


Standard 29: 50 RC 34:50

ENYA 15-11 
M arine RC 
glod

Standard 5 9 :—  R C 69:50

Standard 3 7 :—  RC 47: 50

ENYA 15 D-tl 
diesel

Standard 7 3 :—  RC 83: 50

Standard 48: —  RC 58: 50

ENYA 19-IV RC 
glod

Standard 49: — RC 59: 50

Standard 4 4 :—  RC 54: 50

ENYA 19-IV 
M arine  RC 
glod

Standard 65: —  RC 75: 50

Standard 6 9 :—  R C 79:50

H O G  KVALITET 

LAG A PRISER

tack vare fo rstk lassigt m aterial 
ach oo verlrd ffad  precision,

pa grund av lang t driven ra- 
lio na lise ring  och d irek tim port.

12 M ANADERS G AR AN TI raotorer, 

FULLSTKNDIG SERVICE re ie rvdelslager.

T i l  I  D  C L J  A  D  *· ex- Muddompare, svSnghiul och kopp-
I  Ι Ι · Ι ι Ο Ε Π υ Κ  lin g a r fjnns t i l l  de fiesta m olorerna.

ENYA 35-111 
glod

Standard 72: RC 89:50

HOBBYTJANST
OLOFSG AT A N 7 ·  BOX 3310 * STOCKHOLM 3 ·  TELEFON 08/202304



M E R  A N  75<7.
αν alia ra d iostyrn in ga r som saljs i Sverige k o m m e r  nu fran H obbytjansti

Det maste 
bero pa att

V I  H A L L E R  L A G A  P R I S E R
Jdmfor!

VI  H A R  F U L L S T A N D I G  S E R V I C E
i egen serviceverkstad med valsorterat reservdelslager.

VI LAMNAR 12 MANADERS GARANTI
pn alia radiostyrningsanlaggnimgar vi sdlfer.

VARA ANLAGGNINGAR AR UPPKOPPLADE
—  allihopa!

V I  K A N  R A D I O S T Y R N I N G
Qm Ni koper le anliiggning hos oss so ser vi till att den fungerar.

VI FOR DE FORNAMSTA F A B RI KA T EN
fran Futaba l-kanal 175:— till Bonner Digimite proportional 3.345: —

arco/v

BONNER DIGIMITE
Den basta proportionalanlaggning som h lttil ls  
p re s e n te rs  ρά den svenska marknaden. Anlagg- 
ningen ar halt trim irl, och vi kan darfor erbjuda 
den til! e lt mycket form /m ligt pris, eftersom vl 
inle raknar med a lt behova utfora n5gra som 
heist garantireparationor. Tyvarr har llllverkaren 
tr. o. m. maj mSnad hdjt fabrikspriset med lO c/o, 
varfdr v i mAstc gora motsvarande hojning av vArt 
pris, som dock and& llgger ca 20 Vo under dot 
ordinarie priset i U.S.A. plus frakt och tu ll. 
Komplett anlSggnlng med sandare med inbyggd 
ackumulator och laddaggregat for sAval sandnren 
som moitagarackumulatorn, fardigkopplad motla-

?aro med ackumulator och fyra servon 3.345; —  
ranslormator 220/110 V 54: —

Men vi salfer into bara radiosiyrningar utan ocksa:

MODELLFLYGPLAN: i , Top Flite, Veco, Graupner, 
η. II.
. -DMI, Engel, ftobbc, Group-MODELLBATAR:

MODELLBILAR:
MINIRACING:
MODELLMOTORER:
TILLBEHOR:
PRIVATRADIO:
TRANSISTORRADIO: Tot.!
, . λ γ ν γ ι  i ‘ τ '  a  Λ  Tensbado, Akana, V arney, M antua,
Jy ] U U | ^ J _ [ _  | ‘  A m bro id , La Belle, Kadee, Kemlron

Rekvi rera kata logen nu! ______________

Shell, Tornado, Veco, du Bro, P ill-  
m an, W illia m s, Perfect, Rvdol m. ft.

Tokoi (landels most s i  Ida)

Rekvirera var kata- 
log med landels 
storsta sortering
modellflygplan, mo- 
dellbatar, model [-
bilar, miniracing, 
modellmoiorer, ra- 
diostyrning, privat- 
radio, modelling, 
tillbehor m. m. V&r 
katalog ar alltid lika 
rykande akluell. 
POSTORDER EX- 
PEDIERAS OMGA- 
ENDE!

Γ Sand mig omgSende mot postforskolt:
1

I

Namn:
Bostad:

U

Postadress: ............................ .........................- ....
□  Sand mig aven modellkatalogen, 2:50 i frimarken bifogas 
som betalning.

HOBBYTJANST
O L O F S G A T A N  7 ·  B O X  3310 ·  S T O C K H O L M  3 ·  T E L E F O N  0 8 / 2 0 2 3 0 4



Glasfiberkropp
till amerikanen Ed Izzos berom- 
da Sabre Hawk. Valflygande mo- 
dell for 10— 12 kanater samt Pro
portional. Denna kropp har en- 
bart fordelar framfor andra.
Enorm styrka, 1έΙ alia slags 
branslen, fardig noskSpa med 
snappfastsSttning, inbyggd servo- 
ral av glasfiber, fardigt for ving- 
fastsattning med Dzuz Fastner,
300 cc tank p& plats, klart fdr 
vinge och stabilisator (inga mis- 
sade anfallsvinklar), fena i eft 
med kroppen, fardigt faste for 
noshjul, endast slipning och m il-  
ning dterstfir.
Levereras med ritning och ar- 
betsbeskrivning. Pris 110 kr exkl. 
oms. Med money back garanti.
Sven skumplastvingar samt be- 
slagsats inklusive noshjul finnes.
Prisuppgifter pa begaran.
Lattmonterat stall
fo r att kunna installera och tra n sp o rte r er model!. Anvandbart till 
alia storre modeller. —  Pris 20 kr komplett.
l iv f o r s a k r in g e n
for er modell DON MATHES beromda Micro Avionic. En 5 kanals 
digital proportional finnes for srrabb leverans.
Sandaro mottagare 4 servon, deackar, laddaggregat 2.500 inkl. oms. 
Kontakta for narmare upplysningar.
Service inom landet.
Inom kort kroppar till Falkon 56, Mustfire, samt varldsmastarmo- 
dellen 1965 Crusader.
Bestallningar mottages redan nti.

Bygg mindre flyg mer — LAM I NAT MODE LLE R
L. Olsson KOPING Tel. 0221/162 91

N e j, va h a  an te  s lu t  a t  m e d  
m o d e l l f l y g  . . .
. . .  och vi tanker inte gora det heller.
Vi har bl. a. en del bra tillbehor, t. ex. i
Fireball glodstift
Η o t for RC och Stunt 
S t a n d a r d  for allmant bruk 
och C o o l  for speed och friflyg.
Samtliga kr. 4: —/st, endast lang ganga.
SIDEN for friflyg och sma RC-karror. Finns i bl. a. rott, gult, vitt, IjusblStt, 
morkblatt, orange, grant och lila. Kr 9: — /forp. om 90X90 cm.
Tunt japanpapper i fargerna vitt, rott, gult, orange och bIStt, 60 ore/ark.
Motor och tankmontage till samtliga forekommande motorer.
Flood-Off timers
Dessutom: Propellrar t. ex. 11X8, gangjarn, Kwik-Links och roderhorn. Vi le- 
vererar ocksit de fiesta forekommande radioanlaggningar, t. ex. Metz, Quad- 
ruplex, F & M, Bonner, Controlaire och Min-X. OBS! Min-X Proportional i lager. 
Begar var katalog.

A E R O -H O B B Y
Box 161 63, Stockholm 16



Riksstamma

MODELLFLYGNYTT

Organ for Svoriges 
Modellflygforbund,

Innehallsforteckning
SM i friflyg, Sid. 6.
Hostens linkonfrolk 
Sid. 10-17.
SM i radiofiygning.
Sid. 18— 20.
Annu mer om langdstabi- 
litet. Sid. 21— 24. '
Kornpressionsreglering 
ρά TR-motorer.
Sid. 25-27.
Konslruktionstavling.
Sid. 28.
Profilbladet. Sid. 29— 30. 
Wentzel-pokalen. Sid. 31. 
Klubbsidan. Sid. 32.
Besdk hos Super Tigre. 
Sick 38-39.

Civilcryckerict i Koping AB,

Omslagsbilden

En linstyrdfyrmotorigskala- 
modell av del amerikanska 
bombplanet Liberator fran 
andra vardskriget.

Arets riksstamma halls i Linkoping lordag/ 
sondag den 2 0 — 21 november. D et ar andra 
gangen som stamman arrangeras fristaende. T i- 
digare holts ju vara riksstammor i samband med 
friflykts-SM . Separata arrangetnang ger ju m oj- 
lighet till noggrannare behandling av aktuella 
fragor och mer tid till umgange med likasinna- 
de, Nu kan man utan ont samvete ansla tid till 
att ge stamman en festlig priigel —  nagot som 
vi med tacksamhet sag tillampas vid fjolarets 
riksstamma i N orrkoping.

R S  1964 tillsatte en komm itte att ordningsstal- 
la forslag till uttagningssystem i friflyg. K om - 
mittens prelim inara forslag har stints pa remiss 
till klubbarna och vid arets stamma, kommer 
kommitten att fram lagga sitt slutgiltiga forslag 
dar klubbarnas synpunkter inarbetats.

I samband med R S  kommer nagra nya film er 
om R C -V M , m odellraketer och linstym ing, som 
SM F F  sk affat sig for a tt klubbarna skall fa 
n yttja , a tt visas.

D et ar i hogsta grad vasentligt for SM F F:s 
fram tid och forbundets m ojligheter atit tillgodo- 
se klubbarnas och medlemmarnas intressen att 
klubbarna later sig representeras vid stamman 
saviil med rostberattigade ombud som med ob- 
servatorer. Enskilda medlemmar ar ocksa varm t 
valkom na att narvara och deltaga i forhand- 
lingarna.

Goran Alseby
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i friflyg

Nar modellflygarna samlades pa Gota flygflottilj pa lordagseftermiddagen var 
stamningen inte alltfor hog. Hade man nu aterigcn akt till en stortavling, som 
maste installas? Masterskapstavlingarna har den senaste tiden? varit envist forfolj- 
da av blasvader. Nar Per Nilsson i PM fore tavlingen uppmanade deltagarna att 
utrusta sig med regn- och ruskvaders attribut som paraply och stormkarror och 
dessutom spadde samsta mojliga vader, var han sakerligen inte helt allvarlig — el- 
ler ar han san den gode Per?

Langresenarer samlades under kvailens 
lopp pa F9:s ”marka” for att utbyta 
tankar och minnas tidigare duster. Gote- 
borgarna hade en ansenlig laddning film 
och diabilder fran olika stortavlingar att 
visa. En spontan applad fick Ove Pet- 
tersson for sin trevliga uppvisning av ett 
par inomhusmodeller — visst var det 
manga som skulle vilja bygga men, 
men . . .  Vilken klubb utlyser forsta in- 
omhustavlingen?

Da deltagarna vaknade pa sondagen 
befanns viidret fortfarande vara otrev- 
ligt men vinden hade minskat nagot fran 
den kulingstyrka som ratt dagen innan. 
Eftersom masarna inte gick till fots utan 
seglade hang vid stationskullen, gick det 
alltsa att flyga!

Alldeles innan tavlingsledaren Eilert 
Forssell kallade till forsta start kom ett 
kallt regn och kylde ner redan genorn- 
blasta flygare och funktionarer. AKG 
hade samlat en stor stab av medhjalpare 
bland vilka syntes gamla svenska mas- 
tare, som Borje Borjesson och Eskil Falk.

Under forsta periodens inledande 
halvtimma kom fa modeller i luften. De 
fiesta avvaktade och studerade andras

trimstarter och sokte finna en liimplig 
teknik att fa upp sina modeller utan 
knackta vingar. For att snabbare kun- 
na genomfora tavlingen hade goteborgar- 
na valt att aterga till den gamla be- 
prdvade metoden med fasta tidtagar- 
grupper, utplacerade pa en linje. Langst 
bort i vindriktningen fanns tre grupper 
for motormodellerna (D:2). Sakerhets- 
avstandet var dock for litet, varfor nag- 
ra misslyckade starter skapade olycks- 
tillbud. Nu var det inte enbart motor
modellerna, som visade sig vara farli- 
ga. Aven segelmodellerna kan bli till 
projektiler, da de stortar ner fran 50 
meters hojd med knackta vingar. Att 
det finns stor kraft ΐ nedslagen visar det 
tillbucklade taket pa en Studebaker.

A:2-flygarna hade en besvarlig dag. 
Vingar knacktes och linor brast. Nog 
var det sorgligt att se sa manga vackra 
modeller forstoras och sa mycken moda 
och manga timmars arbete forvandlas 
till kaffeved pa nagra sekunder. Start- 
tekniken blev att genast som medhjal- 
paren slappt planet springa i full fart 
mot det for att minska lufthastigheten. 
Termikjakt blev det knappast tal om.
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Visst farms det termik, men den revs son- 
der av den harda vinden. Gamla och 
slitna modeller — som Gosta Nilssons 
(ut)slitna A :2:a och Olle Blombergs 
bactre beg. ’’Red Snake”, var som jokrar 
i leken. Med modeller, som man val kan- 
ner gar det bast i sadant vader. Gren- 
chefen hade tydligen specialforstarkt 
sina modeller sedan Nordiska lands- 
kampen och fick dem i ett stycke i alia 
starter! Claes Martensson fanns i led- 
ningen efter andra och tredje perioden, 
men Bertil Westin hade for dagen den 
extra tur som behovs — parad med stor 
skicklighet ■— for att bit mastare. Fjol- 
arets silvermedalj talar sitt tydliga sprak 
0111 att skickligheten finns!

I Wakefield hade Bengt Johansson 
och Anders Hakansson val konserverat 
blasvaderstrimmet fran VM och NL. 
Det var en oerhort arbetssam dag for 
’’langflygarna”, da en max. betydde 
landning utanfdr faltgransen. Efter tav- 
lingarna aterfanns modeller bade 12 
och 17 kilometer fran Save. ’’Termik-

Johan” var inte sarskilt hagad att flyga 
under radande vader, men skickligheten 
och rutinen tog ut sin ran. Tre lands- 
lagsmjin pa tatplatserna sager att gene- 
rationsvaxling i Wakefieldtoppen annu 
ej ar att vanta. Visst var det roligt att 
se den nya modellflygargeneration som 
vuxit upp. Inte mindre an fem far-son 
kombinationer var i verksamhet. Gun- 
nar-Hans Kalen, Ragnar-Lars Ahman, 
Rune-Ingemar Johansson, Anders-Ton- 
ny Hakansson och Lennart-Anders 
Hansson.

Flera av D:2-flygarna forsvann ur 
tavlingen redan i forsta start. Bl. a. flog 
C. E. Auner bort och noterade slutresul- 
tatet 180 s. I andra perioden flog H a- 
kan Broberg och Hans Friis bort. Nils- 
erik Hollander flog ocksa bort, men 
vis av skaden fran NL medforde ban nu 
en reservmodell och kunde genomfora 
tavlingen. Nisse foredrog att ta ner sina 
modeller efter dryga tva minuter, men 
anda hamnade de utanfor faltgransen. 
Lennarth Larsson borjade bra med tva

7
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max., men sedan var turen inte med 
langre. Nar segern gick till klubbkam- 
raten Urban Nygren var gladjen dock 
lika stor!

Gamen och nystartade Fagersta Flyg- 
klubb dominerade juniorernas tavling. 
Fran Fagersta konr fyra man i en liten 
’’hundkoja”, Endast genom att grabbar- 
na flog bort nagra modeller kunde de 
fa med sig hem alia priser, som de er- 
ovrade. Tommy, B. O. och Bengt, ni 
gjorde en strong insats! Gamens seg- 
rande lag ska naturligtvis inte glommas 
bort — men har fanns ett stort lagma- 
skineri och fadrens spar att halla sig till.

Juniorernas A:2-tavling blev en blek 
tillstallning, dar rutinen inte rackte till 
att klara modellerna i det harda vadret. 
De fiesta fick bara en eller tva starter 
protokollforda. Efter en sa svar tavling 
som detta SM har dock deltagarna vuxit 
till i erfarenhet och kommer snart att 
kanna sig som garvade stridsflygare.

For atervaxten i Wakefield finns vissa 
farhagor; endast fyra man genomforde 
tavlingen men Bengt-Olofs och Inge- 
mars resultat sager att dar har vi vara 
"coming-men” — Johan Bagge har ju 
redan hunnit represented i NL.

Mest gladjande i juniorernas uppgorel- 
se var att sa manga stallde upp i D:2. 
Resultaten star inte tillbaka for seniorer- 
nas. Just denna klass har visat vissa 
svaghetstecken pa seniorsidan, varfor 
juniorernas anstormning halsas med till- 
fredsstallelse. Bengt-Inge Svensson hade 
redan i tredje perioden skaffat sig en 
betryggande ledning fore sin klubbkam- 
rat Ake Andersson, medan striden om 
tredje plats blev hard mellan Hans 
Lindholm, LEN och Staffan Berglund 
fran Koping.

Efter att middagen intagits i F9:s mat- 
sal forrattades prisutdelningen av che- 
fen for Gota flygflottilj overste Cap- 
pelin-Smith. Aeroklubben i Goteborg
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hade etc viilfyllt prisbord att fordela. 
En ny atravard trofe i A:2 sen. har 
skankts av svenskt modellflygs store do
nator, direktor Osvald Arnulf-Olsson, 
som tidigare skiinkt VM-pokalen "Swe
dish Glider Cup”. Den nya pokalen i 
gammalt silver skall vandra vid SM och 
far bchallas efter tre inteckningar.

Efter prisutdelningen tackade Per Nils
son oversten for hans valvilliga rnedver- 
kan och for all hjalp AKG haft av flot- 
tiljen i saraband med anordnandet 
av SM-tavlingarna. Overste Cappelen- 
Smich uttryckte sin beundran for mo- 
dellflygarnas skioklighet och urbringadc 
ctt leve for modellflyget. Sedan SMFF:s 
vice ordf. och grenchef Gunnar Kalen 
tackat arrangorerna skildes modellfly- 
garna och kunde fara hem i lugn, solig 
odi vacker brittsommarkvall!

Sven-Olov Linden

Result at pa sidan 36!

,χ· ■1 I
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Hosfens
linkonfroll

Tavlingsreferat kan skrivas pa manga 
satt. Allt refereras ju intc — det skulle 
ta valdigt stor plats — och darfor blir 
ju de intryck referatet ger beroende pa 
vad som utelamnas och vad som beto- 
nas ΐ det medtagna stoftet. Fran Lin- 
EM borjar jag nu med att helt okonven- 
tionellt tala om att Kjell Axtilius, An
ders Eklund, Lars Johansson, Jan Kjell- 
berg, Jan Persson, Bo Rutberg, Vicken 
och Harald Sannes, Hans Undin samt 
Lola Alseby besokte tavlingarna som 
supporters och att manga av dem gav 
ett valbehovligt stod at de tidvis jak- 
tade tavlingsdeltagarna.

For de som undrar hur de svenskc kla- 
rade sig vid EM kan berattas att Ove 
Kjell'berg hade svarigheter med sin mo
tor. Det gick ej att ’’knada nalen” batt- 
re an att motorn alltid fick for iitet 
bransle under flygning. Rikligare install- 
ning gav motorstopp. Det var dock ett 
problem som Ove hade gemensamt med 
manga deltagare sa placeringen blev god 
i jamforelse med svenska ansprak. I 
stunt hade vi inga deltagare. Per Ge- 
lang deltog i combat men slogs ut i for- 
sta omgangen av den engelsman som se
dan vann klassen. Per fick dock gora 
tre omflygningar innan domslutet fast- 
stalldes och det kostade honom ett fler- 
tal modeller. Pirajmodifieringen ville ej 
halla ut vid manovrer pa invindssidan 
i den harda blasten. Bengt Samuelsson 
och Hans Ahlstrom gjorde landslagsde- 
but i team racing pa ett synnerligen 
arofyllt satt. Tiden blev bara nio se- 
kunder samre an tavlingarnas basta, Pla- 
ceringssiffran blev trots detta tvasiff- 
rig! Gamens radioapparater samt Mans 
Hagbergs ETA med kompressionsjuste- 
f ing gjorde att laget Alseby/Hagberg

kom att uppmarksammas flitigt. Tiden 
4.55 var god med tanke pa att heatet 
borjade med motorstopp.

EM 1965 arrangerades i Liege i Bel- 
gien. Stan har intagits tva ganger av 
tyskarna detta arhundrade och nu kom 
de svenske! En banstump pa ett kombi- 
nerat civilt och militart flygfalt anvan- 
des. Hangarerna utgjorde bas for de del- 
tagande lagen, matsal och funktionars- 
utrymmen. Inkvartering hade ordnats i 
ett internat for en teknisk skola. Huset 
var nio vaningar och helt nytt. Omby- 
tet var angenamt for de som med rys- 
ningar minns 1963 ars katolska internat 
med dess naeot laga inomhustempera- 
tur!

Organisatoriskt kan arets EM jamforas 
med de tidigare. Oombattavlingen var 
alltsa som vanligt helt kaotisk! I com
bat ar det for ovrigt endast den engel- 
ske vinnaren som ar vard att lagga mar- 
ke till. Hans modell var robust. Den 
klov exempelvis Gelangs modell i tva 
delar genom att oskadad flyga ratt ige- 
nom Pers ”Skuff” ! Manoverbarheten 
och farten var mattlig men sakerheten
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Lars Tehler blev i ar svensk stuntmiistare.

mycket pataglig. Ingen onodig mark- 
syning dar ince! For ovriga deltagare 
var nerkorningar legio.

Stuntklassen skulle kanske ha vunnits 
av Compostella om han ej havererat i 
sin sista flygnine efter ate ha gatt in i 
cn liggande atta. Hans modell sag antik 
ut men var mycket valbyggd, I stallet 
segrade da Kari. Om hans modell kan 
sagas att den kanske ar valbyggd inuti 
men utanpa syns det da inte. Dot har 
ju a andra sidan cj med saken att gora. 
Har galler det ju att flyga — och flyga 
pa ett sadant satt att det ger hoga do- 
marpoang. Karakteristiskt ar det ju 
just nu att de tavlande far med flyg- 
ning gora ratt for sina domarpoang mer 
an tidigare. Glorifieringen av vissa del
tagare tycks vara i avtagande. Intres- 
sant ar ocksa att notera att modellty- 
perna i stunt borjar bli mer varierande. 
Byggsatstyperna dominerar ej langre.

Var och en har sin konstruktion. Det 
tycks dock ej ha gjort flygningen battre. 
Enda patagliga trend i konstruktionen 
som kan markas ar att fenorna blir allt 
fler. Det kan behovas for kroppen kan 
ju ej goras hur otymplig som heist.

Speedmodellerna har ej andrats under 
det senaste aret. Tvartom flyger manga 
fortfarande med samma exemplar som 
vid VM i fjol. Italienarna deltog ej — 
sjukdom sades vara skalet. Spekulatio- 
ner forekom dock om ’’spagettis” 
franvaro kunde bero pa de daliga speed- 
resultaten vid VM harforleden. Det 
ryktas om en ny motor, som skall er- 
satta G 15. Mahanda har man ej tid 
med tavlingsverksamhet forran den nya 
motorn ar klar?

Man hade vantat sig att farterna i 
speed skulle vara nagot samre i ar 
p. g. a. att lindiametern for monoline 
okats fran 0,35 till 0,40 mm. Segrarhas-
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tigheten vittnar 0111 den effektokning 
som astadkommits pa Moki S3. Diame- 
tero'kningen har ocksa gjort det lattare 
att flyga med en lina. Den nya linans 
torsionsstyvhet ar storre sa mekanism 
och handtag behover ej ga iika latt. Vad 
galler modellernas utforande bar tav- 
lingens baste amator en del konfigura- 
tionsideer. Ralf Ekholm anser namligen 
att modeller med parabelvingform fly- 
ger stabilare an speedmodellcr med sa- 
val trapets- som ellipsformade vingar.

Team racing kan fortfarande flygas av 
amatorer trots att de tekniska attribu- 
ten blir allt fler. Losningarna for infall- 
bara landningsstall exemplifierar detta.
I motsatts till manga andra kan t. ex. 
broderna Sundells installation tillverkas 
hemma i koket. Norma! lindragkraft 
vid infallning ar 5 kp, ut 3 kp. Vidare 
borjar motorinbyggnaderna bli enkla- 
re utforda. Aluminiumramar ersatter 
successivt pannor. Pa propellersidan ar 
ej valet li'ka odiskutabelt langre. Tor
nado Plasticote borjar bli allt mer sall- 
synt men ersattarna ar knappast samre. 
Tunga modeller som flyger manga varv 
tycks ga bast med Rev up rnedan latta 
snabba modeller passar tyska Glasflii- 
gel bra. Tavlingens mest meningslosa men 
anda intressanta finess hade en span- 
jor: Oket laser sig vid linbrott. Roder- 
laget andras ej trots att hela dragkraf- 
ten overfors pa en lina! Om sedan den 
aterstaende Hnan halier beror forstass pa 
modellvikt och flygfart.

Haworth experimenterar med Zimmar- 
mannventil men anvander den annu ej 
tavlingsmassigt. Hans ETA har Coxlik- 
nande insug. Diametern ar 2,5 mm och 
antalet hal for bransle ar 6. De italien- 
ska oljekylningssystemet sag vi redan i 
fjol men nu borjar en del data lossna. 
Transformatorolja anvands. Den har en 
tjocklek motsvarande 5— 10 SAE. 25— 
30 gram olja i en kylare, som kapslar in 
cylmdertoppen och utgor kroppens 
framre, nedre ytteryta ger kylning nog 
liven for den hetaste su'btropiska som- 
mardag aven vid 1000-varvsflygning. 
Kail vaderlek ger dock uppvarmnings- 
problem.

Ovc Andersson, Vdsterds, bar varit en 
jramgangsrik stuntflygare i dr.

De bdsta resultaten fran drets EM i Un
ity rning

STUNT
1. Juhani Kari, Finland . . . .  12.164
2. Van den Hout, Holland . .  11.603
3. Josef Gabris, Tjeckoslov. . . 11.383
4. Klaus Seeger, Tyskland . .  11.170
5. Egervary, Ungern ................  11.122

SPEED
1. Imre Toth, Ungern ............ 226,41
2. Miklos Sebastyen, Ungern 219,52
3. Josef Sladky, Tjeckoslov. . . 218,18
4. Ralf Ekholm, Finland . . . .  214,28
5. Magne, Frankrike ................  211,76

20. Ove Kjellberg, Sverige . . . .  186,53

TEAM-RACING
1. Haworth/Place, England . . 10.07,8
2. Stockton/Jehlik, USA . . . .  10.11,2
3. Sundell/Sundell, Finland . .  11.48
4. Fabvre/Fabre, Frankrike , , 4.44
5. Fontana/Amodio, Italien . . 4.44

12. Ahlstrom/Samuelsson, Sv. , 4.50
13. Alseby/Hagberg, Sverige . . 4.55

COMBAT
1. Smith, England
2. Bumstead, England

LAGTAVLING
1. Finland ............................................ 5
2. Ungern ............................................ 12
3. Frankrike .......................................  13
4. Tjeckoslovakien .........................  14
5. Holland ............................................  18
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Den mest arofulla insatsen vid arets 
linkontroll-SM gjorde arrangorema. 
Det ar typiskt att nar prisutdelningen 
narmade sig sitt slut och ett tack fran 
deltagarna till Rune Nilsson och hans 
kamrater var sjalvskrivet —  da borjade 
dct rcgna! Alla forsvann in i sina bilar 
pa ’’nolltid”! Vart uppmarksammande 
av den kanske biista arrangorsinsats vi 
sett inom linkontroll kommer alltsa 
forst nu och en smula skamset — Tack 
Orion!

Deltagarmassigt var arets SM en liten 
tavling. 49 anmalningar fran 12 klub- 
bar. En och annan har nog tyckt att 
tavlingarna kommit for tatt i host. 
Dessutom pagar ett generationsskifte. 
Stockholmsregionen dominerade helt ti- 
digare men landsorten kommer nu pa 
bred front. Skillnaden ar da att stock- 
holmarna tycks delta i SM aven om de 
ar nyborjare p. p. a. att tavlingen halls 
”inpa knutarna” medan landsortens for- 
magor kommer nar de kan gora segra- 
ren aran stridig. Fler deltagare av den 
senare kategorin onskas!

Speedflygandet har numerart varit 
svagt i Sverige ett flertal ar och arets 
siffror innebar darfor en forbattring.

Arets Svenska Mdstare i Com bat heter 
Peters Evers.

Rolf Hagels seger var overlagsen sar- 
skilt om man tanker pa att han flog 
med tva linor! Tyvarr slutade den vin- 
nande flygningen med linbrott och mo- 
dellen havererade hundratals meter frail 
cirkeln. Provdragning hade gjorts fore 
flygningen sa det var verkligen otur. 1 
ovrigt var dagens gladjeamnen i speed- 
cirkeln Leif Cernold och Karl-Erik En- 
qvist, den forste gor i ar come-back och 
"Charlie” har nu overvunnit sina tidi- 
gare svarigheter med monolineflygning.

Stuntklassen skakades om ordentligt i 
och med att de gamla ravarna Birger 
Qvenild och Erik Bjornvall kom till- 
baka. Av arets tidigare toppstuntare var 
det endast Lars Tehler och Ove Anders- 
son som klarade av en sadan kraftmat- 
ning. ’’Larsa” flyger rutinerat och Ove 
har landets snyggaste stuntmodeller just 
nu.

1 team racing hade man vantat sig 
stor uppmarsch av Aerospeed men det 
forverkligades aldrig. Helt lottlos blev 
klubben naturligtvis ej. Kjell Axtilius 
har ju varit mycket jamn pa sistone och 
han klarade sig fint ocksa denna gang. 
Basta tid fick Gosta Bengtsar genom 50- 
varvsflygning sa den finalplatsen var 
valfortjant — inte minst for lang och 
trogen tjanst! ’’Dark horse” i TR var
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”Bea” Olsson som ju har sabbatsar men 
anda stallde upp i SM. Skrallen uteblev 
ej som framgar av prislistan. Kampen 
fran i fjol som nastan standigt forlora- 
de segerolaketter eller finalplatser med 
nagon ynklig sekund vann nu med bred 
marginal. Anders Eklund och Hans 
Svedling satsade denna sasong pa glod- 
stift ocb det blev ej sarskilt framgangs- 
rikt. Vanta, nasta ar da . .  .

Vi har sparat det basta till sist. Com
bat ar linkontrollens masodontklass. 
Dar rader ingen brist pa deltagare. Pe
ter Evers har ej haft mojlighet att stal- 
la upp pa sa manga tavlingar i ar. Nar 
hail nu antligen stallde upp var han ej 
sen att forsvara sina gamla positioner. 
Roger Holmberg tillhor de dar litet snal- 
la com'batflygarna som maste komma 
igang for att det skall bli nagot — da 
biir han nastan oslagbar i stallet. Lars 
Goran Andersson hade kanske presterat 
battre om ej modellen havererats kval- 
len fore SM-resan. Konstruktionen har 
ritats av Boris Dahl och kallas Expres- 
so, en elliptisk flygande vinge. Den vill 
vi se mei- av! Per Samuelssons fracka 
flygning glommer vi ej i forsta taget! 

Orion var favorit i lagtavlingen och 
infriade forvantningarna. Solna hade 
tankt sig hota men stuntflygaren stall
de ej upp. Nimbus kom av sig en smu- 
la medan LEN:s poangsumma ar an- 
markningsvart lag da klubben bara del- 
tog i tva klasser. Som sades redan i in- 
ledningen sa ar Orion dessutom a rets 
svenska mastare i tavlingsarrangering 
for linkontroll!

Resultatlista fran  Svenska Masterskapen  
i linstyrning 1965

KLUBBLAG
1. Orion .......................................  12 p.
2. Nimbus ................................... 16
3. Linkopingses'kadern ............ 22

COMBAT
1. Peter Evers, Nimbus
2. R. Holmberg, LEN
3. Folke Olsson, Orion
4. L.-G, Andersson, Motala

A lf Eskilsson, Kungsbacka, tillhor ock- 
sa den nya generationen av stuntflygarc.

5— 8. Jan Eriksson, Orion 
Stig Oresjo, Motala 
Erik Akesson, Motala 
Per Welander, Nimbus

SPEED km/tim
1. Rolf Hagel, AKM ................. 200
2. Ove Kjellberg, S o ln a ..........  189
3. Leif Cernold, Solna ............  189
4. K.-E. Enqvist, Ornarna . . . .  183
5. Nils Bjork. Nimbus ............. 183

STUNT
1. Lars Tehler, Orion . . . .  2089,6 p.
2. Ove Andersson, V,steras 1978,6
3. B. Qvenild, Aerospeed . 1839,3
4. Erik Bjornvall, Nimbus . 1828,6
5. Alf Eskilsson, AKG . . . .  1757,6
6. Peter Evers, Nimbus . . . .  1737,0
7. Chr. Tennstedt, Orion . . 895,3

TEAM -RACING
1. Bea Olsson, OSFK ...........  10.55,0
2. Gosta Bengtsar, Orion . . . .  11.15,3
3. Kjell Axtilius, Aerospeed . . 13.37,5
4. Hans Svedling, Solna . . . .  5.22,0
5. Goran Alseby, L E N ............ 5.22,1
6. L.-H. Zerpe, Nimbus . . . .  5.38,1
7. Rolf Berglund, Ornarna . . 5.41,5
8. P. J . Ehnemark, Nimbus . . 5.42,9
9. Lars Johansson, Aerospeed 5.44,3

10. Lennart Olsson, Orion . .  6.11,9
11. Bjorn Winkler, Solna . . . .  6.27,2
12. Bo Samuelsson, Aerospeed . 7.16,2
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For 1965 ars Nordiska Masterskap stod 
Norge som arrangor. Trots att vadrets 
makter gjorde allt for att forhindra 
tavlandet, regn pa lordagen och blast 
pa sondagcn, sa genomfordes tidssche- 
mat till punkt och pricka, tack vare 
den norska tavlingsledningen som gjor
de ett storslaget arbete. Tavlingen var 
mycket valplanerad och det marktes 
inte alls att det var norrmannens forsta 
arrangemang av en sa pass stor tavling 
som ett nordiskt masterskap.

Font i elden var stuntflygarna. Det 
stod val klart for var och en redan fran 
borjan att Juhani Kari var den storste 
aspiranten pa segern i denna gren. Hail 
infriade ocksa i ar alia forhoppningar 
och vann. Andra platsen belades av en 
mycket lovande svensk, Ove Andersson 
fran Vasteras, som fore AMA-program- 
met lag pa 3:e plats efter finlandaren 
Patiala. De bada andra svenskarna lyc- 
kades inte lika bra, de belade 6:e och 
8:e platserna.

Pa regelkonferensen fore tavlingen be- 
stamdes att 50-varvsregeln i team-racing 
ej skulle tillampas, samt att det var till- 
latet att vid omtan'kningarna fanga mo- 
dellen i luften.

Efter forsta omgangen i T R  lag de tre 
finska lagen i topp, med svenskarna

Staffan  Larsson, LEN , svarade fo r  den 
enda svenska segern pd linstyrnings-NL.

Samuelsson/Johansson pa 4:e plats. I 
forsta omgangen var Alseby/Eklund det 
enda lag som ej fick nagon tid och detta 
pa grund av en brusten bransleledning, 
I forsta heatet i andra omgangen lycka- 
des Ahlstrom/Axtilius avancera till en 
tredje plats pa tiden 4.53,6. Fem sekun- 
der battre an Pahlo/Nore. Den gladjen 
varade inte lange, for i andra heatet for- 
battrade finlandarna sin tid till 4.36,2. 
Det var inte svenskarnas dag den da- 
gen, for inget av de bada andra lagen 
lyckades forbattra sina tider. Danska la- 
get Haslirig/Hasling noterade i andra 
omgangen 4.10,8 men det rackte ej till 
att splittra den finska tattrion. Finalen 
blev en helfinsk uppgorelse och som seg- 
rare utgick det palitliga laget broderna 
Sundell, med sin Oliver Tigre-drivna 
glasfibermodell med infallbart land- 
stall.

I speed var Sverige den enda nation 
med fullt lag men det rackte inte ens 
till lagseger. Efter forsta omgangen led- 
de Lahtinen pa 193 km/tim fore Leif 
Cernold, Charlie Enqvist och Gesch- 
wentner pa 189, 185 och 171 km/tim. 
Andra och tredje omgangen kordes pa 
sondagen. Vadret hade da blivit battre. 
Det skulle bli lattare att flyga i pylonen, 
ty plattan, pylonens fot, var inte sa hal 
som foregaende dag. R alf Ekholm fick
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i site andra forsok tiden 17,0 sek., vilket 
gor 211 km/tim. Dansken Jens Gesch- 
wentner flog 194 km/tim, 1 km/tim 
fortare an Lahtinen och belade darmed 
en mycket ovantad andraplats. Den av 
svenskarna som lyckades bast var debu- 
tanten Leif Cernold, som belade en myc
ket hedervard 4:e plats fore Enqvist och 
Kjellberg. Dansken Ehlers var den ende 
av speedflygarna som ej lyckades fa na- 
gon tid.

Combat, Sveriges paradnummer, bor- 
jade daligt ur svensk synvinkel. Man 
startade med 3 st. kvalificeringsheat till 
kvartsfinalerna. Per Gelang och Peder
sen drabbade samman i ett av heaten 
och Gelang blev utslagen. Det aterstod 
tva svenskar, Staffan Larsson och Fol- 
ke Olsson titelforsvararen. De klarade 
sig utan svarigheter genom kvartsfina
lerna och gick vidare till semifinal. Fol- 
ke Olsson motte Yteroy, Norge och Staf
fan Larsson motte Pedersen, ocksa han 
”fra’ Norge”. Staffan Larsson gjorde en 
mycket overtygande flygning mot Pe
dersen och vann. Yteroy vann over Fol- 
ke Olsson. I  finalen mottes alltsa Yteroy 
och Larsson. Staffan Larsson vann en 
valfortjant seger och blev nordisk mas- 
tare i Combat. Antligen en svensk se
ger i denna Landskamp som gick i fin- 
landarnas tecken.

Det totala lagpriset gick ocksa i ar till 
Finland, Sverige kom 2:a och diirefter 
Danmark och Norge.

Hans Svedling

Resultat:

SPEED
km/tim

1. Ralf Elkholm, Finland . . . .  211
2. H. Geschwentner, Danmark 194
3. Matti Lahtinen, Finland . . 193
4. Leif Cernold, Sv erig e ............ 189
5. Charlie Enqvist, Sverige . . 185
6. Ove Kjellberg, Sverige . . . .  175

L eif Cernold var baste svenske speed- 
flygare pa NL.

STUNT
1. Juhani Kari, Finland . .  1897,00 p.
2. Ove Andersson, Sverige 1799,99
3. Pentti Patiala, Finland 1787,00
4. Clamer Meltzer, Norge 1729,66
5. Eilif Madsen, Danmark 1654,00
6. Alf Eskilsson, Sverige . 1574,33
8. Goran Aronsson, Sverige 1411,34

TEAM-RACING
1. Sundell/Sundell, Finland . . 10.03,0
2. Pahlo/Nore, Finland . . . .  10.22,0
3. Jarvi/Aarnipalo, Finland .
4. Hasling/Hasling, Danmark 4.40,8
5. Ahlstrom/Axtilius, Sverige 4.53,6
6. Samuelsson/Johansson, Sv. 5.01,0 

10. Alseby/Eklund, Sverige . .

COMBAT Lagtavling , sammanlagt
1. Staffan Larsson, Sverige 1. Finland .......................................  43 p .

2. Andreas Yteroy, Norge 2. Sverige .......................................  61
3. Folke Olsson, Sverige 3. Danmark ................................... 82
3. Kjell Pedersen, Norge 4. Norge .......................................  86
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Andra 

IMvIingen 
med Filbyter

Filbyter har samlat linkontrollflygarna 
for andra ganger). Dimman lag tat over 
faltet. I stunt var ju dct ej sarskilt lyckat. 
TR-B gick dessutom i stopet p. g. a. av 
deltagarnas haverier. TR-A hade fa och 
daliga deltagare. Kvar ar combatklas- 
serna och TR-int och resultaten dar kan 
anses som tavlingens behallning. Sarskilt 
C-35 var glansande. Sannolikt arets har- 
daste tavling i den klassen. Deltagarna, 
14 styckcn, tavlade orn Umea Mfk och 
LEN:s nyuppsatta vandringspris Com- 
bat-Nicke — ett tratroll med linkon- 
trollhandtag i hand. Nicke tillbringar 
nu ett ar i Kungalv kompletterad bl. a. 
med en burk krusbarssylt som trosc for 
tavlingens ’’artigaste” kvadd. U lf Lars- 
son snarast forintade den Arvidssonska 
modeller). Fart kontra manoverbarhet 
skar sig helt. En modell vi ej fick se var 
Kungalvs ellipsvingade C-intmodell. Den 
sades vara kapabel for 140 km/tim, myc- 
ket stabil i planflykt men minimum 
loopingdiameter omkring metern. Nack- 
delen ar att den ar valdigt arbetssam 
att bygga, tal haverier daligt och ar 
kanslig for vind. Det sist narnnda tor- 

( de val ej vara sarskilt svart att gora na-
got at. Daremot fick vi se Bernt Gus- 
tavssons genombrott i C-int. Liksom 
Roger Holmberg ar itven Bernt en sa- 
dan dar snail combatflygare. Nu tycks 
han ha avstamt blandningen mellan av- 
vaktande flygning med hopp orn att 
motstandaren gor bort sig sjalv och 
framatanda nar klippehans ges.

Mins Hagberg, m ekaniker fo r  Goran  
Alscby, dr vdl utrustad. Radion dr till 
fo r  kommunikation m ed piloten.

Behover jag tillagga att Aerospeed tog 
alia finalplatserna i TR-int? Det blev 
vissa svarigheter for Hakan Ahlstrom 
forstass. Han var alia tre lagens pilot!

fluGAn

Prislista fo r  Filbytertdvlingen
C om bat A
1. Holmberg, Len
2. Birgersson, Motala
3. Kempe, LEN, Andersson, LEN
C om bat h it
1. Gustavsson, LEN
2. Wennergren, Motala
3. Holmberg, LEN, Larsson, LEN
Com bat 35
1. Arvidsson, MKK
2. Theler, Orion
3. Larsson, Tigre, Ostcr, Orion
Stunt
1. Tehler, Orion .........................  1616 p.
2. Oster, Orion .........................  1460
TR-A
1. Fransson, LEN 
TR -lnt
1- Sanuielsson, Aerospeed
2. Axtilius, Aerospeed
3. Johansson, Aerospeed
TR-B
1. Andersson, Tigre
2. Bengtsar, Orion
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Multiklassen i Vasteras

Under helgen 2— 3 oktober ordnades SM for radiomodeller pa F 1 i Vasteras. For 
forsta gangen hade grenen delats sa att det dcnna gang gallde multiklassen. Till 
tavlingen hade 14 man anmalt sig, men endast 10 kunde stalla upp da tavlingen 
skulle borja.

Vadret var pa Iordagen det allra basta tankbara, svag till obefintlig vind och rela- 
tivt varmt.

Tavlingens forsta start gjordes av Lars 
Jacobsson, som visade att han under den 
gangna sasongen ”lart sig flyga”. Jesper 
von Segebaden visade att han behallit 
sin form fran VM och ledde efter tav
lingens forsta omgang, foljd av Jan Le- 
venstam och Lars Jacobsson. Tavling
ens enda ’’kvadd” skedde i denna om
gang. Det var Lars Olsson som gick i 
backen efter att troligen fatt skevroder- 
fladder da han dok med sin modell.
Enligt de uppgjorda planerna skulle 

endast en omgang genomforas pa lor- 
dagen, men pa grund av det lilla del- 
tagandet sa beslots att aven tavlingens 
andra omgang skulle genomforas. Om- 
gangen genomfordes snabbt utan inter- 
mezzon. Jesper von Segebaden starkte 
sin ledning genom att dra ifran med 
nagra hundra poang.

Aven pa sondagen var vadret gynn- 
samt, med kanske lite mer vind. Tav
lingen lopte snabbt. Jesper noterade tav
lingens hogsta poang, en bit over fyra 
tusen. Aven Jan Levenstam och Lars

Jacobsson befaste sina platser med bra 
flygningar och darmed var medaljplat- 
serna klara.

Av de tio deltagarna hade fem pro- 
portionalanlaggningar och fem reed- 
anlaggningar. Bland flygplanen kan 
namnas att Jesper flog sin vackra ’’Must- 
fire”. Roland Ortschiitz hade en mycket 
val polerad ’’Candy”. Leif Thelin flog 
sin egen konstruktion ’’Fizz” som var 
utrustad med klaffar som han nyttjadc 
vid start och landning.

Pa lordagskvallen bolls ett samkvam 
pa en mass dar det serverades kaffe och 
pratades naturligtvis radioflyg. Vidare 
visades filmer fran sommarens VM pa 
Ljungbyhed.

Slutintrycket fran denna tavling ar att 
det varit en trevlig och avstressad till- 
stallning, dar arrangemang och tids- 
chema fungerat enl. uppgjorda planer.

JO L

Resultatlista
1- Jesper von Segebaden 3829 +  3917
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ι pen i radioflygning

j

Svenske Mdstaren, Stig H ellqvist, ham- 
tar sina priser.

3 :a blev elitflygaren Lennart Olsson 
jrdn AKM. Han assisteras av  vdr vren- 
chef.

+  4359 — 12105, Starflyers. Mustfire, 
Merco 61, Bonner Digimite. 2. Jan Le- 
venstam 3790 +  3258 +  3998 =  10646, 
Starflyers. Mustfire, Merco 61, Kraft 
reed. 3. Lars Jacobsson 2857 +  3190 +  
2911 =  8958, Drebro. Taurus (mod.) 
Merco 61, Bonner Digimite. 4. Leif The- 
lin 2492 +  3009+2443 =  7944, Kungalv. 
Fizz, Bonner Digimite. 5. Ove Hessler 
2661+2013 +  2835 =  7509, Starflyers.

Uproar, Merco 49, Kraft reed. 6. Len
nart Olsson 2087 +  2444+2283 =  6814, 
AKM, Originalmodell, Merco 49, Min-X 
reed. 7. Roland Ortschiitz 1176+2300 
+ 2115 =  5591, Starflyers, Candy, Su
per Tigre 61, Kraft reed. 8. Bo Olden
burg 1938 +  290 =  2228, Starflyers. 
Nim'bus, Super Tigre 61, Kraft prop. 9. 
Erfk Sjogren 898 +  814 =  1712, Karl- 
stads FK, Taurus, Kraft Reed.

Klass RC-3 i Hultsfred
I motsats till friflygarna har radiofly- 
garna haft tur nted vadret pa sina tav- 
lingar i ar och detta galler aven for 
sasongavslutningen, SM i klass RC-3, 

* som gick i Hultsfred den 10 oktober.
Den flygning som presteras i denna 

klass kan givetvis inte jamforas med 
multiflygarnas, men i stallet har denna 
form av radioflyg andra egenskaper

'

som gor den till en god tavlingssport. 
Genont de begransade kontrollmojlig- 
heterna ar flygningen mera vansklig, 
vilket gor att spanningen under hela 
tavlingen ar pa toppen. Forutsatt att 
inte nagra olyckor intraffar kan man 
nastan i forvag gora upp prislistan pa 
de framsta i multiklassen, men det s'kall 
man akta sig for nar det galler RC-3.
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Med litet tur hade faktiskt storre delen 
av de tavlande chans till en toppla
cering pa detta SM. Med detta resone- 
mang vill vi endast framfora var asikt 
att klass RC-3 fortfarande har sitt be- 
ratdgande, och inte pa nagot satt for- 
ringa segrarens prestation. Stig Hell- 
qvist tillhor vara sakraste radioflygare 
och segern var valfortjant, i synnerhct 
som Hellqvist varit ganska otursfor- 
foljd pa tavlingar tidigare i ar.

Ett par ordentliga kvaddar forekom 
och dec hardaste odet drabbade radio- 
flygarna fran Sandviken som fick aka 
hem utan att gora nagon tavlingsstart 
pa grand av bortflygning fore tavlingen.

For ovrigt kan namnas att multianlagg- 
ningarna nu ar helt dominerande aven 
i denna klass och att den mest anvanda 
modelltypen var ’’Falcon”, som bl. a. 
segraren flog med en OS 29 och 
KRAFT reed-anlaggning. Tavlingsar- 
rangemangen, som skottes av Nassjo 
Flygklubb, var utan anmarkning.

V. /·

Resultatlista
1. Stig Hellqvist, Oskarshamn, 835, 
1043 =  1878; 2. Bertil Nilsson, Malmo, 
1124, 650 =  1774; 3. Lennart Olsson, 
Malmo, 772, 894 =  1666; 4. Kjell-Ake 
Elofsson,  ̂ Tibro, 539, 1025 =  1564; 5. 
Kurt Hildingsson, Oskarshamn, 463, 
1015 =  1478; 6. L. Karlsson, Linkoping, 
672, 806 =  1478; 7. Arvid Karlsson, 
Linkoping, 638, 808 =  1446; 8. Ulf 
Hamle, Vaxsjo, 630, 618 =  1248; 9. 
Arne Norberg, Tibro, 325, 852 =  1177; 
10. Ingemar Hedegard, Tibro, 453, 533 
=  1006; 11. Niilo Thylander, Malmo, 
924 =  924; 12. K.-E. Tell, Linkoping, 
607 =  607; 13. Kent Pettersson, Nassjo, 
514, 45 =  559; 14. Rune Svenningsson, 
Nassjo, 533 =  533; 5. Lennart Jagsell, 
Nassjo, 470 =  470; 116. Steve Johans
son, Ti'bro, 205 =  205.

A rvid Karlsson, LEN , dr fortfarande en 
av de starkaste aspiranterna pa en topp- 
placering i klass R C -IIl.

Lennart Jagsell, Nassjo, bade nog tdv- 
lingens most eleganta modell.
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Annu
men
om

langdstabilitet
Forord:
Jag skrev min artikel i forra numret helt utan vetskap om herrar Wik- 
lund, Dtllner, Landin och Alsebys avhandling om tyngdpunktslagen. 
Da denna senare artikel offentliggjorts, finner jag andledning till yt- 
teriigare anmarkningar av mer konkret, teknisk natur. Dessa anmark- 
ningar har jag formulerat i en uppsats, som sonderfaller i fva delar; 
en del, som mer laroboksmassigt redovisar fundamentala begrepp och 
samband kring problemet langdstabilitet och en del, som utgor direkt 
kritik av osakligheter och anmarkningsvdrda brister hos de Beurmann- 
ska formerna och deras tillampningar.

Inledning
Som en introduktion till vad jag i det fol- 
jandc kommer att avhandla vill jag utan vi- 
dare prcludicr citera en amerikansk aero- 
dynamiker, som har den i modcllflygsam- 
manhang originella egenskapen att han vet 
vad han talar om. I sammandrag:

”Ett flygplan at statiskt stabilt, om en av- 
vikelse fran en given attityd framkallar 
klaftcr och moment, som vill aterfora pla
net till den ursprungliga attityden. Det at 
dynamiskt stabilt, om den resulterandc ro- 
relsen at stabil, dvs om svangningar, som 
uppkommit pa grund av att flygplanet har 
statisk stabilitet, dampas snabbt.

Den statiska stabilitcten kan enkelt matas i 
vindtunnlar; den ar direkt proportions!) mot 
momentgradienten. Dynamisk langdstabili- 
tct maste man a andra sidan berakna tiled 
lijiilp av arbctsamma kalkyler, baserade pa 
omfattande vindtunnelexperiment, under an- 
taganden, som ofta kan vara diskutabla.

Det ar diirfor inte sa underligt, att prak-

tiskt taget alia flygingeniorer tidigare bort- 
sett fran den dynamiska stabilitcten som 
konstruktionsfaktor vid projekteringen.

Hos ett flygplan med normala proportio- 
ncr medfor en mattlig grad av statisk stabi
litet kring tvaraxeln i vanliga fall Sven dy
namisk stabilitet kring samma axel. Stabili
tet kring tvaraxeln kallas ’’langdstabilitet”.

A tt studera den dynamiska stabilitcten iir 
vardefullarc for flygingenioren an han i a!l- 
manhet inser. Det ar en utomordcntlig me
ted att analysera de effekter, som en Lind- 
ring i konstruktionsproportionerna medfor.

Tidigare hade blott ett fatal konstruktorer 
matematiska kunskaper och tid nog att lata 
den dynamiska stahilitetskalkylen inga som 
en rutin i konsrruktionsarbetet, och man 
maste halla med om, att den formidabla be- 
rakningen av trdghetsmoment, troglietspro- 
dukter och aerodynamiska derivator var 
ska.1 nog. Pa senare tid har forenklade me- 
toder visat sig ge (bade teoretiskt och prak- 
tiskt) forvanansvard god overensstammelse 
med verkligheten.”
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Samband statisk stabilitef —  
statisk marginal:
Med statiska marginalen menar vi avstandet 
mellan modeilens neutralpunkt och tyngd
punkten, En ckvation for bestamning av 
neutralpunkten visade jag i min insandare i 
forra numret. Denna ckvation, som var en 
forenkling av verklighetcn, var bast lampad 
for praktisk kalkylering av statiska margi
nalen. En annan ckvation, som battre be- 
skriver den fysikaliska inneborden av be- 
greppet statisk marginal ar nedanstaende:

Ah = dca
d%

(1)

dar A h  =  statiska marginalen 
dcm
Jp - Hela modeilens momentgradi. 

dca
j — Hela modeilens lyftkrafts- 
a ' gradient

Ekvationen (1) kan ocksS skrivas:
dca dcm
dot dot

Jamfor ckvation (2) med sambandet:

( 2 )

(Korrigerande kraft, som uppstar vid en 
storning tack vare att det fanns statisk sta- 
bilitot, och som angriper i modeilens neu
tralpunkt) X (havarm till tyngdpunkten) =  
(korrigerande moment kring tyngdpunkten).

Med statisk stabilitet forstar man nu helt 
enkelt de vridande moment, som stravar cf- 
ter att vrida modellen tillbaks till sitt trim- 
made jamviktslage efter en storning, som 
avlagsnat den fran detta jiimviktlage.

Med graden av statisk stabilitet menar vi 
alltsa storleken av dessa korrigerande mo
ment. E tt direkt matt pa den statiska langd- 
stabiliteten ar derivatan

dcm

dvs momentgradienten i formlerna ovan. 
Detta sammanhang at ytterst betydelsefullt, 
oeh om vi vill, kan vi 'uppfatta det som 
defmitionsmassigt. Vi ser alltsa, att tva mo
deller, som har samma statiska marginal, 
mycket val kan ha olika grad av statisk 
stabilitet. Och annu mer uppenbart torde 
det vara, att deras dynamiska stabilitet kan 
vara helt /sinsemellan annorlunda. Att dar- 
for, som Beuerman gor, saga att modeilens

stabiliseringsforlopp eller dynamiska langd- 
stabilitet beror huvudsakligen pa den sta
tiska marginalen ar alltsa principiellt ett 
mycket grovt sakfel.

Det ar alltsa bara i specialfallet att man 
halier pa och laborcra med samma modell 
(samma lyftkraftsgradien.t), som man kan 
saga, att statiska marginalen ar ett matt pa 
den statiska stabiliteten.

For att aterga till De Heliga Beucrmann- 
ska formlerna: Dessa formler beltandlar ju 
faktiskt olika modeller (det ar inte bara B., 
som ska ha dom till sin enda karra, menar 
jag), och mot bakgrund av detta ar det dar- 
for mycket svSrt att forsta, varfor Beuei·- 
mann sa envist betraktar just den statiska 
marginalen. En forklaring ar, att ban inte 
riktigt begriper vad han givit sig in pa. Och 
det begriper nog inte alia de, som anvander 
dessa formler, heller.

Varfor berakna statiska marginalen:

Men vad kan man nu ha den statiska 
marginalen till, om man simulerar situatio- 
nen att man pa tcoretisk vag lyckats be- 
stamma den for ett visst jamviktslage? Jo, 
man kan saga hur langt bak man hogst far 
lagga tyngdpunkten for ,att overhuvudtaget 
ha statisk stabilitet, dvs for att overhuvud
taget ha forutsattning for stabil flygning. 

Och om man dessutom kiinner till model- 
lens Iyftkraftsgradient, sa kan man ocksa 
uttala sig om den statiska stabiliteten.

For stora ”fullskala”-flygplan at det ofta 
mycket viktigt att kunna bilda sig en upp- 
fattning om forutsattningarna for stabil 
flygning, nar man skall dimensionera roder 
och kontrollytor, men for modellfriflyg- 
ningsbruk ar det enda man kan anvanda 
statiska stabilitetsbetraktelser till att forut- 
saga, om det finns forutsattningar for stabil 
flygning (dynamisk stabilitet).

Dynamisk langdstabilitet:

Och hur denna stabila flygning kornmer att 
ta sig ut, dvs hur modellen stabiliserar sig 
efter en storning, om detta sager den sta
tiska stabiliteten platt inter. Och det ar det, 
som intresserar modcllflygaren, som halier 
pa att trimma eller konstruera sin modell. 
Det ar denna ytterst vasentliga sak, som 
teorin for den dynamiska langdstabiliteten 
avhandlar. Och denna dynamiska langdsta- 
bilitet ar pa sitt siitt mycket mer vasentlig 
for modellflygaren an for konstruktoren av
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stora flygplan. I dessa films det ju bade pi- 
loter och styrauromater, som kail astadkom- 
ma korrigerande atgarder.

Nar en modell har utsatts for en storning, 
sa gUr den i allmanhet in i en serie stall. 
Med hjiilp av teorin for dynamisk langdsta- 
bilitet kan man bl. a. fa en uppfattning om 
den tid det tar modellen att ’’dampa stal- 
let” till ex.-vis halva den ursprungliga am- 
plituden eller atminstonc hur olika faktorer 
paverkar denna tid.

Och det ar just sadana saker, som att 
snabbt dampa evcntuella stall, som modell- 
flygaren ar intrcsscrad av. Tyvarr ar det 
ganska svart att tcoretiskt studera den dy- 
namiska langdstabiliteten. For att kunna 
kalkylera den ar man i praktiken beroende 
av att kunna bcrakna s. k. aerodynamiska 
derivator och troghetsmoment. Att ta reda 
pa dessa derivator kan vara svart och kon- 
struktorer av riktiga flygplan brukar bar ta 
vindtunnlar till hjiilp. Annu bcsviirligarc 
kan det vara att berakna en projekterad 
modells troghetsmoment. Pa en fiirdig mo
dell kan troghetsmomenten dock direkt mii- 
tas upp med enkla pendelfbrsok cnllgt tco- 
rin for den fysikallska pendcln.

Jag tror, att den praktiskt inriktade nio- 
dellflygaren bast kan studera den dyna- 
miska langdstabiliteten gcnom direkta iakt- 
tagelser p j sina egna och andras modeller.

Den teoretiskt intresserade hanvisar jag till 
nagon bok i amnet. F.n viss vana vid stela 
kroppars dynamik underliittar studierna, som 
jag garanterar blir mycket givande. For den, 
som har kunskapor eiler taiamod nog iir det 
verkligen ide att angripa problemet fran 
den teoretiska sidan.

Statisk marginal och troghetsmoment:

Vi har konstaterat, att den statiska margi- 
nalen ej cnsam bestiimmer den statiska 
langdstabiliteten. Och vi har ocksa konsta
terat, att den statiska stabiliteten inte sager 
nagonting om den dynamiska langdstabilite
ten, dvs modellens stabiliseringsforlopp efter 
en storning. Denna dynamiska liingdstabili- 
tet sag vi vidare berodde pa bl. a. modellens 
troghetsmoment. I vart fall troghetsmoment 
med avseende pa tviiraxeln, som gar genom 
tyngdpunkten.

Om vi iindrar den statiska marginalen ge
nom att flytta tyngdpunkten, sa andrar vi 
ocksa modellens troghetsmoment. Och olika 
modellers troghetsmoment kan variera hogst 
avsevart, sa att samma statiska marginaier

kan liven av den orsaken ge helt olika 
langdstabilitet liksom samma iindringar av 
ursprungligcn lika statiska marginaier kan 
ha helt olika inverkan pa olika modeller. 
Att en modells troghetsmoment andras myc
ket vid en liten dimensionsandring belyses 
av, att en A/2:as troghetsmoment kan re- 
duceras med 70 °/« genom att bakkroppen 
kapas 2 dm.

Vi scr nu annu klarare, att det ur dynamisk 
stabilitetssynpunkt ar fullkomligt felaktigt, 
att generellt pasta, att en viss statisk mar
ginal ar optimal, oberoendc av en mangd 
andra faktorer.

Om nagon siiger, att det iir bra att knappa 
med fingrarna, for da halier man elefanter- 
na pa avstand, skulle alia skratta at ho- 
nom. Men att 15 %  statisk marginal iir 
bast, det svaljer man med bull och har. For 
att citera Schiller: "Gegen die Dummheic 
kampfen selbst die Gutter vergebens”.

Neutralpunkten vandrar:
Jag  bar i min tidigare insandarc poangterar, 
att neutralpunkten ingalunda ar fix pa ett 
modellflygplan. Detta av tva orsaker: For 
det forsta flyger en modell ofta i narheten

dC. .
av C  , och diir ar derivatan—-A inte kon-

d/γmax .
srant, uuan varierar med anfallsvinkcln a , 
och for det andra varierar ju bade O  och 
C med Re-talet vid kontant <χ.
Denna neutralpunktsvandring ar av stort 

intresse for friflygaren och bor uppmark- 
sammas. Man kan sjalv gora foljande la.ro- 
rika experiment: Neutralpunkten bestiimmes 
genom glidforsok genom att man flyotar 
tyngdpunkten bakat, tills man ser, att man 
bar en indifferent stabilitet (Obs., att det ar 
omojligt, att med hjiilp av B:s formler teo
retiskt bestamma den vandrande neutral- 
punktens lage). Det innebar, att modellen 
glider i en flack bana, om den kastas ratt, 
men att den inte kan stabilisera sig, om 
tyngdpunkten flyttas det allra minsta bakat.

Man Uigger sit tyngdpunkten aningen 
framfor den pa sa siitt bestamda neutral
punkten (nagon proccnt av kordan bara) 
och kastar sedan modellen hart rakt fram 
med normal anfallsvinkel. Mail kan da fa 
modellen att stiga fem-tio meter av den 
hoga overskottsfarten. (Rorelseenergi om- 
sattes i lagesenergi). Det miirkliga intriiffar 
sedan, att modellen inte gar in i nagot stall 
utan planar ut snallt och vackert, och man 
kan na flygtider pa inemot halva minuten.
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Αν dctta forsok kan vi dra slutsatsen, att 
modellen inte paverkas av nagon scorning, 
trots att den fick en utgangsfart bctydligt 
over den fart, for vilken vi trimmat mo- 
dellen att befinna sig i jaravikt vid det 
forsta glidforsoket. Att ingen storning upp- 
stod, dvs att inget vridandc moment vcr- 
kade pa modellen, sora ville amd'ra dess atti- 
tyd i luften ar hek i enlighet med defijii- 
tionen av begreppet neutralpunkt: Over- 
skottslyftkraften, som uppstod vid den for 
hijga hastigheten angrep namligen i neutral- 
punkten, i vilken vi ju praktiskt taget lagt 
tyngdpunkcen. Jamfor med ekvation (2).

Om man emcllertid skulle hogstarta sam- 
ma modcll ocb darvid stalla den av linan, 
oiler om modcllen i luften skulle mota ett 
kytt, sa att dess hastighet plotsligt min- 
skades, sa skulle den troligen bara siinka 
nosen och ga in i en allc brantare dykning, 
som den aldrig skulle ta sig ur.

Ur det sista forsoket kan vi dra slutsatsen, 
att modellen nu heir saknar statisk stabili- 
cet. Neutraipunkten bar med andra ord flyt- 
tat sig framfor tyngdpunkcen.

Om man jamfor de bada forsoken med 
varandra, sa lag neutraipunkten omedelbart 
bakom tyngdpunkten i det forsta fallet men 
framfor i det" senare.

Varfor liar neutraipunkten yandrat? Jo, 
Re-talet bar andrats. Det blev liigre i det 
senarc fuller. Ovanstaende forsok ar mycket 
enkla for modellflygaren att reproducera.

Faktorer, som paverkar statiska margi- 
nalen. Feldiskussion:

Ur ekvation (1) ser vi, att statiska margin a- 
len huvudsakligen beror pa modellens mo
ment- och lyftkraftsgradient. Samma sak 
kan uttryckas sa har: Den statiska niargina- 
len beror huvudsakligen pa vingens och 
stabbens lyftkraftsgradienter. Okar vingens 
lyftkraftsgradient eller minskas stabbens, sa 
flyttas neutraipunkten framat, och for att 
upprattlialla samma statiska marginal, kan 
man diirfor bli tvungen att flytta tyngd
punkten framat.

Vingens lyftkraftsgradient beror bl. a. pa 
dess sidoforhallande, vingprofil, anfallsvin- 
kel och Rc-tal

Om man alltsa andrar vingens sidoforhal
lande, kommer vingens lyftkraftsgradient 
att audras. Det ar detta forhallande, som 
diagram ”G ” i foregaende irammer forsoker 
beskriva.

Detta diagram har Beuermann sakerligen 
ritat med hjalp av s. k. barande linjeteori (i

sin cnklaste form forst pahittad av en be- 
romd tysk gubbe, som hette Prandtl). Vid 
Re-talet har ingen hansyn tagits. Detta ar 
en allvarlig brist och felkalla, som i sig sjalv 
gor diagrammet obrukbart for kvantitativa 
bestamningar.

Men vad som ar do ganger allvarligare ar, 
att diagram ”G” ar baserat pa fiirutsatt- 
ningen, att vingprofilens lyftkraftsgradient 
bar ett visst varde (ex.vis 2.τ per radian) 
oberoende av vilken vingprofil det ar fra- 
gan om.

For att borja med den forsta invandning- 
en, sa kan man anvanda forfinadc metoder 
for att bestamma lyftkraftsgradienten, och 
dessa forfinade metoder ger ett nagot avvi- 
kande resultat (c:a 10 %  annorlunda vid 
normala sidoforhSllandcn). Detta visar, att 
det ar omojligt att bestamma en vinges ly ft
kraftsgradient tillrackligt cxakt, och det ar 
ocksa liirt att forsta, om man betiinker, att 
liven det vanliga sattet att berakna en vin- 
ges inducerade mostand bygger pa samma 
teorctiska modell, som ar en forenkling av 
naturen och saledes inte beskriver den exakt. 
Bara sjalva den ide, som ar grunden till 
kurvorna i diagram ”G” medfor alltsa ett 
relative fel pa c:a  10 %>.

Betraffande Rc-talsinflytandet kan man 
nog dar ocksa tala om ett fel pa minst 10 "/«, 

Det ar vidare mycket osannollkt, att alia 
profiler har samma lyftkraftsgradient vid 
oandlig spannvidd. Pa grund av grans- 
skiklsfcnomcn kan denna gradient vara bade 
storie och mindre an det konstanta varde, 
som Beuermann med nodvandighet antar 
(troligen 2 tj). Och det kan vara fragan om 
mycket stora avvikelser, det kan man sc i 
vilken testrapport som heist (i synnerhet hos 
Schmitz). For att ta till riktigt i underkant 
kau man hugga till med ett relative fel har 
(avvikelse fran det antagna konstanta vlir- 
det alltsa) pa 10— 20 °/o. Vi anser, att om 
vi adderar alia re!, fel i diagram ”G”, sa 
blir det en hel del. Vi 11 man ha en noggran- 
nare uppskattning, sa kan man ju forsoka 
med statistiska metoder.

Detta var alltsa diagram ” G”. Diagram 
”F” ar titan vidare behaftat med ett rel. fel 
av 100 Vo. Minst. Det kan man utan vidare 
konstatera, nar man ser det underlag, pa 
vilket diagrammet ar ritat. Mail behover 
bara jamfora med noggrannare matningar 
av Cm (Schmitz eller Kraemer).
Man bpr vara forsiktig, nar man sitger, att 

formler och diagram ar anvandbara.
En viktig fakror, som tyvarr ofta alldeles 

glams bort, och definitivt liar glomts bort i
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pa TR-motorer

Bada lagmcdlemmarna i TR kan med felaluiga atgarder fullstandigt fordarva sina 
chanser i en tavling. Piloten kan landa fel exempelvis langt ifran mekanikern eller 
sa langt innanfor yttercirkeln att mekanikern ej nar in till modellen. Han kan 
krascha modellen ocksa. Mekanikern kan sla av propellern, tappa modellen sa att 
den gar sondcr men ocksa stalla in briinsle och kompression fel. Dct sistnamnda 
ar sa vanligt att det gransar till praxis. Briinsle- och kompressionsinstallning ar be- 
roende av varandra och dessutom avhiingiga temperatur, lufttryck, luftfuktighet 
och evcntuellt solsken samt dessutom flygsiitt. Mycket av detta ar svart att be- 
stamma till sin storlek utan miit instrument, en del av faktorerna maste kunna 
forutsagas.

Vad gora? En radikal atgiird ar att 
kunna reglera motorns driftstemperatur 
kontinuerligt. Att reglera vaderleken bor 
vara atskilligt svarare! Motortempera- 
turen kan regleras antingen direkt ge- 
nom paverkan av forbriinningen eller 
indirekt genom variabel kylning. Flera 
losningar ar tankbara i bada fallen. In- 
direkta metoder ar dock mindre lantp- 
liga p. g. a. den langa reaktionstid som 
vanligen kravs. Sa enkla atgarder som 
kylluftutslapp, som regleras med ter- 
moelement fungerar ej. Luckan fladdrar 
i takt med motorvarvet. Hanger man

upp luckan stadigt s i orkar elementet ej 
med sitt jobb. Automatik kan alltsa visa 
sig svar att genomfora.

Eftersom det ar linstyrning och cj ra- 
diostyrning (Hur skulle egentligen en 
RAl-jury reagera om man kom med 
RC-komplentent i en linstyrd model!?) 
ligger det nara till hands att lata pilo- 
ten reglera motorns driftstemperatur. I 
TR galler det ju att flyga bransleeko- 
nomiskt och foljaktligen kan man ej ac- 
ceptera namnvarda variationer i bransle- 
forbrukningen varfor regiering av mo
torns kompression aterstar som enda

de Beuerniannska diagrammen, ar den s. k. 
stabilisatorverkningsgraden, som tar hansyn 
rill att stabben ibland ligger i en turbulent 
vak bakom vingen. Denna stabilisatorvcrk- 
ningsgrad ar sa pass betydelsefull, att man 
tar hansyn till den vid stora flygplan. Den 
beror pa att luften i jvaken, som stabben 
ligger i har passerat vingen, och diirvid bar 
dess hastighet minskats, och darfor ar det 
dynamiska trycket mindre i denna vak, vil- 
ket andrar lyftkraftsgradientcn pa stabben. 
Mark viil, att denna turbulenta vak och sta- 
bilisatorverkningsgrad ar iinnu betydelseful- 
lare for modellflygplanet iin for det stora

flygplanet (vilket har att gora med, att pro- 
filmotstandet ar storre vid modellflygpla- 
nens sma Re-tal).

Ovannamnda stabilisatorverkningsgrad kan 
variera hogst bcrydligt, och beror pa manga 
olika faktorer (bl. a. vingprofil och stabbens 
placering 1 hojd- och kingdled), och bidrar 
alltsa yttcrligare till att minska de Beucr- 
mannska formlernas noggrannhet.

Slutord:

Nog kverulerat for den liar gangen.
Peter Warm gar d
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Bild 1 visar tvd upplagor av batteri- 
paket, sladd och kontrollbandtag. Till 
vdnster ses den ixldre upplagan. Strom- 
brytarcn dr av samma typ i bdda fallen. 
En visas bar utdragen ur handtaget. Pd 
den senare handtagsversionen dr ena 
linkopplingen justerbar i langsled.

mojlighet. Ett sadant system skall vi nu 
presentera.

Mans Hagberg och jag bodde pa olika 
otter. Trailing var darfor svar att arran- 
gera. Dartill kommer min uppfattning 
att man ej skall traningsflyga pa tav- 
lingsplatsen. Detta for att undvika 
olycksrisken. Bor man i landsorten och 
de fiesta tavlingar gar i Stockholm kan 
relativt sma fel yara tillfalligt odes- 
digra da reparationer inte sallan maste 
goras hemma. Ur mekanikersynpunkt 
kommer dessutom att installningsflyg- 
ningar ofta ar forbjudna pa internatio- 
nella tavlingar och darfor bor man folj- 
aktligen lara sig stalla in motorn utan 
kontrollflygning. Sadan inkorning gor 
man givetvis i Sverige. Genom korning 
pa 8 X 4 ’' propeller larde sig Mans detta 
ganska bra. Kompressionsinstallningen 
var dock ej utan besvar. Den snala 
bransleinstallningen vid 50-varvsflyg- 
ning gor att branslerester som spottas ut 
genom avgasporten for bort forhallande- 
vis lite varme. En cylindertopp med 
femfaldigad kylyta gjorde installning- 
arna lattare men problemet kvarstod lik- 
val. Alltsa maste motorns kompression 
regleras av piloten! Schemat intill visar 
konstruktionen. Bilderna kompletterar 
intrycken.

Bild 2 visar ingaende delar i systemet. 
Jd m for med schemat! Pd bilden ingdr 
en reservuppsdttning av elm otor samt 
vaxclldda.

Ficklampsbatterier seriekopplas till 30 
volt (1). Batteripaketet har piloten i 
fickan och en kabel (2) som dragits in- 
ne 1 kliidseln for att forsvara sabotage 
fran konkurrenter (vilket forekommer 
utomlands). Kabeln gar till handtaget 
dar en strombrytare sitter (3) som med- 
ger regiering med tummen. Fran borjan 
okades itompressionen genom att strom- 
brytarens vipparm drogs mot piloten. 
Det visade sig fel, Tryck ger okning, 
drag ger minskning. Strommen gar se
dan genom linorna (4) som ar belt kon- 
ventionella pianotradslinor utan isole- 
ring. De far ju inte ligga ihop ur flyg- 
synpunkt heller. Linornas motstand ar 
1000 ohm. Uppvarmning av linorna ar 
inget problem. De gar direkt till oket 
(5) utan lead outs. Oket ar tillverkat i
1.5 mm tjock nylon med lagringar i 
massing. I okets linupphangning sitter 
nijuka kablar (6) som kan folja med i 
okets rorelser. Kablarna gar till ett jack
(7) . Jacket mcdger urkoppling av kom- 
pressionsreglatorns drivdel via kabeln
(8) . Drivdelen bestar av en elektrisk mo
tor typ Mikroperm (9) som drivs med
1.5 volt. Motorvarvtalet nedvaxlades i 
vaxelladan (10). Den idealiska utvax- 
lingen forefaller halla sig mellan 1/200 
och 1/300. Vaxelladan ar for oss an- 
laggningens svaga punkt. Dreven loss- 
nade ofta i borjan. Lock tite har visat 
sig effektiv. Vaxelladans utgaende axel 
driver en skruv (12) via en kulledslik- 
nande koppling. Denna var i borjan for
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klent utford. Skruven ar lagrad i ett 
hus av nylon (11) som delvis kapslar in 
vaxellada och motor. Drivskruven har 
gangan Vs" W. I havarmen (13) sitter 
en gangad bussning varigenom drivskru- 
vens rotation overfors till armrorelser. 
Havarmen ar lagrad i motorns topp med 
en stalpinne. Pinnen halls pa plats ge- 
nom att tva topplocksskruvar sitter mitt 
for dess andar. I havarmen sitter en in- 
sexskruv (15). Skruven har lasts med en 
fjader av samma typ som anvands till 
kompressionsskruven pa Taifun Orkan. 
Skruven gor det mojligt for mekanikern 
att med en liten nyckel reglera kompres- 
sionen direkt utan anvandande av elan- 
laggningen. Kompressonskolven pa mo- 
torn regleras genom armens rorelser. Om 
skruven 15 fatt ligga an direkt mot 
kompkolven hade en viss tvarrorelse 
uppstatt. For att undvika detta har ett 
mellanlagg av massing (14) inforts.

Problemen med utvecklingen av denna 
anlaggning har varit ganska stora. Den 
forsta versionen fungerade hogst 50 
procent av tiden trots intensivt under- 
hall. Andringarna bestar i att kamsling- 
en (11) tillkommit. Skruven (12) var 
dessforinnan fritt upphangd med vanstra 
andan styrd av vevhuset och hogra av

Forts, sid 31
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Bild 3 visar systemet hopmontcrat. Det 
kom pakta utforandet bar bl. a. mojlig- 
gjorts genom en urfrdsning i cylinder- 
Jldnsarna fo r  havarmen. Tanken dr av  
typ M ariotte varfor den kunnat anpas- 
sas efter kvarvarande utrymme.
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I n b ju d a n  till
KONSTRUKTIONSTAVLING

Vid manga tillfallen har det framforts onskemal om en nyborjarmo- 
dcll som skall vara enkel och mera lattbyggd an ’’Tempo I” . For att fa 
fram en sadan modell utlyser harmed M ODELLFLYG-NYTT en kon- 
struktionstavling, i vilken alia svenska modellflygare kan deltaga.

Utover vad som ovan sagts, har vi inga speciella fordringar, utan det 
star var och en fritt att arbeta efter egna ideer.
Bidragen skall insandas till Tidningen Modellflyg-Nytt,LAMMFiULT, 

senast den 31 december 1965.
Vi forbehallcr oss ratt att publicera insanda bidrag i M FN och SMFF 

skall erhalla forlagsnitt pa prisbelonade forslag.
Priser: ' ff-
Alla som insander forslag kommer att erhalla en premie och de basta 

bidragen kommer att som pris erhalla vardefulla nyttoforenial.
Tavlingsjury ar SMFF:s forlagskommitte och resuitatet av pristav- 

lingen kommer att kungoras i MF’N  nr 1 eller 2/1966.

Modellflyghandbocker
Handbok numracr 1 ar en utmarkt 
grundbok for nyborjare och ett fint 
hjalpmedel vid kurser. Pris 11: —

Handbok nummer 2 berattar om hur 
man konstruerar modellflygplan. En ut
markt handbok for den som sjalv vill 
konstruera sina plan och inhamta teo- 
retiska kunskaper. Pris 6 : —
DOMARHANDLEDNING I RC — 
Dversattning av FAI:s handledning. I 
haftet redogores for hur RC-manov- 
rerna skall utforas, bedomas och poang- 
sattas. Pris 2 : 25
RAKETER SOM HOBBY. Sartryck ur
Ett ar i luften. Pris 4 : —

Rekvireras Iran SMFF:s exp. Hangeryd LAMMHULT
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Profil-bladet
(Kan rivas ur och sparas)

av Peter Wanngard

Vi har tidigare i den har spalten talat 
cm, att okad valvning, flappning och 
tjocklek ar faktorer, som kan forbatt- 
ra ”flyt” och langdstabilitet, (sa lange 
man inte gar till overdrifter). Delta 
tac kvare gynnsammare stagnations- 
punktslage och storre tryckgradientcr 
{ ’’sugtepp”), som avloste det laminara 
gransskiftet tidigare och pa sa vis pa- 
skyndade omslaget till turbulent strom- 
ning bakom profilnosen.

Men dc storre tryckgradineterna med- 
for μι ocksa, att gransskiktet maste ha 
storre rorelseenergi for att orka over- 
vinna dessa storre tryckokningar.

Man kan tillfora gransskiktet storre 
rorelseenergi genom an oka modellens 
hastighet, civs. flyga med ett hogre Re- 
tal, och man kan darfdr frestas dra den 
forhastade slutsatsen, att ju tjockare och 
ju mer valvd en profil fir (ju storre 
tryckgradient man har), vid ju storre 
Re-tal ar den lamplig.

Pa grund av utrymmesbrist skall jag 
inte rakna upp alia de bocker, dar man 
inte drar sig for ovanstaende slutsats, 
som bara ar en halvsanning. Man har 
namligen glomt bort den andra halvan 
av ekvationen, namligen den, att okadc 
tryckgradienter paskyndar det tubulenta 
omslaget, och gor en storre del av grans
skiktet mer turbulent ar belt enkelt ett 
annat satt att oka gransskiktets rorelse
energi; det turbulenta gransskiktet ka- 
rakteriseras namligen just av sitt an- 
markningsvart livliga impulsutbyte med 
y tiers tromningen.

Fragan bhr nu: Hur ser den lampli- 
gaste kompromissen ut? Den fragan kan 
jag inte besvara. Vi far noja oss med att

konstatera, att naturen ger otaliga be- 
lagg for, att man vid laga Re-tal alls 
inte nar basta resultat med den tun- 
nasre och minst valvda profilen. Vili 
man komma nagonstans pa detta omra- 
de, hanvisas man nog till pra'ktiska for- 
sok. Teorin torde tack vare de synner- 
Sigen invecklade gransskiktsproblemen 
bli ailtfor svarbanterlig.

Som exempel pa en tjock och kraftigt 
valvd profil, som med mycket stor fram- 
gang anvants av Tysklind och Wilkes- 
son (’’Enkopingsskolan”) vid C/2:-ornas 
laga Re-tal, far Benedek 8358-b tjana. 
Den kraftiga valvningen medfor ett 
stort C, vid trimmad flygning, varfor 
modellen fatt ett mycket langsamt glid. 
Anvand ev. turbulensbildande balkar i 
oversidans kontur.

Benedek 8358-b
0 1,00 1,00
1,25 2,00 0,05
2,5 4,30 0
5 6,22 0,23
7,5 7,68 0,60

10 8,87 1,15
15 10,49 2,34
20 11,50 3,33
25 12,04 4,10
30 12,18 4,58
40 11,78 4,90
50 10,67 4,76
60 9,08 4,26
70 7,15 3,47
SO 4,98 2,41
90 2,72 1,25

100 0,31 0

Max tjocklek 8 fl/o pa 20 %  av kordan. 
Max valvning 7,9 °/o pa 35 °/o av kor
dan.
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Wentzel-pokalen
Den traditionella Wentzel-pokalen for 
klasserna A l, C l och D1 avgjordes den 
12 September pa Opefaltet i Ostersund. 
Vadret var ganska daligt med flera regn- 
skurar under tavlingen.

Dstersunds segelflygbas Nisse Nassen, 
som numera agnar sig at modellflyg 
mycket spo-radiskt, gjorde sensation ge- 
nom att vinna A l, f. o. fjarde gangen 
i tavlingens historia som hail lyckades 
med detta och som vanligt med den 
Gladan som han sjalv konstruerat. Gos- 
ta Nilsson och Stig Lewin rakade ut 
for bortflygningar och Lewin missade 
pa det viset sista starten.

Junioren Michael Borell visade pa nytt 
att han ar en av de mest lovande norr- 
landska ungdomarna i segelmodellklas- 
sen och upprepade sin fjolarsseger med 
en tid som gav honom tredje plats to- 
talt. Han ledde ett tag hela tavlingen 
fore alia seniorerna.

Stig Lewins otur fortsatte aven i C l 
dfir han ocksa flog bort och med cn 
otrimmad reservmodell tvingades hans 
slappa Skvaderns Roffe Sundin fore sig. 
Dl-klassen bjod antligen pa ett par 
hyfsade resultat genom Skvadern-paret 
Curt Graveleij och Lennart Flodstrom, 
som for ovanlighetens skull inte stallde

upp i gummimotorklassen men i stallet 
anvande en wakefield dar han i stort 
sett bara tagit bort snodden och satt en 
glodstiftare fram.

Resultat:

A l, seniorer: 1) Nisse Nassen, Oster
sund, 507 sek.; 2) Gosta Nilsson, d:o, 
495; 3) Stig Lewin, d:o, 444; 4) Arne 
Berglin, d:o, 396; 5) Rolf Sundin, Skva- 
dern, Sundsbruk, 203; 6) U lf Lejdstrand, 
d:o, 180.

A l, juniorer: 1) Michael Borell, Oster
sund, 471; 2) Hakan Nilsson, d:o, 357; 
3) Lennart Hoff, d:o, 327; 4) Nils-Eric 
Hiigglund, d:o, 268; 5) Christer Anders- 
son, d:o, 207; 6) U lf Andersson, d:o, 
108.

C l:  1) Rolf Sundin, Skvadern, 561; 
2) Stig Lewin, Ostersund, 536 3) Sten- 
Uno Farnlof, Stromsund, 474; 4) Ulf 
Lejdstrand, Skvadern, 368; 5) Ake Lof- 
vander, d:o, 343; 6) S verker Pira, 
Stromsund, 133.

D l:  1) Curt Graveleij, Skvadern, 618; 
2) Lennart Flodstrom, d:o, 545; 3) Sver- 
ker Pira, Stromsund, 177.

forts, fr. sid. 27

vaxelladans utgaende axel. Lasfjadrar 
bar inforts pa drivskruv och kompres- 
sionsskruv. Havarmen var i sin forsta 
version langre och bojd kring forgasa- 
ren. Darigenom uppstod brytningar och 
en storre kraft erfordrades for kompreg- 
lering. Hela drivpaketets upp'hangning

ar nu lagrad for upptagning av armro- 
relsens vertlkala komposant.

Mer films naturligtvis att gora. Driv- 
skruven bor ha mindre stigning sa att 
kraven pa vaxelladan minskas. En mera 
rdbust vaxellada behovs absolut. I sitt 
nuvarande utvecklingslage ar dock an- 
laggningen godtagbar vad galler funk- 
tionssakerhet. Goran Alseby
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Rationellt klubbarbete

Dct ar host. Inte langt kvar till ars- 
niotet, som val vanligen forlaggs till 
nyaret. Arsmotets bcslut avgor klubbens 
mojligheter for lang tid. Vad som dar 
sags och beslutas iir alltsa viktigt. Man 
kan forsakra sig om framsynta beslut 
genom att satta de personer som iir ak- 
tuella for val pa prov ellcr upplarning 
under hosten. Da undviker man kan- 
ske en komplikation. Varfor inte pa 
samma satt testa slagkraften hos ctt for- 
slag man iimnar komma med genom att 
i liten skala tillampa det under hosten?

Vara klubbar har en varierande orga
nisation. Vanligen ar klubbledaren, 
ibland ordforanden, den mest rutinerade 
funktionaren. Det iir naturligt att han 
kommer att i hog grad styra klubbens 
utveckling. Hosten iir darvid en lamp- 
lig tid for forandringar. Pa nyaret kom
mer kanske en del nya funktionarcr till. 
De ar da orutinerade och kan diirfor ej 
alltid komma med vardefulla synpunk- 
ter pa hur klub'barbetet skall bedrivas. 
De forvirras om deras uppgifter iindras 
hit och dit under kort tid. Diirfor bor 
de ledande i klubben ta sadana initia- 
tiv att funktionarsarbetet inom klub
ben regelbundet ses over. Antalet funk- 
tionarer eller nagon funktionars upp
gifter behover kanske iindras. En ny 
kontoplan kanske behover goras. Distri- 
butionsplanen for cirkular kan komplet- 
teras. Arkivenngssystemet maste kanske 
ses over. Nagon av ’’arbetsmyrorna”

skall avlastas. Medlemsregistreringen iir 
mahiinda besviirlig.

Om nagon funktioniir tanker avga sa 
ga igenom hans arbetsuppgifter ocb for- 
sok renodla dem innan de ges till efter- 
tradaren. Manga ideer som den gamle 
lagt ned tid pa ar kanske onodiga eller 
kan goras biittre av nagon annan.

Rationalisera ofta funktionarsarbetet. 
Klubbens intresse iir att medlemmarna 
skall fa syssla med modellplan och um- 
gas under trivsamma former. Da bor de 
biista medlemmarna ej drankas i papper 
som skall sorteras. Klubbledaren ellcr 
ordforanden initierar detta i god tid 
fore arsmotet varje ar. Genom sin in- 
syn i alias arbetc ser han lattast vad 
som ar galet, var det gnisslar. Med en 
sadan kontinuerlig overvakning und- 
viks plotshga infall som leder till oover- 
lagda beslut med de komplikationer som 
det kan innebara innan ordningen ar 
aterstalld.

Vid kursredovisning eller anslagsaskan- 
den forekommer en del besvarliga blan- 
ketter. Forsta gangen ifylls de lampli- 
gen av ordforanden eller klubbledaren. 
Niir metoden pa detta satt inarbetats iir 
det kanske lampligt att overlamna det 
till nagon annan funktioniir. Klubbens 
starke man ar ledig for nya initlativ! 
Lotteri? Markfragor i samband med 
flygning? Siikerhetsbestiinimelser. Nya 
lokaler?

Goran Alseby
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MICRO-AVIONICS

Micro-Avionics ar en ny digital pro
portional anlaggning i Sverige. Kon- 
struktor ar Don Mathes, valkand kon- 
struktor av ett flertal amerikanska di- 
gitalanlaggningar. Det mest intressanta 
med denna anlaggning ar att man kun- 
nat niinska komponentantalet pa ett 
drastiskt satt utan att gora avkall pa 
funktionen. Hela anlaggningen innehal- 
ler med fern helt proportionella och si- 
multana funktioner endast 63 transi- 
storer. Namnas kan att t. ex. Bonner 
Digimite innehaller cirka 145 transisto- 
rer. Denna utveckling ar ju hogst onsk- 
vard da tillforlitligheten okar avsevart 
med minskat komponentantal. Servona 
ar utvecklade i samarbete med Orbit 
ocb bar en dragkraft pa over tva kilo, 
neutraliseringen sker med en noggrann- 
bet pa cirka 1 °/o. Mottagaren ocb ser
vona drivs med en DEAC-aokumulator 
pa 4,8 volt 600 MAH. Uppkopplingen

ar helt fardig. Vikten pa installationen 
iir c:a 550 gram. Siindaren iir i tvaspaks- 
utforande och har trim pa fyra funk
tioner, iiven pa motorkontrollen. Ute- 
effekten ar 0,5 W. Vid SM i R C -III 
den 10 okt. i Hultsfred hade underteck- 
nad tillfalle att se narmare pa anliigg- 
ningen dar den demonstrcrades av Lars 
Olsson fran Koping. Man liigger sar- 
skilt rniirke till de tyst och mjukt arbe- 
tande servona samt den enkla och funk- 
tionella uppkopplingen och det gedigna 
utforandet pa alia detaljer. Anliigg- 
ningen levereras med separata laddagg- 
regat for mottagar- och siindarackumu- 
latorerna. Priset blir cirka 2.500: — kr, 
Uvklusive oms, vilket maste sagas ar 
overkomligt. Intresserade kan kontakta 
Lars Olsson, Pungbovagen 26, K O 
PING, tel. 0221/162 91 som importerar 
och forsiiljer Micro-Avionics.

Rune Svenningsson
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Avfyringscentralen for
raketer bygga sa har

Enligt sakerhetsbestammelserna skall alia modellraketavfyringar goras pa cleklrisk 
vag, dvs det ar inte tillatet att anvanda stubintrad eller liknande. Dessutom skall 
avfyringsanordningen vara sa konstruerad att den erfordrar minst tva olika hand- 
grepp for att strommen skall slutas. Sakerhetsavstandet mellan avfyringsrampen 
och avfyringscentralen skall vara 10 m.

Avfyringscentraler eller s. k. tandboxar 
kan konstrueras p£ manga olika satt. 
Har skall visas bur man bygger en an- 
laggning som ar beprovad och som ar 
lamplig att anvanda aven vid raket- 
tavlingar och demonstrationer. Avfy
ringscentralen finns att kopa i tva olika 
versioner. Den version som beskrives har

Till raket

kostar 4 8 :5 0  kr. och den andra versio- 
nen som saknar matinstrument kostar 
18 :50  kr. Bada typerna ar fardigkopp- 
lade och ar forsedda med tandkabel, an- 
slutningsklammor etc. Det enda som be- 
hovs goras ar ihopmontering och mal- 
ning. For att de som sa onskar skall 
kunna tillverka en avfyringscentral utan 
att kopa ovanstaende byggsatser skall 
beskrivningen goras sa fullstandig som 
mojligt.

Foljande delar behovs:
1 st hard trafiberplatta 2 7 0 X 2 5 0 X 3  mm 
Detalj nr 6
1 st hyvlad brada 7 0 0X 140X 18  mm 
Detalj nr 7 och 8
1 st varningslampa med rott glas 10 V, 
0,05 A
Detalj nr 1 
1 st vippstrombrytare
Detalj nr 2 
1 st tryckkontakt
Detalj nr 3
1 st voltmeter t. ex. 0—25 V 
Detalj nr 4
1 st amperemeter t. ex. 0— 10 A 
Detalj nr 5
12 m kabel 2-ledare t. ex. 2 X 0 ,7  mm
1 m kopplingstrad t. ex. 1X 1,13 mm 
8 st traskruvar
2 st batteriklammor och 2 st krokodil- 
klammor
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Borja med atr saga till gavel- och bot- 
tenplattorna samt borra hal for ihop- 
skruvningen. Samborra trafiberplattan 
med gavelstyckena samt tag ut hal for 
matinstrumenten och ovriga detaljer 
som skall monteras i panelen. Lackera 
tradetaljerna med en slagfast lack.

Montera in instrument och ovriga de
taljer i panelen samt lod fast kopplings- 
tradar och anslutningskablar enligt 
kopplingsschemat. Anslutningskabeln till 
batteriet :bor vara c:a 2 m lang och an
slutningskabeln till raketen minst 10 m 
lang. Lod aven fast batteriklammorna 
i batterikaJbelns fria ande samt kroko- 
dilklammorna i raketkabelns fria ande.

Skruva slutligen fast instrumentpane- 
lcn vid gavelstyckena.

Avfyringscentralen ar nu klar for prov- 
ning, vilken tillgar pa foljande satt:

Se till att vippstrombrytaren ar fran- 
slagen. Anslut batteriklammorna till ett 
batteri t. ex, ett bilbatteri. Vdftmetern 
skall nu ge utslag for batteriets span
ning, medan amperemetern skall sta pa 
noil. Anslut en c:a 4— 5 cm lang mot- 
standstrad (Kanthaltrad) med 0,15 mm 
diameter till raketkabelns krokodilklam-

mor. Sla till vippstrombrytaren, varvid 
varningslampan skall tandas. Amp^re- 
metern skall fortfarande inte ge nagot 
utslag. Om allt har fungerat $a har langt 
ar allt klart for att se om motstands
traden gloder nar strommen slutes. Hall 
upp raketkabeln med motstandstraden 
samt tryck pa tryckkontakten. Ampere
metern skall nu ge utslag for den strdm- 
styrka som passerar genom motstands
traden och motstandstraden skall borja 
att gloda.

Hur man sedan skall aptera motstands
traden i raketmotorn framgar av in- 
struktioner som medfoljer i motorfor- 
packningen.

Δ Trafiksom
trafikanl dr

THAFIKSAM hjalpsam mot
sablitlraliken medtralikanter
TRIVSAM

nTf
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Resultat SM i friflygning

A-2 seniorer
1. Bertil Westin, Gamen
2. Claes Martensson, AKM
3. Gosta Nilsson, Dstersund
4. Olle Blomberg, Kumla
5. Hans Nilsson, Karlstad
6. Gunnar Kalen, Gamen
7. John Pettersson, Hassleholm
8. Per Larsen, Hoganas
9. Hans Ahlstrom, Borlange

10. Gunnar Halm, Skillingaryd
11. S. O. Linden, Kumla
12. Svante Jansson, Koping
13. Kjell Wilbelmsson, Koping
14. Per Nilsson, A KG
15. Olle Broman, AKG
16. Knut Andersson, AKM
17. Leif Aberg, Uppsala
18. Ove Pettersson, AKG
19. Arne Berglin, Dstersund
20. Inge Sundstedt, Borlange
21. Gert Nilsson, Hassleholm
22. I.O . Akesson, AKM
23. Nils Helgesson, Skvadern
24. Lasse Larsson, AKG
25. P. I. Johansson, AKG
26. Peter Wanngard, Stockholm
27. Urban Mansson, AKG
28. Ronald Andersson, Borlange
29. Hans Eklund, Skvadern
30. L. O. Larsson, Uppsala
31. Kaj Ahlberg, AKM
32. Kjell Wahlqvist, Hoganas
33. Kjell Liwenborg, Solna
34. Hans Nyhren, Solna
35. Borje Svensson, Solna
36. Lennart Bergqvist, Jonkoping
37. Morgan Andersson, Karlstad

D-2 seniorer 
\. Urban Nygren, Solna
2. Ake Lundin, AKM
3. N. E. Hollander, Karlstad
4. Lennart Larsson, Solna
5. Bo Wall, Uppsala
6. Jan Zetterdahl, Solna
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7. Gosta Nilsson, Dstersund 402
8. Birger Sahlin, Skvadern 384
9. Ulf Carlsson, AKG 379

10. S. O. Nilsson, Jonkoping 376
11. Bjorn Soderstrom, Uppsala 360
12. Hans Friis, Gamen 306
13. Hakan Broberg, Borlange 288
14. Christer Rooswall, AKM 210
15. C. E. Auner, Gamen 180
15. Acke Sjostrom, AKG ISO

C-2 seniorer
1. Rune Johansson, Gamen 735
2. Anders Hakansson, AKM 707
3. Bengt Johansson, AKM 679
4. Bengt Lundstrom, AKG 660
5. Jan Lagerstedt, Air Devils 644
6. Lennart Hansson, AKM 610
7. Lennart Skoog, Kumla 512
8. Thomas Johansson, Halsingborg 510
9. Bertil Old^n, Karlstad 496

10. Olof Norud, AKM 488
11. Ch. Moberg, Gamen 402
12. Bengt Blomberg, Gamen 397
13. Peter Wanngard, Stockholm 395
14. Malte Blomqvist, AKG 387
15. Kjell Wilhelmsson, Koping 381
16. Ragnar Ahman, Gamen 370
17. Lennart Flodstrom, Sundsvall 362
18. Flans Eklund, Sundsvall 355
19. Rolf Sundin, Sundsvall 353
20. Ove Pettersson, AKG 325
21. Sten Uno Farnlof, Stromsund 291
22. Kjell Liwenborg, Solna 221
23. J .O . Akesson, AKM 180

A-2 juniorer
1. Per Thorborg, AKM 333
2. Hans KaI6n, Gamen 295
3. Tommy Eriksson, Fagersta 216
4. Tonny Hakansson, AKM 215
5. Kjell Bonstrom, LEN 197
6. Hans Andersson, Gamen 60
7. Jan Helleberg, Karlstad 14
8. Robert Nordborg, AKM 2

678
664
568
566
536
536
513
493
449
442
415
368
361
352
350
335
322
294
261
237
236
231
230
229
197
193
191
174
104
96
93
82
55
36
22
20
16

757
717
695
634
590
420



C-2 juniorer
1. Bengt-OIof Tornqvist, Fagersta 685
2. Ingemar Johansson, Gamen 608
3. Johan Bagge, Gamen 455
4. Anders Hansson, AKM 167

D-2 juniorer
1. B engt-Inge Svensson, G am en 586
2. Hans Andersson, Gamen 497
3. Hans Lindholm, LEN  427
4. Staffan Berglund, Koping 417
5. Morgan Zecterdahl, AKG 387
6. Hakan Sjostrom, AKG 384
7. Lars Ahman, Gamen 360
8. Berne Wickman, Kumla 340
9. Bengt Segerholm, Fagersta 287

10. Christer Wassborn, Gamen 266
11. Kjell Andersson, Koping 247
12. Lars Olander, AKM 191

Lagtdvling seniorer
1. Aeroklubben i Malmo 2, 1759, Knut 
Andersson, Anders Hakansson, Ake Lun- 
din. 2. Karlstads Mfk, 1727, Hans Nils
son, Bertil Olden, N. £ . Hollander. 3. 
Gamen II, 1719, Bertil Westin, Rune 
Johansson, Flans Friis. 4. Aeroklubben 
i Malmo 3, 1484, Claes Martensson, Len
nart Hansson, Chr. Rooswall. 5. Ko- 
pings FK, 1166, Svante Jansson, Kjell 
Wilhelmsson, S. Berglund. 6. Gamen I, 
1086, Gunnar Kalen, Ragnar Ahman, 
C. E. Auner. 7. Aeroklubben i Gote- 
borg I, 1060, Ove Pettersson, Make 
Blomqvist, Ulf Carlsson. 8. Gamen III, 
985, Goran Aberg, Bengt Blomberg, 
B. I. Svensson. 9. Aeroklubben i Malmo 
I, 910, J. O. Akesson, Bengt Johansson, 
Rolf Hagel. 10. Aeroklubben i Gote- 
borg II, 840, L. G. Olofsson, Bengt 
Lundstrom, Acke Sjostrom.

Lagtdvling juniorer
1. Gamen V, 1263, Hans Kalen, Inge
mar Johansson, Lars Ahman. 2. Fager
sta FK, 1188, Tommy Eriksson, B. O. 
Tbrnqvist, B. Segerholm. 3. Gamen IV, 
1012, Hans Andersson, Johan Bagge, 
Ake Andersson. 4. Aeroklubben i Mal
mo 1 j, 573, Tonny Hakansson, Anders 
Hansson, Lars Olander.

Nimbus 
tavl ingen

Efter nagra ars uppehall avholl Mfk 
Nimbus, Kumla sin tavling pa Ore'bro 
flygfalt. Forutom vardklubbens flygare 
deltog medlemmar fran klubbarna i 
Fagersta och Koping. For Vastmanlands- 
klubbarna gallde tavlingen aven som 
DM. En tat dimma och duggregn gjorde 
det omojligt for tidtagarna att se model- 
lerna under hela flygningen. Gasterna 
var overlagsna och segrade i alia klas- 
ser. Roligt var att se Sven-Ake Sjogren 
i aktion igen. Nagon ’’ringrost” kundc 
man inte marka, men oturen fanns med 
i form av bortflygning och vingbrott.

Resultat:

A:1 1) Tommy Eriksson, Fagersta Fk, 
449 s.; 2) Bernt Wickman, Nimbus, 308; 
3) S.-O. Linden, Nimbus, 307.

A:2 1) Kjell Wilhelmsson, Kopings Fk, 
573 s.; 2) Svante Jansson, Kopings Fk, 
571; 3) S.-O. Linden, Nimbus, 527.

C 1) Kjell Wilhelmsson, Kopings Fk, 
633 s.; 2) Staffan Berglund, Kopings Fk, 
560; 3) Lennart Skoog, Nimbus, 310.

D 1) Lennart Wid'h, Fagersta Fk, 452 
s.; 2) Staffan Berglund, Kopings Fk, 
282; 3) Bernt Wickman, Nimbus, 56.

S. O. L.
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Mars 1963. Jag hade kommit fran Tel-Ανϊν dar jag jobbat som arkitekt ett halv- 
ar. Sedan tio dagar liftade jag n o rm  genom Italien for att kolla in enbart sant jag 
ville se: Gotisk arkitektur och Super-Tigre-fabriken.

I Bologna hittade jag snabbt fabrikens forra adress, men efter en brand nagot ar 
tidigare hade dom flyttat. Sa smaningom fick jag fram chefen, Jaures Garofali’s 
adress och tog mig lit till hans villa.

Han ar riktigt val'bargad numera. Bor 
i en modern, rymlig villa — ganska sa 
kal med svenskt satt att se — kor cn 
Fiat 1500 av senaste arsmodell. Da jag 
kom var han hos sin lakare, han maste 
sla av pa tempot for att bibehalla sin 
balsa. Han ar gift, har fyra barn, da 
17— 8 ar cirka, och ar en verklig gam- 
maldags patriark i sitt hem.

Jag hade traffat honom kanske 4— 5 
ganger tidigare, pa EM och VM, och 
trots mina obefintliga italienska kun- 
skaper samtalade vi snart pa detta kling- 
ande sprak. Han sa att han hade sitt 
pa det torra nu, speciellt med den stora 
USA marknaden, men att det innebu- 
rit hart slit och att ban fortfarande fick 
jobba hart for att leda produktioncn. 
Frarnat laggdags skjutsade han mig till 
vandrarhemmet dar jag overnattade.

Dagen darpa tog jag mig ut till fabri- 
ken. Den bestar av en rektangular hall 
cirka 8 X15  meter med valvt tak, som 
en forminskad tennishall ungefar, ett 
litet kontorsrum och en ouppvarmd for- 
radsbyggnad. Det hela ligger mitt pa en 
liten inhagnad tomt intill en back i en 
glest bebyggd forort till Bologna.

Maskinparken bestod av fyra svarvar, 
en revolversvarv, tre frasmaskiner, tv l 
flerspindliga 'borrmaskiner, sex borrma- 
skiner, en centerless och en dubbslipma- 
skin, en heningsmaskin och ett nyinkop, 
en trumlare for att polera gjutgods. I 
ett horn stod fabrikens hcmliga vapen, 
en specialbyggd frasmaskin for att fram- 
stalla overstrbmningsportarna i Jubilee- 
motorcrna. Cirka tio anstallda svarar 
for cn standig stroni av motorer till 
varldsmarknaden. Flertalet ar relativt 
oskolade arbetare som utfor rutinarbe- 
te i revolversvarven och borrmaskinerna. 
Slipmaskinen skottes av cn skarpt ung 
man som kollade toleranserna pa varje 
vevaxel han slipade (i allmanhet blev 
dom i underkant). For monteringsarbe- 
tet svarade kande speedflygaren Amato 
Prati, och for standig kontroll Garofali 
sjalv.

Dom arbetar i ratt liten skala, utan 
automatmaskiner, men det ar gott om 
fiffiga jiggar som underlattar arbetet. 
Att svarva sparen for lasringarna for 
kolvbulten t. ex. tog nagon minut in- 
klusive tva uppsattningar av kolven, 
svarvning och nertagning. For kontroll

38



EM 1963. Carpenter USA och Am ato Prati diskuterar amerikanens specdmo- 
dell mcd Super-Tigre motor. Den var snabbare an de italienska fabriksm odel- 
lerna.

anvands pneumatisk matutrustmng, och 
hela verkstaden gav ett ljust och relativt 
rent intryck. Man jobbade undan utan 
att hetsa och av de do dar var atmin- 
stone fyra intresserade av att fa fram en 
bra produkt.

Tva och en halv kubiks motorn har 
varit den stora artikeln i manga ar, fran 
G20S i manga olika upplagor, till G20V 
och den flatkolvade Jubilee-modellen till 
nuvarande G15. Garofali har aldrig lyc- 
kats med nagot enhetligt benamnings- 
system och kommer for varje ar nar- 
mare totalt kaos. Han borjade 1948 med 
G19, en femku'bikare, arbetade sig vida- 
re via G20, G21 (en annan 5 cc motor) 
och kom med en hel del luckor i serien 
till G32, en 1 cc diesel. Darifran borja
de motorerna benamnas S. T. 4- voly- 
men i kubiktum, en princip som snart 
overgavs. Om man dartill lagger det 
faktum att motorerna standigt andras

och att sarnma motor kan forekomma Ϊ 
3— 4 olika modeller forstar man att re- 
servdelslagret ar aterforsaljarnas mar- 
drom.

Fabriken har hallit sig val framme. 1 
FAI-klassen har Super Tigre sedan 
manga ar varit den potentiellt vassaste 
motorn pa denna sidan jarnridan. De- 
ras 2,5 cc diesel toppar ofta T/R-tav- 
lingar, glodstiftsmotorn vinner de fiesta 
vastliga speedtavlingarna men pa VM 
har oftast nagot annat marke vunnit. 
For radioflygarna har fabriken utveck- 
lat en serie motorer som anvands av en 
bred sektor av alia radioflygare. Utan 
att agna sarskilt mycket tid at systema- 
tisk forskning har Super Tigre varit 
banbrytande for utveckling mot de nu
varande vassa tavlingsmotorerna.

Lawrence, Kansas, USA i oktober 1965 
Mans H agberg

39



Dlstrlbueras α ν :

tMvIingsmotorer

B R IO
h°bbxj

PIXIE
R/C sats 1-kanal heltran- 
sistor (Sdndare och mot- 
tagare). Sandaren ton- 
modulerad och kristall- 

styrd. Mottagare med 
rela. En verkligt prisbif- 
lig och tillforlitlig radio- 

kontroll.

94Π0 per sats 198: —

O . S .  PET .09

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

91126 (R/C) Rp. 3 1 : -

Vikt 85 gr. 

91106 Rp. 36: 50

O . S .  MAX 15
2,48 cc. kvalitetsm otor 
med hog prestanda. Ef
fekt 0,48 hk v id  18,000
v/m.

91108 R(>. 64: —

9Π28 (R/C) Rp. 79. 50 *

O . S .  MAX 19
3,16 cc. t i l l fo r l it l ig  mo
tor med hog prestanda.
Effekt 0,50 hk vid 17,000 
v/m .t
V ik t 140 gr.

91109 Rp. 66:—
91129 (R/C) Rp. 89: 50

91109/1 (M arin i
Rp. 79: 50

Japanskt kvalitets- 
marke,
valkanda specialister 
i motorer-radiokontroli


