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Fiirbundsstyrelsen har sammantrltt. Arendenas mingfald gav fd,rbundsordf. Sdne Persson
fullt jobb. Kommitt6er bildades och artretsuppgi{ter utdelades. Stimningen priglades av initiativkraft och arbetslust.
SMFF:s idder skall fiiras vidare i allt vidare
kretsar. Hiistens specialnummer har gitt ut
kostnadsfritt i mycket stor upplaga, och medfdrt ett flertal nya prenumeranter. C;a 10.000
broschyrer delades ut pi utstlllningen "Hobby
och Fri,tid" i Stockholm i hdstas och nu skall
det hela Sterupprepas i Malm6 i februari.
Medlemsservicen skall utbyggas. SMFF-nilen
efterfdljs p& sminingom av dekaler i tre storlekar, matrikelblad, prestationsmerken, profilbeskrivningar f6r samlare i Modellflyg-Nytt och
den perfekta nyb6rjarmodellen Tempo 1 fir efterf6ljare i andra klasser. Speciella tivlingar f6r
Tempo 1 med bide junior- och seniorklasser
skall arrangeras.

I 3r blir Riksstlmman ett separat

SMFF:s exp.

Tycho Brohegoton

36

LIMHAMN
Telefon
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Civiltryckeriet

i

Koping

AB 1964.

Omslogsbilden visor ovfyringsromp for rokeier
vid uppskiutningor i Hogonds.

rnang

till

gagn

fiir

arbetsron. Kurser

funktionlrer ordnas efter fjolSrets

arrangeklub,b-

fijr

succestart.

F6r tivlingsfronten glller att respektive grenars
UK kommer att demonsffera mycket std,rre
sjllvstlndighet In tidigare. Atskilligt hiinder
allts8. Vintern ir ju planllggningens och fiirberedelsernas irstid i modellflygsammanhang.
jag.
Aven f6,r Dig
- hoppas
Giran Abeby

TAVLINGSKALENDER
Tdvlingskalendern kommer att publiceras i
nlsta nummer, men redan nu kan vi meddela
att Vintert;vlingen i friflyg kommer att gi den
1 mars och arrangeras av Stockholms modellflygklubbar i samarbete.

Raketllyget

pi
Il.arnrrrarch
i Svenige
ov Olle Olsson

Sommo 6r som den forslo solelliten sk6ts upp i sin bono kring iorden, bildodes Notionol Associolion of Rocketry (N.A.R.) i USA. Denno orgonisoiion log som sin uppgift oti orgonisero det sioro onlol o mot6rroketforsko-

re som-pd oliko itdllen iUSA orbeiode med rokelexperiment ov oliko
s

log.
Under de ir som har gitt sedar starN. A. R. vuxit till Amerikas

ter har

stiirsta icke-professionella raketsillskap
med tusentals medlemmar runt om i landet. Red,rn 1959 hirlls de fiirste ameri-

modellraketerna

i virt land. Viren

1963

visades i TV-programmet "Mindagsposten" en amerikansk film om modellrake-

rer och nigot senare gjordes officiella
demonstrationer av modellraketer

pl

ut-

Till det
femre nr:i.terskapet som hcills iBosron i

stillningar i Hiigan?is och Ostersund.
Tillverkning av byggsatser och annal

augusti 1953 hade

utrustning

kanska modellraketmisterskapen.

iiver 100

deltagare

anmllt sig.
Aven i Sovjetunionen och Polen har
ett stort intresse f6r den nya modellverksamheten lagts i daget. Under 1962 hiills
i Krakow i Polen de ftircta internarionella mlsterskapen.
I december 1962 provades de fiirsta
4

fiir modellraketflygning har
i Sverige, varfijr de fdrsta

nu stafiats

tivlingarna kanske kan hillas redan under 1964.

i Paris hijsren
modellraketflygning
skulle godl,inrra. som inrern.rrionell rivlingsgren vid sidan av det vanliga moVid

I

F. A.

l:s regelmiire

q62 beslitts art

11. Iall skeim
12. Gubliband

2. Ratethylsa
t. IJysa

1r. Skrrv6gla
4. Noskon
1r. Fenor:
'1

,, Drivlsddnine
6, F6rdritjningsladdning
?. Utskjutnin€rsladdning
8. Fiiiladdnins
9, Sioppbrtcka

16. Styrhylsa

10. cIasu11

dellflyget. En kommitt6 tillsattes, vilken

fick i uppdrag att utarbeta tivlings-

och

sikerhetsbestimmelser. De amerikanska
th,lingsbestiimmelserna upPtar ett stort

antal klasser och grenar, vilka kommer
rrtt behandlas mera ingiende i ett kommande nunTmer.

Kungliga Lu[tfartssryrelsen utgav

i

november 1963 bestimmelser ftir raketuppskjutningar, vilka i korthet inneblr
arr tillstend miste stikas fiir uppskjutning av s. k. amatdrraketer, medan diremot modellrakerer fir skjutas upp fritt
under ftirutsiittning att detta gi;res Pe

sidant siitt "att luftfartygs, personers
eller egendorns slkerhet ej isidoslttes".
Vidare giller att modellraketernas drivladdning ej fnr iiverstiga 100 gram och
att raketens totala vikt fir uppgi rill
hdgst 500 gram. Dessutom skall rakererna tillverkas av saftlma materiai som

till modellflygplan, d.v.s. pappe., papp, tri, balsatrl, plast etc.
Modellraketmotorer med upp till 25
grarns drivmedelsmengd er hanfiirliga
till 'inindre pyrotekniska artiklar" enligt Kungliga Fiirordningen av den 10
juni 1949 om explosiva varor, vilket
anvindes

inneblr atr llgsta Slder fdr fiirvlrv och
ar 15 3r. Sttirre motorer h:infiires rill "egentliga fyrverkeripjlser",

innehav

dir

motsvarande Sldersgrins 11 18

ir.

En typisk modellraket (se fig.) bestir

av noskon, raketkropp, fenor, styrhylsa
samt fallsklrm. I raketen monteras fiire
varje uppskjutning en ny fabrikstillverkad krutraketmotor.
Fall.kirmen ir fiirbunden vid noskonen, vilken i sin tur Ir elastiskt fiirbunden vid raketkroppen med hjilp av ett
l5ngt gummiband av samma typ som anvlndes f6r gummimotormodeller. Gummibandet har till uppgift att dlmpa

rycket vid utsk.jutningen av noskonen.
Avfyringen .ker pi elektrisk vlg. genom att ett litet gliidelement av motstlndstrid stickes in genom utstr6mningsmunstycket (dysan) samt anslutes
till ett bilbatteri eller ett par seriekopplade 4,5 volts ficklampsbatterier. Sdkerhetsavst&ndet vid avfyringen skall vara
minst 7 m.

Fiir att raketen ej skall gi ur kurs,
skall den under starten styras med hj:ilp
av styrhylsan och en rakdragen piano-
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G6sla Nilsson

presenterar

sin A:l-rtrOdell
Klrran konstruerades redan 1959, den
nu inne pi sin lemte slsong.
1961-62 lZg den dock ute drygt ett ir,
bortflugen, men jag lyckades reparera
ihop resterna si att den iter biirjade
fungera nigot si nir. Td.vlilgsresultatelr
har stundtals blivit relativt bra, vilket
vil torde bero pi att de verkliga storfrlsarna inte Sgnat A1-klassen nigon
stiirre uppmd.rksamhet. En viss skillnad
i prestanda mellan A1 och A 2 lr nog

Ir alltsi

oundviklig och mer

in

2.20

i

lugnviider

ir ritt svirt att ni med en A1:a. F.ti.
har vil sidana "lugr viderspresranda"
rltt begrlnsad betydelse, Det avgiirande

fcir jlmna tivlingsresultat anser jag snarare vara kirrornas fiirmSga att klara
varieraode fiirhillanden med bibehi.llen
stabilitet, med andra ord i stor utstrlckning en trimringssak,
Bland de blttre resuhar som norerars
med "Mackie" ir fiiljander 1:a 'Wentzelpokalen 1959, 1961 och 1963, samma
placering

pi

Jiimtlands DM 1960, Norr-

landsmlsterskapen 1963 och Oktoberkannan 1963.2:a har den blivit pi Vingarnas hiisttdvling 1959 och 3:a pi Vingarnas vSrtivling 1963, Uppsalas majtiiv-

ling 1963 och i Jtrvs6 1964.
Och hiir nSgra kommentarer till ritningen: Vingprofilen ir Lindners, vars
procentvirden ir tillgiingliga i flera tidskrifter. Frambalken d.r utformad med
tanke p5 att ge en viss turbulenseffekt
6

di klldseln sjunker in nigot vid <iverkanten. Stabilisatorprofilen iir ungefdrligr ritad, och den torde ocksi flyga bra
med en ni.got tunnare profil. Turbulenstriden pi stabben ir en vatlig tunn silkcslioa litrrnad direkt pi kliidseln. Vingen

Ir kliidd

med tjockt japanpapper,

stabben med runt, Kdrran dr ganska
lltt att bygga, men kanske inte direkt
limpad fiir nybciriarc. Der avgiirande ir
nimligen hur den trimmas. Jag flyger
der i hdgerkurva, inte alltfijr vid,
Skriinkringen pi. det vingdra som ligger
i ir,nersvdng biir vara mindre in pi

"yttertirat" fiir att ge de ijnskvdrda termikegenskaperna. Kurvningen ftirstirks
med ett kurvroder, med triden frin
startkroken till rodret fdst under. kroppen. Tyngdpunkten biir ligga pi ungefir 55 procent, inte lingre bak. Anfalls,
vinkeln blir d5 ungefdr fyra grader. Fe,rans srorlek miste varieras med rrimningen. Jag har tidigare haft mindre
fenyra pi den men med tiden har ringens V-form iikat genom spdnningen frin
kl?idseln och fenytan maste di. tikas. Det

ir alltsi tlnkbart att fenytan pi ritir fiir stor. Minsk-

ningen egentligen

ningen btir di giiras pl iiverfenan. Kroppens frimsta del 2ir uppbyggd kring en

fururam.

Det dr tinskvlrt att kdrran inte srartar

alltfiir spikrakt utan pendlar nigot
man ska siika termik med den.

onr

... och h5n 5n nitningen
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l(lubbtedarrniitelE;
l6n linslyrning
Pi hiistens klubbledarmtite fdr linstyrningsklubbarna i Stockholm var hela 11
klubbar representerade, varav nigra 'vat
friflygningsklubbar, inbjudna fiir att diskutera samarbetsfrigor.
Fdrst p5. dagordningen stod samarbets-

frigorna, ddr man besliit att samverka
speciellt vid rekrytering och tivlingsarrangemang.

Ett preliminirt tivlingsprogram skisoch den brinnande frigan om

serades,

flygplatser ventilerades, varvid man besliit att undersiika mtijligheterna fiir iikad
anvlndning av Bromma och Skarpniick.
Tdvlingrurrustningen skall ses iiver

Stabgro{;

I

H
och en htigtalaranliggning skall anskaffas-

En friga om anmilande av hela lag
team-racing bordlades liksom frigan
om kvalgrlnser fiir deltagande pi UT
och internationella tivlingar.
Av regelfrigorna faststdlldes ildersgrinsen i TR-A till 18 lr (remiss frin
Riksstlmman), liksom fiirfarandet vid
utdelning av varningar i TR' Hiir framkom ocksi ett fiirslag om juniotklasser
(1,5 cc klasser) med motsvarande begrinsningar som TR-A. Fiirslaget mottogs positivt, och kommer sannolikt att
framllggas pi nlsta irsstlmma.
I iivrigt tinskades stiirre aktivitet av
uppvisningsgruppen, samt diskuterades

i

besrdmmelser
Combat.

liir

modellflygm?irken i

turde mtn besparat minga reparationer.
Nedkcirningar resulterar inte i eo s6nderslagen modell om den bara Ir nigor-

iund.l vllbyggd. Trjna ellrsi combat

Bnyt

pi vinrern! Enda bekl mren Ir

kelcentrum miste trampas upp
kanske ocksi sandas. Ar det kallgrader
blir glcidstiftsmotorer ofta svirstartade.
Glcidsriftsmotorbrinsle fryser ocksi.
Dieslarna diremot har inget emot kyla.
P! minga orter saknas tillriickligt
stora asIalterade yror ftir team rrcing.
Detta gdller dock inte vinrertid! Isbanor ir nistan idealiska fiir TR. Inhimra Lillsr!nd. hill skridskoikarc pi avstind och rrina sedan ream racing pi is,
Brinslet fcirdirvar isen en smuL si

slenlnianen!
Flvg
Iinkontnoll
tnols
sn6 och Is
IEXT OCH BILDER: G6run

undvik att spil1a. Ur bullersynpunkt
bcir endasr banor vilja:. vilka ligger
Iingt itrin bosr.rdsbsbyggelse. Finns der
l,ellsning si biir den iu ej hlngr <iver
lscn utrn varr monrerrd pi srolper vid
sidan om banan.
Tag fasta pi iddn och arrangera
klubbtivlingrr i "sncicombat" och "is.
TR" i vinter! En tidig sdsongstart kan
kanske aldrig upphimtas av tlvlings-

Alscby.

Vintern har kommit och dirmed

den

tid pi iret di man vet att man borde
bygga [<ir arr ha nlgot etr flyga med
kommande slsong. Vanligr

Ir arr

man

gir

der giver-

vis pi senvintern dn solen skiner och
dagsmejan ir kraftigasr. Di ir det en
idealisk tid fiir combat och rcam
racing!

Har man ett ordentligt men mjukt
sniiricke som underlag fiir combar si
8

honkurrenter frin andra orter. Deitr
.ir dock inte huvuddndemiler. Viktigast

ir ju att man {ir

ncijet att upplcva en

kanskc oy och trevlig linstyrningsform.

i

stlller uppticker sig prata bort all tid
i klubblokalen. Lit oss Indra pi dettal
Flygander tycks si avligset att man
har svirt att komma iging med bygger.
Si behciver det inte vara. Det gir att
flyga pi vintern ocksi, bara man anpassar sig en smule. Bdst

arr

man misre vara vilLlidd och arr cir-

BiIde!"na:
Har nan larsha barnrirt

uh

uppuhtnt

briinsle (rum:rempe,att4r t jA ttd/tdt

iuen dc lle'ta

nog

giad stiJtsmotorc,.

Mehaniker pd balr unde,las. Pd

i' l<;rlo,a,

man, iu dnnu ncta pi fclahtisa bedanningslandningat, dd. d,et ju gdt rynnerligen diligt

dtt s?ingd pi ett sitlant

undctlag.

Aoen pilotetna miste uaru cn ,n ld lij^ihLigd
att dc nrc halhar omk*ll och sriilter
'A Der kan
till kaos.
ia ock,d oata lin t ning.

Sandad i<bana appshatra, ju inte:Arshitr
e j terh ommand e s hrid.skoihare.

it

Postal
contest
nnellan Solna

oclr Orraha
Solna MSK har haft en s. h, brevt:ivline (postal contest) med klubben "Ther-

mal Chascrs"

i

Omaha, Nebraska, USA.

Tyvrirr drabbades det amerikanska laget
av maximal otur i form av uteblivna
lagmedlemmar, den mest ogynnsamma

vindriktningen pi flygflltet, bortflugna
nodelier och fasanjiigare, som hade svirt
att se skillnad pi fasaner, modellplan
och modcllflygare. Tivlingen var upplagd som en reo lagtlvling med 3 malr
i vardera 42 och D2 eftersom ingen av
klubbarna ktude stllla tillrickligt med
Vakefieldflygare pir bcnen. Vi skall flyga en ny match ndsta ir, troligel i biirjan pi maj och hoppas fi. hirdare mot-

stind di, bl. a. emedan Sid Jepson (kon-

stiuktiir av "Hustler") skall flytta till
Omaha och

gi

med

i

"Thcrmal Cha-

Resultat av irets tiivling:
A2
1) Iijell Liwenborg, Solna MSK, 729
sek.,2) Floyd Richards, Therm. Ch.,605,

3) Jerly Bahula, Therm. Ch., 555, 4)
Pcr-OJo[ L4oberg. Solna MSK.445.

D2

1) Lennart Larsson, Solna MSK, 895
sek.,2) Urbafl Nygren, Solna MSK, 885,
3) Jar Zetteldahl, Solna MSK, 678, 4)
Jerry Bahula, Therm. Ch., 540.
LagtioLing
1) Solna MSK 4075 sek.,2) Thermal
Chasels 1987.

Beslut av FAI
Fiir att vira trodellflygare ute i landet skall

fi

veta de viktigaste resultaten

.rv irer" FAI-miire ,orn

1'.rg

delrog

i,

kommer jag nedan att gdra ett kort sammandrag av de beslut som klubbades.
Urf6rligare rapporr krn ger fiir'r nir.j.rg
fitr de slutliga protokollen. Jag hann
nimligen irte ritta och Indra i fiirslagen
som glller anlat iu radio.

Betrdlfande modellernas konstruktiou

blev det ingen iindring av nuvarande
regler, vilhet irneber art tlsta VM fijr
respckrive gren avgiires med nu glllande regler ioklusive maniivrerna i stunt
och RCL De nya reglerna i Combat fastst?illdes med minga skillnader frin de
nuvararde svelska, bl. a. skall streemern

vara 3 cm bred, rnodellerna skall starta

frin

Schweiz och Goyuverts fr&n Belgien fcir
att gi igcnom domarr,as resultat frin Ce
tre hittills h3llna VM-en och komma
med fiirslag rill ert nytt eller modifierat

domar eller

beddmningssystem.

Man6vrerna

iRC

n6.gon punkr utan

iindrades inte oi
1965 pe Lj",rg-

VM

byhed i Skine kommer atr flygas med
nurarrnde regler med dcrr nrodifieringe,r

atr nrar Fr.o,m. 1964 ilte har 5 nr.rr.
sig att komma i lufteo utan bara 3
(tre). Vidare beslutades atr i stiller fijr
"fly off" skall den tredje flygningen bcstelula segrareD om skillnadet mellan
hiigsta po?ing och fiiljande iir mindre iin
2 0/0. Observera att det blir su!1man av
all.r rrc fJygningrrnas polng sonr skall
l)gg:s sanrnr.rn, varelter den som her

pi

marken som vid tean racing, och
streafircrn, sorn Ir 3 m lSng och biirjar
2 m bakom modellen, fir klippas hur
minga gi.nger som helst.

hiigst

radio-VM disatt de:
tydligt kunde faststlllas, att den domare

och hom lram till arr der inre var mii.i
ligt att exakt definiera en grdns fiir prelabrikarionen nu. men ar det .rvgjorr
skulle vara ett visst arbete kvar pi. mo,
dellen (del au rnodellerr. kropp, vinge
o. s. v.) mer ?ir milnire och liknande.
Preliminira regler fiir skalamodeller alla
grenar, friflyg, linkontroll och radio,

Domamas diimning

i

huterades och det konstaterades

som

i

allmiinhet dtimde Jigste poingcrr

var jiimnast fiiljsam ned den slutliga

ordningsfiiljden grundad pi medelpoingen av de tre "mellersta" domarna.
M. Hill, som diimde i London 1962.
hade t. ex. samma ordningsfdljd pl de
11 (elva) fiirsta

i

prislistan som den slutligen faststilldes, och indn uteslijts hans
domslut frin de flesta av dessa p& grund
av att de var ligst. Med anledning d:irav tillsattes utredningskommittd besti*
etde av Nicholls, England, Degen frir

l0

blir vinnare ehuru de som ligger
inom 2 o/o delar 1:a platsen.
Vi hade ocksi er ling diskussion on.r
s. k. prefabricerade delar till modeller

faststilldes

att gllla till 1964 irs

slut.

1964

23/2

A2, C2 och D2, Helsiflgfors,
Finlard. Sista ann,ilningsdag
3111
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Utvecklingstendensen
i nadiostynning
En typ ov modellplon, som

vi cinnu inle hor sett sd myckei ov hcir i

Sve-

rige, cir de verkligt smd rodiomodellerno som iusi nu cir oerh6rt populciro
i USA. Desso modeller ger m6ilighet iill "sport"-modellflyg i dess bdsto
bemdrkelse. De kon flygos pd en 6ppen plots som inte dr mycket st6rre
cin en iennisbono, de blir reloiivt billigo, dr enklo oit byggo och pd grund
ov sin 169o vikt (200-300 g) <ir de ocksd mycket hdllboro. Det endo negotivo cir ott de inle trivs ndgot vidqre i bldsvdder.
Frirutslttningen ftir modelltypen var
att der kom fram smi motorer pi 0,15
-0,3 cc och liitta radiomottagare pi L5

gram, som endast behijvde 3 volts

-30
batteri.

lerade med en tonfrekvens pi 4001000 Hz, som exempelvis Telepilot, vil-

ken ddrigenom kan fi ert nytt liv.
Trinningen av Otarion-mottagaren sker

En av de {cirsta som utnyttjade dessa
mtijligheter var Ken Villard med sin

med hiilp av en liren gliidlampr:om ir
monterad i mottagar.en. En annao mott,rgare in Cirizen-Ship MDL, som inte

"Schoolboy", som bildat skola

A. st6rre en etr frimlrke. Aven denna

i

klassen.
de-

Av sprlngskissen framgir de olika

larna placering Modellen ir i helbalsakonstruktion. Andra liknande byggsarsmodeller Ir "Roaring 20", Veron "Mini-

Robot", Vecos

"Lil Pinto",

Goldbergs

"Junior Falcon" m. fl.
Det finns numera ett mycket stort
,rnral limpliga mor(.rg.rre av miniatyr-

format, de flesra ir amerikanska. Ett
lypiskt exempel Ir "Otarion O-21".
Storlekcn ir 26 X32X16 mm och den
vlger endast 15 gram. Som striimliilla
anvlndes 2 st 1,5 volt penceller. (Till
denna mottagare iir det inte ldmpligr
att anvinda DEAC-celler, men till de
flesta andra mottagare glr det bra).
Anvindbara slndrre Ir alla tonmodu-

vlger 15 gram.
Som rodermaskin anvinds ett gummimotordrivet stegreh, och hir har
miniaryrut{iirandet innu inte slagit
helr igenom. Ofte ir denna mekanism
storre och lyngre In sjilva mottagaren.
Limpliga rodermaskiner dr Babcock,
Bonner, Elmis m. fl. Fijr att bespara
modellflygarna besvlrec med att installera mottagaren med sin rodermaskia
och barterihillrre, tillverkar CirizenChip en komplett "RC Pak" som endast vdger 95 gram, rrots att allt er
monterat i en stadig metallram.
Det normala pi dessa modeller

Ir

si-
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"scHooLBoY"
i naturlig storlek

Otarion O-21

Citizen-Chip MDL
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C&S proportionalstyrning

fdr smA modetler,
0,3-0,8cc, h6gst 100 cm spv.

Babcock

Forts. Jr. sid.

Radiostyrning

Beslua aY FAI ...

...

doroderkontroll, men har man en
llmplig rodermaskin Ir det ocksi miijligt att ordna trim-konrroll pi hiijdrodret. Ytterligare en variant ir C&S proportionalstyrning, med en pulsbox ansluten

till

sdndaren och "Septalette" ro-

dermotor. Detta

iir ett

mycket {iirnlmligt styrsystem, siirskilr llmpligr fcir
smi skalamodeller. Priset blir dock hiigre p. g. a. pulsboxen.
Detta var den enklaste {ormen av radiostyrning. Vi skall nu <ivergi till mera
avancerade system. Miijligheten att

kontrollcra etr flerral funktioner med
en enkanalsradio, gelom att kombine-

ra olika

stegreli,

10.

5r vllkiind.

Varje

manijver sker med en sirskild signalfcil.jd. Systemets begrdnsning ligger alltsi hos den som skriter slndarknappen.
Babcocks nya "BCC-6 Electrostick"
ir avsedd att anslutas till .en enkanals

25-2614 A2, C2 och D2, \Veis, Osterrike

17-18 5 A2, C2, D2 och RC I, Criterium du Nord,

Maubeuge,

Frankrike

28-31/5 Lirstyrning, IV

internationel-

la linstyrningstiivlingen,

S7ien,

Osterrike

13-1416 Radiostyrda sj<imod. (HydroRadio), Miinchen, Tyskland
A2, C2 och D2, Jugoslaviska
Europa-Criteriet i friflyg
10-1217 A2 och D2. V. internationella
Alp-pokaltivlingen, \fieoer
Neustadt, Osterrike

2-7

/7

24-2717 AZ och Team-racing, Varazdin, Jugoslavien
2717
VM linstyrning, Budapest,

-3/8

2817

Ungem

USA-Nationals, alla
-3/8 Dallas,
Texas, USA

klasser,

sindare och ger autom:riskr de rdrra
signalerna diir operation av Babcocks

11-13/8 Friflyg-Criterium,

rodermekanismer fcir sidoroder-, hcijdroder- och mororkonrroll. Pi si siitr

15-16/8 Jugo-Hydro-Cup, sjiimodel-

fir

man en verklig lirrvjkr.urrusrning
som i funktion motsvarar en 6-kanalare.
Yttedigare en sensarion frin Babcock
ir "BCC-8 j.2-cantel coder" som utkommer inom kon. Fiir detta system

tillverkar Babcock en kraftig sindare

och en superheterodyn enkanals mottagare. Pri:er Icir en kompletr .rnldggning
edigt detta system blir c:a 500 kr, vilket lr relativt billigt i jiimfiirelse med

en 6-kanals superhet.
timplig modell fiir dctra sysrem

i byggsats frin Top Flite. Den kan flygas mcd en 0,8-1,5 cc motor och vdger 500-500 gram.

v. l.

5-619

ler, Split, Jugoslavien
RC I, Miinchen, Tyskland

Mitten sept. VM inomhusmodeller,
Storbritannien
1965

Juli-aug. VM RC I, Ljungbyhed, F5,
Sverige

Juli-eug.VM Friflyg,

Storbrjrannien,
oslkert.
Mexico har lven siikt, men det
undersiiks nu om Finland el-

som dock

iir nigot

Jugoslavien lran ira sig
irdskapet om Storbrirannien
hoppar av.
Radiostyrdaskalamodeller,
Nederllnderna (ej fullt s:ik.)

ler

ir

Ken Villards 'lSchoolmaster", som finns

Bled,

Jugoslavien

r

1966
1967

VM RC I, Tyskland
VM, Friflyg, Tjeckoslovakien

r3
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Goda nAd tiin

konstruktion av
"sekrr nddneglande" k5nnon
Av Peter Wonngdrd
Allo, som hor forsokt konstruero en verklig toppkcirro enligl de senoste
leoretisko r6nen, och som sedon ser hur ddligt konstruktionen svoror mot
de hdgt stdlldo fdrvcintningorno, vet hur besviken, splittrod och ohormonisk mon kon bli. Efter flero drs trogei teoretiseronde hor iog vunnit en
del erforenheter, vilko log hdrmed delor med mig, (och hoppos log ddrmed foregdr rned gott exempel.)
Det mil jag hela tiden har i sikte ?ir
att vinna tlvlingar, d. v. s. s. k. "sekunddreglande".

Liigsto siunkhostighet vid ideolo
fiirh&llonden
Lit oss ftirst titta eftel hur man kao
influera den optimala prestandan i "stilla
luft". Det ir hir friitrst tvi saker som
lian varieras, och som ger nir*bara Indringar, nimligel sphnvidden och profiltjockleken.

Spiinnvidden
Ju sttirre splurvidden dr,

ju

mindre

blir det inducerade motstindets koefficient, och dirmed den totala motstindshoefficicnter. Dirmed iikas stigtalet
C.,r

C,,,, vilket medlijr arr

"iunkhasrig-

heter minskar. Flygtiden frin 50 m utgi.ngshiijd iikar i blsta fall med 7 sekunder per decimeter spiinnviddsiikning.
Okningen blir naturligt..is mindre vid

alltfiir stora spinnvidder, di man till
ovelsriclde samband miste addera
verkal av det minskade Re-talet.
16

il-

Prolilen
Ju tunnare en profil ir, ju llgrc '
dcn minimala sjunkhastighet, som ,taz
uppnls (h:rl man el tillrlckligt tjock
symmetrisli profil, kan rnan ju fn avliisrTir,g utal an ha istadkommit nlgon
Iyftkraft alls), men det dr framfiir allt
soLd.rate a,tt uppni den. Ddrfitr biir mar
inte anvllda tunnare profiler ?in 6 0/0.
Dels ir cict nTycket sr'8rare att hitta den
optimala skelettlinjen, men framfcir allt
dct anfallsvinl<elomride, inom vilket
profiler inte avliises pn 6ver'- eller undersidan mycket begr:irsat, di profilen
blir klnsligare fiir stagnarionspurktsliget, .ju tunnare den ir.

Profilen ger nlmligen minsta

s.juok-

fiir ett, r.tisst bestiimt stagrra"tionspunktslige, och ju runnare profilen
.ir. ju :inrrc prestanda ger den fiir en
liren avvikelse frin detta 16ge. Eftersom
det ir svnrt att ni llgsta sjunkhastighet
i prahtiket med alltfdr tunna profiler,
hastiglret

kanske dessa flyger med en hiigre sjunk-

in nigot tjockare profiler, om
deras anfallsvinkel iindrats det allra

hastighet

minsta. Dessa

runla profiler el allts:

mycket svirflugna, och de biir undvikas
av tivlingsflygaren.
Dessa effekter. mirker mau bdst vid
A/2:or, som i allm?irhet har ganska smi.
statisLa nlrrginaler (rill skillnad Iril C-

och Dnodeller).

I
I

i

Uvrigo storheler
Sidana saker soor monentarrnar,
kroppens tvirsnittsyra och striilnlinjeform samr stabbens utfornning med
rnera ir vid eo fiirsra aproximrtion
oftast totalt betydelseliisa jdrnfiirda med
vingens spdlnvidd och profiltjocklek (vi

skall liingre fram se att skevheter och
delormarioner av nigra spryglar ock"i

kln Ieda rill prc.tandaslrrkninear av
storlekar iirnfiirbara med spinnuiddens
och vingprofiltjocklekens inverkningar).
Logisko iivningor
Det lr vad som h?indcr

i

praktiken,

som helt avgiir en modells insats. Det iir

iu virdelijsr nred en

lrBen gor J:20 r (rrlIJ

tan aldrig
kanske

nir

modeJJ, som visser-

Iult, men corn nls.

50 m utgingshtijd,

di

man

alltid tvingas att koppla ur tidi-

gare.

Ellel vad zir. det ftir vits med er modell, som bryrer kr.oppen vid fcirsta blsta
dykning i backen? Eller er, som biirjar

I
I

stalla efter en dilig urkoppling eller
elter en kytr, och sorn sedan forrsitrer
med det tills den nir oarkcn?
Meo lramt'ir aLlt, .vad bat mal 16r
gliidje av en startsi.ker modell med fin
stilla luft-prestanda, om den inte kan
utnyttja alla de smd blisot, som vi med
virt turbulenta vider ofta har.
I(unstrul<tiiren bdr fiirsiika inbilla sig
alla de egendotrliga virvlar och smi. termikblisor, som uppstir vid det turbu,
lenta oodellflygvldret. Det Ir olndligt
mycket viktigare att modellen ir kinslig

Iiir

dessa

fluktuationer och snabbt acklitill blisan, in att den fly-

matiserar sig

ger tvirs igenom den (eller

kanske

t. o. m. stallar genom den). En modell,
som visserligen kanske har nycket 15g
sjunkhastighet i stilla luft, Ir viirdel<is,
om den inte snabbt rltar ut ett stall.
I(onstruktiiren uppmanas hlrmed i det

livliBa.te etr tf,nka nrcr pi rerklig rermikkinsla och god liingdstabilitet In pi
sjunkhastighet.

Praktiken visar, att det niistan aldrig

liitar sig att

fiirstiha pressa ut nigra
cxtra sekundcr. redan vid rirbordct. Ofrast blir klrrans extremiteter bara tyngre, och modellen blir mer svirhanterlig
och svirtrimmad. Der karr inte nog betoras: Konstrukriiren skall igna all sin
omsorg it termikkinsligheren. T. o. m.
iskenbart srilla luft ir det inte modellerrs cgerr siunkharrigher. sonr

5r

avgii-

ra[de utao dess fcirmSga, att tillgodogiila sig mycket svaga uppvindar. Spekulationer i srilla luft-sjunkhastighet ger
d8lig utdelning, kom ihig det!

Termikkiinslighet
Nu uppstlller sig genast frigan: Hur
giir man modellen termihkiinslig? Eller
vad strzival man efter, di. man vill ha en
rerrnikk?inslig modell? Jo, man vil1, att
modellen mycket snabbt skall acklimatiscrr sig rill bLisan. d. v. s. ligga sig i
blisan och flyga som i "en hiss med
stillastiende luft".
Fiir att modellen shall kunna giira det,
tniste den ha en mycket god lingdstabilitet, och dirmed mycket smi. trtighetsmoment (l:itt stabbe och bakkropp, koncen-

vikt i tyngdpunkten). Men den
niste ochsd ha mycket smi trtighetsmonrerrr kring
d. v. s. ving"in llingdaxel.
halvorna lniste
vara lltta, framfiir allt
i spetsama. Detta tror jag ir en sak, som
inte alltid beaktas tillrlckligt. Av den
anledningen biir man inte bygga alltfiir
linga vingar, med fijr smi kordor, di
triighetsmomentet tjkar bide med vikten
trerad

tr)
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(som 6kar med spirinvidder) och lSngden hos vingel.
Sedan giiller det

(i syruerhet ftir

den

oerfarne) att inte ha skeva vingar. Ske-

va vingar gtir modellen nistan omii.jlig
att rrinrml i vi,,a fall, och innu rine
in .l'eva rirrg.rr iir .kev .tabbc. i ,yrrnerhet pi. A/2:ot med, liten statisk marginal. Vad har nu detta mcd konsrruk,
tiiren att giira, frigar sig li.saren kri-

tiskt. Jo, vill man ha en termikkiuslig
rrodell utan att skeva innervingen (vil-

ket kan fiirsimra startegenskaperna),
kan rrat anvlrrda asymmetr.isk vinge i
1a Thomann.

skevheter, sonl tidigarc

lrlnnts.

Skevhe-

ter bide nedsitter flygtiden och giir rnodellel svirtrimn,ad och drirrred svirflugen. Trot" Jtt dct irrrc hcjr rill 5'rrner

Lorrstrukrion vill l.rg pipcka, atr virrgar
och stabbar biir splnnas upp pi en plar

brida, di de ej ir i bruk. En fullkomligt plan virgc och stabbe giir mycket
16r en modells prestanda, r'neL iin mau
kanske tror. Om man anviinder en alltfiir tjock vingbalk kanske sprygeln kao
deforlneras svagt och dirmed indra profilforurcn obctydligt vid nigra stiller.r pi
vr ngeD.

Detta i f<irening med svaga skevheter
oiirsliade stillen, kan utan vjdare

Om liingdstabilitet har redan ordats,
jag har pipekat vikten av smi triighetsmornent. Besta settet att minska dessa
l'drr.rtom atr anr.inda rrurr.l balrariirsLralikroppar, och lirr stabbe. ir arr irte
anvenda en alltfiir llng bakirropp. Detta
n,edfijr att man fir iika stabbytan en

pi

it111ng.

som konstrukt6ren b6r tiinka

"Trimkiinslighet"
Nigot, som iir intimt fiirkoippat med
l:ingdstabiliteten, ir mtijligheren att
rrimma modellen. Hir vill jag ta i litet
alldeles extla och speciellt betona en

Stortsiikerhet
Jag har tidigare belyst betydclscr av

sak, som jag aDser vara mycket betydelscfull: rnodcllen misre varx lirr atr trirn-

,r.r. dcn mirtc vart "disponibcl" li)r

trimning.
Med det

vill jag ha sagt, att mao skall
kunna trirtnta rnodellen, det skall inte
vara s5, att tar jag bort en tejpremsa, si

rrycker modellcn. och sirrer jag pi rejp
under stabber, si stallar del. Det
miste ailtsi finnas en ganska god marginal f6r anfallsvinkelsiindringar. Detta
tillgodoser nlan geootl att ha en tillrickligr sror srari'k mrrginal. d. v. s. irrrc
alltfcir liten stabbyta.
rcmsar-r

Skevheter

Nigot som i mycket hiig grad spelar
in och piverkar rrodellens prestanda iir

redsima en rnodells flygtid med 20-30
sekunder, en effekt, som allni iir fullt

i..imfijrbal rncd spinrr viddsva riet:orrcr'
och vingprofilsindritgar. Att hindra
sprygeldeformationer ocl, d?irmed upp-

kommande skevheter

dr alltsi. r-rigot,
pi.

att modellel gir atr stalta. Modellen
skall konstrueras, si att den blir ett verktyg i hiindema pi rrodellflygaret. Mo-

dellen skall starta spikrakt, och nTed den
6ver huvudet skall rnodellflygarcn sedan
kurna jaga termik. Modellen skall di
Itilja sin hctlc iivel huvudet sonl en tro-

Detta:ir ett oeftergivet krav.
Alla vet vll hur ruan flyttar startkrokeu till det blsta 1:iget, om modellerr
"jazzat" eller skir. Men jag vill ocksi
po.ingLera viLterr ,rv arr srartkroken sitrcr rnitr under tyngdpurrkren i 'spinnviddsled", och att inga blrplan 1r skeva.
F6r att itergi till :imnet: Pi konstrukttirsplanet btjr man inte vara ridd
fcji att anvinda ganska kra{tig v- eller
u-form, detta bidrar till att giira modelgen hund.

len liittstartad.
Forts.

i

niista nummer,
't9

Sa hEn konstrueran
och byggeF rrran
ett stuntplan
Deilo ovsnitt behondlor stuntplonels konstruktion och bygge och som
illustrotion till beskrivningorno hor iog medtogii Bob Polmers sisto stunikonstruktion "SKYSCRAPER". Ritningen kon iyckos invecklod, men vid
noggront studium finner mon otl ollo detoliritningor pd ett utmdrkt scitt
kompletteror ortikeltexten.
A*ikeln behondlor i huvudsok storo stunlplon for 35-molor och visso ovvikelser vid konslruktion ov 2,5 cc plon ongives scirskilt. Om inle byggmolerielet specielli bencimns rir det bolso.

Vingen
Vingen fir

anses som stuntplanets

dir

vi-

Torsionsnlsan limmar man liirst fast pi
framkanten, l3.ter limmet torka, varefter
man snabbt stryker lim p5 spryglar och

hillfasthet, styvhet
de viktigaste konstruk- urittbalk samt nilar fast nisan. Skulle
tionsegenskaperna. Vingen pi en 35-stun- balsan vara mycket styv, si att det finns
ter byggs vanligen upp kring en mitt- risk att den spricker vid biijningen iiver
balk av 2 mm ba1sa, som pl varje stllle spryglarna, fuktar man den fiirsiktigt pi
har samma bredd som vingprofilen. De utsidan fiire sista limningen.
Bakkanten bestir vanligen av tre de2-3 mm tjocka spryglarna trldas pi
vingbalken genom att urtag giires i bal- lar: en list som limmas mot spryglarken till halva bredden och pi sprygeln nas bakdel och en c:a 25 mm bred torsionsnisa enl. fig. 1.
ocksi till halva bredden.
Framkanten ir vanligen en 4-kant- Pi spryglarna mellan fram- och baklist, som sittes in i urtag i spryglarnas torsionsnlsorna limmas 7-10 mm breda
strimlor av 1,5 mm balsa, vilka ytterframdel. Se fig. 1.
Torsionsnisan dr a\ cia 1,5 mm balsa, ligare iikar konstruktionens styvhet.
Omridet mellan de fyra mittensprygborjar pn framkanten och slutar pi
mittbalken. NIr torsionsnlsan lagts pi larna tdckes helt med flok av 1,5 mm
bildar hela frampartiet av vingen en rad balsa som g&r mellan fram- och bak"lldor", vilka giir vingen oerhtirt styv. torsionsnisa. Detta fiir att fi en fast
sentligaste del,

och ldtthet

20

lr

till kroppen.
Vingspet.et, skcll ,arl rundad fiir arr
minska det inducerade rnotsti.nder, och
den utgiires a.r, en mellandel i 3 mm
yta vid limning av vingen

in mot flygcirkeln fiir att erhi.lla

av 4 mn balsaflok.

balsa, som har spersens planform. Denna
del limmas mot yttersprygelns medellinje och fiirsrirkes med hjZilpspryglar
pi iiver- och undersida.
Fiapsen giires av flok, som har samma

tjocklek som bakkanten. Har man

Stiiirtplonen
Dessa utgtires

av stabilisator., hiijdro-

der och fena. Av dessa btir itminsrone
de tvi fiirsra vara uppbyggda. Stabilisatorn

ir

mycket elkel att bygga upp,

cftersom den

ir

heJt pl.rn: enkcl lram-

och bakkant samt 2 mm balsa strimlor

som spryglar emellan. Sjllva spetseo
niste normalt giiras av tve delar p.g.a.
rundningen. I stillet fijr. att bygga upp
kanterna av lister kan man sklra fram
dem ur ert helr flok, som ritnirgen vi.
sar.

Hdjdrodret bygges
zir

pi

Kroppen
Kroppen byggs upp av 3 mm flok som
utgdr kroppssidorna, samt 3 mm spaflr
mellan dessa. Framsta spantet (brandviiggen) gtires dock av plywood, 1iksom spanr nr 2 om landstlllet ir fzist

en

mycker tjock bakkant, kan det av viktskil vara liimpligt med uppiryggda flaps.

samma siirr nen

nigot knepigare, elrersom tjockleken

avtar bak6.t.
Fenan Ir

fiir der nresr.r av mlssiv
balsa och har sidorodret riktat c:a 5o

utet fdr att iika linspinningen. Om fenan dr uppbyggd, skall spryglaua vara
vllvda pl den sida av fenan som vetter

sam-

ma verkan som utitriktat sidoroder,
Pi 2,5 cc plan giir man alla stjlrtplan

dit. Frin nosen och bakit till ungefiir
2 cn bakom vingframkanten biir kroppssidorna vara dubbla fiir att klara av de
6kade pifrestningarna genom motor och
landstiill.
Mororbockerrra giires av riid- eller vir.
bok och deras placering i hiijdled beror
pi om man vill ha stiende eller irverterad motor. De flesta fiiredrar invertelad av estetisha skII, medan en stlende

motor kalske ir mer praktisk (snabbarc kellsrarrer). Motorbock.rrne biir srricka sig c:a 2 cm bahom spant nr 2 ftjr
art fiirsrirkl lramkroppen. Orsaker .ir
att ovansidan av kroppen giirna vil)
sprick.r vid Iand:rIllet. Vill m.rn jaga
vikt kan man tunna av bockarna bakit.
!,rt bra sltt att ordna mororfasrrirtningen ir att liida muttrarna till mororn. flst,krurar pi en bit I mm mis-

singplit, d5r man borrat

tvi hil fiir

skruvarna arr px'sera genom. Pli.rbirerna fistes sedan med srni tr?iskruv pi

D

SPryrc.l

Figur

1.

21

ovansidan av varje motorbock (orn moton ir inverterad).
Undersidan av kroppen bestSr av ett
3-4 rnm tjockt flok. Kroppens bverdel
gdres av ett eiler flera balsablock fijr

atr erhilla rillrickligr matcrial att giir,r
er snygg ocir rund dversida.
Den liistagabara motorkipan skall
str:icka sig sn lingt bak att tanker utan
svirighet kan plockas in och ut. Kipan
tillverkas av balsablock eller en kombination av balsablock och llok. Den
fr?imre delen skall dock alltid vara ett
block ftir att fi tillrickligt marerial arr
gcira c'r rund. snyBg nos. P5 ritningen
ser- man rrotorknpaDs komtruktio[ utrderiilir. M,rrr lir irre gl6urnre .rtr iverr
en stuntmolor behiiver kylning, varfiir
utslippct fiir kylluftel e.j bdr underdimensioneras. Det r:icker att setta fast
kipan med el fiistskruv, men d5 skall
bakdelen av kipan ha nigra styrklotsar, si. att den inte kan glida it sidan
("keys for cowl" pi ritningen). F.istmuttern till kepar bdr l6das pi en nigot
fjldrande bygel flsr till fiirsta spantet.
En stum fastsittning giir att skruven
vill ?ita sig igenom kipan, nigot som
ytter'ligare fiirhindras genom att en ply"lrgri,rg" pi ki
woodbit irlinrnrs
"orn

pai1.

Londningsstiillet

Landningsstillet har hittills vanligen
varit av 3 mm pianotrid, mer dural-

fist till

en

extra fiirstiirkt plywoodsprygel eller

ti11

Vinglandstlll kan vara

en extra inlagd plywoodbalk, dock

ir

vilglandstlll ej att rekommendera fiir
oerfarna rnodellbyggare.

Roderrok, roderhorn
Problenren med srola srurrrplan ir atr
man cfter en tid fir glapp i rodren. Spe-

ciellt g.iller dct stiitsuirrgenras l.rgriug.rr
dessa b<ir d:irftir bussas.
I de lijdbala netaller, som finns i de
flesta roderhorn, kan nan borra upp
lagcrhilen till stijrre dian,eter och liida
il en bit missilgrtir som bussning. I roderoket, som oftast i.r av dural, fir n-ran
f<irscika vlrma in en bussning.
ttt 'itt art komma lrin glapp ir art
anviinda nylonhorn och nylonok, som
Iirrr, atr Lcipa ihandclrr. Dersa Ir rri,
tan outslitliga men ger i stillet problem
tir de skall s:ittas fast vid rodret. De
flesta kommersiella roderhorn har flera
lagringshil att vrilja p5. Hllets avstind
fril roderaxeln har avgtirande inverhan
och

pi

roderutvixlingen.

Litet avstind

stor utvlxling

ocb

vice versa. Litet avstSnd
iikar alltsi planets flygklnslighet.

Rodergdngiiirn
Den gamla viilkiinda typen av tygband som ligges vixelvis :ir fullt anvindbar men har en tendens att efter

gi siinder i vecket.
Ett biittre sirr ar atr tillverka

lnngvarigt bruk

rrlll blilru rllr ranligare. Orsaken Ir'
att pianotriden ir fcir fjldrandc och ger
studsai vid lardningen. Det stummare

girgjirn av riirtyp.
Tre ttyckeu I cm Iinga birar av

ralstlller rikar diremot pifrestrringel
pi planet och orsakar littare sprickbildning i planets ytbehandling.

singriir sammanfogas med en drygt 3 cm
ling pianotr&d ti1l ett gnngj?irn. Riiren
fiistes med hjiiip av smi sidenbitar och

du

Landst?illet

eller

trid

i

ir

antingen

flst i

kroppen

virrgerr. 1(roppsland<rIll av piauo-

skruvas fast vid spant lr 2, medan
duralstiillet varligel skruvas mot en
plywoodplatta f;ist till underdelen av
J<roppen (se ritningen).

22

ett

nris-

lim. Fijr att ej pianotriden skall glida
ur riiren lises deu enklast Benom att ena
irrden bii.je' och.ticke. in ibalsan.
Nurnere linns urmirkra smi rnir.irgsForts. pd sid. 27.

,
d

t

iir:
ir
t'
s lr

:i!

t)

',

!:

i ll
t.:
a*'

::
;!

il"

i\ti
r ),

t'
+1 f,tl
ila
i!:
,s

r 'i.\())

!:

:

:i'

t
;:

:i

;ll

I

-1 i: !\ \

ii''

'{

il

23

ING. LENNART LARSSON:

Pnisbillig lUlcGoy19
Fastin Mc Coy's rykte tidigare endast

och.l9

pi

recermotorer (.49, .29
liksom.o0:ar1 h.r r Durom.rtic.

grurrdade sig

vilka tillverkar Mc Coy-motorerna och
ingir iTestorgruppcn, numere gitr dvcr
till att huvudsakligen tillverha motorer
Icir niijes- och siindagsflygaren samt nykomlingarna till hobbyr. Beroende pi
detta tillverkade Duro-matic under 1962
inte mindre ltr 1OO.0OO av de nuvarande

Nlc Coy "Read Head Stunt 19" att
liirsiljr.s iUSA till etr pris sorn ingeu
dirtill' trotr vara mti.jligt lijr eu moror i
.19-klassen, endast $ 4,95. Den enda mororn i jlmfdrbar storleksklass som kan

priskonhurrera 6r Carneron .15 som
kostar $ 3,95 i USA men endast siiljs
direkt frin fabriken och ej iiver disken
sorr Mc Coy .19.
Ln underscikring av motorns delar ger

endast vaga antydningar om

hur

det

montage. Ltrftinraget

ir lingt och

har

ett olikformigt tvirsritt vilket minskar
just runt fiirgasarriiret liir att tika suget
diir. Fiirgasarriiret ir irte bara iupressat
vilker vanligen lr fallet pi de enklare
och billigare motorerna, utan lcistagbart
och gingat fiir fdstmuttern. En ordentligt tilltagen fjldcr griper om fdrgasarnilen vilken :ir fdrsedd med en llng,
biijlig fdrlzingnilg s5 att instdllnirg kan
gciras

pi

sdkert avstind

frin

propellern.

polerar sivil in- som utvindigt och har bearbetade anliggrrirrg"ytor f6r vevhuslockets kant och cvlinVevhuset

ir

derfodrets fl?inskant. Tvirtemot vanliga
mororer av derrna typ gir irrte 6versrriimningsklurleu genom verhusgiutningen dir denna ligger emot cylinderfodret. Fld.nrkrnr utan en ordentlig t5tning erhilles genom de stora anliggningsytorna.
I motsats

rcr som nlrn rimligtvis k.rn vinre sig
{:inns dir, plus nigra detaljer som rnan
varit beredd att finna uteslutna.

till "Red Head" 29 och 35
hiJl' inte cy)inderlodret [.r't.tv nrcr iin
rv& skruvar genom h5l i kylflSnsarna
och gingade hil i vevhuset. Det ohdrdade cylinderfodret dr troligen utfijrt av
har fyra klllllnsar
blylegerat
'ril och
samt ir blinerat fiir rostskyddets skull.

nred iugjuten 6verstrijmrriog. avgasrdret

Packningar anvinds mellan foder och
cylindertopp och mellar foder och vevhus. Cylindertoppen dr pressgjuten och
har en lig, sfiirisk fiirbrinningskamma-

Iiga

priset uppnitts. Naturligtvis har

utfiirandet f6renklats men alla kvalire-

Huvudvevhuset ir pressgjutet av aluminiumlegering och polerat. Det bestir
av vevhus, det ligre delen av cylindern
och vevaxellagret med ingjuten jirnbussning. Motorl :ir endast avsedd fdr sid24

re. Topperl

ir

ugnslackerad

riid, troligen

fcir att ge firman miijligheten att iter
anvlnda det gamla fina namnet Mc Coy
"Red Head!". Etr lingt gltidstift av typen Testors Golden-Glo levereras med

Ir lik den som anvlnds
29:an och 35:an och tycks tillverkad
av sintrat jlrn. Den har en vilvd topp
och lig baffel rnen ir i motsats till kolven pi. 29:an och 35:an e.j ursvarvad
motorn. Kolven

pi

under kolvbultslagrel. Kolvbulten har
en diam. pi 4,8 mm och ?ir helt fri i

1r fiirsedd med indskydd
av missing.
En av de kraftigaste delama i motorn
ir vevaxeln. Del lr hirdad och har en
diam. pi 11,3 mm vilket Ir lika grovt
)om P5 vis(a 29:or. Vevareln har en in
svarvad morvikt pi vevskivan som i itvrigr ir helr cirl<ulIr. Verrappen lr c.r
5.5 mnr idiarn. och urborrad. Dcn ir e.j
slipad efter maskirbearbetningen vilket
Iagren. Den

ddremot vevaxeln ir. Ventilhnlet ir
rektanguhrt, ca 10 mm lingt och vevaxeln ir urborrad med ca 7,5 mm. Insugningsriden lr ca l50o och biirjar 55o
efier BDL och slurar ce 25o eftcr TDL.
Medbringaren iir gjuren .rv elurniniumlegering och griper mor en ca JOo

kona pi. vevaxeln som iir giingad med
1/a" gdtga, Propellerbrickan och rnuttem lr av stil och blinerade.
Testmotorn ktirdes in p5 en 9"X4"

Top Flite triipropeller och ett

br:insle
besti.ende av 70 0/o methanol och 30 0/o
Castrol M. Under hela inktirningen satt

trotreln pn och u[der inkiirningsriden
rogs tillfiller i akt att prtiva rrortlingssgenskxperna. Redan efrer ca 45 rnin.
kunde motorn stillas in pi. ett jimnt
romgtngsvarv som visserligen var ganska

hdgr (ca 4OOO rpm) nreo sonr gradvis
gick att rninska rill ca 1500 rpm Lrr)der

n:ista r/2-rimmes k<irning. Di motorn
iven hijll ett stadigt och jdmnt toppvarv
efter denna tid och toppvarvet ej hade

dkar nritbart den sista halvtimmen an-

sig. n1o,o.,, klar fiir varvralrmitning.

Under inkcirning och mitning med rro!teln monterad anvlldes Johnsons RCsri[t rned ling giinga och under m:irning

utan trottel anvlndes det medfiiljande
Bl6dstifter Golden Glo long.

Trottelegenskaperna

er

utomordent-

liga om man bara inte fijrsiiker slnka
lomgengsvarvet under ca 3000 rpm di
motorD kan fis att stanna genom att
snabbr dra pi fullvarv efter relativt 13ng
gingtid pi tomging.
En propellerrekommendation ftir RCbruk skulle vara 9"X4" eller 10" )14"
beroende pi modellens storlek och vikt.
Fiir stuntkiirning borde en 9"X4" tara
lirnplig pi etr lengsamr plan och eventuellt en kapad 9" )16" 16r att fi. varver
ijver 10.000 rpm. El 8" ,6" Aer [ot
nrodligen lagom Iart fiir err rrlriingsmodell men har e.j dragkrafr nog fiii alla
stuntmaniivrer.
Agare till Mc Coy.19 som

vill utrusta

motorD med trottel kan slnda

till Valter

in

den

Johansson som ombesiirjer
installationen och som iven hade utfiirr
den pi testmotorn. Trorreln Ir av Super

Tigres tillverkning och finns Sven fiir
Mc Coy 29 och 35. Di trotteln erdasr
kostar 25:- blir Mc Coy 19 marknadens billigaste, medelstora Rc-motor.

Art motorn inre ir en rivlingsmotor i
standardutfijralde kommer fram betydligt bdttre di man monterar bort trotreln och miler varver p: etr medelnirrerar br:insle. Som testbrlnsle firr denna
hiirning valdes det nya brlnslet Shell
Nitromite nr 5 vilket stllldes till fdrfogande ar Hobbyrjdnsr. Det har en nirreringsgrad pi ca. 15 0lo och mo$varar
i stort sett Cox Sport.
Motord,dta: Mc Coy 19 "Red Head
Stunt".

Typ: Etcylindrig, luftkyld,

iiglespo-

Forts. pd sista sid,
25

Forts. frd.n sid.. 5.

roplhdjd'?5 rr._.

Raketllyget . . .

FY'ii:;]:il:"

i?

\,.

i\
p\
/l

t?
I

I

i ett l2impligt fundament.
Det fiirekommer iiven en del mera verklighetstrogna uppskjutningsrampcr, besticrdc av torn med.tyr.keror ldr ra.
trnd fastsatt

keten, Fiirdelen med dessa

liter

ir

HJd::i-llOn

Hss!1ane!: 1t0- al0

hm/h

att de till-

en noggrannare inriktling och att

pi raketen.
Fiir att utliisa fallskirmen vid rltt

ingen styrlTylsa beh6vs

tidpunkt

cr

:ir

raketmotorn ftirsedd

med

fcirdriijningssats och er )iter sprirgsats, vilket skjuter ut roskonen och fall-

skirmel.

Vid tlvlingar

bestimmes topphiijden

rned h.i51p av optiska teodoliter och

tri

gonometrish berlkning.

Fiirutom vanliga enstegsraketer fiirekommer flerstegsraketer, glidraketer sarrt
komtrinationer av dessa. Fiir flerstegsraketer finns speciella motorer. Endast det
dversta stegets motor skall vara ftirsedd
fcirdrti.jn ingssats och utskjutningsladdning. Antlndningen av det understa
\teget 5ker pi vanligt sdrr. medan dIr

med

emot antindningefl av motorerna

i

%

6- 12\

?

.

Elekt!i!k avlyrirg

Scbematisb lramstiillning ao

cn

ral?etlard,,

de

fiiljande stegen sker helt automatiskt.
Liksom ndl det glller modellflygplan
kan man bygga skalmodeller eller egna
konstruktioner. Fiir nybtirjaren 1r det
dock llmpligt att b6rja med ett par
byggsatser ftir enstegsraketer fijr att sedan efterhand gi in f<ir mer avancerade
konstruktioner.

sak€.he!savstrnC

Det

Ir ett fascinerunde verksamhets-

omride som nu har iippnats

fiir

raket-

och rymdfartsintresserade ungdomar. Genorn I' lubbverksamher under iiverinse-

erde av lldre ledare, kan ju iven de
yrgre som ej sjilva fir fiirvdrva och inneha raketmotorer, ha stort utbyte av
denna hobby.

Forts ltdn sid. 22.

Tanket giiles bdst s5 att hela mellanstycket vikes av en pli.tbit som har bred-

Sluntplan . . .
i handeln. De skjutes in i en
bakkant och roder och hilles pi
plats av smi hullingar, vilket inte hindrar att matr iven anvdnder ett bra lim,
ernrpelvis Arrldir, Iijr arr erhilla sriirsr.r
hillfasthet. Fullt anviindbara ir ocksi
de nylorgingjirn, som finns utvisade pi
gingj:irn
slits

i

ritningen.

Pi ett 35-plan iir

gi.ngjlrn

pi

det

llmpligt med

varje flapshalva och 2

3

pi

varje hiijdroderhalva. Pi ett 2,5-plar
riicker der med 2 gingilrn pi varje
flapshalva om flaps anviindes.

des.

Tanken kal antingen vara av Bob
Palmer-typ (se ritringen) eller av Aldrich-typ, som Ir fyrkantigare och diir
bakre yttre hiirnet endast iir nSgot ihop,
klamt.
Der ricker arr ha bara tvi riir i tarr-

ken, sugrtir och skvalleliir, di man tanLar genorn :langen till sugriirer. ldr .ut
n-rinska tryckskillnader i tankel genom

centrifugalkraftens piverkan skall skval-

lerriiret sluta

i

tanktaket c:a 1 cm

yttervaggen (jfr Aeromodeller

Tonkor
Tankar Ir ett mycket viktigt kapitel.
Fiir det Iiirsta skall det finnas mdjlighet
att ta ur tanken fiir reparation. F6r-det
andra skall det finnas mtijlighet att ftirflytta tanken i h6jdled.
Fiir arr rnororn skall gi rikrigr ialla
flygligen skall rankens sugrdr ligga i
nivi med fcirgasarhSlen nir flygplanet

Ir i horisottellt

: tankens llngd. Tankriiren fastliides och slutligen passas fram- och bakgavel rned invikta liidskarvar in och lciden

ld.ge.

llottes karl-

1,164

frin

"Ma-

).

Aven om man tyc-

ker sig ha justerat in tankens lige si
visar det sig kanske att rnotorn bluddrar
ftir mycket vid ryggflygning, varfijr tanLens Iige ihiijdJed a)ltsi inre var rdrr.
Om motorn bluddrar

i bunt

flygning
tanken.
- stnktjuter
Om motorn
i buDt och rygg-

llge

tanken.
- hdj
Tiden
fcjr en stuntflygning

Figur

och rygg-

skall vara

hiigst 7 minuter och lagom tarkstorlek
dr di fiir en 35-motor 100*120 cc och
fcir 2,5 moto|lO-5O cc.
MaLcrialer irarrken ir llmpligen nrissingsplit med tjockleken 0,30-0,35 mm
fiir stora taflkar och 0,20-0,25 fiir smi.
Speciellt vid stora tankar lr det av hill-

fasthetsskll viktigt att inte bara lijda
"kant mot kant" utan att ha en invikt
liten lcidskarv.

2.

Har man 3 rijr i tanken kan man tippa till tankringsriiret med en slangbit
vars ena f,nde

Ir

hoplirnmad.

jfr

rir-

nlngen.

Tarken skruvas llmpligen fast pi
spant l och 2 med Iiistiiron och smi.
triskruv.
I nlsta avsnitt kommer jag att behandla ytbehandling och sjilva flygningen. Di kommer det ocksi att finnas en ritning pi etr erkelt 35-plan avsett

fiir

stunttrlning.
27

Yinter-DM i
6steng6ttand
Siindagen den 24 november hiills irets

i friflygring. Vidret var
utmlrkt med svag vind och sol dver det
sniitickta Kungsiingen och temperaturen
Arrangiir var Finspnngsklubvar

Ostgiita-DM

D:2

scn.

1. C.-E, Aundr, Gamen, 895 sek.

2. R. Hanii, Len,559 sek.
3. L. Hellander, Gamen, 309 sek.
Lag:

1.

2.
3.
4.

Gamen 2.528 sek.
Gamen 1.753 sek,
Gamen 1.510 sek.
Ornen 967 sek.

-12o,

ben Ornen.

Hans Kaldn segrade

i

juniorernas A:1

med sin "Tempo". I den klassen hade
man tre starter. Seniorernas uppgiirelse
stod mellan Hugo Pettersson och Dick

\Tiklund med den fdrre som

Bertil

segrare.
lJ7estin och Gunnar Kaldn hade

en mycket hird match om segern i A:2.
I sista starten sikrade Vestin segern med
en maxflygning.
Ragnar Ahman var dverllgsen i C:2
och hade sikert flugit fullt om inte elr

motorspringning kvaddat hans bista
modell

i fjlrde

starten.

Carl-Eric Aundr segrade

i D:2, dir

sirklass pi grund av det diliga motstindet frin hans medtlvlare,
han var

i

De hlsta resultaten:

A:1 jun.

1.

2.
3.

Hans Kaldn, Gamen, 325 sek.
Bj6rn Vallin, Ornen, 180 sek.
C. Johansson, Ornen, 92 sek.

A:2 jun.
1. B. \Westin, Gamen, 891 sek.
2. G. Kalin, Gamen, 856 sek.

3.

S. Johansson, Ornen, 793 sek.

A:1

sen.

1. H.

2.

Pettersson, Gamen, 554 sek.
D. \(iklund, Len, 471 sek.

3. B. Blomberg, Gamen, 415 sek.
C:2

sen.

1. R. Ahman, Gamen, 862 sek.
2, R. Johansson, Gamery 777 sek.

3. L
28

Johansson, Gamen, 776 sek.

Resultat lnAn
Garnens laglEivl.
1.

Borlenge 4063

2. Stockholm 4004
3. FK Gamen 3968
4. Malmii 3873
5. Vastmarland J/U6
A:2
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Gunnar Kal6n, Gamen, 859
Bo Modder, Stockbolm, 720

Knut Andersson, Malnii,

C:2

1.

701

Kjell Vilhelmsson, Vesrmanl., 675
Lars Johansson, Borldnge, 543
Inge Sundsteth, Borlirge, 622
I(jell Lifvenborg, Stockholm, 575
Lennar

t

Hansson, Malmti 872

2. Rune Johanssou, Gamen, 805
3. Bengt Johansson, Malmii, 789
4. Ake Qvalnstriim, Stockholm, 778
5. Egron Qvarnstriim, Stockholm, 758
6. Bengt Blomberg, Gamen, 731
7. Ragnar Ahman, Borlinge, 722
D:2

1. Hans Ahlstriim, Borlinge, 774
2, Lennart Larsson, Stockholm, 752
3. Sten Forsman, Vlstmanland, 741
4. Hnkan Broberg, Borlinge, 707
5. Carl-Erik Aun6r, Gamen, 566
5. Hans Friis, Gamet, 492
7. Rolf Hagel, Malmij, 491

Danska nitningar i Iull skala
Som vi tidigare omtalat si triffades
vid iiverllggningarna i samband med
irets NL i Danmark en iiverenskommelse om

ett utbyte av rirningar mellan

de nordiska linderra. Nu har ri

hillit

redanstiende ritningar

frin

er

Dan-

mark som vi alltsi kan erbjuda

de

svenska modellbyggarna. De upptagna
priserna glller svelska kronor och oms

;ir inrlknad.

nare (C-2)
....... 8: 50
Gunnar Kal6n har hunnit titra pi de
tvi friflygmodellerna och ger fiiljande
utlitande,
lva gooa oanlKar .

Steen Agrers D-modell ir mycket
limplig till mindre motorer, omkring 1,5
cc,

Ritningarna

Sven Nielsens hastighetsmodell

(speed) ..
4:........
Kaj R. Hansels DM-vinnalmodell (stunt)
.......7:75
X-3 (stunt)
7:75
.........
Conovery (D-1) . . .... .... ... 8:50

AlUl

Kjeld Kongsbergs lVakefieldtrl-

ir

mycket utftirliga

och

bereder slkert inga svi.righeter atr byggx

cfter. Fiir biigge modellcrna glller att
de ir mycket limpliga som fortslttningsmodeller efter de fiirsta kursmodellerna.
Resuitltml"igt kan ndmnas segrar i
bland arnat danska misterskapen.

BROI D ;*:il:':U."#:'J &

@re

WHIPSAW
Combatmodell {iir 2,5 cc, mycket innehillsrik byggsats med alla delar prefabricerade
och original Perfect tillbehiir (roderok mm).

Spv 78 cm,

kr

20

MAVERICK
ARES

En av de STORA stuntmodellerna, med
m&nga vunna tiivlingar pi sin meritlista.

Trots dcn fina byggsatsen Ir urodellen svirLlggd och r.Lommcndera" cj rill nl bcirj.rrr.
Spv 137 cm, notor 6 cc, kr 58:-

Nybiirjarmodell med profilkropp, profilfriist
vinge och alla delar stansade.
Motor 1,5 cc, spv 57 cm, kr 20:

-

MATADOR

Stunttriiningsmodcll fiir nybiirjare, urfrlst
o. profilfrist vinge, profilkropp, alla delar
stansade.

STUKA
Nistan lika

Motor 2,5 cc, spv 65 cm, kr 24:50

byggsats,

kt2l'-

vilklnd som Ares, lika fin
men mindrc och mera linbyrgd.

Motor 5 cc, Spv 118 cm, kr 68:

-

AERO.IIOBBY

Limmo med AMBROID

-

stor tub Regulqr

Box 16173 Stockholm

16
29

lUlAGH

TI

T()PPMOT(IR 2,s ce
ny succSlfFan wEBRA
Mach II iir en mycket effektiv ttvlingsdiesel msd stora kraftresurser och mittlig briinslcfiirbrr:kning. Hkr; Q36. N&gra varvtalsexempel:
Power Prop

,,
,,

7X4
8x4

19.000

v/min

15.800 v/min

8><31/z 15.400 v/min

enligt Modellhobbys test. Brlnsle PO\fA MIX,
Och priset ftir denna exklusiva tlvlingsmotor

Vi ftir ocksi SHELL och

BiP engelska

Ir

endast 83:50

original motorbr5nslen, billiga

och r illfii r lir I iga.

Finns

fijr bide sport-

och tivlingsbruk

POVA MIX
Effektivt dieselbriinsle
3: 30

i

plitdunkar om 300 g.

RED GIOV
Utmlrkt allround gliidstif*brinslc ....... 31 80
RED GLOW

Nitrcrat dieselbrindc

Malmtorgsgaran
30

"oottu1"*'

SUPER ZIP

ECONOTTIIC

3

I-.rleselbransle

3:30

bruk

Ior

tavlmgs-

..............

STOCKHOLM C

3:80

Telefon 08/20 13 66

Vinnanna i pnistEvlirrgen

i l5odellllygnytl nunrrrter. 4
Pris no

Hans Ljungbeck, Box 3, Hiirja
Torbjiirn Johansson, Box 310, Nossebro
Bo Ottosson, Hallarydsv6gen 6, Gislaved
Ingvar Siirensson, Gtiingegatan 13 A, Hissleholm
Lars Larsson, Figlamaden, Stora Mellby
Anders Bladmark, Ekuddsvdgeu 2, Nacka
Flans \7assdn, Karlsrogatan 66, Uppsala
Hagart Fridell, Storgatan 55 C, Nnssjii
Bengt Davidsson, Alleby, Box 38, Hovgirden
Bo Herrlander, Gyllenstiensgatan 5, Stockholm No
Jan Filldin, Maratongatan 20, Hlrniisand
Kelt Pertersson, Mellangatan 3, Nlssjii
Bo Anderssou. I-i lt jig.rrga tan c. Vdnnf,s
Jan }lansson, Kollegiegatat 9 B, Malmtj
ypl 431212-419 Mirtensson, Venuenhiig, F 5, Ljungbyhed
Roland Eriksson, Box 84, Kirvsisen
G<iran Borg, Giirgatan 3, Lessebo
Torvald Ahlberg, Staka Kraftverk, Killtorp

1,.

2.

Bengt Lindqvist, Pilgatan 10, Mirsta
llans Ulmert, Vikingagatan 15, Visby

Norrk6ping den 30 dec. 1963

Av SMFF utsedda kontrollanter
Carl-Erib Aantr
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Propeller:
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lf,otoFteslerr
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lad tvitaktsmotor med vevaxelventil.
vilvd kolvtopp med lig baffel.

Svagt

Vevaxeln lagrad
Tendsystem

i

i jirnlager.

Gliidstiftstlndring.

Slaglingd: 15,7 mm.

Borrning:16,3 mm.
Cyl.-vol.: 3,27 cm3.
VikL: Motor 170 g. rrottel 35

Fullgas

Tomg&ng

Tornado

Nylon 9"X6" 74OO rpn
10" X4" 8200rpm
,,
Cox Nylon, vit 9"X4" 9100 rpm
Iop Flite,
rri
9"X4" 920a rptr,

32OA

rpm

3400rpm
3700

rprr

3700 tpm

Varvtalsmltningar utan trottel.
Brinsle: Nitromite 5.
Gliidstift: Testors Golden Glo long
g.

reach.

Varvtalsmltningarna med trotteln
monterad gjordes med en brinsleblandning av 2 del. Shell Nitromite nr 4 och
1 del Shell Nitromite nr 5 vilket mot-

svarar 5 0/o nitrering. Anvint gliidstift:
Johnson GL-LB.
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Propeller:
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Top Flite tfi. .... 9"x4"
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modell-bilbono
l0 vikrigo punkter

linsor o.h som nofikspel
Systemet, dor mon kon mondvrero

2 bilor p6 sommo spdr
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motorvdgssystem
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Kr<iver litet orrymme och kon d<irtdr

kombinerds med modellidhvdgor
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AUTO MOTOR SPORT
I Kon onvdndos bdde for rocertdv_
2

fiir helq fomilien

i

skolo H0
Korl(onholl. Tvd knoppor f6. mondvrer;ng ov el-mognetortiklor
Automotisk tortslutningssdkrins i
Elektromosnethkofitrsreninsor
El-mosnetisko i<irnv6gsbommor

konirolltorn med

vo

och

r.iknore for
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Bygssolser f.r. modelier vid vdg och

l0

Obes16.sod utbysgnod och prhbilligt rystem mohvoror de hdgsto

Se der

riko rortimortot i Follerr lroro !oi Brio-Hobby-oltiirernc.

tolog 3om linns

EIT PRISFORMANLIGT SYSTEM
med kompletteringsdeiolier .l6r

Stondordliirpockning 4002
Prisformdnlig sots med l6 bonsektioner, som kon sommonbvg'
gos till oliko former. lnneh6Ller oven Pelore {6r vioduki som
skyddsrd.ke. 2 bilor, I Mercedes 220 och I OPel KoPitdn,
med en k6rkontrol vardero m6iliggi,r idvlingsk6rning.

78t

Sportvognrliirpotkning

Sporlvosnd6rpockninsen 4004 dr

ild6lo

hond ovsedd 16r l6v-

lingskoriing. Genom ui6kni.s med yiterligore bonsektioner
kon sivetvis si6rre vorioiion dstodkommos. En Iullsldndig vio_
dokt ins6r isotsen. Mon kon hdr bysgo en ldvlingsbono med
lvd oliko l6ngo ki,rshdckor och omv<ixlonde koryor.
lnnehdll, Sportvogn Mercedes 190 SL, 5porlvogn Porrche, 2
k6rkonjroller, 25 bonseklioner, viodukt och v.igr<icken.

obegrdnsod otbyssnod.
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