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gill oåz:a,Qä.mnez

vilka som halvårsprenumeranter följt oss ända

från starten rikta vi tacksamt en maning att

förnya sina prenumerationer. Vi ville gärna

skriva till var och en, men det är oss ej möjligt.

De lösnummerköpare, som uppskatta oss och

vårt arbeteo vill vi uppmana att prenume'

rera. Ni stöder oss och får själva tidskriften

snabbare och billigare.

Med Modellbyggarhälsning Bder

Bengt Lingmarlt'.

OMSLAGSBILDEN
ägnas d,enna må.nad, Ällebergstötslingen - stsenska segeltlggets hlttills största seger'

Vi ser Stsen Åhblom med' sonen Biörn betralcto Kranich'
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Redaktör och ansv. utgivare Bengt Lingmark. Redaktion och expedition Norrlandsgatan 31J3.

Annonsavd. Box 589 Sthlm 1 tel. 10 62 76. Postgirokonto 19 75 01.

Redaktionsfoto: Tage Uimerudh,

"I(an man prata sig till ett SM?"

\lej, det går inte, men det var nära att dei gick
l\lör Rune Andersson, "Bananen", på modell-
flygarnas SM i lördags. Pojken hade ett upplagt
mästerskap i F-klassen, då han startade sekun-
derna efber det tiden var ute för första perioden.
Red. sorn beviitnade starten, hörde visserligen
inte visselsignalen som angav tidsgränsen, men
'Bananen" visade g,enom sitt uppträdande att
han sjäIv ansåg starten vara för sen. Att sedan
börja diskutera ljudhastighet etc etc för att få
tiden godkänd är knappast fair play, frarnför
allt som han oo nonch,alans uppskjutit starten.
Både kärran och dieselmotorn voro fulltrimmade
åtminstone två timmar innan d,en slutgiltiga star-
ten. Att sedan grabben har alla tiders flygin-
tresse, hjälper inte upp saken. Som framgångs-
rik tävlingsflygare och elitman i flera år borde
han lärt sig tävlingsanda. Tävlingsledaren De-
rantz kom i en svår situation och en vild dis-
kussion uppstod, tills Eskilsiuna flygklubb dagen
därpå genom en välbestyrkt protest stoppade
saken.

Svenskarna tog i landskampen revansch för
nederlag'et i Jämijärvi och detta med bred mar-
ginal. Heder åt finnarna och deras ledare Len-
nart Poppius och åt Bjuvs Ove Meissner, bäste
man i landslaget, lil<å uppskattad av svenskar
som av Jinnar.

Glädjande nog visar icke-stockholrnarna mer
och m,er sin llass. Det är ett målmedvetet arbete
i förening med ,bättre kamratanda och mindre
divalater som är grunden Iör deras framgångar.

Samtidigt med stortävlingarna tävlade en hr
"Agaton" från tidskriften Flyg med sig själv, ut-
rustad msd fem dieseL:rod'eller av märket Pi-
notti. Modellerna hade tydligen insänts till Flyg
av modellbyggare, som ne.dlagt ett irnponerande
samvetsgrant arbebe på den spinkiga och vickiga
konstruktionen Flyg 44. Goda flygniagar gjordes
och publikintresset var stort. "Protokollet" Jör-
des på liberalast tänkbara sätt av en ung dam,
som i skrivande stund inte fått det färdigt, var-
för vi ev. skall återkomrna til1 envenemanget i
ndsta nummer. Pinotti-motorn är av högsta
klass.

Bidrag från lösekretsen mottages tacksamt, ets.

Mod"elltekniks innehåIl trllåtes enil,flst efter sörsk,ilt
h,on orar enligt öuerenskornmelse. Eftertrgck au
tillstå,nd" ao reda,ktionen och författaren.



Propos SM har föreningen Modellbyggarnas
Riksfårbund beslutat inbjuda till svenska mäs-

terskap i moilellbygge att hållas första gången i
*rrr isaS. Anmålningstiden utgår 1 februari
J.945 och 1 rnars skall tävlingsbidragen vara in-
lämnade. De insända modellerna indelas i föl-
jande klasser: A. Fartyg, B' tr'lygplan, p' Jtirn-
.,ag.r, O. Kraftrnaskiner, E. Hus och.industrian-
Hggningar, F. Bilar och fordon, 'G' övriga mo-
a"tt"t, ff. Inbjudningsklass. I huvudsak komrner

samma regler att gälla som för "Teknik i Minia-
tvr" ,på tekniska Museet, men kravet på att ve-

ie.båratdu sjäiv skall ha ut'fört arbetet har

.tåtptt. Frånsett det sensationella med SM i nå-
got så artskilt som modellbygge och j titeLa
ituen"k miistare i modellbygge" (!) är hobbyn

onekiigen väl betjänt av utställningar och propa-

ganila. På detta stadium kan vi endast hoppas

ätt arrangörerna ha framgång, för undets sty-
relse utgöres av aktiva ocå skickli'ga modellbyg-
gare. Red. återkommer med ytterligare uppgifter
orn det intressanta projektet i nästa nummer'
Föreningen beslöt vid sitt sammanträde på för-
slag av dess v. ordf. dir. ,Arvid öhlin att ingå-
ende granska en del material för rnodellbyggare

vilket saluföres i Stockholm' Resultatet av

lVIODEI,LIBKNI'K

granskningen kommer att i brev tillställas för-
Jningens medlernrnar. Ett he'dervärt och bra för-
slag, det gagnar både modellbyggare och modell-
firmor.

Till slut kommer sorn vi lovat Modelljärn-
vägsförbundets "svensk standard för rnodell-
jäÅvfuar" i detta nummer. Det har stor bety-
ielse "tt alia firmor och modellbyggare tillämpa
dessa standardmått, det ger en garanti för att
vagftrr och tillbehör passa alla anläggningar i

".Å-" 
skala. ilandets kunnigaste modelljärn-

vägsmän ha samarbetat vid utformandet av den-
na svenska standard, viiket är garanti för att
alla intressen blivit tillgodosedda. De som äro

intr.esserade kunna hänvända sig till förbundets
sekreterare revisor Ingemar tsjörne, Ploggatan 5,

Sthlm. För närvarande upptages in'gen rned-
lemsavgift.

Vår täv1ing om den minsta el-rnotorn är av-
gjord och resultatet kommer i nästa nummer'
Vi ber hr Ullman, som vid ett besök på vår re-
daktion lämnade två motorer, brevledes sända in
adress, då tävlingskortet förkommit'

B. Lingmark'

UPLAN D S

ENSKI LDA
BAI\I( A/B

GRANDAD 7865
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Europas nordligaste flygplansfabrilc bygger

Sueriges

modernaste

sltoffllygplan

SK 25 är ett elegant och

ekonomiskt sportplan -
och en idealisk skolma-
skin. Hiir breduid är Mag-
nus Gernes sgn på, saken.

e verige har fått sin andra och samtidigtv vär' världsdels förmodligen nordligaste
flygplansfabrik. Den har startats av AB
Hägglund & Söner, örnsköldsvik, som här_
med givit ett slående bevis på vad norrländsk
företagsamLret i förening med målmedveten
energi kan åstadkomma. Sedan någon tid le_
vererar företaget flygvapnets nya skolflyg_
plan av typen Biicker-Bestman med beteck_
ningen SK 25. planet bygges på tysk
licens men är oaktat detta till konstruk_
tion svenskt. Dess upphovsman är ingenjör
J. V. Andersson, numer hos SAAB, vilken
tidigare varit anställd hos Biicker. Ex_
pertisen är enig om att SK 25 är en syn_
nerligen modern och ändamålsenlig skol_
plantyp. De flygaspiranter, som få göra be_
kantskap med denna, erhålla således utbild_
ning under idealiska förhållanden.

Det första planet av typ SK 25 har byggts
på mycket kort tid. Detta är så mycket märk_
ligare som Hägglund & Söner tidigare sak_
nat erfarenhet av flygplanstillverkning. Byg_
gandet av det nya skolflygplanet utgör emel_
lertid endast en del av ,företagets uppdrag
för Flygförvaltningens räkning. Ännu är det

emellertid för tidigt att nämna vidare de_
taljer. Hägglund & Söner har även skapat
förutsättningar för upprättande av service
åt civilflyget, och även på detta område har
fabriken kunnat notera en del beställningar.
Meningen är att den i framtiden i allt större
utsträckning skall inrikta sig på sådana upp_
drag.

För den nya verksamhetsgrenen ha åt_
skilliga åtgärder vidtagits. I anslutning till
fabrikskomplexet i Gullänget har en start_
bana på 700X80 meter anlagts. örnskölds_
vik har härigenom erhållit landningsmöjlig_
heter direkt invid centrum, vilket säkerli_
gen kommer att visa sig ovärderligt när ci_
vilflyget tar .fart på fullt allvar. Alldeles i
närheten ligger Höglandssjön, som på vin_
tern erbjuder möjlighe,ter till start och land_
ning för flygplan med skidlandningsställ och
på sommaren för sjöflygplan. Detta kommer
säkerligen att visa sig vara av särskilt stor
betydelse för serviceverksamheten.

SK 25, ,berättar disponent Gösta Hägg_
lund, är det första militära svenska skolflyg_
plan av typen "Side by side,,. Eleven sitter
således bredvid läraren, vilket möjliggör en

, .,{'\',''., t'tr..o \&*,., $\
" .i



närmare kontakt vid flygutbildningen' Kabi-

nen är täckt, något som är särskilt värde-

fullt med hänsyn till vårt stränga klimat.

Planet iir försett med fullständig instrument-
flygutrustning. Genom en anordning för

mörkläggning av kabinen kan eleven helt
isolerad öva sig i flygning enbart med in-
strumentens hjälp. Givetvis medföljer här-
vid säkerhetsförare.

OmJattande provflygningar rned detta

svenskbyggda plan ha utförts enligt Flygför-
valtningens bestämmelser, genom vi-lka var-
je manöver, från den första rullningen på

marken till de mest krävande avancerade

manövrar i luften, genomgingos under mi-
nutiös kontroll av såväl flygvapnets som in-
strumentens funktion. Styrkrafter och has-

tigheter protokollfördes därvid noggrant

för att man senare i lugn och ro skulle kunna

kontrollera de avlästa mätvärdena. Samtliga

prov gåvo fullt tillfredsställande resultat.

lTIODELLTEKNIT

Bland de närvarande representantel'na för
flygförvaltningen märktes bl. a. chefen för
Försökscentralen i Malmsiätt major Ender-

lein, som personligen företog en del av pro-

ven. Flygvapnets chef generallöjtnant Nor'-

densköld, hal f. ö. egenhändigt övertygat sig

om planets goda egenskaper genom en prov-
tu:: över örnsköldsvik.

SK 25 är försett med 105 hkr motor, som

ge1' en högsta hastighet av 210 km/tim. Ben-

sinförbrukningen uigör 1,3 litel per mil,

d. v. s. inte mycket mera än vad en bil för-
blukar. Vingar:nas spännvidd är 10,66 meter,

flygkroppens längd 7,85 meter. Som redan

nämnts är planet tili stör-re delen byggt av

trä. Flygkroppens främre clel, där besätt-

ningen och den huvudsakliga utrustningen
har sin plats, är emellertid utförd i str'ålrörs-
konstruktion. Pianet kan för varje tankning
flyga ?5-90 mil - beroende på hastigheten,

som ju direkt inverkar på bensinåtgången.

I d,en jöttelika monteringshallen arbetar skick'
Ii.ga hiind,er meil d.en första maskinen, sun fö-r
kinge sednn intörliuats rned' flAgets flAgplanpa.rk,

Vingarnas triikonstruktion ger lt'antuerkarna en
god chans. Det skall, måste oclt kommer att

httlla. Perspekti.tset gör att sprgglarna sgn'as
större tin d.e äro.
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SK 25 skala l:20.
K or tfattad arb et sb e slriu nin g.

f) e åtta spanten, på ritn. sid. b, av 1 mm.
r-,rplywood, utsågas två av varje. I spant B ut-
sågas endast de ofyllda urtagen, medan spant
4 skall förses med alla markerade urtag. Rit-
ning'en losskäres och fästes jämte genom-
skinligt tåckpapper på ett ritbräde eiler en
bordskiva. Köllisterna, som skäras Bb mm.
långa, fästas på ritn. med knappnålar och
spant 1-5 fastlimmas vinkelrätt mot ritning-
en med balsalim eller Pandetikon. Samtliga
ribbor (longeronger) blötas innan de läggal i
sina urtag och fastlimmas. När allt har tor-
kat, lossas flygkroppsdelen från täckpapperet,
ritningen vändes och arbetet med kroppshal-
van fortsättes. Den redan byggda främie de-
len fästes med nålar så att spant b kommer
på sin markerade plats och köllisterna nå-
las fast efter ritningen, spant 6-8 limmas
fast och longerongerna, som från början ta-
gas i full längd, läggas i urtagen och limmas.

Ritningen kopieras och andra kroppshalvan
bygges och fastlimmas med den första. Nos-
blocket utformas i björk och borras för pro-
pelleraxeln och nosknapp av hårdträ. Spant
9 är avsett som fäste för bakre kroken till
gummisnodden on modellen bygges flygan-
de. Fena och stabilisator bygges av ribbor
på ritningen, liksom sido- och höjdroder. Rod-
ren fästas med gångjärn av tunn järntråd
eller sytråd. Obs. att höj.drodrets främre list
är genomgående, så att båda höjdrodren röras
samtidigt.

. 
Vingspryglarna utsågas ur 1 mm. flak ochvingen bygges på ritnlngen. Om naeo;- t""_

k-er att röl.liga skevningsioder ocir flås Xo'm_plicera arbetet för mycket, t<unna Oesla mår_keras med tusch, Invid sprygel 1 fästes enbred ribba med urtag för 
- landningsställÄ

ben.

. .Tnndningsstället bygges efter ritningen,
hj^ul och.-propeller kunnä ev. köpas färdTga.
{åpan till sporrhjulet bygges av två siäo_
stycken av 1 mm. flak och ett mellanstvcke
av 2 mm. flak med urtag enligt den streäka_
d_e -linien. Hjulet utsågas av i mm. plyrvood.
Kabinen bygges av ribbor och kläs inäA cet_luloid eller cellofan.

. 
De fyra avgasrören äro utritade endast på

sidoprojektionen och bestå av rundade rib_
bor.

Motorhuven och till spant B kläs med tjockt
papper, flygkroppen, stjärtplanen och vingar-
na med japanpapper. I.lygkroppen bör målassvart med flygvapnets märkä på sidorna
och framför detta flottiljnummer. tr'lygvapnets
nummer målas i stora vita siffror på mbtor-
huvens och fenans sidor, Vingarna målas röd-gula med flygvapnets märki på undersidan
och trampfan6r målat i grått på översidanintill flygkroppen. Se Gernes teckning sid. B.

Vingstrålkastare, instrumentbräda och and-
ra detaljer liksom den enskilde modellbygga-
rens personliga finish, avslutar arbetet,

7
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DCn FLYGAI\DE
I(RAMFORS-

F'LICI(AN.
pliclioi' och flyg är egentligeu något
r alldeles speciellt. Att se ett gäng

grabbar en vacker sönclagsmorgon dra

iväg med sina läckra modellplan äl gan-

ska vanligt, mett är en flicka med i
st'ättgen, clå måste man helt enkelt vän-

da sig om ett tag. Ja, vem vet, man l<an-

ske till och nrecl vänder orn och följer
nrecl rlet lilla gänget ut till "flygfältet".

Tyvärr är det emellertid nog så säll-

synt att få se en modellflygancle flicka.
l\{en varför? Det vet nog ingen riktigt.
I allmänhet har man ju den uppfatt-
ningcn att moclellflyget är något för
pojlrar och inte alls lämpar sig för flic-
l<or. Men det är fel - man kan näppe-
ligen tänl<a sig något trevligare än när
fliclior och pojkar tillsammans arbeta
med sina modeller och då och då ger
sig ut till äclel tävlan.

Maude Thiger från modellflygklubben
i Kramfors hör emellertid till de verk-
ligt få flickor, som med liv och lust går
in för modellflyg. När vi en kväll helt
cför'happandes kom in i hlamforsklub-
bens bygglokaler fann vi till vår förvå-
ning några flickor bland alla pojkarna.

Och bland dem Maude Thiger, som var
i full färd med en modell.

Får ui presentera: Maude Th'iger, en söt och,

köclc sportfli.cka, med aIIa tiders hobbg - mo-
d,eUtLgg. Ned,erst uisar hon en oiilbyggd, och tsäl-

flggantle gutntnimotorrnodell - en sAlL sotn ui
uille se ottare på, modellflggtöulingarna.

8
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visst kan man finna frickor som är intresserade för flgg - men kui.nnliga modell.-

flggare iir dessuärre en mycket siillsgnt företeelse. Varför? Det finns kuinnliga rno-
tor- och segelflygare, som iir uerkligt skickliga - men det uerkar som modellflgg

oore under den ktsinnliga uiirdigheten - eller är det oföretagsamhet? Visst iir flic-
korna uiilkomna i mod,ellflygklubbarna eller hur.

Maude gick i vintras i Gudmundrås

realskola och har väl nu tagit sin exa-

men. Det var pojkarna i hennes klass

som satte i gång med modellflygklubben

och intresserad av sport som Maude är,

var hon clen första av flickorna att ge

sig med i leken. Så fort hon hann, satte

hon igång med att hjälpa klubben fram-
åt. Hon anser, att modellflyget är en

alldeles utmärkt avkoppling från allt
skolarbete, och hennes högsta önskan

just nu ar att få komma ner till Ålle-

berg - de svenska segelflygarnas hög-

borg - ett slag för att lära sig segel-

flyga.

Men Maude Thiger är verksam på

många andra områden också och är bl.

a. en duktig gymnast och idrottsflicka
över huvudtaget. Frisksportare är hon,

och mången tidig vintermorron spän-

ner hon på sig skidorna och ger sig ut
i skog och mark.

När Maude slutat skolan, har hon

tänkt söka in vid sjuksköterskeskolan i
Uppsala Maude Thiger drömmer
nämligen om att bli sjuksköterska.

öuerst forrnas propellern till en ng kärra, aingen

iir tyd,ligen redan klar. Ett beois för att hon går

in för m,oilellflygsporten på alluar få. oi på ne-
d,ersta bild.en. Maud,e Thiger tas i anspråk sorn

föreläsare inom klubben, Förtnodligen gdller det

mod.eltf Iggteori.Rune Dahlquist, H-g & G-e.



Modellflyglägret i Jemilärvi.
Au Arne Sir6n.

En ao Finlands mera kända modellJlggare
ger oss en glimt frän finskt modellllEg som

ett apropos tiLL landslcampen i Stoclcholm

den 26 aug.

rIör någon tid sen avslutades på Jämijärvi
f årets internationella modellflygläger i
vilket ett rhundratal modellflygare deltog'
Lägret, vid vilket 10 tävlingar hölls, varade i
fem dagar, och fastän vädret inte var spe-
ciellt gynnsamt, nåddes verkligt goda resul-
tat - bl. a. ett nytt finskt rekord i klass A
för segelmodeller lydande på 17 min 54 sek.

Av de till tävlingarna inbjudna utländska
gästerna, had'e enclast svenskarna anlänt'
Det var ett femmannalag med O. Huzell som

lagledare, Av deltagarna var väl Rune "Ba-
nanen" Andersson den som för närvarande
anses som den främste av de svenska modell-
flygarna. Han fick för övrigt hederspris för
den bästa prestationen under lägret. "Bana-
nen" gjorde allt för att säkra en seger för
svenskarna och han var faktiskt ej långt från
att lyckas.

Tävlingarna inleddes med hangtävlingarna
för klass A. Bästa tiden bland fyra flygningar
var den utslagsgivande och resultaten blev
som följer:

1) Toivo Lumme, P. SP. L. K., 1.53'9

2) M. Lehto, P. sp.L. K.,1.45.6
3) Göran Lindholm, Sverige, 1.20'3'

I tävlingarna deltog ett fyrtiotal modellfly-
gare,

Dagen därpå gick A-klassens högstarttäv-
lingar av stapeln, kombinerade med en

svensk-finsk landskamp. Medeltiden av tre
obligatoriska flygningar var utslaggivande'
Inom parentes sagt, användes detta system
för första gången vid en större finsk tävling'
Svenskarna hade mycket besvär med Jämi-
järvis "braktermik", varför: de inte klarade
sig i denna tävling särskilt bra. Det finska
laget (Viljanen, Silmunen, Karlsson och

Kokko) vann överlägset. Den utlysta lagtäv-
lingen vanns av Björneborgspojkarna'

I de individuella tävlingarna segrade
Enehielm,

Cumulus, vars två första flygningar voro på

10
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omkling fyra minuter och vars tredje räckte
över två minuter. Den nye rekordhållaren
Toivo Lumme kom först på fjärde platsen.

1) B. af Enehielm, Cumulus, 3.20.2

2) Dick Karlsson, örnen, 3.04.6

3) Tauno Silmuen, KärPänen, 2.24.6

B-klassens hangtävlingar hölls under
ogynnsamma väderleksföfhållanden. Det var
nämligen nästan vindstilla och när det nån
gång verkligen blåste, btåste det alltid i rikt-
ning utmed hanget. Redan från början tog

"Bananen" ledningen och låg en lång tid som

förste man. Han blev visserligen upphunnen
av de övriga deltagarna men fick med sin

sista flygning en tid, som ingen mäktade för-
bättla.

1) Rune Andersson, Sverige, 1.23.0

2) A. Käkäläinen, I(LK, 1'20.6

3) J. Lempinen, JYvåskYlän, 1.19.0

Lägrets mest spännande och intressanta

tävling var FAI-klassens högstartdito. Svens-
kalnas stora startsäkerhet gjorde deras re-
sultat mycket jämna och det såg en sund ut
som om det skulle bli en dubbelseger för
clem. Det sista finska hoppet, Raimo Anti-
kainen, Kemi, klarade dock upp situationen
och säkrade en finsk seger med sin sista

flygning.
1) R. Antikainen, Kemin LK, 5.09.4

2) R. Andersson, Sverige,4.48.7
3) K. Jansson, Sverige, 4.05.2

I tävlingen deltog 28 modellflygare och

medeltiden av två flygningar var avgörande'
I B-klassens högstarttävling avgjorde åter-

igen den bästa tiden, men detta till trots
vann svenskarna. Det syntes tydligt att dessa

hunnit bli ordentligt varma i kläderna och

kunnat anpassa sig efter de meteorologiska
förhållandena På orten.

1) K. Jansson, Svelige, 13.54.4

2) J. Weneskoski, Helsingfors, 13.01'2

3) K. Hagglen, Someron LK, 9.27.3
(Vat god" torts. å' std' 44)
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Helge And.ersen meil den förniimliga mod,ellen
"Kalorius".

6 gentligen är det danska modellflyget
Dganska gammalt. Redan för så pass länge
sen som år 1909 ägde nämligen den första
danska modellflygutställningen rum i Kö-
penhamn. Men den riktiga stora och sensa-
tionella utvecklingen började först 1934. Un-
der mellantiden hade emellertid det dansl<a
modellflyg- och glidflygförbundet uträttat
ett synnerligen gott pionjärarbete.

I augusti 1934 dök den första danska mo-
dellflygboken upp. Och som författare stod
den välkände danske folkskolläraren och
modellflygspecialisten Knud Flensted-Jen-
sen, som till största del hade hämtat sina
kunskaper på modellflygområdet ur den
tyska fackpressen. Den i den danska modell-
flygboken beskrivna segelmodellen har t. ex.
inspirerats av den tyske modellflygspecialis-
ten Horst Winklers modellkonstr-uktioner.

Äret därpå - i april månad - bildades så

i rikets tredje stad Odense Modellflygklubb,
som numera är- landets ledande klubb. Här
införde man att börja med tyska modell-
konstruktionel och speciell för'kärlek ägnade
man konstruktioner som BABY och
STROLCH. Ännu så sent som 1939 vann
STROLCH flera av de största nationella täv-
lingarna.

Följande år grundades över allt i Dan-
mark klubbar och dessa förenades med

Odense Modellflygklubb till Dansk Model-
flyver Union. Man skrev då 1937. Från det
året började en av de största danska vecko-
tidskrifterna ge ut en serie modellritningar
för att på så vis söka popularisera modell-

DAIISI(T
modellfly g.

Av Per Weishaupt.

Den storartade utueckling det danska mo-
dellflllget de senaste åren genomgått, har ej
uarit utan inflytande på modellflgget i d,e

slcandinatsiska liinderna, Hiir nedan redogör
en au danskt modellflggs uerkliga specialis-
ter för Danmarks mod.ellJlgg, sådant det ter
sig just nu. Författaren kompletterar iiuen
sin framstöLlning med en återblick på. det
danska modellflg g ets utu ecklingslinie.

Nedan aisar Merten sin KI 7 (4 dnL") med' föII-
bara propellerblad. och slots - en gpperlig mo-
del.I Därund,er en tgpisk d,ansk lådkärra. Tgpen
har otaliga ."oo"*lfln*rjf.en på' d.enna sidatt

l1
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flyget. Speciellt den första modellkonstruk-
tilnen, en nybör'jarmodell med 1 m spänn-

vidd och konstruerad av specialisten Sven

Wiel Bang, byggdes och flögs i stor utsträck-
ning - 

jå, t"utt räknar me'd att över 10,000

exemplar- sett dagens ljus'
193ö var ett betvdelsefullt år i det danska

modellflygets historia' Unionen anslöts näm-

ligen då till den danska Aeroklub'ben, en

nltionell modellflygutställning ägde rum i

MODNLLTEKNIIT

Köpenhamn och en nationeil modellflygtäv-
hn! genomfördes. Vid den sistnämnda del-
togo 9f modellflygare med tillsammans 127

*Jd"11u". Samma år sändes ett antal danska

modellflygare till de internationella tävling-
arna i England och Sverige.

Trots alla de svårighetel kriget för't med

sig går det danska modellflyget sta'digt fram-
at. igaf ägde ett lvckat modellflvglägel rum'

som upptepades nästa år' Samma år kom

Viböriarullpifrånt.a.ochmöterdanskem'tl'starenooeHansson.Bred'oidhonomstårBog
Kourtmnn ("Ghandi"') "å:" ä"i"""ä;;;å; ";' 

hais-kinku'rertsen i' mellersta segelmod'ellklassen'

En r:dlflygond" annrtnt iiio'Åia""it" it{"Å ttt[å' it"ii"'"' d'ö'runder en oäLbepröuad seglare i

iiå,,1i'it-o"rnn. optirnistl'ri i;;;";'L";; m{if"*"lr'm.otorn 
och dettar intensiut i sutnmi-

-qA{F*. 
_

72



It

J

Soptornber 1944

Sont. representant lör Danntarks skalamodellbgggen uisar oi, en Vickers Armstrong Wellington -ett betagande arbete. Vern har hiir i, land,et pröuat det bgggsiittet med så gott renLltat?

5.l

också den bästa danska modellflygboken
hittills, en digel volym på över'300 sidol som
fått ett lika entusiastiskt mottagande i de öv-
liga skandinaviska ländel'na som i Danmalk.
Sedan detta år'finns även en för'nämlig mo-
delltidskrift, som kommer ut varje månad
och redigelas av en känd dansk modellfiy-
gale, Johs. Thinesen.

Låt oss så kasta en blick på de .Canska

tävlingsreglerna och de prestal"ioner man
gått iland med.

För att kunna slå rekord och för' att få 'Cel-
taga i modelltävlingar, måste bestämCa reg-
lel följas vid konstruelandet av modellerna,
som indelås i 11 klasser:

3 klasser för' genomsnittliga gummimotor'-
modeller', indelade eftel vingytorna;

1 klass för ankmodeller och flygande
vingar';

1 klass för' inomhusmodeller';
1 klass för bensinmotolmodeller';
3 klassel för genomsnittliga segelmodeller,

indelade efter vingytorna;
1 klass för' ankmodeller och flygande

vingal av segelflygtyp;
1 klass för segelmodellel med stylanord-

ningar'.
Det finns rekold för' tid, str'äcka, hastighet

och höjd. Alla modelltypelna måste ha en
minsta vingbelastning på 15 gram/kvdm.
Största kloppstvär'snittet måste hos gummi-
motormodellerna vara L x L : 100, hos se-

gelmodellel L X L: 200. där' L är lika med
längden på kroppen. Vid tävlingarna räknas
en flygning under 20 sekunder som felstart
och flygningar på över 6 minuter få endast
r'äknas för 6 minuters flygningar, varigenom
"tupp-flygningar" eliminer.as.

För' att erhålla guldmär'ket måste den
danske modellflygaren samma dag utföra tre
flygningar på 90 sekundels flygtid med mo-
tormoCellel eller 4 minutel med segelmo-
deller (200 m lång högstartlina tiilåten).
Dessa bestämmelser anses redan nu vara
hållna i underkant. Hittills har godkända
prov för ett 40-tal guldmärken avlagts med
gummimotormodeller och ett 30-tal med se-
gelmodeller. Även med andr:a modeller, in-
omhusplan, bensinmotormodeller- ocrh has-
tighetsmodeller kan man bli s. k. e.litflygare.

De förnämligaste danska rekorden lyder
på 18 tim 54 sek, 19,250 m. sträcka och 15,4
m/sek hastighet för gummimotormodeller.
För segelmodellplanen åter' är motsvarande
siffror 1 tim 16 rr,in 22 sek och 32,300 m.

De danska modellelna konstrueras i stort
sett på samma man6r som de tyska model-
lelna. Mestadels är de av tämligen enkel
konstruktion och byggda av vanligt furuträ
och papper till skillnad från de svenska mo-
Cellerna, där man ofta återfinner balsa och
andra mer lättarbetade och förmånligare
materialslag. Då det är önskvärt att model-

(Var god. forts. ä sid,. 42)
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Publiken och Modellfly get.

Vad kan göras för att modell'flygningen
skall bli en uerklig publiksportT En under-
sökande diskussion i. denna frå'ga inledes htir
med några originella förslag.

1 tt organisera en modellflygtävling är inga-
f\ lunda någon lätt uppgift. Sär'skilt gäller
detta tävlingar med segelmodeller, som gär-
na dra ut på tiden och kräva många tidta-
gare o. a. funktionärer, beroende på att var-
je enskild start tar så iång tid, även om del-
tagarna sköta sig bra och skynda på med
starterna. Att komma till någon rätsida med
problemet är inte lätt. Den id6 som tilläm-
pas på S. M. med försök ena dagen och en

start som final den an'dra, är mycket god.

Tyvärr kan den inte tillämpas på vanliga
tävlingar, då det ju i allmänhet möter myc-
ket stola svårigheter att samla de tävlande
flera dagar.

Ett annat sätt att lösa problemet vore a1t

helt radikalt skära ned antalet starter med
varje modell från tre till en och sålunda låta
dagens bästa tid bli avgörande. Mot detta
invänder man naturligtvis med all rätt att
detta vore att återgå till ett system som en
gång förkastats. Men som förhållandena har
utvecklats är det ändock sällan den bästa
modelUlygaren som vinner, utan snarare
den som haft tid och råd att bygga och trim-
ma tre modellel i samma klass, och som se-
dan på en tävling kan flyga bort en i varje
stalt. Den som hal en vältrimmad och kan-
ske bättle modell flyger ofta nog bort sin
"kärla" i lörsta starten, och är därmed ur
räkningen.

Fördelalna med ett arrangemang som det
ovan skisserade sedda ur organisatorisk syn-
punkt stå naturligtvis klara för envar. För'-
utom det förhållandet att man nu skulle
kunna genomföra tävlingarna på praktiskt
taget en tredje'del av den tid som förut åt-
gått skulle de vinna åtskilligt i överskådlig-
het och spänning. Publiken kan följa med
och vet vem som leder tävlingen efter varje
start. Nu är det nog en liten bråkdel av
publiken som stannar på en hel tävling, vil-
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ket ju faktiskt inte är att undra på. Man ser
endast en massa plan som startar och får
ingen uppfattning om hur spännande en mo-
dellflygtävling faktiskt kan vara.

En annan given fördel med ett sådant ar-
rangemang är att de tävlande själva skulle
få betydligt bättre tid icke endast att sköta
sina egna modeller, utan även att studera
andras och få bättre tiilfälle att utbyta råd
och erfarenheter med sina medtävlande och
konkurrenter, än som nu är fallet. Något av
tävlingarnas mening ligger ju i detta' Kan-
ske modellflygarna också skulle få tid att
vara mera tillmötesgående mot publiken,
demonstrela sina modelier o. s. v. Hittills
har det faktiskt brustit mycket på den punk-
t en.

Som någon kompensation för det ringa
antal starter de tävlande sålunda skulle få
gör'a kunde man ju låta dem starta i alla tre
klasserna i st. f. som nu endast i två. An-
talet starter skulle ju i alla fall skäras ned
från sex till tre, alltså en minskning till hälf-
ten.

På tävlingar utomlands, undantagandes
några få, t. ex. wakefieldtävlingen, är det
alltid bästa tiden som avgör' och inte meilel-
tiden som här, även om man där gör tre star-
ter. Sålunda skulle detta utgöra ett steg i
riktning mot denna anordning. Vår strävan
bör vara att närma oss de internationellt
gällande bestämmelserna, och denna syn-
punkt lägger tydligen intet hinder i vägen

här, åtminstone har man inte tagit avstånd
från den.

Förslaget synes först kanske djärvt, men
måhända vinner det vid närmare eftertanke'
Vad säger klubbledarna och tävlingsarran-
görerna om det? En diskussion i saken skulle
säkert inte vara helt utan intresse, och red'
ser gärna att en sådan kommer till stånd'
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Det inducerade luftmotståndet
ur olika synpunkter.

Au Anrc Sir6n-

I anslutning till u&r artikel i nr 3 au Mo-
d,ellteknik ha ut nöjet att publieera (Ienna

finska artikel' i' den aktuella frågan om det

in d'uc er ad, e I'uf tmot stån de t'

lla mer erfarna modeilbyggare torde sä-

kert känna till vad som menas med det

inducerade motståndet, men för de mindre

initierade skall vi här gå in på en närmare

förklaring.
Som bekant rör sig luftströmmen både

kring vingens översida och dess undersida'

Vid vingspetsarna, där dessa två luftström-
mar möts, uppstår s. k. randvirvlar' Dessa

virvlar förorsaka, liksom alla andra virvlar',

ett visst motstånd - det inducerade mot-

ståndet. Detta motstånd sökel man minska

på många olika sätt: man ger vingspetsarna

Lalvcirkelform eller gör dem elliptiska, sätter

s. k. ändskivor på vingspetsarna, skränker

dem o. s. v. Läte man nämligen vingen vala

oförändrad ända ut till spetsarna, komme

man att för'lola en del av vingens bärande

yta på grund av virvlarna.
lVlest eff ektiv i denna kategori är' den

elliptiska vingen, genom vilken man erhål-

ler en elliptisk lyftklaftfördelning' fig 1' Ty-
värl har emelleliid denna vingform å andra

sidan betydande nackdelar' För det första

är den svÄr att konstruera och bygga, för det

ancira är den ofördelaktig om man tänker på

det Reynolska talet (txvx70), som avtar mot

,ringrpåtsarna på grund av dess avsmalnan-

de, 
- ända tills det blir underkritiskt' När

detta inträffar, tilltar som bekant vingpro-
filens motstånd i samma mån som dess lyft-
kraft avtar, d. v. s. vingspetsarnas bär'kraft

minskar kraftigt' Observera att det hela ti-
den är fråga om modeller' Hos ett beman-

nat plan är det föga fara att re-talet blir un-

derkritiskt, då den med modellen jämförda

stora hastigheten medför stort re-tal)' Vid

skränkning av en rektangulär vinge med av-
rundade spetsar, uppnår man en i det när-
maste elliptisk lyftkraftsfördelning och där-
igenom även mindre cwi (inducerat m9t-

,Ia.ra). För de intresser-ade lämnar vi här

lormeln för detsamma:

där F är vingytan och b spännvidden' Denna

formel gäller endast vid elliptisk lyftkrafts-
fördelning. Har man t. ex. en rektangulär

vinge utan skränkning, så är cwi ungefär

5 9å större.
Emellertid finns det ytterligare ett sätt

att kraftigt decimera det inducerade mot-

ståndet och härvid har man gått helt andl'a

vägar. Vid ingående vindtunnelförsök lade

må na.ttligen märke tilt att strömningstrå-
darna eller strömlinjerna inte gick paraiielit

över en vinge med utpräglad pilfornr' utan

att avståndet dem emellan blev allt större
ju längre åt vingspetsarna till de strömmade'

ilg z. f.,ttt-olekvlerna gled följaktli,gen mot

lri.gsputs".rra och när vinkeln ökades eller

huriigtt"t"tt minskades, bildades stora virv-
lar vid dessa' Strömmen gick då tvärt emot

sin ursprungliga riktning, fig 3' Virvlarna
Ot.a" ttatig*om det inducerade motsiåndet

avsevärt. Nu frågade man sig emellertid hur
det skulle gå, ifall man placerade vingspet-

sarna fram]ör vingroten, alltså i rak m-ct-

,"tt titt pilformen. Resultatet blev mycket

,it tlgt det väntade: strömlinjerna drog sig

vid i,ingspetsarna åt vingroten till, varige-

nom virvelbildning uteslöts, fig 4'

Detta var dock endast ett försök, utan an-

c'a9 F
cui X u

n
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nan vetenskaplig betydelse, ty vid höga
hastigheter är förhållandet ett helt annat.
Men vetenskapsmännen ha utan att ana det
gjort modellflyget en stor tjänst. Visserligen
är denna vingtyp ny och ännu oprövad, men
det oaktat har den visat många fördelar, som
tydligt uppväger byggnadssvårigheterna. De
finska modellflygarna var för sin del ej sena
att genast ta den i sin tjänst då den dök upp
Iör ungefär två år sen i facklitteraturen oclr
sen den tiden har ett otal finska modeller
utrustats med denna vingform. En modell
med vanlig pilform är ju ytterligt kursste.bil
och av den anledningen väntade man sig
motsatsen av en modell med negativ sådan.
Och det var fönhoppningar, som sedermera
kom att besannas; modeller med denna ving-
form har visat sig sällsynt termikkänsliga
och har dessutom andra praktiska fördelar
av stor betydelse, vilka kanske dock ej fram-
träda så tydligt på den flygande modellen.
Glidvinkeln, för att nu ta ett exempel, är
utan tvivel bättre än hos vanliga modeller,
emedan det inducerade motståndet bortfal-
ler till stor del. Däremot är en annan sak
klar och uppenbar: modeller med negativ

MODXII.I,IMKNIiK

pilform har en utomordentlig slartförmåga,
som visserligen är svår att förklara rent teo-
retiskt sett, men som desto tydligare framgår
vid praktiska försök.

Här i landet torde denna vinge vara rätt
okänd. Den enda modell med en sådan ving-
form, som vi känner till, är den modell i
klass M 2, med vilken Sigurd Isacsson del-
tog sommaren 1942 i modellflygtävlingarna
vid Jämijärvi. Vi får uppriktigt hoppas, att
denna modell ej skall bli den enda med ne-
gativ pilform.

Hittills har modellflygarna varit tvek-
samma när det gällt att ställa sig i modell-
flygvetenskapens tjänst genom att bygga
sina modeller enligt vissa nya principer. Det
borde vara raka motsatsen. Och vi uppma-
nar därlör alla ocrh envar att konstruera och
bygga nästa modell med denna nya ving-
typ. Men ,bygg den omsorgsfullt och bra, ty
i så fall får du säker lön för mödan. Meddela
sen resultaten till oss och du har gjort alla
dina modellflygande kamrater och våra lä-
sare en stor tjänst.

(En Hallvig-Gerne artikel).
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17 arakteristiska storheter för en vingprofil äro
Ä lyftkrafts-, motstånds- och momentkoe.Ui-
cienterna. De bestämmas g€nom vindtunnelför-
sök vid olila Reynoldska tal och anfallsvinklar,
varefter försöksresuitaten sammanställas i ta-
tbeller och diagram, som vi nu skola studera.
Några standardiserade beteckningar förekornma
tyvärr inte inom aerodynamiken, varför vi först
skola ge en kortare översikt över de olika ibe-

teckningar sorn hdnlöra sig till det område som
vi nu skola sysselsätta oss med.

svensk rysk f;":ht[ Fransk

Motståndskoeff. Cl- ('r,. (lll l.r:1*
J

Lyftkrafts- ,, (1" (',r (lL kr: lL
J

Moment- ,, (',,, (,,,, (lll li.r: (.lltr

'l

f60
a06 0,08 at1

-0.20

422

0,24

q26

q28
0,30

IA0 c^

100c,

rMan har intresse av hur lyftkralts och mot-
stånds koeff. samt glidtal och tryckcentrumläge
varierar med anfallsvinkeln hos profilen. Innan
vi skola gå in på dessa saker närmare skola vi
dock först lörklara innebörden av dessa be-
grepp. Vad de båda förstnämnda beträffar dro
deras innebörd ganska klar, men rnan bör dock
ha klart för sig att de variera med anfallsvin-
keln och Reynoids tal samt turbulensgraden för

den vindtunnel, där mälningarna göras. Glid-
talet besiämrnes ur förhållandet c\ : cz, som
'brukar betecknas med den grekiska bo.kstaven
t (epsilon), som givetvis är av stort intresse,
särskilt kanske för en modellseg€lflygare. Tryck-
centrurn är den punkt där luftkrafternas resul-
tant kan tänlas skära profilkordan, och gives
ofta beteckningen €, som är en viss bråkdel av
vingdjupet t. ,Läget av tryckcentrum varierar
ofta starkt (s. ,k. tryckcentrumfasta profiler fin-
nas dock) med anfallsvinkeln, och har intresse
ur hållfasthetssynpunkt och för ibedömande av
planets stabilitet. Man har sambandet

o: 
(ln'

cz

Man skulle nu kunna tänka sig att i 4 olika
diagram visa hur dessa storheter variera med
anfallsvinkeln under angivande av sidoförhållan-
det och vissa andra i detta sammanlrang bety-
delsefulla storheter såsom den ovan nämnda tur-
bulensfaktorn, sorn ger ett uttryck på den ström-
ningslorm som man begagnar sig av vid försö-
ket. Så gör man också ibland, men betydligt
vanligare är att man sammanställer alla mät-
ningsresultaten i ett enda diagram, eit s. k. polar-
diagrarn.

Detta är uppgjort efter följande princip: I ett
rätvinkligt axel- (koordinat)system avsättes längs
den vågräta axeln motstånds- och momentkoeff.
och längs den lodräta lyftkraftskoeff. Två kurvor
uppritas visande sambandet mellan c-. och c,,

samt rnellan t',,, och t,z. Anfallsvinkelns stor-
lek inprickas med vissa mellanrum på kurvan.
Vanligen uppritar rnan ett flertal kurvor, sva-
rande mot olika Reynolds tal. För ernående av

P OLARD IACRAM.

t
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(Var god. forts. å. sid. 48)
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"Det hängde På' håret"'
Om kritiska situationer beriittar "C' B'

Ped'ersens" gaml'e beJiilhauare' kapten Hjal-
mar Dahlstiöm' Vi tackar N autisk T id-
skri'!t och BittkaLendern tör mote-

riaLet till denna skildring'

Skolskeppet,,C.B.Pe(Iersen,,harpå'-sydkustblåstedetuppstor'mochdåbogser-
rönts au slcotske ängaren chagres 600 iåi"r. helt sonika lade av bogsertrossen för

sjönr.il SV o^ Arorirno. HeLi besiitt-, oss val' det ingenting annat att göra än att

ningen, trettiotuå. år",'"iåairi"', o*bord. ankra upp med båda ankarna och kättingar'-

på chasres. 
rLarL' ruuauw' - 

*:"rfilj; l,ilX"YtX#iåjil"i#l;
Dettavarikorthetdetdystrameddelandemotklipporna'somskutandraggadenär-

somden26aprillg37ingicktillskolskeppetsmar.eochnärmare.Vibändesegelunderti-
redare Alex. pederr".r-i cat"borg. MeJ a.r- i"r, o.rt då vinden sk'otade till vsv satte vi

ledning av den inträffade katastrofen, som ulåra klutat odh seglade til1 Liverpool' där

skildrades i denna tidskrifts första nummer'' bogselbåten hann upp oss'

intervjuades kapten Hjalmar Dahlström.av Få t'tt"ttn till Chiles västkust höll det

Morgoniidningen i Göä;;;' f"pt"" otn- o"rt'a na att gå'- om inte åt skogen' så åt-

ström, som då fört C' ;;;;;'"tt i flo"tot' åt' tt'i"ttott" på land Vi hade i storm' regn och

han gick i land 19d;;;;;t"d" i"'..:ir.j -åri.". såglat- igenom Strait 1e Maire' där

tillfällen i fartygets ftr't*å då det "hä"gt 'lot* otft" tidvattenström i iörening hade

på håret,,: 
:Itsror-ra " "=: "1".' åstadkommit en kokande häxkittel som

Salpeterlastadkomskutanengångfrånsku]lekallassjö.Välpåutsidansundettog
Chile, destinerad till Cristol' Som det vat i ;i;å"" slut och strömmen satte oss ohjälp-

sista minuten att man på springtid skullå iGt trot de fodr'ätt stupande klippofna' där

kunna komma in i dockan, voro både lotseri "i gt"tk" påtaglig och överhängande under-

och bogserbatrrt "pput:"t'- 
nervösa att de ej gåö 

"a"t"ae- 
oss' Då avståndet från klip-

skulle komma upp i tid, odh i nervositete; ;;;;" endast kunde räknas i meter' kom det

rvckte den förliga bogserbåten till så -håri 
'"ågl" r.a."t från öster och dessa togo i så

.tt hrr,, bogserkrok gick av. Berövad sin n"; "t 
-Vi kunde segla oss klara av land och

förliga kraftkälla krråu skutan inte svänga rlaaat taa" skuta-och livhank' vi voro i far'-

i tid, utan korde staviätt i ttodbant<""' p"? ilga situatloner 'flera 
gånger under denna

,stigande tidvattnet satte akterskeppet på r'Äa innan vi nådde destinationen'

grund på motsatta b;;;" lcr, aar^stoa nir 
--En 

h"*."sa hade vi hunnit så långt som

fartyget tvärs över ;;; med båda ä.dai alt endast 900 mil återstodo till cap Horn'

på grund. vi lvckadel;å;; u.,, gr,r.d"t då alla sto'ma's- pappa överföil oss' Lasten

innan vattnet började falla, i annat fall-skulie ;;r;;J" sig och skutan hade 30 graders slag-

hon ha brutits "" ;i;i;".r. På utboesel sida. SjOnllog in dörrarna till skansen' bröt

ringen från Bristol "b1";;";;';Odr"t 
"aJ 

uit "pp 
p"opaa"ket samt fvra plankor i huvud-

ankra på e".ry no"är.'Det blåste hårt och ååår.ät o"h hot"d" att fvlla skutan' vi fingo

regnade våtare n" """iiJ "til";. 
o.rut "r, ää"t- ptouitoriskt tätat däcket' men under

tilt att bogselbåten släppt oss. Under ,rutt"r, tiå"., jOt'totade- vi båda livbåtarna och en

timmar blevo vi p#åa" av en urrg"rri rt"r aa segel -och 
blev tvungna att länsa upp

ångare, som bröt "; ;il;";å *r, r."ä"r.å ä",-e";iganalen. I två veckor varade

förstävenochsedanlämnadeossutanaitstot'men,menvikomsåsmåningomviaPa-
fråga efter o- .,ri floio Jii;;-;;r" i .jurkrnå" nama till Eut'opa, för' vilket vi voro förvånat

tillstånd. " 
tacksamma'

Enannangångskullevibogseras.frånpåuagfrånQueenstowntillEngelskaka-
Liverpool, men då "';;i;;"; """pa 

Irlarås nalen hållo vi en natt i närheten av Seven
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Stones på att bli överseglade av en ångare.
Han märkte ej skutan förrän hon var så nara
att han bildlikt talat måstä stegra sig för att
kunna vända hastigt nog. Kollisionen med
ångaren Halmstad har man väl i friskt minne
och den behöver ej närmare beskrivas, även
som det haveri skutan på samma resa blev
utsatt för i Biscaya, vilket ju är allom be_
kant. Cap Finisterre är både imponerande
och stiligt i sin vildhet, men man bör ej be_
skåda det med utsikt att själv bli slungad
upp på de ogästvänliga klipporna

På den sista hemresan jag förde gamla

-C. 
B. gjorde det sig alltmera kännbar! Lruru

ångfarten förlorade tron på möjligheten att
segelfartyg överhuvudtaget existerade. Vid
tre olika tillfällen i Engelska kanalen samt
två gånger i Nordsjön fick vi,bränna av blå-
ijus för att väcka uppmärksamhet, men det
kunde mycket väl ha hänt oss att ångaren
ej observerat skutan, förrän det blivit för-
sent.

De som segla i segelfartyg nu för tiden bör
vara väl drillade i att få båtarna klara!

I

I

t

I

I
I

I
I
I

:

*

Nu kriinger hon riktigt.
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"C. B. PEDERSEN."

6.

T\ e båda livbåtarna, som bäst tillverkas av
l-l al eller päronträ, ha samma storlek. De
ha yttermåtten 3?X11 mm. samt äro 7 mm'
högä vid stävarna och 5 mm. höga.midskepps'
Utieendet framgår av skiss A. Ett pappers-
mönster klippes och ritas av på däcket, vil-
ket skäres ut med vertikala snitt. Båtarna
göras med kapell och däckssidan formas lik
ätt hustat m"å de plana sidorna lutande från
mittåsen. Denna går mellan stävarna
längs båtens centerlinje. Kapellets sidor hyv-
las eller formas med kniv varefter ytan skju-
tes på ett 3/0 sardpapper på plant under-
lag.

När båtens översida är färdig skall relings-
linjen sedd från sidan ha ett jämnt-och lagom
spiång. Därefter formas yttersidorn-a..- med
tirlv ocfr nålfilar. 0m möjligt sparas köl och
stävar ut ur båtkroppen, och det hela putsas
med sandpapper och fin stålull' Tvärs över
kölen göras två små sågsnitt cirka 7 mm.
från ändarna och 2 mm. djupa. I dessa limmas
tunna stycken av hårt trä, vilka formas till
båtskrån och putsas med basen efter däcks-
bukten, så atf båtarna stå riktigt. Tätt in-
till och för om det aktra båtskrået sättes i
båtens botten ett stift av fin pianotråd, vilket
vid monteringen tryckes ned i halvdäcket och
hjälper till att hålla båtar'la på sina- platser
undör däverterna. I centerlinjen på kapellet
sättas två små märlor av pianotråd' så att
de oassa rätt under däverteraa. Se skiss A'
Båtärna målas vita med en smal teakbrun
list, längs övre kanten och med kapellen grå'

Plankdäcket under båtarna tillverkas av
tunn bleckplåt, vitken klippes i smala rem-
sor. Dessa iiktas och planas och förses i aktra
ändan med ett stift, som tryckes snett in i
halvdåicket. I den främre ändan göres ett
mycket lttet stift, som bockas i rät vinkel.
Sö skiss B, Plankorna målas vita och fästes
i rätta lägen. Båtarna limmas och stiftas på
sina platsör sedan räckena blivit uppsatta och
målade.

På det förliga hustaket finnes även en
mindre arbetsbåt, som ej är med på ritningen'
Den står på styrbordssidan om wirerullen och
skylightet. Den är 24X7 mrn. och byggd -som
en-sn-ipa med fallande stävar, fig. C. Med ett
litet håljärn holkas den ur och tre tofter
sättas in. Skråna formas likt livbåtarnas'
Båten måIas vit utvändigt och grå invändigt
med teakbruna tofter. Den surras på taket
genom att vinkelbockade märlor få gripa

20
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över båten och slås ned i taket' skiss D. Dess
placering på däcket framgår av skiss E'

Stöttorna till räcket på backen göras av
0,25 mm. pianotråd. De placeras enligt rit--
ningen vid sidorna och efter trapporna på
aktärkanten. Räcket går innanför lantärne-
tornen. Med en tång tryckas stöttorna in i
skarndäcket nära ytterkanten i 45 graders
vinkel nedåt-inåt. När de sitta stadigt i träet
bockas de upp med tång så att de stå i lod'
De göras meä överskott på längden. En^ 0,2
mm.-koppartråd tages till den översta stång-
en, strääes noga och tages ett vg'ry 11n!
vaije stötta utitiån 5 mm. över däcket. Med

"n 
iit"tt trästicka 4,8 mm. tjock kontrolleras

att höjden är riktig, varpå koppartråde-n lö-
des fast. På akteikant vikes den ned vid
trapporna och bildas ledstång-. Stöttorna- klip-
pas'^av tätt intill koppartråde-n och hållas
äventuellt med en tång medan de putsas med
en len nålfil. De andra två trådarna i räcket
kunna göras av 0,15 mm. tråd. De tagas en
rundtörn runt varje stötta men behöva en-
dast lödas vid b6rjan och slutet, efters-om
färgen binder tillräöt<tigt aa räcket 

-målas'Def målas vitt och ser ut som skiss F.

Hustaken ha endast räcken på båda lång-
sidorna, och räckena ha endast en stång, den
översta. Däremot ha de på den mellersta
stångens höjd en nagelbänk av trä, som ä1

någo"t xortaie på det förliga huset än på.det
akfra. Denna nägelbänk göres här av en plåt-
remsa, 0,25 tjoök och 0,8 bred med något
rundade ändai. Små filmärken göras i ena
kanten efter stöttorna, och nagelbänken lö-
des fast till dessa på räckets insida. En liten
träribba lägges på däcket under plåtremsan
och ger rati nOja vid fastlödningen. Koffer-
naglär behöva ej göras. Det aktra huset har
des"sutom en koriaie nagelbänk placerad mid-
skepps på husets förkant. Denna är av trä

"a 
^"1t iar svarvade träfötter och göres lik

Äxot"t"ti"n vid masterna' Den skymtar på
fotot å sidan 1? i nummer 3 av tidningen där
åven takets andra nagelbänkar synas-. Sltgd-
strävorna, som stötta dessa på undersrdar
behöva ej gi;ras. Räckenas järn målas -vitt'
iräet mååiteakfärg. Slutligen får varje hus-
tak två ensamma stöttor där gångbroarna
börja och sluta, och till vilka dessas räcken
anslutas.

Nu återstår endast räckena runt halvdäcket
och den främre bryggan. Stöttorna till det
förra stickas in i skarndäcket nära kanten i
45 graders vinkel och bockas sedan så de stå
i toä. Räctet runt aktern går från den ena

(Forts. å, sld.48)
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Qedan chassiet färdigbyggts och motorn
\Jmonterats enligt beskrivningen i nr 4, prov-
köres det och justeras varefter vi övergå till
karossen.

Skaffa ett mässingsrör Ä, 18,5 mm. utv.
diam. av passande längd, se ritn. Skulle den-
na dim. ej finnas i lager, kan man taga 20
mm. rör, vilket uppskäres på den blivande
undersidan varefter sedan skåran uppfilats
röret hoppressas till 18,5 mm. diam. De band
som sammanhålla skyddsplåtarna kring pan-
nan klippas i tunn metallplåt, ev. kunna des-
sa överdim. något. Banden lödas därefter fast
på röret i vars undersida öppningen W urså-
gas för att lämna plats för drivaxeln från mo-
torn. Drag för säkerhets skull en centrum-
rits på pannans överdel så att skorsten, dom
och ventiler komma i linie. Skorstenen K,
samt domen D, skäras och filas i trä och
fastlimmas lämpligast vid ett stift som fast-
Iötts på röret. Sandrören från domen utföras
av mässingstråd och fastlödas utmed sidor-
na. Ventilerna P, filas av mässingstråd och
löCas fast. Delar av cykelventiler kunna an-
vändas ttll detta ändamåI. Plattformen B till
strålkastarna tilklippas av 0,3 mm. mäs-
singsplåt och lödas fast. Eldstaden under pan-
nan markeras av två tillklippta plåtar G, vil-
ka ävenledes fastlödas. Sotningsröret tr', göres
av tunn plåt eller av en tillfilad mässingsbit.
Relingshandtagen H, byggas av passande
mässingstråd. Hållarna för dessa äro 1 mm.

MODDLLTEKNIK
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,{_i

I

saxpinnar vilka -stickas fast i hål borrade i
pannan. Saxpinnar och tråd lödas för att göra
det hela stadigare. Någon överdim, kan här
tolereras.

Nu börjar vi med förarhytten. Klipp ut
sirdor och front i ett stycke P, i 0,30 milli-
meters mässingsplåt, sedan Ni först med
omsorg' ritsat ut de detaljer vilka skola ut-
sågas eller markeras. Såga ut dörrar, föns-
ter och ventiler samt gör ett första urtag
enl. den streckade linjen S, där förarhytten
skall lödas fast kring pannan. Vik P till hyt-
tens form enl. ritn. samt vik in enl. 'de strec-
kade linjerna på hyttens siCor för att giva
stadga åt dessa. Kontrollera att rätt vinkel
erhålles i hyttens front som är placerad över
pannån. F ölj ritningen. Klipp till hyttens
bottenplåt av 0,7 till 1 mm:s plåt samt
utsåga om så erfordras öppningen W, för
motorn. Löd fast hytten på plåten samt pas-
sa in pannan i 'den främre öppningen som
måste tillfilas under provning och löd det
hela. Bocka flänsen T, in mot ramen men
löd ej fast denna, om karossen skall vara loss-
tagbar från chassiet. Obs. att flänsen T, bör
säras från hyttfronten genom ett sågspår
längs den grova linjen. Sedan hyttväggarna
färdigställts tillklippes takplåten R. Obs. att
takpiojektionen R'pa ritn. är mindre än den "1

erforderliga takplåten, beroende på takets
välvning.

Därefter kommer vi till den iögonfallande

7

-7
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detaljen U, lucka i förarhyttens tak, vilken
kan markeras av en tunn metallplåt fast-
lödd på det välvCa taket.

Fronten !' med sotluckan bör svarvas i trä
eller mässing. Har man inte tillgång till
svarv, bör man uppdraga åt en svarvare att
färdigstäIla den detaljen. Ett lagom stort
bakstycke kvarlämr^as för att fronten skall
l<unna inskjutas i pannan. Gångjärn och hand-
tag filas av mässingstråd och stickas, resp.
lödes fast i fronten. (Har Ni lyckats få en
vacker trämodell till fronten, kan Ni gjuta
den i bly för att öha lokets tyngd, vilket är
en fördel).

När karossen passas till chassiet bör Ni se
tiil att cylindrarna K enl. ritn. i nr 4, sluta
väI efter pannan. Klipp nu till gångbryggor-
na C av 0,7 mm. plåt och löd fast dem vid
karossen. Relingshandtag samt fram- och
backreglagel M stickas in i håI, borrade I
förarhytten. Reglaget M kan filas av mäs-
singstråd på vilken trätts en passande bit
mässingsrör, som lödes till gångbryggan.

Fotsteg och relingshandtag på sidan av
förarhytten göras 6y plåt resp. mässingstråd
och lödes enl. sammanställningsritningen. Om
man så önskar kan man löda fast små tunna
plåtar på pannan som fotsteg till domen. Det
är dock bättre att utelämna dessa detaljer
än att visa en ful lödning, modellen verkar i
skala H0 lätt överbelastad om man lägger för
stor vikt vid små detaljer utan att besitta
den erforderliga övningen. Lyktorna, som fi-
las av solid mässing och förse$ med tunna
mässingstrådar som handtag och fastlödas i
plåten B, böra dock under inga omständighe-
ter utelämnas.

Den färdiga karossen skall ej lödas fast vid
chassiet, utan fästes lämpligast med tre skru-
var, en intill cylindrama och två under förar-
hytten. Vi återkommer med beskrit'ning av
tendern och lokets målning och trimning i
kommande nummer.

Beslcriurnngen påbörjad,es i, nr 4, uar-

jötttte en ritning på. A-loket i genomskiir-

ning tned, SJ:s benÅmningar infördes i

nt' 3, Dessa nr kunrw rekuireras per post-

förskott eller etpedieras mat hsiind, likaid,

i fritnärken.
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Svensk standard för Modeltjärnvägen.
I\I "d"" 

presentera vi Modelljärnvägsf örbundets
rtstandardmått för skala H0 och 0. De äro ut-
arbetade av erfarna modelljärnvägsmän (för
II0 från Stockholms Modelljärnvägsklubb,.för
0 från Järnvägssällskapet) i samråd med ledan-
de fabri-kanter i branschen. Meningen är att varje
modelljärnvägsrnan, som köper material från en
firma, skall få garanti för att alla mått äro exak-
ta och passa för hans anläggning, om han själv
följer de svenska standardmåtten. på denna
punkt har det dessvärre klickat ibetydligt, mi[i-
rneterstora skillnader i &rjulavstånd { sa.mrna
boggio har förekommit.

Vidar e erb judes modell j ärnvägsmännen härige -
nom den garantin, att den rullande materielen
skall kunna köras på vilken bana som helst, sorn
håller svensk standand. Om Ni alltså reser på
s€mester och vill träffa hobbykollegor, så går
det-bra att stoppa loket och några vagtrar i kapp-
säcken och köra Ert tågsätt på nya bånor. Ni &än
själv bli medlem i Modelljärnvägslörbundet ge-
nom att tillskriva sekreteraren, hr Ingemar
tsjörne, Ploggatan 5, Sthlm.

I tidskriften Teknik för Alta har standardrnåt-
ten pu'blicerats i samband med ett referat från
föreningen Modellbyggarnas Riksförbunds sam-
nlan_t1äde, och därvid har man valt en något
olycllig formulering;'föreningen Modellbyggär-
nas Riksförbunil skulle ha fastställt de av Mo-

oH0
7i 45 1:87

32 mm 16,5 mm
7,2 ,, o,75 ,,1,5 ,, 1,00 ,,

28,6 ,, 74,5
3,00 ,, 2,oo ,,

2,0 ,, 7,26 ,,

3,0 ,, 7,5 ,,

delljärnvägsförbundet utanbetade standardrnåt-
ten för modelljärnvägar.. .' Härigenom får tä-
sarna den uppfattningen att Modelljärnvägsför-
bundet sku-lle vara samorganiserat med före-
ningen Modellbyggarnas Riksförbund. Så är
emellertid inte fallet. "Riksförbundet", vars sty-
relse upptåger namnen på synnerligen förtjänta
och skickliga modellbyggare, har inte sökt kon-
takt med någon förut existerande organisation
av modellbyggare. Modelljärnvägsförbundet, vars
syfte är att tillvarataga modelljärnvägsmodell-
byggarnas intressen och genom propaganda spri-
da, kännedom om hobbyn, bildades 1 juni Lg44 i
Sthlm (se nr 4 av Modellteknik) varvid även en
r'epresentant för föreningen Modellbyggarnas
Riksförbund var närvarande och invaldes i ittte-
rimstyrelsen, tilsatte en standardiseringskorn-
mitt6 och stadfäste resultatet av dess arbete.
Något ytterligare fastställande har inte ansetts
behövligt. Modelljärnvägsförbundet kornmer att
ställa sig välvilligt till varje förslag till sam-
arbete med modellbyggarorganisationer. vars
syfte är-att främja intresset för hobbyn. Så tänge
intet dylikt förslag föreligger, har förbundet dock
ansett sig böra tillkännagiva ovanstående klar-
läggande, utan avsikt att ytterligare splittra mo-
dellbyggarnas led.

B. Ling:mnrk.

f. Tredje rälsens av-
stånd från körräls . . 17,0 mm 8,0 mm

K. Hjulledmått 31,0 ,, 16,0
L. Släpskons höjd över

körräls 1,5 ,, 0,75 ,,
M, Släpskons samman-

lagda bredd 84,0 ,, 42,O
N. Bufferthöjd ... .. .. . 23,O ,, I2,O ,,
O. Buffertavstånd 39,0 ,, 2O,O

Spänning 24 volt 24. volt
Luftlednings 722 mm 63 mm
Minsta kurvradie .. 1500 ,, 75O
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,) | a, Stockholms Modelljärnvägsklubb
tJ börjar nu sitt sjunde verl<sanrhets-

år, svarar klubbens sekreterare Inge-
mar Björne på Modelltekniks för'fr,å-
gåD, "och vi kommer antagligen att
fortsätta med vår verksamhet på sam-
ma sätt som hittills, d. v. s. samla de
intresserade till filmförevisningar, före-
drag, modelldemonstrationer och dylikt.
Vidare står ett par utflykter till järn-

Vi tulur med

MODELLTEKNII{

M odelljiirnu ög sklubb i T okio.

Stockholms modelljärnvägsklubb.

vägsmål i Stockholms närhet på pro-
grammet för den närmaste tiden.

Emellertid kommer vi i höst med
en stor nyhet. Klubben startar en sär-
skild järnvägshistorisk avdelning. Me-
ningen år, att man där skall samla de
verkligt järnvägsintresserade inom nå-
got, som kanske kan liknas vid en
studiecirkel, och där gemensamt stude-
ra järnvägshistoria, bedriva forskning-
ar, utbyta erfarenheter och dylikt. Döt
är emellertid inte meningen, att vi skall
försöka oss på att studera rent tekniska
järnvägsfrågor, den saken är vi nog
knappast kapabla till", tillägger heri
Björne.

"Har klubben några speciella önsl<e-
mål för närvarande", frägat vi. "Ja,
visst har vi det, rätt många till och meA,

Suensk-arneri,kanen Lekström, spectalist p& ameri.kanska och suenska lok i skala 7/7 och 1/45 (0).

så det blir nog litet för mycket, om jag
skulle nämna dem alla. Personligen
skulle det glädja mig mest, om vi snart
ktrnde återupptaga v ära internationella
förbindelser, som blivit så gott som helt
avbrutna under kriget. Se här" - herr
Björne tar fram en bunt fotografier 

-"vilka trevliga bilder man förut kunde
få från modelljärnvägsmän runt hela
jordklotet.

Här har vi till exempel en svensk vid
nan'rn Lekström, vilken för ungefär 20
år sedan utvandrade till U. S. A. Han
var förut i S. J:s tjänst, i Amerika
tjänstgör han som lokförare på en gruv-
järnväg i Minnesota. Sin kärlek till de
svenska järnvägarna har han dock inte
glömt, utan bygger långt borta från

(Var god" forts. på. sid.. 4T)
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ntt lok, ett spår' och ett ficklampsbatteri
lt,volo ingredienselna för den första prov-
turen. Loket gick ungefär' 2 meter, s€dan va1-

batteliet slut. Men resultatet val nått. Allt
fungeradel Att åkturen inte varade mer än

2 metel berodde på att 'det kraftiga lokeb
dlo.g mellan 1,5 och 2 ampere. När vagnpar-
ken utökats. drog det i för'r'a altikeln 'bs-
sklivna Pacificloket inte mindre än elva
tunga boggivagnar. d. v. s. lika mycket som
r.år't vanliga svenska D-lok, och 'Cå är att
mär'ka, att de amerikanska vagnalna äl'o
både längre och tyngle än de sv'ensha'

Ni förvånar er nog övel att anläggningen
byggdes eftel amelikansk för'ebild. Det kom-

Pacificloket möter en tiindsticksask uid, Magoilles statiott. så stor d,r H0-an!

Störst och först i H0.

Casey Jones fortsdtter hiir den intressanta
beslcriuningen au sin H0-anliiggning Neu
York Central, som fortfarand'e iir ouppnådd
i, många auseenden. I ombyggt skiclc lockar
den tusentals entusiastiska besökare p& Lise-
berg i Göteborg.

mer sig därav att byggmästaren ledan som
pojke var fascinerad av de pampiga ameri-
kanska tågen. Vem har inte läst amerikanska
äventyrsböcker? Vem [-rar väl inte läst om in-
dianer som överföllo de första amerikanska
tågen bland Klippiga bergen? Dessutom
fanns ju material att få i U. S. A., medan Sve-
lige ännu inte upptäckt vilken fascinerande
hobby som modelljärnvägsbygge utgör. Men
låt oss återgå till ämnet.

Det skulle elektrifieras. Det foldrades
mycket ström - till loken, till växlarna, till
vändskivan, till belysning och till signaler.
ögcnblickligen bestämdes att lcken skulle
ha en särskild transformator, och eftersom
denna levereral växelström, måste en lik-
liktare anskaffas. Loken hade nämligen per-
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manentmagnetmotorer, och dessa fungera en-
dast på likström. Transformatorn levererades
av Elektroskandia i Stockholm. På primärsi-
dan hade den uttag Iör L27,150 och 220 volt
spänning, man visste ju inte om anläggning-
en i framtiden kunde komma att flyttas till
en plats med annan spänning än den i Stock-
holm vanliga - 220 volt. På sekundärsidan
hade den 11,7 volt spänning och 6 ampers

styrka. Det räckte för att köra tre tåg på en
gång. Vid likriktaren blir det kraftigt spåin-

ningsfall därför hölls spänningen så hög och

dessutom blir det ju alltid förluster på banan.
Det bör tiltäggas att strömtillförseln ordna-
des med en 'gemensam nolledning och där-
för fanns det på transformatorn två uttag
1 11,7 volt och - 11,7 volt. Mellanuttaget
kopplades direkt till spåret medan de två
andra uttagen leddes till likriktaren, en s. k.
selenlikriktare. Transformatorn kostade 35

kr. och likriktaren 20. Parallellt efter likrik-

Reostat A

Kopptingsschemo för New York Central i Stockholm'

Autorn4l5tro:nbflltarc

Reosut I

MODEI;LTDKNIK

taren kopplades en kondensator på 1,500

mikrofarad för att'utjämna strömmen.
Anläggningen bildade en oval' Den inre

rälssträngen runt banan var kopplad till den
gemensamma nolledningen. Den yttre uppde-
lades i ett större antal sektioner' som var och
en kontrollerades av en kontakt. Det fanns i
början tre reostater, en för varje lok, men se-
nare slopades en. Det visade sig att det för en
person, ja till och med för två, var omöjligt
att hinna med tre tåg på en gång' trots att
tågen gingo med skalenlig hastighet. Till
varje reostat kunde man koppla vilken sek-
tion man rrille. Ett tåg kunde stannas vid en

station, några andra sektioner kopplas till
och ett annat tåg föras vidare. Hur det hela
fungerade visas på planritningen, där endast
de nödvändigaste ledningarna äro angivna
för tydlighetens skull. Äterledningsspåret har
därför uteslutits.

En sak, som visade sig absolut niidvändig

lfolledrizt

Likriktare

Kondensator

SEKTIONER
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att installera, vår en automatisk anordning
för att slå av strömmen vid överbelastning
eller kortslutning. Den bestod av en solenoid

med 20 varv 1 mm emaljerad koppartråd i
serie med nollledningen. En fjädrande häv-

arm hölls i läge av en i ena ändan lagrad

mjuk järnbit och slöt på detta sätt kontakten
i nolledningen. Så snart kortslutning upp-
stod drogs järnbiten till solenoiden, hävar-
men ändrade läge och bröt kontakten' Så

snart kortslutningen lokaliserats, fördes häv-
armen tillbaka tiil kontakiläget. Finnes icke

en sådan anordning som den ogan beskrivna,

riskerar man att det med 6 ampers ström-
styrka kan bli ett förstörande gnistregn vid
kortslutning. Utmärkt var också att den

automatiska strömblytaren icke slog ifrån
annat än vid kortslutningar över en sekund'

Om något hjul gjorde kortslutning för ett

ogonbllck - och det händer ju alltid någon

gång - så inträffade ingenting.
Ännu en detalj som kan förtjäna att poäng-

teras var strömtillförseln till loken på vänd-

skivan. Det gick tilt på löljande sätt' Skivan

uppbars i centrum av en tapp, som lagrats

med kulla,ger i fördjupningens botten' Tap-
pen hade på undre sidan försetts med ett

tugghjul med 10 cm diameter. Detta i sin tur

Är d,rit:hjulsfjd.d'rarna lagom &tsatta' Ldtt hutsud.-

iru tlllsåmmäns med, en hobbykamrat och Pact'-

ficloket - det enda i sitt slag i Suetige'

kuggade mot ett hjul med 1 cm diameter på

vars axel också satt det förut omnämnda
snäckdrevets kugghjul. På motolns axel satt
snäckan. Genom en strömvändare kunde ski-
van fås att gå i båda riktningarna. Skivans
båda ändar uppbars av hjul - två i varje
dnda. Dessa gledo mot en cirkelformad räls,
men kontakten visade sig otillräcklig och

därför placerades fosforbronsbleck i ändarna
och tryckte lagom hårt mot rälsen. Kontak-
ten blev förstklassig. De båda ändarnas bleck
förenades med var sin rälssträng. Den cir-
kelformade rälsen uppdelades i fyra sektio-
ner. Två större - den ena vid lokstallet och

den andra vid ingångsspåren - samt två
mindre icke strömförande sektioner. Var och

en av de båda större sektionerna förenades
med plus/minus - resp' nolledning. På det-
ta sätt kunde loket köra in på vändskivan,
vändas helt om och fortsätta i samma rikt-
ning utan att några kontakter behövde kastas

om.
Varje gång ett lok skulie in i eller ut ur

lokstallet var det besvärligt att gå fram och

öppna eller stänga dörrarna. Anläggningen

"u. 
planerad så att ingen någonsin skulle

röra vid tågen, inte ens för koppling' De

automatkoppel som Skandiamodeller tiil-

S& har såg d"et ut framför lokstallarnn' Ntir ett
lok närrnade sig, öppnades dörrarna sakta oclt

realistiskt at: en liten elmotor'
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verkar är efter den modell som anl'gnd.es på
Casey Jone's-anläggningen. Alltså måste

även lokstallsdörrar-na göras automatiska.
Med motor, snäckdrev och hävstångsanord-
ningar samt självblytande kontakter, då dör-
rarna nått något av slutlägena, fick ',ban-
ingenjören" dörrar-na att sakta öppnas eller
stängas. Det verkade mycket illusoriskt och
fönhöjde anläggningens värde.

Nu gick en tid med körning varenda kvdll.
Vagnarna voro för få, det första loket ut-
dömdes som snälltågslok. Råmaterial till ett
charmant Pacificlok samt till ett par bog-
gievagnar och några byggsatser till godsvag-
nar införskaffades,från U. S. A. Loket tog en
månad att bygga, men så blev det också nå-
got av en sensation. Det försågs med fjäd-
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lande drivhjulsboxar'. Farten kunde med en
10 ohms reostat reglelas fr'ån r-ena "kryp-
ningen" till 150 kilometers skalhastighet. Det
dlog lika bra en vagn som eft helt sdtt bog-
gievagnar 

- när dessa så småningom blevo
byggda. Boggivagnar, ja. De kostade bortåt
16 kronor i byggsats och där-för beställdes
hela vagnsprofiler hos en trävarufir.ma i
Stockholm. Det var. bara att såga av lämp-
liga stycken och fila till dem i ändar-na, så
var vagnskorgen färdig. Boggivagnar till-
verkades på löpande band. Varje vagn kos-
tade cilka 2 krl Efter boggisidorna gjötos i
gipsformar svenska diton. Så blev även fallet
med bromscylindrar, trappsteg, ja samtliga
detaljel av metall, som fordrades för under-
redet på vagnarna. Vagnssidorna gjordes av

Hiir möter-Ni Caseg Jones, alias,red,aktör Carl-Eric Nord,strand,, som mod,elljärnuiigsmnn står
han i siirklass. Han introilucerad,e H}-skalan genom den anliiggning sornhan"böri"ii iitt"ii"oi fQrta numret au Modellteknilc, en beskrioii,ng som fortsiiitLr äisen i kommaäd.e 

"Å,Åni:.Föld 1912, bgrjade han intressera_ng för mod,eltiiirnt:i.gar långt innanhan tog stud.enten 79JJ
oc,h påbörjade tekniska stud,ier i Tgsktand,. 1934- linnei ui. håtom som ,eporter i Liu tsar-efter han gay sig filmbranschen i uåld och blets reklamchel i Toiefihn, Tobis Filnt ichUnioercal Film i nu nämnd ordning. Han ti.tlhör en jiirnuiigsmonnoiliiki o"t" prit tl,r"råiåsom elilare på Norsholm-Viiste-raik-Hultsfreds Jörnuägar (ttVIj'J) 

- d.iir Aaiiaa" iat ei-ligen tå'gintresset. Han uar med orn att blida Swed.ish-A^nrn"on Rai.lroad, Socå/g, ;;;;;"
JtintuögssiillskaPet, och har,al_ltid haft en uurnt, för amerikanska jörnuögar. Nimera. harhan öoe-rgått f.rå.n H0 till skalan 1/150 diir red,an ett elektrololc 

"tai faralit (ett a,u åe la'ii_
raste lolc oi någonsin sett). Den nga anliiggningen blir s D e n s k och'kontÄter att rgmmas på

en bordskiua 300X200 cm, Vi öterkomm.er niir d,en börjar ta form!
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Pauficloket passerar dnn farliga banuallen genom köket. Hdl ramlail,e ett lok i goluet frå.n 7

lneters höjd, och. uppsamlades på, sopskffiel. Därefter byggdes banan otn,

papp, och med specialsiipade stämjärn for-
mades fönstren. Små träklotsar blevo acku-
mulatorlådor under r,'lagnarna. Det enda som
köptes från U. S. A. var hjulparen, vilka
måste ha ena sidans hjul isolerade för två-
rälsdriften. Att få något sådant gjort i Sve-
rige skulle ställt sig synnerligen dyrbart.
Till och med vagnsgavlarnas ,bälgar tillver-
kades. S. k. mörkläggningspapper veks först
på två ställen så att papperet bildade ett upp
och nervänt U - bälgen var alltså öppen
nedtill för att ej komma i kollision med auto-
matkopplen. Därefter planerades papperet
ut och ritsades på längden på var tredje mil-
limeter. Papperet veckades sedan - vvvv -vgrpå det åter veks i Uform. Det klistrades
fast vid vagnsgaveln med bals.alim och utanpå
bälgen klistrades i sin tur en celluloidskiva.
När vagnarna hopkopplades gledo bälgarnas
celluloidskivor mot varandra utan att haka
fast. Ett tågsätt med bälgar mellan vagnarna
ser faktiskt ut som på förebildelna. ÄnCå
mera illusoriskt blev det förstås sedan samt-
liga personvagnar fått elektrisk belysning.

Att endast tha tågsättet upplyst, när det är
i rörelse, blir inte verklighetstroget. Därför
förseddes en bagagevagn med runda fick-
lampsbatterier. överst och nederst på rurje
bälg fastklistrades en smal metalh'emsa
kopplad till batteriet. På samma sätt förfors
med samtliga personvagnar och inuti vag-
narna montelades små dvärglampor på 2,5

r,rolt. Spänningen på batteriet hölls dock vid
1,5 volt för att ,få Lamporna att dels r'äcka

längre, dels göra belysningen lagom hård.
Varje vagn innehöll tre lampor.

Loket körde ut från stallet, hämtade post-
vagnen och därefter den batteriförsedda
bagagevagnen, fortsatte för att hämta de olika
vagnalna, och allteftersom de kopplades till
tändes belysningen. Ingen människa rörde
någonsin den rullande materialen.

Det första snälltåget på New York Central
var klart för avgång. Sakta rullade det mot
utgångsväxeln - sssssch - det blev överslag
mellan lok och tender i den skarpa kurvan
och tåget måste backa tillbaka in på ban-
gården. Vänstra sidans hjul på loket voro
isolerade och högra sidans på tender-n likaså.
I kurvan som hade 70 cm radie, kommo lok
och tender i kontakt med varandra och kort-
slutning uppstod. Fiberkopplingen dem emel-
lan måste förlängas. Ett mountainlok koppla-
des till och tåget kunde fortsätta - åtskil-
ligt försenat. Hastigheten ökades med reo-
staten vid ställverket. Nu passerade tåget
den höga smala banvallen i köket och plöts-
ligt hördes en hård duns! Loket hade störtat
i golvet! En sopskyffel blev New York Cen-
tlals för'sta loks sista vilobädd.

Samma natt beslöts att anläggningen skulle
byggas om, banvallen genom köket tagas bort
och hela banan förläggas till ett rurn med
bord av standardformat 175x40 cm. Till den
ombyggnaden kommer vi nästa gång.

Caseg Jones.
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Oss rallare emellan.
4 lla modelljär'nvägsbyggale, som arbeta

fl med spårvidd H0, ha all anledning att
välkomna denna nyhet, som A. B. Skandia-
modeller just nu släpt ut på marknaden,
nämligen den speciella rälsmattan för växlar.
Den här införda bilden visar, hur en bit av
denna rälsmatta, som ligger mellan punkter-
na A, B C och E, på en gång möjliggör en
nturtrogen pla,cering av syllar-na ,för- alla
växlar. Växel-rälsmattan är utförd så att
den på ena si.dan liknar de vanliga rälsmat-
torna, men på andra sidan fasthållas syl-
larna endast av en smal kartongremsa. Då
syllarna dessutom i sin längd äro mycket
rikligt dimensionerade, så lämpa de sig för
växlar av alla slag. På bilden ligger den
normalt utförda sidan av växel-rälsmattan
utmed linje A-C, under det att syllarna mel-
lan B och E äro kiippta efter behov. Vid
A-B, C-D och D-E börja de vanliga räls-
mattorna igen.

De ovan omialade rälsmattorna och växel-
rälsmattorrra äro gjorda av gulaktig kar.tong,
som a,bsolut nödvändiggör en lämplig ytbe-
handling. Denna sker med fördel så, att man
spänner mattorna i hela sin längd (1 m) på
ett något längre bräde, i vilket man slår någ-
ra spikar så att mattorna hållas i sitt läge.
Vanligen räcker det att vid varje ända slå
två spikar, på vilka man sedan kniper av hu-
vudena. Sedan strykel man över mattorna
med en färgblandning, som lämpligen kan
bestå av någon mörkbrun oljefärg (ingen
lackfärg) med tillsats av bensvart och rik-
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ligt med terpentinolja. Den sistnämnda gör
att färgen torkar fullständigt matt. Vad färg-
tonen beträffar, så erhåller man vid riktig
blandning just färgen hos impregnerade,
svartbruna syllar. Vid påstrykningen kan
man vara relativt frikostig med färgen. På
detta sätt bliva också syllarnas kanter auto-
matiskt färgade, något som är absolut nöd-
vändigt. Har man i förväg gjort i ordning ett
Iitet torkställ i form av ett spänt snöre, så
tager man varje rälsmatta, som man har må-
lat, med en pincett från brädet och hänger
den medelst en av tråd gjord krok på snöret,
där den skall torka i lugn och ro under minst
ett dygn.

RÄISEII FASTSATTES 6ENOM LijDIIINo VID T1ÄSSIN6SSNN
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Mod,ellen au briggen "Wild Watoe" söker lnmtt
i den gantle m.odellbyggorens knö en morgotr
på. h.ans uerancLa. Röjlarna iiro tit'ade för att tsisa

t o t sf t a g s. * o O 
"r, "å r! J';l i,.r, " 

o M etb o ur n e s

n rf odellteknik är' här i tillfälle att p|esen-
M,"r" en sjöman och modellbyggale av

ge,mla stammen fr'ån joldens andla sida. Det
är Mr John Melliman, genuin skotte, född

1858 i Norra Skottland, men sedan många

år bosatt i Melboulne. Är' 1873 började han

sin sjömansbana som applentice ombold i
det nybyggda jär'nskeppet Loch Maree, till-
hörigt Aitken and Lilburns berömda Loch
Line, och kallat den snabbaste av alla Loch-
skutor'. På den tiden val sjömanslivet fullt av

äventyr, och redan på första lesan blev den

nya järnklippern helt avmastad. I närheten av

Kanarieöarna r'åkade hon ut för en plötslig
orkanby. som kom rätt för'ifrån så att hon
fick back i alla segel. Waterstagets bultar

Modellbyggare

från Antipoderna.

En au d.e biista människor jag mött,
siiger törfattaren orn Mr Jolnt Merriman,
djupuattenssjöman, shiploter och modell-
bgggare aD stoTo, må.tt. Hatrs modeller iiro
bland de biista på söd.ra h.aluklotet.

i för'stäven sprungo, och bogsprötet reste sig

r'ätt upp i luften. Fockmasten, som däi'vid

för'lolade all stöttning förifr'ån löll akteröver
på stormasten, och denna föll övel kryss-
masten. Hur Loch Maree sedan liggade upp

en juryligg i sjön och foltsatte sin lesa utgör'

ett intressant studium i sjömanskap, men det

är en annan historia. Unge John fick emel-
lertid lära sig det dåtida sjömansylket från
p,r'unden, och han var' det tlogen så länge han

l.:unde. Han bosatte sig senare i Austlalien
cch seglade då mest i interkolonialtladen
mellan Austlalien och Nya Zeelan.d och i den

omfattande kustfart, som alltid funnits lunt
den femte'vär'ldsdelen där jär'nvägsnätet är

obetydligt utvecklat.
Mr Melriman var rikt begåvad; han sjöng

chanties i Melbout'ne ladio, han sklev altik-
lal i olika tidskrifter', (hans skildring av Loch

Malee i Basil Lubbocks bok The Colonial

Clippers utgör denna boks bästa sidor), han

skulptelade och skar i trä, och han gjorde

modeller'. Hans fr'ämsta modell är en av Loch

Maree, vilken i 1i8 iums skala är' ett under

av sjömansmässig ackurantess och konst-

hantverk. Det är'tloligen en av de bästa mo-

clellerna på hela Södra Halvklotet och väc-
kel ailtid beundran, där den står' på Mel-
boulne Museums histoliska avdelning. Im-
miglantsegelfaltyget ingår' ju som en viktig
del i Austlaliens histolia.

Vår't foto är' taget 1933 och visar Ml Mer'-

riman som ?S-åring med en nybyggd modcll
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Hiir ör gamla "Maced.on" just som de sista Iäm nar d,et sjunkande skrouet. Mannem oiil roilret
i båten till aänster är Merrhnan. Detta iir nler än en modell, det är dokwnent öaer en uppleuil

hauets tragedi, gjoril med, kdnsla och realism, som sdger nter än alla beskrtuningar.

e+.! +
;BL..r& *

av briggen Wild Wave och Sydney på vilken
han for som styrrnan i slutet av 1880-talet.
Modellen är i skala en tiondels tum till en

fot d. v. s. 1:120 och är endast 12 turr lang.
Den är en typisk liten segelfartygsmodell
med vindfyllda segel och en skuren och må-
lad sjö av trä. Dess förebild var endast på

173 netto reg. ton och var byggd 1854 på

Guernsey. Fr'ån England gjorde hon, trots
sin ringa storlek, resor ända till .Australien,

där hon omkring 1880 såldes till Sydney och
sysselsattes i interkolonialtraden. John Mer-
riman sade att på hans tid var hon allt an-
nat än tät, och en gång höll det på att gå

r-iktigt illa. De kommo kollastade från New-
castle N. S. W. för hamnar på Nya Zeeland
då de i Tasmansjön råkade ut för en svår
sydostlig orkan. Den gamla skutan sprang
läck och pumpårna blockerades av kolstybb.
De hade 7 fot vatten i rummet ocftr höllo på

att sjunka innan de lyckades klara pum-
parna och bekämpa läckan.

Den andra modellen visar ångaren Mace-
don av Melbourne vid hennes förlisning år
1883. Macedon vär byggd 1870. i Liverpool
rnen hörde hemma i Melbourne och gick i
linjefart till Westaustralien. Under angöring
av Swan River i nattmörker, hård västlig
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storm och regntjocka stötte hon på ett okänt
reV vid Rottenest Island och sjönk på några
timmar. Merriman, som var bosun ombord,
har avbildat sig själv stående vid styråran
i båten längst till vänster. De skulle hämta
skepparen och styrmannen, vilka voro de

sista ombord och står uppe på backen. Den
svåra nordvästliga sjön, som satte in från
Indiska roceanen, ibröt snart sönder hela
fartyget, som sjönk medan de höll sjön i
båtarna strax intill i nattmörkret utan att
kunna ro någonstans förrän det ljusnade.

"There is something pathetic in watching
your old home going to pieces in that
fashion", sade gamle Merriman, då han vi-
sade sin lilla modell. Den känslan förstår ej
endast varje sjöman utan även envar, som
förlorat vad han en gång haft kärt.

s. s.

Fallskärmar av papper.

I det senaste numret av facktidskriften ,AME-
RICAN FOREST omtalas att arnerikanernå nu
använda fallskärmar av kräppapper då det gäller
att släppa ned förnödenheter till soldaterna.

De nya fallskärmarna äro tillverkade av ett
nytt slags kräpp-papper som är synnerligen
starkt. De hålla t. o. m. mot de påfrestningar som
uppstå då de kastas ut med en last på 50 kg
från flygplan som gå me.il en hastighet av 300
km i timmen på 1.000 meters höjd. De kosta
ungefär en femtedel av vad de fa,llskärmar av
tyg &osta som soldaterna själva använda.
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Dieselmotor kr. 40:-.
Kotnplett oarbetad material-

sats. Cyl.-diam. 12,5 mm., slag-
längd 12,5 mm. Ritning med-
f.öljer. EMTA, Siiterbg, Ha-
ueröuallen-

Varfiir inte
utnyttja denna plats för att
tala om att Ni har material
och modeller som Ni inte di-
rekt behöver, men som skulle
kunna vara ti1l nyita och gläd-
j,e för andra modellbyggare?
En privatannons i Modelltek-
nik kostar 10 öre ordet. Söker
Ni 'kontakt med likasinnade
kostar det 5 öre per ord. En
möjlighet som bör utnyttjas.

Prenumerera

på

Modellteknih

Märklinlok
köpas, trasiga eller icke kom-
pletta. Event. byte mot svår-
åtkomlig material. Beskrivning
och pris till "SL" Fack J, Osb{.

Ett flertal nurnmer av ',LuIt-
wissen" säljes billigt eller by-
tes mot The Model Railroader,
The Model Maker, The Model
Engineer, Marine Mcdelse. dyl.
"Flgg" d,. t. k,

Ni gör oss en tjänst orn Ni visar

MODELLTEKNIK
för vänner och bekanta.

Frå.ga: Vore tacksarn för
upplysning om var rnan kan
få köpa ett ritbord. Anviindes
någon viss standard för rit-
bord? Vilken klass tillhör då
ett ritbord 4t]0X0nO.

E. W-m-
Soor.' Om Ni rned ritbord

menar ritbräde, så sälias dessa
i alla pappersaJfärer oöh i bok-
handeln. Inom landet tillver-
kas följande storlekar: 320;
!!0, pris 4:90, 470X63A, 7:-,
'580X670, 8:10, 660X920, 12:85.
Dessutom säljes importerade

Lösnummer
och årgångar av fire Model
Railroader köpes. Svar med
Jrppgift om nummer och årgång
kan sändas till Modelltekniks
redaktion under sign. ,?d,.

Ritning
till modellmotor [<öpes. Svar
med pris och beskrivning till
ly"" G. Sjöberg, Stänbg,
Munktorp.

ritbräden i andra storlekar.
önskas fast parallellinjal, blir
pr.iset c:a 8:- högre. Om Ni
m,ed ritbord menar ritmaskin
(som användes på ritkontor i
industrien) kostar en dylik
&-800 kronor. En mindre typ,
utan motvikt lanceras jusi-i
dagarna till ett pris av &3 k.o-
nornor.

Beriktigande: Sorn talrika
av våra vänne.r påpekat, före_
kommer det i nr 5, i artikeln
"Fu.ll gas" en .felaktig slutled_
ning; järnföreisen mellan die_

selmotorn och Super Atom
bensinmotor utfaller som fram-
går av tabellen till dieselns
nackdel. Det är en svår blun-
der från r.edaktörens sida att
inte ändra inkonsekvensen. Vi
tackar de läsare som påpekat
misstaget. Beteckningarna ej
mont. och mont. i tabellen på
sid 8 i samma nr avse motoins
nettovikt resp. motorns vikt
startklar, d. v. s. inkl. tänd-
spole, tändbatteri och bränsle.
Tändbatteriet utgöres då av
runda ficklampsbatterier.

FöR ATT STÅ A-LOKBYGGARNA TILL TJÄNST
ha vi beställt ett fåtal hjulsatser tilt ,A-loket b.estående av svarvade drivhjul
(ej-ekrade), monterade på axel, borraCe 1.5 mm för koppelstång samt bakre
löphjul, likaledes monterade. De kosta för fullständig suts 5: -, snäckväxel
'kan 'beställas från modellfirmorna till ett pris av 3: -. 

,Hjulsatserna äroi försia hand avs,edda för modellbyggarna, alltså ej för återförsätjare, och
beräknas varå oss tillhanda den 15 september.
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variationsmöjligheterna, förstärkaren blir på
så sätt mera utnyttjbar. Montering av hög-
talaren kan ske, antingen å vanlig baffel (i2
mm. träskiva, c:a 800X800 mm. med hål i
mitten lika med högtalarkonens diameter)
eller för utomhusändamål i s. k. riktnings-
baffel (plåttratt med plåtskydd för själva
högtalaren så att icke regn och snö åstad-
kommer skada å densamma). Även s. k.
kanalsystem eller kanalbaffel användes ofta.
Här är själva tratten av trä, samt delad på
mitten. Ä baksidan sitter högtalaren inbyggd
i en låda vilken låda är försedd m. s. bas-
resonanshåI. Detta hål är vanligen avlångt
och har följande dimensioner:

För 8 " högtalare 40X200 mm. baffclyta 350X500 mm.
För l0 " " 40x250 mm ,, 100X@0 mm.
Fir 12 " ,, -(0X300 mm. ,, 450X650 mm.
För 15 " ,, 50x350 mm. ,, 500x?50 nm.

fddn är den, att det ljud som träffar baj<-
väggen av lådan kastas tillbaka och detta
resonansljud kastas ut g'enom basresonans-
hålet. Djupet på lådan bör vara minst 200
mm. för 8-10 tums högtalare, minst 300 mm.
f.ör 72-75 tums högtalare. Bakväggen bör
göras av porös masonite eller treteex. öpp-
ningen för högtalaren skall vara lika med
kondiametern. Tjockleken på träet till tratten
bör icke understiga 10 mm. Anslutningskon-
takten till högtalaren bör vara av speciell typ.
Alltså inte likna någon av andra kontakter
som hör till förstärkaren, icke heller vara av
sådan konstruktion att den kan instickas i
kontakten till el.-nätet. De vanligaste arslut-
ningarna för högtalare är rörhållare, van-
ligen 4-poliga sådara. De högtalare som kom-
mer till användning äro av elektrodlmamiska
typer, antingen med permanent mag:net eller
med elektromagnet som matas med likström
över särskild s. k. fältmatningslikriktare. Så-
dana högtalare utföras i regel för 110 eller
220 volts fäItmatning. Högtalarens impedans
är vanligen 8 eller 15 ohm, s. k. lågohmiga
högtalare. Vid längre sträckor användes linje-
transformatorer. Dessa ha omsättningstalet 8
ohm primärt, 500 ohm sekundärt invid själva
förstärkaren, vid högtalaren sitter i sin tur
en liknande transformator som transformerar
ned talströmmen från 500 ohm till den impe-
dans som högtalarens talspole har. Själva ut-
gångstransformatorn i förstärkaren har flera
lågohmiga uttag, ex. 4, 8, 16 och 20 ohm. En
del konstruktioner förekommer, då högohmigt
uttag finnes, ex. 500 eller 2000 ohm. Kopplar

Hallå,... Hallå...
Ett par modelllggklubbar har skriuit till oss

och fr&gat hur en högtalaranlö,ggning för tiiu-
li.ngar enklast och billigast anordnas. Red.. har
uänt sig till ing K. Berggren, som här kommer
nred, en belllsanile arti.kel.

Iitt av grundvillkoren för god verkningsgrad
rzviC förstärkningen är, at1 röret arbetar på
den raka delen av karakteristiken. I annat
fall inträder lätt distortion vid förstärkningen.
Varje rörfabrikant har sina tekniska data till
varje rörtyp, vid konstruktion av förstärkaren
måste största möjliga hänsyn tagas till vad
rörtabellen föreskriver. Som några allmänna
anvisningar, vilja vi påpeka följande, att iakt-
taga vid byggandet av lågfrekvensförstärkare
(kraftförstärkare) för grammofon- och mik-
rofonförstärkning: Anslutningen av mikrofo-
nen sker över 1:sta rörets galler. Inkommer
störningar över ledningarna till denna anslut-
ning, förstärkas dessa givetvis över varje
steg. återgivningen kommer därför att bliva
onjutbar. Samtliga ledningar till 1:sta rörets
galler skola därför vara skärmade och inne i
själva förstärkaren, alltid göras så korta som
möjligt. Ledningen från mikrofonen är i all-
mänhet skärmad. Givetvis gäller ovan sagda,
även för övriga ledningar inne i apparaten.
Gör dem icke onödigt långa. Tillse
likaledes, att varje lödning blir ordeniligt
gjord. Dåliga lödningar (s. k. kallödningar)
giva ofta upphov till sprak och rassel, ibland
till glappkontakt och avbrott. Betr. de led-
ningar som skola anslutas till förstärkarens
nollpunkt, och därmed även till själva plåt-
chassiet som förstärkaren bygges på, gäller
att en gemensam, något g:rövre ledning får
tjänstgöra som nolledning och att anslutning-
arna sker till denna. På så sätt får hela noll-
systemet en ordentlig ryggrad. Anslutnings-
kontakterna för mikrofonen skail givetvis
vara av skärmad typ. Manteln på mikrofon-
ledningen fastlödes till kontaktens ytterhölje.
Vid lödningen måste man tillse, att ingen löd-
pasta rinner in i kontakten, detta kan för-
utsaka knaster. Grammofonanslutningen sker
till vanlig s. k. grammofonjack. En del fabri-
kanter begagnar även samma typ av kontakt
som till mikrofonen, detta är icke att rekom-
mendera, då en förväxling lätt kan äga mm,
speciellt om förstärkaren kommer i håinderna
på personer som äro mindre vana att hand-
hava förstärkarapparater. Den vanliga g.ram-
mofonjacken kallas även för telefonjack och
tillverkas här i landet av bl. a. A.-B. Alpha.
Varje förstärkare måste ha minst en vo$m-
och en tonfärgkontroll. En del fabrikanter
förser även förstärkarna med speciell volSrm-
kontroll för grammofon, en för mikrofon såmt
tonfärgkontroll för såväl det högre som det
lägre registret. Genom denna anordning ökas
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man ex. 2 st, 8 ohms högtalare parallellt
kommer 4 ohms uttaget till användning.
Kopplas de båda högtalarna i serie, begagnar
man sig av 16 ohms uttaget. Kopplas
2 st. 10 ohms högtalare i serie kommer 20
ohms uttaget till användning, kopplas de pa-
rallelt anslutes de till 4 ohms uttaget. Detta
blir icke absolut teoretiskt riktigt, men den
lilla diff. av 1 ohm har i praktiken vid dyl.
kopplingssått ingen större betydelse. Man
kommer ju i ett sådant fall närmast målet.
Finnes 20 ohms uttag på samma transforma-
tor är givetvis detta att föredraga. Användes
2000 ohms uttaget, måste å högtalaren finnas
en transformator med omsättningstalet 2000/
det ohmtal som högtalarens spole har. En del
förstärkare åro uppställda i särskilda s. k.
förstärkarerum. Hit äger ingen annan tillträie
än apparatskötaren. I detta rum finnes i regel
uppmonterat en kontrollhögtalare, varigenom
apparatskötaren har kontroll över utsändning-
en. f apparatrummet brukar även grammo-
fonmotor med tillhörande skivtallrik och pick
up vara uppmonterade. En del installationer
utföras så, att omkoppling för radioförstärk-
ning kan ske. Härigenom är det ju möjligt,
att där stora åskådarmängder äro församlade,
utsända dagsnyheter och speciella program.

Bilden nedan visar koppliagen av de i
anläggningen ingående apparaterna. I'rån
mikrofonen till förstärkarens ingång:ssida, vid
vilken sida även finnes anslutning för gram-
mofon. I detta fall har valts en elektrisk
grammofon med 2 st. skivtallrikar. Apparat-
skötaren kan då genom s. k. mixing gå över

från den ena skivan till den andra, eller
blanda ljudet från de olika skivorna. Från
förstärkaren går anslutning till el.-nätet, till
vilket nät även grammofonen är ansluten. En
högtalare för utomhusbruk och en s. k. kanal-
systemhögtalare äro anslutna. Ä en CeI an-
läggningar jordförbindas själva förstärkaren,
vilket även visas.

Vi äro nu mogna att studera själva kopp-
lingen av de i förstärkaren ingående konden-
satorer, högohmsmotstånd. transformatorer
och rör. Konstmktionen bygger å principen "di-
rektkoppling". tr-ördelen med densamma inses
lätt, om man tar i betrakande, att vid vanlig
motståndskoppling, den kondensator som för'-
binder rörets anod till efterföljande rörs gal-
ler, genomslåpper ett frekvensområCe som är
proportionellt med värdet å kondensatorn.
Vid ett vär<ie av 500 pF. ex. är det lägre
registrej (bastonerna) avsevär't bortskurna.
ökas värdet till ex. 1000 pF. genomsläpper
kondensatorn ett frekvensområde som sträc-
ker sig lägre ner, ökas den ytterligare ökas
registret. Det vanligasls vä"rdet brukar vara
20 000 pF. mellan förrören och 0,1 uF. till
slutrören. Åstadkommes här en koppling mel-
lan anod till galler direkt, utan kopplings-
kondensator, måste givetvis frekvenskurvan
bli rak över ett mycket stort område. F ör att
principen till fullo skall kunna utnyttjas,
måste kopplingen noggrant utbalanseras, var-
för man å sinsemellan lika rör måste sätta
mycket snäva toleranser. Direktkopplingen
är sålunda en motståndskoppling utan galler-
kondensator. Ett nödvändigt villkor är, att



slutrörens glödtrådar matas från separat lind-
ning,i annat fall kommer för stof potential
att uppstå mellan katod och gtödtråä. Detta
extra glödströmsuttags mittpunkt kopplas titt
slutrörens katoder. Den använda nätliansfor-
matorn bör ha följande data:
Glödströrnsuttag I ..- 2X3,15 v. 1,5 amp.
Glödströmsuttag lt . 2X3,1.5 v. 2 amp Sekundär-
Likriktarröretsgrödström 5v.34 sidan
Anodspänningslindoing . 2X 350 v. 120 Milliamp.

Anslutningen till växelströmsnätet skall
kunna ske över flera uttag och användes
vanligen 110, 130, 750, 22O och 240 volt.Ett indirekt upphettat likriktarrör, ex. 8g
V är att föredraga. Genom att a-nvända detta
rör avlämnas ingen likriktad anodström förr
än de övriga rören hunnit bli upphettade. på
så sätt stiger icke spänningen vid tiUslag-
ning av apparaten, vilket ofta medför d;n
nackdelen, att första elektrolytkondensatorn
förstöres.

Utgångstransformatorns prim. lindning skall
ha imp. 10 000 ohm anod-anod. Mi.krofoninta-
get är högohmigt och anslutes till första rö-
rets galler. Grammofonintaget sker efter
detta rör, förstärkningen blir för grammofon
onödigt stor över första röret. När mikrofo-
nen å.nslutes skall icke grammofon-pick up
vara inkopplad. Den över första rörerr för-
stärkta talväxelströmmen inkommer sedan å
push-pullkopplingens mellanrör. Efterföljande
kopplingssteg är galvaniskt förbundna med
slutrörens galler. Som slutrör har valts typ
685. I dessa steg får man rent automatiskt
en direktkoppling mellan de två triodsyste-

MODELLIEKNIK

men. Triodslutsteget giver även en mjukare
förstärkning än pentoCslutsteget. Som Jörrör
kan följande typer användas: 6SJZ, 77 e\er
6C6.

Som mellanrör: 76, 6C5, 32.
Som likriktarer'ör: 8BV, 5 Zg, BO.
Vi har velat framhålla dessa olika typer,

emedan f. n. det är svårt att anskaffa vissa
rör på marknaden och undertättas ju denna
anskaffning avsevärt då flera typer kan an-
vändas. Som volym- och klangfärgskontroll
har valts en potentiometer å 0,b meg. ohm
vardera. Elektrolytkondensatorerna böia tåla
en arbetsspänning av minst 400 v. Första ste-
get skall ha skärmkåpa såvida icke metall-
röret 6SJ7 begagnas, detta är ju i sig självt
skärmat. Förstärkaren har provats för ett
antal olika ändamåI. Som mikrofon rekom-
menderas de numera vanliga kristallmikrofo-
nelna. Numera finns även lösa element att
köpa till dessa, varför man själv kan till-
verka en lämplig kåpa. Vid tillverkningen bör
man ihågkomma, att kåpans mantel, vilken
givetvis skall vara av metall, för.binies med
skärmen å mikrofonledningen.

Om förstärkaren skall begagnas för ljud-
film, måste ett uttag för matning av foto-
cellen göras. Denna spänningsdelare är icke
så märkvärdig, men vi skola återkomma med
en lämplig förstärkarkonstruktion för detta
ändamål i en kommande artikel, vilken skall
behandla den moderna ljudfilmsapparaturens
utrustning.

Stockholm 2917 1944.

K. K. Berggren.
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Chefun för den amerikanska
arm6ns flygradioförbindelser,
överste Ivan Farman, som förr
var en intresserad radioama-
tör är nu mannen sorn troligen
vet mer än någon anar om
hur man ordnar Iörbindelser
via radion av detta slag.

överste Far,mans senaste
verk är upprättandet av fuJl-
ständiga pejlingsmöjligheter
längs flygrouten från Austra-
lien till lndien. Härmed är
radiopejlingsringen runt jor-
den sluten och detta innebär
att piloterna alltid stå i kon-
takt rned någon rafiostation
socn håller dem underrättade
om rätta kursen över ,Atlan-
ten, Stilla havet och Nord-
afrika.

Farman säger: "Från var
och en av de radiostationer
som ligger utspridda längs
routen dirigeras den lokala
trafiken från ett torn varifrån
order ges angå€nde den höjd
flygaren bör hålla, tider för
avgång och landning samt de
lokala väderleksf örhållandena.
Vidare står flygarna i kontakt
med en högfrekvens-radio-
station som är i förbindelse
med alla flygplan mellan den-
sarunå och stationer belägna
söder, norr, öster och väster
därom. Radiovågor utsändas
Irån varje station till om-
kringliggande station€r och
det finns en särskild pejlings-
sändare för att vägleda flygare
som råkat vilse eller som äro
osäkra om kursen och slutligen
ha särskilda anordningar upp-
rättats för blindlandning."

rLYC]YYTT
UR LEDANDE FLYGTIDSKRIFTER

Den kände uppfinnaren Or-
ville Wright, sorn tillsammans
med sin bror Wil ur en gång
gjorde den första llygningen i
världen, satt häromdagen vid
spakarna i ett flygplan för
första gången på 25 år undel
en provtur med det nya stora
Constellation-pIanet.

'rDet var ingen konst'', sade
den 72-årige uppfinnaren elter
flygningen. "Jag lät bara ma-
skinen sköta sig själv. Det är
som jag alltid har förutsagt:
flygplanen kunna flyga på
egen hand, orn man bara låter
dem vara i fred,"

trn .100.000 volts röntgenap-
parat hjälper nu till att på-
skynda kontrollen av ihåliga
propellerblad. .A,pparaten tar
tre bilder av varje propeller-
;blad på sammå tid som fyra
kvinnor förr behövde ,för att
fotografera ett blad.

Fotograferingsproceduren är
helautornatisk i det att propel-
lerbladen även på automatisk
väg transporteras till och från
det rum där fotograferingen
försiggår.

Röntgenpersonalen placerar
bladen på en vagn och tryc-
ker på en knapp på en in-
strumenttavla. Därvid öppnar
sig en av väggarna i det bly-
isolerade röntgenrummet och
vagnen går av sig själv in i
rummet. Så snart vagnen lbe-
finner sig inne i röntgenrum-
met sfånger sig väggen igen.
Vagnen stannar i kammaren,
och exponeringen sker på au-
tomatisk väg.

Själva lotograferingen tar
inte lång tid i anspråk, och så
snart allt är klart inkopplas
automatiskt ett relä som öpp-
nar kammarens motsatta vägg
och ser till att vagnen komrner
ut igen. Därelter är det nästa
vagns tur o. s. v.

Framkallning av röntgenplå-
tarna sker enligt en ny snabb
metod, och på mycket kort
tid äro plåtarna torra och kia-
ra för granskning, och om man
skulle upptäcka någon spricka
i propellergodset eller någon
annan fela.ktighet slås genast
alarn, och det defekta exem-
plaret avlägsnas.

I det senaste numret av fack-
tidskrijten AMERICÄ.N FO-
REST omtalas att amerikaner-
na nu använda fallskärmar av
kräppapper då det gäIler att
släppa ned förnöclenheter till
soldaterna.

De nya fallskärmarna äro
tillverkade av ett nytt slags
kräpp-papper som är synner-
ligen starkt. De hålla t. o. m.
mot de påfrestningar som upp-
stå då de kastas ut m€d €n last
på 50 kg från flygplan som gå

rnsd en hastighet av 300 km i
timmen på ,1.000 meters höjd.
De kosta ungefär en femtedel
av vad de fallskärmar av tyg
kosta som soldaterna själva
anviinda.
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kulsprutol av olika kaliber. i r,'ingalna och i flyg-
kloppen, -synkroniser.ade mcd propcllern. Kom-
plett la.Cio- och syleutlustning s:imt viilnteleC-
r.ring i kabinen.

Data: Spänn,,'idd 10,37 r.n. längC 9,07 m, höjd
2.82 m. r'ingyta 19.78 ni'. tomvikt 2.428 kg, flyg-
vikt 3,350 kg, r,ingbelastning 168.8 kg,lrr'. eflekt-
vikt 2.9 kg/hk.

Tillverkare: Bell Aii'claf t Colpolation, 205C
ElmwocC Avcr.rue. Bulfalo, N Y. USA. med fa-
brikel i Buffalo och Niacala Falls. Air.acobr.a
bör'jade tillr,elkas 1939 och som stör'sta nyhet i
konstluktior.rshiinseenCc räknas Ccn bakom föra-
len placelade mctl)r'n.

Ritnin.gen på nästa sida är' utför.d av cn nv
Mcdslltekniks läsalc herr. Erik Lindqvi-st.
Lucksta.

Dert i förrn tuLtrtret presenterode Cur-
tiss YIP 36 t.rorkle recl. rar ett ttykott-
strrrktiorr, nten flygretanrJ.e ltisare l r.r i
stort o?rtdl sl,rizrit oclr ntecklelat ott det
rör' sig oltl etr erperintetttkiirra nted irt-
.sltilliga itr pti nacken. Recl. tuc:kar !ör
ä1Llre.s.set. AIIa xrira bret,skril.arrde rnrr-
rter nteclge dock ott dct iir en siillslptt
Iiiclter kiirrrL.

ffi:

Bell Airacobra.

Dcll P-39 eller sorn den kallas iR. A. F.. Air.a-
L) 

"";r',,. ril etr lagvintar. trrsitsisl jaktplan.
Vingsektionen är vid loten NACA 0015 och mot
spetsarna en rnodilieraC NAOA 23009. Vir.rgarna
är'o i helrnet:rll med dukklädda sk,evnirrgsroCer.
som dessutom äro för'sedCa med kontrollerbara
tlin.rningsroder'. Flaps av helntctallkonstrukticr.r.

Flygkloppen är utförd i heinretall i tr'å sek-
tioner. en frärnre och er.r bakle. förenade med
bultar'. 1ör' att underlätta isärtagande för tr.ar.r-
spolt. Bakom kabinen linns ett iuftintag för kyl-
ning av n.rotcr'. kabin. beväpning och ladiout-
lu-stning.

De lasta stjärtplanen änr i heln.retallkonstluk-
tior.r och de rör'liga dukklä.dda. rncC fr.ån sitt-
lu,:r.rr.net kontlollelbala tlirnningsloder..

Det clektr.iskt inIällbara lanCningsstä1let är av
trebenstyp och noshiul och kan i nödfall r.egler.as
iijl hand. LanCningshjulen under vingama ha
hydruaiiska bror.nsar'.

En 1 150 hk Allison V-1710-E4 dir.ektCriven
12-cylidli,g är' monterad i llygkroppen bakom
pilotens kabin och driver. en stä11bar trebladig
propeller. De självtätande bensir.rLankar.na äro
placeraCe i vingarna.

Den h.eltäckta kabinen är försedd meC tr'å
utåtgående dörlar rned specialgångjärn sonr
kunna lossas blixtsnabbt vid fara. Båda.dör'-
Larna ha neCfällbara fönster. Ett stort bagagc-
utryrn':ne ör'er motorn. bakom för.arplatsen är
åtkomligt sår'äl inifrån som utilrån.

Beväpningen utgör.es av en 20 mn.r cller 37 mm
kanon, som skjuter genom propeller axeln samt
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Frank Hendrichs aackra sueaemoilel tlankerad, au tuå, segerrika motormodeller.

lerna - speciellt segelmodeller.na 
- efter en

spikrak start biirjar kretsa för att söka ter-
mik, har de försetts med s. k. kurvroder,
som börjar verka först sedan modellerna nått
den högsta utgångshöjden. Goda startegen-
skaper har man nått även därigenom att man
avvikit från den gamla regel, som säger att
vinkeln mellan tyngdpunkten och startkro-
ken och modellens längdaxel skall vara 60o.
I stället är denna vinkel ofta både 70 och 80'
varigenom man nått större utgångshöjder.
De ,bästa segelmodellerna &rar en sjunlhas-
tighet på i runt tal 0,4 m/sek.

För att förhindra att modellerna efter de
stipulera'de 6 minuterna ger sig iväg på egen
hand, har man försett dem me'd luftbromsar.

Gummimotormodellerna byggs mestadels
av balsa och bekläds med japanpapper. Pro-
pellern är ofta fällbar och ibland även en-
bladig. Även landningsställen är stundom
indragbara. På grund av bristen på både

gummisnodd, balsa och japanpapper har ut-
vecklingen på de gummimotordrivna model-
lernas område stannat av.

Inomhusmodellerna och bensinmotormo-
dellerna har änrlu ej fått någon nämnvärd
spridning även om en hel del goda resultat
med ,bägge kategorierna noterats. Flera in-
omhusmodeller har exempelvis redan flugit
över halva timmen, Ä andra sidan är s. k.
replika- och skalamodellbygge synnerligen
omtyckt.

Det danska modellflyget har således ge-
nomgått en ganska snabb ooh märklig ut-
veckling och man hoppas att denna utveck-
ling trots allt ej helt skall stanna av i tider
som dessa, då det danska modellflygets ut-
övare ha goda skäl att vara pessimistiska.
Snart skall dock tider åter stunda då vi
modellflygare på ömse sidor Sundet på nytt
kan mötas i tävlan om de bästa resultaten.
På sistone har man från svenskt håll velat
låta påskina, att det ej längre är mycket att
räkna med danskt modellflyg. Men det är
en skev uppfattning, som vi danskar ska veta
rätta till när tillfälle gives.

(En Halloig & Gerne-artikel).

Flyg ur nästa nummer:
Bililer Jrån SM oeh landskamp, ti.ps och ngheter. Modern dansk segelmoilell.

Det osgmmetriska BV-141 Haka-44 en aD Finland,s biista segelmodeller
Tummelisa rn. n1,.
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För modern industri
tillverko vi vid egno fobriker:

lyfiverkrygs troverser, kronor,

lyftbleck och domkrofter.

Giuterimqskiner och förnöden_

heter ov ollo slog för giuterier.

Centerless rundslipmoskiner

Spirolborr och verktyg

Filt för teknisko öndomål
I

I

I

I
Grundod
I 889 MATCUS

A.-B. MALCUS HOTMQUIST, HALMSTAD
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SM och LAIIDS/( AMP.
Lördagen den 26 och söndagen den 27 aug.

samlades den svenska eliten till SM på Skarp-
näcksfältet i strålande väder. Jämsides måd
tär'lingarna gick en landskamp mot Finland mel-
lan fyramannalag.

I SM var det bara Curt Jansson, Sthlm, som
behöll sin titel. nämligen i S 3. Karl Erik Lan-
deglen. Västerås, fjolårets tnästare i G1 förlo-
rade sin titel till Helge Eliasson, Göteborg, men
re_r"'ensche.rade sig meC mästerskapet i G2. Bengt
Blomglcn, som i fjol hade mästartiteln i denna
klass. iog istället G3. Lagtävlingen vanns åv
Acloklubben i Göteborg, en verkligt populär se-
gcr', då göteborrarna som modellllygare gjort sig
kända för kunnanC,e. gästfrihet och god tävlings-
anda (sär'skilt .-"kåningarna. som gästat Göte-
bolg, hade mycket att säga till feskelägets lov.)
Trots :rtt Stockholnrsklubben Vingarnas 1:a och
2:a lag placeraCe sig om 2:a resp 3:a i lagtäv-
lin,gen. Colninerade landsot'ten starkt.

Gunnar Nygr.en, SanCviken, tog mäst,erskapet
i 52 rned tär,lingarnas bästa gencmsnittstid 

-plestationen löC på 2.09.0 - 6.01,8 - 7.24.6 och
där'nreC erövlade ett :xtla hederspris.

Tel<nik för Allas ståtliga pris till segraren i
klass F,-kunde inte hamnat bättre än hos Sven
Älte Thedcr'. Karlskoga. som själv byggt sina två
Dyno-rnotorer efter TfA:s ritningar och som
tlimntade dcm med kunr.rande och kärlek. Efter
e.tt pal genomsnittli.qa trimningsflvgningar miss-
)yckldss han i lör'Cagens tär'lingsstart. Ett lykte
att han llugit bor.t kiii.r.an på träning andra täv-
lingsdag.en torde tala sant, i varje fall var han
inte närvarande vid prisutdelningen. Hans plan
motsvarade dock på intet sätt den dåliga tiden,
scm reuistrerades och som vi håller tyst med.
HuvuCkonkurrenten, Rune Anderson "Bananen"
haCe fått en vältrimmad Dynomotor i Finland,
en motor sonl utan tvekan skulle givit honom
segeln onl han inte star.tat efter tävlingstidens
utgång på 1ördagen och sedan fult nog, försökt
få starten godkänd genom att tubba ti.dtagare m fl.
HeCer åt Eskilstuna flygklubb, som genom pro-
test stoppaCe ofog.et. Teder och Klein, vars vinge
skakaCcs lo.ss cftcr ett pr.opellerbrott i luften,
mel sval kladdning som följd. går'o däremot en
uppvisning i sportmanship. Här tar vi nu de
biist:r lesultaten:

Klrss S 1: slensk mästare Erik Olsson, Bjuv,
3 n.rin 35.8 sek; 2) Bertil Dahlquist, Halmstad,
3.31.8; 3) Cult Janson, Stockholm. 3.29,3.

Klass S 2: svensk mästare Gunnal Nygren.
Sandviken, 4.43.0; 2) Kult Sandberg, Borås,
3.11.4; 3) Kurt Olof Svensson, Halrnstad, 2.5i,6.

Klass S 3: svensk mästale Curt Jansson. Stock-
holrn. 4.{1.3: 2 ) Sten Andcrsson, Mariefr.ed,
3.28.6; Ove Meissner, Bjuv, 3.22.0.

Klerss G 1: svensk mästare Helge Eliasson, Gö-
tebolg, 2.34.4; 2) Sigurd Isacson, Linköping,
2.08.3; 3) Karl-Erik Svensson, d,:o, 1.27,2.

Klass G 2: sv,ensk mästare Karl-Erik Lande-
gren, Västerås, 3.28,4; 2) Bengt Biomgren, Stock-
holm, 2.24.5; 3) Sune Starl<, d:o, 1.28,9.
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Klass G 3: svensk rnästare Bengt Blomgren,
Stockholm, 2.02,6; 2) Sven Forsberg, Linköping,
1.45,3; 3) OsvalC Eklöf, Eskilstuna, 1.41.,7.

Klass F (förbränningsmodell.er): svensk mäs-
tare Sven Äke Theder, Karlskoga.

Lagtävlingen vanns av Aeroklubben i Göte-
borg med Vingarna. Stockholm, på andra och
tleCje plats.

Bästa gencmsnittstiden und,er de båda dagarna
hade Gunn.ar Nygren, Sandviken, med 4.43,0.

De individuella resultaten i landskampen
blevo:

1) Ove Meissner, Bjuv, 3 min 5.3 sek; 2) Curt
Janson, Stockholm, 2.55,9; 3) Rune Andersson.
d:o. 2.42.8; 4) Raimo Antikainen, Finland, 2.01,6;
5) Ville Seppo Relander, d:o, 1.40,6; 6) l,ennart
Segerfelt, Stockholm, 1.31,8; 7) Dick Karlsson,
Finiand, 1.20,3; 8) Paavo Helmin.en, d:o, 51 sek.

Vi ha sparut landskarnpen till sist; som fram-
gål' av resulLatlistan, segråde svenskarna med
bied marginal - till en stor del beroende på att
finnalna aldrig Iick tid till trimning. då d€ an-
lände till Sthlm på söndagsmorgonen. Det finska
modellflygets största tillgång är utan tvivel löji-
nant Lennart Poppius, och när denn,e utdelade
'1det finska lagets specialpris" en handarbetad
poukko till bäste ",finndödare" Ove Meissner,
ville applåderna inte taga slut.

Eti fullständigt referat rn.ed redogörelse för
den perf.ekt arbetande tävlingsorganisationen 

-hed,er åt Derantz och Norrvi - kommer i nästa
nummer' 

BeIi.

Motlellflyglägret . . .
(Forts. frå.n sid. 10)

I lägret deltog även modellel med för-
br'änningsmotoler'. Den kända helsingfor.s-
modellflygalen Sven Salonius tippades som
säkel segrare, men hans motorticl val över
45 sek, varför' Ilygningen icke kunde god-
kännas. Mcd ungefär. 1 min motortid flög
modellen upp till cilka 300-400 metel och
för'svann i ett moln. Sammanlag.da flygtiden
blev iiver 15 minuter'. Tävlingen vanns av O.
Huzell med en liten dieselmotor.dr.iven mo-
dcll.

Eltel prisutdelning'en under vilken man
hurrade och applåderade för glatta livet drack
man surl' och åt svenska småbr.öd. Lägret
avslutadcs meC tal av löjtnant Poppius, fil.
dr M. Malmio och lagledaren för det svenska
laget O. Huzell.

( En H alluig -G erne artikel)

I
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6r lera förlrågningar ha visat mig. att vi,
l som sedan någon tid ar.betat med modell-
förbränningsmotoler, bdhöva utbyta prak-
tiska erfarenheter. Jag har visserligen inte
mer än ett drygt år av sådant arbete att se
tillbaka på, och det kunde därför tyckas, att
synpunkter:na efter en så begränsad tid måste
bli allt för svävande för att vara av något
värde, men eftersom jag sysslat med trim-
ning av motorer i full skala under. dlygt tr-et-
tio år, kan detta kanske kompensela i någon
mån.

Av modellmotorer äger jag för närvarancle
fem bensinmotorel fr'ån 3,25 till 14,5 cnr'
slagvolym samt tre dieselmotoler 0,75 till 2,05
cm'. Bensinmotorerna äro av tyskt och ame-
rikanskt fabrikat, dieselmotorerna av svenskt
och schweiziskt.

Mitt första råd till en ev. nytilltr.ädande
arbetare i vingården lyder': Välj inte för.
liten motor. åtminstone inte vid det för'-qta
försöket. Trimningskänsligheten och där'mcd
svårigheterna växa mycket snabbt med fal-
lande storlek. Jag har byggt ett antal llvg-
plan av amerikansk och tysk konstrukljcn
och funnit, att det är ojämförligt mycket lät-
tale att få ett plan, avsett för en motolstor-
lek av 7,5-10 cm", att flyga bra än om jag
är tvungen att bygga för en mindre motor'.
Modellracerbåtar har jag aldrig försökt mig
på, men jag är övertygad om att r'ådet gäl-
ler även i detta fall, antagligen i skärpt folm.
För racerbilarnas del tror: jag inte heller på
de allra minsta motorerna. Jag har byggt en
bil av amerikansk konstruktion med en
Bunch-motor på omkr'. 9 cm" och nog före-

En erfaren och intresserad modell-
byggare liimnar hiir några trimnings-
tips f ör dem som gå i, "bensintanka.r".
Det iir hans f örhoppning att dessa råd,

och sgnpunkter skall spara något au

besuiir, kostnader och irritation för
eu. efterföIjare.

faller det, som om man skulle vara tacksam
för all effekt den kan ge.

Så kommer naturligtvis lrågan bensin
eller diesel? Jag har sett den besvalad till
dieselns för'mån på ett så kategoliskt sätt,
att den misstänksamme anal-, att erfarenhe-
ten ellel ansvarskänslan varit begr.änsad. När
det gällel de minsta storlekarna kan jag gå
med på dieselns överlägsenhet, där' väger ju
tändningssystemet ungefär iika myckct som
motoln. Men när vi komma till den rekom-
menderade mellanstorleken, är den elek-
triska utrustningens vikt icke utslagsgivande
men medför enligt min mening många för.-
delar'.

För det första: Jag kan använda en tid-
strömblytare och vet alltså exakt hulu länge
motorn går utan att planets läge i luften in-
verkar'. Jag kan dessutom fylla på så mycket
br'änsle, att motorns gång icke blir oregel-
bunden på grund av intermittent br'änsletill-
för'sel. Detta är en fördel, som icke kan skat-
tas nog högt och vi böra erinra oss, att tid-
strömbrylaren utgör den legala förutsätt-
ningen för motolmodellflyget i anglosaxiska
länder'. Jag har tillverkat mina timels av
fotoutlösalen Autoknips, i samtliga fall med
gott resultat.

För det andra: Vid planets avvägning flyt-
tar jag tändspole och batteriel utefter för'
desamma byggda stödspår och Cet besvärliga
och för planet riskabia avvägningsar"betet är'
lätt och elegant gjort på ett ögonblick. Det
är' ju meningslöst att motivera dieseln med
att vikten av tändsystemet inbesparas, när
man samtidigt beskriver, huru minst ett

MODETLMOTORER.
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hekto bly måste inlastas i planets stjärt vid
avvägningen, som dessutom kostade åtskil-
liga krossade propellrar. Allt detia stod ny-
ligen att läsa i en svensk flygtidskrift.

Men, invänder Ni, dieseln är ju mycket
mera lättstartad och har mindre möjligheter
att uppträda nyckfullt. Min erfarenhet pekar
hittills i motsatt riktning. Men det elektriska
systemet måste natulligtvis skötas med för-
stånd, för att bensinmotorn skall bli hett till-
förlitlig. Reglerna härför är.o dock mycket
enkla: 1) Glöm inte att tändstift vid en så
hög oljehalt hos bränslet (vanligen 1:5)
måste betraktas som en ,förbrukningsartikel.
Den för rengöring isärtagbara typen erbju-
der därför mycket stora fördelar. Typ ZK
har hos mig gjort långvarig och trogen tjänst
och väger endast 8 g. 2) Kom ihåg att batte-
riets inre motstånd måste vara lågt, om mag-
netfältet i spolen tiilräckligt snabbt skall
kunna byggas upp för varje gnista. DärIör
bör Ni aldrig försöka starta motorn på flyg-
batteriet. Använd ett startbatteri av tillräck-
lig storlek. Antingen en 4 V ackumulator av
radiotyp eller ett torrbatteri vars element
måste vara av minst ringledningsstorlek. Det
räcker med två sådana. Har planet en smula
belastningsmarginal, och så bör det ju alltid
konstrueras, behöver Ni inte använda fick-
lampsbatteri utan kan istället ta två stav-
lampselement av den större typen. Då ger
motorn mycket större effekt med minskad
risk för driftstörningar, men Ni har ökat vik-
ten med 60 g. 3) Brytarspetsarna måste ovill-
korligen hållas rena.

Följas dessa enkla regler startar motorn
fort och säkert i alla väder-. Kom i håg att
om tändstiftet ger gnista i ur-skruvat till-
stånd detta alls inte är någon garanti för

MODELLTEKNIK

felfri tändning. Driftsförhållandena ställa
mycket större krav.

Mina dieselmotorer ha visat sig vara yt-
terst känsliga för bränslets sammansättning,
förgasarinställning och kompression. Utan
ett verkligt motoröra tror jag inte någon lyc-
kas att få en invändningsfri funktion av en
sådan motor. Rätt inställda ge de mycket hög
effekt för sin storlek.

Erfarenheterna hittills kunna alltså sam-
manfattas sålunda: Vid små modellstorlekar
är dieseln avgjort överlägsen. Den behagli-
gaste motorn att lhandskas och flyga med har-
en storlek av 7,5 till 10 cm". På grund av den
avsevärt lägre oljeförbrukn-ingen föredrar
jag en lättmetallkolv, tätad med kolvringar
flamför den inslipade järn- och ståIkolven
utan ringar, trots att världens förnämsta
modellmotorfabrikanter ex. Ohlsson använ-
der det senare systemet. Till sist en känslo-
synpunkt. Tänk vad det är trevligt att få
handskas med en riktig bensinmotor och hur
mycket renare odh snyggare den håller sig
själv och planet.

Dessa rader äro nedskrivna i för'hoppning
om att mina experimentpengar i någon mån
skall komma andra tillgodo.

D. S.

P. S.

Ser av just hitkomna tyska facktidskrifter
att det schweiziska semi-dieselsystemet
Dyno där utprovats i storlekar upp till 10 cm"
och,befunnits tillfredsställande. När sådana
motorer bli tillgängliga för de svenska mo-
dellflygarna, då månde det bliva något av.

D. S.

Hiir nednn en au författarens bensi,nkdmor, ett amerlkanskt kabinplan, 720 crn spönnuidd och,
med" 3,25 cm' Eisfeldmotor aäger d,et flAgklara planet 580 g. Kdrran flgger utmiirkt och repre-

senterar en bgggrtid" au 200 timmar.
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Vi talar
t_ 'Forts. från sid,. 26) _)
Sverige nTodeller i spårvidd 0 av sven-
ska lok. Heder åt en sådan man !

Här är en bild, som jag undrar om
någon i Europa lian uppvisa maken till.
Den är från Tokios modelljärnvägs-
klubbs stora modellbana. Banan är
byggd i skalan 1/30, vilket med den ja-
panslia förebilden lrotsvarar en spår-
vidd av 35 millimeter. Den stora till-
strömningen av ungdomliga intressera-
de påminner om, hur det brukar vara
vid modellen av År'stabron på vårt eget
järnvägsmuseuln.

"Hur sliall clen intresserade komma
i liontalit med Stocliholms Moclelljärn-
vägsklubb?" frågal vi till sist. "Mycket
enkelt, man vänder sig bara till klub-
bens ordförande Gunnar Srveclborg,
Kungsvägen 29, Tureberg, eller till sek-
Leteraren Ingemar Björne, Ploggatan
5, Stockholm. Intresserade äro alltid
välkomna !"

EN HAttVIG
honstr uktion

FLIGHT
Elegant tävlingsmod. konstruerad
av elitflygaren Ulf Halaig. Planet
är strömlinjeformat rned eliptiska
ving- och stabilisatorspetsar.
Spännvidd 93 cm. Längd 70 cm.
Byggsats inkl ritning ... Kr.7:25

Enbart ritning Kr. 3:35

HOBBYCIRK.I,ARNA - BOX 1057 -STIILM 16

Sänd mot postförskott plus

st.....
porto

å Kr ..
å Kr ..

Diri.. ... MT 6

I(öp det bästa Köp en

REX
I(ungen bland cyklar
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i "C. B. Pedersen". I

IL-- (Forts. fr. sxd. 20) 

-)

aktra livbåtsdäverten till den andra och har
25 stöttor. Illustrationen på sidan 18 i nummer
2 av Modellteknik visar delvis hur stöttorna
placeras. På modellen torde antalet kunna
minskas något, likaså torde man kunna nöja
sig med två metalltrådar i stället för tre,
som är riktigt.

Räcket på halvdäckets förkant har tre
stöttor på var sida om den midskepps place-
raie gångbron. Räcket på främre bryggan
består av fem delar, två på akterkant, en i
mitten på förkant och en på var sida, gåen-
de i vinkel från förkanten till sidan så långt
som till båtdäckets plankor. Även dessa stöt-
tor stickas snett inåt i det tunna bryggdäcket
och ställas sedan i lod.

Alla dessa räcken ha en teaklist överst.
Denna göres bäst av tunn plåt, 0,25X0,8 mm.
De korta bitarna göras av raka klippta rem-
sor, under det att den stora runt aktern klip-
pes ut efter en kaltongmall, Lämpligt är att
dessa handlister tillverkas innan stöttorna
sättas upp och borras för dessa i uträknade
lägen. De läggas därpå på 'däcket, vilket
märkes genom hålen för stöttorna. Dessa
kunna därpå sättas upp och passa då lodrätt
i handlisterna, vilka pallas under med trä-
ribbor till 5 mm. höjd och lödas fast. Stöt-
tornas överskott klippes därpå bort, och räc-
ket putsas med fin fil. Två trådar av 0,15
koppar sträckas under handlisten. Den neder-
sta går ej fram förbi riggen eller där hal-
gatten äro placerade.

Akter om mesanriggen har räcket en nagel-
bänk av trä, Iik dessa på hustagen och fast-
lödd vid stöttorna unier handlisten. Kryss-

ALLT FöR,
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brassama beläggas på denna nagelbänk. En
detalJ av räcket €J i skala vlsas i figur G.

Räckena på gångbroarna äro endast 4,5
mm. höga, och deras trådar fiistas till stöt-
torna nedanför handlisterna. Vld trappan till
halvdäcket får räckets översta tråd bilda
trappledstång. Alla räckena målas vita med
trälisterna teakbruna.

Detta avslutar arbetena på skrovet och
däcket, och i nästa nummer börJa vi med
masterna och rundhulten.

s. s.

Polardiagra .r.

(Forts. fr. sid,,17)

största möjliga tydlighet gör man den vågräta
skalan 5 ggr större än den lodräta. ,Detta bör
man lägga märke till om man vill beräkna totala

storleken av luftkraften, som är y"2+.2. Sto"-
leken på ca och c2 representeras inte direkt av
Iängderna i diagrammet utan man mast€ multi-
plicera cr-längden med 5 (eller dividera cx-
längden med 5). Sidoförhållandet hos den vinge
som använts, vanligen 1:5 el 1:6 angives. Även
den punkt, kring vilken momentet räknats, mås-
te naturligtvis angivas.

'storheterna E och e erhållas ur polardiagram-
met på {öljande sätt. Som förut närnnts är 5 :
x: cz, varlör värdet på denna storhet erhålles
genom att man sammanbinder axlarnas skär-
ningspunkt med den punkt på kurvan som g€r
den anfallsvinkel, för vilken man vill bestäm-
rna glidtalet. Vill man finna den anfallsvinkel
som ger bästa glidtalet har man att från ut-
gångspunkten draga den linje som tangerar
kurvan.

Värdet på e: cm: cz beräknas för varje fall
genom att man dividerar de skalenliela värdena
av dessa rned varandra.

Figurerna 1---4 visa de här nämnda för vingen
karakteristiska storheterna cx, cn, 5 och e:s
beroende av anfallsvirrkeln. trig. 5 visar ett po-
lardiagram, över samma profil, som de föregå-
ende diagrammen hiinlöra sig till. Man obser-
verar på den översta horisontella linjen en kor-
tare linje som utgör avslutningen på den tänkta
linje som drages mellan axlarnas skärningspunkt
och den punkt på kurvan, vars c-värde man
söker. Minirnivärdet 5 - 0p4, svarande mot tan-
genten, ger glidtalen J.:25. I övrigt få diagram-
men tala för sig själva.

s. B.
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