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MER A N  7  5 °/.
αν alia radiostyrningar som saljs i Sverige kom m er nu fran Hobbytjanst!

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

VI HAR F U L L S T A N D I G  S E R V I C E

Det maste 
bero pa att

i egen servkeverkstod med valsorterat reservdelslager.

VI LAMNAR 12 MANADERS GARANTI
pa cila radiosfyrnlngsantdggningar vi sdljer.

VARA ANLAGGNINGAR AR UPPKOPPLADE
— alUhopa!

V I  K A N  R A D I O S T  Y R N I N G
Om Ni koper Er anlaggning hos oss sd ser vi till att den fungerar.

VI FOR DE FORNAMSTA FABRIKATEN
fran Futaba 1-kanal 175: — till Bonner Digimite proportional 3.345: —

A R C O  N
E 3 i |  e 4 ^  " s u r e *

BONNER DIGIMITE
Den b a s u  p io p o rt io n ik a m a g y n in fj M in i l i i l l i l l s  
p re sen ie rm s p i  den svenska m arknadon. A rilag g - 
n in ge n ar he lt t r m f r i .  o ch  v i kan da rfo r e rb ju da  
den td | e tt m yckc i ro rm e n lig t p r is , e ttc rsom  vi 
in to  raknar m od a tt betK-va u t to ia  nA g ia  son-, 
h e is t ga ran iirep a ran on c-r. T yv iirr lia r I illv e tk a re n  
• f - 0. m . m aj m in a d  h o jt fn b r ik s p r is c t n»ed 10 
v a r lo r  v i m iis te  go ra  m olsvarande iio ;n in g  av vA it 
p r is . s o n  clock nnda hg ge r ca ?0 °o  un de r de t 
o id m a r ie  p n se t i U S A . 'p lu s  fra k t c c lr  lu ll.  
K o m y le tt a n ia g g n n g  m eo sandare m ed inb ygg d 
ar.kum ula:o> o ch  lad da gg re ga t to r oaval s-ar.daren 
corn m o tta g a ra cku n iu la to r ii, lard igko p p lo d  m otta- 
oa ro  m ed o cku m u la t 'T  och fy ia  ss ivo r: 3.345: — 
T ron s io rm a to r 220.· 11U V 54: -

M en vi sa lje r in te  b a ra  ra d io s ty rn in g a r u tan ockscu

MODELLFLYGPLAN: S iY r  H"" ' “ ·■ G' 
MODELLBAt a R: r s v ”"1· En,Jt"' R°bb" G
MODELLBILAR: .........
MINI RACING:
MODELLMOTORER: t i S f S & Z K1E 
TILLBEHOR: ϊ ϊ ' / ν ίκ ϊ :»
PRIVATRADIO:
TRANSISTORRADIO: w  
MODELLTAG: £
Rekvirera katalogen nu!

Rekvirera var kata- 

log med landets 

storsta  sortering 

modeMdygplan, mo· 

dellbatar, modell- 

b ila r, m iniracing, 

m odellm oto rcr. ra~ 

d iostyrning, privat- 
radio, modelltag, 

tillbeho r m. m. Var 

katalog ar a lltid  lika 
rykande aktueil. 

POSTORDuR EX- 

PEDIERAS OMGA- 
ENDE!

ΓSand mig omgSende mot postforskott;
Ί

I Namn: 
Bostad:

L s

Postadress: ..............  ..........
Π  Sand mig jiven m odctlkata logen, 2 :5 0  i frim arken b ifogas 
som bela ln ing.
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Funderar Ni pa en 
enkanalsradio ?
Fundera inte mer ty nu finns dven en LIVFORSAKRING li l l  den klassen. 
(Finns redan ί multi och heter M icro-Avionic). Det dr Babcock Amerikas 
forndmsta anldggning som vid testning av R, C. M. fa tt den bdsta tank· 
bara k r itik , och dr mer okanslig to r storningar an nagon i marknaden 
forekommande anldggning. M arkrackvidden dr hela 1.5 km.

Sandaren dr heltransistoriserad och stromkcillan dr Iva 9 V transistorbat- 
terier, mottagaren och rodermekanismen av ett 9 V batten.

Priset dr sensationellt: Sandare, M ottagare, Rodermekanism, Batterier, 
uppkopplad och k la r samt en Cox Pee-Wee 0.20 m otor med fu llska la ritn ing  
t i l l  en lam plig  modell endast 300 kr inkl. oms.
I ars garanti.

” Den som vdntar pa nagot gott vantar inte fo r Icinge” , he'er det men det 
ga lle r inte ndr man v ill ha en ny radioanlaggn ing . Sa v ill ni vara sake»· 
pa a lt fa er D rom anldggning M icro-Avionic i tid , bestall Nu!

I ianuari inkammer nyheter som Cherokee en jattesnygg m ultim odell, 
Early-Bird den ndstan heIt fa rd iga  traningsmodellen med garanti, glas- 
fiberkroppar t i l l  Falcon Sr, samt mycket mer.

Narmare upplysningar pa begaran.

Bygg mindre, flyg mer, flyg sdkrarc mecl varor fran

LA M  I N A T  M O D E L L E R
Koping Tel. 0221 162 91
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MODELLFLYGNYTT

Organ fo r Sveriges 
Modellflygforbund.

Innehallsforteckning
VM och SM modeller. Sid. 6 
Τνά av de basta modellerna i 
internationella klasserna.
Sid. 7 -8 -9 .
S9 har styrs raketen. Sid. 10 
- 11.
Praktisk prestandakalkyl. Sid. 
12-13-14-15-16-17.
MotorkSpa for TR. Sid. 18—19. 
ValfrAgor i klubbarna. Sid. 20. 
Harnad i Osterled. Sid. 21. 
Kylig tavling om Solnas po- 
kal. Sid. 22-23.
Arets riksstamma. Sid. 24-25. 
Fin prestation i B-team. Sid. 
25.
Motortesten. Sid. 26-27.
Nytt ρέ modellmarknaden. Sid. 
28-29.
Rapport frSn FAI. Sid. 31. 
Lasarnas parlament. Sid. 32. 
Gamens lagtavling. Sid. 34. 
Mera ,om kompressionsregle- 
ring. Sid. 35-36. 
Instruktorskursen 1965. Sid. 37 
-38.
SMFF:s styrelse 1966. Sid. 38. 
Tavlingskalender. Sid. 39.

Har foljer en sammanfattning av SMFFts styrelses 
verksamhetsberattelse for tiden 1/7 1964— 30/6 1965. 
Vissa data gallande fran verksamhetsarets slut till 
stamman har ocksa medtagits.

Sune Persson, Koping, har varit ordforande, Lars 
Andersson, Limhamn, korrespondenssekreterare, Karl- 
Anders Ericsson, Harnosand, kassor, Gunnar Kalen, 
Norrkoping, vice ordforande och grenchef for fri- 
flygning, Christer Soderberg, Stockholm, grenchef 
for linstyrning, Gunnar Hofmann, Malmo, grenchef 
for radiostyrning, Olle Olsson, Hassleholm, tillfor- 
ordnad grenchef for modellraketflygning samt slut- 
ligen Lennarth Larsson, Enebyberg, som haft speciel- 
la uppdrag. Suppleanter i styrelsen har Goran Alse- 
by, Linkoping och Olov Hansson, Goteborg, varit. 
Revisorer Sten-Ake Grahn, Stockholm och Morgan 
Andersson, Karlstad. Revisorernas suppleanter var 
Bertil Westin, Oxelosund och Bo Moder, Stockholm.

Styrelsen har under verksamhetsaret haft fern pro-
Forts. pa sid. 33

Civiltryckeriet i Koping 1965

Omslagsbilden
Bild fran fdrsokstavlingen 
i Hassleholm vdren 1965. 
John Petterson, Hassle- 
holms MFK och O lafur H. 
Olafsson, Ystads Modell- 
raketklubb kontrollerar 
raketerna ρά avfyrings- 
rampen.
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V m S M
modeller

Nar Nilserik Hollander representerade 
Sverige i 1963-ars VM i Osterrike, sam- 
mantraffade han med araerikanen Doug 
Galbreath. Denne deltog i forbrannings- 
motorklassen med sin konstruktion Jai- 
Fai. Fem maximala starter pa vardera 
180 sekunder och darefter skiljeflyg- 
ningar pa 210 S. +  240 S. +  223 s. gav 
Galbreath en tredjeplacering. Nilserik 
fick en riming av honom och byggde 
vid hemkomsten sin forsta Jai-Fai. Re
dan vid SM 1964 var Nilserik i svensk- 
toppen och tog SM-titeln efter fem raka 
max.-flygningar. Prestationerna under 
1965 har varit:

1 :a Internationell tavling i
Helsingfors ...........  900 +  240 s.

I:a Norbergstraffen . .  870 s.
6:e Vintertavlingen . . 808 s.
2:a Utt.-tavl. till VM 1628 s.

11 :e VM i Finland . . . .  900+153 s.
3:e SM ............................  695 s.

Doug Galbreath anvander som driv- 
kalla en modifierad Cox Special, som 
med en 8 " X 4 "  propeller ger 19.000 
varv/min. Nilserik utnyttjar en Super 
Tigre G 20 i sina modeller. Flygplanet, 
vars namn bor uttalas (hai fai), har ett 
mycket snabbt sig i 85u vinkel och vri- 
der sig Vt— '/a varv under den tillatna 
10 sekunders motortiden. Den hoga has- 
tigheten gor att modellen fortsatter sti- 
ga ytterligare sedan motorn stannat.

Bengt Johansson
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Tva av de basta modellerna 

i infernationella klasserna

Nilserik H ollander

Normalt klarar Jai-Fai den stipulerade 
maximala tavlingstiden 180 sekunder 
utan tillhjalD av termik. Vingprofilen 
aterges i -/:) skala. Totalvikt ar 771,5 g, 
vingen vager 212,6 g, stabilisatorn 31,7 
v och kroppen 527,3 g. Projekterad yta 
ar totalt 38,65 dm2 varav 29,55 dm2 ar 
vingyta och 9,10 dm2 ar stab.-yta.

Bengt Johansson har snabbt natt den 
internationella toppen, sedan han for 
ett par ar sedan gjorde come-back i mo- 
dellflvget. Hans Wakefieldmodell har 
likarflad lang momentarm (avstandet 
vinge—stabilisator) som hans klubbkam- 
rat J .O .  Akessons extrema modeller. 
Den av ’’Julie” Akesson konstruerade 
Drooellern ger modellen ett snabbt och 
hojdgivande stig. De 50 g gummisnodd, 
som nu tillats i Wakefieldklassen utnytt- 
jas till 99,9 %». Efter en tavlingsstart ar 
ntotorn forbrukad och ny snodd satts in 
for varje start. Driftskontot blir ratt 
hogt! I de tavlingar modellen deltagit 
under 1965 har placeringarna varit:
1 :a Vintertavlingen . . . .  900 +  221 s.
l :a  Utt.-tiivl. till VM . .  1762 s.
3 :a VM 1965 900 +  240 +  300 +  196 s.
3:a SM 1965 ..................... 679 s.

Vingprofilen ar en nagot modifierad 
Sigurd Isacson SI 53507. Denna profil 
har tidigare ansetts som mindre lamplig 
for C:2 modeller. Stabilisatorprofilen ar 
G. Benedeks B.6455-b.

Sven-Olov Linden
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Vingyta 15,6 dm2 

Stab.yta 2,6 dm2

/ n - ~ - - - f t
-j— -  -

- v

(__ Propel! era fallbar
Propedianu 540 ram 
Prop.stiff. 720 mm 
Gummimotor 16 stranger 

1x6 Pirelli

________ Timer t g S i
________________________

H djer Tinge skrttnkt
+3 mi ~ " z 7

Kroppen delbar · Framre delen feraad av 1,5®® 
balsaflak« Bakre delen ar 1 m  balaaflak,som 
putsats till 0 ,7 am tjocklek i aktern·

Vikter
Kr»pp 92,0
Tinge 54,0
Stat. 4,5
Prop.
tnesblock 39,0 

Gummimotor 50 tp
Totalt 259,5

v

W AKEFIELD 19G5 
Benqt Johansson  
A K M

g
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Ο m  m m  ___ ^  __  __  ■  __ ^  __

I forra numret av MFN beskrev jag 
hur en avfyringscentral for modellra- 
keter kunde konstrueras. Har skall jag 
visa hur avfyringsrampen kan se ut.

Det gar inte att placera raketen direkt 
pa marken. Visscrligen har val de fiesta 
sett pa TV att de stora rymdraketerna 
lyfter direkt fran cn startplatta av be- 
tong. Att detta ar mojligt beror pa att 
dessa raketer ar forsedda med automa- 
tisk styrning. Ora raketen tenderar att 
ga ur kurs korrigeras denna vridning av 
utstromningsmunstyckena eller avlank- 
ning av raketstralarna. En del rymdra- 
keter ar forsedda med spceiella styrra- 
keter. Mindre forskningsraketer, artil- 
leriraketer etc. styrs dock vanligcn en- 
dast under sjalva starten med hjiilp av 
ett styrtorn eller styrskenor. Ett intres- 
sant undantag ar dock den franska hog- 
hojdsraketen Veronique, som ar forsedd 
med fyra Janga armar i anslutning till 
stabilisatorfenorna. Langst ut i dessa ar
mar fir kablar flistade, vilka via brytrul- 
lar gar till en kontrolltrumma. Nar ra
keten stiger styrs den med hjalp av dcs- 
sa kablar och nar hastigheten ar sa hog 
att raketen ar aerodynamiskt stabilise- 
rad losskopplas armarna med explosiva 
bultar.

En modellraket maste alltid styras un
der den forsta delen av farden. Detta ar 
nodvandigt for att raketen skall hinna 
fa upp tillracklig fart for att vara aero
dynamiskt stabiliserad. Om raketens 
startvikt ar hog i forhallande till raket- 
motorns dragkraft, blir accelerationen 
lag och styrningen maste ske under en 
Uingre period. En latt raket med kraf- 
tig motor behover da foljaktligen styr- 
mng under en kortare period.

En avfyringsramp for modellraketer 
kan i sin enklaste form besta av en fun- 
damentplatta av tra med en iborrad 
styrtrad av t. ex. rakdragen pianotrad. 
1 detta fall maste raketen vara forsedd 
med en s. k. styrhylsa pa raketkroppen. 
For mindre raketer med en startvikt upp 
till c:a 120 g nicker det med en 600—

Avfyringsramp bestaende av trebent sta- 
tiv, styrtrad och flam avledarc.
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800 mm lang styrtrad med 3— 4 mm 
diameter. Styrhylsan maste vara sa stor 
att raketen glider latt pa styrtraden.

Avfyringsramoen skall dessutom vara 
sa konstruerad att avgasstralen fran ra- 
kctmotorn ej antander fundamentplattan 
cller gras och dyl. pa marken. En enkel 
och tillforlitlig avfyringsramp saljes av 
Ingenjorsfirman Atlas, Malmo. Den be- 
star av ett isartagbart trebent stativ, 
delbar styrtrad, flamavledare av plat 
samt anslutningskablar med niiniatyr- 
klammor for anslutning till glodtraden.

For att gora uppskjutningen annu mera 
verklighetstrogen kan man istallet for 
styrtrad anvanda nagon form av styr- 
torn. Ett sadant torn kan konstrueras 
pa manga olika satt, men som regel an- 
vandes tre eller fyra styrskenor av rae- 
tall. Det kan tillverkas i fackverkskon- 
struktion med hialp av tunna metall- 
profiler eller hardtralister. Det ar lamp- 
ligt att fasta styrtornet mot fundament
plattan sa att det blir ledbar for in- 
stallning av olika elevationsvinklar. An- 
vander man styrtorn behovs ingen styr- 
hylsa pa raketkroppen, vilket ar en for- 
del genom att luftmotstandet blir mind- 
re.

Vid rakettavlingar anvander man 
lampligen en bock eller ett langt bord 
med ett stort antal styrtradar och styr
torn. Pa sa satt kan flera raketer goras 
klara for start samtidigt och skjutas upp 
i foljd efter varandra.

Pa bilderna visas nagra olika typer av 
avfyringsramper som exempel. Mojlig- 
heterna att konstruera verklighetstrog- 
na och funktionsdugliga avfyringsram
per for modellraketer iir manga. Lat 
fantasin och uppfinningsrikedomen fa 
fritt spelrum.

Raketbyggare i Hassleholm.
Ing. Ollc Olsson m ed sin "Atlas N ova”.

Bild frdn det forsta polska raketmaster- 
skapet i K rakow  1962. Lagg mdrke till 
de langa styrskenorna och styrtornet i 
bakgrunden.
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Peter Wanngard

Praktisk prestandakalkyl

Inledning,
Den viktigaste egenskapen att strava efter ur praktisk tavlingssynpunkt for en 

friflygare ar, vad glidflykten betraffar, god termikkanslighet.
Som konstruktor eller tavlingsflygare kan man emellertid ibland ocksa vara in- 

tresserad av vilken flygtid man kan vanta sig av en viss modell under ideala for- 
hallandcn (’’stilla luft”).

Det naturliga sattet att gripa sig detta 
problem an ar att utga fran ekvatio-

och tiden T fran 50 m utgangshojcl:

nerna T — ^ ................................ (7)

G =  c . - i £  F .............................. • (i) fas genom insattning r.v (4) - ( 7 ) (3)
_ • (2) „  _  Ab-

c« Bb- +  C
dar

dar F =  Vingytan
G =  Modellens vikt Λ =  50 I '  ' F .t · |/c,:l (8)

C =  Hela modellens lyftkraftsko- |'2 -G \ A
efficient refererad till ving- B =  cB. · π
ytan

Cw =  Flela modellens motstandsko- C — c.,- · F

efficient refererad till ving- 
ytan

v =  Horisontalhastigheten 
vy — Sjunkhastigheten 
ρ  — Luftens tathet 
b =  Vingcns spannvidd

Denna formel talar om for oss hur glid- 
flygtiden for en modell varierar med 
spannvidden b, om vi kanner alia para- 
metrar, som ingar i (8).
Om vi kande de ratta vardena pa dessa 

parametrar (speciellt C., och C K ) for

Genom att eliminera v inellan (1) och 
(2) far man:

1/2 G 1 /c..,2
vy =

r ρ  · f  r cas ........... ............ (3)

Med
cu. = cw„ f  C,( j ...................... ...........  (4)

C,-
c« , = nA ............ (5)

b2
.1 =

F ................................................  (6)

en viss modell, som befinner sig pa rit- 
bordet, sa skulle vi alltsa enkelt kunna 
bestiimma T.
Den stora svarigheten hiirvidlag lin
ger i, att vi inte kanner till hur Cw

O
varierar med Re-talet for en viss mo
dell, och tyvarr finns det inga vind- 
tunnelundersdkningar, som ger ett for 
modellflygare gott besked harom (de 
fall som Schmitz och Kraemer under- 
sokt, ar tyvarr ej direkt tillampbara).

Man kan da tillgripa oerhort avance- 
rade metoder med mycket invecklad 
teoretisk bakgrund, dels for potential-
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stromningen (konform avbildning eller 
singularitetsmetoder), och dels for det 
synnerligen komplicerade gransskiktet 
(halvempiriska ansatser och iterations- 
forfaranden), som bast lampar sig for 
datamaskiner. En sadan trostlos och ko- 
lossalt tidsodande berakning skulle da 
erfordras for varje profil, Re-tal och 
anfallsvinkel. Inget for en vanllg dod- 
lig alltsa. Saken kompliceras ytterligare 
av, att en del approximationer vid grans- 
skiktsberakningar ej kan goras vid mo- 
dellflygplanets laga Re-tal.

Tankearbete I :  M odell fo r  smd varia- 
tiotier av  p ro fil och spannvidd.

Hur gor da en vanlig, enkel modellfly- 
gare? Jo, hail lamnar denna avancerade 
aerodynamik och griper sig verket an 
genom att resonera med utgangspunkt 
Fran sin egen erfarenhet och en del upp- 
miitta, lattillgangliga varden fran sina 
egna modeller, namligen flygtiden T 
och horisontalhastigheten v. Man av- 
lagsnar sig alltsa fran den teoretiska 
aerodynamiken och narmar sig den ex- 
perimentella fysiken.

Jag har som verktyg anvant en myc- 
ket enkel, matematisk analysmetod, 
namligen en s. k. Taylor-serieutveck- 
hng.

Jag har resonerat sa har: Den maxi
malt uppnaeliga glidflygtiden T beror 
vid en forsta approximation pa spann- 
vidden och vingprofilen. Vingprofilens 
inverkan dikteras framst av dess maxi- 
mala tjocklek d, maximala valvning f 
och denna valvnings lage x f. Jag har 
sammanfattat valvningens inflytande i 
parametern </>, uttrades- eller flappnings- 
vinkeln, se figur 1!

Matematiskt kan man uttrycka detta 
sa har:
T = T  (d, Ψ, b) ................................... (9)

En Taylorutveckling skulle da fa fol- 
jande utseende, om endast forsta ord- 
ningens termer tas med, dvs. jag gor 
approximationen:

T  "  T|’ ' d,,') +  +  

^  (b -b „ )  .........................................  ( 10)
ob
Erfarenhetsmassigt satter jag nu (i sjal- 

va verket forst efter manga overvagan- 
den och tankemodor):
For Λ/2: b„ -= 18 dm, d„ =  6 */o 7 =  
=  10" ,
VT
id
iT
MP

-5 sek/procent · t,

oT
2 sek/grad 4 sek/dm

T„ =  165 sek.
For A/I och C/2: b 10 dm, d„ =  
6 «/<>, 7 „ 10°,
,>T
.id

-- — 5 sek/procent . t

oT __
Οφ
T„ --=

2 sek/grad 

125 sek.

,.T
ob

=  7 sek/dm

Jag far da formlerna:
A/2: T  =- 103 — 5d +  2Ψ +  4b . . ( 11) 
A /l och C/2: T  =  65 — 5d +  2ψ +  
7b .........................................................  (12)
Med hjiilp av dessa formler kan vi 

t. ex. se hur flygtiden Lindras, da vi gor 
mindre andringar av spannvidden (b 
mellan 18— 21 dm for A/2 och 10— 12 
dm for A/l och C/2) eller andrar pro- 
filen mattligt (d mellan 5 — 10 °/o och

d ,  X-poch f  e n y /v e r  i  ·/. a y  k e r d a n  t . 

Xp ‘ c i  - f  e r s a t t c s  m ec/ ψ .  ( j d m a f e s  

i g rader .

F i g u r  / .
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φ mellan 10— 20°). Vi kan t. ex. se, 
att minskar vi tjockleken 2 "/o av kor- 
dan, sa okar vi flygtiden 10 sekunder. 
Flappar vi profilen c:a 7 grader, sa kan 
vi vanta oss en flygtidsokning av 15 
sekunder (om vi inte gor flappningen 
alltfor tvar, utan later den borja mjukt 
vid c:a 60 °/o av kordan). Tabellen ne- 
dan visar exempel pa vilka flygtider 
vi kan vanta oss med olika profiler for 
tva olika spann vidder for en A/2:a och 
en A/l:a: (For noggrannare bestam- 
ningar an de har nere bor man ntata 
upp d och φ fran en ritning pa milli- 
meterpapper av profilen pa c:a 2 dm 
korda). Formlerna torde ge en nog- 
grannhet av c:a + 5  sekunder. Tjock
leken bor bestammas med 0,5 "/« nar.

A/l A/2
Profil: Spv. 1200 Spv. P

mm mm
Benedek 6456-f 2:35 3:05
Cheesman 25-1.00-■10 2:07 2:37
Gottingen 417 2:15 2:45
NACA 6409 2:08 2:38
SI 63008 2:06 2:36

Tankearbete I I :  M odell for stora and- 
ringar av spannvidden.

Om vi skulle anvanda formlerna (11) och 
( 12), som alltsa galler sma andringar 
(s. k. lokala variationer), da vi gor stora 
andringar av spannvidden b (storre an 
sag 3 dm), sa ser vi, att flygtiden T 
skulle oka hela tiden, ju storre b vi tog 
till. Okningen av flygtiden per spann- 
viddsokning ar ju enligt formlerna kon- 
stant (4 och 7 sek. per dm), oberoende 
av vilket b-varde vi har.

Vi ser, att detta inte stammer med 
verkligheten, dvs. vid stora andringar 
av b (s. k. globala variationer). Ty okar 
vi spannvidden, minskar vi ju kordan 
och darmed Re-talet (for konstant ving- 
yta), och sa smaningom nar T ett maxi
mum for att sedan avta, nar b okar yt- 
terligare, beroende pa inflytandet av 
Re-talet, som da har blivit lagt.

En konstruktor, som t. ex. ar intresse- 
rad av vilken spannvidd, som ger maxi

mal flygtid, ar darfor ej betjant av (11) 
och (12). Vi far da forsoka lista ut en 
formel, som ar giltig aven over stora b- 
intervall (globalt alltsa).

Forme! (8) skulle, om den anvandes for 
b 18 dm, F =  30 dm-, Ca =  1,0, 
Cwl) =  0,0675 och T =  160 sekunder, ge 
en kurva enligt figur 2 (markt n -- 0), 
om man antar att CW(I, som ar starkt 
Re-talsberoende, ar konstant. Vi ser, 
att T  hela tiden okar, da b okar, och 
formel (8) ar alltsa en dalig beskrivning 
av verkligheten, da den ej tar hansyn 
till Cwi):s beroende av Re-talet.

Andringen av T per spannviddsand- 
oT

ring (dvs. --j j  i (9) fas, om (8) deri-

veras m. a. p. b ur uttrycket 
oT (Bb2 +  C)- 
ob (13)2ACnbo .........................
Man skulle da fa) j

-~ r-~ 7  sek/dm for ob
en A/2 :a och c:a 17 sek/'dm for en A/l:a 
eller C/2:a.

Att T  okar med b vid konstant vingyta 
F beror pa, att vi da okar sidoforhal- 
landet och darmed minskar det intro-
duserade motstandets koefficient, Cwi.
Men samtidigt minskar vi Re-talet, och 

denna Re-talminskning reducerar effek- 
ten av okat b. Detta tar (8) ej hansyn 
till, och man borde da fa lagre varden 
pa
oT ..

an 7 och 17 sek/dm respektive
(jamfor med 4 och 7 sek/dm i (11) och 
(12)).

Denna Re-talseffekt skulle man nu kun- 
na tanka sig ta hansyn till i formel (8) 
genom att tillagga en Re-talsberoende 
korrektionsterm. Jag har valt denna kor- 
rektionsterm som en 1 in jar funktion av 

1
----- i analogi med de modeller, sont
Ι ί ι ι η
anvands for att kalkylera det av ett 
gransskikt fororsakade luftmotstandet.
Exponenten n beror har pa tryckgradi-
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enten. Vid laminar plattstromning utan 
tryckgradient har n vardet + V 2.

-----kan vi ocksa skriva som en
K,·11
konstant ganger bn, ty Re-talet ar pro- 
portionellt mot kordan, och kordan ar 
omvant proportionell mot spannvidden, 
om vingytan halles konstant. Korrek- 
tionstermen skulle da fa utseendet Db '1 
+  E, dar D och It ar konsonanter. n be- 
ror i stort sett pa C., och problemet blir 
nu att hitta lampligt n.

Jag gor nu approximationen att n:s 
Ca-beroende ar sadant, att for en given 
profil T som funktion av b blir obero- 
ende av det C.p som berakningen gors 
for. Obs! T betyder har den maximalt 
uppnaeliga glidflygtiden.

Genom att variera n och avpassa D 
och E sa, att for en A 2:a med b = 18  
dm, F-30 dm-, C.,=-1,0 T hela tiden 
blir 160 sekunder, har jag ritat upp 
olika kurvor for olika n-varden. Se fi- 
gur 2 !

Fragan ar nu: Vilket π-varde ar lamp- 
ligast att anvanda? For att med nagor- 
lunda noggrannhet kunna avgora detta 
har jag med utgangspunkt fran Tkur- 
vorna for denna A/2:a har jag beraknat 
motsvarande T-varden for en A! 1 :a 
med A/2:ans halverade spannvidd, jag 
har alltsa i princip bara hamtat CW11- 
vardet fran A/2-diagrammet. Se figur 3!

TCnk)
HO

Genom att samtidigt se pa figur 2 och 
3 hoppas jag kunna uppskatta det lamp- 
ligaste n-vardet. Jag finner att detta bor 
ligga nagonstans mellan 1,0 och 1,1, sag 
1,05.
Ekvationen for denna kurva har da fol- 
jande utseendet

T  -  +  Db1·05 +  F .........  (14)
Ab"

vilken ekvation emellertid ar mycket 
opraktisk att handskas med. Man kan 
med mycket god noggrannhet uppskat
ta denna kurva med ett andragradsut-
tryck som far utseendet:
A/l och C/2:

T  F — 0,833 (b— 1 6 ) - ...........  (15)

A/2 :
T == F — 0,20 (b— 28)- ...........  (16)

T i sekunder, b i decimeter!
F i (15) och (16) ar en term, som inte 
beror pa b utan bara av d och 7 , dvs. 
F -  F (d, φ)
Genom att devidera dessa uttryck med 
avseende pa b far man da for
A/l och C/2:

- χ =  26,7 — 1,67b .........................  (17)
v ) b

A/2:

- 2 =  11,2 -  0 ,4 0 b .........................  (18)

Formlerna (17) och (18) ger for en A/l :a 
med b =  12 dm 

T
-̂ -r- ss 6,7 sek/dm och 
ob

en A/2:a med b l 8 dm
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sek/dm, vilka varden vi anvant i ( 11) 
och (12).
Om vi later F betyda 15 — 5d +  2η·, 
dvs. F (d, φ) =  5 — 5d +  2q , sa kan 
vi sammanfatta formlerna ( 11), ( 12), 
(15) och (16) i:
A/l och C/2:
T =  165 — 0,833 (b — 16)- — 5d +
2<r .......................................................... (19)
A/2:
T =  199 — 0,20 (b — 28)'- — 5 d +
2ψ ................  (2 0)
(19) och (20) firms uppritade for olika 
varden pa 2φ — 5d i figurerna 4 och 5. 
Vingytan F antar vi ej paverka T namn- 
vitrt, om F ligger i narheten av 15— 66 
respective 29— 30 dm-.
(19) och (20) kan sagas vara en ett steg

/  Ctek)  f i t  ich C Z

En relativt betydelsefull nackdel rned 
formlerna, ar att de ej tar hansyn till 
graden av turbulens hos gransskiktet, 
nagot som ju paverkar sjunkhastigheten 
hogst vasentligt. En effektiv turbulator 
kan andra sjunkhastigheten mer an dras- 
tisk andring av bade tjocklek och flapp- 
ning. Det ar emellertid mycket svart att 
beskriva en godrycklig turbulensanord- 
ningsinverkan med enkla formler.

Invandningen mot att hansyn ej tages 
till turbulanseffekt mildras emellertid 
nagot av att T ju betyder den maximalt 
uppnaeliga glidflygtiden och i synnerhet 
vid stora spannvidder blir det svart att 
uppna derta T-varde utan tillracklig 
turbulens. Vi kan alltsa saga att form
lerna forutsatter god turbulens.

Ju storre b man tar till, desto svara- 
re ar det alltsa att uppna motsvarande 
T-varde och ju mer utstuderade plan-

battre approximation an (11) och (12), 
da den tillater en rel. stor variation av 
spannvidden b, och vad b betraffar ar 
vi alltsa ej tvungna att bara betrakta 
lokala variationer.

Man kan aven betrakta (19) och (20) 
som en Taylorutveckling av T, dar vi 
tagit med den viktigaste andraordnings- 
termen.

Formlerna (18) och (19) torde ge en 
noggrannhet av +  5 sekunder, vilken 
ar av samma storleksordning, som de 
variationer av T, som vaderleken kan 
fororsaka (andring av luftens tempera- 
tur och lufttrycket andrar Re-talet, som 
andrar T).

formslosningar maste man astadkomma 
(elliptiska spetskanaler). Exempel pa 
planformslosning for A/l:or visas i fi- 
g u r  6 .

Vi ser vidare ur figurerna 4 och 5, att 
det inte ar nagon ide att med en A/2 
ga over spannvidden 2,4 m, da okningen 
i T  darefter kan bli hogst 5 sekunder, 
samtidigt, som man maste bekymra sig 
alltmer for god turbulens. A/l:an nar 
sitt maximum vid 15— 16 dm spann- 
vidd.

Dessa formler kan ingalunda betraktas 
som ”fardiga” utan antagligen kommer 
jag att utveckla battre matematiska mo
deller liingre fram, bada for lokala och
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globala variationcr. Sar.skilt valvnings- 
funktionen φ finner jag otillfredsstal- 
lande (okar man t. ex. valvningen over 
8 °/o av kordan borde flygtiden inte 
okas namnvart).

Jag hoppas iiven kunna prestcra dia 
gram for D-modeller och C/l:or men 
jag har just nu alldeles for fa varden 
tillgangliga for att kunna bygga upp 
en modell over dessa forlopp.
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Motorkapa 

for TR

Figuren visar motorns inkapsling pa 
Arctic Circler 6B. Som bekant (MFN 
5/65) ar motorn ETA Mk II, forsedd 
med en extra stor cylindertopp, diame
ter 37 mm samt kompressionsskruv av 
aluminium, diameter 10 mm. Det se
nate for att forbattra varmeavlcdningen 
fran kompressionskolven. Totalt har pa 
detta satt kylytan femfaldigats.

Vilka ar nu motiven for detta utfo- 
rande av motorkapan? Huvudsakligen 
ar de av tva slag, aerodynamiska och 
hallfasthetstekniska. Med aerodynami- 
kens hjalp vill man halla luftmotstan- 
det nere samt kylningen jamn och ef- 
fektiv. Luftintagets kanter ar rundade 
med stor radie. Spetsiga kanter ger virv- 
lar som reducerar effektiva inlopps- 
arean. Med tanke pa propellern som 
snurrar nagon centimeter framfor inta- 
get ar stor nosradie har sarskilt viktigt.

Diagrammct nederst visar tvarsnitts- 
arean i cm2. Man utgar fran den luft- 
area man far kring motorn med 1 a 2 
mm frigang fran kapan. Varken topp 
oiler flansar far berora inkapslingen orn 
denna ar gjord av material tiled dalig 
varmeledningsformaga som tra eller 
plast. Totalarean enligt diagrammet 
kommer alltsa att besta av spalten runt 
motorn, fria arean tnellan kylflansarna 
samt eventuell okad frigang kring vev- 
liuset. Med tanke pa avgaser frail mo
torn som foljer kylluften och kylluftens 
uppvarmning reduceras arean framat och

okas bakat. Kanalerna omedelbart bak- 
om motorn har valts 1,3 ggr. storre an 
inloppet. Har man avgasport av typ 
Super Tigre som ej leder ut i kylkanalen 
skall siffran alltsa vara mindre.

Principen ar alltsa konstant area modi- 
fierad for volymokningen. Detta for att 
i mojlig utstriickning ge saninia strom- 
ninsnshastighet runt motorn. Liingst fram 
och liingst bak pa motorn uppnas detta 
givetvis anda intc. [iinin kylning onskar 
man for att undvika distorsion. Kon
stant stromningshastighct iir foljaktligen 
efterstravansvart.

Bakom motorn okar kanalerna som sy- 
nes ytterligare. Tack vare denna ex
pansion kan en del av tryckforlusten i 
kylkalkylen atervinnas. For att sedan 
s romningsbildcn kring kroppen ej skall 
storas onodigtvis mycket maste den ut- 
strommande kvlluften accellereras sa 
att om mojligt ingen hastighetsskillnad 
mellan kylluft och ytterluft uppstar. 
Det innebar for AC 6B att utlopps- 
arean ocksa skulle vara 1,3 ggr storre 
an luftintaeet. En kraftig strypning blir 
alltsa nodvandig.

Svarigheten att bestiimma volymok
ningen p. g. a. uppvarnnung och avgas- 
tillskott ar uppenbar. Darfor har ut- 
loppet forsetts med en stiillbar klaff 
varigenom utloppsarean kan andras fo
re flygning. Detta har jag dock ej an- 
nu haft tid att prova ut effekten av.

Utforandet enligt figuren av motorin-
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kapslingen ar gynnsamt ocksa ur hall- 
fasthetssynpunkt. Undersidans tjocklek 
motiveras harigenom. Fordelarna ar tva: 
Dels blir modellers nosparti med mo-

torupphangning mera robust, dels ges 
storre frihet vid val av infastningsme- 
tod for landningsstallet.

Goran Alseby
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Valfragor i klubbarna
Det tycks mig naturligt att i arets sista nummer av MEN pa klubbsidan tala om 

en infor det nya aret i manga klubbar vital fraga namligen valberedning. Redan i 
foregaende nummer diskuterade vi mojligheterna till forutseende i form av plane
ring och provtid for nya funktionarer. Nu skall vi alltsa titta pa metoder att fa 
lampliga personer valda.

Det ar kant att somliga klubbmedlem- 
mar ar synnerligen arbetsvilliga, andra 
tydligen ej intresserade alls. Den senare 
kategorin kan kanske kritiseras for att 
de ej bar sin andel av det gemensamma 
klubbarbetet men vi avstar fran sadana 
betraktelser. Inte heller skall vi vara sa 
naiva att vi pafor de arbetsvilliga nagon 
gloria for osjalviskt offervilliga man- 
niskor med endast kamraternas basta 
som motiv for sina handlingar. Makt- 
lystnad och bristande tilltro for kamra- 
ters prestationsformaga ar sakert lika 
vanligt. Det ar inget fel pa det. De gor 
en insats for modellflyget och det upp- 
skattar vi dem for. Hur skall da den 
bade arbetsvillige och duglige hittas?

Alla medlemniar har skal att engagera 
sig i diskussioner om arbetsfordelningen 
inom klubben, arbetsmetoder och person- 
val. Delta aktivt i arsmotet. Genom att 
konima oforberedd till ett arsmote blir 
man latt ett redskap i handerna pa dem 
som ar battre forberedda och rostar 
kanske tviirt emot sin egen omedvetna 
uppfattning.

Att paminna styrelsen om att se om sitt 
hus ar mahanda ej sa viktigt. Vanligen 
blir det i forsta hand styrelsen som for- 
bereder dessa fragor. En nackdel ar gi- 
vetvis att styrelsen ar part i malet och

darmed kanske ej alltid ser medlems- 
bnskemalen helt klart. Styrelsen skall 
dock vara ett tjanande organ for med- 
lemskaren.

Aterstar da valberedningen som bru- 
kar besta av tre personer utanfor funk- 
tionarsleden. vilka valjes atminstone 
nagra manader fore arsmotet. Valbered
ningen bor noggrant ga igenom befint- 
liga arbetsuppgifter liksom besatta pos
ter. Givetvis maste man kanna till det 
arbete som skall utforas fbr att veta 
vem som ar lamplig for uppdraget! Sam- 
tidigt diskuteras behovet av andringar 
i form av nya funktionarsbefattningar, 
rindrat antal styrelseledamoter och lik- 
nande. Praktiskt taget varjc medlem 
maste vara bekant med nagon av val- 
beredningens ledamoter. Pa sa vis ford- 
ras minsta mojliga initiativ for att en 
medlem skall underriitta beredningen 
om sina onskemal samtidigt som bered
ningen lattare far kontakt med med- 
lcmmarna for radfragor och fragor om 
arbetsvilja. Om beredningen diskutcrat 
de aktuella fragorna med praktiskt ta
get samtliga medlemmar ar detta ett 
gott tecken pa en effektiv valberedning! 
Det skall ske med diplomati, realism och 
kompromissformaga i forening!

Goran Alscby

20



Harnad i Osterled

lifter livlig brevviixling med modell- 
klubben Munkka i Helsingfors lyckades 
dess medlemmar overtala nagra Solna- 
iter att foreta en resa till vart ostra 
broderland, antagligen for att for de 
yngre leden framvisa oss som varnande 
exempel. Den svenska linkontrollstjar- 
nan stod ju inte precis i zenit efter NL 
i Oslo.

De fyra rnodiga tillbringade batresan 
Norrtalje— Abo med att srnida lomska 
planer, da alia var bverens om att fin- 
narnas uppfattning om svenskt linkon- 
trolleri var i starkt behov av en revi
sion.

Huvudklass i tavlingen var B-team, 
diir finalen skulle ga over 1000 varv. 
Dessutom forekom 3 ”fria” speedklas- 
ser for rekordforsok. Plats for skade- 
spelet: Malms flygplats 15 km norr om 
Helsingfors och dar man maste korsa 
huvudbanan for att komma till den av 
Munkka disponerade banstumpen.

De finska reglerna for B-team ar nagot 
skilda fran de svenska da man bara an- 
vander en mekaniker samt tillampar en 
s. k. tvaminutersregel. Detta innebar, 
att da ett heat avslutats ropas nasta 
upp, och deltagarna i detta har da 2 
min. pa sig att infinna sig i cirkeln. 
Nagot for svenska arrangorer, som bru- 
kar ha svart att halla tider?

De finska karrorna var av god stan
dard, men farterna holl sig kring 160 
km/tim. Mest anvandes Eta 29 som driv- 
kalla.

Uttagningarna gick over 200 varv. De 
bagge svenska lagen var snabbast pa 
8.20 resp. 8.59 (da 200-varvsfinaler 
kordes i Sverige var Bjorn Sagerman 
snabbast pa 9.27).

I finalen deltog 4 lag vilket gjorde att

det blev ganska trangt for piloterna. 
Detta redde dock upp sig redan efter c:a 
150 varv, da en svensk karra landade i 
ett par finska linor med ’’skatbo” som 
foljd. Bagg lagen brot da ingen orkade 
dra nya linor, vilket annars var tillatet. 
De tva kvarvarande piloterna sag mark- 
bart liittade ut.
Svenskarna drog stadigt fran och medan 

finnarna lodde fast ett avhoppat hjul 
skaffade de sig ett forsprang pa c:a 
200 varv.

Da svenskarna kort 750 varv sag pilo
terna ut som om de sprungit bredvid 
karran hela tiden, men i det laget blev 
finnarna tyvarr tvungna att bryta ef
ter en hard Iandning, och med uppbju- 
dande av sina sista krafter lyckades 
segraren fullfolja pa en tid av 45 min. 
51 sek., vilket ger en snitthastighet av 
131 km/tim. Vid de 17 omtankningarna 
gick det at 8 dl 'bransle. Resultat: 1. 
Svedling/Eklund, Sverige, 8.20, 45.51;
2 . Fagerstrom/Tammi, Finland, 9.37, 
574 varv; 3. Kjellberg/Sannes, Sverige, 
8.59, 136 varv; 4. Palho/Nore, Finland, 
9.08, 113 varv.

Innan man samlades for att utbyta 
djupa tankar och omsesidiga hedersbe- 
tygelser i Munkkas klu'bblokaler i ett 
nytt hyreshus i stadsdelen Munknas, 
fick man bevittna ett nytt nordiskt re- 
kord i speed 2,5 cc, da R alf Ekholm 
nadde 220 km/tim. med nitrerat brans
le.

Sadana har sma tripper ar trevliga, 
och de ger en del nya tips och idecr at 
den som agnar ett par weekandar at 
dem. Dessutom sags det vara bra for 
den internationella forstaelsen, men jag 
kan fortfarande inte ett ord finska.

”K ylld”
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Kylig tavling om 
Solnas pokal

SOLNAS POKAL 1965 sum av arran
gorerna for i ar tilldelats det ambitiosa 
peitetet ’’Norra Europas bast organise- 
rade”, kan till detta aven lagga titeln 
’’Norra Europas kallaste”. Viidergudar- 
na var pa sitt allra samsta humor; kyla, 
blast och aven cn del regnskurar vrak- 
tes ned over den tappra lilla skara pa 
18 int-, 7 B- och 5 A-teamlag som sam- 
lats till adel tavlan pa Bromma. Bland 
dessa aterfanns fran MFK Comet, Dan
mark, 3 int- och 1 A-lag. 2 finska lag, 
som skulle anlant med privatflyg ute- 
blev av naturliga skill; den starka vinden 
gjorde att de formodligen hamnade i 
Moskva i stiillet.

Pa grund av blasten var manfailet be- 
roende pa kvaddar ganska stort. I B- 
tcam aterstod efter 2 omgangar endast 
4 man, vilket fortog en del av spiin- 
ningen. Da hade en av favoriterna, Ovc 
Kjellberg, vid en for snabb landning 
blivit staende med yttervingen i handen. 
Finalister var (som vanligt) Hans Seed
ling och Olle Andersson, saint G. Bengt- 
sar, som tiivlade med en 3,2 cc PAW. 
Han noterade i forsoken den goda tiden 
7.24. Finalen blev en latt match for 
Seedling trots en extra omtankning, da 
Bengtsars kiirra var alltfor langsam och 
Olle Andersson hade problem med en 
vibrerande branslenal pa sin annars 
snabba Super-Tigre. I och med detta 
bar Seedling vunnit 1 1 raka segrar se
dan Solnas Pokal 1962 med samma mo
tor och samma karra!

Antalet tiivlande i A-klassen var myc- 
ket lagt, endast 5 stycken. Detta var 
arrangorerna enbart tacksamma for da

programmet iinda var ganska pressat. 
G. Njurling noterade 5.34 i forsoken, 
vilket ar endast 2 sek. over klubbkam- 
raten L. Anderssons svenska rekord. 
Detta hjalpte nu inte i finalen, som 
vanns av broderna Geschwendtncr frail 
Comet.

I team-int noterades ett verkligt bra 
resultat i finalen, men for ovrigt var ti- 
derna riitt manskliga och faltet val 
samlat (5 man inom 10 sek.). Aven hiir 
var manfailet ganska stort (4 lag no
terade ci tid), trots att man val i all- 
manhet vill tillmata intflygarna storre 
rutin tin A-och B-d:o. Efter forsta om- 
gkngen ledde overraskande Eklutid, Sol- 
na fore Axtilius och Johansson, bada 
Aerospced. Na, i andra omgangen kom 
titelforsvararna broderna Hasling, med 
dagens enda tid under 5 min., medan 
Eklund upprepade Ove Kjellbergs bra- 
vad, bara med den skillnaden att bak- 
kroppen lossnade i st. f. vingen. Till fi
nal Hasling, Axtilius och Eklund med 
en i all hast hamtad och hopskruvad 
rcservkarra, som inte kunde ge nagon 
konkurrens. Segern vanns av Hasling 
pa den utmarkta tiden 9.33, vilket ar 
danskt rekord i den s. k. klass H. Ingen 
missunnade dem den segern, da de gjort 
cn sa lang resa och dessutom varit tvung- 
na att sova i bilen pa lordagsnatten, da 
intet hotcllrum statt att uppbringa.

Till sist kunde en efter en hel dags 
skrikande, trots megafon ganska hes Ha- 
rald Sannes dela ut priserna i den snabbt 
fallande skymningen. Arrangorerna 
gladde sig at att ha fatt titta pa sina 
vandringspris en dag, samt at att ganget
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fran Comet tick en anledning att dyka 
upo aven nasta ar. Man hoppades dock 
att da fa tavlingen forlagd till ett tidi- 
gare skede av hosten. Oktober lampar 
sig bast for inomhusflygning.

Overlamnandct av int-pokalen var 
extra hogtidligt, da man fyLit densarn- 
ma med Moselvin, detta som en pro
test mot rabaldret kring mellanolet.

En mindre rolig sak: mekanikerna vi- 
sade en tendens att vara lite vardslosa 
och ga for langt in i cirkeln. Ett olycks- 
tillbud uppstod, men den syndande fick 
bara en touche av vingen. Manga var 
ocksa forutseende och anvande olika 
typer av gruv- och mc-hjalmar. Som 
ex.: en B-team med en fart av c:a 160 
km/t har lika stor energi som en 1 iten 
bil vid 5 km/t. Jag betvivlar att nagon 
vill stoppa en bil aven med sa lag fart 
med huvudet! Herrar mekaniker niaste 
skarpa sig, annars bor obligatoriska 
hjalmar inforas.

Huttrande och med blafrusna hander 
skildes sa till slut deltagarna med den 
forhoppningen att nasta ar skulle med- 
fora stora resultatforbattringar, atmin- 
stone for dem sjalva. Svenska linkon- 
trollare kunde ga i ide.

Anders Eklund

Resultatlista.
A

H. o. J . Geschwendtner, 
Comet .............................. 5.57 6.48
Njurling/Andersson, 
DSFK .............................. 5.34 6.51
Eransson.'Ahlstrom,
LEN .............................. 7.13 7.23

B
Svedling/ Eklund,
Solna MSK ..................... 6.54 7.07
Andersson Larsson,
Tigre .............................. 7.00 8.15
Bengtsar/Eriksson,
Orion .............................. 7.24 9.44

int
Hasling Hasling, Comet 4.57 9.33
Axtilius/Ahlstroni, 
Aerospeed ..................... 5.08 1 1.39
Eklund Svedling, Solna 
Johansson/Salomonsson,
Aerospeed .....................
Bengtsar/Eriksson, Orion

5.02 14.12

5.15
5.16
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Arets riksstamma holls i Linkoping den 20— 21 november. Som vanligt 
kommer ett protokoll att utsandas till alia klubbar och har kommer vi 
darfor endast i korthet att redogora for de viktigaste besluten.

Vard for riksstamman var Linkopingseskadern och de skotte alia ar- 
rangemang pa ett fortjanstfullt siitt. 13 klubbar var representerade med 
rostberattigade ombud.

Sune Persson skotte som vanligt ord- 
forandeklubban med saker hand.

Pa lordagseftermiddagen behandlades 
huvudsakligen revisorernas berattelse. 
Revisorerna papekade forbundets likvi- 
ditetssvarigheter och visade liven vagar 
pa vilka de akuta svarigheterna kunde 
losas. Styrelsen redogjorde for sin syn 
pa saken och lovade att starka ekono- 
mien under kommande ar. Darefter till- 
sty rkte den narvarande revisorn ansvars- 
frihet for styrelsen och detta blev aven 
motets beslut.

Den stora fragan i ar var uttagnings- 
principen for friflyglandslag. 1964 ars 
riksstamma valde en kommitte som ut- 
rett fragan och till arets stamma fram- 
lagt forslag till uttagningssystem.

Bo Modeer var kommittens talesman 
och redogjorde ingaende for uttagnings- 
utredningens stiillningstaganden. Aven 
i den foljande debatten gjorde Modeer 
ett starkt intryck genom sitt klara och 
logiska resonemang.

C.-G. Sundstedt stallde de bada alter- 
nativen uttagningssystem eller UK mot 
varandra och omrostning om dessa fore- 
togs. Rostsiffrorna blev 16 for system 
och 12 for UK. Uttagningsutredningens 
forslag antogs darefter med endast smar- 
re andringar.

Sedan overgick stamman till att be- 
handla styrelsens forslag och motioner 
fran klubbarna. Vi noterade foljande 
beslut:

Avgifterna till forbundet blir oforand- 
rade ar 1966. Aven avgiften for tav- 
lingslicens blir oforandrat 10: — kr per 
gren.

Resefordelning skall tillampas vid Riks- 
stammorna fr. o. m. ar 1966. (Undan- 
tag for arrangerande klubb).

Raketflygverksamheten ingar fran ar 
1966 som en ordinarie gren i SMFF:s 
verksamhet och SM-tavling skall ocksa 
arrangeras.

Forsokstavlingar i Pylonracing skall 
anordnas. De amerikanska reglerna gal- 
ler tills vidare.

De ’’svenska reglerna” i Combat skall 
tillampas aven ar 1966.

FAI-regeln om likvardighet mellan lag- 
medlemmarna i TR-int skall tillampas.

UK valjes for uttagning av landslaget 
till NL i friflygning ar 1966. For ov- 
riga internationella friflygtavlingar skall 
UT arrangeras i maj eller juni manad.

Mfk Orions motion om andring av 
combatreglerna avslogs.

Linkopingseskaderns motion om lik- 
stallighet mellan pilot och mekaniker 
aven i TR-A och TR-B gav upphov till
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Team-racing B ar ingen stor klass i 
Sverige. Darfor blir det latt sa att pres
tationer av god standard i denna klass 
ej blir sa allmant bekanta som de tav- 
lande fortjanar. TR-B domineras av 
Solna MSK. Det stora namnet ar Hans 
Svedling som ’’pilotar” sin modell 
VOSTOCK (se MFN 6/64). Forste me- 
kaniker ar Anders Eklund (se aven om- 
slagsbilden MFN 3/64). Deras prestatio
ner kan antas vara i varldsklass aven 
om jamforelser ar svara att gora. I host 
har laget noterat sin 10:e seger i rad! 
Darvid har de forbattrat sitt eget 
svenska rekord fern ganger! Lat oss tit- 
ta pa den Svedlingska resultattabellen:

1962
Vartavlingen 4:e pi. 8.17 150 V.
Solnas Pokal . . 1 :a pi. 14.44 200 V .
Hagshult ............ 2 :a pi. 11.13 200 V.

1963
Solnas Pokal . . 1 :a pi. 7.16 160 V .
Oktoberkannan 1 :a pi. 7.07 160 V .

1964
Vartavlingen . . 1 :a pi. 6.32 160 V .
Borlange ............ 1 :a pi. 6.32 160 V .
Hosttavlingen . . 1 :a pi. 7.53 160 V .
Filbyter ............ 1 :a pi. 6.46 160 V .
Solnas Pokal . 1 :a pi. 6.37 160 V .

1963
Kaffepetter . . . . 1 :a pi. 6.36 160 V .
Vartavlingen . . 1 :a pi. 6.15 160 V .
Finland ............ 1 :a pi. 45.51 1000 V .
Solnas Pokal . l :a pi. 6.54 160 V .

Fin prestation 

i B-team

en lang diskussion. Slutligen enades man 
om en kompromiss som innebar att bade 
mekaniker och pilot skall anmalas till 
tavlingen, men andring av lagsamman- 
sattningen far goras pa startplatsen fore 
tavlingens borjan.

Sa aterstod endast valforrattningen. 
Alla styrelseledamoter som stod i tur att 
avga omvaldes. Av suppleanterna hade 
tyviirr Goran Alseby avsagt sig och till 
hans eftertradare som styrelsesuppleant 
valdes C.-G. Sundstedt, Uppsala. Revi- 
sorerna omvaldes givetvis.

Materialforvaltare blev for friflyg Rag- 
nar Ahman och for linstyrning Ove 
Kjellberg.

Valberedningen fick foljande samman- 
sattning: Kjell Rosenlund, Ragnar
Ahman och Lennart Flodstrom.

Landslagskommitte i friflyg blev Bengt 
Johansson, Bo Modeer och Gunnar Ka- 
len. Dessa skall aven vara UK for Nor- 
diska Landskampen.

Slutligen kunde stammodeltagarna skil- 
jas, och det bestaende minnet av stam- 
man blir att den genomfordes i en lugn 
och avspand atmosfar.

V. /.
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Cox Special MKII

Cox Special iir en sarling bland da- 
gens hogeffektmotorer i 2,5 cm3-klas- 
sen. Den liknar fortfarande en ,049:a 
(0,8 cm3). Specialen ar den enda 2,5.-a 
som har cylinderfoder och flansar i eti 
stift. Det ar den enda som inte anvander 
stycke och glodtopp i stallet for glod- 
skruvar for hopfastningen och inga 
gjutna delar. Vevaxellagret och ventil- 
systemet, vilket i princip ar lika utfort 
pa alia Tee-Dee-motorer, ar helt skilt 
frail konkurrerande motorers system.

Vevhuset ar bearbetat frail dural och 
innehaller vevaxellagret vilket pa 
Mark II har fatt ett kort oljespar fran 
vevhusets inre for att underlatta smorj- 
ningen. Dessutom ar ventiloppningen 
bredare och som resultat har insugnings- 
perioden okat med c:a 5 till totalt 
195°. Ventilen oppnar c:a 32° efter 
BDC och stanger c:a 47° efter TDC. 
Avgasportens tider iir desamma som for 
Special Mk I och Tee Dee 15 och den 
oppnas 70” efter TDC och stanger 70” 
efter BDC. Overstromningen ar oppen 
ungefar 130°. Extra luft sugs in i vev
huset under kolven, genom avgasporten, 
i ung. 50°.

Stdrsta skillnaden mellan Mk I och 
Mk II ligger i cylinderfodret. Avgas
portens djup iir oforitndrad men dar den 
nya avgasporten flicker 135 av cylin- 
derns omkrets, tiickte de biida avgas-

portarna pa Mk I vardera c:a 9Τ' eller 
tillsammans 194°. Mk II har darfor en 
yta pa avgasporten pa endast c:a 70 °/o 
av Mk I. Mittemot avgasporten finns en 
enda overstromningskanal och pa bada 
sidor om denna, vinklade mot dess 
overdel, finns ytterligare tva kanaler. 
Totala tviirsnittsytan av dessa tre over- 
stromningskanaler ar inte mycket storre 
an de tva kanalernas yta pa Mk I. Man 
kan bara teoretisera over eventuella for- 
delar men arrangemanget placerar in 
Mk II bland de oglespolade motorerna 
medan Mk I tillhorde de tvarspolade.

Aterstaende delar iir identiska med 
Mk I med undantag for kolv-vevstaks- 
enheten. Den flattoppade kolven har en 
forbattrad finish men vevstaken iir 
pressad i stiiller for svarvad. I mitt tyc- 
ke en klar forsamring ur slitsynpunkt 
men det var befogat med en forstark- 
ning av vevaxeln ur hallfasthetssyn- 
punkt. Liksom forut iir kolvbulten helt 
fri i kolvlagren men tva distansringar 
iir pakrympta for att halla den pa plats 
da inga andskydd forekommer.

Det svarta skyddet runt friimre delen 
av vevhuset iir gjutet av en plasttyp 
som kallas Delrin. Skyddet halls fast 
av en paskruvad aluminiumring pa 
friimre delen av vevaxellagret. Om allt- 
for stor kraft anviinds da denna alu- 
miniumring dras at kan friimre delen

96



av vevaxellagret pressas ihop. Anvands 
for lite kraft kan ringen vibrera loss 
och fungera som en sjiilvlasande broms 
som mycket effektivt stoppar motorn 
genom ate lasa mot medbringaren.

Vevaxeln iir av hardat stal och har 
utsvarvad motvikt som balans. Diame- 
tern ar hela 11,2 mm och gaspassagen 
ovanligt stor, namligen 7,5 mm.

Cylinderfodret ar gjort i ett stycke med 
kylflansarna och ar ohardat. Det ar bla- 
nerat for rostskyddets skull och skruvas 
fast i vevhuset. Cylindertoppen iir cn 
glodtopp, dvs. glodspiralen sitter fast i 
toppen som byts helt da spiralen vibre- 
rat eller brants sonder. En lampligare 
form kan tack vare glodtoppen erhal- 
las pa forbrcinningsrummet. Glodtop
pen skruvas ned i cylinderfodret och 
tiitar med en kopparpackning.

Coc-motorerna anses inte behova och 
rekommenderas ingen inkorning fran 
fabriken utover c:a 1 min. korning med 
riklig bransletillforsel for en grundlig 
urskoljning. Testmotorn fick dock c:a 
15 min. korning pa 70/30 och med pro- 
pellern 8 " X 4 "  Power Prop. Efter den- 
na korning byttes branslet till Cox Ra
cing och nagra kortare korperioder pa 
tillsammans c:a 15 min. gjordes. Under 
denna tid kordes ocksa pa 7 " X 4 "  Po
wer Prop. Efter denna halvtimma gjorde 
motorn 17.150 rpm pa 8 " X 4 "  Power 
Prop, och 20.900 vpm pa 7 ''X 4 "  Po
wer Prop. Efter att ha korts drygt en 
timma i D2-modelIen ’’Clear Miss 5”

har varven okat till c:a 17.400 resp. 
21.100 vpm. Jamfort med Mk 1 ar den 
alltsa nagot samre pa 8 " X 4 "  men drygt 
1.000 vpm biittre pa 7 " X 4 " .  Enligt Pe
ter Chinn gav Mk I 0,45 hk och den 
nya Mk II 0,48 hk vid c:a 20.000 vpm. 
Cox Special Mk II iir alltsa den hittills 
starkaste 2,5 cm3 motorn utan kullagrad 
vevaxel. Jamfort med Mk I och Tee 
Dee 15 har Mk II  ytterligare en fordel, 
den startar namligen inte baklanges som 
de ovriga hade en tendons till.

I.ennarth l.arssnn

Nytt tiojdrekord 

for modellplan

Ett nytt hojdrekord for modellplan har 
satts den 5 sept. 1965 av Bill Northrop, 
Newark Del., USA. Det nya rekordet 
lyder pa 16.690 fot och darmed slog 
han tva rekord, namligen hojdrekordet 
for radiostyrda modeller som tidigare 
innehades av amerikanen Maynard Hill 
och det absoluta hojdrekordet for mo- 
dellflygplan. Det sistnamnda rekordet 
hade statt sig anda sedan ar 1947 da 
ryssen Georg I.ibouchkin nadde 13.700 
fot.
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ρ α  modellmarknaden

ALLT ΟΜ H O BBY heter en inycket 
elegant bok, redigerad av Jan Jango. 
Den omfattar 144 sidor i A4-format och 
innehaller massor med fina bilder, varav 
flera i fargtryck. Visserligen har vi sett 
de fiesta fotona tidigare i tidskriften 
Modell-Hobby, men artiklarna ar belt 
nya, atminstone i modellflygavdelning- 
cn. Vi rekommenderar darfor modell- 
flygarna att kopa boken, trots det hoga 
priset, c:a 20 : — kr.

HO BBYBO KEN  1966 bor modellfly- 
garna daremot akta sig for — savida 
de inte ocksa ar intresserade av jolle- 
segling. Boken innehaller namligen inte

ctt ord ora modellflyg och bryter diir- 
med en mer an 20-arig tradition.
En palitlig inspirationskalla ar daremot 

AEROMODELLER ANNUAL och 
arets upplaga utgor inget undantag. Att 
rakna upp innehallet skulle fora allt- 
for langt. Vi sliger i stallet: Kop den! 
Den kostar endast kr. 11: 65 och kan 
erhallas fran B. Beckman & Co AB.

Fran sarnma firma och till samma pris 
kan man fa RADIO CONTROL MA
NUAL. En handbok pa 176 sidor som 
har sammanstallts av Henry J. Nicholls. 
Olika forfattare behandlar alia former 
av radioflyg och i tabellform finns de-

Dct g.ir bra att flyga civen pa v'mtvrn — om mart har den riitta utrustningen.
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Min-X ’’Astromitc V I”.

taljerad information om alia tillgang- 
liga radioutrustningar.

Materialnyheter

Lars Olsson i Koping utokar inom kort 
sin sortering av glasfiberkroppar med 
Falcon 56, Mustfire m. fl. Dessa glas
fiberkroppar ar de finaste vi sett och 
tal val en internationell jamforelse.

Antligcn bar Min-X kommit med sin 
lange vantade multiproportionalanlagg- 
ning ASTROM ITE VI. Den kostar 
S 500.00 komplett med alia tillbehor. 
Bland fordelarna kan namnas en utcf- 
fekt av hela 3 watt.

Hobbytjanst har nu fatt in en stor sor
tering av japanska MK tillbehor. Framst 
lagger man marke till fina landstall och 
hjul. Priset pa MK transistoriserade mul
tiservo har ocksa sankts.

Med OS Max 10 RC har radioflygar- 
na fatt en kvalitetsmotor aven for de 
mindre modellerna. Cylindervolymen 
1,76 cm5 dr ju ganska ovanlig men det 
gor inte rnotorn mindre anvandbar — 
snarare tvartom. Vikten ar endast 85 g. 
Priset ar annu inte faststallt.
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Rapport fr«in FAI

Kort rapport fran 1965 ars FAI-mote med modellflygkommissio- 
nen den 18— 19 november.

18 lander var representerade med bl. a. Sune Stark och Gunnar 
Hofmann fran Sverige.
Arets forhandlingar rorde framst friflyg och radioflyg och dessa 

tva grenars sub-kommitteer var de enda som sammantradde.

Beslut
Friflyg: C2, max 40 g gunimi med 230 

g min. totalvikt. D2, standard bransle 
20-80 cller 25-75 olja-metanol for 
glodstiftsmotorerna. Dieslar fritt brans
le. I ovrigt inga andringar varfor detta 
galler t. o. m. 1967 ars VM.

Radioflyg: Nytt flygprogram utarbe- 
tades och antogs preliminart att provas 
i de anslutna landerna under 1966 och 
faststallas att galla for 1967 ars VM. 
Vi kommer att tillampa det omedelbart 
fran arsskiftet. Programmet blir enligt 
foljande:

1. Start.
2. Dubbel Vingover.
3. Kombinerad immelman och inver- 

terad immelman.
4. Loopingar (3 st).
5. Inverterade loopingar (3 st).
6. Trc rollar i en foljd at valfritt hall.
7. En langsam roll at valfritt hall, 

tid c:a 5 sek.
8. Rollande kvadrat.
9. Stjartglid.

10. Horisontell atta.
11. Kubansk atta.
12. Vertikal atta.
13. Inverterad rakflygning (min. 5 sek).
14. Inverterad atta.
15. ’’Top hat”.
16. Spin (3 varv).
17. Inflygning for landning (4X 90).
18. Landningens beskaffenhet.

Nagra kommentarcr till ovanstaendc:
1. START. Modellen skall nu sta still 

efter det den slappts och borja rora sig 
med motorpadrag.

2. DUBBEL VINGOVER. Borjar som 
forut men efter vandningen i topplaget 
ges dykroder och gores en halv bunt och 
en ny vingover direkt med urgang pa 
normalt satt.

3. IMMELMAN +  INVERTERAD IM
MELMAN. Gor immelman som forut 
och ga omedelbart ned i en halv bunt 
och rolla ratt med urgang pa samma 
hojd och riktning som ingangen.

4 och 5. LOOPING resp. BUNT. Rak- 
nas som EN manover och inte tre som 
forut.

8. ROLLANDE KVADRAT. Elyg rakt 
fram, rolla till rygglage, svang 90°, rol
la till rattvant lage, svang 90u, rolla 
till rygglage, svang 90°, rolla till ratt
vant lage och svang 90° for att komma 
ut med samma hojd och riktning som 
ingangen.

13. IN VERTERAD RAKFLYGNIN G. 
Borja i rattvant lage, rolla ett halvt 
varv till rygglage, flyg pa rygg minst 
5 sek., rolla tillbaka till rattvant lage, 
alltsammans i en med marken parallell 
rak linje.

Forts, pa sid. 33
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l A s a r n a s  p a r l a m e n t

Vad skall vi gdra med C-1 ?

Efter att ha ognat genom julnum- 
ret av Aeromodeller grips man som ak- 
tiv modellflygare har i lander av en 
stillsam vanvetrig skepsis. I Storbritan- 
nicn har man anammat den kontinentala 
lilla kautschukklassen ’’Coupe d’Hiver” 
med stor entusiasm och skisserar nu ett 
mysigt internationellt och nationellt in- 
bjudningstavlingsprogram med telefon- 
matcher och annat vinrerpyssel med des- 
sa smakarror.

Har i landet har man stallt sig kall- 
sinnig till C d’H under hanvisning till 
att vi ju redan har en ’’liten” gummi- 
motorklass kallad C -1. Denna kallsin- 
nighet har kommit fram hos de klub- 
bar som over huvud taget orkat ge na- 
got late fran sig i anledning av den for- 
soksomgang med den kontinentala klas- 
sen som undertecknad dristade sig till 
forra aret i akt och mening att fa till 
stand nagot annat an poangjagande av 
en elit gummibandsvirtuoser.

I objektivitetens namn skall jag sam- 
tidigt ge min eloge till den stora skara 
nya wakefieldflygare som harjat i pris- 
listorna senaste sasongen. Sjalvfallet 
maste man satsa hart pa den internatio- 
nella kanten, men behover man verkli- 
gen lagga ner sa mycket tid och energi 
pa den, att den redan existerande C -l-  
klasscn alldeles kommer bort?

VARFOR FLYGS D ET IN TE C-1?
Standardsvaret — att det inte finns 

anvandbara materialsatser i handeln — 
maste dessvarre underkiinnas. Man far 
inte blanda samman orsak och verkan.

Bristen pa anvandbara C-l-grejor kom- 
mersiellt beror pa bristen pa intresse hos 
dem som kunde tankas flyga klassen. 
Ingen vettig tillverkare laggcr pengar 
pa en vara han vet blir svarsald i da- 
gens lage. Ingen skugga ma falla over 
vara bussiga tillverkare och grossister i 
den har branschen!

AR D ET REGLERNA DET 
AR FEL PA?

C-l-specifikationen kraver en modell 
med hogst 10 dm2 baryta, en totalvikt 
av minst 12 g/dm2 yta och en gummi- 
motorvikt av hogst 30 g.

Detta verkar ju ganska enkelt och re- 
sulterar ocksa i en ganska natt och be- 
handig modell. Nackdelen ar den att 
kiirran blir val liten for att man skall 
kunna gora maxtider jamt i vart nagot 
till omvaxlande klimat, men att klassen 
fbr den skull sa gott som helt skulle 
sakna utovare ar val hart. Varfor inte 
ta reglerna som en teknisk utmaning pa 
samma satt som vi gjort i andra klasser?

AR D ET M O JLIGEN  OSS SJALVA 
D ET AR FEL PA?

Min personliga asikt lutar allt at det 
hallet att vi blivit sa forblindade av 
poangjagande och stravan efter sekun- 
der att vi glomt bort att det faktiskt 
ocksa ar roligt att modellflyga!

VARFOR IN TE GENAST 
TANKA OM?

Lat ga for att C-1 ar en svarflugen 
klass, men den ar samtidigt rolig och 

Forts, pa sid. 36
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SMFF:s verksamhet

forts, fr. sid. 5

tokollforda sammantraden, komplette- 
rat med livliga kontakter per telefon 
och brev. Kommitteer for MFN, funk- 
tionarskursen, forbundets aktivitetsini- 
tiativ samt landslagsuttagning har ar- 
betat pa styrelsens uppdrag.

Antalet klubbar, medlemmar och li
censer framgar av figurerna.

Forbundets ekonomi har varit hart an- 
strangd men styrelsen hyser goda for- 
hoppningar ora aterhamtning under in- 
nevarande ar.

En tva veckors kurs for klubbfunktio- 
narer har ordnats med Carl-Goran 
Sundstedt, Uppsala, som kursledare. 
Darvid har deltagarnas resor och uppe- 
halle bekostats av forbundet.

Antalet sanktionerade tavlingar inom 
friflyget har varit fjorton, varav VT 
och SM maste installas i forsta forsoket 
p. g. a. daligt vader. Internationellt har 
friflygarnas framgangar varit stora, med 
bl. a. lagsegrar i VM och NM.

Linstyrarna har tavlat nationellt atta 
ganger under aret. De internationella 
prestationerna har varit medelmattiga.

Radiostyrningen har stora problem att 
finna tavlingsarrangorer. Internationellt 
sett ar Sverige pa vag uppat men har 
annu nagra steg kvar till toppen. Arets 
intresse har koncentrerats till arrange- 
mangen av VM pa Ljungbyhed.

Modellraketgrenen har i ar haft sin 
forsta tavling.

I arsberattelsens slutord pekar styrel
sen pa de anstrangningar som gjorts for 
modellflygets spridning, de begransade 
ekonomiska resurserna, tavlingsfram- 
gangarna, det goda samarbetet med 
klubbar, funktionarer och medlemmar 
samt en forhoppning om en lyckosam 
framtid for svenskt modellflyg.

Arctic

Ak pA kurs
Du, som brukar slanga bort dina som- 

marferier pa gladjelost badande, solan- 
de, pluggande el. dyl. Varfor inte ta dig 
i kragen och istallet agna din dyrbara 
tid at nagot nyttigt och obs! roligt?

T. ex. at SMFF:s tvaveckorskurs for 
instruktorer. Efter att ha deltagit i -65 
ars kurs kan undertecknad inte annat 
an verkligen rekommendera den. Det 
var fjorton dagar fyllda av ’’instruk- 
tionsteknik”, bygge, trimning, aero- 
dynamik och mycket annat (det goda 
kaket inte att forglomma).

Alltsa: For tva verkligt givande vec- 
kor, anmal Dig till forbundets kurs i 
sommar.

En som var med

Rapport <ρόη FAI

forts, fr. sid. 31

15. TOP HAT. Flyg normalt, tag upp 
till vertikalt lage, rolla ett halvt varv, 
plana ut i horisontell ryggflygning, ga 
over i dykning vertikalt, rolla ett halvt 
varv och tag upp till normal flygning 
pa samma hojd och samma kurs som in- 
gangen.

18. LANDNINGE'NS BESKAFFEN- 
HET. Bedomes som forut, men koeffi- 
cienten bestammes av var landningen 
sker, salunda att inom 25 m cirkeln ger 
10, inom 50 m cirkeln ger 5 och utan- 
for 0. Detta ger en skarpning mot ti- 
digare da man kunde fa poang aven vid 
landning utanfor cirklarna.

Sa fort protokollet med figurer m. m. 
kommer fran FAI kommer SMFF att 
foranstalta om tryckning av nya domar- 
kort och omarbetning av domarhandled- 
ningen. De exemplar som finns kvar 
forses med en bilaga enligt ovanstaen- 
de som ger besked om den exakta be- 
dbmningsgrunden.

Gunnar Hofmann
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Gamens lagtavling
a rets sista

Arets sista nationella tavling, Gamens 
lagtavling, holls under de basta tank- 
bara vaderleksforhallanden sondagen 
den 7 november pa F-13 i Norrkoping. 
Vindstyrkan varierade mellan en till tre 
meter per sekund, temperaturen var om- 
kring 0° och solen infann sig vid mid- 
dagstiden. Tyvarr var deltagarantalet 
daligt med endast fem 6-mannalag som 
startandc.

I A:2 klassen gjorde Hansheiri Tho- 
mann comeback efter en tids tavlings- 
uppehall. Han visade att han fortfaran- 
de har sin fina kansla for A-2:orna kvar 
och segrade fore klubbkamraten och 
arets svenske mastare Bertil Westin. 
Claes Martensson gjorde en fin insats 
och ledde tavlingen med fyra max. Han 
sprang dock bort sig i sista starten och 
hamnade i ett sjunkomrade med en dalig 
tid som foljd.

Tre man statade med full tid i C-2 ef
ter fem starter. I finalen var Ragnar 
Ahman den baste och den ende som kla- 
rade 4 minuter. Han hade mycket fina 
flygningar med fint motorstig och sta- 
bilt lugnt glid. Tvaa blev Rune Johans
son och Bengt Blomberg trea. Ragnar 
kunde ocksa gladja sig at framgangen 
for sin C-2:a ’’Tempo 2” som aven 
flogs utav Blomberg och fyran Johan 
Bagge.

D-2-klassen blev en resultatmiissigt 
mycket fin tavling med hela sex fina- 
lister. Har maste tva finalflygningar 
goras da tre man klarade 4-minuters- 
gransen. Rolf Hagel segrade fore Jan 
Zetterdahl och Urban Nygren. De tva 
Solna-grabbarna hade dock otur i sina 
sista finalstarter. Zetterdahl hade intc

sett upp med landningen av sin kiirra 
utan fick ta till en otrimmad ”Pla- 
duska” och Nygren fick for lang mo- 
tortid. Dvriga finalister var Carl-Erik 
Auner, som var tio sekunder for ”kort”
1 forsta finalflygningen, samt Hakan 
Broberg och Hans Ahlstrom.

I lagtavlingen overraskade Gamens lag
2 med att ta segern. Delta lag bestod 
av fyra juniorer samt tva seniorer. 
Juniorerna hade lovat att sla Gamens 
forstalag och gladjen over att infria 
loftet var mycket stor.

RESULTAT:

Lagtavlingen
1. Gamen lag 2 5.087 sek. H. Thomann,
H. Andersson, J . Bagge, B. Blomberg, 
B. I. Svensson och A. Andersson. 2. Bor- 
lange MSK 5.057 sek. 3. Gamen lag 1 
5.044 sek. 4. Malmo 4.731 sek. 5 Solna 
MSK 4.324 sek.

Individuellt. A-2
I. Hansheiri Hhomann, Gamen, 868 
sek. 2. Bertil Westin, Gamen, 826 sek.
3. Claes Martensson, Malmo, 818 sek.
4. Inge Sundstedt, Borlange, 808 sek. 5. 
Roland Andersson, Borlange, 807 sek. 
6. Hans Andersson, Gamen, 766 sek. 7.
J. O. Akesson, Malmo, 727 sek. 8. P. O. 
Moberg, Solna, 723 sek. 9. G. Kalen, 
Gamen, 681 sek. 10. B. Svensson, Solna, 
353 sek.

C-2
1. Ragnar Ahman, Gamen, 900+ 240 
sek. 2. Rune Johansson, Gamen, 900 +  

Forts, pa sid. 39
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Mera om

kompressionsreglering

Min artikel i MFN nr 5/65 har vackt 
ovantat stort intresse. 1 artikeln avstod 
jag fran allt for detaljerade upplys- 
ningar da var losning ej i alia punkter 
ar gynnsam. For att forckomma ytter- 
ligare fragor kan dock foljande komp- 
pletterande tekniska upplysningar ges.
( 1) 10 ficklampsbatterier i serie.
( 2) Kabelinfastningar i batteripaket 

och handtag medelst jack.
( 3) Glasfiberhandtag laminerat i fyra 

lager pa en oval papptub. Tvavags 
sjalvneutraliserande strombrytare.

( 4) Linornas motstand ar naturligtvis 
100 ohm — ej 1000 ohm som jag 
tidigare angivit.

( 9) Marx Microperm 1000 (6—24 V), 
som med aktuell spanning, lindi- 
mensioner och darrned motstand 
drivs med 200mA, vid tomgang, 
kraver den 40 mA. Motorn forses 
med drivkugg fran Micro T 05 
vaxellada som fiistes med Loctite 
pa utgaende axeln sedan denna 
konats. Konan kan slipas genom 
att man kor motorn! Liimplig 
Loctite typ Retaining Compound 
(gron) som ar snabbhardande och 
fyller glapp upp till 0,12 mm.

(10) Graupner T  05 vaxellada utvax- 
ling 141/1 eller 485/1.

(11) Kullager diameter 3/10 mm.
Om de fel som forekommit kan mera 

sagas. Elmotorn har nagon gang beckat 
ihop av olja fran bransle och avgaser. 
Vaxelladans bakande har svarvats ur och 
motorns utgaende axel gar in i ladan. 
Detta hakar ibland upp sig. Vaxelladans 
utgaende axel har forsetts med en slits

varefter drivskruven (12) drivs via en 
polhemsliknande knut. Slarvigt utford 
slits leder till att vaxelladan driver sig 
ut ur kapslingan (11). Med tanke pa 
skydd mot fororeningar bor alltsa kap
slingan innesluta hela drivpaketet och 
utforas sa att stora axiella laster kan 
upptas.

For att undcrlatta test av anlaggningen 
utan modcll och flygning anvandes bat- 
teripaketet att via ett motstand om 
100 ohm driva motorn via jacket (7).
Spar i flansarna for havarmen (13) 

bor ej goras med tanke pa risken for 
distorsion. Armen (13) bor ej som hittills 
goras i 5 mm dural utan i tunn stal- 
plat som forses med lagring for stal- 
pinnen. Da stors kylluftstrommen mind- 
re.

Under flygning har upprepade strom- 
pulser med ungeftir tre sekunders ljingd 
visat sig lattast att tillampa. Att hoja 
till ratt lage ar lattare an att sanka 
kompressionen. Trogheten i den acku- 
mulerande motorvarmen gor att en pa- 
bbrjad sankning forst ej marks varefter 
en plotslig nedgang kommer. Fiar man 
fortsatt sanka under fordrojningstiden 
kan kompressionen da vara sa lag att 
motorn stannar.

Det ar svart for piloten att bedoma 
sin flygfart och pa sa vis marka en fart- 
minskande svag overkomprimering. Vid 
EM lanade vi darfor Gamens radioan- 
ltiggningar for medborgarbandet. Mans 
tog tid vart fernte flygvarv och gav via 
radio anvisning om eventuella kompres- 
sionsandringar. Radiokontroll?

Goran
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Vad skall vi ...
forts, fr. sid. 32

dessutom billig. Som det har sett ut i 
startlistorna senaste tiden ser det emel- 
lertid dessvarre ut som om klassen skul- 
le bli ’’liten” i mer an ett avseende. Det 
gar att gora resultat uppat 800— 850 
sekunder, om bara arrangorerna har 
mojlighet att halla full maxtid. Det har 
tyvarr blivit alltfor vanligt att tav- 
lingar i smaklasserna gar pa sa sma 
fait, att man maste inskranka sig till 2 
minuters max, vilket onekligen fortar 
en del av tjusningen med att kunna gora 
full tid, dvs. 3 minuter, om bara all- 
ting fungerar . . .

Saknar man egna ideer om hur bra 
C -l skall se ut, kan man mahanda fa 
impulser genom att titta pa exempelvis 
cn Coupe d’Hiver-ritning som var med 
som bilaga i Aeromodellers julnummer 
1964, som val films i de fiesta klubbar. 
Den rakar vara bra precis 10 kvadrat- 
decimeter stor, och man kan ganska 
enkelt gora om kroppen, sa att 30- 
gramsmotorn Dassar in. For ovrigt re- 
kommenderas tyska ritningar eller var- 
for inte omkonstruktion av det numera 
ratt bedagade forrad G -l-or som finns 
i handeln.

Nagot maste vi gora, bara inte lata 
klassen do sotdoden.

C.-G. Sundstedt
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Instruktorskursen 1965
Som vanligt holls det i somras cn kurs 

for blivande klubbinstruktorer i Norr- 
koping, dar Gamens ypperliga lokaler 
stallts till forfogande for arrangorerna, 
SMFF och Studieforbundet Medborgar- 
skolan. Dessvarre var det inte sa manga 
klubbar som skickade deltagare denna 
gang. De vetgirige kom fran AIvsbyn, 
Ustersund, Uppsala, Enkoping och Norr- 
koping. Notabelt ar att Dansk Aero- 
klub stint sin friflygchef, Poul-Erik Ly- 
regard till kursen som deltagare och ob- 
servator. Detta tyder onekligen pa att 
vara kurser vackt uppmarksamhet aven 
bland grannarna.

Majoritcten av deltagare var frifly- 
gare, aven detta som vanligt. Anser lin- 
stymingsklubbarna att de inte behover 
kompetenta instruktorer, eller misstror 
man kursbestyrelsen orn att gora en 
kurs for deras behov? Som sakerna nu 
forholl sig fick kursen i alia fall en duv- 
ning i combat, da Goran Alseby med 
en billast medhjalpare kom upp fran 
Linkoping och demonstrerade denna av 
sa manga oprovade modellflyggren. Se
dan alia dessutom fatt flyga nagra vary

med en relativt ’’snail” combatmaskin 
med Gorans beskyddande hand i be- 
haglig narhet, var intresset ordentligt 
vackt.

Ett annat bejublat inslag i kursen var 
vcrksamheten sondagen den 1 augusti 
— mitt mellan kursveckorna — da det 
som bekant var Nordisk Landskamp for 
friflygarna pa Kungsangen. Man far 
leta lange efter ett battre praktiskt till- 
falle att studera tavlingsarrangemang 
’’fran insidan”. Mannarna i kursen ver- 
kade som funktionarer under tavlingen, 
utom Johan Bagge, forstas, som tavlade 
i Wakefield.

Ratt mycket flygning blev det ocksa, 
eftersom deltagarna hade egna modeller 
med sig. Tillfalle gavs att jamfora elek- 
tronisk och ’’mansklig” termiksokning 
(las Gunnar Kalen), men jamforelsen 
haltar kanske lite, eftersom man annu 
inte natt samma grad av tillforlitlighet 
med de sma ladorna som Gunnar, nar 
han ar i form.

Eljest bjod kursprogrammet pa den 
vanliga dosen aerodynamik, forenings- 
teknik, ledaretaktik, flygfaltsvett, mo-
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O rdforande: Sune Persson, Box 105, KOPING.
Tel. bost. 0221/106 87, arb. 0221/137 50. 
Efter vaxelns stangning 0221/137 53.

Vice ordf. och grcnchef 
fo r  friflygning:

Gunnar Kalen, Svarvaregatan 9, NORR- 
KOPING.
Tel. bost. 011/331 36, arb. 011/378 30.

Korrcsponderande
sekreterare:

Lars Andersson, Tycho Brahegatan 35, 
LIMHAMN.
Tel. bost. 040/516 62.

Protokollsckrcterare: Carl-Erik Auner, Backgatan 36, NORR- 
KDPING.
Tel. bost. 011/652 91, arb. 011/360 99.

Kassor: Karl-Anders Ericsson, N. Kyrkogatan 25, 
HARNOSAND.
Tel. bost. 0611/153 78, arb. 0611/121 65.

G rcnchef for linstyrning: Christer Soderberg, Torsg. 39, 
STOCKHOLM Va.

G rcnchef fo r  radioflygning: Gunnar Hofmann, Docentgatan 1 A, 
MALMO S.
Tel. bost. 040/92 10 72, arb. 040/93 65 20.

G rcnchef fo r  rakctflyg : Olle Olsson, Bokebergsgatan 19, 
HASSLEHOLM.
Tel. bost. 0451/157 20.

Spcciella nppdrag: Lennarth Larsson, Dalvagen 56, 
ENEBYBERG.
Tel. bost. 08/58 36 10, arb. 08/23 60 40/447.

Supple ant: Olof Hansson, Torbjornsliden 3, 
GOTEBORG H.
Tel. bost. 031/22 30 26,

Suppleant: Calle Sundstedt, Norrlandsg. 34 B, 
UPPSALA.
Tel. 11 59 36.

torlara, trimnin^slara m. m. sadant som 
en instruktor maste kunna. I byggloka- 
len sysslade man med mera avanceradc 
saker an vanligt. Halva kursen byggde 
Ragnar Ahmans C-2 (se MFN nr 2), 
medan andra byggde A-2-or. En Tem
po-1 och en chuck-glider snabbtillver- 
kades ocksa.

Sammanfattningsvis kan sagas att de

tva kursveckorna blev sa fyllda av ar- 
bete, entusiasm och nya ron att verk- 
samheten helt enkelt inte gar att sam- 
manfatta i nagra ord! Redan nu har 
planeringen for kurserna modell -66 
borjat. Kurskommitterade onskar sig 
bara ett storre intresse for de kurserna 
an de som senast varit.
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t A v l i n g s k a l e n d e r

I. Svenska tiivlingar, friflygande
30/1 Runntavlingen, Borlange.
20/2 Vintertavlingen, Koping.
mars Norbergstraffen.
mars Nordiska Landskampen i Norge.
II. Internationella tavlingar.
20/2 Finland. Friflygande samt lagtavling.

9/4 Tyskland. Hangsegelflyg, RC.
10/4 Tjeckoslovakien. Linstyrning, speed och TR.
19/5 Osterrike. Linsryrning, speed, stunt, coinbat och TR.
21/5 Belgien. Linstyrning, speed, stunt, combat och TR.

4/6 Tjeckoslovakien. Modellraketflygning.
11/6 Tyskland. Radiostyrda sjomodeller.
18/6 Tyskland. RC-1 ’’Grand Prix d’Europe”.

8/7 Osterrike. Segelmodeller och segelmodeller med hjalpmotorer. 
25/7 Jugoslavien. ’’Varteks pokalen”. Segelmodeller och TR.
30/7 Jugoslavien. Europamasterskap, klass D2.
13/8 Osterrike. Radiostyrning.
14/8 Jugoslavien. Sjomodeller.
20/8 Tjeckoslovakien. Radiostyrning, RC-I.
20/8 Saar. Friflygning.
26/8 Tyskland. Radiostyrning.
27/8 Tyskland. Hangsegelmodeller, RC.
26/8 Belgien. Motorseglare, RC.
23/9 Osterrike. ’’Dolomite-pokalen”.
Tillagg:
27/2 Frankrike. ’’Coupe d’Hiver”.
29/5 Frankrike. Maubeuge-tavlingen. 
maj Italien, Linkontrolltavling, stunt och combat, 
juni Italien. Europa-pokalen i RC. 
sept. Italien. ”Guld-pokalen”, TR.

Angivet datum for de internationella tavlingarna avser ankomst- 
dagen. Resp. grenchefer lamnar narmare uppgifter om tavlingarna.

Gamens lagtavling ...

forts, fr. sid. 34

227 sek. 3. Bengt Blomberg, Gamen, 
900+ 180  sek. 4. Johan Bagge, Gamen, 
870 sek. 5. Lennart Hansson, Malmo, 
849 sek. 6. Bengt Johansson, Malmo, 
825 sek. 7. Crister Wassborn, Borlange, 
822 sek. 8. C. Hillerstrom, Borlange, 
820 sek. 9. Jan Zetterdahl, Solna, 779 
sek. 10. Kjell Livenborg, Solna, 696 
sek.

D-2
1. Rolf Hagel, Malmo, 900+ 240  +  240 
sek. 2. Jan Zetterdahl, Solna, 900 +  240 
+  226 sek. 3. Urban Nygren, Solna, 900 
+  240 sek. 4. Carl-Erik Auner, Gamen, 
900 +  230 sek. 5. Hakan Broberg, Bor
lange, 900 +  229 sek. 6. Hans Ahlstrom, 
Borlange, 900 +  185 sek. 7. Lennart 
Larsson, Solna, 873 sek. 8. Bengt-Inge 
Svensson, Gamen, 858 sek. 9. Hans 
Friis, Gamen, 837 sek. 10. Ake Anders- 
son, Gamen, 825 sek. 11. Ake Lundin, 
Malmo, 612 sek.
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Visste Du ...
att SMFF saljer en massa trcvliga artiklar som modcllflygarna kan ha 
gladje av. Har presenterar vi ett urval.

Ritningar
En massa bra modeller har under arens lopp presenterats i MFN. Bygg- 

ritningar finns till de fiesta av dem. Tyviirr medger inte utrymmet att vi 
raknar upp dem har, utan vi far hanvisa till tidigare nummer av tid- 
ningen. Saknar Du nagot nummer av MFN, komplettera da samlingen. 
Sldre nummer kostar 2 : — kr/st.

Byggsats
Den valkanda ’’Tempo 1”. En idealisk nyborjarmodell. Pris per st 8 :5 0  

Toms. I 10-forpackning for kursverksamheten 7 5 :— +  oms.

Mdrken
SMFF-nalen skall alia modellflygare bara. Pris 4: — kr. Till klubbarna 

saljer vi dessutom prestationsmarken i brons ( 3 : — ), silver ( 4 :— ) och 
guld (5: — ).

Nallasar for endast 1 : — kr per st. Jattebilligt!

Dekaler
Antligen har vi fatt fram SMFF-dekalen. En stor karta (18X 21 cm) in- 

nehaller 5 st SMFF-emblem (2 st 3 cm, 2 st 7 cm och 1 st 12 cm) men 
kostar trots detta inte mer an 3 : — .

M o d e l l f l y g t i a n d b o G k e r
Handbok nummer 1 iir en utmarkt 
grundbok for nyborjare och ctt fint 
hjalpmedel vid kurser. Pris 11: —
Handbok nummer 2 berattar om bur 
man konstruerar modellflygplan. En ut
markt handbok for den som sjalv vill 
konstruera sina plan och inhamta teo- 
retiska kunskapcr. 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 fr£n SMFF:s exp. Hangeryd LAMMHULT


