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FORORD

Dct svenska nodellllyget har vuxit krlftigt Lnrder dc senaste årcn. Detta är följden aV att
rlodellllyget i Sverige kornmit att åtn.ir.rta stxtsurderstöd. I Sverige finns det nr1 över 10.000

nodell{lygare, varav den övcrvägande dcler, med visshct liarr räknas till dc aktir,a.

Hur underligt det ån kan låta har det tidigare inte funrrits någon egertlig Inrdboli Jör
svenslta modellflygare. >I{odellflygels ABC> fylltle i miurga irr en stor uppsift, rren är'mr
sedan länge föråldrad. Då det otvivelaktigt lölcliggcr ett stort behov av en handbok jrrst nrr

diL rnodellllygct växer sår våldsamt har man anlcdning förmoda alt Modellflyghandboken skall
Iylla sin uppgift - att ge nybörjama och dc mindrc Iörsigkomna er, grundläggande hand-
lcdning i konstcn atl bygga och flyga modellplarr.

När rrndertecknade började sin moclcllillgbana fauns det alls ingcr litteratur på ornråtlet.
l)et var därför dc egna och kamräternas erfarenheter som stod som rättestöre. Visst gicli
(let bra, nren nånga gånger var det mödosamt- De misstag som cn gång i vtirJden gjorcles
behöver emellertid inte upprepas.

Denna bok hal nämligen tillkommit i syfte att jänlna vägen {ör larrdets modellflygare. Den
som lär och lever efter l\'Iodellflyghaldboken, för honorn bör rlet gå ganslta väI.

Vi har gjort vårt bäsla för att uttryclia oss lilart och tydligt. Vi hoppas ocliså att studiet
av boken skall hjä1pa Er över dc flesta rnodeJlf)ygproblemen - några n:rste Ni lösa själv.

Lycka till, Nlodell{llgare ! Lev ett ll,clilist rrodellflygarliv I Lirt llodell{lyghandbol<en bli
modellflygcts >trrlannen som vet allt>.

Så ber vi att få ril{ta ett tack till Robert Lörven-Åberg som varit oss behjälplig med vissa
avsnitt i ftapitlen or11 segelmodeller. Vi tackar också dem som på ett förijänstfullt sätt
gransliat lior relitilren sant herrar illustratörer.

Stockholnl ijuli 1945.

€e./S.-^l,r*u
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vAD Än moDE l-lrlyc ?

Onr tran sägcr att modellflygning är väri-
Jens iörnärrr,ta lroLL,y ocrr -port, .å gör n rn
sig kanslie si{yldig till en viss överdrift. l,Ien
Iör den som en gång fångats av modclllly-
gct, står det dock fast att någon roligare,
mera spännandc och onväxlande syssclsätt-
ning intc finns. En modellllygare hirller styr.t
pir sitt, nTen blir lyckligtvis aldrig {antast.

Tionliret urtyclit år lrod, llllrirrir.g .i.orl
begrepp, cn konlbination av byggning av och
flygning nred modellplan. Dessa är hclt och
hållet konstruelade nred tanke på Ilygning oclr
eitersträvar ej likhet med >riktigo flygplan.
i)et kan synas underligt att blggandct av mo-
clcllflygplarr nödvändigtvis nåste följas av
flygning. För många skulle dct väl räcka rre{l
blggrringeu och sedan hänga upp den fina
n,odeller till stor lörtjusning för besökandc
tlrtcr och i:rrb-ö, e-. i\le'r ,lel ir llJsrirgcl
r, eJ Iorlcllcn :ollr ir ,len slora tjrr.r)ir'gcr.
När modellen f11,gcr, då fllger lllan själv. Det
iir nodellilygets tjLrsan<1c, cggande imrebörd.

Ävcrr on huvrulvilitcl nog f:ir alscs ligga
1:L llyprrirrgcr. :rl llg:arrrJ'r inqt ilrårr rrls"r
oväsentligt- Untlcr dc linga vinterkvållarna
förbereclcr sig rnoclellllysarcn för den verk-
liga ulcsiisongen och byggel ued sann g1ädje.
För dcn mcra {örsigliorrne utgör lionstruc-
randet ett förnämligt liomplencnt till byg-
gandct.

Urrder LySqarrJet llr .ig brggaren .1 inga
ting, bl. a. noggrannhet, händiehet och tålä-
rro,l. Fn nro lcllLrl;gare rrri"r ,itr jol,L, n,,,1
:rl..lj. ocl. irrsr,.ratior oclr ire!n :or-r Llr
nornral anrbition Jiiggcr av i förita taect.

4

trIodellllygning kan bedrivas entrart sorr
lol'by. Ili Lrlr sig llövaren IöAa on l;v-
iingar utan nöjet sig med att bygga och llyga
i hrgn och ro, mestadcls helt och hå1lct för
sig själv.

Som sporl är lT odellflygningen synnerligen
rr:"Lngsftiftande. Den som vill nå goda resul-
txt p:'! tävlingsbanan och vill nir. cliten, repre
scntera landet vid jntcrnationellx tävlingar
o. s. v. rråste målmedvctet gir in för att bygga
och trirlnra årct runt. Liksonl idrottsrnannen
m:isle modcllllygaren hålla sig i form. En
gång bra är inte alltid bra.

'I'ävlandet kräver mycl.ret av sin man. I{en
den son, bara lever för tävlandct han har
lionrnit bort fr:ur det \'äsertliga i modell{]y-
rrnJct. Fj irc'lcr litr l,e3ä-cr clrer belönirrger
ta för stor plats i nodellflygarcns hjärta.
I'Iodellflyget är till sin natlrr {ritt och
otvungel - någol själväntlanril får det aldrig
bli.

Undcr de senaste åren har modellllygct
blivit en rnrgdonsrörelse av ickc föraktliga
nriitt. Det :if en riktig lrtvccliiing. I,Ien lill
lrngdoulen rälinas alla sorl har clt trngdorn-
liet .irrnclag. L-tärlö" r,r ruorlelllllsnins ni-
ijot sorn passar ävcn när tonårcn förrunnit.

..\tt flyga är icke :rödväncligt, att modell-
lllqr är ncidvän,ligr, slrrl'e lan kunna siga
nrcLl en l;ll trrIc- Lrirg. Enligr iörl. menir gjr rän ligcrr .J,n aL.ol,rta förrrtsättning.n lör
ett flygsinnat folk, icke 10 volymer flyglittera-
tur, flyguppvisningar och alLrän propaganda,
tutal1 en Ilygande ungdom. Ungdomen llygcr
nrcd lnoclellllygplan. Alltså är nodellflvset
ijnrnden lill cn Iltgsinnxd llation.



FRÅN PENAUD
rill

WAKEFIELD
En liten ålerblick

U"n riL rira lltrrrirrecrr''rola löregång'-
män år åven moclcllflygets,.ja, isjä1va vcl-
liet var modellflygni g (lcn förstx lolm av

flvgning, som månnisliorna lyckaclcs förverl<-

liga. Namn sour Lionardo da Vinci, Hensor,

Stringfellorv, Lilienthal, Pcnautl, Langley och

\\rright ger modellllyget en ärcvördig Listo-

r:ia att lalla tillbaka på. Av dcssa råknas

Iransnranncn Penaud, som Irroclcllflygets f:r
,lcr, 1'e gnrr,l av l':rrr' irr[ö-err'lc et grrr rrrri

rrotorn. vilken rnöilisgiorcle de Iörsta vcr'li-
liga flygningarna tred modclfulan.

Jånrsides rred >det slora> {lygcts enortra
rutvcckling frirn 1900-taicts början följdc nro

dellflygct, och för att göta en lirng hi't'rir
liolt, s:r utvccl(lades nlodcll{lygel så srtrirnilg-
orrl till cn självståndig tävlingssport. f)c Lirr

(ler, sorr tog lctlningcn var lingland, Tysh-
lancl och U. S. A. I dessa ländcr utveclJadcs

modellflyget i olilta liktningar. I Englafld tog
gummilnotoInlodellerna överhand, Tyskland

omhuldade segel odcllerna, och i Ametilia
blev de bcnsinnotor'-
drivna nrodcllerna po-

pulärast.

I vår't land liarr r,ran

knappast tala om D:F

got modellflyg förr'än

i mittcn på 30-talct,
men då tvecklades

dct dcsto fortare. Fram
till det andra värkls-
Iirigets utbrott var
gurrnT irrotor'rrodcller-
na förhärskancle i Sve-

rige, men på grund av

Korsl,r "å1 f(nntd ut si hör.

kr;gct uptstocl en skliande brist på lllaterial

till dessa nrodellcr, och därför Iicli segelrno-

dellerna. solr nrcd Iörclcl bvggas av inhcnlslil
nntcrial, ctl kraltigt rrppsving

Dcn irärr-ra rr.odcrlflygkl rbbcrr i Svcligc :ir'

)\iingarnD i Stocl<hohn. Dcnna khrbb är <ien

sonl grtmdlagl det svenska modcll{lygets hö-
ga 5ralrdar''1, n cn li\al{tiga Llrrbtar Iar äverr

vuxit upp ute i landet, exempclvis i Linkö-
ping, Västcrås, Örebro, Göteborg och Skåne.

\Iodellflygets kvalitet
i Svcrige visade sig vid
de stortävlingar, sonl

ircn före ltriget arran
gcrades. Den första av

clessa var riåslolzlirg_
err, son, gick 1937,

1938, 1939 och 19'12.

Sedan har der tills-
vidarc inställts p:r

grund av de stol'a

liostnaderna den Iör-
orsakade arrangören,

lidningen Folket i Bild.

Sclr/sli/lct.s rrro
dc!lcr av t!'sLl
ursfrlat0 |eddc



Itcirlclcns [örsla lluntnilrotordrittna ntodtlL
hottslrtrrad av fransntatnnt Pcnaul.

l:,t,s,a,t.i.l rrl.rl arrorJraJ.. ijr.ra :.rrr.t l
1938 och har sedan rlcss girtt av sl.-pclr \.arjc
irr i IiSAI{:s rcgi.

Det internationclla tåvliugsutbytet irllcddcs
r€clan 1936 mcd ninclrc interrrordislia täv1ing,
aI. Verlilig fart ficli det, rl'r IiSAI( sånclc

ctt svcnslit ies till II/dhtlilrltik'li .tt'rr (rrodcll-
flygets i:roificiclla \:trI) i I-cnCon 1937. sonr
mcd äm föts\.aradc .lc s\,cnslia f:irgcrrra. 1.öl-
jande år lion, så >viliingxtiigct> till lrontinen
tcn, då dct svenslia lagcl visade att det s\.cn-
slia nlodellfllget stod i v:irldselitltlass. \iicl
\\'akcficldtår.lingen i Paris kom sålunda Lästc
slensl.r på 3:c plats, och i t:ivljngr! onr
Cou\c de Btlgitluc i Ant\\'eifcn segrade Svc-
lige såväl i 1ag som individucllt.

Samtidigt nred clessa Irang:ingar pir lion-
1;ncnten tä\'ladc svcnslia rnodcllilt'gere nrcd
frarrgång i Jänrijrirvi, Finlarrtls scgcl och
modclillygccnlrlrm. lfessa tlir'lirgar her scrlan
LIivit tradition, oclr dc har alh:i1lit; r'arjc in

tned undantag för 19,11 och 19.12. De sista
åren har tle utgjort landskamper m€d retur-
matcher i Sverige. Det händelscrika året 193B
itlstiftades även tlcn nortliska nösters!:ofs-
täzttiugen., ti)ken Sverige vann såväl detia år
sorn det {öljande. Sedan krigsutbrottet har
den naturligt nog ej avhållits.

Organisatorisltt sett är det svenska lnodell-
flyget fortfarande i stöpsleven. 1937 inrange-
radcs det lndcr I{SAK och 19J0 tillsattes en
specicll modellf lygl<ommitt6. 1943 fick modell-
llyget statsanslag, och i likhct med segelfll.,
get tillsattes en 1:e modell{lyg;nstrlrktör. trfe(l
tillhjälp av statsnedlen Iur dct sålunda nu
l'livir n öjligt art gp n od.llll\set i Sverige cn
Iasl organisation och dcn bredcl, som clei för-

Cumar

>LVaheJicld> ntcd
z:ilhcn han unn
hung Leo|ol(ls ne-
ucdolj 1.933.



METEOROLOGI for modellflYgoren

D. ä, inr. rrog n)cd all nrodelltlrgaren skall

il*n" tuce^, rii',t""a o"h r-\''a l3rr rrr!'rc
även iörsti sig Pi väJret- i;,---;,i rå' ioppr".urrar rrrå're rroJcllen
.,oti"= i"'t i dcr 

'ögonblic\- ri'rerlct'lcjrlril-
i;;;ä;'t; sonr bi'i Kunsl:arrrna kan icke

l;;'i;: t- DonJetrrkri' a1 rrrcn. tal. u- 'lc..nx
ilii" f,""Jf",t"i"g i nrercorolosi lör nodell-
fllgaren.' 'p';i aet för'tr n iL'tc vi göra Llarr Iör o"

',i irii i"t" rlarr är lultr i rardaglig ntc-

l:onselcvcnser {or nrodellf lyget'"li"i".'"f.ci lrtcs bä'l lraklisLl Slrrdera
ti"J""- 

";a 
t-nörral Då Lan man 'c t:lka vå

". a." r"t iLrnr Lrrllar oclr Iru' Srudele
;;;.;'"; ftån 'korsrenarna 

or\ [ranr[ör'

ii1i, **fir5g^rac r.rglar. r11kr' Dlr.de lin
nas är del gyr'nsamt ir'.rr lor 1r'odc'le)l'

fermiskd uPPvindot

Solstrålarna uppvärner marken, vilken då

i sin rur varmer utt luilen Den !ar.rra'le
i"i"" åu ,tvp""r är iil ll-lid'n nren de ha'
i,"^.i" i"n,',:.r"Lur.L.sringarna .\er verrligtr i.
nr?llan k'oci.an o -l l. ne 1r'creorolol:'l'a Iro-

inledec un,ler dcnna rid har slor
i,i',t"t'" tat nro,lel'{lJgarcn, och \i sisll trn

<leisölia varför.
Temncratllrnlolcat'er upll'ol.lnler gcnolll all

.nt"n ,'oou,i"u"t närbeligna rlelar av jord
\txn olii;. Torr Inarl< uran vl\tli8hcL, e\crrr-

i,ehi- .{lter'.r la Ölanc. ultr:irrrres.ne't urt-

;1er det att vattcnvtor uppvärmas minsl. l)cn
t,iit iå- t"tin""t-.;g över den torra nrarken
iioovä".'"., o.l*lrävar d:t cll.r arr rliga''i.;' ,,i t,i varrrr Ir't att i'tör'rc rnäng'l

.rinr ui r".t rordras crrrcllert:d en rrrlöstrle
;'''""r., i,,"rt. l:arr cxorrrt'ehi" \L_c na ci 'ä'l

att clcn varma lrrlten av vinclen Iöres lnot etl
l,crp och rlir:scrrorr' lvin{a{ 'lrgr' D' n \drrr'3
lLrIån Llir "iirn'a lrjalt t på rrevcn I r'd 'let'
rrr,oåLpierr,-c rorel' ri, ocl en ' l: lerrnrl:-
l,ij..r"urlöse.. or r , et ä- rillra'll:r' varr rr

lian doclt teuriltblåsor utlösas blott av en

vindstöt. En sådan blitsa år allts:r ingeDt;ng
err'rar är en ut't i'qien,lc lrrl t"ö rr' Trorrt r"t
.,, ","a.rr in i irr ..,Jarr :.i1.. 'l'rr r.'t tcmri'.
."1. häres av dcn veltikala vinclcn allt högre
oclr lrötrc. I rrrilcr'orrr n öjli;cäres lltgn:rgal

"v ulf' rill flnr'a 'rrrIrrrs r.'ra"rrth^t
Ofta är det docli så att tcrmilrcn plötsligt

tai slut ellcr ati modcllcn inte cirlilar på råtl
..ir ocL r'll fciliJ d;rev liorrrrrrcr rrr: bl"t'an'

\ rrfrir sluLer h'ten den ic-'il.ala srignirr':-
cn? Jo, rlet l.ian bl. a bero piL {öljandc:

Vid clisnirE arl:1lc' hrlten rrrsellr 1' nrr
IOO n e,"i -.-t. t,iral,rri.li cvlillnilq I dcrr

,ureiranJc l|,1..n av ar'1crl, rrl rr'n \acl:L'r
l..rr:.erInar'. Ne- 'l.n rpnit trgarrJe lrlt'n
":ri.iss höiJrrar J.1 ,ru' t'r'rid sar"r'r t.r r'

'"'"",. ."ui dnr orr.rtlr'le o"lr -drclrrr r\-
.,.'""". ,tl. Är dcn rrt t"Lr+igan'l' lrrlten lr 

"ii. i,rLrale- lor.Jnr"arion o' r I rornLil 'rrir"-llar u,ohrbi Jl|i'tcrr lror rrr'it i;lrrs io-' lt'
tcr luItcr atl siigi imrti nolnet.

Err .iCail nnln ar lirrr a1l lä1na :c'r'
nJ ilerrir'ttnes slachmoln e]r]lcr clllnlthts ocll

"r a llsa kar,nelecknel 'ör' r:irvi_on av lc'
' ,;l n"'.^ rro .r :,r IJn1la på urrJc"iJar o-'
översiclan lilinar i påfallande grad etl blom-
kålslrrvud._ _Ar' 

.1.t ou"tt sagda framgår att rrlxn bör
staira sin rnodell på platser dår terlnil( lian
tåt"i.ot"n't". Ljtsa, obiväxta sliitter är båst'

sjöar och sliogar sflrlt.-'W."rrafr 
ä- d.L l.it1x.r rt ia elrrri l irrnilr

ni ol,.Lrine 100 n' telq 'rijJ En r ro'l' ll Irrr
l",.fL.LL;a "f ' telnil' fi 1-al:ri lit tr;e I rr

låg h6jd sorn hclst

nire utan en gas lned ratt stor latnet'
Li"nn^ g^' ,t ,rry'kct känslig lor lerrrpera

i..-.,;-ri-^ar ^"l, ileriå nredlör at,e!arJaturväxlingar och d€tta

nled rått stor täthet.

il1
ii
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Terlrilten iir nyclifrrll, ocJr man sltall inte
lita alltför nycket till clcn. trIodellen sliall
llyga bra tan termilr.

HongYinddr

UDpålsående viudar bildas även vicl >hang
cn>, d. v. s. långsträckta åsar (Ålleberg,
Halle- och Hunneberg m. fl.). När vinden
lionmer 1ätt mot ett >lung> prcssas vinden
(i!etvis utpåt.

;rp..x r111:"t gåerrde rindar [,lir allri,l srar
kare ju liraftigare vindstyrkan är och jrr
högre hanget är. Detta ttnyttjar segelflyga-
ren och fltgcr i åttor utmcd hangets fran-
liant.

\{oclellflygaren sorn inte lian Iå sin modell
att flyga som han vill, l<an därföI inte 11t-

nytlja hansets möjlighcter, s:tvida han inle
lörsell rrrodel'cn rrc,l r.1än for redio.'yrnirg
eller konrpasstyming.

\lh ,le olirhga -n'ilrrllg .orrr finna- ti
snart sagt alla lålt och g:ir clen har crrellcltid
sitt givna värde. Vid tävlingar lian mall ofta
lionstatera hur cn nrodell hamnar p:r ett liiet
hang, och får sin flygticl förlängd rned lian-
sl{e 30 seklndcl.

På grund av dålig tillgång pir irang, före-
liommer sällan hangtiivlingar hår i landct-
l)ctta är syncl, ty roligarc tåvlingsform fiLr
nran leta efter.

Att även sm:i hang hat stor bärkraft ltan
rlran lält l{onc al,lrt or.r rrran .L*'r'rr:''. 'rri
sars och lir:rliors Iörchavantlcr.

II a1rylitdcit s ul' I l? oiirs t.

våg-uppYindor

kan bildas p:r l:isidan av hang vicl viss tcm-
peraturfördelning. Då uppst:rr långsträclita
onlfrclen rlled omväxlande upt,- ocll ncdätgå-
cnde vindar, och vågorna bcfinna sig ung.
Di sanma höjd som lungets högsta delal.

Vid störrc bergskedjor kan r'ågorna ligga
ri rryclic, lrög lröjd r6 l0 lirrr). I'cs a v:r-
gor l€rakteriseras av linsforn,adc nToln, bc-
rälrnda X{oazagotl.

Slutligen etl ljtet råd: Or11 solen har gått
irrrolr .å rånra nrel ,r:lrlcn, orr dcr ir rrröj-
ligt nTed hänsyn till tävlingsperioden, tills den
tittat franl och åtcr Lrptvinnt landskal)et.
1.)r sådan irtgärcl ltan avgöra en tävling. Det
:ir bcvisat.

EtI ttäl Nttbild,at Cumuhtsmoln.



MODELLFLYGARENS

AERODYNAMIK
Jorclen :ir orrs;vcn av clt i förh;ill^nde till

sin dianctcr tunt lager gas.'1'joclilelien av
(icl1a gas\liil(t cllcr atnoslärcn, som det lial-
las, lian ir*c exalit :rnges, nlerr 1rt)p till c:a
f-i0 km Löjd finrs det i alla fali gaser.
ALmosfärc l)cs1å1 irtp till rrngefär 15 lnn
Löjd huvudsakliscn av slrc och )l:ilc.

l)en a\' luflcns cgensliaDcrt soln nrcst in-
trcsscrar rodc11f1lgarcn, rir tlcss ii;rnl:rga att

Fig. I

\'irl strömning lstadl(onrna kraftcr pii cxcnr-
lelvis cr vingc. I)cnna cgcnsl.iap iir |erocnde
tir atl lultcn är ett äurne lilisom ex. l'atten.
Skillnaden :ir bala att lulten har oerhört fivc-
lret lnirdre läthet än vattnct.

Fig.2

AlLa hxr kånt att or1 ]nan Iör ett :lrblad
genoill vatlncl och plölsl;gt vrider clct litet
upprit, vill clct >sliära> utl):rt. \rattnct hycket
vicl strömningen förbi årbladet på detta. Hål-
lcr Dran årbladcl frecis isannna rilituing sonl

ir-amiijrinssriktninscn iir tryclicl lika stort p:r
irirda sidor (fig. l), mcn vridel man bl^det cn
slnula uppåt blir trycliel l)å undersiclan stö1re
och bladct >sliär> tr)r):'rt ({ie. 2).

lrörhiLllantlet :ir precis dctsanlma i luft, och
sålunda l{an fian få cn sliiva, som fiaurförcs
gcnon luften, att )bärD d. \.. s. tryclias ul)p
iil gcnonl 3tt vrida dcn lilc uppåt. Vi har f:rtt

Fig.4
(ler culilastc formeu av virrge. På övcrsirian
xv sliivan Lildas dct cn1cllcrtirl luftvirvlar
(lig. 3) på grund av alt det där blir en luft-
Iörtlrnnirlg, som den övei sliivarrs karlt fram
strön1n1ande lrrltcn vi11 fyl1a. Dcnna luftlör
trrllning ov:rn{ör skivan skrrlle, om luftvirv-
larna ;nte vorc, suga skivan uppåt och sålrrnda
hjälpa tr)cHrra{ten på undcrsidan.

Ntan vill xlltså ha bort dessa luftvirvlar,
och detta problcn, har uran löst gcnom att
liila ov,'.idan l:rpig r fig. 1). rar.gcr orr vir
r'elbildningcn förhirclras, mcn sugltraften på
övcrsitlan bibehålles. Dclta förklaras på Iöl-
jrn,l. ,rLIr : tt ll hrlr. rör r, .onr rräitar v:ns-
ens irarrrliant, irar- en viss hastighet. Vid
ilr'' :rn.n ,J, :r. dcn ulf i l\l -lrörnr.rrr.
den cna gir ovan{ör och den andra undcr
ringen. Dcn luftströn, sorn pressas in nder
vinsrrr, Lror.r.a, rrlt' p,"'gnrnJ av att ringcn
gir i , n r i's v:nlicl r r.l J.I. o.lr därigcr, n
ölias tryclict mot lrndersidan (jåmför årb1a-
dctl). Då l1ran ailtså clhål]er en trycköl(njng
ge oln att bronrsa upp lultströnnncn, bor4c
nran få cn tryclrrirr/rrrirg orrr man krrnde
öka strömnlcns hastighet. Dct är just det sonl
skcr på översiclan. Gcnonl att vingen är krrpig
or:iste den lrrltström. som passcmr ovanför
vingcn g:i l:ingre sträclra än dcn sonr passc-
rar rrnrlcrsidan. Dårför måste den 6lia hastig-Fig.3
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lrelen för atl hinna Iör'Li vingcn lilia fort som
sll.öInlncrr pi rrndcr.iidan, oclL sfrhrnda niinslias
lryclicl l)r'r ö\crsirlan och vingcn sLrgcs uppirt.
l)cnnd s qlrttlt ld ii.ir,-Ji{1d,r iit dltbl)tlt si

Fig.6

rlor to)n lr\cllI)afl.,r y'r? ?rrd.,-ridrl/, \'ariör
nrarr Iötstår att formcn l):'L vingcns övcrsicla är
r)erhörl vilitig.

Slrglirxltcn rcspcliiivc tllclikraftefl Iör(lc
lar sig rlatlrrligtvis ör'cr vilgcns llcla lta, nrcn

'av lig 5. För att liunna arn.ända dessa kraf-
tcr \'icl bctälrningar, mirsle nTan cmellertid
i rl:a .ig cr r Lonc. rrrrcr'.td' lill €n \ i.. tLrrLr.
\lar cr.-1,, r a ll.r 1c o\.r Lcl:r tinger rrr-
br€dda kraflertla mc(l cn cnda l{raft, l,-är--
Lrallot, sarn är anblingad så att dcn ltar
sarrnra totah invcrkal |å r.ingen, sotn dc
vcrliliga l{rafterna. llen prnkt, ivilken den-
na iiraft då måsle a|brirrgas, benärnes l/t.i-
{.nlru}tt. l)elta är pii err normal vingprofilvirl
,l.rr lä.ra a rtall.r ir'.cln l" lig, r p:' rrrrqefu-
1/3 av vingLrcrklen räiinat frirn framlianten,
nrcn flyttxl sis clå anfallsvinltcln ändras
()1 r)'cli ccr t nr rr\.xn(1rilr9) ) .-l-viilli-a , rr rl*rr ,.:.rl.eh:irr lror ving.r,
och rmcdan v;ugcn intar cn viss l';nkel lrot
luilslriilnnlen, liomrrer den alltså atl vcrka
Lrl)r)it-l)ahait (Iig. 6). Detta har iill följd arr

/
3_tP

.-,_ -y' 
I

/

i
Fig.8

dcn föruionl xtt lyitx vingen iir,crr Lromsar
Lrl)t dcn något. I)css lyltande invcrl<an pir
v;ngc| bcnärrrnes l|fthraltat och dess brom-
sande irvcrl<an .":rngerc iduccrade tnot.rtånd.
Ilcssuto gör vingen vid frärrfartcrl genoln
lultcn cll visst hrftrrolstår1d, som liallas lro
fit ol:t! tdct. Sunman av del indLrccradc
nlo1stån(lcL oclr prolilmotstånc1ct utgör rlen
totdlu natstå dt"h1'oltcn (fig. 7). Den totalo
/.'rdl1, soDl t):'rvcrlial vingen liorrlncr allts:'r ait
hrl:L rirlnu n1e1 l):rkåt än tv;irkralten (lig. 7).

Att vin!cn lrar sil ,{i.rla anlallstitkcl, :rt,
ncl;ir ait törh:'rllalrdct nrclla| lyftkraftcn och
tolrla rotståndskraiten :ir gynDsannnast. Vi(l
r,ir-Lrrirrq ar artall,r:rl.eLr r.rin.':a, r,- "r'-ligen nlotståndet mcn ävcn tvärkraften, och
därrrccl lyftliraften- Vitl öl<ad anfallsvinkel
r'äxer bådc lyttliralt och lrrotståndskralt, Illcn
r, o .rir.,l.i,re-rcrr rärcr lo-rare. \ i,l cu li.,
anfallsvinkel sju {er Dlötslist lylll(raften lia-
tastlofalt, nedan notståndet lika plötsliet
öltar. Vingcn >övcrstcgras>. Detta inträI{ar
r i l . .rllnins - rurdl,r. -rilri, S). ,lå virqpn
av er1 eller annan anledning (\,anligtvis ati
rnodcllcn är balitung) tvingas att gå rred allt-Fig.7



-------____=-a' Gött.997. -==-=
Fig 9

lnir clicltalet s:ilu'c rred mindre sitloförhål-
f"ir,t".'C).."f."" till detta är de s k kantvirv-
i"'r'" o'"t vin-crr' anrlar 'lror lrrar närr li
."', f,'t'-, n:r !-rrrt' ar 'rLck'killnaden, I'in
uiJcl:_ ritt a,"-.i.ta ' I i3. 10). Ta.k valc ,1en-

,', ii,r.,' ut" r i,l ,'r'-: t er.alna, liolr' cr bä-'
J;"" "-t, rl'" r i I Je-.a arL l,li .ir rlc :irr

r.i.'c-i, r.' r r;cr' För art se \n bilJ av
,i,,,i.' ;;'.. 1,;',' ,."'cs, ikr irr'"rLrrrt:' rirr''-
,ric,l olil.a sicloiörirållancle, tar vi följande
, r.rnncl: 'l ':L virr!ar rn(,1 l:1:c 'tor )ta tt'ctt
,lil.r' .,,1,,rö-l "Lllr', 1,n j:ir rlöra' \ irrr)Larr

,:i i.. , tt o L rr o l 'iJolorlrålhrJ rra till 2

,,.1r S t:rrl{(r' r r'rrr ':r 'c'hn 3ll o\cr'lro rr-

":.o,,' ',J r i"r,;",1a"'i lö' rr'r' för'ri rrra bir-
iör-r.i.;en lil:r' Iånpr : r ni Li 'a r:n'rrr c

,.,"".t'1. cr'l..ir i'tcr, lrrrrr'r' Ixn arr \:nF
," ,,.,.1 .i,1,'o"l,ilhrr'l r 2 h- bärlör'r"icatr
.,r.,ir,r|rJ ol' I 'lr i a\ vinqvlan' I ''larr \irrq-

, " ',,,,t ';,tnt;'l',itt.'r'l.r 8 rrlla'r t.tr l'årlör

' ,.Lr:rL lo'.jir.r-a'l tl z 'lr ' t''e ll) l-Är x I

,,,' 
' '., t,:i.t;.' ,r" 'l all Irrrrrr:r rllr rllJr I'i

l,..rle rir.-e-rr rri.r' t1'lli;cr' 'lcr\ liurr'rrL

';,'..lL .". 'r;rr. xrrlall'virrL'l In 
"en 

Iänglr'
\1,.i . :,r'c alL'll't:rrl.nl löljcl ock'' 'Lör't'
rnotstiLnd. Sirlcrlcs eer ctl litct sidolörhållan-
,ic-st;.t:e r.,.tstl*i och rliirrrcd siinre glid-
i:il. Iör viss Lrirlör rirga :in cll stort sidoför-
hirllandc.

\rcr ri,'-.rrs '"rrr '"1'l rr1 liilirr lrar ' r

' ,i r,, r',t.t.. : l. t rrren hrrtr,rt :1lL l'l irllrr
,,..,.1. i,,,r.:.rl,t" :ir rr irlr rör 'rr 'lliltiJ'
vinge.

\ ilcar. .iJolol r:rlltrr,ln .clr Iorrrr rnrlcre'
,,.,llcrri.l :rr.rr rlr"AoL irlrr.rl, torrr Ior rno

i.;r stor anixllsvi licl l,r ittraiterr Llir siL

litcn aLt rlcn irlte tijmlirt biira nrorlclltrt, ttlatt

,i"'i-r.ii"r.. igcnoLru. Därvitl frcss:ls stabil;
' 1,,l'li' rrr'r'. 1c r , Itrr "" ' In tr i lcr' 'i'
lirr. ill I r :'rl, r i , \ rll{'1r "LIr'l lqrer rrrr

,. ' .l',..", ucl r' 'r l,' rr L.irjrr''l5le Lrå-ri'
;rje- 'irri,.'r.,r'r 1..,.'. r,.nl,l'(rr -' tr rll
i-l'.c1, ör.-.1:.rf.,::.nJU, o. . r'. rlri. 8)
ri l. "'' r'i ,,r' lr" -'i rrr "'r'r(1r l:

';r., ,. r,..t- ' ', rirr;1 '' r nr' 'r' r\' xl'rJ
.i;;i.. " .,'..t., Ä- r'r q r.,l,'r.l at r'. tl,

".'" tit .i"t;,,." vilrgl)roIilel1s Lrlsccn(lc lian
ii,iii 

"ritt.i 
tt;.:u"t." ii.sc.s cgenslialrcr, ocl

,i,,' i' ,1.,.i;' l cl r':L r rli' r irr' " I r'! \l 'r'
,icrrr".at. "rr 

ocr-hörd massa linslrofilcr' li
.'i l'aL ti' r,''' r1.'r'lan'lr :rrrr'r r''r' n l

, r.r.o.l r"' : ':tt'' 'ltt ' : ii. o fo- rrrotor'
rr '..cll,r'r..rIc-'r'; l,rolrl,r rr' It.'l r"l't-
sida bäst (cx. Clarlt Y), nrcn iircrl i)rolrlcl

r ,,J LLrt,it rull' r'i lr I err e'rrji r'la' l\c' a

i",,lrar'c'',llcrril llar",'r:tLrr''rror ( c

,,,i,i',. ',tt."t ro- .r ',. r' rr ro,lell , rrcl et

.'..,'i',,, 
'-,.1. 

l:. .^,lrr -lcll'r'a rr:Lr'cr rlrrrr

tu'el', r:lrr .1 tci.l.l I o:"r rrtlkrrf is rrrr

dclsida.-;'.'. 
':.",'' ilr ötlt'ti ' t "l r ' rbr'-

r,,f,"".ir 
'-" 

tlert .t:ir rrvi l lcr o 'r r 'r 3l-rr"1
iien) ;nverkar i höi grad lå dess escrrskaDer'

ir; r.t eliJrr'c 1d. r '. 'cn tå I i "lcr
r,;',t'"ttu't lillr\eanlrs'h l'1;.Lriicl an) r'l
l,:i i' i'".t",'l criio'.llrl1;,r, ro'r' 5"tr'rnJa

Fig. I I
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,i.' ,i.-.t", - .. l? \tol't'kn /,I'.1 //(' J lrcrra
tai är cn obenänni storhct (d 1r' s saloar
sort) ocl crhållcs gcnonl att nlultiplicera nro-
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dellens hastighet icr11/seh (v) med vingdjupet
(d. v. s. vingbredden) i cr (t) samt divideta
clctta nled luftens viskositet (d. \,. s- )trög-
l,yrnrlrer ), r:lkcn itjr eLt n'odellillgplarr Lar
:rnses vara kon.lant oclr lika med 0,11 cm'g/
sek. Alltså får man:

vt
Rc : qta

De nätningar, som gjorts för rihtiga flyg-
plansprofilcr, är ttförda vid lie från 400.000
och upp:rt. En mcdcllplansvinge hållcr sig
crncllcrticl i allmänhet inom ornr'ådct 20.000-
200.000 (för inonrhusmodellcr ända ned till
8.000). Vid un,lcrsöLningar irar nran lunnit.
att inom detta områdc inträfiar en dcl märk
liga salier.

Varic vinsnrolil gcnomlöpcr länligcn r'itl
små Reynoltlska tat Gnindre än 150.000) etl
>kritisl{t förlopt>, då luftströmningen ome-
delbar t intill vingens yta ändlar karalttiir.
]rrån att ha varit >laminär) ellcr >underltri
lisli> övergilr strörnningen vid ett visst Ile
(soln år olilia för olika vineprofiler) till >tur-
lrulcr.t> pll^r ir.rkrili \". l)i 5lronllriIe.r ri
detta sä1t >slår om> ökar vingens lyltliralt
kraftigt och nlotståndet minskar. Detta märli-
liga {örhållande har till följd att glicltalet blir
a!sevirr .rorrc viJ .lrrrbrl,nt\ .lrörrnirr; ätr
rid Iarrrinär* (ibland i.tde lill J g;.rrg( r 5i
slort).

]iör att man sliall fir bästa flygförmåga på
sitt n1oclcllplan gäller det alltså att se till, att
nlan håller sig över det kritislta Reynolclska
talet (.Rrå), där den fördelalttiga turl-rulenta
strörnningen råder.

För vingprofilen >NACA-60> (liltnar >1{ÄF
32> se {ig. 9) ligger Rap vid 63.000 (för en
anfallsr.inliel : 6'). 'far vi som exempel en
modcll ncd vingdjupet : 15 cn-r och Ilyg-
hasligheten 6 m/sel<. erhållcs:

15 . 600Re: ^.. :63.000.
u.r4

d. v. s. clenna modell bcfinner sig plecis på
>kritislia gtänsen>. Hårav drar man den slut-
satscn, atl denna Drofil ät användbar cndast
:i större nrodeller (med Rc större än 63.000)
och {öljaktligen olämplig för alla mindrc rrro-
clellplan.

I ellrrärrLeler kan -äqes atL ,kriti.La grån-
scns> läge förslt.jutes mot allt lågre I{cynold
s\a tal ju lunnxre lrolrlen och :u -pet.igere
dess framliant är. Yllerlighetsfallet blir den
välvda plaitan, som octså vid mycket 1åga Ilc
visar sig övcrlägsen varje vingprofil. Det sc-
nare gäiler alltså Iramförallt inomhusmodellet
och de ninsta utomhusmodellema.

För vingprofilens utseende är sålunda rno
dellens (d. v. s. virrgdjupets) storlek och has-

t2

r;sl et rvLörandc. Ju lrin,Jle o.h långqemmaln
r' o,l,ll ju rur na_e o.lr sfel.iqar( v rg1'oril orh
ju rtör're oclr crabbarc n_odell deqto rjocliare
och rruLLrigare lro:il l{an rnar) använda.

Betröflande sid,oförltållandet, är trats Lad
.roin förxtt sdglt, ett relatilt lilet sidoförhål-
h de dtl för.drdgd tå lrm(l aL, rillgdiupets
iitJll,lande lå Relnoldska talet.

\rad beträflar vingfonnen är en rektangll-
lir rirge rcd ndg^l a\ run,laJc rtcl:ar iör-
delaktigast. Vid cn elliptisk (cller trapets-
formad) vingc kon,mer nän,ligen vingspelsar-
na med största säkerhet att flyga >underkri-
tislit) på grLrDd av dcl mot vingspetsarna
nlinskadc vingdjlrpct. I)en vilSt i inducerat
nrotstånd man, enligt vatl som förut sagts, er-
h:rller på cn cliiptisli vinge är obetydlig i
jänförclse med den förlust man gör tå grund
av Reynoldsl<a talets inverkan.

k

En smulo leoti

Vingen bär rrodellen er förmår inte själv
hitlla modellen i det flyglåge, som är {örut-
sättningen för att den skall bära. Därför för-
ser man modcllen med hjälpytor, i allmänhet
Dlacerade på kroppens akterände.

Lili.om varj" annal forcmiil rör sig ävcrr
ett modellplan liring s;n b,,?gdlurlå, (deDna
befinner sig vid normalt {lyg1åge rakt under
lrl.Lcentrufl ). Plaret 5äges därvirl röra sig
krirg lre olika ax.ar, sorlr går gcrrom lJngd-
purkterr oclr v:nkelråtl r or varandral. längd-
itd*. laiirarcln ocL lodatehr (fie. 12). Varje
rörelse hos planet kan återlöras som en kom-
bination av rörelsema kring dessa axlar.

De ovannär'nnda hjälpytorna utgöras dels
av en horisontcll yta, slabilisatohL, som håller
modellen i jämvikt kring tväraxeln (höjd-
stabilitet), och dcls av en vertikal yla, fe a11,

som stabiliserar modellen kring lodaxeln
rkur.stabilitct). För alt hålla modellen i jänr
vikt krins längdaxeln (tvärstabilitet), give'

t2Fis
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vingen V-fonn, vanligtvis så som i JiJ{. 13,
villerr löre:täll,r rn rirrge qedd i urorl'l en-
flygriktning. Av denna fig. inses omedelbart,
att vänstra vinghalvan, clå rlodellen lutar åt
vänster, måste fir större bärkraft än den hög-
ra, vilket har till följd att rnodellen åtcrta-
ger sitt normala flygläge. Är V-Iormen för
slor sl{er denna upprätning för hastigt och
nodellen kanträr över litet åt notsatta sidan,
vilket ger en knycldg flyl{t. Är dåremot V-
Jormen för liten, år sliillnadcn i biirkraft mel-
lan vinghalvorna i fig. 13 så liten, att den ej
Icjrmår rära rrpp n.odclle.r. Ju högre vingcn
är placerad över rloclellcns tyngdpunkt, -ju
fiindre V-form erfordras. Stabilisatorn kan
rnr:ngp göras n, utrol. dÄ ,1e.. cr,la rrptqifr
i. ar{ -vara lör Iröj l.rab'li'ercr, eller l,irorr-
r1r, då rlen förulom dcrna uplgi.t ären har
en vi.. lyftkrall och ,lärnr.d lrjälpcr vingen
atr bära modellcrr. D. n neurrali siabilisarorl
är antingen en plan sl{iva eller har en liksi-
dig f.lrönrlinje'onnad) profil, medan den
bärande lrar en eller arnrn virgprolil. Dec.r
båda 5labilisalorlypcr äro unse-fär Iil:a van-'iqa. Den bärande är do.k mvckcl s\årtrim
rnad. ocrL användcq d:rför enda.t ar nrtra
skickJiga modcllflygare.

Med bärande stab;lisator kon1mer tryck-
,crlrurn, ocl. rlärr ,,t rodellens trngdlrirrtr,
atl ligra li.llgre Lak är onr r irloll , r.an s|a
rade för bärkraften. Tryckcentru'ns Iäge be-
ror därvid av hur stor siabilisatorns bärkrafta i förl.ållan,te rill vingcnc. I allmäntrer Iig-
ger der pi norlell.r meä bärande srabili.arår
ungefär i vingens bakkant.

Men även på en vanlig noclell nled neutral
'tabilisåtor blir denrra, för art lå b:5rJ Eli,l
p:r moclel cn. olla.r , x irg LirarJe, r:lLer_r.rmgår 

darav art trlledp nilen, oclr ,lal'rne,l
lrJckccntru n, i ållr')anlret ligger gn;"J1r rr.,;11
under vingen i stälrer Iör l.r från d.s, lrarr
liant.

Vid inställningen av stabilisatorn måste man
';kna med arl den Iuft.rrörr, com r rä{far !ta-
bilisalorn. har c anr an riktring arr l lgr:kr
nrnEcn på grund av der s. k. ,t, d mr p,tittg.,tt
bakom vingen (fig. 1.t). På modeller -id nä1,,

, / r^ /;.//-)-e ru,t-a -,/

+!=----<:" "'ez,'7'€e/o'
fl-fi-..--)jj " .---2-- 

----t?/2,iaqt

Fig. l4

trrl stabilisator nr därför inte, sorn rnan skulle
liunna tro, den vinkel vingen intar i förhåI,
lande till stabilisatorn lika mcd vingens an-
lallsvinkcl (a), utan avsevärt minäre, clen
s. l<. in-rtällningninkeln (fig. 14).

Stabiiisatoms vcrkan inses lätt: Om mo-
dellen exernpelvis på grrnd av cn vindstöt
slegrar sig, kommer stabilisatorn att anblåsaspå undersidan, varigenon stjärten tjrcssas
rtpår och noJcllrrr ircra' silt jämviLrsläge.
Orn den i .tället sk,rllc rilje .iå på no,"n-
sker anblåsningen på stabilisatorns översida,
stjärten pressas ned och mod€llen är:lter i
jän1viht.

Stab;lisatonls 1ta är beroende av avstån-
det rill n.odcll!nc ryngJJ,Ilnkl (' romenlar-
r',cn.). Ju större,l"tla är, yrr n.rnJre kan
staLili.ator)rtn tara. Derra b, r'or oi art der
kralt srabili:alorn b, rövcr urvc.Llå, när rlen
cnlist dpJ nJ.c sa;1a åt"rlör n.o,lellen rill
j:irnviL-t:)ige , brir rr indre ju tänsre häv-
,råI|g ''eu haI ull -; l i,j-foqn ,le (rig. t5 a
oclr lr \

Fenan ut3,r, . :r'rtirg-n a\ en Dlan cl{rrx
eller lrar \n liklor.ri.. (.trör Iiricforr raJ,
prolil. fn,l,.r i rrrrl"r'aq. all Lan lenan gi
vas vingprofil (r.anligt i Anerika) Iör ått
få modellen att cirkla, rrrcn därr.il fordras
nästan absolut vinclstilla vi.l starten

Fenan vcrkar p:r ntotsvaran(le sätt som sta,
bilisatorn, d. v. s. om modellcn av eti \,indlivtt
L,ringa. rrr lirrr.cr . rrrl,'i.ec r nrr nj .rra ii-
'larr och itrcr'ö, rro,lellen r,ll j:inrvj rqtig.t
kring Io,Jarcln.
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Fcnytans storleli beror på hur lnrsstabil
lno<lellen skall r'ala. Orn man .r.ill att l11ode1-

len skall kutna hål1a sig länge mot virden
(ex. segelmorlell avsedrL lör hangflygning)
skall fenytan vara relativt stor, nlcn on lio-
dellen skall lirrnna sr.änga i:itt (cx. temrilnro-
deller) bör Jcnytan vara nindre. Iitrsstabili
teten är sålunda direltt beroende av lxteral-
centrums läge i förhjrllande till tyngdpurrltcn
(fjg. 16. Lateralcerltrunr cller sidotrl ckcent-

rlrrn irallas den punlit piL trrodellens sidopro-
jel<tion, dår hrlttr)'cliet Irån siclan kan tä[-
kas samlat, d. v. s. sidoprojchtioncns >medel-
urnkt>). Ju större fcnytan iir, jt längre bak
l<ommer alllsir latcralcentrlrrl att vara beläget.

Fcnan placeras i allmänhet ovanför stabili-
satorn, lnerl dct lian ofta vara förclclaiitigt
at1 Lra åtlninstone en del av Icnan under sta-
bilisatorn. Det kan rtänligen inträffa att sta-
bilisxtorn >sldlggar> en del av cller t. o. m.
hela fcnan, om t. er.. rrrodcllcn på något sätt
tvingas flJ'ga rred Jör stor anfallsvinkcl, vil-
l.et kalr iDtläft:r vid högstaft nrcd scgclnro
,te l, r. D( ,ir lr:r rirl {ö'j I ., rd i r' i\
kursstalriliteten, vilkct ibland lian Jit kata-
str oiäla löljdcr.

li'rågan är doct l:urgt ilrån utrecld, varför
clct jrrte lönar sig att gå riäIrnare in p:i .le .

Här har ni nrr grrndcr för modellflygcts
tcori. Bygg sj:ilv vidarc I
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MODELLFLYGARENS
IO BUDORD

l. Du skall lägga Dig vinn om noggranrhct. Dct är nödvändigt vid bygget
Iör att Iå en vacker och välftygåndc modell och vid flygandet för att uppnå
goda rcsnltat.

2, Du skall ha t å I a m o d. Såväl vid modellbyggc som -Ilyg ing kommer titlfällen
då Dilt {ålamod sättcs på håi-da pr.ov. Beslår Du intc dessa. blir Du hcllcr intc
modellflygare.

3. Du skall vata flyhänl, dock utan att släppa cltcr på noggrannhetcn. Detta är
nödvändigt för att byggct skall skänka den rätta skaparglädjen, samt lör ått Dll
snabbt skall ktnna utföra reparationer under en tävling.

4. Du måstc ha energi, fö'- att uppnå goda resultåt.

5. Du skall vara läraktig, så att Du liltfnllo kan uanyttja äldrc modcllflvgares
erfarenheler.

6. Du skall vara uppfinningsrik, vilket är ett avgi;rande villkor för att upp-
nå loppen och för att k[nna utnyttja alla situationer., som rnodellflygaren ställes
inför,

7. Du skall kunna bdta ncderlag och motgångar.. Del linns nog irrgcn
sport. där mån miiter så många besvikclser och molgångar som inom modellfly-
gct. Det är en chansartad sport, vilket på tävlingat kan ge upphov till oväntadc
nedellag. Totålkt'addningar av vackr.a, nred mycken möda byggda modeller hör
inle till ovanligheteura, Sådant skall sporra Dig tiu nya lag.

8. Du rnåsle ha t ä v I i n g s n e r v e r.! Iör a1t Du på en lävling lika lugnt och sii-
kert som på lrimning skall kunna sköta Din modell.

9. Du skall Tara h j ii I p s a rn, inte blott mot Dina kåmr.ater utan iiven mof Dinä
tävlingskonkunenter. Delta gör Dig omlyckt, och framgångarna blir.mcra !är_
defrdla för Dis.

10. Du skall hä spänst, såväl kr.oppslig som andlig, för att helt kunna utnyttja
Din modclls möjligheter.

t5



lnternotionel lo mode I lflygrekord
enligt meddelande från FAI av den 26 november 1943.

Lo'dnodcllrr nrd guntniutotor'
A. Handstart

1. Tid (Franltrike) J. Hausslein
B. tr{arkstarl

1. Tid (England) R. CoPland
2. Sträcka i rät linjc (Frankrike) llranchet . . ......
3. Hastighet (Ryssland) V Vorontsov

Lan nod,ellcr ned t]rchanish nolor.
A. \Iarkstart

l. Tid (nvscland) V. Botkov
2. Sträciri i rat l;njc (lilqslanJ') L. Vorobiov ...
3. llöjd (Ungern) C SombegYi

I II.

IV- Sjönrcdellcr nLcd nrekanish ttrotat.
1. Tid (Ryssland) L. Tchelnintzev
2. Sträclia i rät linje (Ryssland) N. Iioslovslii . .

Scacbndeller.
1. Tid (I{yssland) E. Soloclovnikov
2. Sträcka i rät ljnje (Ryssland) tr{. Chibirknre . ....
3. Höjd (Ungern) I{. \Ä'uitsch

SVENSKA REKORD
G 1: 1944 Ii.-E. Landegren,

\iästerås Fkl. 12 lnin. 14,8 s€li.
G 2: 1910 B. Lindell,

Vingarna ...... 33 mirr 42,9 selt.
F: 1915 A. Vicl€n,

Solna Eskadern 4 min 28,3 sek.

Di.tt.jlts.,cl?ord..

S 1: 19,13 Erilt Hedman,
Linkötingseskad. .... 38300 nt

S 2; 19-11 Stig Persson,
Haimstads Fkl. ....... 52.700 tr

(; l: Tngen notcring.
C, 2: 1911 K. E. Svensson,

I-inköpingsesli. .. ... 13 300 trl
H ö jd.r eh ortl..
S : I-ars Persson.

Östersunds Fkl. ..... . .... . .575 m

] [ttstighctsrckord.
G: 1940 Ulf Hallvig, Vingarrra . 81,8 km/t

1939 13 n. 7 s.

1938 35 m. 9 s.

1938 15.500 kn.
1939 101.250 km/tiur.

1939 1 t. 51 m. 40 s.

i939 135.410 kn.
19,13 1.000 m.

1938 I m. 30 1,25 s.

1938 0.723 kn.
1939 55.836 kn1,/titn.

193q 7 m. 50 s.

1938 25.542 knt.

l9i9 I t. 43 m. 20 s.

1939 6,1.248 km.
19+3 2.100 nl.

I )en svcnslia rekordlistan har sällan en lugn
shrnd. Alltsomoftast blir det förändringar och
rcltorden förbättras. Utan tvelian kommer
e ellcrtid en nraxirnigräns att n:rs beträffan-
de {lygtiderna. Dct beror inte på att model-
lcrna inte ständigl sliulie kunna förbättras,
utan på att möjliglteterna att följa modeller-
na är högsl l:egränsade. Del sorr varit tid-
tagare 1et hur s\'årt det är att {ölja en mo-
dell i fem mimrter. Det mänskliga ögat orlcr
jntc med att följa nodellerna på deras långa
färder.

Här är nu de rekorcl son, gällde dä Nto-
dellflyghandboken gick i press (aug. 1945),

Ticlsrehord.
S 1 : 19.15 Lennart Larsson.

\rästerås Fkl. I tirn. 5 mifl. 17.8 sek.
S 2: 1945 Lars Petsson.

Östersunds Fkl. I t;m.2 n1in. 9,8
sek.
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FLYG PLAN E NS

INDELNING

A) l-:ittar c än lu[1eni
Acro\ialer: Lallollgcr och lrrltskcpp

llonoflan: I vingPar.
Itrtl;r 2 rinrt,rr
Se"1r i1'lrn: cn "ch crrl'rlrlinSrt

L ftJartj'g:
ll) Tyngre 1in lLrltcn:
Aerodrmet: flygrrlaskirler: tlygplan, aulogiro,
heliltoptet, ornitopter (s)agvingcllygare)

Gltd- o{h -t?rclflyrJ flM
Civila rrilitrira tra|sl)ortgli(llrlan

Lutt J I ) a f t d - .'1 n I ih ic I l1s 1'lan - 
S j ö f I !!t p I a tt'

lel r'lerr -r'xlrle.t ldr - 
l.r'rl 1'rrr rlä tr. l örrrLor I 'les'e hrrrrrdrlpr:- i:r' rc' crr o rl vr

;l . fl:",'.*", 
"'r**, 'o-r', f1,fa". rlarr'l.,rrli arr. riarr er' ( 11''r:'lhrirrgcn lräro\3n r:ic' nr 

'rr'c'-
skol- ocli'sportfian. lertiJ gol! och vrl för modellllvgarcn

2

,-t_.-_rE:@=-:"+

- -ffi,t 4-,-F Å_s
-1- \#

r-a
3

.e&"lB
.<-#€:r

'{å,
4

L l-mltdrir:i nxtnoDl!n. lirgril:9rt.
jrttDhn (IIr$ktr lI trr.i..ne).

'1. l-nuorisi IriDldn. iorDerlDhn, l!trnF_
rrlrrtJasb{roFt (rfrirtr' r\rbr.orc).

rJ. l-rnoiorisl rerqriolr'r. sjiiflr,.phn
(S l-,1. H.inkel lI. ll{),

l.lliiarircr(l flrsbii, liirmotori,r
(('onsolidrle(l (ht{liDtr),

5. Osr.mnn.trislrt tlJgDhtr (Brohm &

rj- 4-rnotorist bombDllm hed del.t
stjiirtDärti (consoli.låtcd Ilberator).

i. rrisitsist se:j€lfllstr.r (I(fuDi.h).
8. (ilidDlrn, l-tsitsl,.i liir skolltrnk

,-t-,t-!

*BF
6
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MCDELLPLANENS
INDELNING

I-nligt den intelnalionclla defiuitionen är ctt moclcllllygplan ctt luftfar:tyg, tyngre än llrften
och av sidar storlcli, ati det iclic kan mediijra personer. Dcrl största stännvidd soft en
nodcll {år ha, är 3,-5 n)ctcr'. (\Ied spännvidd avscs avståndct lrån vingspets till vingspets.)

5halottorlcllcr
Skclcltmodeller : trIassivmodeller

Slavmodeller
iitopprlodeller

Tiirlingsnodeller
[]lonlursnrodtllcr Inonnnr-vnodrllrr

a) Icke flygande. b) Flygande. Ifed skala-
modeller n,cnas sådana modcilcr so'n cftcr-
liloa Iilrtiga flygplan och är i viss sliala,
dvs till alla delar är en förninslining av före-
bilden Slielettrroclellerna ha skeleitkonstruk-
tion, dvs är uppbyggda på spanl eller liknande.
llassivmodellerna tillverlias av massiva trä-

Nornolnat!cllcr
(itrnrrlimotor rrotlcller
Segclrlodeller
1iörbränningslrotor o(lellcl

SlecialmocLcllcr
Flygande vingar
(Stjärtlösa flygplan)
Tandemmodeller
Änknrodcllcr

Helikopters
ALrtogiros
Omithopters
llakclmodcller'

____ )



G [.JMMIMOTOR-
MODE LLE R

D, .' 'u,',i.' 
orolJrivna r ro,l, r,lur ur vrrro-r lgjo ,lcn ojän.rurl gr r, .nulära.r, rnoJeli.

typen här i landet, och det vxr ecl sådana
:ren.k-rr ta r:,1 dc i, rc- atior',lla rjrlinqarr J
ilamgår.;.rkr liärr1,aLl, rr-d r;rrldsc-lircrr.
llc..r nro l ler l,Jggr. ernc , rtid |i5rar llrc-
slutande av erotisl<a nraterial (se ncdan),
varlör det när kriget kom hclt uaiurligt upp-
s od 'nalc-ialLn. . På grurrt daral hlcv Lle
o r fitalis.rIc, rl ,4dI i.täller segcln.odcller,

Fig. I

:r, _.orr. L1gr. er ir trcrn.l:r l'ajerjal, ,il'k cLrrrrlr rl upl .ri-rj. _],1crr I ir ir1.,or1.ri-jåh!_Ir-r'd tor5rur ir Lli-,,.r sal.r ig.rr cr. .rol
Icnassall< i'ri. gurnntiurutorntodcllcrna

, I ,'"SI;rr_ läl k:11,:1r nlar Jc iurrn:rjoror-
r rrvJla ntoJ.trl,lorr,ll -Il olotn o le.l-tr' ; mot_:a s tr/l sp!,tn.olleltcrna. oc.\ i d.l tötjrr J"
konlrr' r ,lcnira Lerrärnr irr3 arr ar rär.,lar.

l. Huvudtyper
lldn 5ki j.r ,örsL oclr '-.irr.r 13 sto..,tto-,L'llcr rlig lt ocll l,rappst.toJ, tt), $g. 21.

Ue lofla rrr rrrrr'r"r |rrrli:.r r rJer rrodcii_
Ily!ct. r;r.t1 1i,J i Svcri;.. rne| hc'få.c-
r': e il gårr ri 'hal:a. lrur lJ.ali iqcr Lcioer,le
l: ått J- Lj la r)f( Da s]'r r'.ar'.lrait, i Ll."
lila.sirr,l.ln;r'g, .or.r gäll scdan år 1940
u' h ar' Jär\id Jr oror, u iell^fl,a \i"at .i!
bättrc ä I .ra\Jlr aJ. :,.:Lrnrorj. l"r'rra 'a?,J,,ck allr'orr e| cr.f be JJFlsp. rrirrr, gcr. .å-
sorrr n1börjr-moJ-lr.f li slull ar der Llrk-
la konstr uktionen.

Blarrd srarrro,l. Il, r'rr .ä-,kilje- nr:n dc
mir{lrF o' lr et.Llire, ,ty5öfjarrrodellerra oclr,lc stön c ravl:rrg.rIoJclle na. Dc lö--a ä-
ciftast byggcla i llelbalsa med en vanlig list
som stav (fig. 1), ncdan cle serare har kläd_da vingar och stabiliseringsor sarl sam! sta_
vcn a\. en eller annan rörkonstruktion.
.J(r'opp.rro t-llc|rn L r. ut,hlds tå tvåolikl .:iu, dcl. iv . o-tckcr' å;t, ,1"t, ;u ko..

'l11rklror'. . Ilc 1till,1-. rl oJ. I.-rla (kla5.
C. 

.1. ' dr olLa.r f;r.c.ltr r, c,l l:uggtäxlaL.
Irc lå,t fi.olo , "lr I,rotcll-i , n , rlan dc. orrc r.n l, llcl)J (G. 2../ i -'u.j;r L r 'ral erl
'r oln'.ar r.Jri rb. . r,r I r .r c',, 1r.r.åt !irt,,:r(l:. tlri!.-" frotcltc r. Dära\ fötjer. art C.r:o:r1..r'1 lJrg roloriIt rrrer ,j rr11,.i rr,
3o'l clol'lp 'ro,l. r).Fdrt ,,. . öff. .tr.o.rlLl_
r'.1 ol ast It. lchri,r ko-r rr,, r r i,l rr . r i gerr.
s:ild upprår stor höjd

Fis.2
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-Vrn rrppdelnirgcn kurrclc är'cn skc på
grundlal av konstruktiorrcn. Dår'r'icl har matr
Iörst d., hontcnliontlht i.i'l.rl med varlig
\'-folm på virgcrr, enl<cl fcna, rektangulåfl
tlir..irr I r ':''1 1crr, c'li, I rr.ulu_ rcr' virrec
och stal)iliscr ingsorgan f:ista ovanp:! kroppcn
fi=. i). ..1 [ilr'* / /i sna/J1,l.r nlc,l dr.r

1i r i,r. r ,lrrll la fcrr,'i. -1 irrrr. ' 1 "r 1 "' -
r" l, r ' r . rlL'lrritrri r'l ,fi:. ll. 

^r',.r 
/'-

r.,r rnc,l trr.li{ \ rrlr, ,ll r rr'' kr 'r, l::.r'
rri \ ill| r . t r li,l f.rx ,. r rral ,. rrr"r,lr ir ;
enligt dcrr s. k. T{r.ax-prircipen (fig. 5), salit
t!cn sh'önrlinjtlLtrntult. lJ)1,cl| nled ovalt
lrrolj)str.:Lr-srritt och r':i1 rttlolmade virrg- och
.r.r"iii.rrn|iji.r. rr lii l r') rllrx-l forrl:..rrrrrtcr
l)l:rn(hirsar a\' (lcss.r lrtvr(1t\i)cr. Siilrrnda karr
Lll!srrxla- oclr hrar-t-r'1rcr-na luta arllingcn ,it
l.r l{(r,\1rr:, r, ll,' 'l.,r ',( 'lcr,.tr;ir'lir j,"'r
nrarle 111rcrr.

2, Motetiol för gummimolotmodeller

/i(r/.i, iir det hrrvrrtlsakliga 1r:islagct i(1en-
ra modelltyp. Ilalsr l<allas dc ovanligt 1ätta
(Lrng. drrbbelt s:r lätt som korlt) vcclcn hos
Othronn luooitus, ctt tiil faniljcn Bonlba-
c a c c a c höraDde stort träd växande på An-
lillelna och i de vainraste delanra av Syd-
anlerika. Balsans hårdhet varierar ihdg grad
(spccifik vikt 0,07 4,20), vjlket är av stort
värde rid nrodcllDlanbygge, då olita L:irt1-
l"r.q-a'l r rr- I ;r'i' I r? . :'ttitt,l,' i :r "-

lll

tlellens olika d€lxr bcroelrde lå påfrestningar-
na. Balsa bcarl):txs tnc{i största lätthc'r, oclr
vicl morleilllanhygg-c äI dirlör rakbladet dtt
huvudsakligastc vcl ktt'get. I Iörhirllande till
sirr r.ikt har balsar mycket stor hailUasthet,
och på gruncl av dess l:Iorositet f:iste1 limnet
myckct bra på den. Dctta år egcnskaper, sc,n'r

gjol t b'rlsan ounrbärlig för motormodeller-
na, I'ilkas konstrLrktion rråste förcr1:t lätthet
nled hålllasthet.

Ilttrdorc tt ii.rlaq anvär)dcs ertlast ltrrclalr-
lagsv;s och d:r endast i vissa mitxlrc detal-
jcr. En Iorm av hårdare ttäslag, so]n i regcl
alrändes :ir eruellert;d ihrurdd, nämligcrl 1i]l
nosblocl.. 1los- och al<tcriör'stärkllirrgar och
vissa anLlra iörstiirl<ningar.

ldfdntalfct är nlrrrrcra det allcnarå(larrde
bcl{l:idnadsmater;alct {ör clenna 1noclelltyp.
l)cl är ett tulrt, lätt och scgt papper, som till-
verkas i Japan av risplalrlans fiber och JirF
rles i hanrlcln i alla upptårrltliga fär'ger.

Prdr.,l/ri.l (ståltr:id) arrvändes i landnings-
stållet, l)ropellera\]a], nrctorkrokar, o. dyl.
I/är.lirg utgör nratcrialet i rör och btickor
Iör lagling av Dropellera\cl, hju1, o. dyl.
-4t tIir; tI i,r,\:,rrdc. i 'oInl,tr r'ör' lÄr ir-
Iästning av laridningsstållet i kroppen ocJr {iir
övIigt i 1'issa detaljer a\' mera spccieil ka-
raktär, er.cnrllclvis propellerspinrrcr och v;rrg
Iastsättringal.

Gr0rrrrr'anvlincles som molor. 1)etta motor-
gnnr,ini måste ha nrf'clicl stor elasticitet och
styrl(a för att rlusa ieu 1ävlinssmodell. För-
densklrll spcci:rltillvcrkas gumrni för rDoclell-

t)larlsrnotorcr, och dc ojiimförligt bästa hva-
litrtcrfla Iranrsliilles i U. S. A. Dessutonr
arv:irrdcs varlisa srrå gLinrrribarrd li:ir hop-
nr(interir!! av ruo.lellrn.

tt,'tr. ,t|.ri,t.t..,t,.-1. t tlut,F '. \lla dclalj. r
1., 'r",tlpbler irrrl r,llrr,ra' rrrc,l c,lluln':-
lack (l)iist s. k. Zaponhclt) iitr att göra dct
rrr' -tir'l-\-:.fL !r )r"'r 'r'!t 'lr llr|e l,,rc'.-
kar. l)cssutonr sp:nrrcr lacktlr nr{lcllcns hr-
l1:irlnad och Silr dcn lLrltt:it.

ltulnliIt (s41litt) är ctt i \:rttcrr .liislisi
lirn. s(:,m l(,fkar sr:Llirt ocl, tir rt(nnortLcntl;st
liimlrligt iilr limuing av halsä. Dct har 1lrrgr-
liir samnra sanrrnarr\iittning som Zaponlac r,
och Iramstiillcs crkclt gcr(rnr att lijsa cclltl-
l, i'l i a..t,'rr .ll,r a r|at j:rrr.f.irli3r 'J. ri rg.-
nrcdcl. Balsalin gir dock ej bra att anv:inda
l,å fuktiga limytor.

De nu rrännlda nratcrialen är de. som {ör'e-
trädesvis användes t;ll motormodeiler. Dct
Iirnrs naturligtvis :i!eli arrdra nraterial, som
(iock spelar cn hety.lligt nlcra urrderordna(l
roll. rarfilr de hiir I;an fiir.higirs.



3. Modellens huvuddelor (oliko kon-
sltuk ioner)

En r.oornolells Irrud,ltlar ä- :itt;,.t,.
LtaPl.t, st.t"itist'i 4sarndDi't. y,6prti7,n,
lott4ttiryrsläll.t o.l.,7rlr/ralilrro'orr. Hrrr.,larr
skall _nu_ bchandlas varje huvurlclel för sig
nrcd beskrivr i.rg å\. ,le var'ligastc kollruk-
lrorer. qo"rr komrril ril' anra r,lrrirrr, oclr l-u-
dc Jämpligtn byqr:s. iFis. 7 r

.rhJil.r l'. \:l:r;!: n" .l.1r.rj,,r r.r .,
!r 'te ar lurn., r t,., ,1c.. r|i .rr.,t. :.,,.;t",/i
lrr. Oll. ,1r.. l,-ry,l^1.^ u. I rtrL,1 Iri-, .rär-
trtar. i lal rlcr ,,rrr aer,,lJnarriti.r) r.i,l. q/.
l).r 

_ 
f;r fr,,lo-nr "tclr, r' r.arrli-.,rsr, L,rnt:lerr, Clark \ ,iir. a. -:,1 ll,, snir. ro Il.,dct-rer lr'rrjrrrrrra.l. \'"riarjo,r.r av d;r ra I,r.f:,är rrrycliet ranliga, huvudsaken är ati.l.rs

-o.

Von/Q V-ferzzz
\ ./b:

d-on

V
//e/uJ-c'r,

V,
ö/-y'orro'

V"
Pe/9td/hedra/

z7€.>/ez-szz
FiS.8

15r rrcrc, ke r. r'rli rrr ,1. -.:,1, ,, r lisr r .,t,ir"
ecr ,rn:. I,iI rill. \ \r,lr.r lrrirr,tt,r a 1r ,-
fi'. r är R.\ lr .lj o. I. E:1, I 100 ( riA. ,,. :;,1.
I l\. r ill,a ,lucl: lorl a l,iirar,tc .r. ,i',,,rr,,.
och clärfiir' är r;itt srånririlmade. I)iirenrorir 1 -"fil, r .r.. ul,1,.!ärA,l I,r,{ka r .,lt tör-
kasta.

(Jtlornninocn. Den för si.lostabilitctcrl
nöcivänciiga \r-formcn lian gcs månsa oliha
rarial:or' :. Lr. \ar l;ta.lc s.. , fir. S. där arir ,hrr k.r rr rrinr . tta tnr rcrr. ."rrr rivjr u1.1.-
hov litl lrii_y(t"t >.V- orrr FÄ'.rrt,,rr. curr:r
är formerna j b), c) och 11) mtcket anvårcl
I'alr, nrcrl:r.r ,' ,,' r/, orr o,k"!j dirckr tJr
liastliga, icl(e är att rcknDrmen.l€rå

Vingens horisorrtalprojckion är också
rIyclct vikrig,..l1 r'å .c.. tlc rc.l rj,rir
rande former lärvidlag. Förr ansågs cllips-
lorn, r vd-a ,'prr id.al;.kn, m.rj ,lL.r sFr a5rc
,or"krirrger. i,r.rrr J- l:rqa ha.tirlrcr^r.r.ås
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. ro hr.,r :'r l:'r rj"t r 'l lra, l. :rt Lorr-
.oIt.rlrr i, Iri.r, r l ,r rara -e: rr';ulir'. llr'-
lrlr l, rri ,'r' iq. o ' 'l^, 1,'t l1 \ir.1f , r:.r',
r'1 ,',.r L) ii- lil- x'llic \ ir!.r kan äverr gi-
las pillonn (fis. 9 c), villret docl< nunlera
:ir rätt ova ligt på motornodeller.

Sirloförhållandet lcl h:rlles cclrom xtt di-
videra spännvidden ncd vingblcddcn) bör hå1la
sig orrliring 8. Pi nnrdre modcller (G. l.)
kan dct dock nrcd förclel vala äncla rled till 6.

Utfbl'gll ad. Det firns ctt otal o1;ka sätt
att bisga en lingc på. De vanligaste :ir föl-
ja ,le:

a) Helbalsavingen (fig. l och 10 a) an-
våndcs huvLl.lsaliligc1] trå smit slavrrlidcller '

I)en vingprofil, som er'hirlles mcd clctta bygg-
'rrl, I'ar vr5r' -i. r'rr.kct lärnpli: för' :nr^
r,ol ler'. Orrr rrr 'l. r.iL r ll- cs {ör'irtrras
cläriör llygcgenskapcrrla arsevär't.

b) Stcsbysgnad (fig. 10 b) Yar lörr ett
mr.ckct anvint byggsätl {ör balsanrodeller,
,oen ha. nuutcta utlrängts av bättle. Bygg-
s:ittet i fig. 10 c är ell ö\'crgångslorn1 ti]1
det i iis. 10 d.

c) Bygssättet med massiv, {ormad fram-
kant, balk och bakkant på hela spryglar är
nlrftera myckct vanligl ({ig. 10 d)

d) Dct ur månsa synpunker båsta bvgg-
sättct är det med torsionsnäsa. Om denna
röfes rillrä.1:ligr hr, l, ka r ['a ke" 'lopas.
o, r d.ssulom eflli. en b:irl_e ploti er'irrg rr
virrgcn <1å ju klädseln {örhitrfias att sjnnk:!
rrccl (>sr,aclia>) mcl1an spryglarna. (Fig.
l0 e).

\ illRär danra. ut,l[,y3grra,l är erl l'.'\ä--
I ql iinir I, o, r diI h:r: strj\drr s1ått eIr. I

iörenklirg. Förr gjordes vingändarna ofta
scnom att böja b:Lmbu, lottilrg, p1y\r'oodten

".r' cllcr t. o. rn. lirrot_id, rnen d.".a rirrg
iindar har en obclaglig benägenhet att skeva
till sig. Numera göres vi gspetsalna i b31sa
liksom den övriga vinger och de vanligastc
kon struktioll c l na synas i fig. 11 a och b, vi1-
\a l:rrr errrärr,la" båJe on "ir';rrr har rrra.'il
irankant cller torsionsnåsa. En annan 1ös-

ruius på problcnet år att förse vingändarLra
rned skivor (lis. 11 c), vilket ju är det enk-
laste sättet, och dessuton ger vingen dcn
iclcaliska rektangulira horisontalprojcktioner.
Dessa sl<ivors aerodynamiska verkan äI
cnellcrtid ej vctenskapligt ulprovad, och det
rådcr nryckct delade fieningar om deras
nytta.

Vh.rtcns itiäshthg i hroffcn. Det oiatlltör-
ligt vanligaste sättct är att helt enkelt lägga

i\\

\SS 7/,t.)
4',.2
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Siälla tLlerlor'rurrerr lorn 1i en r"rr'r e'l"r'

.,"riiii*i"1 5ar i.rgcr .rör'r.. 1,.'\dc.e .' h

L,.i"i r."i"r."r't;;"i rå kor'srrrrkrö'cr" 'r(ör -

i,t..i",,". F: , Ä'li'rt.trr Lör 'i'olörlril'arr
,i"i".:',"i'.:'i,t hilla sis mcll.rr, ;l o.L o. oclr

horisontalprojektionen bör liksonr på vtngen

Lrelst !ara rektangLllär.

lJ fl.Ltt!1und. SrrLilis li rg'or:at''rt'. ttl'n-
r,'" r:r^i-r,ån.i rrr.r rat,rrligl rag orn vrrlFcrrq

Si;,J; i. d. u,ciras blorr ev.la,a Lil-
.-i-r.l'.i. ."rr. not"!JrrI lrrlL'dl'ari rg\rr o'lI

",.,1,"tcs r'å srnånro lcll'r' För k]äd'la 'ra
ii;ir"i;';i'.i's." rir:e. erL llc-ral . b)83'i'rr'
ö"' ;i,Liä n'.ctoderr är a I L,r'a b ur bu hjirl-

lincer' ,r'.Lrrlå Lrol p'rr ocl rä'r-'r dc' .lrcI

""ii'"iu, "l.'rt' trår'p" ' övc-'i'lr fl''' 'l:'-
ii,.".- ''."ff ,irL. gir '1"r" urnrär'l:t Or'

tk":;';;ii' rc" Jt'r'e sr.rrgh"r e"rrorr t't
ii" 'ii't* "" lii t'ar "ke''o- 

r tls ..l2 ' Pi rr'ir'-

,:i. .i, r"it i 
"i 

t';' g.t s 'r'nrib:1rrd"r1 
te..l:-

.",, 'r'"fi- .1,1," , rurir 1i . I<ro1,"el. rn,,le

ii. nå 'rörrc 
nr^dcller ar \1r JLr ';3.xv eit

r,ar 'oiarroLråJsl :r'rr: . 'orr 'ti' l(s :^'r'or'r
lkc or: re tiiC 12) (llrt ( rr ':rol l.r'' o\er
,:.11 ir olar', iec ron J' ;tlT lol'rcror)SPrrl:L

\ ilkå d-i rrråslc tör:stirkas'''D(rå' ;i i ,.rr pla., 'a rir 3err ir rllc rrr''
JJudc r:t I rotorrrrod'lltr. \tt t'yg^a -r 

I t:t''
.i '; 

-f*i:on* n tor',lrar ellrtör'5ro-r fö''tjr|'
r inear ev krop1. rr, li Frrr" l ev Ir)olofnc lii -

fre.lnir';ar, oclr a ll'ör Irirr;a 'l)rbJrd grar"

irirloras därigenom.

L. S tabiliscrin!1 so rli att clt
Som regc' sanma r\rg; 'lal'ili'atorll orlr

f"'*,,'ir ?'i .rr"r, 'iit*"u 
il ld'rasbar frir

kr ottett.
i)"liir', I' i ellrr ir Ict 'lnrrrret-i'k och rc

r"ii'i'i,i,u rl I"L l" .ral-:li'a1^r clr 'erra ' 
lie

i-, ",'i,, ,l"r .,,,-r,rofilcr Ior.lrar crn.llertrJ
i,;'a'rlc ' ab'f; ",.'j, ti'\orr då r '' ^rr v:rs
;;";ii;å,;, i,rcL1 .r'r;t rro, r'er riig lr lr er-

i"': i"' tir".r rlan urrl.r-r're ,ri-. 13 c\'
J,t"na f.äi' urrdcrsidan ärerr lara konl':av

iil. ir .',. rr.rr dctra är m)' ("r o!1r"i'! I i
''"in.rrloac 'cr. riter '' rar l:a I ilJ 'rrd ;c'
lirsnlo'rl .. \' pro'ilera'l [' ra för ill t'ro-
,l.ri""' .f.^ff Lurr':t i noo-f 1ktc| r'lrrlerr
ö"rr" fo'O'"r' errlc crli l Irä'lan xl' oluL lug l
tr,<lcr, rilLe dct ju 'rillal ir i Ster ic' n ' t

; \mcrik. är Jvlil'l f' ror r.ill va rlrgl

IJtIorttnit'tl' tt. Derr rrr'liga't tlriorm rirc! r

ä--;ii ;r'i" i.'," ' olarrpi ocl nri.rt nå srnl i-
li.ator (l:a. I4 at. trly,l.ct t.!'r'rg 3r a\c l

{lerl rpl(langrrlärd clrhili'alorn 1i" d Ict'or

,uJt.'i" ttis. I'l b' Dcs a ä- 'lc Irå huruJ"

tlDcrna! o(lr y'e lall lrlu' iSlv:s !r'lerJs ll1
en nrängd olilia sätt
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Fig l5

list. e. d. i fcrrans Itspektive slabilisatorns
fornr sanr lörsc deu på så sätt erhålhrå ra-
luren mcd tvärsträ\'or. Denna kotrstruktiorr
skerar dock lätt till sis och har nu hclt trån-
gåtts. I'tyckct anr'änd numera är en utveck
ling av stegbyggnaclen (jfr sid. 22), ctl slags
ralrlionstrulition, för vilken närnrare redogö
rr. på 'id.3.1. S:. ar,rar'1.- nrrrrrliLrrir o\-
riga vingkonstruktioner ävrn lirl stabilise
ringsorganen, såsonr den nrcd nassiv, forrrad
f ramkant och torsionsnäselioirstrtrktionen-

a
Fis. I 6

IJcträI f aDtlc lorsionsnäsclionsll ulit;on l)å sia
i)ilisatorer bör lorsionsnäsan vara dclacl i

iramkantcn, piL grrrnrl av att stabilisatorpro-
ti cr orr,r-t ir r, ]cl( r rllrra ocl, .tcr.iira i
lramkantcn. så att det är onröjliqt ält böja
crr torsionsnäsa övcr dcn (Iig. 15).

.S Iobilistitgsarltattots i -lä:l)1ilq ; hrof l)t:11.
I )et finns cn mängd anr.ändbara sä1t att Jästa
stabil i scr ingsorganen vid kropDen. Ilet äldsta
är liksom för vingen att helt crrkelt fästa
dcn med gumnriband ovan|å l<roptcn, nen
cnredan jr1 stabilisalorprolilcn är symr,retrislt,
måste den göras plan på något sätl jrlst på
nlitten, \'illiet lian uppnås dcls genon alt lirn-
ma fast lister i tram- och Lal*ant (Iig. 1(r a),
rlcls gcnom att lirrma lilädseln nrot den plata
stommen p:L den stxbilisatorlionstrulitiorl sonl
r.isas i iig. 1.1 a, enljgt Jig. l6 b. llclta scnarc
s:itt lämtar sig cn,ellertirl blott för just denna
lionstrLrlition Iörsedd nred nittlena. Att
1:ita mittsel(tiorlcn vara okLidd på undersidan
lci- arr crl'j r'la lirolperr en plarr anl:i:gr,ir,s.-
vla, s:rson1 r'isas i fig. 16 c, är olänrpligt ctnc-
(lan stabilisatorn avsevärt fölsvagas samt att
,'cn lir cn orro ivrral Y torrrr serrorrr 'tärr-rrirrs,rr av l.liJ.eln ni rrrrrt.eltror'rr. ötpr'-
sida. De nrr för t;dcn använ.la metoderna
är främst tv:'L: dels att ]ägga stabilisaioh i
cn >bädd> (lig. 16 d och e), dels att göIa
kroppcns stjärt löstagbar och bygga fast sta-
bilisator och lcna i dcnna (fig. 1(r f). Den
förra har den fördelen, att n1an l{an uhyttja
lrroppens firl1a längd Iör gumnimotorn. Den
senare ger emellertid b:ittre aerodynamisli
IorIn åt stjärtpart;et.

.s/o,6.2:io/ö-

6

?lerz g./<z

c

F ig. l6 f
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l ltrr,trtt tr,t KrolPc,' I I

.rr ornrr.:rr; L?-alleri.cra' I d I

lriirr.L L\ lt:lr'lllllel' rllq'- I I

r,"t, U.,r" 1,;11 q.. er' | |

'r'.,r r,l "lira r",,r'J'r til- I I

kct iranrcil al fir" li Si
doprojclitionens vanligastc
utlornnrintar fratngär ar'
fip. 18. Dcn törsta med

1,1:lr ät. r'r'L dr J. n a'd'rr

'r'r l.rr ter ''; :ot rloltt ,/ \
-3{r ' lllr. rr"r rll 'l:rcl l I I

i...r.r rir q. o. , rrl,ili.rr-r I e I

r,,. r , .'.r r -'rrrrrlilar '1. lt [ )
cjrrren nr'llar .Lcnor ;r \ ./
\ Irq. n u.l..Labilr'alorrJ l_ \-,/
s:itlnirg enligt fig. 12 rcsP
16. Dc :ir förrlelaktiga Pi
orrrnrl av den båttre aerocly-

'i"u,isLa fornren och är bättre ägnade att rrrot-

srå gLrrmimotolns !åfrestningar än dcn försla'

nvo
o0

Fis. 17

tir',. vr'kct j'r.ir'ar' "or hcldcl'e pi rnotor-
rrrodcllc-. Lbnscrorrg, rna lir'rrr'ac rrerl tördcl
;,::;;;""", '''å. n^g'^ :n'Larningar' Där'ige
l,;',;';dai littar, irr'å longerorrserna toch
.lirmed liloDDcn) raka 1iig 19 c)'

Fär atL siimrnirrrolörn J:all lrrnna uttagar

,', f.l"ln""i tA*"' drrrrra i no' och akrc- nrPd

I ar.l to, ,a4. l \|| il,J. a " lr l.r'' ia-rr 'lc
,,,,,ii,'i.;'a^ l.on-r,,\r:on(rr :ir der' li. la'
r, rl:tL. vilLcr Iir rler ''is r"r"irl för ken-
ri.., rrr-r'r.rr ra. l, c, I i i:e l:) l-acliver\cl
i,-.il' "i .,' liirr-.q'ret'rc ir't (lor'rclonr r i

'.,rrc I:errt n ,'l tv,ir-r-aror crrcllan. F.jrr :rn-

';.11. ,',arr -ircn .r,cd.rrer'"r cnl sr f,g. Io a

föi att motvcrl;a eurulninlotoms vrirlande in-

',"f ..t. t' 
",' ' rr:rre l'r|r': r' 'r' l!ivrriitt

lliL t,toit r,,,,'c:,ll't. .rr',r r, rilla 'r I ll' rri'l.;r,", räLrrc rf:r. lo l,). r). .1, -':r''1 "'r,.
,l:nlc Iironoaflrz il. g, lr i lis. l7t lordrar nc
.. "r'..\ ,,lc l:oir.rirrl. ion'r, av r ilka det linn'
i'l: 1rr.'. l.',,r,,.1 l"r'rcr"ni'r'I - lr' c)
o,l .ic r l.rl,:rl'al l',1'11 riL.tlLorr'lr'r rri!
iq A). lelr Iör'ra har den {ördclen frantför
.l;,'. ;"arc att den lian bvggas avsevärt lät-

"rd,/'

Fig. I 9

l.j.la;bere >t,lo.k': no'l,l"cl re I allc-hlocl:
ll...i r.^" \ara rv ( i rrä rg'r olili:r ut-
iör;n.len (no.Llock sc I'g 25 och 27: akr\r-
L,ioii l. iie. lir J oc1 l). lrer hurud'allisa
,'r ^rr d. lrar' ,n fvrkatrtie lurl'oJnr'lg 5nrll

1:rs.ar in i cl! mol\varan-Lle Irål i krol'pcn'
l,o,- r"-t- "'.,". 

Kroppen Idr'lirkes -vanliEcn

",å ",i'r"i..",r'' on liri rg lrålcL l rkr-r'b o''
i,"r l. a.n aLIrc rrlolörfal'err Ia'tsiord n'
J"n ntnr,"tt"^*"tn är lagrad i no-blo'l:ct'- 

fO'i ii"e.,,., "raL 
lisalorr"' lan'lrings'tal

f.'",-r.tol.li"n,' oclr glr'rrrrlirrrolorn' irria''xr'-
:1, ' i,r';g e'r re logö'i' rrr'leL de"3 i'l:tr'

75



Fig. 2O o

l). Land ; !s.tIätIct.
Dctta tillverlias Iörctl.iiclesr.is av 1)ianotråd

lrlen även andra nlaterial förckonrrier, docli
mera sällan), och lian utfornas enligt fig.20.
Alt. b) blil rrog nirgot t]ngre än a), emedan
det erfordrar avsevärt grövre tråd än dct se-
rrrc. lnläctni .cn i llo, cn .Lcr gcno.rr i
liroppcn last anbringade rör (alurlriniurn eller
nässing) på så sätt sorn frarngår av fig.20.
I a) hindras landningsställct att hoppa 1rr
sina rör genom gu1nmibancl. Ålt. b) {ordrar
att landningsställsbenen går nrycliet trögt in
i rörcn. Landnirrsq.räll(t l.ar. åven sörä5 (n
bcnl. vill:en rll docli inrc (agir jSe;rr, trol.
att dct är lättaIe och gör n,indre rnotstånd
samt är Jullt ut lika användbart !å ctt mo
clelJplan, son, ctt tvåbent. Till de {1esta lion-
strt {tioner av infällbara landningsställ an-
\.irJeq L 1 cllcniJ Jen cr benra ryt(n av läl
ir .dJa 'kil. For irrli lLare :lä)i skell hir
inte nännare redosöras. emedan dvlilia en-
da.t Irlr i<ulio.ireriinlrcc5e och ingrl 516;rfL-
LetJ delse för rrodcllens Ilygförmåsa.

Hjulens lionstnrktion framgår av fig. 21,
son visar de tvi vanligaste typerna.
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1 . I'rolcllcr.
l'r'opellcnr :i| Datlrrlist rlog e nlycLct vili-

tig detalj |å cr1 rnotonnodell. tr{odcllplans-
propellcrns aerodynanrik äl. eit ännu ort{ors-
liat kapitcl, lren så myckct kan med säkcr-
iret sagas att de propellrar son finnas i han-
del11 cj rir frrligoda. Därför rillvertiar den
.ki, I:lirc lo l.llrllg:1r.r a/1/id .inJ I,fope tr.r,sjilv. rarr i I i .rl Ljggel pi c-l.t.rr ri, r"r, .:na
cgna och andras. Sirluncla finns det sjäh,fal-

Fig.22

lct cn |riingd olilia reor:icr om lrur cn modcll-
t)larr str oi)cl ler bör sc 1rt. För art börja r11cd
frofcllerbla(lets 7,rolil, s:^r föreltomrrrcr clirell: rrr r. ii.r(ll:.r r)tcr (lie. 2)), octr ännul.:rI irrecrr lirrll r.L, L.\ i-.r, ! ill:, rr rlotil sorrr
,.r Llcrr :,1,.r'i.tra För.l.,rittcr tör. sirr d,lp."t
Lladprofilcn nrtrl ralt rrndersida.

Illatlels for-rl :ir irlte lullt sir v;ktigt, mcn
:ircrr 'r.rrr.,l .,c tJrcljorrr.re). ."rJ.rllieJ rarir-
I onrr (fia. 2J ).

\ rliri3a frlir, r'cr är 'lirerr or plopcllerrr.
,larr,ter o.lr stignr{, vill{a är Lr roen,lc ar
gumnimotorns storlek, nlodellcns storlck och
vikt m. n. livenlcdes irärvidlag förekonrmcr.ki'auJe reo.ier'. En ,lel rroJ.llrlvgare lri.l-rel ti rc'åiivr lrerr ,lilr.orcr o.h qrörr rarv
1al på propellern, ncdan andra förcdrar stor
rlierrcrnr o"l lågr vrrvral. S :qni .rqtörtrl.lhn-
dcr (lörl ,liandft 1ne1hr pfol,ilt.ri,. ,.Jiarn.re]'
orlr sri;n:rg, rr. d. v q. ,lcr .rrärl.-a. prope .

l-rn Lcorc';sk-t för'lllr'er morlel crr 1i eti ,arv.1l.jr lissa mellan 1:1och I:1.j.
När rnal sltall t;llverka cn propeller, be

stamlncr rran sig först för diamcter, stig-

til. )4
ning ocir bladlorm. För att sedan kunna till-
verka propellem, miiste nran ltunna upprita
,1,.. 'ido- oclr lronralprojrt,rioner pa Jrirncr.lr .se trojcl,tior.er' I:arr rr.r'r 'ror-rrrrer.a rralr
på Jöljande s:iit (se {ig. 2-1). Eircr en lodrät

_ stianinecn3\(r ar:rttr5 2.1 r7 .J.ll) och cfrcr
cn tiSr'a' arel t ot .llern5 r'adie. rEx. {n,aS
art ,li:, r( rrr ir /0 crr oclr qritr:rt.lörl ii-

';--------...'.----

Fig.23
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lanrlct 1;1,.3; sligningor Llir rliL 1,3.-10:52
cnr..\lltsa avs:ittcs lrteltcr dcll lodriila axeLr

;2
sträckarr a.28 = 3,J crr oc| cftcr den vågräla

40r\rlll .tr;cl,an 2 :20 cnr.J

l)crr råsräta sträclian (:llorrellerns ra
rlic) irxlclas s:r i ett godtl'cliligl antal lilia
stom dclar (2 cm brrrliar lara lämpligt). Så
sannanbirdcs dcn lodråta sträckans :indtunkt
mc(l delningspunlitelna enligt figLrren. Där
rfter ul)pritas den önsliade Lrladforrnen, (>rt-
lrrcclrring> i fig. 2:l) och blaclbredden vid varje
delningslinje avsättes utefter moLsvarandc
snedlinje sit som figuren visar. Det därvid
erirällna lodräta avståndet b i fig. ät sido-
Jrojclitioncns brcdd, på det ställc där blad-
Lredden rir c. Och den v:rgräta sträclrarl
a är pir san,rrra sätt {rontalprojektionens
bredd på samrla stålle. S:Lhndx erhålles vitl
varjc. dclningslirjc projclrtioncrnas brccldcr
och dessa lian (fL ulD1itas. För själr,a till-
verloingen av plopellern redogötes i den
iöljandc nornal-arbclsbcskri\.ningen.

lriltbry. Ei vil{tig .lctalj lir propcllcrn är
clcn s. )i. frigirngen. När motorr sluiar driva,
\,i11 nran fril{opDla Dropcllcrn så att dcn kan
snurra fritt av lultdraget i glidflykten. Där-
i-cnonr <ör 'lerr r'rr'hc lr.l r.ol.r:uril är orr

Fig.25 o

.len stode stilla. (Den seuasle tyslia forsli-
ningcn har ävcn l{onnnit till (let resuitalct
.rrt den flis."u nrlc I'r-tcllcrn rndcr'\i.5e iör
hållandcn gcr lrtphov till en turblllcnsström,
som har en gynnsam invcrkan pl virrgens bär-
liraft och dämred modellens glidförmåga.)
För denna frikoppling av propellern c{tcr
rnotorf lykten, f innes Jruvrrdsal<ligen två lion-
struktioner, sonl synas i iig.25. Den första
grundar sig på att trcpellern trtckcs bakåt
av lufttrycket, när notorn slutar driva, och
sållrnda liommer alt rotera fritt. Hos derr se-
nare :ir sorl1 syncs av fig. spärren utfomrad
soIrr en viplar . Dcn förra lionstruktionen
har den olägenheten att om lrotellern tryclics
in n:ir otorn är upprh asc:r, t- c\. \'id crr stört-

10

lling, lusar motorn ut på ett ögorlblicli, \'iilict
lsn ha förödandc vcrkningar. Den lian emel-
Ierticl göras mera robust ?in clcn scnare, som
docli är dcn vanligaste. 

- 
Emcdan propellcrn

s:rlunda sliall rotera fritt iglidflyhten, är dcss
lagrillg på axeln :!v största vikt. 'fill denna
anrändes anlirrgcn nrässingsbr ickor e11cr rör

Fes//3/J
rår,b/l

ocÅ ltbda/ .oå
P,.-ePe,//€-.2-

Fig.25 6

Fig.26 o



f-
olik;l s:it1. l)cl cnlilirstc iiI irr a1t lrx slrrrl rr

,rotorrl lagt i cll antal slingor rrcllan ,iro-
liama. trIen nran liarl iivcn Iläta motorn villtct
sår till sir sorn Iig. 28 visar' trlarr lägger'
;lotorr i hälften så rnånga slingor, som den
skall ha vid anv:irrdningen och fäster enir
:indan av clen sirlunda crhlillna nlotorll i t cx
crl ,ldrrlrxrr,'trq. Se,lc r ':r.liar 1r'3 r ni ' r'
.rrell,orr'.LalL .ler ar'lra ind\rr. o.lr \r:dcr
u1,p dcr crr rrrrel r'.rrl r.or'r rrar, f:rr' Iröre
sfu till, beloendc p:r hur h;irt {l:itacl nran vill
ht lnotorn) ödlt/änocr. Se(lan vilter llraD dcn

r: .rrir'.r ,l r 4.l för ilrol,:,rr'l:rrrrr 1i' cr'
,lör'r ran lrr':,'. \"r'rr.Lr' .cl'r' 'littcr et,n-
ocr r,."t rrirr-r, fl:rra- rr"rorrr ,'ot, 

'i: 
.i.'lt

,cr 'l lara,t rrLotur 'r'rr ,l,n icil lcr-rr fralr'Är
(n \. r 13, arr ,l.l :rre lö- i rrrcl'c "r ' r

,II.r enner, -'rrrlrri. r'i .t tir a\'. C,r., rn arr
ll.r'a no orrr lrr r rarr r in nrcr'a grrr rrrr

frellan ett visst haliaYståncl (:avståndet mel-
llr : irlril{rol{rnr:r). I'c r'r 

"err 
är.rr rrpnli'

med s. ]i. Iörlängcl notor, då lr1an har nolorn
avscvålt längrc än haliavslåndet, merl gcnonr

en stoppanordning ({ig. 29) av ctt eller annai
slag stopfat molorn mcdan ännrr litct varv

r fic. 2ut. Rricrlacrinr li r t'ar ''g bä'l or'1

'n.,n a'rvär,,tcr triiårrq"' i liq. 25 a. Jt 'len
fr.rLrrrc lae.rt ickjn Lan rr'fornra' nred sltärr
.rrhst lig.)o a. liörlagrir)A!rr t f:e- 2u b) lirrr-
1a'".ig"hi-r iör iriiinq'anordnirrg' n i iig
25 b.

Tirlisare Iörsåe. allt:d nrol'ellcrn rrred etr

nar, I'en nrrlörti-derr l'' er rr'an 'lcn venlistn
rara sl.ir ri,l ccntr'urrr. lh'anJ urlor'nrrr lnan
,,nellcrrill , avel .or r en in:nrel " 'f xlL l'ro-
rcllerrr ireir ; L-^t'l:lorrlerr' \r I.roll'en
ianris it"r nren ,lcrr därviJ orcrg't till rrrn'l
alldeics i noscn, ci al tlcrr rir ilrol nc,l
>sninnern>. Ett exempel på sådan spinlrer och

clen därav föranledda noslllalpslionstruktio-
nen synes i fig. 27 (Ulvsundatlp)

NosknaDpen lagras pir samnra satt so pro-
r cll, rn. floi . anr irr, c iL'rr'l l:rrllagellagrinS.
nren s.Ldan är alls icl(e nöd\'ändie.

Ir. Xlotoranord i1rlJ.

Lren ranligasrc arrordnin{cr å\ grrl_rr'ri rru-

torn är dircktdrivrrirgerl, d v. s nlotorrr driver
direkt nå propellern trtan några växlat. Mo-
ro-ns råneli,l blir <1."1 i al'rnärrh.r Jn I0 'el:
D'r.kr<lrirnine"rr Lrr errr.l c-li,t gcira'1å tl r"

Fig.3o

r.ltclstår \.arisenorn clcn håller sig spänd rtrel'
lan krokalna (motortid 40-50 seli). Det k 1-

.l:e törtjirrar a r påi'cliac a t dcI dr viLIigL
a rltoro-n lr-ne"I ".eorll n,la .t årrd rr'c larr
':rc,l:arra. r',ir ,l' n .ir i r:la oclr irtc ä- .:r
l:n: a..dcn läeger.iq i Lorlen tå kropt.1.
Dci in.cs arr rlr d, r ,li I rr or'rl.d r.1 !'l
ou.ktslörsli jutring nlecl t) :rtIöljandc >stall-
irin> i glidflykten. - l'-tt fj:itdc sätt att alr

(

Fis.2B

vz,/z

Fig.27

29



ordrra direlitdrilninilcn rir clcn akter llrgghjrrls
ör.erförnrg sonl lixllas >lirax> piL grund al
cict liraxxncle ljurl clcn åstadlionnrcr. r\nord,
ningcn franrg:Lr tltlligt av fig. 30, och lian
s:igas bcst:i av erl motor soln är (lLlbbclt s:'r
liurg sorl halialstånc1ct men )hopvilit> t)å rrrit-
1en (lnolortid 50-60 sck). - Ijömtom (1essa

direltttlrivningsanordringar förckomrna olilta
til\ ar, :.rr Irar ri. rrprg:ft art öl.a rntorti-
dcn, rrcrl villiet sker f:L belioshrad av nlotor
st)'rkan. En nodcll rrrcd v:i\el har s:rlLurda a\-
-qcvärt l:irgre motortid (utp till l% min) än
cn clirclitdriven, men i gengälcl uppn.år dcn
icke alls så stor ltöjcl sonl den senare. Ett par
till r.rrr'lr'' r " ,lltl rrrrli rJl,.,rr \xrlar lirlr.
i hanclc|r: Frogväxcln och lluss NIoth-värcln.
Oit:rst drivas v rixcl iörsccltla liodellcr av 1\,ri
rlrotorcr, och ett par r.aDliga \.ixcltypcl st-

Fig. 3 I

nes i lig. 31. På små nodcller (G 1) iir
r.äxclanordning lördelakiig, nrcdan tå stijrrc
moclcllcr clilclitdriYrringerl :i1 L:ist.

För'övrigt finns dct cr1 clcl olilia iionsirLlli-
lioncr på >onrliotplxre>. trto(lellcn har då tlir
nlotorer. Först drivct dcn cna och. när dcn
år shlt, träde1 olnliopplarcn automatisl{t i
iLurlition och kopplat in den andra motorn D:l
trop.llera\cll. Fle_: c.j, a lo,rri ;xl Ii
", 

t trol'l.r'rFr lrer L"rr-tr I, r r'.. r ill<a ei irrrro
|irlla nirgra trrgghjul. Sixlana äro nämligerr
Iörkastliga i en omliopplarc, på gmnd av clc
ocrhörcla p:ikinningarna. (Dcssa onrlropplarcs
lioDstrulition faller emellcrtid utanför l'ilmen
Iör denna bok.)

Sorrr nlotor anr'ändcs för' modcl1p1an slrc-
cielit tilh'eri'at gumlni, som:ir 0,75-t mm
tjockt och 3-6 mrr brctt. Dct biista modcll-
plansgumnlit tilh.crlras i Amcrilta och är
brunt till färgen. I handeln finns ä\'cn svert
gummi, cn dctta är dct bruna avse\,ärt
rrndcrlägset. En normal enlicl nlotor till cn
Walielielclmodell l)cstår av 12-1+ neter 6X1
ttln1 gunlmi, viliret viigcr 70 80 gr, d. v. s.
unsefär 1/3 av modellens totalvilit. Om nlan
sedan betänlier att gummimotorn är i för-

30
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-\itl o 'ffi

Fig. 32 o, b, c

Lil" . . ill :ir rrl:, ,lr \'1li::r.', - rr c,:
: i lir'., il lr. - r't rr.:rr lr:rr. jrar' ,r't gole r r,,l
e rtir.;.r'ärl: lrrl, r' rrr.J r\ :1r ölJin,le lj1l{.rnrni:rr. Ou ,l.ir'-ör',r. .'rllr rttJr.,g.r r.ro
r, r Ll|i5rcr', ,trän:eq ofra.r )r, L li-o1 1,,.n .or .

der, cn erfarenhct som alla lnotorrnodell[]r-
Sar. slir'al L.L.,n(. i:t! .e,l, ty sxdxnr 'olr:r_f..irr tJ!.ir- sxr.:lir orra. Uä'.ör ir J(t J\
- ör.te r i'.' :rtr nro orn ,Lore. nogqr.arrt. Si-
It.rr,le lri.tn rl'rr ',r,;rio.c ir nrrr Llerr :nrårr hs.
Sorr gumnismörjning anr.:indes cn blandning
av g11ccr'in och såpa, sonr ltokats. Snoddcn
slrall alltid var-a väl smor(1, rncn ej s:r rikligt
all gmnismörjn;ng stänker onrlirjng i l{rop-
pcn, i vilkct Iall l<lädscln Iörstöres. Hclt
r':rrrrr'i:r ql r'l n ar rrrr lö-il.ric .å att n.:_rr
irrre iil arrJ cllc- jor.,l r,,. rr.o o-n. FI,r
arrr.irr'l.rn,l,' bcir' r'roro-cliu r.rgoIar o.lr rör-
\rrir- i .lr'r a L,L,rl\ar (etc.r'r.all i ralL).
t ir.r Ir ik|oi,crr ir cn rikril . cr.rli, ,or.r olra-örbi.*. 

n, I vanliSå .o rrcll rtis. JJ rt a-

Fig. 32 d

cj sir bla emcdan gur rlirnotorn har en be-
rrågerrlrct arr på gnrnd al rriJrrin.cr l.r'yJ,r
rrpp pä ena siJa ilf rol.cl] o, lr [öror..rlå
sl<al{ningar i modellen. För förhitdrande av
(letta är den krolikonstrrlrtion som ses i fig.
32 b uhrärlii. - I al(tern kan dct ibland vara
Iördelaktigt nred en sprint tv:irs igcnom lirop-
1er. , .täll.t lor'ftrol{. L\empci'ic i ,n :irj.rn
:r'ircrkon.rru(ior 5or.r -ln,s i ig. 1o,1.
Orr l<"ol.arnc iil av llerrare pia.rorriJ än 2
lnl1l, bör de förses med vcntilgummi för att
spara motorn. Man bör även >säkra> krokar-
na enligt fig.32 c med cxempelvis pärlgarn.



Fig. 32 e

IloDfosning av nlotorn tillsil som följer.
Itan 1ägger de båda ändalna pit r.alantl-a oclr
töjc!: ul hoplognirgsst:illet sl m)clicL nlan
orltar. Så liutlar en medhjrillarc om p:irlgarn
L,,li3 nlr I'nlrpI Ilr'. Or. -t irtc:Lr';jo|

or.lentligt mårks det snart gctrom:rtt ändena
glidcr ur garnlnuten. Erl n]' notor får cj dras
upl för lullt mcd dctsanma lrtan Dlirslc
))tiirillnas>, t1. v- s. man börjar rncd ctt litct
antal varv och öl<ar så snåningour. \Ian bör
inte låta notorn vara uppdragcn längtc ti<l
ir nÄJrin<1i;t tJ 'li nrin.l ar ':rcl'cr : s,r'r
nrit. En skicl{lig rrodcllilygare har därför all-
tid bråttom när han drar upp sin nrotor och
han hirller inte modellen kvar cn selmnd liing
re :in nödväncligt, för ati inie förlora något
av gunnninotorns kraft istarten. -\v dcnna
anledning bör man använda sig av ett s- k.
r'äxelborrskalt vid uppdtagnirrgen, villicn
d1 qi- Lerld i!l lollar". Hrrr llt t lreqrrirrr
mecl r':irelborrsiiaft tillgår frarrgåt av fig.
J ? l. \lrn lr.,r 'rr lnolorn ':ll rrir.t .in

r',1,h Iirid o.lr n:ir r an Lörjar närnra sig
'lcr cntol !r_r' r rf,n r\cer arr dra ult n;r'
mar man sig salita nodellcn unCcr den åter-

Fig. 32 f

stilcndc dclcn al' lrl)pdragningcu sl att 
'no-tol'n återlag;t sin norrrrala 1ängd, n:ir det av

scdda \'arvtalet uppn:itts. - Nat propellcrn
är försedd rrcd friging måstc rnan anviinrla
sig av spccicll krok i växelborrsl<aftet (fig.
32 d). On trotelleraneln emcllcrtid utlornas
rred ög1a (fig. 32 e) erfordras ingen sitclan
spccicll ltroli. En s:rdan öglx ät eurellerl;d
svår att göru på clcn grövre propelleraxel
(2 rnln) sol1] crfordras på större modeller
r\\a':rf:nd1, cr',clarr rr.lrr irt, Lör' vä,nra.
i r-ilkei fall dsr förlorar sin stänst. - Avser
man atl {llga nycliet med en modell en dag,
l,i - n an r.., l.r;a r'e.cr\r.ro'o1 r. ry gulr'rr
l11otorr1 >1r-öttnar> ganslia snart, men :lterta
ger eficr \.ih det lreste av sin ul'sprungliga
r:,rrgd oclr Llalt. LIr,r'c r 5 upJ'dragnirga-
t . loftra-v tätt pi re|ar'lr:r ä- ä-lör rro
lorn sanska >dötb och behör'er vila en ticl.

Fig.29

HUR MAN BYGGER EN MOTORMODELL
Dc vcrlittg och hjäll;mcdcl, som använtlas

rid irl,ggandct av en nrotorrrodell är:
Ilaltblad (hållare kan användas, men ralt-

blaclet skötcs bäst dan dj'lil{. IIan 1är sig
snart, att irantera ett mliblxd lrtaD blodsut-
gjutelse). Lövsåg. Borrskaft och några bor-
1'ar. -.\vbitar- och flacktång. Skarp knir'.
\tindrc fil. Slipkloss c:a 120X70X30 mm.
Sandpapper nr 00,0 och i. Flat hårpcnscl
(7+"). Fixirspruta (fig. 33). Klädnypor.
Knappnålar med glashuvuden. Häftstift. Gum-
miband. Lödningsgrejor. Crov fil (rasp) och
{inare fil (Iör propellerliliverkningen). List-

sliärare (en för r.atje listljocklck), som lätt
lilh.erlias av balsalrlos,.ar och ett raliblad en_

ligt fis 3:1. Stållinja1. Vinhclhahc. Byggbrä-
da, som sltall yara t/d,, och ej vara gjord av
iör hårt 1rä; furu är lärrlptigt. Sprygelmall
(iig.35).

StLrden ritning och eventuell arlletsbe-
skri\ring noga i r.,n bygget påbötjas. Tänlt
eftcr hrrr modellen är lionstrueracl och hur
den korrmcr att se ut i {ärdigt s1ticlr. Var
noga nled ä11t, och följ ritningen i minsta
detalj. Se till att modellen blir vä1 putsad
och snygg, och gör gärna o!]I en detalj, om

3t



delcn är jämnbred, vilket oftast är fallet
och enligt föregåcndc ävcn {örclclaktigast,
bör nrall (helst av pi:rt) användas (Iig.
3.5) efter vilken spryglarna otskäras en elter

cn nledelst rakblad. I-ämpligast är a1t göra
mallen dubbel, så att man inte kan skåra
snett. I den ena halvan fastlödes då två håft-
stift, som har nrotsvarande hål i den andra hal-
van. Lämpligt är att ä\,en göra urtagen för
balk, fran- och balikant i malien. Dessa urtag
böra då göras blott i den cna halvan, så atl man
har hela profilen lwar på den andra halvan,
orn nran 5krllle rilja l.r'sqa cn annan rirg-

konstrulition :rted sannna profil. När alla
-1'rigl;r .ro u .\,rln.r ..i rr. ,lo ihop i en
l,rrnt rnc,l.lqt rrilar, o,lr " r 'l.r :rl'a ej aro
lilia Dutsas försiktigl, dock ej så att den
iirna rirretrofilcrr rärin -a.. a'r r ri,Srf,
str]glar ej blivit riktigt bra så utsliäres nya.

- Är vingcn cj jämnbrcd rlan formad li'l
något sätt (avsmalnande, ellil)sfomrad, etc.),
hlir arbclct rncd spryglarna gcnast avsevärt
nrera tidsödande. Därvicllag lönar clet sig inte

att göra mallar, elnedan jll lrral{lislit iaset
varjc sprygcl blir olil,a. - llar virgor planr
nittparti bygges pir v:ir byggbräda, har dcn
>\'anlig> V foml anv:indes lämpligen cn s. li.
r:rgbadd rn i3r iie. Jö. li:rr:rgn, örcr rirrq-
cns horisontalproj€lition fästes upp p:i Lygg
hriLJan (ellcr ringL:i11J' rr1. .\r' ni r'.i<l,l ,'n'
ritningcn så {äst ctl gcnonskinligl papper
över, eller liopiera av den. - Spryglarna trä-
das unp rå vinghallten och fästas medelsr nå-
1ar på sina plalser på rilningcn. Spryglarna
Iinnnas nrr vid l;allten, varpå man f:ister upp
Lakkantlisten rnot spryglarnas avsliurna bak-
iinda san,t lirnmar. * Som lirr använd€s det
lörut omnämnda balsalinnei, och nran skall
;nic vara snål på det. Det straffar sig. För-
stärk limningar som ser_ svaga ut cftcr tork-

tu
Fig.37

:,l.rr.ejblirlJ.L:l4'Lntäll,1gc'1.rrrud.Ilc9'L_
.'n I'yggirLrr" all lrcd.r'ocrr Iar ,lc.-flturd 

"ll:, --
förut.irrrrincar art ll1qa Lrx. /zzzql>å</<!

I/iagdr. $ppyg'x.,". Uc.ia gcjrF. i 1.5 j
llu.' 'ileri.' t;-.-l:.t.a. Orr vins-cn Iill .rä-srr rr9 5o

Tc't
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ningcrr nrcd nrcra linr. Sir Iastlirnrnas I):!
sannla sritt fnmliantcn. I-iggcr dcnna o|an-
iör byggbrådans plan, I:Lr rrran paila undrr
'lcn rr,.l ,n I,,ror'r I.o.l. li.r. \r' r:.r3cr
förscdci nrccl torsionsnä,qa, tillslräres denna la-
gorn brctl (vanligcrr av 1 rnm 1ös balsa). Den
slijrrtcs in undcr spr-rgclns fmnr;inda i dct ur-
txgna sp:iret och li nlas. I fall sprygelD inlc
iir plan :inda Irarr, i nosen, siijLrlcs cn list
Lnrler sii sotrr iig. 37 a visar. \:ir alla
lirrningar i \.ingcn iorliat, lrorttages derl från

briiclan, varefter nrarl bcsDrlrtar: torsrorlsn:r
.2 r nr..l \at,cn. Då d.n blir it rillr:icl.liSl :,u.
böjcs den me<l tillhjrib av gumnibancl {ör-
siktigt rlrnt sprlgclrroserl (I;g. 37 b). Först
scdan vattnct lorliat bort och näsan fått sin
riktiga form, linmas clen fast r.id spryglar-
nas ö\'ersida (fig.37 c).

Har vingen öron bygges dessa p:r motsva-
rande sätt på byggbräc1an. Niir de är fär'ciiga,
sammanlinmas de med mittpartiet, varvid
lian stöttar upp denl i clen r:itta vinlreln mc(l
hjälp av balsasticlior och nålar (fig. 38).
Själva vingspetsen lian utionnas på cn mängd
olil,a.ätr, r'illa icl:e rarrar rrågon nirrrarc
Lygganvisning r1tövcr dcn som givits på sirl.
22. När så alla iimningar iorkat, lossas
vingen lrån brädan, och så \'idtager putsning-
en, som är ett vilitigt kapitel, orn ,nan v;11 ll3
ctt vacl{crt bygge. Till denna användes iint
'anJpapper, .orr fäst.- Jå cr rrallo.s.

Krol pctt

Ritninq,r av lrolt{iJir t,r-rc. rrl'1' 1,i
byggbrädan, och longerongerna fästas nlcd
flålat därp:!, varelicr tvårribborna tilltassas
nclr lirrra. Till lorrser.rreer l,ör' råEor-
lurrda hårcl balsa användas och clet;ir vil{tigt
att alla longerongerna iir av sanrrra birrdhcts
grad, enedan hroppen i annat fall blir sncd.
'l\,ärribborna bör vara av något lättare balsa
än longerongcrna, och lnnna ocliså vara kle-
nare dimensionerade. - När lirrningarna tor-
liat lossas kroppsiclan och ännu cn kroplsida
bygges, prccis lik den förra. I-äeg ihop rle
båda sidorna och prrtsa clem cl:ir de evcntlcllt
cj är 1ika. Sedan fästas de båcla kroppsidor-
na med nålar upp vertil{alt p:r ritningen a\,
h-oppen sedd tppifrån. Är liroppens sidokon-
l:ri rek exempeh,js 1r;i ii1,grsic1an, v:indes den-

rra Dror blggLriitlan. L)lrt s;ilokolrtrlrcn erlel-
lcrlid ö\'crallt är en liLrrvlinjc, får man palla
nnder med ett par l{lotsar eller lisler. På clc
ilesta kroppar är cnellertid sidokonturcn
tralitiskt taget rak iitrninstone Inellan tre
tvärribbor, och denna bit räclier gott tjll att
Iästa upf sicloma vcltikalt på. Så tillskäras
trär'ribl,o-ra rr,l derr ralir drIr oc]r Iäsra,
rned hj:ilp av nålar sanlt lin]lnas. Kroppcrl
rilitas väl upp nred lrjä1p ar. vinlielhalic. När
linningarna torlixt lossar man liloppen från
ritningen, och lastlirlnrar med hjälp av nålar
dc övriga tviirril)lrcrra omväxlande uppc och
i1ere. I nosen. d:ir n;ilarna iclte lonna håila
ihop kroppsidorna tillrä.hliSt, kan clet Iara
lämDligl att tr:i.la ett par gunmiband om
liropperl. L//rdrl- |rcla b!0gct kotttrollerar nlan
då otlr t!å alt hrall blir aåro/rri /då. När
alla linningar torli:lt plocliar man bort nå-
lar'na. ,:r.r' lilrrar fu.r 'är'.ta-l,ningarna i
I'o(\n o.lr al: rnr. \ i,la.n Irrr .raq s r1iniUlll-
tör'en för lanclningsstället och även sporrcn
(oln s:ldan finncs) på sina restel{tive platscr.
När dctta :ir gjort vidtager tutsningcn, till
rillien användes den ovannä&nda slitlilossen.
Sirlor'na arlxrtsas så att inga tvårribbor eller
limlilumpar sticlier tanför, varcltcr Jonge,
rongefna avrLlndas,

Ot,al hrofl. En dylik blggcs cnlrlast i tvr'r
halvor eDligt fig. 39 vilka sedan de torkat
hoplirrmas. J,ongerongerna limmas f ördelali,
tigast trtanp:'l sparltcrl, utan att sätlias ned i
clcssa. Det är' (1:'r lätiarc att få longerongerna
lalia och snygga, och det :ir frilt rrt lika
starkt, som om dc insiinlttes i spanten. 

-Or.r rrr r r'l red..ir'{:r lnngc-ongcnra i .1,:,1
ten, f:'Lr man cnrcllcrtirl iclic göra detta s:i
långl att spanten ncllan longerongerna l<om-
rDcr i bcröring rrerl klädscln, i r.illtet iall dcr
blir fLrla ulpLrtningar p:'! klä(1sch v;d dessx.

- Om rran bygger cn sliall<topp, n:rstc n1alr
errr,.r la .ie rl',r.isi. In dr il llopp.ir
cnrcllertid s:'r svår att bljlga och få snygg,
att det linappast lönar nödan att lägga nc.l
ett s:ldani arhcie tå.n liropp, sorr i alla
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Llndclser blir mer eller minclrc sltamfilad
rrnrlcr flygllingarna, oln den inte llreer bort.
Det är cnrellcrtirl irga andra :in de sliicli-
ligaste uorlellbl.ggarna som har rrtsil{t att lyc
lias rned cn såclan lrropp. En bra giggkon-
strulitiol1. sonl :iven lian använclas till dcrl
vanliga longcrongkroppen,:ir den son synes
i fig. ,10, rl. v. s- kloDpcns sidoliontur rrtsågas
i , n re': l .i a. Lroj,!,cnq t';"r..r.'r bör verx
sorn i Iig- i2 d. I{ölarna fästes i giggen fled
nålar och spirntcn Iastlirnnras pir dessa. Där-
cltcr börjas piläggningen av skal rned en brcd
remsa på sidorna enligt {ig. ,10. När detta
torliat, tagcs kroppen ur giggen och skalet
iorlsältes att l:igsas pli i sulala iemsor. Den
stöIsta s\iLiglreler är-att fli sliarvarna mel-
l.n rcr.r.olrr:L -i ira er,lc irte q)nc, ndr
liroppen tutsats. Har an lycliats mecl det
lian Inxn rara nöid.

Fig.40

.\ lab i I is critr 11 s a rg an c n

Stabiliscrirgsorgancn skåll vara så lätta
so111 lnöjligt, nlen lionstruklioncn får förden-
sliLrll inic \.ara Iör klen så att de skeva till
ig. Dir' ör slnl'rr '1 rr allr rlarcrial, -or.r ej
ir absolut nödviindist, exempelvis balkar,
rrcllanbitarna \.id steglionstrulitioncn så att
det blir en ra lionstlulition o. s. \.. Desslrtoln
använcler nrall sig h:ir av lätt och lös balsa.
f-ar lir cr r, Icr' ,1 .or.r .es lra lä- ögoncn
att rran irte bygecr stabiliseringsorganen
alltför lilcna, rrrerl lrer än 10 gr behövet
c\errteh.is inrc cn frrllgocl stabilisatorfcna
till en \\'akefielclrlodell väga, och tjll en G I :a
bör den e.j väga ör'et 6 gr.

De \.anligx vinglionstrrrkiionerna användcs
iivcn pir stabilisatorn och oIta är.en fenan
(-oma). Byggsättct blir allts:r lilia.laht sonl
iör vingen. Ät s:ilunda stabilisatorn jätrn'-
l)rcd använcles (plåt ) mall {ör utsl<ärande
av spr]g1arna. Dcssa trädes så upp på baliren
och fiistes j):r ritninscn av slabilisatorns hori-
sontaltroicktion i baltändan mot bakkantlis-
ten (se fig. 41), dår de lirnnlas. Har stabi-
lisatorn ingei balk, fästes sprJ'glarna ä\,en då
på samnla säit 1not hakliantlisten och linmas.
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Fig. 4t

vilket då blir något s\':rrare. När limningarna
torliat lossas stabilisatorn från brädan och
tippas framåt si'r att framkantslisten eller tor-
sionsnäsan kan ditsättas. Detta tillgår på sam-
ma sätt son, för virgrn. Har stabilisatorkon-
strul<tionen torsionsnäsa, är det n1ycliet sv:rri
atl böja denna över sprygelnosen (fig. 15)
emedan stabilisatorprof'len oftast är tunn och
spctsig. Då får nan göra torsionsnåsan ih'å
halvor nred en skarv mitt i profilnosen. Dcn-
na skarv skall göras så tät, att den inte syns,
när den putsas. l)etta är inte så svårt som lå
helbalsakroppen, dir man jrr här kal sltära
skarvytorna efter linjal. - Till stabilisato l
och specielll fenan (orna) användes ocliså cn
sorts lamkonstruktion, som är en utvecl(ling
av stegkonstnrktionen. I,Ian bygger sålunda en
rall1 i ferans form av exernpelvis 2 ram balsa-
När ramen torkat lossas den från byggbrädan
och sprygelämnen i form av rektangulära bal-
sabitar pålimmas och när dessa torkat ltltsas
de i den önsl:aclc splygelfonnen (se fig.42).

Beträllanrln nos- ocrr aliterblock, gLrnriri
kroltar, propelleraxellagring o. d., hänvisas till
sid.25.28.

Denna tilh'crkas av relativt hård balsa.
Andla hårdare träslag har nunera helt fiån-
gåtts. Propellerånnet måste ha åtminstone
rvå sidor prrallclla. la ,les.a rrppriras nu
frontalprojelitionerl av propellern (sc fig.43 a).
-,c1ra Ltrfr'ilac p.'t bide .idor av änrnel, iör
ait nlan inte.. sl<all sl{ära (s:!ga) snett. Det år
i-;l\ lellcr '1.ycl{ct \ l{rigt e't Ippr;lninearnl
l<omnrer precis mitt för varandra. Har man
lillg:rng till bandsåg erfordras blott upprit-
ning piL ena sidan. Nll har alltså ämnet fått
clcn form fig. visar, och centrumhålet borras
:rbsohrt r,inkclrätt och precis mitt i centrum.
\'at Dlycliet noggrann vid ccntlumhålets borr
ring, då iannat fall propellern kommer att
li".tr Så rr;rlira" .idolrojeltrionen rå än.-

nets birda sidor (mitt för' r'arandra) (fig.
.13 b), och ör'erflödigt trä bortsl(affas. Där-
eltcr vidtagcr snedskärningen, och innan malr
pirbörjar denna, nåstc lnan tänl{a noga efier
lill{a kanter som skall bortskäras. Om marl
gör sonr fig. 43 c visar blir propellern hö-
gergåcnde, vill(et är d€t vanligaste. Vid sned
skärning (ti1l villiet användes en skarp kniv),
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i.'r nreu Ler'lia r.'t br'lers r'-o'il o,l' :o a

l..r'nirrr,rr .ol iir. '1., ,t r:'a-. Sc cn icr'-
nas bladet ned fi1 och sanclpappcr i dcn
nroiil sorrr önsLas, crrrupclrls rrur ii3. '13 c

i'isar. Propellcrn plltsas sedan rrc(l firt san(l_
rxDncr :ir atL,lnr L, il i:ir.rrr o, lr s]: rrrarr 1.rr;l-
ti'".t. ,:. err L,ih l'"'rr I i lil,e rjo Ir
r:'t mo.rar''rle rldlIrr. fl r,\'i llx:' rrjrör"'i 

rcrrorr,n..' ,rl l{ n Ii-r ir'r"II rrt. Sl:t-
lJois bör anr.:indas. N:ir lnar tyclicl att pro

rlleln ä- - 1 ,. J ,r k ' r I'li. l.rll '1,11 l'
I:r.crrs Tr.,d er /o/ t\c- ,r' r.or | .. ' r'rrr "
hålet och J)all:! rrpp dcll oöso/ft, ?å!tröll, 1rc1't

r.'. e r tc'. r'a\r,." 1'n l. .o rr l:. rJ : r" : 
'L.. ., ":r r ri.' ,, Irlitr\:s ',' rr 1r'cc ' Ir

och r':isrltt ocksi. Om nu cna bladet .,'isar

siq vara t]'ngrc iin clct antha, rrndcrsöl<cr nratr

iirrnu en gåns nogSrant ofi rlctta lröjligen irrtc
känns tjocliare iin det andla på något stäl1c
.ir J rr.r ei lel . , il rilrt lr'r''rrc i ' na l :'
JLL r\ill..r . r lrirl l:' ':n.l il, ry.' ': 'rxL

.;1

lrixande träd, soln balsaträdct Iår sällan all-
,,1.. l,lrl"r'r..ig vcJ '. l):1 i:.r r ar. I rr irrrc
.lil,r av del rtnrle ble,le 'å at ,1't Lr'i"
r.rrinrre.in d(l a;Jra, r\,h I r L,:L,lerr oir
nrol'lcl oclr ,l:Lrrr eJ olil.a rrrl:nir'1.;-:LJ 1l'l:
ljJ Lrl|,l- ). bell lo-l5xrl:l LrtLra rrrjer'rl .!rr

eär,. v:'l 'erni..1r':er, l: I villierr a rv,Jrr IP'
j,lal Zroonlack. hc'a nropell' r'n lelrrrs a.
Iörst ett tar gånger r,red avputsling cllan
varje gå[g. Sedan utba]anscrar man Dropel-
ler'n s1[teiltigt genon att fernissa blott del
l:ittale bladcl tills plopcllern väger jiimt När
Irotellern s:L är utbal^11scrad (iorrl), Iort-
sättes implegncringen ar' hela propcllern tills
er blanli och fin yta erhirllits. Man kxl1 så-
lrrncla få inprcgnera en propeller ända upp
1il1 1.5 ginger, innan dcn blir ti11 bcl:tlenhct.
Sir lagras axelllr.llet antingen mcd bricl.ror ellcr
r'ör'erlist heskrivtrirg på sid.28. Nir så pro-
l.l.-r är' rlllclec lar.lig och r:Ltigr lorr.
Lonrrolle-a- en .ista girg 

^rr 
d' n är rilIiSl

utbalanscrad.

LtlndllingsstiilIet

Då r'.lrotr.'tJ ä- rr 1rle1 "1q, lrirJ o"l c a'
li,l:. o.l ,l;rlör sans(a q\'ir rll Lrock:1 orlr
li;r1a, r' l. r rrar' le or,terrtli3, rärr;cr lcir
tilfucrkning av landningsslället. Sjålva till-
loclirin;err av lrn,Ilit q'slällels dc ar ä' in:er
större lionst, men löciningen i skarvatna ford-
rar 11og cn liten anvisning.

Fäst upp de båda delar, som sliall hoplödas,
stadigt Ined häItstifr på en plan bräda, tv n1an

rråste ha båda hänCerna flia Iör lödningcn
Behandla 1öclståilet rled lödvatten ellcr löd-
r'ir-r:r o. l ri'l r^unst:rrr'-an ibc"cdJ'cp n'd
crra'.r/cr. IJen rndrr ralc. Älkol'er' *rr'
flr r'ara så \'arn att tcnnet smålter vicl
iörsta beröring, doclt cj töch'alm, och kolv-
slretscn dolpas i lödvatten och föles fioL 1e11-

net så att clcn blir förtennad i spctsm, o

'!t.ir cj ä- g:ort ici.,r' r i's: '1J) Si värmes
fto1vcn igen, c1oc1i ej så nlycliet att förten-
nineen försvinner, och föres till 1ödstället
tillsannnans med tcnnstången, Irån vill<en
lenn över:Iörcs till lödstället. Se till att tennet
flyter 1rt jämnt.'I'joclia klumpar är till ingen
r:v Lr. ocl :ir dc.-Lrtor inre re.lr.rt. För hj'r-
.rs l.,r:.rlrrl ir r.'l 'cöa, ti,:d. ju.

a

Fig.43
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F/ltann/ng

Klädseln.

Inrran lJädseln pirlörjas, liontrollcras irlt
irga detaljcr fattas på dc dcl:rr soLD slixil lilii
das. För alt i:i frarn en vacker l<lädsel på
nnlcller cr ior rfi-as roggrannirct, tålamod .ch
en viss llinlihct i {ingrarna. Enedan limrnct
na använder torliar ganska lort (spcciellt
.,llr nlan, so111 nrrmcra iir vanligt, använder
lörtunnat balsalirn eller fijrtjocliad zarcn-
)ack), iir dct allti(l br:rtton under s.iålva 1tläd-
ningsproceduren. JJan siial1 irtc ta1)1ra nro(lct
oin rrran missl]clias försia gången, slart nog
lär rnan -qis 1i1ädningstclinikcn. Iiori ihåg aLt
vid tll:iggandct av pattcrct släta ut det s:l
{int som trtöjligt nen iörsök inte .irän,,d ciet,
ty d;i blir det gärrra rynlior någonstans. Spän-
rlingcn sköler vaiLnct on, \.id den efterlö1
janrle iJlmprringer. Orl japarpappcrct håiles
nlot ljuset synes fibcrriJilningcn tydligt. Dcn-
na är vilitig, ty påppcret lirynper avse!ärt
rrcra vinkelrätt nrot fibrerna än 1ängs med
desamm:I. Itapperet har :ivcn en fram- och
balisida. Den ena sidan är nämligen blan
kare än den andra, och det är den blanl{a
sidan, som vändcs utåt.

,(rolrc,rr Papterets fiberriktrring bör gir
liings nrcd hroppen, di det ät' bättre ågnal
att utptaga gumrnilnotorns vridande rnomcnt-
(Blott cm (let är mycket långt mella| sfai:-
ten, och longerongerna äro svaga, så att longc-
rongcrna llrnna dragas ihop mcllan dessa vicl
Iirlnpningen av papperet, l(an man låta fi
Lrclna gå tväls övcr liroppcn.) På cn l<an-
tig liropp lilädes varje sicla för sig. llan
klipper ti11 patpcret så, att dct är n1ir1sl 5

cnr hredare är1 l{rot)tsidan, strl,ker lirrr ul
cltcr longerongerna och i nos och alrter (där-
cr r"r ej lå tlär-:bI,"-r a) oc'r läqgc- p,i pap-
teret. Se efter att papperct fäst ordcntligi
överallt, och iakttag vad beträffar sjiilva
Itläclningstel<nilren Ia.1 sonr sagts här ovan.
Torltar det lirn man anvrindcr srrabbt, år dct
l)ättre att str)lra på lir1l piL en bit i txgei, och
siftrnda göra påläggningcn av patpcisstyckct
i etapper. En rrrndarl lrropp får ldädas i
remsor. Kroppen liläCes xllis:r 1l1ellan tvir eller
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Ilcra lorgeronger i taget, Lcrocndc lå lLrr(l
rin3en- Iilädseln av cn siidar ltropp lirävcr
r:itt rrlchet av sin nran, onr clcn sl<all bli
snygg.

,/;r?gcr: Pappercts Iibcrrilttning bör gå
rLArs örcr ainltcn, ålltså parallellt med spryg-
1ana, för alt så rrycliet sonl möjligt för-
lrindra att papperet )sracliar) mellan spryg
larna. Undcrsidan klädes {örst, och man li
nlar paDpcr blott i fram- och bald(anl samt
rlahlr ligtvis vid )tter-qprl'glarna och even
rrrc l" -lic.r.rilcrr. Orr virrqen hat l:rrfi: rrn
rlcrsitla måste rnan sjäh'fallet linlma Datnc-
ret vicl varjc sprygcl, och dct är därvid vil{-
tigt a1t lirnningen vicl spryglarna blir ordellt-
lig så att irte lapperct lossnar från dessa
r 'r , rt .tiirtc. e\' \arrnct o.lr i.rniq:arr.
För att förhiDdra detta bör n]an åven {ör-
stärha linningen vid spryglarna ovanifr:in
innan vingens ör'crsida klädes. - Så l<lädes
ijlersiclan pir sanrna sätt. I varje knäck på
vingen görcs cn sl<arv på papDerct.

Stabilisatorn och fenan Iilädes på samnla
sritt som Yingen.

Krlnfnilo och il rrconerrlg. När linning-
cn torliat, sli:rll tapperet lirympas, filliet går
till så att ]r1an \.attcnbespmtar dct rned en
s. k. fixdrspruta (iig. 33). Pensel iår abso-
slrrt ej användas, cnär papperet blir ytterst
skört i vått tillstånd. När vattnet dunstat
bort och kli.clsel, är torr, sltall den vara slät
ocir spänd. Är den inte det på något ställe,
krn r.rrr ör-ö'.a Lryrr'pa 'l,n arnu,n gång
r11ed vattcn. Hjälpcr ej clctta, firr man klä om
(len bit sol1] ej är bra. Nu när papperet så-
lunda är spänt men ej impregnerat är dct
nlvcl(ct öntålist att ta Då, \'arför man fåt
vara mycket försil{tig, för att inte förstöra
klädseln. - Nrr vicltagcr imprcgneringen. Som
irrpregncringsrredcl användes zaponlack, som
f:rstrykes med en flat, fin hårpensel. tr'Ian bör
inte doppa perrsehr äl1da ti]l >hårfåstet> €mc-
rlan på rrånga pcnslar håren då ha en obehag
lig bcnägcnhct att lossna. l{xn m:rste tillse att
vinge och stabiliseringsorgan cj blir sl{cva.
Är dc dct, r'ridas dc raka elter det lacken
D:rstrlrkits och hållas så i hänclema tills de
torliat så pass att dc inlc 1<libbar. Då spän
nas de upp piL byggbrädan, där de får sitta
tills de lorkat fullstärciigt (ett dygn).-Krop-
pcrr och r.ingen böra impregneras minst tre
gångcr, och siabilisatorfenan ninst två, helst
trc om lionstrulitionens slyrka det tillåter och
de inte blir för tunga därigenom. Impregne
rirgcn r.äger nämligen inte s:! litet. De inr-
plcgncl1rdc dclar a rr:rste torka fullstiindigt
rnellan r.arjc stryl<ning. - Se till att alla snrå-
rlelar, såsonr nos- och akterlinappar, hjrrl o. d.
rir vål irnlregneradc.
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II t,t'. t.t. rt:, t \ i,i t,.r r r,.rr, rjrr :rr cr
rIul.rr.'o,1, ll l,"rj-r Ierr rr,,' rr lii_rcr.,,..r avgt'r, ri olorir. ,\lan arpr..aI gr.r.r r i. roJ,ler :
lar S.l ' lrcr .l 1 "r 

,.rl . .r.ror ra.r rili 'a r,.,.1-
li - l_åL.rrr|l .;l|rl .fr,.. tr:rl..r\ .r.r.r,lr,. l\loron.
l,nr .1., 1{ ra.:-. rj:tr Lrul:.r ljurljrr,. j . lxk:r,\_
ståntlct, tlcls pir grund av:rrt (lcn sliajl sitta
spän.l rrcllarl Ialiarrra, för art intc orsal.a'.r',cJl IrLl torill.l.i !,r i !tiJf,,trrrr, d,.r.,lrr'or alt Sr.rnr..-.ro I,l, r r.it.. r.-.r ar..c,arr

'rt,r',', ,,i-.11 rI1,Ir.r:Li,,::r ,.e lrrrr,r rr :rrrjJ,! . r , Lj. ,\ , , r., i ,., .t t, rr t,,j. rlrr-
iröra. in-. r.r"rr'i,l ra'irr .,:r r rrrulorn l^ pro_

tcllern och crsätter mo{lellens ahterhakc incrl
'x, '1,1'i. , , ö',t,r.r,llj,r. \t,.1 e,r värei''ol.r.l.L'1 rrnrurr .är..r cLr 'tcrartal varv, '"arpå nran h:'Llla!(lc i n.isbjockettiilcr propcllern gå 1rt. Därcft€r öliar an\'2r\talet o.h forrsätter siilunda nred ctt antxl
upp(lragn;rgar tills nran n:rlt näm toppcn,\,arcItcr nrotorn lian anses >nlkör,l>.'i;ni
uppdragnilrgcn tillscs att Dxrtorn rrtdragcs till
..r 'r,lår ,lr"l,lx LrofnJi,r.! l-F u,.1. irl r.J,,r,-r rrar rlr- 1r'o1.cl),rr :,r r, l,err r:rrjc rry1._
'Ira:rill:. Ir.rl rr rro.t,locl.,.r lika t,iIeL tii.r,lÄ.r'l.Jr,,tlar er -, ,rr Later .rrrrr,cr. \ j jnt:.;_
f:lllrer. J\ LOIOI'.r i li-ol,lc,r, - 1t,t,(r. .an
lor.r_ rq rnr " .nör. ; r.", Lre,l - Iirerr-\rS,t. rx-ctl-r , rr r -l lj,.t, r\ J(.td !lrdrri' r_o,t ! r , r'irj . onj. Ln tin l,"dta för.cLlJ
'r' ll.r'^1.. t,i \il':cr .r'.r,,.r. ir.llralia", l..r,l
:iven mcd lörclcl anr'änrles

Iror' :rr irr'. rn.l t," 1., r .l.el l.rr.rx r:lr,r,:,
rJ: t..,r ,nlo -r a,r't r., ,..1 .la'itrat, Lor r.r.rrr.t.rirr lJ.r.,l. l_r ...1 .ll 

"- 
r., r.. L.rn I exe.nt.el_

\rs en rgl I r.. .t:. \ rr r, ., tr .rahili.crirrg.plan
li.r". ,,.,1 |rr rrit,ar ,t. fÄr J L ti , I cr;ketrrrt rr'rilla ij",lrJ r IF l:.-t ri.r:ar r lcjrdel\r'l rr.: lir l; r,lr ir '.dr. ,,r.Dr.r il,ar ,1,,., anord_r'iir-rr . rar r:,'r Jv r:r,l .orr rc,l,;,jur.. , 

"arl'Jrrr .r ! | \'lle. oclr .tjrb.tl.ts;llni lrrr(skl.23).
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i., :ll lrrltrl.,,Fis.45

TRIMNING AV MOTORMODELLER
, T,nt,t'nt t. r IloJ"ll n" J rcrrrr:rl .raLili.eror..r
I.rran,rarr lrrirjar hga rnodnlIr,;ör rnrrr
'lo.k . or':1 , n ..-l':\.borJ,rri r nS., ,1. !. ..Ir'r, Ii. lrott!.ar atr .labiii.atur o.l. \r.1i.lar J. .in.rällll:ng.vinLlar su.r a.,;: uir - 1.1r'r,nJ \llpr alL,r.l,o.klilrrirr: ,,r .ral ili..t
lorn Lar rc rral p.olil hör d,'Ir vara nar:rllcI
I.reU kropppnc ..llrrumlirrtr,,,clr cc,lal| ir.rc
rrbbas Lrrd.r lrinrrins(n. \'ilqer lla., ra. 5ir3'l lfFgdt unl,t€r l.or uner nrit, l.r !:in11 .ll-r
n.Lgol .lra r'or rrittcn, \'i li.r .rlröIes t(l,nrÄlr.bahr'5cra r,roJcll"n ti lineertol,l rrrrr, cr
u'-1der r:11lcra rirrghelran. I ropellera.ccins
rrlilnrrE Lor o,l.., trcli rillarl j.r.rerrs irrranrrxr 

,DorJar. 
,l\ga. I.ropelrpraxel.1q .ör lirS_

nLng uor g:, g, irollr brrllar eI|. lrJ.l.c"nl11 .r,

och blir sirlulrda cn strmla ned.ltrilrtad. Dess-
rrr,r,' L:r .ler \arr -i\ra/r i.r lo:. - ur I r,ru
lell, -n :,r rrö,:, rgi'ndc. .e ris. lJ to.lr lvarr.
or ') .or x r otrc4(:l tlerr r-:drr.'e \rafl, sorn
t,rot,ll,rr rlÄvar 1,å rr o,l,.ll, o.lr 5tl|r srrä_
var att våka iliull moclellcn åt vänstcr. Denllarr: 'a r,lc L11.it. vr,lr ir r. rol| rr, r, ;ör jrg.r'.:, lit r ,;rtL,r i :iatr..r -r.rrrösorrLticLer dårro'orlirJLr. ,.lr ,r-rtal., i.r .ot r ,tirst,
Storltken av liropcllcraxelns ncdåt- resp. sirl_ril,t rirr: :ir .i:r1r irll, r L, rocr.Jr av rrolornr. .\rl :r. l,-ut. ll.r.r,,liar lrrr.orl. .lii"r ing 5ar rl
rru,l, ll.r lior ,rrrt.li.n i ö\rigt, oclr d-n får.lrrle /lr!r J!l ov:rc .r,lL r rri .rrirrg.ily!,_
ningarna.

NLr är' nrodtllen sålLrnda litar för.sina {iir-
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Hole.g åen de f ropt/,/er
lr o d e// e a -rc dd fr a m tfrå n

Fig.46

sta trimningsflygnirlgar. För dessa r'å1jcr
iran er1 hlgn clag e]lcr itr'äll samt cll l:inU)
liS grässl:int, sotr slLrttar rccl mot vindrilil
Iingen. tr{all börjar nrcd att liasta nodcllcrr
i glidfl]kt trot vinden teclför slänten. trfan
irastar nu först moclellcn i gli(lflykt, utarl att
clraga upp notorn. Kastet nåste vala väl av-
vägt, så att ]nodellen i dct ögonblick den 1än-
nal handcn befinner sig i horisontcil ellcr nå-
got nedåtriklad llygriktning ocll har sin rätta
.l1g rastiql ct. NIcd en - rrrlc 'raninq lär' r'r.l
sig snart den rätta kasttekniken. Denna trå-
rling bör clocli sl<e på en reda[ intrjnnnad
nodel1, sorl man kan låua av någon l.iamlat.
Om nu modcllcn cfter ett pcrfelil rrtliast c11'
ker litet väl loa{tigt lnot marlier, iit [rodellen
>Imrlltung>, var{ör vingcn {lyttas frarnåt.
Om clcn däremot slegrxr sig (stallar; uttalas:
siålar) är dcn >baktung> och vingen flyttas
bakirt. Dessa förfl]ttningxr av virgen skola
cndast ske med en eller elt par nnn i taget,
såvida tcndcnscn i cna ellcr andra riktningcn
inte är mycket kraftig. När an så fått mo
clellcn att glida i en flaclt och jän bana rnot
marken elter ett riktigt utl€st drar nan rrpp
motorn ett litet anlal var\' (u11g. 1/i av topD-
\.arvct) och släpper i r'äg den. Dårvid är att
tillse alt man släpDcr propcllcnl och 1rodcl-

len nästan sanrtidigt, 1)ropcllcrr docli en aning
före. Håll flanlörallt intc lilar modellen för
längc så att propellern Iår gå en stund innan
noclellen liommer i väg, {ör dit förloras de
\':irclefulla {örsta kraftiga r.arven. När nu
rrotorn är s:r litet utpdragcn bör rrodcllcn
-rrrqa riqot it lögc. lor r propellern är'
högergående) och stiga rält dåligt, orr pro-
pelleraxeln är 1.ätt riktad, tl'vid irögre vary
tal liorDner modellen alt drivas allt Iner åt
vänstcr och uppåt. Dcnna tendcns iakttages
noggrant hela tiden dit man vid varje fdljar-
du start ökar varvtalct, och då toppvarv nåtts
sl.rall nodcllcn gå ralit fram och stiga brant.
Har nodellen tcndens att stcgra sig i starlcn
ned:rtriktas propellern mera gcnom att palla
under nosblocket med lister (fig. 45), sorn dir
trimningcr;ir ltlar fastlimmas och tvårtonr
olr Jcn Lr''cl. r'" alltfol llalligt. Cer nro-
dellen rakt frarl vid liLgt varvtal riktas pro-
pellern mera åt höger'(högcrgående propel-
lcrt. Urdcr lly5r ir 5,r rncd r.otol iår rrrar
i all$in rcl åven ill.(era gliJllrkten. Or vi,l
Ånna iu.telir e rir'-'r. rnitt lornr.rcl alltf"r
1ånet frår tyisdpuiltter, är vinsens instå]l-
ningsvinliel {elaktig. Orn vingen kommit för
lirr;r t'ar r kar rl arl j .t.lct ö':a rir gcl. iu-
ställningsr.inltcl genorrl att paila under Jram-
liaDten, och tvärtom om den konnnit för långt
bak. Svirrigheten mcd trimning av motormo-
dellcr är att få lran dcn bästa liofibinationen

ellan lrotorllyliten och glidfllktcn. Scdan
denna grovtr-imoing, getlonl \'illieD man fåtl
modcllcrl att flyga lugut och säl(crt och vac-
liert, är ltlar, vitltagcr Iintrimningen och
clclna r'arar så Jängc moclcllcn varar'. Cienom
{intrirruingen ltraurar nran ut varje uns av
nlodellens prestationslörmåga. Detta att bringa
sin fiodcll i absolut topptrirn är en konst solr
rran 1är sig Iörst så småningom, nånga lär
sig den aldrig, och soln intc ]åtcr sig beskri-
1as. Ett A och O för rrodellrlygaren i detta
sefir]len r:lr,s :iI rtt 'rarr c.r'dl/ !,I I)rrr v;ngp,
stabili,.ator och lropellcr sl{all sitla och att
(lc sitler stadigt fast. Virgens 1äge utmärlics
därvid Lirrpligcn med str.cli Då litotpcn.

)ö
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SEGEL-

MODE LLE R

l,
t

En segelmodcll sal{nar, i notsats till nro_
lormodelrefi, I,elr oclr hå,lel fi.anrdriv,ring,.
nedel._ Segelmodellen måste därför hjälp-as
Lrp på 1ämplig Löjd, för arr se,larr örilpi i
självständis glidf Iykt.

Seg.ll,rodellema har rrnJer åren 1941_ l9l5I rrLlilal. hogst rd(e rli:t, ritkel bl. L lrrI
'len. slorsla inrerkarr 1å vjngtrot: en)a o,.lr
stabrlisatorn.

Att Lyg!3 och rriIrnra crr scgcln-odell ärijvglort latrar( äir vad fallet är nrcd nroror_
,nodcllFr.. och dc lörslnänrlrLla. sLor.a ult _

r\rn!..u dcr de senasle årprr år dclvis err ,li_
reKt toltd (larav.

Svenskt trä till byggct är givctvis en stor

fördcl oci. delra Lrr. i l.ö; gra I t, Ll-a^ir ,;tl
segetmodetternas rrrisbillishtt

Till. er bö_rjarr byg3,Jei n.c.r rlo,lellLr. arry\r 
,t(on\tnrtnton. sisorr , Bal,y,. , KIlir0..,)v\llr(rcr\, \na:lt o,tr >Slro.lr.. Nl|.nerdlrrrcr år.ki'liga Ire'.\er."k.x kon.rru\rioncrrv lrogcri khss. oclt utlåI|,lskr lJIr-1. bl;r allr,n.r crrlr!llia. Utrecll;r gL|| tal säl .rda gårrr rrtt titnrng.

l. Huvudlyper

. . En dirckt lnor.rafiei.cr lill slaIrroJe,lell
Lra'rd . rnolorn.oJrllet.a i- .., ,lrtnodctt.n
nt?d Plan.kropf (iig. lr. l(roppon be.tår dailv . t,la 1llrvooJ.(ira. ullBeiarlijrcrr ut



Ionuad som crr vingprolil. Iirr sridarr lrloptr
;ir mvcket lätt att tillvclka och dc jlesta

rvbörialrnorl.ller I'ar I inr 'la l' r'rrrlriorr''Erli.rr tävlirrl.rrJrlcr''ra'Lall rr' i.l'or ö''r
100 'ril .t änr\::,'d l11 .r I\'3r. \ri,iIr'li:r

formclrr uu; 'll t :rlrrn l,l ' ' r 'rJ

lanr.l. l\loJ ll -.,ä i rilJi' S 2 blrr rill 'ölj'l
,l:iriv "lrroor:rrr.odellrr', ut't,blgg'la li'narrt

Tör'lirrr'rr "J.l'c- r \'rr'lietv:' lör'' d a

t11ed dialtlondkrotl (lig. 2) d v. s. erl kva-
, rali.l: Lr.l l, 'rrllL 1,i laIL L:tlt rrr l'\!rJ
.,1 acr'ulyr.nri.kr rrrl,LcL l-rrrt li; I'r- ' tr'
nunrcra llästan helt slagit ut dctl ltcl!dnt;!rI
I'rat lt| (t:!. .l). (För arr rö'r rrrorlell'r'
ncrr-.Lrdrrrlirri.l"rrrxd idr,. irlr'rr'lkrol
pen oita ecl €n ltabin i arrslrraring tiil vi g-
br.t,ggan.)

l(rl:to)t'1,tl4r /r/'orp rr tJll'1. nrt: 1å civ, r'
gångsmodeller enär detta byggrraclssätt pas-

sar nvbörjaren (fig. 4).
Rärr vrrl,er:ir r,oJc er nrcd' ötl".Ktop

ncn. . rjirr re' ,1.1 är sfxrlb\qgd ncl'ricgtnr
ir -,1 I ör'r'i-r h .tir krol,lerrq lorlsåttn:r'g
Lrnecfar J I rv Iolala län;Jen, av en 1a((i\
ellir rrnnbtsq l .rJv. SrLr.L,'t i Fj rlan,t hal
denna ttp vunrit stor snridning.

Eleeantast år'dock utan t!cli:ln (len rro'
fonnide hro\pcn (fig. 5, 6) uprbyggd på
ellio* ellcr cirkeltornre,le :lrrrr' Uen dr
-r.llcrtid -r'irb,cg,l o.lr errJa.L \rrnrriga rro
Jcllb\ssare kan ge .ig ;,å sid:,nr bvgge.

Dessutorr {.itel<on1m3r eit otal larixnter.
De flyt,antle l)iqarna (l.lg.7) saknar mes

Ia,l.l. Ir,lr nåqal .or,r Lall Lcrrärrrr a. krotn.
,'cl lrar cj lrellrr 'tab:li.dror. Ären lena kan
sal<nas. Finncs sirdan är clen oftast placerad
rri r I.r r:rqcrr, ,1. r ' vi'l ri'rgr"ten

Slull:rcrr lra. ri ur 1.,,r ,/, /r"r,r,,. Porulärt
rttryckt är det en modell soft flygcr ed
stjärtplanet 1'örc. Detta stjältplan är ungefät
lräl'r.r .å 'lor .orr rinqcn /r:g. R)

2. Moletiol för segermoderler

So tidigare tämnts bygges scgeln,odeller
ijvervägande av inhcmskt material. fu/?, är
dct unligaste Iörekonmarrde träslaget, nlen
även drt, .,.r/,', lild och follel jörekonrner.
Till listcr är furLrn båst, till lan€r för spryg-
lar etc. asp.

Emelleltid Iår man räkna med att rrlfudl, i
viss nrån kommcr alt slå ut våra egrra trä-
slas. Visserligcn är baisarr nrindle hållfast,
nei å andra sidan är dct avsev:irt lättare att
bygga i balsa. Dessutom kalr repsrationer
vidtagas på b,:tydligt errklar:e och snabbare
säti.

.{tl Ira oli\:1 trä.1,g i , tcrr pelIi, , r v:r 3c.
är ej alt rcl{omn:enclcra. Sfänrirg:lr uppstår
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r ri llir, r v:lher Ailf nr' 'lFll, I Jicv o' lr rrr: r-

,lr. lrrr ktiorrsLlurlie. VarrliS 1'lvuuod går'

cnrcllertirl utmårkt att använda till sprvglar
i större modeller.

Ph-rvood anvårrdes också till vingbryggor,
iörst:irkiriiraar, ändsli!or nr. nr.

Till ro;lork Iår n-ån me-r:ldel- furu
S 1:or kan evcntuellt {örses med såda11t av
hårdbalsa.

Mirdrc r od,llcf l:lide' oIla IrreJ jon.rrt-

',:'r,r,el l-lcr riclior rlock irrte lrrell (rll r.r Frr-

i, i t ti t,'i,re, nrarr l< äccr två eårr8(r lrre l fi-
Lcl rilitningarm vinkelräla fiot varatdra

DilJIdlllaP!.r.
En pappet:ssort sonl linpar sig väl för se-

s. nrod! IIer ir Jir,lon't,allt r, :on' numera
iiLlrerkrs itcrr i s!erise Pall(rci är Lrat-
tigt och tål hårcla påfrestlilgar' Priset ir
ungefär detsämma sonl lor Japanpaplet.

Sidcr.
Det avgjort {ördel:Lktigaste beklädnadsrna-

r, rialer iör .eselmodellc" cirer 100 cnr .pirrrt
ri,ld ör iet'or 'iderr. 

Llet tirrrs i ata uPPLärk-
liea lärgei och ger modellen ett förnämligt
oih gedigct utseende santjdigt som det ät
l erklirt 5larkt.

Nrböriar. r har c'nellcrlid svårt att kom-
nra till rätta rned detta material. Dessuiom
är d.ct å,vse!ärt mycket dytare än exellrpel-
lis japanDapper. Genomsnittspriset för ja-
1o r.i,le r håller 'iS orlkrirrg 6 kronor pr m'
rrrerr i eeneild varar det längre.

l'loll och batist.

Andra tygsorter som låmPar sig Jör kläd-
scl av segeimodeller är moll och batist. De
har enrcllcrtid dcn nackdelen att de suger åt
:il allr.ör nrycl'ct irrrpregn.rir g.nledel. oclr

eJr lJ jakrliecrl modcll(1 turrg. J avsakr a'1

ir erlorJelliet l:apilal lör ':rl"rrinLö1. kar'
nran dock mycket väl pröva moll eller
batist.

Pinratrår!. <1. v. s. ståltråd, begagnas till
star:tkroliar, gliclskcnslörstärkning, etc.

I n t lr c 1tn cri Lgs t ncd el (d,oPe).

För att göra inodellcn motstårrdskraltig
mot väcler och rirrd fiåste den impregneras.
Detta ,kan ske antingerl med de i handeln
1örekonrmande mecllen, eller också kar man
r LJr,a otr-grt '.o7"t loth i fö13l and'lrr'

Fär3ar ;rrnrearc-ila.m.Jel bdr ej bcgasr :t'
annat dn iör nfrlnirrg av nosblock etc , san:t
lilL ickc flysarxlc moCcllcr.



Lin.
Till -ceelrlro lellcr , ux\.rll !ill:cL rr)it-riar

,om a,rvä-n'1c,, ir ,lcr Lä'l a't Ia Inlslliltt
, ii"' .."11rl ion' dcL :r\c r Lalla' A rvär'Jhart
.e'r tialolarr'le är dct L'ri.b:lligrrr t'orlirr'trtrt'
o.lia t,et,Over uilp till 24 timrnar för att
Loiii. o.t' 4., I:trn1a- .ie fiea för lrrlirrg''
modcl hyggaren, .onr .lltid har britt"trt'

Dh.Efic 11ldtcrful.

Cunnitnnrt a|rrrrd ' ex lör arl 'ä ra

virueu vid krot,t.r. l/nss, i I rrrrrLri kat ar
,;"?a. t;li r o.riock, :(brller eivi:: Lrrrr-
i\g iotnt. Cclllr!oid ellel plrriglas duger bra
ti]1 startknokar.

3. /vloderlens huvuddeldr

Scgelrroricllens huvutklclat it f itl! cn, l( ) o l'
Itar och stub;L^ trittlisorldtrctt.

A.Vingen.
1'rafilcn.

lJct vil{liAasle 1å vinren o'lr å\ görxnde

iör rno,lelreii' llvilön':'re it 7r'Jilcn ltt
'.å,r.i"i 

- 
."r"t'. '.iaotrr" 

l iic*a 'r örer'1ag

','".i", 
illn'i" ocl l;rna (:' iis o 'i I Il )

U' tJ arntttin g ctt.

Erlor,'nrl:q .i,losral,ili cr liarr crlrirla- t'i
rnånca sit . l,ci Irl'n' \'arrlir V-lor|r' ornrr'

iiiivå'orr, rottaitr.t'ot rrr:,'l(rr)r.o'rr rr-[onir'
.ir -' ;i )r, \/-,nrh o.lr lraL\öf^:r 1,,r.lc" -.'1i3"i. 

Olra tar*' r,odcllerrra rrr''l
anJ'ki'or av r\i larr'lc lortrr' :l{rrorna' vd'-
i"-;i. 'ii",ii"' f.rrcrril tör Ji'' rr'siorr oclr

nieii o,ä''er'"rl's* hcrii rör d.r'J' I' r''ri-
oa;de har icl{c franr{örts
"-it;".",'. t,,"" lrar' slä1,rigl vcnrilcraLr. Fär
rur ai'.g. . r/it.'"/r vera frjrrlelaktiga't iverr
i;'-.."ir, 'ol"lt"t lrcrl lrur rela är <lo ftrll
lir.'- "ii ,"lir,q',, är bän l)crta 1.l'dfdr
ml,':r rn r'åscnrl'i let rr.rd [ör rrrodclll'lrgartte
iia r;tt'e't.,'ine åv snrlelar' l,'tcn r''\tatr;tt-
i;t" tir,ee', Ial i'r .arrrrrra virgdiLrt' r'tclle-
i"t" 'n:ii'rvidJ"n 

'uil 
'lrl,-la'na Irarr t'llrer-

i"i," fan"', t" held Arlt trrrliqere lal dct

".i'i ur;'iir ar lÄt,a irr''lisr:'gir'lc :l'r'vslal
{rån modellfirmorna.

t itt';,n lw l.or rrrrit rnl rrr' 1'rtrl' 1'a tor'
-,,r,'i"*t.t '. lj vcr r'lr li rqar n'å'r" 'rir
e.oi i''u pilfun", cjjcst är dc omöjliga :ltt Iå

att ILyga.- 
S"s;h'ro,l, l. r.. rin'e bör rc. crr sidoiör-

hjllai,lc rrrtllen j "clr ll. No{-:-rtrt are at g

""r 
tti.,l.r to' rrlo'lell'r'r'er :ränrrviJJ trt'r

i;ri too .'. 5 -8. 100 150 cr r 6 l0 ocl

150 250 c,,, 7-14

Lilfb!rJ,Jtmd.
Sc:el r,'l'rllir r,rr' rrl'lllc:ra'l är i'tott

,.rr 
_,,t',t't'" 

orrr [ör itrl'rr'r:rr'olJr'r' lc'lcrr'
larfiir vi hiinvisa till sicl.22

If:ir slrali cndast påpclias några spccieila

korr.slrul.tioner, tillltorlna rrcd tanke På sc-
gclmodcllcns stora liravlmo.lcllcrls stola lirav På hålllasihct'

S:irskilt undcr start ä1 segclmorlell--i:iiil.ilt *"t". start år segclmotlellvinge.r
rrtsaiL iöri synnerligcll stora påIrestningar, och
l"r l,ar årsl.illisa cireet hänt att vmgarnxdet har åtahilliira sitrger hänt att
h.,ri1c ilrsl i knäcliarna. För atbrLrtils just i För att undvika
,l"iL.'-tj" -.t läsga V-{ornlade ply$'ood-

1,.,,i r'l ':- cin ':,li orrr 'l{irrrc.r fli'l ri\arc
:" ,"i"]f":;,, rl, lillr L ',rrlLhall'?rna hrL lIi'1
\;1r;urrlri. \on irarrg"Lr av fis 2"Ji.,li.- 

1er "' ,,'.,1 crr 1:rr rrti'l'l itcr 150

.,,i ,,1' ." 
'..".'1,or'1'r'o 

l.rrr' \ rnrcrr l'ör 
"lr'r;' ;. '. ,iAt,a.. sil rll cn jr:,r rrc' i I ro lcll'

ri' ,iii,,t,"'. 5v.,r:il,.r.rr ;r' 'lr xtr l:"1 'rr Lm
il.r. trjr rirrrel e,5:r a!r ,lc .ti.:,rrd-araF,
,",,t". r tr',":.rl l : t'ar' 'rr trr J' virr'-'
.,--,i'i' .'o', t;'3 i' vara i rrlsn'l \nur''l-
rrir'lcn Le- "tl a\ .r) r, rr'r'r 1l' I""'l'h:va 'otl
'-.it'''", . ,"'",', :r'opn.rr ncl '11q 41 1n 

"iLii*,..d|.,,ir-r,,,t,|].rr ir.rit r:ro|l,c.r. 1'c.,
,:ii,:" t,i,"- ,,i.t..- ,|l I crr .laq. f:cli, r' i ,lr
iiii, 

' 'r'.t'" t,''"" ljr' "rr'r rrllrcfl:iLr 3v I

i' ',' ,,1'r'oo,l. o' I trll rl|r J:rll qÄra ':' arl

'1. 1i,:ia t-ö3r ir : li'r.nrrre [ 1'p'rir ']lal1'
lnlrövcl rrrr i L,aIa lilnrr lå Frr Irrrrl irscr

Datpel, så :ir ål{oDnran avhjälpt.

Fis.3

Fig.2
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Fig.4
L.iintpliga proJiler till tn'odernai segelmodellet. Ur Sigurd Isdcssohs lrofilsene'

R. KroPPelr.
Utforn, ning och uPpbYggnad.

Iiötekon,nande kroppar till segelmodeller

framgår av de 8 illustrationema på sid.39'
Kroppstr'ärsnittens utseelde framgår av fig.
17, sid. 25.

I(roppens uppbyggnad tillsår i stort sett på

traditi;;senligt sätt Ett nvtt uppbvggnads-
svstem är emellertid Iötiande, anvånt bl. a. på

scg"lmo.lellen Pin Up: Kroppen bvgges i
facl(verkslon-lrult;on i ett plan För att er'
hålla kroppsselttion lägges en list pä höghant
på vardera sidan av kroppen Listema av_

slipas sedan och ges Profilform.
En segelmodellkropp måste vara stark. Var

därför mycket noggtann vid kroppsdelarnas
sammanfogning - spata inte på limmet. K1äd_

sel - 
japonsiden, diplompapper eller dubbelt

japanpapper.

Startkroken bör göras flyttbar" Vid stark
vind skall man ha startkroken långt fram'
vid svag vind långt bak. Lagom är dock båst.
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C. S t abilis e r in g s ot g atNen.

Utf onnning och uppbyggnad,

Stabilisatoms utlormfling och uppbyggnad
är i stort selt densamma som lor vlngen.
qrahilisatorn utsälles under flvming icke för
nåeon större påfreslning Delta bör dock
ick; inliiuda lill bvgeandet av bräckliga sta-
bilisatorår. Vid landningen blir det ju lätt
l,ollisioner med stenar atc och då kan det
vara bra med en stark stabilisator.

På mindre seselmodeller är det mycket van-
hqt med plana slabilisatorer' Dessa göras i
ett stvcke av Plvwood eller faner.

Plana stabiiisatorer användes med fördel
på segelmodeller med Revnoldskt tal under
50.000.

Stabilisatorbeklädnaden utgöres vanligtvis
av dubbelt iapanDapper eller diPlompappet.
På sLörre seÄeimodeller användes med fördel
iaoonsiden.' F"rra.r är in{e mvcket atl säga om. Påpekas
bör emellertid att den mestadels är fast för-
enad med kroppen. Fenan placeras olta fiam-
för stabilisatoÄ, då detta i många fall visat
sig vara fördelaktigt.



HUR MAN BYGGER
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Årr l,1sq.1 r .o;rl ,olll ,lnr,rr no,lell
övcr hrrr,ucl tagct är praktislit tagct ctt hant-
verlt. För detta behövs inte n:rgon större teo
rctisk liärrl1eclom. Ålt liunDa b]gga en sal.
snyggt och noggrant går lörst scdan narr
vrrn:L erhr'r.lr.l 1iL o r riJel. Uer [:nn. cl
dcl månnisl.ior sonr |ar sinne och anlag för
former och utsccndc, och de kan redan virl
sitt första blgge få moclellen vacker och ele-
gant. Men dc Ilesta hobbyistcr {år nog sc sitt
försla vellt såson tämligerl misslyckat. En
av dc vanligastc orsakcrna bruliar \'ara at1
mlll inte har Iärt sig förttsättningarna att
få moclcllcn n:igorlunda anständig. trlan tuåstr
liisa och följa byggnaclsbeskrivningen, son
alltid nredföljer cn byggsats, ellcr finns i nå-
gon faclrskrift. Var inte r'lcld för att läsa

Fig. I

flera oliiia byggnadsbestrivningxr. tv dcsto
mera crfarenhct vinnes därmed, En annan salt
som mau nåste lära sig är att intc välja en
lijr svår nodell såsorn den Iörsta. Tag den
enklast rrröjliga, som finns till buds.

För bygganclct av en segelrrrodell behövs
ii1l en början endast ett {åtal verktyg. Vid
ens {örsta byggc är nrarl endasl i behov av
ett raliblad, linappniLlar cller häItstift, sand-
papPcl', några k]ädnypor, sax sanll en pensel.
Naturligtvis nåste nran sl<affa sig ett bdde
att bygga på. llyggbrädet brukar vara ctt
kinhigt problcm, ty som rcgel cluger det inte
lrled en helt vanlig planl€. DärIör är det nog
bäst {örst sol1l sist att sliaffa en oldentlig
lamel)byggd byggbräda hos en trävarufirma.
Den liostar kanskc litct, men det betalar sig
i längdcn.

Sedan ritning och nedföljaruie arbetsbe-
skrivning ingåencle studcrats, och bygget nog-
grant plancrats, kan vi sätta i gång. Den

EN SEG ELMODELL

som vill stara rihingen kan el'cntuellt skyd-
da defna genom att täcka över mec] ge
ron.kiIli€1 tatl'er ell.r'kall: ra rr'-it ri rgor.

v;ktigastc dclar.

l/ingcn
Eltersoln virgen utan tvivel är roligast alt

bygga, hörjar vi med den- Dct böstd latc
ridLct till cn aiu.lta hdl z'isat siu Tara lisl?r
r11) [1ffu, tingslclsar at I'lt'iuaod eller lanrll
litnnd furu, och sirJ)1lar oa asp eltcr pls-
ruoorl. Dcn allm;irmastc vingfornen I n är
lan rcLlanguläro, varför även vi begagrar oss
xv dcnna. Ijettr gör, att s:L gott som alla
spryglarna ]<an göras i sanllna storlek. För
att få alla spryglarna lika är dct bäst att
tillverka en mall, eftcr villien alla spryglar
gci... \Iallcn lr'r gÄra- ipllrrood el1er mä"-
singspl:rt I Vid tilh'erkningen l.ran man gå
till vriga på i huvudsal< trc sätt. Ett är, att
metl hjälp ar' nallen rita av sprygeln på dct
Ir',tcIr,,1, .n r' ,l -kall -k l-.-r. cll, r .ågas rrr.
Dct andra:ir att direkt eltcr lnallen skära
rlt spryglxrna. Det tan jä Iörclse bästa
sk:irdonel är i dctta fall modellbyggarnas allt

&s&
ob

fig,3
iallo, ralibladet. För dcn trS.ggarc som anscr
sprygcltilh.clltning för tidsödande, torde sända
in nallen til1 någon mocielllirma i ocl, för
uts:'rgning av spryglarna. l,Ien när alla spryg-
lar har sirgats cllcr sliurits ut eller åter{åtts
Irån fir-nan rr:iste de noggrant slipas mcd
sandpapper. I spryglarna görc (let urlag lör
balka| och evenhrell lorsionsnäsa. NåväI, när
del tråkiga sprygeljobbet är klart kan vi börja
s:itla ihop sjäh'a vingen. Det är nu vi kor,r-
trer att Iå hjä1p av bl ggbrådet, ty det är på
dctta vinger ska1l blggas. Fram- och bak-
l{antlisterna Iists vicl ritningcn på brädet med
knappnålar eller häftstiIt, varef ter spryglarna
lirmas till sina platser. Beträffande spryg-
larnas limniug till bakkanten finns flera me-
todcr, vill<a kanske framgår av fig. 3. Det
,rrl.la-rr föri.rrin3.sä lLl aI alt bygga ving.
. n r ell en.l3 : ).1:c oclr gör'a v:ngen'
\i-fomr e{icråt. En del modellbyggare bru-

GAe
Fig.2
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rlg +

lar 1rltgr rlc rlclar', sonr rirrgtns \ ir:rrrrr

rlclal rrplr rirgcn i, rar iijr siq, nrclr lirL
(icltx ii;ri;rriDgssiitt iaLr nr:ur lrriiis1l sliar-
rar, sonr rrv|öriarcn irtc lil:rral a\' flcdarr
IinScn lortiar:rnrlc liggct nalad r Ot brssbrri-
,1, , 1" .' \ r'! l r', r:r i:'.r. r':r r,'r rr
(kll, soln Iijrulsiittcs \rLrx eo rr)l)ö1jarnodcl1,
Lrlgii]'r:i sf('t\alna xv cn litct avltrnila(l ia cr
Lit (a) clltr lrclt cllliclt ar. en rlLlra (b) 

-sc Iis. 1. N:it vingcr lorliat tar \i loss tlcu
lr:nr lrlrirlLt. l'i dc sllillcn diir 1rn:ickar shall
3,riras Iiir \'-ionrcn sliiircs c1i litet jacli l)lt
rrrlcrsi<lar av hanr rxh lraliliantlislcr a mcrl
nlil,l;r(111. l.i;r't lrLr linnras rrittl)itllicn till sirl

€--
A

Fig.5

l,lxts. lrrrrr rirrn:r liuuras lrilr rlcrr rloch ha
i;itt sin :rlsr(111a iorlr, rivs si att den fö1jcr
\-'iorncn. tlLrr sktrlcr (-crrra) giircs, fianr
gal av r,irlstacrdc Jrirs (lir:. 5). Iinlist iis. I
lian ballrrlclar-ra i s|arr.cn lirnnras hrtdtil vtr-
xrxlr:r, \'ilkct fallel inlc iir i a. Virl melcxl h
I'tl ur. el .c. r'r ' | '. r':1. , itcl V-io- r"r
uir.r/r (lcn lirrrlas 1il1 v;r1sen, ulan |ell<lclarna
linuras rlilclit till \inscn. N;ir lirnrrrl torkal
sliiircs cn(la\t utskjularde l)ital. ar.ball{c| borl.
\litllalken skali gii .inda ut till \.ingspetse|
och iörstiirlias nrcd dcnna rl.(l cn liten l)il
llyrood (Iig. tr). Scclai milll,allicn alllså lirn-
mats till sin plats strylies linl övcr de jack,
sonl gjorts i franr- och baliliantlistcr. Dessa
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rr:istc (kssLrtoin iijtst:irhas mcd c:r l)it ply-
l ocxl ellet cclluloid-

\är allt detta torliat or(1e$tligt - citer
ungeiår cn tirnnre, on1 cclllrlo\alinr använts,
Iiallim reliorlrlcndcrar cj - tar vi och far
övcr lrcla vingen mrd en bit sanclpapper. T1'
stonnnen nrfrstc rara s]ät och fin Iör dcn
strrnclandc lil:irlscln.

r\u tar r.i och ho|t)ar övrr till /r/rll.r?l
Ltr,- ^r r J.r irr Ir'-.r or r "r ryl';-jarrro-
(lell, kr:ivcr_ arbctct lnc(1 liroDlren föga. lirar-n-
rlclcn av dcn 1)es1'.rr ju clrdast av cn platta
och bakkloppen av erl slav (sc fis. 7). Vi
sigar lörst ut fr Dstlclict mtd urtagct iör
\1:rvcn och Lallastrrr1rr.

Fig.6

Srrlan l)csxglriLr ri oss av lrl'gglx;irlct igcn.
lrrxnrliro|l)cn ri!las last, och stavcn lirnmas
till sin pl:tts och hiLlles urrdcr lorknirgcrl fasl
rncd nälar.'l'äckbitarna för l)allastrtnrrnlct
linuras. nren vi Iir intc 3lönrnra, att l)allast
runrnlcL skrll ha Iör'hinrlcisc med ytlcrr'ärlrlerr.
\,'i nriLsic jrr lirrnna trirrtnra planct sir små'
rirsonr. ,\:ir lirnirct torkat, urirstc liroppen
\ltl't s tlollltro)tt. liö1 atl \.irrgc och stallilisa
tor sl<all ligga sladigl nn)t Iiroptcrr, nlaLstc
f-.11.rr t,l -c r.l ur'l,rl:r;; fÄr' r:r'qrrr
rcst) stal)ilisator. trlar tirr oita se förhopp-
ningsiulla rlodclllil gare utau rll'li1ia stödp1at-
'..r 1.r 'i rr r r'l ll r. r rc I rn.r. t.r' rtt linqerr
ringlar iti a1la hili och kanler.

.\'!o!ltrolt., karr jri;r'as pi crr nringtl oliha
s:itt. I'a lig. 8 slrs rrirgra iörs1ag. Startltro-
Lcn lian crrdcr-a Iii-das rlilckl till liro|tsplat-
tan cllcI ockrii lill c| s:irshil<1 slicna, som ltan
sijlas av I 2 nlnr 111r'rvoorl.

F==: --4"--=:q==--i:=:-

z-:-:,:r

Fig. 7



. Mc r..vi ir'.r vir Irop 1. r,r r i r\ärccrJrrr odelr'1)gar)J(t.^ädb Lo|'sr ocl. Iir högrnIir:v t.,rnoJelr, r Da rluSrr ir te länir. .Ila _

\an rrPil lrnn,,. uran J:. rilJ rna.r lr: nrr .rcJäl
kroDp.

\å-lr rrvecl.lir,r , r:Jr. llc:. , L rttqtto,ttl
At 'ff., (.,e r';. t,,. l',nrx ,la.i. l{rot,t, ,r.rxr^ r.l II ili 1,,r ..:l,a r:rr ,r.pcr., rar..ör.
vr, s:r r'r .;!a, flr tyre;r,t,rr .fö; tli lanJ .

Lrr rtlili.r r;r x Lrörja r;|.rIrir , ,lr. r eJ
rru l lo. liel. .\lla Il r.a Ior.inlorrerrra ]irrnas,_".f Lrla.cr. -,le...r rr i.tn i .r nc-lr,r i
'l,lta fJll -örl. rr\ckcr r.glrnnl. Elre, d"tr:r
rrr' .rr' \'j.,Il lrt .r.li.no,ld rur t lunseronjerre
l,orta \ iLI st i:irt.f
, Nrr.;ir,loi. liJ 3ll thc,rå in .nallerr, oc,.
r'a..r tJcra. tor.l ,lct allrir.lor..a -nJnrel oclr
lr-r.r a.. I Jrcr rrår l..r rrrer r"rliai .ror,.r 

,.r.||d\l;t \nijrl i :lo-lelisorrlr ir r, orlt tri .,r ,irr
rort.a,1, r -r .uj rill. aild .Danl ar pi .irra 1,lar-!r. .\ r l:rr låtsa ".. vi' ,, ,.rr. ,rr L.oj1 .,
i rt,. Llir -:r" I o"tr I rr ,t. Lr.r.,tarr 

",, 
,t,a, ,än.1.

J.rnr,t,_ tirr pi liarr. l.r' ri ;j-a rrt frn,h_'rcrl ..or \rnicr. Skiq.,ll ri.rr. crt 1,er .är,
i t ;; 1 .'r li. r lir. l-t r. lr,. Iirc v rr,.rrrrr
lroj, r.J'trr.t rrr.rcrr,l, r. lr.jr. ;rlt t:. \rta, Lll .

rnan b]'gger kroppar nrcd ovaia och runclasllSnt tat _\'i och bläddrar lill avclelningcn
>HLrr.n_ral bygger tnotormodcller> _ cl:ir s_t:rrallt vi bchö\,er leta.

I;cnu oclt, stnbilisator

. Ja, r,r lrar \i irt,,i+, Lxra .rnr r n ri,ll. jr u. I .lx',i'r.åt.r ,:rar.. Or . . ..a är Lral.a.rll c.rre i,r' .lc Ly^g. 1.nci. likc.la,rr sor.rtlr!,r. Lr1 .rl: LJr li . rr,r,,rri,l tajga rr;r1,.I ll. _\ r ||ri.{, i,rr.::r ln,.a .el,cr .i li..a .or r', oJl4l ncl .r.I.rlor allr \1,, -.r no.:E-er t,rr o r -ri,l,r,.rr.. , t'-cr frr ri, t,lir +, iJ, .i
.rrcrtl rä, lrclr Ill stL;l.lr,urr.L

,.ll.r ,r r."l, ll l)r,r ir ,, rrrr|l ritrrl.ct.
.\l,ll'1r, , ru,l 1l.r ',,i.1,. rr , I Iör,t,l nre,J j.L
tlr tJt f.f. o.r .la:.r,el I,r,ll,r l l ra-c ,li_
'.rur',n:rl n, r. !), .-t "rr, r Llir cr r,llc-ri.' Ltrl\l rx, lrll :rurr. rro,l.l,.r. 

", l, ,. t "r. jrr.tl:Lr.,l^r. lri.,'ar. lrr rir|r: rr. ,rti.;-rr.rr rrr .

rrdr'l.l l-. Ll.rJ .!.r r.rrr rr:.1. u,l. ,i, , :.r :. lrr..\lr r,, .a, 
l: -i ,li rt ' r,r:rL'.itr .otrr :r..,er rncrlrnl,l)rl,;.:,llir et Jr,,.- ,rrir .r.:.,tc:ir err Lör.a

,l, t l,..lJr I lx L lir I r, t,.flr i

, I r,-1. I Lr . r'r ,.,1. rli,l ,1| \a|1r. .irr. !.rll ,r,rc_
',,1 lrl{r: 

. .i'1, r. u, I iir LlL.t .l:trkt ,,ct. .urllr:r'l:.. t;;r r, // I', lr 1,,, rer,rr,r-. ,rrkrir.r

W
ffi

Fis, I

Nåmrast i utvcckhr!-
en ltorruler d:i den tr'i
liantiga liroDpcn. Hu.
longerongerna 

- rle
Iiingsgående Jistcrna i
liroppen 

-:rr fästarlc
till stantrn f|enrg:rr av
1rg. _9. Kro1,lrcn l,1,3qs
rallrllrgcn ur,t, ucl Ic.l_
Longerongcma vid I ri-
angelns bas niilas iasl
l)x rrturngen, \'ilrc llcr
spanlen Iästes och linr-

l! rr:r. Se,rall lirr rrrr rori- , ir ,rir, ,1, ll , ..lrcl'Irrl.o,tlcll rill ,in 1,.ar.. lr,rrr .r I,r.rrt.ar. oft:rirrir Dot,j, ucir tt,rn--rL.rr .rh"l,.r Lt q<ar., r,lrlct i rl\ t(.
r-,r ,l.t..ron j.rr,J.r. i\lerr t.r.r , r ii,ra rr,rlerrll(r .t,rli:rr I l,)rgl'r:r,lcr Irrrrr,,r.rl,r.:rre li|ot,_
.cr. o.Jr nre,l irja p ar ,1,,:e trrr,Ia s|lorcn ,ll.r

grrrrrrl.r.r od'lar nrrjr Lr.t.lr.r ocl .,rtcJr. lr:rlla
n'lerlorgi ror'!e . :r3r. li6 q f;;r.l.rarrr.
..Longerongcrnas n1':,*rri q i I u5Lrlu(k.t Lrr_gora\-pa en nrängLI olika -;tt, n.cIl ,nlaqr errb-a.. No,L'ocket sör.ilvä delar, av rrlkr

4eri Dali-e tgor lå<rc .ör lnrlgqrongenra. Derrlarrc ,tctcrr rv oqLlncl., r iir "r.r r arr .i r illsta t llr 1 i l{rollen. (l.ig. 10.)

Fis. lO

Fig. I I
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2 kr rretern, mcrl :ir svarrt :rtt Llti ,ncdl Det
{aslnar iutc, ty det:ir så glcst.

Mcn låt oss taga riskcn att bli ruincradc
vi liöper sicicn. Det betalar sig alltid i

längdeu och hå1ler iIop mode11en, är'ctt ortr
hela stonnnerl är puhriscrad. Nfcn att lil:i
lne(l sideri riI ocliså lionst. Litt oss försö1ia
r c,' Lr r. r ' 'l. n :ir lrll3 l. N:i- r'rxr'
kl:tr mcd siden riåstc rlran 1ära sig att dct
'|: Ic Irnur. ir-t I.i ,n lanr tör-1, irln.il
rrtal börjar sträckaildct. Iilär ni eu trelian
tig kropp fästes lörst sidcnct på den ena av
rle övr-e longcrorgcrna. Koflr ocliså ihiig att
man urirstc klä en sicla itagel - cn trekan-
tig kropp får nran alltså lilä i tre etappel.
Nåv:il, n:ir sidenet torliat, iistcl vi det yi(l
dcn rudle lorgerongeu, nren bar-a en litcn
Lit av denra, ty {ästni|gsmc(llct - 

tLlnt cellu
losalim cllcr tjocli zajollacli - 

hinncr an-
nars lorlia mcclarr vi hiLllcr på atl str'äclia
siclcrrct. När en sida är lilar lilippcr vi Lrort
ör.crf]ödigl sidcn sanrt börjar ncd rä-da sitla.
\är mal1 lt]:ir måslc rralr liorirna ihåg att

söka soärura dct sit br'a som rnöjligt, tv det
härlder att i tc alla sidcnslag har god krvmp-
rirgsfönråg:r. '1-y lär alla ylor på modellcn
:ir ].lädd:r rxiiste nänlligcn siden Jirvmpas för
alt bli så 9:iut sorn nöjligt.

Krt,ttt'ti..'j ,, Lcr \arliq.r 'rreJ.l.L irttot -
l,-sorlrrri,r ',. Se 1.'n kl, l*ln lo'Lat i,ör .i'lcr'
i.t so.r'r , clr rr . Är d.t irrro d.t 1r ' r

lropp.. 1.r, L,Jtt-. rc.trlrat r.åsla Exr q l\lcr
tlef finnl cl rröi1igl)cl att sträcka siden, onr
I I :i- .Lr)r,Lligt , ftcr t.rtr^rrlesl lutrinter"
ö,1 ,l.r är 1rl sLr!l.a lcla l:l-JsnlI n erl e'
tunn cellulosalirrslåsning dct bör hjälpa
EIter vattctbcsprutnirgcn nråste ltlädseln ittr-
Dl'cgneras för 

^tt 
.!ara sk!clclad ot \'ät^

Lor rr'lrrr ' r tr'' -r'. r''rr : r 
'cd' 

I :.r .zrfonlo,l
ior' lrr.r'. rrr j."ta I "- ali fir;l'arr"le-r'
Trrrrrr lrr rlö r.ir.; ar ocl.-i cit illlrcan.ri r: -

nicdel, Irrcn det bör inte användas, om Llät1
seh cIte1 \'attcnbestrtltningen iir sfä1d, tv
då kan kliiclscln l.irynrpa alitföt hårt, så att
stonnncn går sönder.

Fig. I 2
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Sfortmefoder och stqrtqnordningor ör
S EG E LMODE LLE R ji* 

ti:,,,.,iifi 
",H 

ti?,1å.ii"1,,"1, \ij:r;
p;' tiln', 

1..,.,"r,'rrntoder :1öpsrarr, vin.clr- . -Eu 
Ionrr av lotstarr 

^r tt,.tttattt"tt. L)etl
ill::,";i,, ii,:*]"" srar a, o J ri,,giri,e,,, 

il;il..ltlll of ;:l;liil:i:lll:t'J::'i;',"^,," 
startmeroden är rön, 

:i':'J#ld:':li'ltl;;;1""r1""ii*-:'å'"i'
u,r rr,r:rr p.r sJ .irrr all r.1dn 1,., ;" q,']:: ,..'l 

ri"rarr rilrS.h rå löljarrrl- ,ärt: Srart-
1i',g ",, '- " 

-.-is -' '"i";.'i;";i" 'i'iijJ--'":'. r'rrarr5 enr ändc I.i're. vid c.r ,,rr" i 
",å,i,"".4,.1\. t!ttrttorr. Lctrnne' qrs än"*, "i'i "",1." 

LrIran.loPer 'erran senor.r rrr\sen rll rroJcl.
1."", l"t t.:rrer ; r;;a;b,;bd" ilå"J.I'l "'l ren rrair rårrar 'e'ran i rri--arr. r.',,,"g å.r,l arlra ärrdnn r" ,l."r r,.,,;.1,"'j?,,r """o lol\r i \ä3 nii 5Jnrn'a .:r .or' r'i,l 

'anIicd, ,u s(uu 'r !t cr. rir: ,".,, ,;,, ,.' 'P," lop'tart \ a,J. sorrr 
'irrne. "i ',As i"r,. 

'il;,"
Iir.cr..is r/a,/.r,,. o;i,i. ia.,", l.l,:;:' '1. I'rar ror'i.acrisl,(r qer rro,te nr a,;Ur,"ii.l ,iå.n,or"'re',i sLarirrrro',";i; ;;;;; 

"iiJ,';f ::] liji.;;iiJ ",j*,, ri'ker ar tcrr,i,rs.iurir vi"rr

irgr ,lciar tå nrod.ll.rr rLrl,trrr.ur.1r'urrgtiga .jis.. l_;,iä" .i;r".i:.'' ,li ;flronr alt, sträcl\a ,,n \i,t.,cr f,r', ,,, \'1.",
:,::."i,,-"' 11.."'klar rör sr.arr. -Löparcnr,f,,d, p:t sarnnra 5atl. varcfucr demc börja,.
lill li9l ",,,,d",,.o."1 ..noJelren är räit rr.nr
::",:,ll:'gi" d.i"i Låge.rppir. NJr nroael

jl_:,..v;,1 
i:+:1,,:*flI :i:,.x.åu "t, li:t

llll-ll l,il, rrrLer. l\ro,re en pabcirjar <J:r:i,,"sJat\.)tanJrgd fllgrring, ocli r.rJr:.garrrr

,^!'il' ro' line..r.'r .i<alt tinerr ir,,lraca., etJ.ct rotr(r ,ten r.iIhndc li.\crr 
^,i lf,-.a;"f,""_

\r
N^//A^ )
\'Y\' ) /"'[v/-=_-

U Fis. t3
Trjssd för irissforl

-_)Ilck,1.l.r ä-.. arr den JirckLa konra.rL r.ran
:Til,l l,"l nrcd nroL]elt,r, iör.\i;;r,r. sk:i;.
l]:"..1'lf' vrd rrisrrirrr. är ,t.r irre rn).ct er

,. Princip6n för vinschstarrer ä, ,r"_
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:rji'-,1'i'_"1 uIt, tr err {nrrnIra. Er ,rrndard.
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r,i,rrl:l är cndast den, att dcn sistnännlda karl

'tå tör -iJ. '-rlr'. Lrt I rt'lerrri|g ;- hilrlitl
.r/rr,r ,lirr- r ir,,tlrcr ir || oll'.rr.l 1:i , rr (ä 

'1'

soln ;edstickes i marken Hanch'inschen har''
cruellerLiLi ri.ar ir \ara ojär riorlirr L' {'

i stället för att slrjngandc bogsera ttpp
nrodcllen. so Iör'r var brukligt, vinschar
L:i\l, s.ilrs-r.n Irrr r.1l i Solr 'oi r 3'lrid

For r'ritjrrarcn är ldl'ralt iördcLkr:g"'t
,""', ,lei c:tar '. nrn .elltlr - rrer'. ' 'r" 1r t

sig vinschtcknikcn, lrållcr sig alltid lill !in

Sv:rristctcn vitl virrschstart är xtt hå11a

rärt lre.rr:lr' r tr:.r L.iljarr rrll .rrrl li\c'cr
,,,.!r LrDIr ; o I ll,r, lriirr,l.r 'lcL .'l 'cn Lo1'1'

l:r ur"L.rrrrc ir k\i.\t, I i '.1::. .flr lir"rr
_ 

l)et g:iller rlcssutol1l a1t rro(lcrera Iattcn
li I rr-k't tlrr s'j;orL i,l.c lJ':'l'r' lli- arr-
,,,rs :,rL i,odrll,i r"- i ld l{rl' r, I rr\:l
den mcst,'r{lcls snabLt iörlorar lröjd

Krrtcr t'i , r ';oLl virr'' 1, -r ill 'lcn 'kr'
lx 'illrr'Ls lll!a\ling (l: ir, lr.r l:r; rilt 'rrrtt
lötre liitt.

SlLLrliser I a, vi /,,/Jldr/ar,.r,. I eAcnLlie
lulen'ns'lillarrta-'!'r errda't \i'l I'andsLarl-
tavlrngar.

Utornlands. clil terrä11gen iir 1ämpligare,
förekornr,rer såda.na 1åvlingar r:itt ofta. Fin
narna tävla olta rnc(i hand"'tart Ii.l Jä i-
irirIi. oclr , Od.r ., lflrkdde 1r'r r srarla I ". r
'Oai, .1."r,.1 t rurr.r |a tvrirr ol c,ir'l i3l).

Hansll\crirrq i or,let. r:krigJ l'errir'iel'c
r;*l-"'Å.r ,l,ck r ttrr r ..illarr. lret lordlar
i så fall kursstl'r'ning av n:rgot slag.

SluLli':e r I rrr rr:irrrnl' /ä11 '1dr"/'" 'orr' ;nlc
,l' ',rcoi arrrrrL rr clt :lal: lil,'1a"l Dc' till-
rir nr så .ärr all r.rdl| lr:rl (r i rrro,lellen 1e'l
lric,jr lrlrJ oclr lr,rr linal rrc'l r:rri li'1 ri'l
,rnrlkrokcll. lrorr r'.irr'rra lran,l,n I:rller lirran
slräckt. Sedan springer fian mot vinden allt
vaal nian orkar och släppet under tiden nt
mer och rrrer lina. Mal bchöver s:tlunda in_

gen slarier ti11 hjäll)

Fig. I 4

Mod€rn vinsch ov iYP Slork
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TRIMNING AV

1....Ur. o-,.,,.0:, t,t, !wadr .hal! llygo så tängestalt tarttot, |åst" d ,nttrliih-i"r si&r,pa s,ilåue:0utt sau. 'nalai -'',1"f".["]'" *]iu" ..Dra som moj ltgt.

SEGELMODELLER

t"

I

l

f

,-Cli,Jrr le.r,rnr. av lr,rx 11l16p,r...n n,"n
l:1,::.,".'1ll," övcr.vi,r rrimni,rgcn . övriea
:lili",' "'y \.on.rrulirioncn. Des.a ir JruIud_

TilLifi'l-,1-l 
rär t, av\ äqrr;nq. av balra'rcrr. b)!,s,irrvrnr:eu. dvs \.ij.kel.\il'nad.n,nellan

l"::"-: gdl,craL;ti:a..rnc afliall,,int.t:rr:,
samt c) I tngbelastnin:en.

...T,n,olqals .tilt rnotorrnodcllerna lrar s.gel_j:"-:]..jL ljls." rå crr Lc.rän,r 5,ä e; dc|,\,,/,,,,,1r rorsÄJuta\ I,a,n cllcr LaLiir i rrir_ru_v-aF, llr\t -d.J.ninS. l rä r lör nr:"L.rc ll n!,ltunt:?n lase, bc.i], n.a. gcnorn rvrägrrinq ar. b:rl.qjr rran rirlr.ä3a si, etr rrarr
llo lod.Jrcr lt;r.scrtdo ned nutral .,tnLilt..oI.at tst!tr t\'ttgdftt,,htctt ttt,gt[ör t,3 I,i,tutqt s lrnt,.ttio,\! a,h unl Lirandr stabilisa_,.i::, ,!led:,: t.) från itit,o.tt., bnt.hont röl
]]ntl Lrrc. r5.) .N! ir ,t.r ill ir te siticrt, arrnodettcr el cr bxllaqta\ !:igrrirgen glidcr rärt.

lll,,^!.liöl:, " rrnnarr. 1i... o,,, ,.,ar p,,lerrrrtrl, r .!tJtrrt.\J,o r( J.a{ianr, ån ont nrrn pal.
]J^:. 'rlilll rince,l. f,:,Lnrkanr. o.,1 ,1, I g..:1s--
y, .lS:''. aI I insell L, Lövnr r joclalcln .r rqclr:lcr .i!n rrol,ilisarorn lör aIl .eitnja
\ tl'1,an st,ell erhillas_

,..O-'_' llg9"l1* r!;rr_L.n ,,i, i ttad,tt;t!, t)vclln-Icr no\cn. laptar rartcn ocL,lytcr iör att
:l:1, ',rfl:t,, p'oo d r,n_ - "ratr- rrrr.:rta<'ir;rr.\,r..cont ,i, I .her.er ti lac\spr:1lict _ ,?rjrlctr\n1tut)tti\'t)l /rir.l.dr, J\c man t:Lr 1all, rur_

::-. ,"'lji:',.. rår.(;1 t. \d,,rrtirr \or,, a,j
',,j],-i l:ll" rirI o"]i:.1 :.liUIIe I.ljnna l,atla rrn_rrir' <raL.lrcilornq lr. rr'ri.rr . r.ren ,1, r a .liailniri xk'x 5rg lo-, i :yrrncrlrer o.rr .raL,.li.arorl
l,rorllcn ar bafanrie

\ ir3Lcla.rrirgerr - rro,l, IIe,rs rlrr:,1 : g ,ti_\ r,rcr/j n.e,1.\inS-yran i ,Irrr _ inv"nrl,rr o.t,.i
]']: "1.-\ji: dct 1,:r gli4cr. Ln rllnc rno,telr sri.ajt I l:1,1:rfc. .r.cn ,l.t ar rr,,e-i.licrl,, rll den sj.rrr\"r for.rarc, ,y ui,l ,n"lr-ner.,|\l:t IrJrr rlitlr:rnan ilar,iare'. En srrel,lrrroct(u tian Jr.ld. \ar:r bra rrr Ira i Lliqr.ädci
:lrr ,9rolrSr vri.lcr, d:'L ,tcn lqcr srrLrilirre än._1 raltarF 

. Ln srreLb nrodelt lrar e,ncllcttid,l p:rr a. id^.tar. Drl] .fd.lnar. illtc .å ldLr,,-._, tc lLr/.bt.r:a. encdan ,len ,inabl,r ,.:r..nrr-..rlir. 
,r 

ten r gcnq"ld pes.crar den flaturr;tt_\-',q n.JUilr ot jit,nJ - rom nJ.tirn äf tålrrr.ir? ar ut,I.\i'tJ.ornridcr a _ I lr sr.rr I.t.I n ,r,lc n or.I lrr /arlör bli ,rr !,,1 .1, .
r,o'1.n,1r..,r .tell .. I n rrn:n na, I.,l"i å., ;rrr
,1.r' ,!un3a"r,o.l(rlcn pi grund av .in snabb_rLr rarr si-rq sonder \.i(t liollisiön

Q

b
Fig. I 5

.>

r--

, -)\.lo/,1'en 
lran err,lera rJlla ellcr ock.e gå irra.kLljiit., I dcr Iörrr tåiler må.le i,rr/d/l

xr|.po1.t, ok0s..dt., nau lår lolla uud., .r1st tdeft k.]t:lrr :i: tc,ts l"61jh6a1 ,1rU orS-rc urtott ttolrttt"alortts ,aFl drt. Kon ihåg. f,t,

l NadcUJI! antlbotten

.Ir^l;:ll' nr",t,,,ni,rri',cra",,rirg bti, l:.reti:n' 
,o.ir, l,,lrr .nr.r c:.'xr1 li1r.,,c ii., r l;r,erca,r 

, nrn!..dc r.eLi. D. lxr cr r.ir, rr,,l Lltrr]l:r'\,r.Jc'r.i t ,lc , fr:r ...rIrar (rr. i rr.,l\ I'd-ornr.id, n, r.a,ld- en lir3,arr rrroJell v;tIqor Ir Jrlr\ltnr,r- Lin t.{ r:rl, oJ.,.r nr rc. ltai.r or rn nJborra lc ,ir rn Lrns e.r, r .orlell ebsorut att rekonlnender.a

"De'ta onr.elider. l\l,n injran vi ger oss inI,r \iar-tro,ite' ti.t. n':re ri le.rjra lrrerli3a-cell r,a_ .3ker. D€t ka l.;r.ljr. ari 1,.6;i1.\rc lirn,l.tafl. rjl.er ,rJ||{:r il.tlö. kraltj:lrl enLlera hillel ocl. l,rr,ki lö..rr- cnf, \ing_
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speisen i baclien. Detla bcror oftast på, att
vjngen cller stabilisatorn är sliev - dct finns
slicvhctcr nästan omöjliga att upptäclia, lnen
sonr ändå lian st:illa till förtret. Dctt kan. gri
bra gcnont. tltt nrcIshcaa tilgen - rnen o{ta

Det går lill så, att man värmer upg vingen
6ver en gaslåga eller annan värmchärd. --Det räcker mcd en 4 5 sek ö\.er gaslågan -håll inte vingen för nära bara, ty det kan lätt
lrända. atr rlen Lrirrncr up1'. l\tledan ringen
[ppvärmes, vrider man den så, att den blil
rak eller nåsot sltev åt andra hållel och låter
den svalna, Denna netocl brukar vara bra
och vingen, eller vad det kan vara Jör något,
brular Irålla sig i önsLaJ fornr rärl länge
det beror kanske på, vad rlran använder för
måttstock på tiden.

I längden blir det nog för tråkigt alt bara
handstarta nodcllcn och man vill låta den
segla upp i de högre regionerna.

Lölslartcn är enklast föt nybörjaren och
här löljcr cn lektion.

För att lnmna genonföra en start av scgcl-
llan, måste man ha något att >dra> upp dcn

Fig. I 8

.1 oclr b: verkair aa skcahet hos !i\cn. c oclt
d: tcrkan at sncd.slällnino a! Trinlten. e och
f: a'.rkan oa sntdställning at slabilisolor-fcna.

3
iFis. l6 I .l

s/,://- ZA.?"-t

t-4.t{

a,
Q---tF

tJ'
('

--E-

-+-:tr-
\

_Jt_-fr-
_,-/ 

b

e\

--A-

Fig. 17

girt den tillbaka igen. l st:illet får nan rrrol-
. rrl,a nrd'Iör,tia1 n.\!tr d!l rtälh d (t.'t
snctt. I/id. nerlshänting åt ctcnrl,clz,is högcr,
så flt'tld.t höllcr ziralrrtctr l,'orrr?t. Naturligt-
ris sliall man virl bygeet av nTodellcn se till
att bärplanen inte blir alltför slie\.a helst
irIc rrl. sLcrr,'ratrrllig ri., rrcn ,1, t är jr intc
alltid så l:itt - ty dir blir ju snedställningen
av vingcn allLlör rnarlicrad, så att den lianslic
sli;il11ner rt lrodellen.

Eleganlast är nahrrligtvis, att man {örser
nodellerr nrecl ctt tritttrorl.t (sc {ig. 16 a ocjr
L). För ar rrorr"rLr en lrögercr'ärrg, ;ö-e.
utslag åt zd,r.rl./.

lledan li är ir.n. fi 'alLt olr .k.r'a ringar'.
kan det kanske vara bra att få veia ett prali-
tilit och eDlielt sätt att taga bort slicvheten.
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lj.,-d.l\j gr- b-a al' anrinJa io"t, L,jö,u!,ld
'.:..-;!'lo't' ' t!ll !itt t2a,,rr .p;.nnv:,i.t oct,

1,.!.,., |L, ! 1"," ..,orir tt,.,4, tt. t. L.re..rrrorrr bör
lil.i,l',.., ',' 

(r\c.pni !orr ..errrr. trrt_.ru_
rotJr?n r1,,. err r,,,llrritt.ar... _.rr-rer.rr...

5l2r!a \tarten ger till s.rlLrr,l.

,,L n n 'h" rr - 'cr r:., I.tr rrrcd rrnge.arru lrr'ir,']c Iu..ta -:..lls-r,i,r. I,rrr .rra iir,dnr,
:l:l ;1 1", ,"r: ' ',,' 

, u ii, g ia.rc. : i,ro,r, .rrs

Lri':,' r9" a,r. r:rnrn .r.,,rr .., "" rii,iliirr:i re.tl,rLl i;,li-r. rrr, ,r,j:rtlanr i .r o lnlltri.''" tgttr r,r a ) l\:i,r J'tr i,- Ltllrr, qtr. rrtrr_11 .n, rni4 ..r"l1|t,n jrrir , , r J\:til. . (\ ;ror'r, r. tt, .. a d, , irr , rrrr .5gviL"r.)

. ,1.^nr-nri 
.:.. , " i gerrq i .rr h,il' o.t. .årr.adra\,' ocJ,. .å.,1:,1.j r ,'.,r.r.". , ,.,tij;tiir",, ,,,"_i,.r.n tr ,|, rIr.d, \. t a)lr.i';,1',. .,,.,,,,1",; ,::,.'.' ,,t. t.. t,t,t, tt..! .,.t,,I, 1.,,o .,täl,f;r'lri :\.r? r 'utarrr, _ t,. r.t rro,l('lc.r LU; nal

ll.l, ,ll! ,'1,,. 'rrn,r 1t orr ,r rr,.,..r:i|r|Llt
-:,^i^,;:1i.,,.'.:' 

nr.- ralir,ri c.r anirrq, .:.. arti o,r.I.r. L/. rJlr ..i-r. Il,n .i .n"r, :,,o,1, ,1".,

],., ^,i l' ,, .i, r.,,rr .ri:\ i, ,..t ,t.r , ,,.r,.l:r l:r'./r' l^ll l"ll S IJr.r.r:er .rr,.t.,r.ri r" -l u r 
^]J r " I,r I.t - t:".r tö_l.n r .lrl J,x .ir frrr lr .,,,.tn,"1, ,t,, t,"u

i, ]l .]',',,,.,. :r,r 
,.,rr. Lr_,r l,"Jr.ji, r -.r, o|,, i 1r .r' i'r', rr,.'. I'.r r|o,1, tt,,. cr,.o , r.rr I

lliil.l, llt,,,. .i.i ru;1c., :rr ,t,, rn|a. ,tc,,rj .r. r, .r .. , I,".rirl,e,n|, oj.r.,i ,,, , { l.,. .\: I lor 1r..I -lIrli\rr ,r,irJrcr.:r't r'.,r rii i 1..r., f:r rro,,cllr.r ,r; !;. .i,.ll-

ltllBIY-B0t(Elt
modellb/ggornqs egen årsbok

Pris kr.4.5O * oms.

I nnehåller mossv is dy t itning(/ r, i

Fig. I 9

l.:rn rrrcr lar,en. ,.clr .rarn:r .ir,rliq.ll tur :rrrriot JtJ 1... r o,lcllcrr, r.itlinr .Lcr rcIoIr .J.rk_nutl a\ ltnalt

-.tl: ...u^it,t.lt 
,t,.rt, gir. ril, pe rrä.,arr sa|rrr,a:;lr- rrrcl ,lcl .rrj/Ånrrg(,. ar ,, an i ,t.rri iai\ rl)|er strrnaa.

.,,)tl:^l"l ii ;, . 
"11,;,1 

r;il.err. a.r ,r,u,lc,tc,r\,r/ { re;1 rr(l i. -lrncl. Iret l,ä,,,1., o,,a, ;ir
1.:^1: l'',l', ,rrler;r hiiler cll.r r,nl,11xl. 1.,"p
.,; .,r..o;r.ra Ljr|.n r ri,liqt. n.. a ,j|l1._not tr. aI .t.rel,rrri,l tart arli:irr,r". .,rr .r.arr\-,,,, ! alla ,tr:rqIlo:cn rätr. tt:;r tra- r.i ,t:gi.a

,.,t,i,:::,.,,:"r,.!t,,.,t.ä/ ,.. ,i-. lor k ) .rq r)a.,,i nrrrr' D.ro l,i. å1, ri1o, "r. hji|r,a.rcr, arsic\r. rrcD or r .å irrrn i, fi|tt,. öi arsoAttt
.r:.::, ',.'.".'.:. !,,: 

ttt... tatttotttatt;!-ii,' lör stat;,'.,i ,,,"i', !, Ja. ..trt. trntta.t l,"r,r,r,cr n all
..i,.::. lltt,r,tt rl.,l il .c/.,.i,.a 1,.,tl .t; d a?( r,,i) \lan nl'r r ån jD,e r ill ,Jel"l,,rcra te_n;1r, lirn nrrn i .tällct ol<a .;,,"".1- iriri.,,,.,,i;,:i,i'.;1;,",1iil^'lll,-,ii*, 
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I
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I
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I
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I

å

sy€nsko ocå u ändsko tävlings-

.nodelle t, skotamode et m. m.

'l' ll,'j. ,.lc;,t rr-rcr,1. [// a,t]tat :nt!,.... to..t,t ,t,,,,t ,|',4t!.'1,r.' !ö, ott t,tt;Io, o)tt 1,..t,|l
:.:::,,,,a,, ,,,. töt .\to,. är n tä.;r t,n.t.tt,.
':.'1.: ;' , 

'1.,,., n.. 7,"r,, .o.,, .l1 
" bö,j;;;.lor. .r,,.r. \o,,, - r.cp..ivl Lrin,kas

l:1, :ll r-t,jr sror,ci,, n _ ,ir.ra tio,,r.r.rr nral
lll^ f,'ll , "'','"'r|l' r n.,,r rc r"rn rr.rlri.t,a.eJan Iio,r.r i. titl e,r r..lrtt:1,,',:^,i]r' .r,3.. Lter ord ar i. renarr rre.l cri
i:l;,;:, -,, aIriso. .rurdrr än )rån,iv no._

Fig.-20
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Fig. 2l
Ncdshiirniq kan ävcn bero på, att rldrl

hrohctt sitlcr för lån11t bah. Som rcgcl lian
sägas, att li,?/rcr? 'ttcllan hrofpens län11/a.rcl
oclt titjcn nrellan l\itgdftmhl.n ach slarthro-
l:cn sLoll para ucllan 70 oclr 35".

22Fiq.

Onr modellen tztörlo1h pendlar fram oth
tillbaka i starten strudom blir pendlingen
så krafiig, atl skärning blir löljden - beror
det sonr regel p^ för litelN fenltla. Det ät
Ccnna pendling, sol11 på fackspråket kallas
16r >ja::nins>. (Se {ig, 21.) Det bästa r??d-
1.t t'tot j,t::u;'tt är sålurde cn utöhniu3 ou
j.,r:vto,r. I{ontinuerl;gt kaII naturligtvis också
vingens V-form minskas, men det kan ha
tr:rkiga 1öljder nå tvårstabilit€ten, om V-
{onnen redan {örut är liten, vilket ofta är
fallct tuecl moderna modeller.

En aatan orsah till jazzning är ofta, att
sldrlhraken sitter Jör lå gl fram.

lfed en del nTodeller får man tillgripa extra
åtgärdei för att hindra jazzning. Ett bra
sätt är att förse startlinan med en strut, som
Länger några dm bakom modellen.

Till dctta kan rännas något som h€ter
ta/er;nlJ a,r modell€n i startcn. Denna går till
på flera sätt och är iaktiskt individiuell Jör
varje rrlodell. En del modeller kan man vid
eventueil ncdsl<ärning dra tiil dtta igen ge-
nonl att draga hjtrdare i linan eller vid löp-
.'2"1 -1,'inqa åt nrot'att lrill, som skärningen
sl.ier. Andra modeller åter kan dras till rätta,
genoln att Inan slakar linan en aning - na-
tLrrligtvis intc så mycket, att modell€n kopplar.

trlen.om saqr, varje modell lrar sina spe
c;clla egenskater, som dess ägare själv till
stor del {år söl{a lista ui, och de här tipsen
har endast givit en inblick i de vanligast före-
konmande åtgårdema vid trjmning av segel-
modcllcr.

Kom slutlisen ihåg att al1 trimning skall
slie nleci sans. Gör er kvitt evcntuellt dåligt
'rrrr rör innarr ni l,lockar rpp moJellen.

Trinlla med onrsorg och behandla nrodellen
sonr det dcn är, cr gode vän.
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KONSTEN ATT TAVLA
blir. inte sri sydr när
Du lös, dessa råd !

varjc seliund man hållcr moclellen iian be-
tyda motorex|losjon, krrnna snabbt mcn
|oggrant liontrollcra, att nosllocli, vjnge
och stabilisator sirtcr rlitt och att startcn
slicr; rätt vindrilttning, iortlrar cn stor
poltion ncnstyrlia. trlånga :ir av naturen
lligna ocll )utan rrcrr.cr->, nreclan anrlra all
1i(l :ir tvu gna a1t stut:r sin moclcll merl
darrarrdc händer och Lrrliardc irjärta. 1rör.
tlessa scnare är det av l,tt(,rsta vilit a1t
alltid vala p:! sirr vitliL så alt inle ncrro-
sitetcrr speJat dcnl ett st)ratt jlrst i dct
avgörancle ögorbliclict.

2. Urrder t:ivlingcns gång skall marr, i dor
utstr:iclining solll är möj1igt utan att p:.r
något sätt störa den 1;:igiLencle l:ivlingcn,
iintr;rnrra si| modcll, sii att nran vct var
nan har den. En topptritnmarl morlell är
nätrlligcn sonl cn levande varclse och ltal
ändra sig en aning fr:in den ena sckrrndeu
till dcn andra. Nät dcn sJiicklige tävlings,
flygarcn vid f intr irrningen instinirtivt k:in-
ncr, att hans modcil ltar den extra lilla
>gnistan>, sonr l.ian avgöra allt, startar
han. Det ät just denra oclefinierbara liäns-la för nodellcn, som gö1 (lcn velliiigt
sliiclilige tävlingsfll.garcn, ruen det är ocJi-i rl, r , ,eri.Lrra Jcrtx. solr 3ör rrt
t:ivlingslunlitionärcr ocir tidningsrnän, som
inte lionnnit rroclellllyget tijiräclilist nara
inpå li\.et, oftast st.jr helt oförst:rcnde för
nr odcl lflygar cns önslian att få pyssla orn. r rro,lell i Irg. o.lr ,o o.l. .,er.,e nar
han vill inon de utnätta tidspcrio(lcrna.
l)ärför rritstc modcl)flygarcrr täui{a på atti möjligaste mi.rn söka tillmötesgå dessa
(och lrarriörallr ej snäsa av dcn) uran art
docli lapta >liontalitcn) nrecl sin modell.

Det har -.agts atl modcllllygct iir cn s:i
.lansa aJ .lort e.t ,lcr rir- Iurc.l )oxr cor
,rr:qtaren. U.l ; r "il,L ilj{ n.o,'clllll ger ir
en sport som irrrymmer flera oberäknel;lr:l
Iaktorer än ri;or arrrrarr ,,ch arr ,larlör t,rr.irr
sD€lar en framtr:idandc r.oll. llcn en vcrlii;g
mästare, som kan vinna täv1ing efter tärling,
slrapas inte av turen utan av den skicklighct.
som han gcnonr energi och arbetc uppnått
.alrr,l av töL'li Jsrt!ti rrr. Dct ä, narriigen crr
s örre ,4o, v alt lävla i nrollclltlJgnins ;r,
inom de Ilesta andra spolter. Att rätt kunna
uhryttja alla möjligheter och situationer. sonr
dyLa upp lör n odellllygarer, är inte alorrr
bc.kårt, ocir dcr är rlenna lcirrnage .orr i .i.rx
hind gor nlästaren.

Vi skall nu ge några tips or11 konstcn att
modellflygtävla :

1, Iugn, framföralit lugn! trIan rnåste lägga
band på sina nerver ocil arbcta lugnt och
säkert. Man skall inte skril<a och tsor a
på sina medhjä1pare och andra (och abso_
lut inle använda svordotnar). ry dårigrnor
lagar man Lara rrpt .ig .lälv. Atr dra rrpp
en motormodell på toppvarv och sedan, då
rnotom är spänd till bristningsgränsen oclr
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4.

tr{an skall hålla ögonen öppna för vad som

tilldrar sig i luften. Genom ett tppmärl<-

samt iakttagande av konkurrenternas mo-

deller och evmtuella rnåsar el1er andra
seglande fåglar kan man bilda sig en rätt
lilar upp{attning om var tenniliblåsor, ner-
r irr,l.on'ri,len, malitcrrnik ellcr rcrrirg
lppvindar finnas och hur de {öränclras och

förflyltas. Sedan utnyttjar nran de gjordc
iakttagclsclna vid sin egcn start genom att
söka dirigera modellen till de rrrest för-
delaktiga ställena.

tr{an skall gc alit på terrängen och det

ongivandc landskapets bcskaf fenhet sarrt
yrå r'äder och vind. Äger nran sedan gocla

Iiunsl*apcr i neteorologi han:'nycket vara
\.lrrnlct, llil kan rnan cxcnpclvis av nroln-

{or ationerllas utseeDde dra shrtsatser onr

strönlrlarna i lulthavet över tävlirgsdat
sen, merl ett näImare studium av detta
rynmes intc inon, rame[ för derna li]la
handbok. Att rätt lonna utläsa de tecl'erl
naturen s:! frikostigt ger är el]1ellcltid
sjä1r'fallet av alha största bctydelse och
kunsliaper imctcorologi han därför al1rig
bli för stora för tävlingsflygar er.

Den, sorn vill b1i en god tär'lirgsllygarc,
måstc lära sig det soln ovan givits cn arl-
tydan otr, nren det är inte något nran liir
.i; ru,d cn gr.lg, rlal Iör.t cf cr r.rirr.r
trivlingar och ltanslie nirnga rnisslyclianden.
Sir snåningorn börjar man behäIslia det cna

clter clet andra och lran blir s:ilimlc och

sitlirare. Tiii)lingst ulirrr, ltonmcr I

LITTE RATU RTIPS

Böcker:

Srlrrrit:: Åerotlynanrilt dcs lilrrgnrorlelles (pa ttsita)

I;ratlt ZuLc: trlorlcl Acronarrtic Ycarlrcoli.

Knud Flattlcr!.ltnsor: l'lyg sclv, la:t artdrc.

Thircsu II.'ci.thaull-Barrq: trIotlclilyvcslort.

Sund : lrö tn : Ho|Jry llolien (nrodcllbyggauras itrsi-roli).

T idskrifter:

Tellrik och lIoLLy

Flvg

Svetsk Flygtidning

tr'Ioclel Airplane Nc$,s

Lultsport
Vingar
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KONSTRUKTION

l

l

I

llil'',,'åi';il;"i,il.;i1.;;;11i,i11iil11il,!:lil. törer brir skqpersernq esno i
j;lli1 ,llll,"; 

"S-;i i ;1,' :,1:lli",ii:,',,ii mer ön en beryderse. Modelen

Ljl,, lfl:" l",:jt.,l,1;:lt il", I,ill, | 
"'lil,,ii, ; 

; ovon ör dock esen med qvsiki,
,;.';. . ;;lil;;;i'li ll',ll 1, .i, 

,l;l.ll.::i; det rör sis nömrisen om en

liji:i fijjö1i Ii;:,lilii iji lli;i] ' k' hostishersmode'

iurr i i; 1li,lriirir;1 ;ilr:*,i*li fitgil,_:Uii *;,*: i;i,'i;[""'"ii li;l' :; l;'l'll lill:o,,\i i,, j., :,, r,",, 
",ås"" r"i:li,lill"ii;lti Jl rli:. i,, ll:lllii;i i:" jo r .\, .k, ,, _

;ii-:il'#ll;?:';",?i1".,'.;11,.;,;ll ,l,_,n^ r",r^.i,.1 .ii -^ j"',,^,r. av r.1'". i1 f ,,r,,,

,*1iir:i r,*il,ln:i :ili; :L, i;t:l*r, il;,r,;liii,:'*',,'ir, :,,,, "r-

tpj*;illi,-ill-i*:'irr'ir i ; {ir;; r;r'ir'''i ;=#\' ir;rl
;;i*.-l li,t"-:,'il I iu * l', il lm: ti i * ll ifi i, ilii* *l'
* ri':,r*r ri":iiii:ir;:iiri filfr:ilfl jri: ],; ll:*iir,i;n'
tj* ro;:;: ri;t''::",,:t::li:;j: ,::::t,;i; iriijtilt,lT"*ut r,,;1.,"1;,"1i li::;ji.
,,.n';,:,,' ,,i. ,li'li.;;".r.:, ;låliji;r,;;,:::: liBi#i ,iltiftlt]j;i+ltjil'

l.

l

EGEN

erv röR eree rse
PÅ coTT ocH oNT

i.).iil']å,'å'ii:Tåff 
"lui,ll ;u1ri: l\:i].,,:i

*;,1*lläi;li:]i:;i.iti:: 
l"l;l'"::i ro" månsooerrorno konsrruk-

,;rl,,,l],L,",ilil-,li :l 
.r.j,-:1,,r ullj J, Io,r\I

.ir."r ,. o,tctrrtrsJ ,d i",;;,;;;,';,;, ill
il'lil:, Di':dl 1,,,j i.;,',',r.;',,i1',''",;,ll
;lll ll"i ,iiill,lil:,. ,''r'r'.ö'a.. rc;'. 1,,,. 

'-,r,
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KSAK:s model lflyginstruktion
Regisfreri',g

REGISTRER1NG AV I\'TODELLFLYG-
KLUBBAIT: KSAL rcgistrerar modellflvg-
Llubbar mcd minst 5 nedlet nar. För kontak-
ten mellan KSAK och en registrerad modell-
Ilv.kluLb svara- nrr l.'LrLLl. rlar, , -onr Iorc
.1.,s" av lro,l,llfliek uLhon o, lr sodLannc. av
I{SAK. - Registieracl nodellfllgldubb ägcr
rätt att dcltaga i den av KSAK organiserade
statsltnderstödda nodelllll gvcrl.rsarrheten och
är skyldis att följa dc instruttioncr och an-
visningar, som utfärdas av IiSAI(. - Nlotlcll-
{lygklubb, som notvcrkar KSAK:s syften,
kan uteslutas av KSAK.

REGISTRERJNG AV ENSIiILDA I,IO-
DELLFLYGARE : Ensltilda nodellflygarcs
registrering onrbesörjes av de rcgistrcrxde
rnodellflygklubbar na. Varje nrccllcnr ien rc-
gistrerad modellill gklLrbL skall inncha IiSAli :s

Sr

modelllhgarnass för det innevarande kalen-
derå.et. l'asset utlämnas av klubbledaren mot
r€,gistreringsavgiitcn 1 : - krona.

Klassindelning

1. KATEGORIER : Modellflygplanen inde-
Ias i två kategorier, Iö lilrgetadellcr och sha-

2. GI{UPPER: Tävlingsmodellerna indelas
i lrc snrpp t', srgrlt,tolcllcr (S\, !utatnino
larntodeller (G) och f örbränningsnlotonllod.l-
1€r (IJ). - För skalamodeller och för modell
flygplan, som ej kan hänföras tijl ovanstå-
cndc grupper, kan KSAK vid behov ttfärda
särskilda tävlingsbestämmelser.

3. KLASSER: Gruppcrna S och G indclas
vardcra i två klasser enligt KSAl{-rcgeln (se

trunkt 4). - För gtupp F kan KSAIT vicl
behov utf ärda särskilda tävlingsbestämmelser.

r o-:l5 r5-i5 ro-3o r5-30

ken ellci vattret. Infållbat landnilgs_
ställ lår dock lara infillt vid sta en

sjömodeller ska! våra fullt lunktions_
dugliga elter llytprov od 5 bin.

addcras till vidgytaD för LestäDmalde av vilsbeldlnirs
OBSEIT\rEll\: Ett och samna modelltlygpl-'.n

risk öltning av spännvidden är ej tillåten.
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.,unninolorD .kail
vrn trelr inftsluren
i flwskr.Dlen

rfö.lell.n s!a1l kunta stdrta irän maF

\I!ridrYta
rv st.rsta ljopps
,eLtion(cr) ((Dr)

, : flylkru|tie s

:otalå 1r!gd 10)
\rax- vikl (g)

\Ia\. lJ!.il
\Iar. stalJilis.rturrLf, ')
i:i'stild. bcstiu lelscr llga

.) övcrskiidcs det i regclD .ngirnå lrocenttalct, skall de! toiala stabilisatorviatr ålses sor bärarde vta och

får cndast häniöras till en IJass. Ptol'iso-



I

Stortbertdmmelser

1. CILTIGHIIT: Ncclanst:icndc Lcsr:inr_
'rrr'.cr .l all ,.r.llLnrti3cr cilj:r. vi,J r r-r,cs
tagninq. lr\ ling oclr rcloL.Llsla.:nin{r.

l. s i tiiti tLD \ Bt.:.T4NNfLSFh:tr10
,lc',1\ rrri.. .lr;rll .j.,t! I a I1.get dcr <rarrerrdc
rnul, llJ!nlar., r. Iiid "crr ar ri.rr,nlar rL;r
lJ c:. r'pt ,,r ,1, c', I x , r rullr ii.. _ [tod.ll
,lr;-arc .l<rll ,i: l! .t:rrlå rrro,l, llll\!llxrcr\r..1r-i xr..1,.lro,.l .iell .lcr srå:rar Jr
sl,öta_linan ellcr. vinschcr. - Den starlan(lc
sliall bcfinna sig piL marltcn ellcr Yathret.
3, I'ILLÅTNJ\ STARTI{ ETODEIT :IIn" 1t./' till.n^. är xllx r o,l, llill :1 t3n. 7a;,

.nrr, o,rl ir,,., hrtrtt l: | ,(:rl -,I,ll"|, ) nrt_th.t t)),. i,t .., \t.tt r.t- rrrr I.r.ilfo.or._ u,.ir
lorUrf r rL rr\rlrutorn uLlcller

Resullolskohlrotl

, I- LONTJi.LL \\-f ER r.f I DT {r ; \ ti Fl :r\olllrollirr fti,ll:t.dr,.) .liall lre rlllr r.ri,r:rt':,r,,mr .tiril.,.rrr a in,r(t:r'tcr i t(SAJi:.
tr^o'rerrrrJ-! ,lrrl.lr^r.. jrdr kor ,roll:Lr , ri,l.\l\1,o, I ljrr.l.l. aI I. r:.llcr,lc.,r.ru.r., r ,l.. rcsria.r r:llJ r\ ,r-trcrj,,l o, I I a lr,lt .r ir ,Ll/ ,tt

,2 l.lLrSFL\,,NtNC: .fi,t^r, raie. ar rr.:rl ,'r 'l ar.lLr ^r'r fir. rorll!lli .isi ,.f ,",,.
na i .r\ i iL I r' r r,,1. I o, L_,,. ,:. ,,.,r;.,J.li.t.rr'. rtn ri.l Lrl ,)jr. ,li J, et .rr -ir_ll\ '-r .,i lr.'r. .,jl , r' .r.'Fr o..r ci r:rr au\drli, l..r:nrr 'l i/cr. rrr:,r,q ,,,,,i .,,,1t,,,r,
sruhre.l- i I i.,1. - L,tr,r,ler t.,,,t,drirn_
r.rrf, ot..il .rit.r pi er ocr .arrr.rr lllgning

4. I-ÖPSTAI{T OCH ViNS[-FIST.{]i'I:
trlodrllll,vgplanct startas mccl cn högst 100
nr- I'irg ii1ra, sonr i sin fr-ia äntlc sliall vara
Ior.e.l I r. rJ -r \ rl .\ rl;._ Iliritrir .llc- Ixll_
.1.:11 . ri r:r ,: rr r I,r,,t. \iolc Ilysptrrcl fi'r i .r.ll,Ä"öllllj, ].cr l;llx. av cr. r.,rlliJirl.xrc. \ i,l Iä1.r:rr J:Lr ,l.rr s,drtar.,l(
o''lJ-r,x .:j.lr;r.r ln0 r . i ..rrlrr'Lrrr.rrSnrr.
.- -\ r, rrn..l ,tirt l:r ,1..r lar'a,r,l. ,.r !,.tr,Iorl'Jrt:l .ig rrur ro.l,.t'lJ.Sl,lirnir ..lcr ilt si_
'lar r - Sor, \i ..l..t"rr f.rl..ra. ji\..I :r.rrr 'l ,".. L rirri,l ,lrll -r-rr.rr,h tir rcirflr rr,L.t .-' I.,I I .o.r' rrrnovr. I.ir,S.ll av .ri.-".rr0r":rr..- L,r .,r .':rll o.r.c,'clba-t ,.r,er ra-J,
slårt lclt ,lriltilc jr rv ,lcn \rartrrrLie

( l\t.\t(l\sT \R]' O.H v \.1 fLN_Sl\.,iT- l\lu,trt rl.Lr t",,.i .t."rf ,.,,,f f,.t".;,IJLt,l \rli l:l rr r.L,.r ell.. raIr..tt o, lr /.t
sN:Lr st!tIn. IJ:tr r..,oI .or r l.. l.t r:r.l.jllr_
l.i':, "' ' rj'''LJccl s'rrr',r'.J irl!-j,;1..,l:l- 'l-r,.r .lrojr ,t 1o...1 36 ,.r.. öv,.r rr rIr't.. l)F -': I Ia'a \'lg-rir o.rr lra crr ,.or.el.
Jv llt nst t,5x5 rt.

rr.'-re. r r.l, lr',,,1,r. .:r i.l.r .l:ir raJc,. cj :.rrllllor'tor, J:L la\li'ls. cdar(r lia,r L, orr.re
9.1 1rart," - T tJtarrirrgin Lörj.r : de, ö3;n-Llr(lL.,l: r oJ, ltrllgplaIrFt .lal.l,( j c .r Iri.or,c. lri ,slårrliru-n. I idtaininte.r rrbryresr 'i.l ogor,L,li"r:, d:i rr oJ, ltlllgtlar, r h.rö-tlarLen Fit.r \.ä r,cl, rr öt(r eli Jrin.l, r, .orr
orroJrrjgo_r torr.dtt IlJqnijrg, ellcr för.rirrrcr
xI- kn rrrn l.riri.rllrc i.)L . Orr rnodellfllq_
f'lå rcr \r,l rt.rl- cller \Jl,, .tar.l or,,l.lbajr

Lrcror nrJ-l.cn cllcr r'iltrct oclrt!rl JlFr-. olt:i , r, -ä\r a. dcrr: ,i .orrr arDr r! t,) rnr B. ,j l.ller or I .r o,lelr yqll:,,_
Ilp',!,1:,,,1.', la: .--:rrrrr rrr r.,rr Llg;naj cl), r'r\r,ir. r r,t,r. lu-.r.rnc. rrr l{or.trollxr trr,)a.:lq\,rl lo- all .-llcr la..cran.le' av lrirr,lrer rc.llUtt .at.erhct ittI Lii stnti::t.

,-J. Ll-T\\5tL\C\t\C: Derr 1,rrr Lr,,lir,r.n \rartar.,tc Lrtir,1, I _ c. ,t.. rr,,l; itl.;tli.''.', .'^t't ". .ll, r tu..[or.r,l:,., raLrr:,. :o.rrs arrJr r t.t. t,)r..ta .-ri rr;,pr .ät,. i r..rr lirrjcI r^ IJll .ldIl- uc'. larr'.,ill:.t.rrrlirc.r e. O r ,ii_
L.J tic,l qöra,. slral. .li.rer.err

' tt|ralå. t. Äarra r slol:r l:r00000.

,-.1. 
ltö.lDt Lv,,\rNc:- fr,rr rpp.ri.lJ: hJj-a.rr .r.it lrJiJ: ,,,.1 ev \S \1, ro,lLJrr,l Lirograt.

5. HASTIGHETSFLYC;NINC : Hastishe_
tcn sliall lrJ)l)n:itas elter cn .i0 nr. bana'för
gxrnmimotol Irlodeller och cn i00 nr. 1,"n" iöiIörl'r.irr: r:.rrr, .rr ro,1cll,r. LtJrjajr .l,e t ilorrrlonl' ev J{J .r ir.. ö\erllyrir, i h.r.'., r.trrrrirr
lir11 J. oclr Lr,,l. lrrr lnr nr.il,t r , c tr.å |i.l -
t,, iprne nol.ri. _ \rrerrg..rarr_. Iör riJ,"ä_
n.rrc ..l.al 

rr:'.r 
'rlt lil tr so,]1.,.,,,". ,,r

Modellflygmiirken

I. Ji.\T-l A1T El{ö\ R \ IiscN:. \,to_
Dl.l.LI:LYCI\t \tiKL: Söirar ,t" ".:a rnr\agrltrst Iro(ltl lf I\ rar|ass

2 
, 
PIi ul nKnLLFötit\C: )-rov,asrri.rr

I.ll;ro(, 1 :i". I,i tr"rtör av.cr tor., ,,t:.r, ,-,;' lJrJ ' l.1l ll.. r.r olll, n rro lcli. ,Sl{tubL,
som ordrar !rovtagningen.

3. _UTFÄRDA\rDE: Ktrrbblcdarcn i den
;";l,trlllrllr'.b. :o,n .r.l,ar prorrasrirrgcrr,

.kali r.r!\år:t liir a li..r;r.),rr.l.cnra i KS \l( :;llo,l"l.lilr-ir.rIr.:rrorr rrll a t:r J,lar uttlrllr..

.\ L,r.rJ o-ar,t. rJ-,c rJtl:i|| rac g. rrnrr klrrLl,_

" 'l,r-.rs tor:,,rc, . c'r ,l.r :i .arr'c i,r .l:Il/i*
xlr ullä.a rrrj, r r:.r I, i I rr o, Ir or,lrrin., -\rir'; .1 rov fir ci 3^,i1.;n ra. .-, ror, ir tä_
r: '.,|c ' 

.ö1, rr,l, r. r o.lc.t lyearla.s, är.r:ir
rr ot\\.aIande l]rarl.e rr1 läcr s

,,4. 
rL\,.;tLCTSiNS RF.S t( \Ft_FNl tT:

r roJanr r( (, rb. I r.Irr1 .tilrtt Ll.t o, Ir h d
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ninsspunkt får ej överstiga 9 nT. per flyg-
minut.

6. KOI{PETENS.
FORDRINGAR :

5. MÄRKESVALÖRER: KSAK:s modell-
fiygnlarke finnes i följande valörer: Järn,
Brons, Silver, Guld och Elit.

s

; S2

;
85

l lver.inqar' .ot.l gal ( r clt o.lr san r re lttar-
l...niåv. skall ulfcjra- 'arrlr rr ,Jag oc'r i onic

'1,ll,ar ölid. ,\lirk.r'a J'all ( rövras i trrr
och ordning med segel- ellcr gumnlimotormo-
dcller i vallri ltlass.

7 KVALIFICERING FöR SEGELFLYG-
VERKSAMHET : Enligt Iiungl Väg- &
Vattenb-vggnadsstyrelsens sä1skilda best:in1-

-a*. j" äe" 27 december 1943 må uppnådda
rcsultat imodellflygning rälinas son] ett visst
antal arbetstilnmar för segelflygate, villten
ansöker om prenrier för A-, B- eller C-di-
rlorn. Detlr lirranlal f:r rr11 ;å rill hög t

.trr 7. er d"rr to 
"1. " 

hcr.li'1, sorr lordras,
rL r.. s. för A-diplom 20 tirn, för B-diplo:rl
40 tim. och för C-diplom 60 tim. Som norm

'ör n o,l,llllygares a-L.t'p1'lrriorr gäller
KSA K :. nro lcll llr s r irken i Lron'. s lvcr
och guld, villia värderas pir {öljande sätt:
llronimärke 5 tim., Siiverrnärke 23 tlfr,
(summa 30 tin.) och Guldmärke 30 tim
(summa 60 tin.).

Mode fl,lgtekotd

1, TILLÄTNA MODELLFLYGPLAN:
S,.clnLo.l.llcr. rlcJ tilLf, 'verrJ a relor,l karr

. r rj-vras. -krll rrnpft lla KS A K rcgcln' bc

stär nci,cer (UI: 2, punltt 4). Gummimotor
rlodcller, n]cd vilka svenslia tids- och distans-
rckord l<an erövras sliall uppfvlla KSAIT-
re:, lns bcstar lr el.' r'. Crrn'rrrinrotorrodelrcr.
o".t uitt, .verr.la lra.liql .l'rel ord kan eröv
ra'. är iri: förtrbrnin3'rrotormodcller. nred
ril!1 s\cnsla rrlio-J Lan erörra', är lria.

2. RÄTT ATT SÄTTA IIEI{ORD:
Srerrskt rckorJ karr erda'r lillerkånnas sö'
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kan<le som innctrar giltigt modellflvgarpass.

- Ansöl€n skall göras på av KSAK fast-
ställt {ormulär.

3. FöRHANDSMEDDELANDE: För att
kunna godkännas skall rekord vara satt vid
modellllygtävling eller rekordf örsök, som an-
mälts till KSAI( minst 3 dagar före rekord-
sättningen.

4. NOTERADE REKORD: Följande
svenslia rckord notcras oavsett använd start-
metod: Tidsrekord i klasserna S 1, S 2, G 1

och G 2 samt i grupp F, distansrekord i klas
serna S 1, S 2, G 1 och G2 samt i gruPP Ir,
|öjdrekord i grupperna S, G och F samt
l.a.tigl .t.rekord i grullerna G oclr F.

5. SÄRSKILDA BESTAMMELSER FÖR
TIDSREKORD: Rekordet skall överträffa
ridipare pällarrLlc nolcr:nA med rr Irst J0 qck

- "H 
rj id'minskninccn nlellan starllunkt oclr

landnilispunkt Iåiej övcr'liga a nr. per flt'g-
nrinrt.

6. SÄRSKILDA BESTÄNTMELSER FÖR
DISTANSREKOIID: Reltordet skall över-
träffa tidisare gällande notering mcd rninst
500 m. - Höjdninskningen mellan startlunkt
och landningspunkt Iår ej ör'erstiga 2 % av
dcn tillryggalägJa di-tan.cn. - För godliän-
nalde av di.lansrekord for,lras sär'\ill inlyg
orn landningsDunkten, son1 skall vara under-
tecknat av två personer, bosatta inom land_
ningsområdet.

7- SÄRSKILDA BESTÄMN{ELSER FöR
HöTDITEKORD: Rekordct skall överträffa
ticligare gållande notering lned minst 50 m

3

3

3

lågsta genomsnittstid Pet Nrilimitid ler flygning

s:r rol/G:eo

S:r5o//G:rzo
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BYGGTIPS FOR

MASSIVMODE LLBYGGAR EN

1. Slralia cn trribil r'ilken sonl helst. Bäst iir docli balsa. S€ till att diriensionelns passar till
ritningen.

2. Snrdera försl ritningen noga. Xalltcra sedan kroppcns sidoprojektion p:r träl{lotsen och
s1iär cller såga ut liontrrrcl-na. Gör sedan sanlnrahmda med ovaniftånprojeJttionen Forma
l{roppen och lionlrollcra att (l erhiller rätt genomsltärning. Putsa med sandpal|er nr 00

3. Vingen. Sågas cl1cr sli:ires ut och prolileras enligt litnirgcn. Sltall vingcn ha V-form, sii
var nog:! med alt tlen blir lil<a stor piL båda vinghah'orna. Vingen limmas seda11 till liroplen

1.

-).

Stjärtpartiet tillvcrl<as trecis sorrr vingcn.
I-andst:ill, troteller, spinrrcr nr. m. göres av spillbitar. Dcssa delar rronteras till planct
iörst när clet är 1n:tlat.

6- \'lålningcn. |'örst ytbehancllirrg nrc(i grrndlacli. I)ärefter rllålrring nrecl modcllplallack.
Arrvånd intc Iör rrtcl{ct frirg, dct karl {örd;irva hela rrrodcllcn.

7. Nlonterhg. Dclarna nronleras efler nri,lnilrgcn. \rar sparsam nlcd lilnlnet, arinats förstöls
de fiirladc vlorna.

E. Förse nodillen mccl nat;onal;tctsl)ctecliningar elc.
9. När rlcnna norlcll ät b1ggd, {öresätt hr c1i att Lygga en ny och b:ittre.

Iiftcr dc-qsa tips liarl Ni goit lörsöka Er p:r xtt bygga ncdalståcndc rllodcll av dcn Irol)[lära
S|amranjagarcn.

..1

--m"tr-
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T-.I GOR DrN HEMORT
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Fi;öil-;t 
^D/

E n morlellflygarc trivs inte 1lled att vara
,nsarn. Han nristc ha någon att di.luL.ra sira
problem med, och han behöver hjälp vid tri -
ningen.

Det är dårför ganslta självklart, att där
det finns cn nodellflygare så finns det nrinst
ett pai till. tr{cn mer liansl<e det inte blir.

tr{en varlör inte bilda en klrrbb? Är nan
{em man starkt, så räcker dct gott till en sty

lelse, vars uppgift givctvis blir ait sliaffa flcr
nredlemmar. Och så lian klubbcn rcgislrcras,
och medlen,marna f:! modellllygarpass ocll
diverse andra papper från KSAI{. (Sc vidare
rnder rubriken: Registrering, sid. 50.)

I(luLLen våxcr, o.h ir.krir,r cn,lag.ir
15:e nredlcn, han heter I{arl l{arlssot och

år nyckct vetgirig. I(arl den 15:e, sorn han
genast döps till, frågar tlötsligt efter klub-
bens namn. Namn, ja, det har man faktisl(t
glömt bort. I{an diskutcrar hit och clit: Gla-
dan, Sparven, örnen, l,Iåsen, Propellern, J3lue

Skics (f örslag f rån musiliintresserade morlell-
flygaren Joclte), Höken, Palken m. fl. Slut-
ligen begär någon votering, och sedan rösl-
sammanräkningen slutlörls konstatcras atl
Måsen erhirllit de llesta rösterna. Hrura lör
Xlodellf lygkh:bben trrtåsen !

Ja, så blir dct full farL i LluLbcr. 'ficligarc
1rar var och cn byggt hernrla hos fijriiftlrarna,
nrcn nu nr:istc cn l<lubblolial anskafias. I'el-
les farsgubbe har en bra vin<l ovanlör vcrli-
slan. Det blir klubblol<alcn. FinIint.

IIan ansliaffar bräder och slår rrpp bortl
otefter väggarna. Arbetsplatserlla förses med
lampor, väggarna målas, anslagstavla såttes
u1p och det blir slLrtligen en rilit;gi treVlig
lhrbblokal.

Så långt var allt bra. X{cn man måste göra

nera. Tävling så klartl Klubbtävling, n:ista
söndag på Bergafältei. Början klockan 10,

slut kloclian 14. tr{an tcxtar några plaliat soln

sätts upp i skolan samt pir några andra länp-
liga platser. I(ioskägare Andersson upplät f. ö.

ctt iitet utry nne för plakatet i {råga.
Det blev hyggligt modellflvgväder når >NIå-

scns> Iörsta tävling skulle gå av stapeln. N[an

var i norra änden av fält€t, det blåste nor-
danvind, och där salte klubbcns ordförande
Olle Skarp klubbcns errblen, på en för ända-
nrålct tillvetliad st:rng. Joclie som var en fif-
iig hcrre, fäste scdan mcd lrcrättigad sto]t-
irct sin vindslrut vid stången.

Alla grabbarna var ute i god tid, utom

6t



Sture. Han satt visst och byggde någonstans.
Dessutom {arlns det några {unktionnårer som

stod redo, tred lånade stoppur från Idrotts-
föreningen.

Kloclian ltlämtadc 10. och >Oscar> hastade
fralD till tidtagarna.'l'yvär'r sitg haD inte en

stor sten, och pang ! där gicl< vingcr, söndcr
unclel >Oscars> icke så iå liilon. Sofi tur
va1 hade han rescrvvingc lnccl sig,

Sedan gick det nlera städat lill på tävlings-
platsen. Strrtcma avverl<aclcs i lugn och ro,
och riktigt sliat)l;ga reslrltat rrppnåckles. Billy
\'ar absohrt säl.ier på att ta hcul S i.

Under täviingcns lopp tom det cn hcl del
åskådare tillstädes. Joclie, son r-ar. rätt br-a
i natemalik, ticli antalct bcgaparc till 2j.
Iiltbberrs kassör, 1og av sig skoJmössan, och
gjorrle cn insarnlingsrontt. >>trlodcllfl1,gl<lub-
Lrcn tr{åsen, trIeclelbys Ilygsimratlc urgdonrs
hopD.> Ilet blcv 7:6-5. Intc illa.

Shrt på rillir ccn. 1\lrrr lrrrllrJr idr ,;
rarna- Och tänlit€ åka herlirt. trIcn diL lilcv
nlagistcr llelger fral11 och lacliade för cn
llerlig tävling o lr ön.l.a,le god for5irni ,s.
I{lubben blcv till fö1jd av allt dctra rikrisr
självmcdl,elen, och ringde upp l oltalko r respon -
denten Iö{ Bergabygdcns Allehanda. och be-
rättade orr tävlingen.

I n:imnda betydelscfulla tidning kunde man
sedan läsa om tr{odellf\'glrlubben trliscns triv-
ling. Och i referatet {anns det ocl,så en dcl
berömmande ord för ]dubben och dess led-
ning. >Bra initiatiD, stod det.

>N'låscns> styrelsc var n1äl{ta belirten. Nu

kunde man g:r 1)i i ullstrumporna. Och det
gjorde man.

Ytleiligare en propagandaa{ton oldnades
med filmförcvisnirrg. Filmcn hadc dc blivit
r clionrn endcradc av I(SAll:s pressavdclning.

Så ytterligare ett par tävlingar. Sen slog nan
på sloi't och ordnade en nationcll tiivling. liiir
att det sliullc gii ril{t;gt bra i ljts låuades cn
crfaren tävlingsledarc fr:Ln cn storlilLlbb i stan.

l)et hcla såg 11t att g:i rilitigt bra. Det var
jr:st inga belil,nrmcr alls. Ifen så hadc klub-
iren det bra förspiint: lokal gmtis. Pcngar
i" lror rlns Jo"k i;n 'i. O, llI, r'r f ick n an in

lrir Flygaltoncn. lin kiinrl fll'gare från ltgl.
Iluvlldstadcn hade engagcrats som föredrags-
hiLllarc och inte mindre än 100 pclsoner hade
komnlit tillstäclcs. Ilet var r:i1t fcnonrenalr.
l.ltt hrx tillskol1 i trassxrr

Den lilla berällclscn lrår ovan har vclat
ge cr cn l;ten tfiattning om hur man merl

clltla medel lian itstadliomua n:'rgot förhål-
lanJcris .torl o l l,årl:'altig'. Dct är inga
mär1$,ärdiga salicr sorr lordras Lara ett visst
nrått av sunt lörnult och framiLtamla.

Svårighetcma med cn lilubb år alt hålla
dcn vid lir' år ut och år in. lfcn ingen skall
rlocli tappa hrrmörct lör alt cn lJubb stundonl
girr tillbalra. Det är r:itt natLrrligt - och s:r

:ir det jnolll alla organisxtioner. llct är bara
att spolta i nävarna och ta n\'a tag.

Lyclta till med er Jilrtrb. Och får ri nirgra
sr'åtlösta problen - fråga då erfarna nrodcll-
Ilygledare.
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