationer och 
t. ex. i moforrum pa batar och flygplan. ARMERINGSPLAST 
blandas med accelerator och hardare och lamnar efter ca 20 
minuter en glashdrd yta.
Pris 1/4 1 9:50

GLASFIBERVAV
Finmaskig tunn kvalitet, avsedd fdr hobbybruk. 
GLASFIBERVAVEN dr endast 0,10 mm tjock, varfor vikten for 
fordigarmerad yta ar mycket Idg. Det racker normalt med en
dast 2 strykningar ARMERINGSPLAST for aft matta vaven.
Pris 1 x0,5 m 7:50

ENYA 29-IIIB RC forr 79:50 nu 63:50
ENYA 35-11 forr 72:50 nu 58: —
ENYA 35-11 RC forr 89:50 nu 71:50

U T F D R S i K L U N I N G
TELECONT 3-5-9
De superregenerotiva onldggningarna utforsdljes nu med 20 %  
rabatt, men fortfarande mea full garanti (1 ar). Prisexempel pd 
kompletta anloggningar med servon och ackumulatoref: 
3-kanalsanlaggning Forr 886:—  Nu 695:—  
5-kanal$anlaggning Forr 1148:40 Nu 918:—  
9-kanalsanlaggning Forr 1551:90 Nu 1241:—

Rekvirera nya ka- 
talogen med Ion- 
dets storsfa sorfe-
ring modellfiyg- 
plan, modellbatar, 
modellbilar, minira
cing, modellmoto- 
rer,radiostyrning, 
privatradio, modell- 
tag, tillbehor m. m. 
Var katalog dr all- 
tid lika rykande ak- 
tuell, POSTORDER 
EXPEDIERAS PA 
DAGEN.

_ . MANADENS TIPS . _
* Tra som inte skall sidenklas (roderyfor o. d.) kan grundas pa *

I foljande sdtt: Spad vanlig dope med 50% thinner, stryk ytan ■ 
tva ganger. Slipa latt med fint sandpapper. Stryk nu ytan I 
en gang med ARMERINGSPLAST och vattenslipa. Visar ytan

I fortfarande porer (detfa kan forekomma vid mjuk balsa) ges I 
dnnu en strykning med ARMERINGSPLAST. Efter ytterligare I 
en vattenslipning males sa ytan med POXYLAC, det brukar 1

I racka med en strykning, men vissa kulorer kan behova tva. i 
Detta har visat sig vara det enklasfe sattet att fa en latt · 

• finish med mycket hog kvolitet. .

Sand mig omgaende mot postforskott:
□  Enya 29-111 B RC □  Poxyloc kulor ..................
LJ Enya 35-11 Π  Poxylac fortunning
□  Enya 35-11 RC □  Armeringsplast
□  Telecont Q 3  Q 5  U 9  G  Glasfiber
Sand mig aven nya modellkatalogen, 2:50 i frimarken 
bifogas som betalning.
N a m n .............................................................................................
Bostad ...........................................................................................
Postadress ...................................................................................

H O B B Y T J A N S T
OLOFSGATAN 7 ·  BOX 3310 ·  STOCKHOLM 3 ·  TELEFON 08/20 23 04



R R I S B O M  B E R  !
NYA 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
Arcon tillverkos i Tokyo ov Arcon Corporol'on, ell ov de s’orre foretogen Ϊ den 
elektroniska bronschert. Den storsta delen ov produktionen exporteras till USA, 
och anloggningarnos utforande at ddrfdr ov sammo slog som gongse ameri- 
konjka typer, Anlciggningarna at temperaturstobiliserade for —20" C och har 
etr 6rs fobriksgaranli.
ARCO N 1-KANALS SUPERHETERODYNANLAGGNING 
Sdrtdartn (till vansfer) dr heltransistoriserad med 3 transistorer. Den dr upp- 
byggd p6 tryckt kre's med komponenter qv hogsto kloss, t. ex, mikroswitch som 
signalknopp. Den har fullr nedskjutbar teleskopantenn, som utdrogen mater 1,200 
mm. tnbyggt mutinsUuinent visor boiierispdnningen under belastning, sb o<t bat- 
terierna kon bytos innon de tor slut. Strdnddfsorjningen sker med 2 si. serie- 
kopplade 9 V tronsistorbotterier. Utan signal dr stromlorbrukningen 15 mA, med 
signal 20 mA, vilket medfor ott en batterisats rocker c:a 2 timmar. Den inma- 
tade effekten till sluisieget dr c:o 250 mW, Tonfrekvens 500 Hz. Storlek 
1 4 0 ' '8 0 x 4 0  mm, Vikt med boiterier 400 grom. 158:50
Mottagaren itill hoger) hor 6 transistorer och 3 MF-filter oeh or kristollstyrd. 
Den dr uppbyggd p i  glasfiberlaminerad tryckt krets med miniotyrkomponenter 
och dr dorfor niyeket liten till formatet, 25 /  40 X  50 mm. Vikt 05 gram. Strom- 
fdrsdrjningen sker med etr 9 V transistorbqtteri for mottagaren och 2 sf. serie- 
kopplode 1,5 V pencelter (or roderservot. Med signal drar mottagaren 8 mA, 
utan signal 3 mA ur 9 V-batteriei. Max-s’rom genom transistorreloet (3—4,5 V) 
or 500 mA. Passande roderservon Gyron, Varieomp m. fl. 138:50
Botterihbllare med slrombrytare och onslutningskontokter for mottagare och 
servo 18:50
Anldggning med sdndare och mottagare p6 samma frekven* (26,995, 27,045,

i ba'tetihbllare 31550
28:50
11:45

27.095, 27,145 eller 27,195 MH:
Roderservot Gyron
Batterisats till sandore ach mottogai 
Obs! Vfira japonska originalbatterier har en logringslid av c:a 2 6r och vqrar 
langre an de fiesta andra typer ov transistorbatlerier.
AR C O N ‘ 6- O CH 10 K AN ALS SUPERHETERODYNANLAGGNINGAR
I slutet av februorl berdknas de forsta av Areons flerkanalsonldggnlngar finnas 
i lager. Det dr heltransistoriserade, tv&simultana sdndare av gdngse amerikansk 
fyp med mdtinvtrument och teleskopantenn och motlagote med tungrela passande 
Transmite roderservon eller de nyo Ira 
Servo. Anlaggningcrna levereras samtri
27.095, 27,145 oeh 27,195 MHz.
6-kanalionldggning
10-konalsonldggning
MK Multi-Servo Custom, translstoriseral.

tsistoriserade versionerna αν MK Mu 11 i - 
mmade p6 frekvenserna 26,995, 27,045,

695:—
880:-

med anslutningskontakt for Arcon

ARCON 1-kanals mottagare

B O N N  E R P R O P O R T IO N A L
anldggning finns irom kort i lager. Den har 8 proportionello 

konoler och motsvorar en icke proportionell anldggning med 24 fwnklioner. 
Sondaren hor tv6 spakor med resp. hojd/skevroder och sidoroder motorkonuoll. 
Oessa 4 kartaler dr frimboro 4 extra, Kelt proportjonella konaler finns dess· 
Utom Sbndaren hor en inmotod effekt till slolsteget ον 1 W , inbyggdo ockvmv 
laiorer p i  12 V som* loddoggregot for b6de sundar- och mottogarackumulo-o· 
rerna. Mottagaren dr kristollstyrd Och heltransistoriserod sontt fu lll fordigkopplod 
for 8 servon. Ovn dr lemperoiursiobiliserad ner till —18" C. Storlek 7 5 x 5 0 x 3 5  
mm, vikt 170 gram, fn  ackumwlotor p4 10,5 V (500 mAh), som vdger 220 grom, 
ger strom till sbvul mottogoren som olio seivono. Servona dr ov den nyo Bon· 
nertypen med rak rorelse (15 mm, drogkraft 1,8 kg). Storlek 8 0 x 4 3 /2 5  mm. 
vikt 95 grom.
Komplett onloggning med sdndore, m ofagare. ackumutalorer, tnbyggt lodd- 
oggregat och 4 servon, fullr fordigkopplod och klor for anvandning 2.950:—

G O L D B E R G M O D E L L E R
Tre valkonda modeller ov Goldbergs fobrikat har nyligen inkommit.
Sr. Falcon, beprdvod skuldervingod t/oninqsmodeli for m ulti med en sponnvidd 
av 1.700 mm. Lamplig motor Merco 49 RC elter onnan motor pd 6 -1 0  cm1. ^

Falcon, skuldervingod nyboriormodell for en eller flero kanoler med en spoon- 
vidd αν 1 400 mm. lomplig for motorer p6 7,5—3,5 cm 1. 68:—
Skylark, e··· eller fvdmo orig. Idgvingod modell med en sponnvidd αν 1 400 mm. 
Lamolia motorstoilek 2 .5 -3 ,5  cm ' (en motor) eller 1 ,5 -2 .5  cm1 (ivb motor*/·. 

K J M _

A N D R A  N Y H E T E R
MK Multi Servo Cus’om med tronsistorreld 1 2 8 :-
MK Multi Servo Custom 69 -
MK Singleservo 68:—
MK Singleservo for motorkon'roll 68:—
Comloc, amerikansk fiodronde bojonemWuv, per par 9:75
Dios Fastener, per par 4:70
Talone g&ngjcirn, per por 2 50
Fardigbockat nosstoll, fobr. Krick 6:—
Robbe Dampfiacht 11 4 :-
Glasfiberkropp tilt Condy 1 1 0 -
Cellplastvinge till Candy, Tourus m. (!. 47 SO
Plost Jonov 54:50
Kontaktolja Oxydex > sprutforpockning 12:75
Luddaggregat Accufil Super 500 < 500 m A -6  V) 61:50

Rekvirero nyo kota- 
logen med londets 
storsta sortering mo- 
dellflygplan, modetl- 
botar, modellbilar, 
miniracing, modell· 
motorer, radiostyr- 
ning, privatradio, mo
deling, tillbehor m. m. 
V6r katalog dr alltid 
lika rykande aktuell, 
POSTORDER EXPEDI- 
ERAS PA DAGEN.

HBBBYTJAHSJ

Sand mig omg&ende mot postforskott:

Sand mig aven nyo modellkotalogen, 2:50 i frimarken 
bifogas som betalning.
Namn ..........................................................................................
Bostad ..........................................................................................
Postadress ............................................................................. .

H O B B Y T J A N S T
OLOFSGATAN 7 ·  BOX 3310 ·  STOCKHOLM 3 # TELEFON 08/202304

GENERALAGENT for: ARCON · deBOLT · E.E.O. - ENYA - FOX · FUTABA- KEMTRON ■ MERCO MK·REUTER· ROBBE STERLING -TORNADO



Vanning for kraftlednirigor

Torsdagen den 6 maj, bra vader for att 
trana linstyrning. Nagra av medlemmar- 
na i Motala modellfiygklubb ger sig ut 
for att flyga pa ”den gamla vanliga 
platsen”. Denna plats ar emellertid upp- 
tagen av fotbollsspelare, varfor grab- 
barna beger sig till ett annat narbelaget 
fait. Detta fait ar ett stort oppet fait pa 
flera hundra m2. I ena andan av detta 
fait finns en kraftledning pa 6300 volt, 
som forser CTV och stadens vattenverk 
med s. k. oreglerad strom. En av grab- 
barna flog in i kraftledningen, fick en 
stot sa att han tappade handtaget (plast- 
handtag) och ramlade omkull. Modellen 
hangde kvar i ledningen. En av linorna 
gick av vid handtaget och hangde ned 
pa marken varvid det ’’snustorra” gra-

RAKETBYGGSATSER
Bygg nu modellraketer infor arefs tav- 
lingar.
1 byggsafserna ingar rifning och kata- 
log.
Byggsatser:
AEROBEE HI ............................. 7 90
ASTRON MARK ......................... 6 25
ATLAS N O V A ............................. 5 —

ASTRON SKY HOOK ..............
Dvrigt:

9 80

KATA LOG ................................... 1 50
ROCKET NEWS ......................... 1 —

RAKETER SOM HOBBY .......... 4 —

TEKN. RAPPORTER ................. 3 50
AVFYRINGSRAMP ..................... 8 25
AVFYRINGSCENTRAL .............. 18 50

Full returratt
Ingenjorsfirman ATLAS GH  

avd. F 10, Box 8056, Malmo S.

set fattade eld. Meken rusade fram for 
att slacka, men sprang pa linan som 
hangde ned. Vid beroringen med linan 
fick han en stot och foil over pianotra- 
den och fastnade. Medvetsloshet intriid- 
de. Nar denna strom passerade genom 
honom lag han och enligt vittnen rent 
av vibrerade och lyftes over marken. 
En av grabbarna fattade genast vad det 
rorde sig om, rusade iviig och alarme- 
rade ambulans. Tre grabbar var kvar, 
den som flugit, den som hade strom i 
sig och ytterligare en mek. Grabben som 
flugit tog ater tag i handtaget for att 
halla upp linorna sa att det ej skulle ta 
eld mer, samtidigt ryckte den andre 
meken undan den som hade strom i sig. 
Bagge dessa saker gick att utfora den
na gang. Ett kort citat hamtat fran Mo
tala Tidning. ’’Under tiden utforde 
kamraten, Lars-Gunnar Andersson, na- 
got av ett hjaltedad. Han sprang fram 
mot den da synbarligen niedvetslose 
pojken. Tog tag i den skadade pojkens 
ena arm och lyckades slita bort honom 
fran den stromforande traden.” Att go- 
ra pa ovanstaende satt ar mycket far- 
ligt, hade han haft otur sa hade aven 
han fastnat. Han borde tagit en kapp 
fran den narbelagna skogen (15 m:s av- 
stand) och slagit av nerledningen. Det 
hela avlopte emellertid lyckligt, men 
det kunde hant en mycket tragisk olyc- 
ka. Tre grabbar i 12 ars-aldern kunde 
ha omkommit. Olyckor ar alltid onodi- 
ga. Tank Er for och flyg aldrig nara 
kraftledningar. Sadana har olyckor far 
EJ ske inom modellflyget anser vi i Mo
tala modellfiygklubb.

Boris
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C ivIIfryckeriet i Koping AB 1965

Omslagsbilden

Gunnar Kalen och Carl- 
Erik Aimer med sina kara 
modellflygplan.

Klubbarna vill i allmanhet ha fler medlemmar, kunni- 
gare medlemmar, fler och mer dugliga funktionarer, 
storre inkomster, fler gratisformaner, forbattrade for- 
utsattningar fo r verksamheten i ovrigt samt ett gott 
renomme i storsta allmanhet. Det som dr klubbarnas 
onskemal b lir automatiskt SMFF:s stravan.

Forbundsstyrelsen arbetar darfor intensivt pa att gora 
PR fo r var verksamhet. I fack- och hobbykretsar har 
detta givit mycket goda resultat. Daremot dr den all- 
manna opinionen svarbearbetad. Detta kan till storsta 
delen harledas till tron om att modellplan a lltid dr lek- 
saker.

For ungdomar i de forsta tvasiffriga dldrarna dr mo- 
dellplanet en utomordentligt Idmplig leksak. De fiesta 
pojkar leker i 12 till 14-arsaldern med modellplan. En- 
dast en minoritet utvecklar sitt intresse dithdn att man 
kan tala om hobbyutovning. Foljdaktligen associerar 
huvuddelen modellflyg till leksaksomrddet.
Vi skall inte rodnande eller krankta fdrneka modell- 

planets leksaksfunktion. Efter basta formaga skall vi 
dock strava efter att informera vdra medmanniskor om 
att det finns fler kategorier av modellflyg. SMFF repre- 
senterar en tekniskt avancerad hobbygren dar verk
samheten bedrivs i valorganiserade former. Modell
plan konstrueras efter samma principer som fullskala- 
flygplan. Vuxna agnar sig at modellflyg inte darfor att 
de dr stollar utan darfor att det foraras kunskap, er- 
farenhet och mognad for att losa modellflygets tekni- 
ska och organisatoriska problem.

Det ligger nara till hands att onska inslag om modell
flyg i fv ,  radio och rikspress. Dessa media skall givet- 
vis nyttjas i mojlig utstrackning. Den mest verknings- 
fulla vdgen gdr dock genom lokalpressen. Dels dr den 
mindre svarbearbetad, dels uppnar man den dubbla 
effekten att saval den lokala klubbens som SMFF:s 
PR-behov tillaodoses.
Din klubb bor omedelbart ta kontakt med ortens 

dagstidningar. Pa varje tidning bdr ni ha en kontakt- 
man. Varje liten intressant hanaelse i klubbarbetet rap- 
porteras till kontaktmannen vid lokaltidningen. Manga 
sma notiser dr kanske mer varda an en enda stor ar- 
tikel. Bade och dr givetvis bast. A llt eftersom allman- 
heten b lir orienterad om var hobby okar intresset for 
modellflyget. O'nskningarna i denna ledares inledning 
uppfylIs da.

Goran Alseby
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G u n n ar Land in :

Konstruktionstips for 
modellraketer

Att konstruera en modellraket innebar lite mer an att bara satta 
sig ner och rita upp nagot som ser snyggt ut och sedan borja bygga. 
Raketer skall rora sig genom luften och de aerodynamiska lagarna 
galler for den saval som for flygplan.

Flygplanets teori kan bli ganska komp- 
licerad, men medan raketens teori vad 
galler aerodynamik ar nagot enklare, 
fordrar den ocksa ett annat satt att an- 
gripa problemen. Kanske skadar det in- 
te att ta det hela fran borjan.

For det iorsta ar det mest troligt att 
du bygger en fenstabiliserad rnodell. En 
sadan kan sagas vara direkt jamforbar 
mcd en pil av t. ex. den typ man an- 
vander for prickkastning. Den ar obe- 
roende av ytor som ger lyftkraft och 
ror sig i en ballistisk, d. v. s. en kastba- 
na. Fenornas uppgift ar endast att ge 
raketen STABILITET.

Varje kropp har en punkt inom sig i

vilken den balanserar. Som du sakert 
vet kallas denna punkt for tyngdpunk- 
ten eller TP. Om en yttre kraft paver- 
kar en kropp utan stod, vrider sig den
na runt TP om kraften inte ar riktad 
genom TP. Fig. 1. I likhet med en pil 
kan raketen ses som en fritt svavande 
kropp med en ’’vatska” strommande for- 
bi den.

Tyngdkraftens enda inverkan iir att 
den bestammer maximala rackvidden pa 
raketens idealbana, den bana raketen 
skulle folja om den inte stordes av luft- 
motstand.

Eftersom raketen ror sig genom den 
tunna vatska vi kallar luft, finns det 
ocksa en teoretisk punkt i raketen dar 
summan av alia moment, orsakade av 
luftens tryck och friktion mot raketen 
ar lokaliserad. Denna punkt kallas 
tryckccntrum, eller TC. Genom denna 
punkt verkar faktiskt alia aerodynami
ska krafter. Stabiliteten hos en raket i 
flykten ar beroende av dessa punkters, 
TP och TC, lage i forhallande till var- 
andra.

Lat oss titta pa raket A i fig. 2. Har 
ligger TP framfor TC. Om en yttre

6



kraft, t. ex. ett litet ”kytt” i luften, 
stor raketbanan och far raketen att bor- 
ja vrida sig runt sin TP, kommer det 
okade luftmotstandet att genom TC ge 
ctt moment som aterfor raketen till ti- 
digare laget, d. v. s. raketen ratar ut och 
flyger ater rakt. Man sager da att den 
har positiv stabilitet.

Raket B i fig. 2 har TP och TC lig- 
gande pa samma stalle. Om nagot far 
raketen att rotera runt sin TP uppstar 
ingen tillbakavridande aerodynamisk 
kraft eftersom det inte finns nagon mo- 
mentarm rnellan TP och TC. Raket B 
har neutral stabilitet och ar helt fri att 
fara fram i vilken underlig bana den 
behagar. Var sa siiker att den kommer 
att bara sig underligt at, ofta farligt for 
askadare ocksa!

Slutligen har vi negativ stabilitet som 
visas i figuren med raket C. Har ligger

TP bakom TC och i det fallet kommer 
varjc storning att forstarkas av den 
kraft som uppstar genom TC. Varje 
andring av raketbanan ger genast ett 
moment som i stallet for att stabilisera, 
ger en okning av andringen.
Raketen gar vild och kommer att 

snurra runt sin egen tvaraxel, nappeli- 
gen sattande nagot hojdrekord.

Forsta regeln for en stabil raket blir 
alltsa: Sc till att TP kommer framfor 
TC och att den stannar dar.

Man kan uppna detta pa tva satt (a) 
genom att oka fenytan i stjarten, eller 
(b) gora nosen tyngre. Det forsta alter- 
nativet flyttar TC bakat, det andra 
flyttar TP framat. Manga ganger, av 
skalaskal och andra, ar man hanvisad 
till en blandning av dessa bada satt. Det 
finns en tredje metod att uppna stabili

o
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tet, namligen ate lata raketen rotera som 
en gevarskula genom att forse den med 
spinn-roder pa fenorna som i fig. 3. For 
modellraketkonstruktoren ar detta ett 
billigt, ja nastan simpelt satt som vent 
som heist klarar av. Att tvinga fram ro- 
tationen tar dock energi som borde an- 
viints for framdrivning och rotationen 
ger sedan aven okat luftmotstand. En 
spinnande raket kommer inte att na sa

hog hojd som en ratt konstrucrad, icke 
spinnande raket. Problem kommer ock- 
sa att uppsta med att fa fallskarmen att 
utvecklas utan att snos ihop av sina li- 
nor niir raketen roterar.

En valkonstruerad raket med stor po- 
sitiv stabilitet kommer att na hogre 
hojd an en med mindre stabilitet. Detta 
beror pa att alia storningar dantpas ut 
snabbare hos en hogstabil raket och den 
gar darfor renare genom luften. Ju 
mindre raketen gar ”pa tvaren” ju mind- 
re luftmotstand och darmed hogre topp- 
hojd. Stabiliteten uttrycks i KALIBER. 
Raketens kaliber ar diametern, varfor 
man sager att om avstandet mellan TP 
och TC ar lika stort som diametern, har 
raketen 1 kalibers stabilitet. Ar raketens 
diameter 20 mm ligger da alltsa TC 20 
mm bakom TP.

Ett gott rad: forsok inte med en ka
liber mindre an 0,5. Dynamiska berak- 
ningar visar att detta ar ett lampligt 
minimum.

En lang slank raket kommer att flyga 
battre an en kort och knubbig. Har 
kommer vi in pa en annan faktor av 
betydelse i sammanhanget. SLANK- 
HETSTALET eller forhallandet mellan 
langd och diameter. Ett lampligt slank- 
hetstal att borja med an minst 10. Med 
andra ord 200 mm langd pa en raket 
med 20 mm diameter. Hogt slankhetstal 
innebar att man far storre momentar- 
mar att arbeta med och fenorna kan go- 
ras mindre.

Nar man skisserat upp en raket som 
man tycker ser lovande ut, hur finner 
man da TP och TC? Ar det fraga om 
en raket som skall uppna overljudsfart 
fordras vindtunnel och matinstrument, 
eftersom TC vid farter over Mach 1 
vandrar bakat. For underljudsraketer ar 
det enklare. TC overensstammer namli
gen da med lateralcentrum och sa lange 
raketen ar symmetrisk kring sin langd- 
axel behover man bara forfardiga en 
pappfigur med raketens silhuett och dar- 
efter med en nal finna ut pappfigurens 
tyngdpunkt. Dar har man da raketens 
TC. Se fig. 4. TP kan erhallas pa tva 
siitt. Antingen bygger man raketen och 
letar reda pa det stalle dar den kan 
balanseras pa den skarpa kanten av en
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linjal eller en kniv, fig. 5, eller sa gor 
man berakningen pa papperet.

Pappersmetoden innebar att tyngden 
av varje detalj — noskon, kropp, mo
tor, tenor osv. — uppskattas och mul-

tipliceras med sitt avstand till en ge- 
gensam punkt, t. ex. raketens nosspets. 
Detta ger varje detaljs moment uttryckt 
i gram-millimeter. Divideras summan 
av alia momenten med raketens hela 
vikt, blir svaret TP:s avstand fran den 
givna punkten som i det hiir fallet var 
raketens nos. Under flygningen forflyt- 
tas TP allteftersom raketens motor brin- 
ner ut och raketen blir lattare i stjarten. 
Denna forflyttning av TP framat ar 
bland annat anledningen till att raket- 
motorn inte placeras i raketens nos, TP 
skulle ju da flyttas bakat nar motorn 
blir lattare. Det kan vara lampligt att 
soka reda pa TP aven for det fall nar 
motorn brunnit ut, for att forsakra sig 
om att raketen flyger stabilt aven sista 
strackan.

F.ftersom den typ av raketer som har 
behandlats ar fenstabiliserade, maste dc 
uppna en viss hastighet for att fa den 
stabilitet som dessa konstruktionstips 
ger. Detta innebar att det gar inte att 
bara stiilla modellen pa fenorna och la
ta den starta utan styrning. Den blir in
te stabil forran den fatt upp farten och 
in nan dess kan den mycket val ha valt 
en belt annan kurs an den avsedda, na- 
got som da kan fa mycket trakiga folj- 
der om nagon skulle befinna sig i den 
riktning raketen rakar fa. For en sadan

hetsavstand pa hundratals meter.
Alltsa, raketen skall ovillkorligen va

ra styrd den forsta halvmetern, garna 
metern, vid avfyrningen. Detta gores 
enklast genom att lata raketen folja en 
styv metalltrad, t. ex. en pianotrad.

Modellen forses med styrdon i form av 
en eller flera rorstumpar, plast eller pap- 
per, som fastsattes pa raketens kropps- 
sida och med vilka raketen fore starten 
tras upp pa styrtraden. Man kan givet- 
vis ocksa bygga en startramp dar rake
ten tvingas att halla sig mellan tre eller 
fyra skener vid starten. Hela tiden mas
te man komma ihag att forsoka halla 
friktionsniotstandet sa litet som mojligt.

Ju snabbare raketen far upp far- 
Forts. pa sid. 15
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Tyngdpunktens lage 

hos segelmodeller
Av Dick Wiklund, Bertil Dillner, Gunnar Landin och Goran Alseby

Modellers statiska stabilitet diskuteras ofta. Asikterna gar isar — somliga anser 
statisk stabilitet viktigast, andra satter dynamisk stabilitet framst.

Figurerna A till C visar att det ej ar 
nagon mening med att efterstrava dyna
misk stabilitet utan att modellen dess- 
forinnan ar statiskt stabil. Lodaxeln vi
sar anfallsvinkel och horisontalaxeln 
tid.
Endast nar modellen utsatts for en 

storning fordras stabilitet. Figur A visar 
hur en storning snabbt dampas om mo
dellen ar bade statiskt och dynamiskt 
stabil. Modellen i figur B ar statiskt sta
bil men dynamiskt instabil. Storningen 
vaxer da till modellen viker sig eller 
stortar. Figur C galler for statiskt insta- 
bila modeller. Da finns ej langre nagon 
anledning att bestamma den eventuella 
dynamiska stabiliteten.
Bland det svaraste nar det galler kon- 

struktion av segelmodeller, ar berak- 
ning av modellens langdstabilitet. Den- 
na ar beroende av olika faktorer och 
anses vanligtvis bero pa stab.-ytans for- 
hallande till vingytan och avstandet 
mellan dessa tva. Detta ar emellertid en 
mycket grov regel, som inte ar tillrack- 
lig for att erhalla ett riktigt resultat.
Beuermann har utarbetat en metod, 

som mojliggor for konstruktoren att med 
stor noggrannhet bestamma neutral- 
punkten (NP) hos en vinge-stab.-kombi- 
nation. Av det erhallna resultatet kan 
man sedan med tillracklig noggrannhet 
bestamma modellens optimala tyngd- 
punktslage (TP-lage).

I den foljande oversikten och exemp- 
len, ar harledningarna till de anvanda 
formlerna uteslutna och endast anvis- 
ningar ges for att kunna genomfora de 
aktuella berakningarna.

Erforderliga data
Foljande konstruktionsdata (se aven 

fig. D) maste vara tillgangliga for ut- 
fora berakningarna. Beteckningarna 
overensstammer i princip med

10



Foljande profildata rnaste vara till- 
gangliga:

Max. valvning uttryckt i %  av kordan 
samt max. viilvningens lage, ocksa ut
tryckt i %  av kordan. (Se fig. E).
Det bor noteras, att dessa data redan 

finns tillgangliga fran det normala kon- 
struktionsforfarandet. Som ett logiskt 
forsta steg, delas alltsa den totala bar- 
ytan upp i vingyta och stab.-yta.

Anvanda formler
Det finns bos modeilflygare ett for- 

staeligt motstand mot att anvanda form
ler.

Formlerna, som anvands i foreliggande 
metod kan tyckas skrackinjagande, men 
vid narmare studium finner man att det

bara ar en enkel matematikovning. Man 
kan saga, att formlerna anvands som 
enkla verktyg for att erna ett onskat 
resultat. De bor rimligen intressera den 
som vill bedriva sitt konstruktionsarbete 
mera vetenskapligt.

_  CiuXi-Yi-ti ~b C„lN:.Y; -t2
Y z - A C amin

Y,.k.x, 
x, = —-------1

y ,
I dessa formler har vi faktorerna 

c .nNi> ACa och korrektions-
faktorn k, noli — som skall beraknas. 
Vi skall behandla dem i namnd ordning.
CmN ar noll-momentkoefficienten for 

den anvanda profilen. Vardet pa denna
o
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kan erhallas ur figur F enligt foljande:
Bestam profilens max. valvning F ( = 

profilmittlinjens max.valvning over kor- 
dan i procent av denna) i forhallande 
till den aerodynamiska kordan t sasom 
visas i fig. E. Tag sedan reda pa max. 
valvningens lage x, uttryckt i procent 
av kordan. Antag, att vi finner an  max. 
valvningen ar 6 °/o vid 40 %  av kordan. 
Dessa viirden saner vi in i figur F. Las 
av valvningen pa den horisontella ska- 
lan, drag sedan en vertikal linje upp 
mot den linje, som anger max. valvning
ens lage. Fran den punkt dar dessa bada 
linjer skar varandra, drar vi en horison- 
tell linje mot den vanstra vertikala ska- 
lan, dar vi laser av vardet pa Cill)X. I 
detta fall finner vi att ClnX =  0,125.

Δ  C, lnill ar av Beuermann satt lika med 
0,17 for erhallande av optimal langd- 
stabilitet.

Korrektionsfaktorn k, ar beroende av

storleken av vingens och stabbens sido- 
forhallanden. Vardet pa k, finner vi i 
figur G, vilket inte kraver nagon nar- 
mare forklaring. Diagrammet grundar 
sig del vis pa erfarenhetsvarden.

Bcrdkning av dct optimala avstandet 
mellan vinge och stabilisator 
Ytorna dr givna

I de fiesta fall har forhallandet mellan 
barytorna bestamts av konstruktoren. 
Sarskilt galler detta niir totalytan be- 
starns av tavlingsregler, som fallct ar i 
t. ex. klasserna A1 och A2.
Orn vi tittar pa fig. H, ser vi att den 

sokta faktorn bestar av X, och X,. I 
samma fig. finner vi ocksa att vingens 
resp. stabbens NP-lagen bestamts till 1/4 
av t, vilket ar en approximation, men 
med tillriicklig noggrannhet for vara be- 
hov.
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Stabiliaitorn· eidoforhillandei
k

Vi skall nu med ctt excmpel sc Iiur 
formlerna och diagrammen anvands. 
Data tar vi frail cn bctindig konstruk- 
tion.

Vinge
v, - 2900 cm*

Stabilisator 
Y, = 500 cnr

b, 200 cm b, - 55 cm
t, = 14,5 cm t, = 9,2 cm;

t,
4 ~
A, ^

3,6 cm 

14

t,
4 _
A, ■

2,3 cm 

6

I figur G finner vi att k r 0,68.
Vingprofilen vi valt iir densamma vi 

tidigare namnt dar ClllNl =  0,125. 
Stab.-profilen har en max. valvning av 
5 % vid 40 % av kordan. Enligt figur 
F blir da ClnN, =  0,11. Vi valjer A C , 
... , =  0 ,1 7 ."

Nu kan vi satta in dcssa varden i for- 
meln (1):

0,152-2900.14,5 +  0,11-500.9,2 
500-0,17

0,85
X, = 68 cm

Vi beriiknar X, enligt formel (2): 
500-0,68.68 

X‘ _  2900
X, =  8 cm

Av dcssa tva rcsultat foljcr, att X, +  
X, =  76 cm.

Vi bar nu riiknat ut det optimala av- 
standet mellan vinge och stabilisator, 
matt mellan de bada barplanens ”kvarts- 
kordor”. Avstandet mellan vingens bak- 

Forts. pa sid. 40
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Skall klubben kunna astadkomma vad medlemmarna vantar sig av 
den fordras goda ledare. Handledning, forvaltning och planering ar 
dessa funktionarers huvudsysslor i klubbarbetet. Klubben ar ett 
slags miniatyrsamhalle dar arbetet delas upp mellan klubbmedlem- 
marna. Var och en maste ges ratt uppgift. Funktionarsuppdragen 
far dock ej bli sjalvandamal. De syftar till att oka utbytet av var 
hobby.

Vi behover tva slags funktionarer inom 
modellflygklubbarna — aven om ibland 
en och samma person tacker bada om- 
radena. Dels behover vi modellflyger- 
farna handledare, som svarar for att 
bygg- och flygteknik lars ut till med- 
lemmarna, dels behover vi typiska for- 
eningsmanniskor, som kan skota ovriga 
sysslor som ej direkt sammanhanger med 
facket. Tyvarr finns det for fa av den 
senare kategorin inom modellflyget.
Den modellflygkunniga ledarkadern 

maste vi lara upp sjalva. Inom klubbar- 
na finns manga aldre ledare, som basat 
for sin klubb under manga ar. Sjalvtill- 
racklighet kan synas valgrundad. Om 
denne klubbens allt-i-allo mot formodan 
skulle tappa intresset, flytta fran orten 
etc. uppstar efter honom en lucka i funk- 
tionsbilden, som gor att klubben snart 
tynar bort. For att en sadan forening 
skall klara sig fordras en funktionar, som 
ar kanske driftigare an foretradaren. 
Sadant hander sallan. Vanligen somnar 
klubben in.

Problemets losning ar enkel. Ge val- 
artade medlemmar ansvar redan i bor- 
jan. Manga svenska klubbar har star-

tats och drivits av tonaringar. Begar 
dock ej for mycket i borjan. Ett steg i 
taget ar bast. Instruktion innan arbetet 
paborjas, uppfoljning under hand. Nya 
uppgifter skall utdelas sa snart funktio- 
naren ”vaxt ur” de gamla. Denna me- 
tod tar i borjan langre tid att tillampa 
for den rutinerade funktionaren an att 
sjalv skota sysslan. I langden ger den 
dock mycket. Belastningen pa klubbled- 
ningens toppskikt minskar och kapabla 
medlemmar finns till hands nar nagon 
veteran lamnar klubbarbetet. Alla ”pa- 
laggskalvar” bor givetvis om mojligt 
delta i SMFF:s instruktorskurser.
De typiska foreningsuppgifterna bru- 

kar skotas av modellflygare, som lar 
upp sig sjalva. Det ar naturligt da det 
kan vara svart att hitta en forenings- 
intresserad utan modellflyginriktning, 
som vill vara med. Deltag i ungdomsra- 
dens ’’knackelibang” sa dyker kanske 
nagon upp. Slutord: Ge funktionarerna 
sadana sysslor de trivs med, tvinga ej 
fram arbetsresultat och overanstrang ej 
de lojala. Da hoppar de av!

Goran Alseby
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Ltisarnas Parlament

Mer om neutralpunkten eller om 

oanvandbara metoder eller 

kdpphdsten Sverker

Tillagnas Dick Wiklund, LEN. 

Neutralpunkten:

Nar man talar om ’’statisk langdstabi- 
litet” ar det vanligt att anvanda ter- 
merna ’’neutralpunkt” och ’’statisk mar
ginal”.

Det ar vanligt att definiera neutral- 
punktslaget ur foljande ekvation, som 
harledes via en enkel jamviktsbetraktel- 
se av de vridande moment, som verkar 
pa modellen:

o

Fran sid. 9
ten, desto battre ar det. Den maste med 
andra ord ha hog acceleration. ”Take- 
off”-accelerationen bestammes av for- 
hallandet mellan motorns dragkraft och 
raketens startvikt. Dividerar man ra- 
ketmotorns dragkraft med raketens 
startvikt far resultatet inte bli mindre 
an 7 eller 8. Med andra ord, har mo- 
torn en dragkraft pa 0,65 kp, vilket ar 
lika med 650 ”gr” far raketen med mo
tor inte vaga mer an ungefar 85 gr. 
Siffran for forhallandet mellan drag- 
kraften och vikten ger accelerationen i 
antal g, varfor 650 ”gr” dragkraft och 
85 gr vikt ger accelerationen ungefar 
7,6 g.

Den langsamma start du sakert pa film 
sett amerikanska rymdraketer gora, kan 
inte efterliknas med en raket av den typ 
du bygger. De riktiga raketerna anvan- 
der sig namligen av kontrollsystem som 
innebar att raketen styrs och stabilise-

ras genom att motorerna ar ledat upp- 
hangda och alltsa kan riktas at onskat 
hall. Det forekommer ocksa att raketer
na forses med sma roder, av grafit for 
att tala varmen, som placeras i motorns 
avgasstrale. En tredje metod ar att for- 
se raketen med ett antal sma extra mo- 
torer med uppgift att styra och stabili- 
sera. Dessa metoder ger stabilitet aven 
at langsamstartande raketer, men ford- 
rar dock gyron och elektronik som knap- 
past kan komma i fraga da det galler 
modellraketer.

I stallet ar man vanligen hanvisad till 
den form av stabilisering som har skis- 
serats. Darutover tillkommer givetvis 
den stora betydelse som ligger i bygg- 
satt och utforande. Har finns utrymme 
for manga finesser efter vars och ens eg- 
na ideer. Mycket aterstar att gora for 
att fa fram latta, stabila modeller med 
litet luftmotstand och sakra funktioner.
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c, *s /
K  =  +  V .—  · 1 -

\
diir

Iin =  neutralpunktens lage i %  av kor- 
dan fran framkanten

h(1 =  25 °/o av vingkordan framifran 
(vingens tiinkta aerodynamiska 
centrum eller vingens neutral- 
punkt)

V =  Den s. k. stjartvolymkoefficienten
(stabb)

bakre momentarm. stabbyta
V =  —----------------------------------

vingkorda · total baryta

( langd3 volym \
langd3 volym j

C oc——-  — Forhallandet ntellan stabbcns 
och hela modellens lyftkrafts- 
gradicnter

ε =  ’’nedsvepsvinkeln” vid stabben

Det ar den formeln, som Beuermann 
anvander.

Som modellflygare ar vi intresserade av 
vilken noggrannhet ovanstaende formcl 
ger. Jag skall inte traka lasaren med 
svarbegripliga felkalkyler, utan i stallet 
bara saga, att den, som begriper ovan
staende formel genom ex.vis differentie- 
ring sjalv kan bilda sig en uppfattning 
ont relativa och absoluta fel.

Dessa fel blir med nodvandighct myc- 
ket stora. Bara en sadan sak som ter- 

οέ
men —  mycket svart att uppskatta.

uoc
Den beror pa manga faktorer, bl. a. 
stab'bens placering i langd- och hojdled 
och kan variera avsevart.

Man brukar anse, att en moduli vid 
en storning utfor tva slags svangningar, 
en mycket snabbt dampad s. k. ”tipp- 
svangning”, en svangning kring TP, som 
pa grund av att den ar sa snabbt diim- 
pad saknar intresse, och en intressant 
s. k. fuguidsvangning, det s. k. stallet, 
som man ser.

Man idealiserar storningsforloppet, for 
att bekvamt kunna studera det och an- 
ser darfor, att vingens anfallsvinkel iir 
konstant under stallet, da tippsviing- 
ningarna ar bade sma och snabbt diim- 
pade.

For stora fullskalaflygplan anses dcss- 
utom, att lyftkraftskoefficienten ar i 
stort sett oberoende av hastigheten. Det 
kan man gora, eftersom Re-talet ar sa 
stort, att gransskiktet inte visar samma 
benagenhet till avlosning, som hos mo- 
dellflygplan, dar vi ju flyger mycket 
nara det kritiska Re-talet.
Detta gritnsskiktsinflytande medfor for 

modellflygplansbruk, att bade tcrmcn
x  _ CL*S

och faktorn — —  blir beroende av
of CLa
hastigheten. Och den hastigheten varie- 
rar ju betydligt under ctt stall, da man 
vid stallet hela tiden passerar Re-krit. 
(Gjorde man inte det, skulle man knap- 
past kunna tala om ctt stall).

Konsekvenserna av detta ar mycket
vasentliga for modellflygaren till skill- 
nad for den, som sysslar med stora flyg- 
plan. For modellflygarens del betyder 
det, att lyftkraftskoefficienten och diir- 
med lyftkraftsgradienterna for vingen 
och stabben inte ar konstanta under 
stallet, aven om man kan anse att ving
ens anfallsvinkel iir det. Samma sak gal-

οε
ler termen —  aven den varierar med 

Oct
modellens hastighet.
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Summan av kardemumman:

Inte nog med att Beuermanns formler 
ar behaftade med en for praktiskt bruk 
orimlig osakerhet. De ar aven principi- 
ellt felaktiga. Variationen med hastig- 
heten gor, att det ar meningslost att ta
la om en fix neutralpunkt. Neutral- 
punkten flyttar sig fram och tillbaka 
under storningen, och man far i stiillet 
intervall, pa vilket neutralpunkten lig- 
ger. Detta intervall kan vara stort. En 
fix neutralpunkt kan nog bara kon- 
struktorer till stora flygplan tala om. 
Modellflygaerodynamik ar nagot myc- 
ket mer komplicerat och svart.
Beuermanns harledningar finns att be- 

skada i den numera nedlagda ”der Flug- 
modellbau” 1—3/1958. Beuermann har 
antagligen hela tiden sneglat i nagon 
bok, han inte begriper. Det racker inte 
att skriva av nagra formler eller att ko- 
piera ett visst resonemang, det kan vil- 
ken ingenjor som heist. Det galler att 
kunna nagot ocksa om bakgrunden till 
de formler man anvander, det galler att 
kanna till naturen.

Det Beuermannska fenomenet ar en 
god illustration av ett faktum, som jag 
ofta observerat i utlandsk press: Man 
applicerar formler och tankar, som gal
ler stora flygplan pa modellflygplan. 
Det gor till och med folk, som pastar 
sig ha fatt flygingenjorsutbildning.

Modellflygaerodynamik ar alltsa en 
mycket svar och exklusiv vetenskap, dar 
det inte duger med att kopiera enkla 
ingenjorsknep fran ’’fullskalaaerodyna- 
miken”, man maste ofta ga naturen in 
pa livet och tanka alldeles sjalv. Det har 
tyskarna gjort; man talar i tysk fack- 
press om ”de sma Re-talens aerodyna- 
mik”. Baserar man sitt resonemang pa 
landvinningar, — som gjorts av fack- 
man pa detta omrade, kommer man till 
andra resultat an Beuermann.

Det Beuermannska pahittet har upp- 
marksammats liven av internationell 
press, och lustigt nog spritts med hjalp 
av ingenjorer. Fransett ren okunnighet 
beror detta nog ocksa pa den kolartro 
pa formler fran fullskalaaerodynamiken, 
som en flygingenjor uppenbarligen latt 
far. Karakteristiskt for Beuermann ar, 
att han till grund for sina angivna viir- 
den och diagram tagit gamla NACA- 
rapporter i tunnlar med stor turbulens- 
niva och Re-tal pa 3.10·’—10.’. Pa des- 
sa varden fran fullskalaaerodynamiken 
grundar han sina pastaenden om mo- 
dellflygaerodynamiken. Omdomet star 
tydligen i full paritet med kunskapen.

Statiska marginalen:

Nar man sedan vill bestamma storleken 
av den statiska marginalen, maste man 
dra ifran TP-laget. Resultatet blir kan- 
ske, att vi kan tala om, att statiska 
marginalen ar ex-vis 25+50 mm! Dick 
Wiklund skriver dock, att metoden ar 
anvandbar. Om Dick gor en feluppskatt- 
ning, kommer han kanske till ett annat 
resultat. I varje fall ar den oanvandbar 
till att for praktiskt bruk berakna stor
leken av den statiska marginalen. Dar- 
emot ar den anvandbar for att visa, hur 
olika faktorer paverkar varandra. Den 
visar t. ex. hur statiska marginalens 
storlek beror pa vingens och stabbens 
lyftkraftsgradienter och stjartvolymko- 
efficienten.

’’Optimal” statisk marginal:

Men nu kommer jag till det allra mest 
anmarkningsvarda i Beuermanns reso
nemang, det direkt farliga, som lurat 
Dick. Beuermann pastar sig ha funnit 
ett ur stabilitetssynpunkt ’’optimalt” 
varde pa den statiska marginalen. Det-

o
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ta ar fullkomligt unikt, och befaster yt- 
terligare Beuermanns kapacitet pa det 
omrade, han givit sig in pa.

Dynamisk stabilitet ar en sak, statisk 
en annan sak. Den dynamiska stabilite- 
ten beror bl. a. ocksa pa troghetsmomen- 
ten. Det ar fullkomligt orimligt att fran 
algebraiska samband betraffande den 
statiska stabiliteten dra slutsatser om 
den dynamiska stabiliteten. Den statiska 
stabiliteten beskrivs med algebraiska 
momentjamviktsekvationer fran statiken. 
Den dynamiska langdstabiliteten be
skrivs med differentialekvationer fran 
dynamiken.

Enligt Beuermann ar t. ex. den optima- 
la statiska marginalen oberoende av vil- 
ka troghetsmoment, som verkar pa mo- 
dellcn. Och varfor ar just 15 °/o optimal 
statisk marginal for A/2:or, varfor inte 
20 "/«? Dampningen av fuguidsvang-
ningen borde ju bli storre med storre 
statisk marginal?

Ickc desto mindre skriver Dick Wik- 
lund, att metoden ar anvandbar. Lura 
inte det modellflygande svenska folket, 
trots att det ar latt! Undvik att uttala 
bestamda pastaenden, utan motivering. 
Langrandiga motiveringar tar plats i en 
tidning, men det ar battre att inte skri- 
va nagonting alls an att boppa over mo
tiveringar, annars ger man latt upphov 
till feltolkningar, missforstand och fel- 
aktigheter.

Sensmoral:

Saker och ting ar inte sanna bara dar- 
fdr att de star i tidningar eller bocker. 
Vi scr, att vi for att anvanda en formel, 
maste forsta bakgrunden till den. Om 
Dick vill berakna neutralpunkten pa en 
DC-6:a kan han till exempel anvanda 
Beuermanns formler. Jag forsoker sa

gott jag kan forklara de pastaenden jag 
gor, men redaktionen sager, att jag skall 
inskranka mig betydligt. Och det ar 
synd, mycket synd, i all synnerhet som 
fallet Wiklund (Jag alskar Dick som en 
bror) ger ytterligare belagg for att un- 
dervisning behovs har i tidningen om 
vilka problem som naturen kan uppvisa 
for modellflygkonstruktoren.

Nar jag var yngre, kom jag i gardin- 
klattringsstadiet nar jag i en tidning las- 
te att V-form ger tvarstabilitet, darfor 
att den doppade vinghalvan har storre 
’’projicerad” area. Men om man nog- 
grant laser all den modellflyglitteratur, 
som ges ut for tillfallet stoter man jamt 
pa pastaenden liknade det ovanstaende.
Det ar frapperande bur sallan det ar 

nagon sakkunnig, som uttalar sig. Man 
kan nog lura i hela svenska modellfly
gande folket vad som heist. Nar modell- 
flygare talar om praktiska detaljer, som 
att det ar bra att limma fast spryglar- 
na i vingen, annars trillar dom ur, kan 
de ha ratt. Men nar de borjar tala om 
aerodynamik, far jag oftast lust att gra
ta. Faktiskt, nastan allt som har med 
aerodynamik att gora, som star att la- 
sa i modellflygtidningar ar fullkomligt 
felaktigt. Till 80—90 °/o sakert.
Vetenskapens varld ar klar och strang. 

Naturen ar svar att lara kanna, och 
verktygen dartill avancerade och svar- 
hanterliga. Formler, vars bakgrund man 
inte kanner till skall man akta sig for 
att anvanda. Men hur manga modellfly- 
gare pa var jord gar nu inte och tror 
pa Beuermanns heliga formler? Sakert 
1000-tals. Varfor behover detta ske? 
Darfor att inga tidningar vill publicera 
teoretiska, seriosa studier. Varfor pub- 
liceras nastan bara dravel, nar det gal- 
ler modellflygaerodynamik? Darfor att 
omradet ar sa svartillgangligt att ingen 
redaktion ar kapabel att bedoma alstren 
eller har sakkunniga pa det omradet.
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Internationellt deltagande 

i Vdrtavlingen pa Bromma

OSFK arrangerade aven i ar Vartav- 
lingen, som gick av stapeln pa Brom
ma. Till skillnad fran forra aret hade 
arrangorerna kommit overens med va- 
dergudarna. Άνεη cm lordagens lite bla- 
siga vader stallde till en del trassel i det 
annars fina flygvadret maste man pa 
det hela taget kanna sig nojd.

1965 ars upplaga av VT hade samlat 
75 kampaglada modellflygare varav 
sju var danskar, tva norrman och en 
amerikan.

Tavlingen inleddes vid 12-tiden pa 
lordagen da Christer Soderberg halsade 
valkommen och gick igenom sakerhets- 
fbreskrifterna. Tva nyheter presentera-

des. Den ena var att depaerna och tav- 
lingssekretariatet var flyttat till den 
norra sidan av banan, allt enligt Brom- 
ma-kommittens forslag. Detta hjalpte i 
hog grad arrangorerna i deras anstrang- 
ningar att under den tid hogtalarna 
strejkade hitta de tavlande. Lingardar 
och klubbskyltar ar ocksa en underlat- 
tande detalj, som nu borjar medforas av 
de fiesta klubbarna. Den andra nyheten 
var en varningstavla i team-racing pa 
vilken de olika piloternas varningar 
markeras med grona, bla och roda skyl- 
tar. Det kan diskuteras om systemets 
effektivitet ar tillfredsstallande, men i 
vantan pa ett verkligt funktionsdugligt

o

Vad blir resultatet? Att ingen till slut 
kan nagonting om det, de ar intresse- 
rade av.

Leve dumheten. Matte vara tidningar 
i fortsattningen bara agna sig at motor- 
tester, ritningar och praktiska tips samt 
tavlingsreferat och modellflyghistoria. 
Men stackars de, som ar intresserade av 
aerodynamik.

Jag beskylls av Dick for att ha kriti- 
serat nastan allt. Jag kan tillagga att 
jag aven har kritiserat Schmitz (betraf- 
fande hans ’’optimala” samband mellan 
Re-tal och profilparametrar,).

Jag kritiserar sadant, som jag finner

ologiskt eller direkt felaktigt. For gor 
jag inte det, kan folk luras av forfatta- 
ren.

Slutord

Beuermanns neutralpunktsformler star 
som ett monument over den insiktslose 
modellflygarens tvarsakerhet. Formler- 
na har sakert lurat den (innantill) las- 
kunniga delen av en friflygande varld. 
’’Posmunkar blir vi och jattar, 
Pannkakor ar vi och plattar.”
(Nils Ferlin)

Peter Wanngdrd
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system kan val detta fa tjanstgora som 
ett provisorium.

Arets rekordskord lod pa tva svenska 
och ett danskt rekord. De tva svenska 
sattes av Lennart Andersson, DSFK, 
och Hans Svedling, Solna, i team-A 
respektive team-B. Team-A tiden lyder 
pa 5,32 min., en putsning av det gamla 
rekordet med 8 sekunder. Svedlings re
kord lyder pa 6.15 vilket innebar en 
hastighet av omkring 185 km/tim. Dirch 
Ehlers stod for det danska rekordet med 
211,7 km/t i speed-int.

Motalapokalens foredomligt gcnomfor- 
da combattavling upprepades ej, men 
lordagens heatordning forflot problem- 
fritt. Sondagens, daremot, stordes av ett 
missforstand angaende luncben. Skul- 
den far emellertid till storsta delen lag- 
gas pa den forargliga ’’grind 9”, vilken 
ar ett problem, som pa nagot satt mas- 
te losas. Bristande disciplin fran de tav- 
landes sida var ocksa en bidragande or- 
sak till den nagot utdragna combattav- 
lingen.

Combat-A flygarna visade att de nu 
borjar fa en icke foraktlig flygskicklig- 
het. Kvaliten har hojts betydligt, bara 
jamfort med forra arets tavling, och 
det ar inte bara de gamla kanda nam- 
nen som visade framfotterna. Roger 
Holmberg, LEN, kapade at sig segern 
fore Motalas Bo Birgersson. Annu en 
LEN:are, Staffan Larsson, belade for- 
sta platsen i Combat-int, efter iirofull 
kamp med Per Samuelsson, Nimbus. 
Peter Evers var tydligen osams med fru 
Fortuna. Pa sondagen slet sig namligen 
hans roda farkost och upplevde under 
nagra sekunder den fulla frihetens alia 
tjusningar, for att sedan utfora en inte 
alltfor vacker landning. Reservkarran 
sattes in men redan efter nagra varv 
fick den framre linan avklippt vilket 
medforde att Peter trots sina fortviv- 
lade anstrangningar inte lyckades halla

TR-laget Alseby/Hagberg forsokle lancera 
kompressionsjustering under flygning. 
Succen uteblev. Men vanta bara . ..........

Ove Kjellberg har tiIIverkat detta utsok- 
ta monolinehandtag. Kullager i mangd 
och perfekt balansering.

den i luften. I combat-35 kunde, till 
askadarnas jubel, en kollission av grov- 
sta kaliber noteras. Tva totalramponera- 
de kiirror plus ett enormt balsasplitter- 
regn kunde noteras.
Lars Tehler vann emellertid efter fight 

med Tigres, Ulf Larsson.
Till team-A finalen hade forutom 

Lennart Andersson, som under ett ti- 
digare heat hade gatt under rekordti- 
den, J. Geschwendtner och Lasse Gus- 
tavsson kvalificerat sig. Andersson ledde 
klart da hail efter en nagot oturlig 
landning fick vevaxeln bojd och alltsa 
blev tvungen att bryta. Geschwendtner, 
Danmark, kom forst i hamn, men efter 
kontrollmatning av tankvolymen, som 
befanns vara 8,5 kbcm lamnades segern 
till Lennart Andersson, DSFK.

o
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Bade Rolf Hagel och Bea Olsson sak- 
nades i team-int., men detta faktum in- 
nebar inte att tavlingen blev mindrc 
spannande. I finalen vann Kjell Axti- 
lius fore Kjell Rosenlund.
Team-B blev en forkrossande seger for 

Hans Svedling, Solna, som forutom 
forstaplatsen inkasserade det ovan 
namnda rekordet. Fpeed-A ar en klass 
deir relativt orutinerade grabbar kail 
stalla upp med god segerchans. Det ar 
djirfor forvanande att endast tva rav- 
lande var anmalda. Bagge flog med or- 
dinarie teammodeller varfor Lennart 
Andersson med sin Mini-Beater (ritning 
och beskrivning i forra numret av Mo- 
dellflygnytt) tog hem forsta platsen med 
134,5 km/tim.
Int.-klassen flogs pa grund av blasten 

endast av tva tavlande pa lordagen, 
men sondagens utomordentliga flygvii- 
der avskriickte naturligtvis inte. 211,7 
km/tim. flog Dirch Ehlers foljd av ame- 
rikanen Septhen Wooley med 200 jamnt.

Inte en enda tavlande var anmald till 
stunt-A. Denna klass befinner sig i sam- 
ma situation som speed-A. Detta horde 
vara en utomordentlig klass for den som 
senate vill ge sig i least med de garni.t 
arriga cirkelravarna. ’’Storstunt” trick- 
sades hem av Ove Andersson foljd av 
combat-35 vinnaren Lars Tehler.

Vid sextiden var tavlingen avslutad. 
Prisutdelningen fick i ar lite extra flirg 
genom att varje grensegrare tilldelades 
en burk marmelad. Marmelad ar som 
bekant det enda den beryktade stock- 
holms-juntan livnar sig pa. En timme 
senare lag Bromma tomt i avseende pa 
modellflygare och tog igen sig efter da- 
gens heta strider for att anyo om ett 
ar mottaga en strom av segerlystna fly- 
gare. Niista ars Vartavling vantar!

Rolf Bergqulst
DSFK

Speed: 1) Dire h Ehlers, Danmark 211 km/ 
tim, 2) Steve Wooley, USA 200, 3) Ovc 
Kjellberg, Solna MSK 196.

Stunt: 1) Ove Andersson, Vasteras FK 
1883 poling, 2) Lars Tehler, MFK Orion 
1872, 3) Lars Eriksson, MFK Draken 1857.

TR-A; 1) Lennart Andersson, OSFK, bas- 
ta tid 5.32, 3) Lars Gustavsson, Aerospecd 
6.04, Jens Geschwendtncr, Danmark 7.11.

TR-int.: 1) Kjell Axtilius, Aerospeed 5.15, 
11.03, 2) Kjell Rosenlund, MFK Nimbus 
4.47, 11.37, 3) Dirch Ehlers, Danmark 4.58, 
16.43.

TR-B: 1) Hans Svedling, Solan MSK 6.15, 
2) Olle Andersson, MFK Tigre 7.35, 3) Ovc 
Kjellberg, Solna MSK 6.36.

Combat-A: 1) Roger Holmberg, LEN, 2) 
Bo Birgcrsson, MMF'K, 3) Bo Nilsson, LEN.

Combat-int.: 1) Staffan Larsson, LEN, 2) 
Per Samuelsson, MFK Nimbus, 3) Per Gc- 
lang, Vanersborgs MFK.

Lag: 1) MFK Nimbus 17 poang, 2) MFK 
Orion 23, 3) Solna MSK 27,5.
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Harda duster i Motalas 

stunt- och combattdvling

Sondagen den 2 maj genom fordes for 4:e aret i foljd Motala M odellflyg- 
klubbs arliga stunt- och  com battavling. Intresset har allt sedan starten 
varit i starkt stigande och i ar kunde arrangorerna gladja sig at det hit- 
tills storsta deltagarantalet, 23 man. Aven vadret tillhorde gladjeamnena 
— sol och svag vind.

Deltagarna i foregaende ars tavlingar 
har, forutom en stark representation av 
hemmaklubben, mestadels tillhort LEN 
och diverse stockholmsklubbar. I arets 
tavling blev dock majoriteten av de tav- 
lande nya bekantskaper for arrangorer
na, de kom fran bl. a. Goteborg, Kal
mar, Vasteras och Nybro.

Stunttavlingcn hade samlat 6 man till 
start. Vinden var som tidigare namnts

Bo ris Dahl MMFK med Hurricane

svag, men vaxlade allt som oftast rikt- 
ning, vilket skapade bekymmer for de 
tavlande. Trots en del kvaddar kan den 
genomsnittliga standarden anses som 
ganska hygglig, utan alltfor stora avvi- 
kelser uppat eller nedat. Hemntaklub- 
bens grand old man, Boris Dahl, lycka- 
des i forsta omgangen kapa at sig ett 
gott fbrsprang samt aven behalla det i 
andra omgangen. Emellertid bargades 
den slutliga segern av Alf Eskilsson, Go- 
teborg, genom mycket jamna flygningar, 
i synnerhet de tva sista. Forutom en 3:e 
placering var O. Andersson, Vasteras, 
iigare till tavlingens snyggaste kiirra, en 
ARES. Denna typ flogs aven av segra- 
ren.

Rcsultatlista Stunt
1. Eskilsson, Goteborg; 2. Boris Dahl, 

MMFK; 3. Ove Andersson, Vasteras; 4. 
Evert Fieide, Goteborg; 5. Goran Hed- 
ren, LEN; 6. Hans Granheim, Goteborg.

Resultatlista Combat 35
1. Staffan Larsson, LEN; 2. Lars-Go- 

ran Andersson, MMFK; 3. G5ran Holm- 
stam, MMFK; 4. Erik Akesson, MMFK; 
5—8. Lennart Andersson, OSFK; Bjorn 
Dberg, Kalmar; Lars Leander, Kalmar; 
Ted Wickman, MFK Nimbus; 9—15.
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Nagra σν deltagarna i stunt. Fr. v. O. Andersson, Vasteras, Heide, Granhed och 
Eskilsson, Goteborg

Gunnar Werner, MFK Nimbus; Torsten 
Andersson, OSFK; Gunnar Akesson, 
Orion; Mats Kesselmark, Nybro MK; 
Bo Williamsson, OSFK; B. Gustavsson, 
TEN; Jan Fransen, Nybro MK.

Resultatlista Combat, lnt.:
1. Goran Fiolmstam, MMFK; 2. Pcr- 
Arne Fransson, LEN; 3. Bo Nilsson, d:o; 
4. Stig Oresjo, MMFK; 5—7. Bo Bir- 
gersson, MMFK; Staffan Larsson, LEN; 
Roger Holmberg, LEN; 8—13. Goran 
Faldt, MMFK; Jan-Olof Fransson, 
MMFK; Urban Wennergren, MMFK; 
Lars-Goran Andersson, MMFK; B. Gus
tavsson, LEN; Gunnar Werner, MFK 
Nimbus.

Resultatlista Combat. A:
1. Bo Birgersson, MMFK; 2. B. Nils

son, LEN; 3. Lennart Andersson, OSFK; 
4—5. Roger Holmberg, LEN; Per-Arne 
Fransson, LEN; 6—10. Stig Oresjo, 
MMFK; Olle Ahrberg, MFK Nimbus; 
A. Ahlstrom, LEN; Gunnar Akesson, 
Orion; Torsten Andersson, OSFK.

Combat A. var dagens mest skon- 
samma klass mot modeller och piloter. 
Endast en diskning och mycket fa kra- 
schar.

I semifinalcn mottes L. Andersson, 
OSFK och B. Nilsson, LEN. Det blev 
ett ganska hart heat dar Nilsson segra- 
de och gick vidare till final mot Bo 
Birgersson, MMFK som sidades genom 
lottning fran andra omg. vilket resulte- 
rade i seger for B. Birgersson, MMFK.

Grenseger bargades av Birgersson med 
en god poangmarginal.

Combat int. blev till storsta delen en 
stadsmatch mellan LEN och MMFK da 
de andra klubbdeltagarna var utslagna 
redan efter forsta omg. P.-A. Fransson, 
LEN fick i semifinal mota Stig Oresjo, 
MMFK. Det resulterade i en ganska bra 
match dar P.-A. Fransson avgick som 
segrare.

Finalen mellan Fransson och Holmstam, 
MMFK blev en fin och rafflande av- 
slutning pa denna gren, dar Holmstam 
bargade sin forsta inteckning i MMFK:s 
vandringspris.
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Nyttiga erfarenheter vid 
modellraketforsok i Hassleholm

Hassleholms Modellflygklubb arrangerade sondagen den 11 april 
1965 en mindre forsokstavling med raketer. Fran borjan utlystes 
tavlingen att endast omfatta tavling i klass 1 och 2 sammanslagna 
till en klass. Med de raketmotorer som f. n. finns pa den svenska 
marknaden ar det knappast mojligt att stalla upp med annat an en- 
stegsraketer i dessa klasser. Pa grund av stort intresse for tavling 
med tvastegsraketer beslots att tavlingen skulle utokas att aven
omfatta klass 3.

Skanska Dragonregementet (P2) i 
Hassleholm stallde ett av sina ovnings- 
skjutfalt, Mollerodsfaltet vid Finja, till 
forfogande och brandkaren i Hassleholm 
och Osby lanade ut fyra s. k. Walkie 
Talkies, vilka anvandes for radiokom- 
munikation mellan hojdmatningsstatio- 
nerna och uppskjutningsplatsen. Dess- 
utom anvandes en hogtalaranlaggning 
for nedrakningen.

I ovrigt var tavlingsplatsen i stort

sett anordnad enligt rekommendationcr- 
na i ”PM for modellrakettavlingar och 
offentliga modellraketuppskjutningar”, 
som kail rekvireras fran forbundsexpe- 
ditionen.

Som vid sa manga andra tavlingar sa 
var vadret ett stort problem. Det blaste 
och regnade tidvis ganska kraftigt. 
Molnhojden var sa lag att hojdmat- 
ningsstationerna into hade mojlighet att 
spara de startande tvastegsraketerna.

o
Combat 35 var den storsta klassen med 

15 startande och kom att bjuda pa 
manga harda och spannande matcher. 
Standarden var ganska hog, men at- 
skilliga piloter blev diskade da de 1am- 
nade cirkel utan att ha inhamtat domar- 
nas tillstand. Med gladje kunde konsta- 
teras att en combattavling gar att ge- 
nomfora utan protester, da sadana sak- 
nades under hela tavlingen. Vardarna 
kunde ocksa gladjas at att fa halsa Ny- 
bro MFK valkomna till deras forsta 
tavlingsframtradande. MMFKrs Goran 
Holmstam fick i forsta kvartsfinalen mo- 
ta T. Vickman, Nimbus, vilken hade en 
mycket snabb modell. Vickman blev 
emellertid diskad varfor Holmstam kun
de ga vidare till semifinal for att mota 
Linkopings mycket skicklige Staffan

Larsson. I detta heat blev Holmstam 
diskad varfor Staffan Larsson gick vi
dare till final. MMFK:s Lars-Goran An- 
dersson och Erik Akesson som bada vun- 
nit sina forsta heat fick i andra semifi- 
nalen mota varann dar L.-G. Andersson 
segrade och gick vidare till final mot 
Staffan Larsson. Till att borja med sag 
det ut att bli en bra final, men efter ett 
par minuter gick L.-G. Anderssons lina 
av och modellen flog pa egen hand ett 
par hundra meter och kvaddade i ett 
trad.

Avslutningsvis borde arrangorerna till- 
erkannas ett gott betyg for tavlingens 
planering och genomforing som torde ha 
varit till alias belatenhet.

Goran och Owe.
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Lars Andersson och John Pettersson apte- 
rar en Astron Mark som har byggts av 
Lars Andersson.

Tavling i klass 3 fick diirfor installas. I 
borjan gick det bra for hojdmatnings- 
stationerna att folja enstegsraketerna 
med de teodoliter som beskrevs i MFN 
nr 1, 1965, men efterhand som vadret 
forsamrades sa forsvann aven mojlighe- 
terna att spara dessa raketer. Av denna 
anledning kom bl. a. Lars Anderssons 
’’Astron Scout” inte med i resultatlistan, 
trots att den troligen uppnadde rekord- 
hojd for enstegsraketer.
Deltagare:
Lars Andersson, Limhamns MFK, Lim- 

hamn, Bo-Goran Engdahl, Ystads Mo- 
dellraketklubb, Ystad, Per-Ake Holm- 
berg, Ystads Modellraketklubb, Ystad. 
Olafur H. Olafsson, Ystads Modellra
ketklubb, Ystad, Jan Petersson, MFK 
Tunnan, Perstorp, Arne Hansson, At
las Rocket Club, Malmo, Bengt Olsson, 
Atlas Rocket Club, Malmo, Nils-Hen- 
ning Bengtsson, Atlas Rocket Club, 
Malmo, Pal Andersson, Atlas Rocket 
Club, Malmo, Gert Nilsson, Hassleholms 
MFK, Hassleholm, John Pettersson,

En Aerobee-Hi startar. Langst till hoger 
syns ett uppskjutningstorn och i mitten en 
tvdstegsraket som har konstruerats av 
O lafur H Olafsson, Ystad.

Hassleholms MFK, Hassleholm, Tomas 
Stjernberg, Hassleholms MFK, Hassle- 
holm, Olle Olsson, Hassleholms MFK, 
Hassleholm.

Resultat klass 1—2:
1. Jan Petersson, Perstorp 210 m, 2. 

Bo-Goran Engdahl, Ystad, 194 m, 3. 
Per-Ake Holmberg, Ystad, 150 m, 4. 
Olafur H. Olafsson, Ystad, 146 m, 5. 
Pal Andersson, Malmo, 90 m.

Tavlingen ronte mycket stort intresse 
fran pressens sida och ett stort antal tid- 
ningsartiklar och reportage var inforda 
i bl. a. Sydsvenska Dagbladet, Arbetet 
och Norra Skane bade fore och efter 
tavlingen. Trots det daliga vadret var 
det anda en hel del publik som hade 
tagit sig ut till tavlingsplatsen.

Som sammanfattning kan sagas att det 
vanns en hel del nyttiga erfarenheter for 
kommande tavlingar och att det redan 
kan formarkas ett starkt stegrat intresse 
for modellraketverksamhet i sodra Sve
rige.

25



Lennarth Larsson:

Var sista UT i friflygning?
Efter en ovanlig upptakt med tal av 

forbundsordforanden och en foljande 
speciell omrostning kom tavlingen igang 
ca 1/2 tim. forsenad. Detta hade till 
foljd att tavlingen fick avbrytas fore 
sista perioden pa lordagen for middags- 
rnalets skull. Femte perioden flogs sedan 
efter middagen. Vinden var fran borjan 
ganska svag men okade snabbt och blev 
mot slutet ganska hard. Denna harda 
vind lioll i sig hela sondagen och okade 
t. o. m. mot eftermiddagen.

I A:2 gjorde Bosse Modeer en suveran 
insats pa lordagen och flog maximala 
900 sek. Det skulle sedan visa sig att det 
blev tavlingens enda perfekta serie. Pa 
sondagen drabbades Bosse av allt, inklu- 
sive en bortflygning pa tviirstart av ”den 
gamla rutiga”. Gunnar Kalen flog myc- 
ket sakert bada dagarna och sakrade dar- 
med vinsten i klasscn. Unga, uppatgaen- 
de Inge Sundstedt som varit sasongens 
hittills baste A:2-flygare med seger i 
Norbergstraffen och pa VT samt 2:dra 
plats efter fly-off pa Majpokalen, gick 
fran en tredjeplats efter ldrdagens flyg- 
ningar till en andraplats vid tavlingens 
slut pa sondag och sakrade darmed sitt 
VM-deltagande.
Sasongens baste C:2-flygare Rune Jo

hansson, med tre perfekta resultat, Nor
bergstraffen, VT och Majpokalen fick 
se sig slagen av tva man men flog i alia 
fall in i VM-laget. Lennart Flodstrom 
tycks ha kommit tillbaka efter ett mel- 
lanar och det gliider mig. En tredjeplats 
pa VT, vinst i flyoff mot Rune J. pa 
Majpokalen och en andraplats pa UT 
sakrade landslagsplatsen. Bengt Johans
son gjorde come-back pa SM-64 och har 
sedan dess flugit mycket bra bl. a. med 
vinst i fly-off mot Rune J. pa VT och

vinst nu pa UT. Ett sakert kort i lands- 
laget. Vi har ju stolta traditioner i
Wakefieldsklassen och jag tror det har 
laget ar kapabelt att forbattra dem.

I D:2 slog det antligen for Carl-Erik 
Anner. Att kunna genomfora en 10-star- 
terstavling med en modell och flyga sa 
bra vittnar om god rutin och lite tur. 
Men det skall en riktigt bra modellfly- 
gare ha. Det lar emellertid bli brada 
bygg- och trimtimmar for att fa ytterli- 
gare en god modell klar till VM. Racker 
tiden? Gamle Wake-flygaren Nils-Erik 
Hollander har framgangsrikt gatt over 
till D:2 och pa ca ett ar kommit i lands- 
laget aven dar. Hans amerikanska mo- 
delltyp flyger med ett for oss ovanligt 
monster och har ibland urtagningspro- 
blem som jag dock tror till stor del be- 
ror pa utkastet. Att Hans Friis skulle 
in i VM-laget hade atminstonc jag pa 
kann men det sag inte sa bra ut efter 
lordagens tavling med en delad 6:te 
plats. Sondagen borjade ocksa olyckligt 
med cn flygning strax under tva minu
ter men sedan gjordes inga misstag. Det 
gjorde tydligen i alia fall Rolf Hagcl 
som efter 4 raka maxar och en mystisk 
flygning pa lordagen, borjade med 3 
maxar pa sondagen. Rolfs gamla saker- 
het finns dock inte langre kvar och mo- 
dellens flygmonster lamnade en del att 
onska. Man forstar dock att det ar pro
blem med sa gamla modeller som med 
aren blivit ganska skeva. Den harda vin
den besvarade tydligt och i fjarde star- 
ten kvaddade basta modellen da den di- 
rekt ur handen skar ner at hoger och 
brot stabilisatorn. Reservmodellen var 
tydligen inte trimmad och stillade sig 
till 70 sek fran mattlig hojd. I femte

o

26



perioden ville den inte vara mcd langre 
utan kvaddade ungefar som forsta mo- 
dellen. Ett frenetiskt forsok att med ctt 
koppel av delar fa en flygbar modell i 
luften misslyckades av tidsbrist. Ahl
strom har tydligen kommit tillbaka cf- 
ter en tids mycket tvivelaktiga resultat 
men efter att ha legat 1 :a efter lordagens 
fem starter missade han forsta perioden 
p. g. a. dels for lang motortid, dels tids
brist som hindrade en omstart. Humo- 
ret steg dock mot slutet av tavlingen 
da han fatt ordentligt trim pa den nya 
modellen. Det bor val stiga ytterligare 
genom landslagsplatsen. Maximal otur 
drabbade Ake Lundin som forst fick 10,2 
i motortid och sedan en 17 sck och bort- 
flygning i forsta perioden pa lordagen. 
Han sags senast ca 5 km fran startplatsen 
letande efter sin modell. Tyvcirr tycks 
han ej ha aterfunnit den.

Vad som forvanar och delvis upprcir 
mig ar att inte hela UK var narvarande 
under tavlingen eftersom landslagen till 
saval VM som NL togs ut enbart med 
ledning av resultaten pa UT. Denna 
gamla stelbenta praxis som tillampats i

manga ar att 1, 2, 3-plac. gar till VM 
och 4, 5, 6 till NL hoppas jag ar sista 
gangen vi far uppleva. Att denna praxis 
skulle fciljas borde klart papekats fore 
tavlingen. Principal att starkaste laget 
skall tas ut har helt frangatts. I ett sa- 
dant fall har ju UK ingen funktion att 
fylla. Efter telefonkontakt inom UK ut- 
togs foljande Iandslag:

Till VM:
A:2: Gunnar Kalen, Inge Sundstedt, 

Kent Andersson.
C:2: Bengt Johansson, Lennart Flod- 

strom, Rune Johansson.
D:2: Carl-Erik Anner, Nils-Erik Hol

lander, Hans Friis.
Till NL uttogs i princip de foljande 

tre. Ev. aterbud fylles upp ur VM-laget. 
I Wakefield slar titelforsvararen Anders 
Hakansson ut Ejnar Hakansson.

A:2: Ambjorn Wahlund, Bo Modeer, 
Dick Wiklund.

C:2: Ragnar Ahman, Johan Bagge, An
ders Hakansson.

D:2: Hans Ahlstrom, Ake Lofvander, 
Rolf Hagel.

1. Fina starter och sakra flygningar ar Hakan Brobergs kannemarke men mot odet 
kampar den baste forgaves.
2. Kjell Wilhelmsson slapper klubbkamraten Ake Anderssons modell i sondagens 
harda vind. Mannen pa vag ut till startplatsen ar Bo Modeer
3. Ejnar Hakansson fd r hjalp att halla emot vid uppvridningen av snodden. Ejnar 
flog nagot ojamnt men placerade sig dock sexa.
4. Ake Lofvander gjorde comeback efter 10 mcmaders avbrott i modellflygandet 
(villabygge). Inte fo r att han verkade "ringrostig" (citat ur "Profilen” ) men det var 
inte riktigt samme gamle sakre Ake som vi vant oss vid.
5. U lf Carlsson fdr vara representant for de olyckliga "Pladuskaflygarna” . Allting 
drabbade de fyra som anvande typen, namligen forutom Ulf aven Jan Zetterdahl 
(avbruten stabbe, fel tyngdpunkt efter lagning), Morgan Zetterdahl (avbruten kropp) 
och Lars Ahman (diverse underliga flyktmonster).
6. Ett ankare sd gott som nagot utgor Leo Cristersson fo r Hdkan Neruds Wake- 
fieldmodell. Nerud hade problem med vinden liksom de fiesta malmoflygarna.
7. Hans Ahlstrom kom som en ny man till tavlingen och genomforde lordagens fem 
starter sa att han ledde.
8. A tt skriva bildtexter om sig sjalv ar inte latt men jag skulle kunna saga nagra 
val valda ord om motorn som behagade stanna efter ca 2 sek. och endast ge en 
flygtid pa 41 sek. i nionde starten.
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1/
Utan tavlingar 
inget SMFF

Utan tavlingar inget SMFF. Tav- 
lingsverksamheten maste alltsa sko- 
tas och det ordentligt. Arrangors- 
sysslan fordelas pa klubbarna sa att 
alia skall fa svara for sin del av for- 
bundsarbetet.

Att ordna en tavling ar svart. Det 
ar en fraga orn organisationsforma- 
ga. Tyvarr har vi sett ganska manga 
exempel pa slappa arrangorsinsatser. 
Vi vet hur roligt det ar att delta i 
en valordnad tavling. Att inte astad- 
komma en sadan ar alltsa ett miss- 
bruk av det fortroende, som delta- 
garna visat genom att anmala sig!

Att arrangera en bra tavling kla- 
rar vilken klubb som heist — bara 
man vill. Da maste kanske vissa of
fer goras: Arbete, kanske klubbpeng- 
ar samt att avsta fran eget tavlings- 
deltagande. Att vara tavlingsfunk- 
tionar och samtidigt delta ar illojalt.

Goran Alseby

TKVLI

TAVLINGSPLATS
Det forst ni gor ar att berakna hur 

stor tavlingen kommer att bli. Darefter 
galler det att valja en lamplig tavlings- 
plats. Grenchefen kan hjalpa till med 
rad och dad. Fore utlovande av tavling 
pa Bromma, tag alltid kontakt med 
Christer Soderberg. Tavlingsutrustningen 
tingas hos materialforvaltaren Ove Kjell- 
berg.

INBJUDAN
En tavlingsinbjudning kan inte skrivas 

pa sa manga satt. Men lat garna fan- 
tasin leka, gor den personlig. PR-verk- 
samhet for klubben skadar inte heller. 
Vad den daremot maste innehalla ar



N GSORGAN ISATIΟ N
Som exempel pa hur en linkontrolltavling kan laggas upp, har jag tankt anvan- 
da Solnas Pokal 64. Denna tavling, tycker vi i Solna, var ganska bra. For att 
kunna fa nagon ordning pa sadana har saker, bor de som ar engagerade i tav- 
lingen samlas en kvall, nagra manader fore planerad tavlingsdag.

foljande, tavlingsdatum, tavlingsplats, 
tid samt tavlingsklasser. Om platsen ar 
svar ait hitta bor aven en karta med- 
folja inbjudningen. Markering med pilar 
iir ocksa tankbart. Underteckna med an- 
svarigt namn, adress och telefonnummer.

PRISER
Om man avser att anskaffa plaketter 

bor dessa bestallas i god tid fran for- 
bundsexpeditionen.

ANMALNINGAR
Varje klubb som far en inbjudan skall 

snarast ta kontakt med medlemmarna 
sa att dessa kan i god tid anmala sig. 
Om tidtabellstartordning skall tillampas

ar det en god ide att aven anmala med- 
hjalpare. Klubbar som inte amnar stalla 
upp skulle gott kunna hora av sig ock
sa. Eller vad tycks?

DAGARNA FORE TAVLING 
STARTORDNING och DEPA 

Ett nytt mote mellan engagerade par- 
ter ar pakallat. Nu bor man dela upp 
sig i tva arbetsgrupper, for det kom- 
mande arbetet ar ganska tidsodande. 
Nar anma'lningarna har strommat in 
och det visar sig att flera av deltagarna 
tanker starta i flera klasser, borjar det 
svara. For att fa en separering pa des
sa ar det lampligt att gora som vi gjor-

o
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Modellraketer contra 
amatorraketer

10 sekunder kvar, 9, 8, — ’’vetenskapspojken” viintar oroligt bakom skyddsval- 
len — 3, 2, 1, FYR! Fran ett staltorn langt borta stiger rakcten till vaders 1am-
nande en svans av rok och eld under sig.

Sa borde det ibland ga till men verk- 
ligheten blir kanske en annan? Nedrak- 
ningen sker sakert med samma nervosi- 
tet. Grabben tar skydd bakom en sten 
ganska nara raketen och tittar upp 
over kanten for att se starten. Ram- 
pen bestar kanske av nagra skivor 
som surrats ihop. Det small och flera ki
lo stal slangdes upp i luften. Roken vi- 
sade i vilken riktning raketen rakade 
fara. Into sallan hander nagot annat 
namligen att laddningen exploderar da 
raketroret ar tunt, laddningen brinner 
for snabbt eller dysan ar klumpigt ut- 
ford.

Varfor raketflygning? Denna bor ge 
de intresserade rika mojligheter till en

mangsidig fritidssysselsattning. Tjusning- 
en ar ju att studera ett tekniskt onira- 
de, som inte iir storre an att man hjalp- 
ligt kan halla reda pa alia vasentliga 
fakta, och sedan omsatta dcssa kunska- 
per till egna teorier for att slutligen for- 
soka bekrafta teorierna.

Raketer vill vi alltsa flyga med. Da 
uppstar en vaksituation. Skall vi bygga 
modellraket eller amatorraket? Mo- 
dellraket kallas de under forutsiittning 
dels att icke mer an 100 gram framdriv- 
ningsmedel anvandes, dels att modellra- 
keten ar tillverkad av papper, papp, 
trti och kross- eller brytbar plast, icke 
innehaller metalldelar samt icke vager 
mer an 500 gram, inbeniknat drivniedel.

de. Det galler att fa fram en startord- 
ning sa finurligt att ingen i ett lag skall 
flyga pa nagot annat stalle varken i 
heatet fore eller narmast efter. Vanlig 
lottning passar darfor inte. Skriv upp 
namnen pa sma pappersbitar. Lagg var- 
je klass i en hog for sig. Antag att for- 
ta start gar kl. 09.00, och att startinter- 
vallerna i TR ar 20 minuter, ni skall 
flyga i tva cirklar. Tag tre pappersbi
tar ur en klass, lagg dem under varand- 
ra. Tag nu ytterligare tre bitar ur den 
andra klassen lagg dem bredvid de and- 
ra tre. Se nu till att ingen av dessa tre 
namn ligger i forsta klassen. Svart att

hiinga med? Ingcn av dessa sex namn 
skall nu behova flyga igen fore kl. 09.40. 
Sa borjar vi med heat eller omgang nr. 2 
tar tre lappar, bigger under varandra, 
kontrollerar osv. Forsok aven att fa tre 
olika klubbar i heaten. Detta ar svart 
och manga omplaceringar far darfor go- 
ras varfor papperslapparna ar motive- 
rade. Tank pa att 42 tavlande flog i 
tva cirklar och i tre klasser pa Solnas 
Pokal 64. Allt enligt denna ordning av- 
klarades pa bara SJU tirnmar, inklusive 
en lunch pa 40 minuter. Aven rid for 
omflygning farms. Samma startordning 
i andra omgangen som i forsta.
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Detta ar den rakettyp vi kan lasa om 
i varje nummer av MFN. SMFF bar ju 
upptagit modellraketflygning pa sitt 
program. For att raknas hit kraver 
SMFF ocksa att de skall vara utrustade 
med fabrikstillverkad krutraketmotor 
och fallskarm.

Dvriga flygbara rakettyper for hobby- 
andamal ar alltsa amatorraketer. Vanli- 
gen bestar de av stal- eller aluminium- 
ror fyllda med hemtillverkat drivmedel 
t. ex. zink och svavel. Riskerna i denna 
hantering ar enorma. Var sjunde ama- 
torraketflygarc i USA skadas eller for- 
olyckas varje ar. Skadetyperna kan upp- 
delas i tre kategorier: bortsprangda 
fingrar, brannskador och ovrigt. De 
uppstar vanligen vid hopblandningen av 
drivmedel eller vid sjalva avskjutningen.

Amatorraketer far ej avskjutas utan 
tillstand av Luftfartsstyrelsen (Lfs) en- 
ligt styrelsens informationscirkular 85/ 
1963. Sadant tillstand fordras ej for 
modellraketer, utom inom tatbebyggt 
omrade da polisen skall ge tillstand.

SMFF befattar sig ej med verksamhet 
for amatorraketer. Inga sakerhetsbe- 
stammelser finns darfor utarbetade for En 4 m long trestegsraket

DEPA
Dagen fore tavlingen ar lamplig att 

anvanda till pilning av vagen om detta 
befinnes nodvandigt, uppsattning av lin- 
gardar, hamtning av annan utrustning 
osv. Att ha klubbarna samlade pa ett 
stalle forenklar organisationen och ris- 
ken for att folk springer i linorna av- 
tar.

ALLMANT
Vidare kan namnas att pa niista Sol- 

nas Pokal kommer att tillampas foljan- 
de. Pa genomgangen pa morgonen fore 
tavlingen kommer vi att lata klubbar

na utse en lagledare. Denne kommer att 
fa ett papper med namnen pa klubbla- 
gen och deras starttider. Lagledaren 
skall under hela dagen sta i kontakt 
med TL och darutover se till att respek- 
tive lag kommer fram till start. Den 
tidsmarginal som kommer att finnas 
skall vara mer an nog for oversyn av 
linor och annat samt varmkorning.

Hjalp varandra att komma ihag tider- 
na, Ids pa anslagstavlan, slutligen be- 
lasta inte tavlingsledaren i onodan och 
det hela kommer att vara roligare for 
alia parter.

Lycka till, Harald Sannes
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dessa forutom vad som sades i foregaen- 
de stycke. For modellraketer finns dar· 
emot omfattande sakerhetsbestammelser, 
som antagits av fjolarets riksstamma, 
och som aterges harintill. I dessa finns 
aven Lfs bestammelser for uppvisning- 
ar inforda.

Amatorraketer har har behandlats kri- 
tiskt. Detta skcr pa goda grunder. Ris- 
kerna for liv och lem fir yttcrligt stora. 
Vuxna personer mcd god teknisk bak- 
grund kan naturligtvis bemastra problc- 
men och fa stort utbyte av amatorra- 
ketverksamhet. Dessa ambitioner nar- 
mar sig da ofta rent vetenskapliga mal- 
siittningar. Det fir dock mycket vanligt 
att tonaringar dras till amatorrakctin- 
tresset — stimulerade av satellitupp- 
skjutningar och rymdfarder. Ofta tillta- 
las de val av den spannande hantering- 
cn med explosiva varor.

For tonaringen och oftast avcn aldrc 
fir dock modellraketer att foredra. Har 
kan man utan risk lata sin experiment- 
lusta fa fullt utlopp. Dc later sig kom- 
bineras med olika tekniska arrangemang 
for styrning, spaning, pricklandning etc. 
Den tekniska komplexibiliteten kan dri- 
vas till samma hoga niva som for ama
torraketer. Sunt fornuft vill ju alia till- 
mata sig och sakerhetsstravan iir cn gi
ven faktor i det sunda fornuftet.

Sakerhetsbestammelser fo r  
m odellraketverksam het

Dessa bestammelser iir endast preli- 
miniira och ar uppgjorda i avvaktan 
pa internationella bestammelser.

1. Endast fabrikstillverkade modellra- 
ketmotorer far anvandas. Pa dessa 
motorer iir det inte tillatet att gora 
nagra ingrepp eller andringar.

2. Liigsta alder for forvarv och innehav 
av modellraketmotorer med upp till 
25 grams drivmedelsliingd iir 15 ar. 
For modellraketmotorer med 25—

100 grains drivmedelsmagd iir mot- 
svarande aldersgriins 18 ar.

3. Modellraketens totala vikt far upp- 
ga till hogst 500 gram och den far 
ej besta av mer an trc steg. Raket- 
kropp, noskorn, fenor eller glidving- 
ar far ej vara tillverkade av metall.

4. Modellraketerna skall vara forsedda 
med fallskiirm eller annan anord- 
ning for nedtagning i oskadat skick.

5. Modellraketerna far ej forses med 
explosiva noskoner eller andra an- 
ordningar som kan valla skada.

6. Avfyrning far endast ske med ett 
fjarrmanovrerat elektriskt tiindsy- 
stem, vilket skall erfordra minst tva 
olika moment for att stromkretsen 
skall slutas. Sakerhetsavstandet skall 
vara minst 10 mtr.

7. Modellraketmotorn far ej forses 
med tandmedcl forriin just fore an- 
vandandet.

8. For avfyrningen av modellraketer 
skall anvandas startramp som ger 
raketen en konvinkel av hogst 30 
med lodlinjen.

9. Uppskjutning av modellraketer far 
endast ske pa stora oppna fiilt, langi 
fran bebyggelse, brukad jord, skog 
och kraftledningar. Uppskjutning 
inom stadsplanclagt omriide far en
dast ske efter tillstand utfiirdat av 
polismyndigheten pa orten.

10. Uppskjutning far ej ske pa sadant 
sfitt att luftfartygs, personers eller 
egendoms siikerhet asidosattes. Vid 
tavlingar och demonstrationsupp- 
skjutningar skall det vara ett av- 
stand av minst 50 mtr. mellan start- 
rampen och en anhopning av lordon 
eller askadare.

11. Uppskjutning far ej ske vid stark 
blast (dvs. over 8 m/s vindhastig- 
het) eller vid nedsatt sikt.

12. Storsta forsiktighet och hansyn skall 
iakttagas vid all modellraketverk
samhet.
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P r o f i l - b l a d e t
Lindners vingprofil 

α ν  P e te r  W a n n g d rd

I foregaende nummer pratade vi om 
de standiga kompromisser, som vi maste 
gora, nar vi valjer en profil. Vi beror- 
de det eviga stabilitet-prestanda proble- 
met, och vi valde att se det ur synpunk- 
ten sjunkhastighet-langdstabilitet.

Forra gangen sag vi, hur man kom i 
konflikt med kravet pa lag sjunkhas- 
tighet, nar man vidtog atgiirder for att 
oka stabiliteten och forbattra ’’flytet”. 
Vi skall nu se, att man inte kan minska 
sjunkhastigheten, utan att forsamra 
langdstabiliteten och ’’flytet”.

For att minska sjunkhastigheten vill vi 
ha ett stort Ca och litet Cw. Vi vet, att 
vi inte kan oka Ca hos en profil utan 
att samtidigt oka Cw. Ty okar vi Ca ge- 
nom att t. ex. oka anfallsvinkeln eller 
flappa profilen, sa astadkommer vi dar- 
igenom en storre tryckgradient med okat 
CK som foljd. Onskemalen om stort Ca 
och litet Cw kommer anyo i konflikt 
med varandra, och vi maste alltsa soka 
den gynnsammaste kompromissen.
Vilken ar da den gynnsammaste kom- 

promiss ur sjunkhastighetssynpunkt? 
Det ar intressant, att man nog vagar ge 
ett svar pa denna fraga. Jo, det ar den 
profil, som for ett givet viirde pa C;l 
har sa smd tryckgradienter som mojligt, 
dvs. ett ’’rundat” tryckfalt i st. f. en 
markerad s. k. ’’sugtopp”. Avsaknaden 
av stora tryckgradienter leder da till, 
att man inte far sa stor del av strom- 
ningen turbulent, och att gransskiktet

inte blir sa tjockt vid bakkanten. Dar- 
med far man for det givna Cu-vardet 
ett sa lagt Cw-varde som mojligt.

Hur realiserar man en sadan profil? 
Den bor inte ha alltfor stor valvning 
eller flappning. Den bor vara sa tunn, 
som strukturellt ar mojligt, och nosra- 
dien bor inte vara alltfor liten.
Men har vi alltsa denna profil, sa har 

vi en profil, som saknar alia de attri- 
but, som beframjar turbulent omslag, 
och vi kan alltsa ater konstatera, hur 
av egenskaperna lag sjunkhastighet och 
god landstabilitet den ena bara vinns 
pa bekostnad av den andra, och hur 
viktigt det ar att gora en sa god kom- 
promiss som mojligt.

Observera, att en profil utformad en- 
ligt ovanstaende ideer om sma tryckgra
dienter, beroende pa sin modesta flapp
ning och valvning, inte ger lagst sjunk
hastighet vid alltfor hoga Ca-varden.

Ett exempel pa en sadan profil ar 
Lindners profil till ’’Spinne”, med vil
ken han vann tva VM. Profilen har sa- 
kerligen en mycket lag sjunkhastighet 
(over tre minuter i stilla luft, pastar 
konstruktoren, men det ar bra mycket 
pa 1925 mm. spannvidd). Profilen kan 
sakert ocksa uppvisa svarigheter vid 
trimningen, i synnerhet vid lagre Re- 
tal an sag 55.000.

Genom att flappa Lindners profil, 
samt gora nosen aningen spetsigare eller 

Forts pd sid. j6

3 4





SPARA HORSELN!

Drat hor nar vibrationer av ljudvagor passerar genom oronmusslan och kom- 
mer in till trumhinnan via horsclgangen. Trumhinnan sattes i vibration och 
satter igang stadet, hammaren och stigbygeln. Snackan skickar sedan ljudet vi- 
dare till hjarnan via horselnerven.

Da man forlorar horseln ar det into 
aldersforandringar som i ftirsta hand le- 
der till detta. I stallet kan man saga att 
man fatt in sa manga ljud i orat under 
sa manga ar, som medfor att orats for- 
maga att registrera dessa ljud minskar 
succcssivt.
Det tar en viss tid innan de bitvisa 

skador, som utovas pa horseln av myc- 
ket stark bullerniva blir markbara. Vis- 
sa oronspecialister, otologer, anser att 
horseln borjar sa smart att minska re
dan mod de forsta starka ljud som sma 
barn far hora. Denna minskning fort- 
gar sedan genom hela livet. Permanenta 
skador uppstar nar man utsattes for 
alltfor starkt buller under alltfor ling

tid. Man kan genom att minska buller 
mvan eller tiden under vilken man ut
sattes for den reducera horsclskador 
h6gst a\rsevart.

Drat forsoker sjalv skydda sig mot 
starka ljud. Ljudvagorna gar frail trum
hinnan enligt vad vi noteradc i inlcd- 
ningen. Nar starka ljud traffar brat 
spannes denna muskel. Sa smaningom 
blir den emellertid uttrottad. Den slapp- 
nar av, och det skadliga ljudet tranger 
igenom med full styrka och utsiitter hor- 
selncrven for en pafrestning, som den 
inte ar byggd for att klara. Tar man 
daremot bort orat fran den bullrandc 
omgivningen innan muskcln forlorar sin

o

anbringa turbulatorcr, kan man anviin- 
dat den pa mindre kordor, ex.vis C/2:or 
(som den framgangsrikc polacken Zu- 
rad).

L1DNERS VINGPROF1L
X Y,.., Y„
0 1,09 1,09
1,25 2,73 0,09
2,5 3,52 0
5 4,78 0,20
7,5 5,62 0,55

10 6,37 0,85
15 7,36 1,52

20 8,05 2,13
25 8,40 2,58
30 8,65 2,97
40 8,68 3,64
50 8,20 3,88
60 7,32 3,82
70 6,06 3,40
80 4,58 2,81
90 2,67 1,52
95 1,52 0,85

100 0,25 0
Max tjocklek 5,9 "/ο pa 20 'Vo av kor-

dan. Max valvning 5,8 % pa 45 »/o av
kordan.
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formaga att blockera ljudet, far man fa 
eller inga skador pa horselnerven.
Genombrottet for horselforskningen 

kom niir man fick fram den s. k. audio- 
metern. Detta instrument alstrar pa 
elektronisk viig en enda ton av regler- 
bar styrka. Tonen kan forandras frail 
hogre till lagre niva. Da kan audiologen 
mata horseltroskeln vid olika tonhojder. 
Pa sa satt gjordes upptackten att buller 
ar viktigare orsak till horselforlust iin 
aldersforandringar.

For att avgora bur skadligt ljud ar 
sammansatt anvandes tva instrumentty- 
per, som kallas bullernivaindikator och 
oktavbandanalysator. Det forra instru- 
metitet mater ljudstyrkan, det senate 
plockar sonder ett ljud och analyserar 
de olika tonhojder, som det ar samman
satt av. Pa sa satt kan pavisas att de 
skadligaste ljuden ar de som ligger vid

storre tonhojd — visslande, tjutande och 
vinande ljud — aven om dessa ljud kan- 
ske maskeras av ljud med lagre tonhojd, 
buller, dunsar, dan och liknande.
Av gjorda undersokningar kan man 

dra slutsatsen att vid en bullerniva av 
85—87 decibel (dB) kan man fa en klar 
permanent skada pa den manskliga hor- 
seln om orat kontinuerligt utsatts for 
skadligt buller under lang tid, och ska- 
dan ar darvid storst om bullret har hog 
frekvens.

Hur mycket ar da 85 dB? Inte myc- 
ket. Ater man lunch i en restaurang, 
som ar full med folk, dar golvet har en 
hard beliiggning och det inte firms nag- 
ra akustiska plattor i taket, kan buller- 
nivan vid bordet dar man liter mycket 
val ligga over 85 dB.
Kn modellmotors tjutande ledcr ofta 

till att man timmarna efter hor hur det

Relativ ljudniva Decibel Exempel

(Mycket skadlig) 120 Smartgrans

Dronbcdovandc
(Skadlig)

100—120 Jetplan pa 150 m avstand 
Inne i ett platslageri 
Niira lufttrycksborr 
Bilsignal pa 6 m avstand

Mycket hog 
(Nagot skadlig)

80—100 Inne i tunnelbanevagn
Livligt trafikerad gata
Arbetsplats
Bil pa 8 m avstand

Hog 60—80 Bullrigt kontor 
Inne i bil 
Stor affar
Radioapparat pa hogsta volym

Moderat 40—60 Samtalston pa 1 m avstand 
Stadsbebyggelse 
Tyst kontor 
Lantlig bebyggelse
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Bakgrundsljud och 

bullermatning

Om man i samband med ljuddamparregein vill precisera en maximal ljudniva 
kommer manga problem i folje. Bakgrundsljud samt hur vader och vind pa
ve rkar matningarna ar exempel pa detta.

Det ar darfor med intresse man stude- 
rar ett engelskt prov, som givit nedan- 
staende resultat. Med hjalp av tabellen 
i artikeln om horselskador kan lasaren 
lattare gora sig en uppfattning om in- 
neborden av angivna siffervarden.

Forutsdttningar
Vid de tva platser matforsoken gjor- 

des noterades strax under 50 respektive 
80 decibel (dB) bakgrundsljud. Det sa- 
ger ej sa mycket da bullernivaindika-

torn endast registrerar den hogsta ljud- 
nivan och ej den algebraiska summan 
av nivaerna for alia olika ljudkallor. 
Det hoga vardet beror pa en trafikerad 
huvudgata pa 30 meters avstand fran 
matplatsen och samtidig modellflyg- 
ning. Ibland kan det vara sa att nivan 
for bakgrundsljudet overstiger modell- 
motorns, som for Mills 75 i tabellen har- 
intill. Detta tillhor dock undantagen. 
Matningar da flera modellmotorer kors 
samtidigt bor dock goras med vaksam-

o

ringer i oronen. Detta gar over ratt 
snart men da ar skadan gjord till viss 
del och den later sig som antytts ej re- 
pareras. Om man utsatts for detta ring- 
ande ofta kommer slutligen det tillfalle 
da tonen ej gar bort. Da har man natt 
vad experterna kallar tinnitis.
Hur skydda sig mot buller? Pa tav- 
lingsplatserna ser man nagon gang mo- 
dellflygare som lost detta genom att 
stoppa en patronhylsa i orat. Detta for- 
biittrar naturligtvis laget men icke myc
ket. Antifoner kallas de sma oronprop- 
par som antingen kan provas ut i form- 
gjuten plast eller som ocksa saljs form- 
bara. Dessa minskar ljudnivan for orat 
med 30 dB men medger anda vanligt 
samtal.

Sedan finns det battre horselskydd, 
som ser ut som de hortelefoner, som ba
res av flygare och TV-folk. De ar harda 
plastkupor, som innesluter oronen och 
lagger dem mjukt mot skallbenen. De 
minskar ljudet med hela 50 dB.

Det besvarliga med horselskador ar att 
den som utsatts for buller ej marker 
skadorna forran det ar for sent. De 
standiga smaskadorna adderar sig till 
varandra. Man vanjer sig vid bullret 
och tycker darfor att man tal det.

Om Du vill hora Sara Leanders syrsor 
och telningens barnaskrik sa skaffa hor
selskydd — och anvand skydden!

Goran Alseby
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het sa att de erhallna vardena verkligen 
galler den motor som avses.
Vinden paverkar ljudets utbrednings- 

hastighet varfor alia matningar gjorts 
pa medvindssidan pa 5 och 15 meters 
avstand med matinstrument 1,5 meter 
ovan marken vand mot ljudkallan. 
Temperaturen var 5° C och duggregn. 
Matvardena blir hogre en kali vinterdag 
an yid typiskt hostvader med tatt dugg
regn.
Tabellen har atskilligt att ge. Obser- 

vera att de ’’godtagbara” ljudnivaerna 
omkring 85 dB for motorer med ljud- 
dampare ligger over gransen f5r vad 
som ar skadligt for horseln. Cox 1,5 cc 
utan ljuddampare for ett oronbedovan- 
de ovasen under flygning!
Ljud uppfattas olika av olika perso-

ner men att man trots detta skall for- 
soka avpassa definitioner och matnings- 
metoder sa att de ger objektiva bedom- 
ningsgrunder. Sadant normeringsarbete 
pagar bl. a. inom ISO. Saval vad galler 
metoder att minska ljudnivan som for- 
faranden att mata och bedoma den 
tvingas vi medge stora luckor i vart ve- 
tande. For att lyckas i var stravan att 
minska modellflygets bullerproblem och 
for att kunna gora bedomningar om hur 
tavlingsregler samt eventuella generella 
regler pa detta omrade skall utformas 
maste vart kunnande om motorbuller 
okas. Framtida onskemal om regelkon- 
troll ger samma behov. Fullstandig ob- 
jektivitet kommer knappast att nagon- 
sin kunna uppnas.

Goran Alseby

Modelltyp Motor Ljud
dampare

Bakgrunds-
ljud

5 m

vlatvarder 

15 m I luften

Multi Merco 49 Utan 77 97 94 96
Multi Merco 35 Med 78 89 83 91
Multi Merco 35 Utan 78 92 86 92
Stunt Merco 35 Utan 76 96 90 96
Stunt OS 29 Med 48 81 79 82
Combat AM 3.5 Utan 80 98 91 94
RC III OS 19 Utan 78 84 80 90
Combat PAW 19 D Med 78 90 83 96
Combat Oliver 2.5 Utan 76 92 86 88
RC III OS 15 Utan 78 96 90 94
Combat Oliver 2.5 Med 50 81 78 80
D 2 Super Tigre 15 Utan 48 98 95 96
Tr-int ETA 2.5 Utan 48 93 89 97
TR-A Oliver Cub Utan 47 84 82 86
Combat Cox TD 09 Utan 48 98 94 99
D 1 AM 1,5 Utan 76 84 80 86
D 1 AM 1.0 Utan 76 83 79 85
RC Cox TD .049 Utan 76 97 90 97
Friflyg Wen Mac .049 Utan 76 86 80 83
Friflyg Cox Babe Bee Utan 76 84 76 86
Friflyg Mills 75 Utan 77 77 77 77
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Modtllens HP

sa 62,8 cm.
Modellens NP liar i detta fall befun- 

nits ligga 8 cm bakom vingens NP. Ef- 
tersom den sistnamnda ligger vid 25 % 
av kordan, kommer modellens NP arc 
ligga vid 25 +  55 — 80 % av kordan.
Avstandet mellan TP och NP kallas 

statiska marginalen. TP maste ligga 
framfor NP for att vi ska.ll fa nagon 
Iangdstabilitet.

Beuermann och bans anhangare liar go- 
nom studium av ett stort antal befintli- 
ga konstruktioner funnit, att ett gott 
medelvarde for TP 15 %  framfor NP. 
I vart exempel skulle alltsa TP kunna 
ligga omkring 80—15 =  65 %  av ving- 
kordan.

Praktiska prov bar cmellertid visat, att 
man i regel maste justera TP-laget na- 
got vid trimningen for att na optimala 
prcstanda. Dessa justeringar blir dock 
niycket sma. I extrema fall ror det sig 
om +  5 %  fran det beraknade TP-la
get, men vanligtvis mindre.

Det ar tydligt, att denna metod avse- 
vart minskar saval antalet trimflyg- 
ningar som risken for haveri.

Nu aterstar att valja anfallsvinklar for 
vinge och stabbe, eller snarare vinkel- 
skillnad mellan dessa. Det basta sattet 
ar att konstruera for cn vinkelskillnad 
pa 2—3 grader och sedan experimented 
sig fram genom att gora sma TP-for-

1

flyttningar och samtidigt andra vinkel- 
skillnaden tills basta resultat erhalles. 
Man bor komma ihag, att i regel ar in- 
te tva samtidiga forandringar av detta 
slag onskvarda, men det finns undantag 
fran denna regel:

Ju mindre avstandet mellan TP och 
NP ar, desto mindre skall aven vinkel- 
skillnaden vara. Salunda, om TP flyttas 
framat mcdan vinkelskillnaden ar otor- 
andrad, visar modellen dyktendenser, 
och stalltendenser nar TP flyttas bakat 
utan andring av vinkelskillnaden.
Beuermanns metod kan, forutom vid 

konstruktionsarbetet, aven anvandas for 
att bestamma stabilitetsgraden hos befint- 
liga konstruktioner, vilket ar en mycket 
enkel matematikovning.

Vi anvander nu formeln:
Y ,.k  (x, +  x2)

' Y, +  Y2.k
Niir vi kiinner alia faktorerna (D kan 

givetvis matas), loser vi X, genom att 
satta in Xt i formel (2), nagot modifie- 
rad:

Nar vi lost X2 kan vi berakna vardet 
pa C;1 min med formel (1).

I sedvanlig ordning blir det val en hel 
del debatt av detta. Nar den stunden 
komrner far vi val svara — och da kom- 
mer vi med mera personliga slutsatser.
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Vingarnas vartavling

Vader: Helmulet, molnhojd 100—200 
m, regn, byig vind c:a 5 m/sek, temp. 
c:a 7°.

Typiskt innesittningsvadcr alltsa. Men 
trots detta agnade sig ett antal frejdade 
personer med gott humor at att hysta 
ivag mer eller mindre galna modellflyg- 
plan i saval luft, som mark, som bil. Ov- 
ningarna genomfordes med tre starter i 
1-klasserna och fern i 2-klasserna under 
en 4-tim. period. Antalet anmalda i C- 
klasserna var for litet for att tavling 
skulle kunna hallas. Mycket tyvarr! 
Vart att notera var att:

I D-2 gjorde Urban Nygren en myc
ket imponerande uppvisning av hur en 
sadan modell kan och skall flygas. Var- 
je gang tog han god tid pa sig for att 
noga stalla in motorn, vilket resulterade 
i att samtliga starter blev perfekta. Mo- 
tortiden blev varje gang 9,5 sek. Nar 
kan flera av vara toppflygare visa upp 
en sa beharskad sakerhet? Utover en bra 
modell ar det just detta som fordras for 
att vara riktigt bra jamt. I sista flyg- 
ningen forsvann hans modell i molnen 
efter 100 sek och har annu inte patraf- 
fats. Sadant borde inte vara tillatet!

Faran for andra D-modeller for man- 
niskor och mark maste aterigen fram- 
hallas. Denna gang marktes bara en bil.

Jan Zetterdal vann for alltid Bertil 
Beckmans stiliga vandringspris i D-2.
Den gedigna tavlingsledningen fora- 

rade under tavlingen varje deltagare 
en 1-kronas chokladkaka, vilket tyd- 
ligen gladde mottagarna. En varde-

full och skiftande prissamling fordela- 
des alltmedan blacket flot over resultat- 
listorna. Enkopings D-l-flygare fick 
vattenfasta plastbyggsatser som extra 
hederspris. D-l-modellerna torde dock 
trots allt flyga bast av de tva.

Man kladde av sig i badkaret vid hem- 
komsten.

Mister Tidtagare

Resultat
D 1

1) Ulf Lahdo, Enkoping, 273 sek; 2) 
Hans Wilkesson, Enkoping, 196; 3) 
Mats Ljungberg, Vingarna, 120.
D 2

1) Jan Zetterdahl, Solna, 790 sek; 2) 
Urban Nygren, Solna, 785; 3) Staffan 
Berglund, Koping, 664; 4) Hakan Sjo- 
striim, Goteborg, 655; 5) Lennarth Lars- 
son, Solna, 634; 6) Guy Perdhe, Ving
arna, 526; 7) Olle Sjoman, Enkoping, 
420.
A 1

1) Borje Svensson, Solna, 313 sek; 2) 
Leif Aberg, Uppsala, 252; 3) Ake Eriks
son, Solna, 193; 4) Hans Eriksson, Bet.- 
kyrka, 187; 5) Roger Bergman, Solna, 
162.
A 2

Ake Andersson, Koping, 572 sek; Ru
ne Hano, Linkoping, 569; Leif Aberg, 
Uppsala, 527; L.-O. Larsson, Uppsala, 
514; Ambjorn Wahlund, Uppsala, 357; 
Bernt Andersson, Betlehemskyrka, 299; 
Goran Svensson, Solna, 289 sek.
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Uppscalas

Arets upplaga av Uppsala Flygklubbs 
’’Majtavling” arrangerades den 2 maj 
pa F 16. Vadret var vackert men till en 
borjan ratt kyligt. Stark vind radde 
under hela tavlingen.
Klass A-2 hade som vanligt lockat det 

storsta antalet deltagare. Borlanges Inge 
Sundstedt sag ett tag ut att ga mot en 
klar seger, men ban missade mot slutet, 
och efter 5 starter befanns att bans 
klubbkamrat Hans Ahlstrom hade natt 
exakt sanima tid, 828 sek, varfor skil- 
jeflygning maste tillgripas. Denna vanns 
ovcrlagset av Ahlstrom pa 240 sek. 
Sundstedt missade grovt och nadde cn- 
dast 40 sek. Efter tatduon placerade sig 
Gunnar Kalcn, Gamen och Hans Ek- 
lund, Skvadern, bada pa 797 sek. Pro- 
blemet om vein som skulle rankas trea 
lostes rationellt genom slantsingling, som 
vanns av Gunnar.
Juniorernas uppgorelsc i A-2 vanns av 

T. Eriksson fran Norberg pa efter for- 
hallandena alldeles utomordcntligt go- 
da 811 sek, vilket skulle ha placerat ho- 
nom pa tredje plats om han deltagit i 
scniorklassen.

Avcn tavlingen i C-2 bjod pa en hel 
del raffel. Efter 5 starter statade Skva- 
derns Lennart Flodstrom och Gamcns 
Rune Johansson pa delad forsta plats 
med var sina 900 sek. Liksom i A-2 
maste alltsa omflygning foretagas. Den
na vanns av ’’Floda” pa 193 sek mot 
168 sek for ’’Pernik-Johan”.
Johan Bagge, Gamen visade god klass 

genom att vinna juniorernas wake-upp- 
gorelse pa 721 sek.

Vad halier pa att handa med vara D-2 
flygare? Endast 6 man deltog i tavling
en. Vi hoppas att detta var en enstaka 
handelse och emotser en battre tillslut- 
ning i kommande tavlingar. Arrangors- 
klubbens Bo Wall tycks antligcn ha ater-

funmt den ratta melodicn och vann nu 
pa imponcrande 900 sek. Urban Ny- 
grens och Jan Zetterdahls 857 resp. 840 
sek fortjanar ocksa ett hedersomnamnan- 
de. Nilserik Hollander borjade med en 
max men fick sedan tillbringa resten av 
dagen med att soka efter karran som 
bchagat forsvinna.

Lasse Altman, Gamen visade sitt goda 
pabra och vann siikert juniorklassen i 
D-2. Darigenont bidrog han verksamt 
till att Gamen vann lagsegern. I laget 
ingick aven Gunnar Kalen och Ragnar 
Ahman.

Folke Hansson, Jarvso ar en av de fa 
svenskar, som satsat ordentligt pa A-l. 
Detta gav ater utdelning och han tog 
nu segern pa 404 sek fore Inge Sund
stedt, Borlange, som alltsa tog sin and- 
ra 2:a plac. for dagen. Tavlingen flogs 
i tre perioder.

I ett avseendc blev arets Majtavling 
modellflyghistorisk. For forsta gangen 
hoi Is namligen i Sverige en tavling i 
Coupe d’Hiver. Litet fuskades det for- 
stas. Eftersom det var premiar hade re
pel n om markstart strukits, vilket gjor- 
de det hela nagot lattare. Trots det bla- 
siga vadret flog de sma latta karrorna 
forvanansvart bra. Det blev dubbelt 
Stromsund i prislistans topp. Sten Uno 
Tiirnlof som specialiserat sig pa de sma 
gummimotorklasserna C-l och Coupe 
d’ Hiver vann nu pa mycket goda 360 
sek, dvs tre 2-min maxar, fore Sverker 
Pira 337 sek. Tavlingen avgjordes i bas- 
ta 3 av 5 starter.

I ovrigt hanvisas till resultatlistan.
Roffc

Resultat
A-2 sen.

1. Hans Ahlstrom, Borlange 828 4 - 

240; 2. Inge Sundstedt, Borlange, 828 +
o
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·  · ·  ■ ·  ·  ·  ·  ■ . · ·  ■·Jonkopmgs jubileumstcivling

Resultat
RC I J deltagurc

I. Lennart OLson, Malmo, 3950 p; 2. Lars 
Olsson, Orebro, 2341; 3. Ejnar Eek, Viistcras. 
2185.

RC III 14 deltagare
1. Lenn.m Olsson, Malmo, 2C98 p; 2. Ar- 

vid Carlsson, Linkoping, 1793; 3. Bertil At- 
tervik, Goteborg, 1528; 4. Nillo Thulandcr, 
Malmo, 1510; 5. Lars Carlsson, Linkoping, 
1456; 6. K. Hildingsson, Oskarshamn, 1315; 
7. K. Pettersson, Nassjo, 1074 p.

Result,nlista fran Jonkbpings Ians Modell- 
flygforbunds Jubileumstcivling, pingsthelgen 
1965.

Mass A :l
1. Rolf Hagcl, ARM, 900 sek; 2. Bo Svens- 

son, Eksjo, 295; 3. Mats Forsman, Krono- 
oergs I'k, 26C; 4. Ulf Karlsson, Lksjd; 5. 
Lennarth Larsson, Solna.
Mass A:2

I. L.ars-Olof Larsson, Uppsala, 90C·; 2. |obn 
Pettersson, Hiissleholm, 860; 3. Leif Pers 
son, Malmo, 665: 4. Rune Hand, l.EN, 663; 
5. Leif Afccrg, Uppsala, 628; 6. Rune |o- 
haii'Son, Gamcn, 612; 7. [ngvar Sdrensson, 
Hiissleholm, 587.
Mass C:2

I. Anders Hansson, AKM, 665; 2. Rune 
Johansson, Gamen, 655; 3. Lennart Hans-

o

40; 3. Gunnar Kalen, Gamen 797 sek; 
4. Hans Eklund, Skvadern 797; 5. Dick 
Wiklund, LEN, 704; 6. Ake Persson, 
Jarvso, 668.
A-2 juniorer

1. T. Eriksson, Norberg, S11; 2. K. 
Hoffren, Koping, 647; 3. P. G. Jansson, 
Norberg, 581.
C-2 sen.

1. Lennart Flodstrom, Skvadern, 900 
-f 193; 2. Rune Johansson, Gamen, 
900 -f 168; 3. Jan Olle Akesson, AKM, 
840; 4. Rolf Sundin, Skvadern, 788; 5. 
Ragnar Wileksson, Enkoping, 752; 6. 
Ragnar Ahman, Gamen, 738.
C-2 juniorer

1. Johan Bagge, Gamen, 721; 2. Inge- 
mar Johansson, Gamen, 655; 3. B. O. 
Tornqvist, Norberg, 635.
D-2 seniorcr

1. Bo Wall, Uppsala, 900; 2. Urban 
Nygren, Solna, 857; 3. Jan Zetterdahl, 
Solna, 840; 4. Lennart Larsson, Solna, 
779; 5. Hakan Broberg, Borlange 721.

D-2 juniorer
1. Lars Ahman, Gamen, 749; 2. B. Se- 

gerholm, Norberg, 692; 3. B. Hansson, 
Gamen, 631.
A-1 seniorcr

1. Polke Hansson, jarvso, 434; 2. Inge 
Sundstedt, Borlange, 410; 3. Hans Ahl- 
strdm, Borlange, 389.
A-1 juniorer

1. Torbjorn Eriksson, Norberg, 414; 2. 
B. O. Tornqvist, Norberg, 370; 3. Hans 
Kalen, Gamen, 234.

Coupe d' Hiver
1. S. V. Farnlof, Stromsund, 360; 2. 

Svcrker Pita, Stromsund, 337; 3. Rolf 
Sunden, Skvadern, 268; 4. Lennart Flod
strom, Skvadern, 265; 5. C. G. Sund
stedt, Uppsala, 212.
Lag

1. Gamen I (G. Kalen, R. Ahman, L. 
Ahman) 2.248 sek.

2. Uppsala FK (L. O. Larsson, G-G 
Sundstedt, B. Wall) 1.959 sek.
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DM i friflyg i 
Linkoping
A2. Scniorer: 1. Gunnar Kalen, Gamcn, 417 

sekunder; 2. Rune Hand, LEN, 363.
A2. Juniorcr: 1. Hans Andcrsson, Gamen, 

426; 2. Ulf Pettersson, LEN, 172.
C2. Scniorer: 1. Rune Johansson, Gamcn, 

472; 2. Ragnar Ahman, Gamcn, 443.
C2. Juniorcr: 1. Ingemar Johansson, Ga

mcn, 435; 2. Johan Bagge, Gamcn, 432.
D2. Seniorer: 1. Hans Friis, Gamcn, 540;

2. Carl-Erik Auner, Gamcn, 477.
D2. Juniorcr: 1. Hans Lindholm, LEN, 

489; 2. Bjorn Hansson, Gamcn, 463.
A l: 1. Hugo Pettersson, Gamcn, 221: 2. 

Krister Axclsson, Gamcn, 173.

son, ΑΚΜ, 563; 4. S-G Nilsson, Kronobergs 
Fk, 480; 5. Hans-Olof Nilsson, Limhamn, 
3S7; 6. Olof Nerud, AKM, 360.
Klass D:2

1. Urban Nygrcn, Solna, 769; 2. Jan Zct- 
terdahl, Solna, 706; 3. Lennart Larsson, Sol
na, 674; 4. Sven-Olof Nilsson, Jonkoping. 
572; 5. Hakan Sjostrom, AKG, 533; 6. Hans 
Lindholm, LEN, 351.

LINSTYRNING
Combat-int (17 deltagare)

1. Per Gclang, Vanersborg; 2. H-G. Ar- 
vidsson, Kungalv; 3. T. Evcrtsson, Krono- 
oergs Fk; 4. S. Larsson, LEN; 5. P. A. Frans- 
son, LEN.
Combat-A (1 delt.)

1. R. Holmberg, LEN; 2. G. Kempe, I.'F.N;
3. P. A. Fransson, LEN.
Combat-31 (12 dcltagarc)

1. L-G, Andcrsson, Motala; 2. G. Hcdrcn, 
LEN; 3. S. Larsson, LEN; 4. G. Holmstam, 
Motala; 5. E. Akcsson, Motala.
Stunt

1. Svensson, ? 1779 poang; 2. A. Es- 
kilsson, AKG, 1700; 3. O. Andcrsson, Vas- 
teras, 1687; 4. B. Dahl, Motala, 1647; 5. E. 
Hcide, AKG, 1584; 6. S. Samuclsson, AKG, 
1552; 7. H. Granhcd, AKG, 1511; 8. I.. 
Kiirrman, AKG, 1411; 9. G. Hcdrcn, 1 EN, 
1397.

Kaffepetter
I team-racing anges finaltidcrna. Det bor 

observeras att finalcn i TR-int numera gal- 
ler 200 varv.
Team racing A
1. Lennart Andcrsson, OSFK, 6.22 min; 2. 

Lars Gustavsson, Acrospccd, 7.02; 3. Lars- 
Hakan Zcrpe, Nimbus, 9.13.
Team racing int
1. Goran Alseby, LEN, 10,50; 2. Kjell Ro- 

senlund, Nimbus, 12.47; 3. Kjcll Axtilius, 
Aerospecd, 117 varv.
Team racing B
1. Hans Seedling, Solna, 6.36; 2. Ove 

Kjellberg, Solna, 8.13; 3. Olle Andersson, 
Tigrc, 8.34.
Speed A

1. Lennart Andcrsson, OSFK, 126,5 km/ 
tim.
Speed ’’Kaffepetter”
(hastighet i forhallandc till svenska rckor- 
det)

1. Ove Kjellberg, Solna, 93 %  (int); 2. Ol- 
Ic Andcrsson, Tigrc, 86,5 °/o (C).

Masterskap i 
Varmland

Liinsmastcrskapet, som avholls Kristi Him- 
melsfardsdag, blcv cn ren klubbaffar. Mas- 
terskapen gallde cnbart klasscrna A:2 och 
C:2 och tavlingsplats var Brattforsheden. 
Vadrct var myckct skiftande med svag 
vind, halvklart, regnskurar, TERMIK och 
SJUNK, och i fernte perioden snabbt tillta- 
gande vind.

Dagens flygning stod Hassc Nilssons A:2 
lor. Den kopplades i stark termik, fuzadc 
efter 3 min, hamnade i en ny termikblasa 
och STEG igen!

Bertil Olden hade sett over sina tvake- 
fieldmodeller val infor denna drabbning och 
behovdc endast flyga 80 sek. i femte perio
den for att segra och fuzadc ncr modellcn 
efter 2 min.

Resultat:
Klass A:2

1. Kenneth Wilhelmsson, 664 sek; 2. Hans 
Nilsson, 575; 3. Jan Helleberg, 544.
Klass C:2

1. Bertil Olden, 793; 2. N. E. Hollander, 
738.
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L A S A R N A S P A R L A E N T

Ar Icmdslagsplats 

ett vxmligt pris?

Gunnar Kalen liar vid manga tillfal
ien, senast pa Riksstamman 1964, pla- 
derat for storre makt at UK och vid 
styrelsesammantriiden har detta bevil- 
jats samtliga UK. Denna makt skulle 
anvandas sa att starkaste mojliga lands- 
lag skulle kunna stallas upp och for att 
UK ej skulle vara bunden vid gammal 
praxis att endast UT-resultatcn skulle

riiknas och de dar uppnadda placering- 
arna vara helt avgorande. Detta anser 
jag vara ratt och ingenting har heller 
framskymtat efter Riksstamman, som gi- 
vit mig den uppfattningen att denna 
ganila stelbenta praxis med 1, 2, 3 till 
VM och 4, 5, 6 till NL skulle foljas vid 
arets uttagning. Om namligen en sadan

o

Mini Voodoo

Voodoo ar en amerikansk combatvinge 
for motorer i 35-storlek. Konstruktionen 
ar synnerligen allmant bekant och myc- 
ket popular i sin klass. Darfor har den 
fatt manga efterfoljare, som till utseen- 
det har varit svara att skilja fran ur- 
sprungstypen och som sallan flugit batt- 
re Lin Voodoo. Efterfoljarna har vanli- 
gen haft namn, som avsetts indikera att 
konstruktionen skulle vara original. 
Desto roligare ar det att nu presentera 
en modell som med namnet medger sin 
forebild men som i alia fall vad galler 
storlek skiljer sig fran ursprunget. Mi

ni-Voodoo ar en modell for Combat- 
int. Transformeringen till mindre format 
har gjorts av finska modellflygare, som 
ritningstexten avslojar.
En tavlingsmodell kan knappast vara 

enklare att bygga an Voodoo, vars upp- 
byggnad bibehallits for Mini-Voodoo. 
Balkarrangemanget ar dock nagot vikts- 
kriivande utan att vara sarskilt torsions- 
styvt. Den konstruktionsintresserade kan 
darfor uppna smarre forbattringar ge- 
nom att slopa mittbalken och ersatta 
’’framkantklumpen” med framkantlist,

o
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praxis tillampas har UK ingen funktion 
att fylla. Landslagsplatsen blir da ett 
vanligt pris som erovras i en hardare tav- 
ling an vanligr. En viss gallring av del- 
tagarna foretas men drabbar i stort sett 
endast klass A 2. I de ovriga klasserna 
komrner i stort sett de som vill med till 
UT med det gamla ”5-an systemet”.
Det vore intressant att veta vad som 

fatt UK (Gunnar Kalen) att andra upp- 
fattning fran att basta landslag skall 
stallas upp till att landslagsplatsen blivit 
ett prov for en god placering pa UT. 
Att UK andrat mening ar kanske for- 
klaringen till att av UK-ledamoterna, 
endast Gunnar Kalen sjalv var narva- 
rande och han tavlade sjalv och hade 
alltsa sma mojligheter att studera lands- 
lagskandidaterna.

Hur kan UK forsvara uttagningar av 
en person till landslaget vilken under 
ca ett ars tid fore UT ej genomfort na- 
gon tavling, eller en person som efter 
att ha kvalificerat sig forra sommaren,

diirefter ej har packat upp modellen 
forran pa UT. Kan det anscs befogat att 
till en NL ta ut en junior som endast 
gjort tva sasonger och endast nagra fa 
goda resultat? Bor man ta ut folk till 
landslaget vilka maste bygga nya mo
deller och trimma dem pa ca 6 vector 
for att kunna stalla upp pa VM? Genom 
den stelbenta uttagningen av landslaget 
i A:2 missar SMFF ett, (redan halvfar- 
digt), program i TV vilket hade givit 
oss mycket god PR och stimulerat Sve- 
riges modellflygare. UK har tagit ett 
stort ansvar. Ju mer man studerar det 
nya forslaget till landslagsuttagning som 
ar pa remiss hos klubbarna, desto battre 
tycker man det ar om man tar i betrak- 
tande att t'yra tavlingar ligger till grund 
for uttagningen enl. detta nya system, 
fag tror att detta ars UT och den efter- 
ioljande landslagsuttagningen har opp- 
nat ogonen pa atskilhga som forut trott 
och litat pa UK.

”Varfor”

torsionsnasa och I-balk. Nosklossen kan 
goras storre. Vinsten komrner dock att 
vara svarpavisad. Framkantsbrott rakt 
bakom motorns cylindertopp ar vanliga 
pa Voodoo och de kan kanske undvikas. 
Modellen komrner eventuellt att uppfo- 
ra sig litet battre i snava manovrar i 
hog fart om flakbredderna valts sa att 
torsion sker kring 25-procentlinjen.

Mini-Voodoo har ritats med Super 
Tigre G20 Diesel. Frontforgasarmotorer 
har fordelen att man med tanke pa mo- 
dellens tyngdpunkt kan lagga motorn 
niira framkanten utan att darfor tvingas 
till forsvagande urtag. Super Tigre ar 
dock nagot svarskott och sarskilt vad 
galler startegenskaper lampar den sig 
inte for nyborjare. For den rutinerade ar

motorn dock av stort intressc da den ger 
hog effekt.

Klad Din Mini-Voodoo med siden och 
forstark nospartiet och rodret med glas- 
fiber och Du far en robust och fortfly- 
gande combatmodell med fullt godtag- 
bara manoveregenskaper.

Goran Alseby

A
Trafiksam
tra fik a n t

TRAFIKSAM u n d v ik e r b ra d ska
s i blidraliken och jd k t
T R I V S A M

nTf
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Distrlbueras α ν :

Japanskt kvalitetsmarke, 
valkanda specialister 
i motorer och radiokontroll

1,62 cc. Effekf 0,16 hk
vid 17,000 v/m.

V ikt 85 gr.

91106 Rp. 26:50

91126 (R/C) Rp. 31: —

R/C sots 1-kanal heltran- 
sistor (Sandare och mot- 

I tagare). Sandaren ton- 
I modulerad och kristall-

styrd. Mottagare med 
j  L rela. En verkligf prisbil- 

j f l p j  lig och tillfo rlitlig  radio- 
W B  kontroll.

94110 per sats 198: —

2,48 cc. kvalitetsm otor 
med hog prestanda. Ef- 
fekt 0,48 hk vid 18,000 
v/m.

91108 Rp. 64: —

91128 (R/C) Rp. 79. 50

M OTTAG ARE

3,16 cc. t il lfo r lit lig  mo
tor med hog prestanda. 
Effekt 0,50 hk vid 17,000 
v/m .t
V ikt 140 gr.

91109 Rp. 66: —
91129 (R/C) Rp. 89:50 ^

91109/1 (M arin) 9.
Rp. 79: 50

-  D IN  EG EN  BAT- ELLER 
FLYG M O D ELL, UTRUSTAD  

M ED  EN O .S .-M O T O R


