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Stig l{ordin (F)
Strömsunds Mfk: . .. Ivan Öriebo (S)
dstersunds FK: .. .. Gösta Nifsson (S)
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Bengt lundström (G)
Börje Börj esson (F)

Arvid Karlsson (l')

Anders Hermansson (S)
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Mode 1l-f lygregle rna

I förra nr. inbjöd vi til1 diskussion on mode llflygreglerna -

Flera noclellflygare har franfört sina åsikter. Det mest originella
förslaget konner från Einar Håkansson, AKM. Han skriver följande:

Under rubriken "Åter nya regler i friflygande klasserna?'r i Mo-
dellflygbtadet nr. l/L96O redogöres dels för ett italienskt förslag
och dels för egna åsikter. Då jag själv är G-flygare konmer iag bara
framfdra förslag ti1l ändring av reglerna j- denna klass. Naturligtvis
kan vissa av principerna även ti11ämpas i- F-klassen.

Strävan att sånka modellernas lrestanda började 1954 (80g). Man
fastställde då rnaxtiden till I rnin. Denna naxtid bör vi behå1la. Då
nan ensidigt sänkt gunnivikten har enligt min åsi-kt fel vfu valts.
trirlningen har förenklats avsevärt genom minskad rnotorstyrka nen bi-
behå1len totalvikt.

Under de sl-sta åren för de "frj.a reglernaI' vägde en högklassig
G-nodell 1OO g. utan gummisnodd. All-tså användes 110 e. snodd (56,5%
av tot. vikten). Man behöver vä1 knappast sjäIv ha varit nedr för atl
inse svårigheterna vid trinningen av en sådan model1. Ska11 rnan nu
sänka gunmlvikten till ,0 g. (åed ökad tot.vikt 10%) når vi rena ny-
börjarstadiet.

Med clagens regler behöver modellflygarna inte bekymra sig om

att bygga "l-ätt't. Han stäfls inte inför några hållfasthet sproblem.
En modelL meC, LJO g' snodd utsåttes naturligtvis för nycket större
påfrestningar än dagens 50 g. nodeller. Trots detta finns det 80% mer
nraterial i dagens modeller. En start i hårt väder ned en nodell ur
tlen "frla klassen" var ytterst vanskli-g att genomföra. Med en 50 g.
mode1l är en sådan start förhållandevls enkel genom den ringa motor-
styrkan och 6verdi.mensionerade vingbalkar (ev. helplankad vinge ) '

Genorn dagens hårt begränsade regler förekomner det strängt ta-
get en standardtyp av nodeller på tävlingarna. Dessa nodeller har i
stort sett sarnma prestanda. Detta innebär att man är minst lika be-
roende av teflniken som någonsin. Kanhända fäl1s inte utslaget fö rrän
i en omflygning. En omflygning i dagens läge med många deltagare' be-
höver inte tyda på en hög standard' Snarare ett bevis för att klassen
är för e nkel.

För att konma ifrån " standardmodell erna " och preni-era byggskick-
llgheten och farttasin föreslår jag följande regler i klass G:int:

Bäryta: 1?-19 dn2
(e1Ier ev. ingen fix. bäryta, men då min' spv. 1250 mm)

Ma5 tot. vikt (obsl ) 150 gran
difrrnivilct: frl -
Maxtid: J minuter
Obegränsat antal modeller får användas.

Då jag även är i-ntresserad av G:I rnåste jag bemöta några av-rsyn-
punkternå på denna klass. Ni skriver att G:1 är svårt. Det iir rj.ktigt
och just därför skall vi behål-la klassen i den nuvarande utformningen.

Skul1e vi sänka gurnnivikten tiIl ,0 g blir det i alla fall minst
lika svårt son 50 g. G:int. Andras G:int till l0 g står vi inför fö1-
jande faktun: Det blir lättare att trinna och flyga nodelltypen, soo''
anviinds vid internat ione l-la tävlingarrän en svenslt nyböriarnodell
(c:1 ned 30 g. snodd) !

Det är all-deles tydli-gt att det italienska regelförslaget inte
kan accepteras av aIla mode llflygare . Vad son skal-l komlta i dess stäf-
le är ännu en öppen fråga. I det sammanhanget kan det enellertld vara
värt att notera att MODEIIFLYGBLADETs regelförs1ag son publ- j-cerades
i förra nr. har väckt internationell uppmärksamhet. 81.a. behandlas -
a"i lanska utförligt i marsnumret av den österrikiska tidningen $
MODEI,ISPORT.



lgeå-llaclf.ilssr:

4=E= g =I3=IS =I=e=!=!===1 =g=E =!=g=!=g=U=9

(Översatt av ?eter l4lanngård, rvred til]stånd av 'rDer FLUGM0DEIJI-,BAU" )

"l

K onstrukt i onsutvecklln€!en av
tävl-ingsmodeller behärskas i dag
av en strävan att uPPn& max iroal
flygtid, vilket är liktydigt ned
en strävan efter nininal sjunk-
hastighet. Det härvidlag avgöran-
de elementet är vingen; särskil-t
efter nuvarande regler är resten
av nodellen endast av underord-
nad betydelse. Vid utvecklinge n
av modellplanets vinge kan man
klart urskilja två tendenser:

a) användning av profi ler
med hög lyftkraft, d.v.s. profi-
1er, son ger 1åS flyghastighet
vid en given vingbelastning och

b) användning av höga sido-
förhå1landen.

Dessa två grundtendenser
franträdde a1lt starkare i cl-ika
Iänder under de senaste åren, och
det är anmärkningsvärt att dessa
utvecklingar i olika 1äncler var
fu1lständigt oberoende av varand-
ra. Sammanhanget står klart: Ju
större den lyftkraft, med vifken
vår nodell- flyger är,desto stör-
re är också det inducerade mot-
ståndets andel av totalmotstån-
det och desto rner 1önar det sig
att försöka ninska detta - det
ligger närnast titl hands att
minska det inducerade notståndet
genom att öka s id oförhål-landet '

Både tendenserna a) och b)
medför en ninskning av Re-talet.
De ftesta av våra nuvarande mo-
del1er flyger med Re 60.ooo och
j- detta område upoträder olika
oangenäma strö mningsfö rete e 1se r:

v Fie. 1.v" (nodelt MP-]l)
cm,/ sek

Gränsskiktet är del-s laminärt,
dels turbulent elter också befin-
ner det sig i ett mellanstadi-um;
det avföses ovanligt tidigt på
översidan; det påverkas avsevärt
av små ofta knapot påvisbara för-
ändringar hos översidan; det ca-
max, rnodellen flyger med, är be-
tydligt 1ägre än det välvningen
annars sku11e medge, kort sagt -
vår vinge får sänre egenskaper
ju långsarnmare den flyger, När
man insett, att det här huvudsak-
Iigen var fråga om ett turbulens-
problem, gjordes de nest skiftan-
de försök att frankalla en mer
turbulent strönning.

1) Mycket utbredd är använd-
ningen av en fiten nosradie(mind-
re dn I,2 %) eller en spetsig
vingfrankant. För denna grova be-
handling reagerar emel lertld
gränsskiktet negativt. Vingens
vridande monent rned våra Yanliga
profil-er är dessutom mycket sttrt
genom den spetsiga frankanten
ökar det ännu rner och rninskar
1ängdstabiliteten betydligt. De s-
su-tom fungerar en sådan kant re-
dan vid nåttlig anfall,svinkel
som av1ösningskant - den därmed
uppstående bilden av en vinge
som trycker är mycket karakteris-
tisk, och man kan se den vid var-
j e täv1i-ng .

2) En sträv yta på första
tredjedelen av vingens bversida
undersöktes på olika sätt. Så
Iänge man enellertid inte har
ful1ständig kl-arhet om gräns-
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skiktets struktur på denna vilt-
tiga de1, och a11tså inte heller
kan frankalla någon avsiktlig
periodicitet i översidans ström-
ning, så länge kommer rnan bara
att framkalla otrevliga avlö s -
ningsfö ret eelser e1ler skadligt
motstånd.

1) Turbulenslister (c:a 1,2
nm 6) på översidan kort bakon
frankanten prövas ofta, då de
fordrar det minsta arbetet. För-
sök med S:intor har visat att
verkningen av dessa turbulens-
l1ster - även om deras gynnsan-
maste läge och höjd bestännes ex-
peri-mente11t - är betydligt mind-
ie än en turbulenstråds och fram-
för allt at--t nan därigenom inte
kan flyga rned den önskade höga
anfa ll svinke 1n .

4 ) Ej hel1er den framför
framkanten spända turbulenstrå-
den fungerar a1Itför bra, så 1än-
ge den är fu11ständigt stYv och
den är nycket käns]ig för ändrin-
gar av Iäget eller strömnings-
riktningen. Då det emellertid är
mycket svårare att förhindra än
fiankalla en svän6;ning av tråden
på en flygande modell ligger in-
genting närnare til1 hands än an-
vändning av spunnet rundgummi,
dessutom är detta ner angenärnt
att handskas med.

5 ) Detta sätt att framkalla
turbulens artificiellt genom an-
vändning av en turbulenstråd (TT )
har hittills gett bästa resultat
och en ingående behandling är På
sin p1ats.

Först gä11er det att finna
den gynnsanmaste TT -diamete rn. Fig
1 visar, att rnotståndet, son ö-
kar med tilltagande gummi.t j ock-
lek, minskar s j unkhast iShete n,
men också att vingens effektiva
Re-tal likaledes ökar ned ti1I-
tasande d. i i-li d = L n:" crh ait
prif ilegenskaperna därigenom för-
bättras. Dessa båda effekter ver-
kar samtidigt och det resulteran-
de tillståndet har ett oPtinum i-
närheten av d = or4 mn. (Den-ge-
non vebrationen uPPkomna I'för-
tjockningen" av strängen äT av
en senare anförd anledni-ng obe-
tydligt liten)

Vidare probfen uPPstår ur
frågan om Tt:s gYnnsamaste läge.

Beträffande avståndet från fram-
kanten har 1r''B korda visat sig
vara sf,+ gott nedel-värde. Vid
mindre avstånd ökar den nödvän-
diga diametern snabbt meclan man
bara kan spara jämförelsevis l"i-
te notstånd genom att använda
ett större avstånd; På våra ti-di-
gare modeller 1åg TT för det mes-
ta för djupt. tr'lygnätningar av
Sii,ntan MP-ll visade att Tt vid
50 bara frarnkallade en förgän-
ring genom sitt rnotstånd (rnot-
svarande det beräknade värdet i
fl-g. 1), att den däremot nedför-
de en betydlig förbättring vid
höga anfallsvinklar (-9o ) Detta
ger anle dning att förnoda att
gränsskiktet är laminärt på un-
dersidan vid ti11räckligt högt
placerad TT och höga anfallsvink-
1ar .

Figur 2 är ett utdrag ur
MP-L1 :s rnätningar och visar det
på fotografisk väg i en ha11
fastställtla förloppet hos en po-
lar med e11er utan TT. Därvld be-
kräftades de redan tidigare be-
skrivna företeelserna (Frank
Zaic Year-Book 1951, sid 78) att
tT medför en avsevärd öknlng av
ca-max, att-förgt därigenom flyg-
ning med ca)/cw?-max bli möjlig

forts. på sida 14.
c^ Fig.2.
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VaLent in Sem-i enow :

MOTORFIYKTEN

(översatt av Peter iVanngård, med
tillstånd av DER FIUGMODELIBAU)

Tävlingsbe stänme lserna be-
gränsar F-modellernas mot o rt 1d.
tr'ör att uppnå en hög flygtid vid
en given sjunkhastighet försöker
rnan få upp model-Len på stor höjd;
nan eftersträvar alltså en så
hög stighastighet son nöjligt
under motorflykten.

Då stiget är av stor bety-
delse, lönar det sig att tränga
in i detta något invecklade ne-
kaniska sanmanhang för att kun-
na tillgodogöra sig de vunna kun-
skaperna såvä1 vid konstruktion
son vid trimning.

Man inser utan vidare, att
stiget nåste vara stabilt, om den
tillåtna motortiden ska11 kunna
utnyttjas til1fu11o. Modellen
nåste alltså stiga i en lj-kfor-
nig rörelse. I fortsättningen an-
tar vi för enkelhetens skullratt
nodel-len stiger rakt fran; och
inte i spiraler.

Förutsättningen för en lik-
formig d.v. s. varken accelererad
elfer retarderad röre1se är, att
jänvikt råder mellan alla på no-
dellen verkande krafter och mo-
ment.... (Moment^= kraft x moment-
arm) Vi skall- fSrst åskådliggöra
denna förutsättning för horis on-
tafflykten, vilket fall är siir-
skilt överskådligt. Tör att yt-
terligare förenkla det hela an-
tar vi, att inga krafter verkar
på stabilisatorn och att notorns

Fig. 1.

dragkraft (Z), motståndet (W)
sarnt vikten (G) angriper i mo-
deliens tyngdpunkt. På detta sätt
erhå1ler vi ett nomentfritt
kraftsystem, då ju alla krafter
går genom en punkt. Vi får en
kraftplan enligt fig.1, I vilken
krafterna Z och W och likaså A
och G upphäver varandra, vilket
betyderratt nodellen rör sig med
likformig hastighet i en horison-
tell flygbana.

Det är vikti-gt att hålIa i
minnet, att under den nyss giwa
förutsättningen att inga nome nt
finns, är horisontalflykt mö j lig
bara med denna kraftkonstella-
tion. 0n t.ex. motorns dragkraft
Z sku11e b1i större skulle jämn-
vikten mell-an W och Z störas.
Detia skulle medföra en ökning
av flyghastigheten vilken skull-e
fortgå, ti1ls det rned kvadraten
på hastigheten växande motstån-
det uppnått samma värde som no-
torns dragkraft. Samtidigt ned
notståndet ändrar sig e me lle rti d
också lyftkrafte n, vi-lken nu bl-ir
större än nodellens vikt.f'kraft-
systenet återstår alltså en upp-
åtriktad komponent av storleken
A-G. Denna utövar en accelerani,e
verkan och modellen börjar stiga.
Den nya flygbanan sammanfal-ler
ej ned längdaxeln d.v,s. nodel-
1en konrner ej att flyga ned sam*
ma anfall-svi-nke1 son under hori-
sontalflykt. Den därigenorn på
stabilisatorn uppstående kraften
vricler nodellen tills dennas
längdaxel ligger parallellt med
flygriktningen. Figur 2 visar de-b
nya kraftsystemet, vilket hela
tiden förändras tack vare kompo-
nenten A-G. A11a F-modeller trim-
nas först och främst för en sta-
bil glidflykt vid minsta sjunk-
hastighet. Den härti11 hörande
Fig.2. A

6.



kraftplanen för ett centralt
kraftsysten, a1ltså ett system
hos vilket a1la krafter går ge-
nom en punkt skildras j. fig'3.
rie.l.

tt

övergången från glidflykt
tiII horisontalflykt, som vi rnås-
te tänka oss ned hjä1p av no-
torns dragkraft (Z) för oss åter
till fig. 1. För att uppnå fig.
1:s kraftplan, nåste vi rikta mo-
torns dragkraft, så att i-nga rno-
nent resulterar. Dessuton måste
vi reglera storleken av dragkraf-
ten (Z) så att clen uppkomna flyg-
hastigheten 1ännar just den lyft-
kraft son behövs för att upphäva
vikten (G). För att uppnå detta
nåste vi strypa motorn. l4an är
naturligtvis inte intresserad av
att flyga med strypt motor utan
nan strävar efter att utnJrttja
Botorns hela effekt. Vi nåste
a1ltså åstadkonna en kraftplan
vicl vilken motorns dragkraft (Z)
har ett fast naxirnalvärde. Detta
förehavande J-yckas, orn (z) uo5s
nedåt I förhå1lande ti-}1 1ängd-
axeln. På detta sätt erhå11er vi
en kraftplan son fig' 4 visar.

Vid jämförelse med fig. I fl-Yger
modellen med högre hastighet 

'vilket kor'lner til1 synes genon
den längre notståndspilen. lYft-
kraften (A) är nu åter större än
vikten (c). Ändå flyger modellen
horisontellt, då tyftkraftsöver-
skottet kompenseras av den nedåt-
riktade mot ordragk raft skonp onen -
te n.

Vi avstår också här, liksom
i den strypta motorns fa1I, fig.
1, en del av motorns dragkraft,
son vi gärna utny-bt jat att driva
moclellen franåt ned; vi har dock
uppnått en bögre flyghastighet.

Det finns ännu en 1ösning
på den 6;ivna uppgiften; nan rik-
tar motorns dragkraft uppåt i
stä11et för nedåt. Genom denna
åtgärd flyger nodellen betydligt
långsammare än i de båda föregå-
ende fa11en, så lyftkraften (A)
blir nindre' än vikten (G). Jam-
vikten frantvingar den nu uppåt-
riktade kraftkomponent en. Det vi--
sar sig, att det bara finns des-
sa två rnöjligheter att frankalla
ett !:raftsystem där modellens fä-
ge hela tiden förändras. 0m mo-
torns rnaximala dragkraft är mind-
re än fig. l:s fa11, kan överhu-
vudtaget ingen horisontalflykt
konna ti-1l stånd, utan bara en
för1ängd Slidflykt.

A11a resultat, som uponåtts
vid exemplet horis ontalflykt , kan
användas också vid stiget. Flg.5
visar kraftplanen för en beständ
stigvlnkel (B). Då vi är intres-
serade av en så stor stighastig-
het som möj1igt trimnar vi model-
1en med nedåtriktad propeller- *
axel. 0m Z är större än G vilket /.



nästan a11tid är fa11et med mo-
derna F-mode11er, finns det bara
ett jämviktsläge för varje stig-
vinkel.

Här påpekas att motstånds-
pilen på grund av störe tydlig-
het är utritad överdrivet stor.
Därigenom franställes krafternas
verkliga förhållande felaktigt;
för att komma det verkllga för-
hå1landet närmare behöver man
bara vä1ja förhå11andet W:A tilt
1:10 ungefär.

Under vilken vinkel (n) rnås-
te nu en modell stlgå, för att
den till förfogande stående rno-
tordragkraften (Z) skal-l ge en
så hög stighastighet (vs) som
möj1igt? Om nan vid besvarandet
av denna fråga tilIämpar matema-
tik erhål-ler man en ekvation ur
jänviktsvillkoret: denna ekva-
tion visar ett samband me11an
stighastigheten (vs ) och stigvin-
teln (n), motorns dragkraft (Z)
och vikten (G). Se fig. 6.
I'ig.6.

Utefter stigvinkeln (B) är
stighastigheten Vs avsatt. De o-
l-lka kurvorna representerar o1i-
ka dragkrafter Z, där Z är ut-
tryckt i bråkdelar av modellens
vikt G. De båda kurvorna för Z=l
oein Z = 3/4 antyder, att rnan med
alesse dragkrafter kan uppnå stig-
vinkLar på högst 24" resp. 44o.
För dessa dragkrafter är detta
samtidigt vinkeln f5r största
stighastigheten. Däremot kan, om
Z är större än G alla stigvink-
lar från 0o tiII 9Oo uppnås.Stig-
hastigheternas maxinun uppnås
dock inte vi-d lodrät stig utan
vid olika 1ägre vinklar, beroen-
de på motorns dragkraft. I'ör Z=G
är t.ex. den gynnsammaste stag-
vinke]n 52o, för z= I+ci 650 och
for Z = 2c; 75o. Då kurvorna vi-

6 sar rätt flacka maxima är det in-
Ö-te så viktigt att upnnå exakt

den bästa stigvinkeln, ty inom
ett onråde av IO% över e11er un-
der den optimala stigvinkeln av-
tar_ st ighastighete n med mindre
en 5 i'.. För stighastigheten är
för övrigt inget värde angivet
då dess exakta värde beror på
vlngbe la stningen och nodelfens
oli-ka koeffic ienter.

För att påminna on krafter-
nas förhåtlande vid motorflykten
gavs 1 uppsatsens början en ana-
1ys, som åskådliggjorde det verk-
liga förhålJ-andet ganska grovt.
Vi frågar oss nu i vilken män
det gjorda antagandet att inga
monent finns stämner i praktiken.

Ett central-t kraftsystern ärett konstruerat specialfall . I
verkligheten konmer motstånds-
kraftl-injen knapnast att gå ge-
nom tyngdpunkten. Det är troli-gare att den lj_gger över el1er
under tyngdpunkten. Man kunde
t änka på att förskjuta tyngdpunk-
ten i höjdled så att den kom att
ligga på notståndets kraftlinje.
Därmed skuJ-1e man, om det inte
verkade några krafter på stabben
och dragkraften gick genon tyngd-
punkten,upnnå ett central-t kraft-
systen,Alldeles oberoende av det
faktum att detta förfarande i
praktiken troligen skul1e miss-
lyckas vid trimningen, skal_J, vi
förklara om ett centralt kraft-
system verkligen är ovrllkorli-
gen eftersträvansvärt.

Vi l-ännar nu den förutsätt-
ning, som det nomentfria kraft-
systemet utgör och utan att gå
närmare in på de många möjliga
varianterna, befattar vl oss istäl-let ned pylontypen. Ti.g. 7visar en pylonmodell sorn stiger.
Den bärande stabben orsakar ett
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moment 
^ 
runt tyngdpunkten av stor-

leken AH'r. Detta upphäves genom
det notsatt verkande rnornentet
Z'n. Därmed är sunnan av alla mo-
ment nol1. Kraft j ätoviktens övri-
ga villkor är likaså uPPfYllC,-,
så modellen befinner sig i ett
stat ilt flygtillstånd ' Stabbens
relativt stora lyftkraft jämfört
med vi-ngens lyftkraft r åstadkom-
mer att stabben ligger I sliP-
strönmen; luftströmmen över stab-
ben blir då starkare än luft-
strönmen över vlngen.

Man nåste ha i ninnet att
också den kraftplan som fig. 7
visar är ett konstruerat sPecial-
fal1. I praktiken utövar också
tlen ur luftkraften A och rnotstån-
det S/ resulterande luftkraften R

ett moment kring tyngdpunkten
vi"lket nåste utjämnas av de and-
ra momenten. En något starkare
dragkraft Z skufle också nödvän-
diggöra nedåtriktring av drag-
kraften som f ig, 4 visar.

Ur denna synpunkt nedför
pylonnodellen inga nyheter i äm-
fört med nornalmodellen, hos vi1-
ken ju också rnoment kan uPPträda.
Så ui järnnas t ' ex ' på normal-model--
len ån dragkraft, son inte går
exakt genom tyngdpunkte n av en
kraft på stabben, även om denna
är symmetrisk. Trots detta finns
det en fundamental skillnad mel-
1an dessa båda typer. Betraktar
man nämligen pylonrnodellens stlg 

'så konstaterar man att kroPPens
längdaxel i allmänhet inte sam-
manfaller med flygriktningen. Det
ser ut son om modellen stiger På
ungefär sarnnra sätt son en hj-ss.
Detta innebär att modellens an-
fallsvinkel är nlndre i stiget
än i glidet. Den nindre anfal-1s-
vinkeln rnedför att vingens lYft-
kraft blir mindre,vi-lket betYder
att man kan välja mindre nedåt-
riktning än man kan på normalno-
de11en, när nan har ned kraftlga
rnotordiagkrafte r att göra. Orsa-
ken ti1I detta märkliga förhål-
lande är a-bt söka i stabbens un-
der motorfl-ykten högre lyftkraft.

Ytterligare iakttagelser be-
kräftar, att rnan klarar sig med
mi-ndre nedåtriktning på pylonmo-
de11er i jLimföre1se med norrnal-
nodefler. l.lan ser nämligen ofta
pylonrnodeller, som inte stiger

tikforrnigt utan i stäl-l-et ökar
stlgvinkeln s l;ändigt til-ls model-
fen står näs-tan lodrät. Det är
ett tecken på, att man egentli-
gen valde för ]iten nedåtrikt-
ning.

f och med att stigvinkeln
ökar, blir flyghastigheten mlndre
och i det lodräta 1äget fal-ler
vingen igenom varigenom modellen
kommer i ett flackare läge och
hela proceduren upprepas. (Detta
beror på vingens 1åga lyftkraft
vid 1åg hastighet och ej på att
den överstegras... Stabben ligger
i slipströmmen. Overs. anmärkn. )
Stiget sker alftså i etapper och
det är bara den 1åga hastigheten
i det lodräta läget och motorns
vridmonent son förhindrar en 1oo-
ping. Denna nanöver understijds
genom den för pylonmodellen ka-
rakte rist iska bärplansutf ormnin-
8e n.

0n en pylonmodell kan uppnå
högre stighastighet jämfört med
en nornalmodell kan man inte sä-
ga utan vidare.Det+a beror på de
olika konstruktiva åtgärderna
oclr deras inflytande på de u-pp-
stående fuftkrafterna. Överhuvud
taget utgör pylonmodellen ett
diskutabclt ämne (ur teoretisk
synpunkt ) tack vare de många väx-
e lförhållandena. Det vore önsk-
värt att modellflygare var håga-
cle att sysselsätta sig med detta
problem. Först då kunde ett av-
görande fä11as nellan de båda ty-
pernå, varvid clock praktiska er-
farenheter torde ge frågan si,n
slutgiltiga lösning. Just nu ser
det ut, som om pylonrnodellen
sku1le vara normalmodellen över-
1ägsen tack vare sitt stabila
och snabba stig.På grund av dess
nycket korta . stabbnomentarrn och
starkt bärande profil är dock
glidet ett problern för de modell-
fJ-ygare, som befattar sig med
denna typ.

Fig. 6 visade stighastighe -tens (vE) beroende av" stjgiin-
keln (B), För d.e beräknade kur-
vorna 1åg det antagandet till
grund att modellen flyger med
samma anfall-svinkel i motorflyk-
ten och glidflykten. Såvida det-
ta inträffar gäl]er kurvorna ock-
så pylonmodelfer.

Vi- har nu uteslutande be-
traktat stiget nos modeller med ,,Forts. oå sida 14. t'



Peter WannEård :

OM IÄNGDSTABIIIlET
(forts. från förra nr. )

IV. ca-naxets och A ca-minets betydelse - Hyst6resis fenomenet

Vi har i föregående kar:itel-
sett, att det i-nte bara är den
statiska narginalen son bestäm-
ner den statiska 1ängd stabillte -ten utan också stabbens eller
rättare sagt strömningens hos
stabben uppträd.ande, när luft-
strömmen över vingen av någon an-
ledning avlö sts.

0m man ser en smula filoso-
fiskt på 1ängd sta bil-it et sproble -
met, finner man, att model-len ef-
ter en störning bör förlora så
lite höjd som möjligt. Många små
svängningar och liten förlorad
höjd är alltså ur denna synpunkt
bättre än en enda svängning rne ci
större förlorad höjd på rnindre
tid. Som också förut nämnts är
svän€ningens amplitud eller stor-
Lek inte bara beroende av det mo-
ment, son lyftkraft sfö rändringen
i neutralpunkten och statiska
narginalen åstadk onmer, utan ock-
så av hur stor den del av sväng-
ningen är, inom vilken stabili-
satorns luftströn inte är av1öst.
Under den fas av svängningen,som
stabbens luftströrn är avlöst, dän-
par stabben störYringen på ett an-
nat sätt;stabben fungerar då ner
son en vindfldjel e1ler som en
plan platta, vilken ju dock ford-
rar, att TP och vingens TC i nor-
nalläge sanmanfal-l-er. Under ju
större fas av svängningen stab-
bens luftström figger an, ju mer
dämpås varje svängning, och on
tröghetsmomenten ti11 fö1jd av
t.ex. mycket lätt bakkropp, kort
nos och vikten koncentrerad i TP
är nycket små, kanske störningen
hävts redan efter en svängning.
I vilket fall som helst torde en
ökning av stabbprofiLens över-
stegringsvinkel medföra en minsk-
nj-ng av antalet svängnlngar ef-
ter en störning. Eftersom model-
1en förLorar rel. stor höjd vid
varje svängni,ng, då modellen näs-
tan under hela svängningen fly-
ger med en anfallsvinkel, som är
högre elIer liågre än den,som ger

y4 1ägsta sjunkhastighet, blir den
Js'förl-orade höjden efter en stör-

ning mindre ju färre svängningar-
na efter störnlngen är1 detta un-
der förutsättning att den statis-
ka narginalen hela tiden är den
sanma. Om rnan a11tså flyttar TP
bakåt, minskar rnan visserligen
antalet svängningar, men för den
sku]1 behöver inte d.en förlorade
höjden efter störningen minska,
då vi .ju samtidigt har minskat
den stati.ska marginalen. (ln
minskning av den förlorade höj-
den torde 1 det här fallet bara
inträffarom modellen på grund av
re1. stora tröghetsnornent var reL.
dynaniskt instabil ned det tidi-
4;are, främre TP-Iäget )

Att öka en profils{-nax är
ganska svårt, on man ba ra ser på
profilformen. En ninskning av ö-
versi-dans välvning medför knapp-
ast så stora förändringar i. prak-
tlken vad /. -max beträifar. - 

Det
bästa sättet att ökad-max torde
vara en turbul-enstråd, men en så-
dan är som tidigare nämnts ogynn-
sam av andra orsaker.Enligt Hack-
linger kan man möjligen uppnå en
viss servo-effekt genom att p1a-
cera turbulenstråden framför $,ab-
ben fe1.

0m rnan vi11 uppnå god 1ängd-
sta bilitet , 1ö nar det^sig nog mer
att ägna stabbens ua-max lite
uppnärksamhet. Ett stort ca-max
utövar ju som bekant samma infly-
tande som ett stort,{-max.Det ärju givet att ju större lyftkraft
stabben ger vid en.{-ökning, ju
mer dänpas störningen. Detta har
vi redan stött på, när vi talade
om lyftkraft sgrad ienten. Det är
k-lart att,om vi kan öka stabbens

4/' -max, så ökar vi samtidigt dessca-max, så en turbutenstrSd fram-
för stabben medför också högreca-max. 0m vi frånser turbuleås-
tråden, sorn kanske inte är så
lyckad, kan vi knappast ändra en
prof iIs /-max. Därernot är det fät-
tare att ändrä dess ca vid över-
stegringsvinke 1n, d, v, s. ca-max,
genom att mod j-flera profi,len.

En ti11 stabbar inom Re-tal-s-
ornrådet 20. ooo-100. ooo användbar



profil ned rel. stort ca"-max bör
ha en nax. övers idsvälvning på
7I-!27",vara 7-8% tjack oeh flap-
pad (upp till l5o), vilket inne-
bär, att rnittlinjens välvnings -
rnax. bör ligga på 5A-60/". Nosra-
dien bör vaia 0, B-0,5% " Profilens
främsta. punkt bör ligga något
ovanför den korda sorn tangerar
undersidan. Det gör ingenting on
en och annan bal-k på översidan
ligger i sprygelkonturen och bil--
dar turbulens. En sådan stabbpro-
fi1 kommer naturligtvis att ha
ett re1. stort profilmotstånd,
vilket dock i viss mån kompense-
ras av dess höga ca, on sidoför-
håIlandet är rimligt. I'ör övrigt
gör det vä} inte så mycket om
stabbens cw har ökat en aningrom
nan anser att dess huvuduPPgift
är at-b stabil-ic era .

Man ser ibland konstruktör-
er,son använder spetsiga och ut-
prägLat tunna stabbprofiler, vil-
ket väl beror på en panisk för-
skräckelse för att stabben skal-f
flyga underk rit iskt . En sådan p-ro-
fil har inget särskilt högt e( -
eller ca-nax, i vilket fal1 som
helst torde båda vara 1ägre än
hos den förra profilen.

Både lindner och Ritz använ-
de stabbprofil-er som var tjocka-
re, mer välvda och mer flaPpade
än vingens profil. Det är sär-
skilt annärkningsvärt att cana-
densaren Thompson genom te ore -
tiskt resonemang också kommit
ti11 det resultatet att man bör
använda en tjockare och mera
vä1vd profil på stabben än på
vingen, åtninstone när rnan har
ned S: intor rned inte alftför
tjocka vingprofrler att göra.
Tysken Hans Dörrnan uppnådde bätt-
re resultat med "fu1lri Clark Y
än ned en tunnad på sin f/ake-
field. Engelsmannen Gilroy fann,
att en flapnad stabbprofil för-
bättrade 1ängdstabiliteten betyd-
1igt. Några resultat i mci-"att
riktning har jag rnte fått ta
def av. Den enda motivering för
tunn stabbprofil jag har sett i
skrift, och det ner än en gång,
är dessa tvångstankar angående
Re-krit. En sådan tunn stabbpro-
fi-1 bör f.ö. endast användas, då
man enbart fikar ofter lägsta
s junkhastighet mcd bärande stab-
be.

0m vi återigen tänhcr ett

slag på sanbandet rnel-ian stabb-
profilens ca -max, området inorn
vilket den in],e är överstegrad,
och svängningarnas efter en stör-
ning storlek och antal, fin!er vi,
att en stabbe med stort ua-max
kombinerad med liten statlsk mar-
ginal ger ungefär sarnma statlska
längdstabilitet son en .stabbe
med l-ägre ca-na.x och en större
statisk marginal . Det första al"-
ternativet torde ge bättre dyna-
misk 1ängd stabil-ite t och orn stab-
bens sidoförhållande är tillräck -
l-igt stort blir också s jr.mkhas-
tigheten lägre,

Det är naturligtvis ingen
id6 att ge en kärra hur stor sta-
tisk längdstabilitet som helst,
man har helt enkelt inte använd-
ning för överflödig-b nått av sta-
tisk Iängdstabilitet och kärran
råkar ju inte in i vilka lägen
som he1st.

l4ed en bra stabbprofil
(Hacklinger t.ex,,dvs. Ha lf e1-
l-er l:tz ) är en statisk rnarginal
pä 20 % av kordan i mesta laget,
L5% är fullt tilfräckligt. 0m en
särnre profil användes, t.ex. Sf
11006 el1er tunnad Clark Y skul-
Ie man behöva en större statisk
marginal vilket skufle medföra
}ägre anfallsvinkel på stabben o.
1ägre flygtid. l4an kan alftså
vinna några sek på en bra stabb-
profi-1, dvs. en rned stort ca-max,
då man kan låta stabben bära mer,
d.v.s, model-lens totala ca ökas,
och ändå uplnå samna statiska
1ärrgdstabilitet. Alftså: J'.;L hö6-
re itabbens ca-max är, med ;u
högre ca kan ,ran låta stabben
f1yga.

Skillnaden meflan det högstaca-värde nan kan 1åta sta"bben
flyga på för att uppnå stabil
flvkt och vinqens ca betecknas
Aca-min, Ju mindre detta Ä ca-
mi.n är, ju nindre statisk margi-
nal- behöve r nan oc h j r'. högre
f lygtid kan rlan uprnå . De f f e sta
stabbar med flatbottnade pcofiler
torde ge ett A ca-m:n lå 0, LB5 -
0r190. Kärror meo A ca-min på ö-
ver 0,20, kan vara ganska svår-
flugna i blåsväder.

När det gä1ler A ca-min. är
nog st::bbprofllen av prirnär bety-
delsernen man får lnte helt glöm-
ma bort den betydelse sidoförhål-
landet har fö r' kantvirvlarnas in-
verkair på överstegringsvinkeln'/f.



och ca-naxet, särskilt vid sido-
förhållanden nindre än 1:4 - 1;5.
En 'rT,indne r-stabbe rr torde ge ett
Aca-min på c:a 0r17rom man inte
använder en all-tför gamnalmodig
vinge.Av det ovan sagda framgår,
att en stabbprofil med högt-ca-
nax i a1lnänhet ger ett l-itet
Aca-min.

A1Ia vet, att om nan ökar
en vinges o( til1räckligt rnycket,
så överstegras vingen, låt oss
säga, att ån vinge flyger med ca

= 0,8 vid d = 4o, låt oss säga
att vi ökar-{, tills vingen blir
överstegrad via d = 50,då c-a=1,6
Orn vi nu minskar vinAens d tilt
40 igen kan det händalatt ca in-
te är 0r8, som vi kanske väntade
oss utan i- stället tex. 0,6! Vad
beror nu detta på? Som den ärade
läsaren säkert redan har listat
ut, ligger det til1 på föl-jande
sätt :

Vid 40 flöt luftströmmeninornalt" över vingens översida,
när vi ökade "/, flyttatles avlös-
ningspunkten frarnåt och vid 50
var luftströmmen helt av1ö st . När
vi sedan minskade /igen, så ffyt-
tades av1ö sningspunkten ingalun-
da lika snä1It bakåt igen. Att
strönningen "slår om" i.gen in-
träffar först vid en lägre d.
Detta fenornen är ett s.k. hyst6-
re sis -f enorne n.

De flesta nodellflygare bru-
kar ha olika trin på sina kärror,
ett sk. blåsväder- e-l-le r ternik-
trim och ett trin för flygning i
svag vin.al och någorlunda termlk-
fritt väder. B1ås- och termikvä-
derstrinnet brukar i allnenhet
innebära, a-bt vingens anfaflsvin-
ke1 aänks något genom att stab-
bens frankant hö js.

Denna sänkning av vingens
anfallsvinkel brukar resultera i,
att modellen får större rrgenom-

slagskraft " e 1l-er 'rpenetrerande
förmåga",d.v. s. den stannar inte
upp och börjar stalla i motvind
el-ler när den flyger in i en b1å-

En de1 modellflygare tycks
tro, att den större genomslags-
förmågan beror på att modellens
hastighet ökats tack vare den
mindre ca, son nodellen tack va-
re d-minskningen flyger ned. Det-
ta är emellertid inte hela san-

, a ningen.
t "1, - Om vi frånser ett absolut

vindstilla väder, som mYcket sä1-
1an råder, ligger nodel-1en stän-
digt och pendlar kring tväraxeln'
då en luftmassa ju nästan aldrig
befinner sig i vila. Dessa pend-
lingar är i afl-mänhet synnerli-
gen små nen i kyttigt väder och
orolig luft kan det hända att
störningarna och rörelserna i
luften är häftigare och model-len
försätts då i all,temeUanåt kraf-
tigare pendlingar.

Det är just hystere sisfeno-
menet, som tvinga:' oss att 1åta
vingen flyga med en 1ägre{ i tur-
bul-ent luft. I svagt väder,då ju
pendlingarna är nycket små, för-
ändras vingens {mycket litet vid
varje pendling, och mari kan allt-
så låta vingen flyga med{ al1de-
lqs-undqr den till bästa stigtal
(ca)1c*z -rn*) hörandö d. Den-se-
nare cd sammanfaller väl på de
flesta vingar utan turbulenstråd
med stallpunkten)0m nu l-uften av
någon anledning var oroligare,
sku11e vingens .C förändras ner
vid varje pendling , efters om pend-
lingarna blir större, och för att
undvika överstegring, vilken ju
på grund av hystere sisfenomenet
avsevärt försvårar stabiliserin-
gen.måste-vi öka skiflnaden mel--
lan' { (cat/cwz-max) och det "{ vi
flyger metl.

Det torde stå kLart för en-
varratt om vi på något sätt kun-
de minska hystere sisfenornenet
skuIle den statiska l-ängdstabi-
liteten förbättras ganska mycket,
och vi skulfe kanske t.o.m. inte
behöva sänka vlngens I så rnycket
i kyttigt väder, Det enda sättet
att minska hystere siseffekten
tycks vara att använda en turbu-
lator av något s1ag. Den ur fle-
ra synpunkter bästa turbulatorn
torde väl vara en turbulenstråd
monterad framför vingenrmen även
turbufenslj-st e r och 3-D turbu]a-
torer monterade på vingens frarn-
kant har visat sig effektiva.Det
är anmärkningsvärt hur många som
funnit att deras modelfer flyger
mycket lugnare och rr jämnarerr i
orolig luft med en turbulensan-
ordni-ng. Skäfet t il-1 åtninstone
turbul-enstråde ns frarnf ö r vingen
gynnsam'yra inverkan torde bero på
ä\f d max och därmed ca-max höj r.
J-D turbu]at orns och i synnerhet
turbulensli stens förbättring av
1ängdstabi-liteten torde mer be-



ro på att gränsskiktet blir sta-
bilare (vilket också turbulens-
tråden framför vin€ien åstadkon-
ner) än att ;i nax höjs, och att
"omslaget på nervägen" sker vid
en högre / (För den som är in-
tresserad kan nämnas, att sista
uppfagan av"Aerodynamik des FIug-
mbäells" innehåIler mätresultat
av blåsningar av Profiler ned
olika s lags- tur],"'ulal ore r ) Bn tur-
bufenstråd torde nedföra ett nå-
got mindre A ca-min.
- Man kan nog säga, att den
statiska längd stabilite ten Yt-
terst beror på modellens Iua-min
och statiska marginalen, vilka
båda varierar ned ofika Profil-
kombinationer, sidoförhål1anden
och momentarnar;on rnan till det-
ta lägger det inflYtande trö81
hetsmömenten, vilka förändras med
TP och därmed statiska nargina-
1en utövar. på den dYnaniska sta-
biliteten, har man vä1 Iängdsta-
bilite',;ens viktigaste faktorer i
ett nötska1.

Vad jag vill ha sagt med
denna artikel är.man bör ta hän-
syn tiIl N? och A ca-min- Det
finns många som tYcks tror att
ett visst TP-Iäge är huvudsakenl
nonentarmar, sidoförhålfanden och
profilkonbinat i one r tycks bara
vara av underordnad betydeLse.
Ett exempel härPå tYcks vara
lindners S: lnta.lindner hade (ef-
ter noggranna försök) lagt TP På
Z6 %. iet kanske är en ren til1-
fällishet att en av våra främsta
S-guböar har TP på 88 mm På sin
16Ö mrn korda. Sedan börjar fler
och fler att använda s arnma TP-
Iägen. Varför? Kanske bara där-
föi att Hage 1 , 1., j-ndner eller
Hacklinger har funni.t detta läge
braför"@
9g-b$fqrd"-I"t!Cg, som_.. ju. är
mvcket l-ika varandra. ( !-örvi s so
bäror deras framgångar inte bara.
på TP-]äget) 55 %-Lägpx är nog
Lra så länge man hå1ler sig ti1l
liknande profiler, nimentarnar
och ytor,mån jag är säker På att
många S:intor, sorn har större
stabbar och tängre bakkroppar
skulle flyga bättre rned TP-1ii6en
Iängre bak,dvs. ha både tillräck-
1ig- stablii-tet men ändå 1ägre
siunkhastighet. Många lägger nog
siänt e rianmäss igt TP för långt
fram,finner sedan att kärran f1Y-
se? stshi.lt ooh brYI sig gedan

inte om se .vad som händer on TP
fl-yttas bakål .

Ett annat exempel är bYgg-
och trimanvisningen till Gladan.
Författaren behandlar trimningen
på ett sådant sätt att man 1ätt
bibringas den uppfattni"ngen att
trinanvisningen gäl-ler a11,a S :1-
or. 81.a. menar han, att fP inte
bör 1i-gga 1ängre bak än 5o%.Ändo"
har jag sett rnånga Glador, son
inte är skevt byggda och som har
I? pä 5O/" flyga instabilt. Detta
beror på att trinanvisningen gä1-
ler den ursprungliga Gladan, som
hade en stabbyta på 4 dmr. (FY Pä
sig Wentzels, inte minska ner
stabbytan bara för att få ut J
balkar på en 1 m.-list. Och att
använda furu istäI1et för som På
orginalet balsa I ) letta visar'
att d.et är farli-gt att generali-
sera^trimningen av S - modeller.
4 dmz stabben gav Gladan en YP-
perlig stabilitet med T? Pä 5O%;
Med TP på samma ställe och 1 dmz
stabbyta bl-ir stabiliteten genast
lite kritisk. Därför bör man nog
flytta TP tilf åtrnj-nstone 45% Pä
en byggsat s-Glacla ' nen mindre
stabbytan har ju medfört både
mindre statisk r0arginal- och stör-
re Äca-min. eftersom I dn stab-
bens mindre' sidoförhå1Iande med-
för Iägre ca-nax. A11tså: Varje
kärra fordrar sitt speciella TP-
Iäge för bästa 1ängdstabillte t .

Med en 'rlindner - stabbe" skufle
vi t.ex. r-lnna Iägga TP längre
bak än 50%,viLkeI' enfigt Gl-adans
trirnanvisni-ng är fö rkastligt, och
på detta sätt både få tillräck-
1ig stabilitet och vinna några
sekunder. Meil SI 33006-typ stab-
ben måste vi emellertid ha T?
1ängre fran, då dess ca-nax ju
son förut nämnts är betydligt
lägre. Som bekant ger iu en SI
63008 vinge och SI J3006 s'l:^bbe
ell-er en NACA 6409 vinge ooh tun-
nad Clark Y-stabbe en yPPerlig
stabilitet, men detta endast om
anfall svinke lskillnaden är 1111-
räckligt stor,vilket betyder att
TP inte får ligga hur 1ångt bak
som heLst. Det där med att vissa
stabbar inte passar ihop med vis-
sa vingprofiler är bava larv !

A1la kornbinationer flyger bra, om
rnan tar vederbörLig hänsyn ti1l
[ca-min och statiska marglnalen.

Och så till- slut några för-,.,
klaringar och kommentarer, 15.



Formeln på sict. 6 nr. t/59
är en korrekt matenatisk förkort-
ning av en ner inveckl-ad forrneL.
Jag har använt formeln på Hack-
J-ingers MP-12 och NP-Iäget stäm-
rner på nillimetern med Hacklin-
gers experimentelft funna 1äge.

Några har kanske missuppfat-
tat min förklaring av att S:int-
an i aIlmänhet har 1ägre sjunk-
hastighet än en S:etta, S:intans
i allnänhet högre sid oförhåIlan-
de ger inte i5ara högre ca utan
också mindre inducerat motstånd,
vilka båda faktorer bidrar ti11
cien 1ägre s junkhast ighe t en.

Ni,som orkat läsa nin något

Motorflykten, från sid. 9.

fö rbränningsmot orer och antagit,
att motorns dragkraft är kons-
tant under hela notorflykten.

Hos gumminotormode IIen änd -
rar sig dragkraften ned det an-
tal varv propellern har roterat
och konplicerar därigenoB motor-
flykten avsevärt. 0m vi exakt
kände gunnimotorns vridmomentkur-
va, kunde vi också för gumnimo-
tormodeller ange en bästa medel-
stigvinkel, all-tså en stigvinkel
med vilken model-1en skulle stiga
när halva motorns varv gått ut,

Artificiell turbulensrfrån sid. !.
hos rnånga nodeller och att längd -stabiliteten förbättras väsent-
ligt genon TT.

^ En vidare fö1jd av det höga
'a-naxet är, att högstarten för-
Löper mycket lugnare och j ämnare
än fa1let skul1e vara utan Tf.

Metoden medför också nack-
delar: Hos alla försöksmodeller
konstaterades en nind.re termik-
känslighet med TT. En annan nack-
del är också det ökade notstånd,
som TT orsakar. 0m man överhuvud
taget kan tillföra gränsskiktet
den nödvändiga energin utan mot-
ståndsökning (kanske genom mot-
svarancle profilutformning)är ett

Från Tyskland meddelas:
Till årets VM-tävling i klass F:int

Gtinter Schilling och Tassilo Schwend.
- 0m FAf godkänner skall VM-tävlingar i

hålfas i Västtyskland år 1961-.

röriga uppsats är kanske av an-
nan uppfattning än jag på vissa
punkter, e11er någionting är kans-
ke oklart.Det vore värdefullt om
Ni i så fal1 ville redogöra för
Era åsikter så att vi kan publi-
cera den. Det idealiska voreratt
vi fick igång en diskussion,lik-
nande clem som förekom i Hobby-
Boken under dess glanstid. Var
inte rädda för att låta höra av
er : Det finns säl<ert nånga, sonr
skull-e vara tacksanma över att
få se Era problem genondiskuterä-
de i bl-askan. Peter vVanngård

Bellmansgatan 15II r Stockhol-n Sö.

för att nå en så stor höjd som
möj1igt. En annan möjlighet att
uppnå en så hög flygtid sorn nöj-
ligt är att försöka tänja ut mo-
tortiden så långt naxtiden til-l--
låter genon att 1åta motorn "gåut" så långsamt son möj1igt. I
båda fallen ger väl erfarenhet
och försök säkrare resultat än
matenati ska ka1kyler. Man kanske
också kan tänka på mö jLj-gheten
att låta stabben stå i förbindel-
se rned gumnimotorn genon en en-
kel- nekanism oeh på detta sätt
variera stabbens anfallsvinkel
ned notorns dragkraft.

av profilteorins probl-ern, och
til1 dess fu11ständiga 1ö sning
komrner det nog att dröja ett tag.

Ur TT:s känslighet för an-
fallsvinkeländringar framgår vlk-
tiga tillämpningar. liksom nan
genom TT kan minska lyftkrafts-
gradienten kan man höja densamna
genom att placera- turbulenstrå-
den felrr och därigenom uppnå
avsevärda servoeffekte r. Fö r för-
bättring av aLla slags styrverk
(stabbar och fenor t.ex. ), vilkaju verkar starkare ju större de-
ras lyftkraftsgradient är, med.-
för Tt gynnsåmma fömtsättningar.
Dessa försök befinner sig emel-
lertid ännu i begynne lse sladiet .

har uttagits: Hans Beck,

a1la tre friflvgkJ-asserna
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Bror Eimars S: inta
Undertecknad ritade Brors S:inta för 2 år sen och den var gammal

redan då. Kärran tycks flyga bättre ju 1ängre bort från Stockholm den
befinner sig. De sista stora frarngångarna är V1-segern i llorrköping
och NM-segern i Tammerfors, båda på 90C sek.

Vingprofil-en är en något modifierad T"rindner, medan stabbprofilen
är helt egen. Den stora lyftkraftsgradient skilfnaden mellan vi.nge och
stabbe, och stabbens 1åga ca-min gör, att T? måste ligga re1. 1ångt
fram, Vingprofilen hör til1 de bästa jag någonsin sett.

Vlnge: Frarnkant, 10x10 ba1sa, balkar Jx5 furu. Bakkantslisten,
3x35 nm består av ett nedslipat f1ak, son sedan en dag på flygfä1tet
böjdes nedåt, (vitket bl.a. kan ses på rynkorna 1 sidenet på undersi-
dan) Spryglarna består av 2 mrn plywood. Den alIra innersta sprygeln
är dubbeLlimmad. Planknin€ien mellan innerspryglarna består av 1r5 mm
ba1sa, medan vingspetsarna är gjorda av J mm stenhård ba1sa. Sprygel-
avståndet är 20 nm. Vingfast sättningen består av 2 st. 3 mm pianotrå-
dar instuckna i nässingsrör. Denna vingfast sättning fungerar bra och
ännu har, trots hårda (:) törnar, ingenting gått sönder vid roten.

Stabbens mittbalkar består av 3xj ba1sa, framkanten av en modi-
fierad 4x4 ]1st och bakkanten av 2x10 ba1sa. Sprygelavstånd 30 nm.

Kroppens sidor består av J mm balsaflak. De två övre JxJ fum-
li-sterna slutar f9O mm bakom vingen och de två undre, 50 mrn bakorn.
Startkroken sitter 60 mm bakorn vingframkanten. Överfenan består av
1 ran balsa och underfenan av ceLl-uloiil.

Trin: TP ligger 78 nm bakom framkanten (vingens) och kärran går
i högerspiraler, då Bror tror att a1la nåsar kurvar åt höger. (men
jag har sett några kurva åt vänster)

Profil-k oord inater :

Bror Eirnars vi.ngprof il:
?. !v.

X 0 tq 5 10 20 30 40 50 60 7o 80 90 100
yö 0r6 1ro tro OA Io,2 10 rt lo r2 9'0 'lo 612 7)r )- o15
yu 0,6 0 0 o14 2tB 3r6 AE 4'B 4r8 416 4r1 ztl 0

7,I % tiock vid 15 %; 7,4 % vålvd vj,d
Bror Eimars stabb'orofil:

45 %; nosrad,iet 016 %

7,8 % ijoak vid 20 %; 5,7 /" väIvd vi.d 35 %; nosradie: O,2 %

Roine Janssons S: inta
Vilgg: Profilen är den numera allt vanligare Gö 417. Mittbalkar-

na äT 3x5 furu, frankanten Jx10 furu och bakkant en 4x25 balsa. Tor-
sionsnäsan består av Ir5 nm bälsa. De 4 innersta spryglarna består av
2 nm pl-yvrood och har urtag för vingtungan som är av :.-r5 mm dural.Res-
ten av sprygfarna är av 1r5 mrn balsa och sprygelavståndet är 15 nn;
rotspryglarna 20 mrn. Innervingen skall ha l0 mm V-form vid knäcken
och den toiala V-formen vld spetsen är 140 mm.

$tabce: Profilen är tta 1l (Ha = Hacklinger) och spryglarnå be-
står -äi-T-mm balsa. Frarnkanten ät 5x5 rnn balsa och bäki<änten 2x1O
balsa avsmalnande bakåt. Sprygelavstånd; 20 mn.

Kroptc: tr'ramkroppen består av två stycken 12 rnm tjocka björkha1-
vox, son är' ihoplimmade, med urtag för timern. Bakkroppen är ett 1r5
mn balsarör.

TP skall ligga BB nn bakom frankanten. Vid trironingen före VM
gjorde kärran 2:4O - 2:5O i sti11a 1uft.Kärran är synnerligen termik-y5
käns1ig och den har visat sig vara bäst i kraftig ternik. ,r

x 0 215 5 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100
yö 315 5ro 7rr 9ro 9r4 o) B15 6ro 4ro 2rQ 015
yu r12 crl 0 0r3 It2 22*t- lrB rr2 0'5 0 0
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Sverker Rune s son
Skara Läroverks I4FK

2:a VT 1960
1717 sek

\-- yta: lO, o dm?
S-yta: 7,5 dnz
V-profil: B-7404-b
S-profil: CLark't,8%
Vingen delbar
ENYA 15D. riktad 40
nedåt, l-Ö vänster

got-! srdoförhål-Lande ger Lägre inducerat notstånd, och är alftså braför glidet, Men efterson de fLesta kärror stiger i spiral,bär vingen

168

9x4 Tornado nylon

l"* -'' roz
Kopil timer

rP 6I%

765 s1..

Det är två sakerrsom jag anser inverkar gynnsant både på notor-
och glidflykt: li-ten stabbyta (K-värde) ocrr göit siaofffitiande.Ettgott sidoförhållande ger lägre inducerat notstånd, och är alftså bra

q:-. .60.. -- ..t, 12,
--*."-'-'-....."........'".;...-....-.

Skala 1:10

vingen
något^även i stlget för att motverka centrifugalkraiten. ' När vin[en
bär får vi ett inducerat notstånd och al.ltså hai vi nytta av ett gött
sj-doförhål1ande även här. 1:9-l-:10 anser jag vara lä;rpligt på F:int.

När det gäller fördelnirgen av bärytan bör man utnytt;å så nyck-et som möjligt til1 vingen för att hå1la vingbelastningen nere.Efier-
som stabbens anfal-1svinkel i stiget är 2-3o mer negativt än vi-ngens
bör stabben ha ett något högre cw än vingen, och därför bör det varanyttigt även i stiget att ha en liten stabbyta. Mer än 25 % s1"abbyta
behöver nan absolut inte, och ne1lan 20 och 25 % tor d,e vara idealät.
När det gä1Ier k-värden kan man säkert gå ned tiIl 0.8, åtninstone
on man anvätrder Benedeks F-profiler e11er liknande.

På de F-kärror jag hittills byggt har jag gjort den erfarenhe-ten, att ju stöme fenyta jag haft, desto rnindre besvär med motor-flykten. Detta är naturllgtvi-s en sanning med modifikationer, mendet visar att George Full_er (Aeromodeller, april -59) har rätt när
han säger att det är bättre att ha för stor än fcjr liten fenyta.

En annan sak, som man bör tänka på åtninstone på kärror medliten stabbe och 0P långt frarn, är pyionens utformning. Det är ju
endast den pylonyta, som ligger framför TP, sorn verkar spiral_stabi-licerande, och d.en, son ligger bakom TP, har notsatt verkän.

Detta- var några av nina id6er on F:int just nu, och det finns
säkert myctet att invända emot den. Det skulle-därför' vara trevligt

// att höra några fler synpunkter på saken.fb. - Sverker t(une s son



Ll's
Rolf HageI

Aerokl-ubben I l4a1nö

Tävl-ingsre sultat bl. a. :
2:a SM 1959 ... BB5 sek
l-:a VT 1960 ". 1800 sek
1:a NM 1960,900+12 min,

Kroppsekt i on

5 nm balsaflak
5x5 balsalister

Motor: 01iver

i Vi-ngprofil: modifierad Gö,4I7

Kurvroder på 1iI1a fenan
,TP 75%

Data från IIMAIIJU

Kropp
sekti on

G;int
Reino Hyvärinen
Ki-uru, tr'inland

12:a VM 1959, 847_sek.
f:a NM 1950, 900+7å nin.

Sropeltgli
59x77 cn
tvåbladig
fä11bar

Skala 1:10

tP 75% ...D/t-tinerE

2x1 lxjx3OO
Eir 1fi t4

3x1 wn -__- _. 
-, Zxl fT

Profiler, skala 1:1 'r



Prope 11er :

58cnD
58cmS

tvåbladig
fä11bar

Silvio Taberna
Italiensk Mästare 1959
2646 sek. (f5 starter )

V-profil: B-6356-b
S-profil: Gö. 419

( tunnaa )

Skala 1:10

k-- 28 . ,i!2 i ' 55 18,5i

+to

14 str. 5xl- Pirelli
Data från AEROMODEIIISTA

i6 l

tg"

ltgs.fler:
56cmD

tvåbladig
fäIlbar
ttnild It

utrlggare

\
0: int

Otto llinst
Rumänsk Mästare 1959

900 sek.

15,1
dm2 t

b,g
dm2-I__.rt* (

Vikt 231 gran



VlkteI
Vinge: 37 gr
Stabbe: 8å u

tr'ena: 4å "Kropp:96 rr

?rop, : 34 rr

Motor:_!!_"
210 gr

G: int
Charles Sotich

Chicago ?rop Nuts
1:a US Nationals 1958

851 sek

?rope1ler: 50x61 cm
tvåbladi-g, fäI1bar

BLockdetalj i nästa nr.

Skala 1:10

Trln: höger/höger
rP85%

5x1 ?irelli -

?rofiler, skala 1:L

''Ä'
:

50

a-- 1O - -o12,5 io.-. .. --'-.' 60 - - t såi-
k...... . .i .-..i 11r. i '::/-..-.\|

il NAcA 4512 ll

?rofiler, skala

Prope L1e r
6lcnD
61 cmS

tvåbladig
fä11bar

d:'--::=- --.-t-.=---*'

V-forn:10r2

G: int
Henry C ole

US Natlonals 1959
900 sek + 2.41

6x1 ?irelIi >;

i l--J f---
,o- 

""'32 """"-'>i11,4f" "" """' 63 " ' "' i8,9

turbulat orn

Skala I:10
t1.



tr': int
Hans Beck
Niirnberg "

Tysk Mästare 1959
1689 sek.

Bärplansyta: 37,4 dn2

Ving- o. stabbprofil:
Benedek BJ51-b

Motor: Webra Mach I
riktad 40 nedåt och

10 åt höger

Vikt: 755 cr.
ili'.| -...r 20,5 f"..-..--.. .. .58. . >;

{--"-" -"i "':::-' ' l 'I25 -- '---- " !

urverkst iner
kurvstyrning

Data från DER I'IUGMODXLT,BAU

T7

ED
ne cl

+IåO

?å detta
FYRA

uppslag:
FRAM GÅNcSR]KA TYSKA F-MODXIIER

+50

Mot or:
Taifun

Hurrikan
riktad

80 nedåt
Propeller:

8x4
Super
Nylon

&,0,

1P 65 /"
i2"+o

l' ATIAS r,

(F;fiT)
lothar ?iesk

Marburg
1B:e VM-58,816 sek

Vikt: 450 gr

--__...-=Vingprofil:
MVA 12'

18, 7
dm2

1rg
dm2

}RAUPNER ritning nr. 4
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ord

4
er
on

rl
l--;'* -l
| *otr'ulilmpne I

I stutteart 
I

17 19

dn2
Trim: höger/nagev

516
.,
dm-

Skala 1:10

Mot or
Webra
Re c or,

Prop .

Bx4
Super
Nylon

+5 åo

470 gr.

\P90% Skala l:10

1B

Lver Tiger, riktad 10o nedåt,
Propeller: 9x4 Tornado NYIon

r av två lager 1$ mm balsa.
;tabbe o. fena helPlankade.
ar i skala 1:1 ti1l dessa båda
n köpas från:
Neckar-Verlag G.m' b.H
'.ryi 1 I ins e n/Sc hwarzv'ra Id

T4

Vingprofil; R-70565
Stabbprofil: 8-8354

ört
dm"

)a
dn2

Eq,rgqes:I nm vänster, stig
B rnm höger, glld

f **.---_l
I x""r Huin" ni"rou It-tI _be r_L1n I

l{otor: Oliver Tiger. ri ktad

l
F-E-oge r. Propeller:9x4 Torr

Rörkropp av två lager 1$ mr

Vinge, stabbe o' fena helPl
Byggritningar i skala 1:1 ti1l
modeller kan köpas från:

Neckar-Verlag G.m' b
',v i 1l ine e n/Sc hwarzwa
KLosterring 1



Vi-ngtunga av 2 mm x-fanör
samnanbyggd med centersektionen

rrrot 
'r -spryg lar av x-fan6r

med urtag för vi.ngtungan

tr'rom: "Montreal MtrU Bulletintt
Drawn by: Barry V. Haisman

Obsl Skala 1:8 Q$i_

Flvqkrooo :
TE*m*tTäisaflak
utan longoronger

'''''ä'

tas I

:
......v...

Fenan någ ot ske -
vad åt höger

'"A

i
14

i

..-..i..

Prooe f1e r :
56 cm D.
55 cm S.

tvåbladig
fä11bar
riktad:
2 onedåt

1åo höger
Montreal
Auto-Stop

9

!'ena , 8 70

ffietrisk,
1 spryglar,
0r8 mm balsa-
k1ädse1

Båda vingspetsarna något negativt skränkta

5x5

IIA?ACHEII
--fdTfit-f-

Jerry McGlashan
Montreal , Canada

Motor:
16TTr. 5 nm Pirelli

-r€

profiler: vinge, yö-nax 11% vid 35%, yu-nax 3t% vi..a 65%



W. R. t'Tanny'r ThomPson
Montreal, Canada

17:de VM 1959' 790 sek.

Spryge)-avständ. 52 mn

Obsl Skala 1:B Obs!

'.....)

9f
Ia\o :

Xgna profiler:
1 st 3xj

vinge yö-måx

fum
9r2 /", yu-nax

3 mn först.

4 /".

1 st IExS
2xJ:

4x4

0rB mn Skala 1:1

låxB

B.V. H.

6x6

Tron; "Montreal MtrC Bulletinrr. Drawn by: {'3



T: int
Osno Nieni
SlK, tr'inlantl
2:a NM 1960

900 sek

Motor: Oliver Tiger
riktad Jo nedåt

Skala 1:10

?rope l"Ie r
55 cnD
61 cnS

tvåbladig
fäl1bar
riktacl :

10 nedåt
10 höger

G : l-nt
Penti Aal-to
VlK, tr'inland
2:a NM 1960

900 sek

VJ-nge 58 gr
Stabbe 9 gt
Kropp 75 gt
Prop etc.40 Er

182 gr + not or

Vingprofil-:
Stabbprofil:

Gö 417
MVA 135

TPTO%

str. 0r9x6
425 varv ;

Pire 1l- i.
40 sek

lB0 gr

&f Skala 1 : l-0



Vingprofil i skala 1:2

Vingbalkar: 3x3 furu

S: int

Jx25

-- 4"',

Marku tiil:käPää
4:a VM 1959' 900 sek

tr'insk Mästare -59, 542 sek
3:a NM 1960' 877 sek

Kroppskonstruktion:

Byggritningar i skala 1:1 tilf
dåssa tre finska modeller kan
köpas från:

Suornen llmailuliitto
Mannerheinintie 15 A
He 1s inki

Skala 1:10

l{iemi, tr':int .
Aalto, G:int .
Iähkäpää, S:int ....

25O tilt
250 mk
200 mk

x -fan6 r-'

&.€



Klass S:1
1. Sten Rooth
2. Göran Dacke
7. Ir€e Carlsson
4. A1f Bjelm
5. Gunnar Holm
6. Bo Andersson
7. Göran Söderberg
8. Inge Andersson
!. Bengt Rooth

10. Bertil Dolk
11 . Harald Johansson
12. Kenneth Nilsson

Klass S: int
Bertil Dolk

Bo Rooth
Ingvar Nyh16n
Bengt J ohanss on
A1f Alriksson
Arne Svensson
Otto Henningsen
Bengt Bokstedt
Kenneth Nifsson
Sten Rooth
lars Hagberg
Klass G

1. S. -G. Nilsson
2. Bengt J ohansson
J. Gunnar Holm

I. Göran Dacke
2. Valter J ohans son
J. Georg J ohansson
4. Erik Holnt
5. Jan Ekman

Kronobergs Tk
land sbro
Myresj ö
nksj ö
Skillingaryd
Tjand sbro
Kronobergs Fk
Kronobergs Tk
Kronobergs tr'k
land sbro
Kronobe rg s tr'k
ljungby

land sbro

Kronoberg s tr'k
Eksj ö
l, jungby
Myresjö
Jönköping
Jönköping
Eksjö
ljungby
Kronobergs Fk
Eksjö

Kronobergs Fk
T., jungby
Skillingaryd

landsbro
Kronobergs Fk
ljungby
Skillingaryd
Eksj ö

156 + 180 +(110)= 4el
82+141 +)-46=369

l-05+ l.18+I22=345
90 + 118 + (e7)= 3t3

---+ 86+lL7=307
(54)+ rre + 74 = 106
81 + 9r + $6)= 298

(52)+ I07 + r02 = 276
75+ 79+l-l-6=270

IO7 + $2)+ 93 = 270
(35)+ 49 + rO+ = 256
---+ 46+---=167

]-45 +
(l9)+
(46 )+
105 +
104 +
1"20 +
l25 +
67+

(73)+
70+

10, +
51 +

1.
2.

4.
5.
6.
'7

9.
10.
11.
12.
rt.

Christer Adamsson Skillingaryd
Christer l"fagnus s on Näss.jö

180 + 180 + 180 +
(9\)+ r23 + r-80 +
110 + 140 +(f02)+

--- = 540
180 = 512
180 = 564
I18 = 434
l-80 = 427
116 = 409
180 = 390
r27 = tBI
I15 = 1Bo
--- = J26
94 = 122

r2r = 291
I0B = 292

--- = 540
a32 = 415II2 = 362

180 = 54Ox
--- = 54Ox
l-69 = +69
92 = 299
54 = l-64

+180+180+
+ 180 + (88)+
+ u6 +(145)+
+ :-15 +(t74)+
+145+101 +
+(101)+ 149 +
+ 5o + (46)+
+(120)+ 1r0 +
+ (90)+ 141 +
+146+118+
+ 107 + 121- +
+ (66)+ 97 +
+ (65)+ 92 +

180
152
148
16r_
(gr
144
150
at0
104

62
(84
75
q2

(+5)+ IL4 = 122(65)+ 95 = 261
87+ 7I=260
87+ 85=259
97+ 74=256
82+ 78=236
50 + (15)= 215
62+ 47=I92
56+ 58=161
54+ 49=a59
44+ 49=154q7+ LO =12228+ 17=I07
48+ 50= 98

180 +(159)+
180 + 180 +

(r34)+ L63 +
(75)+ 115 +
50 + (51)+

100 + 108 +
91 + 77+

(6r)+ 102 +
e7 + (6j)+g5+---+

(13)+ 76 +
70+115+

(22)+ 83 +
49 + (40)+
(lo)+ 65 +
(++)+ 61 +
--- + 25+
42+---+

--- + --- +

180 +
180 +
157 +
Q2+
60+

Klass S: l-, i uni orer
1. Tnge Sjö Ljungby
2. Anders Haage Tenhult
3. Per Hagberg Eksj ö
4. Håkan Gabrielsson Skillingaryd
5. Sven Olsson ljungby
6, Carf-Axel Henriks Sävsj ö
7. Tonmy Johansson lj ungby
8. Christer Johansson Xks; ö
9. Ulf Upperyd Eksjö

10. Christer Bertilson landsbro
11. Bertil Johansson Eksj ö
12. Jan-Åke Rönnerfors lanåsbro
11 . Bo Carl-sson Tenhult
14. Jörgen Sandströn T,andsbro

g6

L,aetävl_e4
l-. Kronobergs Flygklubb T 1514 sek. *2. Mfk i:rcurlus, r"iååu"o fiAå -;: '' 

Eksiö tr'lvgk1ubb 904 sek'
,. Mfk stratos, li""ä;;.-" iä;ä " 2' Kronobergs Fk Ir 569 rr

4. Skillingaryds Mfk IIT1 rr r ' Kronobergs I'k III 256 'r

I Placering,cn avgjord genom en skiljeflygning.

Klass tr'



Klass S:int (55 annälcla deltagare, 49 genomförde)

Resultatlista från VINTERTÄVIINGEN i Norrköpi- den 28 februari 1960

Klass G:int (J0 anmälda cleltagare, 28 genonförde )

1. Bertil F1ode11 Ganen 180 + 180 + 180 + 180
2. Åke Qvarnströrn Vingarna 1BO + 176 + 180 + 180
3. lennart Petterson Gamön 180 + 180 + 180 + l-45
4 . Rrl.t" J ohanss on NAI'K 180 + L80 + 180 + l-80
6. lennart Tysklincl Enköping 17B + 180 + 180 + 180
5. Egron Qvainström Vingårna 180 + 160 + 180 + 172
?. Öijan Gafrrn Vingarna 144 + 180 + 180 + 180
B. Chårles }{oberg AKG 180 + 180 + 180 + 180
9. Rasnar Wil-kesion Dnköping 135 + I75 + 180 + 180

tö. Raänar Åhman Ganen - 180 + 180 + 180 + 149
(S-ö Nilsson Kronobergs I'k 1BO + a61 + 180 + l-75

u.4Nils L,undbers NAI'K - 180 + 161 + 180 + 1?0
[Yngve Domsteät Norberg 14, + 180 + 180 + 180

Antal- f tnax't -flygningar : 12 IO tB 1'2
cenomsnittstid-iör iarntl. starter: 147 \rt 154 161

Klass tr':int (16 annäl-da cleltagare, f0 genonförde )

1. Bror Einar Nimbus,Sthlm. 180 + 180 +

2. Hans Petersson Kronobergs tr'k 1BO + 180 +
J . Hanshe iri Thonann Garnen 178 + I80 +
l" L-G Efnlund Ganen 158 + 166 +
-. Gösta Nil-sson Östersund 180 + 120 +
;. Anders Hermansson Ganen l-80 + 1r5 +

7. Göran Åbergh Ganen 180 + 180 +
8. ?er Nilsson AKG 141 + 156 +
$. Tommy lovön L,EN 180 + 180 +

10. S-G liilsson Kronobergs Fk 121 + 180 +
11. NiIs lundberg NAFK 129 + 180 +
l-2. Nils Helgessön Söderfors I12 + :--62 +

Antal 'rmax 
r'-f lygningar: 13 25

Genonsnittstid- för samt1. starter: 114 150

1. Rolf Hagel AKM 900 sek. +
2, Sverker Runesson Skara 900 sek. +

J. Göran Dacke landsbro 900 sek. +

4. Måns Hagberg Nimbus'Sthlrn. 900 sek.
5. Arvid Kärlsion LnN 180 + 180
6. Carl-3rik Aun6r Gamen 170 + 180
7. VaLter Johansson Kronobergs Fk 132 + 180
8. Jörsen Jarrnar Garnen 110 + 180
9. Åke--Sah1berg Vingarna 115 + 180

1Ö. l,ennart larsson Solna l"lSK 180 + 180
11 , John Hagedal Solna MSK 180 + 175
12. Stig GuÄtavsson Gamen 131 + 180

Antal "max 
r'-f l-ygningar z 'l I7

Genomsnittstid'iör sarntl' starter: :-16 15t

180 + 180 +
180 + 180 +
l-46 + 180 +
180 + 150 +
180 +.162 +
180 + 147 +
L42 + 135 +
180 + 151- +
157 + 180 +
180 + 180 +
180 + 174 +
18O + 180 +
20 18
141 r45

5 dmax rt .

4 ttmaxtt.
2 ttnaxtl .

+180+180+
+ 1BO + l-5J +
+180+I80+
+180+180+
+ l-80 + 180 +
+ l-80 + lB0 +
+179+I5B+
+170+180+

17 12
1-69 't-45

I80 = 900
170 = 890
1gg = 864
180 = 854
ta) = 822
1gg = 820
196 = B17
180 = 808

aa - 70q
l-10 = 797
]-27 = 790
IlI = 785

12 =86l'27 (119 )

I =53r15 (150)

176 = 896
166 = 863
180 = 852
180 = 850
172 = 847
125 = 846
155 = 845
199 = 843

10 =61a57 (151)

+ I72 = a92
* 161 = 872
+ 180 = 865
+ 140 = 860
+ I24 = a42
+ 146 = BlB
* A5g = 434
+ all = 813
* 157 = 827
* 174 = 821
r '1 nO'l

+ 116f= 807
+ 124)

!g!itls+ (20 truttlag genomförde)

l-. tr'k Ganen, liorrköplr\q , \ag 2. ( H. Th onann , !. F1odeI1.,.S ' Gustavsor.t ) 2599
ä. x"o.oturls prygr<iutii' (itl'retersson,s-G'N-i1sson, V'Johansso!) 2549

l. Fk Gamenl norii.opinå, iae r. (c.xåtön, R.Årrmaå,--C-E Aunär) 2455
4. NAFK- NoirköninE 

.- 
(ll .l,inaterg, -R.Johansson, H'Krämmer) 2405

i: v;"så";;,--siåJr.["rt'(n.uoa6erl'Å.Qvarnstrom, A'L,indell) 2376
-e . UniOplnese skade rn (T.l,ovön, b.Ho1m, -A.Karl-sson1 2171
ä: Miil'ö;;;;;-N;;;;;ä (s.H"""å""on, s1Å sjösren,- G'Larsson) 2160
A. Ae;oi.(fuubån i Ci;täborg (P.Nilssoii, C.y1o6erg, U.Carlsson) 2327 Jv.



Norrlgndska vlnte rt?vli+ee n

Norländska vlntertävlingen i nodellflyg på Storsiöns is i ös-
tersund den 6 rnars gynnades av nära nog vindstilla men i- stä11et 1åg
en tät dinrna över sjön. Tidta6;arna ha.de ett svårt jobb och speciellt
tr'-kärrorna försvann i dinman och måste klockas av. Tävlingen var sam-
tidi-gt den tredje och sista norrfandskvalific e ringen till vårens UT
och nu kvalificårade stg i S:int Tvan Örjebo, Strönsund, och i tr':int
Bengt Bergman, Östersund. Från tidigare tävlingar har kvalificerat
sig"i S:iät liarl-Anders Eriksson, Härnösand, oöh Gösta Nilsson, Ö-s-
tersund, i G:int Asbjörn Hanberg, Vännäs, och lennart Flodström' Mfk
Skvadern, Sundsbruk, sarnt i F;int Bertil lrlestin, Härnösand.

De bästa re sultaten:
Klass S: int

1. Gösta Nilsson
2. Ivan Örj ebo
J. fngenar A1m
4, Bernt Andersson
5. Urban Mör6n
6 . Arne Be rg1i.n

Klass G: int
lennart Fl-odström
Sten-Uno Fernlöf
Tord Mikaels son

Klass F: int

Öste rsunds
Strö msund s
Sund sbruk
Strö msund s
Ö st e rsund s
Ö st e rsunds

Sund sbruk
Strö msunds
Strö msunds

l_+4 +
149 +
57+

l-46 +
723 +
]-2L +

17C L

flg +
48+

114 +
156 +
l26 +
18+

763 +
61 +

r53 +
1L8 +
111 +

89 + l-69 +
170+IJ1 +
164+1}9+
49+180+

180 + 1lL +
180 + 180 +
L75+ 99+
Bl+ 92+

60+
180 +
81 +
78+

117 +
57+

I32 = 733
L65 = 721
I8o = 673
t3L = 628
L27 = 6l-6
I31 = 54o

146 = 722
79 = 424
55 = 355

180 = 798
Le] = 779
180 = 715
99 = 681
60 = 629
87 = 623
93 = 517

101 = 481

tLB = 631
71 = 55e

110 = 471
90 = 441
ao -_ t27

110 = 411

180 = 854
IBo = 757
74 = 657

180 = 650
126 = 601,

116 = 802
l-80 = 781
I49 = 65L

I'K
MFK

MFK
FK
FK

MFK
MFK

l-6t +
I2g +
116 +
170 +

OC r

L27 +

180 +
B+qn+

IB0 +
L24 +
754 +
t63 +
111 +
108 +

111 +
100 +
51 +

1.
2.
?

L. Bengt Bergman
2, Sven-Irik Pira
9. Gösta Nilsson

Ostersunds FK I29 + l.I9 + I54 + 120 + 169 = 691
Strönsunds MFK 79 + I17 + 50 + 96 + 10O = 442
Östersunds tr'K 100 + 89 + 46 + 110 + 95 = 44O

Tävling i Hedemora

Söndagen den 5 apri-l anordnade Hedemora MFK en täv1ing på Brunn-
sjöns is, son hade samlat ett 50-tal deltagare frå'n 7 kLubbar. Täv-
lingen gynnades av nästan ideal-iskt väder, det var bara i slutet sorn
b1åsten blev litet besvärande. De bästa resultaten: I.A.

Klass S: int.-.--.=...:-'..:.?-l.. _Ueng't Gllen
2. Ingvar Sare s
l. Berti-1 0lofsson
4. O1a A1m6n
!. Ingvar Karlsson
6. Rolf lindgren
7. Singal Edlund
8. Ake Hagman

Klass S:1 (15 aeltagare )

(20 deltagare )
Ave sta
Säter
Enköping
T orsåke r
Ave sta
Norbe rg
Norbe rg
B or1änge

180 +
180 +
180 +
180 -
180 +
82+

I24 +
98+

117 +
5I+

158 +
180 +
57+
5+

l-80 +
108 +
117 +
86+

168 +

180 +
r3g +
52+

180 +
118 +
72+

1-i1 +
7ts+
94+
46+

109 +

1.

4.
5.
6.

1.
2.

+.
5.

1.

es t'.

180 +
180 +
72+
58+
90+
59+

180 +
1BO +
180 +
107 +
109 +

]-65 +
180 +
l-80 +

180
109
tB0
180

97

J- O\l
r47
'I Or1

1trO

l'+
50
7.7

64
180

114
180
108

97
101

161
r77

80

Rune Hol-st
Mats Thorildsson
Sten Hermansson
Hans 01s s on
Bengt Eriks son
Bo Jansson

Klass G:int (t
lennart Tysklind
Nils Buss
Yngve Dömstedt
Ragnar Y/ilkesson
lars Candel]

Klass F:int (S
Anbjörn lööw
Göran larsson
l. Eriksson

V iknanshyttan
Säter
Norbe rg
N orbe rg
B o11änge
tr'a1un

deltagare )
Enköping
Ave sta
Norbe rg
Enköping
Borlänge
deltagare )
Enköping
Norbe rg
T orsåk e r

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+



Vinearnas Våftäv1ine
Den slsta söndagen i april avhö11 Vingarna -rradit ionsenligt sin

vårtävling. Vädret vår sorn det brukar på vårtävli,ngen' ganska april-
aktigt.I iörsta perioden sken solen nelfan cumulus-tus sarna och vind-
styrlan varierade; för det nesta räckte fä1tet ti för en nax' Så
snånlngom blev terrniken mycket kraftig och i slutet av fä1tet' där
vj-nden stbtte på en bergknalle, sorn väI uppvärrnde s ganska snabbt råd-
de oerhö rda av1ösningar och vikten av en säker ternikbroms va: ibland
påtag1ig.

I andra perioden friskade det i och många nedkal]ade onda mak-
ter, grät och förbannade, medan andra led 1 tysthet. Risken^att fly-
ga 6oit blev ett tag påtag1ig, och fick man inte ternik, så harnnade
man. i ett nersvep som spolierade flygtiden. Mot slutet av andra pe-
rioden och i början på tredje var risken för nederbörd överhängande'
nen för en gångs sku1l väntade regnet ti,Il tävlingen var över' T s1u-
tet av tredje perioden rådde under korta stunder nästan vindst11la.

Tävling sflyge rie t tycks utvecklas just nu och vårtävlingen hade
sanmlat 105--annålningar (aua fIög natuil-igtvis inte). Antal-et kvad-
dar i starten vaf påtagligt litet,sjäIv känner jag bara ti1l I' var-
av 1 i F och jag tror det var aIlt.

En titt på nodellerna bekräftade också den höga täv1ing sstandar-
den. Praktiskt taget al-l-a kärror var mycket väIbyggda, särskift fäste
jag vig vid S:intorna, som ned ett eller två undantag var en njut-
ning för ögat. Svealand har väI aldrig förfogat över ett så stort an-
tal'utmärkta S:intor. l4ånga var Thomann -inspirerade (men det mest ka-
rakteristiska Thonann-draget, assynetrln, fattades) och hade vackert
polerade hårdträ-nosar och balsatub skroppar. Det är många kärror soo
har kommit upp i Roine Janssons standard vad utförandet beträffart
vilket son sagt var roligt att konstatera.Det kan nämnas att I Sares
från Säter hade byggt (men flög inte ) Gerry Ritz I'C ont inentalrt . Det
vore intressant att se vilka S:int-tider vi fått 1 bättre väder och
på ett annat fäft.- Det kan nämnas att Gösta Nil-sson rest ner ända från Östersund
för att tävla i 0:L och S:f ( samrna kärror son i höstas) samt att Ter-
mik-J ohan och Tysklind för ovanlighetens skul1 saknades.

Och så några iakttagelser: Några av S -gubbarna hade kanske gj ort
klokt i- att iaktta S-starterna för att se var det fanns 1yft. Nästan
aIla som startade söder on den stora eken fick max nedan de sorn star-
tade norr om den ohjäIp1igt sjönk på en gång. (Så gjorde b1.a. Bror
Eimar bort sig alla I starterna) 

".,n.De bästa re sultat en:
Klass S:1 (29 anmä]da )

1. H, Broberg Falun 128
2. B. Bladlund NorrtäIje 102
J. C. Engsner Norrtä1je 296
4. R. Spaak Sofna 293
5, G. Nilsson Ostersund 257
6. B. Jansson Falun 237

Klass G:f (7 anmälda)
l. Å. avarnström 'v'ingarna IBC
2. G. Nilsson Östärsund 362
3. Ö, Gahm Vingarna 1l-9

Klass S: int (21 annä]da )
1. T. Hansson Enköping 531
2. l. larsson Solna 452
3. C-G. Thyberg Katri-nehol-m 410
4. B. Mod6er Vingarna +26
5. R. .Jansson Norrtälje 10f
6. L. Äberg Uposala 189

Klass F: l- (11 anmälda)
1. R. Jansson Norrtälje 4I9
2. l. larsson Solna 324
l. R. lilkesson Enköping 303

Klass F: int (15 anmälda ).. Klass G:int (9 annälda)
1. 0. Gahn Vingarna
2. U. Axefsson
J. R. Wilke s s on
4. E. Qvarnströn
5, Å, Qvarnström
6. I. Andersson

Kat rineholm
Enköpirg
V ingarna
Vingarna
Hedemora

l. A. Karlsson
2, M. Hagberg
l. A. Lindell
4. Å. ohlsson
5. J. lagedal
6. G, Ägren

LEN 50'
Ninbus 490
Vingarna 457
Katrineholm 427
Solna 137
Uppsala lle

t3t
116
252
237
227
180



Resultattista från Nordiska lanclskampen i Tamrnerfors den 20/1.
Klass S:int (12 deltagare )

1. B. Fimar Sveri.ge 900+U9
2. P. El-la Finland 900+45
1. M. Tähkäpää Finland 877
4. S. Takko Finland e75
5. A. Sinonsen Norge 865
6. N. Stövland Norge 805
7. B. I{ansen Dannark 791
B. G. Nilsson Sverige 7e2
!. A. Hansen Dannark 780

10. l-G Elmlund Sverige 776
11. R. Hassröd Norge 759
12. H. Hansen Danmark 591

laEtävlan
S:i-nt: 1. tr'inland 2652

2. Sverige 2458
5. Norge 2427
4. Danmark 2164

G:int 1. Finland 2700
2. Sverige 2624

1. Finland 27OO
2. Sverige 2437
3. Norge 2414

(6 aeltagare )

Finland 900+450
Finland 900++25
Finland 900+184
S\rerlge 892
Sverige 884
Sverige 848

(9 dertagare )

Svetige 9OO+720
Finland 900+702
Finland 900+695
tr'inland 900+410
Norge 900+186
Norge 815
Sverige 792
Sverige 795
Norge 7J-9

sammanlagt :

Klass G:lnt
R. Hyvärinen
P . Aal-t o
E. Hänäläinen
R. Johansson
E. Qvarnström
Å. Qvarnström

Klass F: int
R. Hagel
0. Nieni
I. Jokinen
S. Nurmi-nen
B. Bulukin
G. Dalseg
C-E Aunör
A. KarLss on
T. J ohanne se n

lagtävl-an ,

F: int

599 sek. G:1 Thord Ingelsson, Strömsund, 812 sek. G:int Sven-Erik

1. Finland 8052
2. Sverige 7rl9
). Norge 4861
4. Dannark 216+

Jäntlands DM

T fint väder, sol och svag vind och nästan termikfritt, kördes
annanclag påsk Järntlands DM i r,rode11f lyg i S trönsund . Mästare blev :
S:1" Gösta Nilsson,Östersund, 712 sek. S:int Arne Berglin, östersund,

Pira, Strömsund, 759. F:l Sverker Pira, Strönsund, 513 sek och F;int
Gösta Nilsson, Ostersund., 399 sek.

Tävling i Säte r
Söndagen d,en 27 nars anortlnade Säters Mfk en triangelnatch me1-

lan Säter, Hedelora och Borlänge. Hedemora segrade ned 1975 sek före
Säter 15Bl sek. rndividuellå segrare: S:I Rolf linde11, Hedemora, 554
sek. S:int fngvar Sares, Säter, 814 sek. G:int Ingvar Andersson, He-
demorå, 807 sek. F:int Hans Nygren, Säter, 749 sek.

Resultatlista från trNorbergsträffen " den 20/3 7960.

1.

7

4.

6.
.7

B.

1.

t.
4.
tr

6.

301.

Ktass S:int (12 deltagare)
A. Hernansson Garnen B1O
L. Gustavsson Katrineh oln 795
T. Hansson Enköping 779
I. Sares Säter 77+
G. Ka16n Gamen 761
J. Karlsson Avesta 683
B. Rosen Norberg 67t
0. Blomberg Kumla 673

Klass. G:int (21 deltagare )
I. Hallstenson Karlstad 887
B.01dän Karlstad 879
B. Flode11 Ganen
R. Åhnan Gamen
S-Å s;ogren Norberg
U. AxeLsson KatrinehoLn 829
R. Wilkesson Enköping 424
J. Hafströn Kunla 7BB

Klass tr': int
]. G. tarsson
2. U. Björnstig
J. L. 01sson
4. M. Eriksson
5. S. Gustavsson
6. G. Åeren
7. Ä. olsson
8. S. Karlsson

(29 deftagare )
Norberg 900
Gamen
Köping
Game n
Oame n

89'
811
BOB
806

Uppsala 800
Katrineholm 790
Katrineholm 745

847
442
841

2.500
2,t6g
2.29]-
2.248
2.24+
2.216
2.O07
L.741

lastäv lan (15 lae)
1- Ganen, Iag 1
2. Katrineholn
3. .Gamen, 1ag 2
4. Enköping
5. Gamen, 1:g 1
6, Norberg, 1ag J-

7. Norberg, 1ag 2
B. Köping


