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nr.4629 KWIK FLY MK III

I GRAUPHERs program 
findes Europas stor- 
ste udvalg - der er 
noget for enhver 
smag.
GRAUPNER-byggesaet er 
KVALITETS-byggesaet - 
delene passer sammen 
og tegningerne over- 
skuelige og meget de- 
taljerede.

Phil Kraft's verdensmesterskabsmodel, 
vingefang 151o mm, lo ccm motor, mange faerdige 
dele. Pris excl. motor kr. 265,- med lo$ moms.

nr. 4227, DANDY
Svaeveily, vingefang l6oo mm, 
flyvevaegt excl. radio ca. 55o g, 
med radio op til looo g.

V A R I O P R O P

Hr. 5738, modtagerdel. 
Hr. 3742, kanaldel.

Hr. 3718. 
VARIOPROP propor
tional-sender med 
lo kanal er*.
Pet nye VARIOPROP proportional-anlaeg er fuldt 
simultant og digital!, 12 forsk. frekvenser i 
25 mHz-omr§.det med udsk. kvarts. Laes mere om det 
i RG prospektet til kr. l,5o. Priser fra ca. 19oo 
kr. Pendler-anlaeg fra ca. 85o kr. Alle anlaeg kan
udbygges. Kan kobes p& ratebetaling med en fornnftig udbetaling og 
fradragsberettigede renter. FORHAHDLES I ALLE HOHEYIOREETHIirGER. 
Hovedkatalog f&s for kr. 7,- i frimaerker eller forudbetaling til 
generalagenturet: IB AHDERSEH, 962o AlESTRIJP.
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Si fyldte Kongelig Dansk Aeroklub 60 ir. Vi vil onsite tillyk- 
ke, og vi vil samtidig udtrykke vort hib om, at KDA ikke - som 
de fleste 60-irige - forfalder til konservatisne og navlebesku- 
else.

Enhver modelflyver, der har haft nogen forbindelse ned Aero- 
klubben, ved, at der er mange ting i KDA's organisation, der 
skal aendres, for KDA bliver "et organ af livsvigtig betydning 
for alle almenflyvningens udovere" - som det si smukt udtryk- 
kes i jubilseumsartiklen (FLYV 1-69).

Situationen for modelflyveme er den, at vi er bundet til 
KDA, hvis vi skal vaere tilsluttet FAI. Kun medlemraer af FAI kan 
deltage i internationale konkurrencer, si de konkurrence-minde- 
de modelflyvere kan ikke undvsre medlemsskabet af FAI. Det er 
ogsi disse modelflyvere, der lider mest under den dirlige ser
vice, som KDA yder modelflyveme. Vi er ikke blevet medlemmer 
af Idrstsforbundet, der gores ikke propaganda for modelflyve- 
sporten, man har slojfet hveranden nordiske landskamp (der af- 
holdes nu kun NM de dr, hvor der ikke er VM) og KDA's sekreta- 
riat arrangerer ikke modelflyvekonkurrencer. Tilsyneladende 
har mar. ikke ar.det med modelflyveme at gore, end at man sen
der dem kontingentopkraevninger, diplomer og MB-blade. Desuden· 
sslger man forskellige smiting (timere, liner, beklsedningspa- 
pir o. 1 .) og man sorger for, at modelflyveme er ansvarsfor- 
sikret (forsikringen er temmelig uanvendelig pga. den meget 
ho j e selvri siko).

Meget tyder imidlertid pi, at der er bedre tider pa vej.
Man hvisker meget i krogene, og det drejer sig altsammen om 
genindforelse af modelflyveunionen - sammen med svaeveflyve- 
og motorflyveunionen. Aerokluoben skal splittes op i et pas- 
sende antal unioner, der tilsluttes Kongelig Dansk Aeroklub 
og dermed FAI. Kongelig Dar.sk Aeroklub reduceres til et kon- 
tor, og de enkelte unioner opretter selv sekretariater efter 
deres behov. De har desuden frie hsr.der til at organ!sere sig, 
som de vil. Dette kan hetyde en stor bedring af modelflyveraes 
vilkir, sifremt modelflyveridet .ran skaffe kvalificeret arbejds- 
kraft til vort sekretariat.

Pris - lossalg kr. 3.- 
irsabonr.ement kr. 15.- (6 numre)
Annoncepriser excl. moms.
1 / 1 side - 2oo kr.
1/ 2 side - llo kr.
1 /4 side - 60 kr.
1/8 side - 35 kr.
lilisg for annoncer pi side 2 og
bagside - 25> af normalprisen.

Si vort onske for jubilaren mi vsre, at struktursendringen 
bliver gennemfort si hurrigt son muligt. Forst da er der grund 
til at tage hir.anden i handeme og synge KDA's pris - miske.

Per Grunnet.

INDHOLD:
Bfvertr.·-·: fra bladet er kun til- 
lac-;, nir redaktionen har givet 
skriiilig tilladelse.
Signerede artikler, der bringes 
i "Modelflyvenyt", stir for for- 
fattemes regning og er ikke 
nodvendigvis udtryk for redak- 
tionens mening.
Tiyk:
Thisted Amtsbogtrykkeri, Thisted.

Topper, en kunstflyvningsmodel ......... side 4.
Motortest, Super Tigre G 15 G ..........  side 6 .
Gennembrydning af termikmuren..........  side 7 .
Meshack, gasmotormodel .................  side lo
RC-nyt ................................. side 12
Boomer, RC-kunstflyvningsmodel ......... side 1 3
Tuning af Super Tigre G 15 D ........... side 17
Tailplane-setting til gasmotormodeller .. side 18
Maa John, en speedmodel ................  side 22
Kan du huske ..? ....................... side 24
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• en
kunstflyvnings-
modet · - -

Beskrevet af HANS GESCHWENDTNER

Denne model stammer fra de ame- 
rikanske AYSC konkurrencer, der 
flyres hrert ir, med deltagelse 
af unge op til 18 Sr. Der ma kun 
deltage in fra hver stat, der har 
kralificeret sig gennem udtagelses- 
konkurrencer 1 sin hjemstat.

I finalen flyrer man sa fire gre- 
ne med samme model, nemlig: Speed, 
Stunt, Varighed og Byggekonkurren- 
ce. Alle fire grene tmller til en 
samlet konkurrence.

Eddie Elasick, der flej Topper, 
randt i 1961, hror hans grenplace- 
ringer bier felgende* Nr, 1 i Stu
nt, Nr,2 i Bygning, Nr. 6 i Speed 
og Nr. 6 i Varighed. Det skal lige 
nsevnes at en model som Flite Stre
ak ogsa har yundet AYSC mesterska- 
bet, hyilket jo fortasller lidt om 
den kralitet Topper er i besiddel- 
se af.
Vi bringer denne tegning, der 

forst har rmret offentliggjort i 
American Modeller, fordl der ikke 
her i landet er nogle der flyyer 
med den type modeller, nemlig mo- 
dellen, der ligger lige midt imel- 
lem Artist og Nobler.-Ihvertfald 
ses de ikke yed konkurrencerne.

Den kan lares bide til 2,5 ccm 
og 5-6 ocm motorer, man skal si 
bare rette sig efter de angirne 
milestokke pi tegningen. Der er 
en del interesseante ting pi teg
ningen, som f.eks. indbygget sty- 
retej pi en fladkropsmodel, un- 
derstellet osr.,men red et nmrme- 
re studium af tegningen, ril man
ge flere finesser dukke op.

Modellen har faktisk en smule 
failles med Shark 15, men er efter 
min mening meget bedre.

Byggerejledningen, der bringes 
i det falgende, er forhibentlig 
si fyldestgarende som muligt, si 
selr nybegyndere, kan fa glade 
af modellen.

Bygningen starter med ringen, 
som fardiggeres far den kan li
mes pa kroppen.

Man larer en mid- 
ter-og en tipribbe, som man satter 
yderst pi hrer side af 9 lidt ri- 
geligt skarne ribber, red det at 
det hele boltes sammen sa bagkan- 
ten er lige pi alle ribberne. Der- 
efter slibes hele opsatningen ned 
til en ensartet indskrankning af 
ribberne fra midterribben til tip- 
ribben. Denne procedure gentages 
med den anden ribbeafdeling, dog 
ma man reere opmasrksom pa, at det 
yderste plan er ca. 3 cm mindre 
end det inderste, saledes at den 
nasstyderste ribbe kun skal reere 
en mikroanelse sterre end tiprib- 
ben.

Nar man har skaret ud til lis
ter, trekantshul (Kun i den ene 
M-ribbe) osr.skal ringen sarnies. 
Vingen skal, nir den samles ha
re spidsning, saledes at yderste 
ribbeorerside er klodset 5 op 
orer byggeplanet.
Vingen skal bygges med orersi- 

den nedad, og man starter med at 
klodse horedb jselken opj der efter 
ssettes forkantslisten og bagkan- 
ten pi.-Tilsidst sssttes hored- 
bjaslken pi undersiden.

For -og bagkantsbeklsedningen 
sssttes pa,-strips'ene limes oren- 
pa ribberne,-planet rendes, og den 
samme procedure gentages

Trekantsfundamentet og styretej 
installeres, flapsene monteres, 
og tilsidst kommer ererne, hris 
trasrsnit ogsi kan ses pi tegnin
gen — Husk bly i den yderste. 
Juster neutral trekant= neutral 
flaps, og speend derefter styrete- 
jet. Tilsidst bekla«ies midten af 
planet.

Vingen slibes, dopes, slibes og 
beklasdes med tynd silke, og dop

til sid6t hele planet 5 gange.
Kroppen skaeres ud af en lo mm 

mellem Balsa ( 13 mm hris det er 
en 6 com motor),derefter instal
leres motorfundamentet. Nar man 
skmrer ud til stedstangsrillen, 
sker der faktisk det at man deler 
kroppen pi langs, si det er bedst 
at hare skaret kropssiderne ud pa 
nurmrenae tidspunkt, for at nare 
noget at rette sig sikkert efter 
nar man samler den igen.
X-finers nsseforstmrkningen skss- 
res ud og limes pa begge sider. 
Derefter limes kun in balsaside pi 
kroppen, da turen nu er kommet til 
installering af hejde -og sideror, 
der lares af 5 am η-balsa. Der ind 
feldes desuden et pax X-finerssti- 
rere, der samtidig styrer stedstan 
gen (se tegninren). Nax disse ting 
er punktinmen pi plaas, samtidigt 
med at styretejet ex installeret, 
kontrollexes det endnu engang om 
alt ex neutralt pi det rigtige ti
dspunkt. -Bris dette er i orden li
mes det hele grundigt pa plads.
Nar man har samlet modellen, ril 
jeg tilrade at man beklasder hele 
modellen med silke incl. haleplan, 
krop, sideror osr.-altsa det hele.

Dnderstellets konstruktion frem- 
gax rist rigeligt af tegningen.
Som tank foreslar jeg en tank ef 

ter F&lmer systemet ( ca. 5o com 
for 2,5 og ca. 90 ccm for 6 ccm) 

Hris man ellers har nogle pro- 
blemer, er man relkommen til at 
skrire til redaktionen 
God bygge -og flyrelyst med

Topper

Hans Geschwendtner.
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SUPER~TIGRE 
G IS G
V ED OLE HASLING

AFPR0VNING AF S-T G.15

Den her afprovede motor, er den 
aye type G.15 med lille udbl«s- 
ningsport i krumtaphuset. Den er 
kobt hos en dansk forhandler, og 
reprassenterer saledes, hvad man 
kan forvente, nar man keber en 
butiks-motor. Der findes givetvis 
bade darligere og bedre eksempla- 
rer, men typisk er det, at den ke- 
rer en del langsommere end de mo- 
torer, visse udenlandske model- 
flyveblade far tileendt af fab- 
rilcanterne med henblik pa preve- 
korsler.
OPBYGNING:

Den er i grunden den samme mot
or, som blev introduceret i 1964. 
Den eneste vsssentlige forskel, er 
udformningen af udblcesningsporten
1 krumtaphuset. Originalen var 5 
x 25 mm, medens den nye version 
har et betydeligt mindre hul, nem- 
lig 4 x 13 mm, der Bidder i mid- 
ten af en 7 ,5 x 36 mm flange. 
Flangen har 2 skruehuller og 2 
gevindhuller, hvilket giver for- 
skellige muligheder for monte
ring af Manifolds.

De ovrige karakteristiske trade 
er bibeholdt: Den enorme 7,2 x 
11 ,2 indsugningskanal i krumtap
huset, de to kuglelejer, som 
krumtapakslen korer i( henholds- 
vis lo x 24 x 7 og 5 x 16 x 5 
for bageste og forreste leje.)

Krumtapakslen har en diameter 
pa lo mm, faldende til 5 mm ved 
forreste leje. F&sningen i le- 
jerne og tastningsstykket mellem 
dem, er sadan at akslen selv kan 
falde pa plads ( altsa los). Det 
store ventilhul ( 8 x 13) mm ab- 
ner til den store 7 ,5 mm 0 store 
gaspassage i akslen. Krumtappin- 
den pa 5 mm 0, sidder pa en 4,3 
mm tyk flange, der er frsset 
bort pa begge sider af pinden 
for at forbedre motorens totale 
balance.
Plejlstangen er fremstillet af 
stang-Aluminium ( dural.).
Cylinder og stempel er af al- 

mindelig S-T type:
Skyllekanalerne bestar af to 

parallellogram-formede udfraes- 
ninger, medens udblmsningsporten 
er almindelig rektangulmr, 4 mm 
hoj og 16 mm bred. I stemplet 
holdes krydspinden pa plads af
2 sma pianotrads „laseringe". 
Cylinderen spandes ned i huset 
ved hjalp af topstykket, der 
holdes fast af seks skruer.

Forbrandingskammeret har et 
2,75 mm bredt Squish-Band langs 
hele yderkanten, og et 9,5 x 2 
mm kugleformet centrum. Afstan- 
den mellem stempel i overste dod- 
punkt, og topstykkets Squish-Band 
er o,25 mm. ( ifgl. George Aldri
ch i Aeromodeller Annual, ber det 
ware ο, 1 mm ).

Bagdakslet er det gamle, der 
holdes fast af 4 skruer.
TIMING:

Motorens timings-diagram er som 
folger:

Udblasni 138° ( 69°FND - 69°END )
SkyInin: 141° (70,5°FND-70,5°END ) 
Indsugn: 2o2° ( 35°END - 57°E0D )
( FND=For nederste dedeenter, END= 
efter nederste dedeenter E0D= ef- 
ter everste dedeenter).
Som det kan ses, sker det marke- 

lige, at skylleporten abner en a- 
nelse fer udblmsningen, og abner 
en anelse senere end samme.
K0KSEL:

Inden den egentlige prevekersel, 
testedes motoren med og uden plas- 
ticindsatsen. Da nogen fartforsk- 
el ikke kunne noteres, kertes mo
toren med indsats, grundet sterre 
fleksibilitet i nalestillingen.
Motoren kertes med tryktank i 

begge tilfaide.Trykudtaget sad i

C., 770 mm Tryk 
Brrandstof: 20 % Castrol K.

80 % Methanol. 
Tilkerselstid: 1 time.

bagdmkslet 
Vejr: + 2

Proven deltes op i to afdelin- 
ger: A) Med den originale top + 
glecercr ( ST-rcr og Fireball-rer 
var ens).og 3) Doriginalt top 
aed neddrejet Cox-26o2 rer, som 
de arvendes til Speed og Gasmo- 
toraodeller.

Med begge typer toppe viste mo
toren sig at rare smrdeles let at 
starte; Mar nalestillingen en 
gang var etableret, startede mo
toren inden for nogle enkelte 
flick nar den haTde faet en ud- 
blssnings-snaps.
Resultaterr.e stilles skeaatisk, 
for derved at gcre iea cere over- 
skuelige:

Alle malinger udiertes aed et 
mekanisk Easier lachcneter (Rris 
ca. 25o.-Kr).
Som det ses er der tale om et 

keapemmssigt spring i ydelse ved 
anvendelse af Ccx-toppenj ismr 
ved heje endrejnirger. Ievrigt 
havde motoren svsrt ved at holde 
et konstart o-dre;ningstal; den 
la hele tiden og xrrte et par 
hundrede cadre.;ringer op og ned 
til trods for at den var ganske 
tIl2S". lette kan nlske skyldes 
det kolde vejr, der ikke ligefrem 
er ideelt for glcdercrsaotorer.
DIVERSE:
,7ra starten var det meringen at 

prove dels en E.D.-Power-Pipe og 
dels en i;enrelavet dobbelt-konus 
pipe, nen iette umuliggjordes af 
besvsr ned =anifolden,-Men det 
koaser vi tilbage til senere.

Ole Easling.

PROPEL S-T Top+ 
aim. rar CQX-Top Gevinst 

med COX-T.
8 X 4  TORNADO NYLON 13.900 14.500 600

8 X 4  COX NYLON med firk. tip 14.500 15.400 900

8 X 4  PCWER-PROP TR£PR0PEL 15.000 16.200 1-200

8 X 4  SEEED-FLITE TRS ( ESGI ) 15.500 16.800 1.300

8 x 4  - jj - skaret ned til 7x4 17.600 18.750 1.150

7 X 4  TORNADO NYLON 17.500 l8.800 1.300

8 X 4  S PEED-F,Bkaret til 6 x 4 18.500 20.100 1.600
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Gennembrydntng 
af termikmuren

af ARNE

f<gzzag

HANSEN

Ovenst&ende kan mAsice synes som en spag, men ae 
felgende betragtninger Scan fare til en begrun- 
delse for dette begreb. Med andre ord omhandler 
dette termikkens indflydelse ρδ den fritflyven- 
de models flyveegenskaber (specielt A2), samt 
modellens indtrsngningsevne til det stabile ter- 
mikomrAde.
Fra marken kender vi problemet:
In model har tilsyneladende fanget termik, men 
i rsste ajeblik bliver den "puffet ud". Den fo- 
retager mAske en kurve for at prove igen, dog 
atter med dArligt resultat. I mange tilfslde 
farer disse indtrsngningsforsag til stall. 
SpargsaAIet mA nu melde sig, om vi kan gare noget 
for at forbedre modellens muligheder for lettere 
at nA ind i det termikomrli.de, hvor opvinden er 
stabil med ns s ten konstant opadg&ende lufthas- 
tighed. Sr modellen farst i dette omrAde, vil 
den bevsge sig med luftstrammen opad, men iav- 
rigt felge sit nonaale flyvemanster. 1 det grsn- 
seomrAde, vi vil betragte, forages luftens ver- 
tikale hastighed ind imod termiksajlens centrum. 
Pordelingen af denne hastigiiedsforagelse kan vi 
ikke foruase naje, den vil sandsynligvis variere 
efter forholdene, men uanset dette kan vi se ρδ 
de faktorer, som vi selv er herre over og bedam- 
me tendensen for deres gunstige vaerdier. ρβζζΞρτ
Lad os benytte felgende bensvnelser:
W  : Luftens vertikale hastighed.

δ \/τ  · Luftens vertikale hastighedssndring pr. 
meter.

a : Planprofilets indfaldsvinkel.
aoc : Andringen af planprofilets indfaldsvin

kel.

/o : Den indstillede vinkelfors 
plan og haleplan.

A /3 : jEndringen af vinkelforskellon mcixeu 
plan og haleplan.

L : Afstanden mellem forkanten ρδ plan og 
haleplan.

V : Modellens normale flyvehastighed.
V I : Modellens flyvehastighed ved indtrsng-

ning mod termikcentrum.
Ρδ felgende skitse ses, hvordan modellen 

pAvirkes, ηδτ den flyver i kanten af termik
sa jlen, hvor der er varierende vertikal vind- 
hastighed..

Modellen vil sage at tilpasse sig den op- 
adgAende luftstram med dennes hastighed, men 
da den varierer, vil plan og haleplan p&vir- 
kes forskelligt.

Af skitsen kan der udledes felgende formel 
for den vinkelafvigelse (a/J ) i stramningsret- 
ningen mellem plan og haleplan, som dette vil
"^rArsage.

- VT a ~ V

= -■ % > L · 
V '  - L

Det ses, at modellen vil opfore sig som oiu 
vinkelforskellen mellem plan og haleplan blev 
foraget med Δ/3 , uden at tyngdepunktet forsky- 
des.

Det er altsA afgarende at holde &/3 lille, 
dvs. at man skal vslge L lille, idet man natur- 
ligvis tager hensyn til det foragede "down- 
wash" og dettes indflydelse ρδ lsngdestabilite- 
ten. Desuden anskes V  stor. Plyvehastigheden 
V  under de givne betingelser vil afhsnge af den 
snaring af planets indfaldsvinkel noc , som fal- 
ger af vinkelforskellen Δ/3. Deime vil bevirke 
en forringelse af flyvehastigheden. Poruden det
te vil flyvehastigheden pAvirkes af det forhold, 
at modellen bevsger sig mod eget vertikal has
tighed, son den sager at tilpasse sig. Por at 
felge denne udssttes den for en opadgAende ac
celeration pAinVr-V'. Hertil krsves en foragel- 
se af opdriften ρδ δ  A ~ 0.1 ■ 6 ■ h\/T ■ V ' , hvor 
S er modellens vsgt. Denne opdriftsforagelse mA 
skaffes ved eget flyvehastighed.

Ti stAr derfor i ferste tilfslde over for en 
Arsag til forringet flyvehastighed, i andet til
fslde en Arsag til foraget hastighed. Por nor- 
malt udfomede modeller vil dette medfare en sam
let forringelse af flyvehastigheden, idet en be- 
regning for h VT · Ο,Ί for en given A2-model vi- 
ser: V  o,95 V. Dvs. en lille forringelse af 
den normale flyvehastighed. Dette er naturligvis 
under forudsatning af, at planprofilet kan tAle 
vinkelforegelsen &ec , uden at der forekommer 
stall-tendens. Idet V ^ V 1 bar vi altsA tilstrs- 
be en passende stor flyvehastighed V. Ifalge 
formlen for opdrift har vi:.

A * F - C a i  V2
eller:

T er altsA afhsngig af A/P (= planbelastning) 
og af opdriftskoefficienten Ca . Vslges et plan-
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profil, som ikke vil flyve med for stor Ca-vardi, 
vil V holdes rimelig stor, evt. kombineret med 
en /planbelastning noget over reglemes minimum. 
Den mindre Ca-v®rdi vil miske betyde en lille 
forogelse af syhkehastigheden, men det m3. beimer- 
kes, at den inducerede modstand, som udgsr ca.
3o$ af den samlede modstand, formindskes. C 5

■ Λ ). Modellens glidetal kan derfor meget vel 
blive forbedret, isar hvis man gsr lidt ekstra 
ud af modellens overfladebehandling og kroppens 
udfo rmning.

Vi bar nu segt at bolde Δβ lille. Men afga- 
rende for at bindre modellen i at stalle er, at 
den indstiller sig til en lille foragelse af 
planets indfaldsvinkel Δα. , nir vinkelforskellen 
forages Δ β  .

For at fi et indtryk af afhangigheden mellem 
Δβ og aa og de faktorer, der bar indflydelse pi 
dette forbold, kan vi optegne to momentdiagram- 
mer for en A2-model. (se figurerne pi modstien- 
de side).
Det ene diagram viser modellen med samme profil 
i plan og baleplan og tyngdepunktsplacering 60$ 
af korden.
Det andet viser samme model, men med et hale- 
plansprofil med nasten flad underside og tyng
depunktsplacering 5o& af korden.
Biagrammerne indebolder en momentkurve for pla
nets opdriftsmoment om tyngdepunktet ( )
samt en kurve for baleplanets negative moment 
om tyngdepunktet (rMj).
Begge modeller er trimmet til indfaldsvinkel 

cc = 5°. Dette punkt ses pi diagramaerne som 
skseringspunktet mellem de to momentkurver dvs. 
momenterne udligner binanden.

Et mil for storrelsen af det oprettende mo
ment for en given afvigelse af planets indfalds
vinkel fra balancepunktet fremkommer som den 
lodrette af stand mellem kurveme (det skravere- 
de omride). Det ses, at det oprettende moment 
for samme vinkelafvigelse er sterre for 5o$ TP, 
end for 60$ TP, men bvordan er forboldet i f  i 
de to tilfaelde?

For at kunne se dette er der til venstre i 
diagrammerne indtegnet en kurve, der angiver ba
leplanets negative moment i forbold til balepla
nets indfaldsvinkel. Den vandrette afstand mel
lem denne kurve og balancepunktet pi planets 
momentkurve angiver den effektive vinkelforskel 
mellem plan og baleplan. De to punkter pi kur
veme angiver jo netop de indfaldsvinkler, bvor 
plan og baleplansmomenter er lige store. Den 
effektive vinkelforskel mellem plan og baleplan 
bestir af summen af den indstillede vinkelfor
skel β  og den vinkelafvigelse, der fremkommer 
ved down-wasb fra planet.

Der er indtegnet en mellemliggende hjalpekur- 
ve, som adskiller disse to vinkler, idet vinklen 
for "down-wash" er beregnet. Den vandrette af- 
stand mellem denne kurve og balancepunktet pi 
planmomentkurven viser altsi den indstillede 
vinkelforskel β  mellem plan og baleplan. Den vi
ser sig ved det valgte balancepunkt svarende til 
oc = 5 ° for 6o$ TP at vare ca. 3°6 og for 5o$ TP 
ca. 4°. Hvad vil der nu ske i de to tilfalde, 
bvis vi foroger /3 med 1° ( Δ β = 1° )? For 6o$ TP 
vil dette sige, at den nye vinkelforskel bliver 
β  * Δ β = 4°6·. Man finder nu det punkt pi plan- 
kurven, bvorfra den vandrette af stand til hjsel- 
pekurven er 4°6. Her findes det nye balancepunkt 
og i dette tilfalde viser det sig at vare ved 
7?3 indfaldsvinkel pi planet eller en foragelse 
af indfaldsvinklen pi δ <X = 2?3. For 5o$S TP viser 
den tilsvarende vinkelforogelse sig at blive 
δ  cc = 1,6. Hvis de to modeller udsattes for sam
me betingelser i termik, vil modeulen med 5o$
PP fi mindst forogelse af indfaldsvinklen og vil

derfor have mindre tendens til stall. Hvis man 
kombinerede det meget hvalvede baleplan med en 
fremskudt tyngdepunktsplacering, ville vi tilsy- 
neladende fi et endrtu bedre resultat. Dette vil
le dog give en stor vinkelforskel mellem plan og 
baleplan, og haleplanet skulle flyve med stor ne- 
gativ indfaldsvinkel. I praksis vil dette vise 
sig at forage synkehastigheden markbart. Det 
skal navnes, at de viste momentkurver h e r tages 
med et vist forbehold pi arund af usikre for
bold, som man ikke bar mulighed for at bedomme.
De anvendte profilkurver er f. eks. optegnet 
efter mileresultater ved starre reynolds-tal 
end det, som A2-modeller flyver under. Det viser 
sig dog ved sammenligning mellem kurveme og 
praktiske erfaringer, at der er god overensstem- 
melse, og de forbold, der anskes belyst, viser 
i hvert tilfalde en klar tendens. Anbringelse 
af turbulenstrid pi planet, evt. ogsi pi bale- 
planet, vil medvirke til at forbedre planets ev- 
ne til at modsti en foraget indfaldsvinkel, uden 
at det farer til stall.

Det skal bemarkes, at man under ingen omstan- 
digbeder trimmer sine modeller for tat pi stall- 
grsnsen, for si er man lige vidt, og modellen 
bar ingen mulighed for at kunne undgi stall. 
Fordelen vil ligge deri, at modellen, der f. eks. 
trimmes til bedste glidetal (lidt mindre ind
faldsvinkel end for min. synkehastighed) vil 
nave bedre indtrangningsevne, nir man ved kon- 
struktionen bar taget de her navnte forhold i 
betragtning.

Her kunne det vare naturligt at komme ind 
pi et emne, som bar varet ivrigt diskuteret 
gennem flere ir, nemlig spargsmilet om et gun- 
stigt kurvetrim - men det er en anden bistorie.

Arne Hansen..

Jeg er Elman Pedersen. 
Det, De ser om min hals, er 
en ring af selvtillid.
Den har jeg, fordi jeg 
saelger verdens bedste 
balsa i min forretning:

MODEL & HOBBY 
Frederiksborggade 23 
Kobenhavn K 
Tlf.(01) 14 3010.
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M otor : Super Tig re  0  45. 
Propel : Tornado 7*4·. 
Trcekretning : 0  -  0  .
E x h a u s t - p ip e  : Wisniewski

S k a t a 4-2.

K— 4 0 2 ^ |

Typ/sk s n i t  gennem 
p y lo n . Kropssiderne e r  
2 f f i r r  d o  Isa j h jo rn e lis -  
te rne  2  -2  mm fy r .

H ojre  inderp ian  
b a r 2 - 3  mm wash-

Begge o re r b a r  
ca. 5 mm wash -o u t. 
/  g t/d d e t f ly v e r  
modeller i  store  
h e /re k u rv .

.



Niels Chr. Christensens D2-model

Meshaok er tredie led af en 
udvikling, der er baseret pi en 
eerie gasprofiler, som Christi
an Schwartzbach konstraerede i 
slutningen af 1967, samt pi 
brugen af tailplane-setting.

Schwartzbach's profilserie 
bestod af fern profiler med en 
tykkelse varierende fra 7 til 
8$, alt si helt ned til 5o$ 
tyndere end de profiler der 
normalt anvendtes til gasmo- 
tormodeller. Bette ville give 
et noget dirligere glid, men 
til gengffild hibede vi, at ud- 
gangshejden ville blive si me- 
get hojere, at resultatet var 
en forbedring af flyvetiden. 
Samtidig optog vi brugen af 
tailplane-setting for at fi en 
mere kompromislos tyngdepunkts- 
placering.

Den ferste variant havde 
CS 7353 a/1 i hovedplanet, som 
var normalt opbygget med fire 
lister. Den viste sig at vsere 
aeget potentiel, men ustabil 
trods konstant brug af jig.
Den var meget afhsengig af ud- 
kastet, idet den fortsatte i 
den vinkel, man kastede, og 
den var pivirkelig af hvirv- 
ler. Dnder en konkurrence tset 
pi en jernbanelinie blev den 
flere gange ramt af hvirvler 
fra forbipasserende tog, hvil- 
ket havde ssrdeles uheldig ind- 
flydelse pi stigmenstret. Dis- 
se problemer er i nogen grad 
blevet lest ved indfarsel af 
4 mm wash-in i hejre planhalv- 
del.

I den her viste version, har 
jeg benyttex et CS 8353 a/1, u- 
den at der dog ser ud til at 
have sndret noget. Der er end- 
videre indie rx en russisk kon- 
struktionsfora aed helt lukket 
torsionsforkanx. Dette giver 
en stivere konstruktion, aen 
eliminerer dog pi ingen mide 
brugen af jig.

Plyvexiden er det negex van- 
skeligt ax udtale sig on. A2- 
folkene har dex megex letxere 
i den rexning. Por ax mile 
stillevejrstiden pi en gasser, 
skal man ikke alene nave ideelx

'X sv <o
P i P i

40
N i CO P i

<<
P>
-X P i

o P i NJ
<o P i

CO
P )

CO

NJ A
Co P i

CO S3
N i Oo CO

CO Qo U
P i CO CO

co S I ■S-
O , Cb CD

co •S3 P i
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P ) O l
Co <o CO

CO NO
Co Ό 3

CO Co
<0

(P
Λ <0 CO

CO
rx
rp to

P i

CO CO
CO

CJ 3353 a/4.

vejr, men modellen skal vsere i 
toptrim, den bedste motor-pro- 
pel-exhaustpipe-kombination 
og en motortid pi nojagtig lo 
sekunder. Skal jeg derfor opgi- 
ve en optimal flyvetid, mi det 
blive noget, jeg regner mig 
frem til ved at afveje de mang- 
lende funktioner med de pi det 
pigsldende tidspunkt tilstede- 
vserende. Det bliver da omkring 
4.45, uden at jeg behover at 
vasre sasrlig optimistisk.

Mels Chr. Christensen.
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ved Ole M eyer Larsen

WORT LANDSHOLD FRS L3U'i'5'-£0 I 1365

WM i Westtyskland.
I dst Sr, vi netop er gSet ind i, 

skal der atter afholdes et verdens- 
mesterskab for radiostyrede modeller 
Det er jo som bekendt et arrangement 
der kun finder sted hvert andet Sr, 
og dette Srs mesterskaber er henlagt 
til Vesttyskland. Hvis de forelebige 
oplysninger taler sandt, vil stedet 
blive Lemuerder bei .Bremen. Selv om 
forstaden Lemuerder ligger pS den si
de af Bremen, der ligger lsngst vfflk 
fra os, s§ er det dog en overkomme- 
lig afstand.og forhSbentlig vil man
ge danske modelflyvere fS lejlighed 
til at overvsere dette made mellem 
verdens bedste radiostyringspiloter.

Wi har hidtil deltaget i tre ver- 
densmesterskaber. I 1963 i Belgien 
var Finn flortensen alene om at vise 
flaget, og i 1967 pS Korsika var det 
Nordal Rasmussen, der var den enlige 
dansker. Kun i 1965 i Ljungbyhed i 
Sverige stillede vi med et fuldtal- 
ligt 3-mandshold, og kun ddr opnSede 
vi et hsderligt resultat.

Wi skulle ogsS meget gerne have et 
fuldtalligt hold med denne gang,hvor 
rejseomkostningerne ikke kan blive 
sS afgarende - og da slet ikke for 
jyderne.Og det skulle ogsS gerne vae- 
re et stsrkt hold, vi kan sende der- 
ned. Wi skal ikke bare komme for at 
lasre noget - selv om vi ogsS skal 
det. Men vi skal i mindst lige s§ 
haj grad stile efter at opn§ et godt 
resultat. Werdensmesterskabet sastter 
vi ikke naesen op efter, men vi kunne 
da slSs for at blive bedste skandi- 
naviske nation - noget der afgjort 
ligger indenfor det muliges granser. 
Desuden har vi en chance for at kla- 
re lands som Holland, 0strig, Itali
an og Spanien.

Wort hold vil blive udtaget pS 
grundlag af resultaterne fra vort 
danmarksmesterskab, der finder sted 
i maj. Til den tid skulle kandida- 
terne - og dem hSber vi, der bliver 
mange af - gerne vare i god traning.

Men det bliver man kun, hvis man 
starter tidligt.hvilket igen vil si- 
ge, at vi m§ have alle folk af hus 
til varkonkurrencerne den 23. marts 
og den 2o. april. Og skal man trane 
til vSrkonkurrencen den 23. marts, 
s& skal man igang NU.

5om navnt skal der bruges tre mand 
til holdet, men vi hSber, at mange 
flere vil melde sig som emner. Kun 
hvis vi fSr en virkelig hSrd dyst 
om pladserne, vil vi kunne finde det 
bedste hold frem. lavrigt ville det 
jo ogs§ vare rart med en god reserve 
i tilfalde af et afbud ρέ et senere 
tidspunkt.

Og alle vi, der ikke kommer meo 
p3 holdet, kan ogsS gore vort til, 
at holdet kommer i form. Wi kan go
re det ved at made op til alle &- 
rets konkurrencer og flyve det bed
ste, vi har lart. Kun hvis experter- 
ne hver gang tvinges til at yde de- 
res bedste, vil de opnS den effek- 
tive konkurrencetraning, der er helt 
nedvendig, hvis. de skal kunne gare 
sig galdende i Lemuerder.

INDBYOELSE TIL R/C-WArKONKURRENCE.
Arets farste radiostyringskonkur· 

rence arrangeres af radiostyrings- 
klubben i Hillerad som et UHU-stavne.

Konkurrencen finder sted sandag den 
23. marts ρέ klubbens bane i Helsin- 
ge, hvortil man finder vej ved hjelp 
af hosstSende kortskitse. Der flyves 
i klasserne K 3 og K 5, og konkurren- 
celeder bliver Poul Oensen, Elmevej Θ 
Tulstrup, 34oo Hillerad,til hvem til- 
meldelse mS sendes senest den 15. mrs. 
ledsaget af et startgebyr p& kr. lo,- 
pr. deltager. Startgabyret dakker oc- 
sS for deltagelse i kaffebord og pra- 
mieuddeling efter konkurrencen.De del- 
tagende klubber bedes medbringe hver 
een kunstflyvningsdommer.

Konkurrencen begynder kl. lo.oo
om.

SKHIV Til. u S ....
Ogsi de.ts runner af "Modelfly- 
venyt er sardeles ost-dansk.
Det skyldes ikke, at redaktio- 
ner er iokalpatriotisk, det er 
den absolit ikke. Ken nSr det 
nu kun er est-danskerne, der 
bar sendr os stof, kan resul- 
tatet ikke olive anderledes.

Si n  vil igen cede alle vo- 
re lnsere on at sence os breve 
med artikler eller neninger, 
som de geme vil rave ud til 
de evrige Issere. 71 er meget 
interesserede i at f& fotogra- 
fier - send os de bedste nega- 
tiTer I nar. Husk at skrive, 
r.vad billed erne fore stiller, 
og risk at arfore afsender, sS 
vi kan re rim ere deE. Vi er 
nest mteres-eret i negativer, 
da vo re krav til beskaring og 
format er ret specielle - 
r.egativeme vil ikke lide no
gen overlast. da de kun bli
ver r?rt at en reget erfaren 
fotograf (.Smk Kienstsdt).

Ti ri forbebolde os ret til 
at forrorte lidt i de artikler, 
vi fonitentlig rodtager. Hvis 
det dre.er sig or starre af- 
snit, vil vi narirligvis ferst 
iontaete forfatteren.

redaktionen.
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Boomer 
oomer

mc/Hrae
Skotten MoCrae, der kommer 

vidt omkring i verden, er i sin 
fritid en ivrig RC-flyver. Han 
er kendt for sine ssrpragede, 
velflyvende modeller, og da han 
ferste gang "optr&dte" i Senge- 
lase p& KPit's flyveplads, cho- 
kerede han den undrende skare 
med sine fly og sine manavrer. 
Bet var fly med stsrkt pilfor- 
mede vinger, lavet af styropor- 
skum med balsabeklaedning og fi
nish af kskkenhyldefolie af den 
selvklsebende, kraftige kvalitet 
og med terrazzomarmorering, 
skotsktern eller storblomstret 
monster. Men flyve kunne sAvel

modellen som MoCrae, han havde 
medfodte anlasg for det og p&- 
faldende fin rutine. De uhort 
dristige manovrer kostede nu og 
da et havari, men dette tog han 
roligt som en opfordring til at 
bygge nyt og bedre. Bet drejede 
sig altid om saerprasgede selv- 
konstruktioner og hans seneste 
pSfund var "Boomer". Ben blev 
aendret nogle gange (mere eller 
mindre tvunget af omstsndighe- 
deme), men den sidste udgave 
har vist sig at have fremragen- 
de egenskaber. MoCrae overlod 
os nogle kopier af denne nye 
udgave i h&b om, at nogle dan- 
skere ville g& i gang med at 
bygge modellen.

Bet ses, at modellen har en 
kort, flad krop og to bomme, 
der barer halepartiet. Ber er 
bagudrettet motor med tiykpro- 
pel, hvilket giver den store 
fordel, at flyet ikke tilgrises 
af olie. Ber er iovrigt en 
msngde byggetips at hente fra 
tegningen. Ba brandstoftanken 
Bigger foran motoren vil denne 
g& i sx& under et stig, dersom 
en ssdvanlig beholderindretning 
med slange og lod blev anvendt. 
Berfor ssrlig slangeforing i 
beholderen. lyddsmperen er for- 
synet med en romippel, der er 
slangeforcundet med brsendstof-

beholderens overlob, hvorved 
brmndstoffet kommer under tryk, 
s&ledes at tomgangen bliver 
stabil under alle forhold..

Plyet er let at flyve og 
hurtigt p& rorene. Ben brede 
forkrop bevirker, at flyet kan 
holdes i ho jkantsflyvning, selv 
i lange stig.

Por skalabyggere vil model
len kunne darme udgangspunkt 
for f. eks. den interessante 
svenske jager SAAB 21-A, der 
vakte stor opsigt ved sin frem- 
komst i 1943, og som var s& 
vellykket, at den senere blev 
anvendt med jet i stedet for 
stempelmotor.

M r  flyet er fasrdigtrimrnet, 
bor det med proportionalpinden 
i neutral have svag tendens til 
at tabe nsesen, dvs. den skal 
under indflyvning til landing 
holdes p& kursen med et svagt 
hold i hojdepinden. Bette gael- 
der for alle avancerede fly, 
for skal de landes med pinden 
i neutral (sluppet) stilling, 
vil en eventuel korrektion let 
blive overdrevet. Med spsendt 
pind bliver fingertrykket deri- 
mod nogenlunde konstant, uaf- 
hsengigt af smAkorrektioner.

Palle Bang

munkebjerg hotel
Kongres

A e som arbejder med tilrettelseggelse af kongresser, ken- 
der de store krav man m£ stifle til stedet, hvor de skal af- 
holdes:
Mu-,<ebjerg Hotel har mere end gode modelokaler, gode 
vasrelser og god mad. Her kan kongressens deltagere slap- 
pe af me em moderne -  inde og ude. Og her har de de 
bedste betingelser for at laare hinanden rigtigt at kende -  
for de v : ibringe aftentimerne ρέ hotellet. Her har de det 
hele: hygge ge opholdsrum med bekvemme mobler, hvor 
man kan sidde og udveksle erfaringer -  eller tale „privat“ . 
Her er altid ild i pejsen -  drinks i baren -  daempet musik -  
dans —  rart!
HoteMet har fjernskrivere -  og et helt moderne anlaeg til 
tolke. Mcdeiokalerne har alle de tekniske hjaelpemidler: 
laarred og projektionsapparater til film og lysbilleder.
Kan vi hjaalpe Dem med flere oplysninger, er De velkom- 
men til at ringe i dag og tale med hotellets faste special-  
uddannede kongres-sekretaer!

Vil De vide mere 
om Munkebjerg Hotel?
De er velkommen til 
at ringe eller skrive til
Munkebjerg Hotel 
pr. Vejle
Telf. (058) 2-  7500 
Telegramadr.: „Bjerghotel“
Telex: 3603
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N oesehju l -  s t y r b a r t  
m ed b re m s e .
B rem sen a k t i  veres vea 
langsom  m o to r  og 
n e d a d r o r .

VC- m o d e l t i l  p r o p o r t io n a la n lc e g  
Irons t r u e r e t  a f  M. C. M cC rae. 
Vaegt f l y v e k l a r  -  3  k g .
Tegning ska  l  a d : 4.

<!jn>
!j> °) M odtager
<_p

Kropssiderne e r  2  lag  2mm ba lsa . 
D et gders te  la g  b a r  arerne vand- 
r e t J d e t in d e rs te  lo d r e t .
Top og b u n d  e r  2 5  mm b a ls a . 
O v e rd e le n  e r  a f ta g e l ig  -  sd  
d e r e r a d  g a n g  t i l  m o d ta g e r  
og r o r m a s k in e r .

V ia n e t b e s ta r  a f  en s ty ro p o r  
koe rne , d e r  e r b e k ta e d t med  
Ί  mm b a ls a  .

Halebommens fa s tg e re ls e  pa  p la n e t .





STRATOS

PLASTIC - BYGGES/ET
Fotografiet nedenfor viser en 

model af North American OV-loA 
Bronco. Modeller er bygget efter 
et helt nyt FRQG-byggesset, der netop 
er kommet frem i Danmark.

Byggeseettet indeholder 57 dele, 
transfers og farveskemaer til de to 
versioner af Bronco'en.

SEMO- byggesoet:
MUSTFIRE 172cm kr. 245·-
VIKING 153cm kr. 135.-
VAGABOND 15ocm kr. 125.-
STONTY 82cm kr. 37.-
THUNDERBIRD 89 cm kr. 38.-
MAX MASTER 128 cm kr. 39·-
SKYMASTER 169cm kr. 47.-
STRATOS 191cm kr. 47.-

BANG ’s H O B B Y  t e k n i k

KONGEVEJEN 112 . 2830 VIRUM - K0BENHAVN

R O S S I  6 0

m s  - kr. 398.-

TERDENSKESTERANIifiGGET -  

T IL  TEEDEMS LATEST! PHIS.

KRAFT KP-6B >03pl. ~ . 4 servoer . kr. 26oo,-
KRAFT KP-4B koapl. m . 4 servoer . kr. 2225,-
Ekstra servoer, KPS 9. KPS lo. sok. ... incl.a. kr. 2oo,-

FIBERLIN glasfibermodeller, f.eks:
CESSNA 182, spv. 14o cm, 3,5-5,o ccm kr. 2o5.-
CRUSADER, spv. l6o cm, lo,o ccm kr. 34o.-
CANDY, spv. l6o cm, lo ,o ccm kr. 37o.-
DEMOISELLE II, spv. 165 cm, lo ,o ccm kr. 37o.-
FLIPPER, spv, 16o cm, lo ,o ccm kr. 39o.-
MIRAGE jet, spv. llo cm, 5,o-lo ccm kr. 285.-
FIBEELIN glasfibermodeller leveres komplet med meget
veludfart glasfiberkrop med indstebt motorbefasstning, 
aftageligt cowl osv., balsabeklsdte styropor-planer 
og haleplan, samt arbejdstegning. En fserdig PEBERLIN- 
model vejer ikke mere end en konventionelt opbygget 
balsamodel.

l:?-
Det kraftige Posi-Tract 
model B er selvbevaege- 
ligt, kan let aendres til 
styrbart irssehjul og be- 
tjenes ved overdrive pS. 
drosselservoen. Et lille 
3 volts batteri er kraf- 
tist nok til 3 enheder. 
Pris pr. ben - kr. 115.-

Min prisliste sendes mod 

1 kr. i frimaerker.

Desnden ferer jeg et efterhlmden omfattende lager 
af de kendteste firmaers balsamodeller til de helt 
rigtige priser..

PK d e i t / t c s

Marselisvej 15 · 8000 Aarhus C Tlf. (06) 14 5412
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at OLE HASLING

TUNING
MODIFICERING AF SUPER-TIG RE G 1 5 D  

TIL T E A M -R A C E

3) CYLINDERSiTTET:
a) Oyersiden af stemplet rundes 
ganske svagt med en meget fin sli— 
besten for at undga at stemplet 
"fanger" i udblsesningsporten. Til- 
svarende rundes udblsesningsporten 
ganske svagt.

De folgende sendringer af S-T, 
sigter mod folgende, 1 ) at gore 
motoren mere palidelig, og 2) at 
fa den til at kore hurtigere og 
lamgere pa et givet kvantum brsnd- 
stof .
1) KRUMTAPHUSET:
Aiidres pa to punkter s
a) Indsugningshullet i huset sva- 
rer ikke til hullet i akslen. Hul- 
let i huset files firkantet som y 
yist pa skitsen, og til en laengde 
af 12 mm. ( Dog ma man vasre opmserk- 
som pa at holde en afstand pa min. 
2,5 mm mellem indsugningshullet i 
huset og kuglelejeudboringens bund.
Som det ses pa skitsen ages ind- 

sugningsarealet betydeligt, og en 
hurtigere abning og lukning af ind- 
sugningstakten opnas

b) Den anden sendring af huset be
stir i at udyide skyllekanalen for- 
oven sa skyllehullerne i oylinderen 
ikke blokeres. Dette gores ved 
hjaelp af en roterende fil i en el- 
handboremaskine el. lign.

2) KRUMTAPAKSLEN:
a) Indsugningshullet i akslen "ren· 
ses" med en slibesten ( Se skitse)

I I
I I 
I I 
I I

R0 R EFTER

b) Bagsiden af indsugningsporten, 
slibes skra. Gennenboringen i aks- 
len slibes fri for bearbeidningsmar- 
ker og poleres, hvorefter munding- 
en af same slibes en anelse tragt- 
formet. ( Se skitsen)

b)Kompressionsstemplet bearbej- 
des som vist pa skitsen . Forma- 
let hermed er at bringe gasblan- 
dingen i kraftig turbulens, lige 
for tandingen sker, herved opnas 
en mere effektiv forbrasnding.

Desuden undgar man at motoren 
taender for toppen,( slar baglans) 
nar den skal startes varm, og kne- 
bet pa nalen i et pitstop.

? 0  R

Ekdelig ma man have renset alle 
dele rrundigt inden man samler mo
toren. I "tor" tilstand, (uden 
olie ) skal krumtapakslen ga let 
runat, sa let at nar man holder 
motoren med akslen i horisontalt 
plan, og drejer krumtaphuset rundt, 
b-lver akslen staende med balance- 
klodsen nedad.Denne letloben er 
ganske nodvendig, hyis motoren 
skal lobe hurtigt. Binder akslen 
pa noget punkt, ma motoren demon- 
teres og fejlen rettes.
En fuldt tilkort S-T, modificeret 

pa denne made, yil vmre i stand til 
at svinge en 8x4 Tornado Nylon 
rundt med 13.000 til I3.500 Cmdr./ 
min. i ca. 95 sekunder pa 7 com.

Denne ydelse yil bringe 4n i 
stand til,(hyis alt andet er per- 
fekt) at flyye lo km pa ca. 4:45- 
4s5o ( Med 2 stop.)

d e  Hasling

17



Bragen af variabel virikel- 
forslcel pi gasmotormodeller er 
efterh&nden en gammel foreteel- 
se.. Det har i hvert fald vaeret 
henyttet de sidate ti ir af fo- 
rende udenlandske gasfolk. Jeg 
skal afholde mig fra at komme 
ind pi teorien bag det, men 
indskrshke mig til de praktis- 
ke fordele og den mekaniske 
konstruktion.

ra ea moaex uaen taxlpxane- 
setting har man normalt tre 
til fire graders vinkelforskel 
og - hvilket er det vsesentlige
- tyngdepunktet liggende pi 9o
- loo $ af korden. Dette er, 
som alle modelflyvere ved, me- 
get uheldigt. Modellen har dir- 
lige opretningsegenskaber, i 
ekstreme tilfaslde slet ingen. 
Hvis man pi den anden side for- 
soger sig med et mere gunstigt 
beliggende tyngdepunkt, mi man 
kompensere med til tider over-

ordentlig meget nedadtrsk - 
med tab af energi som falge. 
Eller et stigmanster som lig- 
ger si nsr grsensen til et loop, 
at kun de farreste slipper 
godt fra det.

Indfarslen af tailplane
setting loser pi in gang alle 
disse problemer ved at skille 
stig- og glidetrim. Man kan na
ve tyngdepunktet liggende largt 
fremme og fjeme tendensen til 
loop ved at flyve med mincre 
vinkelforskel i stiget. Sndvi- 
dere er det miske ikke en for- 
erikling af processen, men det 
forenkler proceduren.

Der findes et utal af for- 
skellige konstruktioner som let 
kan findes i udenlandske model- 
flyveblade, men i enkelhed og 
med hensyn til vasgthe spar else 
overgir det her viste de fles- 
te.

Systemet kraever en timer med 
flere funktioner. For tiden 
findes der kun in pi markedet - 
Seelig-timeren. Den kan fis 
gennem Steen Agner. Ievrigt kan 
mam sagtens sndre en almindelig 
foto-timer, siledes at den kan 
bruges.

Mekanismen bestir af to arme 
- den ene oa. lo mm lsengere end 
den anden (selve laengden er af- 
hsngig af bagkroppens hjzjde), 
0verst pilodder man en kort 
stump messingror med et passen- 
de gevind (f.eks. 3/32 mm ge- 
vind) og nederst et kort styk- 
ke messingrer med 1 mm hul pi 
tvsrs. Herefter fremstiller 
ran to fjedre af 0 ,8 mm piano- 
trid, som skal kunne tvinge ar- 
aene tilbage. Armene og fjedre- 
ne trakkes pi et stykke 1 mm 
pianotrid og pi beggesider lod- 
des en lille skive. Dette sty- 
rer armene, samtidig med at det 
afhsrder pianotriden siledes at 
den rru neat kan bejes frem i en 
vinkel pi 9o grader.

Dagerst pi den fsrdigbyggede 
krop aralaittes nu et 4-5 cm 
bredt styise kobber eller mes- 
singfolie. Fir linen er hsrdet, 
lodder man necanismen fast. 
Tilbage stir si run at trskke 
liner til tineren.

FUNKTlONERNE:

Stilling i  stig .
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For nogle maneder eiden , med- 
delte COX at Special Mk.2 udgik 
af produktion. Den er nu tilbage 
i en ny udgave med amdrede porte 
(skylleporte) og Boost-port. Ydel- 
sen er ukendt, men i USA koster 
den 17 «98 dollars.

DMIs Akrobat fremtraeder i en ny 
og smartere form. For det forste 
er der den nye asske, der er langt 
mere salgsvenlig med bl.a. en skit- 
se af modelllen, og tekst pa dansk, 
engelsk og tysk. Fa tegningen er 
der ogsi kommet de udenlandske tek- 
stet. Selve modellen bar faet en 
lasnge savnet ny nsese, da det ster- 
ste problem ved at anbefale Akro
bat var, at nassen var ubrugelig 
med den motorfastspamding. Dette 
er nu afhjaelpet fuldt ud. Desuden 
er cockpittet nu af langt bedre og 
tykkere materiale. Modellen er fak- 
tisk ideel til begyndere, der lige 
har spaendt deres 0,8 motor ud af 
den ferste plastic-model. Prisen 
er kun 15 ,00 Kr.

Oliver har nu skiftet transfers 
efter 15 ars brug af det gamle.
Det nye fremtrasder som nedenstaen- 
de. Det koster 3.-Kr hos Oliver 
for 2 stk.

Der er nu ogsa kommet en speed- 
pan pa markedet. Det er N-E Han
sen, der har lavet formen. Fkn- 
nen er afbilledet ved Mad-John 
tegningen. Den koster 8.-Kr, og 
kan ligesom T/R-pannen kebes hos: 

Hans Geschwendtner, Wibrandts- 
vej 47 2300 Kebenhavn S. De otte 
kroner er prisen uden porto.

Svenskerne har faet ny linesty- 
ringsgrenchef. Det er Roger Holm- 
berg fra Iinkoping der afleser 
Harald Sannes.

Roger Holmberg skriver, at han 
regner med at en del 6venskere vi 
stille op i danske konkurrencer i 
1969, da udenlandske konkurrencer 
nu ogsa er gyldige ved den svenskt 
udtagelse

Kjeld Frinanc har faet lavet 
lystryktegninger af sin sidste 
speedmodel. De er ikke ssrlig 
detailleret, men planformer osv. 
er udmaarkede angivet. Det er 
desvasrre en Mono-line model, men 
den kan nemt laves on til 2-liner. 
Tegningen koster 6.-Kr+Porto og 
kan kebes hos Kodelflyvenyt v)
Hans Geschwendtner.

Solna Mfk fra Stockholm indbyder 
igen i ar til Solnas Pokal. Denne 
gang har man taget speed af pro
gramme t
Dato: 2o/t 1969
KLascer: 1/2 E , FAI og 3 Team-R. 
Tilmeldning:
Dan Johansson, ikvagen lb, Barkar- 
by, Sverige.

Skitse a f  ta il plane - setting systemet i  MESHACK

6-7 April, er der konkurrence i 
CzekoslovakLet ved byen Hradec 
Kralove, der ligger ca. loo km ast 
for Rrag. Der flyves Speed, T/R og 
Combat.
12-13 Juli er der Mecsek-Cup i Fees 
i Ungarn. Der flyves kun Speed og 
Team-Race.
21-25 August er der Europamester- 
skab i Belgien. Mere vides endnu 
ikke.
2o-21 September, er der noget meg- 
et interessant, nemlig konkurren
ce i Bochum i Vest-Tyskland. Boc
hum ligger ca. 7oo km. nede. Der 
flwes Stunt, Speed og Team-Race.

· · ·
MODELFLYVEMT nr. 2.

Det sidste nummer var behseftet 
med en del skohhedsfejl. Vi 
fik det trykt pi. et nyt tryk- 
keri, og de var ikke indstil- 
let pi. at skulle lave bladet, 
som vi havde arrangeret det. 
Derfor blev kvaliteten af 
trykket ret ringe - det gik 
specielt ad over annoncen for 
Hegi og Erik Kienstasdts arti- 
kel, hvor der blev byttet om 
pi teksteme til billederne 
pi hojresiden.

Denne gang har vi indret- 
tet os efter hinanden, si re- 
sultatet bliver forhibentlig 
meget bedre.

Sidst begik vi ogsi den 
fejl, at vi ikke fik forfat- 
temavne med ρέ et par ar- 
tikler. Det gik ud over Tho
mas Koster - han havde skre- 
vet artiklen om den russiske 
wakefield og de usignerede 
konkurrencerapporter.

Forsidebilledet forestil- 
lede Bjame Simonsen fra KM.

Endelig var der et par 
steder - i team-race-artik- 
len og under CL-nyt - hvor 
der var byttet om pi. et par 
afsnit i teksten.

den grsedefasrdige redaktion.
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RADIO STYRIRG- ROR BEGYRDERE.
I "Modelflyvenyt" nr. 2 brag- 

tes nogle gode rAd til begynde- 
re i RG. I tilslutning til ar- 
tiklen vil jeg gerne laegge et 
godt ord ind for 1-kanalflyv- 
ning, selvom jeg herved risike- 
rer b§.de hAnsord og skulder- 
traekl Men jeg horer til dem, 
der efterhAnden bar provet 
"det bele" og bar laert at skon- 
ne pA 1-kanals anlsgget.

Deraom man beslutter at gA 
ind for avanceret RG-flyvning, 
mA valget blive multiproporti- 
onalanlag. Sondagsflyveren kan 
godt klare sig med et aflagt 
reed- eller tonekredsanlasg. Den, 
der kan lide at overvinde pro- 
blemer, kan vselge G.G. (Gallo
ping Ghost). Det afgarende er 
sAdan set, at modtageren er su- 
perhet. De enkle 27.12 super- 
regenerativanlaBg er temmelig 
falsomme for fremmed staj, og 
de kan fA besvaer med at "komme 
til", hvor en hel klat holder 
til.

1-kanalsanlsegget er for son- 
dag sflyveren samt for alle an- 
dre, ogsA for den avancerede 
flyver, der vil have lidt grej 
liggende fast i bagagerummet, 
eller som af en eller anden 
grand har fAet klunset sit sto
re fly. Derfor kan l-kanalanlmg- 
get fA interesse for enhver, og 
anskaffer man dette grej, vil 
man opdage, at det er svaert, 
men derfor samtidig spaendende, 
at lave loops, rulninger osv. 
med flyet. Maskinen kan med 
fordel vasre lille, f. eks. 7o 
om i spsndvidde og motoren til- 
svarende beskeden, f.eks. Pee 
Wee eller Babe Bee. Plyvenae 
bomber harer ikke hjemme i den- 
ne klasse, der iseer er pA sin 
plads en stille sommeraften.

Modtageren kan vsre relaxε
ίθε og drive et elastikdrevet 
escapement, hvorved RC—instella- 
tionen incl. akkumulatorer kan 
komme under loo gram. Der kan 
ogsA anvendes motordrevet ror- 
inaskine, og i sA fald anvendes 
gerne relaxsmodtager. Escape
ments er udmasrkede, seerlig Bon
ners SR, men man mS som regel 
eksperimentere lidt for at fin- 
de den mest hensigtsmaessige e- 
lastik (leengde, tv®rsnxt og op- 
ti«k).

Senderen kan vaere forsynet 
med en knap (6t t i y k ,  ror til 
den ene side, to tryk, ror til 
den anden side, slip giver neu
tral), eller med en nippel, der 
ad elektronisk vej sarger for, 
at venstrenippel giver modsat 
ror af hajrenippel. Begge typer 
er simple og driftsikre. Med 
trykknapsystemet, som jeg fore- 
trmkker, er det imidlertid me- 
get vigtigt at sarge for, at 
det farste rorudslag (altsA ud- 
slaget ved et tryk) bringer ma
skinen til at kurve til modsat 
side af den kurve, den vil sage 
ind i med roret i neutralstil
ling. Ellers vil man let i be- 
fippelse komme til at sende mo- 
dellen i jorden og selvom de

smA modeller tAler en hArd med- 
fart, ser det ikke sA emukt ud 
med en jordsagende pilot. AltsA 
- den farste senderimpuls skal 
tvinge modeller over i modsat 
kurve af fritflyvningskurven.
SA kan man ogsA lettest udjaevne 
karven efter behag. De smA haj- 
vingede fly skal iavrigt have 
kraftigt nedadtrsek pA motoren, 
sA de tilnaermelsesvis er selv- 
flyvende, sAvel under traek som 
under motorstop.

Lad vsre med at bruge mere 
end 1 sxmpel rormaskine til 1- 
kanal. Alternative! bar vaere 
uxltiproportional.

Palle Bang

ET --TlERBfiE* - OG

taget 'alre-re ercrrr-z-:
rr -.a rr-

hej start at 'C-saewfl . Qet er mu
ll;-, at -is.- -=r = = ■·.= rera-tes om- 

Z - i  = ■  Ξ . - Ζ Ξ -  Ξ _ Ι £  , ' S j e r

r  -  Z  “  Z  .  .  1 - :  . '  Ξ  Z = ~  Z ' . L C -

cs, — —  =- : . - - w — _ — r jo godt p 3 
- : z - : al-

ianprofi] · u  .zr-- ρδ ca. lojS 
halepla~et = : orofil. Ved
'2:;:= ·2.;·. = ::=:,·ιιογ det blaeste 

‘ 2 z-tres, gik den 
r er elevator.

.er £ la_lig-ed, hvor det gik
zz.z. ol be tot z--e s3 staerkt, og 

zrzr en raistanke om,at den 
--- z 'let t iistr=ekkelig flyve-
"z:z. L-ze- .er -irre elippe planet. 
Zsz-zz 2-:-=r jeg,ora muligt,tips fra 

.-rige om hajstart jL al- 
'r-relig-er s=-t rensrkninger om nad- 

" -r-ere- a- at flytte hajstartkro- 
S r.ereresterrelsa med vindhas-

~zl el_r ansker jeg at hare noget 
• rr motoren, der kan 

=-z--t£S : r rzen af diverse svaevepla- 
"-· r z~ioger herom burde gives 
£·;=■: .= alle fceskrivelser, nir mo- 
rrrerarrelee-. iavrigt er kendt."

1 -sse srargsmil lod vi hastigt gS 
.irere til en ekepert, nemlig Frits 
-z. ~ i l<ive,som fra 5tubbekabing,

~ - z t  "a- for riden er ρδ skole, send- 
re -alre-re vejledning:
’-sns . C'lsen er sikkert ikke den 

e-esre 'z: problemer i denne retning. 
Tec -ensyn til spargsmSlet om opad- 
tre><<et pa en evt. motor, m3 jeg des- 
.erre -aide pas, da jeg aldrig har 
experimenteret mad sSdanne. Det akyl- 
css ganske givet, at jeg aldrig har 
haft problemer med at f3 min svffivemo- 
del op. Her der ikke vseret mandskab 
til at trskke,og der heller ikke har 
vsret skrantvind. har jeg brugt gum-

HOJSTART
7mDE
ODEUER
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M A N KAN OGSfi G0RE sSDAN, HUIS MAN IKKE KAN 
H83STARTE SIN RC-SV/tUEMOOEL.

mitoustart.Det kan smide an model pi 
ca. 2 kg. ca. I q o  metBr op. Det krs- 
uer ganske uist en model, der er me- 
get hojstartsstabil, og der er der 
stor forskel p i  de enkelte modeller. 
Deg kan pesuserre ikxe komme i tanker 
om nogen, der har erfaring med h j s l -  
pemotorer, men det kan jo usre, at 
en af Isserne kan hjaElp e. (Head si- 
ger Otto Hiller - red.)

De enkelte RC-susuemodeller er me- 
get forskellige m.h.t. hejstartsegen- 
skaber, men generelt gslder det, at 
i startajeblikket mi man ikke holde 
modellen i en sidan stilling, at den 
befinder sig i en stallet tilstand i 
det ajeblik,man slipper den. Gar man 
det, uil den ajeblikkelig uselte, fak- 
tisk et begyndende spinn, og det kan 
man umuligt rette op fra. Den stalle- 
de tilstand kan ogsi frembringes ued
- seluom ran holder modellen i kor- 

rekt stilling - at man slipper den 
for tidligt, altsi for den har opni- 
et tilstrekkelig flyuefart. Trskket 
i krogen,huis den sidder meget langt 
tilbage, er da si stort, at halepla- 
net, pi grund af den ringe flyuefart 
ikke kan holde modellen i balance - 
can staller.Korrekt stilling i start- 
ajeblikket er da, at modellen ligger 
uandret, bide med uingerne og krop- 
pen.

I stille uejr kan man gore to- ting 
for at f3 "sin RC-suaBuemodel hajstar- 
tet:
1) Startkrogen placeres ca. 60“ for- 
an tyngdepunkt i forhold til lodret. 
Starteren lober meget hurtigt med mo
dellen og slipper den i det ajeblik, 
han kan msrke, at den kan bare sig 
selu. Han mi passe pi, at der ikke 
bliuer et for kraftigt trsk i snoren,

da den derued strakkes, og den trak- 
ker sig de hurtigt sammen igen, nir 
man slipper modellen. Dette er uhel- 
digt i dette tilfslde.
2) Man flytter krogen mere end 6o 

foran tyngdepunktet og kan si tillade 
sig st kraftig·: trak i snoren, sile- 
dss at r-odsilen accellerer meget hur
tigt op i fart, led at flytte krogen 
free op,nir ^a- en nasten hel neutral 
kra"rri. irkni-g i ·..-gdapunktet, d.u. 
s. at man --rgir a·, trakket i krogen 
crejer nase~ ppac.I stedet mi man si, 
for at f& modellen op trimme den en 
del op - dog fsrst nir den er i luf- 
ten.

Af disse to metoder er den farste 
absolut den meet «nbefalelsesuardige.

Ued samme lejlighed uil jeg gere 
opmarksom pi et andet problem med F0- 
KA'en, der er aktuelt, huis man be- 
nytter kunststofkroppen fra byggesast- 
tet. Og det .er, at den piuirkes af 
temperaturforandringer.Huis man ikke 
bruger stedstaenger med samme uduidel- 
sesgrad som kroppen,si uil disse ued 
andret temperatur fi en anden Isngde 
end oprindelig i forhold til kroppen, 
huilket selusagt kan haue katastro- 
fale falger, huis man i,kke husker at 
trimme modellen inden starten."

NukanDe kobe:

y m n o / r r o f t

Digital-proportional radio- 
fjernstyringsanlaeg i fremtids- 
sikret udbygningssystem

Fuldt simultant, fuldt 
proportionalt, fuldt digital!

Udskifteligt kvarts i 12frekvens- 
kanaler i 27 MHz-baandet
Trinvis udbygning fra en let, 
lille 2-kanal-modtager til 
svaevefly op til et 10-kanal- 
anlaeg

Silicium feltstyrke transistorer, 
delintergreteret SUPERHET- 
kobling
Ussedvanligt smaa, hurtige og 
lette rormaskiner med hoj 
rorkraft
En teknik der virker over- 
bevisende. Hvorfor nojes med 
noget mindre tilfredsstillende?
Ogsaa prisen vil tiltale Dem. 
Ratebetaling mulig

T h O R N G R E E N \ h o b b y Fredas ftbcnt til kl. 20. 

Provinsordrcr ekspcdcrcs omg

VIMMELSKAFTET 34 . 1161 K0BENHAVN K. . TLF. 14 46 48

MULTIIADER
til 22C volt —  
kcrtslutningis <-»: : c i i · .  
led#konira!. foe 3-
torer incr ‘ 2 1 0 1  
samtidig led*-*. --~ z  :zr 
o m rea ce-e  ?0 21.2  » 3C r·; 
10 0  mA. D ·;  6 iaoeorrasoe 

5 500 -A
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SPEED
"Mad

John
Jens Geschwendtner

Had-John, er konstrueret efter 
de sidste nye FAI regler, der si- 
ger at mono-line ikke mere er til- 
ladt, samtidig med at linetykkel- 
sen for hver enkelt line er Bat op 
til o,3o mm.
Modellen er ganske konventionelt 

opbygget, dog er der indfart nogle 
finesser, neesten udelukkende for 
at forImage levetiden pa modellen.

Pannen der er benyttet, er den 
„nyudkomne" fra Niels-Erik Hansen 
( se under C/L-Nyt), motoren er en 
Super-Tigre G.15 RV, men kan selv- 
falgelig vmre en hvilken son heist 
anden.Den benyttede spinner, er en 
standard S-T. Det oemmrices, at pan
nen kun er paskruet med 2 1/8" un- 
brakoskruer. Foran og bagpa er 
den styret af X-finers kanter. Un- 
brakoskruerne skrues op i sma mes- 
singbasninger (se tegn.) der aral- 
dites i crutchen. Allerede pa det- 
te tidspunkt, skal man tage bestem- 
melse, om modellen en skanne dag 
skal forsynes med en Effekt-potte , 
da dette krmver modellen skal veere 
sa absolut let som overhovedet mu- 
ligt. Skal modellen ikke forsynes 
med potte, anbefales det pa det 
kraftigste Abachi, cedertrs, ma- 
hogni eller meget hardt balsa. 
Bliver modellen derimod forsynet 
med potte, anbefaler jeg Quater 
Grain balsa.

I det felgende beskrives bygning 
af en model uden potte.

Der begyndes med crutchen, der 
udsaves med lavsav, sa siderne 
bliver ca. 3 mm tykke.Husk at la
de materiale sta ved neesen, og 
ved messingbasningerne. Nsesen ud- 
files med en rundfil, der skaeres 
hakker til motor-flangerne og mes- 
singbasningernes huller bores,(med 
pannen som skabelon) og tilsidst 
samles crutch, pan og motor med 
unbrakoskruerne, hvis basninger 
Araldittes. Husk at give gevin- 
dene lidt fedt.

Planet er det nmste punkt pa 
programmet. Dette laves af 6 mm 
materiale, der udskaeres og havles 
i form. Dernmst udskseres hullet, 
der skal rumme styreskiven i mid- 
ten. ( 27 mm). Grunden til at der 
er brugt styreskive, er at liner- 
ne i vingen, kan indlsegges i 2 mm 
Aluminiumsrer, da linerne ikke ar- 
bejder sidelmns, som ved en tre- 
kant. Evis man ansker det, kan der 
naturligvis bruges trekant. Det 
skal dog geres opmmrksomt pa, at

det ikke er nadvendigt at have en 
rigtig drejebsnk for at lave en 
styreskive, da den sagtens kan la
ves pa en aim. El-boremaskine, 
hvis man bare uddrejer med skarpe 
stemmejern.

Efter dette, udskseres i planet 
fra forreste lineudfarsel til for- 
reste del af Skivehullet efter 
linestregen (se tegn.) og bagefter 
den bageste linie; dette bevirker 
at man har en las „trekant" af in- 
derplanet, pa hvis kanter, der ud
skaeres noter til indlsggelse af 
Alu-rar (se tegn.). Det samme go
res i ydertippen, blot indlaegges 
der istedet 15 gr. bly. Nar sa 
delene er sammenlimet, og planet 
foreligger i hel udgave, profile- 
res det, men midten (i kroppens 
bredde) skal lades uberart., i’or- 
kanten pa planet ma ikke vsere skarp 
men have en running som et stykke 
1 ,5 mm pianotrad, medens bagkan- 
ten skal vsre skarp. Tipperne run- 
des som forkanten.X-finerspladen 
pa 8x3 ram Araldittes ovenpa hul
let, samtidigt med at skivens bas- 
ning og skrue er installeret.

Haleplanet udskseres og profiler- 
es, hvorefter hajderoret udmales 
og udskseres. Hornet er lavet af 
2 mm cykeleger og 1 ,5  ma nessing- 
plade der slagloddes. En rcrstump 
pa 7 mm lmngde indskydes til hor
net og cykelegeren bejes og sli- 
bes spidst, si det kan indsaettes 
i det tynde hejderor. Selve hor
net er 6 mm mellem hullerne, der 
begge er boret med 2 ma bor. Hseng- 
slerne er fremstillet af 1 mm pi
anotrad, bejet i kvadrat uden den 
fjerde side, samt et stykke hvid- 
blik ( o,4) el. lign 8x2C mm,der 
bejes pa midten, og over midter- 
siden pa P-traden, hvorefter det 
hele klemmes i en skruestik, til 
der fremkommer et lille letgaende 
hamgsel. Det hele araldittes sam- 
men, og V-formen limes ekstra godt, 
eventuelt med en strimmel gazebind 
over sanlingen.

Stedstangen, der bestar af en 2 
mm cykeleger udmales, og enden med 
den lille dup sssttes nede ved hor
net, (husk at afgrat duppen, da 
styretejet ellers vil binde. Plan 
og haleplan limes nu pa crutchen 
med Araldit (eller en anden Epoxy- 
lim), men vsr loo % sikker pa neu
tral tresk mellem motor, plan og 
haleplan.

Bagkroppens „lag" limes pa nar

man har forvisset Big om styrete- 
jets effektivitet. (husk at lakere 
crutch+lag indvendigt).

Cowlet, der er en udhulet 4θχ4θ 
mm klods, ma endelig efter udhul- 
ningen lakeres indvendigt inden 
palimningen. Der er ingen kole- 
passage, kun koling pi topstykket 
og ca. (min) 1 mm luft rundt om 
cylinderen.

Underste kropshalvdel hevles og 
pudses til fserdig form og udhules 
samt lakereE indvendigt. Haleslse- 
beren, der er af 1 ,5 mm pianotrid, 
er i allerhejeste grad nadvendig, 
ellers flsekker bagkroppen ved har- 
de landinger. Denne haleslmber 
„stabes" fast under haleplanet med 
Epoxy-lim. Slsberen bar vsre sa 
haj, at narmodellen ligger pa jor- 
den, ligger den vandret} dette for- 
hindrer at den hopper i landingen, 
hvilket igen sparer pa modellen.

Rummet ind til bagkroppen lukkes 
med en plade 0,8 mm X-finer med et 
lille hul til stedstangen.

Stedstangen fastholdes i styre
skiven bade af tanken, og af et 
dobbelt-knak pa stedstangen.
Far sa hele modellen er samlet 

slices den belt glat med fint 
sandpapir og lakeres en gang med 
Zapon-lak. Hvis det nu anskes, kan 
modellen nu beklsdes med Japan-pa- 
pir, silke eller bare lakeres.

Det anbefales pa det allerkraf- 
tigste at bruge en syrehaerd^nde 
lak tre gange, og hvis overfladen 
var OK far lakeringen, behoves kuu 
en nedslibning med 4oo-5oo vand- 
slibepapir, efterfulgt af en pole- 
ring med Slipoline, sa er hele mo
dellen fuldsteendig spejlblank og 
glat.

Tanken er en Wiesniewski-type 
uden tryk ( Oprindelig Mariotte- 
system), men der kan ogsa bruges 
en almindelig tryktank,( se tank- 
art. i FLYV-Jan 1969).

Linefastgorelsen pa denne model 
sker indeni pa styreskiven pi 
grund af luftmodstand. Derfor er 
det stykke pianotrad, der er af- 
billedet pa tegningen pa styreski
ven, en fjeder, der gar vinkelret 
ned i note'' pa styreskiven og hol
der pa de to sma ojer, der skal 
laves pa de to liner der kommer 
fra hver sin side. Styreskiven 
fastholdes ganske simpelt af en 
matrik, der spamder ned mod bes- 
ningen med god kraft. Der vil sa 
automatisk efterlades den nadven- 
dige frigang til styreskiven.

Jens Geschwendtner
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2’ traeningskonkurrence
Den anden distriktskonkurren- 

ce i Hillersd blev afholdt d. 
1/12-68. Den faldt sammen med 
forste flyvedag i serien af ud- 
tagelseskonkurreneer.

Vejret si noget skummelt ud 
om morgenen, men det blev hur- 
tigt fint flyvevejr, og der 
blev da ogsi opniet mange fine 
resultater. Man savnede en del 
af medlemmeme fra klub lo5 
blandt deltagerne. De havde set 
pi vejret om morgenen, og ment 
at det ikke var godt nok til at 
flyve i. Og si var de ellers 
taget pi klub-skovturi

I A2 lagde Finn Frederiksen, 
Gunnar Nielsen, Per Grunnet og 
Arne Hansen sig i spidsen fra 
starten. Finn Frederiksen und- 
gik helt dirlige flyvninger un- 
dervejs, og ban vandt derfor 
meget fortjent. Gunnar Nielsen, 
der flyver med "Stratos", hav
de det uheld, at hans model slog 
sig i anden periode, siledes at 
den spiraldykkede let. Arne Han
sen og Per Grunnet fik et par 
nedvindsstarter og kunne ikke 
folge med i toppen.

I wakefield var Thomas Kos- 
ter sikker vinder med fuld tid. 
Hans nzermeste konkurrent var - 
som ssdvanlig - Erik Nienstasdt.

Deltagelsen i D2 var ringe 
- kun Niels Chr. Christensen 
klarede de fem starter. Han 
havde en dirlig start, hvor mo
deller steg forkert, samt fire 
max'er.
Resultater:
Al.
1. Morten Sorensen .... 498 sek.
A2.
1. Finn Freaeriksen ... 832 sek.
2. Gunnar Nielsen .... 814 sek.
3» Arne Hansen.......  755 sek.
4. Per Grunnet ........ 751 sek.
5. Anita Dehlbak ..... 675 sek.
6. Thomas Kongsted .... 668 sek.
7. Hans Hansen....... 599 sek.
7. Thomas Vaeth ....... 599 sek.

9. Michael Vaeth ......  554 sek.
lo Hanne Hansen...... 512 sek.
C2.
1. Thomas Raster .....9oo sek.
2. Erik Nienstadt.... 872 sek.
3. Poul Rasmussen .... 771 sek.
4. Erik Jacobsen.....717 sek.
D2.
1. Niels C Christensen 792 sek.
2. Palle Jorgensen .... 3oo sek.

Per Grunnet.

KLUBMESTERSKAB
Sandag a. 8/12 samledes de akti- 
ve medlemmer fra klub 131, Hur
ricane, samt enkelte specielt 
indbudte til irets pravelse - 
det legendariske klubmester- 
skab. Vejret var - som vejret 
har det for vane at vssre - det 
vasrste i mands minde. Denne 
gang var det siledes vindstille, 
varmt og helt tart. Der var og- 
si meget termik, som var meget 
let at finde. Det var kort sagt 
ikke noget at byde folk;

Forholdene taget i betragt- 
ning kunne det siledes ikke un- 
dre nogen, at den ene favorit, 
Thomas Veeth, allerede i farste 
start mitte ned med nakken - 
kun 162 sek. Han kom aldrig rig- 
tig over det og mitte slutte af 
med 4 max., der gav ham den li- 
det populasre titel af klubmes- 
ter. Den anden favorit, Per 
Grunnet, mitte ogsi fale jor- 
den skride under sig. Det skene 
i 3' start, da modellen landede 
med et brag og havarerede efter 
3 max'er. Reserver var helt umu- 
lig og fik kun 128 og 169 sek.
Pi trediepladsen kom den moral- 
ske vinder - Hanne Hansen. Man 
kan kun beklage, at vi lever i 
et hiblest mandssamfund, hvor 
kvindens vej til topplaceringer 
er lang og trang - og i en si 
vigtig sag som denne - urnulig.
Si vi mi traste os med, at det 
var tydeligt for enhver, at Han

ne ikke alere havde den bedste 
model, men ogsi leverede den 
srersve socrvslige preestation. 
De resmerence delnagere forta- 
ber sig i en vige af mismod og
dirlig sanTimnighed.
Resulmamer:
1. Thomas Vsmn.......  382 sek.
2. Per Grumet .......  337 sek.
3. Hanne Hansen......  326 sek.
4. Michael rsrh...... 755 sek.
5. Gunnar Nielsen....7o9 sek.
6. Arina Deblock..... 696 sek.
7. Thomas Hasner.....  668 sek.
3. Pemer _we ......... 615 sek.
9. Sarsren Eevvel ..... 33o sek.
lo Him Eksrer.......  252 sek.
De no snisne eelnagere flaj Al, 
resren A2.

Per Grunnet.

UT i OMF
-; 1.irlilyveklubs medlemmer 

delrager ogsi i racet om lands- 
nolisulauseme til sommer.
D. 1 12-65 flaj man under noget 
s:e:_elle vejrforhold - flyve- 
plaisen li siledes i forhold til 
Tinire-rningen. at luften passere- 
de hyen, inden den niede i'lyve- 
uliisen. Derved blev den opvar- 
men og fyldt af termik. Termik- 
ken var si stark, at svasvemodel- 
leme blev tvunget ind i spiral- 
iyx. Hun Borge Bronserud kuxme 
nei sin gasser udnytte termikken 
ordennligt. Det gjorde han da og— 
si fuldtud, idet han floj 5 max. 
A2.
1. Finn Bjerre· .... 636 sek.
2. Peier Birchlav .. 516 sek.
D2.
1. Bcrge Brenserud . 9oo sek.
D. 6/1 var man ogsi ude - vejret 
var denne gang ikke saerlig spaen- 
dende.
A2.
1. Peter Sirchlov .. 649 sek.
2. Finn Bjerre .... 555 sek.
D2.
1. Berge Bronserud . 65o sek.

Bent Sehested
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Billederae viser (fra oven): 
Finn Frederiksen,
Thomas Vasth og 
Erik Jacobsen.

3 ’ distriktskonkurrence

D. 5/1-69 afviklede Hlllerad- 
klubben den tredie distriktskon
kurrence - resultateme herfra 
taller med til VB-udtagelsen.

Denne gang yar det meget 
koldt, og det blasste en lille 
smule. Bet var ikke nogen stor 
fornajelse at flyve.

Finn Frederiksen beyiste for 
117' gang i det si date irs tid, 
at han er Sjsellands mest stabile 
A2-flyyer. Han flaj 4 max'er og 
hlev kun snydt for termik en 
gang. Vejret og termikken var 
meget drilagtig, hvilket de 
fleste deltagere fik at mserke. 
Finn flyver med en model, der 
har enkel v-form, og som minder 
meget om Barge Hansens Pjerri- 
A2-modeller. Hodellen har ret 
stor spsndvidde, og den er trim- 
met til at flyye i relativt 
snsevre kurv. I stille luft fly- 
yer den 2.3° - 2.45· Barge Han
sen bley rummer to lige efter 
Finn - ban flaj med en af sine 
Pjerri'er. Peter Otte, der be- 
satte trediepladsen, flaj med 
en russisk inspireret selvkon- 
struktion. gammer fire, Thomas 
Vseth, flaj ogsi med enkel v- 
form.

I wakefield yandt Erik Jacob
sen foran de normale topfolk, 
Erik Kienstasdt og Thomas Raster. 
Erik Jacobsen flyyer med en 
"Lola" - det er Thomas Rasters 
VM-konstruktion fra 1967. gien- 
stsedt flaj 4 max'er med sin nye 
model - den har balsabeklmdt 
plan og haleplan - og sluttede 
sA af med en ordentlig nedvinds- 
start. Thomas Raster benyttede 
sin nye model, der har planop- 
bygning som den russiske model 
fra nr. 2. Ellers ligner den 
"Lola" meget.

D2 yar en kedelig affsre. 
Vinder bley Flemming D. Rris- 
tensen, der ikke flaj alle 5 
starter, gummer to, 'r™ias Ras
ter, havarerede i sin anden 
start.
Resultater:
A2.
1. Finn Frederiksen ... 821 sek.
2. Barge Hansen ........3o4 sek.
3. Peter Otte ........ 775 sek.
4., Thomas Vseth....... 746 sek.
5. Thomas Rongsted .... 727 sek.
6. Hans Hansen........ 7o7 sek.
7. Per Grunnet .......  691 sek.
8. giels Roskjasr..... 637 sek.
9. Ole S. Rasmussen ... 514 sek.
10 Michael Vasth ...... 442 sek.
11 Anita Dehlbsk..... 28o sek.
12 Svend Frederiksen .. 252 sek.
13 Peter Buchwald....18o sek.
C2..
1. Erik Jacobsen...... 857 sek.
2. Erik Hienstasdt....  835 sek.
3. Thomas Raster..... 768 sek.
4. Poul Rasmussen....  732 sek.

D2. .
1. FI. D. Kristensen .. 360 sek.
2. Thomas Raster.....171 sek.
3. · Preben Bang J....  23 sek.
Deltageme fra Ringsted-klubben 
har tilsyneladende kun fiet et 
par starter - eller ogsi har de 
glemt at skrive deres tider pi 
resultatlisten. De flaj i alle 
fald bedre, end resultateme la- 
der ane.

Per Grunnet.

TREDIE UT
Pi Sjaelland var vejret meget 

stille og tiget. Der var lidt 
termik, men det kom ikke til at 
betyde noget for resultateme. 
Falgende resultater blev opni-
et:
A2.
1. Gunnar gielsen .... 833 sek.
2. Thomas Vaeth....... 813 sek.
3. Arne Hansen ......  799 sek.
4. Finn Frederiksen .. 776 sek.
5. Thomas Rongsted ... 766 sek.
6. Anita Dehlbaek.... 734 sek.
7. Barge Hansen .....  722 sek.
8. Per Grunnet ....... 711 sek.
9. Riels Roskjaer....7o6 sek.
10 Hams Hansen ......  694 sek.
11 Hanne Hansen..... 693 sek.
12 Peter Otte ....... 637 sek.
13 Michael Vseth..... 553 sek.
14 Rarsten R gielsen . 552 sek.
C2.
1. Erik Jacobsen .... 891 sek.
2. Erik gienstaedt .... 887 sek.
3. Rjeld Rongsberg ... 811 sek.
4. Thomas Raster....808 sek.
5. Michael Schrader .. 238 sek.
D2.
1. Thomas Raster.... 899 sek.
2. Hiels C Christensen 852 sek.
3. Steen Agner...... 744 sek.

Pi Pyn flaj kun Barge Bran- 
serud. Sne og stormvejr holdt 
de andre hjemme. Tiden for Bar
ges sidste start blev kun 9 
sekunder, si det er speendende, 
om han ogsi Oliver hjemme nass- 
te gang.
D2.
1. Barge Branserud ... 292 sek.

Billedet her viser Fgn's 
barskeste og dygtigste gasfly- 
ver, Barge Branserud.

hi
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I
M O D E L L B A U M O D E L L B A U M O D E L L B A U

Mecatron-Digiprop-Sender

6 kanal proportional- 
anlag, komplet med 
rormaskiner og akku- 
mulatorer --

ETu kun 2.589 kr.
- anlaBgget kan ud- 
bygges til 14 kanaler.

Brocurer mod 6o ore i frimarker, katalog kr. 4·-
En gros. Vesterg&rd,

Islandsvej 15, 
88oo Viborg, 
(06) 62 43 87.

1 M O D E L L B A U  M O D E L L B A U  M O D E L L B A U

Bernt Jensens gasser m& vaere meget 
lykkelig -- . Der er ikke mange mo
deller, der Oliver fulgt med s& me- 
gen opmarksomhed fra ejerens side.

nyt fra SILVER STAR
motorer

Rossi 6o R/C kr.
S.T. £ 15, ny model kr.
ETA Elite IK.II kr.

tilbeher
Rand Swing in keeper kr.
Rand hffingsler 6 stk. kr.
Camlock 2 par kr.
Nylonskruer til plan kr.
Tatone fundament til 
10 com motorer kr,
Frekvensflag kr.
MK 2-benet nssseunder- 
stel (nylon-leje) kr.
Solarfilm bekladnings- 
folie 6oxl25 cm kr.
M.K. fsldbart understel 
2 stk. hovedunderst. kr.
1 stk. naseunderst. kr.
2 stk. rormaskiner kr.

45o.- 
218.- 
21o. -

6 .-
12.50
13.50 
4.-

33·-
2,75

21. -
15.-

72.- 
72.- 
28o .—

byggesoet
Nobler, C /L  
Crusader, C /L  
Shark 15, C/L 
Spectre, C /L  
Talon, C /L  
Skylark, C/L
Top-Dawg, R/C 
Headmaster, R/C 
Laser, R/C 
KK ELeetwing, R/C 
MK Crusader, R/C 
MK Cessna 31o, R/C 
MK P-38, R/C 
deBolt Acrobat, R/C 
MK Zero Jager, R/C 
MK Tony Jager, R/C

kr. 165.-
kr. llo .-
kr. 55·-
kr. 65·-
kr. 42.-
kr. 165.-
kr. 145.-
kr. 165.-
kr. 425.-
kr. 165.-
kr. 41o. -
kr. 545.-
kr. 49o.-
kr. 33o.-
kr. 19o.-
kr. 19o.-

nye priser pa
M.K. Digital 4 
M.K. Digital 5 
KRAFT K? 4 
C0HT20LAIR3 4

RC anloeg
kr. 22oo.- 
kr. 26oo.- 

2245.- 
225o.-

kr.
kr.

CrSTSOLAIRZ 4 byggesast kr. 1825.- 
COrTBOLAIHB 4 semi » kr. 1995.-
Si. lange lager haves salges fol- 
gende anlseg ril starkt nedsatte 
priser.

' nu for
LOGICTROL 5 kr. 285o.- 35oo.- 
OHBIT 4 IC kr. 32oo.- 3995.- 
ar.isggene er sidste nye modeller.

Alle navnte anlasg er incl. 4 
rormaskiner, nikkel-cadiumeeller 
til sender og modtager samt la- 
deapparat.

Der er masser af brugte anlag pi 
lager til rimelige priser.

SILVER
De her nsvnte ting er kun et udpluk 
af vort store lager. Resten findes 
i det nye katalog, der kan kobes 
mod kr. 5·- i check eller frimer- 
ker.

STAR MODELS
v. AXEL E. MORTENSEN, 

M0LLEBAKKEN 45,
9500 HOBRO, 
tlf. 08 52 03 57.
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Under "Kab & Salg" optages ru- 
brikannoncer af ikke-erhvervs-
masssig karakter. Prisen er 1 kr 
pr. linie samt 2 kr. i grund- 
takst. Vi sender regninger ud, 
nir annoncen har vasret i bla- 
det.

Metz 5-kanals radio, med 3 ror- 
maskiner, power pack og lade- 
apparat sselges.
Henvendelse bedes rettet til: 
Ole Mortensen, Bygvsnget 36, 
72oo Grindsted.
Telefon: (o5) 32 lo 91.

3RUGT VINOTUNNEL KGBES.Kontant el. 
pr afbetaling. Kenv. Svend Kvend- 
sen,Snudsvej 333 Ringsted

TEAM-RACE RANKER sslges. 8-kr + 
porto. henv. Jens Gecchv/endtner 
Wibrandtsvej k7 23oo S.

GREET RANKER sselges 8.-Kr + porto 
He nr. Jens Geschwendtner ,V,'ibrandts-
rej 47 23oo, S

ARES BYGC-ESfiT SfiLGES, som nyt.
Rris. ioo.-Kr. Kjeld Frimand 
Holaelundsvej 17 265o Evidovre.

FCX 35 STUNT S£LSSS: Ny. 100.-Kr. 
K;eld Rrlnand, Holmelundsvej 17 
265ο Hvidovre.

Banner til fritflyvende gasmo- 
tormodeller med Super Tigre 
seelges -  3 k r .  pr.stk.
Steen Agner, Axel Mailers Ha
ve 12 V, 2ooo Kabenhavn P.
Ilf. GO 22 26.

* * * * *

De trofaste lsesere af· "Hur
ricane Times" har sikkert man
ge gange forgeeves vandret hen 
til brevsprsekken for at se, om 
der dog ikke var kommet endnu 
et nummer af dette forunderlige 
klubblad. Hu lysner det - fra 
pilidelig kilde meddeles, at 
redaktaren er halvt fmrdig med 
et nyt nummer. Indholdet teg- 
ner til at olive meget besyn- 
derligt - men hvad kan man ven- 
te fra en asters, hvis det i 
det hele taget er en asters. 
Porsiden siges at vsere tegnet 
af Thomas Yffith - si den er i 
hvert fald god.

I december mined udkom "Hyt 
fra OMP" nr. 17. Pet er Odense 
Biodelflyveklubs medlemsblad. 
Hovedartiklen i nr. 17 behand- 
ler Beuermann's teori om pla
cering af tyngdepunkt i forhold 
til neutralpunktet.

Det er Bent Sehested, der 
redigerer Hyt fra OMP. Man kan 
fi blaaet ved at skrive til 
ham: Bent Sehested,

Orionvsnget lo,
Pirup,
5ooo Odense.

Det udkommer 6 gange om iret, 
og a'oonnementsprisen er lo kr.

Billedet her, der viser en stor 
A3-model, er taget ved irsafslut- 
ningen i OMP, hvor der blev ud- 
delt pokaler til vinderne af de 
fortlabende konkurrencer.

Ha St-iris havde sksnket os si
ne modeller, idet han falte, at 
han nu var for gammel til at fly- 
ve selv. A3'eren er bygget lige 
efter krigen og har vseret med pi 
et par sommerlejre. Den miler 
3.2o fra vingespids til vinge- 
spids, og da den er en nydelse 
at se pi, har vi sat os i gang 
for at fi den udstillet pi Ege- 
skov til sommer. Hans Kofoed og 
flyvehistorisk sektion er med pi 
ideen.

Bent Sehested.

PAHHER TIL PP.
Hu kan man fi panner til frit- 
flyvende motormodeller - de er 
beregnet til Super Tigre 2,5 
ccm motorer. Steen Agner har 
fremstillet formen og fiet la- 
vet den farste serie. Panneme 
er si lange, at den nye Super 
Tigre med bagindsugning kan 
monteres. Anvender man en al- 
mindelig frontindsugningsmotor, 
er der plads til tank i pannen. 
Stabekvaliteten af den farste 
serie er ikke helt perfekt, men 
man kan let give pannerne en 
fin finish. Prisen er 8 kr. pr. 
stk. ligesom for de to typer 
line styringspanner. Se iavrigt 
under "Kab & Salg".

Laeserbrev
En kommentar til Ole Meyer.

At fritflyvningsfolkene ved 
reprsesentantskabsmadet d. 3/11 
havde rottet sig sammen med det 
formil at f A indvalgt flest mu- 
lige af sine egne folk i model- 
flyveridet og derved tilsidesat 
en gentlemanaftale giende ud pi 
at hver gren skal have mindst 
to reprassentanter i modelflyve- 
ridet, det er hvad Ole Meyer 
pistir i sin omtale af madet i 
Modelflyvenyt.

Selv om det er et faktum, at 
radiofolkene ikke fik valgt me
re end en reprsssentant, er det 
dog en horribel pistand, isaer 
pi baggrund af, at den fremsaet- 
tes af en mand med omtanke og 
dammekraft. Sandheden er jo, at 
fritflyvningsfolkene stemte pi 
de kandidater, de syntes bedst 
om. De fordelte oven i kabet 
deres stemmer pi tre fritflyv- 
ningskandidater, hvoraf kun to 
blev valgt. Og det var et 
spargsmil om en enkelt stemme, 
der afgjorde, at Η I Kristen- 
sen ikke blev valgt i stedet 
for den e,ne.

Ole Meyer, en gentlemanafta
le er §n aft^le mellem enkelt- 
personer, ikke mellem grupper. 
Den "regel" om, at hver gren 
skal have mindst to repraesen- 
tanter, bar nedfeeldes i valg- 
reglerne. Det bar radiofolkene 
foresli pi nsste repreesentant- 
skabsmade. Pritflyvningsfolkene 
vil utvivlsomt stemme for, at 
forslaget vedtages.

Christian Schwartzbach.

REDAKTIONEN SLUTTER 
D. 15 MARTS FOR NR. 4.

27



SIMPROP ar nSgot extra i proportional —  toppkvalitet till 
bottenpris.

Digi 2+1 Funktionsfardig anlaggning (inkl. kristaller) 
med sandare, mottagare, batterisats 
och 1 servo kr. 985:—
varje ytterligare servo „  175:—
tillagg for storre batteribestyckning 
i sandaren (DEAC 500DKZ) - „ 25:—

Digi 5 Funktionsfardig aniaggning 
(inkl. kristaller) 
med sSndare, mottagare, 
powerpack och 1 servo kr. 1.295:—
varje ytterligare servo „ 175:—
tillagg for storre batteribestyck
ning i sandaren (DEAC 500DKZ) „  25:—

SPECIALERBJUDANDE AV R/C-ANLAGGNINGAR
SIMPROP Digi 7 +  1 =  komplett med 4

servos kr. 2.670:—
komplett med 8
servos kr. 3.475:—

SIMPROP Dig 4 =  komplett med 4
servos och spe- 
cialvaska kr. 1.630:—

GRUNDIG DIGITAL 14 =  komplett med 
sandare motta
gare och 7 ser
vos (exkl. DEAC) kr. 2.975:—

Rekvirera omgSende eller kontakta oss for upplysningar!

SVEN E TRUEDSSON
M odellflyg industri AB

Storgatan 25 211 41 Malmd C 
SVER IG E- 

tel. 040/708 15


